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 2022-2021العدد الثامن  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 والعلوم األخرى   الرياضية التربية مجلة النشر  بنظم  الخاصة  التعليمات
 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :التنظيمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-

 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج
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 2022-2021العدد الثامن  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 :التحكيم  إجراءات

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم

 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 
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 2022-2021العدد الثامن  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 2022-2021العدد الثامن  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

-2021ديس            م ر )  الث            امن ددالع              دمأقةةةةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةةةةة سمجلةةةةةةةةةة نعةةةةةةةةةة ةنيابةةةةةةةةةة ليسةةةةةةةةةةعدني هإنةةةةةةةةةة

 األخةةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةة مجلةةةةةةةةة مةةةةةةةةن النةةةةةةةةامنالعةةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةةد نمةةةةةةةة )م2022

 لتسةةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةة نمةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةادرة

 والبدنيةةةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةةر  يفةةةةةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةةةةد

 ئةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةة والفنيةةةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةةةحية

 ةالرياضةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةة

 ةاملجلةةةةةةة ى و محتةةةةةةة اماسسةةةةةةة ةيةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةدذا هةةةةةةة فةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةة الةبرسةةةةةةة اإيمانةةةةةةة ةالليبيةةةةةةة ةولةةةةةةةدب

 يلةةةةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةةةةةة افأهةةةةةةةةةةةد لظةةةةةةةةةةة يفةةةةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةةةةةة  بالتجريةةةةةةةةةةة

 يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة

 يبانصةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةة ةللتربيةةةةةةة انوكةةةةةةةة املجةةةةةةةاالت كةةةةةةةل يفةةةةةةةة كبيةةةةةةةرة بةةةةةةةةثو  العلةةةةةةةةم حقةةةةةةةق حيةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةة

 ر دو  اهةةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةةة  لعةةةةةةةةة ثحيةةةةةةةةة مالتقةةةةةةةةةد ذاهةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةةأ ا

ً
 علةةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق امنه ون ليك نةحدي

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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لثامن ديسمبر  االعدد  محتويات املجلة 

2021-2022   

 املحتويات  قائمة

 رقم الصفحة  عنوان البحث  اسم الباحث  ت

  قدارة اعطية اسامة 1

 ضو فرج سمير

 مالالالالالا السالالالالالاقي  عضالالالالال   تأهيالالالالال  إعالالالالالادة فالالالالال  الطبيعالالالالال  العالالالالال ج دور 

 (50-30)  العمر  من  السيدا   الساقي  بدوال   اإلصابة بعد

1 - 8 

 Validation of an Arabic version of the brief pain inventory عادل بن يونس 2
in Libyan patients with chronic pain 

9 – 29 

 A Taxonomic Study of Medicinal Plants in Al Shaafin وأخرو  الزوامعادل  3

Reserve, in Musallata -  Libya 

30 - 50 

               العالالالالالالالالو مر   محمالالالالالالالالد مصالالالالالالالالط   4

                               زعبالالالالالالالالالالالدالعز  المالالالالالالالالالالالي  هللا فالالالالالالالالالالال  

 محمد عمار ميلود

 واملهار الالالالالالالالالة البدنيالالالالالالالالالة امل غيالالالالالالالالالرا  بعالالالالالالالالال  ل طالالالالالالالالالو ر تالالالالالالالالالدر    برنالالالالالالالالالام  تالالالالالالالالالأ ير
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دور العالج الطبيعي في إعادة تأهيل عضالت الساقين ما بعد اإلصابة بدوالي الساقين السيدات من  
 (50-30العمر )

 

 اسامة اعطية قدارة   -1

 سمير فرج ضو   -2

  -الدراسة: مقدمة 

 في الدراسات والبحوث املرتبطة بالطب             
ً
 وملحوظا

ً
 كبيرا

ً
الرياض ي وعلوم الحركة مما نتج شهدت اآلونة األخيرة تطورا

عنهههها تههههوافر ومههههل اململومههههات اليههههي سههههاعمى ولههههدو كبيههههر فههههي التمههههري ع هههه   ليههههة  ههههدوث ومههههل األمههههرا  اليههههي تتمههههر   ل  هههها 

السههيدات واراههرااات الم ايههة املتبمههة والتاعيههو املناسههب ل وامتاههر مواأههي السههاقيل مههد تمههرا  الم ههر اليههي بههدتت تن لههر 

 ل  يث  ن ا ارصابات اللائمة   ولدو تكار  بيل السيدات
ً
الير تن ا مواأي الراليل امتار مد تمرا  الم ر وتكثرعا ان لارا

اليهههي ت ههههدب السهههيدات خاصههههة السهههيدات  وات الههههوةل الاقيهههو ل فممههههو املهههرتة فههههي امل ههه   خاصههههة الوقهههوي ل  ههههرة  ويلهههة ع هههه  

 (.37-1. ) القدميل وكثرة الوقوي ل  رة  ويلة يؤمي  أ  ارصابة بدواأي الساقيل

واعتقههد األ بههاا لسههنوات  ويلههة تل الههدواأي اسههبك ا عوامههو  ركيههة بحتههة فههي سههريال الههدم ماخههو األورمة ومهه   ههحة عهه         

عديهههد املتي  هههيل وملههه  تمهههرا    أهههي بمتارعهههاالنظريهههة فقهههد ظههههرت فهههي السهههنوات األخيهههرة نظريهههة التميهههرات فهههي اهههدار الوريهههد 

 األورمة.

ارصابات اللائمة اليي ت دب األفهرام ونل الهدو خطهورة عه   ارصهابة مهد واههة النظهر الطبيهة  مواأي الساقيل مد  وال    

 كاآلاي:هي 

ظهههور تعههرا  يانويههة كتلههويد لههول الحلههد تو قههرو  وكهه ال  ظهههور تورمة منت يههة وملتويههة فههي الطبقههة السههطحية للسههاقيل   

 واهوم عض ي للراليل ظاعرية تو تورم •شمور امل اب بالتمب السري  عند القيام باي 

والتمرينههههات الم ايههههة اههههسا عههههام فههههي تحسههههيل القههههدرات والتاعيههههو ونعههههامة القههههدرة الحركيههههة و  ههههدي التمرينههههات الم ايههههة  أهههه  

تحسيل الخلو الوظي ي للحسا امل اب عد  ريق المناية بمظاعر ضمف النمو في ومل المض ت واألربطة وامل اصو م  

اة  سهب  بيمهة المضهو امل هاب والمهومة بها  أه  اآللهة الطبيميهة ومراسهة ارصهابة بهدواأي مراعاة تل تدول التمرينات متدر 

 (259-6الساقيل للسيدات تنتج ال رص للتمري ع   الارنامج ملمالحة ع   الدواأي . )

 -:مشكلة الدراسة 1-2

  تآكهو األورمة فههي الطههري السهه  ي  ل  صهابة السههيدات بههدواأي السههاقيل امتاهر وا ههدة مههد اطلر ابههات الخطيهرة اليههي تههؤمي  أهه   

 ويسمام الضغط ماخو ع   األورمة .

والمر املريضة باآلم شديدة وتهورم وا مهرار الحلهد كمها تقهو ال  هااة البدنيهة للم هابة وتقهو قهدر  ا ع ه  اطسهتمرار فهي        

 ( .62-5( )63-4راليل )الوقوي ع   القدميل ل  رة  ويلة واللمور بالتمب السري  عند تماا مجهوم عض ي ع   ال

يلهو ا المهال  ويظههر  له  ع ه  عيعهة اعهرا  كامتار ارصابة بدواأي الساقيل ت د تمرا  األورمة اللائمة في كافهة تنحها     

 في صمام الوريد كن يجة للوقوي ل  رة  ويلة يؤمي  أ  ااساع في تجويف الوريد .

 (3-7)ام ومن  راوع في اطتجا  املماكس    تضخ  واضح في ادرال الوريد للتح   في سريال الدم ومد خلو ال مو 
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مهههد الراههها  ل وعنهههاد عوامهههو عديهههدة تليهههف فهههي الوريهههد وت ثهههر ارصهههابة بهههدواأي السهههاقيل لههد  النسهههاا بنسهههبة تع ههه   وكهه ل      

اشهههح  ع ههه  ظههههور مواأهههي السهههاقيل لهههد  طسهههاا الخاصهههة كهههارفرال فهههي الهههوةل ون ا تعملهههى الهههدواأي مول ممالحهههة سهههليمة ف ن ههها 

 فهي 
ً
تظهر ب ورة تكثر خطورة ع   شدو توسمات واضحة وكبيرة وملتوية تركس ع   املسار الوريد ال افد ال بير خ وصا

مر ال ي يتطلب البدا بالم ج املب ر    تل  عما  املمالة يهؤمي  أه  تجلهط الهدم فهي األورمة السهطحية تو منطقة الساق ل األ 

المميقهههههة والهههههدو الحلطهههههة وسهههههاب سهههههدول الهههههدم و ركتههههها البطيعهههههة ماخهههههو األورمة وامهههههد مواأهههههي السهههههاقيل مهههههد اطضهههههطرابات 

  ههها الن سهههية فقههههي امهههوق امل هههاب   هههها عهههد قيهههام ومههههل الوعائيهههة اليهههي تههههرتبط بهههاألمرا  املهنيهههة اليههههي تهههؤير وننمههها سههههاب تاييرا

 األطلطة والهوايات واساب ال اير مد ار راج لد  السيدات مد خ   متاومر ا ف رة التدريب .

كثههرة امل ههابيل بههدواأي السهههاقيل  ونعههامة تاعيههولحظنهها عههدم الحههاطت امل ههرمميد ماخههو مركههس شهههداا السهههواطي بههد  مم تاعيههو 

 لها.فسرع في ن س ي مراسة امللدلة ومحاولة  يجام  لو   بقس  الم ج الطبيعي

 -البحث :أهداف 1-4

 -التمري ع   : البحث  أ  دي ي            

 السيدات. الساقيل لد  اسباب الدواأ  -1

 وض  برنامج ع جي للسيدات امل ابات بدواأ  الساقيل  -2

 الارنامج الم جي املق ر  ع   مواأي الساقيل للسيدات مد خ   امل ا بة  ع   تايير -3

 للسيدات. للساقيل(القوة المضلية  )ال سيولوايةل

 -البحث: فروض 1-5

 للسيدات.واوم برنامج ما ر  لم ج مواأي الساقيل  -1

مطلة ا  ائية بيل القياس القب ي والقياس البمدي ول الح القياس البمدي في متغيرات قيهد  تواد فروق مات -2

 الوقوي  –النج المض ت  –البحث وهي اطل  

 -البحث:أهمية 1-3   

ا           ل الارنامج الم جي في  عامة تاعيو المض ت ومد ارصابة بدواأي الساقيل للسيدات كما تنا ي دي  أ  التهايير ال مهل

 وبهه ل  فهه ل تعميههة الدراسههة تتماههو 
ً
واريجهها ي لحمايههة السههيدات مههد تي صههموبات تو ملههاكو  ههحية قههد تتمههر  لههها ط قهها

 فيما يااي : 

ليي تبحث في تايير الارنامج الم جي ع   مواأي الساقيل للسهيدات كانهى عنهاد  ااهة راهراا عه   ن يجة لقلة الدراسات ا-1

 الدراسة في محاولة الوقاية والحد مد ارصابة بدواأي الساقيل لد  السيدات .

تشههههارت ومههههل املرااهههه  والدراسههههات الملميههههة الطبيههههة  أهههه  تنهههها مههههد تسههههباب  ههههدوث ارصههههابة بههههدواأي السههههاقيل عههههو ضههههمف -2

ل ا كانى عناد  ااة طق را  برنامج لتقوية ونعامة تاعيو ع   المض ت اليي قد اسهه   األورمةلالمض ت املحيطة      

 من ا.في الوقاية والم ج مد ارصابة والحد 

 -البحث :املستخدمة في  صطلحاتامل 1-5

 ((Veinsاألورمة  -1

 ( 143-3هي األوعية الدموية اليي تحمو الدم مد الحس   أ  القلب . )          

 ((Varicose Veinsمواأي األورمة  -2

ال سرب            يحدث  ال مامات  قي  تو ضمف  الوريدي  الدم  راوع  بموق  اطسدام  تي  ن يجة  وريدي  التواا  تو  ااساع  هي 

 ( .72-8السطحي .)الدموي  و ضغط عاِ  مت اوت  أ  الحهاة الوريدي 
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 ( Valvesال مامات) -3

 (  123-1هي عبارة عد ايوب ع لية اللدو تظهر في األورمة متوسطة الحح  وخاصة تورمة الساقيل )       

 (  Varicose Veinsمواأي الساقيل ) -4

هي تل  األورمة امل رعلة والظاعرة تحى الحلد واليي تاخ  تشداط عديدة وتحدث ن يجة ضمف النسيج الضام له           

 فت بح م رعلة . )   ا ممااألورمة وتيثر الدم 
ً
 و وليا

ً
 ( .20-1يؤمي  أ  ارتياا ادران ا وتوسمها قطريا

 ( Spider Veinsاألوردة العنكبوتية) -5

هي تشدا  مواأي الساقيل وهي عبارة عد تورمة صغيرة  ات لول ت مر مائو  أ  السرقة وتدول ظاعرة للميال تحى الحلد         

وتنلا ن يجة ت دس الدم وبالتاأي ط بسيو الدم ب  عائق وط تماو ع   األورمة في المامة ملدلة خطيرة وط تحتاج  أ   

 الم ج .

 (( Therapeutic exercisesالتمرينات العالجية  -6

هي مجموعة مد التمرينات اليي اساعد في ع ج ارصابات اليي تؤمي  أ   عاقة القيام بالوظي ة الداملة لمضو ما        

 ( .46-7و ل    دي مساعدتا للراوع  أ   التا الطبيمية . )

 -:   لبحث منهج واجراءات ا -3

 -: بحث  ال  منهج  3-1

 املنهج التجريبي باألسلوب الوص ي مل ئمتا  بيمة ع   الدراسة باعتبار  نمط الدراسة التجرياية    يل استيدم البا ا         

   -:   بحث مجتمع ال  3-2

 ت  اختيار مجتم  البحث مد اقسام ومراكس الم ج الطبيعي بمدينة السواطي وضوا   ا          

 -:   بحث عينة ال3-3

بالطريقة الممدية مد السيدات امل ابات بدواأي الساقيل م امل رممات ع   قسمي األوعية   بحث  ت  اختيار عينة ال       

( سيدات مد واق  ال لف الطبي وب شراي  7الدموية وقس  الم ج الطبيعي في مركس السواطي للم ج الطبيعي والمدم )

 ايل بااراا التجاطس المينة في املتغيرات قيد البحث  الدامر الطبي املتي ص في املس ل ى .وقد قام البا 

 ( املتغيرات األساسية قيد البحث 1 -3جدول رقم ) 

   7ن   =                                                                                                                                                                   

 املتغير اطساس ي                               

 االقيهههههههههههههاس 
 ممامو اطلتواا  اطنحراي املمياري  املتوسط الحسا ي 

 031. 0.24 1.54 الطو  

 2.08 1.69 75.16 الوةل 

 0.3 0.6 30.7 الممر 

 



 2021العدد الثامن  (  50-30بدوالي الساقين السيدات من العمر )دور العالج الطبيعي في إعادة تأهيل عضالت الساقين ما بعد اإلصابة 

  
 

  

 4 األخرى مجلة التربية البدنية والعلوم 

 

      ( رق   الحدو   ع    األ  ع  خ    مد  وارنحرافات1-3يتضح  الحسابية  باملتوسطات  والخاص  وممامو    (  املميارية 

( مما يد  ع      1.3و  0.03= )  3  -ارلتواا لدو مد )    الطو  والوةل والممر (  ف ل امي  قي  اطلتواا تنح ر ما بيل +

 تجاطس عينا البحث  

   -شروط احتيار عينة البحث : 3-4

 تل تدول مد السيدات امل ابات بدواأي الساقيل . -

 عدم امرضهد ألي مر  مد تمرا  القلب .  -

 تل يدول لدي د اطستمدام التام ل نتظام في تن ي  تجربة عينة الدراسة .-

 وقد قامى الدراسة ب اراا لمينة الدراسة في املتغيرات األساسية واملتمالة فيما ي ي :  

 -: بحث  مجاالت ال3-5

 ت   اراا الدراسة في مركس شهداا السواطي بد  مم للتاعيو ونعامة التاعيو .  : املجال املكاني

 م . 17/6/2021م  أ   7/3/2021: ت  تن ي  ع   الدراسة خ   ف رة مد  املجال الزمني 

 -:  بحث الفي   األدوات املستخدمة3-6

 قياسات:ت  استيدام استمارة استايال لحم  اململومات اليي تيص الدراسة وت  عرضها ع   استيدام        

 لقياس الطو  )س (    اهاة الريستاميرل 

 لقياس الوةل )كج (    مي ال  بي املميار  

لقياس قوة عض ت الراليل     اهاة الدينامومثر 

 )كج ( 

 لقياس ضغط الدم     اهاة ضغط الدم  

 البطد. لقياس قوة عض ت                مقاعد سويدية  

  شريط قياس م ري 

 اهاة السير املتحرد  

 الوةل   – و    القياسات واطختبارات  

 اطناسا ي  و ضغط الدم اطنقباض ي  –ممد  النبل تيناا الرا ة القياسات الوظي ية                                    

 قدرة المضلة للراليل –قوة عض ت الراليل البدنية                                                 اطختبارات 

 -البرنامج:ضبط محتوى  -6-7

 ت  ضبط املحتو  الارنامج لمرضا ع   مجموعة مد الخاراا واملخت يل في الم ج الطبيعي.           

 (    2ملحق رقم )                                                                                               

 -للارنامج :الت مي  السمني  7-3

ومهد اختيههار اسهس الارنههامج املق ههر  وعرضها ع هه  مجموعهة مههد الخاههراا ته  ت ههمي  الارنهامج بحيههى فههي ةمهد يمانيههة تسههابي       

 (                           3(  يوم تي بواق  يوم ومد يوم       ملحق رق  )(  60
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 -التجربة اطساسية  : 3-8

ومههد  ختبههار محتهههو  الارنههامج وضههبطا و لههه  ومرضهها ع هه  مجموعههها مههد الخاههراا تههه  تطبيههق الارنههامج ومهههد تخههد القيهههاس       

( يههههوم الا يههههاا تهههه  تخههههد القياسههههات  2021 – 6 - 15أهههه   ايهههها يههههوم )يههههوم ارينههههيل   2021 - 3- 13 - 10القب ههههي فههههي ال  ههههرة مههههد ) 

 (   2021 - 6 - 16البمدية يوم األر ماا بتاريخ ) 

 -املمالحات ار  ائية : 3-9

 -ت  املمالحة البيانات ار  ائية عد  ريق :                

 املتوسط الحسا ي     -  1

 ارنحراي املمياري  - 2

 ممامو ارلتهههههههههواا   - 3

 ممامو اررتبال بيل متوسطيل  سا ي مرتبطيل  -4

 عرض النتائج :  1-4

 ( داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لاللم   1-4جدول رقم ) 

 7ن  =                                                                           

 املمالحات       

 اط  ائية              

 اطختبار      

 القياس البمدي  القياس القب ي 

 قيما ت  املح سبة 
 ع س ع س

 2.61 0.12 5 0.6 3.5 قياس اطل   

    1.99=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة                                                                                               

املمياريههة تل املتوسههط  ( والخههاص باملتوسههطات الحسههابية وارنحرافههات1-4يتضههح مههد خهه   الطهه ع ع هه  الحههدو  رقهه  )     

(   5بدنمهههها كههههال املتوسههههط الحسهههها ي للقيههههاس البمههههدي = )  6.0(وارنحههههراي املميههههاري  3.5الحسهههها ي للقيههههاس القب ههههي بسههههاو ) 

وتل عهه   القيمههة تكاههر مههد قيمهها الحدوليههة عنههد  2 .61(  وتل قيمهها ت املح سههبة اسههاو  =   ( 0.12وارنحههراي املميههاري =

ممها يهد  ع ه  واهوم فهروق  مات مطلهة    هائية بهيل القيهاس القب هي والقيهاس البمهدي  1. 99و  اسا  0.05مستو  الدطلة  

 ل ل  ل الح القياس البمدي 

 للوقوف  ( داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي 2-4جدول ) 

 7ن =                                                                                               

 املمالحات       

 اط  ائية              

 اطختبار       

 القياس البمدي  القياس القب ي 
 قيما ت املح سبة 

 ع س ع س

 2.99 2.40 5 1.2 3 الوقوي 

 1.99=  0.05قيمة ت الحدولية عند مستو  الدطلة                                                                                              
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املميارية تل املتوسط  ( والخاص باملتوسطات الحسابية وارنحرافات2-4يتضح مد خ   ار  ع ع   الحدو  رق  )         

 5( بدنمهها كانههى املتوسههط الحسهها ي لقيههاس البمههدي = )  1.2(وارنحههراي املميههاري  )     3الحسهها ي للقيههاس القب ههي بسههاوي)

( وتل عهههه   القيمههههة تكاههههر مههههد قيمهههها الحدوليههههة عههههد  2.99( وتل قيمههههة ت املح سههههبة = ) 2.40(وارنحههههراي املميههههاري بسههههاوي ) 

ممها يهد  ع ه  واهوم فهروق مات  مطلهة    هائية بهيل القيهاس القب هي والقيهاس البمهدي  1.99اوي اس  0.05مستو  الدطلة  

 للوقوي ل الح القياس البمدي 

 

 الرجلين  العضالت   لقوة  ( داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي  3 -4جدول ) 

  7ن =                                                                                               

 املمالحات       

 اط  ائية              

 اطختبار       

 القياس البمدي  القياس القب ي 
 قيما ت املح سبة 

 ع س ع س

 2.89 1.90 21.2 1.1 15.2 للحرقال والنج المض ت

 1.99=  0.05قيمة ت الجدولية عن مستوى الدالله                                                                                                      

( والخههاص باملتوسههطات الحسههابية وارنحرافههات املمياريههة تل املتوسههط 3-4يتضههح مههد خهه   اط هه ع ع هه  الحههدو  رقهه  )     

بدنمههها كانههههى املتوسههههط الحسهههها ي لقيههههاس  1.1) (وارنحهههراي املميههههاري بسههههاوي)  15.2 ي للقيههههاس القب ههههي بسههههاوي = ) الحسههها

تكاهر  قيمهاال  ه   وتن) .(2.89( وتل قيمهة ت املح سهبة اسهاوي = 1.90( وارنحهراي املميهاري بسهاوي ) 21.2البمهدي بسهاوي )

(ممهههها يههههد  ع هههه  واههههوم فههههروق مات  مطلهههها    ههههائية بههههيل  1.99( اسههههاوي)  0.05مههههد قيمهههها الحدوليههههة عههههد مسههههتو  الدطلههههة) 

 الراليل . عض تلقوة  القياس القب ي والقياس البمدي ل الح القياس البمدي 

 -: مناقشة النتائج 4-2 

تل ل لههه   ( والخهههاص باملتوسهههطات الحسهههابية وارنحرافهههات املمياريهههة 4-4ع ههه  الحهههدو  رقههه  ) يتضهههح مهههد خههه   ار ههه ع        

( بدنمها كهال املتوسهط الحسها ي لقيهاس البمهدي  .11(وارنحراي املمياري )   3.5املتوسط الحسا ي للقياس القب ي بساوي )

(  1.99اساوي ) 0.05) ( وتل قيمة تكار مد قيما الحدولية عند مستو  الدطلة )  2.10(وارنحراي املمياري بساوي )   5= )

مما يد  عو واوم فروق مات  مطلا    ائية بيل القياس القب ي والقياس البمدي ل الح القياس البمدي لقياس مراا 

 األل  .

يتضههح  ل  الهراليل ي والبمهدي لقههو  عضه ت ( والخهاص بدطلها ال هروق بههيل القيهاس القب ه2-4نظر  أه  اهدو  رقهه  )الوبه      

(  وتل قيمههههها ت املح سهههههبة  5بدنمههههها كهههههال القيهههههاس البمهههههدي  ) ( 3)  =  طاختبهههههار الوقهههههوي املتوسهههههط الحسههههها ي لقيهههههاس القب هههههي

مما يهد  ع ه  واهوم  1.99) ( اساوي  0.05وتل ع   القيمة تكار مد القيمة الحدولية عند مستو  مطلا )  ( 2.99)اساوي 

وبنظههر  أهه  الوقههوي فههروق  ات مطلههة    ههائية بههيل القيههاس القب ههي والقيههاس البمههدي  ول ههالح القيههاس البمههدي فههي  ختبههار 

تل املتوسهههط الحسههها ي  الهههراليل عضههه ت  قهههوة ياريهههة ( والخهههاص بمتوسهههطات الحسهههابية وارنحرافهههات املم3-4اهههدو  رقههه  )

وتل عههه    2.89 ) ( وتل قيمهههة ت املح سهههبة اسهههاوي )   21.2( والقيهههاس البمهههدي بسهههاوي  )   15.2لقيهههاس القب هههي بسهههاوي)  
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ممهههها يهههد  ع هههه  واهههوم فههههروق مات مطلههههة (  1.99( اسهههاوي  )   0.05القيمهههة تكاههههر مهههد القيمههههة الحدوليههها عههههد مسهههتو  مطلهههها ) 

 نوية ول الح القياس البمدي .مم

يههد  ع هه  تل الارنههامج تماا  أهه  تحسههيل عناصههر قيههد البحههث وبمقارنهها نتههائج عهه ا البحههث بنتههائج الدراسههات السههابقة وعهه ا     

ا مهههد خضهههر ابهههوقريد  تهههايير برنههامج تمرينهههات ع ايهههة ع ههه  ك هههااة عضهه ت الطهههري السههه  ي ملهههر  مواأهههي السهههاقيل  كدراسههة

ت مههد محمههد محمههد السههوا ي   ومنههوال تههايير الارنههامج املق ههر  باسههتيدام التمرينههات املائيههة وتههدلي    يمههال وكهه ل  مراسههة 

املهههههائي ع ههههه  األلههههه  تسههههه و الظههههههر لسهههههيدات وكههههه ل  مراسهههههة وطا ع هههههي محمهههههد  حهههههاج ومنهههههوال:  فاعليهههههة التمرينهههههات والتنايههههها 

ر ي  ومنههههوال  اق ههههرا  برنههههامج تمرينههههات ال هربههههائي لتقويههههة عضهههه ت الههههبطد لسههههيدات ل وكهههه ل  مراسههههة ناعههههد ا مههههد عبههههدال

ع اية ل لوعات قوامية اليي قد ت دب املرتة الحامو قبو و مد الوض  ؛ تل امي  ع   الدراسات تظهرت تل التمرينات 

الم اية لها تايير ع   تي يف األل  لسيدات سواا كانى  امو تم ط باخت ي ومل نوع وشهد   ريقهة تن هد التمهريد مهد 

    خر   سب الحالة ال سيولواية للسيدة برنامج  أ

 -: االستنتاجات 1-5 

ل    التوصو  ل  ا  ت   اليي  النتائج  الهينة واملمالحات ار  ائية واطعتمام ع    الدراسة و دوث  في ضوا ملدلة 

 توصلى الدراسة  أ  اطستنتااات اآلتية : 

 ع   مواأي الساقيل وتحسن ا .  -1
ً
 تطبيق الارنامج الم جي املق ر  قد تير  يجابيا

اسهههتيدام الارنهههامج الم جهههي املق هههر  تم   أههه  تحسهههيل ممهههد  النهههبل تينهههاا الرا هههة وضهههغط الهههدم اطنقباضههه ي لهههد   -2

 السيدات .

 ع هههههه  ةيههههههامة القههههههوة المضههههههلية للسههههههاق -3
ً
يل و لهههههه  ن يجههههههة لسيههههههامة تحسههههههد الارنههههههامج الم جههههههي املق ههههههر  قههههههد تيههههههر  يجابيهههههها

 ال سيولواية المامة ومراة انقباضها ف  مام في القوة والحح  لد  السيدات . 

 التوصيات   5-2

 في ضوا نتائج الدراسة واستنتااا  ا  ل وفي  دوم عينة الدراسة توص ي الدراسة بما يااي : 

 ج مواأي الساقيل للسيدات .التاكيد ع   استيدام الارنامج الم جي املق ر  كوسيلة لم   -1

ةيهههههامة اطعتمهههههام بممارسهههههة التمهههههاريد الرياضهههههية ولهههههدو منهههههتظ  ومسهههههتمر كمامهههههو وقايهههههة مهههههد ارصهههههابة بهههههداا مواأهههههي  -2

 الساقيل .

 اهههههراا التحاليهههههو الطبيمهههههة املناسهههههبة للوقهههههوي ع ههههه  تسهههههباب ارصهههههابة بهههههدواأي السهههههاقيل واملرا هههههو اليهههههي امهههههاطي من ههههها  -3

 لطرق الرياضية والصحية املناسبة لغر  ممالحر ا .السيدات  يى بسهو اتباع ا

  اراا مراسات تخر  للتمري ع   تايير برامج ع اية تخر  ع   تحسيل ماا مواأي الساقيل للسيدات . -5
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Abstract 

 
Chronic pain is prevalent complain and its proper management requires 

accurate assessment by using comprehensive, culturally sensitive, reliable, 

valid standard pain measuring instrument. Such Pain metric have not 

been validated in Libyan patients so that, the purpose of this study was to 

validate the psychometric properties of the Brief Pain Inventory Arabic 

version BPI-AV in Libyan patients with chronic pain. 

After translation to Arabic and testing of cultural sensitivity, we 

administered the BPI-AV and visual analogue scale of pain VAS to 120 

patients with chronic pain. Factor analysis was used to evaluate factor 

structure, and Cronbach’s alpha coefficients values were used to assess 

reliability. The BPI and its pain severity subscale were validated against 

VAS.  

In total,115(96%)patients were eligible for the study. 

 A factor analysis revealed a structure of three factors; pain intensity, 

interference with physical function, and interference with psychological 

functions. These three factors explained 72% of the variance. 

Cronbach`s α coefficients were 0.86 for the severity items, 0.74  for the 

psychological interference items ,0.84 for the physical  interference items 

and 0.85 for BPI as a whole. The correlations between ratings on VAS of 

pain and each of the total BPI scores, pain severity index and pain 

severity item asking about pain right now were 0.71,086, 0.71 

respectively (p < 0.01). We conclude that BPI has satisfactory 

psychometric properties and it could be valid tool for measuring pain in 

Libyan patients. 

Key Words 

Brief Pain Inventory, pain measurement, validation study, Libya. 
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Chronic Pain is prevalent health issue associated with great 

therapeutic challenges. According to the international 

Association of Pain Study, chronic pain defined as a pain that 

has duration of three months or more, and may be recognized as 

a disease in its own. 1 A multi-center study conducted by the 

World Health Organization concluded that more than one fifth 

of the world population suffer from chronic pain and patients 

with chronic pain are more likely to have psychological 

disorders such as anxiety and depression, limited physical 

activity and unfavorable overall health .2 

Ineffectiveness of chronic pain treatment is well reported by 

successive researches from developed as well as developing 

countries. About 37% of chronic pain patients across Asia 

perceived their pain treatments as inadequate, this percentage 

exceeds 51% in France.3-8 The extent to which the chronic pain 

is adequately managed determined mainly by its proper 

measurement and assessment .9-13 

The currently used pain metrics for both clinical and research 

purposes in Libya are the visual analog scale VAS and the 

Verbal Rating Scale. Neither of them is multidimensional tool 

and they assess only single pain dimension such as pain 

intensity or relief, that render them insufficient in both research 

and clinical settings. 

Whereas, the optimal chronic pain measurement tool would 

measure pain intensity, yield information about how much that 

pain interferes with patient`s daily living activity and mental 

health, be brief, be versatile to accommodate a wide range of 

medical conditions and having acceptable psychometric 

properties such as reliability and validity. 13-19 

Even though, numerous pain scales have been used in clinical 

practice and researches the brief pain inventory B.P.I in its long 

and short versions remains among the most prominent pain 

measurement tools in common use currently. 

The BPI is a simple pain measure requires no more than couple 

of minutes to be completed, self-administered. Although it can 

be administered by interview.20 
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Its multidimensional measuring capacity does guarantee its use 

to evaluate the two main domains of pain; pain severity and pain 

interference, therefore assessing the sensory, affective, 

cognitive, behavioral and sociocultural dimensions of chronic 

pain21. 

This comprehensive measuring tool possesses strong 

psychometric proprieties. As several studies across the world 

have confirmed its reliability, validity and cultural sensitivity in 

many cultures and languages and in a variety of patients 

including those with chronic pain22. 

This measuring tool has been translated into Arabic language in 

several Arabic countries for instance, Lebanon, Saudi Arabia 

and Morocco.23,24, 28  

Nevertheless, the developed Arabic versions may not be 

sensitive to use in Libya. Because each Arabic country has its 

own special culture and distinctive dialect despite the common 

use of classic Arabic language in all Arabic states. 

The aim of this study was to develop the Libyan Arabic version 

of the brief pain inventory-short form BPI-SF and to evaluate its 

culture sensitivity and psychometric properties in terms of 

reliability and validity in Libyan patients with chronic pain. 

According to Ballout and her colleagues there is necessity to test 

the psycho metric properties and cultural sensitivity of Arabic 

versions of pain measures in the Arab speaking communities.23 

 
Methods 

Subjects 

  The validation sample in this study was a convenience sample of 

120 patients recruited from departments of physiotherapy, 

oncology, rheumatology, orthopedics, hematology and 

infectious diseases of the university hospital in Tripoli, Libya. 

The sample size was estimated based on similar previous studies 

concerned with factor analysis and bi-variate correlations. The 

inclusion criteria included adult Libyan patients who were 

experiencing chronic pain during the time of the study. While, 

the exclusion criteria included those who, had been recently 
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subjected to surgical intervention, had psychiatric problems and 

refused to give at least verbal consent. patients who were unable 

to read or and write because of physical disability were assisted 

by the researchers. The study conducted during the period 

between May and October 2021. 

 

 Instruments 

The participants asked to complete a set of two questionnaires. 

The first one is the brief pain inventory BPI which contains15 

items. Four items to measure the pain severity at its minimal, 

worst (during the last day), average and current intensity by 

using a numeric rating scale of 0 to 10 with “0” indicates to no 

pain and “10” indicates the worst pain that can be imagine and 

six items to assess the pain impact on patient`s daily living 

activities namely; general activity, mood, walking ability, 

relation with other people, sleep, and work. Patients answer 

these questions on the same scales with “0“describe no impact 

and “10 “corresponds to complete impact. In addition to that, the 

patients can mark their painful sites on a figure of human body, 

mention their treatment or medication, estimate the percentage 

of pain relief by using a centigrade scale, mention their anti-pain 

therapies and medications and finally they can rate their pain 

severity on a visual analogue scale VAS25. 

The second section of the questionnaire collected data on 

personal and clinical characteristics such age, gender, marital 

status, educational level and taking or not of drugs other than 

those prescribed by a physician, medical diagnosis, exact pain 

duration and anatomical location. 

 

Translation Procedures 

According to the international test commission guidelines for 

translating and adapting tests and the guidelines for the process 

of cross-cultural adaptation of self-report measures,26,27 the first 

and second authors did forward translate the original English 

version of the BPI individually into Arabic language. For any 

incompatibility between these two preliminary versions an 
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official English-Arabic translator was consulted. Then, an 

another certified Arabic -English translator who was unaware of 

the English version of the BPI reproduced the BPI English 

version. 

Where there was mismatch between the backward translated and 

original versions, the choice of wards was discussed among the 

authors and translator until consensus was reached. The 

sensitivity of the Arabic version of the BPI to the Libyan culture 

was assessed by an anesthesiologist specialized in pain 

management, two nurses from the department of rheumatology 

and two physicians and one nurse from the department of 

oncology.  

The experts were asked to rate the items of the BPI on a 5-point 

Likert scale (1=not culturally sensitive to 5=very culturally 

sensitive). 

 

Statistical analysis 

IBM SPSS statistics, version 28.0.0.0 was used to carry out all 

statistical analyses. Structural equation modeling carried out by 

using IBM SPSS Amos 26 Graphics to examine the model fit. 

Statistical significance level was set at 0.05.  

The descriptive analysis included calculations of means, 

medians, modes, standard deviation (SD) and frequencies 

(absolute numbers, and percentages) to characterize patients 

demographically and clinically and to calculate pain intensity 

and pain interference scores among them. 

The factor structure was evaluated by using a principal 

components method with direct oblimin rotation. 

The reliability was tested by item-total analysis and by 

calculating Cronbach`s alpha coefficients for pain severity 

subscale items, pain interference subscales items and total BPI 

items and inter-item correlations of pain severity items and 

interference items. 

The construct validity was examined by computing 

correlations between severity and interference items using 
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Spearman r coefficients and correlations between the means of 

scores of subscales. 

Association of BPI total scores with ratings on VAS 

was assessed for criterion related validity.  

The concurrent validity was explored by calculating the 

correlation of the scores of the item asking about pain now with 

the ratings on VAS.  

 

Results 

Among 120 questionnaires screened for eligibility only 

five excluded from the research based on inclusion and 

exclusion criteria. From five excluded patients, two had recent 

surgery, one not Arabic language native speaker and two 

patients had uncompleted main parts of the questionnaires. 

Finally, the data of 115 participants were accepted and analyzed. 

 

Personal and clinical characteristics 

Almost all patients were outpatients (95%). approximately 55% 

of the patients were male. Most of the patients were older than 

45years (66%), were married (73%) had at least secondary 

education (91%).The mode, and mean time for pain duration 

were 12 and 22.5 months respectively. Most frequent anatomical 

region affected by pain was lower limb (38%), followed by head 

and neck region (20%).Few patients (4%) reported that they 

experienced chronic pain in more than one site. One fifth of the 

patients were cancer patients and only 10% of the patients had 

sport injuries. 

The mean pain severity ratings ranged between 3.6 for pain right 

now and 5.9 for pain at its worst, with only 2% of the patients 

rating their pain on average severe while, the interference items 

had ratings ranging between 3.8 for the relationships with 

people and 7.2 for the indoor and outdoor work. Table1shows 

the mean pain intensity and interference ratings. 

All patients reported receiving pharmacological therapies with 

non-steroid anti-inflammatory drugs being most frequently used. 

The vast majority of the patients (93.8) reported more than 50% 
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pain alleviation with treatments, with a relief percentage mean ± 

SD of 74% ±11.6. 
 

Table 1. Pain severity and interference ratings (n= 115) 

 

Variable Mean SD 

Severity 

Pain right now                                                 3.5          1.1 

Pain at its least during the last 24 hours          3.6          1.2 

Pain at its worst during the last 24 hours         6.1          1.3 

Pain on average                                                4.7          1.0 

Interference 

Relationship with people                                  3.1        1.9 

Mood                                                                4.8        1.9 

Sleep                                                                 5.8        1.3 

Walking ability                                                 6.3        2.1 

Daily activity                                                    6.6        1.8 

Indoor and outdoor activity                              7.2        1.9 
 

Cultural sensitivity 

The mean rating for cultural sensitivity was 4.8 for each item, 

some semantic modifications were recommended by the experts 

such as replacement of some words and cancellation of the item 

that asks about the interference of pain with the enjoyment of 

life. These recommendations were being taken in consideration 

and adopted in our final Arabic version. 

 

Confirmatory factor analysis and model fit 

 Kaiser-Meyer-Olkin measure = 0.80, P <0.05 so that the 

factorability is assumed and could be determined. 

Results of factor analysis are shown in table 2.Items of our 

version loaded on three meaningful factors: Items of the pain 

now, least pain, worst pain ,and pain on average loaded on first 

factor ( Pain Severity  ),the items of relationships with people, 

mood, and sleep loaded on the second factor( Psychological 

Impact of Pain) and the items of walking ability, daily activity, 
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and indoor outdoor work loaded on the third factor (Pain 

Interference with Physical Activity).Eigen values of 4.37,1.71 

and1.04 explained 72% of the variability. 

The three factor model showed better fit after removing sleep.  

This an acceptable fit was evidenced by comparative fit 

index(CFI) of 0.843, goodness of fit index (GFI) of 0.926, root 

mean square error of approximation(RMSEA) of 0.076 and 

minimum discrepancy per degree of freedom (PCMIN/DF) of 

1.659(P=0.025). 

Construct validity 

Correlations between the most items of pain severity and pain 

interference subscales were positive and significant. Spearman`s 

rho coefficient values are shown in table 3. 

The means of the three subscales were computed. 

The correlations between them were statistically significant and 

positive. Spearman`s rho coefficients ranged between 0.34 and 

0.59 (P < 0.01). 

 
Table 2. Factor Loadings Extracted by Principal Component Factor 

Analysis and Rotated by Oblimin with kaiser Normalization 

Factor ladings <0.55 are not bolded 

 

            Items 

 

 

Factors extracted 

Pain 

Severity 

Psychological 

impact of pain 

Pain 

Interference 

with Physical 

Activity 

Pain right now 0.79 0.06 0.70 

Least pain 0.85 0.18 0.35 

Worst pain 0.88 0.21 0.50 

Pain on average 0.81 0.31 0.28 

Relationships with people 0.19 0.88 0.15 

Mood 0.18 0.89 0.29 

Sleep 0.29 0.64 0.28 

Walking ability 0.26 0.32 0.85 

Daily activity 0.46 0.26 0.87 

Indoor and outdoor work 0.51 0.18 0.89 
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Table 3. Correlations between severity and interference items  

*Correlation significant at the 0.01 level. **Correlation 

significant at the 0.05 level. ***Correlation insignificant. 

 

Reliability  

Item-total analysis revealed that the items in our version are 

considered to be internally consistent as item- total correlation 

coefficients ranged between 0.3 and 0.8, P =0.001 (Table 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items 

Pain 

now 

Least 

pain 

Worst 

pain 

Pain on 

average 

Relationships 

with people 

0.26* 0.15*** 0.32* 0.31* 

Mood 0.14*** 0.21** 0.31** 0.35* 

Sleep 0.28** 0.26** 0.28** 0.25** 

Walking 

ability 

0.43* 0.32* 0.36* 0.31* 

Daily activity 0.63* 0.42* 0.49* 041* 

Indoor outdoor 

activity 

0.64* 0.42* 0.53* 0.43* 
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Table 4. Item-total analysis for Libyan-Arabic BPI version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Item-total correlation coefficient, P< 0.01. 

No negative correlations or correlation <0.3 

 

The Cronbach`s α coefficient values were 0.86 for the severity 

items, 0.74  for the psychological interference items,0.84 for the 

physical  interference items and 0.85 for all BPI items. The 

inter-item correlation values of the severity items were 

statistically significant and ranged between 0.79 for worst pain 

and 0.86 for pain on average. Deletion of any severity item did 

not significantly affect the Cronbach`s α coefficient for the 

severity subscale. The inter-item correlation values of the 

psychological interference items were statistically significant 

and ranged between 0.73 for mood and 0.81 for sleep. The inter-

item correlation values of the physical interference items were 

also statistically significant and ranged between 0.74 for indoor 

out door work and 0.82for walking ability. Deletion of any 

interference item did not  significantly affect the Cronbach`s α 

coefficient for the pertinent interference subscale ( Table5).  

 

 

 

BPI  Item Total BPI Score 

Pain right now 0.82* 

Least pain 0.43* 

Worst pain 0.42* 

Pain on average 0.53* 

Relationships with 

people 

0.64* 

Mood 0.31* 

Sleep 0.38* 

Walking ability 0.32* 

Daily activity 0.70* 

Indoor and outdoor 

work 

0.73* 

https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
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Table 5. Assessment of internal consistency reliability in 

Arabic version of BPI 

 

Pain severity 

items 

Cronba

ch`s α if 

item 

deleted 

α1 = 
0.86 

Psychologic

al 

interference   

items 

Cronbach

`s α if 

item 

deleted 

α2 = 0.74 

Physical 

interference   

items 

Cronbach`

s α if item 

deleted 

α2 = 0.84 

Pain right now       0.83 

 

Pain at its least       0.83 

 

Pain at its worst     0.79 

 

Pain on average      0.86 

Relationship       0.77 

With people 

 

Mood                  0.73 

 

Sleep                   0.81 

 

 

 

 

 

Walking  

ability                          0.82 

 

 

Daily  

activity                         0.77 

 

 

Indoor and  

outdoor                        0.74 

activity 

 

 

 

 
α1 Cronbach`s α coefficient  for the severity items .α2 Cronbach`s α 

coefficient for the interference items 

  
Criterion related validity 

The total BPI scores correlate positively and significantly with 

VAS scores (criterion related validity coefficient of 0.71, 

P=.001). 

Concurrent validity 

There was a positive and significant correlation between the 

score of the pain severity item asking about pain right now and 

the rating on the VAS (Spearman rho coefficient =0.71, P < 

0.01). We also found significant correlation between the pain 

https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
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intensities measured by VAS and the pain intensity subscale 

(Spearman rho coefficient =0.86, P < 0.01). 

 

Discussion 

No patients were in severe pain during the time of filling in the 

questionnaires, the mean, median and mode of current pain 

severity were 3.5, 4, 4 respectively. 

  The patients reported highest scores of pain interference with 

indoor outdoor work. This can be explained by that the most 

frequently pain sites were in an anatomical region of lower 

limbs. Least pain impact was on patient`s relationships with 

others, only 9.5% of patients rated the pain interference with 

their relationships with people as > 5. This may be attributed to 

that patients on average did not have high pain scores. Only 

2% of patients experienced severe pain on average. So that 

their pain was not tremendous enough to affect their social ties. 

An alternative explanation for this minimal influence of pain 

on patient`s social relations is that the long duration of pain as 

mentioned above. Such chronicity may allow a patient to 

actively cope with pain.28 

Our BPI version was culturally sensitivity depending on the 

opinion of experts and their ratings to the culture sensitivity 

questionnaire. Although many researches developed Arabic 

translated versions of the BPI.23, 24,29 Nevertheless, no one of 

them is culturally sensitive for Libyan patients.23 

Moreover, translation issues are not comparable with any of the 

earlier Arabic versions .30 

Given the recommendation of the experts we have omitted the 

item which ask about enjoyment of life, yet the scale showed 

reasonable levels of reliability and validity. 

The factor analysis outputs illustrated that our version has 

acceptable construct validity and three factor structure. Our 

findings regarding the factor structure of Libyan Arabic version 

are in line with that reported by few researchers,31, 32, 33
 

and inconsistent with other Arabic BPI validation studies.23, 29, 34 
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Such differences in the factor structure of BPI versions may 

reflect the difficulties could be encountered during the 

translation process.29,32Structural equation modeling 

demonstrated adequate model fit after removing sleep from the 

pain construct. Sleep was not contributed to the psychological 

impact subscale; this finding could be attributed to ability of 

patients to adapt with pain. 31 

The construct validity of our version were promoted by the 

results of correlations between the means of the scores of the 

subscales. 

The Item- total correlation coefficients and Cronbach`s α 

coefficient values ensured considered level of internal 

consistency and good level of reliability for Libyan Arabic 

version of BPI. Test retest reliability was not evaluated. When 

there is difficulty to evaluate test retest reliability, statisticians 

estimate it by using internal consistency reliability.35 

The inter-item correlation values of the severity items and  

Interference subscales items revealed acceptable level of 

reliability. An alternative deletion of each item did not affect the 

Cronbach`s α coefficients for the subscales as well as for the 

BPI as a whole. This indicated that internal consistency of the 

scale does not depend on certain items. Our results regarding 

BPI reliability were comparable with those reported in previous 

studies .23 24 28 

The criterion related validity was confirmed by positive and 

significant correlation between the scores of the VAS and those 

of the total BPI. In addition to that, concurrent or convergent 

validity proved by relevant significant correlations. 

When we compared ratings on the numeric rating scale NRS of 

pain right now by VAS, the patients tended to score higher on 

the VAS. In our study, the mean ± SD of pain intensity scores 

measured by NRS of item asking about current pain was 3.6(SD 

±, 1.1 and the mean ± SD of pain severity rated on the VAS was 

5.3 ± 2.1. This finding in harmony with the Lebanese study23. 

The correlation between the average pain and percentage of pain 

improvement was negative and significant. 

https://coolsymbol.com/copy/Greek_Small_Letter_Alpha_Symbol_%CE%B1
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One of the outstanding limitations of this study is the 

convenience type of the selected sample the other is our inability 

to perform test retest reliability. further studies are needed to 

assess the long term stability of this version, clarify the impact 

of pain on patient`s social relations, mood and normal sleep 

pattern. 
 Conclusion 

In conclusion, this study provided clinicians and researchers 

with a culturally sensitive, reliable, valid and clinically useful, 

multidimensional pain measure to assess pain in clinical settings 

and evaluate efficacy of different pain managing modalities. In 

addition to that, presence of internationally recognized pain 

measuring instrument with satisfactory psychometric properties 

will allow Libyan researchers to participate in multinational 

trials and compare their results with those of international 

studies. 
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للم ضوو ا الليييوو ذ الووايو  ةووا وذ مووو  بالخسوو ةالوووز ا الخةووخة الة  يووة  األلمتقييم الخصائص السايكومترية ملقياس 

 األلم املزمو

س مةيووا   بشكل صحيح يتطلب قياسووه بةقووة وبلووخ باسووتاةا  مقيوواوعالزه اذ األلم املزمو مو األع اض الشائةة 

 السايكومترية.خصائصه  تم التحقق مو حساسيته الثقافية و شامل  

لووالخ نوواذ المووة  مووو  الليييوو ذ موثوقيته لووةا امل ضوو ا حتا اآلذ مو مصةاقيته و هكاا مقياس لأللم لم يتم التأكة 

للم ضووو ا هوووال الة اسوووة هوووو التحقوووق موووو الخصوووائص السوووايكومترية ملقيووواس اةلوووم الووووز ا الخةوووخة الة  يوووة بالخسووو ة 

 املزمنة.الايو  ةا وذ مو اآلة   اللييي ذ

س األلووم الوووز ا الخةووخة الة  يووة اخت ووا  الحساسووية الثقافيووة تووم تو  وو  مقيوواليووة الترزمووة الووة اللرووة الة  يووة و بةووة عم

 .م يضا  ةا وذ مو األلم املزمو 120 علىاملقياس ال ص   التناظ   لقياس األلم و 

الفوووا تووم اسوووتاةامه لتقيووويم الث وووا   للنموووبو ومةامووول ك و وووا قيووويم ت كيوووب الةامووول اخت ووا  الةامووول توووم اسووتاةامه لت

 القياس.الةاخلة ألداة  

 التناظ  .األلم تم اخت ا  صالحيتهما مقابل املقياس ال ص     وعامل شةةاخت ا  األلم الوز ا 

 الة اسة.هل ذ للةخول فة ؤ مو امل ض ا نا وا م%(  96) 115

 وتووأث ر اةلوومالوظووائا ال ة يووة  علووى وتووأث ر اةلوومم شووةة األلوو  وهووة تحليوول الةاموول بوو ذ وزووود ت كيووب مووو ثووال  عواموول 

 .مو الف وق% 72هال الةوامل فس    .  الوظائا النفسية على

الوونفالوظووائا  علووىملؤشوو  تووأث ر اةلووم  بالخسوو ة 0.74وبالخس ة ملؤش  شةة اةلم  0.86قيم مةامل ك و ا  الفا نا ت  

 .الة  ية ككل الخةخةاةلم الوز ا   ملقياس 0.85والوظائا ال ة ية   علىتأث ر اةلم    ملؤش  0.84وسية  

ومفوو دة مؤشوو اةلووم  ومؤشوو  شووةةمقياس اةلم الوووز ا  ونل موقيم مةامل اة ت اط ب ذ املقياس ال ص   التناظ    

0.0الةةلووة اقوول مووو  مسووتوا التوووالة ) علووى 0.71, 0.86, 0.71عووو شووةة اةلووم حاليووا نا ووت  تتسووا ل اةلووم التوو شووةة   

1.) 

باسوو صائص سايكومترية زيووةة مسوومح اسة اذ ملقياس اةلم الوز ا الخةخة الة  ية خاستختجنا مو خالل هال الة  

 اللييي ذ.نأداة لقياس اةلم عنة امل ض      تاةامه
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Abstract: 

        This research is concerned with a study of medicinal plants located in the Al- 

Shaafin Reserve area, Musallata City. The northwestern region of Libya is located at 

the end of the north-eastern edge of the western mountain, between longitudes         

49o 13o - 14o 14o east and the two latitudes 25o 32o - 36o 32o  north. The reserve is 

located on the western side of the Musallata bin Nasir area, 20 km northwest of the 

center Musallata (Al Qasabat) ), And about 90 km east of the assembly of Tripoli, 

which is an area of high lands, terrain areas interspersed with a number of valleys, 

with an area of about (469) hectares of study areas during the year 2019-2020, (192) 

species of medicinal plants were completed. Belonging to (127) genus distributed into 

(46) plant species, the results of the study showed that the number (168) species of 

two-cotyledon plants belong to (113) genus distributed into (40) plant species, and (5) 

plant species, Under it there are (23) species of monocot plants belonging to (13) 

genera, and only one type of seedless plants was recorded. The percentage of plants 

with two cotyledons in this study was (87.5%), while plants with monocots was 

(11.97%) and with seeds represented (0.52%(. 

Key words: vegetation, Al Shaafin Reserve, medicinal plants. 
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Introduction: 

        Natural reserves are nothing but a natural extension to protect the environment 

and natural resources, and the goal of establishing natural reserves is to protect animal 

and plant wealth not only for the sake of the present but for the benefit of future 

generations. Moreover, the purpose of establishing natural reserves is to preserve 

genetic species. The local animal and plant environment that has its scientific and 

economic dimensions, as it serves as a laboratory and scientific research center in the 

field of preserving endangered species, and working to develop and preserve them 

with the aim of restoring the natural balance. The fauna and flora in the reserves 

constitute a unique and distinct place for tourist attraction and support for the national 

economy (Daabas, 2002). Libya is characterized by the diversity of its climate and its 

lands amounting to 1,670,000 km2, and it is located between longitudes 9.58o – 25o 

east and latitudes 20o – 33o north, and since this area is mostly sandy desert, it lacks 

vegetation (Al-Werfalli et al., 2020) and thus biodiversity It has a small percentage of 

the total land areas, and the number of plant species in Libya is estimated at about 

1800-2000 plant species, distributed into more than 800 genus, belonging to more 

than 147 species (EL-Gadi, 1987; Jafri and Gadi, 1977-1987; Ali and Jafri, 1976-

1977), and this number is relatively small compared to the desert area, which calls for 

preserving what exists and working to preserve it through the establishment of 

protected areas. 

        The necessity of establishing protected areas was imposed by the state of serious 

deterioration that led to the disappearance of some wildlife, which led to the 

emergence of serious environmental negatives that affected the natural ecological 

balance (Al-Maslati, 2013). It aims to protect the environment and not disturb its 

balance, and many scientific bodies, centers and specialized committees have been 

established and assigned to the tasks of creating, developing and developing natural 

reserves, and these are efforts made in order to catch up with the countries that 

preceded us in the field of establishing reserves for the purpose of preserving wild 

flora and fauna, and finding ways The guarantor and successor to achieve this, 

address the current situation and correct the mistakes of the past, in order to maintain 

the ecological balance and protect nature, and to address this situation, the Libyan 

responsible authorities issued many decisions to support and develop natural reserves, 

increase their numbers and re-introduce species that existed in the past after they 

disappeared, as well as experiment with introducing new species after studying them 

to find out their suitability for local conditions. 28 of 1998. 

         Natural reserves constitute a modern and vital field, and it is one of the fields of 

natural anthropology, specifically in one of its branches, the human environment, 

whether viewed as a branch or as a special method or approach, that studies and 

understands human, animal and plant life styles and their relationship to the 
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ecosystem, or natural and human ecosystems and the various forms of interaction and 

influence between The human being and his environment, the ecosystem is a delicate 

and balanced system in a self-dynamic way to continue to perform its role in restoring 

life on the surface of the earth. Therefore, the ecosystem is called from this point of 

view ((the system of resurrection)) (Al-Jallad, 1974). 

        (Abd al-Jawad, 1999) pointed out that the oldest traditional patterns of natural 

reserves in the Arab world, which are called (Al-Hima or Al-Hamiyah) are those that 

were established more than two thousand years ago in the pre-Islamic period, as a 

traditional recognition of the scarcity of renewable resources and the necessity to 

preserve them The anthropology researcher (Daabas, 1999). Also indicated that no 

one knows how many species that disappear annually on Earth, and the Earth Summit 

held in Rio de Janeiro in (1992) confirmed that the actual decline in biological 

diversity represents a serious threat to human development. The world is threatening 

with annihilation. (Al-Ani et al, 2002) explained that plant species are at risk of 

extinction by one of every eight species. In the Arab world, the available data indicate 

that plant species are at risk of extinction due to human activities and climatic 

changes. He also emphasized that the population is in a state of continuous increase 

and this increase is usually associated with by increasing food needs and other life 

requirements, which leads to agricultural expansion, pastoral intensification, forest 

exploitation, changing patterns of land use, introducing or developing new strains and 

varieties to replace the prevailing local varieties, and the price paid is the plant 

biodiversity and environmental health of our planet, which cast its shadow on the path 

Sustainable development, by doing so we remove the environmental foundations or 

components of biological diversity and lose a set of genotypes, even entire plant 

populations, forever. 

       (Ghabbour, 1996) indicated that preserving biological diversity is by protecting 

it in natural reserves, planting it in specialized sites for preserving species, or storing 

seeds in gene banks as a source to provide for the requirements of plant breeding and 

improvement, etc., when establishing any reserve, a list of wild plants and animals 

must be provided so that the management and personnel of the reserve have 

knowledge of the reserve's components, and then they can be monitored and assessed 

over the years. That is why I chose the newly created Shaafin Reserve as a research 

subject to limit and classify medicinal plant species, and to provide a list of medicinal 

plants as a reference for researchers and those interested in studying the plants of 

Musallata area in subsequent studies (El Werfalyi et al, 2020) 

Materials and Methods: 

 Study area:  

     The Musallata area is located in northwestern Libya, at the end of the northeastern 

edge of the Nafusa heights, between longitudes 49 13o - 14 14o east and two latitudes 

25 32o - 36 32o north, bounded to the north by the Khums region, and on the south by 
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the Tarhuna region, while it extends to the west until the Qarabulli area. The area is 

about 15 km away from the coast of the Mediterranean Sea, the area of  Musallata is 

estimated at about 90 thousand hectares, and the Shaafin Reserve is located in the 

western side of the region, 20 km northwest of the central Qasabat, and about 90 km 

east of the city of Tripoli, which is an area of high lands, with different terrains. It is 

interspersed with a number of valleys, and the reserve occupies an area of 

approximately 469 hectares (El Werfalyi et al, 2020) Figure (1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figure (1) shows a model of the study site (Al-Maslati, 2013). 

        The study sites were identified for the Shaafin reserve, and the site was described 

based on a visual survey inside the reserve, where the reserve was divided into four 

sites for ease of study and inventory of the plant species in it, which shows as follows: 

(Al-Maslati, 2013) 

1. The first location: a low valley in and around. 

2. The second location: within and in the middle of the reserve, the surrounding 

mountains and valleys of low elevation. 

3. The third location: the fenced mountain and valley to the right of the main 

entrance and on their extension. 

4. The fourth location: from its beginning to the last point of the parallel 

mountain, along the dirt road and its branches.  

The geology of the area: 

        Musallata area are deposits of limestone and sand, which are the direct cause 

of the spread of sand, which is the result of exposure of these rocks to the factors 

of erosion and weathering (Al-Hajaji, 1989; Al-Mahdawi, 1990). Musallata 

mountains as part of Nafusa Ridge range, their formation dates back to the late 

second and early third times (Al-Hinnawi, 1975). Most of the geological 

formations in the region, like the northern parts of Libya, are limestone, and most 

of the rocks belong to the Cretaceous period, one of the second eras. 

Topography: 
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        The topographical differences have a great impact on the vegetation, because it 

divides the general environment into different and distinct local environments, and the 

valleys in the reserve represent a more suitable environment for the growth of plants, 

and for this the valley plants were dense and varied, the average height in the steles 

area ranges between 300 - 360 m above The sea surface, while the height of the 

highest point in the area is 413 meters above sea level, and it is located within the 

study area, which is characterized by a hilly character, being a natural extension of the 

Nafusa Ridge, and the protected land is characterized by a strong terrain, which is a 

plateau extending in the form of hilly chains interrupted by many canyons and 

valleys. 

The climate of the study area: 

          Most of the lands of Libya, which prevail in most of the northern part of the 

African continent, are subject to the Mediterranean climate and the desert climate, and 

the latter may prevail in some seasons, which increases the impact of the desert 

climate, (Sharaf, 1996). The study area falls within a transitional zone between the 

Mediterranean climate that prevails The coastal strip has the climate of the northern 

highlands, which is generally mild in winter, hot and dry in summer, and rains in 

winter (Hassan, 2008).  

 Temperature:  

        Heat, like other elements of the climate, is greatly affected by the presence of 

Libya between the Mediterranean Sea on the north side, and the desert in the south, 

and this sea effect is often limited to a narrow strip along the coast, while the desert 

effect is clear and very large. The effect of the sea on heat appears in the summer in 

particular, as it causes a temperature change of 10°C - 20°C (Shaltout, 2002).        

The temperatures in the study area are at their highest levels during the summer, while 

they drop to their lowest levels during the winter period Figure (2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure (2) shows the average seasonal temperature for the study area. 

During 19 consecutive years, the highest temperatures were recorded in the month of 

(August), when the average temperature during this month reached 27.6 °C, while the 

lowest temperature was recorded during the month (January), where the average 

temperature in this month did not exceed 13.5°C, while The average annual 
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temperature in the region is about 19.3 °C, and in the summer the average is 26.2 °C, 

while in the winter the average is 14 °C. 

Rain fall: 

    The Musallata area has a relatively high rate of rain than the rest of its neighboring 

regions, and the amount of rain that falls on the Musallata area depends on many 

factors, the most important of which is the height factor and it is the most fortunate in 

the amount of rain, and this explains that the most of the rain falling on the city of its 

Musallata was on the study area, The second factor is the direction of the mountains 

and facing the rainy winds, as the presence of Tarhuna Mountains and its Musallata in 

the northwest of its Musallata area, and its proximity to the sea coast, led to a change 

in the course of the rain-laden winds, and for this reason they fall on the areas facing 

the gusts of the rainy winds in each of the "protected" area. And Sam Al-Dees area 

(Al-Werfalli and Hassan, 2018) Figure (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 Figure (3) shows the seasonal average of rain in the studied area. 

Humidity: 

     Due to the location of the Musallata area close to the sea, it is like the rest of the 

Libyan coast, which is characterized by high relative humidity, especially in the 

summer and early autumn, due to the activity of the evaporation process, and the wind 

blows, almost regularly from the sea side, where the average humidity sometimes 

reaches more than 80% And it may happen that the relative humidity decreases 

drastically on some days, especially when the local tribal winds blow from the 

direction of the "southern" desert, carrying with them very dry tropical air, which 

leads to a decrease in the humidity to less than 10% Figure (4) (Al-Khafaf, and Al-

Shalash, 1982).  
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Figure (4) shows the seasonal average humidity in the studied area. 

        The high humidity in the Musallata area, especially in the summer and early 

autumn, reduces the transpiration process during the day, especially when the activity 

of hot wind movement increases. 

The Wind: 

      Wind is considered one of the important factors that affect plant growth in terms 

of its effect on rain and the thermo-atmospheric effect or its dry and hot effect, which 

works to dry plants early or damage them, and the effect of wind appears as one of the 

factors that control the growth of plants and their geographical distribution on the 

surface of the earth, When the wind speed increases, it has an effect on increasing 

evaporation, and if the influence of the wind is continuous and continuous, then it is 

the most environmental factor that affects the shape and appearance of the plant      

(Al-Halli and Al-Ani, 1989). 

 The winds that blow on the Musallata area can be illustrated in the following types: - 

1. The dry northwest wind. Rainy in winter and autumn. 

2. The dry northeast wind. 

3. Southeastern winds in the summer. 

4. Southern winds (tribal winds) in spring and summer, and it usually blows from 

three directions (south, southeast, southwest), (Al-Hajjaji, 1989). When the wind 

blows from the southwest, it is characterized by being the most severe type of tribal 

heat. It is dry and hot, and it works to destroy plants because of its drought, especially 

in the early stages of growth, as well as the period of flowering and the formation of 

fruits and seeds Figure (5) (Tripoli Meteorological Station, 2010). 
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Figure (5) shows the average wind speed per node in the study area. 

 

 

Materials 

Field tools Laboratory tools 

A map showing the boundaries of the 

study area 
Herbarium leaves, sterile materials 

Field notes notebook Sew and needle 

Digital camera Microscope 

magnifying glass Electric freezer 

Drilling tools Glue 

GPS device a brush 

Plastic bags The piston 

a pair of scissors Drying leaves 

Numbering card Drying oven 
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Action Steps : 

Sample collection: 

      The plant samples were collected while they are in the stage of flowering or 

fruiting due to their importance in classification, and based on the visual description 

of the survey in terms of the composition of the biological groups in the reserve, the 

reserve was divided into four sites of specific height in order to facilitate its full study, 

and during the collection, each sample was given the site number collected And to 

record the coordinates of the place where the plant is located, and the height above sea 

level by means of a GPS device, the study took a whole year, to collect samples of 

medicinal plants. 

The taxonomic treatment for each type: - 

      All the collected plants were named and their families, genera and types were 

determined using optical microscopy and the Libyan Plants Species Manual            

(Al-Rateeb, 2003), and the Libyan Encyclopedia of Plants (El-Gadi, 1976), as well 

as among the Arab and international references and encyclopedias (Potter, 1981, 

Marcel, 1973-1982, Dothan, 1978, Tutin, 1964, Batanouny, 1981, Davis, 1965, 

Migahid, 1978, Flori, 1969-1972) Plants collected from the region were classified 

into botanical families as well as genera and species. 

Pressing, drying and fixing:  

       The samples were pressed into wooden presses, each consisting of a pair of 

wooden pressing frames, and used to dry the plants, newspaper papers. 

After drying the samples, they were fixed and glued to the herbarium sheet in a 

standard size and fixed using gum with a special brush. As for the log samples, they 

were fixed by thread and needle by stitching them with several stitches to confirm 

their fixation. 

       The sterilization was done against pests and insects, and the method of freezing 

was used by electric freezer for samples, where they were placed at a temperature of 

minus 30° C for a period of 4 hours, to kill all insects or microorganisms related to 

them.  

Definition of samples: 

      organizing the samples after classifying them and giving them the correct 

scientific name. The samples were defined and arranged according to the Angler 

classification system, using the Libyan flora manuals and the Libyan expertise of 

professors with experience in this field, such as Prof. Abdullah Al-Qadi.  
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Results and discussion: 

What is a medicinal plant 

         It is that plant used for medicinal purposes either in whole or in part. The use of 

one or more parts of the plant, regardless of whether the plant is wild or cultivated, 

was prepared in raw form or isolated compounds from it (Al-Maslati, 2013). During 

the field visits in this practical study was done. Inventory and classification of 

medicinal plants, where their number reached "192" medicinal plants, Table (1), as it 

reached 43.14% of the total number of plant species grouped, which amounted to 

(445) plant species.  

Table (1) The number and percentage of plant species for each family. 

       Below is a list of medicinal plants grouped according to species, including (192) 

plant species, based on the following sources: (Ali and jafri. , 1977-1976, Jafri,  and  

El - Gadi, 1987 - 1977, Kotb, 1986, AL-sherif  and EL- Taife, 1986, Elgadi, 1988, 

Batanouny, 1981) which classified and considered these plants medicinal plants, as 

shown in the appendix, as (113) genus were classified under them (168) species of 

dicotyledon plants, and these species represent (87.5%) distributed into (40) plant 

species. (13) genus under which (23) species of monocot plants were classified a ratio 

of (11.97%) is distributed among (5) plant species, and one genus falls under it and 

Family N % percentage Family N % percentage 

Anacardiaceae 1 0.52 Globulariaceae 1 0.52 

Apiaceae 3 1.56 Illecebraceae 5 2.60 

Asclepiadaceae 2 1.04 Iridaceae 2 1.04 

Alliaceae 1 0.52 Lamiaceae 13 6.77 

Asteraceae. 31 16.14 Liliaceae 6 3.13 

Amaryllidaceae 1 0.52 Linaceae 3 1.56 

Aizoaceae 1 0.52 Malvaceae 2 1.04 

Boraginaceae 3 1.56 Oxalidaceae 1 0.52 

Brassicaceae 9 4.68 Papaveraceae 3 1.56 

Caryophyllaceae 6 3.13 Plantaginaceae 4 2.08 

Caesaipiniaceae 1 0.52 Plumbaginaceae 1 0.52 

Chenopodiaceae 5 2.60 Poaceae 12 6.25 

Cistaceae 5 2.60 Polygonaceae 5 2.60 

Cucarbitaceae 2 1.04 Primulaceae 1 0.52 

Convolvulaceae 6 3.13 Ranunculaceae 5 2.60 

Crassulaceae 4 2.08 Resedaceae 1 0.52 

Cuscutaceae 1 0.52 Rhamnaceae 2 1.04 

Capparaceae 2 1.04 Rubiaceae 1 0.52 

Cupressaceae 1 0.52 Rutaceae 2 1.04 

Dipsacaceae 2 1.04 Scrophulariaceae 1 0.52 

Euphorbiaceae 4 2.08 Solanaceae 2 1.04 

Fabaceae 21 10.93 Urticaceae 1 0.52 

Geraniaceae 5 2.60 Zygophyllaceae 1 0.52 
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one plant type of seedless plants, and these species represent a percentage of (0.52%) 

Figure (6).  

 

 

 

 

 

 

 

             Figure (6)  vegetation coverage in the study area. 

      This number is located within a limited area that does not exceed (469) hectares, 

which indicates the importance of medicinal plant coverage in this area and the need 

to pay more attention to it as a nature reserve Table (2). 

Table (2) vegetation coverage in the study area. 

 

       Many medicinal plants were identified in the study area, including the thyme 

plant, Thymus capitatus, which is widespread in high density, which comes on top of 

the list of medicinal plants in Libya in terms of its medicinal value and its multiple 

benefits, as well as the rabbit herb species Helichrysum stoechas L. It is widely used 

in these There is also a juniperus phoenicea tree in the region, but this plant is 

abundant in the surrounding areas, and we know how important this plant is medically 

and there is also Ceratonia siliqua, which treats diarrhea in children by reducing the 

percentage of water in the stool, and one of the companies has succeeded in extracting 

A drug from this plant "Arabon" treats diarrhea in children. This plant also treats 

cases of diabetes mellitus. This plant also absorbs toxins from the intestine and treats 

acidity Intestines. (WWW.geocities.com–2003). Umbilicus horizontalis DC plant. 

Belonging to the family Crassulaceae, it is frequently found in and around the study 

area and is known as a treatment for analgesia of ear pain. We also know very well 

Group Family Genus Species % percentage 

Gymnospermae 1 1 1 0.52 

Angiospermae 
Dicotyledones 40 113 168 87.5 

Monocotyledones 5 13 23 11.97 

Total 46 127 192 100 
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the plant Ecballium elaterium L., which is abundant in the area and is used in the 

treatment of wheezing disease. The Cuscuta planiflora Ten plant is also spread in a 

high degree in the region and it is parasitic on thyme bushes and is used in the 

treatment of cases of constipation and expulsion of worms from the abdomen, and its 

cleaning is used with a great degree of care because it is very dangerous, so the doses 

must be regulated and specific. As for Teucrium polium L. This plant is abundant in 

the study area, and it has been scientifically proven that this plant is useful in treating 

diabetes, as it was studied on experimental animals at King Saud University in the 

Kingdom of Saudi Arabia, and they reached impressive results in this field, as other 

studies have done. On this plant in the treatment of diabetes, and they also reached 

good results, as it was found that this plant is widely known in folk medicine in the 

treatment of diabetes. It is also useful in treating infections of the large intestine, and 

Bedouins use it in the treatment of malaria, because the plant has an antibiotic. 

(WWW.Alhawmah.com-2002). The effectiveness of this plant in treating diabetes in 

Libya has been confirmed. As for Lavandula multifida L. of the Lamiaceae family, 

which mostly contains aromatic medicinal plants that grow in the wild in the region 

and is used in the treatment of eczema by spraying the powder of its flowers on the 

affected area. (WWW. Khayma.com-2002). As for Silybum marianum L., it is also 

used medicinally in several countries, and although it is widely available in the 

region, the plant is not known to us as a medicinal plant at all. There is also the 

Pancratium foetidum pomel plant. Which is widely spread in the region and is not 

used by us, due to our lack of awareness of its therapeutic value, (WWW.News 

masrawy .com-2000). Found Ziziphus lotus L. Known for thousands of years, and 

mentioned in the Pharaonic Cartes (WWW. Ibn- taymia .edu-2001). It was 

mentioned in his book Ancient Egyptian Medicine that this plant is among the drugs 

used in embalming in addition to other plants and other materials such as dirt, honey, 

wax, tar and sandalwood. Soothing the stomach and intestines. The herb Urtica urens 

L. is a plant that has great nutritional value, as it is a nutritious and medicinal plant at 

the same time and also cleaning, and until recently it was used as a folk remedy for 

arthritis and rheumatism, and it is used as a treatment for anemia or anemia, and it is a 

diuretic. Milk for breastfeeding women also treats eczema, promotes healthy hair 

shine and treats its loss by stimulating the blood circulation, but the plant has types 

that are toxic to humans, so its use as a medicine should be controlled in specific 

doses and only when needed. (WWW.egalibya.org-2001). Also, this study revealed 

the existence of Globularia alypum Linn plant. Inside and outside the Musallata 

reserve, which indicates that this plant is still in good health, but that it needs 

protection from the causes of its shortage and extinction (Al-Rateeb et al. 1994). By 

analogy with this importance of medicinal plants and the extent to which they are 

used, we find that the medicinal plants in the region have not been economically 

benefited from them in any way, and until this present time we are still importing 

medicinal herbs and their extracts from abroad, as many plants are here in Libya and 

http://www.egalibya.org-2001/
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yet we have not benefited from them. . It was mentioned in (David, 2009) that among 

the plants widely spread in various parts of Europe and Asia, herbs Plantago ssp, 

grow on the sides of the paths and in the meadows without turning attention to their 

appearance in the form of wild weeds that are useless, unless we return to In the 

history books, we found these herbs were used in the treatment of many diseases in 

the past, especially the plant Plantago lanceolata L., which the Arabs called the ewe 

bit, as well as the species Plantago ovate Forsk. Which is seen in Afghanistan, Iran 

and the Arab countries, it is also grown in Egypt and it belongs to the plantaginaceae. 

These two herbs entered the world of herbal medicine since ancient times, as Roman 

doctors used them in preparing medical compresses used in the treatment of difficult 

wounds, wounds caused by animal bites, as well as burns. The ancient doctors also 

advised the use of these two herbs internally in the treatment of stomach and intestinal 

diseases, and the plant Plantago lanceolata L. was used in the treatment of the 

respiratory system, as it became clear that this plant contains substances used as an 

anti-inflammatory treatment, especially if the drug is fresh, and currently Plantago 

lanceolata L. is used in Preparing many anti-colds and associated respiratory diseases. 

Also plantago arenaria, which is a world-famous medicinal plant, is used to make 

throat lozenges, as it is used to treat many conditions and diseases in Germany, and is 

approved in the Encyclopedia of Medicinal Plants as a medicinal plant, but this plant 

is not known to us for this medicinal value, although it is abundant In the study area 

and the surrounding areas (Jafri and Gadi, 1977.1980) as well as the plantago 

albicans, which is widespread in high density in the region, also did not stimulate any 

interest we have, nor has it been utilized yet. Modern laboratory research confirms 

that most of the materials that make up the popular medicinal prescriptions, which 

were recorded by the ancient Pharaohs and Arabs, the people of China and India, and 

many other countries in their manuscripts are almost 90% sound to the point that most 

of the scientific dissertations for masters and doctoral degrees, from several 

universities Every year in the world revolves around how to extract medicine from 

plants and herbs. One of the most important facts of herbal medicine is that these 

discoveries in the plant world have had a good effect in saving the lives of millions of 

people. Thier of diseases that threatened humanity Long eras. This calls us to the need 

to pay attention to medicinal plants available as a natural wealth in our country, and to 

preserve them from extinction and the factors that threaten them, because many of the 

very important medicinal plants have been exposed to the risk of extinction and some 

of them are still controversial and discussed to this day. Among the plants of 

medicinal importance in Libya we mention, for example, Salvia officinalis and 

Teucrium polium, and there are also large areas covered with plants such as Pistaica 

lentiscus, Arbutus polium, Ceratonia and Juniperus phoenicea (WWW.egalibya. 

org- 2002). 

http://www.egalibya/
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       The current state of vegetation cover in Libya is very critical, and it is reflected in 

the shrinking and disappearance of medicinal plants, especially the endemic plants, 

and the reason for this is due to the deterioration of natural environments that 

occurred in the past, and is still happening in the present with a much faster 

acceleration than it was in the past, as a result of exploitation Unjust and irrational 

natural resources by human factors, such as the unjust uprooting of many plants of 

medicinal value, especially in the stage of their reproduction, as well as the unfair, 

early and uncontrolled grazing, and the failure to follow the pastoral cycle is one of 

the most important causes of the deterioration of the vegetation cover, and the urban 

expansion also has a role. In the disappearance and shrinking of the vegetation cover, 

as the area of the natural vegetation cover has also shrunk as a result of agricultural 

expansion and land reclamation. Pollution with solid and liquid wastes is also 

considered one of the influencing factors, such as the drainage of sewage water in 

many valleys, which does not leave the opportunity for plants to regenerate naturally. 

As for the natural factors, we find that the period of drought in Libya is very large 

compared to the period of rainfall, whose quantities are fluctuating and irregular in 

their temporal and spatial distribution, and only a small amount of water escapes into 

the soil, while most of it is lost through evaporation and transpiration, which hinders 

the process. Natural regeneration, in addition to the encroachment of the desert, and 

all this formed environmental pressure on the vegetation cover at certain periods, and 

sometimes those environmental and climatic conditions led to the disappearance of 

many plant species, even if for a seasonal period, in addition to other negative effects, 

as many plant species and genera that follow The Libyan flora has become extinct or 

on the way to extinction, and perhaps this is the reason that made the 

recommendations of the Conference on the Preservation of Natural Resources held in 

Al-Bayda in April 1989, strongly stipulating the protection of nature, the reduction of 

plant degradation and the preservation of what remains of it. (WWW.egalibya.org -

2003). The Libyan plants are part of the heritage, as parents and grandparents used 

them for treatment and did not know the medicine in the past, but rather know the 

plants and their medicinal and medicinal uses, but they do not know the composition 

of these plants and herbs, which in numbers of them carry some toxic compounds in 

one of their components. From here comes the role of universities as specialized 

scientific and academic bodies to analyze and extract what is useful from them for 

treatment, and their entry with other elements in medicinal formulations. Therefore, 

we must make more efforts to discover plants, survey them geographically, and locate 

them so that we can benefit from them. Some of them are believed to have 

disappeared or become extinct, although they may be present in abundance confirms 

the call to use herbs to treat the sick, after the reality of herbal medicine and its safety 

was clarified, and it was adopted in many countries of the world, to benefit from it as 

a national wealth that grows in our land.  
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Recommendations: 

1. Prohibition of carrying out any activities or procedures that destroy, destroy or 

degrade the natural environment. 

2. Monitor the protected fences from any sabotage that may occur, and expedite the 

completion or completion of the outer fence of the reserve from the western side, up 

to the main entrance to the reserve, and also a fence must be made on the western side 

of the main entrance to the reserve until it reaches the other side of the entrance. The 

main part is used as a park for visitors, while the rest of the area is used as a reserve 

that is only entered by specialists who conduct scientific studies. 

3. Control of rare medicinal plant species, to keep them from extinction or any other 

unintended work, by preparing local and external training courses for the reserve’s 

workers to raise their efficiency and scientific experience. 

4. A fire extinguishing unit must be provided in the reserve, so that its workers can 

control fires resulting from lightning strikes, or fires resulting from other actions. 

5. Conducting another study in which other methods are used to study the 

composition of medicinal vegetation. 

6. Recommending the conduct of taxonomic studies for other reserves in Libya, in 

order to preserve rare or threatened species. 

7. Not to exploit the area as a dumping ground, as we have noticed in some sites, and 

not to drain harmful liquids or chemicals and oils of all kinds in the area of the reserve 

or its neighboring areas, which leads to their leakage into the reserve. 

8. Preventing the construction of roads and corridors for any reason, because this may 

affect the protected environment in some way, and not serve it in any way. 

9. Recommending the establishment of a management program for the reserve, 

through which the reserve is managed properly and working on implementing the 

quality system in it.  
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 Appendix: Floristic list of  medicinal plant species recorded of Msellata Natural Reserve, 

Libya. 

Species Life form   Chorotype        Local naming 

GYMNOSPERMAE 
Juniperus phoenicea L. PH MD                                  

ANGIOSPERMAE 

Dicotyledones 
Rhus tripartita Ucria.  CH IT                             الجداري 

Daucus capillifolius Gilli. TH MD                           سفناري حمير   

Daucus sahariensis Murb. TH MD. IT                            جزر بري  

Ferula tingitana L. CH MD                            الكلخ 

Mesembryanthemum crystallinum L. TH MD. ES 

Caralluma europaea Guss. CH MD                           الدغموس 

Periploca angustifolia Labill. CH IT                              الحالب 

Anacyclus monanthos L. TH MD                            صرة الكبش 

Anthemis secundiramea Biv. TH MD. SA                     الغريرة 

Calendula arvensis L. TH MD. IT                      عين البقرة 

Carthamus lanatus L. TH MD. ES 

Camilla aurea Loefl. HC MD                            الفلية 

Centaurea dimorpha Viv. HC MD                            البلعلع 

Centaurea maroccana Ball. HC MD. IT 

Centaurea melitensis L. HC IT 

Centaurea sphaerocephala L. HC MD 

Centaurea africana Lam. TH MD                            الشبرم 

Chrysanthemum carinatum Sch. TH MD                            رجل الدجاجة 

Chrysanthemum coronarium L. TH                                    االقحوان 

Chrysanthemum segetum L. TH MD 

Conyza aegyptiaca L.  TH MD. SA                    شيكوريا، السريس 

Conyza bonariensis L. TH MD. SA                     نشاش الدبان 

Conyza Canadensis L. TH AM                            نشاش الدبان 

Cynara cardunculus L. HC MD                            شوك البل 

Helichrysum stoechas L. CH MD                           عشبة االرنب 

Lactuca serriola L. TH MD. ES. IT                سالطة 

Launaea resedifolia L. CH MD                             العضيدة 

Phagnalon rupestre L. CH MD. IT                      عشبة االرنب 

Reichardia tingitana L. TH MD. IT                      المريرة 

Scorzonera undulata L. TH MD                            القيز 

Senecio gallicus L. TH IT. SA                       الزريطة 

Silybum marianum L. TH MD. IT                      القرطم 

Sonchus asper L. TH MD. IT                       التيفاف 

http://www.alhawmah.com-2002/
http://www.egalibya/
http://www.egalibya.org-2001/
http://www.geocities.com–2003/
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Sonchus oleraceus L. TH MD. ES. IT                التيفاف 

Sonchus tenerrimus L. CH MD. ES. IT                تيفاف 

Urospermum dalechampii L. TH MD. IT 

Urospermum picroides L. TH MD. IT 

Alkanna tinctoria L. HC MD                            حنة العقرب 

Echium angustifolium Mill. CH MD                           حنة العقرب 

Heliotropium europaeum L. TH MD. IT                     الرمرام 

Brassica tournefortii Gouan. TH MD. SA                    العسلوز 

Carrichtera annua L. TH SA                             خشنة 

Didymus bipinnatus DC. TH MD                           لسلس 

Diplotaxis harra Forskt. HC SA                            حارة –جرجير بري  

Enarthrocarpus clavatus Delile.  TH SA                            شلطام 

Eruca sativa Mill.  TH MD. IT                    جرجير 

Lobularia  libyca Viv. TH SA                            حب رشاد 

Lobularia maritima L.  CH MD 

Matthiola longipetala Vent. TH MD. IT 

Ceratonia siliqua L. PH MD                          خروب 

Capparis spinosa L. PH MD                          الكبار 

Cleome amblyocarpa Barr.  TH SU. SA                     أم الجالجل 

Silene behen L. TH MD         

Silene cerastioides L. TH MD 

Silene apetala Auct. TH MD. IT 

Silene articulata L. TH MD. IT                     أم قرين 

Silene colorata Poiret.  TH MD                           أم قرين –البرامة  

Silene gallica L. TH MD. ES                    البرامة 

Atriplex halimus L. PH PL                            لعفينةا  

Chenopodium album L. TH PL 

Chenopodium ambrosioides L. TH PL 

Chenopodium murale L. TH PL 

Kochia indica Wight. TH IT. SA 

Helianthemum ciliatum Desf. CH SA 

Helianthemum hirtum L. CH SA                           العود الرقيقة 

Helianthemum kahiricum Delile. CH SA                             زفزاف –ليرقا  

Helianthemum lippii L. CH SA .SU 

Helianthemum virgatum Desf.  CH SA .SU 

Convolvulus althaeoides L. HC MD 

Convolvulus arvensis L. GH  PL                            العليق 

Convolvulus dorycnium L. HC MD                           خضرايا –خيطة  

Convolvulus oleifolius Desr. CH MD 

Convolvulus siculus L. TH MD 

Convolvulus supinus Coss. HC MD 

Bryonia cretica L.  HC MD 

Ecballium elaterium L. TH MD. IT 

Sedum album L. CH MD. ES 

Sedum sediforme Jacq. CH MD                         دغموس المعيز 

Umbilicus horizontalis Guss. GH MD                          الدغموس 

Umbilicus rupestris Salisb. HC MD. IT                   الدغموس 

Cuscuta planiflora Ten. PA MD. SA                   حرير الزعتر 

Scabiosa arenaria Forskal. TH SA                           عين التشميسة 

Scabiosa monspeliensis Jacq. TH MD                         عشبة أم الندى 

Euphorbia falcata L. TH MD. IT             

Euphorbia helioscopia L. TH MD. ES                   اللبينة 

Euphorbia bivonae  steud. TH MD 

Euphorbia paralias  L. CH MD                           اللبينة 

Euphorbia peplus L. TH MD. ES. IT 

Anagyris foetida L. PH MD. IT                    خروب كالب 

Anthyllis vulneraria L. HC MD                          حشيشة الذئب 

Astragalus hamosus L. TH MD                          كداد -خرنبوش  

Astragalus sinicus Boiss.  TH MD                          قتات  –خرنبوش  

Calicotome villosa poir.  CH MD 

Coronilla repanda Poir. TH MD                          القندول 

Coronilla scorpioides L.  TH MD                         أقرينة 

http://flora.org.il/en/plants/chorotype/plurireginalbortrop
http://flora.org.il/en/plants/chorotype/plurireginalbortrop
http://flora.org.il/en/plants/chorotype/plurireginalbortrop
http://flora.org.il/en/plants/chorotype/plurireginalbortrop
http://flora.org.il/en/plants/chorotype/plurireginalbortrop
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Genista acanthoclada DC. TH MD                          كسمة –كسماية  

Lotus edulis L. TH MD 

Lotus halophilus Boiss. TH MD                          مخبش الدجاج 

Medicago minima L. TH MD. ES 

Ononis serrata Forsk. TH MD 

Ononis sicula Guss. TH MD 

Ononis variegata L. TH MD 

Psoralea bituminosa L. HC MD 

Retama raetam Forsk. CH MD. ES                   الرتم 

Scorpius muricatus L.  TH MD. ES                   النفل 

Tetragonolobus purpureus Moench.  TH MD. ES 

Trifolium tomentosum L. TH MD. ES                   النفل 

Vicia monantha Retz.  TH MD 

Vicia sativa L. TH MD                          جلبان 

Erodium glaucophyllum L. HC SA                           خالل الغولة 

Erodium hirtum L. HC SA                           التمير 

Geranium molle L. TH MD. ES 

Geranium robertianum L. TH MD 

Globularia alypum Linn.  PH ES                            الزريقة 

Gymnocarpos decander Forsk.  CH SA                           القجرود –ابوقرين  

Herniaria fontanesii J. Gay.  HC MD. IT                    النخيلة 

Herniaria hemistemo  J.Gay. CH SA 

Paronychia argentea Lam. CH MD 

Paronychia capitata L. CH MD                           غفة العبد 

Ajuga iva L. CH MD                           الشندقورة 

Lamium amplexicaule L. TH MD. ES. IT 

Lavandula multifida L.  CH MD. ES. IT            الخزام 

Marrubium vulgare L. CH MD. IT                   الروبية 

Micromeria nervosa Desf.  CH MD 

Prasium majus L. CH MD                          التلمة 

Rosmarinus officinalis L. CH ES                             الكليل 

Salvia lanigera Poir. CH MD. SA                     مرمية 

Salvia verbenaca L. CH MD                             ساق الناقة 

Teucrium polium L.  CH MD. IT 

Thymus algeriensis Boiss. CH MD                             الجعدة 

Thymus capitatus L. CH MD 

Linum decumbens Desf. TH MD                            الزعتر 

Linum strictum L.  TH MD                             الكتان 

Linum usitatissimum L. TH MD                             الكتان 

Malva aegyptia L. TH SA                               الخبيز 

Malva parviflora L. TH SA 

Oxalis pes-caprae L. GH PL                               حميضة الزرازير 

Glaucium flavum Crantz. HC MD 

Papaver hybridum L. TH MD. IT                       خنيقة 

Papaver rhoeas L. TH ES 

Plantago albicans L. TH MD. SA                     إينم 

Plantago amplexicaulis Car. TH SA                              إينم 

Plantago arenaria Waldst . TH MD. ES. IT               حبل البراغيث 

Plantago ovata Forskal. TH IT. SA                       دقيس 

Limonium echioides L.  TH MD 

Calligonum azel Maire.  CH MD 

Emex spinosa L.   TH MD                            حنزاب 

Polygonum equisetiforme Sm. CH MD. IT                       القرضاب 

Rumex tingitanus L. TH IT                              حميضة 

Rumex vesicarius L. TH SA                              حميضة 

Anagallis arvensis L. TH MD. ES. IT              عوينة القطوس 

Adonis aestivalis L.  TH MD. ES. IT 

Adonis dentata L. TH IT. SA  

Adonis microcarpa DC. TH MD                            جميرة 

Nigella damasceana L.  TH MD. ES. IT 

Ranunculus asiaticus L. TH MD                            الزغليل 

Reseda alba L. TH MD. IT                       ديل الخروف 

http://flora.org.il/en/plants/chorotype/plurireginalbortrop
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Rhamnus alaternus L.  CH  MD 

Ziziphus lotus L. CH MD. SA                     السدر  

Galium verrucosum Huds. TH MD 

Ruta chalepensis L. CH MD 

Ruta graveolens L.  CH ES                               الفيجل  -الشدب  

Kickxia aegyptiaca L. CH MD. SA                     الطرحة 

Nicotiana glauca Graham. PH PL                              المصاص 

Solanum nigrum L. TH MD. ES. IT               عنب الذيب 

Urtica urens L. TH MD. ES                     الحريق 

Fagonia cretica L.  CH SA 

Monocotyledones   
Allium roseum L. GH MD                             القازول 

Pancratium foetidum Pomel.  GH MD                           السوسن الصيقي 

Iris sisyrinchium L.  GH MD. IT                     سوسن بري 

Gladiolus byzantinus Miller. GH MD. IT 

Androcymbium gramineum Cav.  GH MD. SA                     تيقوط –كرخوس  

Asphodelus fistulosus L. GH MD. SA                     لحية العتوت 

Asphodelus tenuifolius L. HC MD. SU           

Asphodelus microcarpus Salzm.  GH MD. SA                    بلوز 

Muscari comosum L. GH ES                              كيطوط 

Urginea maritime L. GH MD                            فرعون 

Avena barbata Pott. TH MD                            شوفان بري 

Avena sativa L. TH ES                              شوفان 

Briza maxima L. TH MD 

Bromus madritensis L. TH MD 

Hordeum murinum L. TH MD. ES 

Hordeum vulgare L. TH ES 

Lagurus ovatus L. TH MD                            ديل االرنب 

Lolium rigidum Gaud.  TH MD. IT                     زيوان 

Psilurus incurvus Gouan.  TH MD. IT 

Stipa capensis Thunb.  HC IT. SA                        البهمة 

Stipa tenacissima L. HC ES. SA                       الحلفاء 

Trachynia distachya L. TH MD. IT 

The life forms are: PH: phanerophytes, CH: chamaephytes, HC: hemicryptophytes, GH: geophytes-

helophytes, TH: Therphytes and PA: parasites. The Chorotypeare: ES: Euro-Sibarian, IT: Irano-

Turanian, ME: Mediterranean, SA: Saharo-Arabian, SU: Sudanian, PL: Pluriregional, AM: American 

 

http://flora.org.il/en/plants/chorotype/plurireginalbortrop
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=character&charid=1
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لتطوير بعض املتغيرات البدنية واملهارية واملستوى الرقمي ملسابقة دفع الجلة لطالب    تأثير برنامج تدريبي" 

 "املرقبكلية التربية البدنية بجامعة 

 

 مصطفي محمد العويمري  د.

 فتح هللا المين عبدالعزيزد.                                                           

 ميلود عمار محمد د                                                       

 مقدمة البحث: 

امليدان        فمسابقات  األوملبية  األلعاب  اساس  الحديث  العصر  في  واملضمار  امليدان  مسابقات  تعتبر 

واملضمار من األنشطة املثيرة ذات الطابع والتنافس نظرا ملا تظهره من قدرة املتسابق على األداء بكفاءة عالية،  

 ( 479:22( )12:7) للمشاهدين واملمارسين. ( ولذا تعتبر متعةوالجماعية)التتابعكما انها من املسابقات الفردية 

كما انها تتطلب خصائص ومواصفات معينة نظرا لطبيعة اداء سباقاتها املتنوعة والتي تتطلب بدورها  

اختالف في االستعدادات البدنية والفسيولوجية والتي تمثل اساسا هامة في تطوير اإلنجاز الرقمي اعتمادا على  

مخت عوامل  بعدة  البدني  األداء  مستوى  ويتأثر  الوظائف  هذه  كفاءة  بالعوامل  تحسين  يرتبط  بعضها  لفة 

النفسية   بالعوامل  يرتبط  األخر  والبعض  ومورفولوجية  فسيولوجية  عوامل  من  يحتويه  بما  البيولوجية 

 ( 180: 11) (70:6)والتربوية واالجتماعية وغير ذلك من العوامل. 

 وإن        
 
في إعادة صياغة وتطور القدرات اإلنسانية بأبعادها املختلفة من    للتدريب الرياض ي شانا عظيما

اجل تفجير ما يكمن في داخل اإلنسان من طاقات في اتجاه الهدف املنشود، فالتدريب الرياض ي طبقا للتطور  

ت  وتتجلى قدرة املدرب في إطالق تلك الطاقا  بأنواعهاالبيولوجي والفسيولوجي ما هو إال تدريب ملصادر الطاقة  

 (5:12)الكامنة . 

حمادويؤكد         ابراهيم  )  (2001)  مفتي  أحمد  دور    (2004ونبيلة  لها  الخاصة  البدنية  القدرات  بان 

التخصص ي، حيث يتميز كل نشاط رياض ي   النشاط الرياض ي  الرياض ي وفق  أساس ي في تطوير مستوى اإلنجاز 

الرياض األنشطة  من  غيره  تميزه عن  البدنية  القدرات  في بمجموعة من  كبيرة  اهمية  من  في ذلك  ملا  األخرى  ية  

 ( 122: 25) (154:24) تطوير برامج التدريب الرياض ي .

مسابقة   فان  الجلةلذا  مسابقات    دفع  املسار    الرميإحدى  ربط  إلى  تحتاج  حيث  القوى  العاب  في 

عن   ينتج  بحيث  عليها  تعمل  التي  واملفاصل  العضالت  وضع  بهدف  الحركة  في  املشتركة  الجسم  ألجزاء  الحركي 

مطلوب   هو  ملا  مخالف  مسار  في  يقع  أن  دون  الحركي  املسار  مع  ومتفقة  كبيرة  دفع  قوة  العضلي  االنقباض 

 ( 215:20مقدار محصلة القرى املجموعة العضلية العاملة . )تجميعه من مصادر قوي تؤثر على 

الرمي فهي تعد كاهم مكون من مكونات        البدني اهمية خاصة بالنسبة لالعبي  ان    الرميوان لإلعداد  فيجب 

نتكلم عن العالقة واالنسجام املتبادل بين العناصر البدنية الخاصة والتكتيك حيث عملية الرمي والدفع يجب  

 ( 418:3( تكنيكية.دي بعالقة وانسجام متبادل بين تلك العناصر سواء البدنية أو أن تؤ 

املها            األعداد  بين  الفصل  يمكن  ال  وأنه  البدني كما  واالعداد  الرمي  ملسابقة  األداء    ري  طريقة  تطوير  عند 

( أن أهم عامل رئيس ي للتقدم بمستوى  1997)بسطويس ي،  والتي تظهر من خالل األداء األمثل للتكنيك ويشير  

األخيرة هو اهتمام املدربين بتحسين التكتيك لتلك املسابقات ومدى ارتباطه بالعناصر البلدية    اآلونةالرمي في  

ا يعتبر  كما  الرمي.  بمسابقات  املهار الخاصة  تقل   ي ألعداد  ال  بل  البدني  االعداد  بعد  األهمية  في  الثاني  املكون 
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األداء   مستوى  لتحسين  الرئيسية  العوامل  من  أن  الدراسات  من  كثير  وتشير  األخرى،  عن  احدهما  أهمية 

  (418:3. )والنفس ي واملهارى   منها البدنياالهتمام املتكامل ببعض جوانب التدريب 

على العديد من املراجع العلمية املتخصصة في مسابقات امليدان واملضمار   ون ومن خالل اطالع الباحث 

لالعبي   الفني (   – ( أكد البعض على أهمية برامج التدريب  ) البدني2003؛ سالم وآخرون ،   2000 توفيق،مثل )

 قبل املسابقة 
 
 . ( 79:8( ) 229:18)دفع الجلة وكيفية اعداد الالعب نفسيا

أن الخصوصية في التدريب    (1979وعصام حلمي )  (  1993)عبد الدايم وآخرون ،    كل من  كما يشير 

تامة   التخصص ي وهذا يتطلب معرفة  النشاط  في  العاملة  العضلية  املدرب على تقوية  املجموعات  تعني تركيز 

العضالت   التدريب    العاملةبكل من وظيفة  الفعلي.  املناسيب واختيار  األداء  : 12)  (83:23)  لها واملشابه لشكل 

87 ) 

لذا سوف يستخدم الجرعة     التربية الرياضيةمن طالب كلية  ستكون  أن عينة البحث    ون ويرى الباحث     

عات  ما يميز العمل في هذه الجر   أن  (  2012التدريبية وهذا ما يتفق مع ما أشار اليه ) عبدالفتاح ،    -التعليمية  

والتدريب   التعليم  بين  في  املزج  هدفين  مهارة  لتحقيق  تعليم  مثل  واحد  لتثبيتها  وقت  عليها  والتدريب  ،  جديدة 

التدريب   مراحل  من  الثانية  املرحلة  التدريبية خالل  الجرعات  من  النوع  هذا  استخدام  وكذلك خالل  ،  ويكثر 

 ( 30:1) النصف الثاني من فترة اإلعداد في خطة املوسم التدريبي. 

الباحث      اطالع  خالل  العلمية    ون ومن  الدراسات  من  العديد   kumar,  2013  2014)  كدراسة   على 

Azeem   ،   متابعته خالل  مهارةم  ومن  في  التخصص  التربي  لطالب  بكلية  الجلة  فيدفع  والضعف  الرياضية   ة 

استخدام البرامج التدريبية    تأثير التعرف على     وا تناول   -  ون في حدود علم الباحث   –املستوي الرقمي للمتسابقين  

 ،  ستوى اإلنجاز الرقمي في دفع الجلةباستخدام التدريبات البدنية لتطوير بعض املتغيرات  البدنية املؤثرة في م

د  واالحظ  حيث وجود  بليبياعدم  الجنوبية  البيئة  في  علمية  الباحث راسة  يقوم  العلمي  املنطلق  هذا  ومن    ون ، 

تدريبي  بدراسة   برنامج  الجلة    تأثير  دفع  ملسابقة  الرقمي  واملستوى  واملهارية  البدنية  املتغيرات  بعض  لتطوير 

 ( 68:29( )22:26).املرقبلطالب كلية التربية البدنية بجامعة 

 على:  برنامج تدريبي على تأثيريهدف البحث الى التعرف  ف البحث:اهدا

 .املرقبملسابقة دفع الجلة لطالب كلية التربية البدنية بجامعة  بعض املتغيرات البدنية واملهارية   -   

 . املرقبملسابقة دفع الجلة لطالب كلية التربية البدنية بجامعة املستوى الرقمي     -   

 : فروض البحث 

ب     -    احصائية  والبعديتوجد فروق ذات داللة  القبلي  القياس  البدنية  ين  املتغيرات  البحث لصالح    في  قيد 

 القياس البعدي. 

لصالح       -    البحث  قيد  املهاري  املستوى  في  والبعدي  القبلي  القياس  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 القياس البعدي. 

لصا      - البحث  قيد  الرقمي  املستوى  في  والبعدي  القبلي  القياس  بين  احصائية  داللة  ذات  فروق  لح  توجد 

 القياس البعدي. 

 :الدراسات املشابهة

على دراسة:   محمود  احمد  ) 1985)   ثريا  االهداف    ( 5(  تحقيق  على  الثابتة  الصور  بعض  استخدام  أثر   "

االسكندرية" محافظة  في  والبكم  للصم  الجلة  دفع  بناءة      التعليمية ملسابقة  طاقة  والبكم   الصم  األطفال 

منها بدال من أن يتحولوا الى عوامل هدم وتشويه ، فالصم والبكم ما ام يكن هناك    واالستفادة   استغاللها يمكن  
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عمل يصرفون فيه جهدهم أو يقضون فيه وقتهم قد يصبحون عبئا ثقيال على من حولهم سواء على مستوى  

للطفل األصم يمكن أعادة فئة من املجتمع الى   الرياض يه بممارسة النشاط  األسرة أو على مستوى املجتمع ، وأن

ويحقق الرفاهية ، وبذلك   اإلنتاجركب العاملين املنتجين لتزداد بهم القوة العاملة مما يزيد    في  اإليجابيالعمل  

أن   البحث  نتائج  أهم  ومن   . املجتمع  لخدمة  وتوجيهها  البشرية  الطاقة  تجميع  الصور بع  استخداميمكن  ض 

على تحقيق األهداف   إيجابي) الصور الفوتوغرافية والصور الشفافة ، واللوحات املرسومة ( كان لها أثر   الثابتة

التعليمية ملسابقة دفع الجلة من الثبات للتالميذ الصم والبكم . ولذا توص ى الباحثة بوضع خطة معدلة للتربية 

  ، طبيعتهم  مع  تتناسب  والبكم  الصم  لتالميذ  املعنية    واستخدامالرياضية  التربية    فيالوسائل  برامج  تنفيذ 

 الرياضية لتالميذ الصم والبكم .

الفتاح  دراسة:   عبد  احمد  ) 1980) عنايات  الرياضية    ( 17(  التربية  كليات  في  املبرمج  التعليم  "استخدام 

  استخدام :ــ كيف يمكن    التالي التساؤل    فيحددت مشكلة الدراسة    "  )بحث تجريبي على مسابقات دفع الجلة( 

املبرمج   الحركية    فيالتعليم  املهارات  لتدريس   ) بنين   ( الرياضية  التربية  نظريا  كليات   ) الجلة  دفع   ( الرياضية 

على عدة تساؤالت فرعية    اإلجابةمن الباحثة من الباحثة    الرئيس ي وقد تطلب اإلجابة على التساؤل  ،    وعمليا؟

أخطاء التعلم ومعدالتها   هي( ما 2) الوحدة املبرمجة؟ باستخدامفاعلية التعليم   هي( ما 1به وهى: أوال : ) ارتبطت

الطريقة    استخدامالوحدة املبرمجة وبين    استخدام( هل يوجد فرق بين  1ثانيا :)؟  أثناء تنفيذ الوحدة املبرمجة 

الكفاءة؟   1التقليدية من حيث: املعدل؟  2ــ  الكسب   / التعلم  فاعلية  التعلم    3  ــ  فاعلية    4؟   اإلجماليــ  زمن  ــ  

 التذكــــر؟    ةــ نسب 5 التعلم / الزمن؟

 على هذه التساؤالت:  لإلجابةآراء الدارسين تجاه التعليم املبرمج؟ وأتبعت الخطوات التالية   هيما  ثالثا:

 مبرمجة. صورة   فياألسس العامة إلعداد املواد الدراسية  ــ دراسة

 الدراسة. املالئم للمادة مجال   التعليمينوع البرنامج  ــ تحديد

ا  ــ كيفية املتبعة    وتطويره.لبرنامج  أعداد هذا  البرنامج تجريبيا  فيالخطوات  اختيرت عينة الدراسة    وقد.  تقديم 

للبنين   الرياضية  التربية  بكلية  األول  الصف  طلبة  قيرمن  كل    بأبي  متكافئتين  مجموعتين  تكوين  تم  حيث 

. و قد أسفرت النتائج عن صالحية التعليم املبرمج  30مجموعة مكونة من 
 
   الجلة.تعليم مهارة دفع  فيطالبا

 منهج البحث: 

 تجريبية وذلك ضابطة واالخرى    أحدهما بمجموعتين    التجريبي ذو التصميم    التجريبياملنهج    استخدم الباحثون 

 وأهدافه.عة البحث ملالئمته لطبي

 ثانيا : عينة البحث:  

العمدية من طالب السنةتم اختيار عينة البحث بالطريق  البدنية بجامعة    ة  التربية  وبلغ املرقب  الرابعة بكلية 

 حث األساسية. لعينة الب  تخصص العاب القوى ( طالب 12( طالب بواقع )22عددهم )
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 ( 1جدول ) 

  ( 12)ن=عينة البحث تبعا ملتغير العمر والطول والوزن  توصيف

االنحراف   املتوسط الحسابي  املتغيرات 

 املعياري 

 معامل االلتواء 

.9220 العمر )السنة(  0.99 0.47 

 1.55- 8.65 1.73 الطول )سم( 

 1.35 8.52 64.50 الوزن )كجم( 

 1.12 7.78 44.50 قوة القبضة جهاز الدينامومتر )كجم( 

 0.93- 14.14 90.00 قوة عضالت الظهر )الدينامومتر( )كجم( 

 0.64- 7.65 39.17 )سم(  العموديارتفاع الوثب  

مسافة رمى كرة طبية باليدين من خلف  

 الجسم )سم( 

6.28 1.37 0.46 

مسافة رمى كرة طبية باليدين من امام  

 الجسم )سم( 

5.02 0.82 1.12 

االداء  ثنى الذراعين من االنبطاح زمن  

 )تكرار(

22.08 7.87 0.42 

 0.01 3.24 23.83 ()ث30الجلوس من الرقود ملدة 

 0.38- 1.53 6.96 دفع الجلة من الثبات )سم( 

 0.45- 1.60 7.60 دفع الجلة من الحركة )سم( 

 0.61 8.10 18.75 مد مفصل املرفق )كجم( 

 0.45- 7.11 27.83 ثني مفصل املرفق )كجم( 

 0.38- 8.45 25.00 الكتف )كجم(مد مفصل 

 0.70- 6.92 26.08 ثني مفصل الكتف )كجم(

 0.04- 1.28 8.23 ) سم االنجاز )

( أن قيم معامالت االلتواء كلها قريبة من الصفر وهي ضمن القـيم املقبولـة ملعامـل االلتـواء 1يتبين من الجدول )

ــا بـــين) ــانس مقبـــول ألغـــراض البحـــث 3 مـ ــالي يتحقـــق الثبـــات وتجـ ــى  ،العلميـــة±( وبالتـ حيـــث تشـــير هـــذه النســـبة إلـ

 .القياسات التي أجريت على العينةمستوى جيد في الشكل العام للبيانات التي تم جمعها من خالل 

 البيانات: ثالثا: أدوات جمع 

للدراسات الرجوع  الباحث (  215:20)(،  2003)حسانين،  العلمية    والكتب   بعد  قام  الخبراء  رأي    ون واستطالع 

 بتحديد أدوات جمع البيانات قيد البحث كالتالي: 

 البحث: األدوات واألجهزة املستخدمة في   -

 الوزن. ميزان طبى معاير لقياس  - القامة.  ارتفاع جهاز الرستامير لقياس   -

 الرجلين. جهاز دیناموميتر لقياس قوة  - القبضة.جهاز ديناموميتر لقياس قوة   -

      إيقاف.  األوزان ساعةلفة واطارات جديدة مخت -بار حديدي  -اقماع   -صندوق مدرج )سم( لقياس املرونة   -
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األوزان    -أثقال حديدية بمقبض     - رملية  کرا  -جيتر مختلف  شريط    -(  كجم5  ،4،  3اوزان  طبية )كرات    -ت 

 قياس.

 املستخدمة: االختبارات البدنية 

 كجم لقياس القوة العضلية للذراعين. 5اختبار دفع كرة طبية   -

 بجهاز الديناموميتر.  اليسرى( -اختبار قوة القبضة )اليمني   -

 . االنفجارية للرجليناختبار قوة الرجلين لقياس القوة   -

 الجلة: اإلنجاز الرقمي ملسابقة دفع قياس مستوى    -

 ( 174:28) (IAAF. 2012)القوى. قانون الدولي أللعاب تم القياس لكل طالب طبقا لقواعد ال

 البدنية.املعامالت العلمية االختبارات 

 رابعا: البرنامج التدريبي : 

امليدان وامل      في مجال مسابقات  التي طبقت  العلمية  املراجع والدراسات  ضمار بصفة عامة  بعد االطالع على 

  أي واستطالع ر (  Azeem،2013   ؛Leigh et al 2008؛  2004بصفة خاصة كدراسة )سالم،    ومسابقة دفع الجلة

حيث تزداد    دفع الجلة( لالعبي  والظهر والرجلينالخبراء حيث أشاروا الى اهمية تدريب القوة العضلية للذراعين  

أن التدريب كما  كبير عن طريق  الباحث  هابشكل  دعا  الرقمي، مما  املستوى  في تحسين  برنامج    ون تؤثر  الى وضع 

ا  يتدريب وذلك من خالل )    دفع الجلةواملستوى الرقمي ملسابقة    دنيةلبمقنن بناء بهدف التعرف على املتغيرات 

تنمية وتحسين املتغيرات    -  دفع الجلةالتدريب لتحقق شروط األداء الجيد خالل مراحل األداء املهاري ملسابقة  

البحث   قيد  الباحث   -البدنية  استخدم  الهدف  ولتحقيق  الرقمي(.  األداء  مستوى  الحرة    ون تحسين  التمرينات 

الزميل  والتم باستخدام مقاومات مختلفة )مقاومة الجسم مقاومة  بارات حديد(    -كرة طبية    -دمبلز    -رينات 

العلوي   للطرف  العضلية  القدرة  التنمية  تدريبات  وإعطاء  عامة  الجسم  أجزاء  لجميع  العضلية  القوة  لتنمية 

  (173:30()22:26( )60:4)والسفلي للجسم بحيث يتناسب مع التوافق الحركي وطبيعة األداء.

 أسس البرنامج التدريبي :  

السرعة      وتدريبات  املتدرج  املهاري  األداء  على  التدريب  من  مجموعة  على  املقنن  التدريبي  البرنامج  تأسس 

 وتدريبات القوة العضلية وفيما يلي األسس لوضع البرنامج التدريبي املقنن: 

   دفع الجلة.إعطاء تدريبات لتقنين وضبط أداء   -

 استخدام تدريبات للربط بين أجزاء الحركة .   -

 .  دفع الجلةالتعرف على العضالت العاملة في   -

استخدام تدريبات ذات مقاومات مختلفة للذراعين والرجل الحرة وحركة رفع الجذع والكتفين النتقال كمية     -

 الحركة إلى الجسم كله . 

 الحركات السريعة لجسم الالعب في االتجاه الصحيح. إعطاء تدريبات تتميز ببذل أكبر قوة من خالل   -

 إعطاء تدريبات للقدرة على التسارع في فترة وجيزة لزيادة السرعة .  -

الباحث   لألسسوباإلضافة   راع  البرنامج    ينالسابق ذكرها فقد  في  نقاط  املقنن وطريقة  التدريس ي  عدة  التدريبي 

 التكراري وذلك ملا يلي: التدريب الفترى املرتفع الشدة، وطريقة التدريب 

 . التشكيل السليم للحمل البدني واملهاري من حيث الشدة والحجم لتالفي الدخول في ظاهرة الحمل الزائد . 1

 بديلة .  بأدواتاستخدام تدريبات مشابه لطبيعة األداء  2
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لألحمال  3 التطبيق  في  واالستمرارية  الحمل  زيادة  في  التدرج  مبدأ  مراعاة  التدريب  .  بطرق  املرتبطة    التدريبية 

 املستخدمة . 

 . تطبيق مبدا االستمرارية والتموجية في حمل التدريب.4

 . تطبيق مبدأ الراحة اإليجابية في التدريب. 5

للبرنامج  التنفيذية  اإلع  التدريس ي  الخطوات  فترة  أثناء  املنافسة  التدريبي  وقبل  والخاص  العام  قام  داد   ،

 لخطوات التالية : باتباع ا ون الباحث

تدريبات التنمية القوة العضلية لجميع أجزاء الجسم لكل من عضالت الذراعين، البطن، الظهر، الرجلين(     -

 باإلضافة لتدريبات املرونة واإلطالة بجزء اإلعداد البدني. 

التوا   - مع  تتناسب  بحيث  للجسم  والسفلي  العلوي  للطرف  العضلية  القدرة  لتنمية  تدريبات  الحركي  يليها  فق 

 ( يبين تشكيل الحمل لتلك الفترة.2الحركي. وفيما إلى جدول )  وطبيعة األداء

 

  ( 2جدول ) 

 تشكيل الحمل لإلعداد البدني العام والخاص

 الشهر

 

 الراحة البينية مهاري  مجموعات التكرارات شدة األداء األسبوع

 

 األول     

 

  –  ثاني ثالث –أول 

 رابع

60%- 65 % 

65%- 70 % 

20 – 30 

15 - 20 

 

 تتراوح

  3 – 2من 

 مجموعات 

تدددددددددددددريبات االحسددددددددددددا  

الدحرجددددددددددددددددة  -بالجلددددددددددددددددة

الرمددي مددن  -جلددةال دفددع

 -الدددددددددددددددددددوران -الثبددددددددددددددددددات

 -الرمددددددددددددددددددددددددددي بال امددددددددددددددددددددددددددل

 -تمريندددددددددددددددددات معاونددددددددددددددددددة 

تمريندددددددددددددددات وتددددددددددددددددريبات 

 خاصة

تصددددل الراحددددة البدنيددددة بددددين  -

 ث 90التمرين واالخر الى 

تراوحددددر الراحددددة االيجابيددددة  -

 5-3املجموعدددددددددددددات مدددددددددددددنبدددددددددددددين 

دقائق حتى عودة النبض الددى 

 ن/ ق  120.110

 

 

 

 الثاني   

 

ساد    –خامس  

 ثامن  – سابع

70%- 75 % 

85%- 90 % 

10 – 15 

10 - 12 

% متدرجة من أقص ي مقدرة الالعب وتم التحكم  90-60( أن شدة الحمل تراوحت ما بين  2يتبين من جدول )   

 الحمل.  تموجيه في الشدة من خالل التكرارات املبينة بالجدول مع مراعاة 

 االستطالعية: خامسا: الدراسة 

لعينة الدراسة   طالب  5تم تطبيق بعض الدراسات االستطالعية على عينة من خارج العينة األساسية وعددهم  

 الى:من خاللها   ون االستطالعية وهم من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية وتوصل الباحث 

 التحقق من سالمة وكفاءة أدوات القياس املستخدمة   -

 قياس العناصر البدنية الخاصة باملسابقة. التعرف على طرق   -

 شرح طريقة تسجيل القياسات داخل االستمارة املعدة لذلك.  -

 تدريب املدرب املساعد للتأكد من كيفية استخدام األدوات ومدى دقتها عند قياس العناصر البدنية.  -

 التدريبية.  تم تشكيل التدريبات الخاصة بالبرنامج وتنظيم سير العمل داخل الدائرة   -

 التدريبي. تم توفير بعض األدوات الالزمة لتطبيق البرنامج    -
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 التجربة: تنفيذ   سادسا:

البحث   قيد  التدريبي  والتدريبات والبرنامج  القياس،  ادوات  العينة، وصالحية  بيانات  اعتدالية  التأكد من  بعد 

 يلي: على ما  واشتملت  2019/  1/  6الى  2018/ 11/ 1بإجراء الدراسة األساسية في الفترة من  ون قام الباحث

الفترة من    القبلية: القياسات    2018/    11  /3الى    2018  /11/  1اجريت لجميع املتغيرات األساسية للبحث في 

)الطول    وتم الجسمية  القياسات  من:  كل  البحث،    -قياس  قيد  البدنية  املتغيرات  مستوى    تم الوزن(،  قياس 

 األداء الرقمي. 

البرنامج خالل    البرنامج:تطبيق   الوحدة  8)مدة  تم تطبيق  أسبوعيا وقسم زمن  اسابيع بمعدل خمس مرات   )

جزء    -ق    70الجزء الرئيس ي )اإلعداد البدني واملهاری   -  (ق20  -15األحماء    )جزءدقيقة كما يلى    90التدريبية ال  

 =90x40  3600الكلى البرنامج  )الزمن( وحدة تدريبية ليصبح  40والفترة الكلية لتطبيق البرنامج )  ق(  5التهدئة  

 ق (. x7040=2800زمن الجزء الرئيس ي =  -قيقة 

املهار  الجزء  البرنامج عن  بداية  في  زاد  البدني  ما اللتواء  وان زمن اإلعداد  ليزداد  البرنامج  نهاية  في  تناقص  ثم  ي 

الشهر    -ق    40األول    املهاری عن منحنى اإلعداد البدني وبلغ زمن اإلعداد البدني خالل مدة البرنامج في الشهر 

 ق(.  45في الشهر الثاني  -ق   30األول   )الشهرق( وزمن الجزء املهاري في  30الثاني 

من    :البعديةالقياسات   الفترة  في  القياسات    2019/  1  /6الى    2019/    1  /5تمت  وترتيب  لنفس شروط  وفقا 

 القبلية قيد البحث.

 اإلحصائية: سابعا: املعالجات 

معامل       -راف املعياري  االنح  -استخدام املعالجات للبيانات إحصائية عن طريق استخدام املتوسط الحسابي  

 .  ت(اختبار ) -معامل االرتباط   -االلتواء 

 النتائج:عرض ومناقشة 

 ( 3جدول ) 

  بينواملهارية الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيم )ت( املحسوبة وداللة الفروق في القياسات البدنية 

 االختبار القبليفي املجموعتين 

داللة  

 الفروق

  املتغيرات  املجموعة التجريبية  املجموعة الضابطة   قيمة ت  

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

 قوة القبضة جهاز الدينامومتر )كجم(  45.33 10.76 43.67 3.93 0.356 غير دال 

 قوة عضالت الظهر )الدينامومتر( )كجم( 95.00 5.48 85.00 18.71 1.257 غير دال 

 )سم( العموديارتفاع الوثب  37.50 8.19 40.83 7.41 0.739 غير دال 

 رمى كرة طبية باليدين من خلف الجسم )سم( 6.75 1.43 5.82 1.26 1.19 غير دال 

 رمى كرة طبية باليدين من امام الجسم )سم(   5.05 0.99 4.99 0.71 0.118 غير دال 

 (ين من االنبطاح زمن االداء )تثنى الذراع 23.00 9.12 21.17 7.14 0.388 غير دال 

ث( 30الجلوس من الرقود ملدة  24.83 2.86 22.83 3.54 1.076 غير دال  ) 

 دفع الجلة من الثبات )سم(  7.65 1.61 6.27 1.19 1.696 غير دال 

 دفع الجلة من الحركة )سم(  8.22 1.57 6.98 1.49 1.392 غير دال 

 2.228=   0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 
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( رقم  الجدول  للمتغيرات  3يبين  تبعا  الدراسة  مجموعتي  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )

( اإلحصائية  الداللة  مستوى  عند  واملهارية  قبل  0.05البدنية  الدراسة  مجموعتي  تجانس  على  يدل  مما   ،  )

 تطبيق الدراسة. 

 ( 4جدول ) 

ومستوى   القوة الثابتةق في القياسات الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيم )ت( املحسوبة وداللة الفرو 

 االختبار القبلي  في بين املجموعتين  االنجاز

داللة  

 الفروق

 املتغيرات البدنية   املجموعة التجريبية  املجموعة الضابطة   قيمة ت  

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

 مد مفصل املرفق )كجم(  21.00 9.31 16.500 6.66 0.963 غير دال 

 ثني مفصل املرفق )كجم(  28.83 8.95 26.83 5.34 0.470 غير دال 

 مد مفصل الكتف )كجم( 28.17 7.88 21.83 8.42 1.345 غير دال 

 ثني مفصل الكتف )كجم( 27.33 6.56 24.83 7.65 0.607 غير دال 

 االنجاز )سم(  8.90 1.10 7.57 1.15 2.055 غير دال 

 2.228=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 

( رقم  الجدول  للمتغيرات  4يبين  تبعا  الدراسة  مجموعتي  أفراد  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )

( اإلحصائية  الداللة  مستوى  عند  الجلة  دفع  انجاز  ومستوى  الثابتة  تجانس  0.05القوة  على  يدل  مما   ،  )

 الدراسة قبل تطبيق الدراسة. مجموعتي  

 

 (5جدول ) 

الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيم )ت( املحسوبة وداللة الفروق في القياسات البدنية واملهارية بين   

 االختبار البعدي في املجموعتين 
داللة 

 الفروق 

 املتغيرات    املجموعة التجريبية   املجموعة الضابطة  قيمة ت  

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

 قوة القبضة جهاز الدينامومتر )كجم(  57.67 5.16 47.95 5.55 3.139 دال 

 قوة عضالت الظهر )الدينامومتر( )كجم(  137.50 10.45 106.17 22.08 3.143 دال 

 ارتفاع الوثب العمودى )سم( 53.83 5.81 43.17 7.17 2.832 دال 

 رمى كرة طبية باليدين من خلف الجسم )سم( 8.13 1.45 6.33 0.81 2.655 دال 

 رمى كرة طبية باليدين من امام الجسم )سم( 6.62 0.80 5.21 0.66 3.344 دال 

 ثنى الذراعين من االنبطاح )تكرار(  32.33 5.96 23.50 7.34 2.289 دال 

ث( 30الجلوس من الرقود ملدة  29.67 1.86 25.50 2.88 2.98 دال  ) 

 دفع الجلة من الثبات )سم( 8.55 1.30 6.48 1.15 2.922 دال 

 دفع الجلة من الحركة )سم( 11.00 0.63 7.73 0.78 7.975 دال 

 2.228=   0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 

بين املجموعة الضابطة  القياسات البدنية  ( يتبين لنا وجود فروق ذات داللة معنوية في  5من خالل الجدول )

قيم ت    تراوحتو   التجريبية،ولصالح املجموعة  وكلها جاءت معنوية  واملجموعة التجريبية في االختبار البعدي  

البدنية  املحسوبة   وهي  3.344-  2.289)للقياسات  ) قيم  (  البالغة  الجدولية  ت  قيمة  من  عند 2.228اكبر   )
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املجموعتين    0.05مستوى داللة   بين  يدل على وجود فروق  مما  البحث  ،  قيد  البدنية  القياسات  ولصالح  في 

  ذات داللة معنوية في القياسات   وجود فروقإلى  (  5كما يتبين ايضا من خالل الجدول )  املجموعة التجريبية. 

الجلة  واملهارية   الحركة(  )دفع  ومن  الثبات  االختبار  من  في  التجريبية  واملجموعة  الضابطة  املجموعة  بين 

املهارية  ت املحسوبة    بلغت قيمالبعدي وكلها جاءت معنوية ولصالح املجموعة التجريبية ، حيث   للقياسات 

مما يدل    ،  0.05( عند مستوى داللة  2.228اكبر من قيمة ت الجدولية البالغة ) قيم  ( وهي  7.975،    2.922)

 ولصالح املجموعة التجريبية.  في القياسات املهارية على وجود فروق بين املجموعتين 

 ( 6جدول ) 

ومستوى   الوسط الحسابي واالنحراف املعياري وقيم )ت( املحسوبة وداللة الفروق في القياسات القوة الثابتة

 االختبار البعدي في بين املجموعتين  االنجاز

 املتغيرات البدنية   املجموعة التجريبية  املجموعة الضابطة  قيمة ت   داللة الفروق 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

 مد مفصل املرفق )كجم(  26.00 7.89 20.00 6.03 1.479 غير دال 

 )كجم( ثني مفصل املرفق  33.50 7.31 29.83 5.38 0.989 غير دال 

 مد مفصل الكتف )كجم( 31.67 6.65 24.00 8.15 1.785 غير دال 

 ثني مفصل الكتف )كجم( 32.33 4.72 27.00 7.29 1.504 غير دال 

 االنجاز )سم(  11.80 0.81 8.22 1.15 6.248 دال

 2.228=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى 

املجموعة  بين    لدفع الجلة( يتبين لنا وجود فروق ذات داللة معنوية في املستوى الرقمي  6من خالل الجدول )

البعدي االختبار  في  التجريبية  واملجموعة  التجريبيةولصالح    الضابطة  املتوسط  ،    املجموعة  بلغ  حيث 

( التجريبية  للمجموعة  الضا11.80الحسابي  للمجموعة  الحسابي  واملتوسط  )سم(  ،  8.22بطة  وبلغت سم( 

مما  ،    0.05( عند مستوى داللة  2.228( وهي اكبر من قيمة ت الجدولية البالغة )6.248)املحسوبة  قيمة ت  

 بية.ييدل على وجود فروق بين املجموعتين ولصالح املجموعة التجر 

 مناقشة النتائج: 

( يتبين لنا وجود فروق ذات داللة معنوية في القياسات البدنية بين املجموعة الضابطة  5من خالل الجدول ) 

املجموعة   ولصالح  معنوية  جاءت  وكلها  الذراعين  عضالت  لقوة  البعدي  االختبار  في  التجريبية  واملجموعة 

الباحث  التجريبية يرجع  الذراعين  عضالت  قوة  اختبار  نتائج  خالل  االيجابي    ينومن  التأثير  إلى  النتائج  تلك 

أثناء   الذراعين  الجلة تعتمد على  البحث حيث أن دفع  التدريبي قيد  الجلةللبرنامج  لم    دفع  خالل االداء وان 

من   بالجلة  يمسك  الجلة  دفع  أن العب  الالعب حيث  أداء  يختل  القوة  من  الذراعين على قدر  تكن عضالت 

الالع ويقوم  املتزنة  االستعداد  الذي  وقفة  الوقت  في  مثنية،  لها  الحاملة  والذراع  للخلف  الجلة  بتحريك  ب 

يتحرك مركز ثقل الجسم في اتجاه اللف األول ليصل فرق الرجل في اتجاه اللف والذي يتم على مشط نفس  

خط  تعدى  أن  إلى  ممتدة  للجلة  الحاملة  الذراع  وكذلك  األخرى  للجهة  الجذع  لف  عودة  يبدا  ثم  الرجل 

ف الجسم  أهم  منتصف  من  للذراعين  العضلية  القوة  أن  الباحثين  ويرى  الحاملة،  اليد  مع  املرفق  يتفرد 

في  تتحكم  التي  هي  الذراعين  األداء، فعضالت  في  تأثير كبير  لها من  ملا  الجلة  دفع  في  املؤثرة  البدنية  العناصر 

ا كانت هذه االنقباضات  اخراج الجلة أثناء الرمي وذلك باالنقباض واالنبساط وكلما كانت العضالت قوية كلم

التقدم باملستوى الرقمي ألنها ترتبط بالسرعة  العضلية تلعب دورا هاما في  القوة  الى جانب أن  أكثر فاعلية، 
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م( الى أن األداء في  2007وفي هذا الصدد يشير "عبد العزيز وناريمان الخطيب " )،  والتحمل والقدرات البدنية  

كيف  على  يعتمد  الرياضية  األنشطة  الجسم  كل  حركة  في  تتحكم  التي  هي  والعضالت  الجسم،  تحريك  ية 

هذه   كانت  كلما  قوية  العضالت  كانت  وكلما  اخر  الى  موضع  من  األطراف  وجذب  االنبساط  او  باالنقباض 

أكثر فاعلية، وبرامج تدريباالنقب اداء   القوة تتضمن اكثر   اضات  إلى  اثقل بل هي تؤدي  من مجرد رفع وزن  

 ( .56:10) وبالتالي أكثر قدرة وتوافقا. مرونةوأكثر رياض ي اسرع  

الدين  احمد سعد   ( دراسة  نتائج  أشارت  طبية  2004،  ولقد  كرة  دفع  اختبار  أن  باليدين    3(  كجم 

يرجع   تقدم  ومما  الجلة.  دفع  ملسابقة  الرقمي  املستوى  في  املساهمة  البدنية  املحددات  أكثر  هم  من  يعتبر 

تطبيق البرنامج التدريبي بكامل    ليذلك لتأثير اإليجابي للبرنامج التدريبي املتغير قوة عضالت الذراعين    ين الباحث

 ( 153:2)  وحداته وتدريباته وظهور تأثير إيجابي للبرنامج بين متوسطات القياسات لصالح القياس البعدي.

( الجدول  خالل  ف5من  معنوية  داللة  ذات  فروق  وجود  ايضا  لنا  يتبين  املجموعة  (  بين  البدنية  القياسات  ي 

ولصالح   معنوية  جاءت  وكلها  الرجلين  عضالت  لقوة  البعدي  االختبار  في  التجريبية  واملجموعة  الضابطة 

  ، التجريبية  الر املجموعة  اختبار قوة عضالت  نتائج  الباحثجومن خالل  يرجع  التأثير    ون لين  إلى  النتائج  تلك 

حث حيث أن دفع الجلة تعتمد بقدر كبير على حركات الرجلين خالل األداء  اإليجابي للبرنامج التدريبي قيد الب

وان لم تكن عضالت الرجلين على قدر من القوة يختل أداء الالعب حيث أن العب دفع الجلة يقف والقدمين  

و  لألمام  النظر  مع  الرجلين  في عضالت  وارتخاء  الركبة  مفصل  في  خفيف  انثناء  مع  الجذع    انثناءمتباعدتين 

وفي    ينما تكون الذراع الحاملة لألداة في حالة انقباض والذراع الحرة مرتخية استعدادا للمرجحة الخلفية ،ب

( أنه تعتبر القدرة العضلية للرجلين أحد املكونات الرئيسية في  2004كر )حسانين،  ذهذا الصدد هذا الصدد ي

ال أن  حيث  القرص  قذف  ومنها  الرياضية  األنشطة  من  العديد  في  ممارسة  الهامة  املكونات  أحد  تعتبر  قدرة 

 ( . 214:21) اللياقة الحركية وان القدرة العضلية تعد أحد املكونات الرئيسة للقدرة الحركية.

( أن اختبار قوة عضالت الرجلين يعتبر من هم  2004،  نتائج دراسة )احمد سعد الدينولقد اشارت   

 ( 154:2)أكثر املحددات البدنية املساهمة في املستوى الرقمي ملسابقة دفع الجلة. 

( الجدول  خالل  املجموعة  5من  بين  البدنية  القياسات  في  معنوية  داللة  ذات  فروق  وجود  ايضا  لنا  يتبين   )

االختبا  في  التجريبية  واملجموعة  ولصالح  الضابطة  معنوية  جاءت  وكلها  اليدين  قبضة  قوة  في  البعدي  ر 

الباحثالتجريبية،  املجموعة   وتحقيق    ون ويرجع  الجلة  حمل  على  الالعب  مقدرة  في  تساهم  القبضة  قوة  أن 

)حسانين،    االنجاز، يشير  الصدد  هذا  القوة  2003وفي  من  مزيج  فهي  مركب،  مكون  العضلية  القدرة  أن   )

 ( . 215:20) جهما في قالب واحد. العضلية والسرعة وإخرا

القدرة  2004ولقد أشارت نتائج دراسة )غالب،    تأثيرا إيجابيا على تنمية وتطوير  البليومتريك  ( تؤثر تدريبات 

العضلية واملتمثلة في زيادة املسافة التي حققها متسابقي الرمي في كل من مسابقات ) الجلة، القرص، الرمح  

.)(29:13 ) 

الباحث  وقوة    ون ويرجع  والظهر  والرجلين  للذراعين  العضلية  )القوة  البدنية  املتغيرات  نتائج  في  التحسن 

الي فاعلية البرنامج  املرقب  القبضة( لدى عينة البحث ملسابقة دفع الجلة لطالب كلية التربية البدنية بجامعة  

أداء م  ة التدريبي وما احتواه من تدريبات موجه البيئية املؤثرة في  الجلة والتي اشتملت  للمتغيرات  سابقة دفع 

من   األولى  املرحلة  وفي  العضلية  القوة  لتأسيس  والرجلين  والجذع  الذراعين  األثقال  تدريبات  مجموعة  على 

تطور   من  نتأكد  حتى  عالية  بشدات  األثقال  تدريبات  تنفيذ  تم  اإلعداد  لفترة  الثانية  املرحلة  في  أما  البرنامج 

في املرحلة الثالثة زيادة التدريبات النوعية املشابهة لألداء الفني لدفع الجلة،  القوة العضلية للطالب، ثم البدء 
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كما روعي تقنين األحمال التدريبية بما يتالءم مع طبيعة عينة البحث والتدرج من السهل الى الصعب مما أثر  

 .  ايجابيا في االرتقاء باملتغيرات البدنية قيد البحث

)حمدي  يرى  التد2001،  لذا  أن  من  (  الكثير  إلجراء  الخصبة  املجاالت  احد  اصبح  الحديث  الرياض ي  ريب 

تعتمد في األساس على مبادئ علمية، استمدت من   الرياض ي  التدريب  الدراسات واألبحاث، حيث أن عملية 

التشريح ووظائف األعضاء والجهد البدني والبيولوجي، وعلم الحركة، وعلم النفس، واإلدارة الرياضية   علوم 

  (70:6) جتماع وغيرها من العلوم التي تمزج مع بعضها لتحقيق أهداف العملية التربوية .وعلم اال 

( أن معظم الرياضيين املتميزين يمتلكون قدرا  2008، البيك وأخرون،  1997حسام الدين، طلحة ويضيف )    

كبيرا من القوة والسرعة ويمتلكون الربط بني هذين العنصريين في شكل متكامل من اجل تحقيق أداء افضل،  

مكوني   بين  أدائها  طبيعة  في  تجمع  تمرينات  باستخدام  القصوى  العضلية  القدرة  تنمية  على  يعمل  والتدريب 

وبالتالي الق منفصلين  والسرعة  العضلية  القوة  مكوني  تدريب  من  أفضل  وذلك  معا،  والسرعة  العضلية  وة 

وفقا  وتوقيتا  ونوعا  كما  املوجه  التخصص  درجات  أقص ى  من  يعتبر  هو  األداء  لطبيعة  املشابه  فالتدريب 

نجا في  حاسمة  عامال  يعد  والذي  املهارى،  األداء  داخل  للعضالت  اللحظية  توظيف  لالستخدامات  عملية  ح 

 ( 218:15( )48:9. )العمل العصبي العضلي لهذا األداء

( أن التدريب الرياض ي هو العملية الشملة للتحسين الهادف  2004،  نبيلة و سلوى شير )وفي هذا الصدد ت    

الرياض ي والذي يتحقق من خالل برامج مخططة لإلعداد واملنافسات، وهو عملية منظمة تتميز   الفرد  ألداء 

لدى  بال التعليم  إتقان  طريق  ايضا  وهو  تعليم جيد،  هو  الجديد  التدريب  ويعد  املستمر،  والتغير  ديناميكية 

الالعبين، ويلعب املدرب دورا هاما في عملية ، التدريب يثمل هذا الدور في إيجاد إطار عمل مالئم يستطيع من  

 ( . 31:25)خالله الناش ئ تنمية وتطوير قدراته الكامنة .

طب  بعناصر  وتتطلب  االهتمام  مع  املختلفة  البدنية  اللياقة  عناصر  تنمية  إلى  الرمي  مسابقات  في  األداء  يعة 

بكل   الخاصة  البدنية  الصفات  وتصنيف  تحديد  أهمية  من  البد  املسابقات،  لهذه  الخاصة  البدنية  اللياقة 

 ( 177:11)مسابقة، واملرتبطة بنوع النشاط البدني املمارس. 

يتبين لنا وجود فروق ذات داللة معنوية في املستوى الرقمي لدفع الجلة بين املجموعة  (  6من خالل الجدول )

ذلك لتأثير    ون وبرجع الباحث  الضابطة واملجموعة التجريبية في االختبار البعدي ولصالح املجموعة التجريبية ،

قياس البعدي تشير إلى تطبيق  االيجابي للبرنامج التدريبي بعد اكتماله وخاصة أن الفترة بين القياس القبلي وال

التدريبي   البرنامج  التدريبي بكامل وحداته وتدريباته ، وأن  عد هو احد عناصر الخطة وبدونه يكون يالبرنامج 

بها   القيام  الواجب  من  تفصيلية  أنشطة  صورة  في  التنفيذية  الخطوات  هو  فالبرنامج  ناقصة،  التخطيط 

( انه 2012و ابو العال،    2003أبو زيد،    البيك وعلى  ويؤكد )    لتحقيق الهدف املرجو من التخطيط الرياض ي.

التدريب   بعلم  املرتبطة  العلوم  خالل  من  العلمية،  واملبادئ  األسس  على  التدريبية  البرامج  تبني  وأن  البد 

الحديث   املدخل  وبذلك يصبح   ، األعضاء  الحركة، وعلم وظائف  الرياض ي، وعلم  النفس  الرياض ي مثل علم 

الطاقة، وال يمكن تحقيق  التنمية كفاء إنتاج  التنمية نظم  التدريب  برامج  الفسيولوجية هو تركيز  الجسم  ة 

أهداف العملية التدريبية إذا ما تمت بعيدة عن تطبيقات نظم إنتاج الطاقة، كما ال يمكن أن يتطور مستوى  

الل املنافسة، فإنتاج الطاقة  الرياض ي ما لم توجه برامج التدريب لتنمية نظم إنتاج الطاقة التي يعتمد عليها خ

تكون   لن  وبالتالي  عضلي  انقباض  هناك  يكون  لن  الطاقة  إنتاج  وبدون  العضلي،  لالنقباض  ضرورية  عملية 

بدني الجيد وكذلك االعداد  أن االعداد ال  ون لذا يرى الباحث( ،  30:1)(  103:16)  .هناك حركة أو أداء رياض ي

من حيث    دفع الجلةالنواحي الفنية ملسابقة    مراحل أداء دفع الجلةي االرتقاء بسهما بطريقة مباشرة فالفني ي
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،وحفظ    الدفع، واالستعداد والدوران والوصول لوضع  والتكور والزحفووقفة االستعداد    الجلةمسك وحمل  

الجلة  االت ( أن  2005،  عصام    و  2004، وفي هذا الصدد يتفق كل من )حسانين،  زان بعد األداء الفني لدفع 

ومنها   الرياضية  األنشطة  من  كثير  في  هام  البدنية  اللياقة  عناصر  الى  الجلةاالحتياج  تطوير   دفع  بغرض 

( أن القوة العضلية تبدو في 2001  محمد ونصرالدينبينما يرى كال من )   ( ،  196:14( )6:21. )املستوى الرقمي

تؤثر في تنمية بعض القدرات البدنية او بعض املكونات األداء البدني األخرى كالسرعة والتحمل والرشاقة    أنها 

القوية. السريعة  الحركة  اإلنتاج  بالسرعة  ترتبط  ،41:19)  كما  الخالق،    (  )عبد  من  كل  أشار  ،    2005وقد 

قة البدنية لألنشطة الرياضية منبثقة  ( إلى ضرورة أن تكون تمرينات اللياCharles, Ruth  ،1994تشارلز، روث 

لتطويع  وسيلة  النوعية  التمرينات  طريق  عن  التدريب  يعتبر  حيث  النشاط  هذا  مهارات  اداء  طبيعة  من 

البدنية   الصفات  تنمية  برامج  ترتكز  أن  يجب  فإنه  لذا  املطلوب،  الحركي  الواجب  إلنجاز  الفرد  إمكانات 

املهارات،   أداء  وطبيعة  نوعية  على  خالل  الخاصة  من  لألداء،  الفنية  املراحل  من  مرحلة  كل  داخل  وذلك 

أثناء   تؤدي  التي  الحركات  تلك  مع  تكوينها ومتطلباتها واتجاه عملها  في  تشابه حركاتها  التي  الخاصة  التمرينات 

 ( 159:27( )196:14)  املسابقة وتلك لرفع مستوى األداء الفني للمراحل الفنية لألداء.

( توضح نتائجها ضرورة ضبط ارتفاع اإلطالق واملكون الراس ي  Leigh et al  ،2008  راسةولقد أشارت نتائج د     

التكنيك   باستخدام  اإلطالق  البدنية  الفنيلسرعة  املتغيرات  بعض  وتطوير  ،  173:30)  .الفعال  تقدم  (  ومما 

؛    2004، محمود وعبدالصمد،  2004مع دراسة كل من )غالب،    ون باحثتفق تلك النتائج التي توصل اليها ال

Azeem 2013    ،Tanaka et al 2013    كومار للبرنامج  Kumar 2014و  اإليجابي  التأثير  الى  اشاروا  حيث   )

ذلك لتأثير اإليجابي للبرنامج التدريبي املتغير    ون التدريبي املقنن على عينة البحث التجريبية، لذا يرجع الباحث

الى تطبيق البرنامج التدريبي بكامل وحداته وتدريباته وظهور تأثير ايجابي    دفع الجلةتوى الرقمي ملسابقة  املس

بين البحث   للبرنامج  القياس   مجموعات  التجريبية  لصالح  للمجموعة  )67:13)  .البعدي   )154:2(  )22:26 )

(61:31( )70:29 ) 

 : االستنتاجات 

التدريبي املقترح وما أمكن الحصول عليه    عينة واملنهج املستخدم والبرنامجفي ضوء أهداف البحث وفي حدود ال

 إلى االستنتاجات اآلتية :  ين من نتائج توصل الباحث

  . أدى استخدام البرنامج التدريبي الى وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج املتغيرات البدنية قيد البحث 1

   بية.ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجري

  دفع الجلة واملستوى الرقمي ملسابقة  واملهارية  . البرنامج التدريبي قيد البحث أثر ايجابية في املتغيرات البدنية  2

 .للمجموعة التجريبية باملقارنة بين متوسطات القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي

 : التوصيات  

ومعلوم      بيانات  من  ورد  ما  على  االستنتاجات  اعتمادا  إليه  تشير  مما  وانطالقا  البحث،  هذا  سياق  في  ات 

 بالتوصيات التالية :  يناملستمدة من التحليل اإلحصائي ومناقشة وتفسير النتائج يتقدم الباحث 

ملا له من أهمية في تطوير   دفع الجلة استخدام البرنامج التدريبي لالرتقاء باملستوى البدني والرقمي ملسابقة     -

 الرقمي لعينة البحث.  املستوى 

تدريب     - على  والقائمين  املدربين  توجيه  الجلةضرورة  املساعدة    دفع  التدريبية  الوسائل  استخدام  الى 

 الضرورية لنوع النشاط. 
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األمن    واشتراطاتالعمل على توفير األدوات واألجهزة الالزمة للتدريب بالقدر الكافي بما يتناسب مع الحداثة    -

 والسالمة. 

على    - البحوث  من  مزيد  و  إجراء  وتدريب  الطالب  تعليم  عند  للمدربين  موضوعي  مرجع  تكون  حتى  الالعبين 

 . دفع الجلةالالعبين لتحسين  املستوى الرقمي ملسابقة 
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 الخالصة
 

لمراقبة    يمفتاح البيئات القديمة والتأريخ البيئ. الرواسب هي  ركانيالب تتراكم رواسب طين البيندو من انفجار الطين

تراكم في الرواسب. باإلضافة إلى ذلك ، فإن خصائص البكتيريا المحبة انها تالتغيير البيئي. يميل وجود المعادن إلى ا

من حيث الخصائص   Lapindo Sidoarjoي والرواسب الصلبة من  المعزولة من الماء الطين  S1و    A1للحرارة  

عزالت   في  واالشتباه  الحيوية  والكيميائية  الحيوية    S1و    A1المورفولوجية  الكيميائية  االختبارات  على  و  بناًء 

الصيدا في صناعة  مفيدة  أنها  للح  وعليه .  فترض  المحبة  البكتيريا  لتحديد  االستكشافية  الطريقة  استخدام  تم  رارة.  ، 

كيميائي للتحقق من حالة تركيز المعدن الثقيل في رواسب طين البيندو ،  -عالوة على ذلك ، تم إجراء تحليل فيزيائي

النحاس ) المكتشفة في الرواسب  المعادن  الفيزيائي لطين البيندو. تشمل  والحديد (     Cuفي حالته الحالية والملمس 

(Fe)    ) يزوالمنجان (Mn   )( والكوبالتCo  )  ( والزنكZn    )( والكادميومCd  ) ( والموليبدينومMo   )  والبورون

(B.) الرصاص    لم اكتشاف  عينات  (Hg)  والزئبق(    Pb)  يتم  الطمي    في  بوفرة  الرواسب  تتميز  البيندو.  طين 

المختبري أن متوسط   التحليل  إلى ذلك ، أظهر  قليلة من الرمل. باإلضافة  بالوالطين مع كميات  مياه  سعة االحتفاظ 

ومن   Marinobacter lutaoensis، تم العثور على    A1  من عزل البكتيريا  ٪ في رواسب طين البيندو.50يبلغ  

و ذلك بناًء على نتائج اختبار   Marinobacter hydrocarbonoclasticus، تم الحصول على    S1  عزل البكتيريا

S rDNA16 . 
 

 بكتيريا المحبة للحرارة،خصائص الرواسب، خصائص الطين. النسيج، العناصر الثقيلة، ال  : الكلمات المفتاحية
 

 

Abstract 
 

Lapindo mud sediment is accumulated from the mud volcano explosion. Sediments are 

the key to ancient and historical environments to observe the environmental change. 

The existence of metals tends to accumulate in sediment. Furthermore, the 

morphological and biochemical qualities of thermophilic bacteria A1 and S1 isolated 

from mud water and solid sediment of Lapindo Sidoarjo, as well as the ability to suspect 

A1 and S1 isolates based on biochemical tests, were thought to be advantageous in the 

fishing sector. Thus, exploratory method was used to determine the thermophilic 

bacteria. Moreover, Physico-chemical analysis was carried out to investigate the 

concentration of heavy metal status in sediments of Lapindo Mud, in its current 

condition and the physical texture of the Lapindo mud. The metals detected in the 

sediments include copper (Cu), iron (Fe), Manganese (Mn), cobalt (Co), zinc (Zn), 

cadmium (Cd), molybdenum (Mo) and boron (B). Pb and Hg were not detected in 
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Lapindo mud samples. The sediments are characterized by the abundances of silt and 

clay with minor amounts of sand. In addition, laboratory analysis shows that the water 

hold capacity average is 50% in Lapindo mud sediment. From the A1 isolate, 

Marinobacter lutaoensis was found based on the test results of 16S rDNA and from the 

S1 isolate, Marinobacter hydrocarbonoclasticus was obtained based on the test results of 

16S rDNA.  

 

Keywords: texture, heavy metal, thermophilic bacteria, sediment, 

mud, characteristics. 

 

1. INTRODUCTION 
Since the first gas and mud volcano erupted from a drilled well in Sidoarjo, East Java, 

on May 26, 2006, Lapindo Mud sediment has been building up. It is the world's largest 

mud volcano, blamed on the burst of a natural gas well developed by PT Lapindo 

Brantas, however some experts and business executives believe it was triggered by a 

distant earthquake. Lapindo mud poured up to 180,000 m3 of muck every day at its 

peak. (Dagdag .et al., 2015). The mud flow rate was projected to range between 100,000 

and 180.000 m3 per day from the start of the event until October 2008. (Plumlee et al., 

2008; Jalil et al., 2010; Manzzini et al., 2012), and its keep flowing ever since. The mud 

buried houses, villages, schools, factories, and displaced thousands of people in the 

Sidoarja area, and it continues to pose geo-hazard concerns in a densely populated area 

with numerous activities and infrastructures. (Istiadi et al, 2009). Despite the fact that 

the occurrence of the Lapindo mud volcano has been questioned, it is critical to sustain 

the mud's social and environmental influence. (Krisnayanti B., Agustawijaya D. 2014). 

Not only evacuated around thousands of people (Manzzini et al., 2007)) but also 

monitoring water, land and air quality under permeable condition is urgently necessary. 

Metal contaminants have increased in the sediments as a result of the area's steady 

population development and industrialization. (Sunda et al., 2013). 

 

Basically, the sediments in Lapindo mud can be categorized from the parent 

materials which form it. According to (Polynov's,1930), the sediment with 

characteristics of strongly impeded water penetration, poor drainage, and the climatic 

soils is categorized as sedimentary clayey rocks (fire clay, clay, loam) such as that 

found in Lapindo mud. However, although some geologist convinced that it was natural 

disaster which was trigger by earthquake that was occurred day before the eruption of 

the mud volcano, due to the buried environment with geohazard risks, the contaminant 

and the physical texture of the current sediment are varied from one location to the 

other. Sediments have long been thought to be the key to understanding ancient and 

historical environments. We can learn about environmental changes throughout time by 

looking at a sequence of sedimentary layers. (Hallberg, 1992). During the industrial era, 

the recent sedimentary record can reflect cultural impacts on the environment. The 

sediments also have a role in the biogeochemical cycles of the elements that affect the 

overlying water column during formation and diagenesis. From the sediment, the 

physical characteristics of the mud can be identified.  
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In addition, sediments are solid materials that settle at the bottom of water 

bodies (Dagdag et al., 2015). Sediments are significant geochemical sinks that rapidly 

acquire heavy metals and then progressively deplete them by leaching them into ground 

water aquifers (Enguix et al., 2000). Many investigations have found that metal levels in 

sediment are higher than in water. (Mustapha O.M and Lawal O.S. 2014). Studies 

conducted on metal accumulation in sediment showed increase in metal levels in 

sediment with addition of sewage, industrial effluents and agricultural wastes (Wang et 

al., 2001).  

Nature contaminants can range from dangerous heavy metals (loids) to existing 

organic pollutants in the ecosystem.It depends on the interaction of intrinsic properties 

contaminants with soil properties. The existence of Metal(loid)s either as cations (heavy 

metal such as Cd, Cu, Zn and Pb) or anions (metalloids such as Cr, As) in the soil 

environment is significantly affects metals absorption, mobility and solubility in soils 

(Naidu and Bolan, 2008). When contaminants enter the freshwater system 

transformation processes will occur along with additional processes due to aqueous 

environment, such as mercury, and arsenic. It was stated that Each source of potential 

mud pollution has its own negative impacts on plants, animals, and ultimately human 

health, but those that add heavy metals to soils and streams are of particular concern due 

to their long-term persistence in the ecosystem and human carcinogenicity Naeem, 

M., et al., (2020). They are not biologically consumed, but rather changed from one 

oxidation state or organic complex to another (Garbisu and Alkorta, 2001).Heavy metal 

pollution, as a result, poses a significant risk to the environment and human health 

(Lone M. I. , et al.2008). Metals can stay in the environment for decades or centuries 

after they've been released, increasing the risk of human exposure. As a result, detecting 

the Lapindo mud's dangerous metals that may have an impact on the environment, 

particularly the Porong river, where residents in Surabaya City rely on the river for their 

everyday activities, is required and necessary (Krisnayanti B., Agustawijaya D. 2014). 

Furthermore, it was hypothesized that the Lapindo mudflow overflow contained 

thermophilic bacteria capable of surviving in the harsh environmental conditions of 

Lapindo mud (Dagdag. et al., 2015). The thermophlic bacteria may create thermostable 

enzymes, which can be exploited in the fisheries product processing business, 

particularly in high-temperature procedures (Dagdag  .et al., 2015). Microorganisms are 

responsible for most waterborne disease outbreaks. They are the most prevalent 

pollutant in private well water that causes sickness. Moreover, microorganisms are the 

source of most widely used enzyme compared to plants and animals. Microorganisms 

are more profitable as an enzyme source because of their rapid growth, capacity to grow 

on low-cost substrates, ease of improving results through growing conditions and 

genetic engineering, and ability to produce extreme enzymes. (Akhdiva, 2003). 

 

As a result, there were three aims in this research. First and foremost, the goal of 

this research was to investigate the links between physical properties and 

sedimentological characteristics of mud volcano deposits in Lapindo mud Sidoarjo, and 

more specifically, to characterize the types of physical properties associated with mud 

volcanoes. Second, the investigation was conducted to identify the morphological and 

biochemical properties of bacteria isolated from Lapindo Sidoarjo mud water and solid 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lone%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18357623
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sediment, as well as to suspect the major bacterial species (A1 and S1) capable of 

thriving in Lapindo Sidoarjo's muddy water and solid sediment. The last objective is 

related to the heavy metal content. As a result, the goal of this research is to find out 

how much heavy metal pollution is present in the sediments of Lapindo Mud in 

Sidoarjo, East Java. 

 

2. METHODOLOGY 

2.1 Materials 
The sediment samples from six stations within the sedimentation basin of the 

Lapindo mud area were collected and examined for physical characteristics and heavy 

metal contents. The sediment samples were taken from the different locations as 8 to 10 

cm depth. The material was in the form of mud. Furthermore, the Lapindo mud water 

and sediments acquired from the Lapindo mudflow in Sidoarjo were the major materials 

used for microbiological analysis. NA merck (Nutrient Agar), NB merck (Nutrient 

Buffered Agar), and NB merck (Nutrient Buffered Agar) were used as growth media to 

identify prevalent microorganisms in the Lapindo mudflow (Nutrient Broth). 

 

2.2 Method 

2.2.1 Physical analysis  
Sediment samples were taken at random from six different locations. Standard 

procedures were followed for sample collection, preservation, and physicochemical 

analysis. 

 

The sediments were drained of water and then air-dried at 25 °C for a few days. 

Collected sediment, then dried at 60°C in a well-ventilated oven to a consistent weight. 

100 g of dry sediments from each station were (collected) and mechanically shaken in a 

set of analytical calibrated sieves organized progressively finer downwards from 2 mm 

mesh for particle size distribution analysis. The particle size distribution was calculated 

using the grain size diameter in mm and the sediment retained on each sieve was 

weighed (Jackson, 1973). 

 

The pipette method was used to determine the clay content (Loizeau et al., 1994; 

Beuselinck et al., 1998). Furthermore, the water holding capacity (WHC) was 

determined using the Keen and Raczkowski method (1921). Solid OC and organic 

matter (OM) content in the sediments were measured following the method of wet 

oxidation, and soil pH was measured based on the using pH electrode (Grunzweig et al., 

2003). 

 

2.2.2 Heavy Metal Analysis 
Furthermore, the analysis of heavy metal was done by the digestion of the 

sediment sample carried out with each sample put into a digestion flask. The digesting 

acid [HCl] was measured in a fume cupboard and added to the sample in the digestion 

flask. To avoid splattering, digestion was done on a heated plate in a fume chamber. The 

beaker was taken out and set aside to cool. Before being examined for their elemental 
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contents, the samples were chilled, filtered, diluted to HCl 0.1 N, and stored in a sample 

vial. 

 

2.2.3 Microbiological Analysis 
To analyze the bacteria in the sample, mass bacterial cultures in taken water 

samples were filtered with paper sludge whattman 42 and the solid sediment. After that, 

isolating the target bacteria in each sample by selecting the dominant bacteria grown 

and planted with cast method in duplicate in NB medium (Nutrient Broth) was done. 

Finally, bacteria characteristics were tested using a microscope with a magnification of 

1000x, including bacterial colony morphology (colony form, colony color, colony edge, 

and colony elevation), bacteria morphology cell test (Gram stain and bacterial cell 

shape), biochemical manual test, and biochemical tests using Microbact Identification 

Kits. 

 

3. RESULT 
According to the Geographical Positioning System (GPS) to navigate the mud 

location within the area, the mud is located close to Porong River. The Lapindo mud is 

located 10 kilometers northeast of the Penanggungan volcano in the backarc area. 

Despite being partially buried by alluvial deposits, regional seismic profiles and field 

studies imply the presence of a regional fault running across the Lapindo mud area. 
Near Lapindo mud, there are several dormant mud volcanoes. 

 

3.1 Physical Characteristics and Texture of Lapindo Mud Sediment 

Table 1 Mud Sediment Physical Characteristics 

No. Location 

Code 

Water Hold 

Capacity 

(g/g) 

% Class 

Sand Silt Clay 

1 A 0.25 5 48 47 Silty clay 

2 B 0.42 28 47 25 Mud 

3 C 0.38 21 49 30 Clayey mud 

4 D 0.40 15 49 36 Muddy silty 

clay  

5 E 0.95 1 74 25 Silty mud 

6 F 0.60 2 74 24 Silty mud 

 

 

From the table 1, the sediments are characterized by the abundances of silt and 

clay with minor amounts of sand. The texture of the sample with location code A is silty 

clay, with 48 and 47 percent silt and clay, respectively. Sample B, on the other hand, is 

classed as mud texture since it comprises roughly 50% mud and about a quarter each of 
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sand and clay. With more clay content than sample B, location C is categorized in 

clayey mud class. In addition, location D has similar properties to location A where the 

percentage of silt is high leaving it to have muddy silty clay texture. Locations E and F, 

on the other hand, contain the highest percentages of silt and the lowest clay levels, 

making them silty mud class and ideal for plants.  Furthermore, according to laboratory 

analysis, the water retain capacity of Lapindo mud sediment is on average 50%. 

  

 

3.2 Chemical and Heavy Metal Contents in Lapindo Mud Sediment 

Table 2 Metal Contaminants of Lapindo Sediments 

Transition 

Metal 

Samples in HCl 0.1N (%) Average 

A B C D E F 

Cd 0.60 0.57 0.68 3.88 0.45 4.60 1.796667 

Cu 1.96 1.59 1.81 1.24 1.46 1.70 1.626667 

B 109.90 7.30 91.60 137.40 164.80 155.70 111.1167 

Mn 7.22 7.28 10.03 5.91 5.62 7.19 7.208333 

Fe 55.20 50.80 55.90 4.69 4.86 4.99 29.40667 

Zn 0.60 0.62 0.89 0.76 0.85 0.60 0.72 

Mo 5.60 4.00 3.20 6.40 4.80 2.40 4.4 

Co 4.40 7.80 5.60 6.70 10.00 5.60 6.683333 

Pb nd nd nd nd nd nd nd 

Hg nd nd nd nd nd nd nd 

 

Copper (Cu), iron (Fe), Manganese (Mn), cobalt (Co), zinc (Zn), cadmium (Cd), 

molybdenum (Mo), and boron (B) were found in the sediments. Pb and Hg were not 

found in the mud sample from Lapindo (Table 2). The heavy metal concentrations in the 

sediments are listed in the following order: B > Fe > Mn > Co > Mo > Cd > Cu > Zn. 

 

Table 3. Environmental Conditions of Lapindo Mud 

Sample Environmental Parameter 

Temperature pH Salinity 

Lapindo water 45°C ± 0.29 7.8 ± 0.13 30 ppt 

Lapindo sediment 48°C ± 0.20 7.5 ± 0.10 - 
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Lapindo water has a salinity of 30 ppt or 30,000 ppm, making it brackish water 

with a high salinity. This is due to the fact that the Lapindo mudflow material is made 

up of a mixture of water with a high salt level (seawater). Furthermore, because the pH 

of the water and sediment samples of Lapindo mud is greater than 7, it can be classified 

as base. It's linked to a high degree of salinity.  

 

3.3 Dominant Bacteria Type Found in Lapindo Mud Sediment 

Table 4 shows that when a biochemical test (Microbact Identification Kits) is used 

in conjunction with bacterial identification guidelines (Bergey's Manual of 

Determinative Bacteriology), the results show that the suspected bacterial isolates code 

A1 are Enterobacter gergoviae, and when the results of the 16S rDNA test are 

compared, Marinobacter lutaoensis is discovered  Meanwhile, using biochemical tests 

(Microbact Identification Kits) that follow the guidelines for bacterial identification 

(Bergey's Manual of Determinative Bacteriology), the results show that Klebsiella 

rhinoseleromatis bacteria are obtained from bacterial isolates with code S1 and when 

compared to the results of the 16S rDNA test, the results show that the bacterial species 

is Klebsiella rhinoseleromatis. 

Table 4. Identification of S1 and A1 Isolates in Lapindo Mud 

Isolates 16S rDNA Test Biochemical Test 

(Microbact Identification Kits) 

S1 Marinobacter 

hydrocarbonoclasticus 

Klebsiella rhinoscleromatis 

A1 Marinobacter lutaoensis Enterobacter gergoviae 

 

4. DISCUSSION 

The physical characteristics in Lapindo Sidoarjo are showed by the abundances 

of silt and clay with minor amounts of sand. It remains silty clay. Clay soil absorbs a lot 

of water and has a lot of organic matter, so it's easy to damage it while it's moist. 

However, Clay soil can cultivate itself because the particles swell and shrink as the soil 

gets wet and then dries. As a result, despite clay's high nutrition content, the heaviness 

of clay soils makes it less than ideal for some plants. On the contrary, sandy soil is 

simple to work with high water hold capacity level. Mud and silt are more nutrient-

dense than clay soil and are also easier to work with. Although nutritionally deficient, 

sandy soil is ideal for some plants. Mud soil, in contrast to the other textures, is thought 

to be suitable for a wide range of plants due to its high nutritional content and capacity 

to hold moisture while avoiding becoming saturated; it also drains effectively. 
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Copper, cobalt, molybdenum, manganese, iron, and zinc, among the heavy 

metals identified in the Lapindo sediments, are not toxic at typical levels. They can, 

however, cause toxicity in higher concentrations. Copper can irritate the nose, mouth, 

and eyes if exposed to it for an extended period of time. Copper poisoning can result 

from a deliberate increase in copper absorption. This can harm the liver and kidneys. In 

addition, boron was found at the high percentage in the sediment. However, although 

the concentration of boron is high in the sediments, it is not dangerous as it is a trace 

mineral essential to human health. It helps the bone use calcium. The increased level of 

boron in the soil has been associated with a lower risk of osteoarthritis. On the other 

hand, cadmium was found at the high average of 1.8%. This concentration may bring 

the negative effect for the environment. In human, long-term exposure of cadmium is 

associated with renal disfunction. It may also produce bone defects in humans and 

animals. As a result, the chemical and heavy metal data in Lapindo mud suggested that 

there was no immediate environmental impact of these heavy metals in the mud, unless 

they were combined with other elements. 

 

The water and sediment of Lapindo Sidoarjo mud contain the dominant 

thermophilic bacterium groups, according to the research, because both A1 and S1 

isolates can live above 45°C. Thermopile bacteria are known to have a thermo-stable 

enzyme, an enzyme that is able to survive or stable at high temperatures (6-120°C). The 

enzymes can regulate certain reactions so that in normal circumstances there is no 

deviation of final reaction results. Because all enzymes are proteins, they will lose 

function when exposed to heat, acids or strong bases, organic solvents, or anything else 

that promotes protein de-naturalization. As a result, thermo-stable enzymes play an 

important role in the fishing industry's food processing, particularly when high 

temperatures are used, as in the manufacturing of chitin and chitosan, for example. 

 

5. CONCLUSION 
In summary, Lapindo mud texture contains abundances of silt and clay with 

minor amounts of sand. It remains silty clay. Therefore, the area is not suitable for 

plants because of the texture. Although it is easier to cultivate because of the less clay 

content and are nutritionally high organic matter, the heaviness of clay soils makes it 

less than ideal for some plants. in addition, the level of heavy metals on Lapindo mud 

was below environmental soil quality guidelines. Copper, cobalt, molybdenum, 

manganese, iron, and zinc, among the heavy metals identified in the Lapindo sediments, 

are not toxic at normal levels.Moreover, a higher concentration of cadmium and iron in 

the sediments indicates potential threat of ground water pollution and soil pollution 

which can be dangerous for surround organisms. Furthermore, Lapindo mud flow 

contains thermophilic bacteria: Enterobacter gergoviae, Marinobacter lutaoensis, 

Klebsiella rhinoseleromatis, and Marinobacter hydrocarbonoclasticus that are capable 

of living in extreme environmental conditions of Lapindo mud. The thermophlic 

bacteria may create thermostable enzymes, which can be exploited in the fisheries 

product processing business, particularly in high-temperature procedures. 
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6. SUGGESTION 
 

The analyses were done by taking the sample from 6 different locations in 

Lapindo mud area. However, it still has covered all possible different location within 

the mud flow coverage. Thus, more profound investigation on the wider area to analyze 

the possible hazard of the mud sediment needs to be conducted in further research. 

Besides, analysis of the possible benefit of the mud contents and plants growing 

opportunities has to be done to bring uses for environment, Therefore, regular 

monitoring is necessary to protect human health and further environmental disaster. 
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 دور االعالم في ترسيخ ثقافة القبول بنتائج االنتخابات  
 د جمعة عبد الحميد شنيب  

ن أ. عائشة صالح كجما

 املقدمة 

تعتبررررررر  العرررررررا م ااعرررررررر  لتررررررردثا ل مرررررررا لررررررر  لترررررررادث ا ت جيررررررر  الا   يررررررر   ررررررر  أ  لجتمررررررر   رررررررا تر  

 لست ياتهم ا عمرية الا   افية الا فكرية الااكاديمية الااجتماعية.  

لرر  ورر  ث العررا م ااعررر  الحدي ررة اصرربق ا فرررد ارتال ررس لنتجررا اللرعررر اللسررت بم  رر   فرر  ا   رر   

ي  رر  سرعرريا ة افررة ا  برر    نتررا ت اا ت ا رراع ملهررا س رر ن عالررم التعتبرر  العررا م ااعررر    ررا دالث اعا رر 

 اعاعيا    تس ية ا نزعاع  البا تال    ا دالث اعا  ي ق  سدعيم ثكا ز ا ديم راطية .

ل  ا تعب اسما  ا عمالية اا ت ا ية دالن الجرر د العررا م ااعررر   ملهررا لرسبكررة  مشرراثكة ا نررا ب ن 

م لعال لرراع كافيررة ارر   ا عماليررة اا ت ا يررة الارررررح ن الاصررداث  رر  ا عماليررة اا ت ا يررة السترر فر  ررد ه

( ل  ااعرن ا عارس لح  ق اانسان علرر  ان اثادة ا شررعب  رر  21ا نتا ت اا ت ا اع  سنص ارادة )

لنرراس عررالكة الحكررم اليجررب ان ستالرر   رر خ ااداثة لرر   ررر  ا ت ا رراع  ز هررة سجررر  دالثيررا  رراا   ا  

( لرر  ااعرررن  فسررة الحرر   رر  19  ن ا نا ب ن البا تت ي  السناال   ارادة ) ا عا  العل   د  ارساالاة

 ارية ا را  الا تعب  .

اللرر   نرررا ي ررر ن دالث انعرررر   ررر    رررم لراارررم ا عماليرررة اا ت ا يرررة   رررم العرررا ال  الررر  ا نرررا ب ن لررر  اجرررم 

 ا  ص   ال  أفضم ا نتا ت  

 الع   يتناال  ا باث ةرةة لبااث  

 ا دا  ا دثاعة    –ا مية ا دثاعة   -دثاعة  ارباث ااال  لش الة ا 

 ارباث ا  انس    

 ساة   العا م ااعر     الحمرع اا ت ا ية.1

 دالث ااعر     سرعيا ة افة س بم ا نتا ت اا ت ا اع 2

 ا عر ة   ن ااعر  الا نا ب ن   3

 ارباث ا  ا ث

 دالث ااعر     ديم راطية ا   شيق   1

 صم ااجتماع     سرعيا ة افة س بم  تا ت اا ت ا اع  دالث العا م ا ت ا 2

 ارعاي   ا دال ية لحرية ا رأ  الا تعب   3
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 املبحث األول 
 لش الة ا دثاعة  – 1

 أ مية ا دثاعة  – 2

 أ دا  ا دثاعة  – 3

 انجرا يةا تعريفاع    – 4

 لنهج ا باث الأدالاس     – 5

 املبحث األول 

 مشكلة الدراسة -1

  ر  عماليرة سرعريا س برم  ترا ت اا ت ا راع 
ل
يعتب  ااعر  ا عنترر امعا ر ي  ر  ا عماليرة اا ت ا يرة  اعتبراثخ اعاعريا

 التشكيم  الرأ  ا عا  سجاخ ا عمالية اا ت ا ية.

 عيرة اا ت ا يرة  ا نسربة تدالث العرا م ااعرر  كمتردث  المعرفرة الا الل   نا سأتس لش الة ا بارث  ر  ا تعرر  علر  

  النا ب ن.

 علرررر  ا نتررررا ت اررس بررررة لرررر  ا عماليررررة لإن وررررع  العررررا م ااعررررر   رررر    ررررم 
ل
سرررر  ة اا ت ا رررراع عرررر   تعكرررر  عررررا با

 اا ت ا ية.

ب ن عررر   ينرررتت  نرررا كمرررا أن الجررر د ارسرررافاع ا شاعرررعة  ررر ن العرررا م ااعرررر  الارف ورررية ا عاليرررا  ر ت ا ررراع الا نرررا 

دالث العا م ااعر   ر  سرعريا ة افرة ا  بر   لا     تا ت غ   ل ب  ة ل  ا نا ب ن ال  ا ي  د ا إل  ا تساؤ  اآلتس 

  نتا ت اا ت ا اع.

 أهمية الدراسة -2

 ا تعر  عل  العا م ااعر     سرعيا ة افة ا  ب    نتا ت اا ت ا اع. .1

ت ا راع الالعرا م ااعرر   ر  ا عماليرة اا ت ا يرة لر  أجرم ا  صر   إلر  ا تنسي    ن ارف ورية ا عاليرا  ر  .2

 أفضم ا نتا ت الس بال ا ل  ا نا ب ن.

 تشر ا  ع   أ مية اا ت ا اع  دى ا نا ب ن. .3

 الدراسةأهداف   -3

ا تعرررراالن  رررر ن العررررا م ااعررررر  الارف وررررية ا عاليررررا  ر ت ا رررراع الا نررررا ب ن  رررر  اس ررررا   ررررراثاع عرررراليمة سفيررررد  .1

 ا    م.

س  يررة ا عر ررة  رر ن ااعررر  الارف وررية ا عاليررا  ر ت ا رراع الا نررا ب ن لرر  أجررم ا  صرر   إلرر   تررا ت س رر ن  .2

 ل ب  ة  دى ا نا ب ن الارررح ن.

 لتابعة العا م ااعر    م ارراام اا ت ا ية الس ويق لراام  تا ج ا.  .3
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 التعريفات اإلجرائية -4

عررررد ثكنررررا االنتخابااااات .1
ر
 لرررر  أثكرررران ا عماليررررة ا ديم راطيررررة ايررررث يررررتم س جيرررر  إثادة ا شررررعب :  رررر  ت

ل
أعاعرررريا

 .(1) فئاس  املختالفة ل   ر    خ اا ت ا اع ا تي سجد ج  ر ارشاثكة ا سياعية"

:  ررررر  ا  عررررا م ا تررررري يررررتم لررررر   ر رررر  ا  صررررر      مررررا    ا رررررترف م الا ررررتر  طرررررر  م وساااااائال االعاااااالم .2

 .(2)ارفضالة"

 .(3)ثة العا م ااعر  عل  سا ي  أ دا  لعينة  ا تأة   عل  اآلثاء الا سال ك":  ددور وسائال االعالم .3

:    لجم عة ل  ا ت ج اع الاانساق الار ا   الا تك ثاع ا سياعية ا تي يتبنا ا الثقافة السياسية .4

 .(4)"عر تهم  دال تهم ال ظم م ا سياعيةاافراد    عياق 

 منهج البحث وأدواته -5

ا ظررا رة انعرليررة  رر  اا ت ا رراع تررا رة اجتماعيررة عياعررية لتاركررة  لرسبكررة  ررزل  لارردد  رر ا ف ررد اعررت جب 

 علرررر  ارعكيرررراع الا شرررر ا د الا تتررررريااع ا ترررري عررررادع لررررا  بررررم علرررر  ا بااررررث ا 
ل
سرررر    ا كري ررررة ا  صررررفية اعتمررررادا

اا ت ا راع  اللرر   ررر  ا  رراءاع ا ترري كرران ا بااررث  رد اعررتنتجتها لرر   ررر  ارراظرة  رربع  أعضرراء ارف وررية 

 .ا دا رة ا رابعة اللنظماع امل تم  اردنس عل  ا ت  ي  النشر ة افة اا ت ا اع

 الثاني املبحث
 املطلب األول 

 سأة   العا م انعر  عل  الحمرع اا ت ا ية

 املطلب الثاني

 دالث ااعر     سرعيا ة افة س بم ا نتا ت     

 املطلب الثاني

 دالث ااعر     تعزيز ا   افة ا سياعية.     

 املطلب األول 

 تأثير وسائال االعالم في الحمالت االنتخابية   

تعمررم ارف وررية ا عاليررا  ر ت ا رراع علرر  إداثة السنظرريم ا عماليرراع اا ت ا يررة فبرري ا سررالكة اا ت ا يررة ا  ايرردة  رر  

  يبيا.

الالعررا م ااعررر  تعتبرر  لرر  أ ررم   إن عمررم ارف وررية إداثة السنظرريم ا عماليرراع اا ت ا يررة  تعمررم لرر  شررركاء ل مرر ن

 ا شركاء    ا عمالية اا ت ا ية.

 ل  لتادث ا ت جي  
ل
 ل ما

ل
 انوافة إل  لا سم ال  العا م ااعر  ارر ية الارسم عة الار رالءة ل  اعتباث ا لتدثا

  رررر 
ر
  رررر  الحيرررراة ا عالرررة الا سياعررررية ال ت صررررا

ل
ف رررر ة  الا ت  يررر   رررر  أ  لجتمرررر  ايررررث أن العرررا م ااعررررر  سالعررررب دالثا

 لباشر    ا رأ  ا عا "اا ت ا اع ال  ا 
ل
 .(5)سأة  ا

  المعاي   ا دال ية فإن ااعر     ف  ة اا ت ا اع عالي  اا تما    رةة لبادئ أعاعية  
ل
 : الالف ا

 ا د ة    الحت   عل  ارعال لة. .1
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 ا  زا  ار و عية    نشر ارعال لاع. .2

 ا كيا اع ا سياعية الارررح ن دالن إعكاء امفضالية ااد لنها.عد  ا تا ز الا تعالم ل  جمي   .3

 العالي ... العا م ااعر    ا دالث    ا عمالية اا ت ا ية    إطاث لا ثي . 

  ر  ت كيرة اررااألول 
ل
 ل مرا

ل
ا عماليرة اا ت ا يرة الكرم ا نشراطاع الااعمرا  الارراارم ا تري س ر    هرا  ك: أ ر  يالعرب دالثا

 إل  ي   اا   ا  الإجراءاع ا عد الا فرز الإعرن ا نتا ت.ارف وية ا عاليا  ر ت 
ل
 ا اع الص ا

    دالثا    ت كية الحمرع اا ت ا ية  ألازاب الارررح ن ارتنافس ن فيما  ينهم  الف ز  ار اعد. الثاني:

 الف    ي  املح ثي  عل  العا م ااعر  ا  يا   ار ا  الاادالاث اآلسية:

لرر    ررم ارر  ارشرراثكة  رر  اا ت ا رراع علرر  انيجا يررة الا رر  اب إلرر  صررنادي   س  يرر  الساضرر   اررر اطن ن .1

 اا ت ا اع  إلداء  أص اتهم. 

ا ت كيررررة ا  الالررررة الا د ي ررررة الارت ازيررررة   حمرررررع اا ت ا يررررة  المررررررح ن  ررررا تر  ا تمرررراءاتهم الحزبيررررة  .2

 الس ج اتهم ا فكرية.

الت اا ت ا يررررة  المرررررح ن العر تهررررا   ضررررايا إ ررراثة ارررر اث ال  ررراا عررررا  ارررر   ا  ضرررايا ا ترررري سكرا رررا ا برررر   .3

 امل تم .

س ديم ت كيرة ساالياليرة السفسر  ية   ر خ ا بر الت  مرا يسراعد ا نا رب علر  ا تم رز الاا تبراث  ر ن اررررح ن  .4

 دالن ا         إش ا ية ا تا ز رررح لع ن بش م لباشر.

ستضرمن  لرر  سنظريم  عماليرة ا ت كيرة انعرليررة اا  رزا  العرا م ااعرر   ا   اعرد الا ررنظم ا  ا   يرة اللرا  .5

 .(6)"   ف  ة اا ت ا اع

الل   ر    ك أن العا م ااعر  عاليها لتابعة اللرا بة ا عمالية اا ت ا ية   افة لرااال ا "تس يم ارررح ن   

"   الا فرز  الإعرن ا نتا تف  اع ا عرض الا كع ن  ارتاد ة عل  ارررح ن  ا دعاية اا ت ا ية  اا   ا   ا عد 

ألر   ا ر يس ي  ارعال لاع ل  لتدث ا  كما أن ا ت اصم ل  ارف وية ا عاليا  ر ت ا اع ل  أجم الحت   عل  

 ل م العل  العا م ااعر  ا  ق يجب اا تما   ها: 

 ا د    إل  لراكز ا تس يم اللراكز اللاكاع اا   ا  اللراكز ا عد الا تد ي .  .1

  اءاع ل  ارررح ن اللم ل  ا كيا اع ا سياعية أةناء ف  ة ا دعاية اا ت ا ية. اجراء ار ا رع الا ال .2

ا سياعية  اثج لرا .3 الاررا ب ن الالكرء  ا نا ب ن  ل   ا صحفية  الا ال اءاع  ار ا رع  ز تس يم  ك إجراء 

 ا نا ب ن اللراكز اا   ا .  

 .(7)اللراكز ا عد" ااطر  عل  عمالية ا عد الا فرز ا تي ستم دا م لراكز اللاكاع اا   ا  .4

 املطلب الثاني 

 دور االعالم في ترسيخ ثقافة تقبال النتائج 

  أن ااعر     دالث كب      سرعيا ة افة س بم ا نترا ت  فعماليرة ا ترأة   انعرلرس  ر  امصرم  اع بعرد اجتمراع  ال ر

 ااعر     ارراالة اا ت ا ية. ض   ضرالثة ا عر اع لتعددة ا عناصر ال يم ل تالفة الستم م ل  لاع ي  ك  
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: الحيادية الا ت ازن  ا  ا عمالية اا ت ا ية ل  ار  لاع امعاعية  النظرا  اا ت را س  ر ة الاياديرة ااعرر   أوال

علر  امعر   س ر  ال  خ سرسبط إل  اد كب    ااعت ر ية ا تالة  ر  إداثة الصريا ة الامايرة أعر    رك اا ت راب  

 اآلتية:

ليررررررة  ا تم يررررررم عرررررر  طريرررررر  انعرررررررن الا  برررررراع ارؤعسررررررة انعر  دعررررررماعررررررت ر  ا تم يررررررم أال ا عمررررررم علرررررر   .1

 الارساعداع ارشرالعة الارعالنة.

الورر س عياعررية ارؤعسررة انعرليررة  ا شرر م ا رر   ا يتعرراثض لرر  الحريرراع ا عالررة الا دعررت ث الا رر ق  .2

 اانسان.

  السكررررر  عمال ررررا  مررررا ا يتنررررا   لرررر  ثغبرررراع عرررر   فسرررر ا لرررر  اان مررررا  ا عزلرررر  إن سررررداف  العررررا م ااعررررر  .3

   امعاعية الااجاس .امل تم  

أن س رر ن الحررراث  امعرررب   المجتمررر  كر يرررب علررر  الح  لررة الأن سرصرررد ا تهاكررراع ا ديم راطيرررة لررر   برررم  .4

 ا سياعي ن الارسؤال  ن  السفضح كم اااع ا فساد ارؤكدة   ا  ن البث  ضائس.  

 أنشكة ارراام اا ت ا ية.ال  أن تعمم عل  اماية اللشاثكة ا نا ب ن .5

الل و عية الح  لة الامل تم  عل  ارشكرع غ   ارنظر ثة الا   ا راع أن تعمم السرا ب لرا بة عاد ة  .6

 ارسؤال  ن    بع  ال  ا ب.

 عررر  إجرررراء ام ارررا  ااعرررتكرعاع الارسررر س  .7
ل
أن تعمرررم  أعرررال ب ااعرررر  ااعت ترررائس ا تا ي رررس فضرررر

  ي  ام م    تم الج د ا فضا ياع ارتن عة.  الاا باثااجتماعية  

 
 
انعرلرررررس  ارشررررراثكة اا ت ا يررررررة ال ررررر ا يتكالرررررب لررررر  العرررررا م ااعرررررر  الارف ورررررية ا عاليررررررا : أدالاع الحرررررث ثانيااااااا

  ر ت ا اع الالح  لة اا تما   ا تال :

ف ررررردان ا   رررررة  جررررردالى اا ت ا ررررراع  ال نرررررا علررررر  الح  لرررررة اللجالررررر  ا نررررر اب أن يتررررر    الحررررر ث لررررر   يرررررة  .1

  ا عماليرة اا ت ا يرة فعلر  لزايداع أال ستريااع أال س اط  صحيق عل  لست ى ا ترا . لمرا يضرر علر

 ال مي  ا تهد ة الارتالحة  ضمان  تا ت جيدة.

سردى ا  و  الخدلس يؤد  إل  عناد ار اطن ن    ا س   ل  ثغباع الح  لة  ال د يتت ث ا ك   الن أن  .2

 اا ت ا اع إثادة ا  لية ال ي  لجتمعية ديم راطية.

 ررررر  ارررررم ااشررررراعاع الا تتررررر ثاع ا تررررري ثاف ررررر  عرررررد  الجررررر د لراكرررررز إداثة اازلررررراع يمكررررر  أن يعررررر   عاليهرررررا  .3

 ا عمالية اا ت ا ية.

وررررع  لؤشررررراع ااشرررر  اك ا رررردالل  ا رررر   تعمررررم  رررر  كررررم ديم راطيرررراع ا عررررا م لمررررا سزيررررد جرعرررراع االررررم  .4

  ا نزا ة الا  يبة.

 وع  الس ال  الخكاب انعرلس الخاص  اا ت ا اع. .5

انعرليررررة علرررر  أ ميررررة اا ت ا رررراع الدالث ررررا  رررر  الحيرررراة الحررررث علرررر  لنظمرررراع امل تمرررر  اررررردنس الا  نرررر اع  .6

 ا سياعية.

 العل    ك  رى أن اا ية ارناعبة لخرالج  نتا ت س بم ل  كم ا نا ب ن:

 تشكيم غرفة    كم دا رة ا ت ا ية  عمالية ع   ارراام اا ت ا ية. -1

 الك ا شع ب اللنها اا ت ا اع.أن  هتم ااعر   ا تجاثب ا دال ية    ارشاثكة اا ت ا ية  البيان  جاس س -2
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إشراعة االررم  اا ت ا رراع ار بالرة علرر  الهررا ت  ر  سنمرر   ا ي ررس ال ر   رري  لرر   راب ا بنرر د ا سياعررية أال  -3

 انثادة ا دال ية. 

 عل  عمالياع ا تاض   اا ت ا س. -4
ل
 نشر ا رعا م انعرلية ا تي ستناال  سفتير

 إعكاء فرص لتساالية اللك فة   ادة ا رأ  الا فكر. -5

  عمم عل  ا تاج امفر  ا  ةا  ية الارسراياع الا ب الت ا تي س د     لضم لها ا تفاعم اا ت ا س.ا -6

 عرض ا ب الت الامفر  ا  ةا  ية ل  سجاثب ا شع ب ام رى ارت دلة    امل ا  اا ت ا س. -7

 الخكاب  ا عاطفة الا ع م  يش   ا تاف ز عل  ت    ا  ا   ال ي  جزء لن . صناعة -8

 ه خ الخكر اع ي ر ن ااعرر   ر  دالث فعرا   ر  س برم ا نترا ت لر   برم ا نرا ب ن الس ر ن ا عماليرة اا ت ا يرة ل ب  رة 

   .(8)ل  ال مي "

 املطلب الثالث 

 دور االعالم في تعزيز الثقافة السياسية

ااعرررر  ااررردى ا  كرررااع ا دال يرررة  التنشرررئة ا سياعرررية  من ا كرررم ا كب ررر  لررر  ارعال لررراع ا تررري ياترررم تعرررد العرررا م 

عاليهررا جم رر ث عرر  طبيعررة عررا م ا سياعررية يررأتس لرر   ررر  سالررك ا  عررا م ال رر  ستررال م لباشرررة لرر   ررر  تعرورر م 

  ي  أن ستس  الساا تياث   ال عا م انعرلية ا تي سبثها    ا فإن سأة  اع ااعر  ا   افية تستك
ل
 كافيرا

ل
 ن ل ياعرا

لخالرررر  ا رررررالا ط ا   ليررررة  ال  افررررة ال اصررررة  رررر  امل تمعرررراع ا  باليررررة  ال ررررد الجررررد أن ا تعرررررض   عررررا م ااعررررر  يعررررد 

  رررر  ا تنشررررئة ا سياعررررية لرررر  
ل
  الررررا

ل
  الم ا رررر  ا سياعررررية  كمررررا أن العررررا م ااعررررر  تسررررتكي  أن سالعررررب دالثا

ل
لترررردثا

    ر  زياثة ا   ك ز عل   يمة لعينة ل  ا  يم اننسا ية. ر  ا تدعيم  الع ا د اركتسبة أال ل

 رر ا أدثكرر  الح  لرراع ا عربيررة أن العررا م ااعررر  سررؤةر  رري  علرر  اآلثاء ا سياعررية  الفرررد ف ررط  ررم العلرر  ا كري ررة 

 ا تي سداث  ها ا سياعة العل  طري ة سنظيم نشاطاتها ا ر يسية البا تال  فبي تس م    تشكيم ا   افة ا سياعية.

ا سياعية  شبا ها  السااال  تشكيال ا الس جيه ا ل   ر    ا دال   م تال  س ج اتها  ا   افة  ال   ا ا سبب تهتم 

    ساريك ا  ضايا ا سياعية. 
ل
 س عية ا نا   ا    م الالاجباتها النشر ا تعاليم  من ا رأ  ا عا  يب س لؤةرا

ا سياعية ة افة  الف   ا دال ة  أج زة  ملختال   امل تم   ا نظا   الس تال   ظرة  ل   امل تم   تعاطس  طري ة  أ     

ا تي   الا  يم  ااسجا اع  لجم عة   " ااجتماعية  ا دال ية  العال    ارعاث   دا رة  تعري   ال    اسب  ا سيا  ي  

 سنظم التعكى لعنى  النظا  ا سيا  ي". 

ا سياعية    ا فا   افة  أ  ألها ا ت ج  ا ت اليد  ر اطن ن  ا  ا سياعية الا تي سؤةر عل  ست ثاتهم  الشرعية  

ا سياعية ستعال   تعاطس امل تم  ل   ظال  ا سيا  ي     ك فإن لف    ا   افة ا سياعية ي تال  ع  لف     

فا   افة   الالاجباس    ا  ا سياعية  لح      ار اط   اتر   معرفة  بش م  يتعال   ا     ا سيا  ي  ا  ع  

ست سراكمي     اللنتت  ا سيا  ي  افراز  ال ع   ا   افة  ا سياعية     الس تال    
ل
نسبيا ط يالة  زلنية  ف  ة  عب     ن 

 . ( 9)ا سياعية ل  لجتم  إل    ر"
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 املبحث الثالث

 املطلب األول  

 دالث انعر     اررا بة عل  اا ت ا اع  

 املطلب الثاني 

 دالث العا م ا ت اصم ااجتماع     سرعيا ة افة س بم ا نتا ت  

 املطلب الثالث  

 ا رأ  الا تعب   ارعاي   ا دال ية لحرية 

 املطلب األول 

اقبة على االنتخابات دور االعالم   في املر

  رر  ا ر ا ررة علرر  ا عماليرررة اا ت ا يررة  رر  ال رر  ستعررررض فيرر  العررا م ااعررر  إلررر   
ل
 أعاعررريا

ل
إن العررا م ااعررر    ررا دالثا

 الح  لية أال ام الية.ث ا ة عل  أدائها الت كيتها   حمااع اا ت ا ية ل   بم ا عديد ل  ارؤعساع 

لرررر  أ ررررم ا ترررررفاع ا  اجررررب علرررر  العرررررا م ااعررررر  ارسررررؤال ة ااسترررررا   هررررا  ررررر  ت كيتهرررررا   حمررررااع اا ت ا يرررررة 

 ع  أعا يب ا تترميم ا نا ترة  الرعرا م 
ل
السداعياتها املختالفة  ا د ة    عمالية سزاليد ا نا ب ن  ارعال لاع بعيدا

 ي ة.انعرلية ا تي تعني  ي   بع  اجراء الح 

يرسكررز دالث ا ر ا ررة املحاليررة الا دال يررة علرر  اا ت ا رراع  علرر  وررمان  زا تهررا العرر   ا  ترر ثة ديم راطيررة ال شررفافية 

  يررررة  رال رررراع أال ا تهاكرررراع يمكرررر  أن تسرررر م أةنرررراء الحمررررااع اا ت ا يررررة اال  ررررر  عماليررررة اا  رررر ا  الس رررر  
ل
الثصرررردا

اللم لرر  امارررزاب ا سياعررية الارنظمرراع  ررر  العررا م ااعررر  جنرررب إلرر  جنررب لررر  ال  رراع ارسررؤال ة عررر  اا ت ا رراع 

الأ ميرة  ردى كافرة إداثة الس جي  عمالية اررا بة  ال   ك    ل  امايان يعتبر  دالث العرا م ااعرر  امكحر  اساعرية 

ا فئرراع عررر اء الخاصرررة  اررررررح ن أال ا نررا ب ن آلن ااعرررر   ررر  صررر ع ا نررا ب ن  برررم أن ي ررر ن صررر ع اررررررح ن 

 ن أال ازبي ن أال وم    ا م ا ت ا ية.ع اء كان لررح ن لست ال 

 اليمك  أن ي  ن دالث العا م ااعر     اررا بة عل  اا ت ا اع    ا ن اس ااسية

 ا ت كية ان باثية مل رياع ا عمالية اا ت ا ية السفاعرتها التعر  ا نا ب ن  ا   ا  ن اا ت ا ية. -1

م فرصررررة ا تعب رررر  عرررر  أعررررباب الدالاعرررر  ا تعريرررر  ا نررررا ب ن  ارررررررح ن اللعررررالالتهم  ترررر ثة عاد ررررة اللررررن -2

 سررح م البرالج م اا ت ا ية.

ا ت كيرررررة ا تاالياليرررررة  ر ت ا ررررراع عبررررر  إداثة ا ن اشررررراع اررررر    ررررررالت اررررررررح ن العرررررد  ااكتفررررراء  ن ال رررررا  -3

 التس ي  ا.

 الحفاظ عل  الحيادية الار نية أةناء ا ت كية انعرلية دالن اا اياز م  لررح عل  اساب م ر. -4

  ن ااعر  الا دعاية.ا تفري    -5

إفسررررراس امل رررررا  ألرررررا  كافرررررة ا شررررررا ق امل تمررررر   رررررإلداء  تررررررااة  ررررر  اا ت ا ررررراع اللجرياتهرررررا ال ررررر   ررررررالت  -6

 ارررح ن ل  الحرص عد  سا يم ا  عيالة انعرلية إل  لنب   الدعاية لحساب أاد ارررح ن.

 الحرص عل  لنق ال    ث لتعاد   المررح ن ارتنافس ن. -7
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دالاث العل  أ ميتها الاساعيتها الثغم شعاث الحيادية الار نية ا    سرفع  ا عديد ل  ال ك  ثغم   خ ام 

 وررربط املررر ث  تررري ة س اف يرررة سجمررر  
ل
ا  عرررا م ااعرررر   ررر  ت كيتهرررا  ر ت ا ررراع  فإ ررر  يترررعب ليررردا يا

      . (10)عاليها كافة ا  عا م  ر  ا ت كية انعرلية"

 املطلب الثاني

 التواصال االجتماعي في ترسيخ ثقافة تقبال النتائج دور وسائال  

العا م ا ت اصم ااجتماع   م تعد س تتر عل  ك لهرا  افر ة  الت اصرم  ر ن اافرراد ف رط  رم أصربا  تشر م أ رم 

 أدالاع ا تأة      صناعة ا را  ا عا .

  2019ي  العرررا  ا كنديررة عررر  ا عررا م ا ر مرر   رر  ا عررا م ا عر رررس الاسررب ا ت ريررر ا ترررادثة عرر  لؤعسررة  ررر  تسرر ي

% ل  عردد عر ان ا ردال  53لالي ن رخص أ   ا   136ف د الصم عدد لست دلس ل ا   ا ت اصم ااجتماع  

ا عربيرة  املرر اآل ررر أن ا ردال  ا عربيرة ستفرر ق علر  ا ردال  ارت دلررة  ر  لردة اعررت دا  ا ت اصرم ااجتمراع   ررأكح  

  الفئة ا عمرية ل  )
ل
.64-16ل  عاعة ال ت  ي ليا

ل
 ( عالا

يرررررث أن العرررررا م ا ت اصرررررم ااجتمررررراع  تسررررر م  ررررر    رررررم امف ررررراث الاآلثاء ارتعال رررررة   ضرررررية لعينرررررة  عررررردد كب ررررر  لررررر  ا

 امرخاص.

ال   االر ا    ينتت عن  ت    إيجا س    بع  لناح  الحياة غ   ألها    ار ا م  د س      فا ا تضراليم انعرلرس 

 هد  ت ي    ناعاع أفراد امل تم   ال اصرة أةنراء اا ت ا راع الا تأة   ا سالبي    ا رأ  ا عا   اينما سم س تيف ا 

 . (11)أال ا تت ي  عل   ضايا لت  ية سرسبط  مست بم   خ ا دال ة"

تش   ا عديد ل  ا دثاعاع إل  أن العا م ا ت اصم ااجتماع   اس  تس م  دالث كب      ا ت  ي  ا سيا  ي ل   

 .  (12)تال  ا نظرياع الامف اث الاميدي   جياع ا سياعية" ر  لا ستيا  ل  لات   ث مي لتن   يتناال  ل 

أكح  ا فتااا علر  ا   افراع  املحت ى   اكم لايتمع ن    ل  عماع سجعال م التعد فئة ا شباب امكح  سأةرا  ه ا

ا عارية الا تجاثب ا سياعية    الحم ملختال  دال  ا عا م  اليكش    ا   و س أن العا م ا ت اصم ااجتمراع  

ا سيا ررررر ي الزيرررررادة ا ررررر ع   أ ميرررررة ارشررررراثكة ا سياعرررررية  إ ا أن ا  ا املختالفرررررة سم رررررم  افررررردة ل مرررررة  الت  يررررر   أشررررر 

ارشرررراثكاع ارتعررررددة  الماترررر ى ا رررر   سنشرررررخ صررررفااع ل ا رررر  ا ت اصررررم ااجتمرررراع  لرررر  شررررأ   أن ينمررررى ارعرفررررة 

إلررررر  ارشررررراثكة  ررررر  ا عماليرررررة  ا سياعرررررية الارسرررررا مة  ررررر  سرعررررريا ة افرررررة س برررررم ا نترررررا ت اا ت ا ررررراع اليررررردف  ا نرررررا ب ن

 ب ن فرصة  التعب   ع  ل ا ف م سجاخ ا عمالية اا ت ا ية  ااا ت ا ية كما سم م العا م ا ت اصم ااجتماع   الن

ال ناك ل  ي  ب إل  ألها  م تعد ل ا    المعال لاع اا ت ا ية ف رط  رم سا  ر  إلر  أ يراع  التردثيب علر  لماثعرة 

 .(13)ا عمم ا سيا  ي"

ا سن اع اراوية افرزع العا م ا ت اصرم ااجتمراع    برة لر  ا شرباب يترابع م اررير ن اليمتال ر ن ا  ردثة  ر   

 عل  ا تأة   الاا نا .

    سرعيا ة افة س بم ا نتا ت اا ت ا اع.
ل
    ك  جد أن دالث العا م ا ت اصم ااجتماع  ل مة جدا

 املطلب الثالث 

   املعايير الدولية لحرية الرأي التعبير 

يش   لتك ح ارعاي   ا دال ية إل  جمي  اربادئ ا عالة ا  اثدة    ارعا داع ا دال ية الغ   ا ل  ا ت  ك  ما    

   ك انعر اع ا سياعية الإل  ارعاي   ا تي الوع  عل  لر ا زل  ل  أجم ساديد  كاق سكبي  سالك اربادئ.
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ا تر  ك ارعراي   ا رد يا علر  ألهرا ا  زالراع يمكر  ا  فراء تعر  لعا داع ا  ق اانسران ا دال يرة الغ ر    رك لر  

 عشرري   سكر ث  را  ن  ها ع  طري  عبم عديدة س  ك بش م كب    سرالكة ا دال رة  العالير  ففرس  رر  ا سرن اع ا

ا رررررردالل   دثجررررررة كب رررررر ة فيمررررررا يتتررررررم  إيجرررررراد أفضررررررم ا سرررررربم  تا يرررررر   ررررررد  إجررررررراء ا ت ا رررررراع ا رررررر ق اانسرررررران 

 .(14)ديم راطية"

ا ررررديم راطس ا فاعررررم فيبنرررري علرررر  ا ت ا رررراع لنتظمررررة الشررررالالة الشررررفافة ال اع لترررردا ية  لررررا يجعررررم لرررر  ا نظررررا  

 لررر  أثكررران ا بع رررة  ررر  عررربيم 
ل
 اعاعررريا

ل
بع رررا  ااساررراد امالثال رررس ررا برررة اا ت ا ررراع البررررالت الدعرررم اا ت ا ررراع ثكنرررا

 تعزيز ا ديم راطية الا  ق اانسان اللشاثكة امل تم  اردنس ا   ا عا م.

   رررر خ ا  ايررررة السا
ل
الامل الرررر  امالثال ررررس الارف وررررية  EEASال ررررز  كررررم لرررر  ا رررردا رة امالثالبيررررة  الشررررؤالن الخاثجيررررة س ي ررررا

 امالثالبيررررة الا رررردال  امعضرررراء  متابعررررة ا ت صررررياع ا رررر اثدة  رررر  س ريررررر بع ررررا  ااسارررراد امالثال ررررس ررا بررررة اا ت ا رررراع

الغ   را لر  امل م عراع  اع ا سرمعة ا كبيرة  ر  لجرا  لرا بررة اا ت ا راع ل رم لنظمرة االر  الا تعراالن  ر  أالثالبررا 

ل  أ مية شديدة  السؤكد  كة عمم ااسااد امالثال رس  OSCEلكتب ارؤعساع ا ديم راطية الا  ق اانسان: 

ة س ايرد أفضرم ارماثعراع  ر  عربيم ( علر  وررالث 2015-2019ال ديدة ارعينرة  ا ر ق اانسران الا ديم راطيرة )

وررمان ارتابعررة ا فاعالررة رررا سررتم   عنرر  بع رراع اررا بررة  اليتم ررم ا تاررد   رر  ا سررن اع ار بالررة  رر  تعزيررز ا ررربط 

 . (15) ج  د دعم ا ديم راطية عل   كاق أالع "

اقبين من االتحاد األوروبي باملعايير الدولية وهي"  : (16)بذلك يلزم جميع املر

 يا    اررا ب ن   ا  ن ا دال ة.  .1

يشاثك اررا ب ن    جمي  جالساع انااطة ا تي يع د  بم اا ت ا اع إل  جا ب ارسؤال  ن ارشرف ن   .2

 عاليهم.

 ي ض  اررا ب ن نداثة  يادة فري  اررا ب ن الس جيهاس .  .3

 اا ت ا اع. عل  اررا ب ن أن ي    ا عل  دثاية   ج د لجم عة أ رى ررا بة   .4

  الحيادية. .5
ل
 صاثلا

ل
 يال ز  اررا ب ن ا  زالا

 يمن  اررا ب ن ع  إت اث أ  ثل ز أال أ  ان أال افتاع ازبية أال اثسداء أ  لنها.  .6

 يال ز  اررا ب ن   افة ا   ا  ن الا ال ا ق ا  طنية.  .7

 ااعر .  يمن  اررا ب ن ع  ااداء  أ  تعالي  رخص ي أال لسب  بشأن عمالياع اررا بة   عا م .8

 يشاثك اررا ب ن    اجتماعاع اعت رص ارعال لاع.  .9

 يبني اررا ب ن جمي  ااعتنتاجاع عل  أد ة ل ة ة.    .10

 الخاتمة 

أن العررا م ااعررر  تشرر م جررزء لرر  ايرراة امل تمعرراع ا بشرررية ال  ررا  ا دثاعررةنسررت الص لرر  لفرررداع 

صررررررة بعرررررد ا تكرررررر ث ا كب ررررر   رررررر  سأة   رررررا ارتم رررررز  رررررر  تشررررركيم ا رررررررأ  ا عرررررا  الورررررر  ا  رررررراث ا سيا ررررر ي ال ا

العرررررا م ااعرررررر   رررررر  لراالرررررة ت كيتهرررررا  لررررر الع  ا سرررررن اع ام  ررررر ة  ال ررررر ا فرررررإن ارسرررررؤال ية لضررررراعفة

  ر ت ا اع الإفرازاتها السداعياتها املختالفة.
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الة افرررررة ا  بررررر    نترررررا ت اا ت ا ررررراع اترررررى س ررررر ن الاعرررررحة ا رررررد لررررر  اا تمرررررا   ا  عرررررا م ااعرررررر   ررررر  

ب ارسررررافة  رررر ن ارف وررررية ا عاليررررا  ر ت ا رررراع الا نررررا ب ن الارررررررح ن لرررر  يرررر ا عماليررررة اا ت ا يررررة الس ر 

 أجم تعزيز ة افة  ب    تا ت اا ت ا اع.  
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 املالحة البحرية عند الفينيقيين 

 ق.م450 –ق.م 1200
 

 د. عبد الكريم علي نامو 

 كلية اآلداب والعلوم مسالته 

 جامعة املرقب 

 :املقدمة

 فيني يتتتتح  الفيني يتتتتلى التتتت  الرتتتتحوض البتتتت بي  اتتتتل، الماتتتت  ا  تتتتي  ا  لستتتت    ي تتتتح   تتتت  استتتت     

 
 
بإ تتتت   ستتتتيح اللتتتت     بال بلتتتتا    تتتتحل    رتتتتو صتتتت د ا لا تتتتة  ال بليتتتتا  ا تتتتح     تتتت   تتتتة  ال ا تتتت  و ()لمنتتتتحى وحليتتتتح

 
 
لرلرتا رتو الرات ا  بال ت با   تدى الت بر الباتض    ح  تح ا  ا ل يا  ويث ا تم  الرتحوض الفيني تس ررت وح

 رتتو الماتت    تت   تتيس الرتتاض الرتتحولي  ب يلتتا اتت   الن تتل ا  ال تتا يا رتتو سلرتتلا  متتحر  يني يتتح با  
 
هتتح يردتتضا

كتتض هتتألس ا ستتمح    لتت   اايتتا  ب تت لملا ا لا تتة   تتدى ر بتت  ت تتتع الاهتتح  تت   ا رتتحوا ال   ا  لستت   ر تتح 

أبظتح  الفيني يتتدى ت لت   تتل  المات  ا  تتي  ا  لست    بتت  ول تا الل تتض  يتاهس بملتتدى البت ل  ا رتت     التت  

ضتض ب ت   ا ابتح  ا ايت   الت  ستفله  متحلاس اللتح اا تهحى ا ةوا ال لح يا   فو      شلاصئ   ر ح    اس

ا غتتت ا،  بمل ااتتتا ا لرتتتحى الفيني تتتس جتتتي أا تتتحر ال لتتتح    ب تتتنحاا الرتتتفو  ب كتتتل   للتتتنحاا الرتتتفو ا   تتت   

 ا ل لا للا   با  اجئ  با باح  ا اي   لل ةوا. الما  بر   ا ص ا   بال يح ا  الما يا  باتلحس ال يحه

التتتتت  ييفيتتتتتا تيميتتتتتس الفيني يتتتتتدى لل ةوتتتتتا جتتتتتي وتتتتتل، الماتتتتت  ا  تتتتتي  ال  تتتتت     تتتتت   الدراسددددددةوتهددددددد  

 ا  لس .

 بتي ه هألس ال  اسا ال     رو ال رحؤال  براهح:

 باللا  ا نحسع لاح؟رح هي بسحئض ا ةوا التي اس خ راح الفيني يلى جي ا ةوا الما يا؟  •

 رح هي الي د با رح ا  الما يا التي سلكلهح جي الما  ا  لس ؟ •

 رح أهس ال وة  الما يا التي احرلا  هح؟ •

 وقد تم تقسيم الدراسة إلى ما يلي:

 
ا
 : بسحئض ا ةوا.أول

 
ا
 ةوا.: أباح  ا ثانيا

 
ا
 : الي د ال لح يا.ثالثا

 
ا
 : ال وة  الما يا.رابعا

: وسائل املالحة:
ا
 أول

ا لرتتتحى الفيني تتتس اتتتةر الفيتتتضا  ال    تتتا  ح اتتتح   با اتتت أ   بومتتت  لل  تتتحر   ببللاتتت   حلرتتتف   اتتت     

  (1) ا  لست باس ببح  املاالر  ويث اس يحع الفيني يلى ال يحم   وة  ا     جي ول، المات  ا  تي  

   تت رتتو رتتلصاهس   ح ةوتتا ب لتت  اتتو أستتمح     ا يتتا  بسيحستتيا  باا لتتح  ا  أ اتتضاهس التت  ا اتت ب  بال لستت 

ويتتث شتت لا  بفرتتاس ررتتحلب  بصتت د  ا يتتا اي بتتفلهح  ما   رتتو ستتيي اهس  .(2) ا  لستت الماتت   وتتل، غتت  

بلتس  بتو الفيني يتلى  رتدضبى جتي المات  و دتض هتل    تض كتحبلا  مات بى  نتح   الت  ايت  ر ستلرا     (3)ال  الما 
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بلتس ت تتن اس و  ت  ا رتح ا رتو  كتل  الماتت    (4)ب وتة  صليلتا اتحرلا  هتتح جتي وتل، المات  ا  لست بب ت  تلتح   

بانتت رح ا  تتلا   (5)   باةرتتح   التتا لاتتس جتتي اتت ، الماتتبا اتتل،  يتت     تت  اتختتألبا رتتو ا اتت   الما يتتا ر ا تت ي

   رن تتح البتت ل  الما يتتا ال    تتا لتتس   تت   أه ي تت 
 
  (6)أه يتتا التتنلس ال يلتتي لل ةوتتا   تتح با له تت بى  تت  لتتية

 بالرتدض  لاستيا النلتلم  ب تح   الرتفو
 
الفيني يتا ت ستتلا  ويتث أ تمالا الت    ا تا  فتو ا ةوتا الما يتا لتتية

بي  اتض المات  ا  لستت    (7)الت  شتلاصا المات  ا  لست   ر ختأل  رتو ا ات   با  اجتتئ اليمي يتا اةرتح   التا لاتح

بب يلتتتتا  اتتتتح   بااتتتتض    (8) ا تتتتح التتتتتي     تتتت   هتتتتحأبر ر  ستتتتا ل  لتتتتيس ا ةوتتتتا الما يتتتتا جتتتتي الفيتتتتض  ال    تتتتا  فضتتتتض ا 

 681 – 704ا ةوتتتدى الفيني يتتتتدى جتتتتي ا ةوتتتتا با ا تتتتحر الما يتتتتا    تتتت  استتتت  حى  هتتتتس ا لتتتتب ا شتتتتل   ستتتتناح يع )

  تت  استت  حبا  ال تتل ا ي تتح أشتتح     (9)د.م( لمنتتح  ستتفو  اربتت    ل هتتح رةوتتلى  يني يتتلى جتتي ريتتحس ا التتي  ال  بتتس

د.م( رلب  ل  لدضسض  لي  ا ةوتدى ال تح  دى  936 – 969 ح لب ودضام ا بر ) –الي  الرةم   –ا لب سلي حى  

باست   ض الفيني يتلى    (10) التع الرتل  ال لح يتا (Ophir)  ح ا حر الما يا  ل يح   ستفن  رت  اميت س   ت  أب دتض

 رتتتتو جتتتتي ا رتتتتح ح  ال  يمتتتتا الرتتتتفو اللتتتت دض  التتتتتي  رتتتتدض   اتتتتح ا  البتتتتحصا  بال 
 
ت لغتتتتض جتتتتي اتتتت ، الماتتتت  ال تتتتح

ال لا ف الما يا  ب  ت   هتألس ال ولتا  ح ةوتا ات   الرتلاوض )ا رتحولا(  بهتي تت س جتي ب تت الاهتح   ب    ت  

  50التت  ال ؤيتتا  تتحل دى املاتت     با رتتح ا التتتي ت ي اتتح هتتألس الرتتفو ت تت    اتتلا ي 
 
  ا يتتح

 
جتتي اليتتلم رتتح   تتح ر  رتتية

  بجتتتتي ا رتتتتح ح  الم يتتتت   استتتت   للا (11) حلل تتتتلر   تتتت  ا  اجتتتتئ امتتتتض ولتتتتلر الظتتتتةم ييلتتتتلريض  ر تتتتح  رتتتت   لاتتتتح 92.6

الرتتحلس  (Necho11بختحب )رتحا   املاييتح   ويتث أشتح   ا لتح   ال    تا   ت  است  حبا ا لتب الف اتللس الرتفو 

 د.م(  تتتحلفيني يدى لا اتتتح  باتتتل أا تتت   ه اتتتض )رضتتتيس  متتتض صتتتح د( ل تتت ، يبتتتف ستتتلاوض لي يتتتح 954 – 610)

ال    تا )أ  ي يتح(  بال تتل     ت  رلت  اتتو ص يتس المات  البتت ح ي )المات  ا  تي  ا  لستت ( ويتث ستيي با التت  

 .(12)الما  بص د ا ةوا بام ا  لبحصاس  بتضحاف  تلح اهس

برتتتتتو بستتتتتحئض ا ةوتتتتتا الما يتتتتتا التتتتتتي استتتتت   لاح الفيني يتتتتتلى اتتتتتةر  يتتتتتض  الاهتتتتتح   بالليتتتتتض  هتتتتتي البتتتتت    

اس جتتتتي اتتتت ، الماتتتت  استتتت   للا بستتتتحئض أاتتتت   ي    تتتتا ال صلملتتتتا ب   تتتتا وتتتت ا   ال يتتتتحه  بالنلتتتتلم  بانتتتت   تتتتيحا

الما يتتتتتا  ب    تتتتتا االتلتتتتتحس ال تتتتتاي    تتتتت  اليحورتتتتتا با  اجتتتتتئ  كتتتتتحبلا   لرتتتتتلى  تتتتت صةد بتتتتتلع رتتتتتو  ال يتتتتتح ا باتلتتتتتحس 

ا   تل  اليحورت دض الت  التي تالس ررح ح  الدض   بجي وحلتا ات م ارتل  ال لتح  (Passereau)ال لح دض الل دض   

 .(13)    الرفو

 ن:دالسف

ا ةوتتتا التتتتي  تتت ع الفيني يتتتلى  اهتتتح  تتتنحاا الرتتتفو ا   تتت    ا غتتت ا،  التتتتي راهتتتح ا اح تتتا رتتتو بستتتحئض  

  ت  الرتفو ال ظي تا رتحا   املاييتح     ت  تضتح     حل لح   الما يا  ب ي  ا س حك  با ا مليا   ح  ح ا 

ويتتتث تاتتت    اتتت   الارتتتض  بلتتتحه هتتتألس اللتتتنحاا  رتتتو ا ابتتتح  ا ايتتت    با ااتتتض  ال بتتت يا جتتتي هتتتألس اللتتتنحاا 

د.م الت  شتكض هتةر  بلاتح 1400الفيني يا ر ستلرا الت   ت  اى ا متحلس ا   يتا ا لت يا جتي وتلا ي  ل  الرفو  

 رتتت   ةى ي  تتا ل يتتتح   الرتتفينا  بجتتتي بستتتياح  ل تت  اللتتتح   التتتأل   رتترا    بر  رتتتا  ر تف  تتحى برلتتتألا حى

 لاسيا ش اع باو   برل لاتا رتو املاتح  ف  ش اع باو  ر ب  البكض  بكحب  الرفو ال    ا  ردض  ا ض  

 .(14)بهي ا يضا جي بسياح الس   حلاح جي شاو المضحئ 

ا لح   ال    ا     ب ل  ب ش للنحاا الرفو جي  يني يتح اح لتا للفتب  باليضييتع  وتت  با  أشح     

 .(15)  س ب لاح وراللا  بهي ت ل    لاسيا ررحردض
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بشتا اهح جتي ال تحلس ال ت  س است   حر رتح  س اليتة   باللت ج ا رت خ     اابر ح سحا  ال  ام هح  هألس اللنح

  ي تتتتتح أشتتتتتح   ا لتتتتتح     تتتتت  (16)رتتتتتو و تتتتت  أبتتتتتلاع ا شتتتتتاح   ب ه تتتتتح تيلتتتتت  الرتتتتتفو  افظاتتتتتح رتتتتتو ال  كتتتتتض بال لتتتتتف

 تن اح بتلع  يلتس   برتو الرتفو التتي   اتلا جتي (17)النف  ا احم  نت   رت   ا يتحس   ت   ااتض الرتفو  اساس خ ار

بهي ر ا  ا  (Hippi)  بهي   دض  س ي ا ا ا يا  بأا    يل لى الاهح اسس هيلي (Cymbae)لي  اسس سنمح   ا

  ستتتتلم التتتت  شتتتتكض  ؤبد ا ايتتتتض  تل تتتت  جتتتتي ر  رتتتتا الرتتتتفينا  با ليتتتتا ت ييتتتتع هتتتتألس ا شتتتتكحر ا ايلابيتتتتا كحبتتتت  

 .(18)ر  ب ا ان  ا رس  حوما الما يح  ال    ا  بيا ك هألس الرفو  ف باو  رو املاألا دى

ل  تتل  الف تت   بات  تل تتللا   تت   تتنحاا الرتتفو رتتحا   املاييتتح   فضتض اايتتضاع اللتتحلع التتأل    تت  ا 

 ل لاتتتح اتتتح    التتت  شتتتس ا رتتتلا  ال حتيتتتا ر تتتح للرتتتفينا  بهتتتل اح  تتتا  ئررتتتيا ت  تتت  التتت  صتتتلر أ  تتتيا الرتتتفينا 

التتتت  الماتتتت   بصتتتت د ا ةوتتتتا ال لح يتتتتا  بام  تتتتح  لبتتتتحصاس ال لتتتتح    برتتتتو الرتتتتفو   انتتتت هح ستتتتيي با (19)ورتتتتاللا

 نتتتتي بلتتتتف   ريتتتتض  بهتتتتألس الرتتتتفو ا ي تتتتا بهتتتتي كل تتتتا  يني يتتتتا   (Gawal)ا تتتتحا   بتتتتلع  يلتتتتس اليتتتت  استتتتس  تتتتلار 

ررتتتت      استتتت   للهح جتتتتي الماتتتت  ا  لستتتت   باملاتتتتي  ا صل،تتتت ي رنتتتتأل ال تتتت ى الرتتتتح د د.م  وتتتتت  ال تتتت ى الرحلتتتتث 

تا    ل هح ال  اآل ح  اآلشل يا   را   ر تف ا  بر ك جي   برو الرفو ا ا مليا التي  ن لهح بالتي (20)د.م

  بب   بلع  ا  رو الرتفو اتحب  ن تض ا انتل  با ايتلر  بأات   (21)ر  رتهح   ر   ض جي ت  يس سفو ال  ب

 .(22)  دض  لن ض ا ر  ا  بال  ح  ا ا بس ا احب  ح انل 

: أوقات املالحة:
ا
 ثانيا

ا نحستتع لل ةوتتا باتت ب  الرتتفو ال لح يتتا   تت  الماتت  لل لتتح   رتت  البتت ل  ال    تتا  تمتت أ  كتتحى اللاتت  

    ا لالا جي   ا ا شا  اي لمل   با    ال رنيتا لل ةوتا تت بم ست ا أشتا    رو نهح ا شا  رح د  ب  ل  الرفو

بهتتتتتتألس الفيتتتتتتض  تكتتتتتتلى جتتتتتتي  لتتتتتتلي ال مليتتتتتت  باللتتتتتتيف  ويتتتتتتث الظتتتتتت ب  ا نحايتتتتتتا بالما يتتتتتتا ررتتتتتت     بالماتتتتتت  اليتتتتتتض 

ا نحايتتتتا بالما يتتتتا  رتتتتحا  التتتت   كتتتتل  الماتتتت     بهتتتتألس ا وتتتتلار(23)اال تتتتي ا  جتتتتي هتتتتألس الفيتتتتض  رتتتتو أشتتتتا  الرتتتتنا

  اح   ي   بت ن  الرفو رو اللالع جي ا رلا  ال ليا  بهبألا ب   رت     ااتا الفيني يتدى جتي اا يتح  الفيتض  با

ال رنيتتا ا نحستتما لل ةوتتا الما يتتا  لاتتألا ال بتت اهس  ماتت بى جتتي  لتتلي ا ا يتتف بالبتت ح  ويتتث ا وتتلار ا نحايتتا 

   رن تح جتي  لتلي ال مليت  باللتيف جتي ا
 
 ات   ال  بتس رتو وتل، المات  ا  لست    رتحا  بالما يا أيثض ا تي ا ح

التتت  ا ةوتتتا جتتتي االتلتتتحس البتتت ح ي ال  بتتتس  با انتتتل  البتتت بي لرتتتحوض  Siroccoبالرتتتدضبكل   Mistral يتتتحه ا رتتتيضار 

( شتتتتتتتتتما ا ا يتتتتتتتتت   اال مدض تتتتتتتتتا
 
  ب رتتتتتتتتت    حل لا تتتتتتتتتض  تتتتتتتتتدى شتتتتتتتتتلاصا الماتتتتتتتتت  ا  لستتتتتتتتت  البتتتتتتتتت حليا  )أستتتتتتتتتمحبيح وحليتتتتتتتتتح

 .(24)با انلمليا

بالتتتي ت اتت ك  ستتحا اهس ال يتتح ا  الما يتتا ال ح رتتا رتتو املاتتي  ا صل،تت ي ااتتض رضتتيس  متتض صتتح د ي تتح  

التتتي تتتت ب  جتتي ابتتت  الرتتحوض   تتت   الرتتتيايا   اتتح ا  ستتحوض لي يتتتح ال    تتا جتتتي اتلتتحس البتتت د   ح  تتح ا لل يتتحه

 .(25)ي ياالب حر   س االتلحس بحويا ش د الما  ا  لس  جي     الرفو لل  لع     ا لالا الفين

: الطرق البحرية:
ا
 ثالثا

 ة هتتتس   تتتت  وتتتتل، الماتتتت  ا  لستتت   ب تتتتس ايتتتت  ر  بستتتتا بر ستتتتلرا  أ اتتت  الفيني يتتتتلى رتتتتو شتتتتحصا 

 جتتي اس ببتح اح   تس استت خ رلهح باو ب بهتح 
 
 بفرتاس  بلتس  كلبتتلا ا ا تنا ي تح تتتألي هس لليت د التتي  ت أبا أبال

   ظس رلالا ال بلا ا ل يا    (Byplos) الما يا التي تلض  رمللد  بكحب  أا م ص ااس  (26)ال با ح  ا غ ي يا
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   تتتت  ااتتتتضب
 
  تتتس  تتتتح   اليتتتت د ال ئررتتتتيا تمتتتت أ رتتتتو  تتتتي ا  ب تتتتل     لتتتتض   تتتت  ال بلتتتتا ا لتتتت يا  أب ت لتتتت  شتتتت حال

(Chypre)(27)   أات    بات  كحبت 
 
  بتاتحلفلا رت  ستكحنهح أويحبتح

 
  التي اب ب با  اهتح  ببرتيلا ستيي اهس الاهتح أويحبتح

  اكحراس أ نح    ا هس رو ب   ا ايح  ا اح  يا ال ح را رو الب د ال  أ    أا ائهس
 
  براهح (28)ت رض ر  ة

  ب  يتتت   ي يتتتت   ب  يتتتت   (Rhodes) د   تتتتس   تتت   نتتتتلبس   يتتتت    ب دوتتتت ب   متتتحر صتتتتل ب اتلاتتتلا   تتتت  ييليبيتتتح جتتتتي 

  اضبا رضيس رررنح بأاحرلا رايحاهس ال لح يا ال     (Sicile)  وت   ح با ا يمدى رو   ي     ليا   (29)كل يدضا

صتتتلر ستتتتلاوض ا ا يتتت   البتتتت ايا بال  يمتتتتا راهتتتح  بالتتتتتي  تتتتح   ب تتتحل ابيتتتتةد للرتتتتفو الفيني يتتتا  حتلتتتتحس ال تتتت   

  ي تتتح ب تتت   صتتت د  ا يتتتا ا  تتتيا (30)باس ببتتتح  املااتتتلر جتتتي شتتت حر لي يتتتح ال    تتتا  وتتتت  الرتتتلاوض اال مدض تتتا

لتض   أرح الت  الرتحوض ا انتلبس للمات  ا  لست   يف(31)ب حر     ا انل  بال ب   اض الما  ا  لس  رو ال

ستتتتتت   ويتتتتتتث هتتتتتألا الي يتتتتتتس انتتتتتت  اتتتتتل اهس   تتتتتت   ة هتتتتتتس و تتتتت  ايتتتتتتحراس  حل  ليتتتتتتح  ال لح يتتتتتا جتتتتتتي غتتتتتت   الماتتتتت  ا  ل 

 .(32)ا رو املاي  ا صل، ي ااض رضيس  مض صح د ال  ا ةوا  بال ل       رلاباهس رحا هس ال يح ا  ال اال

: الرحالت البحرية:
ا
 رابعا

الفيني يتتتتتتدى جتتتتتتي ا ةوتتتتتتا التتتتتتتي ا  تتتتتتلا رلاايتتتتتت هح  بر تتتتتت  تهس لليتتتتتت د الما يتتتتتتا التتتتتتتي ت تتتتتتتع التتتتتت    ااتتتتتتا  

اي بتتتتفلهح  باو ب بهتتتتح  بفرتتتتاس   ح  تتتتح ا   تتتت  ر   تتتتا ال يتتتتح ا  الما يتتتتا  با باتتتتح  ا ايتتتت   لل ةوتتتتا  ويتتتتث 

الان  تتت ي  ا   يتتتحتيكس  بالماتتت  ا ستتتل   برتتتو تتتتس اب  لتتتلا   تتت  املاييتتتدىصتتتح لا وتتتل، الماتتت  ا  لستتت   بالماتتت  

  بأصتتلر  ولتتا  ا يتتا اتتحرلا  هتتح  نتتح   التت  صلتتع ا لتتب بختتحب الرتتحلس جتتي (33)و تت   نتتحئهس الرتتفو ال ظي تتا با صل،تت ي

لماتت  ويتتث أ اتت با رتتو اد.م للتت ب اى وتتلر لي يتتح ال    تتا )أ  ي يتتح( بالتتتي استت   ا   تتة  ستتنلا    600وتلا ي 

   تتس تتتة هتتتألس ال ولتتا  ول تتحى  ا تتتتحى  ابيل  تتح رتتو ا صح تتتا  بكحبتت  ا ب تت    يتتتح   (34)ا و تت  جتتي اتلتتحس ا انتتتل 

د.م بالأل  أ ا  ولر شتم  ا ا يت   ا  مدض تا وتت  ب تض   ت   ت  ال لت     450جي ولا ي   (Hamilcon)  و يلكلى 

(Casterides)  الاض يحبيتتا  بالرحبيتتا اتتحم  هتتح ونتتلى (Hanon)  د.م بي   تت  أبتت  ب تتض جتتي هتتألس ال ولتتا   تت   425وتتلا ي

 .(35)الي  غينيح غ   لي يح )أ  ي يح(

 بينت الدراسة عدة نتائج كان من أهمها:

   للرف  باس ببح  املاالر.ي س  ح اح   بوم  لل  حر   ببللاالفيناشته  ا لرحى  •

ل  الما   ويث اتخألبا رتو ا ات   شس الفيني يلى  بفراس ص د  ا يا اي بفلهح ما   رو سيي اهس ا •

الما يتتتا ر ا تتت ي باةرتتتح   التتتا  جتتتي اتتت ، الماتتت   باستتت خ رلا البتتت   بالنلتتتلم جتتتي ا ةوتتتا  ي تتتح ا  تتتلا 

  صلملا ب   ا و ا   ال يحه باتلحس ال يح ا  الما يا ان   يحااس جي الما .

    تتا االتلتتحس ال تتاي  باتتل اليحورتتا  كتتحبلا   لرتتلى  تت صةد بتتلع رتتو ال لتتح دض اللتت دض  التتتي تالتتس   تت   •

 ررح ح  الدض   بجي وحلا لس   ثض ال  اليحورا   ل  ال لح دض     الرفو. 

   الا جي  نحاا الرفو ا       ا احم. •

رتتتح د  ب رتتت      تتت    ا تتتا شتتتا  اي تتتلمل   اتتت   الفيني يتتتلى ا باتتتح  ا ايتتت   لل ةوتتتا تمتتت أ رتتتو نهح تتتا شتتتا   •

 بهألس الفيض  ال رنيا تكلى الظ ب  ا نحايا بالما يا  ي   لل ةوا.

 بال يح ا  الما يا التي  رحا  ال  ا ةوا جي الألهح  بال ل  .ا   الفيني يلى ال يحه الريايا  •
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لتت يا  برتتو  تتل  ب تتي ا جتتي لد جتتي اتلتتحس ال بلتتا ا تمتت أ رتتو الرتتحوض الفيني تتس رتتو  رملتتصتت ااس الما يتتا  •

  أب جي اتلحس الب حر.
 
 اتلحس ال بلا ا ل يا  نلملح

الفيني يتتلى و تت    وتتتة   ا يتتا اتتح   الماتتت  ا  لستت   راهتتح التت ب اى وتتتلر لي يتتح ال    تتا )أ  ي يتتتح(  اتتحم  •

هتتتتتح   تتتت  غتتتتت   لي يتتتتح ال    تتتتتا )أ  ي يتتتتح(  بكتتتتتحى ال تتتت ، رابأاتتتت     تتتتت   تتتت   ال لتتتتت    )الاض يحبيتتتتا( بالرحبيتتتتتا 

 اس ببح  هألس الرلاوض.
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 .42م  ب1995حاا  ا ا ائ   ا سةرس  ا رسرا ا ا ائ يا لليم

 .338 – 337س ح  رحه   ر    سح س  ب ب  -20

 .325را   سايض ص لش  ر    سح س  ب -21

أو تتتت   ماحبتتتتا ب اتتتت بى  وضتتتتح   رلتتتت  بالبتتتت د ال تتتت  س   ا  رلتتتت  لليمحاتتتتا  ال تتتتحه     ا     تتتت اهيس  -22

 .442ب

23- Sabatino Moscati. Les Pheniciens. Op – cit. P74. 

24- Moscati. Les Pheniciens. P. 74. 

د.م؟ر 631 لاهح احم  أ ل النلح رهض هنحك اس ييحى  غ ي س جي ال ينحئيا امض ب به الردضابيدى را  سحلس   -25

 .129 – 128م  ب ب 1991رللا المال  ال ح يخيا  الرنا الرحلرا اب    ال    الرحلس  

 .271را    يلرس را اى  ر    سح س  ب -26

 .104 يليع وت   تح يض سل يح بلمنحى ب لريدى  ر    سح س  ب -27

ب  ا هح ي لليمحاا بالنب     الرلا   ب يا  ا صح ا أب اراضاصل يا الما   ت   ا ا  ال  و أو   ا   -28

 .32م  ب1996 ربس  

 .105 – 104 يليع وت   تح يض سل يح بلمنحى ب لريدى  ر    سح س  ب ب -29

30- Moscatisabatino. "Colonization. Of  Moditerrianean" in Sadat nio l.p.tauries Publishers Londen. New 

York. 2001. P.P. 51 – 55. 

 .105ح بلمنحى ب لريدى  ر    سح س  ب  يليع وت   تح يض سل ي -31

امتتت  ا افتتتي   ضتتتتيض ا يتتتح   ا اضتتتح   الفيني يتتتتا جتتتي لي يتتتتح  رنبتتتل ا  ر يتتت   اتتتتح  اللي يتتتدى لل  استتتتح   -32

 .109م  ب2000ال ح يخيا  ص ا ل   

  1ى اللسيس  لب بهيع أبس  ح ض  احلس ال ح يض بوضح   ال حلس  رو الل  رح امض ال ح يض وت  ال    -33

 .94م  ب2003بلمللر   

 .149سمحترنل رلسكح س  ر    سح س  ب  -34

 .149ا     بفر   ب -35

 



 2021العدد الثامن ديسمبر  عالقة بعض السمات الشخصية بالخجل لدى طالبات السنة األولى في كلية التربية البدنية جامعة صبراتة 

  
 

  

 92 مجلة التربية الرياضية والعلوم األخرى 

 

 

عالقة بعض السمات الشخصية بالخجل لدى طالبات السنة األولى في كلية التربية البدنية  

 جامعة صبراتة 

 د. صالح ابراهيم ابوعجيلة

 أ. عبد املنعم احمد املختار 

 أ. نوري عاشور الشماح 

 املقدمة و أهمية البحث 

العلوم       في مقدمة  يأتي  أنه  الرياض ي  التفوق  لتحقيق  الرياض ي بوصفه علما مهما  النفس  بعلم  بدأ االهتمام 

املساعدة على نجاح املدرب و املدرس وتطوير األداء الرياض ي وللمظاهر وسمات الشخصية دور هام في األداء  

امل النفسية  النواحي  الشخص وتعد من  أداء  في مستوى  تؤثر  في تحقيق  الرياض ي فهي  التي تؤدي دور مهم  همة 

وقد استخلصت عموم الدراسات نتيجة دالة مهمة حول تفاوت واختالف قدرات األفراد على التعامل  النجاح  

النسبة البيئية  مع احداث الحياة واختالف سماتهم وخصائصهم الشخصية والتي هي محصلة لتفاعل عوامل  

ي حياته االنفعالية والسلوكية والسمات الشخصية هي واحدة  ثم املجتمع فضال عما يستحث من تطور وتغير ف

املواضيع   والعقلية  من  البدنية  ومفرداته  جوانبه  كل  في  الفرد  تتناول  ألنها  بها  النفس  علماء  اهتم  التي 

واالجتماعية وما يتعلق به من انشطة متنوعة تؤثر عليه من تفاعله مع املحيط فالسمات تبنى على اساس وراثي  

النشاط الرياض ي في كل مراحل تكوين الشخصية   او عن طريق املحاولة  لكنها تهذب وتصقل من خالل مزاولة 

نحو   الشباب  تأهيل  الجامعية مرحلة  املرحلة  وتعد  التقليد  او  تفكر  والخطأ  ان  خلق شخصية قوية تستطيع 

علميا لتحقيق أهدافها وان الخجل والخوف وما يتصل به من قلق وارتباك التي هي احدى الحاالت االنفعالية  

 به وهي مشكلة تحدث من سلوكه االجتماعي والنفس ي. التي يصاب بها الفرد الذي يخش ى املواقف املحيطة 

أما أهمية البحث فهي ترتبط بأهمية املرحلة الدراسية واملرحلة العمرية أو تعتمد على دراسة عالقة بعض      

 . صبراتةالتربية البدنية جامعة    لى بكليةسمات الشخصية بالخجل لدى طالبات املرحلة االو 

 مشكلة البحث  

التربية البدنية فهي ليست لديها فكرة واضحة    ه امور عديدة عند دخولها في كلية االولى تواج السنةطالبة   ان      

حد هذه املشاكل هو تقبل االفراد االخرين للسلوك  أعن طبيعة املنتسبين فيها ولكن رغبتها دفعتها لالنتماء اليها و 

الرياض ي وتبقى الزي  ارتداء هذا  الخجل من  لها فينتابها  بين    املظهري  توازن  ايجاد  في كيفية  امرها  في حيرة من 

الفتيات في الكليات االخرى تنحرج من مجال التربية البدنية بسبب هذا الزي  تقبل املجتمع لهذا االمر فحتى باقي  

وكيفية تأثير الرياضة في نفسية االفراد وخلق التجدد    كليةواملفاهيم الخاطئة لديهم عن طبيعة طالبات هذه ال 

والرغبة في الحياة لذا فإن طالبة التربية البدنية تبقى حائرة في كيفية تحقيق رغبتها في ارتداء هذا الزي الرياض ي  
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بة  املواكب للموضة وكيفية رفع الخجل الناتج من كالم االخرين اضافة الى الخجل من التدريس او زمالئها الطل

 وهذا مما دعا الباحثون الخوض في هذه املشكلة.

     ( ساندرا  واملتمثلة  (  1996وذكر  السلوك  في  التغيرات  تفرض  ان  مراقب جميعها  بأنه  الفرد  وتوقع  باملراقبة 

عليه في مواقف معينة ابداء السلوك املظهري وهذا عند الفتيات خاصة يحتم عليها االبقاء على مظهرها الذي  

  )شيماء تمع وخصوصا في مجالها.  ي عما بداخلها يتبعها طول الوقت تحت قناع تتحرك به امام املجقد ال ينتم

:2010) . 

 هدف البحث 

 التربية البدنية جامعة صبراتة  .  كليةالتعرف علي املستويات النسبية ألبعاد الشخصية لدي طالبات  .1

 . التربية البدنية جامعة صبراتة    بكليةالتعرف علي املستوي النسبي لحالة الخجل لدي الطالبات   .2

العالقة   .3 علي  . ال التعرف  البحث  عينة  الطالبات  لدي  الخجل   وحالة  الشخصية  ابعاد  بين    رتباطية 

في االولى  املرحلة  طالبات  لدى  بالخجل  وعالقتها  الشخصية  سمات  بعض  على  لتربية اكلية    التعرف 

 البدنية. 

 ض البحث و فر 

 جامعة صبراتة. البدنية التربية   كلية توجد مستويات متباينة من ابعاد الشخصية لدي  طالبات  -1

 التربية البدنية بدرجة متوسطة  من حالة الخجل.  كلية تتميز  طالبات   -2

التربية    كلية دالة احصائيا بين ابعاد الشخصية وحالة الخجل  لدي طالبات    ذات  توجد عالقة ارتباط -3

 البدنية جامعة صبراتة. 

 مجاالت البحث 

 املجال البشري  

 . 2020/2021التربية البدنية جامعة صبراتة للعام الدراس ي  طالبات املرحلة االولى في كلية     

 املجال املكاني

 قاعات اقسام التربية البدنية جامعة صبراتة.      

 املجال الزماني

 .30/6/2021إلى  22/5/2021     

 الدراسات النظرية 

 مفهوم الشخصية في علم النفس

يرجع أصل كلمة الشخصية الى اللغة الالتينية وهي كلمة مشتقة من لفضه وتعني القناع وهذه الكلمة يعود       

اظهار   التمثيل لغرض  اثناء  القناع على وجهه  االغريقي يضع  املمثل  فيه  كان  الذي  الزمن  الى  استعمالها  تاريخ 

عل دوره  بتمثيل  املمثل  يقوم  الذي  الفرد  في شخصية  الواضحة  استعمال  الصفات  بان  ايضا  ويقال  املسرح  ى 
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لخفاء   مرة  ألول  القناع  فلبس  وجهه  في  عيب  لخفاء  املمثلين  احد  بها  شعر  التي  الضرورة  بسبب  جاء  القناع 

استعمالها الى ما تعنيه اليوم من مفاهيم عديدة ولعل من املناسب هنا ان نشير  النشوء فمن هذه البداية تطور 

نغ( قد استعمل لفظه للداللة على ان القناع الذي يجب على كل انسان يرتديه لكي  ان العالم  النفس ي )كارل يو 

 . (1983 : بنجاح على مسرح الحياة )علي  يستطيع ان يؤدي دوره

      ( سنة  مرة  ألول  استعملت  الحديث  بمعناها  ان  1985والشخصية  بحيث  الفردية  بمعنى  ترتبط  وكانت   )

 (.1986 : معنى الشخصية )عباسالكلمتين كثيرا ما تستعمل بنفس 

تميز        التي  والنفسية  الجسمية  نسبيا  الثابتة  النزاعات  من  الكامل  النظام  هي  )الشخصية  زكي  احمد  ويقول 

 فردا معنيا والتي تفرد االسباب املميزة لتكيفه مع بيئته املادية واالجتماعية(. 

 (.1999 :ا الديناميكية( )غادةينتظم فيه استعداداتن وهي أيضا )الشكل الفريد الذي     

 ةمفهوم الشخصية والشخصية الرياضي

فترة واخرى        للتغيير والتبديل من  ديناميكية خاضعة  ذاتها حالة  بحد  الشخصية  تعني  الشخصية  كلمة  ان 

بالثبات  الفردية  الشخصية  وتمتاز  الشخصية  علي  االخرى  الخارجية  املؤثرات  ليشمل  الحديث  يتوسع  حينما 

اليومية    مقارنة ولكن االحداث  اليوم وامس  نفس  هو  الشخص  ان  من  الرغم  للفرد وعلى  العامة  بالشخصية 

من   الحقيقة  هذه  وتعتبر  شخصيته  تغيير  على  تعمل  حيث  اخر  شخصا  يكون  ان  عليه  تفرض  واملتطلبات 

امله عند  الحقائق  الرياضيين  واملدرسين  املدرسة  قبل  من  اليها  االنتباه  يجب  التي  والن  مة  الالعبين  مع  التعامل 

 (. 1975  :التعامل الرياض ي النبيل هو من ارقى التعامالت االنسانية وحب العمل الجماعي من الفراد )احمد

 سمات الشخصية

لقد تناول العلماء السمة في التعليل ولكنهم اختلفوا في وضع تعريفات خاصة للمفهوم فالسمات الشخصية       

وراثي وتصقل خالل التدريب داخل البيئة وخارجها في كافة واصل تكوين الشخصية    هي اما ان تبقى على اساس

التقليد فالسمة   املحاولة والخطأ او عن طريق  الفرد عن طريق  فياو يستعملها  اداء مجاميع مكونة من    تكون 

 .ظواهر متجانسة في مضمون واحد

 (. 1979 :بها الفرد عن غيره من االفراد ( )احمد  وعرفها جيلفورد بانها ) طريقة مميزة ثابتة نسبيا يتميز     

 (. 1971 د مسبق لالستجابة( )ك.هوك : واما هوك والنذري عرفها انها )ميل وحدة واستعدا     

 مفهوم الخجل  

تباينت وجهات النظر الخاصة بمفهوم الخجل نظرا لطبيعة الحركة من هذه الناحية فلقد عرفه السمادوني       

 (. 1994:)تأثير انفعالي باألخرين في املواقف االجتماعية( )السمادونيبأنه 

 (. 1986 : واشار اليكر على انه )حالة من حاالت العجز عن التكيف مع املحيط االجتماعي( )اليكر     

 وعرفه عبد الهادي بانه )حالة انفعاليه قد يصاحبها الخوف عندما يخش ى املوقف الراهن املحيط به( )عبد      

 (.1999 :الهادي
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اال       املواقف  في  املشاركة  مع  االجتماعي  التفاعل  تجنب  الى  )ميل  انه  على  الدريني  غير  واشار  جتماعية بصورة 

 (.1986 :ينيمناسبة( )الدر 

 أغراض الخجل 

وتلك        ألخرى  فئة  ومن  اخر  الى  مستوى  ومن  اخر  الى  فرد  من  نسبتها  تختلف  الخجل  اغراض  تعدد  رغم 

 االغراض ما يلي : 

 االغراض الفيزيولوجية )احمرار الوجه، جفاف الحلق، زيادة خفقان القلب(. -1

في  -2 والرغبة  الوحدة  تفضيل  التواصل،  او  التفاعل  على  القدرة  )ضعف  االجتماعية  األغراض 

 االنسحاب(. 

 األغراض املعرفية )قلة التركيز، تداخل األفكار، ضعف قدرة الفهم(. -3

 األغراض االنفعالية و الوحدانية )التوتر، الخوف، ضعف الثقة بالنفس(. -4

وعليه فان جملة تلك األغراض ال تحدث دفعة واحدة بل يحدث بعضها وفقا لشدة املوقف وطبيعة  

 (. 2001 :ووجه خالي الخجل )غالم الشخص نفسه 

 أسباب وأشكال الخجل 

 هناك الكثير من العوامل املسببة لخجل ومن اهمها ما يلي :      

عوامل نفسية متمثلة بالتنشئة االجتماعية كالسخرية من سلوك الطفل وعدم تشجيعه على السلوك   -1

 الصحيح. 

 عوامل اجتماعية متمثلة في عدم الرعاية االجتماعية والتفكك االسري. -2

 جسدية متمثلة في العاهات والعجز. عوامل  -3

 وعليه يمكن التوصل الى اهم اسباب الخجل وهي كاالتي :      

 مشاعر النقص في الجسم "الحواس" وفي املصروف.  -1

 اسلوب التربية الخاطئة.  -2

 التأخر الدراس ي.  -3

 افتقاده الشعور باألمان واالحساس الدائم بالخوف.  -4

 نشأة املراهق في اسرة خجولة.  -5

 كال الخجل أوضح عبد الهادي محمد ما يلي : وعن أش     

 الخجل االجتماعي االنطوائي ويتميز الفرد بالعزلة مع عدم القدرة على العمل بكفاءة الجماعة.  -1

الخجل االجتماعي العصابي وهو قلق ناتج عن الشعور بالوحدة النفسية مع وجود صراعات نفسية في  -2

 تكوين عالقات اجتماعية مع االخرين.

 الخجل العام يتميز بعيوب في اداء املهارات ويظهر في الجلسات الجماعية واالماكن العامة.  -3

 الخجل الخاص وينصب حول احداث ذاتية تتعلق بالعالقات الشخصية. -4
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 الخجل املزمن يقلق صاحبه ويخفض من مهاراته االجتماعية ويزيد من انطوائه.  -5

 اجتماعية معينة تقض ى الخجل وتزول بزوال املوقف. الخجل املوقفي ويتعرض الفرد ملواقف  -6

 الخجل املوجب كصفات مستحسنة كالهدوء. -7

 الخجل السالب كصفات غير مستحسنة اجتماعيا كالعزلة "الخوف" القلق.  -8

 الخجل املتوازن دون افراط وبشكل مقبول اجتماعيا.  -9

 الخجل املزاجي ويرتبط باملزاح وتقلباته. -10

 ق هدف ما. الخجل املتصنع من أجل تحقي  -11

 (. 1999 : خجل عاطفي متعلق بالحب والعشق. )عبد الهادي -12

 مكونات الخجل 

 األربعة للخجل وهي : اقترح عبد الرحمن العيسوي نموذج املكونات      

1- : التفادي    املكون االنفعالي  الى استجابة  الفرد  التي تدفع  النفسية  تنبيه االحاسيس  ويظهر من خالل 

 واالنسحاب بعيدا عن مصدر التنبيه كخفقات القلب واحمرار الوجه وبرودة اليدين.

بالذات   -2 زائد  للذات ووعي  انتباه مفرط  بأنه  املكون  ذلك  الى  الرحمن  اشار عبد  : حيث  العرفي  املكون 

 ع واالتصال. وصعوبات في االقنا

الخجولين   -3 لألشخاص  االجتماعية  الكفاءة  على  ويركز  الظاهر  السلوك  نقص   : السلوكي  املكون 

 ويتصفوا بنقص في االستجابة السوية.

واضطراب   -4 بالنفس"  الثقة  "ضعف  الحساسية  في  واملتمثل   : للخجل  الوجداني  مكون  أيضا  أضاف 

 (.2004 :املحافظة على الذات. )عبد الرحمن

 املشابهة الدراسات 

 (2008دراسة رائد عبد األمير ) 

 عنوان الدراسة : دراسة مقارنة في السمات الشخصية عند ناشئين منتخبات بعض ألعاب الرياضة الفردية.     

 التعرف على السمات الشخصية عند ناشئين منتخبات بعض األلعاب الفردية. أهداف الدراسة :      

     ( من  الدراسة  عينة  تكونت   : الطائرة،    33العينة  الريشة،  وصف  الفردية  األلعاب  ناشئين  يمثلون  العب( 

 استك في محافظة بابل. ناملالكمة، السكواش، الجمب

 التوصيات :      

 تميز ناشئين املالكمة بالعصبية والعدوانية.   -1

 بسمة الهدوء واالجتماعية. تميز ناشئين الجمبناستك  -2

 ممارسة االلعاب تقلل من سمة االكتئابية.  -3

 (2006دراسة فاطمة سالم خالد املدني ) 

 عنوان الدراسة : الخجل وعالقته بالتحصيل الدراس ي.      
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 تهدف الدراسة الى :  هدف الدراسة :      

 هل هناك فروق ذات داللة احصائية في الخجل وفقا ملتغير التخصص. -1

 هل هناك فروق ذات داللة احصائية في الخجل حسب السنوات الدراسية.  -2

 هل هناك فروق ذات داللة احصائية في الخجل وفقا ملتغيري الجنس. -3

 االنسانية.  معرفة العالقة بين الخجل والتحصيل لدى طالب أقسام العلوم -4

عينة الدراسة : تكونت عينة الدراسة من ثالثة أقسام يتكون كل قسم من أربعة سنوات )علم النفس، علم  

 االجتماع، علم التربية(.

 أداة الدراسة  

 فقرة. 28استخدمت الباحثة مقياس الحرج املوقفي لبناء فقرات املقياس واملتكون من  -1

 احد باستخدام البرنامج االحصائي.استخدمت تحليل التباين ذو االتجاه الو  -2

 نتائج الدراسة  

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين السنوات الدراسية على مقياس الخجل.  -1

 التوصيات  

بكل   -1 رأيه  عن  والتعبير  التحدث  على  وتشجيعه  البداية  منذ  الطفل  امام  املجال  بفتح  االسرة  اهتمام 

 حرية وصراحة. 

 املرحلة الثانوية ومحاولة تخفيض نسبة الخجل لدى الطالب. تعيين اخصائيين منذ   -2

تفعيل دور الجامعة في تخفيض الخجل بالنسبة لطالبها من خالل زيادة االهتمام بالندوات الثقافية   -3

 واالنشطة ومشاركة الطالب فيها.

 .خرينحث األستاذة الطالب على تحضير املحاضرات وتعويدهم على القائها بأنفسهم امام الطالب اال  -4

  اجراءات البحث  

 منهج البحث  

 تم استخدام املنهج الوصفي ملالئمته لطبيعة البحث .      

   البحث مجتمع 

     ( عددهم  والبالغ  صبراتة  جامعة  البدنية  التربية  كلية  طالبات  من  البحث  مجتمع  للعام 22تكون  طالبة   )

 2020/2021الجامعي 

 عينة البحث 

كعينة        اختيارهن  تم  طالبات  عدد خمس  باستثناء  البحث  مجتمع  طالبات  من  جميع  تكونت  البحث  عينة 

 (  طالبة . 17ياسين . وبذلك اصبح عدد  عينة البحث االساسية  )استطالعية لحساب املعامالت العلمية للمق

 ادوات جمع بيانات البحث 

 استخدم مجموعة البحث في جمع بيانات البحث املصادر العلمية التالية .      
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 املراجع العلمية املتخصصة في مجاالت علم النفس وعلم االجتماع  واالختبارات و القياس والتقويم .  •

والد • خطوات  البحوث  من  اتبعته  ما  وكذا   ، نتائج  من  اليه  توصلت  فيما  املرتبطة  السابقة  راسات 

 اجرائية علمية في بناء واعداد  وتقنين املقاييس . 

 التدريس  .  ة والرأي من االساتذة اعضاء هيئةاملقبالت الشخصية مع ذوي الخبر  •

 ة والخجل . يمقياس ي السمات الشخص  •

   توصيف املقياسين 

( وهو احد اختبارات قياس الشخصية  1970مقياس  السمات الشخصية   الذي اعده  فرايبورج سنة )  -اوال :  

صورته   في  اعداده  واعاد  عربه  والذي  والعربية   الدولية  البيئات  من  العديد  في  طبق  الذي  عاليا  املعتمدة 

( ابعاد وهي بالترتيب )العصبية ، العدوانية ،  8زعة علي ) ( فقرة  مو 56املختصرة )محمد عالوي ( . ويتكون من )

القابلة لالستثارة ، االكتئابية ، االجتماعية ، الهدوء ، السيطرة ، الكف (، وكل بعد يتكون من سبع عبارات تتم  

) نعم   ثنائي  باستخدام مدرج  (    –االجابة عليها من طرف املفحوص   ) درجتان  بنعم  االجابة  (  حيث تعطي  ال 

واالجابة بال ) درجة واحدة (   ولتحديد النسبة املئوية ملستوي ابعاد الشخصية  ،  يتم  من خالل مجموع ناتج  

وكلما ارتفعت قيمة     100درجات اجابات العينة علي فقرات البعد مقسوما  علي الدرجة الكلية لدرجة البعد ×  

 النسبة املئوية  كلما زاد مستوي السمة لدي املفحوص . .   

( فقرة  لقياس الخجل ، وتتم االجابة علي  15مقياس الخجل الذي اعده ) سيد يوسف (  ويتكون من )  -ثانيا :  

) نعم   ثنائي  باستخدام مدرج   . ولتحديد    -فقراته   ) ) صفر  ( واالجابة بال  االجابة نعم) درجاتان   (  وتعطي  ال 

ناتج درجات اجابات العينة علي فقرات املقياس    النسبة املئوية ملستوي حالة الخجل  ،  يتم  من خالل مجموع

 .  وكلما ارتفعت قيمة النسبة املئوية  كلما زاد مستوي حالة الخجل  100مقسوما علي الدرجة الكلية للمقياس × 

 اءات تقنين مقياس ي جمع البياناتاجر 

النفس ملعرفة مدي   علي  بعض الخبراء في علم  عرضهمستمارة وتم  ي اف   قامت مجموعة الباحث بإعدادهم     

ومناسبتهم عباراتهم  اولي  وضوح  كمرحلة  البحث  .  لعينة  املقياسين  محتوي  صدق  تجميع ملعرفة  وبعد 

مالحظات علي  واالطالع  الخبراء    االستمارات  جميع  ان  اتضح  لغة  الخبراء   وضوح  علي  مالحظاتهم  في  اكدوا 

 وصياغة العبارات ومناسبتها  لقياس كل من ابعاد الشخصية وحالة الخجل لالفراد بليبيا .  

 الدراسة االستطالعية 

املقياسين      محتوي  صدق  من  التحقق  الخبراء  بعد  طريق  تطبيقهم عن  تم   من     ،  استطالعية  عينة  علي 

ت طريقة التطبيق  . وقد استخدم( طالبات5ينة البحث بلغ عددها )ارج ع الطالبات  من مجتمع البحث ومن خ

 بعد مدة اسبوع من التطبيق االول . وقد  استهدفت هذه الدراسة  التعرف علي  االتي : واعادة التطبيق 

 درجة  استعداد الطالبات للمشاركة في االجابة علي فقرات املقياسين .  – 1

 ين  والصدق الذاتي للمقياسين  . معامل االرتباط بين التطبيق  - 2

 اثناء الدراسة االساسية.  ون استنتاج بعض الحلول لحل املشكالت التي قد تواجه الباحث  -
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 بعد تطبيق املقياسين وتجميع االستمارات ،  توصلت مجموعة البحث علي النتائج التالية :  

 علي فقرات املقياسين .  درجة استعداد ايجابية من طالبات  العينة االستطالعية في االجابة -

 تحديد بعض الحلول املناسبة في حالة حدوث بعض املشكالت اثناء الدراسة االساسية .  -

الثبات   - معامل  للمقياسين   العلمية  املعامالت  حساب  تم  االستطالعية  الدراسة  نتائج  خالل  من 

 ( يبينان ذلك املعامالت .1والجدول رقم  )  والصدق الذاتي . 

 ( 1جدول رقم ) 

ين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للقياسين االول والثانيوقيم معامل االرتباط بين التطبيقين ومعامل  يب

 الصدق الذاتي

الصدق  

 الذاتي

مستوي  

 الداللة 

معامل  

 الثبات 

 االحصاء  1س 1ع 2س 2ع

 املقياس 

 ابعاد الشخصية  9.00 1.00 9.20 0.83 *0.90 0.04 0.81

 الخجل  21.40 2.42 21.20 2.38 **0.96 0.01 0.92

 

( ان قيم معامالت االرتباط بين التطبيقين االول والثاني ملقياس ابعد 1يتضح من نتائج الجدول رقم )  

(  وهي دالة احصائيا وهذا ما تؤكده مستوي داللة االختبار  0.96( ، ومقياس الخجل )  0.90بلغ )    الشخصية  قد

. كما يتضح من نفس الجدول ان معامالت الصدق    0.05بين القياسين وهي جميعها اصغر من مستوي املعنوية  

ومقياس الخجل  اباد الشخصية   ( بالنسبة ملقياس 0.81الذاتي الناتج من تربيع قيمة معامل االرتباط  قد بلغت )

في 0.92)   عالية  ومحتوي  ذاتي  ثبات وصدق  بمعامالت  يتميزان  املقياسين  ان  تؤكد  االحصائية  النتيجة  هذه   )

 قياس  ابعاد الشخصية والخجل  في البيئة الليبية  . 

             االجراءات االحصائية 

 الحسابي ، االنحراف املعياري ، النسب املئوية( .  التوصيف االحصائي ) املتوسط •

 معامل االرتباط .  •

 الدراسة االساسية  

إلى   22/5/2021في الفترة من  طبقة الدراسية االساسية علي عينة البحث وفقا لتعليمات تطبيق املقياسين        

30/6/2021 . 

 عرض النتائج 

يتضمن هذا الجزء من الفصل الرابع عرض نتائج التحليل االحصائي لبيانات البحث   والجداول التالية تبين       

  ذلك .
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 ( 2)  الجدول رقم

ابعاد الشخصية لدي   يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واصغر واكبر قيمة والنسب املئوية  ملستوي 

 التربية البدنية  كليةطالبات عينة البحث من 

 جامعة صبراتة 

اصغر   اكبر قيمة  النسبة املئوية 

 قيمة 

االنحراف  

 املعياري 

 االحصاء                              املتوسط الحسابي 

 ابعاد الشخصية 

 العصبية 9.65 1.17 7 12 %69 

 العدوانية  9.65 0.93 8 11 %69

 القابلية لالستثارة  9.06 1.43 7 12 %65

 االكتئاب .  10.00 1.41 8 13 %71

 االجتماعية .  8.35 0.99 7 11 %60

 الهدوء .  8.94 1.14 8 12 %64

 السيطرة .  9.47 1.18 7 11 %68

 الكف . 8.94 1.14 7 11 %64

 الشخصية  74.06 9.39 64 83 %65

 

                  
( يبين نسب مستويات أبعاد الشخصية لدى طالبات كلية التربية البدنية جامعة  1الشكل البياني رقم ) 

 صبراتة
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الشخصية لدي طالبات    قيم متوسطات ابعادان  (  1( والشكل البياني رقم )2تضح من نتائج الجدول رقم )ي     

درجات ( وبانحراف معياري تراوح من   10.00درجة الي    8.35)     جامعة صبراتة  قد بلغت منكلية التربية البدنية  

% ( . كما بلغ املتوسط الحسابي لدرجات  71% الي  60من الدرجة (  وبمستوي نسبي بلغ من  )    1.43الي    0.93)  

  ( الطالبات  لدي  الشخصية  )    73ابعاد  بلغ  معياري  وبانحراف  نسبي    6.13(درجة  ومستوي   ، الدرجة  من 

  % ( .65الطالبات بلغ )   للشخصية لدي

 ( 3الجدول رقم ) 

يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري واصغر واكبر قيمة والنسب املئوية  ملستوي الخجل لدي طالبات  

 . جامعة صبراتةمن كلية التربية البدنية عينة البحث  

النسبة  

 املئوية  

اصغر   اكبر قيمة 

 قيمة 

االنحراف  

 املعياري 

 االحصاء                                         الحسابي املتوسط 

 املتغير 

 الخجل  20.82 2.45 17 25 %69

 

     ( رقم  الجدول  من  ال3يتضح  لدرجات   الحسابي  املتوسط  ان   ) ( بلغ  قد  الطالبات  لدي  درجة (  20.82خجل 

 (%69الطالبات بلغ )الة الخجل لدي ( درجة ومستوي نسبي لح2.45وبانحراف معياري )

 ( 4الجدول رقم ) 

 مصفوفة معامالت االرتباط بين درجة الخجل ودرجات ابعاد الشخصية 

 لدي طالبات عينة البحث 

ابعاد               العصبية العدوانية  االستثارة  االكتئابية  االجتماعية  الهدوء السيطرة  الكف

 الشخصية 

 االحصاء 

 معامل االرتباط  *0.52 0.11 0.12 0.31 0.15 0.04 0.33 0.42

 مستوي الداللة  0.03 0.66 0.62 0.23 0.56 0.87 0.19 0.09

االتجاه املوجب بين مستوي بعد العصبية    ( بوجود ارتباط دال احصائيا  وفي4يتضح من نتائج الجدول رقم )     

وه البحث  عينة  الطالبات  لدي  الخجل   حالة  مستوي  ذ و  من  اصغر  وهي  االختبار  داللة  مستوي  اكدته  ما  ا 

وحال   0.05املعنوية   االخري  الشخصية  ابعاد  بين  احصائيا  دال  ارتباط  وجود  عدم   النتائج  اظهرت  كما  ة  . 

 الخجل لدي الطالبات عينة البحث.
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 مناقشة النتائج

في ضوء النتائج التي تم عرضها في جداول  الجزء االول من الفصل الرابع قام الباحث بمناقشة نتائجها وفقا       

عينة   الطلبات  لدي  الشخصية  ابعاد  تحديد ومعرفة مستويات  في  الباحث  اعتمد  البحث وقد  لترتيب فروض 

 قييم املعلومات واملعارف واألداء محليا ودوليا .البحث  علي مقياس النسب املئوية املستخدم  في ت

لدي الطلبات عينة     وملناقشة الفرضية  األولي التي  تستهدف معرفة املستويات  النسبية البعاد الشخصية     

(  ان الترتيب النسبي ملستوي  4ة  ، اتضح من نتائج الجدول رقم )التربية البدنية جامعة صبرات  البحث من كلية 

% ( وهو مستوي تقديري من )متوسط الي جيد (. حيث  71% الي    60لشخصية  قد تراوحت نسبها من )ابعاد ا

%(   71%( واالكتئابية )65%( والقابلة لالستثارة )69أظهرت النتائج ان نسبة مستويي العصبية  والعدوانية بلغ )

%( . بينما بلغت نسبة مكون  68%( ، ثم بعد السيطرة بنسبة )  60%( وبعدي الهدوء والكف )60واالجتماعية )

%( لدي الطالبات عينة البحث وهو مستوي تقديري جيد . هذه النتيجة تظهر ان  65الشخصية بشكل عام )

عدم حاالت  في  يتمثل  والذي  االكتئابية  من  بمستوي  االولي  بالدرجة  تتميز  البحث  والشعور    عينة  الرضاء 

والخوف.   والثالثة بالتعاسة  الثانية   الدرجة  شكل    وفي  في  حاالت  وهي  تظهر  والسيطرة  والعدوانية  بالعصبية 

علي   السيطرة  عدم  الي  بالضافة   ، اوالفضية  البدنية  العدوانية  األفعال  وبعض  ونفسية  عصبية  اضطرابات 

الذات ومحاولة فرض آرائهن علي االخرين . بينما تظهر ابعاد  االجتماعية  والهدوء والكف لدي الطالبات عينة  

وي منخفض والذي يتمثل في القدرة علي التفاعل مع االخرين وسرعة االندماج  واملرح والنشاط   البحث بمست

  .ك واالبتعاد عن السلوك العدوانيوالثقة بالنفس وعدم االرتبا

%(  65كما يتضح من نفس الجدول ان نسبة مكون الشخصية بشكل عام لدي طالبات العينة بلغت نسبته )     

 وهو مستوي تقديري جيد الي حدا ما . 

الثا      الفرضية  )وملناقشة  رقم  الجدول  نتائج  من  يتضح  عينة  3نية  الطالبات  لدي  الخجل   بحالة  والخاص   )

  ( نسبتها  بلغت  قد   والتي   و 69البحث  لدي  %(  الخجل  من  الحالة  هذه   ملستوي  جيد   تقديري  مستوي  هو 

ام مع انفسهن ومع املحيط الذي  الطالبات والتي تمكنهن من القدرة علي التكيف واالختالط مع  بيئتهن واالنسج 

 شن فيه .  يع

     ( األمير  عبد  رائد  بحث  مع  البحث  نتائج  والعصبية  2008اتفقت  باالكتئابية  يتميزون  الطالبات  ان  في   )

 والعدوانية. 

التي توقع فيها مجموعة البحث  بوجود عالقة ارتباط  دالة احصائيا بين مستوي  وملناقشة الفرضية الثالثة       

الخ الشخصيةحالة  وابعاد  الطالبات  لدي  ا  . جل  )حيث  رقم  الجدول  نتائج  من  بمصفوفة  4تضح  الخاص   )

دالة  فقط  واحدة  ارتباط  عالقة  بوجود   ، الشخصية  ابعاد  ودرجات  الخجل  درجات  بين  االرتباط   معامالت  

احصائيا  وفي االتجاه املوجب بين درجات حالة الخجل ودرجات بعد العصبية  لدي الطالبات  وهذه النتيجة  

بية كلما زادت حالة الخجل لدي عينة البحث . كما اظهرت النتائج عدم وجود  تظهر كلما ازدادت درجة العص 
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ارتباط دال احصائيا  بين درجات حالة الخجل وابعاد الشخصية االخري  .بالرغم من ان العديد من الدراسات  

 بين حاالت الخجل  وابعاد الشخصية. السابقة اظهرت بوجود عالقات دالة احصائيا 

 االستنتاجات والتوصيات  

 االستنتاجات 

لبيانات البحث تم التوصل إلي االستنتاجات    والجراءات الحصائيةضوء اهداف وفروض وحدود العينة    في    

 التالية : 

االولي    تميزت .1 بالدرجة  البحث  عينة  والدرجةشخصية  وفي    باالكتئابية  والعدوانية  بالعصبية  الثانية 

بالسيطرة الثالثة  األفعال    الدرجة  وبعض  ونفسية  عصبية  اضطرابات  شكل  في  تظهر  حاالت  وهي 

او بدنية  علي   لفضية،   العدوانية  آرائهن  فرض  ومحاولة  الذات  علي  السيطرة  عدم  الي  بالضافة 

 االخرين . 

والكف لدي الطالبات عينة البحث بمستوي    االجتماعية والهدوءالشخصية  أظهرت النتائج ان ابعاد   .2

القدرة   في  يتمثل  والذي  مع االخرين وسرعة    علىمنخفض  واملرحالتفاعل    والنشاط والثقة   االندماج 

 العدواني.عن السلوك  بالنفس واالبتعاد

)  عام بلغتاظهر النتائج ان مكون الشخصية بشكل   .3 الطالبات عينة البحث وهو 65نسبته  %( لدي 

 ما. حدا  جيد اليمستوي تقديري 

الخجل   .4 حالة  نسبت  تقديري  69)بلغت  مستوي  وهو  ملستوي %(  الحالة  جيد  لدي    هذه  الخجل  من 

واالنسجام مع انفسهن واملحيط    مع بيئتهنالطالبات والتي تمكنهن من القدرة علي التكيف واالختالط  

   فيه.الذي يعيشن 

بي .5 احصائيا  دالة  ارتباط  عالقة  لدي  وجود  فقط  العصبية  وبعد  الطالبات  لدي  الخجل  حالة  ن 

 الطالبات.

الشخصية   .6 وابعاد  الخجل  حالة  بين  احصائيا  دالة  عالقات  وجود  واالكتئابية    )العدوانيةعدم 

 .  والكف(والسيطرة واالجتماعية والهدوء 

 التوصيات

 ضرورة االهتمام برفع معنوياتهن من السنة االولى عن طريق ورش العمل.  .1

ورة االهتمام بالجوانب الشخصية عن طريق تطوير السمات الشخصية عند تدريس الطالبات في ضر  .2

 السنة االولى.

 اجراء دراسات مشابهة على املراحل الدراسية االخرى.  .3

 اجراء دراسات مشابهة على متغيرات نفسية اخرى.   .4
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 لتزام التنظيمي ل ا الثقافة التنظيمية وعالقتها ب 

 اإلسالمية   األسمرية   بالجامعة   اآلداب بكلية  أعضاء هيئة التدريس    عينة من   لدى 

 د. هدى فتحي مخلوف                                                                           

 د. نعيمة عمر بص 

                                                                                                

 ملخص: 

هددددف حث ادددل حإلدددلتي فتدددي حثتعدددرف عادددي حثعالدددة حالت لييدددة بدددام حثتنلفدددة حثت  يميدددة  حاث ددد ح  حثت  ي ددد   

حإجلمعدددددددة ح ودددددددمريةم  حثتعدددددددرف عادددددددي م دددددددتوم حثتنلفدددددددة    حآلدحب ثددددددددم عي دددددددة مدددددددب لعةدددددددل  هي دددددددة حثتددددددددل   ب ليدددددددة  

وم حثتنلفددة حثت  يميددة  حثت  يميددة  حاث دد ح  حثت  ي دد  ثدددم عي ددة حث اددلم  حثتعددرف عاددي داثددة حث ددر    ددي م ددت 

ث عةدددو مدددب لعةدددل   34 حاث ددد ح  حثت  ي ددد  غ ددد) متوا،حسنحث دددوبم وددد وحس حإنةددد،حثم ت و ددد  عي دددة حث ادددل مدددبن  

بشدلرر فبدرحهيم  ث ح لثم ي ق عليهم منيلس حثتنلفة حثت  يميدة مدب حعدحدن 13ث ذكولم  ن 21هي ة حثتدل   منهمن 

م  ثتانيددددق لهدددددحف  ث 2006وددددلمر فبددددرحهيم غ و ددددةم  دن  ثم  منيددددلس حاث دددد ح  حثت  ي دددد  مددددب فعدددددح   2018م دددودمم  

 لشددللس  تددلرب حث اددل فتددي   ددود عالددة حلت لييددة ف  لبيددة دحثددة  حث اددل تددم حوددتخدح  حلدد ي  حثوبدد ر حالت ددليرم  

 بددددام حثتنلفددددة حثت  يميددددة  حاث دددد ح  حثت  ي دددد  ثدددددم عي ددددة حث اددددلم  
ن
 حم لعةددددل  هي ددددة حثتدددددل   ب ليددددة  حغصددددلريل

م مرت ع مب حثتنلفة حثت  يمية  حاث  ح  حثت  ي  م كمل حشللس حث تلرب فتي   دود فدر     متل وم م تو   حآلدحب 

  ي م دتوم حثتنلفدة حثت  يميدة يعدتم لتواد، حث دوب  ود وحس حإنةد،ح  كل د  حث در   ثصدلإ  حثد كول  
ن
دحثة حغصلريل

ددددد   11 ثصددددلإ  ودددد وحس حإنةدددد،ح مددددب   د د   ددددي م ددددتوم   15  د
ن
حاث دددد ح  حثت  ي دددد     ودددد ةم  عددددد    ددددود فددددر   دحثددددة حغصددددلريل

  ي م توم حاث  ح  حثت  ي   يعتم لتوا، و وحس حإنة،ح  كل    
ن
يعتم لتوا، حث وبم    ود فر   دحثة حغصلريل

د    16حث ر   ثصلإ  و وحس حإنة،ح مب      و ة.    20د
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Abstract: 

The aim of the current research is to identify the correlation between organizational 

culture and organizational commitment among a sample of faculty members at the Faculty of 

Arts, Asmarya University, to identify the level of organizational culture and or ganizational 

commitment to the research sample, and to identify the significance of differences in the level 

of organizational culture and organizational commitment according to the variables (type, Years 

of experience), the research sample consisted of (3 4) faculty members, including (21) males, 

and (13) females, they were applied to the organizational culture scale prepared by (Bashaer 

Ibrahim Masoudi, 2018), and the organizational commitment scale prepared by (Sami). Ibrahim 

Hannouna, 2006), and to achieve the objectives of the research, the descriptive correlative 

approach was used, and the results of the research indicated that there is a positive, statistically 

significant correlation between organizational culture and organizational commitment in the 

research sample, and that faculty members at the Faculty of Arts possess a high level of 

organizational culture and organizational commitment, as well as The results indicated that 

there were statistically significant differences in the level of organizati onal culture due to the 

variable of gender and years of experience, and the differences were in favor of males and in 

favor of years of experience from 11 to 15 years, and the absence of fur A statistically 

significant difference in the level of organizati onal commitment attributed to the gender 

variable, and the presence of statistically significant differences in the level of organizational 

commitment due to the variable years of experience, and the differences were in favor of years 

of experience from 16-20 years      
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   : مقدمة 

 م  ح ددددد   حهتملمددددل حثتنلفددددة حثت  يميددددة   لثدددد   
ن
م  هدددد ح  ؤو ددددلس حث  ددددرم  حثعماددددي ثدددددى حل   صددددعيد ب حث عادددد     ح

ع صدرح هلمدل  ددي    هد  تمتد  ف بشد   عدل   لدح  موي يهدل بشد    دل .    ؤو دة يعدود فتد  تيرا،هدل حل لشدر عاد  لدح  حل 

م  ؤو دددة  دددي ت  ددديد  تلدددوير حث  دددر ح دحلم حإلدددد ل دح ددد  حل   حولسددد   ح عمدددلوم  تندددو  بدددد ل    ؤو دددلس ت دددويب م 

ثتنلفددة حثت  يميددة  ددت  مددب حثتنلفددة حثعلمددة  تعلم ددل حث ددرد  دداو  رنلفتهددل حإنلبددة  هددلم حذ يعتةدد، ح   ؤو ددة ث دد  م   

 ي بي دة  حد  ر ف  م حثتنلفة حثت  يمية  مل تتةم ه مب ليم  معتندحس هي حثت  توّ ه ولوك ح    م عمله مع حآل ريب 

 حثعم . 

 يدددد  م م ددددل  عمل دددددم    ؤو ددددةم  ددددد وثووي  و دددده حعةددددل  حل ح   ف ددددرم عمدددد     فيددددلل  يعدددددد حثتنلفددددة حثت  يميددددة بمتلبددددة  

حثت  يميددددة    حذ يعتةدددد، مددددب حلنومددددلس ح ولوددددية ث  ددددل   تلددددوير حلؤو ددددلس  لدددددةل لهم حثةنصددددية  حا تملعيددددة.  

كمددل حاهددل يعةددد، عددب  مددو حثتصدددرفلس  لوحعددد حث دددلوك حثتدد  تتب لهددل حلؤو دددة    نت ددع  هددل حثعدددلملوم  يتب واهددل  دددي  

  عمل ددددم بنتندددددلم لدح     حثعددددلتي  يريندددددة د بمؤو ددددلس حثتعلددددديم   حثتنلفددددة حثت  يميدددددة تدددد  م عمددددد  حافددددرح   م يعددددلما هم 

 ث  613:   2017م حثويي ر نحثعشا،ى   حث  حم م م توم    مب   رفع ثل 

حثتنلفدددددة حثت  يميددددة عاددددد  لنشددددلة حلؤو دددددلس  منهدددددل حاث دددد ح  حثت  ي ددددد م ث و دددده لغدددددد حث دددد   حل مدددددة حثتددددد      تددددؤرر 

  
ن
ي ددددددلعد عادددددد  لفددددددع  تا ددددددام حث  ددددددل ح  حث لعليددددددة  ددددددي حلؤو ددددددلس حثتعليميددددددةم    مددددددل لم ح فددددددرحد  املددددددوم لف ددددددللح

ي دح دددد  حلؤو ددددلس حثتدددد    معتندددددحس  لبددددة  هددددم فددددنم ذثددددا ودددديؤرر عادددد  حثت لعدددد  حا تمددددل ي  ح بدددددح ي  حثتنددددل  

يعملددوم  هددلم  هدد ح مددل غدددح بللؤو ددلس فتدد  حاهتمددل  بلثتنلفددة حثت  يميددة  ددي حثتمل ي يددلس مددب حثنددرم حثعشدددريب   

 . ث 2:  2001نحث لإ م 

حثعدددددددلملام     ى يعتيتهددددددل  يع يم دددددددل ثدددددددد   ثتددددددد   للددددددد)  ح حث دددددددلوكيلس حلرادددددددوب فيهددددددل  مددددددب    حاث ددددددد ح  حثت  ي ددددددد   يعتةدددددد،      

 بم   عاددددي     ح كددددلد ميام 
ن
     د ددددة  ددددي تانيددددق لهدددددحف ل    لك دددد،   ؤو ددددته حعت ددددلل لم حث ددددرد حلل دددد     ددددوم لك دددد، حثتصددددللل

حلت دددددلب ت ل دددددة حثويدددددلب   حثتدددددي ر عدددددب حثعمددددد    دددددؤدم الدددددعا حاث ددددد ح  حثت  ي ددددد  فتدددددي    بي مدددددل   ث 50:  9199م نحثعج ددددد  

ف ددو لغددد  تددلرب حاث دد ح   م    ؤو ددة دح دد  حل يعددد  تددلج حإج ددد حل دد  و مددب حث ددرد   حثدد م    م  الددعا ح دح  حثددويي ر 

 يعددددد  لؤو ددددل هم  ح فددددرحد    فددددلث  ح    م حثت  ي دددد  
ن
 حوددددتمرحلهل  ةيددددلدح    ؤو ددددلس هلمددددل  ددددي الددددملم   ددددل  تلددددا حل   عددددلما

ت ددددل   ح  دددوم دح ددد  حث دددرد  ت كمدددل ت مدددب لهميدددة حاث ددد ح   دددي تر مدددة حثرا دددلس  حليدددوو  حاعتندددلدحس حثتددد  ت   ف تل  دددل م 

فنددد لكدددس  بعددا حثدلحوددلس فتدد  لم  ثاث دد ح   .فتدد  حثتنددد   حث نددل    ؤو ددة فتدد  وددلوك ف  ددلعر  دددفع بلل   ؤو ددته م 

م    ؤو ددددددل هم حثت  ي دددددد  د ل ح ك ادددددد،  ددددددي لفددددددع حثددددددر   حلع ويددددددة ح مددددددر حثدددددد م    ،تدددددد) عليدددددده غدددددد) ح فددددددرحد ثعمل ددددددم  م 

لنلئر ب  و ك  حثلللدلس  دي ودبي   م فلات لهلس حا  لبية ت    حثتعل م حثت ة  غملو م ثلنيل  بل عملو حلللو  

 تدددؤدم حلع ويدددلس حلرت عدددة فتدددي  لدددق م دددلإل يةدددجع عاددد  حثعمددد  ح   دددلعر  تانيدددق    م تانيدددق ح هددددحف حثت  يميدددة  

 ي ع  حثعلملوم يشعر م بيهميتهم  ي حثعمد  مدب غيدل حلشدللكة  دي حتخدلذ حثندرحلحس  لودم    حاوتنرحل ثألفرحد م 

ث ع دددد  حثددددر   حلع ويددددة    154  :   2004م    حلت لدثددددة ن  ددددلل م   ة مددددب حثتنددددة حث يلوددددلس  حثشددددعول بو ددددود دل ددددة علثيدددد
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 تي دة ثنصدول  دي حث يلودلس حثدح ليدة ل  ثعيدوب     حثت    ،ت) عليهل تدنر م توم حاث  ح  حثت  ي      حل خ ةة 

 ث. 141  : 2003 ي بي ة حثعم  حثدح لية نحث  للم 

فيمددل بددام حثتنددد  بددلثعمر  ودد وحس حإنةدد،ح  حاث دد ح     ددود حلت ددلج ح  ددلعر    فتددي بي دد   تددلرب بعددا حثدلحوددلس  كمددل  

كلمل تند  حلويا  ي حثعمر حلت ع معدو حاث  ح  حثت  ي   ثد ه  تي ة  م حث  لل  ي حث دب    حثت  ي  م لم ح ه  

 ث  86:  2005نحثعو ي م   ".مب حلوي ام لك ، غربل  يي يل  ي حثعم  

حثت  يميددة  عالتهدل بدلاث  ح  حثت  ي دد  ثددى عي ددة   ح لالدل ممدل ودد ق  دل  حث اددل حإلدلتي ثل شدا عددب حثتنلفدة  

 .  ح وامية   لإجلمعة ح ومرية ب   حآلدحب  لية  مب لعةل  هي ة حثتدل   ب 

 : وتساؤلتها   مشكلة البحث 

 لدددل ث دددل مدددب لردددر  دددي يشددد ي  ودددلوك ح فدددرحد  عدددلدح هم   يشددد   
ن
  م ت  ددديم   دددرح

ن
  حثتنلفدددة حثت  يميدددة تادددد ل

 عادد  كلفددة لنشددلة حل  تولعددل هم 
ن
 ل  ف  لبددل

ن
  هميددة حثتنلفددة حثت  يميددة  ددي    م بشدد   عددل    ؤو ددة م مددل  دد ع   وددل ل

تعلندة بلثتنلفدة حثت  يميددة  م علدم حث لغتتددلم    غدد   عاد   عدد    دود دلحوددلس    م بديلاة  تو يده حث دلوك ح ن ددلنر 

فدنم هدد   حثدلحودة ودوف تادل و حثتعددرف عاد  مددى تدديرا،     ص حإجلمعدة ح ودمرية ل  دح د  حإجلمعدلس حثليبيدة   دد

 فنم مش لة حث ال تتادد بل  لبة عا  حثت لؤاس حثتلثية:  ث ثا  حثت  ي      حاث  ح  ه   حثتنلفة عا   

1    
ن
دد هدد  تو دد عالددة حلت لييدة دحثددة حغصدلريل عةددل   ل   عي ددة مدب   ثددى    حاث د ح  حثت  ي دد    حثتنلفدة حثت  يميددة   بددام د

     ؟ ةثي م بمد  ة    ح وامية   لإجلمعة حاومرية ب   ة حآلدحب ب لي هي ة حثتدل    

ددددد    2 عي ددددة مددددب لعةددددل  هي ددددة حثتدددددل   ب ليددددة حآلدحب بلإجلمعددددة حاوددددمرية    ثدددددى   م ددددتوم حثتنلفددددة حثت  يميددددة   مددددل د

 بمد  ة ةثي م؟   

د مل   3 هي ة حثتدل   ب لية حآلدحب بلإجلمعة حاودمرية بمد  دة    مب لعةل  عي ة    ث  ح  حثت  ي   ثدم م توم حا   د

 ةثي م؟   

دددد    4 هي دددة حثتددددل   ب ليدددة    مدددب لعةدددل  عي دددة    حثت  يميدددة ثددددى    دددي حثتنلفدددة هددد  تو دددد فدددر   ذحس داثدددة حغصدددلرية  د

   حآلدحب بلإجلمعة حاومرية بمد  ة ةثي م 
ن
 ؟ ث م و وحس حإنة،ح  وب حث ن   ، لتوا   ت عل

هي ددددة حثتدددددل   ب ليددددة    مددددب لعةددددل  عي ددددة    ثدددددى حثت  ي دددد     حاث دددد ح  هدددد  تو ددددد فددددر   ذحس داثددددة حغصددددلرية  ددددي  _ 5

 لتوا، 
ن
   ث؟ م و وحس حإنة،ح حث وب ن   حآلدحب بلإجلمعة حاومرية بمد  ة ةثي م ت عل

 اهداف البحث: 

  عي دة   ثددى   حثت  ي د    حثت  يميدة  حاث د ح    حثتنلفدة   بدام   فغصدلريل ثدة  ح حثد حالت لييدة  حثتعرف عا  حثعالدة   .1

 حاومرية بمد  ة ةثي م. لإجلمعة  ب   ب لية حآلدحب   لعةل  هي ة حثتدل   

ب ليددددة حآلدحب بلإجلمعددددة    لعةددددل  هي ددددة حثتدددددل     عي ددددة   حثتعددددرف اادددد  م ددددتوم حثتنلفددددة حثت  يميددددة ثدددددى  .2

 حاومرية بمد  ة ةثي م. 
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ب ليدددددة حآلدحب بلإجلمعدددددة    لعةدددددل  هي دددددة حثتددددددل     عي دددددة   م دددددتوى حاث ددددد ح  حثت  ي ددددد  ثددددددى   عاددددد  ف  حثتعدددددر  .3

 حاومرية بمد  ة ةثي م. 

ب ليددددة    لعةددددل  هي ددددة حثتدددددل     عي ددددة   ثدددددى   حثتنلفددددة حثت  يميددددة   م ددددتوم    ددددي   حث ددددر   داثددددة    حثتعددددرف عادددد   .4

   حآلدحب بلإجلمعة حاومرية بمد  ة ةثي م 
ن
 .   ث م و وحس حإنة،ح حث وب ن   لتوا،   ت عل

ب ليدة حآلدحب    لعةل  هي ة حثتددل     عي ة   ثدى   حاث  ح  حثت  ي     داثة حث ر    ي م توم   حثتعرف عا   .5

    بلإجلمعة حاومرية بمد  ة ةثي م 
ن
 ث. م و وحس حإنة،ح حث وب ن لتوا،  ت عل

 أهمية البحث: 

حثتعلدديم حثعددلتي   ودتدده غيددل    عادد  ث ددل تيرا،هددل    تدد  مددب حلتوادد،حس حإلد تددة  حث حس يعددد  توادد، ل حث اددل    ت ددل و  .1

  حآلدحب  ليدددددددة   ددددددد   عةدددددددل  هي دددددددة حثتددددددددل   ب حثت  ي    حاث دددددد ح   نددددددي  مددددددددم ح تشدددددددلل حثتنلفدددددددة حثت  يميدددددددة  

   جلمعة ح ومرية ح وامية؟   بلإ 

مت وعددة    ددل   م ددل     م ددؤ ثيلس   ددلج  هددل    مؤو ددة يعليميددة لهميددة م ددلو حث اددل  هددو حإجلمعددة كواهددل   .2

 . س لدح مندلح هل  ي مختلا حملجلا تتعلق بت مية حملجتمعلس  ةي 

 ح نشددددلة حثتدددد     ح غدددددحث مددددب  دددداو  لهميددددة حثتنلفددددة حثت  يميددددة  ددددي حثت  ددددؤ ب ددددلوك ح فددددرحد  حإجملعددددلس   .3

 . تادث  ي بي ة حثعم  

 حثدد م يعددد مددب حلتوادد،حس حثت  يميددة حثتدد     حاث دد ح  حثت  ي دد    توادد، ل    ددي ت ل ثدده ت مددب لهميددة هدد ح حث اددل   .4

   حإليلح. شعول حث رد بلا تمل   ح ملم  حث  رح ح   لبية ثل حس  تاد د لهدحف    عا  ث ل تيرا،هل حث علو  

حثتعلدددديم حثعددددلتي  ددددي ثيبيددددل علمددددة  حإجلمعددددة    عادددد  لددددد ي ددددلهم  تددددلرب حثدلحوددددة حإللثيددددة  ددددي تت يددددد حثنددددلرمام   .5

حثدددويي ر    حاث ددد ح  نلفدددة حثت  يميدددة  ةيدددلدح  ت حثتددد  ي دددلهم  دددي ةيدددلدح ح تشدددلل حث   بلثوودددلر   لبدددة    ح ودددمرية 

 حثتدل  . هي ة     عةل  

حثتددد  ت ل ثددد  متواددد، حثتنلفدددة حثت  يميدددة  حاث ددد ح     -  حث لغتتدددلم عاددد  غدددد علدددم    – ددددلح حثدلحودددلس حمللليدددة   .6

 ث. م و وحس حإنة،ح  وب حثت  ي   ثدم عي ة مب لعةل  هي ة حثتدل   حإجلمعي غ ) متوا، نحث 

لددددد ي ددددلهم حث اددددل حإلددددلتي  ددددي فددددتي حملجددددلو لتيددددد مددددب حث اددددوث  ددددي مختلددددا  وح دددد) حثتنلفددددة حثت  يميددددة   .7

 حثعلتي.  عالتهل بللتوا،حس  ي مختلا  وح ) حثتعليم  

 املصطلحات: تحديد  

      التنظيمية: الثقافة  

    تعرف 
ن
بياهل م موعة مب حلما حس حثت  تتما   هدل م  مدة مدل عدب بدلني حل  مدلس ح  درى  حثتد  تدؤرر تديرا،ح

 حاهتمددددل      حثنددددوح امم   م ك ادددد،ح عادددد  وددددلوك ح فددددرحد  ددددي حل  مددددة كت خدددد  حل  مددددة ليمددددل معي ددددة كلإنةددددوب ثأل  مددددة 

 ث 18  : 2017  نعلبدم حثعم .  لر ل    ام حث لعلية  حث  ل ح  ا بلثعما   ت 
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بياهدل م  ومدة مدب ح ف دلل  حلعتنددحس  حثعدلدحس  حثتنلثيدد  حثنديم  لودلثي) حثت  اد، م  :    عرفها العوفي 

ددد  ل مددلج حث ددلوك  حثتولعددلس  حلعددل ا، حثتدد   لتنددر غوث ددل لفددرحد حلؤو ددة  تددؤرر  ددي ولوكيل ه  د د د د د د د د د د د د د م  شنصدديل هم  د

     ث 12  :   2005نحثعو يم  حلؤو ة.       دح 

ائي للثقافة التنظيمية: التعريف ال   جر

حثتدل     هي ة  عةو  عليهل  حثت   تاص   حثدل لس  م موب  حثت  يمية    حآلدحب ب لية  هي  حثتنلفة  منيلس  عا  

 حل تخد   ي حث ال.   

   :   التنظيمي   اللتزام 

عرف بي ه: دل ة حث  ح  حثعلم   ي عمله  مندحل حإج د  حثول  حث م   روه ث  ح حثورض  لتي لم مدى       

 ث 35  : 1997ريمم  يعتة، عمله  ل  ل  ي غيلته .نغ 

فلب عب  د بي ه ولوك حن لنر ح  لعر ت لعاي  تع د مب  اثه حثعلملام بلاوتمرحل بلل  مة  حث :    حث يلنر عرفه  

  2015  م لهدحف ل  حث عي ثت  يد ليم ل  ل اليل هل  مل  ةمب حثوبوو فت  تانيق حثوا  حل    . ن حث يلنى  

 ث   123: 

ائي لاللتزام التنظيمي  عاي     تاص  عليهل لعةل  هي ة حثتدل     حثدل لس حثت  هو م موب    : التعريف اإلجر

 حث ال. حل تخد   ي    حثت  ي     حاث  ح  منيلس  

تا، ل  حثدكتولح   ينو    ام  دل ة حلل      يعرف م حث لغتتلم بياهم ك  مب   : أعضاء هيئة التدريس 

حثرت) حثعلمية مب مرت ة مالالر    ى م  ياملوم حغد ح وامية   ح ومرية حآلدحب بلإجلمعة    كلية بلثتدل   دح    

   . م لعد فلعاي 

 حدود البحث: 

 : ل رم حث ال دح   كلية حآلدحب بلإجلمعة ح ومرية ح وامية  الحدود املكانية  •

     لعةل  هي ة حثتدل      عا  حث ال    م ل ر   : الحدود البشرية  •

 . 2020/  2019: ل رم حث ال  او حثعل  حثدلحس    الحدود الزمنية  •

ــ الدراس  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ات السابقة: ـ

 دراسات تناولت املحور األول )الثقافة التنظيمية(  ▪

ــة  " ( : بعنـــوا     2012  ، )دراســـة الســـرحا ي  ــي جـــامعمي الجـــوف وحامـــ  مـــن وجهـ ــامدت فـ الثقافـــة التنظيميـــة السـ

هدددف  حثدلحوددة حتدد  حثتعددرف عاددي دل ددة ممللوددة حثتنلفددة  م   ) دراســة تيخيصــية ( " نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس  

حثتنلفدة    ل دة ممللودة حثت  يميدة حث دلردح  دي  دلمعت  حإجدوف  غلرد  ه كمدل هددف  حتد  حث شدا عدب حث در    دي د 

يعتم لتوا،حس ن حإج   ه حثرت دة ح كلد ميدة ه حإنةد،ح ث ه ت و د     مب    ة   ر لعةل  هي ة حثتدل     حثت  يمية 

 لددددد    مي ندددد  علدددديهم حوددددت ل ة حثتنلفددددة حثت  يميددددة مددددب فعدددددحد حث لغددددلم ث عةددددو هي ددددة  468عي ددددة حثدلحوددددة مددددب ن 

لي ددرس  تددلرب حثدلحوددة   ددود رنلفددة ت  يميددة لويددة تدد  م حثعددلملام  لعةددل  هي ددة حثتدددل    ددي  ددلمعت  حإجددوف  
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 غلردددددد  ه    ددددددود فددددددر   دحثددددددة حغصددددددلريل  ددددددي دل ددددددة ممللوددددددة حثتنلفددددددة حثت  يميددددددة يعددددددتم لتوادددددد، حإجدددددد    حثرت ددددددة  

تلذ ه  عدددددد    دددددود فدددددر   دحثدددددة  لت دددددة حودددددتلذ مشدددددللك  حاوددددد  حثددددد كوله  بدددددلإ  حاكلد ميدددددة  حث دددددر   كل ددددد  ثصدددددلإ   

 حغصلريل يعتم لتوا، و وحس حإنة،ح . 

ـــــطي ية    " ( : بعنـــــــوا    2015  ، )دراســـــــة  جـــــــا     ـــــات ال لســ ـــــي الجامعــ ـــــامدت فــ ـــــة الســ أنمـــــــاف الثقافـــــــة التنظيميــ

هدددددددف  حتددددددي حث شددددددا عددددددب حثعالددددددة بددددددام ل مددددددلج حثتنلفددددددة   حثتدددددد   م      بمحافظـــــــات قـــــــزت وعالقتهـــــــا بـــــــ دارت املعرفـــــــة 

حثت  يمية بندحلح حلعرفدة ثددى لعةدل  هي دة حثتددل   بلإجلمعدلس حث ل دلي ية بمالف دلس ادتح ه  حثتعدرف عاد   

حث دددر   ذحس حثداثدددة حاغصدددلرية   مدددلج حثتنلفدددة حثت  يميدددة حث دددلردح  دددي حإجلمعدددلس حث ل دددلي ية يعدددتم لتواددد،  

ه  حثتعددددرف عادددد  دل ددددة ممللوددددة حإجلمعددددلس  ة ح كلد ميددددة ه حثتخصددددص ه ودددد وحس حإندمددددة ث  نم ددددلم حثعمدددد  ه حثرت دددد

ه حودتخدم  حث لغتدة حلد ي     حث ل لي ية  بمالف لس اتح  دحلح حلعرفة مدب    دة   در لعةدل  هي دة حثتددل   

ية  ث عةددددددوح مدددددب حعةددددددل  هي ددددددة حثتدددددددل   بلإجلمعددددددلس حث ل ددددددلي    227حثوبددددد ر حثتالياددددددي ه   لدددددد   جددددددم حثعي ددددددة ن 

 مدددو حثتنلفدددة حث دددلرد بلإجلمعدددلس حث ل دددلي ية ه    د تصدددميم حودددت ل تام ح  تدددي ثتاد دددللمددد  ب بمالف دددلس ادددتح  ه   

بي ددددد      لدددددد   م     حثتل يدددددة ثتاد دددددد عمليدددددلس فدحلح حلعرفدددددة ثددددددم حعةدددددل  هي دددددة حثتددددددل   بلإجلمعدددددلس حث ل دددددلي ية 

هدددددي رنلفدددددة حثددددد  م  ليهدددددل رنلفدددددة    لف دددددلس ادددددتح ما  مدددددو حثتنلفدددددة حث دددددلرد  دددددي حإجلمعدددددلس حث ل دددددلي ية ب لم  حث تدددددلرب  

  دددود فدددر   ذحس داثدددة حغصدددلرية ثدل دددة ل مدددلج      م ح   دددلة ردددم رنلفدددة حثندددوح  ح اددد،ح رنلفدددة حثتعدددليا ح ن دددلنر 

عددددد    ددددود فددددر   ذحس      م حثتنلفددددة حثت  يميددددة حث ددددلردح  ددددي حإجلمعددددلس حث ل ددددلي ية يعددددتم لتوادددد، م ددددلم حثعمدددد  

يددددة حث ددددلردح  ددددي حإجلمعددددلس حث ل ددددلي ية يعددددتم لتوادددد، نحثرت ددددة  داثددددة حغصددددلرية ثدل ددددة ل مددددلج حثتنلفددددة حثت  يم 

  دددود عالدددة حلت لييدددة مو  دددة بدددام ل مدددلج  مكمدددل حشدددللس حث تدددلرب فتددد   حثتخصدددص ث   م وددد وحس حإنةددد،ح    م ح كلد ميدددة  

 . حثتنلفة حثت  يمية حث لردح  ي حإجلمعلس حث ل لي ية بمالف لس اتح بندحلح حلعرفة 

دراسة الناصر )  2018  (:   بعنوا  "   الثقافة التنظيمية وعالقتها  باإلبداع   الدار  لدى عمداء الكليات  

ومعاونيهم في جامعة بغداد   "، هدف  حثدلحوة فتي حثتعرف عا    م توى حثتنلفة حثت  يمية حث لرد ح    ي كليلس  

 لمعة بودحد ه كمل هدف فت  حثتعرف عب    م توى حابدحب حادحلم ثدى حثنيلدحس حادحلية حثعليل حلتمتلة  

 عب معرفة   حثعالة بينهمل   م     لد   لل  حث لغتلم بب ل  لدحتل حث ال    ععد حثتيكد مب  
ن
بلثعمد ح   حلعل  ام فةا

بدل مل  ر ل همل تم  تل يق حادحتام عا  عي ة حث ا ل حلؤث ة مب ن 70  ث فردح  مب حبرة مل توبل  فثي ه  

حث تلربم     ود ح ملج  يدح مب حثتنلفة حثت  يمية ي ود  حل لإل حثعل   ي حإجلمعة  حم حثعمدح  ثديهم دل ة  

  يدح مب حثتنلفة  ياتل وم ثتعتيت لدلح هم 

   بصولح لكة، 

 دراسات تناولت املحور الثا ي ) اللتزام التنظيمي( 

دراسة )حنونة ، 2006( ، "بعنوا  اللتزام التنظيمي لد  العاملي  بالجامعات ال لسطي ية بقطاع قزت"  ،   حثت   

هدف  فتي ليلس م توم حاث  ح  حثت  ي   ثدم حثعلملام  ي حإجلمعلس حث ل لي ية  ي لللب اتح م  حثتعرف عاي حث ر    

 ي م توم حاث  ح  غ ) حلتوا،حس حثد مورحفية ن حإج   م حلؤه  حثعل   م و وحس حإنة،ح ث م ت و   عي ة حث ال مب  
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ن340ث مويا  موي ة يعملوم  ي حإجلمعلس حث ل لي ية بنللب اتح تم ح تيللهم بلرينة حثعي ة حثعشوحرية حثل نية م  

 حوتخد  منيلس حاث  ح  حثت  ي   مب حعدحد حث لغل م  لد لي رس حث تلرب   ود م توم علو مب حاث  ح  حثت  ي   ثدم  

حثعلملام  ي حإجلمعلس حث ل لي ية  ي لللب اتح م    ود فر   دحثة حغصلريل  ي منيلس حاث  ح  حثت  ي   يعتم لتوا،  

 حإج  م  حلؤه  حثعل   م  كل   حث ر   ثصلإ  ح  لث 

 م ثصلإ  حثدل لس حثعلمية حثعليل كللل  تا،  حثدكتولححم    ود فر   دحثة حغصلريل  ي منيلس حاث  ح  حثت  ي   يعتم  

 لتوا، و وحس حإنة،ح  كل   حث ر   ثصلإ  ذ م و وحس حإنة،ح ح ل  مب  م  و وحس .    

دراسة )الشوابكة ، الطغا ي ، 2013( ، بعنوا "  الرضا الوظي ي وعالقته باللتزام التنظيمي للعاملي   في املكتبات  

الجامعية الرسمية األردنية" ،     حثت  هدف  فتي حث شا عب دل ة حثرالل حثويي ر  حاث  ح  حثت  ي   ثدم حل تبيام  ي 

  ي دل ة حثرالل حثويي ر   حاث  ح  حثت  ي   يعتم  
ن
راث  لمعلس حلد ية لومية م  حثتعرف عاي حث ر   حثدحثة حغصلريل

لتوا، ن حإج   م  حثويي ة  حإنة،ح م  حلؤه  حثعل    حثرحت) ث م ت و   عي ة حثدلحوة ن155ث حوت لب منهم ن138ث فنو م  

ي ن  عليهم حوت ل ة مب فعدحد حث لغتلم إجمع حث يل لس حثاةمة ثلدلحوة م  كش    تلرب حثدلحوة لم دل ة حثرالل  

 حثويي ر كل   متوولة م  دل ة  

 بدام حثرالدل حثدويي ر  حاث د ح  حثت  ي د  ثددم عي دة 
ن
حاث  ح  حثت  ي   كل   ك ا،حم  لم ه لك عالدة حلت لييدة دحثدة حغصدلريل

 ةحثدلحو

  دددي دل دددة حثرالدددل حثدددويي ر  حاث دد ح  حثت  ي ددد  يعدددتم لتواددد، حثويي دددة  حثرحتددد)  
ن
 عدددد   حثشددد رمم   ددود فدددر   دحثدددة حغصدددلريل

 يعتم لتوا، حإج    حلؤه  حثعل    حإنة،ح.   ود فر  

اللتزام التنظيمي لعضو هيئة التدريس في الجامعات الحكومية باململكة العربية  "( : بعنوا  2013  ،دراسة ) الشهر   

هدف  فتدي حثتعدرف عادي م دتوم حاث د ح  حثت  ي د  ثعةدو هي دة حثتددل   حث دعودم  دي حإجلمعدلس حإل وميدة  م   "السعودية

 مود وحس حإنةد،ح  ممتواد،حس ن حثعمدر  غ ) ف عاي حث ر    ي م توم حاث  ح  حثت  ي  بللمل ة حثعر ية حث عود ة ه  حثتعر 

حإللبدلام عادد   حثدد كول  ثعةدو هي ددة تددل   مدب 1082ت و دد  عي دة حثدلحوددة مدب ن متددللين نشديح حإجلمعدة ث  محثرت دة حثعلميدة 

 لد لي رس حث تدلرب  م مب حعدحد حث لغل  تم حوتخدح  حاوت ل ة كيدحح ثلدلحوة م لمعة بللمل ة  ث 12حثدكتولح   ين  ش لدح

  دددود م دددتوم حث ددد ح  عدددلو ثددددى عةدددو هي دددة حثتددددل   حث دددعودم غيدددل حغتددد  حاث ددد ح  حلعيدددللم حلرت دددة ح  تدددي  ليددده حاث ددد ح  

حثعدلي ر ردم حاث د ح  حاودتمرحلمه    دود عالدة حلت لييدة دحثدة حغصدلريل بدام كد  متواد،حس حمللدددحس حثةنصدية  حثويي يدة 

 ح  حثت  ي   حث اي ثعةو هي ة حثتدل   حثت  يمية   ام حاث   

 م تدددللين نشددديح حإجلمعدددة  م وددد وحس حإنةددد،ح  م  دددود فدددر    دددي م دددتوم حاث ددد ح  حثت  ي ددد  يعدددتم لتواددد،ن حثعمدددر    حث دددعودمم 

 حثعلمية ث.  متوا، حثرت ة

)دراســة ميدانيــة  "قياس مستو  اللتزام التنظيمي في الجامعات اليمنية الخاصــة "بعنوا  ( : 2015السيا ي ,  ) دراسة  

هدددددف  حثدلحوددددة حتدددد  حثتعددددرف عادددد  م ددددتوم حاث دددد ح  حثت  ي دددد   ددددي حإجلمعددددلس   مث علــــج الجامعــــات الخاصــــة بمحافظــــة أب 

حث ددد ح  عدددلتي ثددددى حثعدددلملام  دددي   حثتعدددرف عاددد  حابعدددلد ح ك ددد، لهميدددة  ترتياهدددل بلث  ددد ة ثلعدددلملام  دددي تانيدددقمحإنلبدددة حثيم يدددة 

 م حثتعددددددرف عاددددددي حث ددددددر    ددددددي م ددددددتوم حاث دددددد ح  حثت  ي دددددد  يعددددددتم لتوادددددد،حس ن حثعمددددددر ه حلؤهدددددد  حثعل دددددد   حإجلمعددددددلس حإنلبددددددة ه 

كدددلم  عددددد مدددب حث تدددلربث لدددد توبدددل  حثدلحودددة  متدددم حودددتخدح  حاودددتبيلم كددديدحح ثلدلحودددة  محلركدددت حثدددويي ر ث  م حثتخصدددص 
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  ود حث  ح  ت  ي   بم توم علو  فندل لنيدلس حثدلحودة هغيدل حغتد  حاث د ح  حثعدلي ر حلرت دة ح  تدي  ليهدل حاث د ح  حهم مل :  

حا اني رم حاث  ح  حاوتمرحلم هكمل بي   حث تلرب عد    ود فر   دحثة حغصلريل  ي م توم حاث  ح  حثت  ي   يعتم لتوا،  

 .،ح   ود فر   دحثةحغصلريل يعتم لتوا، و وحس حإنة مكت حثويي رث  حلر  محل توم حثتعلي    منحثعمر 

اللتزام التنظيمي مدخال لتحقيق جودت األداء التدريس ي ألعضاء هيئة  "(: بعنوا  2017   أحمدو   ، دراسة يو س) 

. "التدريس بالجامعات  

لعةددل  هي دددة حثتدددل   ب ليدددة  م ددتوى ح دح  حثتدل يددد   ثدددى      م  م ددتوى حاث دد ح  حثت  ي ددد     تاد دددد  هدددف  فتدد   

بدام حاث د ح  حثت  ي د   ح دح     حالت لييدة    حث ،بية  لمعة حث ودحم ثلعلو   حثت  وثو يلم  حث شا عب حثعالدة 

 لتواددد،حس     دددي     دددر   حثتعدددرف عادددي حث     م  حثتدل يددد   
ن
حث دددوبم  ن ح دح  غدددوو حاث ددد ح  حثت  ي ددد   ح دح  حثتدل يددد   ت عدددل

 ي  حثوبدد ر  بددام حعةددل  هي ددة حثتدددل    حوددتخد  حث لغتددلم حلددث ه  وحس حإنةدد،ح  حلؤهدد  حثعل دد م حثتخصددصم ودد  

   ح دح  حثتدل يد       لد توبل  حثدلحوة ثعدد مدب حث تدلرب كدلم لهم دل: حم م دتوم حاث د ح  حثت  ي د    حالت لير م 

ل كشدددد    كددددلم علثيددددل ثدددددى لعةددددل  هي ددددة حثتدددددل   ب ليددددة حث ،بيددددة ب لمعددددة حث ددددودحم ثلعلددددو   حثت  وثو يددددلم كمدددد

حث تددددلرب ل دددده تو ددددد عالددددة حلت ددددلج مو  ددددة مرت عددددة بددددام حاث دددد ح  حثت  ي دددد   ح دح  حثتدل يدددد  م  ل دددده ثددددي  ه ددددلك  

عدتى لتواد، حث دوب  ي        ي م توم حاث  ح  حثت  ي د   ح دح  حثتدل يد    فر   ذحس داثة فغصلرية بام لفرحد حثعي ة 

ثتددددددددل   ب ليدددددددة حث ،بيدددددددة ب لمعدددددددة حث دددددددودحم ثلعلدددددددو   ل  حلؤهدددددد  حثعل ددددددد  ل  م دددددددتوى حإنةددددددد،ح بدددددددام لعةدددددددل  هي ددددددة ح 

  حثت  وثو يل. 

 تعليق عام علج الدراسات السابقة  

د لكدس حثدلحولس حث لبنة عا  لهمية حثتنلفة حثت  يمية  حاث  ح  حثت  ي    ي تا ام  تلوير  تو ي  د  ه د

 . ولوك ح فرحد  ي حل  مة 

دددد ت وعددد  لهددددحف حثدلحودددلس حث دددلبنة مدددل  م دددتوم حثتنلفدددة حثت  يميدددة  حاث ددد ح   معرفدددة    دلحودددلس ودددع  حتدددي   بدددام   د

م  كددددد ثا حث ادددددل  دددددي حث دددددر   غ ددددد) متواددددد، نحإجددددد  م حلؤهددددد  حثعل ددددد م حثرت دددددة   دددددي بعدددددا حإجلمعدددددلس   حثت  ي ددددد  

بدددددام  حث شدددددا عدددددب حثعالدددددة حالت لييدددددة    فتددددد   حث ادددددل حإلدددددلتي يهددددددف    م ح كلد ميدددددةم وددددد وحس حإنةددددد،حم  حثتخصدددددصث 

ددددة  حاث ددد ح    د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د  حاث ددد ح  حثت  ي ددد     حثت  ي ددد م  حثتعدددرف عادددي م دددتوم حثتنلفدددة حثت  يميدددة حثتنلفدددة حثت  يميد

      .  و وحس حإنة،ح   غ ) متوا، حث وب 

د   حإجلمعية. حلؤو لس    عا  د حلتصرس مع م حثدلحولس حث لبنة  د

ددددد حعتمدددددس مع ددددم حثدلحوددددلس حثتدددد  تددددم حوتعرحالدددد ل عادددد  حلدددد ي  حثوبدددد ر     حاوددددت ل ة كدددديدحح إجمددددع   بلاعتمددددلد عادددد  د

 ل ةل. تم حوتخدح  حاوت ل ة    م  حث ال حإللتي  حلعلوملس   حث يل لس 

ددد حالدد) حثدلحوددلس حثتدد  تددم حوتعرحالدد ل لكددتس مع م ددل   د  ددوب حإجدد    ودد وحس    حلتوادد،حس حثةنصددية   لبددة   عادد  د

  دل ددددة للدددد  عادددد  حلتوادددد،حس حثويي يددددة   لبددددة     حثرحتدددد) حثشدددد رم    حثتخصددددص  حثعمددددر    دددد   حلؤهدددد  حثعل   حإنةدددد،ح 

 .  حلركت حثويي ر  ح  ول  حإلوحفت  صلرص حثويي ة  

د ر   د د د د د د د د د د د ة غيل ح تلا مب دلحوة   رى م غيل بل   جم لبو د د د د د د د د د د د د ت ل ب   وب    جم حثعي ة  ي حثدلحولس حث لبن د د

عي ة  ن 70ث    ي دلحوة   حث لبر ن 2018ثم     جم لكة،  عي ة ن 1082ث  ي دلحوة حثش رم ن 2013ث .بللنلل ة مع  جم  
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عي ة حث ال حإللتي فند ت و   مب ن 34ث عةو هي ة تدل  ؛ بمعخ  لم  جم ل  نع ملبام لبور  جم عي ة  

  لكة،  جم عي ة مب ه   حثدلحولس.         

 السابقة:    من الدراسات   الست ادت   أوجه 

د ح تيلل متوا،حس حث ال.  د    د

ح  د  د د    . لوالوب حث ال   حلارم   م ي  ثل   ثوبوو د

 حث ال. مع موالوب    مل  ت لو)  ح تيلل    حثدلحولسم ه      ح د حس حل تخدمة  ي   عا  حاياب  د  ــ 

د      لد حإنصلرص حث ي و م ، ة ثلمنل ي .   ح ولثي) ح غصلرية حل لو ة   ح تيلل   د

د كي ية عرض حث تلرب  م للشتهل   د د  د

 : واجراءاتها   البحث   منهجية            

 . ثل يعة حث ال  لهدحفه   لارمته   حالت لير   حل ي  حثوب ر   حث لغتتلم   : حوتخدم  البحث منهج  

ح ودددددمرية    لإجلمعدددددة ب   حآلدحب ة   ليدددددب   لعةدددددل  هي دددددة حثتددددددل      ميدددددع   م تمدددددع حث ادددددل مدددددب ت دددددوم  :  ع البحــــــث مـــــ ت مج 

   ميددددددددددع ح ل دددددددددل  ح دبيددددددددددة بمختلددددددددددا   عاددددددددد  عةددددددددددو هي دددددددددة تدددددددددددل   مددددددددددوةعام    ث 158عدددددددددددهم ن ح ودددددددددامية  حث ددددددددددلث   

م ل دم علدم حا تمدلبم ل دم حث ل د ةم    ث لل دل   حلتمتلدة  دي ل دم علدم حثد   10 حث لث  عددهل ن   حثتخصصلس 

ح وداميةم ل دم حثلوددة ح   لا  دةم ل دم حثتدللينم ل ددم ح ردللم  ل دم ح عددا م  حثلودة حثعر يدة  حثدلحوددلس  ل دم  

    ل م حإجورحفيل.     م ل م حل ت لس 

حثعشددددددوحرية    % بلثلرينددددددة 20م ب  دددددد ة ح تيددددددلل    تدددددددل    هي ددددددة ث عةددددددو  34بلدددددد   جددددددم عي ددددددة حث اددددددل ن   : عينـــــــة البحـــــــث 

  %ث 38.2ن ث ف ددددلث ب  دددد ة  13م  ن %ث 63.6ن ب  دددد ة    ث ذكددددول 21ن   م بوحلددددع حثل نيددددة 
ن
 بددددلدلل

ن
م بايددددل ت ددددوم ممتلددددة تمتدددديا

لاث  ح   بد ذثا ثلتعدرف عاد  حثتنلفدة حثت  يميدة  عالتهدل    و وحس حإنة،ح ث وبم  حلتمتلة  ي ح ثل نلس م تمع حث ال  

رحد   وضددد  توة دددع لفدددد  ث 1ن للدددم    ةثيدددد م.  دددد و حثتددددل   ب ليدددة حآلدحب بمد  دددة    هي دددة حثت  ي ددد  ثددددى عي دددة مدددب لعةددددل   

  و وحس حإنة،ح   حث وبم   عي ة حث ال  فنل لتوا، 

 : 1جدول 

 وسنوات الخبرت   النوع   تو يع أفراد عينة البحث وفقا ملتغير   

 %     سنوات الخبرت  %    النوع 

 % 6.1 2 و وحس   5لل  مب   % 63.6 21 ذكور 

 % 48.5 16 و وحس 10فت     6مب   % 38.2 13 اناث 

 املجموع 

 % 20.5 7 و ة   15فت     11مب   100.0 34

 

 % 12.1 4 و ة 20حتي    16مب  

 % 15.2 5 و ة فيك ،   21

 100.0 34 حملجموب 

 لدحح حث ال: 

 ثإل لبة عاي ي لؤاس حث ال حوتخدم  حث لغت تلم   ح د حس حثتلثية : 
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: مقياس الثقافة التنظيمية : مب فعدحد  نبشلرر   فبرحهيم م ودم م   2018ث م  يتيثا مب  50  فنرح  ث     ل ول ً

د  1ثم   ميع حث نرحس   د د د  2  د د د   فنرح مب حلنيلس راث بدحر  نموحفقم مال دم اا، موحفقث   تي د حثدل لس ن 3  د

 ف  لبية. .   بد  حلنيلس: تم غ لب بد  حلنيلس بعدح يرحرق   منهل مل  اي: 

حآلدحب  تم عرض حلنيلس عا  م موعة مب لولت ح علم حث    ب لية    الصدق الظاهر  )صدق املحكمي (: -1

حث ،بية  علم    بلإجلمعة  بن م  ح وامية  و عة    حث   م ح ومرية  عددهم  مب    لولت حم  حث لث   ثاوت لدح 

باغي  مدى  عا   حإل م  حث نرحس   آلحئهم  ي  ف رح   ة  ل   م لو)  مل  ر  ه  حاللفة  ل   بيلاتهلم  غ ف  دلة  م 

حلنيلسم  لم  حثتعد اس   حت نوح عا  باغية مع م فنرحس  % منهم ثم  ا فوح لم فنرح مب  85حل لو ةم  لد 

 فنرحس حلنيلس.  

 الصدق البنائي: -2

بام   ح لت لج  معلم   با لب  حث لغتتلم  للم   حثت  يمية  حثتنلفة  لنيلس  حث  لئر  حثصد   مب  دل ة  ثلتانق 

 ث  وض  ذثا.  2حثتنلفة حثت  يمية.   د و ن   ك  فنرح  حثدل ة حث لية لنيلس 

 (    2جدول )  

 ملقياس الثقافة التنظيمية    الدرجة الكلية ب   ال قرت    ارتباف     يبي  معام 

للم  

 حث نرح 
 للم حث نرح  معلم  حالت لج 

معلم   

 حالت لج 
 للم حث نرح 

معلم   

 حالت لج 
 للم حث نرح 

معلم   

 حالت لج 

1 0.645 ** 15 0.313 29 0.676 ** 43 0.670 ** 

د   0.256 30 0.052 16 * 563 2 د د د د  ** 0.609 44 د

د   0.167 17 0.023 3 د د د  ** 0.655 45 ** 0.666 31 د

4 0.176 18 0.529 * 32 0.766 ** 46 0.608 ** 

5 0.328 19 0.782 ** 33 0.006 47 0.099 

د   0.041 6 د د د د  ** 0.599 48 ** 0.690 34 * 0.578 20 د

د   0.275 35 * 0.574 21 * 0.589 7 د د د  0.657 49 د

8 0.678 ** 22 0.173 36 0.602 ** 50 0.110 

د   0.187 23 * 0.489 9 د د    051ه0 37 د

10 0.854 ** 24 0.659 ** 38 0.135   

11 0.756 ** 25 0.246 39 0.569 *   

12 0.712 ** 26 0.648 ** 40 0.636 **   

13 0.498 * 27 0.695 ** 41 0.576 **   

14 0.061 28 0.699 ** 42 0.702 **   
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ثلمنيلس  حث نرحس   حث لية  حثدل ة  بام  حالت لج  معلماس  ليم  حم  حث لبق  حإجد و  مب  او   تض  

بام   مل  ترح غ   مع وية   ثم  كل د  0.85    0.48ن حث رعية  م توم  ع د  دحثة  م  ث 0.05ث  ن 0.01ن    ميع ل 

ن  حث نرحس  د    3ملعدح  د د   4د د   5د د   6د د   14د د    15د د   16د د   17د د   22د د   23د د   25د د   30د د   33د د   35د د د   37د د   38د د   47د د د   49د ث غيل    50د

 . كل   ليم معلم  حالت لج اا، مع وية   لثتلتي تم غ ف ل 

 الصدق التمييز  لل قرات:   

 نصد به لدلح حث نرح عا  حثتميا  بام ح فرحد حإللبلام عا  دل لس مرت عة  مب  اصلوم عا            

دل دددلس م خ ةدددة  دددي حث دددمة ل  حإنلبدددية حثتددد  تني ددد ل حث ندددرحس كل دددل.  كددد ثا الدددر لح فبندددل  حث ندددرحس  

بدددددام دلدددددة    ام ه دددددلك عالدددددة لويدددددة   تميا  دددددةم  حودددددت علد حث ندددددرحس ااددددد، ذحس لدددددوح    حثتميا  دددددةم ذحس حثندددددوح  

ث  ددي  34حلنيدلس لددل لعددد ثنيلودده  حثنددوح حثتميا  ددة ثل نددرحسم تدم حوددتخدح   جددم حثعي ددة حث ددلث  عددددهل ن 

تدددم حعتمدددلد حثصدددد  حثتمياددد م ثتاليددد  فندددرحس حلنيدددلس بلوددددتخدح       ثل ندددرحس. غ دددلب حثندددوح حثتميا  دددة  

حاوددت ل لس ترتي ددل ت لةثيددل  يرينددة حلنلل ددة حثلرفيددةم بعددد تاد ددد حثدل ددة حث ليددة ث دد  حوددت ل ة تددم ترتيدد)  

دددددددي   %ث  ذثدددددددا ثودددددددرض حإلصدددددددوو عاددددددد   27 مدددددددب ردددددددم حودددددددتخد  يريندددددددة ن دل دددددددةم    لدندددددددر مدددددددب حعاددددددد  دل دددددددة حت

م مدددددوعتام متلدددددرفتام نحملجموعدددددة حثعليدددددل  حملجموعدددددة حثدددددد يلثم غيدددددل بلوددددد  عددددددد حاودددددت ل لس  دددددي كددددد   

م ا ت دلل داثدة حث در    ث ثعي تدام م دتنلتا test-Tتم تل يق حا ت لل حثتدلئر ن   ث حوت ل ة.  17م موعة ن 

بدددددام حملجمدددددوعتام حثعليدددددل  حثدددددد  لم  ذثدددددا ثلتيكدددددد مدددددب حثندددددوح حثتميا  دددددة ث ددددد  فندددددرح مدددددب فندددددرحس منيدددددلس  

مددددب لبدددد     فنددددرحس حلنيددددلس   ه ددددلك عدددددد مددددب   ثتنلفددددة حثت  يميددددة. حي ددددرس  تددددلرب حثتاليدددد  حاغصددددلئر لم ح 

 لم ه ددلك فنددرحس ا تمادد  بددام    ث 1.6ث  دل ددة غريددة ن 0.05بنددوح تميا  ددة ع ددد م ددتوى داثددة ن   ث تتمتددع 50ن 

ددد    3حملجمددوعتام تددم حوددت علدهل مددب حلنيددلس  هددي ن   ددد   4د ددد   5د ددد   6د د ددد    14د ددد    15د ددد   16د ددد   17د ددد   22د ددد   23د ددد   25د ددد   30د ددد   33د   35د

د  د د   37د د   38د د   47د د د   49د  . ث  وض  ذثا  3  د و ن   م ث   50د

 :   3جدول 

 الثقافة التنظيمية باستخدام املجموعتي  املتطرفتي    مقياس   يبي  القوت التمييزية ل قرات   

ليمة س   % 27حثد يل  حثد يل 27%  حث نرحس 

 حملل و ة 

 ليمة س 

 حلتووو  1.96حإجد ثية  

 حإل لعر 

حا ارحف  

 حلعيللم 

 حلتووو 

 حإل لعر 

حا ارحف  

 حلعيللم 

 دحثة مع وية  4.162 1.79 4.16 1.63 3.36  .1

 دحثة مع وية  4.16 0.69 4.00 0.69 3.12  .2

د   0.400 0.617 1.67 0.752 1.76  .3 د د  اا، دحثة   د

د   1.290 0.743 1.53 0.781 1.88  .4 د د  اا، دحثة  د

د   1.198 0.516 1.47 0.816 1.76  .5 د د  اا، دحثة  د
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د   0.073 0.414 2.80 0.332 2.88  .6 د د د  اا، دحثة  د

 دحثة مع وية  4.61- 0.78 4.16 1.78 2.45  .7

 دحثة مع وية  3.69 0.69 4.15 3.78- 3.42  .8

 دحثة مع وية  3.49 0.46 4.39 1.66 3.03  .9

 دحثة مع وية  2.61- 1.36 3.79 2.31 3.06  .10

 دحثة مع وية  3.19 1.45 3.99 1.78 3.49  .11

 دحثة مع وية  3.33 1.46 3.79 0.58 3.45  .12

 دحثة مع وية  3.46 1.49 3.78 0.76 3.46  .13

 دحثة اا،   0.624 0.702 2.235 0.816 2.33  .14

 اا، دحثة  0.605 0.352 2.87 0.588 2.71  .15

 اا، دحثة  0.517 0.414 2.80 0.562 2.76  .16

 اا، دحثة  0.891 0.488 2.67 0.717 2.47  .17

 دحثة مع وية  3.78 2.13 4.00.  1.76 2.48  .18

 دحثة مع وية  4.69 2.49 4.99 0.96 2.79  .19

 دحثة مع وية  5.69 2.47 4.49 1.32 3.16  .20

 دحثة مع وية  5.346 1.69 4.75 1.49 4.00  .21

 اا، دحثة  1.915 0.640 2.53 0.748 2.06  .22

 اا، دحثة  1.698 0.743 2.56 0.828 2.09  .23

 دحثة مع وية  5.00 1.46 4.69 1.75 4.26  .24

 اا، دحثة  1.686 0.488 2.33 0.928 1.88  .25

 دحثة مع وية  4.59 1.78 4.78 1.36 3.59  .26

 دحثة مع وية  3.57 0.99 4.01 1.95 3.48  .27

 دحثة مع وية  3.49 0.69 4.09 0.99 4.16  .28

 دحثة مع وية  -5.46 1.36 3.69 0.89 4.26  .29

 اا، دحثة  0.684 0.640 2.13 0.470 2.71  .30

 دحثة مع وية  4.69 1.78 3.97 0.74 3.49  .31

 دحثة مع وية  -4.12 1.89 3.46 1.64 3.00  .32



لتنظيمي  لتزام ا لتنظيمية وعالقتها باال لثقافة ا لتدريس بكلية اآلداب بالجامعة األسمرية اإلس   ا  2021العدد الثامن ديسمبر   المية لدى عينة من أعضاء هيئة ا

  
 

  

 118 مجلة التربية البدنية والعلوم االخرى 

 

 اا، دحثة  0.694 0.900 2.33 0.857 2.12  .33

 دحثة مع وية  -4.189 1.45 4.45 1.78 3.19  .34

 اا، دحثة  0.843 0.744 2.53 0.849 2.29  .35

 دحثة مع وية  4.78 1.30 4.79 1.94 2.36  .36

 اا، دحثة  1.010 0.561 2.80 0.618 2.59  .37

 اا، دحثة  1.016 0.640 2.53 0.686 2.29  .38

 دحثة مع وية  5.12 0.78 4.69 1.48 3.49  .39

 دحثة مع وية  5.48 0.48 4.78 1.75 3.48  .40

 دحثة مع وية  6.12 1.78 4.53 1.46 3.47  .41

 دحثة مع وية  4.49 1.74 3.66 1.74 3.49  .42

 دحثة مع وية  4.78 1.19 3.69 1.98 4.12  .43

 دحثة مع وية  4.16 1.46 4.12 1.35 4.79  .44

 دحثة مع وية  4.36 1.35 4.03 1.74 4.88  .45

 مع وية دحثة   3.15 1.45 4.19 1.49 3.46  .46

 اا، دحثة  0.915 0.915 2.13 0.899 2.08  .47

 دحثة مع وية  3.18 1.79 4.69 1.76 3.47  .48

 اا، دحثة  2.075 0.594 2.27 0.752 1.76  .49

 اا، دحثة  1.736 0.799 2.29 0.831 1.75  .50

 :   الصيغة النهامية ملقياس الثقافة  التنظيمية 

 حثصدددددد  حثتمياددددد م ثلعي دددددة فدددددنم عددددددد فندددددرحس منيدددددلس حثتنلفدددددة حثت  يميدددددة    ب دددددل  عادددددي  تدددددلرب حثصدددددد  حث  دددددلئر م 

  حثتدد  بلدد   50ثفنددرح مددب لبدد ن      31بصدديوته حثنهلريددة ن  
ن
ث فنددرح م  لددد تددم حوددت علد حث نددرحس حثوادد، دحثددة حغصددلريل

؛ فذ تددددم تل يددددق منيددددلس حثتنلفددددة حثت  يميددددة عاددددي عي ددددة مددددب لعةددددل  هي ددددة حثتدددددل   ب ليددددة  ث فنددددرح  19عددددددهل ن  

د    2019ث  عةو هي ة تدل   م ثلعل  حإجلمعي ن    34آلدحب بلإجلمعة ح ومرية  حث لث  عددهم ن    ح  د د  . ث  2020د

 املقياس: ثبات  

تدددم ح  دددلد ر دددلس حلنيدددلس بلدددرينتام همدددل: يريندددة لثدددا كر   دددلإلم  يريندددة حثت تردددة حث صددد يةم غيدددل بي ددد   تدددلرب  

 ث  وض  ذثا: 4  تمتع حلنيلس بلثت لس.  د و ن حث ال بيم معلماس حالت لج كل   علثيةم ممل  دو عا 
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 :   4جدول 

 معام  الثبات ملقياس الثقافة التنظيمية بطريقمي أل ا كرونباخ والتجزمة النص ية 

 لث لكر   لإل  عدد حث نرحس  حمللل ل 
حثت ترة  

 حث ص ية 

 0.906 0.808 50 حثتنلفة حثت  يمية 

 حثت لس مرت عةم  يع   ر لس حلنيلس. ت ام مب حإجد و حث لبق لم معلماس 

 : مقياس اللتزام التنظيمي 
ً
 :  ثانيا

 الــولء التنظيمــيفنددرح موةعددة عاددي للععددة حبعددلد هددي  39ث م  تدديثا حلنيددلس مددب 2006وددلمر فبددرحهيم غمددلد غ و ددة م عدددحد ن ف 

والرقبــة فــي الســتمرار فــي ث م 22ددددد  12  شدم  حث ندرحس مدب ن واملســلولية اتجــاة جهــة العمــ  ث م 11دددد  1  شدم  حث ندرحس مدب ن

ث دد  فنددرح مددب حلنيددلس    ث ثم 39ددددد 31  شددم  حث نددرحس مددب ن  واإليمــا  بامللسســةثم 30دددددددددد  23  شددم  حث نددرحس مددب ن  العمــ 

دددددددددد    3تي دددددددددد حثددددددددددل لس ن  رددددددددداث بددددددددددحر  نموحفدددددددددقم مال ددددددددددم ااددددددددد، موحفدددددددددقث  د د دددددددددد    2د د د ثم  ميدددددددددع حث ندددددددددرحس  دددددددددي حات دددددددددل   1د

  : ثلتانق مب حإنصلرص حث ي و م ، ة للم  حث لغتتلم بل  رح حس ح تية ح   لعرم 

 تم غ لب بد  حلنيلس بعدح ير  تتمت   ي:   قياس: صدق امل 

عدددرض حلنيدددلس عاددد  م موعدددة مدددب لودددلت ح علدددم حثددد    ب ليدددة    تدددم    (: ي املحكمـــ صـــدق  الظـــاهر  )   الصـــدق -1 -

م 
ن
 ذثدددددددا ثاودددددددت لدح مدددددددب آلحئهدددددددم    حآلدحب بلإجلمعدددددددة ح ودددددددمرية ح وددددددداميةم  لدددددددد بلددددددد  عدددددددددهم وددددددد عة لودددددددتلذح

 لددد حت ندددوح     من ،غددل هم غددوو ماتددوم فندددرحس حلنيددلس  مدددم حلت لي دددل بللنيددلس  ح بعددلد حثتدد  ت ت ددد  حثيهددلم 

 .  نيلس  حل   فنرحس  مب    فنرح  % ثم  ا فوح لم  87حلنيلسم     فنرحس عا  باغية مع م  

ثلتعدرف عادي بدد  حاي دل  حثددح اي ثلمنيدلس تدم غ دلب معدلماس حالت دلج بدام  :  ي صدق التســاق الــداخل   -2

دل ة ك  فندرح  حثدل دة حث ليدة ثلمنيدلس م   دام دل دة كد  فندرح  حثدل دة حث ليدة ثل عدد حثد م ت ت د  فثيده م   دام  

د    5دل ة ك  بعد  حثدل ة حث لية ثلمنيلس م  حإجد و للم ن  د    6د  . ث  وض  ذك 7د

 :    5جدول 

 يبي  معام  ارتباف ال قرت بالدرجة الكلية ملقياس اللتزام التنظيمي 

معلم    حث نرح   للم 

 حالت لج 

معلم    للم حث نرح 

 حالت لج 

معلم    للم حث نرح 

 حالت لج 

معلم    للم حث نرح 

 حالت لج 

1 0.659 ** 11 0.574 * 21 0.151 31 0.679 ** 

2 0.589 * 12 0.712 ** 22 0.489 * 32 0.675 ** 

3 0.578 * 13 0.556 23 0.694 * 33 0.536 * 

د   0.254 14 0.045 4 د د د د   0.073 34 ** 0.636 24 د د د  د

د   0.045 15 * 0.459 5 د د د د  0.255 35 * 0.578 25 د
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د   0.054 36 0.203 26 0.089 16 0.266 6 د  د

7 0.123 17 0.649 ** 27 0.67 37 0.648 ** 

8 0.146 18 0.546 * 28 0.576 * 38 0.496 

9 0.014 19 0.193 29 0.553 * 39 0.579 * 

10 0.693 ** 20 0.579 * 30 0.066   

 0.01م توم حثداثة    فت  ** يشا،    0.05م توم حثداثة    فت  غيل يشا، *  

حث رعية   ثلمنيلس  حث نرحس  حث لية  حثدل ة  بام  حالت لج  معلماس  ليم  حم  حث لبق  حإجد و  مب  او   تض  

د    4ن م ملعدح حث نرحس  ث 0.05ث  ن 0.01ن    ميع ل دحثة ع د م توم مع وية   ثم  كل   ن ترح غ  مل بام   د د د    6د د د  7د د د د    8د د   9د

د  د د د    13د د د د    14د د د    15د د   16د د   19د د    21د د   26د د   27د د   30د د   34د د   35د د د   36د غيل كل   ليم معلم  حالت لج اا، مع وية   لثتلتي    ث 38د

 . تم غ ف ل 

 : 6جدول  

 يبي  معام  ارتباف ال قرت بالدرجة الكلية لك  بعد من أبعاد مقياس اللتزام التنظيمي 

حل ؤ ثية حت ل    ة   التنظيمي الولء  

 حثعم  

حثرا ة  ي حاوتمرحل  

 بلثعم  

 حا ملم بللؤو ة 

رقم  

 ال قرت 

معام   

 الرتباف 

رقم  

 ال قرت 

معام   

 الرتباف 

رقم  

 ال قرت 

معام   

 الرتباف 

رقم  

 ال قرت 

 معام  الرتباف 

1 0.564 * 12 0.794 * 23 0.645 ** 31 0.648 ** 

2 0.723 ** 13 0.663 ** 24 0.548 * 32 0.578 * 

3 0.556 * 14 0.023 25 0.495 * 33 0.503 * 

د   0.019 34 0.011 26 0.012 15 0.012 4 د  د

د   0.310 35 0.017 27 0.212 16 * 0.579 5 د  د

د 0.111 36 ** 0.742 28 * 0.506 17 0.210 6 د  د

7 0.050 18 0.499 * 29 0.736 ** 37 0.745 ** 

8 0.018 19 0.161 30 0.310 38 0.131 

9 0.150 20 0.591 **   39 0.779 ** 

10 0.631 ** 21 0.200     

11 0.033 22 0.578 **     

   0.01**دحثة ع د م توم  

   0.05*دحثة ع د م توم  

حلت لج   بمعلماس  تتمتع  حثت  ي    حاث  ح   منيلس  لبعلد  فنرحس  لم  حث لبق  حإجد و  مب  او   تض  

 ع د م توم داثة ن  
ن
ث م  ه ح  دو عاي لم فنرحس حلنيلس تتمتع  0.01ث م  ن 0.05لوية  دحثة حغصلريل
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د   4حثتلثية ن  حث نرحس    بلوتث ل    .  بمعلماس بد  علتي  د   6د د   7د د   8د د    9د د    11د د    14د د    15د د د   16د د    19د د  21د د د د د   26د  د د   27د

د   د     30د د د د   34د د   35د د    36د د   ه ح  دو عاي عد  حي لل ل مع حث عد حث م ت ت      38د
ن
ث م فه  اا، دحثة حغصلريل

 ثه م فل ثا تم غ ف ل مب حلنيلس  

 مب ن 21  ل  عاي  تلرب بد  حاي ل  حثدح اي حب ي عدد فنرحس حلنيلس ن    
ن
 نرح   ث ف 39ث بدا

 :   7جدول  

 يبي  معامالت الرتباف بي  الدرجة الكلية ودرجات األبعاد ال رعية ملقياس اللتزام التنظيمي 

 م توى حثداثة  معلم  حالت لج  حمللل ل 

 ** 0.00 ** 0.781 حثوا  حثت  ي   

 ** 0.00 ** 0.630 حل ؤ ثية حت ل    ة حثعم  

 ** 0.00 ** 0.757 حثرا ة  ي حاوتمرحل بلثعم  

 ** 0.00 ** 0.640 حا ملم بللؤو ة 

حث لبق  حإجد و         تض  مب 
ن
 مو  ل

ن
حلت ليل ترت و  حثت  ي    حاث  ح   حل و ة لنيلس  ح بعلد  لم  ميع 

    
ن
 دو عاي لم منيلس    ؛ ممل ه ح  دو عاي بد  حلنيلس  م   مع حثدل ة حث لية ثلمنيلس   دحو حغصلريل

 . ث  ح  حثت  ي   مت لن   ي ليلس حثورض حث م  الع مب ل له  يت م بلثصد  حثدح اي  حا 

 الصدق التمييز  لل قرات:   -3

ل           به  مرت عة  مب  اصلوم    دلح  نصد  دل لس  عا   حإللبلام  ح فرحد  بام  تميا   حم  عا   حث نرح 

كل ل.  حث نرحس  تني  ل  حثت   حإنلبية  ل   حث مة  م خ ةة  ي  دل لس  فبنل     عا   الر لح   ك ثا 

دلة   بام  لوية  عالة  ه لك  ام  حلما حم  اا،  حث نرحس  حثتميا  ةم  حوت علد  حثنوح  ذحس  حث نرحس 

ثل نرحسم   حثتميا  ة  ثنيلوه  حثنوح  لعد  لل  ن حلنيلس  عددهل  حث لث   حثعي ة  حوتخدح   جم  ث  34تم 

 مب لعا  دل ة  ف بعد حم لتب   م  ي غ لب حثنوح حثتميا  ة ثل نرحس    تدل     عةو هي ة 
ن
 لبل هم ت لةثيل

ن  ن  ة  ل  س  فند  حلتلرفتام  حملجموعتام  لولوب  دل ة   لوتعملو  لدنى  حملجموعة  27فت   مب  %ث 

ن    م موعة  ك   ح فرحد  ي  عدد  لب ا   حثد  لم   ه ح  حملجموب  مب  م      17حثعليل  متل ل 
ن
فردح بعد    ث 

ب  حثتميا  ة ثل نرحس  حثنوح  ثعي تام م تنلتام    لوتعملو حا ت لل حثتلئر تاد د حملجموعتام تم غ لب 

ذثا ثلتيكد مب حثنوح حثتميا  ة ث   فنرح مب    م     لعرفة داثة حث ر   بام حملجموعتام حثعليل  حثد  ل  

فنرحس منيلس حاث  ح  حثت  ي   . حي رس  تلرب حثتالي  حاغصلئر لم ه لك عدد مب فنرحس حلنيلس  

ن      لب   تميا  ة   39مب  بنوح  تتمتع  م توى      ث  ن 0.05ن داثة  ع د  غرية  ه لك    ث 1.6ث دل ة   لم 

د فن  د د د د د د د د د د د د رحس ا تما  بام حملجموعتام تم حوت علدهل مب حلني د د د د د د د د د د د د د د د    4لسم   هي ن  د د د    6د د د    7د د د    8د د د د    9د د د    11د د د    14د د د

د    15 د د    16د د د    19د د د    21د د    26د د د    27د د د د    30د د د    34د د د د    35د د د د    36د د  : ث  وض  ذثا  8.  د و ن     ث    38د
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 :   8جدول  

 القوت التمييزية ل قرات مقياس اللتزام التنظيمي باستخدام املجموعتي  املتطرفتي  يبي   

 حث نرحس 

 حثعليل 27%  حثد يل %27 

ليمة س  

 حملل و ة 

 ليمة س 

 1.96حإجد ثية  
حلتووو  

 حإل لعر 

حا ارحف  

 حلعيللم 

 حلتووو 

 حإل لعر 

حا ارح 

ف  

 حلعيللم 

 دحثة مع وية  5.26 1.70 4.00 1.78 3.30  .1

 دحثة مع وية  5.12 1.49 4.46 0.40 3.14  .2

 دحثة مع وية  4.12 1.47 4.78 1.70 3.45  .3

 اا، دحثة  0.910 1.90 3.91 1.97 0.13  .4

 دحثة مع وية  4.69 1.346 4.78 3.40- 3.50  .5

 اا، دحثة  0.830 1.30 3.42 1.20 3.00  .6

د   1.890 1.34 3.13 2.13 3.11  .7 د د  اا، دحثة  د

 اا، دحثة  0.796 1.15 4.03 1.60 4.00  .8

 اا، دحثة  0.670 1.03 4.00 1.33 2.99  .9

 دحثة مع وية  4.69- 0.99 4.50 1.64 3.69  .10

د   1.310 1.17 3.97 1.97 2.96  .11 د  اا، دحثة  د

 مع وية دحثة   -4.78 1.38 3.77 2.11 3.47  .12

 دحثة مع وية  4.39 1.47 3.76 1.73 3.00  .13

د   1.443 0.20 3.00 1.12 2.97  .14 د  اا، دحثة  د

 اا، دحثة  0.201 0.96 4.01 1.19 3.13  .15

 اا، دحثة  0.150 1.17 3.87 1.22 3.20  .16

 دحثة مع وية  4.78 1.79 3.70 0.99 3.62  .17

 دحثة مع وية  4.12 1.40 3.76 0.36 3.59  .18

 اا، دحثة  0.801 0.98 2.66 2.12 3.79  .19

 دحثة مع وية  4.36 1.197 4.73.  1.59 4.00  .20

 اا، دحثة  0.743 0.67 2.98 3.13 4.02  .21
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 دحثة مع وية  3.45 0.99 4.90 1.49 3.49  .22

 دحثة مع وية  3.48 2.41 4.23 1.78 3.55  .23

 دحثة مع وية  6.12 1.24 4.27 1.50 4.01  .24

 مع وية دحثة   6.48 1.20 4.69 1.77 4.59  .25

د   1.211 0.99 2.11 1.15 2.11  .26 د  اا، دحثة  د

د   1.398 0.17 2.11 1.26 3.19  .27 د  اا، دحثة  د

 دحثة مع وية  6.98 1.23 4.88 1.69 3.74  .28

 دحثة مع وية  4.79 1.75 4.76 1.70 3.36  .29

د   0.301 0.81 2.43 1.02 4.13  .30 د  اا، دحثة  د

 دحثة مع وية  2.36 1.76 4.10 1.73 3.47  .31

 دحثة مع وية  4.89 1.36 3.70 0.96 4.00  .32

 دحثة مع وية  4.78 1.79 3.72 1.46 3.79  .33

د   1.445 0.93 2.04 1.16 63.99  .34 د د  اا، دحثة  د

 اا، دحثة  0.315 1.19 2.09 1.17 2.20  .35

 اا، دحثة  0.901 1.21 2.00 1.03 2.66  .36

 دحثة مع وية  4.29 1.48 3.12 1.79 3.13  .37

د   0.318 1.19 2.01 2.10 2.00  .38 د  اا، دحثة  د

 دحثة مع وية  -4.49 1.84 4.79 1.70 3.00  .39

 

 ثبات املقياس  

م  يريندددة حثت تردددة حث صددد يةم غيدددل بي ددد   تدددلرب  تدددم ح  دددلد ر دددلس حلنيدددلس بلدددرينتام همدددل: يريندددة لثدددا كر   دددلإل 

 .  وض  ذثا        ث 9 د و ن   حث ال بيم معلماس حالت لج كل   علثيةم ممل  دو عا  تمتع حلنيلس بلثت لس.  
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 :   9جدول   

 بطريقمي أل ا كرونباخ والتجزمة النص ية  التنظيمي  لتزام  معام  الثبات ملقياس ال يبي   

 حثت ترة حث ص ية  لث لكر   لإل  حث نرحس عدد   حمللل ل 

 0.912 0.869 11 حثوا  حثت  ي   

 0.896 0.756 11 حل ؤ ثية حت ل    ة حثعم  

 0.939 0.749 8 حثرا ة  ي حاوتمرحل بلثعم  

 0.889 0.795 9 حا ملم بللؤو ة 

 0.909 0.792 39 حثدل ة حث لية 

 : التنظيمي الصيغة النهامية ملقياس اللتزام  

 تلرب حثصد  حث  لئر م  حثصد  حثتميا م ثلعي ة فنم عدد فنرحس منيلس حاث  ح  حثت  ي   بصديوته  ب ل  عاي  

  حثتدد  بلدد  عددددهل  ث فنددرح م   39ثفنددرح مددب لبدد  ن     20حثنهلريددة ن  
ن
ن  لددد تددم حوددت علد حث نددرحس حثوادد، دحثددة حغصددلريل

  3م    2م    1: يشدددددم  حث ددددددرحس ن  د  هدددددي بعدددددد حثدددددوا  حثت  ي ددددد   فندددددرح م   دددددلني حث ندددددرحس موةعدددددة عادددددي للععدددددة حبعددددددل ث  19

ث ؛ بعددددد حثرا ددددة  ددددي حاوددددتمرحل  ددددي  10م   9م    8م  7م  6م  5ث؛بعددددد حل ددددؤ ثية ت ددددل    ددددة حثعمدددد  يشددددم  حث نددددرحس ن  4م 

م    18م    17م    16ث ؛ بعددددد ح  مددددلم بللؤو ددددة يشددددم  حث نددددرحس ن  15م    14م    13م    12م  11حثعمدددد  يشددددم  حث نددددرحس ن  

 . ث    20م    19

 : ح ولثي) ح غصلرية حل تخدمة  ي حث ال 

 .  ي يعة حثعالة بام حثتنلفة حثت  يمية  حاث  ح  حثت  ي     عا  ثلتعرف  معلم  حالت لج با،ووم   ث1

 حلنل ي  ر لس  ل لب  حث ص ية إ   كر   لإل  حثت ترة لث ل  معلم    ث2

ن    ث3 س  ح ت لل  حث كول     T_ testحوتخدح   متووللس  بام  حث ر    داثة  عاي  ثلتعرف  م تنلتام  ثعي تام  ث 

  ح  لث  

 ث ر  . ح . ثداثة  way   ANOVA  - one حغدح  تالي  حثت ل ب حاغلدم ثعي ة   ث4

 :   ة النتامج واملناقش 

ــي   ــي  الثقافـــة التنظيميـــة واللتـــزام التنظيمـ  بـ
ً
ــاميا التســـاؤل األول: هـــ  توجـــد عالقـــة ارتباايـــة دالـــة احصـ

ــاء هيئــــة التــــدريس بكليــــة اآلداب بالجامعــــة األســــمرية اإلســــالمية    ثإل لبددددة عددددب هدددد ح  لــــد  عينــــة مــــن أعضــ

نيدددددلس حاث ددددد ح   بدددددام لبعدددددلد منيدددددلس حثتنلفدددددة حثت  يميدددددة  م تدددددم حودددددتخدح  معلمددددد  حلت دددددلج با،ودددددوم  حثت دددددلؤو  

 .  . حث تلرب ث  وض   10حإجد و ن م     حثت  ي  
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 :  10جدول  

 يوضح معامالت الرتباف بي  ابعاد الثقافة التنظيمية واللتزام التنظيمي 

 

  يمية حثت    تنلفة حث  ث  ح  حا 

 حثت  ي   

 

 معلم  حالت لج 

 

 م توى حثداثة 

 0.000 ** 0.765 حثوا  حثت  ي   

 0.000 * 0.672 حثعم  حل ؤ ثية حت ل    ة  

 0.000 ** 0.761 حثرا ة  ي حاوتمرحل بلثعم  

 0.000 * 0.668 حا ملم بللؤو ة 

 0.000 0.669* حثدل ة حث لية 

ث ممدددل  ددددو عادددي   دددود  0.05ث  ن 0.01 تضددد  مدددب حإجدددد و حث دددلبق لم معدددلماس حالت دددلج دحثدددة ع دددد م دددتوم ن 

 بدددام   
ن
حاث ددد ح  حثت  ي ددد  مكمدددل  ت دددام مدددب  حبعدددلد  حثتنلفدددة حثت  يميدددة   عالدددة حلت لييدددة مو  دددة دحثدددة حغصدددلريل

حإجددددددد و حث ددددددلبق حم معلمدددددد  حالت ددددددلج بددددددام حثدل ددددددة حث ليددددددة لنيددددددلس حثتنلفددددددة حثت  يميددددددة  منيددددددلس حاث دددددد ح   

 ع ددددد م ددددتوم داثددددة ن 
ن
ممددددل  ددددو عاددددي   ددددود عالددددة حلت لييددددة  مو  ددددة  دحثددددة ح  ث  0.05حثت  ي ددد  دحو حغصددددلريل

 بام حثتن 
ن
لعةدل  هي دة     دي  فتدي حدلحك    لفة حثت  يميدة   حاث د ح  حثت  ي د  م  ت  در حث لغتتدلم ذثدا غصلريل

حثتددددل    هميدددة حثتنلفدددة حثت  يميدددة  دددي نشدددر لددديم حثعدحثدددة  حل دددل حح  ح  دددا   دددي ح دح  م  حل دددلعدح عادددي  

حثشدددددعول بدددددلثوا     عدددددتة حثشدددددعول بلث ددددددف حلشددددد ،ك يةدددددجع حاث ددددد ح  م      م فذ حم  نشدددددر رنلفدددددة حثعمددددد  حإجمدددددل ي  

لعةدددددل  حلؤو دددددة م كمدددددل يعدددددت  حث لغتتدددددلم ذثدددددا فتدددددي لم حثتنلفدددددة حثت  يميدددددة تخلدددددق يدددددر ف  دددددي  بدددددام   حا تمددددل   

حلؤو ددة ت عدد  حثعددلملام فيهددل م ددتعد ب ل  اادد، م ددتعد ب ثاث دد ح  بيهدددحف حلؤو ددة مددب ل دد  حثوبدد  فتددي  

   رالل. ل  عد  حث غلثة مب حثرالل  

مـــــا مســـــتوى الثقافـــــة التنظيميـــــة لـــــدى عينـــــة مـــــن أعضـــــاء هيـــــ ت التـــــدريس بكليـــــة اآلداب      التســـــاؤل الثـــــا ي : 

ثإل لبددددة عددددب هدددد ح حثت ددددلؤو تددددم غ ددددلب حلتووددددو حث ر دددد   لنيددددلس حثتنلفددددة  بالجامعـــــة األســـــمرية اإلســـــالمية    

 دلل   منلل ته مع حلتووو حإل لعر ثلمنيلس حث ادي ثعي دة حث ادل حث ليدةم  مدب ردم تل يدق ح ت   م حثت  يمية ك   

للدددم    ث ثعي دددة  حغددددح ثل شدددا عدددب داثدددة حث دددر   بدددام حلتوودددو حث ر ددد    حلتوودددو حإل دددلعر  حإجدددد و Test-Tن 

 . ث  وض  ذثا  11ن 
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 :     11جدول  

 نتامج تطبيق  اختبار )ت( لعينة واحدت علج ملقياس الثقافة التنظيمية  كك  . 

 م  حلتوا، 
حلتووو  

 حإل لعر 

حثووو حإل لعر  

 حث ر    

حا ارحف  

 حلعيللم 
 ليمة نسث 

م توى  

 حثداثة 

 0.000 78.018 8.824 119.833 120.33 34 حثتنلفة حثت  يمية 

حث لبق لم لعةل  هي ة حثتدل   ب لية حآلدحب بلإجلمعة ح ومرية   تمتعوم بم توم   ت ام مب  او حإجد و  

حثعي ددة لعاددي مددب حلتووددو حث ر دد    حث ددر  دحو  عددلو مددب حثتنلفددة حثت  يميددة م ام حلتووددو حإل ددلعر ثدددل لس  

ددددددددي حدلحك لعةددددددددل  هي ددددددددة حثتدددددددددل    هميددددددددة حثتنلفددددددددة    ث م  يم ددددددددب ت  ددددددددا، ذثددددددددا 0.05حغصددددددددلريل ع ددددددددد م ددددددددتوم ن  فت

 فتدي حهتمدل  فدحلح حث ليدة  
ن
حثت  يمية ثتانيق حثوا  حثت  ي   ثلمؤو ة حثتد  يعملدوم  هدل م  لدد يعدت  ذثدا ح ةدل

 لبددددة  هددددل وددددوح   ددددي  عمليددددلس حثتخلدددديو  حلمللوددددة  حثت  يدددد  ثتددددوفا، بي ددددة عمدددد   ب شددددر لوددددلثتهل  ت ددددويب رنلفددددة  

م   لثتددلتي  مددب  دداو حثعمدد  حإجمددل ي حلتمددر  غربدد م عاددي فلالددل   ميددع حثعددلملام  هددل  يددا  حبدددحع م   م لودد ة   

  ثم  دلحوددددة 2012  يميددددة م  تت ددددق هدددد   حث تي ددددة مددددع دلحوددددة حث ددددرغلنر ن حثت تنلفددددة  حث   تانيددددق م ددددتوم عددددلو مددددب  

 ث  2018حث لبر ن 

ــــــزام  التنظيمــــــي لــــــدى عينــــــة مــــــن أعضــــــاء هيــــــ ت التــــــدريس بكليــــــة اآلداب   التســــــاؤل الثالــــــث : مــــــا مســــــتوى اللت

منيدددلس     بعدددلد تدددم غ دددلب حلتوودددو حث ر ددد       دددلؤو ثإل لبدددة عدددب هددد ح حثت بالجامعـــة األســــمرية بمدينــــة   ليـــت    

 ددة حث اددل حث ليددةم كمددل تددم غ ددلب حلتووددو  حاث دد ح  حثت  ي دد  م  منلل تدده مددع حلتووددو حإل ددلعر ث دد  بعددد ثعي 

لنيدددددلس حاث ددددد ح  حثت  ي ددددد  ك دددد   م  مدددددب تدددددم منلل تهدددددل مدددددع حلتووددددو حإل دددددلعر ثلمنيدددددلس حث ادددددي ثعي دددددة  حث ر دددد    

ث ثعي ددددة  حغدددددح ثل شددددا عددددب داثددددة حث ددددر   بددددام حلتووددددو  Test-T مددددب رددددم تل يددددق ح ت ددددلل ن   حث اددددل حث ليددددة م   

 . ث  وض  ذثا  12لم ن حث ر     حلتووو حإل لعر  حإجد و ل 

 :    12جدول  

ابعادة .     يبي  نتامج اختبار )ت( لعينة واحدت ملقياس اللتزام التنظيمي  و

 حابعلد 
 

 م 

 حلتووو 

 حإل لعر 

حثووو  

حإل لعر  

 حث ر    

حا ارحف  

 حلعيللم 
 ليمة نسث 

م توى  

 حثداثة 

 0.000 28.542 4.870 24.192 24.70 34 حثوا  حثت  ي   

 0.00 71.87 2.409 30.136 30.64 34 حل ؤ ثية حت ل    ة حثعم  

 0.00 39.287 2.670 18.258 18.76 34 حثرا ة  ي حاوتمرحل بلثعم  

 0.00 26.267 4.304 19.682 20.18 34 حا ملم بللؤو ة 

 0.000 43.582 12.340 93.73 94.27 34 حثدل ة حث لية 

ث م  هدددي لكةددد، مدددب ليمدددة  94.27 تضددد  مدددب  ددداو حإجدددد و حث دددلبق لم ليمدددة حلتوودددو حإل دددلعر ثلدل دددة حث ليدددة ن  

ث م  لم حثنيمدة حثتلريدة  حملل ددو ة   12.340ث   لم حا ادرحف حلعيددللم ي دل من  93.73حثوودو حإل دلعر حث ر د   ن  
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ث  هددددي لبددددور مددددب  0.000توى حثداثددددة ن ث م  لم ليمددددة م دددد1.96ث لكةدددد، مددددب حثنيمددددة حإجد ثيددددة ن 43.582 حث لثوددددة  ن 

لعةددددل  هيدددديح حثتدددددل   ب ليددددة  ثم     هدددد ح يشددددا، فتددددي لم م ددددتوم حاث دددد ح  حثت  ي دددد   ثدددددى   0.05م ددددتوى حثداثددددة ن 

 حلت ددلب م دتوم حثددوا  حثت  ي دد   ذثدا فتددي ييعدة حا تمددل      ت  ددر حث لغتتددلم مرت دع م   حآلدحب بلإجلمعدة ح وددمرية  

 فتدي حثندديم ح  اليدة حثتد   تاادد   هدل لعةددل   حثد م يشدعر بدده لعةدل  هي دة حث 
ن
تدددل   حت دل  كليددتهم  لدد  ر دع ح ةددل

 حت ل  مؤو تهم 
ن
   يي يل

ن
 ح اليل

ن
م فدلاث  ح   ادو مؤو دة حثعمد     هي ة حثتدل    حثت  ت عل م  ل  موم حث  حمل

لوك حثعددلملام  حلددوي ام  ددي    بتددق مددب حاث دد ح  بم ددلدد  حثعنيدددح ح وددامية  حثتدد  يعددد ح يددلل حلر عددي حلو دده ث دد

ث م  دلحوددددة  2013ثم  دلحوددددة حثشدددد رم ن 2015حث ددديلنر ن    تت ددددق هددد   حث تي ددددة مددددع دلحوددددة م  حلؤو دددلس حثت  يميددددة 

كمددددددددل  ت ددددددددام مددددددددب حإجددددددددد و حث ددددددددلبق لم حلتووددددددددللس  م   ث 2006 دلحوددددددددة غ و ددددددددة ن   م ث  2013حثشددددددددوحب ة م حثلوددددددددلنر ن 

د 18.76حإل دددلبية  بعدددلد حلنيدددلس ترح غددد  مدددل بدددام ن   دددد د د د د   حغتددد  بعدددد حل دددؤ ثية حت دددل    دددة حثعمددد  ث غيدددل      30.64  د

ددددي   بمتووددددو    بعددددد حثددددوا  حثت  ي دددد      ددددي حلرت ددددة حثتل يددددة  ليدددده  ثم   30.64متووددددو غ ددددلعر لدددددل  ن   بدددديعا  حلرت ددددة ح  ت

   ددددي   ث   ددددل     2.18بمتووددددو غ ددددلعر ن        بعددددد ح  مددددلم بللؤو ددددة  ث م رددددم  ددددي حلرت ددددة حثتلثتددددة    24.70غ ددددلعر بلدددد  ن   

 . ث     13.55بمتووو غ لعر ن     بعد حثرا ة  ي حاوتمرحل بلثعم     حلرت ة حثرحبعة 

ابع :  الثقافة التنظيمية لدى أعضاء هي ت    مقياس  ه  توجد فروق ذات دللة  إحصامية  علج    التساؤل الر

 ؟  ( ، سنوات الخبرت    نوع ال )  التدريس بكلية اآلداب بالجامعة األسمرية بمدينة  ليت  حسب متغير  

 : متغير ال 
ً
 :   نوع أول

ن  حثتلئر  حا ت لل  تل يق  تم  حث وب  متوا،  حثت  يمية غ )  حثتنلفة  منيلس  عاي  حث ر    داثة  ث  Test-Tلعرفة 

 ث  وض  ذثا. 13ثعي تام م تنلتام  د ون 

 :   13جدول  

 ملتغير ال يبي  نتامج تطبيق اختبار   
ً
 )ذكور /اناث ( نوع  )ت( لعي تي  مستقلتي  وفقا

 حا ارحف حلعيللم  حلتووو حإل لعر  م  حإج   
دل ة  

 حإلرية 
 م توى حثداثة  ليمة س 

 9.859 119.76 21 حث كول 
32 0.1613 0.000 

 34.434 112.69 13 ح  لث 

ث م  حا اددرحف حلعيدددللم  119.76حلتووددو حإل دددلعر ثلدد كول ن مددب  دداو حإجدددد و حثتددلتي لي ددرس  تدددلرب حث اددل لم  

  ث 0.1613ث  حم ليمددددددة س ن 34.434ثم  حا اددددددرحف حلعيددددددللم ن 112.69ثإل ددددددلث ن ث م لمددددددل حلتووددددددو حإل ددددددلعر  9.859ن 

  ثم 0.05 هدددي لبدددور مدددب م دددتوى حثداثدددة ن ث  0.000م دددتوى حثداثدددة ن   
ن
ممدددل  ددددو عادددي   دددود فدددر   دحثدددة حغصدددلريل

فتددي لم حثدد كول  عاددي منيددلس حثتنلفددة حثت  يميددة ك دد  ثدددم عي ددة حث اددل ثصددلإ  حثدد كول م  يم ددب لم يعددت  ذثددا   

 م مع م دم يشدولوم م لبد)  يي يدة  دح د  حث ليدة   عةل  هي ة حثتدل   لك ، حغت لكل ثتنلفة حلؤو ة  مب ل 

ثنيم  علدحس  تنلثيد حملجتمدع حمللادي حثد م  اديو  هدم ممدل   عل دم عادي م دتوم عدلو    هم ند ر لد  ر ع حتي ت     م 

 ث. 2012مع دلحوة حث رغلنر ن    تي ة   تت ق ه   حث مب حثو ي  حاهتمل  بلثتنلفة حثت  يمية  
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 ثا 
ً
 : متغير سنوات الخبرت :   نيا

متوادد، ودد وحس حإنةدد،ح تددم حوددتخرحج حلتووددللس حإل ددلبية  حا ارحفددلس حلعيلليددة    لعرفددة داثددة حث ددر    غ دد) 

لنيلس حثتنلفة حثت  يمية ثدم لعةدل  هيديح حثتددل   ب ليدة حادحب  فندل لتواد، ود وحس حإنةد،ح م  ث يدلم داثدة  

ثم   ANOVAway    -oneحث ددر   ح غصددلرية بددام حلتووددللس حإل ددلبية م حوددتخد  تاليدد  حثت ددل ب ح غددلدم  

  وض  حث تلرب . ث  15م  14  د و ن 

 :   14جدول  

افات املعيارية ملقياس الثقافة التنظيمية وفقا ملتغير سنوات الخبرت   املتوسطات الحسابية والنحر

 م توى حثداثة  حا ارحف حلعيللم  حلتووو حإل لعر  م  حث  ة حثدلحوية 

 0.000 5.657 117.00 2 و وحس   5لل  مب  

 0.000 9.025 120.38 16 و وحس 10فت     6مب  

 0.000 4.353 126.57 7 و ة    15فت     11مب  

 0.000 4.041 120.67 4 و ة 20حتي    16مب  

 0.000 12.116 114.40 5 و ة فيك ،   21  

 0.000 22.411 117.06 34 حثدل ة حث لية 

 

 : 15جدول 

 ملتغير سنوات الخبرت   
ً
 نتامج تطبيق اختبار تحلي  التباين األحاد  وفقا

م موعلس   مصدل حثت ل ب 

 حلرععلس 

متووو   دل لس حإلرية 

 حلرععلس 

 م توى حثداثة  ليمة ف 

 0.000 41.103 2917.310 5 14586.551 بام حملجموعلس 

 70.976 29 1987.331 دح   حملجموعلس 

 / /  34 16573.882 حملجموب حث اي 

 م ددددددتوم حثداثددددددة لبددددددور مددددددب  ث  م     41.103 يتضدددددد  مددددددب حإجددددددد و حث ددددددلبق لم  ليمددددددة نفث حملل ددددددو ة بلودددددد  ن    

 ث  0.05ن 

 عاددي منيددلس حثتنلفددة حثت   
ن
ميددة ت عددل ن لتوادد، ودد وحس حإنةدد،ح م  كل دد   ي ممددل  دددو عاددي   ددود فددر   دحثددة حغصددلريل

ح ده كلمدل ةحدس ود وحس حإنةد،ح كلمدل ةحد   دي    ذثدا   ت  در حث لغتتدلم      ود ة    15فتدي    11حإنة،ح مدب    حث ر   ثصلإ  

 تختلددددا هدددد   حث تي ددددة مددددع دلحوددددة حث ددددرغلنر    م  حدحلك عةددددو هي ددددة حثتدددددل   ثتنلفددددة حلؤو ددددة حثتدددد  يعمدددد   هددددل 

 ث 2015ث  دلحوة  جلةم ن 2012ن 
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إحصامية  علج مقياس  اللتزام التنظيمي لدى أعضاء  ه  توجد فروق ذات دللة   التساؤل الخامس :  

 ( ، سنوات الخبرت  النوع  ) التدريس بكلية اآلداب بالجامعة األسمرية بمدينة  ليت  حسب متغير    هي ت 

 : متغير النوع  
ً
 اول

ث    T_ Testتدم تل يدق حا ت دلل حثتدلئر ن   لعرفة داثة حث ر   عاي منيلس حاث  ح  حثت  ي   غ ) متوا، حإج   

 ث  وض  ذثا     61ثعي تام م تنلتام  د و ن 

 61جدول  

 ملتغير ال 
ً
 )ذكور /اناث ( نوع  : يبي  نتامج تطبيق اختبار)ت( لعي تي  مستقلتي  وفقا

 حلتووو حإل لعر  م  حإج   
حا ارحف  

 حلعيللم 
 م تو ى حثداثة  ليمة س  دل ة حإلرية 

 12.527 93.14 21 حث كول 
32 0.834 0.139 

 29.569 89.14 13 ح  لث 

ثمثم لمدل متوودو  12.527ثم  حا ادرحف حلعيدللم ن 93.14 تض  مب  او حإجد و حث لبق لم حلتووو حإل لعر ثل كول ن 

ث  0.139ن ثم  لم م ددددددتوى حثداثددددددة  0.834ث  حم ليمددددددة س ن 29.569ثم  حا اددددددرحف حلعيددددددللم ن 89.14حإل ددددددلعر ثإل ددددددلث ن 

    فددر     ث ممددل  دددو عادد  عددد    ددود 0.05لكةدد، مددب ن 
ن
منيددلس حاث دد ح  حثت  ي دد  ثدددى لعةددل  هيدديح    عاددي    دحثددة حغصددلريل

 لتوادد، حث ددوب    حثتدددل   ب ليددة حآلدحب بلإجلمعددة ح وددمرية 
ن
ا    نذكددول / ح ددلثث   حث ددوب حم    عددت  ذثددا فتددي ي م  يم ددب حم  ت عددل

مددب لعةددل  هي ددة حثتدددل   مت ددل  م  ددي    حثدد كول  ح  ددلث   لم  عاددي م ددتوم حاث دد ح  حثت  ي دد  م  ل مددل  ر ددع حتددي     ددؤرر 

ددددددي لللبددددددة مددددددب ل دددددد  لؤوددددددلئه   م حاث دددددد ح  بددددددلثلوحري  حثنددددددوح ام   ددددددي لدح  م ددددددلم     م حثتدل  ددددددية  حثويي يددددددة د م حإلل ددددددة فت

 تت ددددق هدددد   حث تي ددددة مددددع دلحوددددة    م    يعملددددوم  هددددل  مفالددددلفة فتددددي شددددعولهم بلل ددددؤ ثية ح  اليددددة حت ددددل  حلؤو ددددة حثتدددد   

 ث 2006م  تختلا مع دلحوة غ و ة ن ث  2017ث  دلحوة  ون  م حغمد ن 2013حثشوحب ة محثلولنر ن 

 ثانيا : متغير سنوات الخبرت : 

متوادد، ودد وحس حإنةدد،ح تددم حوددتخرحج حلتووددللس حإل ددلبية  حا ارحفددلس حلعيلليددة    لعرفددة داثددة حث ددر    غ دد) 

لنيدلس حاث دد ح   حثت  ي د  ثدددم لعةددل  هيديح حثتدددل   ب ليددة حادحب  فندل لتوادد، ودد وحس حإنةد،ح م  ث يددلم داثددة  

ثم   ANOVA way   -oneحث ددر   ح غصددلرية بددام حلتووددللس حإل ددلبية م حوددتخد  تاليدد  حثت ددل ب ح غددلدم  

 ث  وض  حث تلرب . 18م  17  د و ن 
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 :    17جدول  

افات املعيارية ملقياس اللتزام  التنظيمي وفقا ملتغير سنوات الخبرت   املتوسطات الحسابية والنحر

 م توى حثداثة  حا ارحف حلعيللم  حلتووو حإل لعر  م  و وحس حإنة،ح 

 0.000 21.213 95.00 2 و وحس   5لل  مب  

 0.000 11.619 93.06 16 و وحس 10فت     6مب  

 0.000 11.964 100.14 7 و ة   15فت     11مب  

 0.000 7.095 100.67 4 و ة 20حتي    16مب  

 0.000 16.041 88.40 5 و ة فيك ،   21

 0.000 20.388 91.88 34 حثدل ة حث لية 

 : 18جدول 

 ملتغير سنوات الخبرت   
ً
 نتامج تطبيق اختبار تحلي  التباين األحاد  وفقا

م موعلس   مصدل حثت ل ب 

 حلرععلس 

دل لس  

 حإلرية 

متووو  

 حلرععلس 

 م توى حثداثة  ليمة ف 

 0.000 11.610 1850.774 5 9253.868 بام حملجموعلس 

دح    

 حملجموعلس 

4463.661 29 159.416 

 / /  34 13717.529 حملجموب حث اي 

ث ممدل  0.05 م توم حثداثة لبور مب ن   ثم   11.610ن بلو     حملل و ة  يتض  مب حإجد و حث لبق لم ليمة نفث  

 عادددي منيدددلس حاث ددد ح  حثت  ي ددد  ت عدددل ن لتواددد، وددد وحس حإنةددد،ح م   
ن
حم بدددلإ    ددددو عادددي   دددود فدددر   دحثدددة حغصدددلريل

 وحس حإنةددد،ح  وددد ت  دددر حث لغتتدددلم ذثددا ح ددده كلمددل ةحدس    ودد ة م   20فتدددي    16  وددد وحس حإنةددد،ح مددب    ميددد  فتددي    حث ددر   

 تت ددق هدد   حث تي ددة      ي دد  ثعةددو هيدديح حثتدددل   حت ددل  حلؤو ددة حثتدد  يعمدد   هددل م حاث دد ح  حثت معدددو  كلمددل  ةحد  

 ث . 2017 تختلا مع دلحوة  ون  م لغمد ن ث م 2006 دلحوة غ و ة ن   م  ث 2013مع دلحوة حثش رم ن 
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 التوصيات واملقترحات: 

: التوصيات: 
ً
 اول

  ثتنلفة حثت  يمية ح   بيهمية عةل  هي ة حثتدل    ثتيلدح   ي ل تتن ية   د حس  فللمة د لحس تدليبية    •

م  يةجيع حثنيم حلراو ة حثت  تت لو) مع متوا،حس حثعصرم  يعند ه   حث د حس   ي تانيق ح هدحف 

حثنيم  حث ل  ة حثت  تت نهل حلؤو ة ث ر  تنيد  هل حثعلملام    عا   حثد لحس بدح ة ك  عل  ثلتيكيد  

 ح دحليام  ح كلد ميام  ي عمل م.  

  عا  غد ووح  مب  او حثتعرف    عا  مرحعلح حاهتمل  بت مية م للحس ح كلد ميام  ح دحليام   •

   حغتيل ل هم  تل يتهل المب ح م ل يلس حلتلغة. 

   موي ام توفا، حل ي حثدلحوية ثل  •
ن
بوية    ح دحليام لووح بتمائهم ح كلد ميام ثتلويرهم علميل  م  يل

 يعتيت م توم حث  حم م حت ل  حلؤو ة حثت  يعملوم  هل. 

  يتيرر    •
ن
   ه يعد مب حلتوا،حس حثتلبتة ن بيل

ن
  ليلس م توم حاث  ح  حثت  ي   بش   د لم   رح

حثعوحم  حثت  تتيد مب حاث  ح م    عا     ذثا ثلتعرف بلثعد د مب حثعوحم  حثدح لية  حإنلل ية  

   .  معلإجة حلش اس  حثصعو لس حثت  تت ب)  ي الع ه 

: املقترحات 
ً
 ثانيا

 . ل حثرالل حثويي ر لوي يه   عا  ح رح  دلحوة عب لرر حثتنلفة حثت  يمية حث لردح  ي حإجلمعلس حثليبية   •

ثدم لعةل  هي ة حثتدل    ح رح  دلحوة عب حثتنلفة حثت  يمية  عالتهل بم توم حثلمو    •

 بلإجلمعلس حثليبية. 

 . ح رح  دلحوة عب حثتنلفة حثت  يمية ثدم عمدح  حإجلمعلس  عالتهل بل بدحب حثويي ر    •
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 حلرح ع : 

ل ملج حثتنلفة حثت  يمية حث لردح  ي حإجلمعلس حث ل لي ية بمالف لس اتح  عالتهل بندحلح    : ث 2015 ا  مامدن   م  جلةم  

 م فل لام. اتح  م حإجلمعة ح وامية  م كلية حث ،بية    م لولثة مل  تا، اا، م شولح   م حلعرفة 

ل لي ية بنللب اتحم  ليلس م توم حاث  ح  حثت  ي   ثدم حثعلملام بلإجلمعلس حث    : ث 2006ن   غ و ة م ولمر فبرحهيم غملد 

   اتح مفل لام . لولثة مل  تا، اا، م شولح. كلية حثت للح م حإجلمعة ح وامية م  

ن  ثل شر  حثتوة عم عملمم ح لدم.   : ث 1997غريمم غ ام   حث لوك حثت  ي   ولوك ح فرحد  ي حل  ملسم دحل ةهرحم 

حثتنلفة حثت  يمية حث لردح  ي  لمعت  حإجوف  غلر  مب    ة   ر لعةل  هي ة      . ث 2012ن . غ ام مريتيق    م حث رغلنر  

 .   ث   24  ن   : ن دلحوة يةنيصية ث  م لة دلحولس عر ية  ي حث ،بية  علم حث       حثتدل    

ليلس م توم حاث  ح  حثت  ي    ي حإجلمعلس حثيم ية حإنلبة ن دلحوة ميدح ية عا     : ث   2015مل د للوم ن   م حث يلنر  

 ث 5ن   : م لة حثعلو  ح دحلية    م حإجلمعلس حإنلبة بمالف لس فب ث  

حإجلمعددلس حإل وميددة بللمل ددة  حاث دد ح  حثت  ي دد  ثعةددو هي ددة حثتدددل   حث ددعودم  ددي    : ث 2013لغمد بب عددوض لغمددد  ن   م حثش رم  

  لمعة ل  حثنرى    م كلية حث ،بية    م دكتولح اا، م شولح    لير غة    م حثعر ية حث عود ة  حلعه  ماددحته  آثيلس ت ميته  

حثرالل حثويي ر  عالته بلاث  ح  حثت  ي   ثلعلملام  ي    : ث  2013حثشوحب ة م  ون  لغمد فوملعي  م حثلولنر م غ ب ن 

     ث 1ن   40: م دلحولس حثعلو  حث ،بوية    حل ت لس حإجلمعية حثرومية ح لد ية 

ددد ح  حثت  ي دد     : ث  2017ن   . وددعيدح  م  علبددد    لمعددة حثعرعدددر    م لوددلثة مل  دددتا، اادد، م شدددولح    م حثتنلفدددة حثت  يميددة  تيرا،هدددل عاددي حاث 

 ل  حث وحني.   م بب م ا،م  

م لة     . رالل عب حثعم  منلل ة بام حثنللب حإنل   ي د ثة حث وي   حثوا  حثت  ي    حث   : ث  1999حثعج   م لحشد ش ي) ن 

   . ث 1ن 13 لمعة حللا ع د حثعتيت: 

ه حلددؤتمر      رددر حثتنلفددة حثت  يميددة  ددي ح دح  حثددويي ر لددوي ر حث ي ددلس حإل وميددة  ددي ممل ددة حث اددريب : ل ث   2017هشددل  ن   م حثعشددا،م  

ح دحلية  ي د و م ل  حثتعل م ثد و حإنليب حثعرعر .   حثعلمة  حثت مية   حثتلنر لعلهد ح دحلح 

حثتنلفة حثت  يمية  عالتهل بلاث  ح  حثت  ي  مدلحوددة ميدح يددة عاددي هي ددة حثرللبددة  حثتانيددق  :  ث 2005حثعو ي م مامد بب الث) ن 

حثعليل .  ملولثة مل  تا، اا، م شولح    بم لنة حثريلض   م  لمعة  ل ا حثعر ية ثلعلو  ح م ية م كلية حثدلحولس 

ن  وليملم  ح م ية 2001حث لإ م  ل ا  ح   تح  حثويي ر  ي  بلثرالل  حثت  يمية  عالتهل  حثتنلفة  هي ة     ث  عا   تل ينية    دلحوة 

حثشرلية  حثريلض  حل لنة  بم لنة  حثعل   ثلعلو     م حثتانيق  حادعل   حثعر ية  م شولحم   لمعة  ل ا  اا،  مل  تا،  لولثة 

 . م حثريلض ح م ية 

ددد،ح مامدددد عادددي  ن    م ددددم  دددون م   ددد ح  حثت  ي ددد  مدددد ا ثتانيدددق  دددودح ح دح  حثتدل يددد    عةدددل   ح :  ث 2017مامدددد م لغمدددد م لما اث 

حثتدل    هي  ثلعلو   حثت  وثو يل   م م كلیة حث ،بية  بلإجلمعلس  ة   . نسنة حث  ،  ية م    لمعة حث ودحم 

ح ث  لبر م عا  غلكم  ن 2018ث :  حثتنلفة حثت  يمية  عالتهل بل بدحب حادحلم ثدى عمدح  حث ليلس  معل  يهم  ي  لمعة بودحد     

 م   م لة حث اوث حث ،بوية  حث   ية م  1ن 56ث  

اتيجيات األعمال ث  2003حث  لل لحا) فريد مامد ن   مؤو ة حث تلب     . السياسات اإلدارية و إستر

ددددد ن  دددد،ج  ا،حث :تر مددددة  مامددددد ب دددديونر  فوددددملعي  م دحل حلددددرين م حث ددددعود ة  م    إدارت الســـلول التنظيمـــي ث  م  2004  ددددلل مم  ري ية

 .   2004م    1ج 

     



 2021العدد الثامن ديسمبر  م1969-1943س نادي االتحاد الرياضي ودوره الثقافي واالجتماعي والسياسي في مدينة طرابل 

  
 

  

 133 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 

 م1969-1943في مدينة طرابلس ودوره الثقافي واالجتماعي والسياس ي  الرياض ي   نادي االتحاد
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   ملخص     

القرن املاض ي من عشرينيات الفرق الرياضية لكرة القدم في ليبيا منذ االحتالل االيطالي أي قبل اللقد بدأ تأسيس    

تأسبيس اندديبة الرياضبية سساس بات  هبتا بسنا ب  ويرجب   ،ملناسببات معينبة وأ ةإال أن تكوينها كان لفترة زمنية قصير 

عندما قررت ال لطات اإلداريبة  من القرن املاض ي إلى منتصف الخس ينيات ةواالجتساعي الشباب الرياضية والثقافية

والثقبافي واالجتسبا ي املشبروو ووفب   ينشباهها الرياضب  مزاولبةمبن نها تسكلة لهذه املاس ات املحلية منح تراخيص رسسي

 اإلدارية.  حلقوادين واللوائل

ورد ، حيببب  فبببي فتبببرة مبكبببرة  أنشبببفي فبببي دعبببمل املبببدن واملنببباه  رياضبببية قبببدفبببرق ببببأن كنبببا   الصبببحف املحليبببة تشبببيرو 

  م1922طالية في عام ياال قد منحي ال لطات و  ،باعتباركا أددية رياضية  ذسركا
 
لتأسيس دادي غدامس )دادي  ترخيصا

 
 
ن كبذه اندديببة ببأإال أن معظبا املهتسببين بالنشبار الرياضب ي واملعالببرين لتلب  الفتبرة الزمنيبة  ياسببدون  ، (الصبسود حاليبا

مبن خس بينيات لالا تكن بالشكل املعروف به اآلن باعتبار أن انددية دشكلها املعروف لا تظهر في ليبيا إال فبي منتصبف 

 (1)القرن املاض ي. 

شببير دعببملومببن خببالل تابعنببا مل ببيرة نشببار لعبببة سببرة القببدم الوهنيببة      
ُ
خالببة يببحيفة هببرابلس  ةاملصببادر التاري يبب ت

  الغببرب
ُ
، فكببان  فببي إقلببيا هببرابلس الغببرب س ببي ع ببى غببرار اندديببة انجنبيببة املعروفببة  دببذا بببأن كنببا  دعببمل النببوادي أ

م ، ثا تأسس دادي الظهرة في مدينبة هبرابلس 1944 عامالظهور كو دادي االتحاد الذي تأسس  يفأول دادي رياض ي بدأ 

 الا بلية م ، ودادي  1947عام
 
والنبادي ، م تأسبس دبادي اإللبالي فبي مصبراتة 1947فبي عبام ، سسبا ( بالزاويبة )االومليبي حاليبا

 
 
م تأسبببس دبببادي انك بببي فبببي هبببرابلس . وفبببي عبببام 1950م ، وفبببي عبببام 1948فبببي عبببام  ه( فبببي مدينبببة ازوار اندببببا )الرزيبببرة حاليبببا

م تأسبببس دبببادي ميبببحران )الوحبببدة( فبببي مدينبببة 1954م تأسبببس دبببادي املدينبببة القديسبببة فبببي مدينبببة هبببرابلس، وفبببي عبببام 1953

تأسببببس دببببادي امل ببببتقبل فببببي منطقببببة الرسيببببل، والنببببادي انك ي)القرضببببابية( فببببي مدينببببة سبببب ها ،  1958هببببرابلس ، وفببببي عببببام 

م فبببي مدينبببة 1959ينبببة سببب ها، ودبببادي ببببرا  فبببي منطقبببة ببببرا  فبببي فبببزان  ودبببادي انك بببي )رفيببب ( فبببي عبببام دمودبببادي النصبببر فبببي 

حيب  تأسبس دبادي ، (2)لرمان غرب مدينة هرابلس ، ثا توالي تأسيس انددية الرياضية خالل ستينيات القرن املاضب ي

ي انك بببي بسبببزدة ، دبببادي الهبببالل د بببوق دادبببو دبببادي  بببباب غريبببان و دبببادي ال بببالم بتغردبببه  و دبببادي اإللبببالي بنبببالوت ويفبببرن 

دبادي امل بتقبل فبي  ودبادي التقبدم  ودبادي الرسبامين و دبادي تركودبة و  العريالتببدبادي اإللبالي و دبادي الخسبس و الرسعة  

، ودبادي انك بي و دبادي زليتنبنصر الدادي  دادي باب البحر ، دادي الضبار ، دادي  ارو بن عا ور،  و  منطقة الرسيل

 

م(  1998 ،)بنغييا،ي،  المناهييل  مكتبيي  الخارجييي ،  الفيير   ميي  لمحلييي ا الفيير   مباريييا  نتييا   الرياضيي ،  الفخري ، الدليل فيصل - 1
 . 19،ص

 .  20ص    ،   فسهالمرج  ن  - 2
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فكادبي أكبا  الرياض ي،نشار الانددية في ليبيا فترة هويلة من الزمن بصورة عامة مرسزة ع ى  ظليلقد  .اهالنصر في س 

كبببرة الطبببائرة ، التببنس، سسبببا أن الببببعمل انخبببر رسبببز اللعببببة سبببرة القبببدم ، سببرة ال بببلة ،  :انلعبباب ال بببي تزاولهبببا كبببذه اندديببة

فإن معظا املنا بين إليها والذين كادوا يترددون عليها كا من ا هذالعاب القوة  ولو  اكتسامه ع ى املالسسة ، والدراجات،

، ولبببا يكبببن لهبببا إي دور فعبببال فبببي خدمبببة الشبببباب مبببن النبببوا ي الثقافيبببة والفنيبببة أو  كبببواة كبببذه انلعببباب أو امل بببرعين لهبببا

روادبب  الهببتا ب  دببيخدمببة البي ببة املحيطببة  هببا مببن النببوا ي االجتساعيببة املختلفببة. ولكببن كببان كنببا  دعببمل اندديببة ال ببي كا

والشبببباب املنتسبببين إليهبببا  نوقبببد سببباعد ع بببى كبببذا ارتفببباو ن ببببة املثقفبببين ببببين الرياضبببيي الكببببرا،فبببي املبببدن  ةانخبببرا خالببب

وألبببببحي كببببذه اندديببببة مببببن أكببببا املاس ببببات الثقافيببببة والفنيببببة واالجتساعيببببة ال ببببي  هببببتا بأوقببببات الفببببرا  عنببببد الشببببباب 

 ليهد عولارت لها فرق موسيقية وم رحية ويترد
 
  (1)من الشعراء والكتاب. ا سثيرا

كببان النشببار الثقببافي  ارغببا أن مببن أكببدافه فقبب  رادبب  الرياضبب يالاكببتا ب فببي ليبيببا دببوعين كنببا  مببن اندديببة الرياضببيةو   

 حي    واالجتسا ي،
ُ
ا بسية أدديبة الت سية انددية الرياضية الثقافية االجتساعية إال أن مبن تقيبد  هبذه ها هل  ع ى اغل أ

، ليلةق
 
  في اقليا هرابلس الغرب.كان له دور ثقافي واجتسا ي وسياس ي من بينها حي   الرياض ي فكان دادي االتحاد  جدا

الرياضبببب ي ل والببببدور الببببذي لعبببببه ماس ببببيه فببببي قيببببادة  دببببادي االتحبببباد ع ببببى دور ت ببببلي  الضببببوء  إلببببىيهببببدف كببببذا البحبببب    

وموقفه من الحكومة   اللرنة التحقي  الرباعية ، ندية أباالبريطا ومعارضته لإلدارةالحرا  ال ياس ي في هرابلس الغرب 

الليبيبببة دعبببد االسبببتقالل وم ببباددته للبببزعيا دشبببير ال بببعداوي فبببي االدت اببببات  مسبببا أدي إلبببى  تصبببادمه ومعارضبببته فبببي دعبببمل 

ور كون محبباجابببات علسيببة وموضببوعية و سببتإ ىن دطببري دعببمل الا بباتالت ال ببي تحتببا  إلببأدحبباول كنببا وسببوف االحيببان لهببا  .

 ا :آلتالبح  كاكذا 

ومببا ي أكببا  ال ياسببيةلوتوجهببات ماس ببيه  مببا ي أكببداف  الغببربلدببادي االتحبباد الرياضبب ي فببي هببرابلس  م ببت تأسببس  

 بببي أكبببا مبببا  الرباعيبببةلالتحقيببب  لرنبببة  وسيبببف كبببان موقفبببه مبببن البريطاديبببةلأببببان اإلدارة ال ياسبببية ال بببي واجهتبببه  انحبببدا 

  هرابلسل والرياض ي في واالجتسا ي، الثقافي،ال ياس ي  كان دوره االستقاللل وسيف عداجهته دال ت و  املشاكل والعراقيل

ال ياسب ي  كبذا النباديوستكون اإلجابة ع ى كذه الا اتالت  ي موضوو ورقتنا البحثية ال بي دحباول فيهبا توضبيح دور   

 الغرب.هرابلس واالجتسا ي والرياض ي في مدينة  والثقافي

 - االجتمــاعي – السياســ ي –النشــا   - الســعداوي  -معارضــة – طــرابلس –االتحــاد  -  نادي  املفتاحية:مات  الكل

  الرياض ي -–ي الكشف –الثقافي 
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Abstract : 

The establishment of football sports teams in Libya began since the Italian occupation, i.e. before the 

twenties of the last century, but the establishment of sports clubs as institutions concerned with the 

sports, cultural and social activities of youth appeared in the mid-fifties of the last century when the local 

administrative authorities decided to grant official licenses to these institutions to enable them to 

practice Its sporting, cultural and social activity is legitimate and in accordance with the laws and 

administrative regulations. . 

Some historical sources, especially the newspaper Tripoli Al-Gharb, indicate that there are some 

clubs founded along the lines of the foreign clubs known at the time in the western region of Tripoli. 

Al-Ittihad Sports Club was the first club that began to appear in 1944 AD, after the merger of the two 

clubs Al-Nahda and Al-Shab, where since its establishment it played a major role in running the activity 

The sports club in the city of Tripoli, where there was no organization to organize sports competitions 

between sports teams, so the club took over this task and organized friendly competitions with English, 

Italian, Jewish and German teams, and also played a major role in cultural and social activity, 

establishing theatrical and musical groups and was a platform for preachers and poets, thus becoming 

a kiss that tends to It was visited by the educated youth in the city of Tripoli to express their opinions, 

so he took it upon himself to promote the literary movement, especially since most of its members 

were among the pioneers of the literary, theatrical and artistic movement in Libya. In the sports 

movement only, but also made the cultural movement parallel to sports and social activity, and also 

contributed to the political movement in the region Tripoli 

Key words; Club - Union - Activity - Sports - Cultural - Social - Political 
 



 2021العدد الثامن ديسمبر  م1969-1943س نادي االتحاد الرياضي ودوره الثقافي واالجتماعي والسياسي في مدينة طرابل 

  
 

  

 136 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

   االتحاد الرياض ي : س ناديسيأتالظروف التي أدت إلى  -وال  أ

دعببد كزيسببة ايطاليببا فببي الحببرب العامليببة الثاديببة عببادت الحيبباة فببي مدينببة هببرابلس ال ببي كادببي تعبب  بالراليببات االجنبيببة    

اليبات لترفيهبه عبن رلواالدجليحيبة مسبا أدا إلبى تأسبيس الفبرق الرياضبية لهبذه ا وانمريكيبةاملالطية واليهودية    االيطالية  

 يار   أبناءكا
 
  ضيا

 
فأسبس   تهارياضبية ملناف بكبده الفبرق وتأسبيس دبوادي  ةفسبا كبان مبن الشبباب اللييبي إال محاكبا وثقافيا

جببببزء مببببن النببببادي اندبببببا الببببذي كببببان فريبببب  الشببببباب الرياضبببب ي         كببببان دايجببببة الدببببدما  دببببادي االتحبببباد الرياضبببب ي الببببذي

ورئبيس الفريب  عسبورة الببارونا ، واسبتسر فريب  ، ر حبومقبره بباب الب، وال ياسبة  البعنالره مبن رجباالت اندب والع،و 

محسببود الخوجببة الببذي  أسببهر يالشببباب فببي مسارسببة نشبباهه مببن خببالل النببادي اندبببا ح ببت تكببوين دببادي النهضببة الببذي  

 الشببباب  ع بى فريب  حيب  غغلبب، قبدم العديبد مبن امل ببرحيات منحبي لبه ال ببلطات رخصبة ملسارسبة نشبباهه الرياضب ي 

يوجببد بببه عببدد مببن املثقفببين واندببباء والشببعراء والفنببادين. ولكببن دايجببة بينسببا فريبب  النهضببة ه بببوجببود عنالببر رياضببية 

في تشتيي جهودكسا فأتف  الفريقان ع ى   لظروف البالد االقتصادية وال ياسية فال ت سح بوجود فريقين مسا سب

  (1)ت باملدينة القديسة .و غتكوين دادي واحد باسا دادي االتحاد في  ارو در 

م حيب  ادبدمف فريب  1944يوليبو 29من كنا تأسس دادي االتحاد الرياض ي الثقبافي االجتسبا ي يبوم ال ببي املوافب        

فبببي عسبببارة انوقببباف ، وحضبببره  كبببل مبببن   والشبببباب لكبببرة القبببدم التببباد  للنبببادي اندببببا مببب  دبببادي النهضبببة، وعقبببد االجتسبببا

، سبببالا  بببرمي  ، سسبببال  ود الزدتبببوتا ، محسبببد الزقعبببارعجبببة ، املهبببدي الكريكمببب ي ، م بببو خأمحسبببد الكريبببو ، محسبببود ال

 ا ولبببا يتغيببب  عبببن كبببذا االجتسببباو سبببو  (2)ال بببرا ، عسبببر الببببارونا، منصبببور سعببببار ، محسبببد الشبببغيوي ، مظفبببر انميبببر. 

  (3). يدوذل  الدت اب الهي ة اإلدارية للنا، الدين سعبار من أعضاء النهضة  دجاالطاكر قنابه ، و 

في دبادي االتحباد الرياضب ي ستببي يبحيفة هبرابلس الغبرب فبي عبددكا الصبادر النهضة والشباب   وتحي عنوان إدما   

 1944اغ ببببطس 1بتبببباري  
 
ــى كرــــور هــــته الفكــــرة عفــــى  ــــك  ا  ــــي تفــــاهم ممثلــــو  ريــــن  ))قالببببي فيببببه  م مقبببباال ســــان وان ا ــــرنا إلــ

عفــى  ــر  أن يكــون لرــم االنضــمام إلــى نــادي  ا د ــي و هضــة واتفقــوا عفــى االنــدما  نلالشــااب التــالن للنــادي ا د ــي  مــن ممثفــي نــادي ا

 
 
ملــا يــنص عليــن قــانون النــادي  مندوبون عنهم في هيئة النادي ا د ي وقد عرض هتا االقتراح عفى رئيس النــادي ا د ــي  وجــده م الفــا

لحاليـــة تـــم انت ـــاب الريئـــة اأكثريـــة قانونيـــة وحـــ  الريئـــة  الوحيـــد للو ـــوغ إلـــى  ـــاي هم هـــو تكـــوي  الـــتي يرأســـن وأعلمرـــم بـــأن ال ريـــن

ديــدة وأدا ـكــان الكتلـــة الرياضــية الجديـــدة أكثريـــة أمكنهــا الحاـــوغ عفـــى هيئـــة ترضــتها ولكـــ  كثلـــة الرياضــي ن لـــم تقتنـــن باـــ حية الج

ــاد الرياضــــ ي يجمــــن النهضــــة و ريــــن الشــــ  ــم نــــادي االتحــ ب وكــــ  مــــ  أراد ااهــــتا املســــلت وقــــررت تكــــوي  نــــادي رياضــــ ي جديــــد تحــــا اســ

 (4) ((.امرلااللتفاف حو 

واسبندوا الرئاسبة ملحسبود ، ة اإلداريبة للنبادي أواجتسعي كل من كي  ي دادي النهضبة وفريب  الشبباب الدت باب الهيب      

لنببببادي لة اإلداريببببة أفضببببسي الهيبببب، الخوجببببة رئببببيس النهضببببة فتنببببازل عنهببببا فأسببببندت إلببببى أمحسببببد الكريببببو رئببببيس الشببببباب

 
 
  مبببن الرديببد سبببال

 
 د الخوجببو ، محسببب :أمحسببد الكريبببو رئي بببا

 
 ة سبببكرتيرا

 
للصبببندوق ، الطببباكر قناببببه  ، سبببالا  بببرمي  أمينببا

 

 .http://www.ittihad4ever.comمنتدى االتحاد لألبد ، حديث الذكريا  م  مسعود الزنتوت     - 1
 م(. 2012نوفمبر26   ، )طرابلس ،   لباحثمقابل  أجرتها ا، عشين  المؤرخ الرياض  لنادي االتحاد  عيسى  فتح     - 2
، مطيييييييييييييا   الثيييييييييييييور  1عزاليييييييييييييدير جرنيييييييييييييا،،عل  جرنيييييييييييييا،، مو يييييييييييييوع  فييييييييييييير  اليييييييييييييدوري الممتيييييييييييييا، تييييييييييييياري  وحقيييييييييييييا  ،  - 3

              9صم(،2000، )طرابلس، العربي 
لس الغييرب، )طييرابلس ، طييراب إدار  ،  صييحيف  طييرابلس الغييرب) إدما  النهض  والشباب فيي  نييادي االتحيياد الرياضيي  ((، تحرير،) الهيئ      -  4

 2ص(، م1949يناير  28



 2021العدد الثامن ديسمبر  م1969-1943س نادي االتحاد الرياضي ودوره الثقافي واالجتماعي والسياسي في مدينة طرابل 

  
 

  

 137 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 عضببببببو 
 
 مراقبببببببو  ا

 
 ا

 
، منصببببببور سعبببببببار، محسببببببد الزقعببببببار ، ع ببببببي املشببببببير ي، مظفببببببر فببببببوزي انميببببببر ، محسببببببد الشببببببغيوي ماليببببببا

  (1).أعضاء  

ريكمبب ي ، ع ببي كاد أمحسببد الكريببوي، محسببد الحببتومببن اناببخاذ الببذين سبباكسوا دشببكل سبيببر فببي تأسببيس دببادي اال       

ود الزدتببوتا ، سببالا  ببرمي  ، محسببد الزقعببار ، محسببود الخوجببة ، وغيببركا مسببن كببان لهببا الفضببل فببي املشببير ي ، م ببع

غيببباب انر بببيف الكافيبببة عبببنها ، و  علومبببات املتأسبببيس كبببذا النبببادي إال أن أسبببساءكا بقبببي مجهولبببة د بببب  عبببدم تبببوفر 

 
 
ى جادب  نشباهه الرياضب ي لبه دور تبرة ال بي كبان فيهبا النبادي إلبففعالياته وقي تأسي ه و ي ال  الخاذ بالنادي خصولا

 (2)في الكفاي الوهني ضد الوجود االستعساري. 

ويعنببي كببذا االسببا الببتالحا والتببراب ، أمببا  ببعار  ،انسببتاذ محسببد الشبغيوي  نوقبد اقتببري اسببا النببادي ع ببى الرياضببيي      

 ثالثبة متداخ هحي   لحلقات، منصور الكعبار النادي فقد لسسه  املهندس
 
ببين دبادي النهضبة  ةالوحبد لبة تعنبي ظاكريبا

وفريبب  الشببباب  فببي دببادي واحببد كببو دببادي االتحبباد الببذي يسثببل الحلقببة الكبيببرة ولكببن فببي الحقيقببة كببذا الشببعار يرمببز إلببى 

باللون  بيا، سسا اختار له الغاللةيلالوحدة  بين أقاليا ليبيا الثال  هرابلس، وبرقة، وفزان، وكو ضد مشروو تق يا 

  (3) د الزدتوتا.انحسر انستاذ م عو 

وعسومببا فببإن تصببسيا الحلقببات كببان ع ببى أسبباس توحيببد دببادي النهضببة وفريبب  الشببباب وادبثبب  عنهسببا دببادي االتحبباد        

بأدبه توحيبد الواليبات  به ثبال  حلقبات ولبيس أربعبة سسبا قبال الصبحفا ع بي جردباز فبي مقبابل ي معبه، ينن الشعار انل 

 عام   الثال 
 
 (4)م.1944ومشروو التق يا لا يكن واردا

 

 

 م 1944بنغازي في ماارراة ودية عام  دومة منت ب طرابلس ومحمدمسعود الزنتو ي منت ب 

 

 النشا  الرياض ي لنادي االتحاد: -أوال

  القدم:لعاة كرة -أ

 

  .10جرنا،، وأخر ،  المرج   الساب ، ص    عزالدير    - 1
      للييييور  والطباعيييي ،) طييييرابلس،  م، الشييييرك  العاميييي 1991-1944نييييوري فرحييييا ،  صيييي  فرييييي  االتحيييياد، مسييييير  فرييييي  االتحيييياد ميييير  يييين   - 2

 . 13(،صم1993
 م(.               2012نوفمبر 24)طرابلس،  ، مقابل  أجرتها الباحث   ،   بنادي االتحاد  الساب   ثقافي لان   األ تاذ عل  القمودي ر يس اللج  - 3
 .  ( م2016ر  اغسطس8رابلس ،  أجرتها الباحث   خصوص نادي االتحاد،)طمقابل   ،  المؤرخ الرياض  والصحف     عل  جرنا،  - 4



 2021العدد الثامن ديسمبر  م1969-1943س نادي االتحاد الرياضي ودوره الثقافي واالجتماعي والسياسي في مدينة طرابل 

  
 

  

 138 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

عببببد   بببرمي ،سبببالا  مبببنها:القبببدم فبببي مدينبببة هبببرابلس فكبببان  سبببرة نالعببببيالتحببباد عبببدد سبيبببر مبببن ا يدبببادادضبببا إلبببى       

 عبببببد هسببببالا بببببن ح ببببين،  أبوكديسببببة،محسببببود  الطويببببل،حسببببد أ بيببببحان، ظعبببببد الحفببببي سببببيا،حسببببد أ سببببريا، مال ببببال 

 دعببببد الحسيببب سبببان بيبببحان،الزدتبببوتا، عث وع بببى ومحسبببد، ومصبببطفاأببببوقرين، دشبببير الخضبببار، سبببالا قشبببا ، م بببعود، 

 (،مري بببيلهال ودانا) البببارونا، إبببراكيا سفالببة، ال نوسبب ي ع ببىاملربببراب، البببوال ي، عببامر  ع ببىو مصببطفا  املحرببوب،

 ( 1) فريح.التركا، ح ن بن  ظبن رج ، محسد بن ح ين، عبد الحفي نالرحس دالتونس ي، عبأبو القاسا 

 القبدم  االتحباد لكبرةوأول تشكيلة لفريب        
 
 معببد ال بال  زدتبوتا،لامصبطفا  املحربوب،د الحسيبد عبب مبن ضبسي سبال

حسبد أسالا  رمي  ، سالا ببن ح بين، سبالا قشبا  ، محسبود بوكديسبة ،  بوقرين، عبد ه  سفالة،إبراكيا    سريا،

 (2)الطويل ، محسد الزدتوتا ، عثسان بيحان ، م عود الزدتوتا ، ع ي الزدتوتا ، مصطفا البوال ي .

ن مقركببببا ال بببباب  الواقبببب  فببببي  ببببارو ضبببب ي ادتقلببببي إدارة النببببادي مببببامولببببد دببببادي االتحبببباد الري مببببن مدعببببد ادقضبببباء عببببا      

جبل إنشباء أوببدأت امل با ي الربادة مبن  ،(51إلى املقر الرديد الواق  في  ارو سيدي درغوت رقا )  )زدقة الريح(بوتنير

أول  م بافتتباي1945فبرايبر 18يبوم  اضب ي حيب  احتفبل فبيملع  لكرة القدم لكا تسبارس فيبه فبرق النبادي نشباهها الري

 ،  أس ه دادي االتحاد  ملع  لكرة القدم  
 
موق  مدينة املال ي التادعة ملعرض  والذي يق  غرب سور املدينة وكو حاليا

ي وقببد  ببار  فببي االحتفببال الببذ ليببرة ايطاليببة. أربعسائببة ألببفالببدولي، وبلغببي تكبباليف إنشبباء كببذا امللعبب  حببوالي  سهببرابل

بسشببببارسة فرقببببة مدرسببببة الفنببببون والصبببببنا    سمدينببببة هبببببرابل انكسبببب مببببنجسبببب  عببببب  فتتبببباي كببببذا امللال أقببببيا بسناسبببببة ا

لكببرة القببدم بببين فريقببا االتحبباد والفيرتببوس االيطببالي والببذي ة وتضببسن بردببامف االحتفببال إقامببة مببباراة وديبب ،املوسببيقية

ري  بتد موقا (3) فوالدوري.االيطالي  اللقاء الحكا أدار وقد الش يء،ادتهي لصالح فري  االتحاد بنايجة كدفين مقابل 

مصببببطفا  بيببببحان،عبببببد الحفببببيظ  الزدتببببوتا،م ببببعود  افريبببب  االتحبببباد لكببببرة القببببدم مجسوعببببة مببببن املببببدربين الليبيببببين وكبببب

  (4)الزدتوتا ، وع ي الزدتوتا. 

االتحبباد فببي  لفببرق لببذل  تببولي دببادية تقببوم بانظببيا م ببابقات رياضببية بببين اأوقبببل اسببتقالل ليبيببا لببا تكببن كنببا  كيبب      

ت وديبببة مببب  الفبببرق االدجليحيبببة وااليطاليبببة واليهوديبببة وانملاديبببة فبببي إقلبببيا هبببرابلس، و بببي يا م بببابقاظبببرابلس تنإقلبببيا هببب

-1945ي االتحببباد الرياضببب ي مبببن عبببام )عببببارة عبببن مباريبببات غيبببر رسبببسية وفيسبببا ي بببي حصبببيلة دتبببائف مباريبببات الوديبببة لنببباد

االتحبباد الثببانا مبب  فريببب   اليببة فريببب تالفببرق المببن املباريبببات مبب   ددخبباض فريببب  االتحبباد عبب م1945 وفببي سببنة .(م1948

 ساس يشتفري  ،  فولفاس االدجليحي  وفري ،  سلتي  بلفاسيوفري  ،  الفيرتوس االيطالي الثانا وفري  الفيرتوس انول  

كبذه الفبرق حيب   ز فبي كبل مبارياتبه مب ، فبادرببا كباود ي ،فريب الكيسرتبو  االدجليحي فريب   ،البيلسبون االدجليبحي فري     ،

 

 . 9عزالدير جرنا، ، وأخر ، المرج  الساب ، ص  - 1
                مو ييييييييييي  ليبييييييييييييا الوطنيييييييييييي  االل ترونييييييييييي    يييييييييييعيد اغنييييييييييييو  ، وفيييييييييييا  ا داري ال بيييييييييييير والرياضييييييييييي  القيييييييييييد م  يييييييييييالم القشيييييييييييا  راهيمإبييييييييييي  - 2

http://www.libya-watanona.co..l,ru.              
 

الرياضيي   الخامسيي  والسييتير لمولييد نييورى مييودي،)) صييفحا  خالييد  فيي  الييذكر   القكييذلع عليي  .؛ 17، صالعميييدعشييين  ، عيسييى فتحيي   - 3
(، م2009 االجتميييياع ،)طرابلس،  تصييييدرها اللجنيييي  الثقافييييي  لنييييادي االتحيييياد الرياضيييي  الثقيييياف  ،  38، س 15، ع مجليييي  االتحييييادالليبييييي (( ، 

 . 8ص
 .  10عزالدير جرنا، ، وأخر ، المرج  الساب ، ص  - 4

http://www.libya-watanona.co..l,ru/
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 أجبببببرا مباريبببببات مبببببب   م1946فقببببب . وأمبببببا فبببببي سببببببنة  البيلسبببببون االدجليببببببحي فريببببب  ،  الطيببببببران الدجليبببببحي   ل مببببب  فريبببببتعببببباد

والفريببب  ، اودغسببب تفريببب  ، االدجليبببحي ،  وفريببب  مصبببراته ، فريببب انسبببري االملبببانفري  ،ميكبببا االيطبببالي،وفري  الاشبببيساس

املباريبببات ال بببي أجراكبببا مببب  كبببذه  فبببي كبببل ز، وفبببااندببببا الفريببب  ،  N.C.6.Aفريببب و  ،راسببب فريببب   ، ليبيبببا و فريببب ،االيطبببالي

الفببرق فببي كببذه ال ببنة ماعببدا مباراتببه مبب  البببوليس االدجليببحي ، وفريبب  البلديببة ال ببي تعادلببه فيهببا معهسببا، وسببذل  أجببرا 

لنييببببببر   فريبببببب،ادجلببببببس االدجليحي رائببببببد  ،الطيببببببران االدجليببببببحي م مبببببب  كببببببل مببببببن 1948-1947عببببببدد مببببببن املباريببببببات فببببببي سببببببنة 

 ،االيطبببالي الحبببدائ وفريببب   ،املدفعيبببةوفري  ،لبحريبببةوفريببب  ا ،تريببببولي دي سبببترييوفريببب   ،يبببالو ر وفريببب   ،( E)الطيبببران

وفريبببب  ،الظهرةوفريبببب   ،رامببببس، وفريبببب  انملببببانوفريبببب   ،الطيببببرانوفريبببب  ، AGRAأجببببراوفريبببب   ،انسببببرا انملببببانوفريبببب  

، وفبباز بكببل السببال يوفريبب   ،سيوفنتببو وفريبب   انسببطول،ريبب  فو  ،الرببيا االدجليببحي   وفريبب ،منت بب  مصببراتة ،الليببدو

 (1) كذه املباريات.

لكثببرة الالعبببين املنا بببين لنببادي االتحبباد قببام املببدرب م ببعود الزدتببوتا بتق ببيا الفريبب  فببي بببادي انمببر إلببى ودايجببة       

 ريبب فانحسبر، و ف بفريب  االتحبباد ر عبب ، وثباالقببدملكبرة  ناوفريب  االتحبباد الثبا لكبرة القببدم ق بسين فريب  االتحبباد انول 

بببببوقرين،  عبببببد ه بوكديسببببة،محسبببود  سببببيا،نحسببببر( كببببل مبببن أحسببببد اوضببببسي تشببببكيلة االتحببباد انول ) انزرق.االتحببباد 

الزدتبوتا. م عود  البوال ي،مصطفا  التركا،محفوظ  حسيد،ح ودة  الخضار،الهادي   البارونا،  ع ى  ال را ،  دجاتا

 الرليببل،العببارف عبببد  قريفبة،لبببري  الطويببل،حسبد أ يببد،از ضببسي كببل مبن سببليا بببن  انزرق()فريبب  االتحبباد الثبانا  أمبا

 ع ى الهونا،محسد  الزدتوتا، ع ى بيحان،عثسان  سفالة،إبراكيا  املرراب،عامر  ح ين،سالا بن  الزدتوتا،مصطفا 

  (2) .البوال ي

فببي  نلالعبببيا دحببأحيبب  دجببد  الزدتببوتا،م ببعود  تتغيببر ح بب  رغبببة املببدرب ةالاشببكيلة غيببر ثابتببأن كببذه  حوالواضبب      

الكرويبة ادجبازات دبادي االتحباد ومبن  الثبانا.مب  فريب  االتحباد  ا ا دجده في مباراة أخبر ثمباراة م  فري  االتحاد انول، 

  ي: 

 : لكرة القدم ب ولة طرابلس الغرب-

ا بينهسب نفبرق مبثسبان م(  بار   هبا 1948/1949ن قبل دادي االتحباد فبي املوسبا الرياضب ي )أس ي كذه البطولة م       

فبببباز  هببببا فريبببب  و  ، هسببببا النببببادي فببببي البطولببببة ااالتحبببباد انزرق واالتحبببباد انحسببببر اللببببذان  ببببارك  :فريقببببان ليبيببببان فقبببب  كسببببا

تا، إبببببراكيا البحدطببببا، مصببببطفا م ببببعود الزدتببببو  زايببببد،سببببليا بببببن  نتشببببكيلته مببببن الالعبببببيوال ببببي كادببببي االتحبببباد انزرق 

ال بببببرا ، دجببببباتا  قريفبببببة،، لببببببري لتركبببببا، بلقاسبببببا  حبببببا التونسببببب ياونا، عثسبببببان بيبببببحان، محفبببببوظ ر اببببببال ع بببببىالببببببوال ي، 

-1949م/،1949-1948 :قببد فبباز فريبب  االتحبباد لكببرة القببدم  هببذه امل ببابقة فببي كببل املواسببا التاليببةو الزدتببوتا.  مصبطفا

 

، 31 ، ع صييحيف  االتحيياد  ، محمييد فخيير الييدير، )) صيييد  الخلييود فيي  نييادي االتحيياد(( ؛ كييذلع 30-22، العميييد ين  ، عشيي عيسييى فتح   - 1
       .؛كييييييييذلع هيئيييييييي  6ص ر(  م1433)طييييييييرابلس،  ، ثقافييييييييي  لنييييييييادي االتحيييييييياد الرياضيييييييي  الثقيييييييياف  االجتميييييييياع ال  لجنيييييييي لا رعيييييييي  تصييييييييدر، 21س
إدار  طييرابلس  ،  ،د.ع، د.س، صييحيف  طييرابلس الغييربارس اال طالييي  الثانوييي  ((، المييد التحيياد ل يير  القييدم يتبيياري ميي  فرييي ا تحرير،))فرييي ال

 .      2م(،ص 1947يناير  9الغرب،)طرابلس ،  
 . 29-22عشين  ، المرج  الساب ، صعيسى  فتح     - 2
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-1955،/م1955-1954،/م1954-1953،م1953-1952،/م1952-1951،/م1951-1950،/م1950

 (1).م1959-1958،/م1957-1956،/م6519

 

  از بها  رين االتحاد في املواسم التالية : القدم:لكرة ب ولة املحا ظات الغربية  - 

 (2)  .م1968-1967م/1967-1966م/1966-1965م/1965-1964م/1963-1962م/1961-1962      

  طرابلس:دية كأس االختاارية لال -

 جادببب  م بببابقة الدرجبببة انولبببى لكبببرة القبببدم فبببي لبببىإ تنظبببيا م بببابقة تادعبببة للعببببة سقبببررت لرنبببة سبببرة القبببدم بطبببرابل      

إعفاء دبادي االتحباد  ع ىالقدم لرنة سرة م  م حي  اتفقي انددية املشارسة في امل ابقة 1954منطقة هرابلس عام  

  مبا بببرةالتصبببفيات ع بببى أن يتأكبببل  لمبببن خبببوض مراحببب
 
 ع بببىريببب  االتحببباد ف  تبببلتس إلبببى املبببباراة النهائيبببة للس بببابقة دظبببرا

فبباز  هببا فريبب   القببوي.إتاحببة فرلببة لتنببافس بببين الفببرق املشببارسة وعببدم مواجهببة فريبب  االتحبباد يبب  وسببذل  فم ببتوي ر 

 (3)  .1962-1959/1961-1958م/1954-1953:االتحاد في املواسا التالية

 (4)م1969-1966/1968-1965م/1965-1964: القدم ةكر ل الليبيب ولة كاس الدوري -

 (5).يفز بها م ولم1962ئر سنة اكاس االستق غ بالجز رك في ا - 

 

 

 

 

 

 

  

 

قافييي  لنييادي االتحيياد   الثصييدر الجنيي    ، 37، س13، ع مجليي  نييادي االتحيياد  ، ))انجييا،ا  نييادي االتحيياد ال روييي  (  عليي  القمييودي، - 1
س طييرابلس الغييرب يننمييه نييادي االتحيياد (( أ))كيي  تحرييير، الكييذلع هيئيي   ؛  32ص  (، م2008الرياض  الثقيياف  االجتميياع ،)طرابلس، مييارس  

 . 2(،صم1949يناير  28ار  طرابلس الغرب، )طرابلس ،  ،د.س تصدرها إد1696، عصحيف  طرابلس الغرب، 
لنييادي    افييي   ، تصييدر اللجنيي  7، س 23، ع صييحيف  االتحيياد ، م  الالعب مختار الجفا ري (( ريا  ))حديث الذك، أحمد الشويهدي   -   2

 .  5ص  ( ، م1992االتحاد الرياض ، )طرابلس ، 
     ، تصيييدرها الجنييي  الثقافيييي  لنيييادي االتحييياد 62، ع  صيييحيف  االتحييياداص ((، علييي  القميييودي ، ))االتحييياد نيييادي األلديييي  والقييير  عيييدد خييي - 3

 . 15ص  ( ، م2006  ف  الجتماع ،) طرابلس، الثقاالرياض  
     تحريييير، )) االتحييياد يتيييو  نفسيييه  طيييل عليييى أند ييي  ليبيييياالكيييذلع هيئييي   ؛  33علييي  القميييودي ،))انجيييا،ا  نيييادي االتحييياد الرياضييي  ((،ص -4

 ،  ( م 1969ونيييي ي30  ،  د.ع ، د.س،   صيييدرها عبيييد القيييادر أبيييوهروس،) طيييرابلس ،   صيييحيف  الرا يييد، الممتيييا،((  ويخيييتم تجربييي  اليييدوري 
            ،  د.ع ،  صيييييييييييدرها  يييييييييييالم  يييييييييييبنه صيييييييييييحيف  الطليعييييييييييي لبطولييييييييييي  (( ، أس اصيييييييييييال) دراوييييييييييييل ،))االتحييييييييييياد يتسيييييييييييلم كييييييييييي  كيييييييييييذلع ؛  5ص

 .       6م(،ص1969يوليو11)طرابلس، 
 . 12، المرج  الساب ، ص وأخرعزالدير جرنا،    - 5
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 قرن املاض ي طرابلس في الخمسينيات ال القرهمانفي واليال اهر ياا ح الزنتو ي مسعود 

 

 

 

 

 الخار : رح ت الرياضية التي قام بها الفرين إلي ال -  

حيبب  أجببرا عببدد مببن  إلببى الخببار   برحلببة رياضببية مرة القببدم مببن ليبيببا يقببو يبب  لكببغعتبببر فريبب  دببادي االتحبباد أول فر          

 ةسن رحلة إلى تونس، م1969 عاماملباريات الودية،وفيسا ي ي سرل الرحالت الرياضية ال ي قام  ها منذ تأسي ه ح ت 

راتين م  فري  ا مباوأجر  1950هسا، ورحلة إلى مالطا سنة فيخ ر م اندف تين ضد الترجي وحسااوخاض مبار   م1948

م خبببباض فيهببببا مببببباراتين مبببب  سببببليسا وفلوريادببببا 1955م برحلببببة إلببببى  خببببرة إلببببى مالطببببا سببببنة اليتببببا وخ ببببركسا وقببببافسببببليسا و 

دس فبباز فببي م قببام برحلببة إلببى تببونس ولعبب  مبب  الترجببي التونسبب ي والببنجا ال بباح ي واتحبباد قببا1956وخ ببركسا ، وفببي سببنة 

،كيبرديباس اليتبا م وخاض مبباراتين مب  ف1961برحلة إلى مالطا سنة قام  مباراتين وتعادل م  النجا ال اح ي،وسذل 

 .(1) وخ ر دايجة املباراتين

 

 

 

 صييحيف  طييرابلسفرييي  االتحيياد األوو  قييوم برحليي  إلييى تييونس((، ر، )) تحرييي الكييذلع هيئيي   .؛ 166صالرياضيي ، الييدليل فيصييل فخييري،  - 1
  صيييحيف (، مطويييي  ))أورا  القميييودي  كيييذلع علييي  ؛ 2ص (، م1948ميييايو 9)طيييرابلس،  الغيييرب، تصيييدرد إدار  طيييرابلس  د.س، ، ، د.عالغيييرب

 . 18،صم(    2012نوفمبر12)طرابلس، ، تصدرها الجن  االولمبي  الليبي ، 7س  ، 15، ع   رياضلشباب والا
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 م 1950 رين االتحاد عفى متن الااخرة ارجيتنا متجرة إلى مال ة عام 

 

 

 بيا:يلالودية لفرين االتحاد الرياض ي من الفرق الزائرة  املااريات-

م عببدد سبيببر مببن فببرق اندديببة مببن انقطببار 1969م ح ببت عببام 1949تببرة مببن عببام تحبباد خببالل الفالاستضبباف دببادي ا       

ا مبباراة حقب  فيهبثالثبة وخس بون العربية الشقيقة والبدول الصبديقة واجبري معهبا مباريبات وديبة بسالعب  ليبيبا بلغبي 

كليبة ،فريب  بريبد الصبفاقس ا ،فريب  اليبفري  ببايركولون املاد نس ي ،منها مباراته م  فري  الصفاقس التو  دتائف ايجابية

، فريبب  البريطاديببة القببوات البحريببةفريب   ،رببيا البريطببانافريبب  ال ،)النس ببا( كبافنبر فريبب  الببوليس الحربببا )مصببر(، 

البريطبانا  لربيامنت ب   ،ةهلببة البباخرة الع بكرية االيطاليب، فريب   ناالبريطبا مدديين ببراسس رين    ،االدجليحي   رويال

فريبببب    ،سرايبفو)يوغ ببببالفيا( ، فريبببب  بن وسببببيو)البرازيل(، فريبببب   ج هببببة التحريرالرزائريببببةفريبببب   ،  سبببببالشببببرق انو 

  (1)ي وغيركا من فرق سرة القدم ال ي زارت ليبيا.صر امل الزمال 

 ةلييببي يسثببل لعببب  ول فريببفهببو أياضبب ي عببن دوره الريببادي فببي جسيبب  املربباالت الرياضببية ، ولبا يت ببل دببادي االتحبباد الر       

الوهنيبة فبي املالعب  العربيبة وانوروبيبة ، سسبا كبان لبه  برف تسثيبل لعببة سبرة القبدم الوهنيبة عنبدما  بار    سرة القدم

عتباره حامل لق  م ابقة ليبيا لكرة م با1967نول مرة في امل ابقات انفريقية لألددية لكرة القدم ، وكان ذل  عام 

فريببب   (32قاببببل فبببي البببدورة ) لكبببرة القبببدمكبببأس اندديبببة انفريقيبببة  م(، عنبببدما  بببار  فبببي1966-1965القبببدم فبببي موسبببا )

م تقابببل 1967دببوفسبر24( ، وفببي يببوم 3-2م، وخ ببر إمامببه )1967دببوفسبر12 مدينسببو مببن النيجببر فببي مالعبب  النيجببر يببو 

ريكس و ليقابل فري  اعشر  سادس انا( وبذل  تأكل فري  االتحاد إلى دور الث1-3االتحاد )ن في هرابلس وفاز االفريق

 

طيييرابلس  صييحيف  ، تحريييير،)) االتحيياد  كييرم الترجييي  التونسيي  (( الكييذلع هيئيي   ؛  30-27لييدير جرنيييا، ،وأخيير، المرجيي  السييياب ،صا زعيي - 1
 فيييو، عليييى األهلييي    كيييذلع العجيلييي   عييياس، ))االتحييياد ؛  2(،صم4991يولييييو 19، إدار  طيييرابلس الغرب،)طيييرابلس، 7،س1856، ع الغيييرب

كييييييذلع عبييييييد المجيييييييد  ؛  2ص ،  م( 1968اكتييييييوبر 7 صييييييدرها محمييييييد الشيييييياطر، )طييييييرابلس ،  د.س،  ، د.ع ،  صييييييحيف  اليييييييومالمصييييييري(( ، 
ر ابييييوهروس عبيييد القيييياد صييييدرها  ، د.ع ، د.س،  صييييحيف  الرا يييد ((،  عيييد مبييييارا  ضيييفيف  علييييى صفا سيييي  التونسييي   داالتحييييا فا،ابو ويشييي ،)) 
 . 2ص  (، م1965اكتوبر2،)طرابلس،  
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م 1967مببايو12اميرون الببذي لببا يصببل إلببى مدينببة  هببرابلس فببي املوعببد املحببدد للعبب  املببباراة ال ببي حببدد لهببا يببومدواال الكبب

وببببذل  تأكبببل فريببب  االتحببباد إلبببى  (1)نبببا.د ببب  تغيبببر موعبببد املبببباراة مبببن قببببل االتحببباد انفريقبببا دون علبببا الفريببب  الكسيرو 

التحبباد العببام اللييببي لكببرة القببدم الببذي أوقببف االتحبباد بسوجبب  قببرار ا دعببد ذلبب  انفببح  فريبب  ، اديببةسثالببدور الثالبب  

 (2)يقابل فري  االتحاد فري  االدجلبرت الزائيري. نم. وكان من املقرر أ1967نشاهه د ب  أحدا  حرب عام 

  الدراجات: رياضة -ب   

يب  انلعبباب رسبة جسلشبباب ملسااسيب  ف بات ملرببال أمبام جفبتح ام 1944 عبامعنبدما تأسبس دبادي االتحباد الرياضب ي       

 يياضبببر اسبببتطاو و  والرساعيبببة،الفرديبببة 
 
 نع بببى الرياضبببيي وه فبببرض سبببيطر ها ع بببى لعببببة البببدراجات دعبببد أن كادبببي حكبببرا

 نم حيببب  احتضبببن النبببادي مجسوعبببة مبببن الالعببببي1947 عببباموقبببد ببببدأت كبببذه اللعببببة فبببي دبببادي االتحببباد  فقببب ،انجادببب  

الكريبو، وع بي  ىوع بالطاكر الغدامسب ي، ومحسبود الطباكر،  :لدراجات مثللد ااالتحولوا تدري  فري  ذين تالقدامى ال

فببي  نوألبببح أسببساء دراجببي فريبب  االتحبباد مببن أكببا الرياضببيي م1949عببامقفببزة سبيببرة  تلبب  الرياضببةحققببي و بببن عببامر. 

الفقا،  االطاكر بوددداده، وسالد بن لدراجات من رمضان فرحات ،  محسو لشكل فري  االتحاد  تحي    اللعبة،كذه  

ن عامر ، الطاكر بن هاكر، ميالد ح ن، ع ي الكريو، سالا البعباو ، ع ي زائد، يوسف محسد ، ودظرا الزديباد ع ي ب

م بفببببريقين حيبببب  فبببباز الببببدرا  1949 امعببببجات لاعببببدد الببببدراجين بالنببببادي فقببببد  ببببار  دببببادي االتحبببباد فببببي م ببببابقة الببببدر 

حبد أعضباء فريب  أم اسبتطاو البدرا  سبالا البعبباو 1952 ماعبلبة لهذه ال بنة . وفبي ت الحرمضان فرحات في م ابقا

االتحبباد لرياضببة الببدراجات الظفببر بلقبب  هببرابلس للببدراجات لهببذا العببام  ع ببى الببرغا مببن املناف ببة الشببديدة مببن قبببل 

يقببببود فريببببب  االتحببببباد ت أن ديببببرو، سسبببببا اسبببببتطاو الببببدرا  رمضبببببان فرحببببباديببببباولي  كبببببو يراويببببا ،  االيطبببببالي البيبببببالفر  ىدراجبببب

  (3) سباقات الحلبة .اجات لل يطرة ع ى ر للد

م أول مشببببارسة خارجيببببة لفريبببب  االتحبببباد للببببدراجات وذلبببب  عنببببدما  ببببار  دراجببببو االتحبببباد ضببببسن 1954و ببببهد عببببام       

 محسببببود الطبببباكر كببببل مببببن : م ، وقببببد  ببببار  مببببن فريبببب  االتحبببباد1954املنت بببب  الببببوهني اللييببببي فببببي سببببباق القبببباكرة عببببام 

حبببد أوتبببولى مهسبببة التبببدري  واإل بببراف الفنبببي ع بببى املنت ببب  أببببوبكر سفالبببة ، فرحبببات ضبببان مور  دادبببه،  وع بببي زائبببد ،بودد

العيببي فريبب  االتحبباد . وفببي كببذه ال ببنة أيضببا اسببتطاو الببدرا  ع ببي زائببد الظفببر بلقبب  بطولببة هببرابلس للببدراجات. سسببا 

 يس فبببببببببببببي سبببببببببببببباق الحلببببببببببببببة . وفبببببببببببببهبببببببببببببرابلم ع بببببببببببببى لقببببببببببببب  م بببببببببببببابقة 1963 عبببببببببببببامتحصبببببببببببببل البببببببببببببدرا  ال هلبببببببببببببول إسبببببببببببببساعيل 

ا ثببب ، م1966ألبببيبي رياضبببة البببدراجات بنبببادي االتحببباد ببببالتراج  فبببي امل بببتوي الفنبببي ح بببت عبببام  (م1964/1965)عببباما

ن الفري  مبن البدراجين وقد تكو ع ى ال احة الرياضة ، م تواجد دشكل مكثف لدراجي فري  االتحاد 1969 هد عام  

اسبببتسر كبببذا الفريببب  فبببي التبببأل  هيلبببة فتبببرة   ، و يبببتببباي ، ومحسبببد الزوبة مفوجسعببب رمضبببان ، ي، وعببببد النيبببفبببر  عببببد ه

 (4).ال بعينيات القرن املاض ي

 لعاة كرة السلة : -    

 

 . 79فيصل فخري، المرج  الساب ،ص    - 1
 . 20دير جرنا، ،وأخر، المرج  الساب ،صعزال  - 2
 . 339-335عشين ، المرج  الساب ، صعيسى  فتح     - 3
 .  335المرج  نفسه ، ص  - 4
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سعببببار ، مصبببطفا  وضبببا كبببذا الفريببب  كبببل منصبببور ، م 1947تأسبببس أول فريببب  لكبببرة ال بببلة فبببي دبببادي االتحببباد عبببام        

ا ثببب (1)عبببارف، لئ  ببببن سبببلطان ،عببببد الرليببباة ، سسبببال الكعببببازي ، فبببسبببيال الزدتبببوتا ،  دجببباتا، ورا بببد ال بببرا ،ابوبكر

،  ، فباتح منكوسبة، إسبساعيل سبيالهعبدال بسي   ودالبر ورجب  ادبيبه، مبراد الخوجبه،ل مبن : ادضبا إلبي كبذا الفريب  كب

ات مباريبودظسبي لهبذا الفريب  عبدة  (2).رمضبان حبددة ، أحسبد الببارونا، أحسبد سبروار ، دشير الطرابلس ي ، ع ي وريب 

و حقبب  فريبب   ،حيبب  التقببا فريبب  داتببا، ومكببابا باس،وليبيببا ،م1947ا  ببار  فببي م ببابقة ثببو اليببة طوديببة مبب  الفببرق االي

نشبر  ىتحباد ع بومب  بدايبة الخس بينيات عسبل دبادي اال االتحاد في كذه البدورة ال بي دبال لق هبا فريب  داتبا دتبائف مرضبية ،

ل بلة ال بي سبرة ا دبادي االتحباد فبي بطولبة ة   بباب الثادويبة برعايب   بار لعبة سرة ال لة بين أبناء مدينة هبرابلس حيب

واحتفل الشباب بحصولها ع ى لق  البطولة في دادي االتحباد،  ،م1950ابريل20دظسها دادي الرات االيطالي في يوم 

زدتببببوتا ،  ببببي الحسببببد البببببارونا، عأرا  ، را ببببد ال ببببرا  ، إبببببراكيا الفقيببببه ، وضببببا الفريبببب  الفببببائز الالعبببببين دجبببباتا ال بببب

 ( 3)الشكشوكا.  م، ع ي الكريو ، ع ي  البا، كامل الفاس ي، ع ي امليلودي ، عبد ال ال ا تو مصطفا الزدت

حافة كببذه اللعبببة عببدة مشبباكل لعببدم تببوفر املالعبب  املت صصببة لهببا فببي مدينببة هببرابلس فطالبببي الصبب يوقببد واجهبب      

، م 1952فريب  الشبباب عبام لفوفه العيبي سبرة ال بلة فبي لب الليبية من دادي االتحاد احتضبان كبذه اللعببة حيب  ضبا

م( دعد أن حقب  التفبوق ع بى الفبرق 1954 /1953الفري  أن ينحو أول بطولة رسسية لكرة ال لة سنة )واستطاو كذا  

تشبببكل ادبببا ، والتيسببببو ، واملعلسبببين ، والحبببدائ  االيطبببالي ، وقبببد املناف بببة واملشبببارسة فبببي كبببذه البطولبببة . و بببي : فريببب  لوداي

رمضببان حسببودة ، مصببطفا البببوراوي ، را ببد ودجبباتا ال ببرا  ، دالببر عبدال ببسي  ، رجبب   نيبببفريب  االتحبباد مببن الالع

 (4)بيه ، رمضان الزايدي ، ومدر ها كان مراد الخوجة.دا

 ى ببلدرجببة انولببى ملدينببة هببرابلس دعببد فببوزه بالنهببا ا علال ببلة م لقبب  بطولببة سببرة 1955وخطببف فريبب  االتحبباد سببنة       

( ويكبون فريب  االتحباد أول فريب  لييبي يفبوز ببطولبة الدرجبة انولبى لكبرة ال بلة دعبد أن 29-34الحبدائ  االيطبالي)ي   فر 

 
 
لبة لبه إلبى تبونس وقد قررت إدارة النادي تكريا الفري  ع بى كبذا االدجباز بانظبيا رح (5)ع ى الفرق انجنبية.  كادي حكرا

تببونس . رة ال ببلة يببزور تحبباد أول فريبب  لييببي لكبباللتون ببية ، وكببان فريبب  اديببة اإلجببراء عببدد مببن املباريببات الوديببة مبب  اند

 
 
فببي الترتيبب  العببام مل ببابقة سببرة ال ببلة للدرجببة الثاديببة دعببد  وفببي دفببس العببام جبباء فريبب  االتحبباد الثببانا لكببرة ال ببلة ثاديببا

اديببببة لكببببرة ال ببببلة ة الثلكببببرة ال ببببلة ع ببببى لقبببب  م ببببابقة الدرجبببب ال فريبببب  االتحبببباد الثببببانفريبببب  ش ي.سبببب ي تببببا ، سسببببا تحصبببب

 (6)هرابلس. ةبسنطق
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تحصل فري  االتحاد ع ى لق  م ابقة الدرجة انولبى لكبرة ال بلة دعبد تعادلبه فبي أخبر لقباءات   1957مارس24وفي      

بفببارق النقببار لياسببد ذلبب  الريببل ع ببى ريببادة  وبببرغا كببذا التعببادل فقببد فبباز باللقبب  (40-40املوسببا مبب  فريبب  السببالي)

 (1)ة.اللعباالتحاد لهذه 

دببادي  ةبرعايبب انظببيا م ببابقة الدرجببة انولببى لكببرة ال ببلةبم 1958عببام سببرة ال ببلة فببي مدينببة هببرابلس  ةي لرنببوقامبب     

الدرجببة انولببى  م ع ببى لببدارة م ببابقة1959عببام  االتحبباد  فريبب ال ببي فبباز  هببا فريبب  الشببباب العربببا ، سسببا حبباز االتحبباد

الظفبببر بكببببأس التحبببباد للدرجبببة الثاديبببة ا، وسبببذل  اسبببتطاو فريببب   لعربببببالكبببرة ال بببلة دعبببد تفوقببببه ع بببى فريببب  الشبببباب ا

م حافظ فري  االتحاد انول لكرة ال لة ع ى تألقه ودال لق  م بابقة 1960أما في عام  ختصارية ملدينة هرابلس ،اال 

( 52-61) م( بنايجبببة1959/1960فريببب  الشبببباب العرببببا فبببي )هائيبببة موسبببا )الدرجبببة انولبببى لكبببرة ال بببلة دعبببد فبببوزه ع بببى 

وتحصببل العبببه رمضببان حسببودة ع ببى لقبب  الالعبب  املثببالي فببي كببذا املوسببا ، و ببار  فببي كببذا ، رية اختصببواتبعببه لقبب  اال 

دين ومصبطفا الببوراوي، ومسبساعيل سبياله، دورالب،ورج  امبيه ، املوسا كل من فاتح منكوسه،  ودالر عبد ال سي

فبي  لةلدرجبة الثاديبة لكبرة ال باكبرة ال بلة لقب  م بابقة انا لوفبي كبذا العبام أيضبا حقب  فريب  االتحباد الثببن محسبود،  

مدينببببة هبببببرابلس، وقبببببد ضبببببسي تشبببببكيلة الفريبببب  كبببببل مبببببن دشبببببير الطرابلسببببب ي، سببببالا تكيتببببب ، خليفبببببة فردكبببببة ، رمضبببببان 

 (2).الزائدي، محسد بودلغوسه

سسا   الغربية،  نطقةة للسلكرة ال لة ع ى كأس االختصارية لكرة ال ل  ل االتحاد انو م تحصل فري  1962وفي عام        

و ببهد موسببا ، تحباد الثببانا لكببرة ال بلة ع ببى لقب  م ببابقة الق ببا الثبانا لكببرة ال بلة فببي دفببس العبام فريبب  اال لتحصب

ليبيببا لكببرة ال ببلة  تطببور سبيببر فببي مجببال تنظببيا نشببار لعبببة سببرة ال ببلة عنببدما تقببرر تنظببيا م ببابقة م(1964/1965)

وبببذل  يفبببوز ، (58-60ك ببي هبببرابلس)ع ببى فريببب  ان  ز فببي النهبببا اافببو  بببابقة ه امل ببار  فريببب  االتحبباد فبببي كببذو نول مببرة ، 

لقب  م بابقة  ع بىم(1965/1966بلق  م ابقة ليبيا لكرة ال لة . وسذل  حاز فري  االتحاد لكرة ال بلة فبي موسبا )

 بببببذل  ع ببببى اللقبببب  الببببذي دا50-63ك ببببي هببببرابلس )ان  ال ببببلة دعببببد فببببوزه ع ببببى فريبببب  ةليبيببببا لكببببر 
 
املوسببببا  لببببه فببببي( محافظببببا

 ببى لقبب  امل ببابقة كببل مببن لببالي التركببا ، مصببطفا البببوراوي ، الببذي حبباز عشببكيلة الفريبب  االتحبباد  تاملاضبب ي. وضببسي 

 بببببببببن  ببببببببادي ، فبببببببباتح منكوسببببببببة . بقيببببببببادة املببببببببدرب رمضببببببببانجسعببببببببة الخويلببببببببدي ، محسببببببببد الهببببببببادي إبببببببببراكيا ، وديتسببببببببان ، 

رة ال لة،وسبرل أفضبل كبأدديبة املغبرب العرببا لطولبة م  بار  فريب  االتحباد فبي ب1965دغ بسبر31وفبي يبوم(3)حسودة.

(، ومب  وكبران الرزائبري 59-60االتحباد ورادس التونسب ي )، وكادبي دتائجبه كالتبالي : الترتيب  الثالب ، حي  أحرز تائفالن

 (4) (.75-73( وم  الوداد املغربا )72-73)

إلبببى م بببابقة  لة للسنطقبببة الغربيببة تأكبببال بببل حصبببول فريببب  االتحبباد انول لكبببرة ال بببلة ع ببى لقببب  م بببابقة سببرةدعببد       

م( وقد استطاو فري  االتحاد االحتفاظ بلق  م بابقة ليبيبا 1966/1967في عامها الثال  للسوسا) ال لة ليبيا لكرة

( وضبببسي 39-96النهائيبببة بببين فريببب  االتحببباد و الوحبببدة )لكببرة ال بببلة الثالثبببة للعبببام الثالببب  ع ببى التبببوالي . وكادبببي املبببباراة 

بببببن جسعببببة الخويلببببدي ، محسببببد ، ولببببالي التركببببا  البببببوراوي، مفتبببباي سببببليا ،   االتحبببباد كببببل مببببن مصببببطفاة فريببببتشببببكيل
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 عبببباما توقببببف نشببببار سببببرة ال ببببلة فببببي دببببادي االتحبببباد ملببببدة ثببببال  سببببنوات، وعبببباد مببببن جديببببد ثببببو   ببببادي، الهببببادي إبببببراكيا.

 (1).م  دادي بلخير الذي كان لديه فري  لكرة ال لة دعد أن اددمف  م1971

 ئرة : ال اكرة لا -د

حسبببد أرة الطبببائرة فبببي دبببادي االتحببباد مبببن الالعببببين محسبببد البببدي  ، منصبببور الهبببادي سعببببار ، م بببعود فريببب  سببب تكبببون       

بن  ظعارف ، عبد الحفي لرا د ال را  ، ع ي  البا ، املبرو  املصراتا ، عبد الرليو الزدتوتا ، ع ي وري  ، دجاتا 

 .الشكشوكا محكومة ، عبد ال ال 

، فكبببان الفريببب  العرببببا الخس بببينيات مبببن القبببرن املاضببب ي االتحببباد منبببذ  باكتسبببام دبببادي كبببرة الطبببائرةاللعببببة  يبببيحظ      

الوحيد الذي يابباري مب  الفبرق االيطاليبة إال أن نشبار كبذا الفريب  تعبرض للتوقبف أسثبر مبن مبرة د بب  قلبة املالعب  

يتكبببون مبببن  الالعببببين   ةكبببوين فريببب  لكبببرة الطبببائر حببباد تكبببرة الطبببائرة ، ورغبببا ذلببب  اسبببتطاو دبببادي االتاللخالبببة بلعببببة ا

را بببد فبببوزي ال بببرا  ، ع بببي و ، دجببباتا   حسبببد البببدي  ، منصبببور الهبببادي سعببببار ، م بببعود احسبببد الزدتبببوتا ، ع بببي وريبببم

، حيب  (2)ركبا ، ببن حكومبة ، عبدال بالم الشكشبوكا البى ، املبرو  املصراتا ، عبدالرليل عبارف ، عببدالحفيظ الت

كببرة لم  بار  فريب  االتحباد 1953ففبا عببام  م.1950هبرابلس عبام  رة ملدينببةئكبرة الطبااللقبب  بطولبة  لفريب دبال كبذا ا

االيطبببالي ادطوديادبببا كبببرة الطبببائرة وحصبببل ع بببى لقببب  امل بببابقة دعبببد فبببوزه ع بببى فريببب  فبببي الالطبببائرة فبببي م بببابقة هبببرابلس 

  (3)ر.دشوهين لصف

كبرة الطبائرة ، حيب  كبان الفريب  ال فبيلق  م ابقة هرابلس  د ع ىم( حاز فري  االتحا1960م، و1954وفي عاما )      

، واملعلسين، والحبدائ  االيطبالي،  ادطودياداالعربا الوحيد الذي ا تر  في كذه امل ابقة وتفوق ع ى فرق االيطالية ،  

اللرنبة ت بب  قلبة املالعب  ، و   كبرة الطبائرة فبي مدينبة  هبرابلس د ببالر م توقبف نشبا1960والنيسبو ، وبعد موسا 

م فتحصبل فريب  االتحباد 1964ا عاد النشار من جديبد عبام ثكرة الطائرة ، و الع ى نشار لعبة  فااملختصة باإل ر 

ا تعببرض ثبب كببرة الطببائرة بطببرابلس.الكببرة الطببائرة تببنظا تحببي إ ببراف اتحبباد لعبببة فببي الع ببى لقبب  أول م ببابقة رسببسية 

لكببببرة فببببي افريبببب  االتحبببباد  م اإل أن1966فببببي موسببببا  جديببببد م وعبببباد مببببن1965كببببرة الطببببائرة لتوقببببف فببببي موسببببا النشببببار 

 للنهائيات في م ابقة هرابلس للكرة الطائرة. هتي  غير ماكلاالطائرة احتل تر 

لس فبببي محاولببة للعبببودة إلبببى م  ببار  فريببب  االتحببباد فببي م بببابقة الدرجبببة الثاديببة لكبببرة الطببائرة بطبببراب1967 عببباموفببي        

لكبرة الطبائرة نول فبي ا ع بى لقب  م بابقة هبرابلس لي  االتحاد لف ة اآلمباصل فر مصاف فرق الدرجة انولى حي  تح

في م عندما عاد من جديد مل ابقة الدرجة انولى 1971عام مرة ،واستسر فري  االتحاد في نشاهه في كذه اللعبة ح ت 

 لكرة الطائرة دعد إعادة تنا
 
 وتنظيسي ظيا الفري  فنيا

 
 (  4).ا

 رياضة امل كمة: -هـ

كتسام دادي االتحاد منذ تأسي ه، حي  تحصبل دبادي االتحباد ع بى أسثبر مبن ل ي حظيي بااالرياضية    انلعابمن        

جبل أم استضاف دادي االتحاد فري  جسعيبة عسبر املختبار للسالسسبة مبن 1948بطولة وكأس وقالدة، ففا عام   أربعين
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، كبان مبنها يبونس القبذافي فاملالسسبين فبي النبادي  يبر مبنوهيد أوالر انخوة بين  باب الوهن الواحد. وتأل  عدد سبت

حسد فرحات ، عيس ي خليفة ، سعيد التار ي ، سالا مفتاي ، ومبراكيا الزليطني ، محسد بوفارس ، أحسد الكيالنا ،  أ

، مصببطفا ع ببي، محسببد نشببنو  ، والبببدري مفتبباي ،  محفببوظ غيبب ، محسببد عبببد ه ،محسببد القرقارشبب ي ، الكشببي 

أل  فيهبا مالسسبو دبادي االتحباد مبن السسة ال ي تبعديد من حفالت رياضة امللد انسود ، وقد دظسي ا، محسع ي جسعة  

 م.1969 عامح ت 1949سنة 

 رياضة السااحة: -و

حة ، وقببببد تببببأل  فببببي مجببببال كببببذه الرياضببببة ومببببن اننشببببطة ال ببببي  ببببسلتها رعايببببة واكتسببببام دببببادي االتحبببباد رياضببببة ال بببببا      

ا مي دريد، وسالا ذل  ال باي الهدعدد من ال باقات ، وس  زي محسد الطبال الذي فاال بام  1952وخالة في عام 

  الحضيري، محسد عا ور، محسود الهتكا. رالدوي ، مفتاي املصراتا، عبد القاد

 : ى القو  برياضة العا -ز

م انمر الذي 1944م في عااالكتسام والرعاية داخل أروقة دادي االتحاد منذ تأسي ه وجدت رياضة العاب القوي        

و دبادي االتحباد فبي مجبال يف م بابقات العباب القبوي، حيب  تبأل  رياضبتصبارات فبي م تلبإلبى تحقيب  ادجبازات واد يأد

، ومصبببباي  ه م تبببأل  املا ببباب  محسبببد عببببد1954نشبببار رياضبببة العببباب القبببوي وخالبببة سبببباقات الربببري ، ففبببا عبببام 

م فببي م ببابقة هببرابلس 1963 عببامحبباد فببي ت. وسببذل   ببار  دببادي االتببرات ( سيلببو م5الشببريف فببي سببباق الرببري مل ببافة )

ترتيب  الثبانا ومبن املا بابقين العبداء الوتحصل العبو دادي االتحاد ع ى ، نلعاب القوي ال ي دظسي نول مرة رسسية 

راكيا ، إبببب وبعبببد ذلببب  ضببا الفريببب  كببل مبببن عبببدالحفيظ التركبببا (1).عبببدهحسبببد أدببوارة، خليفبببة الشببريف،  ندببور البببدي

، إببراكيا البيحدطبا ، دشبير الطرابلسب ي ، ع بي  عببده أببو قبرينتبوتا ، زدوكديسة ، مصطفا وع بي البسفالة ، محسود أ

 (2)نشنو  ، ويوسف الراغس.

ضبببببسار العببببباب القبببببوي بسلعببببب  النبببببادي يبببببوم وفبببببي أهبببببار اكتسبببببام دبببببادي االتحببببباد  هبببببذه الرياضبببببة فقبببببد احتفبببببل بافتتببببباي م

 ل ع ى اداشاركا. سنشار كذه الرياضة والعدعا  م من اجل1972يوليو25

 رياضة الجولف:  -ي

م فبببباز فريبببب  1968دغ ببببسبر30م يببببوم 1968م، وفببببي عببببام 1962ازدكببببر نشببببار لعبببببة الرولببببف بنببببادي االتحبببباد عببببام       

 قب ل ىدبادي االتحباد ع بفبي و فريب  الرولبف ية ، سسبا حبافظ رياضباالتحاد ببطولة ليبيبا للرولبف وال بي دظسبي نول مبر 

 (3)م.1969ام عيا للرولف ح ت ولة ليببط

 رياضة كرة ال اولة :  -ح

فكودبي فريب  لكبرة الطاولبة تكبون ، م 1963 عباماكتسي إدارة دادي االتحاد بإدخبال لعببة سبرة الطاولبة إلبى النبادي        

ة ، ودببال منكوسبببببدر الببدين املحرببوب ، محسببد أبببو حلقببة ، يوسببف وريببي ، فبباتح مببن : مصببطفى حسيببرة ، محسببد كببارة ، 
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سسببا دبببال أبطببال فريبب  االتحببباد لكببرة الطاولبببة العديببد مبببن  ،ضببب يثببر مبببن موسببا ريافريببب  دتببائف بببباكرة فببي أسلالعبببوا كببذا ا

 (1)املرسز املتقدمة في م تلف امل ابقات.

يب  ى االكتسام بانلعباب الفرديبة أسبوة بانلعباب الرساعيبة، حم ع 1944حرذ دادي االتحاد منذ تأسي ه عام و       

ملنت ببات الوهنيبة فبي عبدد مبن املناسببات الرسبسية ثبروا مشباركات افبي كبذا املربال البذين ا نل  العديد من الرياضبييتأ

 ودالوا القالئد املتنوعة. 

 النشا  الثقافي واالجتماعي والسياس ي لنادي االتحاد الرياض ي. -2

ببين  بباب  ية ، والعسل ع ى نشبركالرياضاكتسام دادي االتحاد الرياض ي عند حدود رعاية انلعاب ا لا يقف  

م ع ببببى رعايببببة  بببباون الشببببباب فببببي جسيبببب  مجبببباالت الحيبببباة 1944ي منببببذ تأسي ببببه عببببام لببببي إدارة النبببباداملدينببببة بببببل حر 

وفبي  لرياضبة انكليبة والرسبسية ،االجتساعية والثقافية ، ومد ج ور التعارف والتعاون م  جسي  قطاعات الشبباب وا

هبببواة مبببن الم بببرحية ضبببسي خيبببرة  كودبببي فرقبببة اعنبببدم  بببر يبالنشبببار املارة النبببادي سبببي إدأهبببار النشبببار الثقبببافي اكت

املثقفبين ، مببنها مصببطفا انميببر، كبباظا دببديا ، سسببال ال برا  ، منصببور سعبببار، مصببطفا الزدتببوتا ، ودجبباتا ال ببرا ، 

ان، ومحسببببود ن سببببلطالرزيببببري، وفببببائ  ببببب رحسيببببده الزليطنببببي، وعبببببد القببببادال ببببرا ، و دريبيكببببة ، وسببببعيد ا يوعبببببد الغنبببب

سد  رف الدين ،  عبان كامبل ، محسبد التركبا، محسبد قنيبدي ، خيبري الخوجبة، عسبر الببارونا، الطباكر حالزقلعي، م

     (2) قنابة ، وعسران الحسدانا.

تاذ سبببعيد ال ببرا . وقبببدمي فرقببة دبببادي االتحبباد لعشببباق وأ ببرف ع ببى كبببذه الفرقببة املسثبببل واملخببر  امل بببر ي انسبب       

 ( 3).م(1950 -م1944الل الفترة من )التاري ية خو العاملية  تالتسثيليا أروو امل ري

الفصبىى، فبأعلن عبام العربيبة باللغبة ال بي تعبرض فبي م بري النبادي أن تكبون كبذه امل برحيات  ع بىوقد حرذ النادي  

بحيب   وائبل،ن ثبة الثالللفبائزين اوخصبص لهبذه امل بابقة جبوائز ماليبة  ،مل ر يلتأليف الم ابقة    أجراء  م ع ى1944

أكببا مببا قدمتببه فرقببة النببادي مبببن  ومببن (4)ليبببرة . (1000( ليببرة ، والثالبب )2000(  ليببرة ، والثببانا)3000)  مبلبب  ل ينببال انو 

 عسال  ي:أ

وقببببدمي ع ببببى م ببببري امليرامبببباري  ، و ببببي مببببن تببببأليف الببببزعيا املصببببري مصببببطفا كامببببل با ببببا ، طــــارق بــــ  زيــــادم ببببرحية -

الرزيببببري ، وفببببائ  بببببن  را  ، وعبببببدا لقببببادسببببال ال ببببر سميببببر ، ثيلهببببا مصببببطفا ان فببببي تس، وا ببببتر  م1944بطببببرابلس عببببام 

 ، سبببلطان ، وكببباظا دبببديا 
 
لبببا تنلبببه أي روايبببة قبلهبببا مبببن حيببب  توفيقهبببا فبببي أعبببداد املنببباظر  وقبببد دالبببي كبببذه الروايبببة دجاحبببا

  (5)قببببام  هببببا  فببببااد الكعبببببازي ومحسببببد  ببببرف الببببدين واملالدببببس ومحكببببام اإلضبببباءة ال ببببي
ُ
عببببام ذه الروايببببة ثيببببل كببببعيببببد تس،وأ

 م .1946  م،1945
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ع بى م بري الحسبراء بطبرابلس وحضبركا والبي هبرابلس  دبذا ، وأعيبد  قاتــ  أخيــنروايبة م 1944وقدمي الفرقبة عبام   -

لببببالي ا قبببدمي الفرقببببة م بببرحية سسبببب .أوالد انغنيببباءم. وفببببي دفبببس ال ببببنة قبببدمي الفرقببببة م بببرحية 1946 عبببامتسثيلهبببا 

مضبببار م بببرحية   م1945فبرايبببر  6يبببوم الفرقبببة مي دقببب وأيضبببا م.1945عبببام  لساندبببدالبببدين انيبببوبا، وم بببرحية فبببتح 

لصبالح  امل برحيةو ي من تأليف انستاذ الكبيبر محسبود عسبر امل بالتا ، ومخبرا  عسبورة الببارونا ، وكبان دخبل   القسار

 (1)ن.يمنكوبا وادي املرني

و ببببي ، ل فصببببو يليببببة تتببببألف مببببن خسببببس ي تسثم و بببب1946عببببام  خليفببببة الصببببياد وكببببارون الر ببببيدالفرقببببة روايببببة  قببببدمي-

كا الهبادي عرفببة فبي مقببال هويبل فببي يبحيفة هببرابلس دباندا بيد ، وقببد دقب ملي ببة م برحية أخالقيبة اجتساعيببة كزليبة 

 (2)الغرب.

أدبيببة غراميببة ألفهببا الشبباعر الفرنسبب ي  ي تسثيليببةم و بب1947عببام  الفرسببان الثالثببةقببدمي الفرقببة امل ببرحية العامليببة  -

الفرسان بصبحبة مجسوعبة مبن الفنبادين مبن بيبنها  دكاظا دديا دور أح نان،ومثل فيها الف م1820 عامو  فكتور كوج

 جنبباب املفببااقببدمي الفرقببة م ببرحية  العبباموفببي دفببس  (3).سببعيد ال ببرا  ، ومصببطفا انميببر ، وغيببركا مببن الفنببادين

دبديا ،  ابدور جنباب املفباا كباظ وقام لشهير ديكوالي جوجول، و ي ملهاة عصرية ادتقاديه الذعة ،للكات  الروس ي ا

حسيببده الزليطنببي ، سببعيد ال ببرا  ، سببليسان توميببه ، ومحسببد بببن أا ببتر  فببي التسثيببل طفا انميببر ، و ودور املببدير مصبب

 لببببوفيه ، و ببببعبان كامببببل ، عسببببورة  ببببوبادة ، ومحسببببود الزقلعببببي ، وقببببدمي ع ببببى م ببببر 
ُ
عيببببد تسثيلهببببا عببببام ي الحسببببراء ، وأ

 (4)م.9661

ست هببا للس ببري وأخرجهببا سببعيد ال ببرا  ، وقببام فيهببا بببدور عبببد  لفيــ اعــام مي الفرقببة م ببرحية م قببد1949وفببي عببام -

 ياملطل  ، ورا د ال را  بدور أبركبة الحبمب ي ، وا بتر  فبي التسثيبل فيهبا ح بن الشبغيوي ، وح بن انميبر، عببد الغنب

 (5)مليلودي.دربيكة ، وع ي ا

سباعة مب  الشبهيد والثاديبة  م1990عبام  اليبيب دعنبوانانولبى  نيروايتبم ع بى م بري الحسبراء 1950قدمي الفرقة عبام   -

 مدريبيكببة ، عبببد ال ببال  يعبببد الغنب :وسالكسببا مبن تببأليف سببعيد ال ببرا  ، وقبد ا ببتر  فببي تسثيلهسبا كببل مببن عسبر املختببار

حسيببده الزليطنبببي ، مصببطفا سبببالا بببن محسبببود ، ح بببن ا، بر بببان و الشكشببوكا ، مصبببطفا الزدتببوتا ، محسبببد عصببيا 

   (6) بوبكر ساس ي.ي  أا د وراما ال را ، والشر وي ، محرم بن موس ت ، و الشغي

 

 .246، ص(م1981، ) تونس،لفر والمسرح ف  ليبيا ، الدار العربي  لل تاب  ، امحمد  شير عريب  - 1
 . 247المرج  نفسه ،ص -2
 . 57(، صم2006،)طرابلس،      للثقاف مفتاح  ويس  الفرجان ،المو يقار كاظم ند م بر مو ى حياته وفنه، المؤ س  العام  - 3
،  إدار  طيييرابلس الغيييرب، ) طيييرابلس ، 4، س 1261، ع  الغيييربابلس صيييحيف  طييير تحريييير،))ملخو روا ييي  جنييياب المفيييتش((، الهيئييي   - 4

ف  صييحي ، تحرير،))فر يي  نييادي االتحيياد المسييرحي  تقييدم روا يي  جنيياب المفييتش علييى مسييرح الحمييرا  (( ال؛كييذلع هيئيي   2(،صم1947يوليييو19
 . 2(، صم  9471يوليو23، ، إدار  طرابلس الغرب،)طرابلس4، س  1257،ع  الغرب  طرابلس

، اللجنيييييييييي  الثقافييييييييييي  لنييييييييييادي االتحيييييييييياد الرياضيييييييييي ،) 21، س30،ع صييييييييييحيف  االتحيييييييييياددير،)) صيييييييييييد  الخلييييييييييود ((، خيييييييييير المحمييييييييييد ف - 5
 . 4ص  م .ر(، 1423يناير15طرابلس، 

، اللجنيي  الثقافييي  21، س 29-28، ع دصييحيف  االتحييام ((، 1990 يين  ا  ليبيييا محمييد فخيير الييدير، ))كتييب  ييعيد السييرا  تمثلييي   عنييو  - 6
 . 6ص  ، م ر( 1423الربي    17) طرابلس ،    ياض ، لنادي االتحاد الر 
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غ بببتد ي فيهببببا أسبببببر ال ببببي   إلبببى جادبببب  امل بببري اكببببتا النببببادي ببببالفن واملوسببببيقا ، وذلببب  بإقامببببة الحفببببالت املوسبببيقية       

مبببن أحيبببا العديبببد مبببن  مقدمبببةغلببب  املناسببببات الدينيبببة والوهنيبببة واالجتساعيبببة ، وكبببان فبببي املطبببربين واملوسبببيقيين، فبببي أ

حسد أو ،  عثسان دجياوفرقته املوسيقية ، ومطرب املواحات  م تار  اسر املراب طرب  امل يالي الطربية في الناديلال

عليها الفنان كباظا دبديا  فغشر  لنادي فرقة موسيقيةل، و  دذا   الذي كان علا من إعالم الفن اللييي  أفندي  اكين

  ُغعببدي ذالبب سببالم قببدري(الرزيري) م ببال عبببد ال، ومبن أكببا مطربيهببا 
 
أول  تالببذي غنبب ومحسببد مر ببانلكببرة القببدم ،  العبببا

حفلببة فنيببة سبباكرة  ءحيببابأ. وكببان دببادي االتحبباد يقببوم  محسببد سببلياسببذل  و م 1951مببرة فببي حفببالت دببادي االتحبباد عببام 

مبن حبين آلخبر أيضبا  ديالنبا يقبومو وتدوم كذه ال هرة إلى ساعات متأخرة مبن الليبل ، ،  كل ليلة جسعة من كل أسبوو

ال ببي  عيببد املولببد الشببريفومببن أكببا كببذه الحفببالت حفلببة  ،الحفببالت الفنيببة ال بباكرة ملناسبببات وهنيببة ودينيببة  ءحيبباأب

 
 
   كادي تقام لها سنويا

 
  حفال

 
حي  يفتتح الحفل بتالوة الذسر ، دي  سبير يلي   هذه املناسبة بسجهودات  باب النا  دينيا

لنبببادي محاضبببرة دينيبببة تبببدعو  بببباب النبببادي لت لببب  فبببين فبببي اقحبببد املثأثبببا يلقبببا  ،يسببب يال و  الحكبببيا للقببباري مصبببطفا

وت بببرد فصبببول مبببن قصبببة مولبببد الرسبببول الكبببريا ، قصبببيدة دينيبببة  هبببذه املناسببببة  اببببأخالق الرسبببول الكبببريا ، سسبببا تلقببب

ثببا يتلوكببا ، ة سببتراح، وتعقبب  ذلبب  ا محسببد التريكببا هببا فرقببة  ببي  املنشببدين  متقببو يت للهببا أدا ببيد فببي مببدي الرسببول 

، وت بببببتا الحفلببببة بفوالبببببل موسبببببيقية وترديبببببد أدا ببببيد وهنيبببببة بقيبببببادة ع بببببي  عبببببام الفيبببببلرحية دينيبببببة مثببببل  بببببتقببببديا م

ضرين، ويشرف  كار ع ى الحاوح ودة فحيسة، والها مي تومية، وكان ال ي لو أي حفل يقام من توزي  ان ، الزدتوتا

 ( 1)ل.ليخ موعبد ال ال  ،الطويييح ن  في الغال  ح ن الشغيوي، تع ى كذه االحتفاال 

دشببير ال ببعداوي إلببى  يم حفببل بقببدوم الببزعيا اللييبب1950دببوفسبر10 ومببن الحفببالت الكبيببرة ال ببي أحياكببا النببادي يببوم      

، واسبتهلي الشبهيد عسبر املختباروسباعة مب    م،1990عبام دعنبوان ليبيبا نهبرابلس قبدمي خاللهبا فرقبة التسثيبل روايتبي

 بكل اسببتعراض ع بى أنغببام  لبة الهرمببونا . وقبد تببولي عزفهببا  نبادي فببيلغنببي ببه لفيببف مبن  ببباب اهنبي تالحفلبة بنشببيد و 

، ونشبببيد  أحسببد قنابببة. وبعببد تقببديا التسثليببة انولببى سببس  جسهببور نشببيد االسببتقالل مببن تببأليف الشبباعر ع ببي الزدتببوتا

اء سبلاملحتفبا ببه عبدد مبن العجادب  ، وحضر الحفل إلى  رع ي لد ي عبد القادور لشاعر الشباب دحن أعدددا الصد

 (2)والوجهاء وانعيان،  ووفود من دواخل إقليا هرابلس الغرب.

كببرم فيهببا عببدد سبيببر مببن ال خصببيات الوهنيببة والعربيببة ، وسثيببرا مببا يسسببا كببان النببادي يقببيا حفببالت غببداء أو عشبباء       

  ي :سرمي من أكا ال خصيات ال ي  ،الحفالت إلي مهرجان خطابا سبير تتحول كذه

 (3).م1946عام  جريدة برقة الرديدة سحفل تكريا لرئي -

 (4)تحول إلى مهرجان خطابا. م حي  أقيا حفل سبير1947عام البعثة البرقاويةتكريا  -

 

) ييهر  فيي   ، .؛كييذلع  محمييد فخيير الييدير247كييذلع  شييير عريبيي  ، المرجيي  السيياب ، ص ؛ 4محمييد فخيير الييدير، )) صيييد  الخلييود ((، ص -1
 .  12ر(، صم 1423الما     26لنادي االتحاد الرياض ،)طرابلسل، الجن  الثقافي   21، س  35، ع  حادحيف  االتصنادي االتحاد ((  

   (م2001بنغا،ي ،  )،  اريونس  جامع    ، ر ال  ماجستير، كلي  اآلداب ( م1951 -1943) علجي   شير العرف  ، التاري  الثقاف  لليبيا  - 2
 . 248كذلع   شير عريب  ، المرج  الساب ،ص  ؛ 
       ، إدار  طييييرابلس الغييييرب، 3،س 2310ع  ،  صييييحيف  طييييرابلس الغييييربتحرير،))نييييادي االتحيييياد  كييييرم ر يييييس جريييييد  بر يييي  الجديد ((، الئيييي  هي - 3

 . 2(،صم1946نوفمبر   8) طرابلس ،  
    س الغيييرب، ار  طيييرابل، إد4، س 1381،ع  صيييحيف  طيييرابلس الغييربتحرير،))وصيييوو البعثييي  رياضييي  بر اويييي  إليييى نييادي االتحاد((، الهيئيي   - 4

   . 2ص  (، م1947د سمبر 25) طرابلس ،  
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 (1)م . 1948سنة  تحرير ليبياة أتكريا كي -

 وعودته  زكريةي قام النادي بتكريسه بحفل سبير دعد استكسال دراسته ان الذ محسود لبىيالشي   -

 (2)م.8194 مإلى الوهن عا

نسبتاذ مصبطفا فهمببي ام ال ببي ضبسي كبل مببن 1949عبام  للبعثببة العلسيبة املصبريةتكبريا دبادي االتحباد فببي حفبل سبيبر  -

 (3).لر الدين انسطى اوالشي  أحسد رفعي البدراوي وانستاذ د رئيس البعثة

 (4)م.1949عام  د سو انمير إدريس ال نوس يحفل ترحي  -

رئبببيس  ببببوغرارةأومفتببباي أفنبببدي رئبببيس ق بببا  بببسال أفريقيبببا فبببي املكتببب  العرببببا بلنبببدن ،  هببباكر الخسيبببري تكبببريا  فبببلح-

 (5)م.1949رابطة الشباب دردة عام 

 مفاا املدارس  ميرليز ح ن ال :وال خصيات املهسة ال ي رافقتها وكا البعثة التون يةتكريا -

 (6)م.4919عام  واملارخ عثسان الكعا التون ية ، 

انكاديسيببة فبي كليبة الشببرهة  دعببد اسبتكسال دراسبتها محسبد الزدتبوتا، وع ببي أفنبدي قبرو سببتاذ حفبل تكبريا سبيبر لأل -

 (7)م.1949امللكية بلندن عام 

 (8)م1949تذة املدرسة الوهنيين عاموأسا ، في مدرسة هرابلس الثادوية الطلبة النا حينسرم دادي االتحاد  -

عببببام   ي تسثببببال الشببببهيد عسببببر املختببببار مببببن دحتببببهإلببببى النبببباد االببببذي أكببببد ي أدببببديرأفنببببد محسببببودألسببببتاذ لحفببببل تكببببريا  -

 (9)م.1949

 

 5، إدار  طييرابلس الغييرب ،) طييرابلس ، 6،س1488،ع  صييحيف  طييرابلس الغييربم هيئيي  تحرييير ليبيييا ((، د  كيير )) نادي االتحا، تحريرالهيئ   -  1
 .  2(،صم1948مارس  

مييايو  14  الثقافييي  لنييادي االتحيياد الرياضيي ، ) طييرابلس ، اللجنيي 21، س 22ع  صييحيف  االتحيياد، محمييد فخيير الدير،)) صيييد  الخلييود (( ،  - 2
 . 6م.ر(،ص1423

، إدار  طيييرابلس الغيييرب ،) 6، س 1704، عصيييحيف  طيييرابلس الغيييرب)نيييادي االتحييياد  كيييريم البعثييي  العلميييي  المصيييري  (( ، رير،) تحالهيئييي   - 3
 .   2ص  ( ، م1949يناير  15طرابلس،  

س ، إدار  طييرابل7،س1846،عصييحيف  طييرابلس الغييربدي االتحيياد  مقييدم  ييمو األمييير المعنييم (، ترحيب نا ))أنبا  الحاضر  ، تحريرالهيئ     -  4
 . 2(،صم1949يوليو  12رب،) طرابلس، الغ
، إدار  طييرابلس الغييرب،) 7، س 992، ع  صييحيف  طييرابلس الغييربتحرير،))ت ييريم المكتييب العربيي  بلنييد  ورا طيي   ييباب درن ((، الهيئيي    - 5

 .   2(، صم1949مبر  د س 19  طرابلس ، 
، إدار  طييييرابلس 7، س 1858،عف  طييييرابلس الغييييربصييييحي، ( تحرييييير،)) مأذ يييي  غييييدا   اليمهييييا نييييادي االتحيييياد للضيييييوا التونسيير( الهيئيييي   - 6

 .   2(، ص  م1949يونيو  21الغرب،)طرابلس، 
 إدار  طيييييرابلس ، 7، س1995،ع صيييييحيف  طيييييرابلس الغيييييرب، تحريييييير، ))ت يييييريم صيييييدي  النيييييادي علييييي  أفنيييييدي  محميييييد الزنتوت (( الهيئييييي   - 7

 .   8(، صم1949د سمبر29الغرب،)طرابلس
، 7،س  1835،ع صييحيف  طييرابلس الغييرب، بيي  النيياجحير فيي  مدر يي  طييرابلس الثانوييي  واأل يياتذ  الوطنيير(( الطل تحرييير ، ))ت ييريمالهيئيي   -  8

صييحيف  ، نفييت) علييى المحيييم االجتماع (( االتحيياد ي؛كييذلع محمييد فخيير الييدير، ))نييادي 2(، ص م1949يوليييو10إدار  طرابلس الغرب، )طييرابلس، 
 .  4(، ص ر م1423الما     26الرياض ،)طرابلس  تحادلنادي االل،الجن  الثقافي   21، س35ع،   االتحاد

، إدار  طييييرابلس الغييييرب، 7، س 1995،عصييييحيف  طييييرابلس الغييييرب، تحرييييير،)) حفييييل ت ييييريم محمييييود انييييدير فيييي  نييييادي االتحيييياد (( الهيئيييي   - 9
 .    2(، صم1949سمبر  د 29)طرابلس
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 (1)م .1952في حفل سبير عام  دشير ال عداوي تكريا الزعيا اللييي  -

 (2).م1954عام  الروالة املصريةتكريا النادي لفرقة  -

 
 زيارة ولي العرد لنادي االتحاد

      

كادببي تقببام املحاضببرات بصبببورة   حيبب، وانم ببيات الشببعريةدوات نببوال ة مواسببا للسحاضببراتدي عببدوقببد دظببا النببا   

 
 
لفيف من أببرز و ار  فيها  ، (3)يأتا املحاضرون من الدول الشقيقة إللقاء املحاضرات دائسة في مقر النادي وأحيادا

ي لببد ي  بببببوكروس ، عأ بببد القببادر، وع مصببطفا املصببراتا ، وخليفببة التليسبب ي يفكببر اللييببي أمثببال :ع ببأعببالم اندب وال

ومحسد فريبد سبيالة ، فبااد الكعببازي ، محسبود الهتكبا ، ع بي البذي  ، لبالح دراويبل وغيبركا ، ومبن رواد   ،القادرعبد  

 (4)الفكر العربا أمثال: عثسان الكعا  ، والشاذلي القلييي وغيركا.

 ومن املحاضرات ال ي أقيسي في دادي االتحاد  ي:     

 البغمل و الح ، محاضرة (5)عا ور  دألستاذ عبد الحسيل باسة الشيوخ ونشار الشبكح ضرةمحا -

 (6).م1947ألستاذ خليل ب  الخوري عام لمنطقا دقي   في تحليل

 

    إدار  طييرابلس الغييرب،  7،س1724،ع ف  طييرابلس الغييربصييحي، ( ( فيي  نييادي االتحادالسييعداوي  بيييع   شييير ييعاد  )) ت ييريم ، تحريييرالهيئيي  - 1
    . 2م(،ص1949فبراير  9س، ) طرابل

 .  247 شير عريب  ، المرج  الساب ،    - 2
 ، إدار  طييرابلس الغييرب، 7، س 1730،ع  صييحيف  طييرابلس الغييرب، اضيي (( تحيياد الريتحرير،))افتتيياح مو ييم محاضييرا  نييادي االالهيئ     -  3

 .  2(، صم1949فبراير1) طرابلس ، 
 .  401فتح  العشين ، المرج  الساب ،ص    - 4
 1289علغييرب، ا صييحيف  طييرابلس، هيئ  تحرير،))محاضر  الشي  عبد الحميد عا ور حكم  الشيوخ ونشاط الشباب فيي  نييادي االتحيياد ((   -  5

 . 2(، صم1947اغسطس12ر  طرابلس الغرب، ) طرابلس ،  ، إدا4،س  
    ، إدار  طيييرابلس الغيييرب، 4، س 1287، ع صيييحيف  طيييرابلس الغيييرب ، غض فييي  نيييادي االتحييياد (( واليييب تحريييير،)) محاضييير  الحيييبالهيئييي   -6

 .  2ص  (، م1947 بتمبر،  ) طرابلس  
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 (1).م1947عامدقدق  نعبد الرحسل محاضرة اإلسالم -

 (2).م1947عام  ي املرتس ُر  املرأة عنوانية دعنوان محاضرة سليسان توم -

 (3)م.1949اضية أدبية ألقاكا فااد الكعبازي عام اضرة ريحو ي م دار  اعر انبطالنبة محاضر -

هاانــتا اعــود .لايــت .. لايــت يــاوط   )) :البذي قبال فيهبا  (4)م1950عبام لبي  يباوهنت لبيب  محاضرة مصطفا ع ي املصراتا-

 (5) ((.ل  تتغ لعد اليوم ول  تضام... عرا ب ن يديت .....روحي أض. إليت

 عام  دحن والعاداتي محاضرة اجتساعية عنوا)ها اللرنة الثقافية بالناد سانستاذ فريد سيالة رئي قىلأ-

   (6)م.1958
 
تعاقب  عليهبا هبقبة مبن سببار  لقبر نموضوو واحد أذسبر منهبا محاضبرة ا يما تتاد  سل لة محاضرة ف وسثيرا

بيبة مبن قببل العديبد نداالرغرافيبة واالجتساعيبة و ة و حلبل مبن الناحيبة التاري يب يالبذليبيا وموضوو   ،باء والعلساءاند

  (7)من املثقفين. 

 م. 1970عاموأثركا في املرتسعات  ريةالتفرقة العنص دعنوان  يمحاضرة انستاذ ال نوس ي عبد الهاد -

 م. 1974عام  مفهوم الوحدة العربيةمحاضرة دعنوان  -

ن واندبببببببباء و املثقفبببببببهبببببببا يإلا نبببببببادي عبببببببدة دبببببببدوات ودعبببببببلاي عقبببببببدت فببببببب مجبببببببال النبببببببدواتنشبببببببطة الثقافيبببببببة فبببببببي انومبببببببن        

 القرن املاض ي دذسر منها: من بداية ال بعينيات  م ن في مدينة هرابلس حي  أقيسي معظسها و والصحافي

أبببببو الشواشبببب ي ، خليفببببة الببببباي ،  نعبببببد الببببرحس  ببببار  فيهببببا انسببببتاذ املفهببببوم الحقيقببببا للرياضببببةإدارة دببببدوة دعنببببوان - 

 م.1973عام سر و ب فالبوال ي ، عبد اللطيفا رمضان رج  ، مصط

د حضركا جس  من اإلخوة امل اولين كان بيبنها دورة انلعاب الفردية في الرف  من م توي الفر أقيسي ددوة دعنوان   -

 (8)م. 1974، زيد وديس عام  عبد ه امليالدي ، دشير الطرابلس ي ، ال ني معبد ال ال : انساتذة 

نبببادي العديبببد مبببن الصبببحف الحائطيبببة والنشببببرات الفيبببة بنبببة الثقاردرت الللنشبببار الثقبببافي ألبببا اوملبببى جادببب  كبببذ       

لبدرتا  نتبيلال ومجلبة االتحباد يبحيفة االتحبادثبا م ،و 1971ال ي لدرت عبام   لوت الشبابمجلة ومنها ، الداخلية  

سبل عبالنبادي إذاعبة داخليبة ت وجبدا توقفتا عن الصبدور، إضبافة إلبى ذلب  تث و،  ن القرن املاض يالثسادينات مفي فترة  

 

         ، س 1091ب،ع صييييحيف  طيييرابلس الغيييير فييي  نييييادي االتحييياد (،  د    حاضييييرتحرير،))أنبييييا  الحاضييير  األ ييييتاذ عبيييد الييييرحمر د ييي الهيئييي   - 1
 .                                                                                                      2(، صم1947  يناير3طرابلس، رب ،) طرابلس الغ ، إدار   4
       ، إدار  طيييرابلس 7،س 1269،ع  صيييحيف  طيييرابلس الغيييربييييه فييي  نيييادي االتحييياد ((، ليما  توم،))محاضييير   األ يييتاذ  ييي  رلتحريييي ا هيئييي  - 2
 .  2ص  (، م1949يوليو  31  ، طرابلسرب،)  الغ
 4الغرب،)طييييييييييييرابلس،   ، إدار  طييييييييييييرابلس 7، س1730، صييييييييييييحيف  طييييييييييييرابلس الغييييييييييييرب(، ( و يييييييييييياعر األ طا))بنييييييييييييدر ، تحريرالهيئيييييييييييي   - 3

 . 2(،صم1949فبراير
ارس مييي 14، ، اللجنييي  االولمبيييي  الرياضيييي ،)طرابلس 15، س672،ع صيييحيف  الشيييباب والرياضييي لبييييع ((،  لبييييع وطنيييىعلييي  القمودي،))  - 4

 3ص  (، م2012
 .  174، ص( م2012)طرابلس، م،و،ار  الثقاف  والمجتم  المدن 1952-1948محمد المفت   ،السعداوي والمؤتمر   -   5
 (. م2013 بتمبر21وص نادي االتحاد،)طرابلس ، باحث   خصمقابل  أجرتها ال،  ناصر الغدامس  المؤرخ الرياض    -6
 لنييييييييييادي االتحييييييييييادلجنيييييييييي  الثقافييييييييييي  ل،ال38، س15، عد مجليييييييييي  االتحييييييييييا، تحاد(( ي  االعليييييييييي  القمودي،))صييييييييييفحا  خالييييييييييد  فيييييييييي  تييييييييييار  - 7

 . 9(،صم2009الرياض ،)طرابلس، 
 .  المقابل  السا ق ناصر الغدامس  ،  - 8
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  يترفيبببه وتوعيبببة جسببباكير النببباد ىع بب
 
النبببادي وأ بببتر   ،لنبببادي مكتببببة خالبببة إال أ)هببا ضببباعي اغلببب  ست هبببالوكبببان  ،يوميببا

 في م ابقة النشار املتكامل ال ي ك من القرن املاض ي  هيلة فترة ال تينيات 
ُ
   (1)قيسها وزارة الشباب والرياضة .ادي ت

اإلسببهام فببي املشبباركات اإلن ببادية فببي م تلببف املناسبببات ، االتحبباد ع ببى  يسببا ي حببرذ دببادلنشببار االجتر اوفببي إهببا       

 وقد دظا النادي حف
 
   ال

 
تا خالله توزي  اإلعادات املالية  ،م(1944/1945بسناسبة اختتام املوسا الرياض ي عام )خيريا

 بي يقيسهبا ع بى ملعببه ال ت%( مبن دخبل املباريبا5ة )ن بباالتحباد امل باكسة ب ي ى الرياضبيين املحتباجين، سسبا قبرر دبادع

، وفبي دفبس ال بنة 1945مبارس15ورد كذا الخبر في يحيفة هرابلس الغرب في عددكا الصبادر يبوم   ،ااإلسالم  أسلرلل

إلبببف ليبببرة إلبببى اللرنبببة املكلفبببة بتبببرميا  خس بببة عشبببرةسبلببب  قبببدم دبببادي االتحببباد مببببادرة خيريبببة أخبببري عنبببدما قبببرر التببببرو ب

صبادرة مبن دبادي االتحباد والبواردة مبن سبساحة املف بي الدصبوذ كبذه الرسبائل  تبا با القبره مباد ي، وردد حسبأمفرد  

   (2)م.1945محسد العالا في يحيفة هرابلس الغرب الصادرة عام 

ة سبببر  فقبببد قبببرر إقامبببة مبببباراة فبببي، املناسببببات املختلفبببة مبببن  لعديبببدة ا فبببي والبببل دبببادي االتحببباد إسبببهاماته اإلن بببادية        

 (3)م1947لتالميبذ الفقبراء فبي هبرابلس عبام لباراة كذه امل راداتإيال لة، وتبرو ب
 
مبن الحفبالت  ، سسبا دظبا النبادي عبددا

 ايضباال بنة ، سسبا تببرو فبي كبذه فبي هبرابلس م1947ص دخلها مل باعدة ومغاثبة منكبوبا الرفباف سبنة ص الفنية ال ي خ

 (4)بسبل  مالي للرسعية اإلسالمية.

ر وانزرق بالنببادي لكببرة القببدم وخصببص دخببل كببذه ة خيريببة بببين فببريقين انحسببام أقببام النببادي مبببار 1952 عبباموفببي        

 (5)من فيضادات وادي املرينين نجل إغاثة املتضرريأاملباراة الخيرية من 

 كببباالء الالعببببين إلبببى كبببو)ها العيبببي سبببرة قبببدم أو أي لعببببة رياضبببية أخبببرا فهبببا   تعبببدد مواكببب كنبببامسبببا سبببب  ن بببتنتف و        

ليببببالي ال ببببسر داخببببل النببببادي وال يقتصببببر تعببببدد املوكبببببة ع ببببى الفببببن  ءحيبببباأب وكببببا مببببن يقببببوم ،يادالنبببب ن ومسثلببببو  ن فنببببادو 

 داخل النادي.  ا والتسثيل بل غشار  العيي سرة القدم في جسي  انلعاب الرياضية انخر 

ى املدن الليبية أجل تعزيز رواب  اإلخوة بين  باب املاس ات الرياضية، فقد دظا النادي رحالت لشبابه إل ومن       

وفي كذا اإلهار قبام فريب  االتحباد لكبرة  جل التعارف والتالحا والتعريف بالنادي خار  حدود هرابلس،أوالعربية من  

 قبببباموسسببببا  (6) .ناإللببببالي الببببذي يضببببا العبببببين ايطبببباليي مببببباراة مبببب  فريبببب  ا جببببر أم و 1946عببببام ةالقببببدم بزيببببارة إلببببى مصببببرات

 

 . 401صعشين  ، المرج  الساب ،  عيسى  فتح     - 1
ميييارس 15،، د.س ،)طيييرابلس، 556،  ع لغيييرب،صيييحيف  طيييرابلس اتحريييير ، ))تبرعيييا  نيييادي االتحييياد لصيييال) الملجيييأ ا  يييالم (( الهيئييي   - 2

 ، 587،ع صيييييحيف  طيييييرابلس الغيييييرب)تبرعيييييا  نيييييادي االتحييييياد لتيييييرميم مشيييييروع جيييييام  احميييييد  ا يييييا ((، ، تحريرال؛كيييييذلع هيئييييي  2ص (، 1945
 .  396فتح  العشين ، المرج  الساب ، ص  كذلع    ؛ 2ص(،  م1945ابريل  1د.س،)طرابلس، 

،س 1096، ع صييحيف  طييرابلس الغييربمبييارا  فرييي  ل يير   ييل  لتالميييذ الفقييرا  رجيياو المسييتقبل((، يراد تحرير،))يتبييرع نييادي االتحيياد  يي الهيئيي   -3
 .  2(، صم1947يناير  12،إدار  طرابلس الغرب، ) طرابلس، 4
لس ، إدار  طييييراب4،س  1264، ع  صييييحيف  طييييرابلس الغييييربمبلييييج للجمفييييي  الخيرييييي  ا  المي ((، اد تبييييرع  )) نييييادي االتحيييي ، تحريييييرالهيئيييي   -4
 .   2(، صم1947يوليو26غرب،) طرابلس،  ال
 .  396عشين  ، المرج  الساب ، صعيسى  فتح     - 5
 . 395ص  نفسه، المرج     - 6
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 فببي دفببس ال ببنة قببام الفريبب  أيضبباو  ،( 1)م1948 م  فريبب  جسعيببة عسببر املختببار عببامببباراة مببا جببر أزيببارة لبرقببه و بالنببادي 

  (2).مباراة ودية كنا   ا جر أبرحلة إلى مدينة غريان و 

  ومالطبببا تببونس يإلببى رحالتببه إلببب إضبببافة، (3)م 1949لببببراته عببام  ىوسببذل  قببام برحلبببة إلبب      
 
وبفضبببل  .ال ببي ذسبببرت سببابقا

 انعسال اإلن ادية واالجتساعية 
 
ع ي ال بني،  :إللهام دعمل الشعراء مثل والرياضية ال ي قام  ها النادي أضىى مصدرا

  التحباد.مبدي دبادي ا، والشي  أحسد الشارف الذين كادي لها أبيات  عرية فبي  وعبد ه بوسنوقة ، ودوري ع ي املكا

 ويقول الشاعر عبده بوسنوقة في ذل  :

 زين.يال ى عند  رغبة تلع  كورة وتتعلسها 

 دولي في ثال  سنين. حخا الع  في النادي انحسر تصب                                     

 تلع  ميددادو م  الخسس ي ومال في جن  حسد.

 و م  الخنم ي ومعاسا في الوس  ال د دوري التركونا.ومال دفا                                   

 ت طاسا.ال هلول حارس مرماسا من  وهه هويلة 

 .أدي ال ودانا اثنين يال ى عند  رغبة تلع  كورة                                  

 . وتتعلسها زين كان عند  يحة م  ال رعة

 .هروم وتصوب للسرمى د رعةتقدر تلع  في ال                                 

 .م  الكحلة لان  انلعاب ويلس  اسس  في النجوم

 .والتوما جناح  ليسين واملهدي ال ي يهز الباب                                

 .يال ي عند  رغبة تلع 

 .م  فتىي جناح  لي ار تضرب خ  ال طا                                  

 .شرة وأتزيد أدي احدا ومحسد كوسة وم تار ع

 .واخشير هفرعجرب حظ  وا ري توته وفادلة و                                  

 .تعلا لع  الكرة  وهه وتصير مالعيي خطير

 .برة تلع  باسا بالد  وتضسن م تقبل لوالد                                 

 (4) ملا يكون عسر  خس ين.

 تحاد الرياض يالنشا  السياس   لنادي اال

 

   (. م2009  بنغا،ي، ) وا عالمي ،  التوثي  للخدم  الفني    زكالليبي ، مر كر  القدم    أ طور   الرويع ، اتعول   الساحل ، أحمدفتح  عل     - 1
 39،40ص
  ، الغيييييييييربطيييييييييرابلس  إدار  ، 5س ، 1479ع الغيييييييييرب، صيييييييييحيف  طيييييييييرابلس  (، نيييييييييادي االتحييييييييياد إلييييييييي  غرييييييييييا (  رحلييييييييي ))  ر، تحريييييييييي الهيئييييييييي   - 2
 .   2ص  ( ، م19  48يناير27طرابلس، ) 
                          الغييييييييرب، ، إدار  طييييييييرابلس 7 س، 1701ع ، الغييييييييربلس طييييييييراب صييييييييحيف  (، راته( االتحيييييييياد إلييييييييى صييييييييب رحليييييييي  نييييييييادي ))  ، هيئيييييييي  تحرييييييييير - 3
 .   2(، صم1949يناير  11طرابلس) 
 منا ييب  فييو،  ))  صيييد  الشيياعرعبدو ابو يينو   مدر يي  ال يير   كذلع نييوري فرحييا ،  .؛ 397عشين ، المرج  الساب ، ص  عيسى    فتح   -  4

طيييرابلس،  ، )  اللجنييي  الثقافيييي  لنيييادي االتحييياد الرياضييي   ، 22، س 58،ع صيييحيف  االتحييياد  ، م(( 1965يييي  نيييا  الغرباالتحييياد  كيييأس المحاف
 . 10(، صم1995ريالط27
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  يوباإلضببافة إلبب    
 
 سبيببر  ذلبب  كببان للنببادي دورا

 
وجببود االسببتعساري فببي ليبيببا و نشببير كنببا إلببي إن فببي الكفبباي الببوهني ضببد ال ا

لتأسي به، وذلب  للس باكسة   النادي قد أغل  مقبره أسببوعين متتبالين مبن قببل اإلدارة البريطاديبة خبالل لشبهر الثالب

 و م الببذي أقامببه املعلسبب1944عببامادي فببي إضببراب كا أعضبباء النبباالفعالببة ال ببي أبببد
 
مرتبببا ها حيببب  قلببة ع ببى  ن احتجاجببا

 ( 1).عها أسوة دغيركا من املعلسين انجاد هالبوا برف

حيب  دعبي إليبه الر هبة الوهنيبة املتحبدة  الذيم 1946سسا كان له الدور في اإلضراب الذي أقيا في هرابلس عام        

 ه دور و ا بدادي االتحاد ومن  والع  م رع
 
  ا

 
دخلي الر هة الوهنية  ااإل عندم ، لا ينته  ، الذي في كذا اإلضراب  فعاال

ة دادي االتحاد إ)هاء أاملتحدة في مباحثات م  اإلدارة الع كرية البريطادية حي  هلبي الر هة في رسالة موجهة إلي كي

 ( 2)اإل)هاء .إلى كذا كذا اإلضراب، وأن يقوموا بإفهام الناس انسباب ال ي دفعتها 

ل نشبباهاته ال ببابقة ، لكنبه أعلببن عببن كبان كببذا النبادي غعسببل دشببكل غيبر مبا ببر ع ببى التعب بة ال ياسببية مببن خبالو       

 
 
سببتقبال قبيببل قببدوم لرنببة التحقيبب  الرباعيببة ، حيبب  عسببل ع ببى  هي ببة الببرأي العببام اللييببي ال  نشبباهه ال ياسبب ي لببراحة

 ر ليبيا املوفدة لنفس الغرض ، وأقبام كذه اللرنة ، سسا استقبل أعضاء كيأة تحري
 
 نعضبا احتفباال

 
ففبتح  (3)ائهتكريسبا

 1948مبببارس  6رنبببة االسبببتفتاء الرباعيبببة لالكلسبببات ال بببي تقبببدم  هبببا ل تلقبببن للشبببع  ففيبببه النبببادي أبواببببه
ُ
لبببي  فيبببه م، وأ

 
 
مبببن فبببزان دغيبببة ف بببح  البببذين أقبلبببوا املبببذسرات ال بببي تقبببدموا  هبببا إليهبببا ، ومليبببه يبببأوي القبببادمون مبببن انقببباليا وخصولبببا

سبببتقالل أمبببام لرنبببة االسبببتفتاء دعيبببدا عبببن التصببرفات الوحشبببية لبببإلدارة الفرن بببية واإلعبببراب عبببن رغببببة إقلببيسها فبببي اال 

   (4)ضغ  و هديد اإلدارة الع كرية .

 امد  ثعن س ترا وعندما وللي لرنة التحقي  الرباعية الخالة بتقرير مصير ليبيا التادعة لألما املتحدة لكا       

برئاسببة دشببير  اتحريببر ليبيببمببن قبببل لرنببة  ،1948مببارس6إمكاديببة إعطبباء ليبيببا اسببتقاللها ، اسببتقبلي فببي هببرابلس يببوم  

برحلببببة لزيببببارة  اللرنببببة ا قامببببيثببببال ببببعداوي الببببذي كببببان يتستبببب  بنفببببوذ قببببوي وسبببب  انحببببزاب ال ياسببببية فببببي هببببرابلس، و 

أمضببي ، و ين يطببالبون بدولببة ليبيببة موحببدة وم ببتقلةالببذ نالواليببات الليبيببة ، حيبب  تعرفببي ع ببى وجهببات دظببر الليبيببي

عشببوائية مب  املببواهنين فبي الشببوارو لا تف بر عببن  رائهبا. وكببان  ببارو  وقبد أجببرت مقبابالت ،أسببابي  سبياللرنبة دحببو 

  االسبببتقالل )أمحسبببد املقريبببف
 
غعببب  باإليطببباليين واالدجليبببح وغيبببركا مبببن انجادببب  ، واللرنبببة تتجبببول  هبببذا الشبببارو  (حاليبببا

 ف ارو ا
 
 من جسي  الرياضيين وم رعي دادي االتحاد أن يلب وا بدال

 
وأن ،  عربية ليبية   نستاذ م عود الزدتوتا هالبا

 نلتحبد  مب  أعضباء اللرنبة ح بت تتأسبد مبن وجبود الليبيبيللتجبول فيبه ، وأن يقفبوا فيبه مجسوعبات لينحلبوا إلبى الشبارو 

 . (5)داخل هرابلس ، وتتعرف ع ى مطال  الشع  اللييي

 

   .http://www.libyasons.comد ا  أبنا  ليبيا، تاري  نادي االتحاد الرياض  الثقاف  االجتماع ،  تمن  - 1
  ،مكتب  األ تاذ عل  القمود ، طرابلس.  م1946 بتمبر  20اد بتاري   االتح    نادي أيحد  إلى هر ال  موجه  مر الجبه  الوطني  المت -2
 .  172لمرج  الساب ، ص  ، اعلجي  العرف  - 3
  ،م( 1979، تونس-ليبيا ) ،  لل تاب    الدار العربيم، 1968-1943صراع الشعب الليب  م  مطام  اال تعمار  ، أحمد ،رام  - 4

 . 64ص
 ،اللجنيي 22 س، 24 ع،  صحيف  االتحاد  الالعب المخضرم محفوظ الترك (( ديث الذكريا  مرا  ، ))حعبد الحميد الس  -  5

 .2،صم( 1993) طرابلس،    ، التحاد الرياض ادي االثقافي  لن
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تقريركبا البذي تضبسن وتقبدمي اللرنبة الرباعيبة ب ،وقد كان االدطبباو العبام لهبذه اللرنبة م يب  لبمبال بصبفة عامبة   

تولببيات بببأن ليبيببا يجبب  أن تسببر بسرحلببة ولبباية دوليببة قبببل التفكيببر فببي االسببتقالل لفقركببا الشببديد فببي جسيبب  النببوا ي 

    (1)االقتصادية وال ياسية والثقافية واالجتساعية. 

 1949مببايو  19وفببي      
 
سببي املظبباكرات قببد عسببفورزا ، و -ع ببى اتفبباق بببيفن م حببد  إضببراب عببام فببي هببرابلس احتجاجببا

النبببببادي   نبببببوادي الثقافيبببببة والرسعيبببببات ، وكبببببان جسببببباكيرالوا بببببترسي فيبببببه كبببببل الفعاليبببببات ال ياسبببببية و   بببببوارو املدينبببببة 

وفي الوقبي البذي قامبي فيبه ،  (2)ة لتق يا ليبيا.االتحاد من ضسن كاالء املتظاكرين املنددين  هذه االتفاقية الداعي

النبببادي محلببه فبببي تنظبببيا املظببباكرات الوهنيبببة الغاضببببة ضبببدكا، واملطالببببة  بريطاديببا بإقفبببال حبببزب املببباتسر البببوهني حبببل

سسبببا اعتقبببل ا اإلدارة الع بببكرية البريطاديبببة باالسبببتقالل والوحبببدة ، وأوا النبببادي عشبببرات مبببن الشبببباب البببذين تالحقهببب

 
 
 سبي عددا

 
 (3)من أعضائه.  را

 

 

 عدواوي في نادي االتحاد الس

مكبببان انعقببباد قبببرب ديويبببور   (Lake Success)وعنبببدما عببباد املناضبببل اللييبببي دشبببير ال بببعداوي مبببن ليببب  سك بببس      

 لتقريبر مصبير ليبيبا الرسعية العامة لألما املتحبدة اجتساو  
 
املوافقبة باملتحبدة  اال بارة بقبرار انمب ا معبه البشبر  حبامال

لقببد كبان لببذل  الخبببر  ،م1952 عببامذات سبيادة فببي موعببد أقصباه انول مببن  ببهر ينباير  ع بى إعببالن ليبيبا دولببة م ببتقلة

 وقع
 
   ا

 
س وكا غ تقبلون فبي هبرابل ا بس تلف  رائحها، ف رجوا مبتهرين فرحين  هذه البشر  نفي دفوس الليبيي سبيرا

وكبببان النبببادي ع بببى املوعبببد  ((دهشــــا وب ــــو.ي بــــاملي ...منـــ ن قــــالوا الســــعداوي  ــــي))دشبببير ال بببعداوي بتلببب  الهتافبببات املدويبببة

 ، باستقبال الزعيا والوفد الطرابلس ي ون النادي رعاملو   يون رياضالف ارو  
 
  وأقاموا لها حفبال

 
بسقبر النبادي فبي  سبيبرا

 الت بذ مبن مقبر أ دبهوأى حضبور ذلب  الحفبل خالبة وقد حبرذ ال بعداوي ع ب م،1949 هر دغ سبر عام 
 
 نبادي مكادبا

 

                                                                   .  80مصطف  السرا  ، المرج  الساب ، ص  - 1
)  ، إدار  طيييرابلس الغيييرب، 7، س 1879،ع  صيييحيف  طيييرابلس الغيييرب، نييياهر   يييعبي  فييي  طيييرابلس(( ))إضيييراب عيييام ومتحرير، ال هيئييي  - 2
 .   2(، صم 1949  أغسطس14ابلسطر 
 ، …http//www.mr7-ly.com/vb/shoكور  ليبي  نادي االتحاد  منتد ا     - 3
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غعبببرف مبببا تعبببرض لبببه كبببذا النبببادي مبببن ضبببغور و هديبببد لرجالبببه وكبببان وو التق بببيا  يقبببود منبببه املظببباكرات إلسبببقار مشبببر 

   (1)وم رعيه.

ظ التركبببا للحكومبببة البريطاديببة، حيببب  ي بردبببا الالعبب  محفبببو  ةبتوزيببب  املنا ببير املناكضببب ن مبببو و وكببان  بببباب النببادي يق   

لس إلــى  ــنراتن للجــيل االنجل ــزي وأن عنــدما كنــا اعمــ  باــنراتن كــان هنــاك رــخص يقــود ســيارة تحمــ  الــثل  مــ  طــراب))يقببول :

ا ستاذ محمود الرتكي كان ياعث معن جريــدة الــا ا لاــاحيها عفــي وريــا حينمــا كانــا تاــدر، وتمنــن مــ  التوزيــن كنــا أقــوم باســت م 

ائن وأع تهــــــا لمـــــخص اســــــمن التـــــاجوري حيــــــث يقـــــوم بتوزيعرــــــا عفـــــى العنا ــــــر الوطنيـــــة فــــــي تلــــــت هـــــته النتــــــه التـــــي يحضــــــرها الســـــ 

  ( 2).((ةاملن ق

وزعامات املاتسر الوهني الطرابلس ي بقيبادة دشبير ال بعداوي البذي ات بذ مبن  سسا احتضن النادي الر هة الوهنية ،   

 
 
فكببان الببو ي القببوما والببوهني فببي أوجببه داخببل ، الخطبب  الوهنيببة  ىع بب بباكدة لببه، فشببرفة دببادي االتحبباد  النببادي مقببرا

 حي  ربطته ببعمل أعضاء النادي ، كذا النادي 
 
له، فضا النادي د بة من  باب هبرابلس  رابطة قوية فكادوا سندا

  ألبببحواالببذين 
 
م عنببدما تببا إدعبباده ودفيببه مببن قبببل الحكومببة الليبيببة فببي عهببد 1952عببام لبشببير ال ببعداوي ح ببت  عودببا

  (3)تصر الذي حارب دادي االتحاد وأراد ضربه من الداخل وتق يسه.محسود سالا املن

أتــتكر إن ــي  ))لنببادي ببشبير ال بعداوي ذسببر غبول الشبببكة سبليا بببن زايبد فبي إحببدا لقاءاتبه قببال:ومبن  بدة تعلبب  كبذا ا   

النــادي حتــ  ال يتعــرض  الزنتو ي نقف عفى بــاب النــادي لكــي نمنــن أي واحــد معــارض للمــ تمر والســعداوي مــ  دخــوغ   يكنا وزميفي عف

. وكنــا نقــف عفــى بــاب النــادي ونحــ  .غ ــ  بحمــاس ويــ  قــالوا الجماعــة التــي كانــا مواليــن ملفتــي طــرابلس  الزعيم  ي مضــايقة خا ــة

 (4) .((السعداوي  ي دهشا ..وب و.ي باملي

  وعنببدما ذكبببي وفببود مببن هببرابلس لاللتقبباء بامللبب  لغببرض إقناعببه بضببرورة توحيببد هببرابلس وبنغببازي  
 
مببن الوضبب   بببدال

 نورجب  الوفبد إلبى هبرابلس وجباء عببد البرحسالفيدرالي الذي يريده املل  وبعمل انحزاب ولكبن امللب  لبا يقتنب  ببذل ، 

النادي بالذي حصل ووزعي املنا بير ضبد الحكومبة وخرجبي املظباكرات مبن  ردادي االتحاد واخبر جساكي  ىالقلهود إل

  (5).م1951عام  دادي االتحاد منددة بالحكا الفيدرالي

ع بى عشبر مقاعبد  ملباتسر البوهني إاللبا يحصبل حبزب ام 1952فبرايبر19ادت ابات املرلبس النيبابا بطبرابلس  جرت  و   

سبيعسد إلبى إلغباء النظبام   بذكلها في دائرة مدينة هرابلس، وكان من املتوق  إن يحصل حزب املاتسر ع ى انغلبيبة حين

 

 ، إدار  طيييرابلس 7، س 1724، ع  الغيييرب صيييحيف  طيييرابلس، االتحييياد(( ))ت يييريم  يييعاد   شيييير ببيييع السيييعداوي فييي  نيييادي ، تحريرالهيئييي   - 1
 ، 14س  ، 658، ع  صييحيف  الشييباب والرياضيي يئ  التحرير،)) اال ييتقالو التييام((، ذلع ه؛ ك . 2ص،  ( م1949فبراير  9الغرب ،) طرابلس 

 .  13ص،  ( م2011) طرابلس،    ، اللجن  االولمبي  الليبي 
 .  3خضرم محفوظ الترك (( ،صم  الالعب الم  الذكريا   عبد الحميد السرا  ، ))حديث- 2
، اللجنيي  8، س 21، ع  صييحيف  االتحييادسييالم الجزيييري ((، بييد العبييد الحميييد السييرا  ، ))حييديث الييذكريا  ميي  الالعييب ع - 3

   . كذلع عل  القمودي ،المقابل  السا ق  ؛ 2،  ص  م( 1993التمور،    14،) طرابلس،     االتحاد الرياضالثقافي  لنادي  
جنييي  ، الل8، س 22، ع  صيييحيف  االتحييياد  ، ))حيييديث اليييذكريا  مييي  غيييوو الشيييبك   يييليم بييير ،اييييد ا((، د الحمييييد السيييراعبييي  -4

 . 2،صم( 1993الحر ،  11طرابلس  لنادي االتحاد الرياض ، )   الثقافي   
 . 3عبد الحميد السرا  ، ))حديث الذكريا  م  الالعب المخضرم محفوظ الترك (( ،ص5 -
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االدت ابببببات  فلببببذل  ا هبببا الحببببزب الحكومبببة بتحييبببب، ت م يبببببة آلمببببال الحبببزبولكببببن دايجبببة االدت ابببببات جببباء ،الفيبببدرالي

 ( 1)املل  يقرر إدعاد دشير ال عداوي عن البالد . لوأحد  مشاغبات في البرملان مسا جع، ضدكا   الرأي العام يألتو 

 
 الرياض ي   نادي االتحادالسعداوي والسويحفي والكريكش ي في 

 

  يببببذسر بقيببببادة دشببببير ال ببببعداوي حيبببب يكنببببا بببببدأت املشبببباحنات بببببين الحكومببببة الليبيببببة وحببببزب املبببباتسر الببببوهنومببببن       

محفببوظ التركببا يببوم دمحببي مجسوعببة ال ببعداوي فببي االدت ابببات بطببرابلس ذكبب  وفببد مببن دببادي االتحبباد لكببا يقببدم لببه 

فببي حالببة يرهببا لهببا حيبب  تعرضببوا  لديببه مجسوعببة مببن أعضبباء املبباتسر بالببدواخل االتهن ببة باسببا  ببباب االتحبباد، ووجببدو 

   (2)لالعتداء والضرب من قبل املعارضين لها.

     
 
الحتضببان دببادي االتحبباد لزعامببات املبباتسر الببوهني، وموقببف النببادي مببن بريطاديببا ، والحكومببة الليبيببة أخببذت  ودظببرا

خالة الذين ذكبوا  ن، حي  استغلي الحكومة ورجالها دعمل الرياضييعليهالقضاء النادي و   بالحكومة تدبر لضر 

تضبايقوا مبن كبذا انمبر ، فعسلبي ع بى اسبتقطا ها لفريب  و لم  فري  االتحاد ملالطا ولا يلعبوا في الاشكيلة انساسية 

جل تكوين فري  سرة قدم يجا هون أومغرائها بزيادة مرتبا ها ، من    نم تغلة ظروف الفقر والحاجة نول   الرياضيي

، (3)الطرابلسببب ي  يتبببالي يقللبببون مبببن دوره املببباثر فبببي هبببرابلس،  وكبببو فريببب  انك بببالبو عيه ببببه دبببادي االتحببباد ويفرقبببون م بببر

كان من بينها سالا  رمي  ، مصطفا الرقعي، ح ن انمير،  نادفصل عن دادي االتحاد مجسوعة من الالعبيحي   

ا أن املتبببيمرين ع بببى وقبببد ذسبببر محفبببوظ التركببب .  (4)محسبببود بوكديسبببة ، املببببرو  املصبببراتا ، مصبببطفا الخوجبببة وغيبببركا.

أن الســعداوي لــ  ياقــي يــازنتو ي وســيتم طــرده ولــ   )):لوا لبهالنادي قد ولل  ها انمر بأن جاءوا مل عود الزدتوتا في النادي وقبا

يــوم القيامــة وأحاســب عليــن أقــوغ أن هــتا الرجــ  العظــيم يــن و وأحســ  لــت أن تنضــم معنــا وللتــاريخ ولهمانــة وســأجد هــتا الكــ م إمــامي 

ام علــيكم أنــا ال اقــدر أن أخــون ود الزنتو ي ر ض الخيانة وأخت يايح بأعفى  وتن ولقد سمعناه جميعا وهو يقــوغ : يانــاس حــر مسع

 (5).((ضم ري ولو توزنو.ي بالتهب أنا ل  أت فى ع  السعداوي 

 

 . 94،ص  م ( 1970معهد البحوث والدرا ا  العربي  ) القاهر  ،    يبيا العاصر  ، لالعقاد،  صالح    - 1
 . 3))حديث الذكريا  م  الالعب المخضرم محفوظ الترك ((، صا  ،  عبد الحميد السر    -2
 رج   حمد الشويهدي، المأ؛ كذلع    2عبد الحميد السرا ،))حديث الذكريا  م  الالعب عبد السالم الجزيري((،ص  - 3
 .    2ساب ، صال   
 م(.   2012د سمبر4بلس،  ،)طرامقابل  اجرتها الباحث   ، محمد الخمس  المدرب الوطن  والعب فري  االتحاد الساب    -4
 .   3صحديث الذكريا  م  الالعب المخضرم محفوظ الترك ((،. عبد الحميد السرا  ، ))   - 5
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تحبببباد ، واقتببببري جبببباء فريبببب  الترجببببي التونسبببب ي لطببببرابلس لزيببببارة دببببادي االمببببن القببببرن املاضبببب ي  ومببب  بدايببببة الخس ببببينيات      

ائز، وكببان محسببود املنتصببر رئببيس م ببعود الزدتببوتا أن ي صببص للسببباراة كببأس غ ببلسه ال ببعداوي بنف ببه للفريبب  الفبب

ولكببببن دببببادي  ،ال يسكببببن أن غ ببببلا الكببببأس إال رئببببيس الحكومببببة أدببببهللحكومببببة املاقتببببة عنببببدما سببببس  بببببذل  املوضببببوو قببببرر 

ببببوليس بتطويببب  امللعببب  البلبببدي ومنعبببوا إقامبببة املبببباراة ال بببي االتحببباد رفبببمل أن غ بببلا الكبببأس رئبببيس الحكومبببة ، وقبببام ال

 ، م1951دغ ببببسبر 6كادبببي سببببتقام يببببوم 
 
وقببببام رئببببيس  للتصبببادم مبببب  الحكومببببة ، وسسببببا أن النبببادي قببببرر إلغبببباء املببببباراة منعببببا

 وتبا االتفباق ع بى أن يقبام حفبل لفريب  الترجبي بس بري سبينسا ،النادي م عود الزدتبوتا باالتصبال ببالزعيا ال بعداوي 

 لوديببون ) الزكببراء حاليبب
 
أن املببباراة لببا تقببا . سببمي ( وي ببلا فيببه ال ببعداوي الكببأس سهديببة لفريبب  الترجببي التونسبب ي رغببا ا

ووسب  إجرباب مبن ، كذا الكأس بكأس ال عداوي ، وقد كادي تلب  الليلبة تاري يبة فبي مواقبف دبادي االتحباد الوهنيبة 

، دادي االتحاد مبل  ثسبادون ألبف ة الترجي التونس ي وفري  االتحادلغاء مباراإوقد كلف  (1)تونس ي. الدعثة فري  الترجي 

  خس بببة عشبببر نبببدق املهببباري نعضببباء البعثبببة الببببال  عبببددكاإلقامبببة بفتكلفبببة افردببب  
 
ة أانمبببر البببذي  دفببب  بالهيببب اخصبببا

 ( 2)اإلدارية إلى جس  التبرعات.

مبن الببوليس ومجبباركا ع بى االدضبسام إلبى دبادي نادي االتحاد إلى مطاردة بجاد  ذل  تعرض اغل  الالعبين   وملى       

ذل  تعرضوا إلى الطرد من إعسالها ومالحقة البوليس لها مثل ما حصل الطرابلس ي، والالعبين الذين رفضوا   يانك 

ذكببب  الببببوليس إلبببى محبببل عسلبببه فبببي مقهبببي )دالي بببيو( وهلببببوا مبببن  يلالعببب  محسبببد الهبببونا البببذي رفبببمل اللعببب  مببب  انك ببب

مبن العسبل، وسبذل  الالعب  محسبود أبوكديسبة البذي تعبرض إلبى مطباردة الببوليس لبه والهربوم ع بى لباحبه أن يطبرده 

 (3)بالقوة. يجبر ع ى اللع  م  دادي انك أبيته حي  

رسالة من عسيد بلدية هرابلس يطل  فيها ت ليا النادي استلا  نأ ومن العراقيل ال ي وضعي أمام دادي االتحاد      

  املببدرجات( أدابيبب  الحديد)حديببد
 
كببذه  السببتقبال امللبب  ولببا ترجبب  التادعببة مللعبب  النببادي للرنببة االحتفبباالت اسببتعدادا

ن دذا  ع ى عدم ترجي  حديبد املبدرجات ن   حي  ألر عسيد بلدية هرابلس اندابي  إلى النادي دعد ادتهاء االحتفال.

ال بوزير املعارف حول كذه اندابي  ، وقد وزارة املعارف ترغ  في تأسيس ملع  رياض ي للسدارس وع ى النادي االتص 

مقعببد مببن اندابيبب  املببذكورة ولببا يكببن للنببادي حيلببة  ئتين وخس ببينمبباتببا االتصببال بببالوزير الببذي ألببر أن يحصببل ع ببى 

 سوي املوافقة ع ى ذل  .  

د دوريببات سببرة ومببن الصببعوبات ال ببي واجهببات النببادي فببي كببذه الفتببرة إلببرار الحكومببة ع ببى عببدم تنظببيا دببادي االتحببا      

 ، القبببدم وببببا ي الرياضبببات 
ُ
عبببدد انجادببب  ع ببببى عبببدد البببوهنيين فببببي  لرنبببة العليببببا للرياضبببة ال بببي غغلببب  فيهبببباالودبببي حيبببب  ك

وهلببوا تعبديل  هبرابلس ةاالحتجا  من خالل مذسرة موجهة إلى والبي مدينبإلي اللران الفرعية انمر الذي دف  النادي 

 ةة اإلداريبألعراقيل والصعوبات إمبام دبادي االتحباد انمبر البذي حبدي بالهيبة وضعي اأذل  ، ورغا ذل  فأن كذه الهي

  ،ة وسيفيببببة عالجهبببباأة إعببببداد مببببذسرة توضببببح سببببلبيات الهيببببخببببر  لنببببادي مببببرة ل
ُ

 م1952يوليببببو11  دمي املببببذسرة بتبببباري  وقبببب

 4 ة النببببببببادي يببببببببومأو ببببببببي اسببببببببتقالة م ببببببببعود الزدتببببببببوتا خببببببببالل اجتسبببببببباو كيبببببببب، ة أ.وسببببببببذل  تعببببببببرض دببببببببادي االتحبببببببباد ملفاجبببببببب

 

 3المرج  نفسه ،ص  - 1
الثقافييي   ، عييدد خيياص  منا ييب  البطوليي  وال أس،اللجنيي  60، ع حيف  االتحييادصيي   العميييد (( ،   ميير تيياريعليي  القمودي،))صييفحا  خالييد - 2

 . 9( ،صم2005الرياض ،) طرابلس،  تحاد  لنادي اال
 .  2احمد الشويهدي ، المرج  الساب ، ص  - 3
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 دببذا  واملعارضببين  ةولعلببه وقب  تحببي ضبغ  الحكومببة الليبيب  (1)م، ولببا غعبرف سببب  كبذه االسببتقالة .1952اغ بطس

 سسا قال الالع  محفوظ التركا . ،لبشير ال عداوي الذين كددوه بذل 

 وتببببولي فببببي كببببذا العببببام ال ببببيد دجببببا الببببدين الكعبببببار رئاسببببة مجلببببس إدارة دببببادي االتحبببباد ، و محسببببود الخوجبببب      
 
 ة، دائبببببا

 
 
  ، وعببببد ه للبببرئيس، ومحسبببود بوكديسبببة سبببكرتيرا

 
ا بببمي توميبببه ،ع بببي الزدتبببوتا، وبشبببير للصبببندوق ، واله ببببوقرين أمينبببا

 . ( 2) الخضار أعضاء  

خذ ع ى عاتقة النهوض بالحرسة اندبية في ذل  الوقي بإقامة أمن خالل دراسة ما سب  دالحظ أن دادي االتحاد        

   ها إلى عطاء ودفالواملحاضرات العلسية والدينية ، وكذا ار  الشباب ع ى   ،ية وامل رحيات الفنيةالندوات الثقاف

اغلب  أعضبباء النبادي كببا رواد الحرسبة اندبيببة  وأن ،وخلبب  حرسبة ذات قواعببد وهنيبة وقوميببة  ،املحب  اندبببا والثقبافي

ية فق  بل جعل الحرسة الثقافية موازيبة للنشبار الحرسة الرياضفي النادي لا غ اكا فوامل رحية والفنية في ليبيا،  

 ن الرياضببة وسبببيلة و الرياضبب ي واالجتسبببا ي ن 
 
 لي بببي غايببة لتحقيببب  كببدف مبببا، وببببذل  فببأن دبببادي االتحبباد ومن كبببان داديبببا

 
 
  رياضبيا

 
لكثيبر مببن أوجبه النشباهات الثقافيببة وأدا دوره خبالل كبذه املرحلببة ف بدم القضبية الليبيببة  إال أدبه كببان جامعبا

 ي  توجيه الرأي العام من خالل نشاهاته الترفيهية ومحاضراته وخطاباته ال ياسية.عن هر 

 املاادر واملراجن   ائمةـق        

 إببببراكيا سبببعيد اغنيبببوة ، وفببباة اإلداري الكبيبببر والرياضببب ي القبببديا سبببالا القشبببا  موقببب  ليبيبببا الوهنيبببة االلكترونبببا  -

   .          watanona.co..l,ru-http://www.libya  

-ليبيبببببببا )، للكتببببببباب ةالبببببببدار العربيبببببببم، 1968-1943لبببببببراو الشبببببببع  اللييبببببببي مببببببب  مطبببببببام  االسبببببببتعسار ،أحسبببببببد زرام -

   م(.1979،تونس

، تصبببدر 7، س 23، و فة االتحببباديبببحي ،))حدي  البببذسريات مببب  الالعببب  م تبببار الرفبببائري ((،أحسبببد الشبببويهدي -

  . (م1992لنادي االتحاد الرياض ي، )هرابلس ،  قافية  اللرنة 

 .(م1976حسد ع ي الفنيا، املرتس  اللييي ومشكالته ، دار مكتبة النور) هرابلس، أ -

 .(م 1966 بلس،راه، ) واإلعالم للنشر العامة املنشاة ديوان، ،ح ن  الفقيه أحسد -

ع ببي  ،مكتبببة انسببتاذم1946سبببتسبر 20االتحبباد بتبباري   ة دبباديأن الر هببة الوهنيببة املتحببدة إلببى كيببرسببالة موجهببة مبب -

                                                                 القسود ، هرابلس. 

 ،  د.و ، يصببببببببببدركا سببببببببببالا  بببببببببببنه يببببببببببحيفة الطليعببببببببببةلبطولببببببببببة (( ،أس الببببببببببالح دراويببببببببببل ،))االتحبببببببببباد يا ببببببببببلا كبببببببببب - 

     م(.1969يوليو11)هرابلس،

 . م(1970) القاكرة، ،لعربية، ليبيا املعالرة، معهد البحو  والدراسات الالي العقاد -

 

 10عل  القمودي،))صفحا  خالد  مر تاري  العميد ((،ص  - 1
 .  417ص  الساب ، عشين  ، المرجعيسى  فتح     - 2

http://www.libya-watanona.co..l,ru/
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، 21، و  يحيفة االتحادعبد الحسيد ال را  ، ))حدي  الذسريات م  الالع  عبد ال الم الرزيري ((،   -

 .  م(1993التسور،  14،) هرابلس،  ياالتحاد الرياض ، اللرنة الثقافية لنادي 8س 

، 8، س 22، و  يبببببحيفة االتحبببببادد((، ))حبببببدي  البببببذسريات مببببب  غبببببول الشببببببكة سبببببليا ببببببن زايببببب ،.................-

 .م(1993الحرت، 11،هرابلس لنادي االتحاد الرياض ي، ) اللرنة الثقافية 

رنببة ل، تصببدركا ال 21، س 25و ،يببحيفة االتحبباد ،))حببدي  الببذسريات مبب  الالعبب  رمضببان حسببودة (( ،.................-

 ( م1993الكادون  23 ،الثقافية لنادي االتحاد الرياض ي، )هرابلس

 ،اللرنببببة22 س، 24 و،  يببببحيفة االتحبببباد))حببببدي  الببببذسريات مبببب  الالعبببب  املخضببببرم محفببببوظ التركببببا((، ..........،-

 .م(1993) هرابلس،  ،الثقافية لنادي االتحاد الرياض ي

تصبببدركا الرنبببة  ، 21، س34، ويبببحيفة االتحبببادراق مبعثبببرة أخطبببأت الهبببدف ياكبببذا (( ،عببببد الفتببباي زسبببري ،))أو  -

 .م .ر(1423لرياض ي، )هرابلس، انادي االتحاد لالثقافية 

 ، د.و ، د.س  يحيفة الرائد ((،دعد مباراة ضعيفة ع ى لفاقس ي التونس ي   دفاز االتحاعبد املريد ابو ويشة،))  - 

 .(م1965استوبر2هرابلس، يصدركا عبد القادر ابوكروس ،) ،

، د.و ، د.س، يصببدركا محسببد الشبباهر،  اليببوم يببحيفةيفببوز ع ببى انك ببي املصببري(( ،  العري ببي قعبباس، ))االتحبباد  -

 . م(1968استوبر 7)هرابلس ، 

، مطبببببباد  الثببببببورة 1موسببببببوعة فببببببرق الببببببدوري املستبببببباز تبببببباري  وحقببببببائ ،  جردبببببباز ،ع ببببببي جردبببببباز عببببببز الببببببدين -

             م(.2000،)هرابلس،العربية

 والتوثيب  اإلعالميبة للخبدمات زجردبا ،مرسبز3 وحقبائ ، تباري  املستباز وريالبد فبرق  موسبوعة،.................-

 .(م 2008 )هرابلس الرياض ي

 .(م 2010 ،هرابلسا)ي،ااالنشر   رسة ، راجاوت فياابيبليوغر  اللييي الرياض ي ،اإلعالم.............-

 (م 2014 رابلسه) القبس، دار الخسس ي، محسد املدرب سيرة) عسري  نم أيام )،.................-

 جامعبببببببببة  ، رسببببببببالة ماج بببببببببتير، كليبببببببببة اآلداب(م1951 -1943)التبببببببباري  الثقبببببببببافي لليبيببببببببباعلريببببببببة دشبببببببببير العرفبببببببببي ،  -

 .  (م2001بنغازي ،  )،قاريونس

ر اغ ط بب8اد،)هرابلس ، مقابلببة أجر هببا الباحثببة ب صببوذ دببادي االتحبب، املببارخ الرياضبب ي والصببحفا  ع ببي جردبباز -

 .(  م2016

اللرنببببة  ، 7س ، 4،و  يببببحيفة االتحبببباد، (فببببي البببببالد( سببببعيد ال ببببرا  والنهببببوض بالحرسببببة اندبيببببة ))ع ببببي القسببببودي، -

 .( م1991كاديبال 20،)هرابلس،الرياض ي الثقافية لنادي االتحاد 

، عببببببدد خبببببباذ بسناسبببببببة البطولببببببة 60و  ،يببببببحيفة االتحبببببباد، ))لببببببفحات خالببببببدة مببببببن تبببببباري  العسيببببببد (( ،.................-

 ( .م2005بلس، الثقافية لنادي االتحاد الرياض ي،) هرا والكأس،اللرنة 
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، تصبدركا الرنبة الثقافيبة 62، و  يبحيفة االتحباد))االتحاد دادي انلفية والقرن عبدد خباذ ((،   ،  ....................-

 .( م2006 الرياض الثقافي الجتسا ي،) هرابلس، لنادي االتحاد 

،تصبببدر الرنبببة الثقافيبببة 37، س13، و حبببادمجلبببة دبببادي االت( ،())ادجبببازات دبببادي االتحببباد الكرويبببة  ، ....................- 

 . (م2008لنادي االتحاد الرياض ي الثقافي االجتسا ي،)هرابلس، مارس 

 لنببببادي االتحببببادلرنببببة الثقافيببببة لال،38، س15د ، ومجلببببة االتحبببا،،))لبببفحات خالببببدة فببببي تبببباري  االتحاد((.................-

 .(م2009الرياض ي،)هرابلس،

، 15، و مجلببة االتحببادالرياضببة الليبيببة(( ،  الخام ببة وال ببتين ملولببد دببور ا خالببدة فببي الببذسر  ،)) لببفحات.................-

 .( م2009االجتسا ي،)هرابلس،  ،تصدركا اللرنة الثقافية لنادي االتحاد الرياض ي الثقافي  38س 

بية الرياضية،)هرابلس ، اللرنة االومل15، س672،و يحيفة الشباب والرياضة،))لبي  وهنت لبي  ((،.................-

 .(م2012مارس 14، 

، تصبببببببببببببببدركا الرنبببببببببببببببة االوملبيبببببببببببببببة 7س ،15ة ، ويبببببببببببببببحيفة الشبببببببببببببببباب والرياضببببببببببببببب ،(( مطويببببببببببببببة أوراق ، ))...................-

 .م( 2012دوفسبر12الليبية،)هرابلس،

 24)هبببببببببببرابلس، ،ة مقابلبببببببببببة أجر هبببببببببببا الباحثببببببببببب، بنبببببببببببادي االتحببببببببببباد ال ببببببببببباب  الثقافيبببببببببببةرئبببببببببببيس اللرنبببببببببببة  .............،........-

 م(.  2012دوفسبر

تصببدركا الرنببة الثقافيببة لنببادي االتحبباد  ، 21س ،50و ((، يببحيفة االتحبباد،،)) خس ببينيات اتحاديببة ....................-

 ر(. .م1423، )هرابلسالرياض ي، 

لفنيببببببببة مرسز التوثيبببببببب  للخدمببببببببة ا،سببببببببرة القببببببببدم الليبيببببببببة أسببببببببطورةاتعولببببببببة ،لرويعببببببببي حسببببببببد اأع ببببببببي ال بببببببباح ي،   فتىببببببببي -

 .  م(2009 ،)بنغازي،واإلعالمية

مقابلبببببببببببة أجر هبببببببببببا الباحثبببببببببببة ، )هبببببببببببرابلس ،  ،عشبببببببببببيني املبببببببببببارخ الرياضببببببببببب ي لنبببببببببببادي االتحببببببببببباد عيسببببببببببب ت فتىبببببببببببي  -

 م(.2012دوفسبر26

 

 .م( 1991 ، بنغازي  ،)الكتاب دار، 1   الوهنية، القدم سرة م ابقات تاري  ، ف ري فيصل  -

 املناكبل   مكتببة الخارجيبة، الفبرق  مب  املحليبة الفبرق  مباريبات دتبائف ياضب ي،الر  ...،البدليل.....................- 

  .(م 1998 ،بنغازي )،

                  م(.1981،) تونس،محسد دشير عرييي ، الفن وامل ري في ليبيا ، الدار العربية للكتاب  -

الباحثبببببة ،)هبببببرابلس، مقابلبببببة اجر هبببببا ،محسبببببد الخسسببببب ي املبببببدرب البببببوهني والعببببب  فريببببب  االتحببببباد ال ببببباب   -

 م(.  2012دغ سبر4

 م(. 2012دوفسبر22،مقابلة أجر ها الباحثة ،)هرابلس  الفنان واملسثل ، محسد  رف الدين  -
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، اللرنببببببببة الثقافيببببببببة لنببببببببادي االتحبببببببباد 21س، 30،و يببببببببحيفة االتحببببببببادمحسببببببببد ف ببببببببر الدين،))قصببببببببيدة الخلببببببببود ((، -

  .م .ر(1423يناير15الرياض ي،) هرابلس،

، 21، س 29-28د، و يبببببحيفة االتحبببببام ((، 1990))ستببببب  سبببببعيد ال بببببرا  تسثليبببببة دعنبببببوان ليبيبببببا سبببببنة  .......،..........-

      .م ر(1423الربي   17اللرنة الثقافية لنادي االتحاد الرياض ي، ) هرابلس ، 

ياضبببببب ي، ) تحبببببباد الر ، اللرنببببببة الثقافيببببببة لنببببببادي اال21، س 22و  يببببببحيفة االتحبببببباد،))قصببببببيدة الخلببببببود (( ، ..........،.......-

 .م.ر(1423مايو  14هرابلس 

لنبببببببادي االتحببببببباد ل، الرنبببببببة الثقافيبببببببة 21، س 35، و يبببببببحيفة االتحببببببباد)سبببببببهرة فبببببببي دبببببببادي االتحببببببباد ((  ،.................-

 .م ر(1423املاء  26، لرياض ي،)هرابلسا

لنبادي ل،الرنبة الثقافيبة  21، س35و، ديبحيفة االتحبا، ))دادي االتحاد ينفتح ع بى املحبي  االجتسا ي((،.................-

 . ( ر م1423املاء  26االتحاد الرياض ي،)هرابلس

 

ثقافيببة ال ةنبباللر نتصببدر عبب، 21، س31 ، و يببحيفة االتحبباد  ،، ))قصببيدة الخلببود فببي دببادي االتحبباد((.................-

 .ر( .م1433)هرابلس،  ،لنادي االتحاد الرياض ي الثقافي االجتسا ي

  م(.2012)هرابلس،م،وزارة الثقافة واملرتس  املدنا1952-1948،ال عداوي واملاتسر  ف ي محسد امل -

 .م(2012) هرابلس، ،فبراير17، ليبيا الرديدة، مكتبة  ال را  مصطفا فوزي -

،املوسبببيقار كببباظا دبببديا ببببن موسببب ت حياتبببه وفنبببه، املاس بببة العامبببة للثقافبببة ،)هبببرابلس، مفتببباي سويسببب ي الفرجانا -

 (،م2006

   .http://www.libyasons.comديات أبناء ليبيا، تاري  دادي االتحاد الرياض ي الثقافي االجتسا ي، تمن -

 .http://www.ittihad4ever.comمنتدا االتحاد لألبد ، حدي  الذسريات م  م عود الزدتوتا  -

  .http://www.ittihad4ever.comمنتدا االتحاد لألبد ، سرة ال لة تاري  وادجازات وريادة   -

 .…http//www.mr7-ly.com/vb/shoكورة ليبية دادي االتحاد منتديات  -

مقابلبببببببببة أجر هبببببببببا الباحثبببببببببة ب صبببببببببوذ دبببببببببادي االتحببببببببباد،)هرابلس ، دالبببببببببر الغدامسببببببببب ي املبببببببببارخ الرياضببببببببب ي  -

 .(م2013سبتسبر21،

-http://bدببببببببببببببوري عبدالببببببببببببببدائا ،  ببببببببببببببرف الببببببببببببببدين حكايببببببببببببببة مشببببببببببببببوار مالمببببببببببببببح مببببببببببببببن امل ببببببببببببببري اللييببببببببببببببي املعالببببببببببببببر  ،  -

elmusrati,blogspot.com.  

م، الشبببببرسة العامبببببة للبببببورق 1991-1944دببببوري فرحبببببات، قصبببببة فريببببب  االتحببببباد، م بببببيرة فريبببب  االتحببببباد مبببببن سبببببنة  -

 .(م1993) هرابلس، والطباعة،

http://b-elmusrati,blogspot.com/
http://b-elmusrati,blogspot.com/
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ة فبببببوز االتحببببباد بكبببببأس املحافظبببببات بسناسبببببب )) قصبببببيدة الشببببباعرعبده ابوسبببببنوقة مدرسبببببة الكبببببرة  دبببببوري فرحبببببات،-

هبببببببرابلس،  ، ) اللرنبببببببة الثقافيبببببببة لنبببببببادي االتحببببببباد الرياضببببببب ي  ،22، س 58،و يبببببببحيفة االتحببببببباد  ،م(( 1965الغربيبببببببة 

 .(م1995رالطي27

،، د.س 556،  و ،يببببببحيفة هببببببرابلس الغببببببربتحبببببباد لصببببببالح امللرببببببأ اإلسببببببالما(( تحريببببببر ، ))تبرعببببببات دببببببادي االالكي ببببببة  -

 (1945مارس 15،)هرابلس،

 ، 587،و يببببببحيفة هببببببرابلس الغببببببرب)تبرعببببببات دببببببادي االتحبببببباد لتببببببرميا مشببببببروو جببببببام  احسببببببد با ببببببا ((، ،تحريرالكي ببببببة -

 .(م1945ابريل 1د.س،)هرابلس،

، إدارة 3،س 1023، و  يبحيفة هبرابلس الغبربة الرديدة((،تحرير،))دادي االتحاد يكرم رئيس جريبدة برقبالكي ة    -

 .(م1946ر دوفسب 8هرابلس الغرب،) هرابلس ، 

يبببببحيفة هببببببرابلس تحرير،))أدبببببباء الحاضبببببرة انسبببببتاذ عببببببد البببببرحسن دقببببببدق  يحاضبببببر فبببببي دبببببادي االتحببببباد (،الكي بببببة  -

 (، م9471يناير، 3هرابلس الغرب ،)هرابلس، ، إدارة 4، س 1091ب،و الغر 

يفة هببببرابلس يببببحالتحبببباد لكببببرة القببببدم ياببببباري مبببب  فريبببب  املببببدارس االيطاليببببة الثادويببببة ((، ا تحرير،))فريبببب الكي ببببة -

  .م( 1947يناير9إدارة هرابلس الغرب،)هرابلس ،  ،  ،د.و، د.س، الغرب

حيفة يببببتحرير،))يتبببببرو دببببادي االتحبببباد بببببإيراد مببببباراة فريبببب  لكببببرة سببببلة لتالميببببذ الفقببببراء رجببببال امل ببببتقبل((، الكي ببببة  -

 .(م1947يناير 12،إدارة هرابلس الغرب، ) هرابلس،4،س 1096، و هرابلس الغرب

،  إدارة هببببببرابلس 4، س 1261، و  يببببببحيفة هببببببرابلس الغببببببربتحريببببببر،))ملخص روايببببببة جنبببببباب املفبببببباا((، الكي ببببببة  -

 .(،م1947يوليو19الغرب، ) هرابلس ، 

يبحيفة هبرابلس  اب املفاا ع ى م ري الحسراء ((،تحرير،))فرقة دادي االتحاد امل رحية تقدم رواية جنالكي ة  -

 .(م 9471يوليو23،)هرابلس، إدارة هرابلس الغرب،4، س 1257،و الغرب

، 4س  ، 1264، و  يحيفة هرابلس الغرب)) دادي االتحاد تبرو بسبل  للرسعية الخيرية اإلسالمية((،،تحريرالكي ة    -

  .(م1947يوليو26إدارة هرابلس الغرب،) هرابلس، 

يبحيفة حباد ((،كي ة تحرير،))محاضرة الشي  عبد الحسيد عا ور حكسة الشيوخ ونشار الشباب في دادي االت  -

 .(م1947اغ طس12 ، إدارة هرابلس الغرب، ) هرابلس ، 4،س  1289ولغرب،ا هرابلس

إدارة  ،4، س 1287، و يبببحيفة هبببرابلس الغبببرب ،تحريبببر،)) محاضبببرة الحببب  والببببغمل فببي دبببادي االتحببباد ((الكي ببة  -

 .  (م1947سبتسبر، هرابلس الغرب، ) هرابلس 

، 4، س 1381،و  يببحيفة هببرابلس الغببربة برقاويببة إلببى دببادي االتحاد((،تحرير،))ولببول البعثببة رياضببيالكي ببة  -

 .(م1947دغ سبر 25إدارة هرابلس الغرب،) هرابلس ، 



 2021العدد الثامن ديسمبر  م1969-1943س نادي االتحاد الرياضي ودوره الثقافي واالجتماعي والسياسي في مدينة طرابل 

  
 

  

 166 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 إدارة هرابلس الغرب  ،5س ،1479و ،لغرب يحيفة هرابلس ا )) رحلة دادي االتحاد إلي غريان(( ، تحرير،الكي ة    -

 . ( م1948يناير27هرابلس،)  ، 

، إدارة هببرابلس 6،س1488،و  يببحيفة هببرابلس الغببرب)) دببادي االتحبباد يكببرم كي ببة تحريببر ليبيببا ((،،تحريببرالكي ببة  -

  .(م1948مارس  5الغرب ،) هرابلس ، 

تصببدره ، د.و، د.س  ،  الغببرب يببحيفة هببرابلسس((، تحريببر، ))فريبب  االتحبباد انول يقببوم برحلببة إلببى تببونالكي ببة  -

 .( م1948مايو 9إدارة هرابلس الغرب ، )هرابلس، 

، إدارة هببببرابلس 7س  ، 1701، و يببببحيفة هببببرابلس الغببببرب  )) رحلببببة  دببببادي االتحبببباد إلببببى لبببببراته(( ، ،كي ببببة تحريببببر -

   .(م1949يناير 11هرابلس) الغرب،

، إدارة 6، س 1704، ويبببحيفة هبببرابلس الغبببربلبعثبببة العلسيبببة املصبببرية (( ،تحرير،))دبببادي االتحببباد يكبببريا االكي بببة  -

   .( م1949يناير 15ابلس، هرابلس الغرب ،) هر 

إدارة هبرابلس  ، يبحيفة هبرابلس الغبربتحرير،)) إدما  النهضبة والشبباب فبي دبادي االتحباد الرياضب ي ((، الكي ة     -

 .(م1949يناير 28الغرب، )هرابلس ، 

،د.س تصدركا 1696، ويحيفة هرابلس الغربس هرابلس الغرب ينظسه دادي االتحاد (( ،أ))ك   تحرير،الكي ة  -

 (م1949يناير 28 ارة هرابلس الغرب، )هرابلس ، إد

، 7، س 1730،و  يببحيفة هببرابلس الغبببربتحرير،))افتتبباي موسببا محاضببرات دبببادي االتحبباد الرياضبب ي((، الكي ببة - 

 .  (م1949فبراير1إدارة هرابلس الغرب،) هرابلس ،

  هبببببببببببببببببببببرابلس  ، إدارة7، س1730، يبببببببببببببببببببببحيفة هبببببببببببببببببببببرابلس الغبببببببببببببببببببببرب(،(ل ببببببببببببببببببببباعر انبطا))بنبببببببببببببببببببببدر ،تحريرالكي بببببببببببببببببببببة  -

 .(م1949فبراير4الغرب،)هرابلس،

، س 1724، و  يبحيفة هببرابلس الغببرب))تكببريا سببعادة دشبير بببب  ال ببعداوي فبي دببادي االتحبباد((، ،تحريرالكي بة  -

  . (م1949اير فبر  9الغرب ،) هرابلس  ، إدارة هرابلس 7

 7،س1724،و يفة هبببرابلس الغبببربيبببح((،فبببي دبببادي االتحادال بببعداوي  بيببب   دشبببيرسبببعادة )) تكبببريا ،تحريبببرالكي بببة -

    .م(1949فبراير 9س،إدارة هرابلس الغرب،) هرابل

، 7، س 1858،ويبحيفة هبرابلس الغبربة غداء يقيسها دادي االتحاد للضبيوف التون يين((،دبتحرير،)) مأالكي ة    -

 .  (م1949يوديو 21دارة هرابلس الغرب،)هرابلس،إ

يبببحيفة هببببرابلس ين فببببي مدرسبببة هبببرابلس الثادويببببة وانسببباتذة الوهنيين((،تحريبببر ، ))تكببببريا الطلببببة النبببا حالكي بببة  -

 .( م1949يوليو10، إدارة هرابلس الغرب، )هرابلس،7،س  1835،و الغرب

يببببببببببحيفة هببببببببببرابلس د بسقببببببببببدم سببببببببببسو انميبببببببببر املعظببببببببببا (،))أدببببببببببباء الحاضببببببببببرة  ترحيبببببببببب  دبببببببببادي االتحببببببببببا،تحريرالكي بببببببببة  -

 .(م1949يوليو 12لس،، إدارة هرابلس الغرب،) هراب7،س1846،والغرب
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، إدارة هببببببرابلس 7،س1856، و هببببببرابلس الغببببببرب يببببببحيفة تحريببببببر،)) االتحبببببباد يكببببببرم الترجببببببي التونسبببببب ي ((،الكي ببببببة -

 .(م1949يوليو 19الغرب،)هرابلس،

، 7،س 1269،و  يببحيفة هببرابلس الغببربذ سببليسان توميببه فببي دببادي االتحبباد ((،،))محاضببرة  انسببتا ركي بة التحريبب -

   . (،م1949يوليو 31غرب،) هرابلس ال إدارة هرابلس 

، إدارة 7، س 1879،و  يببببحيفة هببببرابلس الغببببربتحرير،))إضببببراب عببببام ومظبببباكرة  ببببعبية فببببي هببببرابلس(( ،الكي ببببة  -

 .(م 1949 أغ طس14، هرابلس الغرب، ) هرابلس

، إدارة 7، س 299، و  يبحيفة هبرابلس الغبربتحرير،))تكريا املكت  العربا بلنبدن ورابطبة  بباب دردة((،الة كي   - 

 .  (م1949دغ سبر  19 هرابلس الغرب،) هرابلس ،

، إدارة 7، س 1995،ويببببحيفة هببببرابلس الغببببربتحريببببر،)) حفببببل تكببببريا محسببببود ادببببدير فببببي دببببادي االتحبببباد ((، الكي ببببة  -

 .(م1949دغ سبر  29، لسهرابلس الغرب، )هراب

، 7، س1995،و يببببحيفة هببببرابلس الغببببرب((،تحريببببر، ))تكببببريا لببببدي  النببببادي ع بببي أفنببببدي ومحسببببد الزدتوتاالكي بببة  -

 .   (م1949دغ سبر29، الغرب،)هرابلس إدارة هرابلس

،    لرائبببديببحيفة اتحريببر، )) االتحببباد يتببو  دف بببه بطببل ع بببى أدديببة ليبيبباوي تا تجرببببة الببدوري املستببباز(( ،الكي ببة  -

 .(م1969يودية30د.و ، د.س،  يصدركا عبد القادر أبوكروس،) هرابلس ، 

)  ،اللرنببببة االوملبيببببة الليبيببببة ،14س  ، 658، و  يببببحيفة الشببببباب والرياضببببةلتحريببببر،)) االسببببتقالل التببببام((، كي ببببة ا -
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 على  أجل الحصول  من العالي التعليم خدمات على الجودة إدارة تطبيق  إمكانية

 املرقب جامعةب   االعتمادية

 
 رجب السويح *( حميد)

 مفتاح جابر *( محمد)*                                                                                                                                                                                                  

 عبد الرازق مسعود  *( محمد )**                

 مقدمة البحث 

والثقافية والسياسية  والتقنية االقتصادية واملتغيرات العاملية التحوالت حركة إن          أوجدت واالجتماعية 
 
 أوضاعا

  الجودة تجعل جديدة
 
  أمرا

 
 .وخدمات منتجات  من وما تقدمه أعمال من به املنظمات تقوم ما  كل في حتميا

  والخدمية الصناعية القطاعات في الجودة إدارة تطبيق أظهر ولقد     
 
  نجاحا

 
 معدل تحسين خالل من منقطع النظير  كبيرا

 مستوى  ارتفاع العاملين، عالقات تحسين  تحسين األداء،  الجودة،  تحسين  العيوب، انعدام التكاليف،  وانخفاض  الربح،

 األمريكية، املتحدة الواليات مثل املتقدمة  الدول  من العديد في املؤسسات التعليمية النجاحات هذا  دفعت .الوظيفي الرضا

إلى   الدول  من العديد دفع مما كبيرة، نجاحات حققت وقد التعليمية، املؤسسات في إدارة الجودة تطبيق  إلى انجلترا اليابان،

 .الدولية األسواق في العاملية الشركات  بين املنافسة اشتداد في املتمثلة الدولية املتغيرات  ملواجهة  تطبيقها

هو إدارة  ملنهجية  تطبيقها  عند العالي التعليم  مؤسسات  يواجه الذي  األساس ي  التحدي  إن        التكيف إحداث  الجودة 

املؤسسة التغيرات وإحداث املقدمة الخدمة في االستقرار توفير بين والتوازن   أو منتجات  عنها لينتج التعليمية داخل 

 .العمالء ورغبات  حاجات  تلبي خدمات

 العلمي الجهد تحويل ومن خالل ومعروفة، محددة معايير وفق العلم مع التعامل في متقدمة صيغة هو العالي والتعليم

 التكنولوجيا وتوظيف املادية الرفاهية في تحقيق  تسهم لكي مادية نواتج إلى العلمية والبحوث النظم في اإلنسانية واملهارات

العلمية في اليابان  فعلت  كما  وتحويرها،  وتطويرها  واملعاهد  والكليات  بالجامعات االستعانة خالل  من  والتقنية  نهضتها 

 .العلمي البحث  ومؤسسات العليا

  :البحث  مشكلة 

 االعتمادية الحصول على كيفية  في ليست والخدمية،  التعليمية واملؤسسات الجامعات تواجه التي األساسية املشكلة إن       

 قدرات  استغالل  خالل  من التحسين املستمر،  تحقيق  كيفية ولكن  واملحلية،  الدولية  للمعايير  الجودة مطابقة  شهادة  وهي

 االتصاالت تقنيات خاصة  واملتجددة  الحديثة  واستيعاب التقنيات  "الطالب املوظفين، التدريس، هيئة " العاملين  ومهارات

 الجودة إدارة تطبيق في الشائعة األخطاء ومن  املؤسسات، دافأه أفضل وتحقيق خدمات تقديم  في واستثمارها واملعلومات

 األخرى. العوامل على التركيز دون  تقنية جديدة الجودة اعتبار

تتمثل  في مشكلة إذ  العالي إدارة تطبيق إمكانية  مدى  على التعرف محاولة البحث  التعليم  أجل   من الجودة على خدمات 

 املرقب.  لجامعة االعتمادية على الحصول 

 :البحث  أهمية

        األبحاث العلمية في الحديثة  املوضوعات من " الجودة إدارة "عن كونها  في البحث  أهمية تكمن - 1

 والخدمية  والصحية التعليمية القطاعات  كافة في املؤسسات لجميع الشاغل والشغل   

      وتحقيق أهدافها  والتطوير التحسين تحقيق في تساعد  التي الحديثة  العلمية لألساليب  الجامعة حاجة 2-

 .وفاعليه بكفاءة 
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  ونشر ثقافة األفضل نحو   بالجامعة املحيط املجتمع اتجاهات  وتطوير تغيير  في اإلسهام محاولة - 3 

 .العلمية املجاالت في تحدث التي للتغييرات واملواكبة  املعرفة

 أهداف البحث: 

وتحديد  على الحصول  ثم  عليها الحفاظ  وكيفية  العالي التعليم خدمات في الجودة تحقيق كيفية -  1  املعايير  االعتمادية 

 .الجامعة في والخارجي الذاتي للتقييم

 واملساءلة الذكية .  والقرارات املراحل جميع في ومشاركتهم التدريس هيئة أعضاء بين الجودة ثقافة  نشر   -2

 االعتمادية  على والحصول  املستمر التحسين عملية في تساهم أن يمكن توصيات مجموعة-3

 تساؤالت البحث 

-االعتمادية مع   على  الحصول  من ويمكنها واملخرجات  وتحسين األداءتطوير  إلى املرقب يؤدي بجامعة  الجودة هل تطبيق- 1

 امكانيات؟ الجودة بما هي عليه من  تطبيق  أهمية

 املصطلحات: 

 التعليمية  كل البرامج  فيها بما  ككل،  املؤسسية  هو )اعتماد  ( بأنه2005سالمة )  العظيم عبد    عرفه :املؤسس ي االعتماد-  1

 (. برامج املؤسسة بجودة يتعلق مضمون  أية دون  وتوزيعها، البرامج تقديم وطرائق واملواقع

 االعتماد هيئات  بواسطة املنهي، اإلعداد فردية، كبرامج برامج أو وحدات  اعتماد فهو التخصص ي أو يالبرامج االعتماد-  2

 الدراسية  املقررات ومحتويات املناهج بوضع الخاصة  املستويات التعليمية، مطبقة البرامج اعتماد هيئات أو املتخصصة،

(6: 16 ) 

 القراءات النظرية والدراسات السابقة  

 القراءات النظرية
َ
 اوال

 -: العالي  التعليم في  الجودة مفهوم

  .واالزدهار التنمية  في مجتمع أي دعامة البشرية للقوى  مصانع الجامعات إلى ان  (2010أشار نجم عبود )       
 
لنظرية   وطبقا

والتثقيف اجتيازها بعد البشرية القوى  هي ومحتوياتها البشرية القوى  هي الجامعة فمدخالت النظم   التدريب 
 
 مرورا

 الجامعات  فإن األداء  في الصواب الخطأ أو تقبل  الصناعية أو التجارية  سواء  األخرى  النظم  كانت  وإذا  .التعليمية بالعملية

 .    (     (9 :32 املجتمع ككل  على لتأثيرها التعليمية  للعملية الشاملة الجودة إال تقبل  ال

 الكفء واألداء املستمر التطور  تعنى العالي التعليم  خدمات في أن الجودة  الى  (2005)سالمه    العظيم  عبد  يشير كما        

  بها معترف  تقييم  آلية  أساس على خريجها  في املجتمع  ثقة العالي لكسب  التعليم ملؤسسات
 
  محليا

 
 التعليم وجودة  .وعامليا

 تلبية من  تمكنهم  التي واالتجاهات واملهارات إكسابهم املعارف  بهدف بالطالب الفعالة االتصاالت من  مجموعة  تحقيق  تعنى

 (  (12:6املنظمات" املستفيدة األطراف  توقعات

العظيم  ويذكر           (2005) سالمه    عبد 
 
  الهدف، مالئمة أنها على الجودة إلى Ball عن بول نقال

 
 فإن التعريف لهذا  وطبقا

 األهداف التي إنجاز  يتم عندما ذلك ويتحقق  الرضا من  عال ومستوى  بالجودة يتسم التعليمية املؤسسة  الدراس ي في املقرر 

وأهدافها  املؤسسة  تحدد أن يجب التعليم مؤسسات في املعايير هذ غياب حالة وفي أجلها، من وضع  يتم وأن رسالتها 

العالي  التعليم ملؤسسات الكفء واألداء املستمر التطور  تعنى  العالي التعليم خدمات  في فالجودة  .املعايير ضوء في تقييمها

  بها معترف تقييم آلية أساس على خريجها في املجتمع ثقة لكسب
 
  محليا

 
 من مجموعة تحقيق تعنى التعليم وجودة  .وعامليا
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املعارف بهدف بالطالب الفعالة االتصاالت  األطراف توقعات تلبية من تمكنهم  التي  واالتجاهات واملهارات إكسابهما 

                                                                                          ( 65:  6)املنظمات "       " املستفيدة 

 العالي  التعليم جودة تحسين أهداف

 "الجامعات" تعليمية  مؤسسة أي  في الجودة تحسين  عملية تطبيق من األساس ي  الهدف إن  (2008) عبد الستار علىقال       

 وكسب املقدمة للطالب الخدمة  لتحسين الضائعين والجهد  الوقت تكاليف خفض مع والخدمات األداء جودة هو تطوير

 :التالية الفوائد على الهدف  هذا ويشمل رضاهم

ويعني أول  من  الصحيحة  بالطريقة الصحيحة األشياء عمل تتطلب الجودة إن  :التكاليف خفض  -  1  تقليل هذا مرة، 

 .التكاليف تقليل وبالتالي إنجازها أعادة أو التالفة، األشياء

 للطالب العمل التعليمية إلنجاز املؤسسات  قبل من وضعت التي  فاإلجراءات :للطالب العمل التخاذ  الالزم الوقت  تقليل  - 2

 .األعمال إلنجاز الوقت الالزم تقليل يتم وبالتالي ومراقبتها،  األهداف تحقيق على ركزت قد

 االهتمام عدم إن  حيث  الطالب، رغبة حسب والخدمات املنتجات بتطوير وذلك :الجودة تحقيق  - 3

 شكاوى  زيادة وبالتالي املراقبة، أعمال وزيادة املهام وإنجاز  أداء في الوقت زيادة إلى يؤدي بالجودة

 .الخدمات هذ من الطالب

 .الجماعي العمل وتشجيع  اإلدارات بين التعاون  طريق عن وذلك :الكفاءة زيادة - 4

 حتى  أصغر  أجزاء إلى وتجزئتها املشاكل وتحليل  وترتيب تحديد كيفية والعاملين اإلدارة  تعليم - 5

 .عليها السيطرة يمكن

 .املتكرر  العمل ومنها الفائدة عديمة املهام تقليل - 6

 .لعملهم العاملين أداء في الثقة تحقيق  - 7

  األمور  وأولياء الطالب يكون  أن يمكن :األمور  وأولياء الطالب - 8
 
 تحسين  ألفكار القيمة عن  مصدرا

 أو االقتراحات  لتلك املتأني التحليل فإن وبالتالي املرسلة، الشكاوى  أو االقتراحات طريق  عن الجودة

 .الخريج نوعية في املتغيرات املطلوبة هي وما الجودة لشكل  الطالب استقبال كيفية  ويعلمنا نظرنا يوجه  أن يمكن الشكاوى 

  العاملون  يكون  أن  يمكن :العاملون  - 9
 
 والتقيد،  اإلعداد من  كل  في التحسين اقتراحات  إلعطاء مصدرا

 أخرى بإهمال   مؤسسات تقوم بينما جدية، بكل  العاملين رأي بأخذ املؤسسات بعض تقوم الحقيقة في ولكن

 إحساس  من يزيد مما  القتراحات التطوير االستجابة صور  من واحدة الجودة حلقات  تكون  ربما  وتجاهلهما، العاملين  أراء

 (  72،  71:  7)   .ملؤسساتهم بانتمائهم العاملين

 العالي  التعليم مؤسسات  اعتماد معايير

 في املألوف حدود تتعدى التي الجودة ضمان وسائل  من وسيلة ( إلى ان االعتماد يعتبر   2005)  سالمه  أشار عبدالعظيم        

 وقد ينظر  واملوجه ،  الشامل  املؤسس ي  التقييم من  نوع  وتمثل الجودة تحقيق تتخطى  تقييم  كعملية  ضمان الجودة  أن  حين

  أنه  على االعتماد إلى
 
البرامج( الدراسية  للبرامج  املستمر والتقييم الشاملة املراجعة من نوعا  مثل املؤسسية  أو )اعتماد 

 (  6 :الترخيص عملية في األحقية  مدى  ال حول  أو بنعم اإلجابة إلى االعتماد يؤدي الحالتين  كلتا وفي   )املؤسس ي االعتماد(

182 ) 

 الكليات والجامعات لفحص العالي، التعليم في املستخدمة الخارجية الجودة مراجعة عملية (إن 2005اكد ضياء الدين )      

 جرودة حرول  ومنشرورة رسرمية صريغة االعتمراد آخرر، وبمعنرى وتحسرينها الجرودة ضرمان أجرل مرن العرالي، التعلريم وبررامج

 مكانرة مرنح هرو االعتمراد آخرر، وبمعنرى عليها، متفق مستويات على الدائري القائم التقويم عقب يمنح البرنامج، أو املؤسسة
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 هرو املؤسسر ي فاالعتمراد  معتمرد برنرامج أو مؤسسرة إنشراء عنره يرتمخض االعتمراد ونجرا  نتيجرة التقرويم، هرو أو وضرع أو

 يتعلرق مضرمون  أيرة دون  وتوزيعهرا، البررامج تقرديم وطرائرق واملواقرع التعليميرة كرل البررامج فيهرا بمرا ككرل، املؤسسرية اعتمراد

 .برامج املؤسسة بجودة

 االعتمراد هيئرات بواسرطة املنهري، اإلعداد فردية، كبرامج برامج أو وحدات اعتماد فهو التخصيص أو البرامج اعتماد أما       

الدراسرية  املقرررات ومحتويرات املنراهج بوضرع الخاصرة املسرتويات التعليميرة، مطبقرة البرامج اعتماد هيئات أو املتخصصة،

(4  :123   ) 

 يمكرن دراسرية ومقرررات بررامج تقردم املؤسسرة أن تحردد التري العمليرة هرو ( أن االعتمراد 2008ويرذكر ضرياء الردين )     

 
 
 مرع املقرررات تتناسرب معرايير أن االعتمراد وكالرة تشرهد حيرث املسرتمر، للتقيريم تخضرع دراسية مواد تقدم أو اعتمادها ذاتيا

 .األهداف تلك مع تتناسب املستخدمة الطرق  وأن إليها، تؤدي التي املكافآت

 برنرامج أو جامعرة أو أو كليرة معهرد أو مرا ملدرسرة العلنري االعترراف بأنره االعتمراد العرالي للتعلريم الدوليرة املوسروعة وتعررف     

، بهرا معتررف معينرة تعليميرة ومعرايير مرؤهالت فيره تتروفر متخصرص دراسر ي
 
 مقبرول  عملري تقيريم االعترراف ويتضرمن رسرميا

 ضررور  ذلرك ويعرد باسرتمرار، البررامج لهرذ األفضرل نحرو التشرجيع والتطروير بهردف البرنرامج أو التعلريم مؤسسرات الجرودة
 
 يا

  :هما لسببين

 خالل من ومحددة واضحة أهداف لتحقيق بعضها أمام باستمرار املسئولية األكاديمية املؤسسات تتحمل أن -

 .مناسبة تعليمية برامج

          )  ومقبولة محددة معايير ذات ببرامج  املؤسسات هذ التزام مدى من التأكد -
 
  ( 106: 4سلفا

 الدراسات 
َ
 -السابقة: ثانيا

 ( 3)   ( 2009سهيل رزق دياب ) 

إعررررداد وتطرررروير أداة لقيرررراس درجررررة ترررروافر مبرررراد  ومعررررايير الجررررودة الشرررراملة فرررري مؤسسررررات التعلرررريم العررررالي متخررررذة الجامعررررة 

الفلسررررطينية بالقرررردس )دراسررررة حالررررة(. ولقررررد اسررررتخدم الباحررررث املررررنهج الوصررررفي التحليلرررري، وكمررررا اسررررتخدم االسررررتبانة كررررأداة 

،% في حين ان أقلهرا  5.60ولقد أظهرت النتائج أن النسبة املئوية العامة ملدي توافر معايير الجودة في الجامعة هي  .للدراسة

. % وأوصررررت الدراسررررة بضرررررورة العمررررل علررررى نشررررر  57كرررران املتعلررررق بتطرررروير القرررروي البشرررررية العامررررة حيررررث حصررررل علرررري نسرررربة 

العررررالي لتهيئررررة املنررررال الررررالزم وتقبررررل إدارة الجررررودة الشرررراملة لرررردي مفرررراهيم ثقافررررة الجررررودة الشرررراملة داخررررل املؤسسررررات التعلرررريم 

 .العاملين في هذه املؤسسات

 (2)  (  2014القماطي ) الهاشمي دراسة 

هررررردفت ملعرفرررررة العوامرررررل املرررررؤثرة فررررري إمكانيرررررة تبنررررري إدارة الجرررررودة الشررررراملة فررررري جامعرررررة بنغرررررازي، اسرررررتخدم البررررراحثين 

للجانب العملي من الدراسة. وقرد بينرت النترائج أن العوامرل املرؤثرة فري إمكانيرة تبنري  االستبانة كوسيلة لجمع البيانات الالزمة

إدارة الجررودة الشرراملة مررن وجهررة نظررر عينررة الدراسررة، هرري غيررر مالئمررة للتبنرري فرري إدارة الجامعررة وكلياتهررا، ويعررود السرربب ذلررك 

إدارة الجودة الشاملة املتمثلة في التركيز علي رسالة لعدم مالئمة البيئة التنظيمية والتي ال تساعد على تبني مباد  وفلسفة 

الجامعرررررة، واملشررررراركة فررررري اتخررررراذ القررررررار، والالمركزيرررررة اإلداريرررررة، واسرررررتخدام األسرررررلوب العلمررررري فررررري حرررررل املشررررركالت، والتقيررررريم 

 والتدريب املستمر، والثقافة التنظيمية.

  (  5 )  (  2012الجنابي ) شفيق عبدالستار  
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الي وسائل تحسين أداء عضو هيئة التدريس في التعليم الجامعي وذلك من خالل توفر    هدفت دراسته الي التعرف

األدوات الخاصة به ومؤشرات الجودة الشاملة الالزمة  لتطبيقه والتي من أهمها تطوير قدرات عضو هيئة التدريس من  

علمي الجاد والنشر في املجاالت  خالل املشاركة في املؤتمرات والندوات والدوريات املتخصصة وتشجيعه علي البحث ال

العلمية سنويا، فضال عن وجود نظام فعال لتقييم األداء يرافقه مراجعة مستمرة لنظام الترقية العلمية والوظيفية، مع  

 دراسة أعضاء هيئة التدريس بصفة دورية ، والعمل علي تحفيزهم علي األداء األفضل

 إجراءات البحث .

 منهج البحث 

  البحث.بأسلوبه املسحي ملالئمته طبيعة  املنهج الوصفياستخدم الباحثون 

  البحث:مجاالت 

 الخمس -املجال املكاني :)الجغرافي( جامعة املرقب  •

 املرقب.مدراء مكاتب الجودة بجامعة  البشري:املجال  •

 م. 2020املجال الزمني: تم أجراء البحث في الفترة الزمنية من بداية شهر فبراير حتى نهاية شهر ابريل /  •

 البحث:مجتمع   

 وعضر (20) حروالي عرددهم يبلر  املرقرب برالخمس والرذي جامعرة فري مدراء مكاتب الجودة بالكليات من البحث مجتمع يتكون 

  التدريس هيئة
 
 جميع كليات الجامعة واشتمل البحث على جميع الدرجات العلمية املوجودة بالجامعة.  في يعملون  تقريبا

 البحث:عينة 

وتررم اختيررارهم بطريقررة   مكتررب  ( مرردير20عررددهم ) املرقررب والبررال  الجررودة بجامعررةتمثلررت عينررة البحررث فرري مرردراء مكاتررب     

 جاب عنها .امل كافة االستمارات( للعينة االستطالعية ، تم استرجاع  4للعينة االساسية و) (16الحصر الشامل منهم )

 البيانات:أدوات جمع   

 االستبيان:تم اتباع الخطوات التالية لتصميم    

 املسح املرجعي للمراجع العلمية املرتبطة بموضوع البحث. - 1

 الجامعة.املقابالت الشخصية مع املتخصصين في  – 2

 بالجامعة.تحديد املحاور االساسية لالستبيان وعرضها على بعض الخبراء املوجودين  – 3

 الدراسة االستطالعية:

جامعرررة مرررن مجتمرررع البحرررث البالجرررودة ( مرررن مررردراء مكاترررب  4قرررام البررراحثون برررإجراء دراسرررة اسرررتطالعية علرررى عينرررة قوامهرررا )   

 وخارج العينة االساسية ، يهدف من خاللها التعرف على مدى تقبل املبحوثين لألداة املستخدمة لجمع بيانات البحث .

 تطبيق أداة البحث:

 للتطبيق تم تطبيقه على العينة االساسية من     
 
 وقابال

 
بعد أن قام الباحثون بإجراء املعامالت العلمية للبحث وأصبح معدا

  املرقب.دة بجامعة مدراء مكاتب الجو 

  االحصائية:اإلجراءات 

 استخدم الباحثون االساليب االحصائية التي تتماش ى مع طبيعة البحث       

 عرض ومناقشة النتائج 

 العرض والتحليل اإلحصائي للبيانات  
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:  
ً
 التوزيع التكراري لخصائص أفراد عينة الدراسة  أوال

 املؤهل العلمي  :   .1

% من إجمالي 37.5حيث نجد أن ما نسبته  ،( النتائج الخاصة بتوزيع العينة من حيث املؤهل العلمي  1يبين الجدول رقم )   

% مرن أفرراد العينرة كانرت لرديهم 12.5من الذين هرم بدرجرة أسرتاذ مسراعد و محاضرر ، كمرا يالحرب أن نسربة العينة املبحوثة

 %.6.25بلغت نسبتهم  درجة أستاذ وأستاذ مشارك ومن كانت لديهم  ،درجة مساعد محاضر

 ( 1جدول رقم ) 

  املؤهل العلمي يوضح توزيع العينة من حيث  
 

 النسبة % التكرار املؤهل العلمي 

 6.25 1 أستاذ

 37.5 6 أستاذ مساعد

 6.25 1 أستاذ مشارك

 37.5 6 محاضر 

 12.5 2 مساعد محاضر 

 100 16 املجموع

 

 
 املؤهل العلمي  ( يبين توزيع عينة البحث من حيث 1شكل )   

 : الجودة من وجهة نظرك تعني .2

% 93.75حيررث نجرد أن مررا نسرربته  ،النتررائج الخاصررة بتوزيرع العينررة مررن حيرث الجررودة مررن وجهرة نظرررك( 2يبرين الجرردول رقرم )

% مرررن أفرررراد 6.25تحسرررين و التطررروير املسرررتمر ، كمرررا يالحرررب أن نسررربة لمرررن إجمرررالي العينرررة املبحوثرررة يعتقررردون بررران الجرررودة ل

 بأنها للوصول إلى شهادة األيزو. يعتقدون  العينة كانوا من الذين
 

 

استاذ مساعد

37%

استاذ مشارك

6%

استاذ

6%
مساعد محاضر

13%

محاضر

38%
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 ( 2جدول رقم ) 

 الجودة من وجهة نظرك  يوضح توزيع العينة من حيث  

 

 النسبة % التكرار البيان 

 93.75 15 التحسين والتطوير املستمر 

 6.25 1 الحصول على شهادة األيزو 

 100 21 املجموع

 

   
 ( يبين توزيع عينة البحث من حيث الجودة من وجهة نظرك 2شكل )  

 

  الجودة:مدى اقتناع إدارة الجامعة بأهمية وضرورة تطبيق إدارة  .3

( النترررائج الخاصرررة بتوزيرررع العينرررة مرررن حيرررث مررردى اقتنررراع إدارة الجامعرررة بأهميرررة وضررررورة تطبيرررق إدارة 3يبرررين الجررردول رقرررم )

بلغرررت نسررربة  املبحوثرررة، بينمرررا% مرررن إجمرررالي العينرررة 43.75نجرررد أن درجرررة اإلقنررراع كبيررررة واملتوسرررطة مرررا نسررربته  الجرررودة حيرررث

 % . 12.5الذين ليس لديهم قناعة بذلك   

 (   3رقم ) جدول 

 مدى اقتناع إدارة الجامعة بأهمية وضرورة تطبيق إدارة الجودة   يوضح توزيع العينة من حيث  
 

 النسبة % التكرار البيان 

 12.5 2 ضعيفة

 43.75 7 كبيرة

 43.75 7 متوسطة 

 100 16 املجموع

 

 

الحصول على شهادة 

األيزو

6%

التحسين والتطوير 

المستمر

94%
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 ( يبين توزيع عينة البحث من حيث مدى اقتناع إدارة الجامعة بأهمية وضرورة تطبيق إدارة الجودة    3شكل ) 

 شعور أعضاء هيئة التدريس بتحمل املسؤولية والقيام بمهام وأعباء تطبيق الجودة بالجامعة:   .4

دريس بتحمررل املسررؤولية والقيررام ( النتررائج الخاصررة بتوزيررع العينررة مررن حيررث شررعور أعضرراء هيئررة الترر4يبررين الجرردول رقررم )    

كمررا  مررا،% مررن إجمررالي العينررة املبحوثررة مررن الررذين أجررابوا بحررد 56.25بمهررام وأعبرراء تطبيررق الجررودة حيررث نجررد أن مررا نسرربته 

بينما بلغت نسبة الذين لديهم درجة   جيدة،% من أفراد العينة من الذين يعتقدوا بان ذلك يتم وبدرجة 25يالحب أن نسبة 

 % .18.75 بالردضعيفة 
      

 (  4جدول رقم ) 

 شعور أعضاء هيئة التدريس  يوضح توزيع العينة من حيث   

 بتحمل املسؤولية والقيام بمهام وأعباء تطبيق الجودة

 النسبة % التكرار البيان 

 56.25 9 إلى حد ما

 25 4 جيد

 18.75 3 ضعيف 

 100 16 املجموع

 

كبيرة

43%

متوسطة

44%

ضعيفة

13%
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 ( يبين توزيع عينة البحث من حيث شعور أعضاء هيئة التدريس  2شكل ) 

 بتحمل املسؤولية والقيام بمهام وأعباء تطبيق الجودة

 

 إملام أعضاء هيئة التدريس بمكونات وحقائق ومتطلبات تطبيق الجودة في التعليم العالي:   .5

   ( التدريس بمكونات وحقائق ومتطلبات  5يبين الجدول رقم  إملام أعضاء هيئة  العينة من حيث  النتائج الخاصة بتوزيع   )

العينة املبحوثة من الذين لديهم إملام متوسط ،  % من إجمالي  75تطبيق الجودة في التعليم العالي, حيث نجد أن ما نسبته  

 .% من أفراد العينة كانت لديهم إملام ضعيف 25كما يالحب أن نسبة  

 

 ( 5جدول رقم ) 

 إملام أعضاء هيئة التدريس يوضح توزيع العينة من حيث  

 بمكونات وحقائق ومتطلبات تطبيق الجودة في التعليم العالي 

 النسبة % التكرار البيان 

 25 4 ضعيف 

 75 12 متوسط

 100 16 املجموع

 

جيد

25%

ضعيف

19%

الى حدما

56%
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إملام أعضاء هيئة التدريس بمكونات وحقائق ومتطلبات تطبيق  ( يبين توزيع عينة البحث من حيث 5شكل )   

 الجودة في التعليم العالي 

 

 :  لوائح وقواعد نظم العمل الداخلية في الجامعة .6

حيرث نجرد  الجامعرة،( النتائج الخاصرة بتوزيرع العينرة مرن حيرث لروائح وقواعرد نظرم العمرل الداخليرة فري 6يبين الجدول رقم )

% مرررن 31.25هررم يعتقرردون برررذلك بدرجررة إلررى حررد مررا ، كمررا يالحررب أن نسرربة  % مررن إجمررالي العينررة املبحوثررة50أن مررا نسرربته 

 %.18.75أفراد العينة كانوا من الذين لديهم قناعة عالية بتلك اللوائح, أما الذين لديهم رأي سلبي 
 

 ( 6جدول رقم ) 

 وقواعد نظم العمل الداخلية في الجامعة لوائح يوضح توزيع العينة من حيث  

 النسبة % التكرار  البيان

 50 8 إلى حد ما 

 31.25 5 ايجابية

 18.75 3 سلبية 

 100 16 املجموع

 

ضعيف

25%
متوسط

75%
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 لوائح وقواعد نظم العمل الداخلية في الجامعة( يبين توزيع عينة البحث من حيث 6شكل )  

 

 وضوح رسالة الجامعة وأهدافها ألعضاء هيئة التدريس وطالب الجامعة .:   .7

( النترررائج الخاصرررة بتوزيرررع العينرررة مرررن حيرررث وضرررو  رسرررالة الجامعرررة وأهررردافها ألعضررراء هيئرررة التررردريس 7يبرررين الجررردول رقرررم )

% مررن إجمررالي العينررة املبحوثررة لررديهم وضررو  لرسررالة الجامعررة وأهرردافها,  بينمررا 50وطررالب الجامعررة حيررث نجررد أن مررا نسرربته 

 %. 12.5% , و الذين لديهم عدم وضو  بلغت نسبتهم 37.5إلى حد ما    أراءهمبلغت نسبة الذين 

        

 (   7جدول رقم ) 

 وضوح رسالة الجامعة وأهدافها ألعضاء هيئة التدريس وطالب الجامعة يوضح توزيع العينة من حيث  

 النسبة % التكرار  البيان

 37.5 6 إلى حد ما 

 12.5 2 غير واضحة 

 50 8 واضحة جدا

 100 16 املجموع

 

 

سلبية

19%

الى حدما

50%
ايجابية

31%
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 ( يبين توزيع عينة البحث من حيث وضوح رسالة الجامعة وأهدافها ألعضاء هيئة التدريس وطالب الجامعة 7شكل ) 

 العالقات وإمكانيات التعاون بين اإلدارات املختلفة في الجامعة:   .8

( النترررائج الخاصرررة بتوزيرررع العينرررة مرررن حيرررث العالقرررات وإمكانيرررات التعررراون برررين اإلدارات املختلفرررة فررري 8يبرررين الجررردول رقرررم )    

 % 81.25ما نسبته  بلغتالجامعة حيث 
  

 (  8جدول رقم ) 

 العالقات وإمكانيات التعاون بين اإلدارات املختلفة في الجامعةيوضح توزيع العينة من حيث  

 

 النسبة % التكرار البيان 

 81.25 13 جيدة

 6.25 1 ضعيفة

 12.5 2 ممتازة

 100 16 املجموع

 

واضحة جدا

49%

الى حدما

38%

غير واضحة

13%
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 العالقات وإمكانيات التعاون ( يبين توزيع عينة البحث من حيث 8شكل ) 

 بين اإلدارات املختلفة في الجامعة 

 مستوى الخدمات التعليمية املقدمة بالجامعة وإمكانية تطويرها وتحسينها:   .9

مسررررتوى الخرررردمات التعليميررررة املقدمررررة بالجامعررررة ( النتررررائج الخاصررررة بتوزيررررع العينررررة مررررن حيررررث 5يبررررين الجرررردول رقررررم )   

 . % 100ما نسبته  بلغتحيث   ،وتحسينهاوإمكانية تطويرها  

 

 

 ( 9جدول رقم ) 

 مستوى الخدمات التعليمية املقدمة بالجامعة وإمكانية تطويرها وتحسينها يوضح توزيع العينة من حيث   
 

 النسبة % التكرار الفئة املشرف على تدريبيها 

 100 16 متوسطة 

 100 16 املجموع

 

ممتازة

13%

جيدة

81%

ضعيفة

6%
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مستوى الخدمات التعليمية املقدمة بالجامعة وإمكانية  ( يبين توزيع عينة البحث من حيث 5شكل )   

 تطويرها وتحسينها 

 : مدى توفير متطلبات تحسين األداء لتحقيق تقدم الجامعة - 10

%  87.5ما نسبته    ها بلغت( النتائج الخاصة بتوزيع العينة من حيث الشهائد التدريبية, حيث نجد أن 10يبين الجدول رقم )

 من إجمالي العينة املبحوثة  

 
 

 

 ( 10جدول رقم ) 

   يوضح توزيع العينة من حيث  

 مدى توفير متطلبات تحسين األداء لتحقيق تقدم الجامعة

 النسبة % التكرار البيان 

 12.5 2 غير متوفرة

 87.5 14 متوفرة بنسبة قليلة

 100 16 املجموع

 

متوسطة

100%
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 ( يبين توزيع عينة البحث من حيث مدى توفير متطلبات تحسين األداء لتحقيق تقدم الجامعة 2شكل )  

 

 لإلدارة عالقات جيدة وبناءة مع كل من األساتذة والطالب واملجتمع:    .10

( النترائج الخاصرة بتوزيرع العينرة مرن حيرث لرالدارة عالقرات جيردة وبنراءة مرع كرل مرن األسراتذة والطرالب 11يبين الجدول رقرم )

 % 56.25ما نسبته  ها بلغتواملجتمع حيث نجد أن

 (   11جدول رقم ) 

 لإلدارة عالقات جيدة وبناءة مع كل من األساتذة والطالب واملجتمع حيث يوضح توزيع العينة من   
 

 النسبة % التكرار البيان 

افق   18.75 3 أو

 25 4 ال أوفق 

 56.25 9 محايد

 100 16 املجموع

 

 

غير متوفرة

13%
متوفرة بنسبة 

قليلة

87%
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 ( يبين توزيع عينة البحث من حيث لإلدارة عالقات جيدة وبناءة مع كل من األساتذة والطالب واملجتمع  11شكل ) 

 تلبي الجامعة متطلبات سوق العمل   .11

    ( رقم  الجدول  من حيث  12يبين  العينة  بتوزيع  الخاصة  النتائج  العمل  (  سوق  متطلبات  الجامعة  أنتلبي  نجد  ها  حيث 

 . مالي العينة املبحوثة % من إج87.5ما نسبته  بلغت
 

 ( 12جدول رقم ) 

 تلبي الجامعة متطلبات سوق العمل يوضح توزيع العينة من حيث  

 

 النسبة % التكرار البيان 

 6.25 1 بكثرة 

 6.25 1 ال تلبي

 87.5 14 نوعا ما 

 100 16 املجموع

 

محايد

56%

أوافق

19%

ال اوفق

25%
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 حيث تلبي الجامعة متطلبات سوق العمل ( يبين توزيع عينة البحث من  12شكل ) 

 توفر متطلبات الرقي بالتعليم في أقسام الكليات الجامعية:  .12

( النترررررائج الخاصرررررة بتوزيرررررع العينرررررة مرررررن حيرررررث تررررروفر متطلبرررررات الر ررررري برررررالتعليم فررررري أقسرررررام الكليرررررات 13يبرررررين الجررررردول رقرررررم )   

 املبحوثة   % من إجمالي العينة18.75ما نسبته  ها بلغتحيث نجد أن ،الجامعية

 

 

 ( 13جدول رقم ) 

 توفر متطلبات الرقي بالتعليم في أقسام الكليات الجامعيةيوضح توزيع العينة من حيث  
 

 النسبة % التكرار البيان 

 6.25 1 توفر بنسبة عالية

 75 12 توفر بنسبة قليلة

 18.75 3 ال توفر 

 100 16 املجموع

 

نوعا ما

88%

بكثرة

6%
ال تلبي

6%



 2021العدد الثامن ديسمبر  إمكانية تطبيق إدارة الجودة على خدمات التعليم العالي من أجل الحصول على االعتمادية   بجامعة المرقب 

  
 

  

 185 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 
 توفر متطلبات الرقي بالتعليم في أقسام الكليات الجامعية( يبين توزيع عينة البحث من حيث 13شكل )   

 :  تساهم الجامعة في حل مشاكل املجتمع أو وضع مقترحات لذلك .13

تسررراهم الجامعرررة فررري حرررل مشررراكل املجتمرررع أو وضرررع ( النترررائج الخاصرررة بتوزيرررع العينرررة مرررن حيرررث 14يبررين الجررردول رقرررم )

 % 18.75ما نسبته  بلغت, حيث مقترحات لذلك

 

 ( 14جدول رقم ) 

 تساهم الجامعة في حل مشاكل املجتمع أو وضع مقترحات لذلك يوضح توزيع العينة من حيث  

 النسبة % التكرار البيان 

 75 12 إلى حد ما

 6.25 1 ايجابية

 18.75 3 سلبية

 100 16 املجموع

 

  
 ( يبين توزيع عينة البحث من حيث الشهائد التدريبية 14شكل )  

 ثانيا: عرض ومناقشة محاور االستبيان.
 على  الحصول  من ويمكنها واملخرجات  األداء تطوير و تحسين إلى  يؤدي املرقب، بجامعة الجودة هل  تطبيق 

 االعتمادية؟.  

ال توفر

19%

توفر بنسبة عالية

6%

توفر بنسبة قلليلة

75%

سلبية

19%

إلى حدما

75%

ايجابية

6%
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 (15جدول ) 

 يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة 

 على االعتمادية  أجل الحصول  من العالي  التعليم خدمات  على  الجودة إدارة تطبيق في إمكانية

 العبارات  ت
املتوسط 

 املرجح

االنحراف  

 املعياري 

معامل 

 االختالف

النسبة 

 املئوية
 الرأي السائد

1 
وضوح رسالة الجامعة وأهدافها ألعضاء هيئة التدريس وطالب  

 الجامعة . 
2.38 0.72 30.27% 79.17% 

  يًسهم بدرجة

 محدودة 

 %70.83 %33.83 0.72 2.13 لوائح وقواعد نظم العمل الداخلية في الجامعة  2
  يًسهم بدرجة

 محدودة 

3 
بتحمل املسؤولية والقيام بمهام  شعور أعضاء هيئة التدريس 

 وأعباء تطبيق الجودة بالجامعة 
2.06 0.68 32.97% 68.75% 

  يًسهم بدرجة

 محدودة 

 %68.75 %21.46 0.44 2.06 العالقات وإمكانيات التعاون بين اإلدارات املختلفة في الجامعة 4
  يًسهم بدرجة

 محدودة 

5 
بالجامعة وإمكانية تطويرها  مستوى الخدمات التعليمية املقدمة 

 وتحسينها
2.00 0.00 0.00% 66.67% 

  يًسهم بدرجة

 محدودة 

 %66.67 %18.26 0.37 2.00 تلبي الجامعة متطلبات سوق العمل  6
  يًسهم بدرجة

 محدودة 

 %62.50 %18.22 0.34 1.88 مدى توفير متطلبات تحسين األداء لتحقيق تقدم الجامعة   7
  يًسهم بدرجة

 محدودة 

 %62.50 %26.67 0.50 1.88 توفر متطلبات الرقي بالتعليم في أقسام الكليات الجامعية 8
  يًسهم بدرجة

 محدودة 

 %62.50 %26.67 0.50 1.88 تساهم الجامعة في حل مشاكل املجتمع أو وضع مقترحات لذلك  9
  يًسهم بدرجة

 محدودة 

 %60.42 %36.14 0.66 1.81 األساتذة والطالب واملجتمع لإلدارة عالقات جيدة وبناءة مع كل من  10
  يًسهم بدرجة

 محدودة 

11 
إملام أعضاء هيئة التدريس بمكونات وحقائق ومتطلبات تطبيق 

 الجودة في التعليم العالي 
1.75 0.45 25.56% 58.33% 

  يًسهم بدرجة

 محدودة 

 %66.10 %24.62 0.49 1.98 الدرجة الكلية 
يًسهم بدرجة 

 محدودة

 

  ( يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسرة حرول املحرور مرتبرة15الجدول )
 
 ترتيبرا

, ويالحب من خرالل النسرب املئويرة و املتوسرط الحسرابي أن إجابرات املبحروثين كانرت تشرير إلرى )وضرو  رسرالة الجامعرة 
 
تنازليا

تررررأتي بعررررد ذلررررك )لرررروائح و ،  %79.17يحتررررل املرتبررررة األولررررى بنسرررربة حيررررث وأهرررردافها ألعضرررراء هيئررررة الترررردريس وطررررالب الجامعررررة(  

يليهررا باملرتبررة الثالثررة )شررعور أعضرراء هيئررة و  ،%70.83وقواعررد نظررم العمررل الداخليررة فرري الجامعررة( فرري املرتبررة الثانيررة وبنسرربة 

التررردريس بتحمرررل املسرررؤولية والقيرررام بمهرررام وأعبررراء تطبيرررق الجرررودة بالجامعرررة(  و كرررذلك )العالقرررات وإمكانيرررات التعررراون برررين 

إملررررررام أعضرررررراء هيئررررررة الترررررردريس بمكونررررررات وحقررررررائق )%, وقررررررد جرررررراءت العبررررررارة 68.75فررررررة فرررررري الجامعررررررة ( بنسرررررربة اإلدارات املختل

% و الترري  عكسررت عرردم موافقررة 58.33ومتطلبررات تطبيررق الجررودة فرري التعلرريم العررالي(  فرري املرتبررة األخيرررة  وبنسرربة مئويررة بلغررت 

 مرن العرالي التعليم خدمات على الجودة إدارة تطبيق في إمكانيةوان الرأي السائد للدرجة الكلية لبعد  ،عينة الدراسة عليها 

هم بدرجة محدودةعلى االعتمادية كان يشير إلى ) أجل الحصول   ( وبحسب إجابات عينة الدراسة بالكامل.يس 
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 االستنتاجات والتوصيات 

 : االستنتاجات
ً
 : أوال

 املخرجرات جرودة إلرى يرؤدي فري املردخالت املسرتمر والتطروير التحسرين تعني الجودة أن يؤكدون  التدريس هيئة أعضاء جميع -1

 .االعتمادية على الحصول  ثم

 .( من املبحوثين يوكدون وضو  رسالة الجامعة وأهدافها ألعضاء هيئة التدريس وطالب الجامعة79%) -2

 والطرالب التردريس هيئرة ومشراركة أعضراء العليرا اإلدارات مؤازرة مع واحد فريق في العمل تتطلب الشاملة الجودة إدارة إن -3

 .والعاملين

 إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة تؤدي إلى تطوير وتحسين األداء واملخرجات والحصول على االعتمادية. -4

فرري الوقررت الحاضررر ال تترروفر املتطلبررات األساسررية لتطبيررق إدارة الجررودة الشرراملة فرري الجامعررة كمرردخالت متكاملررة تررؤدي إلررى  -5

 ملخرجات.اجودة في 

:
ً
 التوصيات: ثانيا

 والعاملين. واإلداريين والطالب التدريس هيئة أعضاء بين الجامعة في الجودة ثقافة نشر - 1

 ممرا مقترحراتهم وتقرديم آرائهرم عن والتعبير الجامعة، داخل القرارات صنع في التدريس هيئة أعضاء ملشاركة الفرص إتاحة - 2

 .األداء تحسين على يساعد

 .بالجامعة الكفاءات العلمية خالل من وتلبيتها املستدامة التنمية من املحلي املجتمع احتياجات على التعرف يجب - 3

 املراجع 

                        م (2010)الرياض،  ،العامة االدارة معهد واقعية، وتجارب نظرية جوانب الجودة إدارة الجبوري أحمد إبراهيم 1

                       " املجلرررة  بليبيرررا، العوامرررل املرررؤثرة فررري إمكانيرررة تبنررري إدارة الجرررودة الشررراملة فررري جامعرررة بنغرررازي  املقاطيالهاشمي  2

 .( م2014) السابع،   العربية لضمان جودة التعليم "، املجلد 

 حالرة، دراسرة -الفاعلرة  الجامعرة الفلسرطينية  العالي،معايير الجودة في مؤسسات التعليم  ديابسهيل رزق  3

 م. (2009والدراسات، )   بحاث اال مجلة جامعة القدس املفتوحة 

 .م(  2008) ب، السحا دار ،القاهرة ،الشاملة للجودة التعليمية النظم إدارة                زاهر الدين ضياء 4

جامعرررررة  الصرررررفة،كليرررررة  الجرررررامعي،وسرررررائل تحسرررررين أداء عضرررررو هيئرررررة التررررردريس فررررري التعلررررريم  شفيق الجنابير عبد الستا 5

 م. (2012)الكوفة، 

 حسررررررررررررررررررررررررررررررين عبرررررررررررررررررررررررررررررردالعظيم 6

         سالمة:  

                                        .م(  2005)، الصولتية الدار، الرياض، التعليم في واالعتماد الجودة ضمان

 .م ( 2005 (،املسرة دار ،عمان الشاملة، الجودة إدارة تطبيقات               الستار:   عبدعلي  7

 . م(  2008) وائل، األ دار عمان، ،الشاملة الجودة إدارة            جودة أحمد محفوظ 8
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ابات املحلية )   م( دراسة تاريخية 1982 -1960تشاد بين التدخالت الفرنسية واإلضطر

 د. علي أحمد الدوماني 

 كلية اآلداب والعلوم مسالته/ جامعة املرقب 

 

 املستخلص:

 لجمهورية تشاد، وظلت تدور في فلك 
ً
الساسية الفرنسية حسب اإلتفاقات املوقعة بينهما  تم تنصيب تمبالباي رئيسا

عقببب اتسببتقالا مبا ببر ، وقببد  ببملت م بباتت عد ببد  كالسياسببة الاارجيببة والببدفا  والتعلببيم واتقتصبباد، وقببد واجهببت تلببك 

 مببل سبب امل الشببماا املسببلمتمل الببت ل اسببتمرت معار بببهم للنهببام، وواجببه تمباليبباي  ببت  املعار ببة  عنبب
ً
 عامببا

ً
ًببا ف السياسببة رف

م، اسبتمرت حالببة الببرفع الشبعور بههببور جرهببة الت ريببر 1963فسبجل ، وقتببو، وأ عببد، وأوببل  ببو اللبباحم املعلب  ب لببوا عببام

التشاد ة الفرولينا التر قامت بأوا هجوم عسكري على قوات الل ومة، وما لبثت أمل استدعت القبوات الفرنسبية ملسباعد،ها، 

، ولبم تةتبه حالبة  م1971 -1969ودخلت القوات الفرنسية في سنوات 
ً
 وحسبر التمبرد عسبكريا

ً
في تشاد إلنقاد نهبام مهبدد داخليبا

م وعلى إثر  تولى فيليكس معلبوم الرئاسبة، 1975أبريو  13الفوض ى حتى اسقط تمبالباي إثر انقالب عسكري أطاح ب كمه في 

  وببببراعات قبليببببة، أدت إلببببى م، وقببببد تخلببببو  ببببت  الف بببب  1979وان صبببرت سببببلعته فببببي العاوببببمة واملنبببباط  ا ليعببببة  هببببا حتببببى سببببنة 

، فسبببرعامل مبببا دب الابببال  
ً
إ صببباا حسبببتمل حىببب ي إلبببى رئاسبببة البببوصراح، وجبببو التووبببو ملصببباللة وطنيبببة، ولكبببل لبببم  سبببتمر طبببويال

بينهما، وتعورت اللرب بتمل الشماا والجنوب، نتج عنه سيعر  ثوار الفرولينا بقيباد  جي بوني اويبدي علبى منعقبة  فا با تر بو  

م 1978السببلعات التشبباد ة نببداح لفرنسببا مببل أجببو تببدخو عسببكري فرنتبب ر، فببدخلت القببوات الفرنسببية عببام وعلببى إثببر  وجهببت 

 لدعم النهام اللاحم، واتحتفاظ بخط العود  مع أعداح النهام.

ولكبببل اوصمبببة لبببم تةتبببه ف سبببتمل حىببب ي  بببر  أنبببه أحببب  بالرئاسبببة مبببل جي بببون ، فتعبببور الابببال  إلبببى نشبببوب حبببرب داخبببو  

م، انتصر فيها جي وني اويبدي بمسباعد  القبوات 1980/ 12/ 15م، استمرت تسعة أ هر وانبهت في 1980 /3/ 31العاومة في 

 الليبية للرئيس الشرعي انسلب حستمل حى ي إلى السودامل إلعاد  تنهيم قواته واستئنا  القتاا.

تقببببو  سبببلعة فبببي املوقبببف الفرنتببب ر  لفبببه الحمبببوا حبببوا ح ومبببة الوحبببد  الوطنيبببة برئاسبببة جي بببوني، وأمل ببببار س لبببل  

ان امينببا   ببومل لليبيببتمل فيهببا أي نفببور، وعلببى أثببر رلببك تببم اتفببات فرنتبب ر أمري ببي علببى تخلببيص تشبباد مببل نهببام جي ببوني، و  صبباا 

حستمل حى ي للكم تشاد وتم بالفعو ،هريب جي وني اويدي وعائلته على م مل العائرات اللربية الفرنسية خارج البالد، وأوبل 

 لجمهورية تشاد.1982 /6/ 7حستمل حى ي في  وم 
ً
 م رئيسا
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Abstract  

 Timbalbay was inaugurated as President of the Republic of Chad, since then Chad remained in the 

orbit of French policy because of the agreements signed between them immediately after independence, 

these agreements included many areas such as foreign policy, defense, education and the economy.This 

policy faced a general rejection from the Muslim population of the north, who continued their opposition to 

the regime. Timbalbay faced this opposition violently, so he was imprisoned, killed and expelled, and he 

became the absolute ruler by 1963 AD. The state of popular rejection continued with the emergence of the 

Chadian Liberation Front. They carried out the first military attack on the government forces, and Timbalbay 

government summoned the French forces to Intervene to help them. 

The French forces entered the years 1969 - 1971 AD in Chad, to save a threatened regime internally and to 

revolt militarily. the chaos did not end until the Timbalbay regime was overthrown on April 13, 1975 AD, after 

Felix Maalouf assumed the presidency, and his authority was confined to the capital and the surrounding 

areas until In 1979, this period was interspersed with tribal conflicts that led Hussein Habri to became prime 

minister of Chad in order to reach national reconciliation. 

The matter did not last long, and soon a dispute erupted between them, and a war broke out between the 

north and the south, which resulted control of the Folino revolutionaries led by GicconiUedi over the area 

(Faya Largo), and as a result, the Chadian authorities sent an call to France for French military intervention. 

French forces intervened in 1978 AD to support the ruling regime, and to maintain a line of return with the 

enemies of the regime. 

The crisis did not end, as Hussein Habré believed that he was more deserving of the presidency than Gikoni, 

so the dispute escalated into a war inside the capital on March 31, 1980 AD, which lasted for nine months 

and ended on December 15, 1980 AD. GikoniUedi’s forces won the war with the help of the Libyan forces of 

the legitimate president, and Habré withdrew to Sudan to reorganize his forces and resume fighting. 

The French position was shrouded in ambiguity about the government of national unity headed by Gikoni. 

Paris did not accept an authority in N'Djamena in which the Libyans would have influence on it, thus, a 

French-American agreement was reached to rid Chad of the Gikoni regime, and to transfer Hussein Habré to 

the rule of Chad. As a result of this, GikoniUedi and his family were indeed smuggled On board French 

warplanes outside the country, and HisseneHabré became president of Chad on 7/6/1982. 
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 املقدمة:

مل تلببك فببي اها ببة القببرمل التاسببع عشببر سببعت الببدوا اووربيببة كببو منهببا اللصببوا علببى مببوطل قببدم فببي القببار  اوفريقيببة، وكببامل مببل بببت

البببدوا فرنسبببا التبببر حاولبببت  سبببط نفور بببا علبببى تشببباديومل العبببالم  بببهد مرحلبببة تاريخيبببة  امبببة نمبببت فيهبببا اتحت بببارات الرأسبببمالية 

خاوبة فبي أورببا الحربيبة، نتي بة لهببتا النمبو ببدأ التسباب  ببتمل البدوا اووربيببة الكىب    إن ل ب ا، فرنسبا، أملانيبا......إل   الب ب  عببل 

ت با،هم الصبناعية واللصبوا علبى املبواد الابام واو بدي العاملبة الرخيصبة، وكانبت إفريقيبا  بي اورا مناط  نفور لتصبريف من

البكببر التببر  تعلببع إليهببا املمولببومل مببل كافببة دوا أوروبببا وا جبباا العبي ببي لتوسببيع رأف املبباا اوورو ببي، وكانببت فرنسببا مببل أنشببط 

م  الببتي 1885 -1884إرسبباا البعتببات، وفببي أعقبباب مبب تمر بببرلتمل    ببت  الببدوا فببي ارتيبباد منبباط  إفريقيببا اتسببتوائية، عببل طريبب 

حدد القواعد العامة لتقسيم القار  اوفريقية، أختت فرنسا تت ه ن و تشاد واهر الني بر وأعبالي النيبو ل ب بط مسبتعمرا،ها فبي 

ًبببو     مبببل السبببودامل  بببرب و بببرت إفريقيبببا مبببل جهبببة و بببمالها وجنو هبببا مبببل جهبببة أخبببر ، تببب امل رلبببك ت بببر  راببببل ببببل ف
ً
قادمبببا

  .131م، ص1982م  للتصدي لالستعمار الفرنت ر  املاحي 1893 -1879الشرقي ن و مملكة كانم   

 بباري، أوا مرحبب  اسببتعال  فرنتبب ر فببي تشبباد، مهمتببه رفببع تقببارير ل ل ومببة  -م تأسببس فببي  كببارنو  بمنعقببة أوبببان ي1891وفببي عببام 

 بريتببوني  ومسباعد  بببراومل بالتوجبه ملنعقببة تشباد، و لببى جبانرهم  إ ميببو  الفرنسبية عببل منعقبة تشبباد، فأوبدرت أوامر ببا للنقيبب

 . مببببل أمتبببباا السببببلعامل 132م، ص1982جببببانتر  بمتا عببببة احببببتالا أرا ببببيها، وعقببببد معا ببببدات مببببع ال عمبببباح التقليببببد تمل  املبببباحي 

وا  إ ميبو جبانتر  عبدالرحمل  جورانج  سلعامل باقرمي التي طرد مل مملكته، فأخد  ب   عل حليف  سباند  واسبتحو ووب

م، وصود  بمر د ل لت  دو  إلى ب ت   تشاد ، وفي العري  إلى الب ت   1897التي استقبله ب فاو  بالحة، وعقد معهم معا د  

عقبببد جبببانتر معا بببد  مبببع الشبببي  ببببري، والسبببلعامل جفبببر ، ثبببم عببباد إلبببى فرنسبببا مفعبببم بالنتبببائج التبببر أحرص بببا، واسبببتقبو اسبببتقباا 

  .133م، ص1982اوبعاا  املاحي 

 عدما علم رابل باملعا دات التر أبرمت، قام بهجوم تحتالا ماسينا والقبع على ال عماح الت ل وقعوا املعا دات مع  جانتر  

وأخت م كأسر  إلى د  و   عد إدانبهم بالتأمر، ولكل السلعامل جورانج تمكل مبل الهبرب إلبى الجنبوبي إلمل قبوات راببل اسبتولت 

شبباد وخاوببة مملكببة ببباقرمي، لببتلك سببأم ال عمبباح ا لليببتمل مببل توسببع سببلعة رابببل، وأخببتوا  ب تببومل علببى علببى منبباط  مهمببة فببي ت

م إلبببى 1899 وليبببو  16حليبببف  سببباند م، ومبببا أمل علمبببت السبببلعات الفرنسبببية بت ركبببات راببببل أرسبببلت حملبببة بقيببباد   بت تبببوني  فبببي 

 إلى قرية كور 
ً
  .135، 134، 133م، ص1982يو وعسكرا فيها  املاحي قرية  كوتاكا  والتق  بالسلعامل جاورانج وت ركا سويا

وحينما  عر رابل بت ركات العدو، حر  قواته ملالقاته قبو أمل تصو إليه، وعند وووله إلى منعقة  توجياو  بدأ هجومه علبى 

ًبببباح علببببى القببببو  الفرنسببببية ب املهببببا، و عببببد1899 وليببببو  17القببببوات الفرنسببببية فببببي  أمل علببببم  م، و عببببد معرحببببة عنيفببببة اسببببتعا  الق

 إلبببى تشببباد وتوقبببف فبببي مد نبببة كوتبببو، وطلبببب مبببل رجالبببه اتسبببتعداد للمعرحبببة، 
ً
 جبببانتر  باله يمبببة التبببر تلقا بببا بريتبببوني عببباد مسبببرعا

م، دامت املعرحة ملبد  ثالثبة أ بام، وفيهبا فقبد راببل أعب  أوبدقائه، و عبدما تبيقل راببل مبل 1899احتوبر  28والتق  ب يش رابل في 

وببدر أوامبببر باإلنسببلاب مببل بلببد   كوتبببو  والعببود  إلببى  د  ببو  ، وبم بببرد ووببوله أخببد  عيببد تنهبببيم اسببت الة ت قيبب  النصببر، أ

قواته ملواجهبة الهجبوم الفرنتب ر القبادم، فتعقبب الفرنسبيومل جبيش راببل  عبدما ووبلهم البدعم مبل الج ائبر بقيباد  العميبد ل   
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و مبا     والتقببت اللملتبتمل فببي منعقبة  جببولقي  وفبي مببارف  قورتبو، وتمبي  ، وفرقببة أخبر  مببل الني بر بقيبباد  املالصمبتمل   جونالنببد

  .42م، ص2017م  اجموا مد نة حسر  واستولوا عليها  داؤد، 1900

ًببباد، ولكنبببه  سبببر  ، قبببرر القيبببام بهجبببوم م
 
 فبببي  حرنبببك لوجبببومل   سبببقوك  ح

ً
ًبببو   ببببل راببببل البببتي كبببامل متواجبببدا وعنبببدما علبببم ف

 إلبببي اسبببتعدم بقبببو  فرنسبببية فبببي قريبببة  كببباب  دار ال
ً
ًبببو   عائبببدا قتببباا بينهمبببا قتبببو فيبببه عبببدد حبتببب  مبببل قبببوات راببببل، فأنسبببلب ف

 لوجببومل ، و عببد  ببتا الفشببو الببتي للبب  ب يشببه، وعببدم تمكنببه مببل اسبب  داد حسببر ، قببرر رابببل بنفسببه اسببتعاد،ها وتصببد  ب ببو 

للمببالت الفرنسببية  تمببي   ببو شببجاعة لقببوات اللمببالت الببتال ، ودارت بينهمببا معرحببة عنيفببة قتببو خاللهببا رابببل، وأوببيب  قائببد ا

أبريبببو  28م وحتبببى 1893مبببا و  9اآلخببر، إوبببابة بليحبببة مببات علبببى إثر ببباي و كبببتا سببقعت مملكبببة راببببل  عببد ف ببب   سببببع سبببنوات مببل 

  .140، 139م، ص1982م  املاحي 1900

ًببم عببدد حبتبب  مببل قواتببه ًببو   انبهببت حرحببة املقاومببة، وان ًبباح علببى مقاومببة ابنببه ف ل ادمببة فببي الجببيش  و عببد مقتببو رابببل والق

ًباح علبى حرحبة املقاومبة التبر  قود با  م مبد وبالل دودمبر   والسنوسبيومل باإل ب  ا  مبع  الفرنت ر، ولبم  بب  أمبامهم سبو  الق

  .49م، ص1998املهاجريل الليبيتمل  اللند ري 

 1900سبتمى     5وفي  
ً
ومنباط  اللما بة فبي  م، ودر مرسوم مل رئاسة الجمهورية الفرنسية،  نص علبى تنهبيم اوقباليم عسبكريا

تشباد، وببدأ الجبيش الفرنتب ر  رحب  علبى بقيبة املنباط ، و بم علبى  قبتمل ببأمل  نبا  ت بد ات تةتهبر م، ومبل بينهبا القبو  الوطنيببة 

 . حيبب  ت ببر  السنوسببيومل 141م، ص1982التشبباد ة، واتبببا  اللرحببة السنوسببية بات بب  ا  مببع ا جا ببد ل الليبببتمل  املبباحي، 

 ن ببو إقلببيم كببانم، الببتي انتهمببت فيببه حرحببة املقاومببة لبدعم إخببوااهم التشبباد ت
ً
مل، وخاوببة  عببد تحلحببو القببوات الفرنسببية  بمات

الشببعبية  ببمت العد ببد مببل القبائببو الليبيببة مببل أوتد سببليمامل، ال ويببة، ورفلببة، القتارفببة، املحاربببة، ب عامببة  يبب  عبببدالجليو 

مببل التن ببور والقرعببامل بقيبباد  خليفببة حبباةي، وصادت حببد  سببيف النصببر صعببيم قبائببو أوتد سببليمامل، و عببع القبائببو التشبباد ة 

املقاومة  د الفرنسيتمل  عد وووا اإلمبدادات، سبواح كانبت مبل قبائبو العبوارت بباقليم كباوار فبي الني بر ب عامبة الشبي  خن بر 

راضبب ر التشبباد ة أو التبر  عههببا املهببدي السنوابب ر وابببل أخيببه أحمبد الشببريف اللببت ل اتخببتا مببل واحببة  قبرو  قاعببد  متقدمببة فببي او 

  .51م، ص1998 اللند ري، 

 ل دا بببد حبببد  املقاومبببة  بببد الفرنسبببيتمل، حاولبببت السبببلعات الفرنسبببية التقبببرب مبببل  عبببع القبائبببو متبببو امليا سبببة والجببببا ر 
ً
ونهبببرا

و عبع القباد  حعبببد الجليبو سبيف النصببر، إت أمل م باوت،هم بباحت بالفشببو، ولبم  كتبب لهببا الن باح، وخاوبة  عببد رفبع  يبب  

 مل أساسها. الفكر 

عببببر  الفرنسببببيومل أنببببه ت طائببببو مببببل وراح  ببببت  السياسببببة، وت بببببد مببببل القيببببام  عمببببو مسبببب ل   سببببم اومببببر، ولهببببتا ت رحببببت حملببببة 

م، مببببل ب تبببب   تشبببباد مت هببببة إلببببى كببببانم  هببببد  اتسببببتيالح عليهببببا، وخا ببببت معرحببببة عنيفببببة فببببي 1899نببببوفمى   7مببببانت   فببببي  - جببببالومل 

ة جببببوراب الببببتي ت ببببالف معهببببم، واسببببتعاعت قببببوات ا جا ببببد ل  بببب يمبهم، وفببببي  نقببببوري   ببببد  عببببع القبائببببو بمسبببباعد  خليفبببب

م، وعلببببى إثر ببببا تراجعببببت اللملببببة الفرنسببببية ومقتببببو قائببببد ا، واستشببببهد 1901/ 11/ 9بئ عاللببببي استشببببهد فيهببببا خليفببببة حبببباةي فببببي 

  .82، 81م، ص1982ري، عبدالجليو  و اآلخر فيها، و تا راجع إلى والبة املقاومة التر تبديها القبائو الليبية  اللند 
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م، لببم تتوقببف املقاومببة بببو اسببتمرت بقيبباد  ا جا ببد أحمببد 1902و عببد وفببا  السببيد املهببدي السنوابب ر فببي  قببرو  أوا  ونيببة سببنة 

 مببل الى انببي السبباعدي، 
ً
الشببريف، الببتي نقببو مقببر القيبباد  إلببى الكفببر ، وكلببف م مببد بوعقيلببة قيبباد  املقاومببة فببي بئبب  عاللببي بببدت

م على القوات الفرنسية استمر ثالثة أ ام، لكنه لم  ستعيع اتنتصبار علبيهم، 1902م  شل هجوم في د سمى  وحاا وووله قا

م صحفببت القببوات الفرنسببية مببل كببانم وهجمببت 1907فاستشببهد عببدد حبتبب  مببل جنببود  وسببيعر الفرنسببيومل علببى كببانم، وفببي عببام 

قد الفرنسيومل معهم قوا،هم وا عروا لالنسلاب وال  اجع على  عتمل جلكة ، دار فيها قتاا عنيف استشهد خالله الى اني، وف

   بب م املقببدم وببالل أبببو 1908إلببى كببانم، وفببي 
ً
، وفببي ا نببد   فببادا حاليببا

ً
ًببا م قبباموا ب ملببة  خببر  علببى عببتمل جلكببة ولكنهببا فشببلت أ 

 للهبب ائم م حتيبببة فرنسببية ب 1909حريمببر القببوات الفرنسببية وأوقببف تقببدمها، وفببي  بباتكلي أببباد عبببد  التببوير عببام 
ً
املهببا، ونهببرا

م إلدار  العمليببببات فببببي تشبببباد  ببببد ا جا ببببد ل الليبببببتمل، ومعببببه 1910املتكببببرر ،  عتببببت الل ومببببة الفرنسببببية بالعقيببببد  ترجببببو  عببببام 

 تصريل باحتالا   وركو .

لتببه علببى وفببي املقابببو طلببب أحمببد الشببريف مببل الدولببة العتمانيببة اللما ببة  ببد التقببدم الفرنتبب ر إت أاهببا لببم تكببل جبباد ، بببو أحا

جبببالا با بببا حببباحم إقلبببيم مبببرصت، فأوفبببد القائمقبببام عتمبببامل تحبببتالا واحبببة  ببببارداي  باإل بببافة ل لاميبببة ال  حيبببة بقيببباد  النقيبببب 

 رفقببي  الببتي لببم  تقيببد ببباووامر التببر طلبببت منببه، ولكنببه امتتببو ووامببر املببالصم الفرنتبب ر  د حببور  الببتي طلببب منببه اإلنسببلاب إلببى 

ًببالهم  بببد الفرنسبببيتمل 1912بالايانبببة، وحكببم عليبببه باإلعبببدام فببي احتبببوبر فا ببا، فبببأ،همو  السنوسببيومل  م، واوببو السنوسبببيومل ن

  .149، 148م، ص1982وخاوة  عد وووا العقيد  ترجو   املاحي، 

 مبببل املبببالصم  د حبببور  ال لبببات ببببه للهجبببوم علبببى عبببتمل جلكبببة للمبببر  1911أحتبببوبر  24وفبببي 
ً
م، توجبببه ترجبببو ملد نبببة  مببباو  ب بببانم طالببببا

 مل قوا،هم وعلى رأسهم النقيب  ماجومل  التا
ً
 حبت ا

ً
لتة، وثم الهجوم و عد مض ر خمسة أ ام مل املعار  فقد الفرنسيومل عددا

و ببباظ  خببريل، أمببا السنوسبببيومل فقببدو املقببدم م مبببد أريببد  وعببدد مببل رجالبببه، واستسببلمت املد نببة  سببببب الفببارت فببي السبببالح 

ولوا علببببى مببببدمل، فا ببببا،  نقببببا،  ببببورو، دومل مقاومببببة تببببتحر و ببببدمت القببببوات الببببتي كببببامل ب ببببوص  ا جا ببببد ل، وعلببببى  ببببرار رلببببك اسببببت

الفرنسببية  ببريل اإلمببام املهببدي، ومنببت رلببك التبباري  انبهببت مقاومببة السنوسببيتمل تحببتالا الفرنتبب ر فببي تشبباد و للعببود  إلببى البببالد، 

  .150م، ص1982م  املاحي، 1911ملواجهة اتستعمار اإل عالي التي دخو البالد في أحتوبر 

 
ً
ًباح علبى املقاومبة الوطنيبة، ورلبك تنفيبتا ، و و عبدم توسبيع نعبات اللبرب، والق

ً
 جد دا

ً
وقد نهجت القوات الفرنسية مخععا

و لب تقارير قاد  اللرب و عع املس لتمل تنصل  عدم التورك في حرب م ا هة مس لة في منعقة وادايي تاها تعج باملقاتلتمل 

 متعبدد  كاتببا   وا جا د ل مل قوات علي د نبار سبلعامل
ً
دارفبور وسبلعامل الجنينبه تباج البد ل، وأخبت التحلبو فبي البوادي أ ب ات

سياسة ب  الف مل والدسائس بتمل السالطتمل واومراح عل طري  الجواسيس الباقرمتمل الت ل جندوا مل قببو  ترجبو  واللصبار 

الفبب مل والدسببائس بببتمل أبنبباح الشببعب التشببادي، اتقتصببادي الببتي فببرا علببى اململكببة. واملتتبببع لسياسببة فرنسببا وم وت،هببا إثببار  

استحو ترجو الاال  الدائر بتمل م مد  دم أويو صعيم الدبابة ومندولى وابل عمه السلعامل أحمد   الي، واستماا أويو إلى 

ر م،  د عرش واداي وتنصيبه ملك على العرش و مداد  بما   تاجه مل أسللة ودخائ1903جانبه بموجب اتفاقية في فى ا ر  
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ًبببباح عليببببه، ولكببببل دومل جببببدو ، فأوببببب ت البببببالد مهببببدد   لشببببل هجماتببببه  ببببد الدولببببة، فببببي حببببتمل حبببباوا السببببلعامل أبببببو   الببببي الق

  .53، 52م، ص1998بالسقوك في أ دي الفرنسيتمل  اللند ري، 

اوسببر ،  وبتببولي السببلعامل  م مببد وببالل دودمببر   مقاليببد السببلعة انشببحو فببي ببباديح اومببر بتسببوية الاببال  الببداخلي بببتمل أفببراد

حبباا دومل قيامببه بببأي عمليببات عسببكرية  ببد القببوات الفرنسببية، إ ببافة إلببى مشبب لة اللببدود مببع السببلعامل علببي د نببار ومعالبتببه 

بالسبببياد  علبببى مملكبببة واداي وللمنببباط  التا عبببة لهبببا، و بببو اومبببر حبببتلك حتبببى كببباد الجانببببامل البببدخوا فبببي وبببرا  مبا بببر، ولكنبببه 

  .142م، ص1982ه  املاحي، سلب جيشه مل مراح   الدفاعية إلى أ ش

 للم انببة املرموقببة التببر  تمتببع  هببا دود مببر  والببدعم الشببعور الببتي   ضبب ى بببه، سببعت اإلدرا  الفرنسببية تسببتمالته، فأرسببو 
ً
ونهببرا

إليببه ترجبببو اللببباحم العسبببكري إلقلببيم تشببباد، رسبببالة  عبببرا فيهببا عليبببه القببببوا باللما بببة الفرنسببية علبببى كامبببو ال ببب اب التشبببادي 

ًبه ل بو العبروا الفرنسبية، فعملبت السبلعات الفرنسبية ووعد  بان  علبى موقفبه ورف
ً
عاش اتقتصاد، ولكل دود مبر   بو ثابتبا

علببى إطببالت سبببراح أوببيو مبببل منفببا ، وأمدتبببه بالسببالح واملعبببدات تسببتئنا  القتببباا علببى كامبببو ال بب اب التشبببادي، وقبباوم انصبببار  

  .54، 53م، ص1998بالت ريع على التور   د دود مر   اللند ري، 

واملقاومة الوطنية لم تةته  بد اتحبتالا الفرنتب ر، وخاوبة  عبد قبرار املقبدم  مبوا  قائبد العمليبات العسبكرية فبي تشباد بتعيبتمل 

النقيبببب فيةشبببك قائبببد العمليبببات فبببي دارفبببور للفصبببو ببببتمل منعقتبببر دارفبببور ووداي ملنبببع ووبببوا اإلمبببدادات العسبببكرية والتمويةيبببة 

م، 1910 نببا ر  4دم بمقاومببة تبباج الببد ل الببتي نيببل فببي   يمتببه بببالقرب مببل قريببة بئبب  طويببو فببي لجرهببه املقاومببة الوطنيببة، فاوببع

  جنبببود فقبببط، و بببت  اله يمبببة تبببدعم موقبببف السبببلعامل 8وببببتلك تعر بببت القبببوات الفرنسبببية له يمبببة نكبببراح لبببم  ن بببا منهبببا سبببو   

 علببى  ببماا وادي بواسببعة م مببد السببير، وبوسبباطة السنوسببت
ً
مل تمببت املصبباللة بببتمل دود مببر  وعلببي دودمببر  الببتي ظببو مسببيعرا

د نببار وات ببدت قوا،همبببا، وقامببت ببباحتالا  دارتامبببا  ولكببل أسببب لبهم كانببت  تبب  فعالبببة فببي مواجهببة اوسببب لة الفرنسببية، وتمكنبببت 

م، وأخرجت دود مر  مل املدرج الصاري في  كاب ا  البتي كبامل 1910أبريو  7القوات الفرنسية مل التصدي لجيش املقاومة في 

لببببه، فببببأحتمى بالسببببلعامل تبببباج الببببد ل، وا ببببتدت املقاومببببة  ببببد الفرنسببببيتمل، فعلببببب املقببببدم مببببوا مببببل اللببببالكم العسببببكري م جببببأ 

  جنببدي فرنتبب ر، وعلببى مقربببة مببل 300الفرنتبب ر فببي براصافيببو مببد  بقببو  عسببكرية، وبالفعببو تببم إرسبباا قببو  إ ببافية م ونببة مببل  

اج الد ل ودود مبر  املشب  حة فقتبو تباج البد ل وعبدد حبتب  مبل قرية  دورتي  اوعدم الفرنسيتمل بهجوم عنيف قامت به قوات ت

جنود ، وفقد الفرنسيومل القائد اوعلى لقوات اللملة وحاحم أراض ر تشاد وعدد مل الًباك و باك الصف والجنبود،  بت  

  .145، 144م، ص1982اله يمة منيت  ها القوات الفرنسية مل جراح والبة املقاومة التشاد ة  املاحي، 

ًبحوك و ك   سببب إوبرار دود مبر  علبى مواوبلة اللبرب، ر بم ال
ً
تا  تضل ب الح أمل فرنسا عج ت عل حسم املوقبف عسبكريا

التر تمارف عليه مل أجو إاهاح املقاومة املس لة التر  قود ا  د الوجود الفرنت ر، فقد لجأت إلى اللو الدبلوماا ر للًحط 

فرنسببية عببل طريبب  قناوببلها فببي كببو مببل السببودامل واسببعنبوا إل قببا  عليببه وقبببوا التفبباوا السببلمر، فقببد طلبببت الل ومببة ال

الببدعم لببب  دود مببر   سببواح أكببامل مببل علببي د نببار أو مببل قببوات ا جا ببد ل الليبيببتمل، لحببرا إ قببا  املقاومببة املسبب لة  ببد الوجببود 



 2022-2021العدد الثامن ديسمبر  م( دراسة تاريخية 1982 -1960تشاد بين التدخالت الفرنسية واإلضطرابات المحلية )

  
 

  

 194 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

ة م مبد أوبيو فبي إاهباح الفرنت ر، باإل افة إلى استشهاد أ لب القاد  العسكريتمل وعدم ت اف  اإلم انات العسبكرية، ومسبا م

  .57، 56، 55م، ص1998حرحة املقاومة لدعمه للقوات الفرنسية  اللند ري، 

 للببدماح و اهبباح املقاومببة املسبب لة، وتلقيببه رسببالة اللبباحم العسببكري الفرنتبب ر فببي تشبباد  ترجببو  
ً
و عببد أمل استسببلم دود مببر  حقنببا

م، دخبو أ شبه واسبتقبو 1911أحتبوبر  25ا  أفراد أسرته، في  وم  أرمل له فيها بدخوا أ شه، ووعد  با لافهة على حياته وحي

 قببدر  
ً
  ببهريا

ً
، وعلببى الفببور وببدر قببرار بمن ببه مرتبببا

ً
 حببارا

ً
فرنببك فرنتبب ر، ولببم تمببع أ ببام قالئببو حتببى تببم نفيببه إلببى  1000اسببتقبات

حث  مل ثال  سنوات، إر تخلت م، أما أويو فلم  ستمر في اللكم أ1927أبريو سنة  6 فورت تمي  وبقي  نا  إلى أمل توفى في 

 14عنببه السبببلعات الفرنسبببية وأوببببل  تببب  مر ببوب فيبببه حملبببك علبببى الببببالد، وأ،هبببم بببالت ريع علبببى التبببور   بببد الفرنسبببيتمل، وفبببي 

 ل ايانة والعمالة 1915 ونيو  14م حكم عليه بالسجل ملد  عشر سنوات، توفي في السجل  وم 1914 وليو 
ً
م، وكامل  متو رم ا

ت حرحبببة املقاومببببة و ببببرعت السبببلعات الفرنسببببية فببببي تعبيببب  نهببببام اسببببتعماري ت بببت إدار  اللبببباحم العسببببكري  بببد  ببببعبه، انبهبببب

  .58م، ص1998الفرنت ر في تشاد  اللند ري، 

قامت السلعات الفرنسية بتنفيت  عع الاعوات اإلدرا ة مل أجو تأسيس دولة تشاد اللد تة عل طري   م جميبع أراضب ر 

حببد ، وترسببيم اللببدود السياسببية للبببالد، لببتلك نهببر سبب امل الشببماا إلببى الفرنسببتمل علببى أاهببم  بب ا  املمالببك القد مببة فببي دولببة وا

  ببببباولومل  سببببببط سبببببلعبهم اتسببببببتعمارية، وي بببببب م ببببببارببهم ب بببببو مالببببببديهم مبببببل قببببببو ، فمنعبببببوا أبنببببببا هم مبببببل اإللت ببببببات باملببببببدارف 

خراك في سلك الجيش والشرطة وامتناعهم عل الفرنسية، وتصدوا ب و قو  للمالت التبشت  وقاطعوا الوظائف اإلدارية واإلن

دفع الًرائب، ولكنهم تمكنوا مل إقنا   عع الشيوخ القبائو والفقهاح، عل طري  اإل براحات املاليبة فبي إطبار فرنسبة النخببة، 

 متعببدد  مببل قبببو أبنبباح الشببعب التشببادي، متببو امل
ً
قاومببة ولكببنهم لببم  نيلببوا فببي رلببك، فقببد اتخببت العببداح  ببد الفرنسببيتمل ألوانببا

املسبب لة والهجببر ، والعصببيامل، التمببرد، حتمببرد قبائببو املا ببا وأوتد جمعببة وأبببو  ببارب واملمببر، لببتلك ا ببعرت اإلدار  الفرنسببية 

لإلبقاح على سيعر  السالطتمل ا لليتمل، ومنعت قيام اوح اب السياسية، واستمر الو ع السياا ر حتى اها ة اللبرب العامليبة 

نت فات ة تحيت  الهبرو  ا لليبة والدوليبة فمن بت فرنسبا تشباد ححت  با فروبة جد بد  وجبو تعبور التانية، تلك اللرب التر كا

  .99، 98م، ص2007الليا  السياسية فيها  م مد، 

وبدأ تنهيم اوح اب السياسية التر أختت تشار  اووربيتمل في الرأي واللوار وتعالب بت مو املسب ولية فبي الهياكبو السياسبية 

م، حبببب ب اإلت بببباد البببببد مقراطي، و ببببو أوا حببببب ب سياابببب ر برئاسبببببة 1945 .وظهبببببر فببببي عبببببام 266م، ص2006صي، الجد ببببد   القببببو 

م، و بببو اللبببب ب التقببببدمي التشببببادي 1947 العر بببي القببببوتي  حفببببر  م لببببي للببب ب ت مببببع الشببببعب الفرنتبببب ر، وظهبببر حبببب ب أخببببر فببببي 

م، 1982ل اللب ب اإل ب  اكي الفرنتب ر  املباحي، برئاسة  جى  و لتدت ، فر  م لي لل ب الت مع الد مقراطي اإلفريقي املنبت  م

  .215، 213ص

م أد   تا اإلجبراح إلبى ظهبور أحب اب  خبر ، كبامل مبل أبرص با اللب ب 1952و عد حو ح ب اإلت اد الد مقراطي التشادي في عام 

م البببد ل ، أمبببا التقبببدمي التشبببادي املسبببتقو برئاسبببة  جبببامل باتيسبببت  واللببب ب اإل ببب  اكي التشبببادي املسبببتقو ب عامبببة  أحمبببد  بببال 

العر ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي القببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوتي فقببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببد  تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  اسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم ح بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه إلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببى اللرحببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة اإلجتماعيببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة التشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباد ة، 
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م، البببتي أقبببر 1956وملتنهيعمليةالوتحاتواإلنقساماتالسياسيةداخالوح اب،وخاوببة عد وبببدور القبببانومل  اإل عببباري  فببي ببببار س 

م  بببد د  التنبببافس إلختيبببار 1957اببببات عبببام بموجببببه السبببماح ل قببباليم مببباوراح الب بببار تشبببكيو ح ومبببات برملانيبببة، ف انبببت إنتخ

أعًاح ا جلس ا للبي وقباليم تشباد، فقباد  بتا إلبى ظهبور ائتالفبات جد بد  ببتمل اوحب اب املوجبود ، وفباص فبي اإلنتخاببات اللب ب 

 م التي اعع 1958م، و عد ودور الدستور عهد د  وا 1957التقدمي اإل   اكي، وقام بتشكيو أوا ح ومة تشاد ة في عام  

للمسببببتعمرات حبببب  اختيببببار النهببببام السياابببب ر الببببتي تببببرا   ناسببببرها، وعلببببى الفببببور عقببببد اجتمببببا  صعمبببباح اللرحببببة الوطنيببببة وقببببررو 

 ا لافهة على و ع تشاد  مل ا جموعة الفرنسية، وتسمى جمهورية تشاد.

  عور النبواب الجنبوبت
ً
مل ببالتفوت علبى الشبماليتمل استمرت الصراعات الل بية وتبعها سقوك ح ومات، ومما صاد اومر تعقيدا

فبببي  بببتى ا جببباتت، وجعلهبببم  عرحبببومل فكبببر  انفصببباا الجنبببوب عبببل الشبببماا وتأسبببيس نهبببام حكبببم فيبببدرالي، ف بببامل ليسبببيت أ بببد 

املعار بتمل لفكبر  اإلنفصباا ممببا أفقبد  ثقبة الجنببوبيتمل ببه والب ب  عبل شاصببية بد لبة  بو الجنببو ي  فرانسبوا تمبالبباي  الببتي 

م، 2007دمي التشبببادي البببتي قببباد م موعبببة ت الفبببات مبببل أجبببو الووبببوا إلبببى رئاسبببة الدولبببة  م مبببد، ببببرص فبببي قيببباد  اللببب ب التقببب

  .101، 100ص

: تولى تمبالباي الحكم 
ً
 م:1975 -1960أوال

 هدت القار  اوفريقية  قهة سياسية  عد اللرب العاملية التانية، وبدأت اوووات الت ررية التشاد ة الداعية تتصاعد  د 

 بم اخببتال  مشبار هم وانتمببائبهم السياسبية مببل ببتمل املببواطنتمل واإلدرا بتمل وا لببافهتمل روي العالقبات باملسببتوطنتمل اإلسبتعمار ر 

 .وخاوبة  عبد تراجبع د  بوا 98م، ص1983الفرنسيتمل وبتمل التقدميتمل مبل أبنباح املسبلمتمل املعبالبتمل باإلسبتقالا  اللنبد ري، 

يتمل بأنببببه سببببي افتهم باإلسببببتقالا، وفببببي الوقببببت نفسببببه تولببببد  ببببعور لببببد  عببببل وعببببود  وتعهداتببببه التببببر قععهببببا علببببى نفسببببه ل فببببريق

، وت إم انيببة للتعبباومل مببع املسببلمتمل، ومببل ثببم أوبببل الهبباجس الوحيببد 
ً
الفرنسببيتمل بببأمل رحببيلهم عببل دولببة تشبباد قببد أوبببل و ببي ا

مر بتوليببه رئاسببة الجمهوريببة لببديهم  ببو تمكببتمل  تبب  املسببلمتمل مببل اللكببم حتببى   ونببوا أدا  طيعببة فببي أ ببديهم، وبالتببالي قببام املسببتع

ًبببامل فرنسبببا ومدراسبببها وحنائسبببها، و بببيح لهبببتا  لرجبببو  تببب  مسبببلم وثيبببر مبببل الجنبببوب و بببو   فرانسبببوا تمبالبببباي  البببتي تر ببب  فبببي أح

  .79، 78م، ص1996املنصب إلستحالا البالد  إدر س، 

يبا الوسبع  والكنحبو اووسبط، الجبابومل  م، عقبد ممتلبو دوا إفريقيبا اإلسبتوائية  تشباد، إفريق1960مل  هر ما و  17 -16وفي  

 بمد نببببة فببببورت تمببببي مببببل أجببببو ت ببببويل ات بببباد جمهوريببببات إفريقيببببا اإلسببببتوائية، فببببي حببببتمل قببببررت الجببببابومل اللصببببوا علببببى 
ً
اجتماعببببا

م عقبدت البدوا البتال  1960استقاللها، بينما تمسكت الدوا التال  بالبقباح  بمل الرابعبة الفرنسبية، وفبي بدا بة  بهر  وليبو 

 أخببر فببي بببار س قببررت مببل خاللببه اسببتقالا كببو دولببة علببى حببد ، وفببي  ببوم اجتماعبب
ً
مببل نفببس الشببهر وقببع تمبالببباي مببع الوفببد  12ا

م، ووقببع فرانسببوا تمبالببباي مببع 1960أ سببعس  11الفرنتبب ر برئاسببة وصيببر الشبب ومل التقافيببة  مببالرو  اعببالمل إسببتقالا تشبباد فببي 

د ل  ملت ا جاا العسكري والسياا ر واتقتصبادي واملبالي، ومبل ثبم وافب  أمتمل الدولة الفرنت ر قوبت  إتفاقية تعاومل بتمل البل

 ل ل ومة  اللند ري، 
ً
  .114، ص1998م لس الدولة باإلجما  على ترقية تمبالياي إلى رئيس الجمهورية ورئيسا
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واسببعة ل اببالص مبببل و عببد مببا نالببت تشببباد اسببتقاللها بال امببو عببل فرنسبببا، وتببولى تمبالببباي مقاليبببد السببلعة، قببام ب ملببة تعهتببب  

م كببببامل  ابريببببو أوا وببببلا ا ، وتببببم نفيببببه خببببارج البببببالد، واعتقببببو رئببببيس 1960املعار ببببتمل السياسببببتمل، وفببببي الاببببامس مببببل سبببببتمى  

م و عببببببد أمل احتشببببببف أنببببببه مببببببل أوببببببو كببببببامت وني تببببببم إ عبببببباد  إلببببببى بببببببالد   عتمببببببامل، 1961ا جلببببببس  أحمببببببد كوتوكببببببو ، وفببببببي سبببببببتمى  

  .22م، ص2003أحتوبر

 مل املناوب اإلدارية العليا في واملتتبع للو ع ا
ً
 وافرا

ً
لسياا ر في تشاد  ر  أمل أبناح املسليتمل مل أبناح الجنوب، قد نالو نصيبا

م قبببام 1960الببببالد، وببببتلك حبببد  الصبببرا  ببببتمل الشبببماا والجنبببوب ببببتمل او لبيبببة املسبببلمة واوقليبببة املسبببي ية، وفبببي معلبببع العبببام 

وجبببه وببارت اللحببة الفرنسببية اللحببة الرسببمية، وتببم تشببكيو الببوصار  الجد ببد  اللبب ب التقببدمي التشببادي بتعببد و الدسببتور، وبم

مناوفة بتمل املسلمتمل واملسليتمل، ولم  را ال عماح املسلمتمل  هتا التقسبيم، ولبتلك قامبت املعار بة مبل جد بد ببتمل اوحب اب 

عاومة املعار بة، نباقش خاللبه مبع  م، في مد نة أ شه1961التشاد ة، وخاوة اإلسالمية منها، فقام تمبالباي  عقد م تمر في 

اوح اب  مها في ح ب واحد و و الل ب التقدمي التشادي، وتم قبوا الًم العوعي بتمل ح  ي  الوطير اوفريقي  و التقدمي 

  .102م، ص1983التشادي ، وكونا ح ب اإلت اد مل أجو تقدم تشاد  اللند ري، 

ئ  بموجبه حو كو اوح اب و مها في الل ب التقدمي التشادي، وأوب ت م، أودر تمبالباي  قانومل العوار 1962وفي فى ا ر  

الدولبة تبدار بواسبعة اللب ب الواحبد، وتبم اقصباح أ بو الشبماا مبل املشبارحة فبي الليبا  السياسبية بصبفة عامبة، حمبا حباوا أمل 

ًببببهم  فببببرا علببببى البببببالد عببببادات وطقببببوف وثقافببببات الجنببببوبيتمل، وقببببام ب مببببالت اعتقبببباا فببببي أواسببببط املسببببلمتمل،  وحكببببم علببببى  ع

ًبها إلبى السبجل امل ببد والببعع اوخببببببببببببر ملبد  متفاوتبة، ببهمبة صع عبة أمبل الدولببببة، وكبامل تمبالبباي  بولى  بأح ام قاسية، ووبو  ع

  .22م، ص2013أ مببببية خاوة ل جنوبيتمل املسبببببب يتمل  أبو قصة، 

 منه على تقوية نفور  وترحتد السلعة في  بد ، قبام 
ً
م، بباجراح تعبد و فبي الدسبتور، أععب  لنفسبه 1962أبريبو  14فبي  بوم وحروا

ًببباح اوعلبببى، وتشبببكيو ا لكمبببة العليبببا، وعقبببد اإلتفاقيبببات مبببع  معلببب  السبببلعات، حتعيبببتمل البببوصراح وعببب لهم، وترأسبببه  جلبببس الق

 الدوا اوجنبية.

بع سببببنوات، ويببببتم انتخابببببه مببببل قبببببو واعببببالمل حالببببة العببببوارئ واوح ببببام العرقيببببة، ونببببص الدسببببتور علببببى انتخبببباب الببببرئيس ملببببد  سبببب

 ا جلس التشر  ي وصعماح القبائو ورؤساح املقاطعات وت  وص إقالته إت باو لبية املعلقة للم لس.

 اووامر الصادر  في 
ً
م بالقاح القبع على ثالثة وصراح سابقتمل  بم جبامل باتيسبت وجى  بو 1963سبتمى   16ومما صاد اومر تعقيدا

م  ، الت ل كانوا في اجتما  سري في مندا جى  و خت    بالعاوبمة  ان امينبا  وقبد تببادا  ب تح ال عمباح خت    وأحمد  ال 

اطالت النار مع قو  الجيش امل لفة بالقبع عليهم وأد   تا اللاد  إلى ت مع املواطنتمل وانعالت مها ر  عارمة،  د الل ب 

مببواطل وجببرح اوت ،  ببت   500و  مببل الجببيش تسبببب فببي مقتببو مببا   يببد عببل اللبباحم، نببتج عنهببا مصببادمات بببتمل املتهببا ريل وقبب

  .103م، ص1983اإلعتقاتت صادت مل حد  اإلورار الشعور على استمرار املقاومة  د النهام اللاحم  اللند ري، 

قبببرارات الل ومبببة  م، عقبببد اجتمبببا  املببب تمر البببوطير تبببم فيبببه مبببنل تمبالبببباي السبببلعة ال املبببة فبببي السبببيعر  علبببى1964وفبببي  ونيبببو 

  .131م، ص1998واختيار الوظائف السياسية و لحاح مبدأ اإلنتخابات  اللند ري، 



 2022-2021العدد الثامن ديسمبر  م( دراسة تاريخية 1982 -1960تشاد بين التدخالت الفرنسية واإلضطرابات المحلية )

  
 

  

 197 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

م حو موظفو الل ومة التشاد ة في إقليم  وركو أ ندي م امل الوحالح اوجانب الت ل مكتوا  هت  املناوب 1965وب لوا العام  

انيبدي تبسبتر اإلقلبيم الصبلراوي، لبم  شبعروا باإلنتمباح للكيبامل أحث  مل أر ع سنوات  عد اإلسبتقالا، فبي حبتمل أمل سب امل بوركبو 

م، حيببب  إمل ممارسببات اإلدار  الجد ببد  ت تختلببف عبببل 1960السياابب ر التشببادي الجد ببد الببتي ببببرص للوجببود فببي أ سببعس عببام 

  .22م، ص2003حقبة اإلستعمار، بو  اعفت مل اب داص او الي وتعرا أعيااهم للمعاملة السيئة  عتمامل، أحتوبر 

م، نتي ببة للنبدا  بببتمل أفبراد الجببيش التشبادي بقريببة ببردا  و عببع املببواطنتمل، 1965وخاوبة  عببد ثبور  التوبببو التبر قامببت فبي عببام 

رب  قتببببو فيببببه أحببببد أفببببراد الجببببيش، فببببأنتقم الجنببببود مببببل سبببب امل التوبببببو، وفببببي مقببببدمبهم صعببببيم التوبببببو  ودي حيشببببد مى  الببببتي  بببب 

م  اللنبببد ري، 1969، 68، 67فهببباجر إلبببى ليبيبببا وا بببتدت التبببور  خبببالا السبببنوات بالسبببياك أمبببام رعا بببا  فبببي وسبببط مبببل السبببارية 

  .107م، ص1983

 ل حبببدا  فبببي  مانحبببالي  فبببي منعقبببة البببوادي  م افهبببة علبببى اللبببدود السبببودانية  1965وقبببد  بببهد العا بببر مبببل نبببوفمى  
ً
م انف بببارا

ك وبلا ا نتي بة لهبتا التبدخو، ودخلبت تشباد فتدخو الجيش بأمر مل سيالف سيلينحار وصير الداخلية  نبتا ، أد  إلبى سبقو 

ا تنقببالب صمببام اوو با  ولكببل دومل جببدو   متا به اللببرب او ليبة لعببد  سببنوات كبامل الببرئيس تمبالبببا    باوا انقببار البببالد تفاد بً

  .23م، ص2003 عتمامل، احتوبر

قاليبد الوطنيبة للم تمبع التشبادي، إت أمل السياسية الفرنسية لوقت قريبب قائمبة علبى أسباف ت ا بو التقافبات والعبادات والت

ًبببباح علببببى  ببببت  الصببببالت التببببر تببببربط سبببب امل البببببالد بما ببببيهم  وكانببببت سياسببببة  اتمتصبببباص  التببببر رسببببمبها تقببببوم علببببى أسبببباف الق

 وبأوطااهم.

،  سبب العقبات التر و عت مل ناحية السل، ف انت ت وا دومل إللات 
ً
 جدا

ً
فأ ملت التعليم في مستعمرا،ها فقد كامل  ئيال

  .514م، ص1980حبت  مل اوفارقة باملدارف والتعليم املتاح لهم ت  تعد  التعليم اوبتدائي  الجمو، عدد 

 على أ دي الشبيوخ مبل العبرب والفالنبي،  بت  العوامبو أدت إلبى قلبة املبوظفتمل 
ً
باإل افة إلي التعليم الد ير التي ظو  تم تعوعا

الوقبببت راتبببه أرسبببلت فرنسبببا عبببدد مبببل املبببدربتمل لتلقبببي دور  تدريبيبببة علبببى  بببئومل اإلداريبببتمل املبببدربتمل فبببي أثنببباح اللكبببم الفرنتببب ر، فبببي 

، تمل املوفببد ل كببانوا مببل نتبباج ا جتمببع الجنببو ي السببارا الببوثير املسببي ي الببت ل   هلببومل عببادات 
ً
اإلدار ، ولكببل  ببتا لببم   ببد نفعببا

و  والفسبباد والوسبباطة بببتمل اإلداريببتمل ورجبباا وتقاليببد السبب امل فببي املنبباط  الشببمالية املسببلمة،  ببتا اإل مبباا أد  إلببى تف بب ر الر بب

ًببة علببى املمتل بببات واوفببراد، وعبباملوا املبببواطنيتمل فببي أثنبباح جمبببع  الشببرطة والجببيش، وممببا صاد اومبببر وببعوبة، فببرا  بببرائب با 

  .105، 104م،ص1983الًرائب معاملة قاسية  اللند ري، 

م وحتى العام 1960لباي والتر امتدت منت اتستقالا أي عام ومل خالا ما تقدم  تضل للباح  أمل الف    اوولى مل حكم تمبا

م  بببهدت العد ببببد مببببل اوحبببدا  والتعببببوارت السياسببببية كانببببت ببببدا بها إ  ابيببببة أي مرحلببببة تأسببببيس دولبببة، ومببببل ثببببم تحتبببب ت 1965

 بببة فبببي املبببواصيل  سببببب سياسبببة حكبببم اللببب ب الواحبببد للببببالد، كبببو  بببت  العوامبببو م تمعبببه عجلبببت بقيبببام التبببور ، وعمبببت اإلنتفا

مععم اوقليم التشاد ة متو إقليم إليانا والسالمات و قليم واداي وكانم وبوركو أنيدي تبيستر وبدأت التور  في كو اوقاليم في 

ًبببرائب ل ل ومبببة، وقيبببام 1969 -1965أوقبببات مختلفبببة بدا بببة مبببل  ًبببة أداح ال  متعبببدد  مبببل املهبببا رات راف
ً
م وقبببد سبببلكت أوجهبببا
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ي مد نبببة  ماجببباملي  با تيببباا عبببدد عشبببر  مبببل مبببوظفي الل ومبببة علبببى رأسبببهم نائبببب املنعقبببة، وردت املواطنبببومل مبببل قبيلبببة املبببو ي فببب

ًببببرائب املفرو ببببة إلببببى ثالثببببة  الل ومببببة علببببي  ببببت  اوعمبببباا بببببالعنف فببببي منعقببببة  إدر  ام دام ، مببببل إقلببببيم الببببواداي و بببباعفت ال

ًببريبة املفرو ببة علببى اوفببراد، الببت ل    بب  لهببم التصببويت حتببر  ببملت املببرأ ، وامتببدت أ ببعا  ممببا كببانوا  دفعونببه، وصيبباد  ال

مهببببا رات اإلحت بببباج حتببببر  ببببمت العد ببببد مببببل املنبببباط  اوخببببري، وفببببي املقابببببو  ببببهدت مد نببببة أ شببببه إ تيبببباا عببببدد مببببل مببببوظفي 

 م.1968 -1967الل ومة خالا الف    مل 

واوقبباليم اوخببري، ورلببك راجببع إلببى   ببت  التببور   حلببب عليهببا طببا ع الفوضبب ى، وعببدم التنهببيم والنببدا  القبلببي بببتمل السببلعة املرح يببة

تمسك ال عماح بمناورهم حقياد  إقليمية، وتعدد ال عمات وانقسام اوح اب، وتعد مش لة في سبيو ت قي  أي نصر سياا ر 

  د ح ومة تمبالباي  عد اإلسقالا.

ًبم للتببور  الكتتبب  مببل الشببباب الببت ل طببردوا مببل مدارسبهم وهجببروا مبب ارعهم وموا ببيهم نتي ببة ل ًببرائب التببر فر ببت وان كثبب   ال

  .107، 106م،ص1983عليهم فانخرطوا في وفو  التوار للمشارحة في القتاا  د القوات الل ومية والفرنسية  اللند ري، 

وفي املقابو ظهر علبى املسبرح السيااب ر، جرهبة الت ريبر البوطير  فرولينبا  املعار بة لنهبام تمبالبباي فبي تشباد، التبر تأسسبت عبام  

سري، والتر انبتقت عل اوح اب السياسية املعار ة متو اإلت باد البوطير التشبادي، ثبم أعيبد تنهيمهبا فبي سبنة م  ش و 1962

ًببببرائب 1966 م فببببي السببببودامل، حببببرد فعببببو علببببى القببببرارات التببببر اتخببببت ا تمبالببببباي متببببو إعببببالمل دولببببة اللبببب ب الواحببببد وقببببوانيتمل ال

نهيمهببا  عببع اوحبب اب والهيئببات متببو اإلت بباد العببام وبنبباح تشبباد والسببجل واإل عبباد واإلعببدام  ببد املعار ببيتمل لببه، و ببار  فببي ت

 واللرحة الوطنية لت رير تشاد ودم ت في جرهة الت رير الوطير فرولينا، وأسندت أمانبها إلبرا يم أباتشا.

ًبمت إليهبا م موعبة أخبر  مبل الفصببائو املقاتلبة، ول بو فصبيلة قيباد  خاوبة واسببم مميتبد، متبو جرهبة ت ريبر تشباد  بقيبباد  وان

أحمد موا ى حسل، وحرحة ت رير الوطل التشاد ة التر كامل  قود ا إبرا يم أباتشبا، ثبم إنتقلبت قيادتبه إلبي أباوبد  ، وقبوات 

جيش الشماا بقياد  حستمل حى ي وقوات جيش الشعب بقياد  جي وني وداي، والجرهة الشعبية لت رير تشاد بقياد  أببوبكر 

بقياد  م مد البقالني، واتختت  ت  الفصائو قواعد مختلفة في الشماا والجنوب  عبدالرحمل وم مد سوا، وجيش الى كامل

  . 137، 136م، ص1998والشرت والحرب لإلنعالت منها داخو البالد، وتوجيه  ربات  د القوات الل ومية  الجند ري، 

فرنسبا، ني ت  با، و بت  الجرهبة تعتىب   وتعتمد  ت  الفصائو في تمويلها على م موعة مل الدوا، متو ليبيا، الج ائر، السودامل،

ًباا السياابب ر  لبت مبل قببو البرئيس تمبالبباي، مبل م والبة نشباطها السيااب ر، و بى الوجبه الجد بد للن  عبل اوحب اب التبر ح 
ً
ببد ال

د ة املعارا لنهام تمبالباي والتر استفادت مل تواجد م اترها اإلعالمية فبي كبو مبل ليبيبا والج ائبر، ومخاطببة جما ت  با التشبا

ًبببباح علببببى نهببببام اللكببببم و جببببالح القببببوات والقواعببببد اوجنبيببببة مببببل أرا  ًببببمام إلببببى وببببفو  التببببوار مووببببلة أ ببببدافها فببببي الق لإلن

الببوطل، و قامببة حكببم د مقراطببي، وبنبباح نهببام اقتصببادي مسببتقو وتعهتبب  البببالد مببل النفببور الصببهيوني، واعتبببار اللحببة العربيببة 

  .108م، ص1983لحة البالد الرسمية  اللند ري، 

 في املناط  الشرقية والوسع  وظهرت على املسرح السياا ر 
ً
وخا ت معار  عنيفة  د الل ومة القائمة في البالد وخصووا

ح رحة مس لة  عد اتستقالا و دفها تفويع أوا ح ومة وطنية للبالد، واستف لت أثناح اتستقالا،  سبب تمادي ح ومة 
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م، ا ببببعرت 1966ملسبببتقبو، وفببببي أعقبببباب أوا هجبببوم عسببببكري مببببنهم لهبببا عببببام تمبالبببباي فببببي أخعبببباح املاضببب ر وتصببببور حسببببابات ا

السببلعات اإلع بب ا  بوجببود تنهببيم معبباد لهببا، ثببم اسببتدعت القببوات الفرنسببية ملسبباند،ها، فببي مقاومببة  بب تح املعار ببيتمل   نصببر 

  .294م، ص2011الد ل، 

م لم  سبتعيع أمل   قب  اللبد 1968 -1965ية مل ومل خالا العرا الساب  تبتمل للباح  أمل تمبالباي خالا ف    حكمه التان

اودنبب  مببل اإلسببتقرار، وبالتببالي ت ولببت تشبباد إلببى سبباحة وببراعات، نببتج عنهببا رفببع التشبباد تمل لهببتا اوسببلوب، وبببتلك انعلقببت 

يببر أرر  املقاومببة ت ببوب أرجبباح البببالد، م ر ببة علببى التببور   ببد النهببام اللبباحم، حمببا اسببندت  ببت  املقاومببة لههببور جرهببة الت ر 

الوطير الفرولينا، التر دعمت املقاومة املس لة، وأوب ت املعار  والهجمات تنهاا على القوات الل ومية مل كو جانب، وقد 

ألهبت اإلنتصارات التر حققها مقاتلوا الجرهة في مياد ل القتاا حماف املواطنيتمل، وخاوة الشباب الت ل ليس لديهم عمو أو 

 قبببوا بصبببفو  املقببباتلتمل، ومبببع تعببباظم  بببربات جرهبببة الت ريبببر فرولينبببا، وخعبببور  الو بببع توجبببه البببت ل أ عبببدوا عبببل مببب ارعهم وألت

 منها التدخو، ورلك للما ة العاومة مل هجمات جرهة فرولينا التبر كبامل  توقعهبا 
ً
الرئيس تمبالباي إلى القوات الفرنسية طالبا

  ا لببرر  فببي الوسبط الشببرقي، أمببا سب امل أ شببه العاوببمة البرئيس تمبالببباي، ومل ت ركا،هبا ،هببد  إلببى إح بام سببيعر،ها علببى املنباط

 لهجوم فرولينا.
ً
 اإلقليمية  رت البالد  عيشومل في حالة رعر ت سبا

باإل بافة إلببي وجببود  عبع املببدمل الصببحت   وسبط البببالد تعببيش ت بت البهد ببد املبا ببر متبو   ببارا  و  بباري بباقرمي  و ببتا الاعببر 

   العسكرية الفرنسية. و التي قاد تمبالباي إلى طلب املساعد

 دومل الرجو  ل ل ومة الفرنسية أو الجمعية الوطنية، ر م 
ً
وتلبية لعلب الرئيس تمبالباي اتخت الرئيس د  وا قرار  شاصيا

  جنببببدي مببببل جنببببود 800وجببببود شاصببببيات سياسببببية فرنسببببية لببببم ت يببببد  ببببت  العمليببببة، وتببببم ارسبببباا قببببو  عسببببكرية م ونببببة مببببل  

ي تشبببباد بأاهببببا جبببب ح ت  ت بببب أ مببببل محببببامر  فرنسببببا اللببببر ، وت مكببببل التخلببببي عنهببببا لتببببوار فرولينببببا، املهببببالت، إلمل د  ببببوا كببببامل  ببببر  فبببب

ول لفاظ على قاعد  تمي العسكرية مبل اإلاهيبار، ل بي ت بتفن فرنسبا  شبرعيبها السياسبية فبي إفريقيبا، وإلنقباد نهبام تمبالبباي 

  جماعة مل الباحتتمل، 
ً
 وت عيم التمرد عسكريا

ً
  .205، 204، 203م، ص2001املهدد داخليا

 ت ركات الجرهة على اللدود السودانية، وقيامها ببالهجوم عللبى  عبع املواقبع التا عبة للقبوات التشباد ة، 
ً
ومما صاد اومر تعقيدا

وحصبببولهم علبببى البببدعم البببالصم مبببل  عبببع القبائبببو القاطنبببة ببببالقرب مبببل اللبببدود متبببو السبببالمات واملبببومي، وقيبببام  عبببع قبببادات 

متببو أحمببد موابب ى قائببد فصببيو جرهببة ت ريببر تشبباد الببتي  بباجم القببوات الل وميببة، و بببرا يم اباتشببا اومببتمل  الفصببائو بهجمببات

م، ببببالقرب مبببل مد نبببة أ شبببه، وأدت  بببت  اللبببواد  إلبببى تبببوثر فبببي 1968العبببام البببتي قبببام بهجومبببات مماثلبببة، ولكنبببه قتبببو فبببي سبببنة 

م، 1998امل بتقبببببد م املسببببباعدات للتبببببوار  اللنبببببد ري، العالقبببببات ببببببتمل الل بببببومتتمل التشببببباد ة والسبببببودانية، عقبببببب إ،هبببببام السبببببود

  .139ص

 بتمل فئات ا جتمع التشادي سواح بتمل الشمالتمل وحبتلك الجنبوبييى فبي منعقبة السبارا 
ً
 حبت ا

ً
وقد أحدثت سياسة تمبالباي تتمرا

سكري الفرنت ر وت سبتمل الت ل كانوا مناوريل له، متو الدحتور بونو التي انتقت سياسة الل ومة، وطالب بااهاح الوجود الع

ظبببرو  الفالحببببتمل ومر بببي املوا بببب ر وبخاوبببة م ارعببببي القعبببل، كببببو  ببببت  اوحبببدا  السببببابقة حشبببفت مببببد  عجببب  القببببوات املسبببب لة 
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التشباد ة عببل حما بة النهببام ووبد هجمببات التبوار واإلعتببداحات الاارجيببة، أدت إلبى  ببعور تمبالبباي بخعببور  املوقبف وقببد لجببأ 

 ل ل ومبببة الفرنسبببية لعلبببب
ً
امل يبببد مبببل املسببباعدات العسبببكرية، للتصبببدي لهجمبببات التبببوار، وفبببي املقاببببو ارسبببلت القبببوات  م بببددا

الفرنسببببية أعببببداد إ ببببافية لقوا،هببببا العاملببببة فببببي تشبببباد بمببببا   يببببد عببببل ثالثببببة او  جنببببدي مببببل سببببالح املهببببالت باإل ببببافة إلببببى قوا،هببببا 

 للتببدخو فببي تشبباد كلمببا دعببت الهببرو  إلببى  املتواجببد  ب مهوريببة إفريقيببا الوسببع  بببالقرب مببل اللببدود التشبباد ة، واملعببد 
ً
أوببال

رلك. وكامل الهد  اوساا ر مل وراح  تا التدخو الفرنت ر في تشاد  و القًاح على التور  في مهد ا قبو انتقالها إلى باقي الدوا 

  .140، 139م، ص 1998اإلستوائية  اللند ري، 

 د
ً
، وردت فرنسبا علبى رلبك ببأمل إمل  تا التعاطف الفرنت ر مع تمبالباي أثار  د ا احت اجا

ً
 اسبتعماريا

ً
 واعتىب  رلبك تصبرفا

ً
وليا

مافعلتببببببه ت  تعببببببد  مسبببببباعدات عسببببببكرية ل ل ومببببببة التشبببببباد ة،  حببببببرا تببببببدريب القببببببوات املسبببببب لة و قامببببببة  عببببببع املشببببببروعات 

 اتقتصاد ة.

م،  عد  1971 -1969مل  وقد حاوا تمبالباي ا تنام فروة الهدوح الةسور واإلداري التي أجو سقوك نهامه، فقام في الف   

سبببجتمل سيااببب ر، وأععببب  اومبببامل لببببعع القببباد  التبببائريل فبببي الشبببماا، وسبببمل  600إوبببالحات منهبببا إطبببالت سبببراح مبببا  قبببارب مبببل 

لبعًهم باملشارحة في تشبكيو البوصار ، وطبرد عبدد مبل البوصراح الجنبوبيتمل البت ل عار بوا سياسبة املصباللة مبع الشبماا، وأعباد 

، وقيامبه ببببعع املشببروعات اتقتصبباد ة لتنميبة املنبباط  الريفيببة ومصباللته مببع صعببيم التبببو ودي للسبالطتمل  عببع وببالحيا،هم

 م.1971حيشد مر، وبتعد و وصراي عام 

 ببببت  اإلوببببالحات التببببر قببببام  هببببا تمبالببببباي ألهبببببت مشبببباعر البت وقببببراطيتمل الجنببببوبيتمل  سبببببب تصببببالله مببببع الشببببماليتمل، م بببباولتمل 

مة مشرو  اقتصادي يهد  لتنمية صراعة القعل في الجنوب، باعتبار  أخصب منباط  تشباد التقليو مل أ ميته، ومناد ل باقا

ل راعببببة القعببببل، و ق ببببام  ببببباك الجببببيش مببببل السببببارا فببببي  ببببتا املشببببرو ، ولكببببل تمبالببببباي حشببببف ا اعببببط فببببي أحببببد خعاباتببببه فببببي 

  .110، 109م، ص1983 اللند ري،  إن امينا، وأ ار إلى أمل  عع اإلداريتمل  سعومل إلى صع عة الليا  السياسية في البالد

 حي  اجتاحت الببالد مبل جد بد املهبا رات العالبيبة  التبر قامبت فبي 
ً
م، 1971/ 11/ 29ولم تدم حالة الهدوح واتستقرار طويال

فبي أن امينببا تنببادي  سببقوك تمبالببباي، وتعالببب بببالجيش ممببا  ببدا علبى ا بب  ا   ببباك الجببيش فببي إثببار  اإل ببعرابات، وعلببى أثببر 

 له العقيد معلوم.رلك ت
ً
 م ع ا الجن اا  دومرو  رئيس أركامل الجيش، وتم تعتمل خلفا

وقبلها بأ هر قليلة أعلنت الل ومة التشاد ة عل م اولة انقالب في إقليم البع ية قام  ها م موعة مل التوار بقياد   ابط 

  .111، 110م، ص1983 اللند ري،   رطة، بدعم مل ليبيا، ولتلك قعع النهام التشادي عالقاته السياسية مع ليبيا

م قامبببت م موعبببة مبببل الجنبببود بم اولبببة إنقبببالب للسبببيعر  علبببى معبببار أن امينبببا، وتف تببب  مسبببتودعات البببنفط، 1972وفبببي  ونيبببو 

، باإل ببببافة إلببببى انتخبببباب 
ً
و ببببملت التببببور  منبببباط  الجنببببوب املواليببببة للببببرئيس، ولكببببل اإلوببببالحات السبببباب  رحر ببببا لببببم تعمببببر طببببويال

 رئاسية ثانية صاد مل حد  التور .تمبالباي لف    

م أنببه أوبببل أمببام حقيقببة واقعببة، و ببي أمل نهامببه  تبب  قببادر علببى قيبباد  1972وممببا تقببدم  تضببل لتمبالببباي بالت د ببد مببل العببام 

الببببالد، و مل اإلوبببالحات التبببر حببباوا القيبببام  هبببا لبببم تبببرا كبببو اوطبببرا ، و مل أعمببباا النفبببي والقتبببو والسبببجل التبببر أوبببب ت سبببمة 
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  اللنببببببد ري، عهببببببد  لببببببم تبببببب
ً
 .وخاوببببببة  عببببببد 111م، ص1983 دي إت لعببببببدم اإلسببببببتقرار، و ببببببتا مببببببا وببببببرح بببببببه تمبالببببببباي شاصببببببيا

ًبببببهم عبببود  القبببوات الفرنسبببية إلبببى الببببالد، أمتببباا  اإلنتفا بببة التانيبببة للعبببالب واملتقفيبببتمل والسياسبببيتمل البببت ل تبببم إ عببباد م وأ 

 فبي ببار س و بو  سبتعد  الدحتور أوتيبو بونبو البتي ظبو يهباجم سياسبة تمبالبباي، وتعر به
ً
لإلعتقباا أحثب  مبل مبر ، وا تيبو أختب ا

 بببالقبع علببى العقيببد معلببوم وأم كلتببوم رئيسببة الجنبباح 
ً
لتأسبيس حبب ب فببي املنفبب ، وعلببى أثببر  ببت  اإلنتفا ببة أوببدر البرئيس أمببرا

يقية وراح اعتقالها تكمل الةسائي ووجهت لها ،همة تدبت  م امر  عرفت بم امر  الارو  اوسود، وال و  علم أمل اوسباب اللق

في وقوفها إلى جانب العالب الت ل ألحيت من هم الدراسية، و عد ف    قصت   انتقد،ها الل ومة والت ل  اركو معهبا وا،همو با 

  .28، ص2003بممارسة الشعود  والتأمر لقلب نهام اللكم وتصفية رئيس الدولة  عتمامل، أحتوبر 

أطرافهببببا فهنببببا  مبببب مرات ت ببببا  مببببل قبببببو اوحبببب اب املعار ببببة والتببببوار و ببببباك الجببببيش وقببببد تعببببددت فئببببات املعار ببببة وتبا ةببببت 

واملستشبببباريل والفرنسببببيتمل، بببببال دامل مببببع  ببببد  الجفببببا  والجببببو  واومببببراا التببببر ،هببببدد اتو  مببببل السبببب امل والليوانببببات، فببببامل 

ت  اوصمببة بببال ج ببباملفكريل م، تعببد مببل أوببعب السببنوات التببر مببرت بنهببام تمبالببباي ف بباوا الاببروج مببل  بب1973 -1972سببنوات 

والسياستمل في السجومل و نشاح جهاص ل مل ورود لهم متدانية خاوبة، وأمبر باقامبة مشبرو  ل راعبة القعبل فبي الجنبوب  لاولبة 

 بأنبه لببم   قب  النبباتج 
ً
إر باح الجنبوبيتمل، إلقامببة مشبار ع مماثلببة ملنباط  الشبماا، وسببمر  بتا املشببرو    بال راعبه العلميبة  علمببا

 املسببباعد ، واسبببفرت  بببت  ال يبببار  عبببل قعبببع عالقاتبببه مبببع املسببب
ً
بهد ، فات بببه تمبالبببباي إلبببى البببدوا الصبببد قة وخاوبببة ليبيبببا طالببببا

  .112م، ص1983العدو اإلسرائيلي، وحصوله على املساعد  املالية مل ليبيا  اللند ري، 

م، قببام بتببور  ثقافيببة فببي البببالد 1973املنهببار ففببي عببام وا لاولببة اوختبب   التببر قببام  هببا تمبالببباي إلنقببار مببا مكل إنقببار  مببل نهامببه 

إلرجببا  ثقببة املببواطل بالنهببام، و ببمو برنببامج التببور  التقافيببة فببي عببد  جوانببب بموجرهببا أعيببدت تسببمية الشببوار  واملببدمل بأسببماح 

ك الف ببب   تشبببهد م ببببب  أن امينبببا  و ت  بببا مبببل املبببدمل اآلخبببر ، وببببدأت تلببب1973عربيبببة، متبببو فبببورت تمبببي التبببر وبببارت تسبببمى فبببي عبببام 

تند دا في كو املناسبات بالل ومة الفرنسية إل،هامها بم اولة اإلطاحة بالنهبام، ولبم ترحبب فرنسبا بباإلنقالب التقبافي فبي تشباد، 

وفي الوقت راته لم  را تمبالباي على السياسات الفرنسية التبر تتبعهبا حبوا تشباد، وقبام بتأسبيس  ي بو سيااب ر جد بد ببدا 

  .145م، ص1998حة الوطنية التقافية اإلجتماعية  اللند ري، الل ب ت ت اسم اللر 

م باعتقببببباا عبببببدد مبببببل  بببببباك الجبببببيش مبببببل بيبببببنهم قائبببببد قبببببوات البببببدر  1973ولعبببببدم قدرتبببببه علبببببى إوبببببالح اومبببببور قبببببام فبببببي أبريبببببو 

طالببببب   كوتيحا ت  نببببا  والعقيببببد جيمببببر مامبببباري والجنبببب اا تيتببببي جو ببببو، املبهمببببومل بببببالت ريع علببببى التمببببرد، إت أمل حسببببتمل حىبببب ي 

ببباطالت سببراح اثنببتمل وثالثببتمل مببل السببجناح السياسببتمل، بمببا فببيهم الجنبب اا معلببوم، مقابببو إطببالت سببراح الر ينببة الفرنسببية مببدام 

 كلوس  .

ًباح علبيهم،  ومل الواول أمل العسكريتمل قد سأموا مل اللرب التر استمرت لسنوات و م  عاردومل التوببو فبي الجبباا دومل الق

ًببه ل وامببر العسببكرية الصببادر  لببه بالتوجببه إلببى والكتتبب ومل مببل رفبباقهم قتلببو  ا علببى أ ببدي ا جببرمتمل و ببتا مببا دفببع بببالجيش إلببى رف

جرهبببات القتببباا، وفبببي املقاببببو حببباوا تمبالبببباي تعمبببتمل انصبببار  بأنبببه ت مكبببل حبببدو  أي ت بببر  عسبببكري فبببي تشببباد، و بببتا التصبببريل 

 على صمام السلعة، و تا اإلع
ً
 في حقيقة أمر ، وبدأت  عبية الرئيس جعو أنصار   عتقدومل أنه مسيعر فعليا

ً
تقاد كامل خاطئا
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تتبببببدد، حتببببى حلفبببباح  الفرنسببببيومل تخلببببوا عنببببه، وببببباوخص  عببببد التببببور  التقافيببببة، والشبببب   الببببتي أصعببببج أوسبببباك القببببوات املسبببب لة 

ًببا ك  عبد عودتببه التشباد ة، إعبالمل تمبالبباي قبببو محبادر  أن امينبا فبي صيارتببه للكمبرومل عبل امل يببد مبل اإلعتقباتت فبي وببفو  ال

 ورا الوطل.

ًبببت العبببر  عبببل  فبببرأ  العسبببكريومل أنبببه تببببد مبببل الت بببر  السبببر ع ل ابببالص مبببل  بببتا النهبببام القم بببي، حيببب  أمل فرنسبببا قبببد  

ًببا ها فببي ال ببامرومل، ومل السببفت  الفرنتبب ر  ت ركببات القببوات املسبب لة التشبباد ة، ومن ببت قوا،هببا العاملببة فببي أن امينببا إجبباص  فببي ق

ومل الوقببببت حببببامل مببببل وجهببببة النهببببر الفرنسببببية ل اببببالص مببببل تمبالببببباي ونهامببببه فببببي تشبببباد  عتمببببامل،  علببببى علببببم مسببببب  بببببا اعط

  .41م، ص2003أحتوبر

أبريببببو  سبببببب  بببببوك طببببائر  الببببرئيس املوريتبببباني اإل ببببراري فببببي  11وفببببي حببببتمل تببببم إرجبببباح موعببببد اإلنقببببالب الببببتي كببببامل مقببببرر لببببه  ببببوم 

يتمل مبببل مونحبببو بقيببباد  النقيبببب جيمتولبببومل، توجهبببت ا جموعبببة إلبببى م، ت رحبببت مفبببرص  فبببدائ1975أبريبببو  13أن امينبببا، وفبببي ف بببر 

معسببببكر  يببببأ  اومببببل التشبببباد ة، وحببببدث  أوا املواجهببببات فاستسببببلمت قببببوات اومببببل التشبببباد ة للمهبببباجمتمل وتببببم اقتيبببباد م ملقببببر 

 بتمل التوار واللرف الرئاا ر، وتدخو ال
ً
جن اا اود حار القائد الرئاسة، ثم بدأ تبادا إطالت النار حوالي الساعة الاامسة ف را

اإلنتقالي للقوات املسللة التشاد ة لإلمسا  صمام اومور، استمر تبادا إطالت النار حتر التامنة والنصف، وكانت نتي ة رلك 

 
ً
العد بببد مبببل القتلبببى والجرحبببى مبببل  بببمنهم الببببرئيس تمبالبببباي، و عبببد ظهبببر نفبببس اليبببوم وببببدر بيبببامل  علبببل فيبببه عبببل وفاتبببه، متببببأثرا

 لاوتت التر جرت إلنقار .ب راحه ر م ا 

وقتو تمبالباي والسالح بتمل  د ه فقاتبو مهاجيميبه حتبر  خبر رواوبة، وكبامل ب انببه عبدد قليبو مبل حرسبه،  عبد أمل تخلبى ال بو 

عنبببه، سبببواح  يبببأ  أمنبببه أو  ببببرطته السبببرية التبببر كبببامل  ببببد ر ا الفرنسبببيومل بمهبببار ، أو حتبببى الفرنسببببيومل أنفسبببهم، فبببال أحبببد  ريببببد 

 حهت . التدخو في مسألة

  بدم كبو اتقتصباد وخبرب الهياكبو 
ً
 عليها، ملبد  خمسبة عشبر عامبا

ً
بمقتو تمبالباي وأفاقت البالد مل ال ابوف التي كامل جاثما

ًبببباك  اإلداريبببة و سبببتيالح العسبببكريتمل علبببى السبببلعة،  بببو رد  فعبببو للبببدفا  عبببل البببنفس،  جا هبببة موجبببة اإلعتقببباتت ببببتمل حببببار ال

بببو نهببام تمتببد بببالهلم، وتببم تنصببيب الجنبب اا اود حببار القائببد اإلنتقببالي واإل مبباا املفببروا علببى القببوات ا ملسبب لة التشبباد ة مببل قا

 
ً
، واتخببت العد ببد مببل القببرارات خصووببا

ً
ًببباك  اإلنقالبيببتمل رئاسببة الجمهوريببة م قتببا للقببوات املسبب لة الببتي تبب عم  م موعببة ال

ًببباك تعليبب  الدسببتور وحببو الل ومببة وا جلببس الببوطير و  ببالت املعببار أمببام حر  حببة العتبب امل، وببباوخص إطببالت سببراح  عببع ال

مببنهم الجنبب اا فيلببيكس معلببوم، وتيتببي جو ببو الببرئيس السبباب   جلببس تمبالببباي العسببكري والعقيببد جيمببر قائببد الببدر ، ونائبببه 

 أعلبل الجنب اا  اود نحببار  تبأمتمل سبالمة اوجانبب وممتل با،هم، وقبباموا بتعيبتمل الجنب اا فيلبيكس معلبوم 
ً
علببى رأف  كوتيحبا، وأختب ا

  .43، 42م، ص2003ا جلس العسكري اوعلى  عتمامل، احتوبر

ابات الداخلية )  : وصول فيليكس معلوم للسلطة واإلطر
ً
 م(:1982 -1975ثانيا

 
ً
 عدما وقع اختيار  على رأف ا جلس العسكري اوعلى في الببالد، اتببع سياسبة متأنيبة سبلكها فبي بدا بة توليبه، ونبه لبم  كبل معبدا

 ج
ً
 لي بببد  تحتببب  جبببتري فبببي نهبببام اللكبببم وفبببي إعبببدادا

ً
 طبببويال

ً
 لجعلبببه رجبببو سبببلعة وصعبببيم دولبببة،  بببتا مبببا جعلبببه  سبببتحرت وقتبببا

ً
يبببدا
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م،  لبببب عليهبببا 1975مبببا و 12تشببكيو  ح ومبببة م قتبببة  وكبببامل  سبببت  بخعبببوات ثابتبببة وحبببتر  فبببي تشبببكيو ح ومتبببه التبببر تشببب لت فبببي 

 العا ع العسكري، ف انت الكفاح   ي املقياف في اختيار ا.

كبامل برنببامج ح ومتبه  ببو اح ب ام اإلرتباطببات السياسبية الاارجيببة وا لافهببة علبى اللريببات العامبة، وحببو جميبع اوحبب اب ومنببع و 

التهببا رات والت معببات السياسببية، وجعببو الشببعب التشببادي  تمتببع ب ببو حرياتببه وعببدم قيببام نهببام دحتبباتوري، وتشببكيو لجنببة 

ي عهد تمبالباي. وفي إطبار الت قيقبات تبم إعتقباا  عبع التاصبيات متبو وصيبر ت قي  مالية  دفها الب   في املسائو املالية ف

املاليببة واإلقتصبباد ووصيببر التخعببيط والتعبباومل، ببببهم اتختالسببات املاليببة، وتببم إعببالمل أسببماح املببدانتمل ملصببر  التنميببة الببت ل لببم 

قببو أفبراد فبي ظبرو  مشببو ة وأرجعبت  سددو ما عليهم مل قروا، وتم الحج  على سيارات وممتل ات الدولة التر اهبت مبل 

م لبببعع التاصببيات املرموقببة واملقربببة مببل رئببيس الدولببة 1972للدولببة. و لحبباح كافببة اتمتيبباصات اإلسببتثنائية التببر من ببت عببام 

  .45م، ص2003 عتمامل، احتوبر

لسببائد، دومل أي إمتيبباصات، وعمبو علببى إعبباد  تنهببيم إدارات الدولبة بال امببو، وأوبببل التسلسببو الببوظيفي لبإلدارات ا لليببة  ببو ا

ولكل حسب سلم مرتبات ثابت، تبعها تعيتمل مسئوليتمل جدد في املد ريات وا لافهبات، ومل الدولبة فبي حالبة عجب  بلب  أحثب  مبل 

ميلبببومل فرنبببك إفريقبببي، وبموجببببه أعلبببل العسبببكريومل عبببل حالبببة تقشبببف، وطلبببب مبببل الشبببعب التشبببادي اإلسبببتعداد لبببتلك، ودعبببا 

 للت ار الت لي بروح الوطنية ملواجهة الهرو  الصعبة واللد مل إرتفا  أسعار املواد الحتائية.ا جلس العسكري اوعلى 

وأما على الصعيد الاارةي قام ب يارات لدوا الجوار لتع ي  عالقاته مع كو مل ال امرومل والني ر والكنحو و فريقيبا الوسبع ، 

ى منهومة اإلت اد اتقتصادي الجمركي لبدوا وسبط إفريقيبا البتي والسودامل وني ت  ا وليبيا، وأعاد ا جلس العسكري تشاد إل

 على الهلم الواقع عليها مبل اإلت باد، وت سبتمل عالقاتبه مبع حةشاسبا ووبار باسبتعاعة 1968أنسلبت منه في أبريو 
ً
م إحت اجا

 املهلتمل التشاد تمل التدريب في صائت  مر  أخري.

 ب عامة  أو ستيو نو بةتو  وطبعت عالقا،ها مع موس و، وعب صت تشباد مبل واع  فت إن امينا باللرحة الشعبية لت رير انحوت

 روابعها مع الوت ات املت د  اومريكية، التر حتفت مل أب اثها النفعية عل طري   رحة النفط القارية في إقليم ب ت   تشاد.

فريقيببة، فقببام وصيببر التعبباومل الفرنتبب ر أمببا  شببأمل التعبباومل مببع فرنسببا فببامل تشبباد وجببدت توافبب  فببي م بباا العالقببات الفرنسببية اإل 

م، وأحمببببببو وصيببببببر العتبببببباد مهمتببببببتمل فببببببي 1976سبببببببتمى  26، 25الجد ببببببد روبببببببرت  ببببببالي ب يببببببار  رسببببببمية إلببببببى إن امينببببببا فببببببي الف بببببب   مببببببل 

م، بخصببوص عببود  العالقببات بببتمل البلببد ل إلببى طبيعبهببا والتببر  ببمنبها صيببار  رئببيس الببوصراح  عتمببامل، 1976م وينببا ر1975خريببف

م، وتوقيببببببببببع إتفاقيببببببببببات تعبببببببببباومل جد ببببببببببد  بببببببببببتمل أن امينببببببببببا 1976مببببببببببارف 6، 5 .جببببببببببا   ببببببببببت ا  فببببببببببي  ببببببببببومي 46م،ص2003احتببببببببببوبر

 و ببو اووا 1976 وينببو  23وبار س،ومواوببلة سياسببية التعهتبب  لحببرا تع يبب  سببلعاته أجببر  الببرئيس معلببوم فببي 
ً
 وصاريببا

ً
م تعببد ال

 م.1975ما و 12مل نوعه منت ت ويل الل ومة في

راح مبببدنيتمل وحبببو م بببااهم وصراح عسبببكريل،  بببتا التعبببد و البببوصاري البببتي قبببام ببببه البببرئيس معلبببوم كبببامل فبببي حيببب  تبببم إعفببباح ثالثبببة وص 

ظا ر   و مواولة عملية التعهت ، ولكل في باطنبه  بو إخبراج  عبع التاصبيات مبل التشبكيلة الل وميبة متبو العقيبد جيمبر 

 الرجببو تحاحينببار مامبباري وصيببر الداخليببة واومببل الببتي بقببي نائببب لببرئيس ا جلببس 
ً
ًببا العسببكري ووصيببر دولببة بببال وصار ، وسببقط أ 
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القببببببوي الجنبببببب اا  فيتببببببي جو بببببببو   عببببببد إدمبببببباج حقائبببببببب املاليببببببة واتقتصبببببباد والتخعببببببيط فبببببببي وصارات الصببببببلة والعمببببببو والشبببببببئومل 

ًبببم القائبببد موتيحا تمت  تا والبببتي كبببامل علبببى رأف قبببوات البببدر  فبببي عهبببد تمبالبببباي إلبببى الل ومبببة، كبببو  صير اإلجتماعيببة، وباملقاببببو ان

 للداخلية.

ول  ببم مببل  ببتا كلببه خببروج  تحانحيببت  مببل الل ومببة و ببو مببل التاصببيات اوساسببية فببي ح ومببة معلببوم والببتي تربعببه وببدقات 

 بمنصببه فبي  ببت  الل ومبة التببر ت 
ً
متعبدد  فبي أوسبباك ا جتمعبات السياسبية الوطنيببة والبوصير السباب  لل  بيببة، لبم  عبد م تفهببا

 عل العريقة التر  د ر  هبا العسبكريومل اومبور تتخت قرارات سياسية، و و مل أ
ً
وا املدنيتمل طالب  هم الجيش، ولم  كل را يا

م قبببام بمببببادر  لإلجتمبببا  ببببالوصراح املبببدنيتمل لت بببويل خعبببة عمبببو ملواجهبببة 1976فبببي الببببالد، وببببدأ  عقبببد  عبببع اإلجتماعبببات، ففبببي 

 السياسية التسويقية العسكرية.

أ  عمبببو علبببى إخبببالح السببباحة السياسبببية مبببل أمامبببه، وختببب  دليبببو علبببى رلبببك  بببو التعبببد و ومبببل املالحبببن للباحببب  أمل معلبببوم قبببد ببببد

الوصاري التي قام به، على أساسه تم إ عاد  عع التاصيات القوية التر تعوت سياسته، وحينها بدأ ا جلس العسكري  عوا 

ًببم مببنهم سببو  جرهببة  علببى قيببام مصبباللة وطنيببة تشببمو كافببة الفصببائو التشبباد ة، إت أمل النتببائج كانببت مخيبببة لآلمبباا، ولببم  ن

م  وحببتا اللبباا بالةسبببة ل جرهببة الشببعبية 1975الت ريببر التشبباد ة ب عامببة م مببد أحمببد موابب ى للسببلعة بمد ريببة ا  بب ر  احتببوبر

ًبببببببببمام البببببببببد رداي خو بببببببببيدا صعبببببببببيم التوببببببببببو فبببببببببي  م،  عتمبببببببببامل، 1976أ سبببببببببعس 14لت ريبببببببببر تشببببببببباد ب عامبببببببببة د.عبببببببببوا والبببببببببي، و ن

  .47م، ص2003احتوبر

ًببببمام بيقيببببة املتمببببرد ل ولكببببل الببببد رداي أووببببل أنببببه لببببم  عببببد واعتقبببب ًببببمام التوبببببو ربمببببا  قببببود إلببببى إن د ا جلببببس العسببببكري أمل إن

 علبى 
ً
باستعاعته إودار اووامر للتوبو الت ل رفعوا السبالح بوجبه الل ومبة،  سببب أبنبه جي بوني اويبدي البتي كبامل تبأثت   حبتب ا

 القوات املتمرد .

 إلبببى الدسبببائس التببببر ت بببا  مبببل أطببببرا  إمل  بببت  النتبببائج ا ابيبببة ل
ً
آلمبببباا وفشبببو إن امينبببا فببببي سياسبببة املصببباللة الوطنيبببة راجعببببا

خارجيتمل متو الج ائر وليبيا اللتامل تقومامل برعا ة وتمويو متمردي تبستر و لبى اوحب اب اليسبارية الفرنسبية وطموحبات  عبع 

ل اوخبريل، وعلبى أثبر  بتا الفشبو قبام البرئيس معلبوم قادات الفصائو أمتاا حسبتمل حىب ي وأباالصبد   و عبع القباد  املتمبرد 

م بالتوقيع على أمر  قض ر بت ويل  م كمة أمل الدولة اوولى مل نوعها  عدد اإلستقالا . ومل حقها الب  1976أحتوبر   11في 

  .48م، ص2003في جرائم التر تمس النهام الدستوري والتمرد املس ل  د الدولة، واإل اعات الهدامة،  عتمامل، احتوبر

م، أعلببل الببرئيس معلببوم، وببراحة بانببه ت  مكببل ت قيبب   بب   دومل مصبباللة وطنيببة وأنببه علببى إسببتعداد 1975وفببي أواخببر د سببمى 

للبببت اب وي م ببببامل وفببببي أي صمببببامل مببببل أجبببو التفبببباوا مببببع التببببوار، وعمببببو علببببى توجيبببه دعببببو   ببببمنية لفرولينببببات ب ببببو تنهيما،هببببا 

لتشبببببببباد ة للتفبببببببباوا مببببببببل أجببببببببو السببببببببالم و اهبببببببباح التمببببببببرد ب افببببببببة أ بببببببب اله.  عتمببببببببامل ا اتلفببببببببة واللرحببببببببة الد مقراطيببببببببة التوريببببببببة ا

  .57م، ص2003احتوبر

 إت أمل نداحاته لم ت د أرامل وا ية لد   عع اللركات متو قوات فرولينات الشعبية للت رير التر
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م، وم اولبببة 1970ت عبببامكانبببت بقيببباد  أببببا الصبببد  ، و بببو املسببب ا اووا عبببل اإلنقسبببامات التبببر حبببدثت فبببي وبببفو  فرولينبببات منببب

  .31م، ص2003إ تياا رئيس الدولة فيليكس معلوم،  عتمامل، احتوبر

م حدثت إنشقاقات في م لس قياد  قوات الشماا املس لة بتمل ال عيمتمل جي وني اويدي وحستمل حى ي، 1976أحتوبر 18وفي  

على رأف حتيبة مل أنصار  وتوجه ليستقر في   ور م م اوتت التفاوا املتعدد  التر قامت  ها ليبيا،  ادر حستمل حى ي تبستر

 ماراواني  ماا أ شه على اللدود السودانية.

م. وفبببي 1976و كبببتا سبببيعر الجبببيش التببباني بقيببباد  جي بببوني اويبببدي ببببدعم مبببل ليبيبببا علبببى إقلبببيم بوروكبببو إنيبببدي تبسبببتر منبببت عبببام

ًببببم إلببببى الجببببيش اووا وتببببم ت ببببويل ال جنببببة العسببببكرية1977مببببا و لإلسبببب لة املشبببب  حة امل قتببببة، وعلببببى الصببببعيد  م بببببأوامر ليبيببببة إن

 أسلوب حرب العصابات وسياسبة 
ً
امليداني، م لس قياد  قوات الشماا  ي اللرحة املسيعر  على معهم اوراض ر، مستخدما

 مبببببل أي مبببببل 
ً
اورا ا لروقبببببة التبببببر كانبببببت تنفبببببت ا القبببببوات الفرنسبببببية والتشببببباد ة وتعبببببد قبببببوات الشبببببماا املسببببب لة أحثببببب  تنهيمبببببا

ات املسببببببببب لة اوخبببببببببري، و بببببببببي الجرهبببببببببة الوحيبببببببببد  املعتمبببببببببد  حمعار بببببببببة تشببببببببباد ة لل ومبببببببببة فلبببببببببيكس معلبببببببببوم  عتمبببببببببامل، التنهيمببببببببب

  .32م، ص2003احتوبر

ًببببباح علبببببى حرحبببببة  كبببببو التنهيمبببببات السببببباب  رحر بببببا دخلبببببت فبببببي معبببببار   بببببارية  بببببد النهبببببام الجد بببببد فبببببي تشببببباد، البببببتي حببببباوا الق

ية الل وميببة ببباحت بالفشببو ر ببم دعببم القببوات الفرنسببية لهببا  العببوير،  الفرولينببا  ب ميببع تشببكيال،ها، إت أمل اللمببالت العسببكر 

  .188م، ص2002

وبصور  عامة و ع ا جلس العسكري اوعلى ثقله على حستمل حىب ي ب هبود  إلعباد  اوخبو  املتصبارعتمل إلبى ر بد م، وبموجبب 

 فبببي العقيبببد  جيمبببر مامببباري  م ببببالارطوم ببببتمل ا جلبببس العسبببكري اوعلببب1977سبببيمب   16رلبببك تبببم عقبببد أوا إتفاقيبببة فبببي 
ً
ى ممبببتال

 في حستمل حى ي.
ً
 وم لس قياد  قوات الشماا ممتال

و ببببي أوا إتفاقيببببة فببببي تبببباري  التمببببرد التشببببادي التببببر تببببم توقيعهببببا بببببتمل اوطببببرا  املتناصعببببة، رسببببات التقببببة بببببتمل املتنبببباصعتمل وو ببببعت 

 بالتنهيمات املعار ة اوخر  م اولى  مها. اوساف للو  امو للمش لة التشاد ة، و تا ما دفع باوطرا  املوقعة تتصو

م التق  العرفامل مر  أخبر  ببالارطوم حيب  تبم عقبد إتفبات جد بد نبص علبى إنتخباب م لبس 1978 نا ر  22-19وفي الف    مل 

م،  حببرا 1978 نببا ر 16دسببتوري وتشببكيو ح ومببة وحببد  وطنيببة والعفببو العببام. فبببدأت لجنببة سياسببية عسببكرية مختلعببة فببي 

 بببع النهبببام اوسااببب ر، علبببى أثبببر رلبببك مبببنل العرفبببامل مهلبببه  بببهر لت بببويل ح ومبببة وحبببد  وطنيبببة، ولكبببل الهجبببوم البببتي التشببباور لو 

 ةته ال جنة العسكرية للسالح املش    امل قتة أوقف تنفيت الاعة التبر أقر،هبا ال جنبة املشب  حة  جلبس قيباد  قبوات الشبماا 

 فيهبببا. علبببى  بببرار رلبببك عقبببدت قمبببه  املسببب لة وا جلبببس العسبببكري اوعلبببى، فتوالبببت جبببوتت أخبببر  
ً
مبببل املفاو بببات كبببامل لليبيبببا دورا

م  سبببببرها فبببببي ليبيبببببا  بببببمت كبببببو مبببببل القبببببتافي وكوت ببببب ر رئبببببيس الني بببببر ومعلبببببوم البببببرئيس التشبببببادي 1978مصبببببحر  فبببببي أواخبببببر فى ا بببببر

 تمر مصباللة وأبوالقاسم م مد ابرا يم نائب الرئيس السوداني، التر قررت أمل تلتقي كو اوطرا  رات الشأمل ت ت مهلة مب

م بممتلببببي 1978مببببارف 21وطنيببببة، وووا مببببر  منببببت انببببدت  اللببببرب او ليببببة فببببي تشبببباد تلتقببببي اللركببببات التوريببببة ا اتلفببببة فببببي سببببرها 
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الل ومة التشاد ة وب ًور مراقبتمل مل ليبيا والني ر والسودامل، تم اإلتفات على وقف إطالت النار بتمل الجانبتمل وفي  ًومل 

  .60م، ص2003ة تعمو لو ع النهام اوساا ر، للتووو إلى السالم الدائم  عتمامل، احتوبررلك كانت ال جنة املش  ح

ًببور ممتببو السببودامل عبب  الببد ل حامببد وصيببر الدولببة، وقببع رئيسببا الوفببد ل م مببد نببوري 1978أ سببعس 25وفببي  م بان امينببا وب 

جلببس العسببكري اوعلببى، علببى النهببام اوساابب ر عببل ال جنببة العسببكرية للسببالح املشبب  حة امل قتببة واملقببدم  كوتيحببا  ت  نببا  عببل ا 

 للوصراح  عتمامل، احتوبر1978أ سعس 29لإلطار امل سس لجمهورية تشاد، وأوبل حستمل حى ي في 
ً
  .61م، ص2003م رئيسا

و عببد سببقوك  فا ببا تر ببو  فببي أ ببدي املتمببرد ل، وجهببت السببلعات التشبباد ة نببداح إلببى فرنسببا مببل أجببو تببدخو عسببكري جد ببد، و 

-1978رئيس الفرنتبب ر  فببالت ي جيسبب ار داسببتامل  علببى رلببك، و عببد  ببتا التببدخو الفرنتبب ر فببي الشببأمل التشببادي التبباني  وافبب  البب

م ووبو ألبف عسبكري فرنتب ر إلبى تشباد، إلقامبة  جبر وب ي 1978م  بناح على طلبب السبلعات التشباد ة، وفبي بدا بة عبام1980

للحا بة  سببب اإلنتخاببات التشبر عية الفرنسبية، و عبد رلبك صاد  موسورو أبا يه  إت أاها كانت حملة سبرية-على  خط إن امينا

 ليبلبب 
ً
جنببدي، تسبباند ا قببوات جويببة، وكببامل الهببد  مببل  ببت  اللملببة  ببي  دعببم النهببام  وفببي نفببس الوقببت  2500عببدد ا تببدري يا

الفرنتب ر التباني  كامل على اللملة الجد د  اإلحتفاظ بخط العود  مع أعداح النهام، و كتا أوب ت املهمه اوساسية للتدخو

مهمبببه م دوجبببة، وعلبببى الجبببيش الفرنتببب ر وبببد أي هجبببوم الفرولينبببا بات بببا   خبببط موسبببورو أبا بببيه  ولبببم  قبببوم الجبببيش الفرنتببب ر 

  .207م، ص2001الصعود بات ا  الشماا أو حتى مساعد  قوات الجن اا معلوم.  جماعة مل الباحتتمل، 

نسبببا علبببى التبببدخو العسبببكري فبببي إفريقيبببا وأمل املحبببامرات العسبببكرية وكبببامل الهبببد  اوسااببب ر مبببل  بببت  اللملبببة  بببو إثببببات قبببدر  فر 

 وم اربببة 
ً
الفرنسببية  تبب ت مببل طبيعبهببا مببع مببرور السببنتمل، ففببي اللملببة العسببكرية اوولببى كببامل  ببدفها  ببو حسببر التمببرد عسببكريا

م، فبي 1978التبر ابتبداحت عبامالتوار بقو  السالح واتع  ا  بالل ومة املرح ية حم اور وحيد، أما فيما  تعل  باللملبة التانيبة 

ظو رئاسة  داستامل  قد سلكت طريقتمل م دوجتمل، اوولى حفن النهام مل جهة وا لافهة على خط العود  مع أعداح النهام 

 ملبببا حببد  إببببامل خعببف السبببيد  كلوسبب   عاملبببة اآلثببار الفرنسبببية التببر خعفبهبببا قببوات حسبببتمل حىببب ي 
ً
مببل جهبببة أخببر ، ورلبببك ت نبببا

م، وبقيت أست   ملد  ثال  سبنوات، و كبتا فر بت اللبودا  علبى الل ومبة الفرنسبية التفباوا مبع 1974وجي وني أويدي عام

التوار مل أجو إطالت سراحها، وأثناح املفاو ات التر جرت بتمل املبعوثتمل الفرنسيتمل وحستمل حىب ي، أقيمبت عالقبات ثقبة ببتمل 

  .208م، ص2002حستمل حى ي واملبعوثتمل الفرنسيتمل  جماعه مل الباحتتمل، 

ومنت رلك الوقت حاوا  عع املس وليتمل الفرنسيتمل تبير موقف الوسط في اللرب التشاد ة، و كتا ظهرت الفرولينبا حببد و 

  بب إ ببراحه فببي السببلعة، وبم برد قبببوا بببار س  ببتا املبببدأ، عملبت علببى فصببلها عببل الجتبب امل اوفارقبة، حتببر ت ببومل  ببي الداعمببة 

 في السلعة  بقياد  حستمل حى ي  مع الجنت اا معلوم، ولكل لم تتبوفر  اوساسية لها، و كتا أوب ت الفرولينا
ً
 أساسيا

ً
 ري ا

.
ً
 التقة بينهما و راحبهم لم تدم طويال

ًبببم 1979وفببي العبببام  م، انبببدلعت املعبببار  فبببي العاوبببمة إن امينبببا ببببتمل البببرئيس معلبببوم و جرهبببة الفرولينبببا بقيببباد  حسبببتمل حىببب ي وان

 جي وي اويدي، وقد    
ً
مت الفرولينا بقيادا،ها ا اتلفة جيش معلوم النهامي وأجى ته على اتنسبلاب إلبى الجنبوب إليهم تحقا
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التشبببادي، وكانبببت  بببت  النتي بببة  تببب  منتهبببر  بالةسببببة لفرنسبببا التبببر تفاجبببأت أثنببباح املعبببار  الفرولينبببا باسبببتال ها علبببى السبببلعة فبببي 

  .209م، ص2001ت ر خيانه  جماعه مل الباحتتمل، البالد، وفي الوقت راته اعتى  العسكريومل الجنوبيومل املوقف الفرن

و عببد القتبباا الببتي اجتبباح إن امينببا واللببرب املببدمر  بببتمل اإلخببو  فببي دولببة  عبباني  ببعرها الكتتبب  وأمببة تسبب ى إلببى املصبباللة النهائيببة 

م وحىبب ي و عببع م، عقببد مبب تمر  كببانو  اووا فببي ني ت  ببا للمصبباللة الوطنيببة بمشببارحة معلببو 1979مببارف 10و عبباد  البنبباح، وفببي 

التنهيمات اوخر ، وتم التووو إلى إتفات، نبص علبى نب   السبالح فبي العاوبمة وحبو امل سسبات القائمبة و نشباح ح ومبة وحبد  

وطنية بمشبارحة جميبع اوطبرا  رات الصبلة باملو بو ، و سبتقالة رئبيس الدولبة ورئبيس وصرائبه، وت بويل م لبس دولبة م قبت فبي 

  .71م، ص2003اويدي،  عتمامل، احتوبرم، برئاسة جي وني 1979مارف 23

م 1979أبريببببو  11-3ولعببببدم تعبيبببب  إتفاقيببببة كببببانو اوولببببى، اتفقببببت جميببببع اوطببببرا  علببببى عقببببد مبببب تمر كببببانو التبببباني فببببي الف بببب   مببببل 

 با بافة دوا الجببوار  ليبيبا، السببودامل، ال بامرومل، الني ببر، ني ت  با ، ب انببب التنهيمبات املوقعببة فبي إتفاقيببة كبانو اوولببي وحيبب 

إمل مفاو ات كانو اوولبى، قبد اخفقبت فبي ت بويل ح ومبة وطنيبة، كانبت اوولويبة فبي كبانو التانيبة  بي  ت بويل لجنبة تق ب ر حقبائ  

ًببمام إلببى اإلتفاقيببة اوولببى  وبم ببرد اإلعببالمل  ت لببف ب يببار  تشبباد ملراجعببة مواقببف  ببئومل التنهيمببات الجد ببد  التببر تر ببب فببي اإلن

 ل صمبببة عبببل  بببتا املببب تمر قبببررت الفصبببائو امل
ً
 إ  ابيبببا

ً
ًبببع حبببال تصبببارعة املشبببارحة. وعلبببى  بببرار كبببانو اوولبببى فبببامل كبببانو التانيبببة لبببم ت

  .71م، ص2003التشاد ة، بو صادت الاالفات بتمل القاد  بالر م مل أاهم إختاروا كانو  هد  التصالل  عتمامل، احتوبر

 ونببة مببل أبببا الصببد   وأجببارو موابب ى وأحمببد أوببيو فتعقببد الصببرا  فببي تشبباد ونببتج عنببه ت ببويل جرهببة العمببو املشبب    امل قتببة امل

م  بد حسبتمل حىب ي وجي بوني أويبدي، لعبدم ت باو هم مبع كبو اوطبرا  لتشبكيو ح ومبة وحبد  1979وم مود أببا سبعيد فبي عبام 

وطنية، معار تمل ،هد دات ت وف وطرابلس بت ويل ح ومة مواصية في موندو، فقام حستمل حى ي وجي وني أويدي وبمساعد  

 إلتفبات كبانو اووا، وعلبى إثبر رلبك تبم ت بويل ح ومبة وحبد  وطنيبة باإلناببة فبي فرنسا و 
ً
السودامل، بمناقشة دستور ح ومي وفقبا

ًببو 1979أبريبو 29  لببه الجنب اا  بنتببي جو بو  الع
ً
 للدولبة وعببتمل نائببا

ً
م ر بم اإلحت اجببات عليهبا، وكلببف  لبوا م مببد  بوا  رئيسببا

اووو مل قبيلة السارا، وحستمل حى ي وجي وني أويدي على رأف وصارتي دولبة،  الساب  با جلس العسكري اوعلى، و و جنو ي

 للداخلية  عتمامل، احتوبر
ً
  .72م، ص2003إحد ما وصير الدفا  واوخر وصيرا

و هببببت  التشببببكيلة الل وميببببة الجد ببببد  لقيبببباد  البببببالد، و  عبببباد الجنبببب اا  كبببباموإي  مببببل منصببببب نائببببب رئببببيس الجمهوريببببة أد  إلببببى 

م، تم ت ويل ال جنة الدائمة برئاسته، و تا  فسر ر بته 1979ما و  10جنوب، واستقرار  في منعقة  موندو ، وفي انسلابه ل 

باإلنفصباا عببل الشببماا، ونيلبت ال جنببة الدائمببة فبي جعببو الجنببوب فبي حالببة إحتفبباح  ببه راتببي فببي جميبع ا جبباتت، وكببومل حيببامل 

راعته  راد و موندو  وصليفته اليوميبة، إ بافة إلبى  عبع امل سسبات سياا ر مستقو ب يشه  القوات املس لة التشاد ة  و 

املصرفيةبببب، وم سسبببات العبببومل اوجنبيبببة، التبببر كانبببت فبببي العاوبببمة ونقلبببت مقار بببا إلبببى مونبببدو وسبببباب أمنيبببة، و بببتا الت بببوا لبببم 

د مبل ال يبارات الاارجيبة  عجب حستمل حى ي، وأ،هم القائمتمل عليه باإلنفصاليتمل، وعلى الصعيد الابارةي، قبام كباموإي بالعد ب

، وتبببم 
ً
 حبببارا

ً
 هبببد  اللصبببوا علبببى البببدعم املبببالى والعسبببكري والدبلومااببب ر، كانبببت أولهبببا إلبببى ليبيبببا واسبببتقبو فبببي طبببرابلس اسبببتقبات

 حصوله على الدعم املادي والعسكري، وفي اللاا أ،هم خصومه بأنه عميو لليبيا.
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م، أرسبو إلبى الجنبوب قبوات مبل 1979مبا و7لقمع  بتا التمبرد، ففبي و تا ما أ ًب إن امينا ودفع ب ستمل حى ي وصير الدفا  

ًبببت   الدولببة، ولكبببل لسبببوح حهبببه أمل قواتببه لبببم تصبببمد فبببي مواجهبببة  الشببماا  قبببوات الشبببماا املسببب لة   همببة إعببباد  املةشبببقتمل لل

 ودحرت في بات في 
ً
  .74 -73م، ص2003م.  عتمامل، احتوبر1979ما و 31القوات التشاد ة املس لة، اوحث  تدريبا

ببو ت بار السياسبة البت ل وجبدوا  بالبهم مبل وراح الصبراعات  والقًية التشاد ة  حلب عليهبا العبا ع القبلبي البتي اسبتحو مبل قا

م 1979القبليببة فببي تشبباد، ففرنسببا ومببل ورا هببا تببدعم حسببتمل حىبب ي، وليبيببا ومببل معهببا تسبباند  جي ببوني أويببدي . وفببي اها ببة وببيف

ا  ا اتلفببة فببي عاوببمة ني ت  با  ت ببوف ، انبهببت بمصبباللة وطنيبة حملببت اسببم  إتفاقيببة ببدأت مفاو ببات الوسبباطة بببتمل اوطبر 

ت ببوف  نببتج عنهببا تشببكيو ح ومببة وحببد  وطنيببة إنتقاليببة فببي تشبباد، تقلببد رئاسببة الدولببة  جي ببوني أويببدي  وعبببد القببادر كبباموةي 

  .35م، ص1982أويو أحمد  صيدامل، نائب الرئيس وحستمل حى ي وصار  الدفا ، بينما بقيت وصار  الاارجية مل نصيب 

حما نصت  ت  اإلتفاقية التر تم التوقيع عليها في  ت وف  في ظو رعا ة منهمة الوحد  اإلفريقية، أمل اوطرا  التشباد ة علبى 

 أمبببام حبببو املشببب لة التشببباد ة، لبببتلك  سبببتوجب علبببى ح ومبببة 
ً
قناعببة تامبببة ببببأمل اسبببتمرار الوجبببود الفرنتببب ر فبببي تشببباد  شببب و عائقببا

  .210م، ص2001د  الوطنية، اإلستعجاا بخروج القوات الفرنسية مل بالد م  م موعة مل الباحتتمل، الوح

ومببببل الواوببببل أمل الل ومببببة الجد ببببد  التببببر تت ببببومل مببببل هجببببتمل مببببل اوف ببببار السياسببببية  صببببعب توافقهببببا، وبالتببببالي م  ببببوم عليهببببا 

 
ً
 أنه عاجال

ً
، مدركا

ً
 أمل ح ومة الوحد  الوطنية اإلنتقالية سو  تنهار مل  بالنها ة، حتر و مل لم  تم اإلع  ا  بتلك جهرا

ً
أم أجال

 
ً
ثقو الاالفات، ومما   حد رلك أمل قاد  التنهيمات في إن امينا لم  ل دموا بند  السالح اإل لوحدات  عيفة مل قوا،هم ت سبا

أحب  بالرئاسبة مبل جي بوني   . فاوصمة لم تةته حي  إمل  حستمل حى ي   ر  أنه76م، ص2003وي حرب طارئة. عتمامل، احتوبر

 م.21/3/1980أويدي  وتعور الاال  بينهما مما أد  إلى ودام مس ل داخو العاومة إن امينا في 

 داخببو العاوببمة نببتج عنهببا دمببار  ببامو حببو بدولببة تشبباد، دمببرت خاللهببا أجبب اح 
ً
واسببتمرت  ببت  اللببرب ملببد  تسببعة أ ببهر تقريبببا

ة واملببدارف واملستشببفيات ومبيببى اإلراعبببة وجامعببة أن امينببا و عببع البببوصارات. حبتبب   مببل مببباني امل سسببات العسبببكرية الل وميبب

م، بمسباند  القبوات الليبيبة بنباح علبى طلبب البرئيس الشبرعي لجمهوريبة تشباد، و تفاقيبة التعباومل 15/12/1980انبهت اللرب فبي 

ملعلومبات العسببكرية واومنيببة، وكببامل التبر وقعببت بببتمل طبرابلس و ن امينببا  شببأمل البدفا  املشبب     ببد أي إعتبداح خببارةي وتبببادا ا

لهببتا التببدخو دور فاعببو فببي تببرجيل حفببة قببوات  جي ببوني أويببدي  و صاح  ببت  اآللببه املببدمر  لقببوات الللفبباح أ قببل حسببتمل حىبب ي أمل 

قواتببه ت تسببعيع الصببمود مببات اها ببة فقببرر اإلنسببلاب مببع قواتببه للسببودامل إلعبباد  تنهيمهببا واإلسببتعداد إلسببتئنا  القتبباا  ببد 

جي ببوني أويببدي والقببوات الليبيببة، وفببي املقابببو عبب صت القببوات الليبيببة تواجببد ا فببي تشبباد، وكبباد اومببر إلببى نشببوب حببرب بببتمل  قببوات

 م.6/1/1981ليبيا والسودامل فسارعت ليبيا باعالمل الوحد  مع جمهورية تشاد في 

ًببببية التشبببباد ة، وتنهببببر إليهبببب ا بمنهببببار خبببباص  هببببا، ففرنسببببا وأمري ببببا وكببببامل  ببببتا اإلعببببالمل بواقببببع الصببببدمة علببببى الببببدوا املعنيببببة بالق

 إلببى الصببرا  فبببي  ببتا البلببد رو او لبيبببة املسببلمة نهببر  تخبببو  مببل سبببيعر  
ً
وال ببامرومل وني ت  ببا و فريقيبببا الوسببع ، تنهببر جميعبببا

العنصببببر الشببببمالي املسببببلم علببببى دولببببة تشبببباد، رات اوقليببببة املسببببي ية،  ببببتا اإل تمببببام امل دا ببببد دفببببع فرنسببببا إلببببى إسببببتنفار قوا،هببببا، 

 مببل جنود ببا لتع يبب  قوا،هببا فببي الببدوا ا جبباور  لتشبباد، وعببدم سببماحها للعنصببر اإلسببالمي بالسببيعر  علببى مقاليببد ف
ً
أرسببلت أآلفببا
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 . ومبببل  بببتا املنعلبببب  عملبببت فرنسبببا ب بببو مببببافي وسبببعها بببب ر  ببببتور الاببببال  309م، ص1996اومبببور فبببي جمهوريبببة تشبببباد  إدر بببس، 

 اا نار اللرب بالوقو  مع حستمل حى ي ثار ، ومع جي وني ثار  أخر .والشقات بتمل الفصائو التشاد ة املسلمة، و  ع

ومل  نا قرر الرئيسامل الفرنت ر واومري ي اللتامل لم   ونا  عيبد ل عبل اوصمبة التشباد ة أمل  تخلصبا مبل جي بوني أويبدي، البتي 

اعد،ها، و،هريبب جي بوني أويبدي تولى الرئاسة باجمبا  التنهيمبات التشباد ة، و  صباا حسبتمل حىب ي إلبى العاوبمة أن امينبا بمسب

م 7/6/1982وعائلتببه بواسببعة العببائرات اللربيببة الفرنسببية إلببى خببارج العاوببمة أن امينببا، و كببتا أوبببل حسببتمل حىبب ي فببي  ببوم 

 لجمهورية تشاد. إدر س
ً
  .  310، 309م، ص1996رئيسا

 

 الخاتمة

ن ت تشاد استقاللها بما  ًمل بقا ها تدور في فلك اتستعمار الفر   - نت ر وخاوة  عد تنصبيب رئاسبة الجمهوريبة لرجبو  تب  م 

.
ً
 مسلم وثير مل الجنوب و و  فرانسوا تمبالباي  التي تر   في أحًامل فرنسا ومدارسها وحنائسها وامله  لهتا املنصب سبقا

ي، وأوب ت  م أودر تمبالباي  قانومل العوارئ  وبموجبه حو كو اوح اب و مها في الل ب التقدمي التشاد1962في فى ا ر    -

 الدولة تدار بواسعة الل ب الواحد، وتم إقصاح أ و الشماا مل املشارحة في الليا  السياسية بصفة عامة.

ًببببمامل تقويببببة نفببببور  عمببببو تمبالببببباي فببببي  ببببوم  - م، بتعببببد و فببببي الدسببببتور الببببتي بموجبببببه، أععبببب  لنفسببببه معلبببب  1962أبريببببو  14ل

ًببباح اوعلبببى، وتشبببكيو ا لكمبببة العليبببا، وعقبببد اإلتفاقيبببات مبببع البببدوا، السبببلعات، بتعيبببتمل للبببوصراح وعببب لهم وترأسبببه  جلبببس الق

و عببببالمل حالببببة العببببوارئ واوح ببببام العرقيببببة، ونببببص علببببى إنتخبببباب الببببرئيس ملببببد  سبببببع سببببنوات، ويببببتم انتخابببببه مببببل قبببببو ا جلببببس 

 التشر  ي، وصعماح القبائو ورؤساح املقاطعات، وت  وص إقالته إت باو لبية املعلقة للم لس.

ًببمام الكتتبب  مببل 1969-1965تعاا التببور  فببي معهببم اوقبباليم التشبباد ة، وفببي أوقببات مختلفببة بدا ببة مببل ا بب - م، وخاوببة  عببد ان

ًببببرائب التببببر فر ببببت علببببيهم فببببانخرطوا فببببي  الشببببباب الببببت ل طببببردوا مببببل مدارسببببهم وهجببببروا مبببب ارعهم وموا ببببيهم، نتي ببببة لكثبببب   ال

 رنسية.وفو  التوار للمشارحة في قتاا القوات الل ومية والف

ًبمام  عبع الفصبائو املعار بة إليهبا وخاوبة  عبد القبرارات   - ظهور جرهة الت رير البوطير الفرولينبا علبى املسبرح السيااب ر، وان

ًبببرائب والسبببجل واإل عببباد واإلعبببدام  بببد املعار بببتمل لبببه،  التبببر اتخبببت ا تمبالبببباي متبببو إعبببالمل دولبببة اللببب ب الواحبببد، وقبببوانيتمل ال

 منهبا البدعم العسبكري وقادت اللرحة معبار   بارية  بد ا
ً
لقبوات الل وميبة دفعبت ببالرئيس تمبالبباي التوجبه إلبى فرنسبا طالببا

 مل أجو القًاح على التور  في مهد ا قبو أمل تةتقو إلى بقية اوقعار اإلفريقية اوخر .

 م قببام بتببور  ثق1973قببام تمبالببباي بم اولببة أختبب   إلنقببار مببا  مكببل إنقببار  مببل نهامببه املنهببار ففببي عببام  -
ً
افيببة فببي البببالد، م بباوت

إرجا  ثقة املواطل بنهامه، و مو  تا الى نامج التقافي العد د مل الجوانب متو تحيت   ملسميات املدمل والشوار  مل اوجنبية 

إلى اوسماح العربية، وتند د   تصرفات الل ومة الفرنسية في أ لب املناسبات و ،هامهبا بم اولبة اإلطاحبة بنهبام حكمبه، وقبام 

أسبببيس  ي بببو سيااببب ر جد بببد ت بببت اسبببم اللرحبببة الوطنيبببة للتبببور  التقافيبببة واوجتماعيبببة، ولعبببدم قبببدر  تمبالبببباي علبببى إوبببالح بت
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اومور، ا عر إلى ت ويو بالد  إلبى ملكيبة متلمبا فعبو بوكاسبة فبي جمهوريبة إفريقيبا الوسبع ، ولكبل الوقبت لبم  سبعفه، وفبي  بوم 

 د ة بانقالب عسكري، ر ب تمبالباي ولية لتلك اإلنقالب.م، قامت القوات املس لة التشا1975أبريو  13

 عبببد تبببولي فيلبببيكس معلبببوم رئاسبببة ا جلبببس العسبببكري اوعلبببى فبببي الببببالد، عمبببو علبببى تشبببكيو ح ومبببة م قتبببة، كبببامل برنام هبببا  بببو  -

والت معببات  اح بب ام اترتباطببات السياسببية الاارجيببة وا لافهببة علببى اللريببات العامببة، وحببو جميببع اوحبب اب، ومنببع التهببا رات

السياسببببية، وجعببببو الشبببببعب التشببببادي  تمتببببع ب بببببو اللريببببات، و عبببباد  تنهبببببيم إرادات الدولببببة وقببببام ب يبببببار  دوا الجببببوار والبببببدوا 

 الصد قة لتع ي  عالقاته  ها.

م، تعبببد و وصاري و بببو اووا مبببل نوعبببه، كبببامل فبببي ظبببا ر   بببو مواوبببلة عمليبببة التعهتببب ، 1976 ونيبببو 23أجبببري البببرئيس معلبببوم فبببي  -

 في باطنه  و إخراج  عع التاصيات التر تعوت سياسته مل التشكيلة الل ومية.ولكل 

 فبي العقيبد  جيمبر مامباري  وم لبس 1977سببتمر  16وفي    -
ً
م، عقبد أوا إتفاقيبة ببالارطوم ببتمل ا جلبس العسبكري اوعلبى ممبتال

 في حستمل حى ي، و ي أوا إتفاقية في تاري  التمرد التشاد
ً
ي ثم التوقيع عليها بتمل اوطرا  املتناصعة، قياد  قوات الشماا ممتال

م، إلتقببب  العرفبببامل مبببر  أخبببر  ببببالارطوم حيببب  تبببم التوقيبببع علبببى إتفبببات جد بببد، نبببص علبببى إنتخببباب م لبببس 1978 نبببا ر 22وفبببي 

 دستوري وتشكيو ح ومة وحد  وطنية.

ر الفرولينببا بقيبباد  حسببتمل حىبب ي، م، انببدلعت املعببار  فببي العاوببمة إن امينببا بببتمل الببرئيس معلببوم وجرهببة الت ريبب1979وفببي عببام  -

 وانًم إليها جي وني أويدي و  مت الفرولينا بتيارا،ها ا اتلفة جيش معلوم وأجى ته على اإلنسلاب إلى الجنوب التشادي.

اوصمبببه لبببم تةتبببه حيببب  أمل  حسبببتمل حىببب ي   بببر  أنبببه أحببب  بالرئاسبببة مبببل جي بببوني أويبببدي، وتعبببور الابببال  أد  إلبببى وبببدام مسببب ل  -

م. اسبببتمرت اللبببرب ملبببد  تسبببعة أ بببهر داخبببو العاوبببمة، نبببتج عنهبببا دمبببار  بببامو حبببو 21/3/1980وبببمة إن امينبببا فبببي داخبببو العا

م بمسبببباعد  القببببوات الليبيببببة بنبببباح علببببى طلببببب الببببرئيس الشببببرعي، و صاح  ببببت  اآللببببة 15/12/1980بدولببببة تشبببباد، انبهببببت اللببببرب فببببي 

سبببببلاب إلبببببى اللبببببدود السبببببودانية إلعببببباد  تنهبببببيم قواتبببببه املبببببدمر  أ قبببببل حسبببببتمل حىببببب ي أمل قواتبببببه ت تسبببببتعيع الصبببببمود فقبببببرر اإلن

 و ستئنا  القتاا.

ومببل خببالا  ببت  التعببورات قببرر الرئيسبببامل الفرنتبب ر واومري ببي اللببتامل لببم   ونببا  عيبببد ل عببل اوصمببة التشبباد ة أمل  تخلصببا مبببل  -

بواسعة العبائرات الفرنسبية جي وني أويدي، و  صاا حستمل حى ي إلى إن امينا بمساعد،هما، و،هريب جي وني أويدي وعائلته 

 لجمهورية تشاد.7/6/1982إلى خارج العاومة إن امينا، و كتا أوبل حستمل حى ي في  وم 
ً
 م رئيسا
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 :   ع املصادر واملراج

م  الهيببببأ  املصببببرية العامببببة للكتبببباب، 1960-1894املببباحي، عبببببد الببببرحمل عمببببر: تشبببباد مببببل اإلسببببتعمار حتببببى اإلسببببتقالا   -1

 م.1982

سبببعيد عببببد البببرحمل أحمبببد: تعبببور الليبببا  السياسبببية فبببي تشببباد، منبببت اإلحبببتالا الفرنتببب ر حتبببى اها بببة حكبببم  اللنبببد ري، -2

 م.1998  طرابلس، 29م ، مرح  جهاد الليبتمل للدراسات التاريخية سلسلة الدراسات التاريخية  1975-1900تمبالباي  

م، مرحبببب  دراسببببات جهبببباد الليبببببتمل  ببببد الحبببب و او عببببالي، 1975-1943ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب: العالقببببات الليبيببببة التشبببباد ة بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب -3

 م.1983، طرابلس 2سلسلة دراسات تاريخية، 

 م.2007دار  مو  للتقافة، ليبيا، م مد، ظا ر جاسم: التاري  املعاور للدوا الفريقية،  -4

  البببببدار 6جماعبببببة مبببببل البببببباحتتمل: البببببدوا وا جتمعبببببات فبببببي إفريقيبببببا، ترجمبببببة إليببببباف ختببببب ، سلسبببببلة دراسبببببات إفريقيبببببة   -5

 م.2001الجما ت  ة للةشر والتوص ع واوعالمل، مصراتة 

 م.2006بت وت، لبنامل القوصي، م مد علي: في تاري  إفريقيا اللد   واملعاور، دار النهًة العربية،  -6

 م.2013م ، دار الفرجاني، 1995-1976أبو قصة، علي م مد: خفا ا وأسرار حرب تشاد   -7

 م.2011نصرالد ل، إبرا يم أحمد: دراسات في تاري  العالقات الدولية اإلفريقية، مكتبة مدبولي،  -8

 م.1982ع واوعالمل، طرابلسصيدامل، ف اد: تشاد الفروة الًائعة، املةشأ  العامة للةشر والتوص  -9

 م.2002، 2العوير، م مد م مد : تاري  حركات الت رر في العالم، مةشورات فا د، ال اوية، ليبيا، ك  -10

 م.1980، القا ر  2الجمو،  وقي: تاري  حشف إفريقيا و ستعمار ا، ك  -11

 الرسائو العلمية: 

 دواؤد، عبببببد الواحببببد م مببببد: أثببببر اتسببببتعمار الفرنتببببب ر ع -1
ً
ًببببار  دولببببة تشبببباد وثقافبهببببا  دار وادي نمورجبببببا -1910لببببى ح

 م.2017م  رسالة ماجستت   ت  مةشور ، قسم التاري ، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلتمل، السودامل، 1960

 مببل اوصمببة، رسببالة ماجسببتت   تبب  مةشببور ، كليببة اآلداب، جامعببة  -2
ً
عتمببامل، سببامي عيتبب ى عبببد  : تشبباد عشببرومل عامببا

 م.2003رطوم، السودامل، الا

م  رسبالة ماجسبتت   تب  مةشبور ، كليبة 1991-1970إدر س، موا ى  وسبف عيتب ى: واقبع البدعو  اإلسبالمية فبي تشباد   -3

 م.1996الدعو  واإلعالم، جامعة اإلمام م مد بل سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعود ة، 
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 قضية االنتحال في الشعر الجاهلي 
 الدكتورة فاطمة علي الطبال

 

 املقدمة

 وبعد-صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  الحمد هلل على ما هدى إليه ، وأعان عليه ، ... وصل اللهم وسلم على

  العصر الجاهلي بصدق أحاسيسه ،
 
راء وفيي  وتصصيوهره ليحييال الجاهلييم أتميل  صيوهر ، وتعبيره عن ذوات شعرائه في ث

وتقرتيه مين الرةيرل البعييدل عين اةحياورل ، وا لصيواء ، وتلةصيه وييول  راتيبيه وتريصيه ، وبعرايصيه وأصيالصه ، ورسيو  تي وره فييي 

ما لم يلق من تمهوره الباحثين العرايم الكافييم أعمق أرضيم الصارهخ البشري اإلنساني ، ه ا العصر الجاهلي ما يزال مرج

 للبحث عن تروزه . 

ي و  العقيييل بأدبريييا الييي ي  مصيييد تييي وره عاييير أليييم وتمسيييمائم سيييرم ، ليييم يصوييييم الرييين العربييي -رحييين العييير   -فلريييا أن رر ييير 

 وال ه ه الرترل السحيقم من الزمن حتى اآلن . العربي عن اإلبداع ط

عن    م، فإنها لم  )) االنتحال في األدب الجاهلي (( وإذا كان طه حسين من أبرز الدارسين اةحدثين ال ين ربهوا لظاهرل  

  محك الصمحيص. ىالروال ال ين رقلوا الشعر الجاهلي عن األعرا  ، و  على العلماء ال ين وضعوا ه ا الشعر عل

م بيرييه  عريريم،ورتميا كييان طيه حسييين ميين أبيرز الرقيياد العصييرهين الي ين أثيياروا مسيألم الرحييل إثييارل  سييعرت رييار الحير  القلمييي 

  ورقاد.وتين لدا ه وأيراره من تصا  

والويييو   تاصييم،ملعرفييم األصييل ميين املرحييول فيي الشييعر  الجيياهلي،فييي األد   -ا رصحيال  -فحاولي  أن أدر  هيي ه الظيياهرل 

  -كاآلتي: ه الظاهرل من العر  واملستشريين وكار  الدراسم هعلى آراء من  حدث في 

  -تناولت فيه : األول:* املبحث 

  وا رصحال، الرحل،مرهوم 
 
 . والوضع في الشعر الجاهلي لةم واصةالحا

  الجاهلي.محاور يضيم ا رصحال في الشعر  -

  الجاهلي.أسبا  ودوافع ا رصحال في الشعر  -

  -تناولت فيه : الثاني:* املبحث 

  القدماء.آراء الرقاد العر   -

  اةحدثين.آراء الرقاد  -

  املستشريين.آراء  -

  -* املبحث الثالث: تناولت فيه :

 الردود على آراء الرقاد .  -

 رماذج  ةبيقيم .  -

 :املبحث األول 

 والوضع في الشعر الجاهلي لغة واصطالحا . واالنتحال،مفهوم النحل  • 

 • محاور قضية االنتحال في الشعر الجاهلي          

افع االنتحال في الشعر الجاهلي.            • أسباب ودو

 ل واالنتحال والوضع في الشعر الجاهليالنح  هومم
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ْحُل لغة

ُّ
 الن

ح   لييّ  املييرأل مهرهييا عيين طييي  ل بالضييم: إعةائييك اإلنسييان بييال اسصعاضييم... وييييل: هييو الرُّ ح 
 
ةييي... ور ع 

ّ
الشيي، ، امل

ه: 
 
لييي ح  ر 

 
ه، و 

ّ
عييياه أريييه يائلييي

 
ر فيييالن أو ييييول فيييالن إذا ا ع  ل فيييالن شيييذ حييي  ص 

 
ها...ار

ّ
ل ح 

 
ها...ار

ّ
ل ح 

 
ر
 
ررييين مييين ايييير مةالبيييم أ

عاه وهو لةيره.  اد 

:القول يرحله  (1)رحله  
 
  إليه.نسبه  رحال

 
 ح  ور

 
 ه القول أرحله رحال " صّ ل

 
وادعيصيه  اييره،ياليه  بريص  الريون " إذا أضير  إلييه ييو 

  إليه.ويبيلم ت ا إذا ارتس   ت ا، ه  عليه. فالن ينصحل م

  وهقال:
ّ
 يليه وهي من يذ ذا نسب  إذ يصيدل إذ  حل الشاعّر ر

 
 يره . ل ا

:ووضع الش، ء 
 
  وضعا

 
 . هّ ق  اتصل

حليييم . وارصحليييه : ادعييياه : مهييير امليييرأل . وا سيييم الرذ  ّل حييي  العةييياء بيييال عيييوي ، والشييي، ء املعةيييي . والرّ  : (2)حيييل الرُّ  :القييييامو وفيييي *

 يييي  ضادهميييعه " برصعه يض  لررسه . وضع : وض  
 
 : حةه.. واألحاديث املوضوعم : اةخصلرم . ا" وضعا، وموضعا

 .(3)عزو الرصوص األدبيم القديمم إلى اير أصحابها من األيدمين ، والشك في صحم  لك الرصوص * اصةالحا :

ا ميييفالوضييع والرحييل وا رصحيييال كلهييا يييواهر أدبييييم عامييم ،    قصصيير عليييى أمييم دون ايرهييا مييين األمييم ، فقييد عرفهيييا العيير   

  ": ليى إ (4)عرفتهيا األميم األتيرى التي  كييان لهيا رصياج أدبيي ، ذهي  طييه حسيين 
ّ
حيل فههيا الشييعر أن األميم العرتييم ليسيي  أول أميم ر

 ، وّح رحيييي
 
 ل علييييى يييييدما ميييي  ال

ّ
ل علييييى ميييي  ل الشييييعر فييييي األمييييم اليوراريييييم ، واألمييييم الروماريييييم ميييين يبييييل ، وّح حيييي  ها تيييي با وزورا ن وإرمييييا ر

  (5)"القدماء من شعرا هما 

 ولم يكن الوضع أو الرحل أو ا رصحيال مقصيور 
 
رحيل حتيى شيمل فريون األد  األتيرى عليى الشيعر وحيده، بيل اتسيع رةياق ال ا

 بل  جاوز األد  إلي حديث الرسول صلي هللا عليه وسلم.

يد بدأ في حيا ه أو عهده ، ولين أدل على ذلك من يوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يروى أن الك   والوضع في حديث الرب  

  "فليتبوأ مقعده من الرار ... مصعمدا علىمن ت    ":  -صلى هللا عليه وسلم  -

  صيص الحديث في الشعر وحده ، وتدرا أن الشعر الجاهلي  ردراأفإذا  -صلى هللا عليه وسلم  -وفا ه بعد  راهيك ب لك

 كان عرضم مر  الجاهليم وسروات اإلسالم األول للوضع والرحل وا رصحال . 

عييي  : " أنشيييدرا مييين بالحسييين فودعيييه ، فقيييال ليييه  عليييىبييين  حيييين دتيييل عليييى الحسييين الجعيييدي ، ييييروي أنعليييى ذليييك  واليييدليل

هُ شعرك ، فأنشد: 
َ
َريَك ل

َ
 ش

َ
َ ال

َ
ما ❖الَحمُد لَِل

َ
ل
َ
فَسُه ظ

َ
ن
َ
لها ف

ُ
م َيق

َ
 َمن ل

 
 
 ه ه األبيات إ  ألميم بن أبي الصل  .  ليلى ، ما ترا رروى يال له : يا أبا

 (.6)"ن سرق أميه شعره سروق مالول الرا  يالها ، وإن يال : يا ابن رسول هللا  وهللا إني أل 

 
 . 487-456/ص8بي الفضل جمال الدين منظور جأ لألمام العالمةل -ح-لسان العرب مادة ن  (1)

   661ص  (ضعو  )وكذلك مادة  596هر الزاوي صل للطا-ح-مختار القاموس مادة ن (2)

 بتصرف.  145م، ص1990دراسات في أدب العرب قبل االسالم، د/ محمد عثمان علي، منشورات الجامعة المفتوحة سنة   (3)
(طه حسين بن علي سالمه. الدكتور في األدب، من كبار المحاضرين جدد مناهج، وأحدث  1973-1889هـ 1393-1308طه حسين ) (4)

( بمغاغة من محافظة المنيال بالصعيد المصري واصيب بالبدري في الثالثة من  م االدب العربي، ولد في قرية)كيلمضجة في عال

الدكتوراه(منها  القديمة وهو أول من نال شهادة ) (ثم الجامعة المصرية08-1902عمره، فكف بصره، وبدأ حياته في االزهر )

م وعاد إلي مصر فاتصل بالصحافة وعين محاضراً  1918وسافر بعثة إلي باريس فتخرج سنة ط(( -بي العالءأ (بكتاب))دكري1914)

الثانوي والفني مجانا. وكان   ثم كان عميدا لتلك الكلية فوزيراً للمعارف، وفي هذه البرهة جعل التعليم في كلية اآلداب بجامعة القاهرة،
للزركلي  االعالم   من أعضاء المجتمع العلمي العربي المراسلين بدمشق، حاول البدء، في عمل دائرة معارف عربية ولم ينجح

   .   231/ص3ج

 . 49عرفان األشقر ص -غازي طيمان -فنونه -عالمهأ   -أغراضه  -قضاياه -ألدب الجاهليا (5)
 . 324الدين األسد صمصادر الشعر الجاهلي لناصر  (1)
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 "  
 
عن عرول عن عائشم  أنها  هري  الزُّ  ىرو  لقد ىوهرحلوه أبا بكر الصديق ، حت ومن عج  أن يضع املسلمون األولون شعرا

 . (1)"يال  : ت   من أتارتم أن أبا بكر يال بي  شعر في اإلسالم ! 

على  رار في أبيات يصم فهها ررسه وشعره ، يالها يرد  زرد بن ضولعل من تير ما يدل على ه ا ال ي ر ه  إليه بيصا ياله ّم 

 :  (2)حةيئم . يال مزردم فهها ررسه والأبيا ه الت  يقد    تع  بن زهير حين رظم  ع

 إَ  َك تَ اْس وبَ 
َ
 ذ خ
 
 ل

َ
 فتن

َ
 ي خ
ْ
 ل

َ
  ف

َ
  ْن مَ      ❖     ر  اعَ ش

َ
 الن
َ
 ا

َ
  ْم   ل

َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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 ن تالم ايره . له ، أي ادعاءه إياه لررسه وهو مفهو يرري عن ررسه  رحل الشعر وارصحا

 ويمكن لم شتات هذه القضية في ثالثة نقاط رئيسة وهي : 

الشييك فييي ررييو  البحيياث  رثييرتوتييود تثييير ميين املرصعييل املوضييوع فييي األد  الجيياهلي بعامييم ، والشييعر ب اصييم ،  -

 .إلى أصحابها الحقيقين والدارسين حيال صحم بع  الرصوص ، أو نسبتها

 حله لشعراء يدماء . وتود أسبا  ودوافع دع  إلى وضع الشعر ورحله أو ر -

ار، ملعرفييم األصيييل ميين الييدتيل فييي هيي ا الشييعر وفييق مييرتن دييييق ، يمكيين ا سييتراد يييلييزوم إيجيياد مقيييا  أو مع -

وسييييينصعري لهييييي ه الرقيييييا  بشييييي، ء مييييين  (3)علييييييه والحكيييييم مييييين تالليييييه عليييييى الشيييييعر ، أهيييييو مرحيييييول أم صيييييحي   

 البحث . الصرصيل في الصرحات الصاليم من ه ا

 دع  إثارل يضيم ا رصحال في الشعر الجاهلي إلى البحث عن أسبابها ، ودوافعها . 

  -امالن:فمن األسبا  الت  أوردها ابن سالم في تصابه ع

 .عامل القبائل، وعامل الرواة الوضاعين

  .الشعوبيةوعامل الدين ، عامل ين ين على ه ين العاملثم زاد الدتصور طه حس

د فيي مرايبهيا ييز تفأما عامل القبائل ، أو عامل السياسم تما سماه طه حسين ، فيرتع إليى عصييبم القبائيل التي  أرادت أن    "

، وما وضعصه على ، فزادت في أشعارها الت   صور ه ه املراي  ، ويد أشار ابن سالم إلى ما أضافصه يريش من ه ا الشعر 

 (4)"، تما شك في يصيدل أبي طال  الت  روتها يريش في مدح الرسول عليه السالم ،،لسان حسان 

فكيياروا يرعلييون  أمييا الييروال املرصحلييون اليي ين يص يي ون ا رصحييال فييي الشييعر واللةييم وسيييلم ميين وسييائل الكسيي  ، -

ذلك في ش، ء من السخرهم والعبث ، هؤ ء األعيرا  الي ين كيان ير حيل إليههم فيي البادييم روال األمصيار  سيألونهم 

أهيييل را  أن هيييؤ ء الريييا  حيييين رأوا إلحييياح عييين الشيييعر الةرهييي  ، فليييين مييين شيييك عريييد مييين  عييير  أتيييالق األعييي

 ا يلقون إلههم منهما . األمصار علههم في طل  الشعر والةره  وعرايتهم بما كارو 

يدروا بضاعتهم واسيصكثروا منهيا ، فجيدوا فيي  جيارتهم وأبيوا أن يظليوا فيي بياديتهم ينصظيرون روال األمصيار ، وليم   يصوليون هيم 

، وأري  تعلييم تثير ازدحيام اليروال فررقي  بضياعتهم، و روا إليى األمصيار وفيي العييراق تاصيمإصيدار بضياعتهم بأررسيهم   فصحيد

 م أدعى إلى اإلرصاج ن فأت  هؤ ء اإلعرا  يك بون واسرفوا في الك  .أن رراق البضاع

إلى الجاهلين ، مثل حماد عرد ابن سالم طائرصان : طائرم  حسن صوغ الشعر ، فه   ضيم ما  رظمه املرصحلون   والروال   

 دون . املولوضع  أهل العلم زهادل الروال و  ما وضعوا و  ما ىشكل عل" ولين  لم األحمر ، عجرد، وت

كييابن إاييحاق صيياح   ،،،هييمز شييعر الجيياهلين ، ولكنهييا  جمييع كييل اريياء و  ىوطائرييم    حسيين ذلييك ، و  تسييصةيع أن  حصييد

 . " (1)الربوهمالسيرل 

 
 . 325لمصدر نفسة ص  ا (2)

 . 235، ومصادر الشعر الجاهلي مصدر سابق ص88طبقات فحول الشعراء البن سالم ،ص  (3)

 بتصرف   54-53األدب الجاهلي دراسات ونصوص، منصور عبدالرحمن، عبدالعزيز نبوي ص (4)
 . 119، سعد ظالم صالجاهلي الظواهر الفنية في الشعرمن  (1)
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وفيمييييا  السييييالم،فيصمثييييل فييييي األشييييعار التيييي  رظميييي  فييييي الجاهليييييم ارهاصييييا ببعثييييم الرسييييول عليييييه  وأمييييا عامييييل الييييدين ❖

  البائدل.أضيم إلى الجن واألمم القديمم 

فقييييد دفييييع باألعيييياتم إلييييى أن  ضييييع علييييى ألسييييرم الجيييياهلين أشييييعارا  ثبيييي  مثييييالبهم ومراييييي   وأمييييا عاميييييل الشيييييعوبية ❖

  ذلك.تما دفع العر  إلى وضع عكن  األعاتم،

،ي الشيعر الجياهلي ومعنى ذلك أن في الرقاد،ايره من ه ه أهم أسبا  ا رصحال عرد ابن سالم و 
 
لك ميا هيو وفييه تي  مريصحال

ييييوق بييه ، وا  مييييز املوثييييحقيقييم هيي ا املرصحييل ، وتشييروا زهرييه ، ورفضييوه تمييا اسصةاع روال الثقيياتموثييوق بييه ، ويييد تعقيي  اليي

 ".  طبقات فحول الشعراءسالم في تصابه "  آتر األمر فيما أوضحه الرقاد کابن كله ، ويد  بلور ذلكواةجمع عليه ويبلوه

افع النحل في    الشعر الجاهلي:دو

افع   • وتعلي   و اليده،الت  تعل  القبائل في فترل الصراع على الخالفيم تسيصكثر مين طرهيق اةجيد   السياسية:الدو

  حرص على أن يكون مجدها في الج -كل واحدل منها في سبيل الظرر بالحكم أو بش، ء مره  
 
بعيد  اهليم رفيع مؤثال

  القدماء.ها شعراءها واير الةوال ورحلت الةوال،ويال  مره القصائد  الشعر،فاسصكثرت من العهد ...

افع   •  الت  ا   ت صور  الدينية:الدو
 
 وأهداف ا

 
منها إرضاء حاتيات العاميم الي ين يرهيدون امل جيزل فيي كيل  مصعددل، ا

ميين راحيييم أسيير ه فييي يييريش ، ومنهييا هيي ا اليي ي  -صييلى هللا عليييه وسييلم  -منهييا مييا يصصييل بصعظيييم شييأن الربيي   شيي، ء،

 ه القصيياص لصرسييير مييا يجدو ييجييأ إلييي
 
فييي القييرآن ميين أتبييار األمييم القديمييم البائييدل تعيياد وثمييود فييالروال  رييه مكصوتييا

 
 
  يضيرون إلههم شعرا

 
 .  تثيرا

 عليى روايتهيا ،  : يصصل باألتبار القديميم التي  و الدافع الثالث إلى النحل هو أدبي فني خالص •
 
كيان العير  حراصيا

 
 
 وأعلق .  على  جميلها بالشعر ليكون ويعها في الررو  أعمق وحراصا

  للشييعوبية •
 
 سياسييي التيي  ا  يي ت مظهييرا

 
 واتصماعييي ا

 
واتييصالق املقةعييات  فييي آن واحييد آثرهييا القييوي فييي رحييل الشييعر ا

أن العيييير  ، وتعلييييى أيييييدار ايييييرهم ، و ييييدفع تصييييوم الشييييعوتيم ميييين العيييير  إلييييى مجابهييييم الوضييييع التيييي   حيييي  ميييين شيييي

 بالوضع . 

بييتهم فييي الصكسيي  بشييعر ي ترعورييه ، وهصييوددون بييه إلييى ذوي : ورا الييدافع األخييي  هييو مفيياارة الييرواة  مييا يحف ييون  •

الثيراء والشيأن ، أو  يأثرهم باملرييا  السيااي،  وا تصمياعي اليي ي يكيررهم ، فهيؤ ء اليروال ، بييين اثريين : إميا أن يكورييوا 

يكوروا من املوالي فهم مصأثرون بميا كيان يصيأثر بيه امليوالي  أن من العر  فهم مصأثرون بما كان يصأثر به العر  ، وإما

 د. من  لك األسبا  العامم ، والرتيجم في الحالصين الوضع والتزي  

 . (2) لك الدوافع الت  دفع  املتزيدين والوضاعين إلى رظم الشعر وعزوه إلى يدماء الشعراء 

 يالثان  املبحث

 القدماء.النقاد العرب   • آراء                               

 .• آراء النقاد املحدثين                               

 .• آراء املستشرقين                               

 .آراء الرواة العلماء العرب القدماء

 
لظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، سعد ظالم مرجع سابق  و من ا142لجاهلي، عبد المنعم تليمة ص كتاب طه حسين في الشعر ا (1)

 بتصريف.   120ص

 51ص -49عالمه وفنونه، غازي طليمان وعرفان األشقر، صأدوافع النحل يراجع "األدب الجاهلي قضاياه وأغراضه  (1)
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حيييث يسييم حديثييه إلييى  ورحلييه،يصحييدث عيين وضييع الشييعر الجيياهلي  الشييعراء( )طبقييات فحييول ابيين سييالم الجميييي فييي تصابييه 

  يسمين:

عن ه ا القسم تاء في : يواعد عامم وأحكام مرسله يةلق القول فهها إطاليا،   ي صص و  يمثل ، وأتثر حديثه   أولهما

 مقدمم تصابه.

 ضوع مرحول . م إلى أره مو م وذتر لشعر يالوه ، ي ه  ابن سال رص على شعراء بعينه ثانيهما :

و    سصراد،و  أد    عرتيصه،و  حجم في   فيه،تير    وفي الشعر املسموع. مرصعل موضوع تثير   " يوله:فمن القسم األول  

 ر م ج  ، و  نسي  مسصةر  . و  ف  مق ع،و  هجاء  رائع،  و  مدي يضر ،و  مثل   سص رج،  معن

ميين ابيين  ادعيياءوهيي ا  (1)"ويييد  داولييه يييوم ميين تصييا  إلييى تصييا  ، لييم يأتيي وه ميين أهييل الباديييم ولييم  عرضييوه علييى العلميياء ، ... 

وكييان مميين أفسييد الشييعر وهجرييه وحمييل كييل اثيياء مرييه محمييد بيين  "سييالم مييع إيامييم الييدليل الرنيي  ، وهقييول ابيين سييالم أيضييا : 

إايحاق ، ... فقبييل الرييا  عريه األشييعار ، وكييان  عصيي ر منهيا وهقييول :   علييم لييي بالشيعر ، أوتييي بييه فأحملييه ، وليم يكيين ذلييك لييه 

 
 
   ع را

 
ثيم تياوز ذليك إليى  عين الرتيال ، ، فكص  في السيير أشيعار الرتيال الي ين ليم يقوليوا شيعرا يي  ، وأشيعار النسياء فضيال

 عاد و ثمود ، فكص  لهم أشعار 
 
 ووصيم حمياد (2)"تثييرل ، وليين بشيعر إرميا هيو تيالم مؤليم معقيود بقيوا   ا

 
 "الرواييم بأريه  ا

 . ( 3)"كان يرحل شعر الرتل ايره ، وهرحله اير شعره ، وهزهد في األشعار

فلما راتع  العر  روايم الشعر ، وذتر أيامها ومآثرها، اسصقل بعي  العشيائر شيعر شيعرا هم ، وميا ذهي    "  وقال أيضا :

ميين ذتيير ويييائعهم ، وكييان يييوم يليي  ويييائعهم وأشييعارهم ، وأرادوا أن ييحقييوا بميين لييه الويييائع واألشييعار ، فقييالوا عليي  ألسيين 

فلما تاء إلى املوضوع اسصعان برظرهم الشعر املرحول في  (4)"..ييل  شعرا هم ، ثم كار  الروال بعد ، فزادوا في األشعار الت 

 يديم ال تر عظيم الشهرل ، وشعره مضةر  ذاه  ،   أعر  له إ  يوله : "اير موضع فيقول : عبيد بن األبرص 

هَلَه َملحوُب 
َ
َر َمن أ

َ
قف

َ
نوُب       ❖أ

َ
الذ

َ
 ف

ُ
َبّيات

َ
ط

ُ
الق

َ
 ف

 . (5)"و  أدري ما بعد ذلك ! 

 و أبييو طاليي  شيياعر  "م يحمييل علييى أحييد الشييعر تيييدل ، ويييد حمييل عليييه مييا ليي تثييير "وذتيير حسييان بيين ثابيي  فقييال عرييه إرييه : 
 
ا

 وهي :  -صلى هللا عليه وسلم  -تيد الكالم وأبرع ما ياله يصيد ه الت  مدح فهها الرب  

ْ َيَض 
َ
ماُم  َوْاَهه أ

َ
ى الغ

َ
سق

َ
 َلألرامَل  َثمالُ     ❖    ُيست

ٌ
يتامى َعصمة

ْ
 ( 6) ال

و ليك فكيرل ذاعي  يبيل ابين سيالم ،  هيو مصيروع ، الم ييؤمن تميا ييؤمن اييره مين العلمياء بيأن مين الشيعر الجياهلي ميافابن س

، ولكن ابن سالم  عرضها فيحسن العري وهارهن علهها فيجييد ، وهي ا  عني  أن ميا روي  معاصرههوعرد اير ابن سالم من 

ن تصابيييه ) ار إليييى الرحيييل والوضيييع فيييي ميييوطرين ميييفقيييد أشييي أميييا ا ييين قتيبيييه -فيييي العصييير الجييياهلي فييييه موضيييوع ومرحيييول تثيييير . 

  :أورد في املوطن األول يول األعش،ى الشعر والشعراء (

 وإن  
ًّ
 إن  َمَحال

 
ى َمَهال   ❖ مرتحال

َ
َر َما َمض 

ْ
ف  َوإن  في الس 

اَء َو َ ا  
َ
َر هللُا َ الَوف

َ
أث
َ
 الر ُاال الحمد   ❖  اْست

َ
الَمة

َ
ى امل

 
 َوَول

ُه  
 
ا َحّمَل الييل

َ
 مَل
ٌ
ة
َ
ال َعال     ❖َواألْرُض َحم 

َ
ُردُّ َما ف

َ
 ت
ْ
 (7)َوَما إن

 
 . 4طبقات فحول الشعراء، البن سالم مصدر سابق ص (1)
 . 9-8، ص 7المصدر نفسه ص  (2)
 . 41-40المصدر نفسه ص  (3)
 . 46طبقات فحول الشعراء، البن سالم مصدر سابق ص (4)
 . 116المصدر نفسه ص  (5)

 . 78( هـ لألستاذ/ طه أحمد إبراهيم ص4-تاريخ النقد االدبي عند العرب من العصر الجاهلي الي )ق (6)
 .14/ص1الشعر والشعراء البن قتيبه،ج  (1)
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 وه ا الشعر مرحول ، و  أعلم فيه شيئا  سصحسن إ  يوله :  بقوله:ثم عق  علهها 

 يشرب كأسا  كف من  خال ❖يا خي  من يركب املطي وال 

  :يولهآترها وأورد في املوطن الثاني سبعم أبيات من شعر لبيد 

 (1)املحاصلإذا كشفت عند اإلله  ❖وكل امرئ يوما سيعلم سعيه 

ّدورذ بيه بقوليه تعيالى : " على أره ييل في اإلسيالم " وهيو شي ثم عق  عليه بقوله " وه ا البي  األتر يدل 
ي الصيُّ ا فيذ

ل  مي   
ّحصيذ  "و 

 أو كان لبيد يبل إسالمه يؤمن بالبعث والحسا  ن ولعل البي  مرحول . (  2)

 وضيوع واملرحيول عليى ثيالث طيرق : ففهو  شيير إليى امل وأما الجاحظ
 
ينسي  الشيعر إليى شياعر بعيريه ثيم  عقي  علييه  هيو حيريا

 
 
  بما يريد شكه فيه ن وهو حيرا

 
 يقةع يةعم تازم ثاريا

 
ن ايير دلييل ، وكيل ذليك مي أو ذليك مرحيول مصيروع بيأن هي ا الشيعر ا

 أو حجم وإرما يرسل القول إرسا  ، وهو حيرا ثالثا يقةع بأن الشعر مرحول ثم يورد من الحجن ما يراه تريال بدعم رأيه . 

ثييم  عقيي  عليييه بقولييه : إن كييان يالهييا . وميين الضيير   -وهيي تر اسييم شيياعر بعيرييه  -فميين الضيير  األول أرييه يقييول : يييال فييالن 

 في مرحول شعر الرابةم :  الثاني : يوله

  كذلك كان نوح ال يخون  ❖لم تخنها  فألفيت األمانة

أره أورد أبيات زعم بع  الروال أنها تاهليم فهها ذتر ا رقضاي الكوات  ، والجياح  يركير ذليك ،  من الضر  الثالث :و 

دث أول ميرل بيل حي -صيلى هللا علييه وسيلم  - وهرى أن ارقضاي الكوات  لم يكين فيي الجاهلييم البعييدل عين موليد رسيول هللا

 عرد 
ّ
 ، واألبيات هي : بيله مولدل أو ي

 قع يثور تخاله طنبان ❖يتبعه  فانقض كالدرّي 

فهييي ا الشيييعر ليييين يروهيييه ألو  إ  مييين   يرصيييل بيييين شيييعر أو  بييين حجييير وشيييره  ابييين أو  ، وييييد طعرييي  اليييروال فيييي هييي ا 

 زم من يوله : عر ال ي أضروه إلى بشر بن أبي تاالش

 ينقض خلفهما انقضاض الكوكب ❖والعي  يرهقها الحمار وجحشها 

دن الكوت   ويالوا : في شعر بدن الحمار بب و الحمار بارقضاي الكوت  ، و د  فزعموا أره لين من عادتهم أن يصروا ع   

 بشر مصروع تثير . 

 . (3)" لك هي إشارات القدماء من الروال العلماء في القررين الثاني والثالث ، إلى الوضع والرحل في الشعر الجاهلي ...

 :حل الشعر الجاهلي العرب املحدثين في وضع ون آراء •

افعي :   -* مصطفى صادق الر

م ، ويييييد تييييص 1911أول ميييين شييييق البحييييث فييييي هيييي ا املوضييييوع ميييين العيييير  اةحييييدثين ، فييييي تصابييييه "  ييييارهخ آدا  العيييير  " سييييرم 

أره في كيل ذليك كيان يحكيي  فيه شصات املوضوع من أطرافه كلها ، واسصقصاه اسصقصاء ، اير م  بالروايم والروال با  كامل ل

 ، ولييم يصجييياوز ذلييك إليييى البحييث فيييي هيي ه األتبيييار والروايييات بحثيييأورده القيييدماء مييا
 
 علمييي ا

 
  ا

 
يميييز زائرهيييا مييين  و  إليييى رقييدها رقيييدا

كيييان حديثييه عيين وضييع الشيييعر صييحيحها ، إ  فييي القليييل الريييادر ، فللرافسييي فضييل السييبق وفضيييل ا سصقصيياء فييي الجمييع ، ف

  -كاآلتي :

 كثيير القبائييل لصعصيياي ممييا فقد ييه بعييد أن راتعيي  الروايييم ، وتاصييم القبائييل التيي  يليي  ويائعهييا وأشييعارها ، وكاريي  أو هيييا 

 . (4) "يبيلم يريش ، فقد وضع  على حسان أشعار تثيرل 

 
 . 237/ص1الشعر والشعراء، البن قتيبه مصدر سابق، ج (2)
 (. 10سورة العاديات، آية رقم) (3)

 . 276-246/ص2، كتاب الحيوان للجاحظ ج 334ص-332مصادر الشعر الجاهلي، ألسد ص (1)

 بتصرف. 377مصادر الشعر الجاهلي لألسد، مصدر سابق ص (2)
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هيي  ومسييائل : وهييو الرييوع اليي ي يييدتل فيييه أتثيير املوضييوع ، لحاتييم العلميياء إلييى الشييواهد فييي  رسييير الةر شييعر الشييواهد )  -

 . ا  وضعا لألشعار الت   ستشهد بهاالرحو ، والكوفيون أتثر الر

وهيييو سيييب  ميين أسيييبا  الوضيييع ، يقصيييد بييه فحيييول اليييروال أن يتسيييعوا فييي روايييياتهم فيسيييصأثروا بميييا    الروايييية:االتسييياي فيييي  -

ي يصائدهم الت  تعر  لهيم ، يحسن ايرهم من أبوابها ن ول ا يضعون على فحول الشعراء يصائد لم يقولوها ، وهزهدون ف

 . (1)"وهدتلون من شعر الرتل في شعر اير ... ثم يمثل على ذلك بحماد الروايم وتلم األحمر

وسييرد ميييا رووه ميين أتبيييار ، وحصييير املوضييوع فيييي اليييدائرل  هكيي ا ريييرى أن الرافسييي ييييد دار ميييع القييدماء مييين العيير  فيييي فلكهيييم ،

 ررسها الت  حصره فهها القدماء . 

  عريييدثيييم اسيييصقر املوضيييوع 
 
  اليييدتصور طيييه حسيييين ، ف ليييق منهيييا شييييئا

 
، ليييم  عرفيييه القيييدماء ، وليييم يقيييصحم السيييبيل إلييييه  تدييييدا

 
 
  العيير  اةحيييدثون مييين يبليييه ، ثيييم أركيييره بعيييد تثيييير مييين اةحيييدثين إركييارا

 
صمثيييل فيييي هييي ه الكصييي  التييي  ألروهيييا لليييرد علييييه ي تصيييبا

" واتصلريي  أشييكال الييرد وطرائقييه بييين إاييارل صيياعقم ، ودراسييم مصأريييم ، وتييين مقييال فييي فييي الشييعر الجييياهلي ورقيي  تصابييه " 

نقييض " لألسيصاذ محمييد لةرييي تمعييه ، وتصييا  : "  الشييهاب الراصييدامييل ، مثييل تصييا  "بحييث مرصييل فييي تصيا  ك ترهيدل ، أو 

" لسييييد محميييد الخضييير حسيييين ، وتصيييا  : " رقيييد تصيييا  الشيييعر الجييياهلي " لألسيييصاذ محميييد فرهيييد  شيييعر الجييياهلي كتييياب فيييي ال

 ادق الرافسي ، واير ذلك . " لألسصاذ مصةرى ص تحت راية القرآنوتدي ، تصا  " 

 أفكييير،.. أحيي  أن  "علييى اليييرام ميين يوليييه :  ( راوليوتميييايييرل بيييآراء املستشييريين وتاصيييم ) ييأثر الييدتصور طيييه حسييين  يييأثر تث

لرا  ما ارصه  إليه بعد البحيث والصركيير ... فيأول شي، ء أفجيا ك بيه فيي هي ا الحيديث هيو لوأح  أن أبعث ، وأح  أن أعلن 

فأتييي ت أبحيييث وأفكييير وأييييرأ وأ يييدبر حتيييى  ألحييي  فيييي الشيييك أو ييييل ألييي  عليييى الشيييكييميييم األد  الجييياهلي ، و  أرنييي  شيييكك  فيييي

 ارصهييى بييي 
 
فهييو يرهيي  ميين اليقييين ذلييك أن الكثييرل املةلقييم ممييا نسييميه أدبييا تاهليييم لييين ميين  هيي ا كلييه إلييى شيي، ء إ  يكيين يقيرييا

ءهم أتثير مميا الجاهليم في ش، ء ، وإرما هي مرحولم بعيد يهيور اإلسيالم ، فهي  إسيالميم  مثيل حييال املسيلمين ومييولهم وأهيوا

 .  (2) "... مثل حيال الجاهلين

 الدتصور طه حسرظر 
 
وارصهى إلى أن تثر ه املةلقم  فيه،فرأى فيه أشياء رابصه، فشك   ين في ه ا الشعر ال ي  سمى تاهليا

 ومن ه ه األمور الت  رابصه :  اإلسالم.ليس  تاهليم وإرما هي مرحولم بعد يهور 

  املسلمين.وإرما يمثل حيال  (3) "اهلين أره   يمثل الحيال الدينيم والعقليم والسياسيم وا يصصاديم للعر  الج "األول:

،  واألعشييي،ىيقيييول طيييه حسيييين : " فيييإذا أردت أن أدر  الحييييال الجاهلييييم ، فلسييي  أسيييلك إلههيييا طرهيييق أمييير  القيييين والرابةيييم 

وزهيير ، ويين بيين سياعدل ، وأتيثم بيين صييري ن ألرني    أثييق فيميا ينسيي  إليههم ن وإرميا أسييلك إلييه طرهيق أتييرى ، وأدرسيها فييي 

 . (4)رص ا  سبيل لشك في صحصه ، أدرسها في القرآن ، فالقرآن أصدق مرآل للعصر الجاهلي .. " 

مشييرفم ممصعييم م الرييم كيل اةخالرييم لهيي ه الحيييال التيي   ييمييم،وهي تر أرييه سيصييل ميين تيالل هيي ه الةرهييق إلييى حيييال تاهلييم 

ولكنيي  أركيير أن  الجاهليييم،ذلييك إرنيي    أركيير هيي ه الحيييال  الجيياهلين،ممييا ينسيي  إلييى الشييعراء  وايرهييا،يجييدونها فييي املةييو ت 

  تاهلي.يمثلها ه ا األد  ال ي  سموره 

ا رأوا أره أصيب  يلييل فإذ الجدالنا وسعم لى أن يجادلوا عنها معوا أهلها إفالحيال الدينيم يمثلها لرا القرآن حيال يوهم  د  "

فهيو  ذليك،فعليى العكين مين  الشيعر،أميا   يدر،ثم إليى إعيالن الحير  التي     بقيى و   ا ضةهاد،وا إلى الكيد ثم الةراء لجاء

رن ملتسييييلةم علييييى الييييريظهيييير لرييييا حيييييال اامضييييم تافييييم برهئييييم أو كالاريئييييم ميييين الشييييعور الييييدين  القييييوي والعاطرييييم "الدينيييييم ا

 
 . 379مصادر الشعر الجاهلي ،لألسد مصدر ص (3)

 . 65ن ص في األدب الجاهلي ، طه حسي (1)
 . 70في االدب الجاهلي، طه حسين ص (2)
 . 70المرجع نفسه ص   (3)
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يمثل القرآن الحيال العقلييم الركرهيم يوهيم ، لهيا ييدرل عليى الجيدال  . أما الحيال الركرهم :(1)"واملسيةرل على الحيال العمليم

 والخصام ، ولها في تدالها حظا عظيما . 

درل علييى الخصيييام بقيييول الجييدال والقيي -صييلى هللا عليييه وسييلم  -ألييين القييرآن يييد وصييم أولييييك اليي ين كيياروا يجييادلون الربييي  

 والشدل واةحارتم.

 .  (2) "القوم تها  أابياء االظ أصحا  حيال تشرم حافيم" أما الشعر الجاهلي فيمثل هؤ ء 

" والقرآن يمثل الحيال ا تصماعيم للعر  املصحضرهن في مكم واملديرم ، وه ا الشعر    عن  إ  بحيال الصحراء والباديم ، 

ها مسيييا رييقيييا   يصةلةيييل فيييي وهيييو    عنييي  بهيييا إ  مييين ريييوايي    مثلهيييا  مثييييال  اميييا ، فيييإذا عيييري لحييييال امليييدر شيييعرا فهيييو يمسييي

 .(3)أعمايها " 

فأري  تسيصةيع "" إن القرآن يمثل حيال العر  ا يصصاديم الداتليم الت  فهها تثير من الرسياد وا ضيةرا  ، أميا الشيعر   

 .(4)أن  قرأ األد  كله دون أن  ظرر بش، ء ذي اراء يمثل لك حيال العر  ا يصصاديم فيما بينهم وتين أررسهم " 

الحييال السياسييم يحييدثرا القيرآن بييأن العير  كيياروا عليى ا صييال بمين حييولهم مين األمييم ، بيل كيياروا عليى ا صييال ييوي يسييمهم 

 أحزابا ، وفريهم شيعا . 

تميا يظين أصيحا  هي ا الشيعر ... ليم يكين العير  إذا  حير ،ألين القرآن يحدثرا عين اليروم وميا كيان بيينهم وتيين العير  مين 

أن الشيعر الجياهلي   يمثيل اللةيم الجاهلييم ولتجاتهيا اةخصلريم" فهي ا الشيعر الي ي رأيريا أريه   يمثيل  الثيياني:األميير  الجاهلي.  

 البعد عن أن يمثل اللةم العرتيم في العصر ال ي يزعم أره ييل فيه ... العقليم للعر  الجاهلين بعيدا كلالحيال الدينيم و 

مرييييازلهم األولييييى فييييي اليييييمن، وعدراريييييم مرييييازلهم األولييييى فييييي الحجيييياز . الييييروال يحةاريييييم  يسييييمين:... وكييييان العيييير  يرقسييييمون إلييييى 

وعلى أن العدراريم يد اتتسبوا العرتيم   العارتم،مصرقون على أن القحةاريم عر  مر  تلقهم هللا فةروا على العرتيم فهم  

" وهييي العيير  املسييصعرتم " ويييد روي  عييدران ماتتسييا  ... وأن هريياك تالفييا يوهييم بييين لةييم حمييير " وهييي العيير  العارتييم " ولةيي

 . ( 5)اليمن بلساررا و  لةتهم بلةصرا "  وأياص، عن أبي عمرو بن العالء أره كان يقول : ما لسان حمير 

اتيصال  اللتجييات . بعييد أن ينصهيي  مين الشييعر اليي ي يضييا  إليى القحةييارين ، ينصقييل إلييى الشيعر اليي ي يضييا  إلييى العييدراريين 

ون على يبائيل عيدران ليم  كين مصحيدل اللةيم و  مصرقيم اللتجيم يبيل أن يظهير اإلسيالم فيقيار  بيين عجمفيقول : " فالروال م

اللةييات اةخصلرييم وهزهييل تثيييرا ميين  بيياين اللتجييات ، وكييان ميين املعقييول أن   صلييم لةييات العيير  العدراريييم و تبيياين لتجيياتهم 

... فإذا ص  ه ا كله كان من املعقول أن  كون لكل يبيلم  رظرهم العزلم العرتيم ،يهور اإلسالم ، و  سيما إذا صح  يبل  

مييين هييي ه القبائيييل العدرارييييم لةتهيييا ولتجتهيييا ومييي هبها فيييي الكيييالم ، وأن يظهييير اتيييصال  اللةيييات و بييياين اللتجيييات فيييي شيييعر هييي ه 

ي الشيعر ذليك في م ، ولكررا   ريرى شييئا مينالقبائل ال ي ييل يبل أن يرري القرآن على العر  لةم واحدل ولتجات مصقارت

 (.6) العربي الجاهلي ..."

إريييا " ومييين األميييور التييي  اسيييترد إلههيييا طيييه حسيييين ، ا ستشيييهاد بالشيييعر الجييياهلي عليييى ألرييياظ القيييرآن والحيييديث حييييث يقيييول :  

رالحييي  أن العلمييياء ييييد ا  ييي وا هييي ا الشيييعر الجييياهلي ميييادل لالستشيييهاد عليييى ألرييياظ القيييرآن والحيييديث ورحوهميييا ومييي اهبهما 

 
 . 72المرجع نفسه ص  (4)
 .74-73ينظر األدب الجاهلي طه حسين ص (5)
 . 77ينظر المرجع السابق نفسه ص (6)
 . 75ينظر المرجع السابق ص  (7)
 . 65-64طه حسين في الشعر الجاهلي ص  (8)
 . 93واالدب الجاهلي طه حسين ص 75ص   69الجاهلي ص، طه حسين في لشعر 380مصادر الشعر الجاهلي لألسد ص (9)
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الكالميم ، ومين الةرهي  أنهيم   يكيادون يجيدون فيي ذليك مشيقم و  عسيرل ، حتيى إريك ليصحن كيأن هي ا الشيعر الجياهلي إرميا 

 . (1)يد  بسه   يزهد و  يرقص عما أراد طو  وسعم ...يد على يد القرآن والحديث تما يقد الثو  على 

ه الشك والرهبم ، ودفعصه إليى أن يصيري ررسه حسين في الشعر الجاهلي ، وبعث  فأما آتر األمور الت  لحظها الدتصور طه 

ييم بين أبيي الصيل  وحسيب  أن شيعر أم "بأره مرحول موضوع ، فهو أره لم يصلرا إ  عن طرهق " الرواييم الشيرهيم " فقيال : 

 . (2)"كك  في شعر امرىء القين واألعش،ى وزهير ... روايم والحر  ألشك في صحصه تما شلم يصل إليرا إ  من طرهق ال

 - :الشعر الجاهلي  نحل* آراء املستشرقين في وضع و 

الشك في الشعر الجاهلي في و من أوائل من أثار منهم ه(" margoliouthمرتوليوت  )أما اةحدثون من املستشريين فلعل  

م فيي مجليم الجمعييم امللكييم اآلسييوهم ، رهي  فههيا أن هي ا 1925كاملم بعروان " نشأل الشيعر العربيي " نشيرت عيام   (3)"مقاله

 .تاهليون الشعر ال ي رقرأه على أره شعر تاهلي إرما رظم في العصور اإلسالميم  م رحله هؤ ء املزهرون لشعراء 

  ۔آرائه: وهذه خالصة  

وأن  كيون هي ه الرواييم هيي التي  حرظصيه حتيى ارصهيى  الشيروهم،يرري أن يكون الشعر الجاهلي يد ارصقل عن طرهق الرواييم   -

  إليرا.

 يص   من الروال املتهمين ومن طعن الروال بعضهم في بع  ذريعم ملا زعمه من أن الوضع في ه ا الشعر كان مسصمر  -
 
 . ا

 وإن هي ا الشيعر أو  إسيالميم،وإرما هو مصيبوغ بصيبةم  الرصراريم،ر الجاهلي   يمثل الحيال الوثنيم و  أن الشع  -
 
يمثيل   

 تجات القبال
 
  يمثل ا تصال  بين لةيم العيدراريين فيي الشيمال ولةيم الحمييريين فيي الجريو   ئل املصعددل في الجاهليم ، وثاريا

 ن الكرهم . . ، وإرما يمثل لةم واحدل هي لةم القرآ

-   
 
كاليمن إن الرقوش األثرهم    دل على وتود أي نشا  شعري في املمالك الجاهليم املصحضرل  (مرتوليوت   )يقول    وأتيرا

 . (4)"بدو اير مصحضرهن ، فكيم يصاح ه ا النشا  لل

  فيتلخص طعنه في الشعر الجاهلي فيما يلي : * وأما "  الشي  " : 

وأتضييعوها لقواعييد  اةخصلرييم،ن آثييار اللتجييات الشييعر الجيياهلي اليي ي وصييلرا ميي يييزعم أن روال البصييرل ورحاتهييا تييردوا لةييم"

 فاللةم الت  رراها في ه ا الشعر موحده    مثل اللتجات الت  كار  سائد في العصر الجاهلي .  البصرهم،الرحو 

 قوم على رصارم األلراظ وتزالتها  تماليم،" أن الروال أدتلوا في الشعر الجاهلي اصالحات ذات صبةم     الشي يعصقد " و   -

 . 

إلى القول بأن القصائد املقلدل اتصلة  بالقصائد األصيلم في الشعر الجاهلي ، بحيث   يمكن  مييز  (   الشي  ) ثم ينصه     -

 . (5)"املقلد من األصيل 

 املبحث الثالث

 • الردود على آراء النقاد .

 .• نماذج تطبيقية                                     

 في الشهر الجاهلي  ل والوضع والفصل على أدلة من زعم النح الردود

 على مارتوليوث و دح  مزاعمه وفرد أدلصه وافترا ه :  رد   ممن

 
 . 386مصادر الشعر الجاهلي، لألسد مصدر سابق ص (1)

 . 387المصدر نفسه ص  (2)

 . 129ص-87ترجمها عن لغتها ،د/عبدالرحمن بدوي ونشرتها دار العلم للماليين، بيروت ما بين ص (3)
 . 123ص-122لظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، سعد ظالم، مرجع سابق صامن  (4)

 . 127ص  -125الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، سعد ظالم، مرجع سابق صمن  (1)
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" ليييييال " يييييرى أن الشييييعر الجيييياهلي صييييحي  فييييي  للمرضييييليات،* املستشييييرق ا رجليييييزي " اتشييييالن تيييييمن ليييييال " فييييي مقدمصييييه 

 تملصه ولين بمك و  . 

 موروثييم، ا الشييعر كيياروا يحيياكون رميياذج سييابقم و قاليييد أدبيييم فييإن ميين وضييعوا هيي بيي لك،ا التسييليم أرييه لييو فرضيير "فيقييول 

 حاكوره . وه ا يدل على وتود أصل كاروا ي

عر القيرن األول التجيري  ليزم بوتيود الشيعر الجياهلي بيأن  قالييد شي األبيرص،ن عبيد بين تما يرد عليه أيضا في مقدمم ديوا

فيي عصير هيؤ ء ال ي  شترك معها في ررن الصقاليد ، وتأن في الشعر الجاهلي ال ي وصلرا ألرياظ ارهبيم ليم  كين تسيص دم 

 . الروال ال ين دوروه

ضيم " العصر الجياهلي " إليى هي ه اليردود أن فيي الشيعر الجياهلي صيورل مين األسيالي  والترتيبيات الخارتيم وهضيم شوقي 

على الصورل الرحوهم الةبيعيم ، مما يدل على يدمها ، وأن فيه ت لك صورل للتهصك الخلقي    قوم إ  في ررن وثنى، تما 

 . (1)"في معلقم امرىء القين

والرد على يوله الشعر الجاهلي مصبوغ بصبةم إسالميم . فيي تصيا  " األصيرام " ا بين الكلبي  ، مين الشيعر الجياهلي املصيور 

 ل لك ما يرق  زعمه ، و  يرافي ذلك أن ما ورد مره مصبوغ بصبةم إسالميم موضوع مرصحل . 

 أما الرد على أن الشعر الجاهلي   يمثل لتجات القبائل . 

إذا أن يريشيا بحكيم مرتزهيا اليدين  فيي مكيم  "جات فقد  وحدت و رتزت في لتجم يريش مر  أوائل العصر الجاهلي أما اللت

، ومكانها ا يصصادي في الجزهرل العرتيم ، وإشرافها على األسواق الصجارهم واألدبيم ، كار   حصل مكان السيادل ، فسيادت 

 ص لين عن لتجات يبائلهم . لتجتها  بعا ل لك ، ورظم بها تميع الشعراء ، م

ألنهييا لةييم الحميييريين اليي ين ليييم  هيياتروا إلييى الشييمال . أميييا  لةصيييه،وأمييا أرييه   يمثييل اللةييم الحميرييييم فييي الجرييو  فألنهييا ليسيي  

وله ا يقول أبو عمرو بن العالء : " ما لسان  بها،السبئيون ال ين هاتروا فإنهم اصةرعوا اللتجم القرشيم ورظموا الشعر 

 . (2)"عرتيتهم بعرتيترا وأياص،  اليمن بلساررا، و حمير 

، فهرياك بيدائيون لهيم شيعر تثيير مثيل  رافيمبالص  بيأن رظيم الشيعر   يير ب  بالحضيارل و   (بروهرياش ). رد املستشرق  .وأخي ا

 . (3)"ا سكيمو 

 -:• واملستشرق األملاني " كارل  روكلمان " 

أن  "يقييول : اليي ي ذهيي  إلييى رفيي  فكييرل " مييارتوليوث " بعييدم وتييود روال  سييصةيعون حريي  هيي ا الشييعر وروايصييه ، حيييث  

ميين ذاتييرل العييالم الحييديث ...ثييم   وا سيتيعااري  أيييدر يييدرل    حييد علييى الحريي  فييي الييزمن القييديم ك  الرةرييمذاتيرل العيير  

فيييي املصييادر القديميييم يبييدو أن القصيييد إلييى التشيييوهه والصحرهييم ليييم  يقييول : إريييه بييالرام مييين كييل العييييو  التيي  ليييم يكيين مهيييا بييد

 يلعييي  إ  دور 
 
 ثاروهييييا

 
اريييي  بعيييي  حيييييث يقييييول : " ... وحتييييى لييييو ك  ( اورايييييوليفي)، وهيييي ا مييييا أورده أيضييييا املستشييييرق اإليةييييالي  ا

 . (4)أصليم " صحيحم يصائده موضوعم فال ره  في إن مجموع الروايم الشعرهم في تملتها 

 
 
  ويد ارصهى الدتصور طه حسين من بحثه إلى رف  الكثرل املةلقم مما  سمى أدبا

 
، فه  مرصحلم بعد يهور اإلسالم ،  تاهليا

شييييئا ، و  ييييدل عليييى شييي، ء ، و  ينبليييي ا عصمييياد علييييه فيييي  وإليييى التسيييليم بصيييحم القلييييل تيييدا مييين هييي ا األد  ، وهيييو   يمثيييل

 اسص راج الصورل األدبيم الصحيحم ل لك العصر الجاهلي ، ورجمل هرا تالصم آرائه في الشعر الجاهلي والرد علهها : 

 
 . 122من الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي، سعد ظالم ص (1)

 . 123، من الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي سعد ظالم ص 11طبقات فحول الشعر، البن سالم مصدر سابق ص (2)
 .178العصر الجاهلي، لشوقي ضيف ص  (3)

 . 376الجاهلي، لألسد مصدر سابق ص مصادر الشعر  (1)
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رى فريييي الراحييييم الدينييييم رييي يوهيييم،ال بيرميييا رجيييد القيييرآن الكيييرهم يمثلهيييا  مثيييي الجييياهلين،بيييأن الشيييعر الجييياهلي   يمثيييل حييييال 

 ل لك كله .  ىدولين في الشعر الجاهلي ص الجاهليم،ويعري لكل املعصقدات  واةجو ،القرآن يجادل الههود والرصارى 

فميين الةبيسييي أن  عييري للييديارات واملعصقييدات  اإلسييالم،والييرد علييى ذلييك أن القييرآن تصييا  دينيي  يييدعو إلييى دييين تديييد وهييو 

وه تر املستشرق " ادوار" أن   املعصقدات،الكلب  حافل بالشعر ال ي يصور ه ه     بن  " األصرام " على أن تصا  وهرايشها،

  اإلسالم.يلم الشعر الدين   رتع إلى أن علماء املسلمين يرفضون من الشعر ما تالم 

أريه  الشيعر ورها هي ا فأييم حييال عقلييم لهيؤ ء البيدو يمكين أن يصي الجاهلين،أما عدم  صوهر الشعر ليحيال العقليم عرد 

ومين الراحييم "  معقيدل،وهي ليسي  حييال رايييم و   مرصظم،صور حياتهم العقليم الرةرهم الت  لم  صل إلى مسصوى فكري 

بيرما يوض  القيرآن  والرر ،بمن كان حولهم من األمم األترى كالروم  ا صالهمالسياسيم " أن شعر الجاهليين   يوض  

، والحييق أن شيعراءهم ا صييلوا بالةساسييرم أ بيياع اليروم ، واملريياذرل أ بيياع الرير  ، وهيي ا عمييرو بيين  ذليك مييثال فييي سيورل الييروم

 كلثوم يقول : 

 وكأ  قد شربت  بعلبك

تما يصحدث  املعدمين،والرقراء  بالثرول،وأما من الراحيم ا يصصاديم فإره يرى أن القرآن يصحدث عن األارياء املسصأثرهن  

و   صييوهر للب ييل وإرمييا فيييه أن العيير  كلهييم أتييواد  الةبقييي،ولييين فييي شييعرهم صييدى للرظييام  الب ييل،عيين الييب الء وهيي م 

 وشعر الصعاليك يصور الصراع القوي بين الرقر والثراء ، وهثور على الرظام ا يصصادي الجائر .   رام،

ورسيييم أليييوان معيشيييتهم ، وصيييور عييياداتهم ، و حيييدث عييين أدييييانهم ، فيييالوايع أن الشيييعر الجييياهلي ييييد مثيييل حييييال الجييياهلين ، 

ووصييم بيئيييتهم بمييا أيلهيييا ميين سيييماء وكواتيي  ، وميييا د  علييى أرضيييها ميين حييييوان ، تمييا ايييجل أيييامهم وأتبيييارهم و ييياره هم ، 

 . (1) "ت العر  وأحوالهم معلومم لرا بالديم رقال عن شعرا هم اإن عاد"  ( نولدكه)الهولردي  وهقول املستشرق 

 وأما  خصوص الردود على الشعر الجاهلي ال يمثل اللغة الجاهلية ولهجاتها املختلفة . 

فييالروال يجمعييون علييى أن "عييا  الشيييخ محمييد الخضييري ، تليي  " طييه حسييين " بييين معنييى اللتجييم ومعنييى اللةييم حييين يييال : 

 . "م يبائل عدران لم  كون مصحدل اللةم ، و  مصرقم اللتجم ، يبل أن يظهر اإلسال 

أمييا اللةييم فيييراد بهييا األلريياظ التيي   ييدل علييى املعيياني ميين  "شييرع الشيييخ الخضييري فييي بيييان الرييرق بييين اللةييم واللتجييم ، فقييال : 

األسماء ، واألفعال والحرو  ، والرحو وهو طرهق  أليم الكلمات وأعرابها للد لم على املةلو  ، والصر  وهو ما يصي  

أو حي   ... وأميا اللتجيم : فهي  طرهيق أداء الكلميم إليى السيامع مثيل إماليم الرصحيم و األليم حرو  الكلمات من تةيير بإبيدال 

أو  ر يمهما ، ومثل تسهيل الهمزل و حقيقها ، و   الزم بين اتصال  اللةات واتصال  اللتجات ، فقد  كون اللةيم مصحيدل 

 .  (2)"واللتجات م صلرم 

وعليييه يجيي   العدرارييم،أن اللةييم اليمارييم اييير اللةييم  "والي ي تالصييصه  دران،عييفييي لةييم حميير ولةييم  -عرفريا رأي طييه حسيين 

 - طييه حسييين -وهرييا يقييم الخضييري عرييد إارييال  مكيي و .ميين شييعر بلةييم عييدران  ناليمييارييعراء مييا نسيي  إلييى الشيي أن يكييون 

سيبأ ابين  عير  مين تهيالن ، م مين أربياء ال ين وصل إليرا شعرهم ، إرميا هي نالقحةارييمدى مةايرل اللةصين ، ثم يبين أن لل

 ركوا بالدهم يبل التجرل بأتثر من يررين على أثر انهدام سد مآر  ، وارتشروا في وس  وشرق وشمال الجزهرل ، ممتيزتين 

بعر  الشيمال العدرارييم ، وهي ا كيا  ألن  صميازج اللةيات و صحيد األلسيرم ، وهكريي أن اميرأ القيين ، كيان حرييدا لحجير ابين 

يبائل عدران من بن   رده ، إن حمير الت  يام  ببالدهيا مين يريار وصيرعاء ، وميا تاورهيا فهي  التي  ييال عمر أول من ملك 

أقانيي ي الييييمن  لسييياننا وال لعنهييا :  بييي عميير ابيين العييالء   ... ثييم  شييير  وال عيييربيتهم بعربيتنييا  تهم  لغتنييياغيي ميييا لسييان حميييي  و

 
 . 131-129الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي صمن  و  415-32الرد علي طه حسين يراجع، مصادر الشعر الجاهلي ص (2)

 .417مصادر الشعر الجاهلي، لألسد، ص (1)
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كاروا بالشيمال ، إميا باملدرييم أو بيالعراق ، وأميا بالصيحراء الشيماليم شعراء من سبأ ، خضري إلى أن أتثر الشعر اليماني لال

ر الجييياهلي ، ألن ، وأرييه لييو كييان هريياك تييال  بييين لةييم حمييير ولةييم عييدران فييإن ذلييك   ينييصع شيييئا فييي مجييال الشييك فييي الشييع

 .  (1) "، عرتيم حمير ، ولم يؤثر ش، ء من شعرها العرتيم القديمم

وعن عيودل األد  الجياهلي  يصيرل، م ض  ه ه املعرتم القلميم عن ارقشاع اح  الشك الت  اشي  ه ا الشعر فترل 

ربيه علههييا اليروال ميين  مرييه،الرهبييم ايير مقةعييات  سييرل  هو  تعيرو  العربييي،عره ورثييره إليى موضييعه الصيحي  ميين  يارهخ األد  شي

ولم يزدها اتيصال  الريا   والرحل،يجمع اةحدثون على براعتها من ا فتراء  موثويم،وتقي  تثر ه الكاثرل صحيحم   يديم،

  وشموتا.فهها إ  رسوتا 

 نماذج تطبيقية
 ( 2)قال : اویر

بَك غاَدُروا  َ
ّ
َدْوا ُ ل

َ
اَإن  الذين غ

َ
 َبَعْيَنَك َما َيَزاُل َمَعين

 
ال

َ
 ... َوش

ا
َ
َقين

َ
َهَوى ول

ْ
 َمَن ال

َ
َقيت

َ
ا ل

َ
َن لي ... َماذ

ْ
ل
ُ
ْضَن َمْن َعَبَ اَتَهن  وق  غي 

 مون على أن البيصين للمعلو  السعدي ارصحلهما ترهر ، وارصحل أيضامج فالروال

 :( 3)قول طفيل الغنوي 

ى 
َ
ق
َ
ّما الت

َ
ي الَحّياَن فل لَقَيَت الَعص َ

ُ
 مقاتلَه   ❖أ

ْ
 الهوى ملا أصيبت

َ
 َو مات

 :  (4)ولذلك قال الفرزدق 

َعاراَ  ❖ لن تدركوا كرمي  لؤَم أ يكُم  
ْ
ّحَل األش

َ
ن
َ
اَ دي َ ت  َوأَو

 : (5)أما قول البحت ي 

 ومنتحل ما لم يقله ومدعي  ❖رمتني غواة الشعر من  ين مفحم 

مرحييم يييد عجييز عيين الكييالم فضييال عيين الصحلييي بالشييعر اييير أرييه يتبييع الشييعراء ن واآلتيير مرصحييل ألتييود ميين شييعره ، والثالييث 

 :  (6)مدع تملم   يحسن شيئا . وذتر أبو عمرو بن العالء أن ذا اإلصبع العدواني يال يرثي يومه 

 من اإَل رام والنقَض  ❖وليس املرُء في ش يء  

 خاله 
 
ي له ❖إذا يفعُل شيئا ض َ

ْ
ي وما َيق ض َ

ْ
 َيق

ى ❖َاَديُد العيَش ملبوٌ  
َ

ض 
ْ
 وقد ُيوَشُك أن ُين

 مرحول .  اسصائرهوأن  أنشدها،ثم رص على أره   يص  من أبيات ذي اإلصبع الضاديم ه ه إ  األبيات الت  

 وأبو عمرو الشيباني كان يدفع أن يكون ه ا البي  لعرترل وهو : 

َم  َ د 
َ
َعراُء َمن ُمت

ُ
َم  ❖َهل غاَدَر الش َوهُّ

َ
 الداَر َبعَد ت

َ
م َهل َعَرفت

َ
 ( 7)أ

 ولم يكن يروهه حتى سمع أبا حزام العكلي يروهه له . 
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علييى ربيرييا محمييد بيين عبييد هللا الييداعي إلييى الهييدى  -وصييل هللا وسييلم  -ورصوكييل عليييك  وسيينصةررك،رحمييدك اللهييم ونسييتهديك 

  والرشاد.

... هي ا الحيد، أرتيوا أن أكيون ييد وفقي  فيي عيري هي ا الجيزء ذي األهمييم البالةيم مين أصيول الدراسيات األدبييم فيي لةيم  إليي  

ر هم فيي هيي ا األد  العرهيق الوتيه املصجيدد للدراسييم الضياد، وأن يكيون هي ا العييري حيافزا لال صيال بأدبريا الصالييد، ا صيا  يي

  هللا.والبحث ... وما الحول والقول إ  من عرد 
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أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بمستوى الصالبة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس 

 .بكلية العلوم اإلنسانية

 . خيرفتحية علي رمضان بن 

 -:امللخص

هددددهذه هددددسة الهعافدددد  الالقددددن  حدددددل الق ادددد   ددددوى الددددهال اسيةدددد   ال دددد        ددددال   ال دددد    ال   ددددة  لدددده  

الالددهع ب  يةةدد  القةدد ا اة  دد جة     سس  قدد  االفدد نأ  اةفدد  ة   ةا دد  ة  القة ةدد  ال   دد   الة دد  اح دد ه هة دد  

التر ةددد  اسة (ددد  ضا  اي ددد  الالقدددن  حددددل   دددال   الدددهال اسيةددد   ال ددد     لددده  –الة ددد  ال ن  دددة  –اةججةوزيددد  

ل لالالت ال ددددن ب ل دددد  اذدددنال القة دددد ا  تددددسلى الالقددددن  حددددل   ددددال   ال دددد    ال   ددددة   لددده    ا ال  دددد  حددددد

ضافدددال أ  افدددال أ ا  ا بقددده الب ل ددد  ااددد يل ال (ددد   الال ةةددددد  32 ال ودددر اسسدددخب  اسةقدددر ا  اددده   ددد  ه القة ددد   

االع ب ط ا   ن اه  ال ال ئج التي   (ةه إلي   الهعاف   ج ل ح ا  ف لب  ا أ   لال   ق  أ   وى الهال اسية   

هعافد    دال   حد ن  دن الدهال اسيةد   ال د    ا  تدسلى  جد ل ال       ال     ال   ة ا ت   ت د ه ال

لعجدد  ح لةدد   ددن ال دد    ال   ددة   ب  (دد  حدددل كقدده االلتددزااا  تددسلى  جدد ل ذددن ب لالدد  إل دد ئة   دد    ددال   

 ال     ال   ة  ل  سح السك عا  تسلى  ج ل لعج  ح لة   ن الهال اسية   ال      ل  سح اةج ل .

 -:  الكلمات املفتاحية

 اح  ه هة   الالهع ب. –ال     ال   ة   –الهال اسية   ال      

 -:  قدمةامل

 ن اا   ت ا بق    دن الردن      ورالاة   ى    ال اه اسي ضن ملس  ح   افق   ن ال   ط ا  يالقنض  

    حةه  ع البي   املية   .ا   ه     لذهالتي اسية  ة  التي  ي ى (قب     كقض االلة ى 

يةدددددد   لددددددهال اس ت دددددديل  ا اال جددددددها     افددددددال ناعة ال  سدددددد ي  اة  دددددد ى الشددددددى إى كددددددل  ةددددددى الق ا ددددددل   ددددددهل ا ددددددن 

يخددالج  حددن ألددى  ددن ي دد ع فددةبة    ددل    دد  ااالجال دد   ال   ددة     ددهل  دد ااى تة جدده ال دد      ب ددنا حدددل  ددياله 

 .حها ال هع  حدل الال ة  ا ضق    ال   اةجج ا  االلاه 

 دددل  لتددد   ا ااال دد لي       ل جةددد  اجال  حةددد إى ح دددن ال ددد  ط الددسو  قي ددده   ددد  ي ال  ددده  ددن ت ودددرات  لةدد  

 خةددل   دد ع  فددن ق    ال ل دد  كددل ألددى يجقددل  اة  دد ى حنضدد   وددرات  دد  الخ ددم ال ةمددي ا   دد  لددهل  دده   ددن الال

 . بقض  االحناض ال ةي    ة  لإل(    

كقددددض  الهعافدددد ت إ ددددل ب دددد ع  افددددال ناع  تقددددنض ال ددددنل لة دددد  ط  الددددسو ييدددد ى   ددددهعا لإل(دددد      لةدددد   اشدددد عت

  .ال   ة  بقض  اال ناض 

هعافددد    ك دددد  تقدددهل   ددد لعه  ر    الب ددد ل  ددد  ال ددد  ات  االبوددد  اهال ددده جردددنا اله ةددد     ضددد ف ال ددد  ط ذ ددده 

 . الشة ة ض  الهابةة  ة عجة   البةئة  ضاس
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 ددل ه دد    اي ااددر ن  دد    دد ط ال ددنل   اع   ئددهط ال   ددة  ا  البةئةدد  هدد  ااال وددر النئيسدد  لدد  دقدده الالقددنض لة دد   

 التدي  جقةده د دةى   نأ د   قة د   ا ل    ة ةد  ال ورات ابن  اتثر  ة ورا  ه  اهها  ال نل    ي  ه التي د عل إ

 . بوى اسس  ل  ال ةبة   اانض  اال   ط     وى اان ج   ال ق لة      اجة  هسة 

  ددن هددسا اا  ةددم  ددها البدد ل  ى ينتددي ى حدددل ااال وددرات التددي   دد  ال ددنل  ددن اا دد ع ال دد ع   لة  اادد  ال دد     

 . ض 1:2014  هح  اهع ه حدل   اجة  هسة ال   ط  ج نا

ال دنل  د  ال ا يد   دن   لة  اى ال     ال   ة  إله  ااال ورات الشة دة  اةيج  ةد  التدي  دن شدةس     د حه 

 .اال ن ال  س ي  اسس مي السو يخالج حن الالقنض لة   ط 

 ضkobasa and may  1979 حدل هسا االف س ا ا ت   ن   ك ب اا    لو 

كقددض االادددة    الال ددد   قنذددد  ااال وددرات ال   دددة  التددي    ددن  عاه  افدد  هذه  ج  حدد   ددن الهعافددد ت التددي 

 صدددي    ال   دددة   اسس ددد ة  ح ددده تقنضدددة  لة ددد  ط ا ي  ددد  يالقدددنض يبدددن ى لة دددنض  اةجةددد ل ح ددده تقنضدددة  

حال  له  حدل جال ئج  ج  ح  الهعاف ت التي اجن    اح اا  افال  حه  ك ب اا ض ن ب ن ا اال   ط ةى ل  ب 

 ال  دددد  حددددن ااال وددددرات ال   ددددة   فدددد  هذه اض الال (ددددل إ ددددل (ددددة    جرنأ  دددد  التددددي 1985ا1983ا1982ا1979 

 ,  صددياله ال   ددة   اسس دد ة  ع دد  تقنضدده لة  دد   االلال دد  التددي  ددن شددةس     دد حه  ال ددنل حدددل  االجال  حةدد 

ااال فددد    القةةددد    دددن امليددد  وى  اةلاعأددد  ألدددى حددددل حة ددد ت  الب ي ددد  االاسددد ا  ال  حةددد ت  دددن شددد  د  اا  (ددد  

 ددددل اى الالقدددددنض  بة ددددده إ عات حةددددي   ك بالبددددد ع ال دددد    ال   ددددة  ااى  دددد    بةددددم االبالبددددد  كقددددده عجدددد ن االح دددد ن 

 ا االجال د      االج ق   ع   ه ال نل  جضسه ال اللهال اسية   ال      دقه ا ن ضن عأ   ل  اجه لالمي  ال ه   ه 

 ال ددددد  ل  دددددن   ال دددددق    اا ددددد باالاا    الال ددددد نال دددددةب  هددددد   ةدددددى لةددددد  ال دددددهع  حددددددل    الشة دددددة  ال  سددددد ي ا

   . الال اذم  الالق  ل  ع ض  ط اسية       أن  ج الت الق ل 

 "   1991 ف   " "   smith  1991 ف ة     "  kobasa 1992 " اه اش عت "ك ب اا

  ن إ ل إى تقنض   لة   ط  ا
 
 لال ة ا

 
ق ب ت  اشدي ن  ق ب ت   ن   ه ذ ااع اسية           ل ال   ال  دل   ال دع

 .  ال  ه لب ط  ا اة   ج    ال  ل ا   ال ةع  ا ج ن ال  ال    ت  الرن    ور اا ا ة 

 ألةدد   االق دن  دد  الشةيد ي  د  ا و  نلةد   ددن  نالدلاى جالج د  ا  س ددن   دن  ال ةبد ت  ال  ج دن ال   دال ةع 

 .ض 1991اف             جه اسية     جه ال   ط     "  لة   لة    ه ى ض  ط ال ف ة      له "

 ة   الالهع ب   ن اه   ةن  اسةه د  اة  د جة   د  املسال دع اسيدهي  ا ذ د  حددل إس د   دن ااةدن ال د        قه ت

 . الال نأض  ال نط شةس      ألى شةى  ةن  ال     

 نأيدد   اى  دنى الق دنأن لدسل  قةده  ال د    اال ال   جي د ت  دن ال  ا ابددنيدستن "ع دب " اجده  د  اةطد ع هدسا     د 

   يترك ى  ة  ن ااقة وى اسسهل  %ض  50-40 ة    الالهع ب   اله   ن ااةن الق ن  االتثر ض    ا اى ل ا    

  .   لالالهع ب  ب ن اسة ب ف  ات اال 

  ددددال       اجخ دددد ض ا دددد   ةدددد ا اسيةدددد    الالقثددددرى  ة دددد  الالددددهع ب  ادددده ت ددددة   دددد  اأدددد ل  حدددددل ال دددد   ال  سدددد ي ذدددد 

  .  اةعه ب ال  س يالهاذقة  لةق ل  ال ق ع   لالق  

 ددل ابددن ج ةجدد   الةدد   ددن  جال ددع إ ددل  ابددن   ددن ذددنل إالالق  ددل  ددع الددهال اسيةدد   ال دد     يخ  ى افدد لة لددسا ذدد 

الدسو ي  عفده  ال دنل ح  د  اال  لي   عب   طبةقد  الق دل  اال  االجال  حة لق ا ل  ال   ة  ال بور    ا  االبال  

 . اه  خةم ج ح  ب (   ن ال   ط  ال   ة   ظن    الالهع ب  اسس  ع  ب (   

  اةلاعأ   الب  ة  حةي   . االك لي ة اجه كة   ال حهل اح  ه هة   الالهع ب االت االحب ه  " fisher  أستن"
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  سس اجد   اةيج  ةد   د  الشة دة  اة  د جة       الهال د ااةيج ب   ال  أدل اا د ع   ألدى  ال  ب  اه افة  حة  

لال دددد ان  ال ددددق ل   الال  وددددر  ال   ددددة   اسس ددددهي   لإلذددددنال  ك   ا ذتزايدددده  الترتوددددز حدددددل الق ا ددددل الهاح دددد  لةصددددي 

 . اةيج ب   ال      ال   ة   اا  ح   ال   ة  

ي جددي ى  لتدد  "  دد لح  الشة ددة   ال ددةب   لال دد   دده ا ل ددى  الددسين  kobasa 1979 ك بدد اا   ل دده (دد  ه  "

 .   ع ألى ي ال ر ى  صي    ال   ة   اسس هي    ا   ج ل  ال   

 -:مشكلة الدراسة    

 الق  ددن  امليدن  الدنئيبلدى إى اة  د ى هدد  أ االفدد    عا اذ دل اجد اف دد  ااد اعل الد دنأ   ددن  االفد    ع دقالقدر

ا ل أد ت  اا د ت  دن اهد    ة  د ى   د  دقتدرض طنأ ده  دن   د  ت  االهال د ا أدةت   ا     الال  ة  اا دالها  ااة

  اله ن.   لة   ن  ا   وى ف ئن اال   ي ج    م ى       ةس فة ف  او ل ل    ب  إ ل احدل عف ال  ئ وى

 اال ددياىلددسا  جدد  اى ييدد ى حددل لعجدد  ح لةدد   ددن  الالقة ةد االفدد س الدسو   دد ا حةةدده الق ةةدد  ا   قالقدر ااقةدد  هدد  

الدسو دق دب   دال     تزجد  اال دنيال الدع كشة دة   الي  ةد   ا ي  ج  ة   ج دهي   ال  س ي تق بع   االفال نا

 ااقة  . دقي ة  هسا ن النض  حن اسية   التي    ب ال

 أالقنضد ى ل د  ط اتثدر  دن  سيةد    ا اقد ت ح لةد    أ و الالقةدة  القد    لده    االادة  ذ ى   ب  ع  ح     

 .ض 96: 2010حبه القيأيا    لة   ي ى ال ج    وى اههاذة     اق     اال تقةة  ااالال  االاة  

اا  ةدددم     لددده  هدددسا   دددن القددد   ا   ددديل ال  ددد ف اان  دددع   دددهعا ابدددن  دددن   ددد لع ال ددد  ط لدددس و الالقةدددة  

اه دقهل    لع  ااة ا اةلاعأ     اسس  ع  السو ي  عس إض ذ  اة   الالهع ب كقض   االفال أالهعاف  اسي لة   

 لهيه.ال   ط 

ضددد ذ  ا دددل إ اط ال   ددة  لددده  االفدددال أ اسسدد  ع ال ددد    اع  دد ف   دددال    دددل إ ض2006ذ دده   (دددل  ي فدد  جددد الو 

الال رةمدددددي  الردددددن     ال ةبددددد   الةةيدددددل الدددددي  ها  اةلاع  ال ددددد  ط: ك لق اددددد   دددددعتقدددددهل   ددددد لع شدددددق عة  الةدددددى 

 ل الالقدن  حددل طبةقد    د لع ضد  ط  ي د  ح دل ض إ2009 لعاف    ذ ه   ق ل الق لا  ههذه  ال وزي ة  لبي  

ح ادد  االفددال أ  دد ةلاع  طبةقدد  الق ددل   االفددال أ   ل ةبدد   ظددن   الق ددل   دد : ح ادد ل ددن     اسس  قدد   اددهافددال أ 

  .  الق ا   ع الي  ه

الدده ع لدده  االفددال أ اسسدد  ع  اا دد عس اةدد ا ذ دده     لدده   ضدد ف اال اجةدد  ض  2013ا دد  لعافدد   فددةة   ل ةردد  

 ةتةدها  االال اجةد هدسة بن  هدل تق دب   ة   اا حدل االلاه االك ليمي  ا قي ف    إلاعأ  ‘ذةل الال اجة  اله ع 

الال ة ةدددد     ة دددد   االفددددترا ةجة ت ددددل ج جدددد  ال دددد    ال   ددددة    فددددالخهاا  اججددددع  ن  قدددد  لةددددسات   ةدددد  ت دددد   إ

 ض11-2014:10 ل      ا                                                        .لةال اذم ال  س ي  الال ااى ال ظة   لةق  أ 

 -: اآلتي الرئيستساؤل بال لدا فانه يمكن صياغة مشكلة الدراسة 

لاادى اعضاااء هيئااة التاادريس بكليااة حااداث الحياااة الضاااغطة والصااالبة النفسااية العالقااة اتراطاةيااة بااين أ  مااا

  ؟ العلوم اإلنسانية 

 -: التساؤتت األاية الرئيسويتفرع من التساؤل 

 ؟  اة   جة  يةة  القة ا حة   الهعاف  ل      له  اسية   لهال اا  ال       -1

 ؟ يةة  القة ا اة   جة      ال     ال   ة  له  حة   الهعاف       ال   -2

القةددددد ا   يةةددددد  الهعافددددد  لددددده  حة ددددد  هدددددل   جددددده ذدددددن ب أات لاللددددد  إل ددددد ئة   ددددد    دددددال   ال ددددد    ال   دددددة   -3

 اسسخب  أك ع /إج لض؟ اال ور   ذ   اة   جة
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 يةةدددد   لدددده  حة دددد  الهعافدددد   ال دددد      الددددهال اسيةدددد  إل دددد ئة   دددد    ددددال   ات لاللدددد  أ هددددل   جدددده ذددددن ب -4

 ؟ اةج ل ض    جة   ذ   اال ور السك ع /القة ا اة

 ؟سةقر ض ذ   اال ور  ا الهعاف  له  حة    ات لالل  إل  ئة  حدل اف ب ج  ال     هل   جه ذن ب أ -5

  اسية    لهالات لالل  إل  ئة  حدل اف ب ج  اهل   جه ذن ب أ -6
 
 ؟ اال ور  اسةقر  ض ال       ذ  

 -:ف الدراسة  أهدا

 - ل    يةت  :  ه  الهعاف  إ

حة ددددد  لدددده   لددددهال اسيةددددد   ال دددد        ددددال   ال ددددد    ال   ددددة  ددددوى ا االع ب طةددددد القددددن  حدددددل الق ادددد  ال -1

 اة   جة  .الهعاف   يةة  القة ا 

 الهعاف   يةة  القة ا اة   جة  .لهال اسية   ال      له  حة   الالقن  حدل   ال   ا -2

  يةة  القة ا اة   جة  ؟الالقن  حدل   ال   ال     ال   ة  له  حة   الهعاف   -3

لدددسك ع / الالقدددن  حددددل لاللددد  ال دددن ب   دددال   ال ددد    ال   دددة  لددده  حة ددد  الهعافددد   ذ ددد  اال ودددر اسسدددخب  ا -4

 .اةج لض

  لدددهال اسيةددد  حددددل لاللددد  ال دددن ب  ددد    دددال   ا ال  ددد  -5
 
اال ودددر اسسدددخب ال ددد     لددده  حة ددد  الهعافددد   ذ ددد 

  السك ع /اةج لض .

   الهعاف   ذ   اال ور  اسةقر  ض .ال     ال   ة  له  حة   إف ب ج حدل لالل  ال ن ب حدل  ال    -6 

   اسةقر ض . اسية   ال      له  حة   الهعاف   ذ    اال ورلهال حدل لالل  ال ن ب حدل إف ب ج  ا  ال      -7 

    -:الدراسة  أهمية  

 خالة د     در لة ت هد  اح د ه هة د  الالدهع ب   د  ي دع حددل كد هةة   دن  اه ة  ال    التي     ل  د   الهعافد    -1

 . اسس  قة    ج ة الق ةة  الالقة ة 

 ةدددده   ددددن شدددةس   ادددده   ةدددده ال ددد ئ وى حدددددل عفدددد     التددددي دددن ااقة  دددد ت   ددده    دددد ه اله  دددد   ددد ذور اددددهع     فدددد  -2

   ه  ب  ع    حدل   ال بل الالقةة  .   حدل اس  اا ية   لالقن ا  ال ة ف  الالقةة ة  

 اسية  لهال ذة  جرنو ل بةق  الق ا   وى ا ت ة  جال ئج الب        هي  -3

 .جة  الالهع ب  يةة  القة ا اة   ال     ال   ة   له  اح  ه هة      ل      ا

 -:حدود الدراسة 

 -:  ال  ل له ل الهعاف     اات 

لدهال اسيةد   ال د        دال   ال د    له هدسة الهعافد    د  الق اد   دوى ا      اسيه ل اا ض حة  / -1

 له  اح  ه هة   الالهع ب  يةة  القة ا اة   جة  .ال   ة  

    له  هسة الهعاف  اح  ه هة   الالهع ب  يةة  القة ا اة   جة    سس  ق  االفد نأ     اسيه ل الد نأ  / -2

 اةف  ة  .

 كقددد  للس  قددد  االفددد نأ  ااال دددنت هدددسة الهعافددد  حددددل كةةددد  القةددد ا اة  ددد جة  لةب ددد ت الال اسيددده ل ااي جةددد  / -3

 اةف  ة  .

 .ض2020-2019اجنأه هسة الهعاف  ب ن الق ا اسس  ع    اسيه ل الي  ة  / -4
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 -:  مصطلحات الدراسة

 - ه  :اا  لي ت التي  علت هسة الهعاف   فيال      ن  

 حداث الضاغطة  األ   -1

  س دددد  االفددددالج     وددددر امليددددهل   ال دددد لع   ددددن اال  دددد ى الو   قددددر ا  طةدددد  ي جدددده ج دددد ة    1975ج ددددل حددددن فددددةد  

ينقل ال نل  ن  ظة الده البدن   كةى ا  ال  لب ااال قن    هسا الالقنأ  ي لظ اى  ن ض ن االفالج    اا جب  

                                                             .اا ددددددددددددددددددددددددددر لة      دددددددددددددددددددددددددد  يتر دددددددددددددددددددددددددد  حةةدددددددددددددددددددددددددده ضددددددددددددددددددددددددددن ع    ة دددددددددددددددددددددددددده   افددددددددددددددددددددددددددالقهالة لةيدددددددددددددددددددددددددد ى حدددددددددددددددددددددددددددل   ددددددددددددددددددددددددددال   

 ض54 - 2015  قي     ه     ى 

 "2015 تقنذة  " قي     ه     ى 

 ةس   حب ع  حن او   ورات ا  ت ورات    البي   الهابةة  ا  اسة عجة  حدل لعجد   دن   "1992ادقنذة  "حبه ااق    

  دددن اى  دددرلو إ ددد  ابدددال ن  التدددي  ددد  ظدددن    قة ددد  ي  دددل لدددهة االايددد   ا دددل ال دددهع  الال ة ةددد  إي  ال ددده   الددده اا 

 ض 286-264: 1992 حبه ااق   ا    .حها الال اذم   ال ة    ا

لددددد ل   اج ق لةددددد  افدددددالج    إ ددددد  " ةس ددددد  او ت ودددددر لابدددددد  ا  بددددد ع    دددددن شدددددةجه اى يدددددرلو  1998إ دددددناهة  ا   قنذةددددد  "

 ض11 19:1998  إ ناهة  ا         ال ن 

ي  ددددل  حةي دددد   اا  دددد   حدددددل   التددددي  اليةةدددد س دددد   الهعجدددد   ةإجنائةدددد   ال دددد    لددددهال اسيةدددد    تقددددن  الب ل دددد  ا

 – االجال  حةد  – د  ال د  ط  االفدنأ     ااال  ةد اسيد    ا      اا الخها    الب   لهال اسية   ال  ة س ا

 .  اتقتصادية –الدراسية 

 الصالبة النفسية -2

ادهع  ال دنل حددل  ضدع افدترا ةجة ت  قة د   د  اا ااد  التدي يالقدنض  ال د    ال   دة  :هد  "عا ن ةده اده قن  " ت

 .ا   ت التي فدب    هسة ال   ط ذي   لة   ط ال   ة  ا التي ت  حهة حدل لل ا

 ددددن فدددد  ت الشة ددددة   ال  ددددل  دددد  احال دددد ل حدددد ا لدددده  ال ددددنل  دددد  ذ حةةالدددده  عئي ددددة "  فدددد   1997 -  تقنذةدددد  " ك بدددد اا

كل اا  لع ال   ة   البي   ااال ل  ك  يهع     حةة  الهال اسية   ال د      ال د ا    افال  ن اهع ه حدل  

                                              أ  ددددددنه    ااقةدددددد     ضدددددد حة       ةدددددد   أالقدددددد د   قةدددددد  حدددددددل ج دددددد  إيجدددددد ب  .  ا  دددددد ة   ددددددن  ا  إلعاكدددددد   وددددددر

                                                                   ض 5- 2014 ال  بي ا 

ع االلددددددهال ك ا يدددددد   ددددددن ي دددددد  االجال  حةدددددد اا دددددد جه   افددددددالخهااس دددددد   اددددددهع  ال ددددددنل حدددددددل  ة "2002  قنذةدددددد  " خة ددددددن 

 ض33-2002  خة ن ا       .ال       ب (  اةتال  

لعجدد    ب لدد   ددن  ا ال تدده دد ى ال دد    ال   ددة  تقةددي اددهع  ال ددنل     ددن  الب ل دد   دد  ضدد ه الالقنأ دد ت  ال دد     

لتدددي يالقدددنض لةددد   ددد  لة  دددده  ددد    اجةددد  االلدددهال ال دددد     ا االلتدددزاا ال دددب  الدددهابد   ال دددهع  حددددل ال ددددة ن   

 التي ت ة     لل اا   ت فددب    هدسة ال د  ط  ال ا       ل   ه تق  ةه   ق لة   ع املية وى  يالة  ة  ا

  ةس دد  ا 
 
الهعجدد  اليةةدد  التددي يال  ددل حةي دد  اا  دد   :  تقددن  الب ل دد  ال دد    ال   ددة   دد  هددسا الب دد  إجنائةدد 

 .ال ة ن  [-الال هو-االلتزاا     ]حدل   ة س ال     ال   ة   ةكق لة ال 

حددددل شدددة لات حة ةددد  حةةددد   ااال  دددةوى ددد   دددةس   االفددد  س   االفدددال أات  تقدددنذة  الب لاح ددد ه هة ددد  الالدددهع ب   -3

 دل اةد ا الدبقض  دن    دبقض ااةد ا ع  دة   الب  ةد  إضد ذ  إلتال عاة ض   ن  ي   د ى   اةد ا الاله  –   ج الور

 .لابل اليةة   اةلاعأ 
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 -:الدراسات السابقة 

 
ا
 الدراسات املحلية   :أوت

بعنوان  مدى امتع الشطاب الجااام ي بالصااالبة النفسااية جااي موا  ااة بعاا   (  2014)  دراسة فتحية القصبي -1

 :الضغوط الحيااية املعاصرة 

الالقن  حدل   ال   ال     ال   دة  لده  حة د  الب د   تدسلى   دال   ال د  ط إ ل الهعاف   هسة  ههذه      

ا  ي جدده حة دد  الب دد   ددن  االع بدد ط الب ل دد  اادد يل ال (دد     افددالخه هية  ةدد  التددي  القددنض  ةددى القة دد  ا اس

الب ل     ة ف  لة د  ط    افالخه ه  ل  الناكق   ج  ق  اليا أ  اط لب   ط لب   ن طةب  ال   ات اال   ض127 

 دددن البي دددد   البةددده اددددهاعإحدددهال  ن ةدددده   دددل  بةدددي   ةدددد س ال ددد    ال   ددددة    دددنةضدددد ذ  إال   دددة   دددن إحددددهاله   ددد  

 دددددن ال ددددد     يرةدددددن ى   دددددال   حددددد    ذدددددنال القة ددددد  إلي ددددد  الهعافددددد  اى ا  اهددددد  ال الددددد ئج التدددددي   (دددددةها  القنااةددددد  

  ذ ددد  اال ودددر اسسدددخب  أكددد ع/ اال   دددة 
ج
إجددد لض   ددد  لدددوى اى ال ةبددد    اى   دددال   ال ددد    ال   دددة   ال ددد ع  جدددها

 حن الهعج  ااال ف   لة  ة س .أه ي اجة ى ض  ط لعافة   ب  ال   يي 

 : الدراسات العربية
ا
 ثانيا

( بعنااوان الضااغوط النفسااية لاادى ةلطااة الجامعااة اإلسااالمية 2005نبيااد دخااان ي بشااير ال جااا  )    دراسااة  -2

 وعالقتها بالصالبة النفسية لديهم    

 ددل الالقددن  حدددل   ددال   ال دد  ط ال   ددة     دد لعه  لدده  طةبدد  اسس  قدد  اةفددد  ة  الهعافدد  إ هددهذه هددسة   

 بة دددده حة دددد   االب ل دددد ى اادددد يل ال (دددد   الال ةةددددد  افددددالخهاه  ادددد ا   ددددال   ال دددد    ال   ددددة  لدددده    ح ا  دددد  

الب ل ددددد ى   ة فددددد ى اال ن   افدددددالخها اض  دددددن  جال دددددع الهعافددددد 04/0 ط لبددددد   ط لبددددد   هددددد     دددددل  ض541الهعافددددد   

   (ددةه الهعافدد  إ ددل  اال   ددة  لدده     ال دد    ل ةدد س  دده  ال دد    ال ةدد س ال دد  ط ال   ددة  لدده  ال ةبدد 

 اى  قدهن ال د    ال   دة   %ضا62.05  ى   دال   ال د  ط ال   دة  لده  ال ةبد  كد ىاحه  جالد ئج  دن اه ةد  

ت ددد   ةخددده  جددد ل ذدددن ب أات لاللددد  إل ددد ئة   دددوى ال ةبددد   ددد    دددال   ال ددد  ط ال   دددة  حدددها  ضا77.33لددده     

الهعافدددد  حددددها  جدددد ل ذددددن ب أات لاللدددد  إل دددد ئة   ددددوى  ضدددد  ط  ي دددد  اسس  قدددد  تقددددي  اال وددددر اسسددددخب ات دددد   ةخدددده

حددها الهعافددة   ضدد  ط  ي دد  اسس  قدد  تقددي  اال وددر اا ددال   اسسدد  ع   – ةبدد   دد    ددال   ال دد  ط ال   ددة  ال

   ك ع.الس ل  سح

افيااة  بعنوان ( 2011 ودة ) راسة  يسري د-3 لاادى  أثر كد ماان الصااالبة النفسااية وتعاا  املتغياارات الديموغر

          ةلطة الجامعة 

 االهي   ناذةددد  لدددده  طةبددد  اسس  قدددد   بقدددض ااال وددددراتل ع كدددل  ددددن ال ددد    ال   ددددة    قنذدددد  هدددهذه الهعافددد  

 اها الب لد    ةد س ال د    ال   دة  افدالخ اض ط لبد   ط لبد   دن طد   اسس  قد 238  ي جده حة د  الهعافد   

ل   دة   دوى ال د    ا اع بد ط   ة س اال ج ة ج د  الق دل الال د     دن إحدهالة   ت د ه جالد ئج الهعافد   جد ل 

 . اال ج ة ج   الق ل الال     

الضااغا النفيااعي وعالقتااه بالصااالبة النفسااية لاادى ةلطااة  بعنااوان (  2011الطياار قاادار) عااادل دراسااة ايهيااد  -4

 كلية التربية         

ح ا  دددد     ددددال   ال دددد    ال   ددددة   لدددده  طةبدددد  كةةدددد  هددددهذه الهعافدددد    قنذدددد    ددددال أ ت ال دددد   ال  سدددد ي     

الب ل د    افدالخه هض ط لبد   ط لبد   دن كةةد  التر ةد  ا843اا (دل    ي جده حة د  الهعافد   دن   ق   التر ة   ج 

جالدددد ئج الهعافددددد    ةددددنت اظ دددده  ال دددد    ال   دددددة  الددددسو احه دددده الب ل دددد  ا  ةدددد س ال دددد   ال  سدددد ي    ةدددد س 



 2021العدد الثامن ديسمبر  أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بمستوى الصالبة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلنسانية.

  
 

  

 231 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

ال   ددة  لدده  ال دد    قددهالت   خ  دد   دد   قددهن ال دد    ال   ددة  لدده  طدد   اليةةدد   اى   ددال   ال دد    

 احدل  ن ال  لب ت .

بعناااوان ادراة الضاااغوط النفساااية وعالقتهاااا بسااامعي ال خصاااية املناعياااة   2014دراساااة مرياماااة حنصاااا ي   -5

دراسااااة ميدانيااااة علااااج األساااااا ة الجااااامعيين  اتنفعااااا ي جااااي اااااوء الاااا كاء  ]الصااااالبة النفسااااية والتو يديااااة  

  اداريةمل ام املمارسين 

 دددددل    دددددور الق اددددد   دددددوى الدددددسك ه ال جدددددها    ةكقددددد لة  بدددددوى إلعا  ال ددددد  ط ال   دددددة   فددددد تي إهدددددهذه الهعافددددد     

ال ددددد  ط  إلاع  دددددل    دددددور الق اددددد   دددددوى ال   دددددة   الال تةهيددددد   تدددددسلى هدددددهذه إ الشة دددددة  اا  حةددددد   ال ددددد   

  قةوى اا  عفددددوى اةدددد ا ال   دددة   ةكق لهدددد   بددددوى فددد تي الشة ددددة  اا  حةدددد  ا  ي جددده القة دددد   ددددن االفددد  س  اسسدددد

ضا افدالخه ه الب ل د  140ض  بةد  حدهله   2013-2012إلاعأ   ج  ق     ده بة دن  د د ن  لةقد ا اسسد  ع   

ع ب طة    جب   وى كل الهعاف   ج ل ح ا  إلةه ااا يل ال (    ةفة ب  اةع ب ط  اا  عج  ا اه        (ةه  

  جبدد   اع ب طةدد ةهيدد  ا تددسلى   (ددةه ال الدد ئج ا ددل  جدد ل ح ادد   ددن إلعا  ال دد  ط  ال دد    ال   ددة   الال ت

   . إلع  ال   ط   االج ق   لال  إل  ئة   وى السك ه 

  بعنوان معنى الحياة وعالفتها بالصالبة النفسية ( 2014صاجي )  بيان دراسة -6

حة دد   ددن طةبدد    ددوى  قةدد  اسيةدد    ال دد    ال   ددة  لدده  االع ب طةدد ال  دد  حددن الق ادد  هدده  هددسا الب دد     

ل  ن الب    قنذد  ال دن ب لده  ضط لب   ط لب  ات   120القة      بة  اس  ا  ق  ل  مال    ال  ل    ن ج

وى  قةد  اسيةد   إيجد ب  اد و  د  اع بد طل جد ل  بة ده  ا ل  ال ودرو اسسدخب  الالخ د تقي  إ  التيحة   الب    

    قة  اسيةد    ال د     0.05لقها  ج ل ذن ب لال  إل  ئة  ح ه   ال    اج  ه تسلى    ا ال     ال   ة 

ال وددر  دد   قةدد  اسيةدد    بقدد  ا 0.05ا تددسلى  جدد ل ذددن ب لالدد  إل د ئة  ح دده   ددال   ال   دة   بقدد  اال وددر اسسددخب 

ل ددددد    ال   دددددة   بقددددد  اال وددددددر  تدددددسلى  جددددد ل ذدددددن ب لالددددد  إل ددددد ئة   ددددد  ا االالخ ددددد  ل ددددد سح طةبددددد  االاال ددددد ل

 الالخ   ل  سح ال   ى اسس ةة  . 

 بعنوان الصالبة النفسية وعالقتها باألحداث الضاغطة  ( 2015)  دراسة  روان عوض -7

؛ تدددسلى  ال ددد     دددوى ال ددد    ال   دددة   االلدددهال  االع ب طةددد  هدددهذه هدددسة الهعافددد  الالقدددن  حددددل الق اددد    

  افدددالخه ه الددده  اذدددنال القة ددد هدددهذه ال  ددد  حدددن   دددال   تددد   دددن ال ددد    ال   دددة   االلدددهال ال ددد     

ا ض ط لبددد   ط لبددد   ج  قددد  ل  دددم665  ي جددده القة ددد   دددن   ااالع بددد ط  الال ةةدددد  اا ددد عى  ددد  ااددد يل ال (ددد   الب ل

ا تددددسلى  ةخدددده ل االلددددهال ال دددد     ةددددنت ال الدددد ئج  جدددد ل ح ادددد  فددددةبة   ددددوى اكقدددد ل ال دددد    ال   ددددة   اكقدددد  اظ

الهعافددد   جددد ل ح اددد  فدددةبة   دددوى الهعجددد  اليةةددد  لة ددد    ال   دددة   الهعجددد  اليةةددد  ل لدددهال ال ددد     ح ددده 

ض  تسلى  ج ل ذن ب أات لالل  إل  ئة   وى  ال ف  لعج ت اذنال القة   حدل اكق ل ال     0.001  ال    

 ل.اةج ال   ة   بق  اال ور اسسخب ل  سح 

  التعليق علج الدراسات السابقة  

جردنا الى الهعافدد ت ال دد     ت دد حه الب لدد  حددل الالق ددم  دد    ددية  الهعافدد  ا   دال  لدده اذ ادد   افددق  لة  ةددم   

التدي     لده ال د    ال   دة   ال د    حددل كقدض الهعافد ت  الب د ل  ل طد فلةب ل د  ذن(د   ن   اذ ده ت دة  

 ال ال      ب  (  ا ال   ط ح    .  ةى التي     له االله
 -: اآلتيويمكن التعليق علج الك الدراسات وفق 
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الهعاف ت  الب  ل ال       ن لة  االهها  التي فقه إلي   اذ ه ههذه    حه   من حيث األهداف : •

 ذال ةد  ال  دبي   تهعافد  دوى ال د    ال   دة   االلدهال ال د      االع ب طةد كق    ن    قنذ  الق ا  

  لعاف   ع اى ح ض ض2000ى لعاف   جدةل لب ى /ك ور اسحس ا تسل ض2011ض  لعاف    ن ةه اهاع  2014

التددي  ض2000 ه دد   لعافدد ت     لدده ال دد    ال   ددة  ا بقددض ااال وددرات االبددن  تهعافدد   جدد ل   ،ض2015

التددي     لدده  ض2015(دد     ةدد ى  وددرات الهي   ناذةدد ا  اي دد  لعافدد      لدده ال دد    ال   ددة   بقددض ااال 

الق اددددد   دددددوى إلعا   ض     لددددده2014  نأ  ددددد  ل  ددددد    ا  لعافددددد    ال   دددددة   ح ا  ددددد    قةددددد  اسيةددددد  ال ددددد  

  االج ق   .ال   ط  ال     ال   ة     ض ه السك ه 

 .خه ه اا يل ال (    ةج احه ذة ة   ةى الهعاف ت افال اما من حيث املنهج : •

 ألدددى ينجدددع  ا دددن لعافددد  البدددن   ذ ددده ابالةددد  اسددد  حة ددد ت الهعافددد ت ال ددد      اماااا مااان حياااث العيناااات : •

       حدد     ب ي د   دد  ذ ده اللرده الب ل دد  اى ه د ات  ذ  دد    لعافدد   اهدهاذة   لدده له  ااي جةد ل بةقد   كدل 

ض ط لبدددد  843 ة دددده    ض 2011   ن ةدددده اددددهاع   ةددددى الهعافدددد ت ذ ن دددد   دددد  كدددد ى اسدددد  القة دددد  ذي دددد  تبوددددرا تهعافدددد  

ا دددل    ةضددد ذ ط لبددد   ط لبددد    ض120ض 2014(ددد      ن ددد   ددد  كددد ى اسددد  القة ددد  (ددد ور تهعافددد    ةددد ى  ط لبددد  

     ال ف  .االبن  ك ى  قر ة  اس  القة   ذي الهعاف ت

  االفددددددد ب ج  الا  سس دددددددع ذ ددددددده افدددددددالخه ه كدددددددل الهعافدددددد ت ال ددددددد    :اماااااااا مااااااان حياااااااث األدوات املسااااااات دمة •

  .لهعاف ت  الب  ل ال         ا ج ب االلا  افالخهاا ع الهعاف  اسي لة      ا   ه بسلى  اااقة   ت

  ض2014ذ ددده اجدددنو  ن ددد   ددد  البي ددد  امليةةددد  الةةدةددد  تهعافددد   ذال ةددد  ال  دددبي   :مااان حياااث مكاااان أ را هااااأماااا  •

ض  ه ددد    دددن البي ددد  20014(ددد    ض   ةددد ى 2011  بق دددة  اجدددنو  ددد  البي ددد  القنااةددد  تهعافدددتي   ن ةددده ادددهاع

ض اي    ن البي   ال  عأ  تهعاف   ع اى ح ض 2000ال ة  ةخة  تهعاف   جدةل لب ى /إ ناهة  اسحس ع  

 .ض2013 نأ    ل        اسسيائنأ  تهعاف ض   ن البي    2015

  ذدددددةى ا ةددددد  الهعافدددد ت     لددددده   ددددد لح ال ددددد  اماااااا  مااااان حياااااث املفااااااهيم واملصاااااطلحات املسااااات دمة : •

ض 2015 ع اى حدددد ض    دددد لح الددددهال اسيةدددد   ال دددد     تهعافدددد   افددددالخه هال   ددددة  اه دددد   لعافدددد ت 

ض لعافددد    ن ةددده ادددهاع  2014  ددد لح ال ددد  ط ال   دددة  تهعافددد   ذال ةددد  ال  دددبي  افدددالخه ه لعافددد ت 

 .ض2013 لعاف    نأ    ل       ض2005إ ناهة  اسحس ع   لعاف   جدةل لب ى /  ض2011

ذ ددده   (دددةه كقدددض الهعافددد ت ا دددل  جددد ل ح اددد  إع ب طةددد   دددوى ال ددد    ال   ددددة  النتااااائ  :أمااااا ماااان حيااااث  •

ا ةدددددددد   اظةددددددددنتض تددددددددسلى 2015ض  ع اى حدددددددد ض   2014ال دددددددد      تهعافدددددددد   ذال ةدددددددد  ال  ددددددددبي   االلددددددددهات

 
 
ض 2014تهعافددددد   ذال ةددددد  ال  دددددبي   دددددن ال ددددد    ال   دددددة  لددددده  اذدددددنال القة ددددد ت  الهعافددددد ت   دددددال   حددددد ال

ض 2011لعافددد      ةددده ادددهاع  اظةدددنتضا ددد  لدددوى 2014ض  لعافددد    ةددد ى (ددد    2005 لعافددد   لبددد ى /اسحسددد ع 

   ددن  ال   دة   دال    دد خ ض  دن ال دد    
 
ا تددسلى ت دد ه جالد ئج  كقددض الهعافد ت  جدد ل   دال   حدد ال

 ض2005اسحسددددد ع إ ددددناهة   لبدددد ى /ل ضا لعافدددد    جدةدددد 2014فدددد   ذال ةدددد  ال  ددددبي ال دددد  ط ال   ددددة   تهعا

          .ض2015 لعاف   ع اى ح ض 

 منهج الدراسة وإ راءاتها

      -منهج الدراسة:

ينال ب   "الهعاف  ال ( ة     د  ل ج ةع الهعاف ت التي   ال   ج ع ا بقه الب ل   ب  ات الب   ال (   السو            

 اان ب دددد    بةقدددد   ب ضددددع ج  حدددد   ددددن ال دددد س ا  حددددهل  لةددددة  اسي دددد ئم اسي ضددددن  
 
 ددددن االشددددة ها ا   ج  حدددد   ددددن  ا
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 الرددن  ا ا  ذ ددةة   ددن االلددهالا ا  جر  دد   ذ نأدد ا ا  او ج حدد
 
يبددن  ددن الردد اهن التددي ي  ددن اى ين دد  الشددة   دد    

 لعاف   . 

 -مجتمع الدراسة وعينتها:

ا/  2019 ي ى  جال ع الهعاف   ن اح  ه هة    الالهع ب  يةة  القة ا اة   جة     هي   الةتىا لةق ا الهعاس ي     

  دن ا د  19ض افدال أ    13 أ ا   اادع  ضافدال أ  افدال32  ض .  الب ل  حدهله 2020ا
 
ض افدال أ ا  د  ابالةد عه  ح د ائة 

ال ن  ددة ا  ألددى لةالقددن  حدددل االلددهال ال دد      ح ا  دد  التر ةدد  اسة (دد ا  ا دد  الة دد  اةججةوزيدد ا  ا دد  الة دد  

 لةب  ت    هي   الةتى . –ة  الالهع ب  يةة  القة ا اة   ج   ل     ال   ة  له  حة    ن اح  ه هة   

 -أدوات الدراسة:

: مقياس أحداث الحياة  الضاغطة.
ا
 أوت

ا   دددددد  حددددددنض  ل ةدددددد س االلددددددهال ال دددددد     ض 2015 ى ذ دددددده  بخدددددده الب ل دددددد    ةدددددد س   قددددددي     دددددده   دددددد 

 االف ب ج  حدل حهل  ن املي  وى  اسةقراه    حة  ال  ب   الصي  ال   ة  ل فال  ل   ن يعائ  .

ا       ب  ل ل ات  التي   ه االفالق جه ب      الهعاف ا ذ ه احال هت الب ل د  حددل االفد ب ج  الا  عئي دة   د      

 ض ف الهعاف ا  اه ا  ه االف ب ج  حد  فبق      ع عئي ة   ه  : ج ع ااقة   ت ال ا   حن    

 ضذ نات.6 حهل ذ نا ه  اانهي  املي ع اال ن : ض ا     ة  ت الق ه-1

 ض ذ نات.7 حهل ذ نا ه  الهاذقة   املي ع ال     : ج   -2

 ض ذ نات.8ال ةم   اة  "  حهل ذ نا ه   ال ةم اانهي  ا  املي ع ال  ل :3

 ض ذ نات.5املي ع الناكع : (ق ب  إلاع  ال اه  حهل ذ نا ه  -4

 ض ذ نات.6اار هن ال ة تة  لة   ط"  حهل ذ نا ه   املي ع اسة  ب:-5

 ض ذ نات.7ال   ط ال   ة  الح  ه هة   الالهع ب   حهل ذ نا ه   املي ع ال  لس:-6

 ض ذ نات.10اار هن ال  ة ل جة "  حهل ذ نا ه   املي ع ال  كع:-7

ض ذ ددن ا  ك جدده ابالبدد عات إج  دد  ال  ددنات االفدد ب ج    ددهل ا او إى 49 بددسلى   دد  ه هددسة االفدد ب ج         

 البدال   ال  د  اا د  هذ  لة  ةد س ليل حب ع    ل إج   تا 
 
  ة  يال   صية  ال  نات اة يج  ة   جرنا

 .عاف  اسي    لسا    الالةتةه  ن (هب اا ة س   ب  هااقال ه  ع ال    لةه

 -   ل    (هب اا ة س كقه  طنب  ال  ل    : صدق القياس:  -

 - الصدق .الظاهري )املحكمون(: (أ 

اا ةددددد س حددددددل  ج  حددددد   دددددن افددددد  س  حةددددد  الددددد  ب  يةةددددد  القةددددد ا اة  ددددد جة  لةب ددددد تا   سس  قددددد   إأ  حدددددنض

ا  ادددده ا   دددد ا حدددددل (دددد لة   قردددد  حبدددد عات 
 
االفدددد نأ  اةفدددد  ة  ا  ادددده  ةدددد  حددددهله  الدددده  ح ددددن افددددال أا

   %. ل  ي سذ ا او حب ع   ن حب عات االف ب ج .80اا ة سا  

 -ثطات املقياس: ( ب

  دد  ل دد            
 
 فددةي  تري 

 
بدد ت اا ةدد س  ددةتثر  ددن طنأ دد ؛  ألددى الى كددل طنأ دد   ددن هددسة ال ددنب    ددم هددهذ 

يخالةدد  حددن  دد ق  ال ددنبا  افددالخهاا اتثددر  ددن طنأ دد  سي دد   ال بدد ت جدد ه ب دده     ةددم الالي  ددل  إح دد ه  قةدد  

 اتثر لة ب تا  ه     ف     ور إلةه ذة   يةت :
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لةال  م  دن هدسا ال د ف  دن ال بد ت ح سسده افدالج   ت اذدنال القة د  حددل   ةد س   ( ثطات اتتساق الداخلي:1     

االلدددهال ال ددد       فدددالخهاا  قددد   ت االع بددد ط  دددوى لعجددد  كدددل حبددد ع    ج ددد ف حبددد عات كدددل   ددد ع  خالمدددي لددده؛ 

 ض  ي ضح ألى .01 ألى لة ا   حدل الترا    وى حب عات اا ة س      عةا  اسسه ن  

  ع املي  ع.   نلا هل   م اع   ف اة    عض     د ور إ ل اى اا ة س  نا   يالضح  ن اسسه ن ا  

 ل     ب ت االت  ب الهابد   وى كل    ع  ن     ع اا ة س كةه.  
ّ
  اه    اي  

 (: قيمة )ر( بين كد محور من محاور مقياس األحداث الضاغطة واملقياس كله انتمي له 0 ،2 دول  ) 

 قيمة )ر(  عدد الفقرات محاور املقياس املحور 

 ** 0.695 6 اواغا مقلقات العب املنهي األول 

ش نقص الدافعية الثاني   7 0.699 ** 

 ** 0.676 8 الضيق املنهي الثالث

الوقت صعوبة ادارة  الرابع  5 0.666 ** 

 ** 0.766 6 املظاهر السلو ية للضغوط الخامس

 ** 0.690 7 الضغوط النفسية السادس

 ** 0.792 10 املظاهر الفسيولو ية السابع

 ** 0.712 49 الدر ة الكلية

ض  يالضح اى اا ة س يال الع   ق  ل  ب ت  ن  ع    0ا2 ال رن إ ل اة   ق   ت ال ب ت ال اعل     اسسه ن     

 ج ةع املي  عا     يهن حدل ( لة  اا ة س.

 -( ثطات التجزئة النصفية :2

 -( ثطات معامد ألفا رونطاخ:3

   فالخهاا الالجيئ  ال   ة ا   ق  ل ال  تن  جب خا  اه اش عت ال ال ئج إ ل:
 
    ل    ال ب ت اي  

 ( معامد الثطات ملقياس األحداث الضاغطة بطريقعي التجزئة النصفية 0، 3 دول ) 

 الالجيئ  ال   ة   ال  تن جب خ  حهل ال  نات  طنأ   ل    ال ب ت لة   ط ال   ة   املي  عض 

 0.778 0.779 6 ض ا     ة  ت الق  اانهي 

 0.798 0.773 7 ج   الهاذقة 

 0.781 737..0 8 ال ةم اانهي

 0.835 0.818 5 (ق ب  إلاع  ال اه

 0.738 0.730 6 اار هن ال ة تة  لة   ط 

 0.811 0.793 7 ال   ط ال   ة   

 0.755 0.767 10 اار هن ال  ة ل جة 

 0.828 0.789 49 الهعج  اليةة 

ض يالضدددح اى اا ةددد س يال الدددع   ق  دددل  بددد ت  ن  دددع  ددد  0ا3 بددد ل رن إ دددل ادددة   قددد   ت ال بددد ت الددد اعل   ددد  اسسددده ن  

 . املي  عا     يهن حدل ( لة  اا ة س
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 -مقياس الصالبة النفسية: :ثانيا    

كددددةلا  عئي ددددة   دددد  ج ددددع ااقة  دددد ت ال ا دددد  حدددددن ض    2011  ةدددد س   ن ةدددده البوددددر ادددددهاع  ذ دددده افددددالخه ه  الب ل دددد 

حددل  حدهلا  دن  االفد  س  املةال دوى  د  القةد ا ال   دة   التر  أد  اقنذد   االفد ب ج     حدنض   ض ف الهعاف ا  

 ا  اه ا  ه االف ب ج  حد           ع عئي ة   ه  :   ه    ه     ا ض ف الهعاف 

 ض ذ ن .16 حهل ذ نا ه   ملي ع اال ن : االلتزاا -1

 ض ذ ن .16 حهل ذ نا ه   املي ع ال     : الال     -2

 ض ذ ن .15 حهل ذ نا ه   ملي ع ال  ل : الال هو -3

ض ذ ن ا  ك جه ابالب عات إج    ذ نات االف ب ج    هل ا او إى ليل حب ع  47 بسلى     ه هسة االف ب ج       

 البددددال   ال  دددد  اا دددد  هذ  لة  ةدددد س  تا  دددد ل إج  دددد
 
  ةدددد  يددددال   صددددية  ال  ددددنات االيج  ةدددد   ال ددددةبة   جرددددنا

 ااقال ه  ع ال    لةهعاف  اسي    لسا    الالةتةه  ن (هب اا ة س   ب  ه  حدل ال    

 (  4،0 دول رقم) 

 محاور املقاييس وارقام العطارات اتيجابية والسلطية 

 اعا ا القب عات ال ةبة   اعا ا القب عات االيج  ة   القب عاتحهل  املي  ع  ت

 46-37-28-25-16-7-16 43-40-34-31-22-19-13—10-4-1 16 االلتزاا  1

 47-38-35-32-11 44-41-29-26-23-20-17-14-8-5-2 16 الال    2

 42-36-21 45-39-33-30-27-24-18-15-12-9-6-3 15 الال هو 3

ا إأ     
 
 لةالددستور ذدد ى لعجدد    دد  ع اا ةدد س هدد   ج دد ف لعجدد ت كددل   دد ع حدددل لدده   ال ج ددع لعجدد ت   دد  ع  قدد 

لدديب لة  ةدد س لعجدد  كةةدد  ا  الهعجدد  الق لةدد  حدددل كددل  جدد ع ت ددور إ ددل اال ج هدد ت االيج  ةدد   الق لةدد  ج دد  هددسا 

 ال ةبة  ج   هسا املي ع . اال ج ه تاملي عا  الهعج  اا خ    حدل كل    ع ت ور إ ل 

 -   ل    (هب اا ة س كقه  طنب  ال  ل    : صدق القياس:  -أ

إأ حددنض اا ةدد س حدددل  ج  حدد   ددن افدد  س  حةدد  الدد  ب  يةةدد   الصاادق الظاااهري )املحكمااون(: ( ت

لةب دد ت   سس  قدد  اةفدد  ة      هي دد  الةددتى   ا  ادده  ةدد  حددهله  الدده  ح ددن  –القةدد ا اة  دد جة  

ا
 
%. لددددد  ي ددددسذ ا او حبدددد ع   دددددن 85 ادددده ا   ددددد ا حدددددل (دددد لة   قرددددد  حبدددد عات اا ةدددد سا   افددددال أا

   حب عات االف ب ج .

 ثطات املقياس: ( ث

         
 
 ددد  ل ددد    بددد ت اا ةددد س  دددةتثر  دددن طنأ ددد ؛  ألدددى الى كدددل طنأ ددد   دددن هدددسة ال دددنب    دددم هدددهذ 

 يخالةددد  حدددن  ددد ق  ال دددنبا  افدددالخهاا اتثدددر  دددن طنأ ددد  سي ددد   ال
 
 بددد ت جددد ه ب ددده     ةدددم فدددةي  تري 

 الالي  ل  إح  ه  قة  اتثر لة ب تا  ه     ف     ور إلةه ذة   يةت :

لةال  م  ن هسا ال  ف  ن ال ب ت ح سسه افالج   ت اذدنال القة د  حددل   (ثطات اتتساق الداخلي:1     

  ة س ال     ال   ة    فالخهاا  ق   ت االع ب ط  وى لعج  كل حب ع    ج  ف حب عات كل    ع 

 ض  ي ضح ألى. 0 ا 5 خالمي له؛  ألى لة ا   حدل الترا    وى حب عات اا ة س      عةا  اسسه ن   

 سسه ن ال   م اع   ف اة    عض     د ور إ ل اى اا ة س  ترا     نلا ه  ع املي  ع.يالضح  ن ا     

 ل     ب ت االت  ب الهابد   وى كل    ع  ن     ع اا ة س كةه.       
ّ
  اه    اي  
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 (: قيمة )ر( بين كد محور من محاور مقياس الصالبة  النفسية واملقياس كله انتمي له0، 5 دول  ) 

 

اى اا ة س يال الع   ق  ل  ب ت  ن  ع  د   ض يالضح5ا0 ال رن إ ل اة   ق   ت ال ب ت ال اعل     اسسه ن    

 ج ةع املي  عا     يهن حدل ( لة  اا ة س.

 -النصفية: ( ثطات التجزئة 2

 -( ثطات معامد ألفا رونطاخ:3

   فالخهاا الالجيئ  ال   ة ا   ق  ل      
 
 ا  اه اش عت ال ال ئج إ ل:ال     جب خ   ل    ال ب ت اي  

 ) (  وألفاك ونطاخ( معامد الثطات ملقياس الصالبة النفسية بطريقعي التجزئة النصفية  0،6 دول ) 

 الالجيئ  ال   ة   ال  تن جب خ  حهل ال  نات  طنأ   ل    ال ب ت ال     ال   ة   املي  عض 

 0.899 0.849 16 االلتزاا 

 0.774 0.754 16 الال   

 0.808 0.806 15 الال هو

 8620. 8680. 47 الهعج  اليةة 

 

ض يالضح اى اا ة س يال الع   ق  دل  بد ت  ن  دع  د  0ا6 ب ل رن إ ل اة   ق   ت ال ب ت ال اعل     اسسه ن  

 اا ة س.املي  عا     يهن حدل ( لة  

 -اإلحصائية:  األساليب   - 

ال   دة ا تدسلى سي د   االت د ب ض  ق  ل اع بد ط  ورفد ى ةيجد ل الق اد   دوى االلدهال ال د      ال د    1

 الهابد  ا ة س ال     ال   ة .

 ض  ق  ل ال  تن جب خ  الالجيئ  ال   ة .2

 ض ابالب ع  تض لهالل  ال ن ب  وى املس  ح ت اا ال ة .  3

 لة ن ب .   one -  way   ANOVA االل لوض ابالب ع   ةةل الالب ين 4

 -الدراسة:نتائ   

 او د عالقة بين الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة الطحث؟التساؤل اتول: هد  

 لةال  م  ن  ي  هسا ال ران    افالخهاا  ق  ل اع ب ط  ورفد ىا البالبد ع طبةقد  الق اد  االع ب طةد   دوى     

  سلى. اسسه ن الال    ي ضح ال ال ئج اسة (   ال     اال     ال   ة   الهال اسية   

 

حهل      ع اا ة س  املي ع 

 ال  نات 

 اة    عض 

 **0.73 16 االلتزاا  اال ن 

 **0.78 16 الال    ال    

 **0.74 15 الال هو ال  ل 
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 (0،7)  دول 

 يوضح العالقة بين الصالبة النفسية وإحداث الحياة الضاغطة

 االلهال اسية   ال      

 ال     ال   ة 

 الال هو الال    االلتزاا 

 -0.509 -0.596 -0.562 ض ا     ة  ت الق  اانهي 

 -0.647 -0.745 -0.698 ج   الهاذقة 

 -0.578 -0.587 -0.546 ال ةم اانهي

 -0.689 -0.698 -0.569 (ق ب  إلاع  ال اه

 -0.478 -0.647 -0.432 اار هن ال ة تة  لة   ط 

 -0.489 -0.756 -0.578 ال   ط ال   ة  

 -0.399 -0.579 -0.334 اار هن ال  ة ل جة 

 0.562- 0.599- 0.662- الهعج  اليةة 

 

 -من خالل الجدول السابق يتضح اآلتي:  

 ج ل ح ا  لال  إل  ئة   ف لب   وى االلهال اسية   ال       ال د    ال   دة ا  ج ةدع هدسة االع ب طد ت    

 ض.0.05لال  ح ه   ال    

 التساؤل األول: افسير     

يالضددددح  ددددن بدددد ن اسسدددده ن ال دددد  م    ددددم فددددران اال نا ذ لددددهعج ت اان  قدددد  حددددد  افدددد ب ج  الددددهال اسيةدددد           

ال        ن ب  ب د  لعجد ت  ن  قد   د  افد ب ج  ال د    ال   دة ا إأ  بدوى  جد ل ح اد  فد لب   لالد  إل د ئة  

ة ج ةج      ةد ا ذيأد ل  ال د  ط   ةدل    الهعج  اليةة  اف ب ج  االلهال ال       ال     ال   ة ا  هس

 ددددن   ددددال   ال دددد    ال   ددددة  ا ذ ددددهع  ال ددددنل حدددددل اا اجةدددد   الال ددددهو  ال دددد      ددددق   يأدددد ل  ال دددد  ط ا 

ض 2015 تددسلى  القددهل   دد لع ال دد  ط الهابةةدد   اسة عجةدد      ال ددم جالدد ئج هددسا فددران  ددع لعافدد    ع اى حدد ض

 ال ال       ال     ال   ة  .التي ت  ه حن  ج ل ح ا  ف لب   وى االله

 الضاغطة لدى عينة الطحث؟ مستوى األحداثما  الثاني:التساؤل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021العدد الثامن ديسمبر  أحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بمستوى الصالبة النفسية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلنسانية.

  
 

  

 238 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 (8،0 دول ) 

 دتلة الفرق بين املتوسا الفرضعي واملتوسا الحساتي واحدة تختطار  الثاني لعينة( اتختطار 0،8 دول ) 

 32=الضاغطة ن استطانة اتحداث   الكلية علج للعينة 

 ااال ف   ال   ط ال   ة  

 اسي  ب  

 االج نا  

 ااقة عو 

 ال نض 

 اسي  ب  

   ال    اة   ت لعج  اسينأ 

 الهالل 

 0.000 92.610 30 14.59 0.877 14.65 ض ا     ة  ت الق  اانهي 

 0.000 91.955 30 16.33 0.989 16.39 ج   الهاذقة 

 0.000 38.158 30 18.60 2.723 18.71 ال ةم اانهي

 0.000 56.209 30 11.56 1.145 11.61 (ق ب  إلاع  ال اه

 0.000 31.054 30 13.17 2.362 13.23 اار هن ال ة تة  لة   ط 

 0.000 10.780 30 24.30 7.552 24.35 ال   ط ال   ة  

 0.000 38.340 30 18.46 2.682 18.52 اار هن ال  ة ل جة 

 0.000 44.416 31 17.07 3.741 35.135 الهعج  اليةة 

 

 ي بوى  ن ب ن اسسه ن ال   م اى ااال ف  اسي  ب  لهعج ت  ال ف  اسي  ب  حدل اف ب ج      

ضا ح ددددده    عجددددد  هدددددسا ااال فددددد    اال فددددد  اسي ددددد ب  ال ن ددددد ي* ل فددددد ب ج  35.135االلدددددهال ال ددددد     تيدددددل  

ض د ددور 35.135حدددل  قةدد ع الالصددية  لعجدد ت    ددخة  اكقدد ل  ضدد ن ذ دد ت ذدد ى ااال فدد  اسي دد ب     ب الحال دد ل

ض اى ااال فدد  ت 8ه ن  إ ددل  يايدده االلددهال ال دد      ا اجةدد  هددسة اا اادد  لعجدد  ح لةدد  ا ت دد  ي لددظ  ددن اسسدد

ضا 18.71ضا   ال دةم اانهددي  16.39ض ا  ج د  الهاذقةدد   14.65اسي د  ة  الكقد ل ضدد ا     ة د ت القدد  اانهدي   

ض ا   24.35ض ا   ال دددد  ط ال   ددددة   13.23ضا   ااردددد هن ال ددددة تة  لة دددد  ط  11.61  (ددددق ب  إلاع  ال ادددده  

 ع الالصدية  لدهعج ت  ال فد  ت ت دور ادة   ةدى ااال فد  ت إ دل ضا  ب  ه حدل  قةد18.52اار هن ال  ة ل جة   

اى اح ددد ه هة ددد  الالدددهع ب  لددده    لعجددد  ح لةددد    دددن ال ددد  ط  ال   دددة  حددددل  ةدددى  االكقددد ل ا ا ددد  كقددده ال ددد  ط 

ضا 24.35ض إ ل اى ااال ف  اسي  ب  لهعج ت اح  ه هة    الالهع ب حدل هسا البقه  8ال   ة  ذي ور اسسه ن  

ضا   ددد  د دددور إ دددل اى اح ددد ه هة ددد   الالدددهع ب لددده    لعجددد  ح لةددد  حددددل كقددده ال ددد  ط 7.552اقةددد عو   االج دددنا  ا

ال   دة   لقددل اأدد ل  ال دد  ط ال   ددة  لده  اح دد ه هة دد  الالددهع ب دقدد ل ا دل اأدد ل  االحبدد ه االك لي ةدد   اةلاعأدد  

ال ال دد      دد    (ددةه الةدده  الب  ةدد  ذ دد   حددن  ةدد ا الالددهع ب اسسدد  ع    يال ددم اا ددال   اان  ددع  ددن االلدده

ض تدددددسلى لعافددددد   ع اى حددددد ض 2005ض  لعافددددد   جدةدددددل لبددددد ى /إ دددددناهة  اسحسددددد ع  2014لعافددددد   ذال ةددددد  ال  دددددبي 

 ض.  2015

 التساؤل الثالث : ما مستوى الصالبة النفسية لدى عينة الطحث؟
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 (  0،9 دول ) 

 لعينة واحدة  تختطار دتلة الفرق بين املتوسا الفرضعي واملتوسا الحساتي   ي( اتختطار التان 0،9 دول ) 

 32للعينة الكلية  علج استطانة الصالبة النفسية  ن=

 ااال ف   ال     ال   ة 

 اسي  ب  

 االج نا  

 ااقة عو 

 ال نض 

 اسي  ب  

   ال    اة   ت لعج  اسينأ 

 الهالل 

 0.000 92.36 30 33.45 1.80 35.94 االلتزاا 

 0.000 80.26 30 30.23 4.10 35.03 الال   

 0.000 75.23 30 31.90 3.56 35.88 الال هو

 0.000 82.616 31 29.933 3.1533 35.616 الهعج  اليةة 

ي بدددوى  دددن بددد ن اسسددده ن ال ددد  م اى ااال فددد  اسي ددد ب  لدددهعج ت  ال فددد  اسي ددد ب  حددددل افددد ب ج  ال ددد          

ضا  ح دده    عجدد  هددسا ااال فدد    اال فدد  اسي دد ب  ال ن دد ي* ل فدد ب ج    ب الحال دد ل حدددل 35.616ال   ددة  تيددل  

ض د دددددور إ دددددل  يايددددده 35.616  قةدددد ع الالصدددددية  الدددددهعج ت    دددددخة  اكقددددد ل  ضددددد ن ذ دددد ت ذددددد ى ااال فددددد  اسي ددددد ب  

  35.94ض  اى ااال فد  ت اسي د  ة  الكقد ل االلتددزاا   9ال د    ال   دة   هعجد  ح لةدد  ا ت د  ي لدظ  دن اسسدده ن 

ضا  ب دددد ه حدددددل  قةدددد ع الالصددددية  لددددهعج ت  ال فدددد  ت  ت ددددور اددددة   ةددددى 35.88ضا   الال ددددهو 35.03ض ا   الددددال    

   لعج  ح لةد    دن ال د    ال   دة  حددل  ةدى االكقد ل ا ا د  البقده ااال ف  ت إ ل اى اح  ه هةة  الالهع ب  له 

ض إ ددددددل اى ااال فدددددد  اسي دددددد ب  لددددددهعج ت اح دددددد ه هة دددددد  الالددددددهع ب حدددددددل هددددددسا البقدددددده   9االلتددددددزاا ذي ددددددور اسسدددددده ن    

ضا   دددد  د ددددور إ ددددل اى اح دددد ه هة دددد   الالددددهع ب لدددده    لعجدددد  ح لةدددد  حدددددل كقدددده 1.80ضا  االج ددددنا  ااقةدددد عو  35.94 

تددزاا ا أ  ددن ألددى  ددةى اح دد ه هة دد  الالددهع ب هدد   ددن ال  دد ت ال  حةدد   ااددر ن   دد  املسال ددع لددسا ذددةى   ددالقة  االل

  ال م هسة ال  ةج       (ةه  االجال        ااس     ال   ح     ن ال     ال   ة  دق ب جضسة  ال  س ي 

ض 2014ض  لعافدد    ةدد ى (دد    2005ض  لعافدد   جدةددل لبدد ى /إ ددناهة  اسحسدد ع 2014 إلي دد  لعافدد   ذال ةدد  ال  ددبي

اظةنت   ال     خ ض  ن ال     ال   ة  له  ض التي  2011لعاف     ن ةه اهاع   ي    هسة ال  ةج   خ ل  

 اذنال القة   .

ذةجده  االلتدزااال   حد ن  دن اش عت الةده لعافد   ك بد اا   د لو ض د  اى  دن لهيده   د  أ  ن    ور ألى    ض ه   

 د    دة  الق دل  االجده     دن ع    احال د لة  ة د  الق دل  اه ةالده فد اه لده ا  ل بدنأن ا احال د لةي ق ب حددل  

   ر ه  .   االلتزاا ب   ه ه    إجج ا ح ةه  ضن ع      ةه   ر لة  الق ل 

   -التساؤل الرابع : 

أات لاللدددد   إل دددد ئة   حدددددل ال دددد    ال   ددددة  لدددده  حة دددد   ددددن   د هددددل   جدددده ذددددن بلإلج  دددد  حددددن ال ددددران ال دددد    :دددد  

 ل    ال ور ال  ف  السك ع/ اةج ل ض؟   اة   جة اح  ه هة   الالهع ب  يةة  القة ا 
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 lndependent  -  t( نتائ  است دام اختطار  ت ملجموعتين مستقلتين 10الجدول ) 

test     .)جي استطانة الصالبة النفسية حسب متغير الجنس ) ال  ور ي اإلناث 

 ااال ف   ى اسسخب

 اسي  ب 

 االج نا  

 ااقة عو 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددال     اة   ت لعج  اسينأ 

 الهالل 

  6.45- 30 7.45 33.26 13 السك ع 

 5.36 30.45 19 اةج ل 0.000

ض ا ا ددد  7.45ضا  االج دددنا  ااقةددد عو  33.36يالضدددح  دددن بددد ن اسسددده ن ال ددد  م اى ااال فددد  اسي ددد ب  لةدددسك ع     

ضا  اى   ددددال   الهاللدددد  6.45-ض  اى اة دددد  ت  5.36ض ا  االج ددددنا  ااقةدددد عو   30.45 ال فدددد  اسي دددد ب  لإلجدددد ل   

   اف ب ج  ال     ال   دة  لده  حة د   ض     يهن حدل  ج ل ذن ب  وى السك ع  اةج ل0.05ض ا( ن  ن  0.00 

الهعاف  ل  سح السك ع  عب    نجع اليأ ل     ال     ال   ة  له  الدسك ع حن د  لده  اةجد ل ل بةقد  االبدال   

 ددوى اسسخ ددوى  ددن ال  لةدد  ال  ددة ل جة   الالي أخةدد  اذ بةقدد  الددستن اتثددر (دد     ددن االج دد  ااقن ذدد    بةق  دد  

  .اسي  ف   الناة   

 التساؤل الخامس:   

حدددددل االلددددهال ال دددد     لدددده  حة دددد   ددددن د هددددل   جدددده ذددددن ب أات لاللدددد   إل دددد ئة  :ددددلإلج  دددد  حددددن ال ددددران ال      

 اح  ه هة   الالهع ب  يةة  القة ا اة   جة  ل    ال ور ال  ف   السك ع/اةج لض؟ 

جي استطانة     lndependent  -  t  - test(  نتائ  است دام اختطار ت ملجموعتين مستقلتين   1،1الجدول ) 

 الضغوط  النفسية حسب متغير الجنس ) ال  ور ي اإلناث(. 

 ااال ف   ى اسسخب

 اسي  ب 

 االج نا  

 ااقة عو 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددال     اة   ت لعج  اسينأ 

 الهالل 

  -8.45 30 5.48 30.46 13 السك ع 

 4.12 35.30 19 اةج ل 0.000

ضا ا د   ال فد   5.48ضا  االج دنا  ااقةد عو  30.46يالضح  دن بد ن اسسده ن ال د  م اى ااال فد  اسي د ب  لةدسك ع           

ض 0.00ضا  اى   ددددددال   الهاللدددددد    8.45-ض  اى اة دددددد  ت       4.12ضا  االج ددددددنا  ااقةدددددد عو     35.30اسي دددددد ب  لإلجدددددد ل    

ض     يهن حدل  ج ل ذن ب  وى الدسك ع  اةجد ل  د  افد ب ج  االلدهال ال د      لده  حة د  الهعافد  0.05ا( ن  ن  

جدد ل  هددسا اليأدد ل   دد  إع  دد ف   ددال   ال دد  ط لدده  اةجدد ل ح دده ح دده الددسك ع  ددنلة  ا ددل تقددهل اا ددر لة ت ل دد سح اة 

 . تثر  االحب ه     ح  االل اع االجال  حة  اا  ط  ب    

 التساؤل السادس:  

 ل    ال ور اسةقر ؟ د هل   جه ذن ب أات لالل   إل  ئة   حدل اف ب ج  ال     ال   ة لإلج    حن ال ران ال  ل  :  
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افات املعيارية لدر ات استطانة الصالبة 1،2 دول )  النفسية  كد وعلج  ( املتوسطات الحسابية واتنحر

 . جي الخبرةمحاور الفرعية 

 االج نا  ااقة عو  ااال ف  اسي  ب  ى  اسةقر 

 2.562 29.253 8 5ف  ات ا   1 ن 

 2.358 29.056 14 10ف  ات ا    6

 2.253 28.697 10 ذ ب  ذ   11 ن 

 2.347 28.820 32 الهعج  اليةة 

لالل  ال د ئة   د  لعجد ت  ال فد  ت ال د    ال   دة   ذن ب أاتيالقى  ن ب ن جه ن ال   م   حها  ج ل 

 تيل  بق  اال ور اسةقر .

جي استطانة الصالبة     one -  way   ANOVAاألحادي (  نتائ  است دام اختطار احليد التطاين 1،3الجدول ) 

 النفسية حسب متغير. الخبرة. 

 ج  ح ت    هع الالب ين

 اانبق ت 

   ال   الهالل  اة       ال ف  اانبق ت  لعج ت اسينأ 

  4.784 2 9.789  وى املس  ح ت

0.784 

 

 5.686 30 1943.979 لابل املس  ح ت  0.656

 / / 32 1953.768 املس  ف ال د 

يدددهن حددددد   حدددها  جدددد ل ذدددن ب لالدددد   ض  ا  هددد   دددد  0.784 أالضدددح  دددن اسسدددده ن ال ددد  م اى  اة دددد    ض املي ددد ب   ة دددده          

 ا ور اسةقر   لقل هسة ال  ةج  0.05 ق  أ   وى اذنال القة      اف ب ج  ال     ال   ة   ح ه   ال   لالل   
 
ض  بق 

كقددها  جدد ل ذددن ب لالدد  إل دد ئة  ينجددع إ ددل اى ا ةدد  اذددنال القة دد   ال دد عبوى إ ددل لدده  دد   دد  اسةقددر  ذة ةدد  االذددنال   ددع 

 ف   .  11-6بقر        وى 

 التساؤل السابع:  

ل افددد ب ج  اةلدددهال ال ددد      ل ددد   ال ودددر د هدددل   جددده ذدددن ب أات لاللددد   إل ددد ئة   حددددلإلج  ددد  حدددن ال دددران ال  لددد  :ددد  

 اسةقر ؟

افات املعيارية لدر ات استطانة الضغوط  1،4 دول )   النفسية  كد   ( املتوسطات الحسابية واتنحر

 . جي الخبرة  وعلج محاور الفرعية

 االج نا  ااقة عو  ااال ف  اسي  ب   ى  اسةقر 

 2.254 29.236 8 5ف  ات ا   1 ن 

 2.365 25.456 14 10ف  ات ا    6

 2.456 27.563 10 ذ  ذ ب  11 ن 

 2.259 29.356 32 الهعج  اليةة 

يالدددددقى  دددددن بددددد ن جددددده ن ال ددددد  م   حدددددها  جددددد ل ذدددددن ب  أات لاللددددد  ال ددددد ئة   ددددد  لعجددددد ت  ال فددددد  ت ال ددددد  ط 

 .اال ور اسةقر ال   ة  تيل  بق  
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جي استطانة     one -  way   ANOVAاألحادييطين نتائ  است دام اختطار احليد التطاين  (  1،5الجدول ) 

 اإلحداث الضاغطة  حسب متغير. الخبرة. 

 ج  ح ت    هع الالب ين

 اانبق ت 

   ال   الهالل  اة       ال ف  اانبق ت  لعج ت اسينأ 

  5.126 1 7.896  وى املس  ح ت

0.975 

 

 6.495 31 1943.979 املس  ح ت لابل  0.547

 / / 32 2952.295 املس  ف ال د 

يددهن حددد   حددها  جدد ل ذددن ب لالدد   ض  ا  هدد   دد     0.975 أالضددح  ددن اسسدده ن ال دد  م اى  اة دد    ض املي دد ب   ة دده            

 اال ودر اسةقدر  ألدى الى ا ةد  0.05 ق  أ   وى اذنال القة      افد ب ج  ال د  ط ال   دة   ح ده   دال   لاللد   
 
ض  بقد 

 اذنال القة   له      نأب  ج ب    لع ال   ط ف اه اا لي  ا   ور اا لي  

 -:  نتائ    الدراسة -

 ح دده   ددال و   -1
 
ال دد       ال دد    ال   ددة   ض.  ددوى الددهال  اسيةدد  0.05 جدد ل ح ادد  فدد لب  لالدد  ال دد ئة 

 له  حة   الهعاف  .

 ض.0.05إى   ال   الهال اسية   ال      له  حة   الهعاف   لعج  ح لة  ح ه   ال   لالل  ال  ئة    -2

 ض.0.05إى   ال   ال     ال   ة  له  حة   الهعاف  لعج  ح لة  ح ه   ال   لالل  ال  ئة    -3

 ح ه   ال     ج ل ذن ب أات لال  ال  ئة  -4
 
ض  وى الدسك ع  اةجد ل  د  افد ب ج  ال د    ال   دة  لده  0.05 

 .حة   الهعاف  ل  سح السك ع 

 ح ددده   دددال     -5
 
ض  دددوى الدددسك ع  اةجددد ل  ددد  افددد ب ج  االلدددهال ال ددد     0.05 جددد ل ذدددن ب أات لالددد  ال ددد ئة 

 له  حة   الهعاف  ل  سح اةج ل.

6-   
 
ض  ددددد  افددددد ب ج  ال ددددد    ال   دددددة   لددددده  حة ددددد  0.05 ح ددددده   دددددال    حدددددها  جددددد ل ذدددددن ب أات لالددددد  ال ددددد ئة 

  ال ور  اسةقر .
 
 الهعاف   بق 

 ح ددددددده   دددددددال     -7
 
ض  ددددددد  افددددددد ب ج  ال ددددددد    اةلدددددددهال 0.05حدددددددها  جددددددد ل ذدددددددن ب أات لالددددددد  ال ددددددد ئة 

  ال ور  اسةقر .
 
 ال       له  حة   الهعاف   بق 

 -التوصيات :  -

 -   الهعاف    ص ي الب ل     الت :   ض ه ال ال ئج التي   (ةه الي

الق ددل حدددل إيجدد ل  لدده   ا    الدد  لةال جةدده  اةعشدد ل  اا دد حه   اا دد جه  ال   ددة   ب (دد   ةح دد ه هة دد   -1

 الالهع ب  ا  حه    حدل لل    دقترضة   ن     ت  (ق ب ت .

ح ددده اجال  حددد ت ل عأددد   دددوى اح ددد ه هة ددد  الالدددهع ب   جةدددب اليةةددد   دددن جةددد   بدددوى اح ددد ه هة ددد  الالدددهع ب  -2

 ال  لبدد ت  دددن جةددد  ابدددن   ةيجددد ل  كددل  دددن شدددةجه  خ ةددد  اا دددر لة ت   ااة دد   حددددل حددد   ة    اةاددد ن  دددن 

 ال   ط ال   ة  التي   اجةة . 

 -املقترحات :  -

 .االبن  الال كق  للس  ق  االف نأ  اةف  ة   إجناه لعاف      ة  حدل اليةة ت -1
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 إجناه لعاف     عج   وى كةة ت اسس  ق  االف نأ  اةف  ة  . -2

 إجناه لعاف     ب   حدل اا ظ وى الق  ةوى   سس  ق  االف نأ  اةف  ة  .  -3

 -:املرا ع

فدد لة  ح جدده االتال دد   "اضدد نا  الق ددن اسيددهي   ضا 1998إ ددناهة  حبدده ال ددال ع    -1 فة دد  –ذة دده  ا 

 .الي أه –ا املسةب ال طةي لة   ذ   ال   ى   االا   239ح ل  ااقنذ  االقهل 

ض  ال دد   ال  سدد ي  ح االدده   ل دد    ال   ددة  لدده  طةبدد  كةةدد  2011 ن ةدده حدد لن ذ ضددل البوددر اددهاع   -2

 ض .1هل  ض الق11التر ة   اا (ل ضا  جة  ا   ل كةة  التر ة  االف فة   املسةه  

ا ضدددد  ط اسيةدددد    افدددد لة    اجة  دددد  ‘ال دددد هن  ‘  البدددد  االججةدددد  ض2006  دددد  ى حبدددده ااق دددد   ل ددددن  -3

 .اا نأ  

ض ال دددد    ال   ددددة   ح ا  دددد    اللددددهال ال دددد      عفدددد ل    ج ددددالور  وددددر 2015ع اى  ال دددده حدددد ض   -4

  خ  ع  ا ج  ق  ل  م / كةة  التر ة  / ا   اةعش ل ال  س ي ال  م ف عأ   . 

-38ض  ال     ال   ة  ااملسة  القنبة  لةقة ا ال   ة  ااملسةه ال   ن ا القهل2014ح  لاع  ج ن   -5

 ف عأ  . 37

 ددة   البهجةدد   دد  ح ددن الالدد  ن ةدد    افدد لة    اجة  دد  "الصددي  ال  ضدد  ط اسي اض2000حددد  ح دد ن   -6

 . ال ةم ‘ال  هن  ‘ لاع ال ال   اسيهي  

 ددددة   اا دددد جه  االجال  حةدددد  "  ال وددددرات ك ددددة    دددد  الق ادددد   ددددوى  ال دددد    ال   "ح دددد ل    دددده  خة ددددن  -7

ضدد  ط اسيةدد    احددناض اةتالدد   لدده  ال ددب   اسسدد   عدد  املسةدد  اا ددنأ   لةهعافدد ت  ال   ددة  املسةدده 

    .  138-103ض 7 

ض  دددده    الددددع ال ددددب   اسسدددد  ع    ل دددد    ال   ددددة    دددد    اجةدددد  كقددددض 2014ذال ةدددد  القنبدددد  ال  ددددبي   -8

       . 2014ض ج ذ قر 4  ة  /املسة  اسس  قة  االقهل ال  لس ح ن ااملسةه ال   ط اسية

ض إلاع  ال ددددد  ط ال   دددددة    ح ا  ددددد   ك ددددد تي الشة دددددة  اا  حةددددد  ]ال ددددد    2014 نأ  ددددد  ل  ددددد      -9

ال   ددة   الال تةهيدد  [ دد  ضدد ه الددسك ه االج قدد     /لعافدد   ةهاجةدد  حدددل  االفدد  س  اسسدد  قةوى اا  عفددوى 

 ج  ق   ج ه بة ن  ك  ن   اسسيائن .–إلعاي  ‘ عف ل  لتال عاة  ور  خ  ع  اة ا 

ضال دددددد  ط ال   ددددددة  لدددددده  ااقة دددددد ت   ناتددددددي الال لدددددده    ةةدددددد  2015 قددددددي     دددددده   دددددد  ى ل ددددددن    -10

 اسةنط ا  ح ا     بقض ااال ورات ا عف ل    ج الور  ور  خ  ع  .
 

 دددد  الهعافدددد ت ض فة14جدةددددل لبدددد ى /ا ددددناهة  اسحسدددد ا ال دددد  ط ا جةدددد  اسس  قدددد  اةفدددد  ة  ا جةدددده    -11

 . 398-379اة   جة  

االاال دددد لو  االجال دددد    حدددددل  جةدددد  –ال دددد اه  اا ددددال    –ض  ددددة ور ج حةدددد  اةح ادددد  2002د ددددنو جدددد ل    -12

 خ ددد ع  ا ددد   حةددد   ال ددب   ال ددد    ال   دددة   لاذقةددد  اةججدد ا لددده  الدددسك ع اعفددد ل    ج ددالور  ودددر

 ال  ب كةة  االا  ج  ق  اا  ذة     ن .
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 متطلبات اختيار القادة للعمل اإلداري بأندية الرياضات البحرية في ليبيا 
 أ.ك.د / أسامة سالم محمد الشريف     

        

 املقدمة ومشكلة الدراسة

، انحصتتتتا  املشتتتت   استتتتر اات امراتتتتي  املتاتتتتأ يل مرتتتت ه  ي اتتتتب  يى با يتتتتن  تتتت  امر تتتتت    تتتت  املي تتتتي  تتتت   إن        

، يقتتتي رت تتتا   تتت   مرخىتتتبه متتتن ي ر ولتتتة ييجهبتتتن نر   تتتن شتتت  ين يلة تتت ة ف  تتتية  تتت  فبتبتتتة إااتيتتتن يي  ب تتتن يا

 بتتة إي تت ا   تت ار ااااتة امل  تتة املشتت    ج هتتة املتت  ت ن  تت    تت و اماب ةتتة يامةيإبتتة ام ينبتتة إهتت  امر فبتتي إهتت  ر 

        .ي   تش تن    راجو يقجا ي تلربي حجا امزايبة    ن  ح ري  

ااااتة  تتتتت  ه بتتتتتت   تتتتت ن  امةيإبتتتتتة ام ينبتتتتتة ياماب ةتتتتتة ستتتتتجا    تتتتت    تتتتترج  امتتتتتييت اما التتتتتعأ امتتتتت ي يتل تتتتتن ن إ         

ي تتت  ر تتتا املجا تتت  ام تتتأ يبتتتي   اماب ةتتتبة،ام بئتتت   اماب ةتتتبة ري املاس تتت   امةيإجبتتتة ري ج تتتر   تتت    تتترجي امتتتتا  

 ر  بتتة ااااتة را تت     تتا  تت    تت  ا امةيإبتتة ام تتأ تل تت    تت  يحابتتن رطااةتت    تت   ابتتن امةشتت   ا  ا تت  امتت ي 

تجك ري يحابتتتن ام  تتتج  تتترا يحتتتف إيتتتااا قبتتت اة يا بتتتة أ تتتيا إهتتت  يحابتتتن رستتتار اماتتتبا اا  تتت نبة ري تلتتتي   ام تتت 

                                                                                (1986)املش  يي،   .ي    األ ياا      ا ر  ت   ر ياا    ة متةيإبة ام ينبةمتتاا،   امش   

 تتتتت   ل  جتتتتتة املشتتتتت    ااااتبتتتتتة ام  ه تتتتتة  تتتتت   تتتتتي  استتتتترااات امابتتتتت اا  ااااتبتتتتتة  تتتتت  ي  تتتتت  ر  بتتتتتة ااااتة  إن      

يا لكتت ذ كمتتى   تت  وىى تتا يي تبتت    يل مرتت ه  ةتتل    صتتا انستترا و ييحتتجو ا ج تتجا ااااتبتتة إهتت      اتتا  ،

  تت   تتي  إ تتياا امكتتجاات ااااتبتتة 
ع
ف تت  رن اوربتت ت امابتت اا  ااااتبتتة  امتل متتة،  تتاا جتت  املشتت    امبج بتتة عدتت 

ن  تتتتي  استتتترلياا األعتتتتااا   تتتت  رستتتت ذ ام تتتتت  ة ااااتبتتتتة يمتتتتانه   تتتت  رستتتت ذ امرخصتتتت  امل تتتتأ امتتتتيقبن  ةتتتتر    تتتت 

        (1993)  ي ،   امل يا.م مةزا  إ م      

يراتتت حف  ل   تتت  يى تتتن امتتت  ا  ستتت ن،إن األني تتتة اماب ةتتتبة  تتت  امتتتييو املراي تتتة يتتتيات إت تتتا  خرتتتت    تتت          

املج ن  انقرص ا ة يانهر   بة إ  يرا تت  قتتي  ع يا األني ة اماب ةبة    ايو فث ية يجا     انجةياعبة،ااااتبة  

يإا تتت  راتتت حف اتت   ة ي حتتت   تتت  املك ستتت   ي شتتجل   ،يتجق تت  إ ث تتتي مكجا تتت   اس تتة م تتت   شتتت  ي    ي ر  ل  تتت  

  تتتت    تبتتتت   امرح تتتت ن امل تتتتر ا مراتتتتي ا  اماب ةتتتتبة،امل ا تتتتة ام تتتتأ ت تتتت  ي  تتتت  امن تتتتج  يامرىتتتتجبا م ني تتتتة 
ع
عدتتتت 

  (1997)إهجف،     ه .ة       رجي  وي    تب ةبة ياهر   ب

إن رن امتتتتتتييو  ام تتتتتتجا ،املتتتتتجاتا ام شتتتتتتابة  تتتتتت  ر تتتتتتا املتتتتتتجاتا انقرصتتتتتت ا ة متتتتتتتييو املراي تتتتتتة ري ام   بتتتتتتة   تتتتتت   إن      

 اماب ضعأ.املراي ة ير رت إ جاتا وشابة     ر      رجي    ام ت  ة    ه بت املج ن  ي ن   املج و  

ام تتتأ إن امابتتت اة امتل متتتة تلتتتي رجتتتي اما تتت  ز ام تتتأ    تتت  إجاستتتىا   امر ب تتتز إتتت ن املاس تتت   ام    تتتة ري يتتتتى         

  ضتتعأ،اااتبة     تت   األ تت   رفبتتي إ ث تتي   تت    نتتف  تبتتن   تت  هبتت  يمل  ا   هة املل ة متاب اة ا  ام   ح،     ا  
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يملتتت  امل  تتتة األس ستتتبة متا  تتتي  تتت  إتتت و ا ج تتتي يامل تتت    تتت  امرتتت   ي  تتت   ا يستتتبن ، ييجهبتتتن  شتتت   ا  تتت  هتتتج  تتت  

 (2004)   ذ، امرل ين نحج يحابن ام يا . 

مل تترجب     مبتتة األاا  ن إتتي رن يرتتجعا م تت  امل تتياا  األس ستتبة املاي ىتتة إ ملجا تت  إن يحابتتن اان تت  ا  يا          

عهتتأ تل تت    تت  يتلبتت  استت ث  ت املتتجاتا ام شتتابة يامل ا تتة رعدتت    يامر  بتت ،ام ائة يانهر   بة يرن  تتة امرتتيتب   

     ج تتتة  تتت  اماتتت اة يملتتت  اماب ةتتتة   جتتتي األ شتتتىة ام   تتتة  تتت  املجر تتتت تلر تتتي  تتت  إااتأ تتت    تتت  .استتت ث  ت    تتت 

  اي ىتتتة إ أل تتتياا امل  تتتة 
ع
املرخصصتتتجن ياملرىج تتتجن  ل تتتتجن  ردتتت    ن مر تبتتت  ر تتتياا  حتتتياة يكتتتجن ط م تتت 

متييمتتة ، ي  تت  كمتتى عتت ن   تبتتة ت تتب ي يتتاين األني تتة اماب ةتتبة متتا تلتتي تييبةبتتة ، إتت  تلتتيا  ر تتياع   يات تتلف 

ن ي رتتتتتى   تتتت تا  قب ا تتتتة ي لت تتتت  قتتتت اتة   تتتت  امر ي تتتتي    نأ تتتت    تتتت   اا  تتتت  ر  بتتتتة يتتتتتى امابتتتت اا  ام تتتتأ   تتتت  ر

يانإرك ت يامرة ا إ مل را   يامرل ين  ت امل  ت ن ع    ، يامرتت   ي عتت  ا ي جاه تتة املجاقتت  امصتتل ة ، يا    تتة  تت  

امرل  تتتت   تتتتتت املر  تتتتيا  ، ياماتتتتتيتة   تتتت  امرخىتتتتتبه ييةتتتتت ا  تتتتتتجو يااستتتتةيايب ب   ام تتتتتأ ي   ستتتت   تتتتتت األ تتتتتياا 

 (1989)املاصجا،  .املجةج ة  

ه  تتتتية مرحابتتتتن  لتتتتين   ايتلتتتتة  تتت  امر  بتتتتة متادتتتت     تتتت   شتتتت  ت   ت تتت   املي تتتي  تتتت  امتتتتييو ام   بتتتتة   إن      

ي جاف ة املصا يتعت   رجي امللاشة ، ف مى ع ن األ ا  زااا ر  بة إ مة  ة متكجاات اماب ا تتة ام تتأ ت تت   إهتت  

ي تتتتت يهتتتتجا املي تتتتي  تتتت  ي تتتت  املجتتتت و اماب ضتتتتعأ  ي  بت تتتت  يإ تتتتياا   ستتتتجا  ر  نتتتتف  تتتت   امابتتتت اا  إااتبتتتتة ري ع بتتتتة ،

يانعراتت ت إهتت  فث تتي  تت  كيي ا  بتتية ام بئتت   اماب ةتتبة   تت إتتاي  امابتت اا  امت  تتتة ام تتأ تل تت    تت هجانتت  اماصتتجت 

إن رنتتن ي تت  وتت و  ر ولتتة  ،كمتتى   تت  امراتتي  ااااتي ييتت   ي اماب ةتتبة  ام بئتت  ياماتتيتا  اماب ا تتة  تت  إااتة يتتتى 

  اماب ةتتتتتبة امرخصصتتتتتبة امل  تستتتتتة متاب ةتتتتت   ام حابتتتتتة،متلي تتتتتي  تتتتت  إااتا  األني تتتتتة  امتتتتتياتذ
ع
 تتتتت   نجتتتتتا ةتتتتتلت 

يامتت ي يتتي     تترجي امل تت  ااااتي يامت تتأ  ، ركي كمتتى إهتت ام حابتتة  تترجي األاا  امابتت اي ملل تتا  تت   األني تتة 

اميتاستتتتتة يملتتتتت  امابتتتتت     تتتتت   ،  ن تتتتت  املاهتتتتتجةانن تتتتت  ا   يحابتتتتتنام تتتتتأ  ىتتتتته يامبتتتتتيا   يةتتتتتت ولتتتتت  ا رجتتتتت و اين 

 .  إرتى انني ة ام حابة ااااتي اورب ت اما اة املا ت ن متل    رىت      ح يمة متجقجا     ر ا 

 أهداف الدراسة 

 األهداف التالية  تحقيق إلىالوصول تحاول الدراسة 

 .    ااااتي إ ني ة اماب ة   ام حابة    مب ب ر ا املا    نورب ت اما اة متل -1

مب ب   اا امتاي    -2 ام حابة     اماب ة    إ ني ة  ااااتي  متل    اما اة  نورب ت  املا     أل ا  جص  بة 

 ". امل رجي امرلتباأ ا  بية،  امل ا،تلزي ملر  ي " 

 تساؤالت الدراسة  

 التالية تسعى الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت 

 مب ب ؟       ر ا املا    نورب ت اما اة متل   ااااتي إ ني ة اماب ة   ام حابة     -1
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جصتتتت  بة أل تتتتا املتتتتا    نوربتتتت ت اماتتتت اة متل تتتت  ااااتي إ ني تتتتة اماب ةتتتت   اا ينمتتتتة امتتتتتاي  كا  ام  تتتت   تتتت  -2

 "؟امل رجي امرلتباأ  ا  بية، امل ا،ام حابة    مب ب  تلزي ملر  ي "  

   مصطلحات الدراسة  

  تبتتتتة ام حتتتت   تتتت   لجقتتتت   " إ ا تتتت  ( ااااتة1989 لتتتتاا ج تتتت  امشتتتت ع   ي  تتتتي امتتتتاج   ستتتتب  ) :اإلدارة -1

يرن ن تتت ح ااااتة  تتت  يحابتتتن ر تتتياع    م تتت ،ي  بلتتتة املشتتت    ييةتتتت ا  تتتتجو امل  ستتت ة  امل تتت  ييحي تتتي نتتتجا

   (1989)سب ،   ".ي ع        إن    رحان     ابن  جاه ة امللجق   يامل   

"امرة تتتبن إتتت ن امرخىتتتبه  ااااتي إ نتتتن لتتتاا رج تتتي ستتتلبي رج تتتي يهتتت و امل تتت اي امل تتت   :العملللل اإلداري  -2

يامر  تتبا يامرجهبتتن ياماق إتتة مرحابتتن إن تت    تت     تتة  لب تتة ياتتج    تت  راال تت  ه   تتة  تت  األعتتااا م تتا  تتيا 

   (2000)امل  اي،  .  " شةيك  

"  اس تتتة ر تبتتتة تب ةتتتبة  ا عبتتتة اهر   بتتتة    تتت  متشتتت  ي ياماب ةتتتة ام تتت اي إ نتتتن لتتتاا املجتتتتنه األ  :النللادي -3

  (1986)ياماب ةة،  كا  ش صبة ا ر  تبة يك ن   مبة   راتة ". 

  تبتتتتة امرتتتت   ي  تتتت  إ ا تتتت  "( امابتتتت اة 2007 لتتتتاا  ح تتتتي   تتتتي املزبتتتتز ستتتت  ن يستتتت  ي   تتتتي ا   بتتتتي ) :القيللللادة -4

 (2007)ا   بي  .، رش  ص آواب  ييجهبن ستجف ا مرحابن ر ياا  لب ة".  

 إجراءات الدراسة  

  منهج الدراسة  

 اميتاسة.   امل هج امجات  إ ألستجي امل ح  يكمى مل   رة مى بلة    ياتذمرسرخي  ا        

 مجتمع الدراسة

املتتتتتت  ت ن إ ألني تتتتتتة اماب ةتتتتتتبة امرخصصتتتتتتبة امل  تستتتتتت ن متاب ةتتتتتت   ااااتبتتتتتت ن  تتتتتت   يتاستتتتتتة ركتتتتتتجن   ر تتتتتتت ام        

" 38"   ر تتتتت اميتاستتتتة، جبتتتت  إتتتتت  إه تتتت ه  امل رتتتتتتةه بتتتتت ااااتا  ياألق تتتت   ،   ثتتتتت ن  تتتت   تتتت  مب بتتتت ام حابتتتتة 

 اميتاسة.ي ب ة   جضح يجاب  ملجر ت    (1تقا )و  يا جيي     حجث،

 عينة الدراسة

 31) نحتتجامل رتت تة اميتاستتة  ب ة ف إت إك  امل ي ة،يا اورب ت  ب ة اميتاسة إ مىاباة         
ع
ولتتي رن يتتا (   حج تت 

( استتر  تا  استتر ب ن ملتتي  امةتتزا  امل تترت  ن  تت  6( عاا    اميتاسة انسرى  بة يعاي  يا )1اس  ل ا  يا )

 ت يتتا اوربتت ت ا  رعتتااا املب تتة إ اه إتتة  تتت  ا 
ع
 رني تتة تت  ه بتتت ااااتا  ياألق تت   امل رتتتتة ةتت    كجنتت     تتي  

 مب ب .اماب ة   ام حابة    

 

 

 



 2021العدد الثامن ديسمبر  متطلبات اختيار القادة للعمل اإلداري بأندية الرياضات البحرية في ليبيا               

  
 

  

 247 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 الدراسة وعينة  ( توصيف مجتمع 1جدول رقم )

 النادي ت
االتحاد 

 الفرعي 

مجتمع 

 الدراسة

 عدد أفراد عينة الدراسة 

الدراسة  

 االستطالعية 

الدراسة  

 األساسية 
 املجموع  الفاقد 

 8 2 10 0 11 طرابلس  نادي ذات الصواري  1

 7 0 7 1 7 طرابلس  نادي باب البحر  2

 5 1 6 0 6 بنغازي  نادي املالحة   3

 4 0 4 0 4 زواره  نادي الرمال 4

 4 1 5 0 5 الزاوية  نادي الزاوية البحري  5

 3 2 5 0 5 زواره  البحري   زوارهنادي  

 31 31 37 1 38 اإلجمالي 

 أدوات جمع البيانات  

           :ه ل        اسرل ن امياتذمل صجو     ام ب ن   املىتجلة     

 اميتاسة.املااهت ياميتاس   املت بة ام  إاة ياملاي ىة إ جةجا ان  ا       .1

يفتت مى  تتت   ،إ ملجتت و اماب ضتتعأا  بتتيا  ياملرخصصتت ن املتت  ت ن  املي تتي  تت  املاتت إ   امش صتتبة  تتت إهتتاا  .2

 رس ي ة  تبة امةيإبة ام ينبة ي تج  اماب ةبة املش جا م ا إ م ت  ة.

 يامللتج   .يسبتة ت ا بة  ج ت ام ب ن     ي  إ ياا اسر  تة انسر ب ن   .3

 الدراسة االستطالعية  

 تتتت  ا  ىتتتتجا  ام تتتتأ ستتتت اف ي تبتتتت   تتتت   اميتاستتتتة  تتتت  يحي تتتتي ياتتتتب طة  امتتتتياتذ نإمبتتتت  تتتت  ةتتتتج   تتتت  يجاتتتت          

 2020 / 7/ 10 إهتتتت  2020/ 7/ 9 ا  اتاستتتتة استتتترى  بة  تتتت  امتةتتتتية  تتتت إهتتتتا   كجنتتتت    حتتتت يت اميتاستتتتة، تري امتتتتياتذ

 امر مبة:  يكمى مرحابن األ ياا

    س ة    تا  امل  يت ياب طا   امت جبة. -1

 مرى بن انسر ب ن.يحي ي امجقف امل  س  يام      -2

  يي ع ا امل حج  ن متتااا  امل رخي ة ييا ت  . -3

  امل رخي ة " انسر ب ن ". األااةامر في    اي  ي       -4
 دق وثبات االستبيان  ص

:
ً
 صدق املحتوي  أوال
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  ا إتتتتتةت يتتتتا    تر فتتتتي  تتتت  رن  تتتت ا امل رتتتتجي    تتتتن  تتتتت ر تتتتياعمي مترحاتتتتن  تتتت  اتتتتي   حرتتتتجي رااة اميتاستتتتة         

إا تتتتا امرتتتتيتب   تتتت  رستتتت ي ة إكتبتتتتة امةيإبتتتتة ام ينبتتتتة ي تتتتتج  املرخصصتتتت ن    ج تتتتة  تتتت  ر دتتتت    بئتتتتة امرتتتتيت نه 

امصتتي  ام تت  اي ياتتي  امل رتتجي ألااة  إ ث إة آتا  امل    ن ي اةيج أ ا يتلي  أ ا ياتذير ربي ام  اماب ةة،

 ، يرن اما   ة ا   ة مل  يةلف من.يتاسةام

:
ً
   بيان ثبات االست ثانيا

  انت تتت   تتتج   تتت تة  تتت   :الثبلللات        
ع
 انستتترااات،إتتت ن يجتتتيا  املابتتت ذ املىتتتجتة  تتت  انستتتر  تة ت ف تتت   ل تتتأ ر دتتت 

  تتتت  
ع
إ ل تتتتأ رنتتتتن متتتتج يتتتتا ي تتتتاات   تبتتتت   امابتتتت ذ متتتتتتاا امجاجتتتتي إتتتت تنه   تتتت تا  انستتتتر ب ن ألت تتتتا  ام رتتتت    يتتتتائ 

 امراتت تي.يرنتتن إكا استترخي  املابتت ذ ملتتاا   رر مبتتة ستتارا ا  صتتجو   تت  نرتت      تت  اتهتتة   مبتتة  تت   انستترااات،

 (1995)امر ي، 

 األساسيةالدراسة  

جبتتتت  يتتتتا ية تتتتبن استتتتتر  تة  .2020/ 7/ 17إهتتتت  2020 / 7/ 13 تاستتتتة األس ستتتتبة  تتتت  امتةتتتتية  تتتت  إتتتت نيتتتتا إهتتتتاا  امي        

انستتر ب ن يعتتن امشتتاي  املل تتجو   تت  اهتتاا ا  ام حتت  املتاتتأ ي تت  رن  رجستته انستتر ب ن   تتجان اميتاستتة ري 

ن  كتتجن امشتتك  امن تت ت  م ستتر ب ن ستتتب    تت  ياايتتااا  تبتتن، ير ياستتا امتتياتذ يا ج تتة املشتتاعة  تبتتن ام حتت 

   ن  .يام يا    ا  انسر  تة  جهزا    ع اة اميتاسةن  كجن  وى   امت جبة يروى   امى   ة، يراأل 

 اإلحصائيةاإلجراءات  

  -امر مبة: نسرخااج ام ر    ييحتبت   ي   قشا   يا اسرخيا  املل  ج   ااجص  بة          

 امينمة. اجر  ن   –                            ا    ب .امجسه  -

 امر ااتي. يحتب  امر      –                        امللب تي.اننحااا  -

 املئجبة. امة  ة  –                            انتي   . ل     -

 . LSDرق  عا   ل جي  –                             ام ات .امصي   -

   املا ح.امجسه ا    ب   -

 الدراسات السابقة

إيتاستتتتتتة ول تتتتتتجان "اتاستتتتتتة يحتبتبتتتتتتة مت شتتتتتت    ااااتبتتتتتتة ام تتتتتتأ يجاهتتتتتتن ( 1996) قللللللا  أحمللللللد سللللللعد عبللللللد ه      

انيحتت اا  اماب ةتتبة األيمل بتتة إييمتتة اا تت تا  املالبتتة املرحتتية" ي تت ن ام تتيا  تت  اميتاستتة  تتج يحي تتي املشتت    

با ااااتبتتتتة ام تتتتأ يجاهتتتتن انيحتتتت اا  اماب ةتتتتبة األيمل بتتتتة إييمتتتتة اا تتتت تا  املالبتتتتة املرحتتتتية  تتتت  امرخىتتتتبه يامر  تتتت 

 املا تنتتتتة إتتتت ن املشتتتت    ام تتتتأ يجاهتتتتن انيحتتتت اا  األيمل بتتتتة متاب ةتتتتبة امتاا تتتتة 
ع
يفتتتت مى امرجهبتتتتن يامراتتتتجبا ، ر دتتتت 

يا ج   بتتتتة  تتتت  امرخىتتتتبه يامر  تتتتبا يامرجهبتتتتن يامراتتتتجبا ، يقتتتتي استتتترخي   تتتت  كمتتتتى املتتتت هج امجاتتتتت  متيتاستتتت   

  تتتئجه  انيحتتت اا  اماب ةتتتبة األيمل بتتتة املستتت بة ، جبتتت  يتتتا اوربتتت ت  ب تتتة اميتاستتتة إ مىاباتتتة امل ي تتتة  تتت  إتتت ن 
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  يتتتتتا اوربتتتتت ت ا  تتتتت  )118إييمتتتتتة اا تتتتت تا  املالبتتتتتة املرحتتتتتية ، جبتتتتت  إتتتتتت  حجتتتتتا املب تتتتتة )
ع
( ايحتتتتت اا  10( ش صتتتتت 

تب ةتتبة ريمل بتتة ، ي تت ن  تت  ر تتا نرتت    اميتاستتة رن ر تتا املشتت    ااااتبتتة ير ثتت   تت   حتت يت امرخىتتبه يامر  تتبا 

بتتة  تت   حتت يت امابتت اة يانيصتت و يامراتتجبا ، ف تت  رن ر تتا املشتت    ام تتأ يجاهتتن عاتته يمتتا ي تت    تت ك  شتت    إاات 

انيحتتتت اا  اماب ةتتتتبة ام  تتتتي ريمل بتتتتة ير ثتتتت   تتتت   حتتتت يت امرخىتتتتبه يامر  تتتتبا يامابتتتت اة يامراتتتتجبا يمتتتتا ي تتتت    تتتت ك 

  ش    إااتبة     ح يت انيص و.

 تت   يتاي تت ان " استترااات امل قتت   اماب ا تتة إيتاستتة ول تتج  (2000)قلا  أحملد سللعيد أحملد وجلالل العبللادي       

يىتتجبا امل تت  اماب ضتتعأ " ي تت ن ام تتيا  تت  اميتاستتة  تتج امرلتتاا   تت  رستت  ي امر ب تتي ي تتي  استترااات امل قتت   

ي تت ن قتتي استترخي  م تت   اميتاستتة  اميتاستتة،اماب ا تتة يامرلتتاا   تت  امتتتاي قتت    تت  آتا  املب تت   امث  تتة  جةتتجا 

ييتتتت تف  ب تتتتة اميتاستتتتة املتتتت  ت ن  تتتت    تتتت و انيحتتتت اا  اماب ةتتتتبة يكيي انورصتتتت ص  امل تتتتح ،املتتتت هج امجاتتتتت  

    ته و امص  عة ياا       املج و  األ  ا اأ،
ع
 ب    نف املب ة     ام حج امر ه :ج  اماب ضعأ،يف 

 (  دج.19اماب ةبة )ت س   انيح اا    −

 (.10رس ي ة يوبيا   تبة امةيإبة اماب ةبة ) −

 (.5امل  ت ن       و امص  عة ياا    اماب ضعأ ) −

ي تتت ن  تتت  ر تتتا نرتتت    اميتاستتتة رن انستتترااات ااااتي متل قتتت   اماب ةتتتبة  تتتااي إهتتت  يتتتاافا ا  بتتتية ي لىتتت  امثاتتتة 

فتت مى   تت   ياستترااات امل قتت   اماب ةتتبة   تت ا  تت  إ تت   ييج بتتي  اماب ضتتعأ،يامى جح يااإتتياا  تت    تت و امل تت  

 تتتت  اة  تتتي  استتترااات امل قتتت   اماب ةتتتبة  اماب ةتتتبة،إبتتتة إتتت ن امابتتت اا  املتبتتت  ي اس تتت أ     قتتت   إ   
ع
ر دتتت 

  ا ا       رجي األاا     جب  ا ج ن  امرخصصعأ يامر تب ي.

إيتاستتة ول تتجان "  لجقتت   امل تت  ااااتي  تت  انيحتت اا  اماب ةتتبة إتب بتت " ي تت ن  (2006)قلا  جمللال الللزروق       

استتة  تتج امرلتتاا   تت    تترج  ااااتة اماب ةتتبة إ نيحتت اا  امتب بتتة إ خرتتت  رنجا  تت   تت  وتت و ام تتيا  تت  اميت 

ياتتجبا    اتتتا ااااتة امر  تتتبا يامرجهبتتتن ياماق إتتتة ، ياستتترخي  املتت هج امجاتتتت  متيتاستتت   املستتت بة ، جبتتت  يتتتا 

اا  ي  تتئجم ن يإااتبتت ن (   ثتتتجن قبتت 123اورب ت  ب ة اميتاسة إ مىاباة امل ي ة امى ابتتة ، يقتتي إتتت   تتيا   )

املج تتتة األيمل بتتتة يانيحتتت اا  اماب ةتتتبة م ملتتت ي ا ج   بتتتة يامتاا تتتة ا   مبتتتة يام تتت إاة ي تتتيا  تتت  اا   بتتت ن ، 

ي  ن    ر ا نر    اميتاسة رنن ن يجهي رس مب  يعن ام  ا امراجبا امل ر ا ، يف مى  تتي  يهتتجا ن تت     إتتف 

     ل       يص بح اننحااع  .

   تساؤالت الدراسةعرض ومناقشة نتائج 

 التساؤل األول    نتائج  عرض ومناقشة -1

 مب ب ؟      ر ا املا    نورب ت اما اة متل   ااااتي إ ني ة اماب ة   ام حابة     -
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" املتطلبات  حور مل  والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة ومعامل االختالف  يبين االنحراف املعياري ( 2جدول رقم ) 

 والنفسية " الشخصية  

 

 (    ن اننحااا امللب تي ي ل    انور ا يامة  ة املئجبة اه إ    ب ة اميتاسة ججو 2ا جييو تقا )

رن  تتتا إخبتتيا  إااتبتتة تب ةتتبة يب جا  تت  وتت و امة تت  املئجبتتة رن إه إتت   امل حتتج  ن   نتتف تشتت ي إهتت  "   امل جت،

"  تتا  " %55.20"إة تت ة " املشتت    ااااتبتتةمن املايتة   تت  امابتت اة يجتت   ", ي   تة  %53.33إة  ة  "ه     س إاة

 تتتتتتجت امتتتتتتاري ام تتتتتت  ي متيتهتتتتتتة امكتبتتتتتتة مل رنب جتتتتتتا , ي "%64.07"" إة تتتتتت ة  حتتتتتترتا ول قتتتتتت   هبتتتتتتية  تتتتتتت ا ج بتتتتتتت

 رىت تتت   اوربتتت ت اماتتت اة متل تتت   تتت ن  شتتت ي إهتتت  ااستتت    إيتهتتتة ف  تتتية هتتتيا  تتت   املرىت تتت   امش صتتتبة يام ت تتتبة

(  يلح تتتت  إه إتتتت    ب تتتتة اميتاستتتتة %79.40)جبتتتت  إت تتتتف امة تتتت ة املئجبتتتتة , ام حابتتتتةااااتي إ ني تتتتة اماب ةتتتت   

 إ مك   .

 االنحراف املعياري  العبارات  ت
معامل  

 االختالف 
 النسبة املئوية 

 %53.33 %26.72 0.45 أن يلم بخبرات إدارية رياضية سابقة  1

 %80.85 %19.20 0.68 له القدرة على متابعة سير العمل 2

 %76.63 %17.41 0.37 ويقيم مجال عمله اإلداري املتخصصيتابع  3

 %64.07 %15.61 0.21 يحتفظ بعالقات جيدة مع الجميع 4

 %70.51 %16.23 0.40 أن يلم باستخدا  تكنولوجيا املعلوماتية 5

 %55.20 %5.01 0.15 له املقدرة على القيادة وحل املشاكل اإلدارية 6

 %80.85 %16.27 0.71 اإلدارة التخاذ القرار يشارك مرؤوسيه في  7

 %95.19 %8.6 0.25 يتميز بالصبر واملثابرة في التعامل مع اآلخرين 8

 %91.09 %16.6 0.41 يجب أن يكون القائد حاصال على مؤهل علمي جامعي على األقل  9

اقف اإلدارية 10  %97.60 %8.6 0.21 له القدرة على حسم املو

 %72.11 %25.1 0.37 التخطيط والبحث العلمي للتغلب على املشكالت اإلداريةيستخد   11

 %77.41 %20.9 0.50 له الحكمة في التصرف بإيجابية نحو تحقيق األهداف  12

 %6.67 0.18 الدرجة الكلية 
79.40% 

 
ً
 تسهم بدرجة كبيرة جدا
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ي تتتت  وتتتت و املتتتتا  ام تتتت إن م رتتتت     حتتتتجت " املرىت تتتت   امش صتتتتبة يام ت تتتتبة "  ر تتتتح رن امابتتتت اي ااااتي       

جاقتت  ااااتبتتة ت يان اماب اة يج  املش    ااااتبة ت ف مى من اماتتيتة   تت  ج تتا امل        رن  كجن من امايتة 

   تن. كجن مي ة امايتة    امرل     ت اآلواب  ت يان  ر  ز إ مصبي ياملث إاة ر     راا   

( رن امابتتتت اة تتتتت  اة   بلبتتتتة يةتتتتر   تتتت  2001ي   تتتتية   تتتتي املزبتتتتز ) ا   تتتت   ي تتتت   تتتت ا امصتتتتيا  شتتتت ي  ح تتتتي       

عجهتتتتجا اما  تتتتي  املجقتتتت ( –يا ج   تتتتة  )اما  تتتتييت  تتتت   تتتتية    اتتتتا رس ستتتتبة يرت  تتتت   تتتتت ولدتتتت   امتتتت ل  ي تتتت  

                                                                     (2001)املزبز،     اي ه إجهجا إ    ي  باأ  را يحي ي     و و األايات يامل ايمب   يامجاه   .

( رن اما  تتتي 2007( ي ح تتتي   تتتي املزبتتتز ستتت  ة يستتت  ي   تتتي ا   بتتتي )1993ف تتت   رتتتتن  تتت  كمتتتى   تتت  يتتتاب  )     

 ااااتي   تتتتت  رن  رتتتتتجعا مي تتتتتن    ج تتتتتة  تتتتت  امل تتتتت تا  يا  بتتتتتيا  ام تتتتتأ ت تتتتت  ي    تتتتت  ع تتتتتا امل تتتتت  امتتتتت ي  اتتتتتجا .

                                                                                         (1995)ا   بي،  (1994)ياب ،  

(  إ ن إااتة املاس تت   اماب ةتتبة يرىتتت  يهتتجا قبتت اا  إااتبتتة   تت  اتهتتة 2007ف    افي ه  و  ح ي     )     

ياماتتتيتة   تتت  جتتت  املشتتت    إ ستتتتجي   مبتتتة  تتت  ام تتتت  ة يامل تتت تة ااااتبتتتة يرن    تتتا امتابتتتن إ مرتتتت  ا يامر تتت  نه 

                                                                                                       (2007)   ،    تاأ يقيتة     ايخ ك امااات.

( رن املتتي اين إ تت  اتت  ا قتتااتا   تت    تبتتة  رك  تتتة ري  رختت ي قتتااتا ، 1999ف    ش ي رج ي سبي  صتتىت  )    

                                                  (1999) صىت ،    ا .جب  يرجق  ع  تبة األاا  ااااتي       رجي هجاة     امااات 

( رن اما  تتي ااااتي   تت  رن يكتتجن   قرتتن إتت عااا ه   رتتة يا تتة 1999يب فا   ي اماج    ح تتي املا تتجي )    

    رعااا ه   رن إ      رن  ش تف ا    ر  م ا  يرن
ع
 يج ه أ ا.   كجن  خرتت 

( رن فث تتي  تت  ام بئتت   اماب ةتتبة  تت  1989) John(  تت  هتتجن 1999ف    دب    ي اماج    ح ي املا جي )   

  تتتت   املتتت ما،ج هتتتة إهتتت  إجتتتتياث ت  تتتيا  مرجافتتت   تتتتجتة ااااتة اماب ةتتتبة ا  ي ثتتتة   تتتت    تتترجي 
ع
يرن ي ضتتتتعر قتتتي  

س ب  ي  ر عت تتتة ييجه تت   إااتبتتة هي تتية ير  تتتعأ  تتت  رىت تت   اانرتت ج اماب ضتتعأ  تت    عتتة    نأ تت  ي  تت    عتتة 

اب ةتتبة إح هتتة إهتت  إ تت اة اتتب طة امت تتا ااااتي  تت  املجتت و اماب ضتتعأ ي حرجب يتتن  تت  ع تتا عتت اااتة ام   تترجب أ  ،

 (1999)املا جي،    ت يىجت املصا .  ر  تعرتي  ل اا  ياتبيي إه  ع ا إاا
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حور "املتطلبات  مل  إلجابات عينة الدراسةيبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية ( 3جدول رقم ) 

" العلمية ووسائل االتصال والتكنولوجيا  

 

ة اميتاستتة جتتجو (   تت ن املرجستته ا   تت ب  ياننحتتااا امللبتت تي يامة تت ة املئجبتتة اه إتت    ب تت 3)تقتتا  ا جييو        

 جافتتت  املرجستتته ا   تتت ب  رن إه إتتت   امل حتتتج  ن   نتتتف تشتتت ي إهتتت  " يب جتتتا  تتت  وتتت و امة تتت  املئجبتتتة ي  ,امل تتتجت 

  رخي  يا بتت   تلتب بتتة ييالجبتتة "  ي   تة, " %94.07" إة  ة ه    "   امل ر ا مزب اة ا  بية  يان  اامرلتبا  

ا   ستتتجي   بتتتي استتترخيا  "  ف تتت  هتتت   , "%89.19" إة تتت ةهتتت    "  م  تتت ب  ناتتت  امللتتت تا يامر تتت تي امل رتتتتتة

ن امتتتاري ام تتت  ي متيتهتتتة امكتبتتتة ", ير%90.20"" إة تتت ة  ياننةينتتتف مت ر ولتتتة يامللاعتتتة ي شتتت تفة املتتت ما إ تتت    تتتاي 

 العبارات  ت
املتوسط  

 املرجح 

االنحراف  

 املعياري 

النسبة  

 املئوية 

 90.20% 0.64 2.72   بي اسرخيا  ا   سجي ياننةينف مت ر ولة يامللاعة ي ش تفة امل ما إ     اي  1

2 
تلتب بة ييالجبة م   ب  نا  املل تا يامر  تي   رخي  يا ب   

 امل رتتة 

2.73 0.59 89.19% 

  ج بت املتج  املاي ىة إ اااتة اماب ةبة  3
ع
 %81.74 0.47 2.42   را هبيا

 %83.63 0.51 2.69   رخي  األايا  يامل  تا  ا جي ية يامرل     ل    4

 81.61% 0.50 2.68 رن  كجن  رت  ا    امل   إايح امتابن  5

 إ مل  تا  ياملل تا املىتجلة 6
ع
 %82.89 0.51 2.67   اأ نت ن ري  ىجت نت ن اا   

 %81.15 0.52 2.64     رن  كجن من امايتة     امل    ت اآلواب   7

 %80.41 0.49 2.62   را إحدجت املاي اا  يام ييا  املرلتاة إ اااتة  8

 89.40% 0.58 2.61 املش       رن  كجن ق ات     ج   9

 %94.07 0.66 2.82 امل ر ا مزب اة ا  بية  يان  ا جاف  امرلتبا  10

 %79.26 0.53 2.38 رن  كجن  تا إ مر  ب    ياملاس    اماب ةبة  11

 %97.04 0.68 2.31 من   ير املاينة يامي  ااا بة    ا  جات  12

 اميتهة امكتبة 
2.69 0.41 97.71% 

ت ع ا إيتهة 

 ف  ية هيا 
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 رىت تت      ن  ش ي إهتت  ااستت    إيتهتتة ف  تتية هتتيا  تت  ، جت املرىت    املت بة ييس    انيص و يامر  جمجهب مل

( يلة تتت ة  ئجبتتتتة 2.69, جبتتت  إتتتت  املرجستتته ا   تتت ب  )اوربتتت ت اماتتت اة متل تتت  ااااتي إ ني تتتة اماب ةتتت   ام حابتتتتة

 (  يلح   إه إ    ب ة اميتاسة إ مك   .%97.71إت ف )

)املرىت تتتتت   املت بتتتتتة ييستتتتت    انيصتتتتت و يامر  جمجهبتتتتت ( رن   تتتتت  وتتتتت و املتتتتتا  ام تتتتت إن م رتتتتت     حجت  تتتتت          

 اما  تت 
ع
ي ااااتي رن   بتتي استترخيا  األايا  يامل تت تا  ا جي تتية ياملرىتتجتة يامرل  تت   ل تت  ، يبحصتت  نت تتن اا  تت 

( رن اما  تتتي ااااتي   تتت  رن   رتتتتى   تتت تا  2007إ مل تتت تا  يامللتتت تا املىتجلتتتة يبافتتتي كمتتتى ه تتت و  ح تتتي   تتت  )

                                                                                                                                                                                                 (2007)   ،   إ مللاعة امت بة املرخصصة. هي ية ي ر ج ة ياامل  

( رن امل تتتت تة امت بتتتتة  تتتت  ام تتتتأ ي  تتتت   تتتت  استتتترخيا   لاعتتتتة  حتتتتياة 1999ف تتتت   شتتتت ي رج تتتتي ستتتتبي  صتتتتىت  )        

( رن ااااتي   تت  1995يبافتتي رج تتي ستتبي  صتتىت  )(1999) صتتىت ،  يرستت مب  ي تتجاتا  تت  راا    تت   لتت ن.

رن  لتتاا فبتت    تترخي  ا   ستت  اآلهتت  يلاا  تتن  تت  راا  ولتت      تتن ملتت   اي تتن  تت  ا تتا  تت    تت    تبتتة اتت ت 

    امللتج       اب ة س تة انسرخيا .
ع
 (1995) صىت ،     امااات ع ج  يهئ متا  ي ف  

( رن اما  تتي ااااتي اماب ضتتعأ   تت  رن  ر رتتت 2005يبرتن  تت  كمتتى  ح تتي   تتي املزبتتز ستت  ة ي  تت  امصتت  ي )        

                                                   (2005)امص  ي،   يامايتة     إاتاك امل ق  .  يان  اإصت    اتبة  ث  ام     يا    ة يسلة األعن  

( رن  تت  ر تتا   تت تا  امابتت اة  تت  امل تت تا  امرحتبتبتتة يام تتأ يردتت   1999ف تت   شتت ي رج تتي ستتبي  صتتىت  )        

اسرخيا   ياو   ت بة ري رس مب       شتت    إااتبتتة ي تت  اماتتيتة   تت  تشتت ب  يياتتبا  تت   جقتت   لاشتتن 

اتتا األوتتا  ا   ف تتة ي تت  ن  تتة ييحتبتتتن إهتت     اتتا  يع تتا ايت  تت    صتتا ي  قرتتن امر  امبتتة  تتت امل   املتتي ا

    تتتتت  ع تتتتتا إاتاك املجقتتتتت  ري املشتتتتتكتة، يتلتتتتتي  تتتتت   امل تتتتت تا  ن  تتتتتة وشتتتتتك  وتتتتت ص مت  تتتتت ح  تتتتت  اتتتتت ت اماتتتتتااتا .

         (1999) صىت ،  
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( 4) رقم جدول   

متطلبات القيادة" حور " مليبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية إلجابات عينة الدراسة    
 

ميتاستتة جتتجو ياننحتتااا امللبتت تي يامة تت ة املئجبتتة اه إتت    ب تتة ا(   تت ن املرجستته ا   تت ب  4)تقتتا ا جتتييو      

 تةتتتتز  , يب جتتتا  تتتت  وتتت و امة تتتت  املئجبتتتة ي املرجستتتته ا   تتت ب  رن إه إتتت   امل حتتتتج  ن   نتتتف تشتتتت ي إهتتت  " امل تتتجت 

علتت و  تت  يج  تتت "  ي  تت تة, "%92.58" إة تت ة ه   "  إ مل  ار ياملث  يامتجا ح ياماجان ن    املج و اماب ضعأ ااااتي 

رن يكتتجن مي تتن "  ف تت  هتت      تت تة,  "%93.12"إة تت ة هتت    "  األ  تت و   تت  املجتت ن امل رتتتتة  تت  املجتت و اماب ضتتعأ

 رىت تت   امابتت اة  تتجت ن اماري ام   ي متيتهتتة امكتبتتة ملير ,"%92.50"" إة  ة   امايتة يام ت  ة اماب ا ة ااااتبة

,  رىت تت   اوربتت ت اماتت اة متل تت  ااااتي إ ني تتة اماب ةتت   ام حابتتة تت ن  شتت ي إهتت  ااستت    إيتهتتة ف  تتية هتتيا  تت  

 %(  يلح   إه إ    ب ة اميتاسة إ مك   .83.37( يلة  ة  ئجبة إت ف )2.64جب  إت  املرجسه ا    ب  )

 رىت تت   امابتت اة( رنتتن   تت  اما  تتي ااااتي اماب ضتتعأ رن  ر رتتت  اج تت   ) حتتجت    و و املا  ام  إن م ر     

 ا تتتتتة مرتتتتجه  امابتتتت اة  تتتت   تتتت ا املجتتتت و  ن تتتت  اماتتتتيتة   تتتت  انيتتتتزان يةتتتت ه امتتتت تنه ياألوتتتت   يرن  ر رتتتتت إاتتتتيتة  تتتت  

 متتتز    
ع
    امةز ف       لتن ن جكهتت 

ع
 يبلبيا

ع
 جاهتتن يرن  ياملا يستت ن،ام     يج   امرصاا يرن  كجن  اج 

 األ جت إثاة ي     و اة    املجاق  امصل ة.

 العبارات  ت
املتوسط 

 املرجح

االنحراف  

 املعياري 

النسبة 

 املئوية

 %92.50 0.31 2.81 أن تكون لديه القدرة والكفاءة القيادية اإلدارية  1

 %93.12 0.27 2.85 األعمال على اللجان املختلفة في املجال الرياض يفعال في توزيع  2

3 
يعتمد القائد اإلداري الرياض ي على مهاراته الفكرية واإلنسانية ملتطلبات العمل 

 مع اآلخرين 
2.41 0.50 80.36% 

 %95.52 0.41 2.77 يجب أن يتميز القيادي اإلداري الرياض ي بصفات إنسانية تجعله قدوة لآلخرين 4

 بالتعامل مع اآلخرين  5
ً
 %92.37 0.40 2.73 يكون القائد اإلداري ملما

 %94.12 0.46 2.80 يكون ملم باللوائح والقوانين التي تهم أعمال النادي  6

 %92.58 0.55 2.89 يلتز  باملبادئ واملثل واللوائح والقوانين في املجال الرياض ي اإلداري  7

 %73.69 0.33 2.61 ترتبط مصالحهم بمصالح النادي لتحقيق األهدافيهتم باآلخرين التي  8

 %84.27 0.39 2.76 أن يكون لبق في الحدث واسع الثقافة واإلملا  بالعمل الذي يقو  به 9

 0.20 2.64 الدرجة الكلية

83.37% 

تًسهم بدرجة 

 جدا  كبيرة
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( رن م  تتتت ح ري   تتتت  ييحابتتتتن األ تتتتياا  رجقتتتت    تتتت  ج تتتت  1988ي تتتت ا  تتتت   افتتتتي   ح تتتتي ج تتتت   تتتت ي  )        

 اماب ضتتعأ،يم تت ا ر شتتملف املل  تتي ا تتياا اماتت اة ييتتيتبا ا  تت   خرتتت  املجتت ن  ي تت  إبن تت  املجتت و  اماتت اة،اوربتت ت 

ة اماب ةتتتبة رجتتتي األولتتت ا ام   تتتة ام تتتأ يح تتت  إ ن ر تتت    تتت    تتت و ااااتة اماب ةتتتبة إ خرتتتت  جبتتت  ي ثتتت  امابتتت ا

جبتت  تشتت ي اني   تت   ا  ي ثتتة  تت  املجتت و اماب ضتتعأ إهتت   تتي  اقرصتت ت ياتتي ا  ااااتبتتة،امل تترجب   يامر  ب تت   

املتتت  ت ن  تتت    تتت و  ا  تتتي    ااااتبتتتة   تتت  ام  تتت  عاتتته إتتت  تلتتتي  كمتتتى إهتتت  املتتتيتي يااااتي يا   تتتا يه بتتتت

 (1988)  يي،    اماب ضعأ.يىجبا األاا   

( رن اما  تتي   تت  رن    تتت    ج تتة  تت  ا  صتت     ن تت  املثتت إاة 1992ف    دب  ج يي  صتتىت  امللتت ا )        

ياماتتيتة   تت   يان تت ايرن  ر رت و لة امت ا ياااتاك يامللاعة إ جان  امل تت  يامثا عتتة   يامشج  ة،يامى جح  

                                                                                             (1997)املل ا،    امل   ا ج  ع  يامثاة إ م تنه.

( رنتتتتن   تتتتي   نرحتتتتيث  تتتت  امشتتتتاي  امجاهتتتت  يجعا تتتت   تتتت  اما  تتتتي 1999ف تتتت   افتتتتي   تتتتي امتتتتاج   املا تتتتجي )        

يب تت  رن  شتت ي إهتت  ناىتتة  امتجةتتجي،يمتتانه انستت  يااي ري  امتتي  ااا  ،ام    ع ن   تش ي إه  ات   اما  تتي 

 يتتتيتب  ام تتت ذ   تتت  يتتتجه    تتت   
ع
مى   تتترىبت املجر تتتت رن  تتتجعا يلتتت  امابتتت اة،إ م تتتة األ  بتتتة ي تتت  رنتتتن    تتت  اا  تتت 

 ، يإن تت  
ع
اما اة ام    ن مل رت  قى   يتتن انهر   بتتة يامصتت   بة يامل  بتتة يام ب ستتبة ، ع ا  تت ن ن  جمتتي ق  تتيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (1999)املا جي،    . جمي إ سرليااا     ة  حبت   املجر ت إه     تا  قب ا ة

   تتت  يتتتجع ي تيح امرلتتت ين إتتت ن رعتتتااا 2007ف تتت   دتتتب  ه تتت و  ح تتتي   تتت  )        
ع
( رن اما  تتتي   تتت  رن  كتتتجن قتتت اتا

املج ج تتتة ام تتتأ  ارستتت   يفتتت مى يت تتتا وصتتت    ياياعتتتت األعتتتااا متل تتت  ج تتتر   تتترىبت ي  بتتتة قتتتيتاأ ا يامرة تتتبن 

                                                                          (2007)   ،   ما  ي     انيص و إ آلواب  يانسر  ا إم  ا.إبن ا يف مى قيتة ا

ام تتتتت    اماب ا تتتتتة ام تتتتتأ   تتتتت  رن  ر رتتتتتت   تتتتت  ااااتي اماب ضتتتتتعأ يتتتتتيو  ةتتتتت    (  رن2004تلتتتتت   تتتتتجاة ) ييافتتتتتي        

اا تتتتت ت املرك  تتتتت  مش صتتتتتارن املاطجلتتتتتة يام تتتتتأ    تتتتت  اتتتتتات   إ ا تتتتتياا األ تتتتت ا اأ امل تتتتتأ   تتتتت   تتتتتا ا  تتتتت  ش صتتتتتارن 

   (1999) جاة،   اماب ا ة يل مر ه  ت   ي     امر   ي     ستجك اآلواب .

 عرض ومناقشة التساؤل الثاني   -2

بأندية  - اإلداري  للعمل  القادة  الختيار  املؤهالت  ألهم  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

 ؟ " الرياضات البحرية في ليبيا تعزي ملتغير " العمر ، الخبرة ، املستوي التعليمي 
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القادة للعمل اإلداري بأندية  مؤهالت اختيار  في يبين املتوسطات الحسابية وقيمة "ف" إلجابات املبحوثين  ( 5) رقم جدول 

 الرياضات البحرية في ليبيا تعزي ملتغير " العمر " 

 األول ا  

 املرجسه ا    ب  
 قب ة 

 ا

   رج  

     امينمة 

 20 - 30 

     

 30 - 40 

    

 40 - 50 

 160.0 8202.2 .682 .522 2.18 املرىت    امش صبة يام ت بة  2

4 
ييس    انيص و  املرىت    املت بة 

 يامر  جمجهب  
112. 562. 02.7 1**020.7 

230.0 

 070.0 0.7062** 02.9 .732 .312  رىت    اماب اة 5

 170.0 40.524** 12.8 02.7 .232 اميتهة امكتبة  

 (.0.01) انمة   رج   امينمة ااجص  بة   ي  ل     (**)

 (.0.05) انمة   رج   امينمة ااجص  بة   ي  ل      (*)

إتت ملر  يا   تت   تت  إكا   تت ك عب تت   رلتتتن املرجستته ا   تت ب  ألتا   ب تتة اميتاستتة  امتتتاي  إتت نإ ور تت ت  ل جبتتة       

 تتت  يجهتتتي عتتتاي  كا  انمتتتة إجصتتت  بة أل تتتا املتتتا    نوربتتت ت اماتتت اة متل تتت   عايقتتت   كا  انمتتتة إجصتتت  بة  تتت 

 , ري ت  نر    اميتاسة إه         :ااااتي إ ني ة اماب ة   ام حابة    مب ب  تلزي ملر  ي " امل ا" 

  "املرىت تتتت   امش صتتتتبة يام ت تتتتبة" تتتت   رتا   ب تتتتة اميتاستتتتةمتتتتتتاي  إتتتت ن قب تتتتة إجصتتتت ت  انور تتتت ت "ا"  .1
 
يعاتتتت 

 .(0.05( ي   رفبي      رج  املل جي )160.0( إينمة  ل جبة  ح جلة )2.8202)إت ف   "امتئ   "امل 

املرىت تتتتت   املت بتتتتتة ييستتتتت    انيصتتتتت و  تتتتت   اميتاستتتتتةرتا   ب تتتتتة متتتتتتتاي  إتتتتت ن قب تتتتتة إجصتتتتت ت  انور تتتتت ت "ا"  .2

 متئتتت    يامر  جمجهبتت 
 
( ي تتت  رقتتت   تتت    تتترج  230.0 ح تتتجلة )( إينمتتتة  ل جبتتتة **20.701إت تتتف ) "امل تتتا"يعاتتت 

 .(0.01املل جي )

 متئتتتت   " امل تتتتا"   رىت تتتت   امابتتتت اة تتتت   رتا   ب تتتتة اميتاستتتتةمتتتتتتاي  إتتتت ن قب تتتتة إجصتتتت ت  انور تتتت ت "ا"  .3
 
يعاتتتت 

 (0.01( ي   رق       رج  املل جي )0.007( إينمة  ل جبة  ح جلة )**26.700إت ف )

( رن اما  تتتتتي 1995( ي ح تتتتتي   تتتتتي املزبتتتتتز ستتتتت  ة يستتتتت  ي   تتتتتي ا   بتتتتتي )1993) رتتتتتتن  تتتتت  كمتتتتتى   تتتتت  يتتتتتاب        

ااااتي   تت  رن  رتتجعا مي تتن    ج تتة  تت  امل تت تا  يا  بتتيا  ام تتأ ت تت  ي    تت  ع تتا امل تت  امتت ي  اتتجا  ، يرن 

                                                                                                                                                                      (1995)ا   بي،  (1994)ياب ،    كجن      تا إت جن امتل ة ام أ  ي ا يايا  .  
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         ( ه  و  ح ي      إ ن2007ف    افي  إااتبة       (  قب اا   يهجا  يرىت   اماب ةبة  املاس     إااتة 

املش      ج   يامايتة      يامر   نه  إ مرت  ا  امتابن  يرن    ا  ااااتبة  يامل  تة  ام ت  ة  اتهة   مبة    

 (2007 ، )   إ ستجي  تاأ يقيتة     ايخ ك امااات.

مؤهالت اختيار القادة للعمل اإلداري بأندية  في يبين املتوسطات الحسابية وقيمة "ف" إلجابات املبحوثين  ( 6جدول ) 

 ( لخبرةا) الرياضات البحرية في ليبيا تعزي ملتغير 

 األبعاد ت

 املتوسط الحسابي

 قيمة

 ف 

 مستوى 

 الداللة 
1- 5   

 سنوات 

  10  -  5من 

 سنوات 

أكثر من  

10 

 سنوات 

 0.045 11.819 2.66 2.69 2.39 املتطلبات الشخصية والنفسية 2

4 
املتطلبات العلمية ووسائل االتصال  

 والتكنولوجيا 
2.29 2.62 2.69 20.524** 0.000 

 0.000 **23.436 2.83 2.75 2.37 متطلبات القيادة 5

 0.000 15.604** 12.8 02.7 .402 الدرجة الكلية  

 (.0.01) انمة   رج   امينمة ااجص  بة   ي  ل     (**)

 (.0.05) انمة   رج   امينمة ااجص  بة   ي  ل      (*)

إتت ملر  يا   تت   تت  إكا   تت ك عب تت   رلتتتن املرجستته ا   تت ب  ألتا   ب تتة اميتاستتة  امتتتاي  إتت نإ ور تت ت  ل جبتتة       

أل تتا املتتا    نوربتت ت اماتت اة متل تت  ااااتي إ ني تتة اماب ةتت   ام حابتتة  تت  مب بتت  عايقتت   كا  انمتتة إجصتت  بة 

 , ري ت  نر    اميتاسة إه         :تلزي ملر  ي " ا  بية"

 متئتت   ا  بتتية إت تتف  امابتت اة رىت تت    تت   رتا   ب تتة اميتاستتةمتتتتاي  إتت ن قب ة إجص ت  انور  ت "ا"   .1
 
يعاتت 

 .(0.01( ي   رق       رج  املل جي )0.000( إينمة  ل جبة  ح جلة )**23.436)

املرىت تتتتت   املت بتتتتتة ييستتتتت    انيصتتتتت و  تتتتت   رتا   ب تتتتتة اميتاستتتتتةمتتتتتتتاي  إتتتتت ن قب تتتتتة إجصتتتتت ت  انور تتتتت ت "ا"  .2

 متئتتتت   ا  بتتتتية إت تتتف ) يامر  جمجهبتتت 
 
( ي تتت  رقتتتت   تتتت    تتتترج  0.000 ح تتتتجلة ) ( إينمتتتتة  ل جبتتتتة**20.524يعاتتتت 

 .(0.01املل جي )

"ا"   .3 انور  ت  إجص ت   إ ن  قب ة  اميتاسةمتتاي   يام ت بة      رتا   ب ة  امش صبة      املرىت    
 
يعا 

 .(0.05( ي   رفبي      رج  املل جي ) 0.045( إينمة  ل جبة  ح جلة )11.819متئ   ا  بية إت ف )
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( رن اما  تتتتي ااااتي   تتتت  رن  كتتتتجن مي تتتتة 1999( يرج تتتتي ستتتتبي  صتتتتىت  )1993بافتتتتي كمتتتتى   تتتت  يتتتتاب  )ي        

جبتت   ت تت   اا    تت تا  امل قتت   اا  تت نبة  اا  عل مبتتة األاا   اآلوتتاب ،  تت تا  إ  تت نبة    تت  امرل  تت   تتت 

                                                             (1999) صىت ،     (1994)ياب ،   ااااتي ييحابن ام ر   .  

(  تتت نرتت    اميتاستتة رن اتيتتت ا امل تت تا  امت بتتة متا  تتي ااااتي 1999ف تت   رتتتن  تت  كمتتى   تتي ا   بتتي يتتاا )        

 ما تت   امرل  تت  مرحابن األ ياا إ      رن     ن اتيت   ت يجية ن  
ع
 ا      تترجي امل تت تا  ام تتتجفبة ر دتت 

                                                                             (1999)ياا،   ت اآلواب  يس جمة يجه   ا. 

ة امل تتتئجمة  تتت  يحابتتتن ام رتتت    ا جبتتتية  تتت  ( رن اااات 1999ر دتتت  يرتتتتن  تتتت  تتت   افتتتي  ج تتت اة  ح تتتي  ت تتتة )        

األ شتتتتتىة اماب ةتتتتتبة امل رتتتتتتتة يكمتتتتتى إ وربتتتتت ت رعدتتتتت  امل  اتتتتتا يا  بتتتتتيا  يامل تتتتت تا  ياستتتتترخيا    انستتتتترخيا  

  (2005) ت ة،    ااااتي.األ ث  مترلاا     امللجق   ام أ قي يجاهن 

في مؤهالت اختيار القادة للعمل اإلداري بأندية  يبين املتوسطات الحسابية وقيمة "ف" إلجابات املبحوثين  ( 7) رقم جدول 

 الرياضات البحرية في ليبيا تعزي ملتغير" املستوي التعليمي " 

 األبعاد ت

 املتوسط الحسابي

 قيمة

 ف 

 مستوى 

 أساس ي  الداللة 

دبلو   

متوس

 ط 

دبلو   

 عالي 
 بكالوريوس 

 0.000 **12.910 2.820 2.88 2.54 2.26 متطلبات القيادة 2

4 
املتطلبات العلمية ووسائل االتصال  

 والتكنولوجيا 
2.16 2.61 2.70 2.837 10.203** 0.000 

 0.000 *16.221 2.910 2.73 2.63 2.29 املتطلبات الشخصية والنفسية 5

 0.000 001.82** 232.9 .752 .672 .332 الدرجة الكلية  

 (.0.01) انمة   رج   امينمة ااجص  بة   ي  ل     (**)

 (.0.05) انمة   رج   امينمة ااجص  بة   ي  ل      (*)

إتت ملر  يا   تت   تت  إكا   تت ك عب تت   رلتتتن  يتاستتةاملرجستته ا   تت ب  ألتا   ب تتة ام امتتتاي  إتت نإ ور تت ت  ل جبتتة       

ر ا املتتا    نوربتت ت اماتت اة متل تت  ااااتي إ ني تتة اماب ةتت   ام حابتتة  تت  مب بتت  عايق   كا  انمة إجص  بة    

 إه         :  , ري ت  نر    اميتاسة مل رج  امرلتباأ()ا  تلزي ملر  ي

 متئتتتت   امل تتتترج    رىت تتتت   امابتتتت اة تتتت   رتا   ب تتتتة اميتاستتتتةمتتتتتتاي  إتتتت ن قب تتتتة إجصتتتت ت  انور تتتت ت "ا"  .1
 
يعاتتتت 

 .)0.01( ي   رق       رج  املل جي )0.000( إينمة  ل جبة  ح جلة )**12.910امرلتباأ إت ف )
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املرىت تتتتت   املت بتتتتتة ييستتتتت    انيصتتتتت و  تتتتت   رتا   ب تتتتتة اميتاستتتتتةمتتتتتتتاي  إتتتتت ن قب تتتتتة إجصتتتتت ت  انور تتتتت ت "ا"  .2

 متئتت   امل تترج  امرلتباتتأ إ يامر  جمجهبتت 
 
( ي تت  رقتت   تت  0.000( إينمتتة  ل جبتتة  ح تتجلة )**10.203ت تتف )يعاتت 

 . (0.01  رج  املل جي )

  املرىت تتتتت   امش صتتتتتبة يام ت تتتتتبة تتتتت   رتا   ب تتتتتة اميتاستتتتتةمتتتتتتتاي  إتتتتت ن قب تتتتتة إجصتتتتت ت  انور تتتتت ت "ا"  .3
 
يعاتتتتت 

املل تتتتجي ( ي تتتت  رقتتتت   تتتت    تتتترج  0.000( إينمتتتتة  ل جبتتتتة  ح تتتتجلة )*16.221متئتتتت   امل تتتترج  امرلتباتتتتأ إت تتتتف )

(0.05 ). 

( رن اما  تتتتتتي   تتتتتت  رن    تتتتتتت    ج تتتتتتة  تتتتتت  ا  صتتتتتت     ن تتتتتت  املثتتتتتت إاة 1992 افتتتتتتي ج تتتتتتيي  صتتتتتتىت  امللتتتتتت ا )      

 تت  ياماتتيتة   يان تت ايرن  ر رت و لة امت ا ياااتاك يامللاعة إ جان  امل تت  يامثا عتتة   يامشج  ة،يامى جح  

                                                                          (1997)املل ا،     امل   ا ج  ع  يامثاة إ م تنه.

( رن  تتت  ر تتتا   تتت تا  امابتتت اة  تتت  امل تتت تا  امرحتبتبتتتة يام تتتأ يردتتت   1999ف تتت   شتتت ي رج تتتي ستتتبي  صتتتىت  )       

  اماتتيتة   تت  تشتت ب  يياتتبا  تت   جقتت   لاشتتن اسرخيا   ياو   ت بة ري رس مب       شتت    إااتبتتة ي تت 

املتتتي ا ييحتبتتتتن إهتتت     اتتتا  يع تتتا ايت  تتت    صتتتا ي  قرتتتن امر  امبتتتة  تتتت امل  اتتتا األوتتتا  ا   ف تتتة ي تتت  ن  تتتة 

     تتتتت  ع تتتتتا إاتاك املجقتتتتت  ري املشتتتتتكتة، يتلتتتتتي  تتتتت   امل تتتتت تا  ن  تتتتتة وشتتتتتك  وتتتتت ص مت  تتتتت ح  تتتتت  اتتتتت ت اماتتتتتااتا .

 (1999ت ،  ) صى

 االستنتاجات والتوصيات  

:
ً
 االستنتاجات    أوال

 تتت  ةتتتج  ر تتتياا اميتاستتتة ي تتت  وتتت و املتتت هج امل تتترخي  ياألايا  ام تتتأ رستتترخي    امتتتياتذ مل صتتتجو   تتت          

ام ب نتتتت   املىتجلتتتتة اهتتتتاا  املل  جتتتت   ااجصتتتت  بة ام   تتتتة ر  تتتت  ا  صتتتتجو   تتتت  املي تتتتي  تتتت  ام رتتتت    ام   تتتتة ام تتتتأ 

 امر مبة:رياتر   إه  انسرةر ه    

 حتتتجت "املرىت تتت   امش صتتتبة يام ت تتتبة" رن   تتت  اما  تتتي ااااتي ر ه   ام تتتأ يتتتا امرجاتتت  إم  تتت   تتت  انستتترة .1

    :امرح   إ ملي ي    ام     امش صبة يام ت بة يام أ  ن       

 رن  ر  ز اما  ي ااااتي إ مايتة     امل    ت اآلواب . -

 ىبه يامر  با ياماب اة.رن  ر  ز اما  ي ااااتي إ مايتة     اإرك ت رس مب  امرخ -

- .
ع
 اقبا 

ع
 رن  ر  ز اما  ي ااااتي إ مرت  ي امرحتب   يامايتة     يحي ي املشكتة يحي يا

 رن  ر  ز اما  ي ااااتي إ مصي  يام  لة امىب ة ياأل  نة ياألو   ا   بية. -

 رن  ر  ز اما  ي ااااتي إ مايتة     امصبي ياملث إاة    تل  تن  ت امتابن. -
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  ر  ز اما  ي ااااتي إ مل   إايح امتابن.رن  -

 رن  ر  ز اما  ي ااااتي إ لي ام  ا    ج  املش    ام أ يىار ر     امل  . -

 رن  ر  ز اما  ي ااااتي إاجة امش صبة    ايخ ك اماااتا  امل  س ة    األيق   امصل ة. -

 املرىت    املت بة ييس    انيص و يامر  جمجهب "       :جت " ام أ يا امرجا  إم        حانسرةر ه     .2

      ا    تاأ     ي         تاة امل  ة املكت     . -
ع
 رن  كجن اما  ي ااااتي  رحص 

 إ ملتج  املرلتاة إ ملج و اماب ضعأ. -
ع
 رن  كجن اما  ي ااااتي  ت  

     إي  ا ا  ىجا  املت بة  -
ع
 مت ح  يامرحتب .رن  كجن اما  ي ااااتي ق اتا

 مل  س  اآله  ييا بة امللتج   . -
ع
 هبيا

ع
 رن  كجن اما  ي ااااتي   رخي  

 امثا عة يامللاعة.  يان  ارن  كجن اما  ي ااااتي ياست األعن   -

 رن  كجن اما  ي ااااتي امايتة     امرل     ت يس    اا    امل رتتة. -

 امر ه :"  رىت    اماب اة" ي       ام حج     حجت   ام أ يا امرجا  إم       و و انسرةر ه  .3

 رن  رص  اما  ي ااااتي إ ملر ولة ا جبية مك      ج هي ي       و يخصصن. -

 رن  رص  اما  ي ااااتي إ ا   إبة ر     ي ا ة   تن. -

 امصل ة.رن  رص  اما  ي ااااتي إ مايتة     ايخ ك اماااتا  امصل ة    األيق     -

 ا  ي ااااتي إ مرح   يامصبي ياملث إاة    امرل     ت امتابن.رن  رص  ام -

 يبلي ام  ا ر     ج  املش   .  يان  ارن  رص  اما  ي ااااتي و لة األعن   -

:
ً
 التوصيات:  ثانيا

إه   ياتذ   ةج     يا  اةن    اسرةر ه   يا ا  صجو  ت       و و ام ر    يجا  ام        

 امر مبة: امرجاب   

-  .
ع
 يالجب 

ع
 ي  ب 

ع
         اما  ي ااااتي رن  كجن  ا  

     امل    ت اآلواب . -
ع
         اما  ي ااااتي رن  كجن ق اتا

 امللاعة يامثا عة إ متجا ح يام  ا ياماجان ن.         اما  ي ااااتي رن  كجن ياست -

 إ سرخيا  رس مب  ي  جمجهب  انيص ن  يامللتج   .  -
ع
         اما  ي ااااتي رن  كجن  ت  
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   تتتت  استتتترخيا  ام حتتتت  املتاتتتتأ متر تتتتت    تتتت  املشتتتت    ام تتتتأ  -
ع
  تتتت    تتتت  اما  تتتتي ااااتي رن  كتتتتجن قتتتت اتا

 يجاه ن.

 يبلي ام  ا.  يان  ا        اما  ي ااااتي رن  كجن ياست األعن   -

 إخبيا   رلياة  ت بة ي  تبة. -
ع
         اما  ي ااااتي رن  كجن  ت  

 ولتج  امرخىبه ييةت انسةيايب ب  . -
ع
         اما  ي ااااتي رن  كجن  ت  

 ا رنجا   .    امل       اتاسة املرىت    متلي ي    اماب ة       اور   -

 راجعللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتامل

1- ( املاصجا.  اميات  1989اإاا با   ي  انس  يتبة:  ياماب ةة.  ام ينبة  امةيإبة  يانااتة     امر  با   .)

 امت بة متى   ة يامةشا، امى لة امث مثة. 

امل   اماب ضعأ.  (. اسرااات امل     اماب ا ة يايت      يىجبا  2000اج ي سلبي اج ي، ه و امل  اي. )  -2

 امكجبف: ه  لة امكجبف. 

(. اتاسة يحتبتبة مت ش    انااتبة ام أ يجاهن  يتب  ام رخ    اماج بة     1995اج ي سبي  صىت . )  -3

 ه  جتبة  صا املالبة. اما  اة: تس مة   ه ر ي ط ي  ةشجتة،  تبة امةيإبة اماب ةبة إ م ا . 

 جملة يامرخىبه انسةيايبج  . اما  اة: اات املل تا . (. يحي    امل 1999اج ي سبي  صىت . ) -4
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 دور اإلشراف التربوي في توجيه املعلم املبتدئ أثناء الزيارات الصفية

 أ ـ فوزية امحمد صابر

 ملخص البحث 

يتنااااهذا ااااا م موع اااا  إلشرااااشت بوذ  م تاااا ممل مو املااااشأ ناااال يشراااااص مة"،ااااي مةعباااا     نااااه  مو  ااااه م  مو اااا ا ب  ذو اااا  ي ااااا       

  إل هذ  :    إلى  ال موع    فق  قسمبص  موعهحث  عن موتسهؤال  موشم وة نل  
ً
ذ امابص  إلن حا  إل هشإلص  :م ت ممل مو املشأ  ذال

 
ً
: إلاان حااا  إل هشإلهااه ذ اماهدااه ذ ااا مفهه ذ  شمعهااه ذتاا ذ    هحهااها مو  ااه م  مو اا ا  ذ ا مفااص ذا هه ااص ذ بااهواعصا  ه اااه

 
ً
اااالا مو"اا    إلاانيعاا   ذقاا   : إلاان حااا   وملاااه  مو  ااه ة مو اا ا   ذا شلااا  موب"هإلاا  م تاا منل إل"ااصامة"،ااي مةعباا   هوثااه

ذو اا  يقااشش مةااا مل مو املااشأ ملاا ذ   موباااشرا   عباا     نااه  مو  ااه م  مو اا ا    امااا  وذ  م تاا ممل مو املااشأ و،م"،ااي مة

  ش مة"،ي مةعب    ع،اص    يقااع ع ااى إلااه ي اا ج ومااا  مناا ة مو ااع إلاان ي هعاا  ملاا   مة"،ااي ذيالإلااا   إلاان 

 ة إلن ره   ا ى  ذا م مألب،شب م تاا منل ر"اا مل ملااا  مو  ااه موب"،ام ره   ذب   موبالإلا  ذمألناط  موب"،اما  

مو اااا ا ب  ذباااا وه يب ااااا  امااااا  مو  ااااه ة مو اااا ا  و اااا  إلاااان مةااااا مل مو املااااشأ ذمة"،ااااي مةعباااا    حااااا  يط،اااا  

 ع ااى و  قااا  موباا  نق ذإلساابشى موبالإلاااا  ذ قااه  موقاااشة ذمو اا"ع عنااا  
ً
مةااا مل مو املااشأ إلااان االوهااه إلاااا م اه

 ذشخ اهاا
ً
                                                                             مة"،ي مةعب   ذمةسهع ة نل  مش  إلهناه

 

Research Summary: 

This research deals with the topic of "The role of educational supervision in guiding the novice teacher during 

class visits." In order for the researcher to answer the questions contained in the research, she divided it into three 

axes: First, educational supervision: in terms of its concept, importance, objectives, characteristics and methods. 

Secondly, classroom visits: in terms of their concept, importance, objectives, types, and conditions for their 

success. Third, the novice teacher: In terms of the literature of the class visit, and the specificity of supervisory 

dealings with him. The presentation showed the importance of the role of educational supervision for the novice 

teacher during class visits. In order for the educational supervisor to perform his guiding role towards the novice 

teacher, he must see what happens in the classroom of  interaction between the teacher and his students on the 
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one hand, and between the students and educational and learning activities on the other hand. And this 

supervisory method is known as (classroom visit), and thus the importance of the class visit becomes clear for 

both the educational supervisor and the novice teacher, through which the educational supervisor is briefed on 

the field about the method of teaching, the level of students, the strengths and weaknesses of the novice teacher, 

and assistance in his professional and personal growth. 

 

 مقدمة 

 أل   
ً
إ  ي  ياا  مو املاااا  ذه"ماقهاااه يبط،ااا  إلااان   هإلناااه موب"،ا ااا  إعاااهوة مون ااا  نااال إل باااشى موب"،ااااي  ذبن باااص  ذو قاااص  ذ باااهواعص  ذ  ااا م

 و،قااااشم ع ااااى ع اااا  ه ااااا م مبااااي ع اااا   امو املااااا  عهإلاااا  إلهااااي ناااال موبنمااااا ا فااااي  ع،مااااه  موبيطااااا  مالقب ااااهوأ ذ ذأ مالاب ااااه  فاااااص

مو املااا  هساالى إلااى موبنمااا  مو هإل،اا  و،طهواا  إلاان  ذةااه نه اا    مألذرااهت مالربمهعااا  ذموبنمش اا ا ساا موبنمااا  مو املش اا   ذإلااه ي مفقااص إلاان ي

نال  هس  ااااااااااااااااكان  بفاهة"،ي    إلساهع ة مة"،ما   ع اى مونماش مة ا  يطاش   مو"اهإل،   فااصا ناه  الملا  إلان االا ي س   مةشقاع موب"،ا ا   ذ 

 م  وى مة"،ااي وذ   ملثقاا  ناال ي قاااد  ااا مفهه  فاال يم اان يشقاا    ااهي  أ   ااهش ه"،ا اا ا إال إ ذموب"،امااا   ذعهإلاا  إلهااي،اا  مو املش اا  مو"م

                                        ي نل ي با   ف مو  ذينما  مي هاهتدي م ي هملا األ ص يقشش مل ذ  إله   أ إل بم  ها نلاااااااافهش ع ش ف" ذم ياهي 

ااش مة يا  ذموقا ذة ذمة اما ذإل ا    لاع  ذوي ر"  مة"،ي  ومة ونق  مة" ف  ذملحقههد إلن إل هو اه إلى   اه  موبالإلاا   ذن ماه         

    فهع،اا  مة"،اي ذقاهإلاص ملا ذ   مةط،اشب  و،م" ف   في م نه  مألإل  ك وه
ً
  إلا يع  مله ياهحاص نال يةويا  ذها باص  ينعغل       ك يمهإلاه

إلن االا مببي مش  بهوا  إلبنشع    ذإلسهع يص نل يق يي ملح،شا ي ه  مةا ال  موت  يشمرهص  ذنزمو  مو"شمهد موت  ه" ا  ببا،ص

يمنااة إوادااه مةااا فش  مو املش ااش   ذإلاان انااه معبرااا يطااش   م تاا ممل مو املااشأ إل بااهي مو"م،ااا  مو املش اا   ذع،اااص يبشقااع ي ساا   إلمه بااه  

ا يعقى وإلت ممل   سصإلن  غعه   ميا  نل يطش    إع مو مة"،ي إلب ن  ذقش    ذإلهمه يشمف  و يصمه نه   و ر  مة"،م   ةهنهدي  إ  إله

 نال مو"م،اا  مو املش ا   فهاش   مو املشأ عم،ص ذوذ   ذ امابص ذر ذ يص مةمح  االا عم  مة"،ي
ً
 إلهماه

ً
كمه ر"برا م ت ممل مو املشأ عن ا م

 إلااان: و مبااا  ملحاااه    باااههل مو  مباااه  موساااهملق  و ااا   ذاااا م إلاااه  كااا   ع،ااااص عم،اااا  موبااا  نق رسااالى إلاااى موشلاااشا ملاااهة"،ي إلاااى ي سااا   

ذ ك اا ة إلهماا  إلاان عنهلاا اه  فهااش مواا أ يقاا  ع ااى عهيقااص   فهةشرااص مو املااشأ  ومة ااا   مو"م،ااا   شب2006مواااهع    شب  ذو مباا 2001 

 م  اي س    ومهص  فاي م ناه  ملحاها اوغ     موب  نقعم،ا   رشم  إلسؤذوا  م ت ممل  ذاش مو أ يقاي ذ قشش مة"،ي نل إليب،ع 

                                                                               !ابمة"،ي مةعب  ا  مةهن ا فمه ملهوه ملإل مذو  إل  مة"،ي مةبم ن   أ ملخراة نل موب  نق ذ 

ي بااها مة"،ااي مةعباا   تااة ص ناال  وااه تااة  مةعباا   ناال  أ إلهناا   ااا ى  إلااى ذقاا  ذإلسااهع ة  وااابم ن إلاان موبااةق،ي إلاا  موشراا  حااا       

 ناال مة ح،اا  ملنهإل"ااا   ملن ياا  ناال مة  باا  موتاا  ر"ماا  قدااه  ذموشمقاا    ااص ينعغاال  ال  بشقاا   
ً
  ي ااش  إعاا مو مة"،ااي مةعباا   قاا  يااي ملدههاااه

   ن،اه  مو املا ب   ذ مة"ها  مو"،اه  ع مو مة"،ما    إ     مةهاه م  موتا  يا  ب ع،اداه ال يم ان لاق،هه إال إلان ااالا مةمه با  مو"م،اا 

 إعاا مو و،م"،ااي    نااه
ً
   ملخ إلاا ب  حااا  يشراا  مو ث ااا إلاان مةشمقااع موب"،امااا ف مااه انااهك إعاا مو و،م"،ااي  قعاا  ملخ إلاا با انااهك  ي ااه
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ذبااهون   إلااى ذراا  مة"،ااي مةعباا    اموتاا  ال يم اان و،م"،ااي مةعباا      يب"اا مل ع،ادااه  إال إلاان اااالا مةمه باا  مو "،ااا  و،"ماا  موب  ن اا  

 ع ى مةا مل مو املشأ    يق ش وص مةسه
ً
                  مو "شبه  موت  يشمرهصا ع ة وب وا مو أ ي بق  إلى ملخراة ذموبم ن  ي ش  و مإله

ذو ا  يقاشش مةاا مل مو املاشأ ملا ذ   موباشرا     اش مة"،اي مةعبا    ع،ااص    يقاع ع اى إلاه ي ا ج وماا  منا ة مو اع إلان ي هعاا       

إلان رها   اا ى  ذاا م مألبا،شب م تا منل ر"ا مل ملاا  مو  اه ة  موب"،ام مل   مة"،ي ذيالإلا   إلن ره   ذب   موبالإلا  ذمألناط  موب"،اما  

ح اا  ذ لا  مةشقااع و ا ا  ذمحاا ة إلان مألباهوا  م تاا مفا  مةعهتا ة موتاا  يقاشش قداه مةااا مل مو املاشأ ةال ذه"براا مو  ااه م  م  مو ا ا ب

مو     مل ا  يب" مل ع ى  وم  مة"،اي ذيالإلاا    ذكااع يقاشش مة"،اي ملتن ااي ذي سا ا عم،اا  ه"،اي موبالإلاا   ذكااع   موب"،ا   موب"،ي

موب"،ا ااا   ذي سااا   ه"،اااي موبالإلاااا   ذقااا    عتااا  مو" يااا  إلااان مو  مباااه  "،اااي ي ااش  اااا م مواااب"،ي  ذ واااه إلااان  رااا   فااا  إلسااابشى  وم  مة

ع ااى  امااا  مو  ااه ة مو اا ا  و اا  إلاان   شب1999ااااب  ذو مباا  موا  اا   1412إلثاا  و مباا : ه اا   ذإل ااط ى   ناال ااا م مواااة   موسااهملق 

 ع ااى و   مةااا مل مو املااشأ ذمة"،ااي مةعباا   
ً
 قاا  موباا  نق ذإلساابشى موبالإلااا  ذ قااه  حااا  يط،اا  مةااا مل مو املااشأ إلاان االوهااه إلااا م اه

 ذشخ اهاا 
ً
                                 موقشة ذمو "ع عن  مة"،ي مةعب   ذمةسهع ة نل  مش  إلهناه

ذنااال اااا م مةاااا مل مو املاااشأ  واااص ذرااا"ص ملخاااه  موااا أ ي ااا     ي معااااص   حااا ي  مو"هااا  ملمهنااا  موبااا  نق إ  مة"،اااي مةعبااا            

حااا  يقااشا: إلاان ااالا مو  ااه ة مو ا ا   مو ا و يؤكاا   حا  موعااهحث   ع اى راا ذ ة مابماهش م تاا ممل مو املاشأ ملااهة"،م   مةعبا ه   

بذمة  باااااش  ملنااااا و وهاااااي ذرااااا  ااااااه  ي ااااا     ي معااااااص مةاااااا مل مو املاااااشأ  فهاااااي نااااال حهرااااا  إلاااااى    ي اااااش  ف ااااا ة عااااان قاااااا  متدي 

 بفي م ذر
ً
  ملحقاق  موت  ال يم ن إ  ه اه  ذهال  ملداي ينق اهي ملخرااة ملمهنا  موبا  نق  في اص ذمبب" مومتديب  كمه ي اع  ي ه

 
ً
إلاه موا أ ددا مل إوااص نال ز اه تدي نال با  ك إله ينباهقدي إلان مراط مب ذتا"ش  غ اا وعالال إ م واي يمان هي مو  لا  وا" فاشم إلقا إله

 : اابااا1401مو  شابا  مألفن أ  

مةعهتاا ة  ذاااش إلاان  اااي مألإلااش  ناال عم،ااا  م تاا ممل   ااع  ال ياابي إال إلاان اااالا مةالح اا إ  موب"اا مل ع ااى  وم  مة"،ااي ومااا  مو     

إ  با،شك مة"،اي ذإلمه باهيص وماا  مو املشأ ع ى مة"،ي مةعب    و،مسهام  نل ي س   إلهه مياص موب"،اماا  وماا  منا ة مو اع ب

اقا  ومح اي ع اى   هحاص نال إلمه با  إلهنباص مل اش ة غ ف  مو ع  ذمآل ه  مة ايع  ع ى  وه نل ب،شك موبالإلا   اش مةقااه  ملحق

إل"،شإلااه  ذارااام  ناال ذ   إلبطااش ة  ااا م موساا،شك ملة شمعااص موخب، اا  اااش مونبااها مألاااي مواا أ يمثاا  فاااص إلااه ي م،ااص مة"،ااي إلاان إل" فاا

ذإلااه يب اا  قدااه إلاان إلهااهشبا  مل،قاا ق    ملن بااص مو"ق،ااا   ذإلااه ي م،ااص   سااص ذ حهب سااص إلاان مي هاااه  ذقاااي إل يعطاا  ملمهناا  موب"،اااي

                 با10ش:  1989

ذإلاان انااه يرااااز  امااا  مو  اااه م  مو اا ا  موتاا  يقاااشش قدااه مةاااا مل مو املااشأ و،م"،اااي مةعباا   ناال لااا ص  نةباا،شب إتااا منل  اااش مألك اااا 

 إلااان ملااا    باااهوا  م تااا ممل مو املاااشأ مألاااا ى  وبقاااش ي  وم  مة
ً
  بااا،شكهي إلااان ااااالا إلشقاااع "،اااي ذيالإلاااا    حاااا  يااابي  لاااتااااشعه

                                                      ه"،ا   ذمقلل وما  غ ف  مو ع  ذإله ي هح   وه إلن مي هاه  و ى مة"،ي ي ه  ي،ه مو  ه ةا

 أ ملا   إلاه ه"،ماص نال  ف اشة قههما   ملا   إلاه ااش عم ال ذإلاه ااش   ا أ وا ى مة"،اي مةعبا   ي ا   م تاه ة إلاى    اناهك    ذنل ا م مو ا و

ن،اه  مو املا   ذ إل"هاا  إعا مو مة"،ما   لاا     ا أ  ذنال ف ااة زإلناا  إل ا ذوة  ذبا   إلاه ذرا   عنا  إلعهتا يص ةهنا  موبا  نق  ذاا   

ذن،ااااه  مو  ااشة ال يااا ما قههمااا   ذهااال إل ااا  رااا ا ملاا   مةاااا ف   مو املاااش    ذإلااان يقاااشش إلقاااهإلهي ناال عم،اااا  م تااا ممل مو املاااشأ إلااان رهااا   
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مة"،ماا   إلاان رهاا   ااا ى  فااهألا اة ياا ى    ع ااى مةااا ف   مو املااش       يب م،ااشم إلسااؤذوا  لااق  اراااة مة"،ااي ذإلسااهع يص ع ااى إعاا مو 

  ع مو مة"،م   يم ندي إلن موقاهش مل   إله يب"،د ملمهن  موب   
ً
نق  مونمش مة    ألملده ا  أ ي،ه مو ،اه  ا و ق مليإل هملده    ي   مل  هإل ه

 ةا فش  مو املش ش  ع ى    إع مو مة"،ي ذإلن ره   ا ى ي   م
ً
ن،ا  إع مو مة"،م    بإ  مة"،ي يشمرص عن  إلمه ب   نلق  يي ملدههاه

 ييب،ااع عاان مةنااهف مواا أ يااي فاااص إعاا مو   ذملخطاا  موحبماا  ناال ااا   ملحهواا   اااش    مة"،ااي ملن ياا  قاا  ي اا    سااص 
ً
موباا  نق إلنهاااه

 نل مل ئ  مة  ب اب  مو تا 
ً
 غ  عه

ً
                   با35: اا1403  ذعع  مو،طاع  عن  م

ذب   ا م ذ مك  ي   مة"،ي مةعب     سص ق  ملط ش ملشمق  ي  مي  فاص مةا ال  ن،مه مزومو مابمهإلص ملمهنبص  مل ا    ص ق  ي  ي 

 إ م واااي ي ااا 
ً
مو"اااش  موااالزش إلااان مةاااا مل مو املاااشأ  ةساااهع يص ع اااى ي اااهذز  ع ااى   ساااص ملهو اااا   ذ  اااهب مليحعاااه  ياااؤوأ إلااى فاااا،ص ف"اااال

  فمنداااه إلاااه ااااش وماااا  مو اااع  ذإلنداااه إلاااه يب"،اااد ملهلنهاااهز يتناااشت ي،اااه مةاااا ال  موتااا  يشمرههاااه مة"،اااي مةعبااا  حاااا   إلاااا اليص مةهناااا  

 إلاااه كث اااا ذعااان مة"،اااي مةعبااا   نااال   هإلناااه موب"،ا ااا   فهاااش م وم أ ملهة  بااا    ذ إلااان موااا إلال  مة"،مااا    
ً
عااا ش ذراااشي وعا"ااا   إلااان ر"اااهن م

ي "،ااص يهدااا  عاا   إلمااه وب"،اااي موبااهل  وااص ملمنطقبااصا  باا  ممذباا   إوم ة مة  باا   ذقسااي موبشراااص ذم تاا ممل مو املااشأ مل  نااصمو"القاا  مل

 مفا  نال  ماشاي ع ش ذعل ذو مي  مة"،م   مةعب ه   وا ذ  ي،اه موهائاه  م وم  ا  ذم تاإلى ع،ادي  ذإل و  وه نل مةقهش مألذا    إلا اليص

                                                                                                مة     نه  ملخ إل ا 

 مشكلة البحث: 

 و،م"،ااي          
ً
  ذلااه  نااال إلقاا ذ  مةااا مل مو املااشأ    ي اااش  إل تاا م

ً
 كع ااام

ً
ذ لااع   عم،اااا  يطااش    بااهوا  م تاا ممل مو املاااشأ يطااش م

م ت ممل مو املشأ  ق   ع ى موندش  ملهو"م،ا  مو املش   ذي ش ا  عم،اتا  مواب"،ي ذموب"،ااي ذي سااندمه  ذمعبراا م تا ممل مو املاشأ عم،اا  

مل اش ة إي هملاا  ف"هوا   ذببطاش   باهوا  م تا ممل مو املاشأا   عتا  مو  اه م  مو ا ا   اماهداه و ا   مةعب    ه"هذ ا  راه ك فاده مة"،ي

مةا مل مو املشأ ذمة"،ي مةعب   ع ى ح  بشم   إال    انهك مو" ي  إلن مة"،م   مةعب ه   نل   هإلنه موب"،ا    ر"ه ش  إلن ع ش إلن  

 يتاااا  مو  لااا    ديإلباااهل"ه نااال م تااا ممل مو املاااشأ  ذيق ااا امالابماااهش 
ً
 إلعهتااا م

ً
 ف وياااه

ً
ف ااا  موشقااا  موااا أ ه"ااا  فااااص مو  اااه ة مو ااا ا   بااا،شبه

الت ع ااى عماا  مة"،ااي مةعباا    ذمو فاا  إلاان إلساابشم  مة اا   ذموشقااشمل ع ااى  اااي مةااا ال  موتاا  يشمرهااص    اا     و،مااا مل مو املااشأ والواا

ذيقااش ي  موب باا و ذمة مقعاا  ااا فهه إل" ااي مو  ااه م  مو اا ا  موتاا  يقااشش قدااه مةااا فش  مو املش ااش  و،م"،ماا   مةعباا ه  ا ز ااه م   ذيانااا  

ذويا  وذ  م تاا ممل مو املاشأ و،م"،ماا   مةعبا ه    مألإلاا  موا أ ر"،هااي ر نا ذ  عاان ب ااا إل  با،شك مة"،ااي وماا  مناا ة مو اع  فب

حاا  مةااا ال  موتاا  يااشمرههي  ذي اا  إلاان يطااش اي مة اا   بكمااه يب ااا راا ذ ة ملحهراا  إلااى م تاا ممل مو املااشأ  أل  مو ث ااا إلاان مة"،ماا   

 وبقاا ي  ك ااه تدي ناال موباا  نق ملهو  اا   ذمواا أ يناا
ً
 حقاقاااه

ً
بل عنااص عاا ش إلقاا  تدي ع ااى هغا ااا  باا،شب ي  نسااهي إلااى واا ق واا ددي إل"اااه م

 ذإلان انااه وعاا  مو اا ذ ة با75ا 74ش: 2013مألحسانا ذ  اا     يبااشف  و ا  إل"،ااي موبقااش ي مة اا  وساا،شكص ناال موبا  نقاااب  ععاا  مو اال  

إل اااش  ملن ااهي م تاا ممل مو املااشأ ناال موقاااهش ملاا ذ   ذحااا       ااهي مة"،ااي مةعباا   ناال  بااهوبص     إلااى ذرااشو م تاا ممل مو املااشأ مو اا  ا

                               ملهو  ه م  مو  ا ا ذعم  مة"،ي مةعب   ي بم  مو املشأ  مةنش  ملصا في  موب هإل  مل   عم  مةا مل

       مو ه     مآله :ذبنه  ع ى إله بعد يم ن ي  ي  إلا ،  موع   نل موتسهؤا 
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   ؟. أثناء الزيارات الصفيةفي توجيه املعلم املبتدئ ما دور اإلشراف التربوي 

 ـ أهمية البحث: 

   يب ا  اما  موع   نل  اما  مةشرشت مو أ يتنهذوص  ذهل نهوبهلل:        

 ع ى عطه  مألا ا   يؤ   إي همل  إلمه موت  يقشش قده مةا مل مو املشأ و،م"،ي مةعب  ا إوقه  مو ش  ع ى  اما  مو  ه م  مو  ا   1
ً
ه

 ذق  ميص ذم بمههص ةهنبصا 

ا مو اع عن  اما  وذ  م ت ممل مو املشأ ي ه  مة"،ي مةعب    نل مل مي  إل مذوبص ةهن  موب  نقا 2  

ذمة"،مش  ملن و ح يثش مو"ه  ملمهن  موب  نقا  ا ق  رسب ا  إلن ا م موع   ل"ض مةشره   مو املش    3  

 أهداف البحث: 

دد مل موع   إلى ي قاد مآله :          

م ت ممل مو املشأا   اما ا موب" مل ع ى  1  

موب" مل ع ى  اما  مو  ه م  مو  ا  موت  يقشش قده مةا مل مو املشأ و،م"،ي مةعب  ا ا  2  

 تساؤالت البحث: 

رسلى موع   إلى م رهمل  عن موتسهؤال  مآليا :          

ا إله  اما  م ت ممل مو املشأ؟  1  

؟ا  اما  مو  ه م  مو  ا  موت  يقشش قده مةا مل مو املشأ و،م"،ي مةعب  إله ا  2  

 حدود البحث: 

 ملح ذو مةشرشعا : 

  ا  نه  مو  ه م  مو  ا   و،م"،ي مةعب   وذ  م ت ممل مو املشأ  اما  مقب   موع   ع ى إلشرشت          

 ملح ذو مو إلنا : 

شبا 2021ش / 2020 ر أ ا م موع   االا مو"هش ملنهإللل            

 مصطلحات البحث: 

موع   ع ى مون ش موبهلل:  ا م ه" مل مة طمحه  موشم وة نل             

ـ اإلشراف التربوي:  1  

ذب ئاا  ذ اا  إلن ماا   ه"با  ملااهةشقع موب"،ا اا  مل ماا  عنهلاا   إلان إلنااهلي ذذباهه  ذ بااهوا   بااش عم،ااا  قاهويا  ويمق موااا  ه"ه          

ذإل"،ي ذوهو   ذتد مل إلى و مب  مو"شمإل  مةؤ  ة نل  وه مةشقع ذيقاامهاه و،"ما  ع اى ي ساانده ذين امهاه  إلان  را  ي قااد  ف ا  

                 با12: 2006ألا ممل موب"،ي ذموب"،ايبا  عع  موههوأ  
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مو املشأب  ذ    ملا  موبشراص  مو،اب   موب"،ا    مون هش  نل  هس    موت   بمو"م،ا   موع  :  ا م  نل  مو املشأ  مله ت ممل  موب ب و ذ ق   

مو  ه م   إلن االا  موندهي   نل  ذيقش مهي  مةعب ه     مة"،م    إلى  ذموب"،اما   مو املش    ملخرام   ذ ق   ي س    االوهه  ذ بي  مو املشأب  

ائي(.     نل اط  موبشراص  ن  حس  قطهت موب"،اي موبهل  وصبامو  ا   ذموح وة                                                                 )تعريف إجر

ـ املشرف التربوي:   2   

  اش إله رس   نل مون هش موب"،ا   مو،اب  ملا  مةشرص مو املشأب  ذ  مة      
ً
  رهإل"اه

ً
 ي بش ه

ً
 تو مو املشأب  ذاش نل مألل  إل"،ي ي م  إلؤاال

ذقاا   إلىاا   عاا ة باانشم  ناال إل ااها موباا  نق  ذيااي ي تااا ص إلاان قعاا  ذزم ة مو املااا  ذموب"،اااي  ل"اا  مرباااهز   ذ إل"هاا  إعاا مو مة"،ماا  ب  

ائي(.   مالإلب ه ه  مة" ة وه م موغ   ملن هيا              )تعريف إجر

 املعلم املبتدئ:ـ  3

ااااش اااا  ل إحااا ى ملنهإل"اااه  مل ذوااا  وابااااه  ذ  مااا  و رااا  موع اااهوش  ش   ذ مو، ساااهنق  ذواااي يب"ااا   مو"اااهإل   ع اااى إل مذوباااص إلهنااا       

 موب  نقا

ائي(.   )تعريف إجر

 ـ الزيارة الصفية: 4

ع مو  مساا      ناااه  يةويباااص و"م،اااص موب  ن ااا    و،م"،ااي مةعبااا   وماااا  مو اااهاال ز اااه ة يقاااشش قداااه  مةشرااص مو املاااشأ  ذ مة اااتو مو املاااشأب       

  ذ ذإلالح ا  ناا  إلاه ياا ذ  وماا  مو  اا   ذ 
ً
قدا مل يقاامهااه  وال ي اهت ملمساابشى  ي ااهعال   إلاه ي اا ج إلانإل مقعا  مةشقااع موب"،ا ا  نااهإلال

 ب وقاقاا   كمااه  ق تدااه ذزم ة مو املااا  ذموب"،اااي ناال واباااها45موباا  نق  ذ وااه ع ااى وااشا مو  اااة مو إلنااا  مةقاا  ة ومح اا  مو اا ا   ذإلاا تده  

ائي(.        )تعريف إجر

 منهج البحث: 

ذإلمه بااه  قههماا  إلشرااشوة  ذإلبهحاا  و،  مباا   شما موب ،ا اال  ذاااش بو مباا   حاا مج ذهاامباابي ش ناال ااا م موع اا  مةاان ي موشلاا         

 با136ش: 1997ذموقاه  كمه هل  وذ  ي ا  موعهح  نل إل   هتده  ذنسبطا  موعهح     يب هع  إل"هه فا  هه ذ  ،،ههبا   رهمل   

 :مآله   ذ وه ع ى مون ش موتسهؤال  موشم وة فاص نذهسب"   موعهحث   اي إل هذ  موع    نل إل هذو  وإلرهمل  ع   

 اإلشراف التربوي: 
ً
 أوال

 ي،ااش  مآلااا  إلاا  مزويااهو  امااا  ع اا  موب  اا  مة" ناال ذموب نشوااش ل      
ً
 ل"اا  يااشش  ذع اا م

ً
ياا ومو  امااا  مو بااهو  موتاا  ي م،هااه مو املااا  يشإلااه

شقاااا   موااا أ ن" اااااص  ذةشمكعااا  ااااا م مو" ااا  ذإلااااه ي م،اااص إلاااان ي ااا يه   فااااي  إلساااؤذوا  مو املااااا   لاااع   اط اااااة ذرااا ذ    ناااال  م  مو

ذ   هسااخ  وهاه نا  موطهقاه  ذملنهااشو  و،نداش  ملب،اه مةؤبسااه   ذبهوباهلل ع،اداه    ه"طا  مةؤبسااه  مو املش ا  ذموب"،اماا  مابمهإلهاه  

ملهو  را  مألذلاى  ذ واه ملهبابي مش  ف ا  موشباهه  ذموطا ل ذمألباهوا   ذ ف  فهع،اهده  ذينما  عنهل اه موبا     ذإلن ملانداه مة"،ما  

 مو املش    م ت ممل مو املشأباذإلن ي،ه موشبهه  مةسهام  نل موندش  ملهةؤبسه  موب"،اما  وبطش  اه  

 حسااا    ذواااا ذ    ابإ     م تااا ممل مو املاااشأ  إلساااؤذا إلساااؤذوا  إلعهتااا ة عااان موبشرااااص ذموبن ااااي ذموبنسااااد  نااال مو"م،اااا  مو املش ااا ب

 با43ش:  1976



2021العدد الثامن ديسمبر  دور اإلشراف التربوي في توجيه المعلم المبتدئ أثناء الزيارات الصفية  

  
 

  

 269 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 مفهوم اإلشراف التربوي: 

 املشأ ق،ا  مالببي مش نل   هإلنه موب"،ا   مو،اب   إال    ملنم  مل   إل ط، ل  موبشراصب ذ  م ت مملب  م ت ممل مو  ر"  إل طما      

اش موغهو  ذمة"بم  و ى مةاا ف   مو املاش     ذن  نه ا  ذها هدماه ذمحا ة إلا  ماابالمل مةسا    فهوح ا،     مو"م،اا  موتا  يقاشش قداه 

 مةشرص  ذ مةا مل  ذ مة تو هل   سهها

 كمه ذ و  نل و مبه   ذأ مالاب ه  مو املش     ع ى مون ش مآله :ذيق ش موعهحث  رم،  إلن موب"   ه  وإلت ممل مو املشأ 

اااااب  ملة ااص: بمو"م،اااا  موااااهإل،  موتاا  يقاااشش قداااه مةااا مل مو املاااشأ  نااال إلبهل"اا  م وم ة مة  باااا  ذمة  بااا    ة" فااا  1405ع فااص فالياااص        

قدي   ي يشرادهي إلى  ف   موط ل نل  بي مةشمقع موب"،اما  ذين ا اه  ملمه ر"شو ملهو هه ة ع ى موطالب إل ى إلسهامهدي نل  مش وال

ذم وم ة مة  با  ذمة"،ي   سص نل إل ها يي  ص  ذنل مونهال  مألا ى مة"ان  و،ب"،اي   ي يقااي  وه ن،ص لغ   يطش   مو"م،ا  

 اب142ا  141اا: 1405  فاليص  مو املش   ذموب"،اما  ذ ف  إلسبشماهبا

 ملااا   موب"اااهذ  ذموتالاااخاق ذمو"اااالا  فاقاااشا: بااااش عم،اااا  ه"هذ اااا  هالخا اااا  ي ،ا،اااا  عالراااا  1986ذن" فاااص نااااشم        
ً
شب  رهإل"اااه

ش  1986 نااااشم      يااابي إلااان ااااالا موب هعااا  موعناااه  ملااا   مةاااا مل مو املاااشأ ذمة"،اااي قدااا مل ي سااا   عم،اتااا  موب"،ااااي ذمواااب"،يباإلسااابم ة

                                                                            اب245

 ملة اااص ب إل مشعااا  إلااان مألنااااط  مة  ذبااا  موتااا  يقاااشش قداااه ي بش اااش  إليب اااش  ةساااهع ة مة"،مااا   ع اااى ينماااا   ذمتداااي        
ً
ذن"ااا مل  ي اااه

ذي سااا   إلمه باااهتدي موب"،اماااا  ذموبقش ماااا  وماااا  غ فااا  مو اااع ذاه رهاااه  ذيااا وا  رماااا  مو ااا"شبه  موتااا  ياااشمرههي وابم ناااشم إلااان 

 مهد اااااااا مل ي قاااااد هغا ااااام  إل غشباااا  ناااال باااا،شك موبالإلااااا   ذوااااااااااا  مة بااااشإل   قدااااااااااااذي قاااااد مألااااا ممل مو املش نهلي مةقاااا  ة  ااااااااااااااااااين ااااا  مة

                                                                اب73ش: 2004 وهفو    هت عن ذونديبااااااااااإل بم"هي  ذمو   ي   ااي  فا ع شم قهو  ن ع ى ملنه

ذها ا موعهحث  انه إلى    انهك ع و إلن موعاهحث   مو املاش    ع فاشم م تا ممل مو املاشأ إلان زمذ ا  معبما   ع اى    عم،اا  م تا ممل      

شب مو أ ع فهه ملةملده با إل  فنا  إلبي     يق إلهه مةا مل مو املشأ 2001ا إل  فنا  يق ش ملط  ق  إنسه ا   ذإلن ملاندي عطشأ  

ن ر"م،ش  إل"اص ملق ا  ي سا   عم،اتا  موب"،ااي ذمواب"،ي  ذه"ما  ملخ إلا  م تا مفا  ع اى يم ا   مة"،اي إلان مو يموخبق إلى مة"،م   

ة  سهي  ذي  اا  اااااااااااه ا   ي ساا  مة"،ما   موثقاا  ملاااااااااااااا  موالزإلا   ع ااى    يقا ش ملط  قاا  إنسااااااااااااه م  مألومهاااااااااااااامة" فا  مو"،ماا  مةط،شباا   ذمةه

                                                                         اب31: ش2001 عطشأ   يقع،هي  ذي سن إلن مي هاهتديباإلن 

 ملحع اااا    شب  ملةملدااااه بي هعاااا  إنسااااهن  ملاااا   مةااااا مل ذمة"،ااااي ذه"ااااهذ  ملاندمااااه وبطااااش   موشمقاااا  مو املااااشأبا1996ناااال حاااا   ر" فهااااه ملحع اااا   

 اب66ش:  1996

 وا،با  محباهراه  عنهلا  مو"م،اا  موب"،اماا  موب"،ماا  ذنحا مج موبغا اا  ذق  يطاش  إل هاشش م تا ممل مو املاشأ      
ً
 ذذمبا"ه

ً
 تاهإلال

ً
يطاش م

 لنما  عنهل  مورا هإلل مو املشأ إلن إل"،ي ذإلب"،ي ذإلن ي ذب ئ  إل  با  ذنوم ة ل ا ا
ً
                                                                                         ذموب" ي  مة غشب فاص تهإلال

ذنستع"  ا م  بإ  مة هشش ملح ي  وإلت ممل مو املشأ ي      يقشش ع ى مةاه ك  مل   مةا مل إلن ره   ذمة"،ي إلن ره   ا ى       

م  ن  مملب اه  ذنملا مت نال ملنشم ا  موخب، ا  مة هشش  ت ها موتس،  موخب،    وا   إل ،هه مح امش مالابالمل نل مو  أ  ذمالع اممل ملقا

                               با28ش: 1985و،"م،ا  موب"،اما با  زك أ  
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    م تاا ممل مو املااشأ عم،ااا         
ً
 ع ااى إلااه بااعد  يب ااا ر،اااه

ً
رهإل"اا  تااهإل،   ي ماااه موعهحثاا  إلاان اااالا موبيطااا   إنسااه ا  ذيةب سااه

 ذموبن ااي ذموشمق"ااا  ذمو نااا   هاال عم،ااا  ي بش اا  إلبي  اا  يقاا إلهه مةاا مل مو املااشأ وب قاااد  ااا ممل اهلاا  ملااهة"،ي ذمةااب"،ي  ذبمااه

 ا                                                                          نبم موهي نل  مش رس

 ية اإلشراف التربوي:أهم

ةااااه وااااص إلاااان وذ  ملااااهول مألامااااا  ناااال مو"م،ااااا  مو املش اااا  ذموب"،امااااا    وقاااا  زمو مابمااااهش مو املااااش    ذموعااااهحث   ملةامااااا  م تاااا ممل مو املااااشأ        

ذإلشمكعااا  يطاااش م  مو" ااا   ذإلشمرهااا  ي  يهياااص موخب، ااا   كماااه يم ااان إملااا مز  اماااا  م تااا ممل مو املاااشأ ملهونساااع  و،م"،اااي  باااامه مة"،اااي 

،ب ااااع إلااا  موشرااا  مة ااا  ملن يااا   مةعبااا    ذموااا أ ااااش  حاااشا إلاااه ي اااش  و"م،اااا  م تااا ممل مو املاااشأ إلااان مة"،اااي موقااا يي  فهاااش مل هرااا  و

ذيقع،ص مل ما   ل"هو  ذزذميه   فهألت ممل مو املشأ إ    ر ذ أ ذحب    نل ه  هغا ا مةنهلي موت  مبب   هده ذمعبم تده ذزم ة مو املا  

موب"،اما   ذاهل  إله  ذإل وشاليص نل مةن شإل  وبشرا  ف،س   موبغا ا  ملق   كع ا   ذموب"،اي نل واباه  ذموت  ي بها إلى إع مو مة"،م  

 ايب"،د ملهورا هإلل مو املشأ مو"هش

 وإلت ممل مو املشأ         
ً
شب  2003  في  موعهحث  ه"    اي مونقه  موت   ذ واه موبسابه   ذةه نه  مة"،ي مةعب    اش مألك ا محباهره

 نةوو  ها ا إلى  اما  م ت ممل مو املشأ و،م"،ي  بشم  
ً
  ذ ق يم نه  إلعب هه

ً
   ذهل:ه

 ال ملة  ملص إلن مة"،م   يع ؤذ  ملخ إل  وذ  إع مو إل   نهمٍلابا  1
ً
    انهك ع وم

ا   عتاااا  مةالح اااا  مواشإلااااا  ذملخراااااة     مة"،ااااي مةعباااا    إلهمااااه نه اااا  لاااا هيص موالخ ااااا  ذمبااااب" مو  ذي   عااااصا مل هراااا  إلهباااا  إلااااى  2

   إلن  ر  موب اع إل  ملنش مة  س   ملن ي ام ت ممل ذموبشراص

 م ت ممل مو املشأ ر ذ أ و،م"،ي موق يي  مو أ وي يب  ب ع ى مالي هاه  مة"هل ة ذموط ل ملح يث  و،ب  نقاا  3

 إلاااى موبشرااااص الباااامه عنااا  يطعااااد  ف اااه  ر يااا ة  ذ م ااان و،ماااا مل مو املاااشأ    رسااابغ  ك اااه ة مة"،اااي  4
ً
ا مة"،اااي مةبم ااا  ي باااها  حاه اااه

  ذ اراةا مةبم   ذارايص  نل إلسهع ة مة"،م   مألق 
ً
 مقب م م

 ملهونبم  ذ قهفبص  ذا م إلن تة ص ف    شت إلان مو قهملا  ع اى إلهناا  موب"،ااي  ذاناه يعا   وذ    5
ً
 ذ اقه

ً
ا ي يع  مو"م،ا  مو املش   م يعهوه

 اب334ش: 2003 موبسبه    مةشرص نل يشرا  ذي س ا ملح ذو ملط  ق  ي    و،م"،ي ح  بص ذك مإلبصبا

 وإل  هزم  ذمةههش مةط،شب  إلندي ذعالا  ذرص موق ش  ذمو "ع  ذينما  رشم   موقشة و دديا ا يقش ي  وم  مة"،م   6
ً
 تهإلال

ً
 يقش مه

  ذال يم ن مالببغنه  عنده2013ذنا ا عع  مو ل         
ً
   ذ وه وألبعهب مآليا :شب  إلى    عم،ا  م ت ممل عم،ا  إلهم  ر م

 مةط،شب ذمةبشق  إلنديا ملنا م ا بع ش يشل  مة"،م   إلى مألوم  

ب ا يطااااش  عم،اااااا  إعاااا مو مة"،اااااي ناااال راااااش  مةبغ ااااام  مة" فاااااا  موسااااا ن"  مة  مياااا ة  فبااااا     مةااااؤا،   ذغ اااااا مةااااؤا،   ملهبااااابم م   إلااااان 

   إلساااؤذواه  مةاااا مل مو املاااشأ  ذ واااه و فااا  إلسااابشى مة"،مااا    ذينماااا  ك هياااهتدي  ذإلهاااه متدي  ذنكساااهقدي ملخراااام  ملن يااا ة ةاااه هااااه

 مو املا  إلن يطش  نل هغ ا و ل موب  نق ذمةنهليا
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رااااا ا م تاااا ممل مو املااااشأ عماااا  ع ااااى عم،اتاااا  موب"،اااااي ذموااااب"،ي ن،ادمااااه  ذ   إل"باااا     هااااا مل اااااش    ينسااااد ذ   ي اااا ك  ذ   يشرااااص  مااااش 

  ذ  ناى إلساهام  ف"هوا  مة  ب   نل مي ه  رسبطا"ش  إل"ص ملهببي مش  نه  موبالإلا     ي  نشم  مش ن  ي،ما   ذ   يشرهاش  إلاى  غبا

      با77ا  76ش: 2013 عع  مو ل  نل مونبم   ذنل مو"هوي مو أ ر" اش  فاصاب 

"بما  ع،ااص نال           ذبنهً  ع ى إله بعد ي ى موعهحث     عم،ا  م ت ممل مو املشأ  إل  المل  إلنص نل مورا هإلل مو املاشأ  فهاش مةؤتا  موا أ رد

قااا يي ع اااى حااا  باااشم    ذ ااااش موعشلااا،  موتااا  يقاااشو نااا  إلااان مةاااا مل مو املاااشأ ذمة"،اااي إلاااى ي قااااد مونداااش  ملمسااابشى مة"،اااي مةعبااا   ذمو

 ااا ممل مو"م،ااا  موب"،امااا  مةناااشوة  ذيالناال  ااشملل موق ااش  ذمو اا"ع  ذيم اا   مة"،ااي إلاان موقاااهش ملاا ذ   مة اا  مةنااش  ملااص ناال مال يقااه  

 املهو"م،ا  موب"،اما  مو املش  

 أهداف اإلشراف التربوي: 

يبط،اااا  إلمه بااااا  م تااااا ممل مو املااااشأ موب"ااااا مل ع اااااى  ا مفااااص  ذ واااااه التااااابقهل مو"نهلاااا  مو  ا،ااااا  ملب قاقهاااااه  ذ م اااان إي اااااهز اااااا         

 مألا ممل فامه ي ل: 

ين اااااي مةشقااااع موب"،ا اااا  موب"، اااا   إلاااان اااااالا مةسااااهع ة ناااال ذراااا  راااا ذا يشزناااا  مواااا  ذ  ملمااااه ياااابال ش إلاااا  وعا"اااا  مةااااشمو ذموشقاااا  با  1

                                                                                                   ذين اي غ ف  مو ع ذمالبب هوة إلن موبقناه  ملح يث  ذيشها هه لخ إل  مو"م  مة  س  ا  مةنهب  وب  نسهه

  ذنرا م  مالإلب ه اه  ملح يثا  ا إلسهع ة مة"،م   ع ى ينما  ق  متدي ذك هيهتدي  إلن االا إلساهع تدي ع اى يقاش ي ناا  2
ً
هوهتدي  ميااه

                                                                         ذو ل إع مواها

ا إحاااا مج موبغا ااااا ذموبطااااش   مو املااااشأ  إلاااان اااااالا إلسااااهع ة مة"،ماااا   ع ااااى ي   اااا  مألف ااااه  ذمألبااااهوا  ملن ياااا ة  ذهالاااانا"هي ع ااااى  3

                                                                        مالي ها مل إلالئديا

مالنسنهش ذموب"هذ  مل   لا شفهي    ذمل ا ي س   مو  ذمل ذموع ئ  مة  با   عن و  د ي س   مو"القه  مل   مة"،م    ذيقش     4

 عطاااااشأ     ذ إل"هلنااااا  إلااااا ال  موبالإلاااااا با ذهالاااانا"هي ع اااااى مييااااه  موقااااا م م  مةب"،قاااا  ملااااايوم ة مة  بااااا  إلثاااا  موبيطاااااا  و،ناااااهوه

                                                                 اب232ش:  2001

 شب      ا ممل م ت ممل مو املشأ يبمث  نل:1986ي ى مةسهو  إلن ره   ا ى ذ          

 ذعنهل   مو نا اي س   ذيطش   مةشقع موب"،ا   موب"،   مل ما  رشم عص با  1

 ا ين ا  ملخط  موت  ي "هه ذزم ة مو املا  ذموب"،اي و،ب  ب مل ش ة إلا م ا ا 2

 اب25ا  24ش: 1986 مةسهو   ابا إلسهع ة مة"،م   ع ى مونمش مةسبم  إلن االا مو"القه  م نسه ا  3

 شب إلى إله بعد مألا ممل موبهوا :1976ذ  اع مألفن أ  

 إلا ال  مونو  ذحهرهتدياا بموب" مل ع ى  1

 ا ي غا  مة"،ي ملن ي  نل إلهن  موب  نقا 2

 ا مةاه ك  نل يشوا  مو"القه  مل   مة    ذمونبم ا 3

 اب13: 1976 مألفن أ   ا حمهي  مة"،م  با 4
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 اا  مة يعطاا  ل"م،ااا  ذهساابي،ق موعهحثاا   إلاان اااالا إلااه بااعد     إلاان مةهااهش مألبهبااا  وإلتاا ممل مو املااشأ  مالابمااهش مل اا  ملنشم        

مو املااا  ذموب"،ااااي نااال مة  بااا   ذيااا   ااااه  ي قااااد  اااا ممل م تاا ممل  ذااااش إلاااه ر"بااا  يطااش   مو"م،اااا  موب"،اماااا  ملةكم،هاااه  ذيقش مهاااه 

 ة" ف  إل ى مون هي نل مل،شغ مألا ممل ذموغهيه  مةناشوةا

  ذإلساااهع يص إلااان ااااالا ههاااه مة"،اااي ملهو  رااا  مألذلاااىكماااه يااا ى موعهحثااا     مألاااا ممل موساااهملق   تدااا مل إلاااى إل"هلنااا  مةاااا ال  موتااا  يشمر

                                                                                                                                       إع مو مل مإلل يؤا،ص   نه  ملخ إل   ذنح مج موبغا ام  ذموبطش  م  مو املش   ذنوالت مة"،ي ع،ادها

                                                                                    خصائص اإلشراف التربوي: 

يبم   م ت ممل مو املشأ ل" ة ا ههق يم    عن غ ا  إلن موشبهه  موت  يق اه ذزم ة مو املاا  ذموب"،ااي  إلان  را  مونداش  ملهو"م،اا       

     مو املش    فب "  إلنص  ومة ف"هو  ي قد  ا ممل مورا هإلل مو املشأ و،ن هش موب"،ا    ذإلن  امهه:

ح ااااامش مةبعااااهوا ملاااا   مة"،ااااي ذمةااااا مل مو املااااشأ  إلاااان  راااا  موندااااش  ملهو"م،ااااا  عم،ااااا  ويمق موااااا  إلن ماااا   يقااااشش ع ااااى موب"ااااهذ  ذمال با  1

إلهوة يي  ص  ذإلن  ي ي   عص  يال شموت  ا ذ وه إلن االا يشراص مة"،ي إلى  ف   موط ل موب  نسا  موب"،اما مو املش   ذموب"،اما   

  ك ا موبقناه  
ً
  إلشه ه

ً
 عم،اه

ً
                                                                                        ت مو  مب اوطعا"  مةهوة ذةشرش  إلالهم ع،اده ي   عه

وا وه ر"ما  مةاا مل مو املاشأ ع اى يش ااد عالقهياص إلا  مة"،ما   مةناش  ملاص ا عم،ا  إنسه ا  ذ ومة فهع،  وبق يي ا إله  مربمهعاا     2

وبا وا  مو ا"شبه  ذمة"شقاه  موتا  قا  يطا   نال  إلماه رساهع   نال موقااهش ملا ذ   مو "اها عم،ا  موب هع  إل"هي ذم ت ممل ع ى  عمهوهي 

مةااااا م  ملاااا   مة"،ااااي ذزإلااااا  وااااص   ذ ملاااا   مة"،ااااي ذوهواااا    ذ ملاااا   مة"،ااااي ذنوم ة مة  باااا   ذ وااااه ناااال إلنااااهف مربمااااهعل باااا،اي رسااااشو  موااااشو 

                 اب77: 2004 وهفو   ذمالح امش مةبعهوابا

ا بعم،ااا  تااهإل،  ه"باا  مل مااا  مو"شمإلاا  مةاااؤ  ة ناال ي ساا   مو"م،ااا  موب"،امااا  موب"،ماااا  ذيطش اااه راامن مألااا ممل مو"هإلاا   ألاااا ممل  3

                                                                            مو املا  ذموب"،ايا

ذني ااهو رااش إلب"ااهذ  إلب هعاا  إلعباا  املااشأ دداابي ملهو"القااه  م نسااه ا  ذ غعااه  ذإلاااشا مو"ااهإل،   إل"ااص  ا عم،ااا  إنسااه ا   فه تاا ممل مو  4

                             ع ى  بق ب،ام   هسشو  مو ذي ذموطشمعا  ذمو ميا  نل  وم  موشمرعه ا

ا  مونماااش مةسااابم  و ااا  إلااان مة"،اااي ا عم،اااا  فناااا  إلبي  ااا  تدااا مل إلاااى ي سااا   موب"،ااااي ذمواااب"،ي إلااان ااااالا  عهيااا  ذيشرااااص ذيناااا 5

             اموب"،اما ذموطهو  ذمةا مل   سص  ذ أ شخق وا  وص وذ  نل ي س   مو"م،ا  موب"،اما  

                                                                                              ا عم،ا  ييطاطا   ه"بم  ع ى موبيطا  موس،اي نل مو"م   ذذر  مألا ممل ذذبهه  موبن ا  ذموبقش ي نل ف اة زإلنا  إل  وةا 6

                                                                                اب35ش: 2003 ملخطا               نهب  ن  إل"،يبااااااااااااذإلهه متدي ذفد ملحهره  موت  ي ك اااااهيهديا عم،ا  ي     مة"،م   ذ ف  إلسبشى  7

                                                                                    أساليب اإلشراف التربوي:

مألبااا،شب ااااش: بإل مشعااا  إلااان  ذراااص مونااااه  يقاااشش قداااه مةاااا مل مو املاااشأ ذمة"،اااي ذموبالإلاااا   إلااان  رااا  ي قااااد  اااا ممل م تااا ممل         

مو املشأ  ذن   ب،شب إلن  بهوا  م ت ممل مو املشأ إله اش إال ناه  ه"هذن  إلنسد ذإلن ي ذإل يع  ملطعا"  مةشقع ذببغ ا  نل مي ه  

             اب60ش: 2002عع  موههوأ    مألا ممل مو املش   مةناشوةبا
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 ل"اناص ذ        
ً
 إل ا وم

ً
 مل ا  ال يم ن ملن ش ملة  انهك  با،شبه

ً
  ذي ما،  إل"ه

 
إل  يطش  إل هشش م ت ممل مو املشأ  هغ ا   بهواعص  ي ه

 يم ان    ر"بماا   مةااا مل مو املااشأ  ب ذوااأ  ينشعاا   بااهوا  م تاا ممل مو املااشأ  ذه"اا و  إال   نااه ال نساابطا  مو
ً
 ذمحاا م

ً
قااشا     باا،شبه

أل  م تا ممل مو املااشأ يبغ اا ملبغ ااا ذنال رمااا  مةا م    ذناال نا  مو اا ذمل  إلنداه ااش  ف اا  مألباهوا  إلاا  نا  مة"،ماا   ذنال ناا  مةشمقاع 

 مألحااشما مونبم"اااا   ذببغ اااا مألاااا ممل مو املش اا   ذببغ اااا مةشمقاااع مو املش ااا   ذييب،ااع ملاااهابالمل اااا   مألإلاااش  ذإلااه ي بن هاااه إلااان إلبغ اااام 

و ا  ييباه  ملمساهع ة مةاا مل مو املاشأ إلاه ينهبا  مةشقاع ف عا   فةبهوا  م تا ممل مو املاشأ إلب ما،ا  ذإلب هإل،ا  ذإلط ذحا  و،م"،اي 

 اب60 :ش2002 عع  موههوأ   اموب"،ا   مو أ يشمرهص وا قد مألا ممل موت  ينا اهب

مةاااااا ف   مو املااااش    ذإلااااان يقااااشش إلقاااااهإلهي ناااال مو"م،اااااا  قاااا  ح ااااا  مألباااااهوا  م تاااا مفا  ملهابماااااهش مو املااااش    ذ ذأ مالاب اااااه  إلاااان ذ

   واه يعقاى و،ماا مل مو املاشأ ح  ا  مابااه  مألبا،شب إلام ت مفا   ف ه   مو" ي  إلن ي،اه مألباهوا  إلنداه مو ا وأ ذإلنداه ملنماهعل  ذ 

إلاااه يباااشف  نااال موع ئااا  مةنهبااا  واااص ملماااه يب اااد إلااا   شعاااا  مة"،مااا   موااا ين راااا مل ع،اااادي  ذإلاااه يتنهبااا  إلااا  موهااا مل موااا أ ي  ااا  ي قاقاااص  ذ 

 مل   مةهبم   ملتن ا  ذيطعاد عم،ا  م تا ممل مو املاشأ  ع اى  اشع   إلان مألباهوا    تاه  ا   مة  با  إلن إإل ه اه 
ً
إال    انهك مي هقه

 ب  امه:2001إوادمه موع  أ  

 الفردية: وتشمل:األساليب "ـ  1

 ز ه ة مة  ب  ا ز ه ة مة"،ي نل مو ع ا مةقهمل،  مو  وي  ل"  مو  ه ةا

 ـ األساليب الجماعية: وتشمل: 2

 مربمهعه  ا إلاهغ  ا   ذم  ا إلؤيم م  ا ذ ش ي   با ا

نال راش  إلاه ذنا ا موع  أ إلى    مةا مل مو املشأ مونهجا ال يبقا  ملةب،شب إت منل إل"    مل  رسبي ش  بهوا  عا ة وب قااد ا فاص 

 اب55ش: 2001 موع  أ   ينهب  مةشقع موب"،ا  با

ا إال           
ً
مابااااه  مألبااا،شب م تااا منل مةنهبااا   ال ي معاااش     مو املاااش    مةاااا فإل" اااي ذإلااا  ه"ااا و ي،اااه مألباااهوا  مةااااه  إواداااه باااهملقه

  واااهع اااى موعهحثااا   هساااب انااال موغهوااا  ع اااى  بااا،شب ذمحااا  ال غ اااا ذااااش  مو  اااه ة مو ااا ا ب  ذ  ذ  ر"بمااا  ذملده  فهااايوألاااا ممل موتااا  يناااا 

اااب  حاا  ناه  إلان رامن  بهه هااه بمي اهل مة"،ما   ذمةاا ف   ذمو املاش    ع اى    إلمااه 1409ملهونباههل موتا  راه   قداه و مبا  موغهإلاا أ  

أا مو اك اا  ع ااى مو  ااه ة مةا م ااا  ناال يقااش ي مة"،ااي فقاا  ذق ااش  ر"براا عااههد ذب  راا  كع اااة و،م"،ااي ناال ي قاااد  ااا ممل م تاا ممل مو املااش 

                                                    اب163اا: 1409 موغهإل أ   مألبهوا  مةسبي إل  إلن ل"ض مةا ف   إل  مة"،م  با

 آلية اإلشراف التربوي في ليبيا: 

واباه        نل  مو املشأ  م ت ممل  يقشش يتع   ذع،اص  مو املشأب   موب ب و  ذح ة  بإل ب   ي "هه  إل  وة  ووا   يب من   
ً
يشراداه  

ً
مل  هإل ه

                                                                   مةا مل مو املشأ ل"م  مآله :

 إلااى ملاا مإلل عماا    ااع تااه     هساا،ي ألإلاا   
ً
  إل ارمااه

ً
ذحاا ة موب باا و مو املااشأ موخاابق  بي اا  مةااا مل مو املااشأ مل  ااهإلل عماا  باانش ه

ذفاااد إل"ااا ال  مألوم  مةقااا  ة ذملنااا مذا مة"بمااا ة و،م اااتو  ذو،م"،مااا    مةسااان  إوااااص موبشرااااص ع،اااادي  ذ اااؤوأ مةاااا مل مو املاااشأ   ياااا  

 
ً
 ك    ونى و،م"،م   مة ،ع ملهوب ب و ع،ادي  يب من ن  ز ه ة:ز ه م  بنش ه
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: يب"،اااد مل  ااا  م
ً
 ذي قااا يه

ً
 إح اااههاه

ً
ة"،مااا   مة ،اااع ملاااهوب ب و ع،اااادي  ذيطعااااد إل"ااا ال  مألوم   ذمالو ااا مش ملهلخطااا  مو  مباااا    ا تاااقه

                                                                                مة"بم ة ا

: يب"،د ملهوبةكا  ع ى مةق  م  مو  مبا  و،  شمل موخب،   ذباع  ين اا اه  ذ 
ً
 يشراداه

ً
 لا م  مون اهه  و،م"،اي  ملماه ي امن ب ا تقه

                                                                             حسن مألوم ا

: يب"،د ملبقش ي إلسبشى  وم  مة"،ي ذإلسبشى مبتا"هب موطالبارا ا 
ً
 يقش ماه

ً
                                    تقه

                                                                                    با26ش: 2012ذ ق إلهه إلى  إل   موشح ة موت  يتع"ههبا  مو ها أ  ذن"  مة تو مو املشأ يقه    مةبهل"  عن مة"،م   مة ،ع ملمبهل"هدي 

 إلاان قعاا  مةااا ف   مو املااش    ملن هإلنااه موب"،ا اا  مو،اباا   مي ااا و،عهحثاا       ك ااا ي،ااه  هوا  م تاا مفا ذة" فاا  مألباا
ً
مألك ااا مباابي مإله

 اش  مو  ه م  مو  ا ب  
ً
ذو وه ببقب   موعهحث  ع ى ا م مألب،شب م ت منل  ذبابتنهذوص نال موحاش  موثاهن  إلان مألبهوا  مببي مإله

                                                                                       ا م موع  ا

 الزيارات الصفية:
ً
 ثانيا

 إلان قعا  مةاا ف   مو املااش     حاا  يقاشش مةاا مل مو املااشأ        
ً
ه"ا  مو  اه م  مو ا ا  إلان  ك ااا  باهوا  م تا ممل مو املاشأ مباابي مإله

إلااان  قااا ش  باااهوا  مةبهل"ااا  ذموبقاااااي موتااا  ر"بمااا اه مورا اااهإلل   بااا،شب فااا وأ إلعهتااا  نااال م تااا ممل  ذااااشمل  اااه ة مة"،اااي نااال لااا ص  ذااااش 

عهإل   ذ  هإلنه موب"،ا   اهل   ف   موشبا،  موت  يمنة إواده مةا فش  مو املش ش  ةساهع تدي ع اى مالواالت مو املشأ نل    م  موب"،اي  

  ع ااى عم،اتااا  موب"،اااي ذمواااب"،ي  إلاان ااااالا عماا  مة"،اااي ذموطااالب ذموع ئااا  موتاا  ر"م،اااش  فادااه ذموشباااهه  ذمألوذم  مةساابي إل  نااال  واااه

                                                                                       قه  ملمسبشى موب"،اي ذموب"،ياقد مل ي قاد موبنما  مةهنا  مواهإل،   ذمال ي

                                                                                      مفهوم الزيارات الصفية: 

 إلاان قعا  مو املااش     فقا إل  واص مو" ياا  إلان موب"   ااه   فسا يص ذح،،بااص إلان رشم اا  وقا  إل اطما مو  ااه ة         
ً
 ملهوغاه

ً
مو ا ا  مابمهإلااه

عاااا ة  فمندااااه إلااااه ييااااق مة"،ااااي  ذإلندااااه إلااااه ييااااق موطهواااا   ذ ااااا ى ييااااق مو"م،ااااا  موب"،امااااا  مو املش اااا  ذي ،ااااا  مةشمقااااع موب"،امااااا  

حاااا   اااااش مو اااااع عمااااه ي بهرااااص مة"،ااااي إلاااان إلسااااهع ة  و،ندااااش  موب"،مااااا   ذإلاااا  ناااا  ي،ااااه موب"   ااااه  ي بماااا  إل" مهااااه ع ااااى ااااا مل ذم

                                   ملمسبشم  مة   ذمو قل ل"م،ا  موب  نقا

  يقاشش قداه شب 1988وهفو  ذق  ع مل        
ً
إل هاشش مو  اه ة مو ا ا  ملة اص ب با،شب إتا منل إلان  قا ش مألباهوا  مة" ذفا  ذ ك اااه تااشعه

اى ع ى موطعا"  كاع يبي موب  نق  ذكاع يب"،ي موبالإلا   ذواقع ملن سص ع ى  إلش  إل"ان  إلان  را  موبيطاا  مةا مل مو املشأ و 

 اب53: 1988 وهفو   و،م"،م  باورا هإلل إت منل نل رش  ملحهره  ملحقاقا  

ملةملداااه ب حاااا   باااهوا  م تااا ممل مو املاااشأ مو "هوااا   موتااا  يمااان  مةااااا مل  لشااا    إلااان موب ،اااا  ذمواااامشوا   شب1998ذن" فهاااه مةنااااع        

مو املشأ مو  ل   و اى ع ى موطعا"ا  با ا عم،اتا  موب"،ااي ذمواب"،ي  و ااى موب ا يه  موتا  يشمراص مة"،ما   نال ي  نساهي  ذمالواالت ع اى 

شمااا  موتاا  يبم اا  قدااه مة"،مااش   والبااب هوة إلندااه موطاا ل ذمألبااهوا  مةساابي إل  ناال ه"،اااي موبالإلااا   ذمكتاااهمل مةهااه م  ذموقاا  م  ذمة

                                       اب19ش: 1998 مةناع   ذينما  رشم   موق ش  ذي  ي   شعا  مو"ش  مو املشأ مو أ ي بهرص مة"،ي وب س   إلي ره  موب"،ايبا
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ااا: 1410  موثباتا   بامو  مس     ناه  قااهإلهي ملهوبا  نقمو ع م"،م   نل ز ه ة مةا مل مو املشأ و،ااب  ملةملده ب1410   موثبات   ذن" فهه      

                                                                     اب24

ااااب  فقااا  عاا مل مو  ااه ة مو ااا ا  ملةملدااه بي،ااه مو"م،ااا  مون هإلاااا  موخططاا  ذمةن ماا  ذموههوفااا   موتاا  يقااشش قداااه 1420 إلااه مو"مااهي ة          

  ملماها ة ذبمهت ن  إله ي    عن مة"،اي ذيالإلاا    إلان  وم   إل أا   ذ إلسامشتب 
ً
مةا مل مو املشأ   ذ إل ي  مة  ب    ذ كالامه إل"ه

  ذإلن  ي ي ذ   مة"،ي ملبغ ي   مر"  يطش     حشا رشم   ا م مألوم  وب س نص  نل مةشقع موب"،
ً
ا   موب"،    قد مل ي ،ا،ص ه"هذ اه

 ع ى عم،اه  موب"،اي ذموب"،يبا
ً
                                                                                   اب178اا: 1420 مو"مهي ة   ملمه ين" ق إي هملاه

                                                                 ذهسبنبل موعهحث  إلن موب"   ه  موسهملق  إله ي ل:

                                                               ا إ  مو  ه ة مو  ا  عم،ا  إلن م  إليط  وهه اهوف  ملهببم م ا 1

 ق يي ف وأ إلعهت  ي  ج وما  من ة مو عا إت منل ا مو  ه ة مو  ا   ب،شب 2

 امو  ه ة مو  ا  ي ،ا  و،مشقع موب"،ا   إلن مةا مل مو املشأ ي ه  مة"،ي ذوالملصا  3

الصفية:  أهمية الزيارات   

 ةه              
ً
مةا ف   مو املش    ر"بم ذ  ع،اده نل ي ،ا،هي و،مشمقع موب"،اما  إل" ي  إلن  اما  ذ    إي هي   في     و،  ه ة مو  ا    م

   ذيراز  اما  مو  ه ة مو  ا  نل مأله :موب"،ما  وما  مو ع

 إلب"اا وة و،نمااش مة اا    ا بهاال  ومة ف"هواا  و،ب ،ااا  موب"ااهذن  ألوم  مة"،ااي ذي ذ اا   ملبغ ياا   مر"اا  هسااهي ناال  فاا  1
ً
 ومهااص  ذيتااا  وااص ف لااه

 ابإرااااهف  إلااااى  ملدااااه ين اااا  و يااااص ك هيااااه  موبشملاااا  مو "ااااها  ذمةنهقااااا  ذموب ،ااااا  ذحاااا  مةااااا ال  ذي ماااا  مةسااااؤذوا  ذموااااب"،ي مواااا مه 

 اب178اا: 1420 مو"مهي ة  

   اماهدااه قههماا  حتاا  ذقبنااه ملحهراا   ذ عاا ذ    ا به"اا  ز ااه ة مو  ااشا إلاان  قاا ش مألبااهوا  مةساابي إل  ناال م تاا ممل مو باا   ذإلااه زمواا 2

 ك    ال يب    إلن وعا"  م ت ممل مو ب با مببي مش ا   موشبا، 
ً
 اب29ش: 1983 إلبشلل   بشمل رسبم  إلسبقعال

 ا بي اع و،م"،ي مو "شبه  موت  يشمرههه   نه   ومهص و"م،ص مل   ل مح  ذإلشرشعا ا 3

 ا يشف  موشق  مو هنل و،ما مل ذمة"،ي ةنهقا  ن  إله ددي مة"،ي ذمو"م،ا  موب"،اما ا 4

باااع   كماااه ه" فاااص فاداااه مة"،اااي و،مساااهع ة  وشرااا  موراااامإلل ذملخطااا  مةنها يم ااان مةاااا مل إلااان موب"ااا مل ع اااى ملنشم ااا  موتااا  ي باااها    5

  اب78ش: 1982  ملش ف ذة   ملنشم   م ي هملا  عن  مة"،ي وب"   اهاب

 ع ااى إلااه باا      
ً
ساابغب   عد ذيةب سااه   عندااه  هااا ا موعهحثاا  إلااى    مو  ااه ة مو اا ا   ه"اا  إلاان  اااي مألبااهوا  ذمةهااهش م تاا مفا   موتاا  ال رد

 
د
 ينما  مة"،ي ذي "ا  وذ  مةا مل مو املشأا وي  ع ى ذرههه موصحا   نه  وهه     كع ا ذفهع  نلذموت  إ م  

 :الصفية الزياراتأهداف 

 ذموب"،اما ذإلبنشع   رسلى مةا مل مو املشأ إلى ي قاقهه  و، ف  إلن إلسابشى مو"م،اا  موب"،اماا   و،  ه ة مو  ا   ا ممل إلب" وة       

 إلن رما  رشم بده  ذ م ن إمل مز  اي  ا ممل مو  ه ة مو  ا  نل مآله :

 بيقش ي عم  مة"،م   إلن االا إلالح   مةشمقع موب"،اما  ع ى موطعا" اا  1
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 ا مكتاهمل حهره  مة"،م  ا 2

 م ع مو و،بيطا  ورا هإلل إت منل إلب هإل  و،"م  ملمشرعص وا،  مو"هش مو  مس  اا  3

 ا موبةك  إلن مو  مش مة"،م   ملتن ا  مورا هإلل م ت منلا 4

 ا يقش ي إله يي ين ا   إلن مةن ي مو  مس  ا 5

 اب53 ش:1988 وهفو   ا مكتاهمل مة"،م   مةبم  ين ذينما  ق  متدي ذنمل معهتدي ذمالبب هوة إلندهبا 6

اااااب  نااال 1407ذاناااهك  اااا ممل لااا ا   اااا ى  يب"،اااد ملهو  رااا  مألذلاااى ملاااهة"،ي  ذموبغ اااام  مةهناااا  موتااا  يطااا   ع،ااااص  ذقااا  حااا واه  راااامأ  

 النقاط اآلتية:

 إلسهع ة مة"،ي ملح ي  نل إلهم  موب  نقاب  ا 

 ب ا إلسهع ة مة"،ي موق ييا

  نق ف    ع ىارا ا إلسهع ة مة"،ي موحشا إلن ي  نق ف    ونى إلى ي 

 و ا إلسهع ة مة"،ي موع ي ا 

 إلالح   و   إلم   مل عشة إلن مة"،يااا ا 

 اب139اا: 1407  رامأ   ذ ا مةسهع ة نل يقااي موشبهه  موسم"ا  ذموع    با

 ذي اع موعهحث  ل"ض مألا ممل موت  هسلى مو  ه ة مو  ا  إلى ي قاقهه  ذيبمث  نل مآله :

 مو املشأ و،مشقع موب"،ا   لا   وعالل ذع ى ع   مة ه ااا إلاها ة مةا مل 

 نل  وها  اا موب قد إلن يطعاد يشراده  مةا مل فامه يب"،د ملهةن ي ذإلق م  إله قط  إلنص  ذإل ى إلنهبع  موبشقا  مو إلب

 اا يقش ي  وم  مة"،ي إلن االا مبب همل  موبالإلا  وص وما  مو ع ذإل ى ي  ا،هي مو  مس  ا

 و،ندش  ملمسبشم   ذموشقشمل ع ى  اي مةا ال  موت  يشمرهص ذي وا،ههااا يق يي مةسهع ة و،م"،ي  ذاهل  مة"،ي مةعب    

مةؤ  ة نل موب  ا  مو  مس   و،بالإلا   إلن إلعب  إل  س   ذذبهه  ه"،اما  نهة"هإل  ذموخبراام  ذإلا  يا  مو"اش   موب"،ام اا ي ق  موع ئ  

 انل  وه

 الزيارات الصفية:أنواع 

انهك   شمت إليب،   إلن مو  ه م  مو  ا   ملهابالمل موه مل إلنده  ذوعا"  إر مئده  ذ ين اا اه  إال  ملداه ال ييا ا عان   اشمت   ي"ا         

 مي د ع،اده إل" ي مو املش     ذهل ع ى مون ش مآله :

 ـ الزيارات الصفية االستطالعية: 1

م ي هملا   ذملنشم    تد مل إلى ي ش ن ف  ة  ذوا  عن  وم  مة"،ي  ذموب" مل إلى ملنشم   ه"برا ا   مو  ه ة هالخا ا   حا   بذ          

ا حا  يقشش مةا مل مو املشأ ملماها ة ذ ل  مةشقع موب"،ا   موب"،   مو     ذهسنا  مةالح ه  ع،اص  ذا م   ومهصموس،عا  نل  

مو  ه م  مو  ا  رسهع مةهنا  ملن ي ة و،م"،ي  كمه   ص يم ن ي  ي  رشم    مونشت إلن  مو املشأ ع ى إل" ف  مو  هيه     مةا مل 
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  ذ م ن مببي مش ذموق ش  و يص  ذمو"م  ع ى إت مكص نل مورا هإلل م ت منل مةنهب   مو "ع
ً
  مو أ ر"م  ع ى ينمابص ذ قاص إلهناه

                 اب8ش: 1991 مل،ق ق  ذعع  مو،طاع   بيهل  و،م"،م   ملن وباا م مونشت إلن مو  ه م  مو  ا  نل مل مي  مو"هش مو  مس    ذ 

 ـ الزيارة الصفية االتوجيهية: 2

بذتدااا مل إلاااى يقااا يي اااا إله  إتااا مفا  و،م"،اااي قدااا مل إلساااهع يص ع اااى ي قااااد مونماااش مة ااا   ذقااا  ي اااش  اااا   مو  اااه ة ملمعاااهو ة إلااان        

ذا    ف   إلان ي،اه موتا  ملمعاهو ة إلان  ةهنا  و،م"،ي  ذق  ي ش  ملمعهو ة إلن مة"،ي مةا مل مو أ ييط  وهه نل رش  مالحباهره  م

مةا مل  إلن حا  مو الو  مو املش   ذم نسه ا   حا  ها ا إلى إلسبشى مو"الق  م نسه ا  مل   مة"،ي ذمةا ملا إ  مو  ه ة موبشرادا  

 إلااه ومإلاا  إليططاا  ذ  هإلااا  ذاهوفاا ااا  
ً
ذ  بااها مةااا مل مو املااشأ ناال ين ااا  ااا م مواانم   إلااى  وذم  اهلاا  ي اا  إل ااا ة ذإلااؤ  ة ي بش ااه

و،مااااها ة ذموب ،اااا  ذموتسااانا   ي اااش  ذمواااح  ذإل هشإلااا  ذإلقعشوااا  و اااال موطااا ف  ا ذيبشقاااع قامااا  اااا م موااانم  إلااان م تااا ممل ع اااى 

موثق  مةبعهوو  مل نص ذب   ذموبيطا  ذموبشمل  موالزش  قهإل  رسش  إلن إل معهة مةا مل مو املشأ ذذعاص ذك هيبص نل ي  ي  ملحهره   

 و،بشراص مو املشأ مو "ها ذمةؤ  با
ً
 وبش اد مو"الق  م نسه ا  ملاندمه  ذ بهبه

ً
 اب36ش: 2009  ملش تم،    مة"،ي  ذي ش  ببعه

 ـ الزيارات الصفية التوضيحية: 3

ذه" مل ملهو  ه م  موبشرا ا  موب   با   بذا م مونشت إلن مو  ه م  إله راه  إواص ملهو  ه م  مةبعهوو  موت  ين مهه مةا مل مو املشأ          

ملاا   مة"،ماا   مواا ين ر"،مااش  مةااهوة   سااهه واان ق مةساابشى إلاان موبالإلااا   ذي ااش  ااا   مو  ااه م  إإلااه ع ااى  طااهل مة  باا  موشمحاا ة   ذ 

مةااه ك    حاا   ذتد مل ا   مو  ه م  موبشرا ا  إلاى ين ااي يعاهوا ملخراام  ملا   مة"،ما  ل مة م   مةب هذ ة  ملماه ك  مة"،م   ن

يقااشش مة"،مااش  مو مهاا ذ  مل  ااه ة لاا ا  ألحاا  مة"،ماا   مواا أ يقااشش ملبقاا يي مواا    مواا أ رساابي ش  ي ااهي و  قاا  ه"،امااا   ذ إلهااه ة 

   ذ مألره ة  ذ موشبهه  موب"،اما  موسم"ا  موع      ذ يباه  مةاا مل مو املاشأ عاهوة  ومها  إل  وة   ذ  ب،شب نل مببي مش مألوذم

 مة"،ماا    ذأ مألوم  ملنااا   ذمواا ين يبم اا ذ  مله ملاا مت ناال عم،هااي  وا ش ااشم إل ااش  إلثاا  ااا   مو  ااه م  ذ مااه ا يم اان مالبااب هوة إلندااهبا

                                                                                      اب47: 1983 مونهتع  

ـ الزيارات الصفية التقويمية:  4  

يةه  ا م مونشت إلن مو  ه م  مو  ا  نل  عقهب إل ح،  موبشراص  ذ م ت ممل موت  يقشش قده مةا مل مو املشأ و،م"،ي   نه  ملخ إل            

موبةك  إلن إلا ى مو هع،اا   ذدد مل مةا مل مو املشأ إلن االوهه إلى إلسهع ة مة"،ي ع ى مكتسهب إلهه م  إلهنا  ذي  نسا  ب ذدد مل إلى

                                                             أ ي قد مل "  موب    ااا ذ  ش  ا م مونم  إلن مو  ه م  مو  ا  ع ى  شع  :ذمأل   م ي هي  مو 

موناااشت مألذا: يط،اااد ع،ااااص مو  اااه م  موبقش ماااا  مألذواااا   ذ موب   باااا   ذ ق ااا  قداااه ي،اااه مو  اااه م  مو ااا ا  موتااا  يقاااشش قداااه مةاااا مل ألحااا  

   مةب  ب   قع  ه"   اؤال  و،  ه ة موبقش ما  ملخبهإلا ااامة"،م 

ملخبهإلا   ذ موندهها   ذ ي ا  وها م موناشت إلان مو  اه م  رماا  مة"،ما   مةنتساع   وا ذ م  موبةااا   ونشت موثهن : اش مو  ه ة موبقش ما م

 با37ش: 2009ب   ملش تم،   ذموب     ل"  إا هعهي و  ام  إلن م  ذإليطط  إلن موب    ااا

 م(، إلى وجود ثالثة أنواع من الزيارات الصفية، هي:1982وقد أشار )أبو فروة،        

 اا بمو  ه م  مة هرئ 
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 مو  ه م  موت  يبي ل"  إاطه  مة"،م    ذ ق   قده موت  ل    مل  ذا زإلب  ر" فص مة"،مش ا ا

إلم ا   ذ إلان  را  مةساهع ة نال حا  إلاا ،  ا مو  ه م  موت  يط،بده مة"،مش  قد مل إوالت إل ي  مة  ب   ذ مةا مل مو املشأ ع ى نااه  

 با51ا  48ش: 1982إل"ان  ه"شل  وم  مة"،يب   ملش ف ذة  

  مو  ااه م  مة باشإل   ذ موخطاا  وهااهبشب    مو  اه م  مو اا ا  موتا  ياابي ل"ا  إاطااه  مة"،ااي  ذ موتا  يط،ااد ع،اداه 2004ذ ا ك   وااهفو   

  بذااا   مو  ااه ة ياابي ملنااهً  ع ااى ييطااا  إلسااعد ملاا   مةااا مل مو املااشأ ذمة"،ااي  ذ اابي مو املااشأ ملحاا ي  اااش مونااشت مواا أ ي عمااص م تاا ممل

 ف ا  إلاه عنا    ذاا م   ي  إلشع اه ملهوتاهذ  فامه ملاندي  ذبهوبهلل ي هذا مة"،ي ي س    ومهص   ذ إمل مز ق  ميص ملحقاقا  ذيقا يي ي

                                            با114ش: 2004ملح ي  أل ص يقشش ع ى موتاهذ  ذموب"هذ ب  وهفو   مونشت إلن مو  ه م  اش مو أ ينهوأ ملص م ت ممل مو املشأ 

 شروط نجاح الزيارة الصفية: 

نشبااا،  إتاا مفا  هسااهي ناال ي ساا   موااب"،ي ذموب"،اااي  ذز ااهوة إ بهرااا  مة"،اايا ينعغاال  ناا  ياانلا مو  ااه ة مو اا ا  ناال ي قاااد غهيهتدااه      

 إل معهة إله ي ل:

 نهفا  ذإلنهبع  و   إلن مة"،ي ذمةا مل مو املشأاا بموبيطا  و،  ه ة  ذ   ي ش  مة ة مو إلنا   1

اا    ي ش  مةمحشهه  ةه  2
ً
 ه"هذ اه

ً
 ي ذ  نل من ة مو  مب  عمال

ا    هسن  مةمحشهه  ذمالق امحه  عن مو  ه ة نل سن  اه  ملهةا مل  ذسن  وا  ملهة  با   ع اى ع اى    يط،ا  مة"،اي ع اى إلاه   3

 وِذ  حشا مو  ه ةا

 شقع موب"،ا  اا    ر"ق  مو  ه ة مو  ا  مربمهت مل   مةا مل ذمة"،ي و  مب  ذي ،ا  إله يي إلالح بص نل مة 4

 عاان مو  ااه ة  5
ً
 ذمفاااه

ً
حتاا  يبااهي وااص مو  لاا  وب ،ااا  ملحقااههد لغااا  ي ساا   مو"ماا  مو اا  با ا    رساا،ي مةااا مل مو املااشأ و،م"،ااي يق  اا م

   با50ا   49: 2009 مو"هر   ذح،ق  

 املعلم املبتدئ:
ً
 ثالثا

 املبتدئ: ما ينبغي على املشرف التربوي مراعاته أثناء الزيارة الصفية للمعلمأ ـ 

انهك ل"ض مونشملل موت  ي   ع ى مةاا مل مو املاشأ مالابماهش قداه   ناه  ز ه مياص مو ا ا  ذإلالح هداه ملهابماهش ذعنهيا   باشم  إلاه ناه       

 لالخ ا  مة"،ي
ً
 ذ ملهةهوة مو"،ماا  موتا  يقاشش ملب  نساهه   ذ ملاهوطالب وماا  مو اع   ذ لغ اااه إلان   مةعب    ذ موق ييب  إلنده إلب"،قه

 توضيحها كاآلتي:ملنشم   مألا ى  موت  يم ن 

انب املتعلقة بشخصية املعلم: "ـ 1  الجو

 ا ق  يص ع ى رع  مو   ا

 ا مببي مإلص مو،غ  مو" با  مو   ىا

 ا مة ه  ملخه  لا

 ا  قهفبص مو"هإل  ذب"  موالعصا

انب املتعلقة باملادة العلمية وطريقة تدريسها: 2  ـ الجو
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 ا إو مكص ألا ممل إلهويص موت  يقشش ملب  نسهها

 ا إو مكص ألا ممل مة ح،  موت  ر"م  قدها

 ا إو مكص ألا ممل مو املا  لا   عهشا

 ا يم نص إلن مةهوةا

 ا إل ى إلال إل  موشبهه  موب"،اما  موت  مببي إلهه و،   ا

 و ل موب  نقاا موبنشن  نل 

 ا ق  يص ع ى يشراص مألبئ،  ذإلال إلهده و،مشرشتا

 ا  ب  مةهوة ملهةشمو مألا ى ذبهوع ئ  موح،ا  ذمونبم ا

انب املتعلقة بالتالميذ: 3  ـ الجو

 ا إل معهة مو  ذل مو  وي  مل   موبالإلا ا

 ا ق  يص ع ى إ ه ة م تعه  موبالإلا  ذمابمهإلهيا

 ا اا ق  يص ع ى ح  إلا ال  موبالإل

انب املتعلقة بالنتائج: 4  ـ الجو

 ا إل ى ي قد  ا ممل مةهوة لا   عهش  ذمةشرشت لا   اه ا

 ا إل ى مبب هوة موبالإلا ا

انب خاصة بالعالقات اإلنسانية:  5  ـ جو

 ا عالق  مة"،ي ملبالإلا  ا 

 ا عالق  موبالإلا  ل" هي ملع"ضا

انب تتعلق باألمور املادية داخل الفصل: 6  ـ جو

               مو    ذكثهف  موبالإلا  وما،صاا مني 

 ا موهدش   ذم  ه ة ذموب ااعا

 با37اا: 1401ب  مو نه أ  ا مأل هج ذمون هف 

خصوصية التعامل اإلشرافي مع املعلم املبتدئ: ب ـ    

: إ  فهااي مةااا مل مو املااشأ ةشقااع مة"،ااي مةعباا    إلاا  ناال غهياا  مألامااا  ذملخطااش ة  ذ ذا إلااه ي اا   ملهةااا مل مو املااشأ    ي  اا  فاااص      

  ذ وه ملبنعؤ  ملهو "هب موتا  إلان موحبما     يشمراص مة"،اي ملن يا  إلان ااالا اراياص 
ً
كماه   اص رسابطا  إلان  ب   ي ش  إت مفص ذقههاه

ذإلالح اا  موطااالب  إل" فاا  إلااه ي بااها إواااص مة"،ااي  ذموبنعااؤ ملهة ااهع   ذإل هذواا  موبق،ااا  إلاان    اااه ع ااى مة"،ااي  اااالا ز ه يااص و،  اا  

ملن ي   ذن  يقش    ذحص مة"نش   رسهع   ع ى مون هي  ذ   موا"ش  ملهون هي يقشو إلى مون هي عهوة  كمه    مو  ه ة مةع  ة ذي ن  

  ذمالبب هوة إلن مة"،م   موق مإلى  وهدائ  مو  ل   إلهش زإلالئدي ملن و  إلمه رسهع  مةا مل   ذت ي  ا ممل مو  ه ةمو  ه ة مة هرئ 
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ملن ي   ذ  "  مو ،  ذ اقا  مل ناص ذبا   مة"،ما    إلماه رساهع  ع اى موثقا  مو املشأ ع ى ي قاد  ا مفص نل ي وا  مةبهع   إلهش مة"،ي 

 اب56ا  55ش: 2009   ذح،ق  ذوذمش مالومئنه  مل   مة"،ي ذمةا مل مو املشأبا  مو"هر

                                                                                               خاتمــــــــــــــــــــة:

   وإلت ممل مو املشأ عم،ص ذوذ   ذ امابص ذر ذ يص مةمح  االا عم  مة"،ي كمه ر"برا  موع   يب اإلن االا ا م         

 نااال مو"م،اااا  مو املش ااا   
ً
 إلهماااه

ً
يقااا  ع اااى عهيقاااص إلساااؤذوا  م تااا ممل  ذااااش إلااان  مو املاااشأ ااااش فهةاااا ملم تاا ممل مو املاااشأ عن ااا م

ذ واه إلان ااالا مو  اه م  مو ا ا  واص   مو أ يقاي ذ قشش مة"،ي نل إليب،ع رشم   عم،ا  موبا  نق  وغا   ي سا    ومهاص

ذباا وه يب ااا  امااا  مو  ااه ة مو اا ا  و اا  إلاان مةااا مل مو املااشأ ذمة"،ااي مةعباا    حااا  يط،اا  مةااا مل مو املااشأ إلاان االوهااه 

 
ً
 ع اااى و  قااا  موبااا  نق ذإلسااابشى موبالإلاااا  ذ قاااه  موقاااشة ذمو ااا"ع عنااا  مة"،اااي مةعبااا   ذمةساااهع ة نااال  ماااش  إلهنااااه

ً
إلاااا م اه

                        ذشخ اهاا

: التوصيات  

 إلن االا مو"   مون  أ ةشرشت موع    يي،ق موعهحث  إلى رم،  إلن موبشلاه   امهه إله ي ل:       

ا مون اا  نااال عم،اااا  م تااا ممل مو املاااشأ ملةملداااه عم،اااا  ي بش ااا  هساااهد مل يطاااش    وم  مة"،اااي مةعبااا    ذفاااد   ااا ة إنساااه ا  تاااهإل،  ذو سااا   1

 ذي ب و ذي ا  وألاطه اعم،ا  يقش ي 

 ا    يط،  مةا مل مو املشأ  بههل يقش مص إلن مو  ه ة مو  ا  و،م"،ي مةعب    ذيع  ا  ملنقه  موقشة ذمو "ع نل  ومهصا 2

  إلن حاا  ملح اي ع اى ا ع ش إل م  ح ي ف وأ إلن قع  مةا مل ع ى إله يالحظ   نه  ز ه يص و،م"،ي مةعب    وما  غ ف  مو ع  3

 ،ي  ذع،اص    يتاهذ  إل  مة"،ي مةعب   قع  إل م   م ملح ياي  ا  مةب"

   يع   كا ا  ح  إلا ال  مة"،ي مةعب  اا إقهإل  ذ ش مو"م  ذمون ذم  مليت ممل مةشره   مو املش    4

 ر ذ ة يي اع مون هب موب  ن    ع ى مة"،م   مةعب ه   نل نهف  إل مح  موب"،اياا  5

،اااي مل ذواا  واباااه ذراا  مورااامإلل موب   بااا  مةنهبااع   موتاا  هسااهي ناال مو فاا  إلاان ك ااه ة مة"،ااي مةعباا    م عاا مو ا ع ااى ذزم ة مو املااا  ذموب" 6

   نه  ملخ إل با

 املــراجــــــــــــــــــع 

لغ ة  إلن ذره   شب: ف"هوا  مألبهوا  م ت مفا  نل ي س    وم  إل"،   إل م   ذنهو  موغشج 2009ا  ملش تم،   نهإل  عع  مو بهي    1

    اي ذبع  يطش  اه   بهو  إلهرسب ا غ ا إلناش ة  ن،ا  مو املا   ملنهإل"  م بالإلا   غ ةا 

شب:  بهوا  م ت ممل مو ب  نل موب"،اي مالملب مأ  ملط ممل،ق  مل   إلناش   مةناةة موا"عا   1982ا  ملش ف ذة  إمل مااي إل م    2

 و،نا  ذموبشزن  ذم عال   و ممل،ق  واباها 

م ت ممل مو املشأ  وم عهوي مو ب   موقها ةا شب: 1976مألفن أ  إل م  حهإل   ا  3  

ااب: م ت ممل مو املشأ  موطع"  موثهوث   وم  عهوي مو ب   موقها ةا1401ا مألفن أ  إل م  حهإل    4  

شب: يطعاقه  ذإل هااي نل م ت ممل مو املشأ  وم  مو    و،طعهع   عمه   مأل و ا2001ا موع  أ  وه ل   5  
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شب: م وم ة ذم ت ممل مو املشأ  إل بع  مو الي  مو ش  ا2003ا موبسبه    حم   ذعع  هللا عع  ملنشمو   6  

شب: مةعهو  مألبهبا  نل موب"،اي ذموب     ذم ت ممل ذيطعاقهه  ذنهو  موغشج مو ذوا  عمه   مأل و ا 1989ا مل،ق ق   حم    7  

شب: مو  ه م  مو  ا  ذمو  ذ  موبشرا ا  نل إوه  مالب اميا اه  م ت مفا   إل"ه  1991 ا مل،ق ق   حم   ذا اأ عع  مو،طاع  8

 مو املا   ومه ة مو املا  ذموب"،اي  مواشنس ش  عمه   مأل و ا

 ااب: مو"شمإل  موت  يؤوأ ملهةا ف   مو املش    إلى إلمه ب  مونم  موبق،ا أ نل م ت ممل مو املشأ نل1410ا موثبات   عا   إل م    9

 مة ح،  مةبشبط  ملم ين  موطههع   بهو  إلهرسب ا غ ا إلناش ة  ن،ا  مو املا   رهإل"   ش موق ى  إل   مة  إل ا 

شب: إلن ي موع   نل مو املا  ذع،ي مون ق  وم  موند   مو" با   موقها ةا1997ا رهمل   رهمل  عع  ملحما    10  

  إلن ذره      إل"،   مة ح،  مالملب مها  ملهوطههع  إل ،    وم  مة"،يشب: وذ  مةا مل مو املشأ نل ي س   2001ا ملحه     ع ى   11

ب  ملن   موثهن ا25ن،ا  مو املا   رهإل"  ع   تمق  مو" و    

شب: موبشراص ذم ت ممل مو املشأ  إل ب  مو املا  مو" ي  و ذا ملخ،ال  مو  ه ا1996ا ملحع    فه    12  

م وم ة مة  با  ذم ت ممل مو ب  مو املشأ  إل بع  غ     عمه ا شب: با شوشرا   1976ا حس    إلن ش   ذوا ذ     13  

شب: م ت ممل مو املشأ: ف،س بص   بهواعص  ذيطعاقهيص  وم  قن ي  مو  ه ا 2003ا ملخطا   إمل مااي  ذ إل  ملخطا    41  

إلطهل  مو  زول  مو  ه اااب: وذ  ن،اه  مو املا  نل إع مو مة"،م    1403مو تا   إل م   ذ حم  عع  مو،طاع  ا  51  

شب: م ت ممل مو املشأ نل واباه  مو م  مو" با  و، بهب  و ممل،قا1985ا زك أ  مإل م  ع  ب    16  

شب: ذمق  مةمه به  م ت مفا  موت  يمه بهه مةا فش  مو املش ش  نل إل م   ذزم ة مو املا  ذموب"،اي  2006مواهع   رمها  ا  71

ب  مو  ه ا116مة"،م    و مبه  نل مةنهلي ذو ل موب  نق  مو" و  ملم هف   م حسه   إلن ذره        

شب: ق هيه نل م ت ممل مو املشأ  وم  موبا ا  عمه   مأل و ا 8819وهفو  إل مشو  ا  81  

شب: م مل مت نل م ت ممل مو املشأ ذم وم ة مة  با   وم  مو  قه   عمه   مأل و ا 2004وهفو  إل مشو  ا  91  

ااب: مو  ه م  مو  ا  إلن ذره      إل"،   مو  هراه  ملم م    1412مو زمل  حم   ذ حم  موسا  إل ط ى  ه    عع  ا  20

ب  رهإل"   ش موق ى  إل   مة  إل ا 25موب"،اي مو"هش ملم   مة  إل   ب،س،  موع شج مو املش   ذمون سا    قي    

ملشأ وب س   عم،ات  موب"،اي ذموب"،ي  ن،ا  مو املا    شب: ووا  مةا مل مو ا 2009ا مو"هر   فؤمو ع ل  ذومذذو و ذنو ح،ق   12

 ملنهإل"  م بالإلا   غ ةا 

شب: م ت ممل مو املشأ: إل هشإلص ذ بهواعص ذذههه ص  إلؤبس  موش مل و،نا  ذموبشزن   عمه ا 2013ا عع  مو ل   إل أ  حم    22  

وب س   موب  نق  مو م  مو"،ما  مو ذوا   عمه ا م ت ممل مو املشأ إل هاامص ذ بهواعص ووا  شب: 2002ا عع  موههوأ  رشو    32  

شب: م ت ممل مو املشأ إل هاامص ذ بهواعص  وم  موثقهف   عمه ا 2006عع  موههوأ  رشو   ا  42  

شب: م وم ة موب"،اما  ذم ت ممل مو املشأ  لشوهه ذيطعاقهتده  وم  موثقهف   عمه ا 2001ا عطشأ  رشو    52  

ااب: إلعهو  م وم ة مة  با   وم  مةس اة  عمه ا 1420ا مو"مهي ة  إل م  حسن   62  
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موب"،اما   ملهة ح،    ااب: وذ  مة"،ي نل ي قاد  ا ممل م ت ممل مو املشأ ملمنطق  موخشمة 1409ا موغهإل أ  لهلا عع  مو زمل   72

 بهو  إلهرسب ا غ ا إلناش ة  ن،ا  مو املا   رهإل"   ش موق ى   مةبشبط  ذموثه ش   إلن ذره      مة"،م   ذمةا ف   مو املش      

 إل   مة  إل ا 

هزأ  ذفد  شب: مل  هإلل إلق اي وس  مالحباهره  موب   با  و،ما ف   مو املش    ملمنطق  ملنغ2012ا مو ها أ  عع ا إل م  ب"ا    82

 إل"هي ا إوم ة ملنشوة مواهإل،  نل موب"،اي   بهو  إلهرسب ا غ ا إلناش ة  ن،ا  مآلومب  رهإل"  ملنغهزأ  واباها 

ااب: مو"م،ا  مو املش   نل مة  ب  مالملب مها    ا مفهه ذذبهه،هه ذيقش مهه  إلطهل  مو  ه  إل    1405ا فالي   إمل مااي إل مشو   92

 مة  إل ا 

شب: م ت ممل مو ب  نل موب"،اي  و مب  إلقه   ب  وم  مةطعشعه  ملن ي ة  م ب ن    ا 1983 ا إلبشلل  إل ط ى  30  

شب: م ت ممل مو املشأ ملح ي : ذمق  ذومشي  وم  مألإل   إ ب   مأل و ا1986ا مةسهو  إل مشو  إل     13  

شب: مو  ه م  مو  ا   لشوهه ذوومقده  إل بع  مو"عا ه   مو  ه ا 1998ا مةناع  إل م  لهلا   23  

شب: ووا  وذ  مةا ف   مو املش    ذذههه هي  إل"ه  مو املا   ومه ة مو املا  ذموب"،اي  مألذ  ذم   1983ا مونهتع  عع  مة،ه   33

 مواشنس شا 

مو املشأ  وم  مو بهب ملنهإللل  مو"    م إله م  مو" با  مةب  ةا  ااب: م ت ممل 1407ا  رامأ  يشبع إمل مااي   43  

شب: م وم ة ذم ت ممل مو املشأ مل   مون     ذموبطعاد  وم  مو  قه   عمه ا 1986ا ناشم   ر"قشب   53  

مة ح،  مالملب مها  ملم   مة  إل    ااب: م ت ممل مو ب  مو املشأ ذوذ   نل مو"م،ا  مو املش   نل 1402مو نه أ  اهتي موا  ع  ا  63

  بهو  إلهرسب ا غ ا إلناش ة  ن،ا  مو املا   رهإل"   ش موق ى  إل   مة  إل ا 

شب: مةمه به  م ت مفا  ة ي أ مة م   موثه ش   مو"هإل    نه  مو  ه ة مو  ا   ن،ا  مو املا   رهإل"   1999ا موا     ي    ملن   73

 مة،ه ب"شو  مو  ه ا 

  

 

 



 2021العدد الثامن ديسمبر  واقع مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم قصر األخيار "دراسة ميدانية"

  

 

  

 283 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

اقبة تعليم قصر األخيار  اقع مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات مرحلة التعليم األساس ي بمر و

 "دراسة ميدانية" 
 د. نجاة سالم عبد هللا زريق *

 * أ. نجمة عمار األحيمر 

 مستخلص الدراسة:

اس يموغ ا هددددت اسصددددالت اسة وددددهت ب اض اددددر لدددد    ا    دددد ا  هددددلد اس  الددددت رفدددد  اس  دددد     دددد  هدددد     

)الخبددد ال اس  ادددت اسو ه هدددتل ا يهدددى اس ة دددمع سددد ر  هةدددت يدددأل ي ةمدددر  ي قةدددت اس  ةددده  ا لر ددد م لمة  دددت ضصددد  

كأداا سة  الت  ال مر اا خهر ل بس ح هق أه ا  اس  الت ال خ م ا ةهج اسوص ي اال ت رطيل قهث ت  ت وي  

لت اسة وددهتع بادد ر اس أندد  يددأل صدد ب ا داا بت رياددرل بس ح هددق هدد   اس  الددت ضريدد  اس رق  ددر  اسصددا )ي هددر  

لرخ هدددر   هةدددت   دددوا هت نوددده ت ياو دددت يدددأل ي ةمدددر  يددد ا   ي قةدددت اس  ةددده  ا لر ددد م لم  دددت ضصددد  ا خهدددر ل 

ارلددت   دد  ع الدد مر ا صددرللت سة حةهددىل بس  285ة    دد  )صددع الدد مر ال بتح300قهددث ضريدد  اس رق  ددر  ل و  دد  )

لمود ور ي ةويدت  spssتورؤال  اس  الت ت  ال خ ام اسب  ريج اإلقصرئي اللزم اإلقصر هت سة ةدوم االا مر هدت 

 ع.0.05)

بأ هدددد     ددددر ج اس  الددددت ا ت ددددرل يودددد ور اسصددددالت اسة وددددهت سدددد ر ي ةمددددر  ي قةددددت اس  ةدددده  ا لر دددد م  

باس  ادددت لم يةدددت ضصددد  ا خهدددر ل نمدددر توصدددة  اس  الدددت رفددد  بادددود  ددد بب ةددد  اسصدددالت اسة ودددهت قوددد  الخبددد ال 

بهدددد  اسو ه هددددتل ب دددد م باددددود  دددد بب قودددد  ا يهددددى اس ة ددددمل بتوصددددة  اس  الددددت رفدددد  ي مو ددددت يددددأل اس وصددددهر  

ض ب ا  مى أن  تل بس رءا  ت بويت ت ةهمهت يأل ض ى ض رل اس  ةه  باد   اس  زيدز يدأل ضد  ا ا  ةمدت بتم ه ادر 

يدأل  مةهدرل ببضد  خ در ببد ايج ر  درديت تود ا   ا  ةمددر  اساتدي ض در    يدأل ضدهرل ي هد  أبضدر  قهدرياأل ةدد  

ر  أن دد ت تا  ي  ددا بي هدد ا سهددأل ت ددود أن دد ت ال ي  ددا سهددر بادد   ري ددرد طدد ب ت بويددت ت ةهمهددت ت مددى   دد  ال ادد

 لرس رف  لرسة       املج م .

 ة:ــاملقدم

يدأل  بتحد يوااه اإلنور  ة  قهرته ي مو ت يأل اس وا ق استم ت ف أيريه   مة ه يدأل ر د رل دبا  ده  

 دددرب استدددم تدددوااهه  ةددد   غ رتددده  ر ددد   لدددرساجز بضةدددت اللهةدددتل بتخ ةدددف ضددد  ا ا  ددد اد   ددد  تحمدددى ا صدددر   با 

قهدددريا ل  مدددأل اسةددددر  يدددأل يصدددر  لرإلق ددددرلل بيددد ا  يدددأل ي م دددد  لرسصدددالت اسة ودددهتل بهددددلد اسصدددالت تم ةددده يددددأل 

 يوااه ه ا  ر   باس  ة      اس وا ق استم توااهه.

هددددد  يدددددأل ي ن دددددر  اساخصدددددهت استدددددم ت دددددي اإلنودددددر  يدددددأل  تدددددر  اس ددددد ول يت ي نددددد  ر  اسصدددددالت اسة وددددده 

اللهرتهدددت املخ ة دددتل بت  دددى اس ددد د أنفددد  ي ب دددتل بت دددرؤى أب ضرلةهدددت سة  ةددد    ددد  ي دددركةه  اس دددرغ تل نمدددر ت مدددى 

 اسصالت اسة وهت ن ريى قمريت يأل ا ي اض الجو يتل با ي اض باالض  الر  اسة وهت.

 سةم ربيدت باسصدمود تةم ادر خبت   اسصدالت اسة وده 
ق
 ا  اس د د يةدل بدت أقد  اسودمر  استدم تم دى يصد  ا

لرالستزام بباود اس رلةهدت اسص  ل بتخ ةف يأل   د آلخ  لرخ ا  يو ويريارل بير ي م   له اس  د يأل اإلقور  

يأل يواضف باال   رد ل دوا   اس د  ا   د  اس د رل بأ  س يده اس د  ا  س ر اس  د سا خ ال لمر يم أل أ  يوااهه

    .     اس أت   ة    ب  لهئ ه باس ح ي باالل   اد س   ى اس

 
 عضو هيئة تدريس بكلية اآلداب بالخمس.  *



 2021العدد الثامن ديسمبر  واقع مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات مرحلة التعليم األساسي بمراقبة تعليم قصر األخيار "دراسة ميدانية"

  

 

  

 284 مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 

 دد   تسددد يدديدي رفدد  ب ةدد ير ي  ددى اس دد د ةدد  اس وا ددق يدد  اس دد ولل بيددزداد اس ةددق  ددأل اللدد  ا   ددوىل  

ت  ددأل اس دد ولل بيههدد  االقتدد اب   دد   دداى  دد و   ددرم االقتدد اب اسة يدد مل اسددلي ض  دد  يددأل أخ دد  اآلتددر  اسةرت دد

لرإلناددر ل با خ ددرض اس غ ددت ةدد  اس مددى باس دد و  لرإلق ددرل باسهددأ  باس ددوت ل بهددلا يدديدي لدد ب د رفدد  ضةددت يودد ور 

 ع200: 1992) هه ل  اغ ل ا داء با خ رض ن رءته ا هةهت. 

د ةد  قهرتده اسهويهدتل قهدث ت دف ي ربيدت اس د ول استدم ي  د ض سهدر اس د  هت ت مدى   د  وداسصالت اسة  

 للمري دده يدددأل هددلد اس ددد ول با وا ددق استدددم توااهددده ةدد  يخ ةدددف اوا دد  اللهدددرا س حوسهددر رفددد  يواضدددف 
ق
 يةه دددر

ق
لدد ا

   د  يوااهدت اس حد ير  باسصد وبر  بأنفد  ضد  ا بلده  ا س  دردي  تر هدر 
ق
 ضدرد ا
ق
بخب ا  ي ه ا بت  ى يةه   دا

 ع29: 2002) ةويل اسوة هت. 

  دددد و ه  لددددرالستزام باس دددد  ا   دددد  ضدددد ر بي م دددد  ا  دددد اد تبي اسصددددالت اسة وددددهت لخصددددر   يم ددددزال  

ي  يدددر  ا يدددو ل بااللددد   اد س  دددوى اس حددد ي ي  ةهددد  ي خدددلب  تددد ال   أنفددد  ةددد  يوااهدددت ا قددد ا ل بدي هدددر ةددد  

 ع10: 2004)خة  ل اللهرال باس  ة  ي ار ير يم أل أ  ضو  ه با يةه ة  ا و   ى. 

باتخددرت اس دد ا ا  ةدد  ع د الددت هدد    رفدد  تح يدد  اس دد  ا   دد  قددى ا  دد ا  2017  أادد ر لخهدد  )بس دد 

اس ن دددي لرسصددددالت اسة وددددهت  ددددو  ي الجري ددددت يددددأل ا ةرصدددد  اإلدا يدددتل قهددددث توصددددة  اس  الددددت رفدددد  باددددود  اضددددت 

   الجنوددد   ةددد  ري رلهدددت لددد   اس ددد  ا   ددد  قدددى ا  ددد ا  باتخدددرت اس ددد ا ا  باسصدددالت اسة ودددهتل ببادددود  ددد بب لددد

 اسصالت اسة وهت سصرلح اسلكو ل لرةمر ال توا    بب ل   الجنو   ة  اس واه  حو ا  اةت باتخرت اس  ا ا .

ع د الت ه    رف  اس  ف  أل اس اضت اال ت رطهت ل   اسصدالت اسة ودهت 2011نمر أا ر اس   ض ا  ) 

    ددددر ج اس  الددددت رفدددد  ا خ ددددرض يودددد ور اسة وددددهت سدددد ر  هةددددت يددددأل طة ددددت اري ددددت ا وصددددىل بتوصددددةباس دددد ول 

نمدر اسصالت اسة وهت س ر طة دت الجري دت ببادود  اضدت ا ت رطهدت لد   اسصدالت اسة ودهت باس د ول اسة ودهتل 

 أ ر   اسة ر ج رف  باود   بب رقصر هت ت زر       الجنس ة  اسصالت اسة وهت سصرلح اسلكو .

 :الدراسةمشكلة 

اهدددد   اس  يدددد  يددددأل اس ددددرق    ل  الددددت يوضددددول اسصددددالت اسة وددددهت ب اض اددددر لم   دددد ا    يدددد ا  ددددر سهددددلا 

ا وضددددول يددددأل أهمهددددت لرسنودددد ت سة دددد د باملج مدددد . قهددددث أ  ا  ةمدددد   اسددددليأل ض ددددر و  يددددأل  دددد م تمدددد  ه  لرسصددددالت 

ه  ض   ب  لخه ت باإلق رطر  باس  ى أيرم ص ير  اللهرا بيواض هرل بت  ة س خ رضر اسة وهت ه    ضت  

ا يدددىل ب ةهددده  ددد   اس رق  دددر  تينددد ا    ددد  ضددد ب ا االه مدددرم ل  الدددت اسصدددالت اسة ودددهت سددد ر ا  ةمددد   با ةهدددر 

 سة  الدددت باس حدددثل بيدددأل هةدددر ادددرء  اللرادددت س  الدددت اسصدددالت اسة ودددهت سددد ر  هةدددت يدددأل ي ةمدددر  ي قةدددت 
ق
هددد  ر

 ة  استورؤال  اس رسهت: تس  الي اةت ا تح د اس  ةه  ا لر  م لمة  ت ضص  ا خهر ل بس   

 ير ي هوم اسصالت اسة وهت بخصر صهر بأه   ه يريار؟ -1

 ير يو ور اسصالت اسة وهت س ر ي ةمر  ي قةت اس  ةه  ا لر  م؟ -2

 هى توا    بب تا  دالست رقصر هت ل    ت  د ار  ا  حوتر      ي هر  اسصالت اسة وهت؟ -3
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 :الدراسةأهداف 

 اللرسهت رف :يا   اس  الت  

ير رتا كر   هةر   اضت تا  دالست رقصر هت ل   ي   د ا  )اسصدالت اسة ودهتع  ةد  يود ور اس           -1

0.05. 

 يو ور اسصالت اسة وهت س ر ي ةمر  ي قةت اس  ةه  ا لر  م.اس          -2

 أه  ا  وضر  با   ا  بأه  ا  ت قر  سة  ة   ة ار.اس          -3

 :الدراسةأهمية 

 ضةت اس  الر  استم ال ا    اخ  ر   ول اس اضت ل   ي    ا  اس  الت ة  املج م  اسةهبم. -1

 ت مأل أهمهت اس  الت ة  تةربسهر س ةص  يه  ة  اس مةهت اس  ةهمهت أال بهو ا  ةمر . -2

يددد  يدددأل اسوضدددو    ددد  يوددد ور صدددال األ    يوضدددول اسصدددالت يدددأل ا واضددده  ا همدددت استدددم أتدددر   اه مدددرم اس   -3

 اس رق    داخى املج م ر  ا خ ر.

 ة:ـحدود الدراس

 ة  اآلتي:تم ة  ق بد اس  الت  

 الحدود املوضوعية: – 1

 اض ص   الل بد ا وضو هت     الجوا   اس رسهت لر يلور  اس  ةهمهت يأل خاى اآلتي: 

 يو ور قصوى ا  يت لر يلور  اس  ةهمهت. –أ 

 يو ور ي ر اس وا ق ل   ا  حوت   قوى اسصالت اسة وهت لر يلور  اس  ةهمهت.اس مى     تح ي   –  

اس مى     اسوصوى رف  ي ت قر  سة رح ا  ةمر  ة  اس    يأل يو واه  ة  يوااهت ي وضر  أب ي  ا    –ج  

 توااهه  لر يلور  اس  ةهمهت.

 الحدود املكانية: – 2

 يلودر  اس  ةهمهددت اض صد   اس  الدت اللرسهدت   د  ي ةمدر  ا  
ق
ل ة يدت ضصد  ا خهدر  ةد  اس  الدت ب  ددر

 سةمب  ا  اس رسهت:

 ت  اخ هر  اس ة يت نةموتج. –أ 

 اتورل اس ض ت الج  ا هت  واض  ا يلور  اس  ةهمهت. –  

 ( 2018-2017الحدود الزمنية: )  – 3

 الحدود البشرية: – 4

 ي قةت اس  ةه  ا لر  م لرس ة يت.ت  تح ي  الل بد اسب  يت ة   هةت يأل ي ةمر   

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:

 ـ الصالبة النفسية:

  
ق
لأنار: " مر يأل اس  رض  اسة ي م يةتزم لده اس د د ت درد   وده بضهمده      اسصالت اسة وهت اص اقر

د يددددأل أقدددد ا  بي حمددددى بأه ا دددده باآلخدددد يأل يددددأل قوسدددده با   ددددرد اس دددد د أ  ل يار دددده أ  ياددددو  سدددده تح دددد   همددددر ية ددددر

يويبسهت ير ي   ض سه يأل أق ا  بأ  ير ي  أ     اوا   قهرته يأل ت ه   هو أي  ي  د  بضد ب ي سةةمدو أنفد  

 بإ رضت سه".
ق
 ع158: 2007)قور ل  كو ه يا ي ا
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:
ً
اس ح   بب   يأل خاى ير ت  بس أن ردهر اس اتت به  ن   االستزام بب   "  ـ وعرفت الصالبة النفسية إجرائيا

 ."اس ح يل به  اس  ات استم ي حصى  ة ار ا  حوص  ته ت إلارل ه     ي هر  اس  الت

 الدراسة السابقة:

: الدراسات املحلية:
ً
 أوال

( بعنــــواق عالقــــة الــــي اا الوجــــداية بالصــــالبة النفســــية لــــدى  لبــــة  ليــــة العلــــو  2021 –* دراســــة )األعــــو  

 بالجامعة األسمرية. 

اسوادد اني باسصددالت اسة وددهت سدد ر هدد    هددلد اس  الددت رفدد  اس  دد     دد  ط ه ددت اس اضددت لدد   اسددلكرء  

ع طرسدد  بطرس ددت يددأل كةهددت اس ةددوم لددزسهت  100)طة ددت كةهددت اس ةددوم لددزسهت ل بط  دد  اس  الددت   دد   هةددت ياو ددت يددأل 

بالدد خ م ا دددةهج اسوصدد يل بالددد خ م االلدددت ر ت كددأداا لجمددد  اس هر ددر ل بتوصدددة  اس  الدددت رفدد  اسة دددر ج اس رسهدددت: 

 ةدددد  اسصددددالت اسة وددددهتل بنددددلسد ةدددد  اسددددلكرء اسوادددد انيل بباددددود  اضددددت داسددددت 
ق
باددددود  اضددددت يوا ددددت داسددددت رقصددددر هر

 لددد   اسدددلكرء اسوادددد
ق
 لددد   اسدددلكرء اسوادددد اني رقصدددر هر

ق
 اني باسصدددالت اسة ودددهتل ب دددد م بادددود  ددد بب داسدددت رقصددددر هر

 باسصالت اسة وهت قو  ي     الجنس.

: الدراسات العربية:
ً
 ثانيا

"الصالبة النفسية وعالقتها بجــودة الحيــاة لــدى  البــات جامعــة امللــ   :( بعنواق2016 –* دراسة )محمود  

 سعود".

اس  دد     دد  اس اضددت لدد   اسصددالت اسة وددهت باددودا اللهددرا سدد ر  هةددت ياو ددت يددأل هدد    اس  الددت رفدد   

 يدددأل اري دددت ا ةدددد لددد ودل بالددد خ م س ح هدددق أهددد ا هر ا دددةهج اسوصددد يل بيدددأل أهددد    ر  هدددر بادددود 307)
ق
ع طرس دددر

 اضت يوا ت ل   اسصالت اسة ودهت بادودا اللهدرال ببادود يود ور ي ولدر يدأل اسصدالت اسة ودهتل بيود ور 

     دددد   ددددو 
ق
 لدددد   ي ولددددر د اددددر  اس رس ددددر  ب  ددددر

ق
ب ا  ولددددر يددددأل اددددودا اللهددددرال بيوادددد   دددد بب داسددددت رقصددددر هر

 اس خص  اس ة م.

( بعنواق: "الصالبة النفسية وعالقتهــا بالرضــا الــوديفة لــدى املعلمــ ق بمــدار  2015 –دراسة )الشمري *  

 ."التربية الخاصة بالسعودية

باس ضدددر اسدددو ه ي بالددد خ م ا دددةهج هددد    اس  الدددت رفددد  اس  دددف  دددأل اس اضدددت لددد   اسصدددالت اسة ودددهت  

 يأل ي ة م است لهت الخرصتل بأل      ر ج 236اسوص ي اال ت رطي ا  ر  ل بتاو    هةت اس  الت يأل )
ق
ع ي ةمر

 لد   ي ولدر د ادر  ي ة دم
ق
يد ا   است لهدت الخرصدت  اس  الت  أل باود  اضدت ا ت رطهدت يوا دت داسدت رقصدر هر

  ددد  اس  ادددت اساةهدددت   هدددر  اسصدددالت اسة ودددهت بب ددد  أن دددردد بي ولدددر د ادددريا    ددد  اس  ادددت اساةهدددت   هدددر  

 ةدد  اس ن ددي لرس ضددر 
ق
 رقصددر هر

ق
 داال
ق
اس ضددر اسددو ه يل بأبنددل    ددر ج اس  الددت أ  اسصددالت اسة وددهت تودده  رلددهرير

 اسو ه ي س ر  هةت اس  الت.

( بعنــواق: "عالقــة الصــالبة النفســية بالتفــاال واألمــل والشــكاوى البدنيــة لــدى 2014 – * دراســة )العطــوي 

 عينة من املعلمات في اململكة العربية السعودية(.

هدددد    هددددلد اس  الددددت رفدددد  اس  دددد     دددد  اس اضددددت لدددد   اسصددددالت اسة وددددهت باس  ددددرؤى با يددددى باس دددداربر  

ع ي ةمدتل بالد خ ي  180يل بتم ةد   هةدت اس  الدت يدأل )اس   هت س ر  هةت يأل ا  ةمر  ة  املج م  اسود ود

اس  الدددددت ا دددددةهج اسوصددددد يل بيدددددأل ألددددد     دددددر ج اس  الدددددت بادددددود  اضدددددت ا ت رطهدددددت يوا دددددت لددددد   اسصدددددالت اسة ودددددهت 
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باس  رؤىل ب  م باود  اضت ا ت رطهت يوا ت ل   اسصالت اسة ودهت با يدىل رضدر ت رفد  بادود  اضدت ا ت رطهدت 

 اسة وهت باس اربر اس   هت س ر ا  ةمر  ة  ا مة ت اس  بهت اسو وديت. يوا ت ل   اسصالت

 ( بعنــواق: "مفمــو  الــيات وعالقتــة بالصــالبة النفســية لــدى املعــاق ق 2005 –* دراســة )ج ــر 
ً
  بصــريا

ً
 مقارنــة

 باملبصرين".

ن ددد  ا    ددد ا  لددد   ي هدددوم اسدددلا  ي ر  دددت لر  صددد يأل ةددد  ضدددوء هددد    اس  الدددت رفددد  ي   دددت اس اضدددت  

ع تكدددددو  بإ دددددر ل 150اس يموغ ا هدددددتل بالددددد خ م س ح هدددددق تسدددددد ا دددددةهج اسوصددددد يل بتاو ددددد   هةدددددت اس  الدددددت يدددددأل )

اسددلا ل ببادددود  دد بب لددد   بألدد    اس  الددت  دددأل باددود  دد بب لددد   اسددلكو  ا  صددد يأل   دد  امهدد  أن دددرد ي هددوم 

     امه  أن رد اسصالت اسة وهت.اإل ر  ا  ص ا  بأض ان
ق
 األ ا  رضر  از هر

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 أوجة التشابة:

توصددددة  اس  الددددر  اسوددددرل ت رفدددد  أ  اسصددددالت اسة وددددهت سهددددر دب    ددددرى ةدددد  ر  ددددرح اس مةهددددت اس  ةهمهددددتل  

 با  م   اس  الر  اسورل ت ة  ا ةهجهت     ا ةهج اسوص ي.

 الف:تخبالنسبة ألوجة اال أما  

ي هددددددد  اس  الدددددددر  اسودددددددرل ت  توصدددددددة    دددددددر ج اس  الدددددددر  اسودددددددرل ت رفددددددد  ت دددددددو ا  ي ت قدددددددت بتوصدددددددهر 

  هةر  يخ ة ت يأل لرئت اس  الر  اللرسهت. ي  ال خ

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:

اإلقصددر هت ا ودد خ يت ةدد   دداج الد  رد  اس رق  ددر  يددأل اس  الددر  اسوددرل ت يدأل ا دبا  با لددرسه  

 .  التبتحةهى اس هر ر ل بنلسد ال  رد  اس رق  ر  يأل اس  الر  اسورل ت ة  رت اء بد   الجر   اسةه ي سة

 اإل ار املفاهيمي للدراسة إ ار نظري:

 مفمو  الصالبة النفسية: – 1

ه ادددر سرخبدددد ا  اس هئهددددت  ريدددت ةدددد  اساخصدددهت ت مددددى   ددد  تاوي اددددر بتةم خصددددةتع لأنادددر 1992   هدددر ) ةدددددل  

 ع21: 2008) اض مل ا  ةو ت )ا  ز اع املله ت لرس  د يةل اسص  . 

ع لأنادددددر ا  ربيددددددت باسصدددددالت تا  اس  ه ددددددت اسة ودددددهت بهدددددد  خصدددددرى ت دددددد  2002بيددددد ر )  ددددد  اسة هددددددفل  

 )االستزامل باس ح  ل باس ح يع.

اس رسهددت سةم ةدد  ةدد  يوااهددت اإلي رلهددت سة ددد ول ع اسصددالت سةم ةدد  لأناددر "اس دد  ا 2007ب دد   ) هدده ل  

بقةهددر بيةدد  اسصدد وبر  ا ودد   ةهتل باستددم ت  ددس يدد ر ا   ددردد بض  تدده   دد  االلدد خ ام ا ي ددى بكددى ا صددرد  

ا هةهدت اس درغ ت بتح هدق  اساخصهت باس هئهت باالا مر هت ا  رقت ساي ي    بي و  بيوااه ل ر ةهت أقد ا 

 اإل  ر  باس  وب ة  اس مى.

 خصائص األشخاص اليين يتم زوق بالصالبة النفسية:

 ة  اسلا  ي  تحمى ا   ت. اسصب  لوخ  -1

 ا  ب ت ة  اتخرت اس  ا ا . -2

   م    ا  اس وا   ة  ا  ير . -3

 االق  رظ لرسه بء باس  ر  ة  أ   بأضص ا ا واضف باسه ب . -4
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 االستزام ل ه  بي ردئ ي هةتل باس مود بار ب  م اس خ     ار. -5

 اس   ا     بض  الخ ر  وااهت ا   ا . -6

 اس   ا     اس  هف ي  يواضف اللهرا الج ي ا. -7

 ا  رد ا للى ير يوااه يأل ي  ا . -8

 ع23: 2012ل اس ري م)اس ح   ة  اسلا  باي صرص اس    باس ةو     اسة س.  -9

 النفسية من وجمات نظر مختلفة:الصالبة 

 Kopaza:1983الصالبة النفسية في نظرية 

ةددد  ي دددرى اسوضريدددت يدددأل اإلصدددرلت لرالضددد  الر  اسة ودددهت بالجودددمهتل س ددد  ضددد ي  )كوبدددر اع  ه يدددت  ا ددد ا  

 ةددددد  هدددددلا املجدددددرى باق مدددددرال  اإلصدددددرلت 
ق
 قددددد ي ر

ق
تةربسددددد  خاسهدددددر اس اضدددددت لددددد   اسصدددددالت اسة ودددددهت لوصددددد هر ي هويدددددر

ع استدددم هددد    رفددد  اس أنددد  يدددأل أ  ا  دددخرص تبي اسصدددالت 1989اضل بهدددلا يدددر ت ددد   رسهددده د الدددت )لدددم  لدددر ي  

استددم تحدد اار اس دد ولل بي ادد  هددلا ا لددةو  س    دد ه  اس  ه ددي اسددلي يدديدي رفدد  خ دد  أنفدد  ي ربيددت سضيدد اض 

 يودد ور اإلتددر ا اس ودددهوسواهت سدد أا ل بضددد  أ ددر   اسة دددر ج رفدد  أ  ا  دددخرص ا نفدد  صدددال
ق
ت ضودد خ يو  امدددا

 س تدر ا اس ودهوسواهت  ةد  ة  ري رلهت ة  اس       أل اسلا  قتا 
ق
ل نمر أناد  أضدى  هدو ا

ق
 ى أنف  اسه ب  يا ي ا

 ع122: 2008) اض مل ا  هر ه  س  ء ا همت. 

اس  رسددت  سدضدبا ع الخصدرى ا م دزا سض دد اد ي ت لد  اسصددالتل بيدأل خداى توضددهحهر بضد  قد د  )كوبددر ا 

استددم ييدأاددر هددلا ا  هددوم يددأل  تددر  اس  دد ض سضقدد ا  اس ددرغ تل نمددر تندد   )كوبددر اع أ  ا  دد اد اسددليأل ي م  ددو  

ل بأنفد  صدم
ق
 داخةهدر

ق
 بي درداا باض د ا  بضهدردا بضد  ر

ق
 بي ربيدت    ددرء لرسصدالت اسة ودهت ياو دو  أنفد  ن درطر

ق
ودا

أ  ا  دددر ايا   ي ددد ب  ا قددد ا ل نمدددر أناددد   ت وددد  اللهدددرا املجهددد ال بأ ددد  باض هدددت بإ  دددر  بلددده  ا بضددد  ا   ددد  

 يم  ددددت بتا  ي  ددددال  هددددلد اس ئددددت يددددأل ا  دددد اد ت دددد  
ق
 س  ه دددد ا  اللهددددرال بيمهددددى سة هددددرم لر   ددددرى  ت ههمددددر

ق
ي  ددددر ا

يدددأل الخبددد ا  سددد  ة  كدددى يدددر هدددو ي هددد  سرلهدددرا ا وددد   ةهتل ب  ددد  اللرلدددمت سةوددده  ا  ة ادددرل بتييددد  ي   دددت ا زيددد  

اس  ددددس  دددد   ا  ددددخرص ا ضددددى صددددالت ي دددد ب  أ  ودددده  باس رئددددت يددددأل قددددوسه  لدددد ب  ي  ددددال ب  دددد  ب  لرس ا يدددد  

أق ا  اللهرا ا     ال ب     ب  أ  اللهرا تاو  أ  ى  ة ير ت م ز لرس  در  ا و م ل باس  ف ة  يوااهت  

ةددد ير تخةدددو يدددأل اس   يددد ل بسدددلسد ال تواددد  سددد أا  ا   دددردا   افدددخت اال ت دددرءل  هددد  لدددة هو  ةددد  ةددد  أقددد ااار أب  

ت دددر ةه  يددد  اس رئدددتل بتادددو  سةهددد ب  اس دددرضت أتددد  لدددةبم   ددد  اللرسدددت اس دددلهت سهددديالء ا  دددخرص ساجدددزه   دددأل 

 تح هق ا ت  اسويئ اسةرتج  أل اس   ض سهلد ا ق ا .

 )كوبازا( أق الصالبة النفسية  وتضيف 
ً
 هامة بالنسبة للفرد تتمثل في:تؤدي أدوارا

سدد د ا  ا   ةد  سضقدد ا  اسهويهدت رتا يدر تدد   ؤي ادر   دد   حدو غ د  باضلدد ل  ه   د  ا  دد اد تب ت ه د  اسصدالت  -1

اسصدددالت ةدددد  ن ددددرءيا  ةددد  تةددددربى ا قدددد ا  اللهرتهددددتل بيدددأل تدددد   هدددد  يدددد ب  ا قددد ا  اسهويهددددت اس ددددرضت لصددددو ا 

 باض هت.

اسصدددالت اس ددد و  لرإلاهدددرد اسةدددرتج  دددأل اإلد ا  اسودددةبم سضقددد ا  بتحدددوى دب  بصدددوى اس ددد د للرسدددت  تخ دددف -2

 اإلاهرد ا زيأل ب  و د ضو نز  طرضرته.

أب اإلنسددددددلربي  اس   دددددمتددددد ت ر اسصدددددالت ل ددددد ب اس  دددددرضع اس  ه دددددي اس  ددددددرىل با  هدددددرد الددددد خ ام اس  دددددرضع  -3

 سةمواضف.
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 ا االا مر هت لوص هر يأل ا     ا  اسواض هت.ت    اسصالت  مى ي    ا  أخ ر كر ور   -4

 ات الصالبة النفسية:جاحتيا

 ال ي دددد  يةددددهل قهددددث  
ق
 ق مهددددر

ق
أ  باضدددد  اللهددددرا يح ددددو  لرس   ددددر  با  يددددر  ر  ت  ضددددةر سة دددد ول أيدددد ا

بأ ارى اس  ى باسة ور  باسه ب  اس    يا متل بإتا نةر ال نو  ه  أ     ة  خب ا  اإلق رل باس  د ل أب 

ناد   يددأل ي  ة ددر  اس   دد  ةدد  اسةمددو اساخصدد م ةدد  أي ي قةدت يددأل ي اقددى اسةمددول    ةددر نودد  ه  أ  نادد   ل  الددت 

أ  ت ددددردى يددددر سضقدددد ا  تةددددد اس وايددددى با    دددد ا  اسة وددددهت باس هئهددددت استددددم يم ددددأل  بت ويددددت يصددددرد  ا  ربيددددتل أي

اس رغ ت يأل  تر  لة هت     لايت ا داء اسة يد م سة د دل بهد  تم دى   درل ضدوا سد ر اس د دل بتودر  د   د  أ  

 ل ل ه الجودمهت باسة ودهتل بهد  تم دى   درل ضدوا سد ر اس د دل بتودر  د   د  أ  يهدى يح  
ق
 يهى يح  هر

ق
هدر

 ع25: 2012)اس ري مل ل ل ه الجومهت باسة وهت  غ  ت  ضه سة  ول. 

 :الدراسةمنهج 

ل ربي    اياددد اس  الدددتةهج اسوصددد ي اس حةه ددد     هدددلا ا دددةهج يتةرلددد  يددد  ط ه دددت ا ددد ددد  اس رق  دددر   ات 

سةهره ا  استدم بي   ت اس اضت ل   ا     ا ل قهث ضو خ م ا ةهج اسوص ي اس حةه   س  الت أبصر  دضه ت 

ل صدو  اسوضد  اسد اهألل   در يأل خاسهر يم أل تح هق ت  م ن    ة  قى ا   ا ل بتسد يأل خاى ضهرم اس رق 

بتح يد  اس اضددر  لد   اسهددره ا  ةد  يحربسددت سوضد  تن دديا   دأل ا قدد ا  ا  صدةتل   دد   هةدت يخ ددر ا   ددوا هت 

 ع113: 1975ل نياس ر ر)يأل ي ةمر  ي قةت اس  ةه  ا لر  م ضص  ا خهر . 

 :الدراسةأدوات 

الدد خ ي  اس رق  ددر  ي هددر  اسصددالت اسة وددهت يددأل ر دد اد اس رق  ددر ل اس  الددت  دس ةددوأ أهدد ا  هددل 

 ع    ا.32بي  مأل )

 :اوعينته الدراسةمجتمع 

بض  فل  ا ص   يأل امه  ي ةمر  ي قةت اس  ةه  ا لر  م ضص  ا خهر ل  اس  التي او  ي  م   

-2017ع ي ةمت سة رم اس  ا د م )285اس هةت لرس  ي ت اس  وا هت اس   هت  نار تم ى املج م  ا ص  ل ب  دهر )

 ع.2018

 ا :ــثبات املقي

ت  اس أن  يأل صد ب اس هدر   دأل ط يدق   ضده   د   د د يدأل أ  درء ههئدت اس د   س لرلجري دت إللد اء  

اسد أي قدوى دضدت اسصددهرغتل ب  درح اس  د ا  ةد  ت  هددت املل دورل بب د  راد اء اس  دد يا  أخدل االخ هدر  صددهرغ ه 

 يونح تسد. اس ار هتل بت  ال خ اج ي ريى اس  ر  سةم هر  ل  ي ت أس ر ن ب  رج بالج بى اس رف 

 ( 1الجدول رقم ) 

 الصالبة النفسية يب ق معامالت ثبات مقيا  

 ا  هر  

 اسصالت اسة وهت

 ي ريا  ت ر  اس  ز ت اسةص هت  

0.76 

 ن ب  رخ  ي ريى ت ر  اس ر

0.72 

     1لرسةه  رف  الج بى ) 
ق
 اه ا

ق
ع ت    أ  امه  ي ريا  اس  ر  امللووبت ي  وست يمر ض  ي يي  ا

 ا  هر .ت ر  
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 صدق فقرات االستبانة:

 .ئيرةاس  االتورببت  تسد يأل خاى: ص ب  

 (  2جدول رقم ) 

 اق بية وإجمالي االستسمعامل االرتباط ب ق محاور الدرا

 ضهمت اس الست اإلقصر هت  ي ريى اال ت رل    د اس   ا   امللرب    

 0.000 0.805 32 اسة وهت اسصالت  1

ع أ  ضهمدددت ي ريدددى اال ت دددرل لمحدددو  اسصدددالت اسة ودددهت بإامدددرف  2س ددد  لهنددد  اسة دددر ج ةددد  الجددد بى  ضددد  ) 

ل به  أضى يأل )0.805االل بهر  توربي )
ق
ع بت    رف  0.05ع بأ  ضهمت اس الست االقصر هت سا ت رل توربي ص  ا

 ي ةويت اس اضتل ببرس رف  تح ق ص ب االتورب اس  رتي.

 وفق الخصائص والسمات الشخصية: الدراسةالوصف اإلحصائة لعينة 

 سنوات الخ رة:  – 1

 (  3جدول رقم ) 

 يوضح توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخ رة 

 النسبة %  عدد الحاالت  سنوات الخ رة 

 % 38.60 110 لةوا   أضى  5

 % 28.77 82 لةوا   10لةوا  رف   6

 % 32.63 93 لةت  أنف   11

 % 100.0 285 املجموع 

ع 5%ع كر ددد  خبددد ياأل )38.6ع يدددأل ا وددد ا  ر  بيدددر نودددب ه )110ع أ  )3يت ددد   يدددأل خددداى الجددد بى  ضددد  ) 

ع لددةوا  رفدد  6%ع سهددأل خبدد ا ت ابقدد  يددر لدد   )28.77ع يدد األ بيددر نوددب ه )82لددةوا   أضددى ةدد  ي ددرى اس دد   سل ب)

ع لدددةت  دددأنف ل بضددد  ت ددد   بادددود 11%ع كر ددد  خبددد ياأل )32.63)ع يدددأل ا وددد ا  ر  بيدددر نودددب ه 93ع لدددةوا ل ب)10)

ع لدةت 11ع لدةت  دأنف  ببدرا  اس ئدر  بسصدرلح  ئدت )11  بب ة  اسصالت اسة وهت قو  الخب ا ل    ئت الخبد ا )

  أنف .
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 : املؤهل العلمي – 2

 (  4جدول رقم ) 

 املؤهل العلمي يوضح توزيع أفراد العينة حسب 

 النسبة %  الحاالت عدد  املؤهل العلمي 

 % 17.54 50 دلةوم ي ةم  

 % 53.33 152 سرورنس  دا  

 % 22.46 64 لارسو يو   ةوم

 % 6.67 19 ييهى  خ  

   

 % 100.0 285 املجموع 

%ع يدددددددأل امةدددددددت ييهدددددددى 53.33غرس هدددددددت ا وددددددد ا  ر  ببنوددددددد ت )ع أ  4يت ددددددد   يدددددددأل خددددددداى الجددددددد بى  ضددددددد  ) 

يحمةددأل ييهددى اس اددرسو يو  ةدد  اس ةددومل  %ع22.46يودد ا  ت بيددر نوددب ه )ع 64اسةروددرنس ةدد  اآلدا ل ةدد  قدد   أ  )

 %ع6.67ع يدددأل ا وددد ا  ر  بيدددر نودددب ه )19%ع يحمةدددأل ييهدددى دلةدددوم ي ةمددد  ل ب)17.52ع يدد األ بيدددر نودددب ه )50ب)

سهددأل يدديها   ةمهددت أخدد ر غ دد  اسددلي تدد  تندد دل بهددلد اسة ددر ج تدد ى   دد   دد م باددود  دد بب ةدد  اسصددالت اسة وددهت 

هددى اس ة ددمل يمددر يدد ى   دد   دد م تددأت   دب  ا يهددى اس ة ددم ةدد  اسصددالت اسة وددهت يددأل قهددث ا ت ر دده أب قودد  ا ي 

و  لرسصالت اسة وهت     اس غ  يأل اخ ا  ييهايا  ما خ رضهل بهلا ي ى     أ  امه  أ  اد اس هةت يتو

 نس بت ر ت ي  م  باق .اس ةمهتل بهلا ض  م أ  امه  أ  اد اس هةت ين مو  رف  خصر   ي  م  باق  ي  ر

 : الدرجة العلمية – 3

 الدرجة الوديفية ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب 5جدول رقم ) 

 النسبة % عدد الحاالت الدرجة الوديفية 

 % 21.40 61 اسورن ت  مر دب  

 % 24.21 69 اس ريةت 

 % 22.11 63 اس رل ت 

 % 16.14 46 اس ر  ا

 % 9.12 26 اللرديت    

 % 5.61 16 اس ر هت     

 % 1.40 4 اس رس ت     

 % 100.0 285 املجموع
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%ع يمةادددددو  د ادددددر  21.4ع يدددددأل ا وددددد ا  ر  بيدددددر نودددددب ه )61)ع أ  5يت ددددد   يدددددأل خددددداى الجددددد بى  ضددددد  ) 

%ع ض مةدددددو  24.21ع يدددددأل ا وددددد ا  ر  بيدددددر نودددددب ه )69ب ه هدددددت يدددددأل اس  ادددددت اسودددددرن ت  مدددددر دبنادددددرل ةددددد  قددددد   أ  )

%ع سهدددددأل د ادددددر  ب ه هدددددت يدددددأل اس  ادددددت 22.11ع يددددد األ بيدددددر نودددددب ه )63اس  ادددددت اس ريةدددددت )لددددد  ار  ب ه هدددددت يدددددأل 

ع 26%ع يمةادددو  د ادددر  ب ه هدددت يدددأل اس  ادددت اس ر ددد ا ب)16.14ع يدددأل ا وددد ا  ر  بيدددر نودددب ه )64اس رلددد تل ب)

%ع 1.4ع ي األ بير نوب ه )4%ع يمةاو  د ار  ب ه هت يأل اس  ات اس ر هت    ل ب)5.61يو ا  ت بير نوب ه )

سهددأل د اددر  ب ه هددت يددأل اس  اددت اس رس ددت   دد ل بضدد  ت دد   باددود  دد بب لدد   اسدد  ار  اسو ه هددتل بكر دد  سصددرلح 

 اس  ات اسو ه هت اس ريةت.

 نتائج الدراسة:

 ـ ما مستوى الصالبة النفسية لدى معلمات مرحلة التعليم األساس ي؟

 one) س ح ي  يو ور اسصالت اسة وهت س ر ي ةمدر  ي قةدت اس  ةده  ا لر د م تد  الد خ ام اخ  در   

sample T-Test )   ا ودددد ور ا  ت ددد  )أ دددد اد اس هةددددت ي   ددد     دددد  يح دددور   دددد ا  امللدددو ع رتا كر دددد  ضهمددددت  هادددو

باإلامددددرف  امللددددو  أنبدددد  يددددأل ضهمددددت ع بضهمددددت ي ولددددر االلدددد  رلت ساددددى   دددد ا 0.05اس السددددت اإلقصددددر هت أضددددى يددددأل )

عل بيادددو  ا وددد ور يدددةخ   )أ ددد اد اس هةدددت غ ددد  ي   ددد     ددد  يح دددور   ددد ا  امللدددو ع رتا 2ي ولدددر اس هدددر  )

عل بضهمددددت ي ولددددر االلدددد  رلت سة  دددد ا أضددددى يددددأل ضهمددددت ي ولددددر 0.05كر ددد  ضهمددددت اس السددددت اإلقصددددر هت أضددددى يددددأل )

 رتا كر   ضهم2اس هر  )
ق
 .ع0.5ت اس الست اإلقصر هت أنب  يأل )ع بياو  ا و ور ي ول ر

 ( 6الجدول رقم ) 

 يوضح نتائج التحليل الوصفة ملحور الصالبة النفسية 

 اال ح ا  ا  هر ي  ا  ولر اللوربي  حج  اس هةت 
ضهمت اس الست  

 اإلقصر هت
 ا و ور 

  رى *0.000 0.225 2.27 285

  ةد   اس  الدتع أ  يو ور اسصالت اسة ودهت سد ر  هةدت 6ت    يأل   ر ج الج بى  ض  ) 
ق
داسدت رقصدر هر

بكر ددد  ع   ددد ا يدددأل   ددد ا  يحدددو  اسصدددالت اسة ودددهتل 25%ل بأ  د ادددت ا وا  دددت كر ددد  ي ت  دددت   ددد  )5يوددد ور 

وا  دت  ة ادر يةخ  دتل ع    ا  كر د  د ادت ا 3ع    ا  يأل    ا  امللو ل ب)4د ات ا وا  ت ي ول ت     )

عل به  أنب  يأل ضهمت ي ولر 4)ع  2.27نمر ت    أ  ضهمت ي ولر االلت ر ت اإلامرف  يحو  اسصالت اسة وهت )

 .ع2اس هر  )

ل بهددد  0.27بكر ددد  اس ددد بب ) 
ق
ع بس ح يددد  ي ةويدددت اس ددد بب  ددد   ضهمدددت اس السدددت اإلقصدددر هت تودددربي صددد  ا

بل بهلا ي ى     ا ت رل يود ور اسصدالت اسة ودهت سد ر ي ةمدر  ع بت    رف  ي ةويت هلد اس  ب 0.05أضى يأل )

لددرس غ  يدددأل  اس  الدددتي قةددت اس  ةدده  ا لر ددد م لم يةددت ضصددد  ا خهددر ل بيم ددأل ر ادددرل هددلد اسةته دددت رفدد  أ   هةددت 

سدد أا  يودد ور ي   ددت  ددرى  ل ه هددت اس  ريددى يدد  اسهدد ب  املله ددت بادد  بيوااه اددرل اسهدد ب  استددم تمدد  باددر اسدد اد 

 بتح ي اس أت  ا  اسوة هتل باس ح     ارل رضر ت رف  تم  ه  لمو ور ضه م أخاص  رى.

ع قهدث أ در  رفد  بادود  اضدت ا ت رطهدت يوا دت 2005بت  ق   ر ج هلا استورؤى ي    ر ج د الت اب  ) 

ع رت ا ددددر   رفدددد  باددددود  اضددددت 2016اسددددلا  باسصددددالت اسة وددددهتل بت  ددددق يدددد  د الددددت يحمددددود )لدددد   أن ددددرد ي هددددوم 

 ل   اسصالت اسة وهت باودا اللهرا.
ق
 يوا ت داست رقصر هر
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 لدد   2015بندلسد ت  ددق يدد  د الدت اس ددم ي ) 
ق
ع استددم ألدد     دأل باددود  اضددت ا ت رطهدت داسددت رقصددر هر

 م ي ا   است لهت الخرصت.اسصالت اسة وهت باس ضر اسو ه ي س ر ي ة 

ت ددت با  ةمددر  ةدد    ا اددألل  اسائددي يتوددمأل باددأل ا  هددوم هددأل أنفدد ا  ةمددر  بت ودد  اس رق  ددر  تسددد لددأ   

األ بض  ا اس حمى باس غ ت ة  ر  ر  ا  مدرى ا وكةدت سهدأل دب  كةدى أب بتح  سة  ول با  ركى املله ت   بس أاأل

 يةى.

 ات:ــالتوصي

  همهدت را اء ا زيد  يدأل اس حدو  باس  الدر  اسودرل ت  -1
ق
ا   ة دت لرسصدالت اسة ودهت   د   هةدر  أخد ر  هد ا

 هلا ا وضول ب  ر  ه     ا داء باإل  ر  باإلت ر  ة  ا هأل املخ ة ت.

ببرس دددرف  ريصدددرى االلددد  ردا يدددأل   دددر ج اس حدددو  باس  الدددر  اسودددرل ت ةددد  هدددلد ا واضددد ل بااله مدددرم بادددر أنفددد ل  -2

 ي ت قريار رف  الجهر  ا ويبست با يلور  ا  ةهت.

ضدددد ب ا االه مددددرم ن  دددد   دددد با  تو ويددددتل ببدددد ايج ر  ددددرديت س ئددددت ا  ةمدددد   س ةمهددددت بت زيددددز ي هددددوم اسصددددالت  -3

 اسة وهت س أا .

اددى االه مددرم ن  دد   دد با  تو ويددت ببدد ايج ر  ددرديت ت دد م   اددر يحرضدد ا  يددأل  ةدد  اسددة س اإلي ددربي يددأل أ -4

    ي  م ةر اسةهبم بير ض ر هه يأل أ ير  لهرلدهتل باض صدرديتل باا مر هدت 
ق
تح هق اسواود ا   ى  ه ا

ة  أيس اللرات رف  ا خل لرس    ا  اإلي رلهت لواءق     يو ور اس  د أب     يو ور الجمر ت )املج م ع 

 يأل أاى     ن رءايا  ة  يوااهت ض ول اللهرال بي ركةهر اسهويهت.
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 ع:ــاملراج

 ي ر  دددددددت  عل  اضدددددددت ي هدددددددوم اسدددددددلا  لرسصدددددددالت اسة ودددددددهت2005ابددددددد ل ابددددددد  يحمددددددد ل ) -1
ق
سددددددد ر ا  دددددددرض   لصددددددد ير

لر  صدددد يأل ةدددد  ضددددوء ن دددد  ا    دددد ا  اس يموغ ا هددددتل ا دددديتم  اس ة ددددمل كةهددددت اآلدا ل ل ددددم لددددو ل اري ددددت 

 اس ره ا.

ب اض ادددددددر لرلدددددددت اته هر  اس  ريدددددددى يددددددد   اال   دددددددرف ع أن دددددددرد اسدددددددلكرء 2007قودددددددر ل   ددددددد  ا دددددددة     ددددددد   ل ) -2

عل اري ددددت ل ددددم 41اس دددد ول باسصددددالت اسة وددددهت باإلقوددددر  لرس  ددددرءا اسلاتهددددتل ي ةددددت اإل  ددددرد اسة يدددد مل )

  مس.

ربر اس   هددت سدد ر ع  اضددت اسصددالت اسة وددهت لرس  ددرؤى با يددى باس ددا2014اس  ددويل قةددر  صددرلح قوددألل ) -3

 هةددددت يددددأل ا  ةمددددر  ةدددد  ا مة ددددت اس  بهددددت اسودددد وديتل  لددددرست يراودددد   ل كةهددددت اس  الددددر  اس ةهددددرل الجري ددددت 

 ا  د هت.

ع  اضت اسدلكرء اسواد اني لرسصدالت اسة ودهت سد ر طة دت كةهدت اس ةدوم لرلجري دت 2021ا  وجل  ارء  ا ل ) -4

 ع.1ع اس  د )34ا لم يت اإللايهتل املجة  )

عل اسصدالت اسة ودهت سد ر أيهدر   ده اء ا ضصد ال ب اض ادر لد    ا    د ا ل 2008ض مل  ين  أقمد ل ) ا -5

 يراو    الجري ت اإللايهتل غزا. لرست 

 ي سد ر ا  ةمد   لمدد ا   هو  ضدر اسددع اسصدالت اسة وددهت ب اض ادر لرس2015 يل لد    دودا لددأل نا د ل )ماس د -6

 ست لهتل اري ت أي  اس  ر.است لهت الخرصتل  لرست يراو   ل كةهت ا

ل ين دو ا  اس د نت اس ريدت سةن دد  2ع يةدرجج اس حدث االا مدر  ل ل1975اس در رنيل  مد  يحمد  اس دوييل ) -7

 باس و    باإل ا ل ط الةسل سهبهر.

ع ا يدددأل اسة يددد م ب اض ددده لرسصدددالت اسة ودددهت سددد ر  بادددر  2012اس ريددد مل  يددد  يحمددد   ددد  ي رلدددمر هىل ) -8

 ت يراو    ة  اإل  رد اسة ي م باالا مر  ل اري ت اس   ل  ةو   .ل  لرساس صريه  ا  ض ا 
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 بمركز األمل لدوي  
ً
مدى فاعلية برنامج إرشادي باللعب في تخفيض النشاط الزائد لألطفال املتأخرين عقليا

 االحتياجات الخاصة مصراتة. 

 أ/ عبد الحميد عبد القادر الرعيض 

E-mail: Abdulhamid@edu.misuratau.edu.ly 

 امللخص: 

إدد ي كن أ  ي كر ى احنامددىإر ادي ددددددددددددددى   نددىحالددئ  م ى     اح  ددددددددددددددى  اح ا دد  حدد ي يهدد ا احث ددح اي ددى م ر ة إلى دد  ر ة     

، وهل ىوج   ىوق نيي ايج سدددددددددديي  م احتأ ى نىحنامىإر ادي ددددددددددى   نىحالئ وح ددددددددددىي  إأ ه   اح ىوق  
ً
األط ىل املتأخىيأ عقا ى

 احالئ املوجه  و احالئ اي ى  م ى     اح  ى  اح ا  .
ً
 وإلى    يهنى  كثا ىأ ياا

 ننىك  األإل إ ددددددددىاى ، و سددددددددنت ر ة  ال   إينوعىن ا نىي ىيىيث تىي   12كىمت ع ن  احث ح إكوم  إأ  و 
ً
 إلىق عقا ى

ً
ط ال

واحثىحث  ضدىنة ، و   اتدت  ا احثى ح نىمىإر احالئ إأ رع ا   وإق ىا اح  دى  اح ا   يج   اح تدوعم ال  احتأك  إأ  

 وصل احثى ح ر ة احنتى ر اآلى  :ص  ه وىثىىه اتت  ا احثى ح املنهج احتيىيبي وى

 ع ا وجو   ىوق  م االتت ى ة إأ نىمىإر احالئ نيي اح كوي وادمىث.-1

ع ا وجو   ىوق  اح  ر  ددددددددددى  ى نيي ايجنوع  احتيىيو   األو ة واحثىم  ، وك حل األو ة واحاددددددددددىنة ، وه ا كر ددددددددددى حل ا -2

    ىق نيي احالئ املوِجه واحالئ اي ى. ىعا   احنامىإر احالئ  م ى     اح  ى  اح ا   وع ا وجو 

و وصدددددددحث احثى ح نىتدددددددت  اا احنامىإر املسدددددددت  ا  م اح ياتددددددد  ال  رضدددددددى    ن ىن  خىي حتل كل احسددددددداو  إ  ه ا احنامىإر  

 ملى حطى إأ  وي 
ً
واحتأك   علة  وي احالئ نكل   ددددددكىحه واحىيىضدددددد   واملوتدددددد قن وجلاطى ج ا إأ املنهج حاط ىل امللى يي عقا ى

  م ى     امل ىكل احن س   واحساوك   ح ي األط ىل.

كندى ا را  احثدى دح رجىاا  ياتددددددددددددد  ىيىيو د  إندى اد  ىكوي  زهدى احل ند   كنا إ  ايدى ة عد   ايجاسدددددددددددددىن  م احنامدىإر واتدددددددددددددت د اا  

  ن ىن  خىي كىحتل ي  واحنن ج  وإلى   إ ي  ىعا تهى  م ى     اح  ى  اح ا  .  

abstract 

The current research aims to find out to what extent the play guidance program can affect reducing excess 

activity in mentally retarded children, whether there are gender differences in vulnerability to and for the 

benefit of the play guidance program and which effect of targeted play or free play can reduce excess 

activity. 

The research sample consisted of 12 mentally disabled children in the Center of Hope Misrata, and was 

divided into three groups two experimental and the third officer, and the researcher used the play program 

of its preparation and the measure of excess activity of Magdi Desouki after confirming its sincerity and its 

claims the researcher used the experimental method and the researcher reached the following results : 

1 . There are no differences in the use of the play program between males and females. 
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2 . There are no statistically significant differences between the first and second trial groups, as well as the 

first and the officer, and this indicates the ineffectiveness of the playing program in reducing excess activity 

and the absence of a difference between directed and free play. 

The researcher recommended using the program used from the study after adding other techniques to 

modify behavior with this program and emphasize the role of play in all its forms of sports and music and 

make it part of the curriculum for children with mental disabilities because of their role in reducing 

psychological and behavioral problems in children. 

The researcher also suggested conducting a similar experimental study in which the sample is larger, with 

the increase in the number of sessions in the program and the use of other techniques such as reinforcement 

and modeling and knowing how effective they are in reducing excess activity  . 

 مقدمة:

ن سددددددددحي إأ احلنا ىن احثنىاة اح ي فسددددددددىع  األ ىا  علة  طم  م سددددددددطم وى  ك  إ دددددددد ال هم وك     إواجطتهى  يلتنا ادي ددددددددى  اح

 واحتلىإل إلطى  م ضوا رإكىم ى هم وخناا هم وى ق ق احتوا ق احشخصحي

خىصد   م   واالجتنىعم واملنهي ح يهم ويلتنا ادي دى  احن سدحي عأ طىيق احالئ إأ  مواا ادي دى   دىال  االتدت  اا واحنى   

احتلىإل إ  األط ىل ألمه كت ح  ىص ج  ة حاتواصدددددل إ  األط ىل ويت ح حطم  ىصددددد  احتن    االم لى م عأ يبثى هم امل ثوى   

 وى ىيغ احش نىن اح ا  ة إأ اح  ى  اح ا   ح يهم ويسىع هم علة احتوااي االم لى م واالنتلى  عأ احتنىك   ول اح ان.

ىهى احسدددددددداوك    ددددددددىال  اح طوي  م إ ايتددددددددنى وإرتددددددددسددددددددىىنى احتلا ن   إتنثال  م ى ىاي ال  ويلتنا اح  ددددددددى  اح ا   إأ امل 

احسدددداوك ىن إثل احسدددداو  اح وضددددو  واملصددددحي  اخل اح  ددددل، وفم يا املقىع ، وع ا االإتثىل حاتلا نىن وه  ايجسددددم   نىا 

 آلخىيأ و خ  إنتاكى هم.ايجاوا، وإص اي  صوان بيا إ طوإ ، واحض ل نةىيق  بيا إنىتث  وإ ىكس  األط ىل ا

وحلددل هدد   امل ددىهى احسددددددددددددداوك دد  وبياهددى ىكوي نددىياة ا دددددددددددددكددل  وأددددددددددددد   م املدد ايا واملىاك  اح ي فل ي نتلا م وىددأه ددل األط ددىل  

املتدأخىيأ عقا دى وه   امل دىهى احسددددددددددددداوك د  فلى ل احلنا د  احتلا ن د  وى تدىا ر ة نىاإر عان د  إندىتدددددددددددددثد  حل د  إ هدى وفلد كاطدى 

األط ىل إأ ى ق ق   ي  كنا إأ احتوا ق احشددددددددددخصددددددددددحي واحلاحي. وعا ه تدددددددددد قوا احثى ح ن جىاا  ياتدددددددددد     ث كتن أ هرالا  

 ىيىيو   حاتأك  إأ إ ي  ىعا   اتت  اا نىمىإر ري ى   نىحالئ  م خ   اح  ى  اح ا   ح ي األط ىل املتأخىيأ عقا ى.

 إشكالية البحث:

ص علة فلا نطم وىىب تهم إأ األإوي اح ي  هتم بهى كل ايجتنلىن  حلل االهتنىا نصدددددد   األط ىل احن سدددددد   وايجسددددددن   واي ى 

واألإم ندل  صدددددددددددددث دت إأ امللدىكيا اح ي كقدىا بهدى إد ي ىقد ا األإم، واالهتندىا نصددددددددددددد د  األط دىل احن سددددددددددددد د  ال كقدل  هن د  عأ  

 خ ددددى  يي  االهتنىا نصدددد تهم ايجسددددن   ووضدددد   اول ملى يلى ل احصدددد   احن سدددد   هو إأ اخت ددددىص املطتنيي نىيجىل إأ  

وبى ثيي و طثىا م سدددد يي وبياهم وامل ىهى احسدددداوك   حا  ددددى  اح ا   إأ األإوي اح ي ف ددددمل نىل امللانيي واملىبيي خىصدددد   م 

املىا ل املث ىة إأ احتلا م، وى  ا  ه   اد دكىح   وضدو ى ح ي األط ىل املتأخىيأ عقا ى تدواا  م امل يتد   و  م احث ت إنى  

 األطثىا احن س يي ح ىا احلالا حط   اي ىح  نىأل وي  املط   . كيلل األهل كلجئوي ر ة
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و   ال  نى ه   امل ددددددددكا  إأ خالل احران   احلنا   إ  ه   اح ئ  و ددددددددكوي امل يتدددددددديي حط   اح ئ  رإى إأ كثاة اح  ددددددددى   و 

كتم احتأك  إأ إ ي    احنوا اح ا م. وه ا إى   لنى ر ة احث ح عأ نىمىإر ري ددددددددددددى   م سددددددددددددحي ككوي  ال حط   امل ددددددددددددكا  ال   ي

  ىعا ته.

وم ىا مل ل ه   اح ئ  ر ة احالئ واملى  واأل ددددد ىا اي سدددددوتددددد  واملانوتددددد   ق   ىيه ى  يامى ر ة نىمىإر ري دددددى   نىحالئ ي ل  

 -ه   اد كىح  . وىت    إ كا  احث ح  م ادجىن  علة األتئا  اآلى  : 

 اح  ى  اح ا   ح ي األط ىل املتأخىيأ ذهن ىهل كر   نىمىإر ري ى   نىحالئ ر ة خ    -1ا

 ويت ىا إأ ه ا احسرال احتسىؤالن األى  :

هددل ىوجدد   ىوق ذان  الحدد  ر  ددددددددددددددى  دد   م احق ددىا احثلدد   حا  ددددددددددددددى  اح ا دد  نيي ايجنوعدد  احتيىيو دد  األو ة وايجنوعدد   - 

 احاىنة  ؟

حا  دددددددددددددى  اح ا   نيي ايجنوع  احتيىيو   احثىم   وايجنوع   هل ىوج   ىوق ذان  الح  ر  دددددددددددددى     م احق ىا احثل     -ب

 احاىنة ؟

هدل ىوجد   ىوق ذان  الحد  ر  دددددددددددددى  د   م احق دىا احثلد   ملق دىا اح  دددددددددددددى  اح ا د  نيي احالدئ املوجده وإينوعد  احالدئ -ا

 اي ى وح ىي  إأ ه   اح ىوق

   اح ا    م ايجنوع  احتيىيو   األو ة ؟هل ىوج   ىوق ذان  الح  ر  ى    نيي احق ىا احقثلم واحثل   حا  ى- 

 هل ىوج   ىوق ذان  الح  ر  ى    نيي احق ىا احقثلم واحثل   حا  ى  اح ا    م ايجنوع  احتيىيو   احثىم  ؟ -ه

هددل ىوجدد   ىوق ذان  الحدد  ر  ددددددددددددددى  دد   م احق ددىا احثلدد   ملق ددىا اح  ددددددددددددددى  اح ا دد  نيي ايج سددددددددددددديي  م ايجنوعتيي    -2ا

  ىي  إأ ه   اح ىوق؟احتيىيو   وح

 أهداف البحث: 

 يه ا احث ح اي ى م ر ة احتلىا علة اآلفي:

 احتلىا ر ة    إ ي كن أ  ي كر ى احنامىإر ادي ى   نىحالئ  م ى     اح  ى  اح ا   ح ي األط ىل املتأخىيأ عقا ى1-

 .إلى    يهى  كثا ىأ ياا احالئ املوجه  و احالئ اي ى  م خ   اح  ى  اح ا   -2

 إلى   إى رذا كىي هنى   ىوق نيي ايج سيي  م احتأ ى نىحنامىإر ادي ى   نىحالئ وح ىي  إأ ه   اح ىوق. -3

 أهمية البحث:

 ىتض   هن   ه ا احث ح  م جىمثيي ي  سيي هنى:

 األهمية النظرية: -أ

 يستن  ه ا احث ح  هن ته احن ىي  إأ ايىكىا  علة اآلفي

  ىهىة اح ي متلىإل إلطى وهم امل ىهى احساوك   حا  ى  اح ا  .. إ ي   وي  املوضوا  و اح1

اح دددددددددددددىي د  ادرسدددددددددددددىم د  اح ي كيى  عازهدى هد ا احث دح وهم  ئد  احتدأخى احلقلم وإ دىإد  ن دح ىيىيبي علة هد   اح ئد  اح ي حم  -2

 حط   امل كا .يسثق  ي    م عازهى إثل ه ا احث ح  م ايجتن  اي لم علة    عاحي وإ ىوح  وض   ل عاحي عنلم 

 رحقىا احاوا علة  هن   ادي ى  احن سحي  م املرتسىن احتلا ن   وخىص  املىاك  اح ي فل ي ن ئ  احتأخى اح ه ي. -3

 ب األهمية التطبيقية:

 رضى    يات  ج ك ة ر ة اح ياتىن اح ي فست  ا ادي ى  احن سحي  م  ل امل ىكل احن س   واحساوك  . -1
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 يي احن سددد يي احلىإايي  م املرتدددسدددىن احتلا ن   احلىإ  وايخىصددد  ىن هم ننامىإر ري دددى   تدددطل   هن   خىصددد  حاخ دددى  -2

 احتةث ق واألخ  نه ي ل ه   امل كا .

 محددات البحث: 

 اي  و  احو ىي : األط ىل املتأخىيأ عقا ى واح ايتيي ننىك  األإل ح و  اال ت ىجىن ايخىص  إ ىاىه. - 

 ا.2019 -2018  ل احىب   وايخىيف  -اي  و  اح إن  :  -ب

 اي  و  املكىم  : ننىك  األإل ح و  اال ت ىجىن ايخىص  إ ىاىه. -ا

 األدوات: -د

 إق ىا ىق كى  عىاض اضةىاب مقص االمتثى  املص وب نىح  ى  اح ا   " رع ا  إي   اح توعم. -1

 نىمىإر ري ى   نىحالئ رع ا  احثى ح.  -2

 ث ح: امل ىه م املست  إ   م اح

، 1985( ندأمده " اح ىق نيي  علة إدى  دددددددددددددجدل و  ري إدى  دددددددددددددجدل  م إينوعد  إدى.   دىخى عدى دل: 1985إد ي: يلى ده  دىخى عدى دل   -

64) 

 (  ىعا   كنى كلم:1985عىا  ىخى عى ل   - ىعا  :  -

 . احتميا  و اي ىك  ن وية عىإ .1

 حإلعى   ايخ وم  وإ هى. .   عنا   عقا    و ن وحوج   إتو    علة   ىة احلاو واتتلنىحطى2

 .    عنا   عقا    و  ىك  إتو    علة إثى ية اح ى .3

 (10:11، 2007. ى ى  إنت م ومق   بهى احق ية علة احتم يا.  تاةىي،4

( نأمه   إينوع  إأ ادجىااان املن ن  اح ي ىتادددددددنأ خ إ  إ ةة   ه ا ر ة 1988احنامىإر: عى ه احسددددددد   علة احسددددددد    

 ((11.2007 ة حا ى ،   ث يستة    ل امل  الن اح ي كقىناطى  م   ىىه  و احتوا ق إلطى  . تاةىي، ىق كم املسىع

 احالئ:

( نأمه   ر دددددددددددى   ى إوجه  و بيا إوجه كقوا نه األط ىل إأ  جل ى ق ق املتل  واحتسدددددددددددا  ، ويسدددددددددددتماه Goodيلى ه جو   

 ( 195، 2007 هى ايختا  . ايخة ئ، اح ثىي عى ة ح سطم  م ىنن   تاو  األط ىل وشخ  ى هم نأالى

ويلىا احثدى ثوي احنامدىإر ادي دددددددددددددى   ندىحالدئ رجىا  دى ندأمده ذحدل احنامدىإر احد    عد   احثدى ثوي حكي كقد ا إأ خالحده احالدئ 

كنتميا إستقل مللى   إ ي ىأ يا  علة املتميا احتىا  وهو اح  ى  اح ا   حانينوع  احتيىيو   واملقىيم  إ  احاىنة  خالل 

 إسثقى.ع ة جاسىن كتم ادع ا  حطى 

فلىيف اح  ددددددى  اح ا   علة  مه  ر ددددددى  جسددددددحي و ىكي  ى ، وإسددددددتنى وطويل امل ي ح ي احة ل،    اح ا  : وين أاح  ددددددى   

ن  دح ال يسدددددددددددددتة   احت  م ن ىكدىن جسدددددددددددددنده ندل كقةدددددددددددددحث  بادئ و تده  م اي ىكد  املسدددددددددددددتنىة، وبدىحثدى إدى ىكوي هد   اح دىهىة  

-15 م تددددأ احىاال    ث تددددأ    إ ددددى ث  ي ىالن رصددددىنىن اح إى ،  و    ىكوي األتددددثىب م سدددد   وي طى ه ا احسدددداو  بىحثى

 (.179،  2000، تن ( كحم( 14

وين أ فلىيف اح  دددددددددددددى  اح ا د  رجىا  دى علة  مده ايخىوا إأ املقلد  واحت د ث  وي اتدددددددددددددتئد اي واحتيول  م بى د  اح دددددددددددددف، 

 (  180، 2000وإحقىا األ  ىا علة األيض، واداعىا احا  ي، وإى ر ة ذحل إأ األ لىل بيا االماثىط  .  كحم، 

ي ددددددددددددديا إ طوا احتددأخى احلقلم كنددى ىىي ايجنل دد  األإىي  دد  حاادددددددددددددلف احلقلم  نددأمدده  ددىحدد  ىتني     -ط ددىل املتددأخىيأ عقا ددى:  األ 

ننسدددددددددتوي عقلم ود  ي عىا  وي املتوتدددددددددن ىث   خالل إى   احننو، وي دددددددددى لهى   دددددددددوي  م احسددددددددداو  احت   ي حا ى (  عث  

 (61. 1988احستىي رنىاه م 
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( تدددددددددددددند  وىم فشدددددددددددددخ  دددددددددددددطم عأ  18-  8ندأههم  وحئدل األط دىل احد كأ ىرااو   عندىيهم اح إن د  إأ  واحتلىيف ادجىااي حاثدى دح  

( واح ايتدددديي ننىك  األإل ح و  اال ت ىجىن ايخىصددد   70 -35طىيق     اختثىيان اح كىا اح ى ك  وكىي إل ل ذكىؤهم إأ  

 ا.2019 -2018إ ىاى   م احلىا اح ياسحي 

 مركز األمل:

هو     املرتددددددددددسددددددددددىن ايخىصدددددددددد  نن كن  إ ددددددددددىاىه اح ي فل ي نتأه ل ذو  اال ت ىجىن ايخىصدددددددددد  وإ هم  ئ  ادعى   احلقا   

 احوس ة  واملتوتة . 

 اإلطار النظري 

 أوال اللعب:

 تمهيد:

نىأدددددددجيي  م االهتنىا نىحالئ وإسدددددددتوا  و مواعه واهتنىإىىه، كنثل ارلكىتدددددددى  ق ق ى مل ي احتق ا اح  ى  ح   اح ثىي اح      

ايجتن ،  كانى كىي هنى  عنقى وى ادددددى  م اح  ى، كىي هنى  اهتنىا نىحالئ وىةث قه  م املنىيتدددددىن اح وإ   إ  األط ىل،  

 طو يل   إ ي االهتنىا نران   األط ىل واتدت  اا احالئ واحرانو   م احران   هرالا األط ىل، األإى اح   كوأد   ي هنى   

 يجتن  وهنى  احل ك  إأ احتلىي ىن احالئ إ هى:ايىثىطى نيي احالئ و قى   ا

( احالددددئ فلىي ددددى رجىا  ددددى نقوحدددد   ي " احالددددئ هو عنا دددد   كننددددى  دددد  فلنا عأ ا ت ددددىا اح ى  ر ة 1983يلىا عثدددد  ايجثددددىي        

ح ى   االتدددتنتىا واحسدددىوي وإ دددثىا امل ل اح ةى  حا  دددى  واحراويح وكنى يلنا عأ ضدددىوية ن وحوج    م ننىا ومنو شدددخ ددد   ا

املتكدددىإاددد ، وهو تددددددددددددداو  ذافي اخت دددىي  ذافي احددد ا   بدددىحثدددى،  و فلا حي ى   ي كوا ق احن   وخدددىي م احددد ا      دددىمدددى، ويلددد  

وتدددددددد ا  اح ثىي الكت ددددددددىا عىحم اح ددددددددمىي ووتدددددددد ا  احة ل حاتلىا ر ة ذاىه وعلة عىمله وينط  عن   تددددددددثل ننىا احشددددددددخ دددددددد    

 (196، 2007طى ى   ى "   ايخة ئ،  املتكىإا   م دل دىوا ى  ا  فلق  ا وي  ا  إل

( نأمه "     األتدددىح ئ املطن   م فلا م األط ىل وفشدددخ ص وعالا إ ددد ال هم، ويسدددت  ا  كادددى 1990ويلى ه رجالل تدددى   

طىق عالج د   خى ، واحلالا ندىحالدئ طىيقد  هدىإد   م عالا األط دىل املادددددددددددددةىبيي م سددددددددددددد دى،   دح يسدددددددددددددتمدل احالدئ حاتن    

ا وىددددددددندددددددد دددددددد دددددددد   املددددددددىبددددددددوب                                                                  االمدددددددد ددددددددلددددددددى ددددددددم،  احسددددددددددددددددددددداددددددددو   وفددددددددلدددددددداددددددددم  اح دددددددددددددددددددددىاعددددددددىن،  عددددددددأ  واحددددددددتددددددددلددددددددثدددددددديددددددددا  احدددددددد ا دددددددد ة،  حددددددددةددددددددى دددددددد  

 (.39، 2007" تاةىي، 

( يلىا احالئ نأمه " يل   ام لىالن احة ل، و  ه كي  احتن    مل ىعى  و وا له، 1999كنى  ي عث  املنلم اي ن ي        

أ خالحه يسدددتة    ي كنىيا احتيىيئ واي ك تىي األ ددد ىا وي صدددح  احلال ىن ايج ك ة نىتدددتنىاي،  م ري احالئ إأ احةىق  وإ

احث ا    حاتلثيا،   سددطل إأ خالحه فشددخ ص   وال األط ىل اح كأ ي ددكوي اضددةىانىن م سدد   إل ن  إأ بيا اي ىج  ر ة 

 (.42، 2007م سه نىح الا         " تاةىي، ترال احة ل،  و  ي ىكوي حه احق ية علم احتلثيا عأ 

 . اللعب التطلعي:                                                                2

هد ا احالدئ احد   ك طى حد ي احة دل موا نخى إأ  مواا احالدئ احد   يلتند    ده علة االى دددددددددددددىل اح ددددددددددددد و  واي د كدح، إ   و  

 م إ  ة   و إ ىه ة إى ك لاه اآلخىوي وذحل هو إى يسحث نىحالئ احتةاعمعلة األ  ىا اي    وبيا اي     

 اتت  اإىن احالئ  م احلالا:

 ي احالئ  م      ككون احلالا احن سدددددحي نىحالئ كق ا خناة  ىي ة  م موعطى حاط ىل، وي كى  وحوبأ   ري. ن اك  كن أ احقول  

 ذاىه  كى كىي  كاه هو عالا ألمه  قن كتانأ اىيى  م و احالئ.

. وىرك  اكسدددددددددددددايي علة  هن د  اتدددددددددددددت د اا احلالا نىحالدئ  م ىقا دل اح دددددددددددددلوي احسدددددددددددددابي وايى ة اح دددددددددددددلوي ادكيدى ي م و اح ان  

 واآلخىيأ إأ خالل ايجاسىن.
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تددىتدد   كوتدد ا  د ىإ  احتواصددل واي واي إ  احة ل وإيىل  .  ىحالئ يسددت  ا احالئ  م احلالا احت ا ل احن سددحي ن دد    

 (. 49، 2007يسنح نىملال    وإ  ي حانلاوإىن وإر ى حات سياان  تاةىي، 

. واحلالا نىحالئ يسددددددددددنح حاة ل نىمل ددددددددددىيك  وبىحت ىعل وبىالتددددددددددراخىا  كاددددددددددى،  كل األحلىب حطى   ن  عالج  ، واحالئ  ددددددددددحيا  

 (  A master وأ   ه اح لوي  واحال  لوي  و   ركيى ي إلق  يلنا   ه احة ل عأ وع

 ( استخدامات للعب في مجال العالج وهي كالتالي:6قائمة تتكون من ) 

 . كن أ اتت  اا احالئ  م إيىل احتشخ ص.1

 . كن أ اتت  اا احالئ حتأت   وإ ىإ  عال   عنل.2

 .. كن أ  ي يست  ا احالئ نىعتثىي   راة يا   خالل عنل احة ل اح وإي3

 . كن أ  ي يست  ا احالئ ملسىع ة احة ل علة  ي كتلىإل ح   ى إ  ال  االختال ىن نوعم ويتوا ق إ  إ ىعى .4

 . كن أ  ي يست  ا احالئ  م ىةويى احة ل علم كوإي، واح   كن أ  ي يست    إنه  م املستقثل.5

و  احال دددددددددددددلوي  حياىدى  إأ احتوىىان  . كن أ اتدددددددددددددت د اا احالدئ  م إسدددددددددددددىعد ة احة دل علة  ي كتلدىإدل ايخدىإدىن علة إسدددددددددددددت6

 (.  50 -41، 2007امل ى ث   تاةىي، 

 . أساليب اللعب العالجية: 

 صنف " اكسايي " احلالا نىحالئ ر ة طى  تيي اتتنى ا ر ة  وي امللىيج  م احلنا   احلالج   وهنى 

 اللعب غير املوجه: )اللعب الحر(  1_

" ر ة ري " رىثىا احلالا نىحالئ بيا املوجه يلتق وي  ي احالئ اي ى  وي    ىوج ه إأ اح ثىي، يلىيج  ف ددددددددددديا " تدددددددددددواامى إثا 

االضدةىانىن االم لىح  ، ويت دوي  اد ىب ه   امل يتد   ي  وي امللىيج ك ثنم  ي ككوي تداث ى ىنىإى، إقت دىا علم خاق جو 

 إ  الىه  إأ اح  ا   واحتقثل، يستة   املىي  ومةى ه  ي كتوا ق إ 

 اللعب املوجه: 2_

" وهو حلئ إ ةن و  ه كي   امللىيج إسددى  احالئ وي تىي األحلىب واأل وان ننى كتنىتددئ إ  عنى احة ل وخناىه، ن  ح  

ىكوي إأحو   حه وف ديا ر دىطى وا ل ى،  و  ىيئ ر ة احوا   وي دنم احالئ ننى كنىتدئ إ دكا  احة ل، ىم كرا  احة ل كالئ 

ملى دددددددددددددد   م احالدئ  قىة جد كد ة وفلد  "  مدى  ىويد  " إأ نيي األوا دل احد كأ  م جو يسدددددددددددددو   احلةف واحتقثدل، وبدىحثدى إدى كرا  ا

 (.    50، 2007  يكوا إى ك نأ  م احالئ إأ   ن  عالج   نوص   ن كال عأ  تىح ئ احلالا احا    ( "تاةىي، 

 اضطراب نقص االنتباه املصحوب بالنشاط الزائد:-ثانيا

متثى  كت ددف ننقص إ ي االمتثى  واالم  ىع  ، و ى  اح  ددى  ح ي احة ل،  (  ري اضددةىاب اال 1994ويىي اكىيى اح ددىب  ي: 

  ح ككوي احة ل  ا م اح  دى  واي ىك  ىقىيثى ح يج  ىيلاه إوضدوا  دكو   م احىوضد   و إ يتد   و امل  ل.   اح تدوعم، 

2006  ،9.) 

ى  املصددددددد وب نىح  دددددددى  اح ا    ( ري إ دددددددةل  اضدددددددةىاب مقص االمتث1997ن ننى كىي عث  احى  ئ احث يا  وع ىا عجالي  

يل ي وجو  إينوع  إأ ادعىاض ح ي احة ل ىتنثل  م   ى  راة االمتثى ، واحتسىا  االم  ىع  ( واحتنانل اي ىكي وفلتنا  

  .2006،9ه   احىاإ  إأ األعىاض ج اا إأ  منى  تاوك    م اجتنىعم إثل احث ئ  امل يت   و امل  ح  ( .اح توعم،  

     دددددددددوي االمتثى (: مقص االمتثى  هو      عىاض اضدددددددددةىاب مقص االمتثى  املصددددددددد وب نىح  دددددددددى  اح ا  ،  مقص االمتثى 1_

ويتني  ه ا احلىض احقىنا   حات دتت، واالمتقىل املت ىي إأ ر دى  ر ة  خى  وي اكتنىل    إ هنى، وع ا احق ية علة احراكي   

 كي وي صلوب مل ة طويا ، ح حل   ي األ ىا  اح كأ يلىموي إأ االضةىاب 

  م إتىال  احتلا نىن، وإههىا األعنىل اح ي ككا وي بهى
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 . وقد ميز الدليل التشخيص ي واإلحصائي الثالث لالضطرابات النفسية بين فئتين االضطراب نقص االنتباه هما:

 (.ADHD . اضةىاب مقص االمتثى  املص وب نىح  ى  اح ا    

 (.ADD  ى  اح ا    ب . اضةىاب مقص االمتثى  بيا املص وب نىح

اح  دددى  اح ا    امل ى (: هو احلىض األكثا وضدددو ى الضدددةىاب مقص االمتثى  املصددد وب نىح  دددى  اح ا  ، وي طى بىحثى   2_ 

كساو  إ عج وبيا إىيح، واحة ل اح   يلىري إأ اح  ى  اح ا   ى طى عا ه إينوع  إأ ادعىاض إ هى: ع ا احق ية علم 

وياد ، وعد ا احقد ية علة ضدددددددددددددثن احن  ، وال يسدددددددددددددتة   ر دىإد  عال دىن ط ثد  إ    ىامده  و واحد كده  و احراكي  واالمتثدى  ملد ة ط

 إ يت ه.

االم  ىع  : احتهوي واحل دددددددوا     م رصددددددد اي األ لىل واأل وال وهم اتدددددددتيىن  اح ى  األول   ىة ىةى  علة  هنه، واألط ىل   3_

  ال يسدددتة لوي احت  م  م ام  ىعى هم  و ضدددثن تددداوك ى هم  امل دددىنوي نىضدددةىاب مقص االمتثى  املصددد وب نىح  دددى  اح ا 

طثقى ملتةاثىن املو ف، واحة ل اح   يلىري إأ االضةىاب ال كق    م إل م األ وال ر ىية امل ىكل احساوك    طو يلىا 

سددىا وإن     م اح ددواب وايخةأ وح كه احق ية علة احت ى   نيي إى كيئ عا ه ري ك لاه وإى كيئ عا ه  ال ك لاه، وح نه إت

ي  اح لل  و اى ىذ احقىاي  طو ال ك  ى رال ال    وث امل دكا ، وح ا   مه ي دلى نتأم ئ احادنيا و اح مئ، وح أ احمىيئ  ي  

 (.19 -16، 2006ه   امل ىعى ال فلو ه عأ احق ىا ننثل ه ا احساو   م املستقثل.  اح توعم، 

  ىحثى: ادعى   احلقا  : احتأخى احلقلم(

 اإلعاقة العقلية:تعريف 

فلىا نأههى اضدددددةىاب  م وا  ة  و  كثا إأ ىال احلنا ىن احسددددد كوحوج   ادرسدددددىم   اح ي كتادددددن هى اح طم واتدددددت  اا احام  

املنةو دد   و امل توبدد  واح ي كن أ  ي فلنا عأ م سدددددددددددددطددى علم ه ئدد    دددددددددددددوي  م وا دد ة  و اكثا إأ  دد يان احة ددل ". إ ندد ،  

2004  ،20 .) 

يلىا  ىىي  جوح :  ادعى   احلقا   إأ احنى    االجتنىع   نأههى "ع ا اح  ىاة االجتنىع   ا دددددددددددددكل كيلل اح ى  بيا  ى ي 

 (.  31، 2013علة احت  ف االجتنىعم، نىدضى   ر م ع ا اح  ىاة املطن   وع ا احق ية علم ى نيا  إوي  احشخ    ". عث  ، 

 لعقلي:تعريف الجمعية األمريكية للتخلف ا

 1961: واح   يوج  عىا 1959فلىيف هینا تن  

وا  ة وي ددددددى ثه   إل ىي  " ىنثل ادعى   احلقا   إسددددددتو  األ اة احود  ي احلقلم اح   كقل عأ إتوتددددددن اح كىا نىم ىاا  

 ( تن 18خال  م احساو  احت   ي، وي طى  م إىا ل احلنى ادمنى    إن  امل ال  و  ث تن   

 أسباب اإلعاقة العقلية:

 أ. أسباب ما قبل الوالدة:

 . ع ا ىوا ق احلىإل احىي يسحي .2 احسى .. مقص األكسجيي اسوئ إ  الن إل ن   م اي ثل 1

 . األإىاض األكا   كىحس ى  4إل ك  كىي  ث  األملىم  .     . رصىن  األا اي ىإل نأإىاض 3

 احويا   .. احلواإل 7. توا احتم ك . 6. ىنىول احلقى يا احةث   احت خيي واح  ول واحتلىض حا ل . 5

 أسباب أثناء الوالدة: ب.

 اح  كف.. 4. ادصىنىن ايجسن  . 3. احت  كى. 2 احوال  .. مقص األكسجيي  و االختنىق  1

 احوال ة.. عسى 7. احيا ىي اح  ك . 6. ىأخى احوال ة. 5

 ج. أسباب ما بعد الوالدة: 

 . اضةىانىن األوع   اح إوي  4. اي حي. 3 اح إىب  .. احتهىنىن األب    2. رصىنىن احى ا. 1
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 . رتىاة اتتلنىل احلقى يا احةث  8. األإىاض امل إن  ايخةياة. 7 األوياا.. 6 األكسجيي.. مقص 5

  136 -135، 2010( اي ة ئ، 

 تصنيفات اإلعاقة العقلية:

يلتنا احط ا ايجوهى  التدددددت  اا    م ىا حات ددددد  ف  م إيىل ادعى   احلقا   هو املسدددددىع ة علم وضددددد  وى ة ن نىاإر  

 م احلقلم  م مةىق املستويىن ايختا   احلقا  .وخ إىن إال ن  حا ىا  اح كأ كق  ص ي   اؤه

 تصنيف علي أساس األسباب: -أوال

واح ي كىج  احسدددددددددددوئ  زهى ر ة إى  ثل احوال ة ويق ددددددددددد  بهى احلواإل احويا    إثل  خةىا ايج نىن    اإلعاقة العقلية األولية،  -أ

 واح  ىن  اح ىوإوتوإىن . 

ة  تدددددددددددددثددىب ى دد ث   نددىا  راة اي نددل،  و   نددىا  راة احوال ة  و الدد هددى وبددىحثددى إدى  واح ي فلو  ر   اإلعاااقااة العقليااة الثااانويااة،-ب  

 كةاق علم ه   احلواإل األتثىب احث ئ  .

 ثانيا: التصنيف علي أساس نسبة الذكاء استنادا إلى اختبارات قياس الذكاء وتشمل:

 يج  كنى كرااو  احلنى احلقلم أل ى هى  م       (65.50ىرااو  رسددث  ذكىا ه   اح ئ  إى نيي    . اإلعاقة العقلية البساايطة:1

ويةاق علم هدد   اح ئدد  إ دددددددددددددةل  احقددىناوي حاتلا م وين أ حطدد   اح ئدد   ي ىتلام احقىااة واح تددىند    تدددددددددددددنوان  9.6األ صدددددددددددددحث  

 واي سىب ا كل إوسن.

( تدددددددددددددنوان  م  د   8.4( كندى كرااو   عندىيهم نيي    50.35كرااو  رسدددددددددددددثد  ذكدىا هد   اح ئد     . اإلعااقاة العقلياة املتوسااااااااااااطاة:2

 األ صحث ويةاق علة ه   اح ئ  احقىنايي حات ييئ    املتأخىيأ  ه ي كنى ىتلام املطىيان األوح   احاىويي  ملثى ئ احتلا م

(  يج  وال ك ي  احلنى احلقلم حطم علم  كثا   35.   25ىرااو  رسدددددددث  اح كىا حط   اح ئ  إى نيي  . اإلعاقة العقلية الشااااااد دة:  3

 وان وفلتنا ه   اح ئ  ضل    احنةق وال ىني  األ  ىا .إأ  الث تن

 يج  كنى يلىري   ىا هى إأ ضدددددددددددددل ى ي  سدددددددددددددحي  م  24. ادعى   احلقا   اي ى ة  االعتنى  :  ىقل رسدددددددددددددث  نكىا ه   اح ئ  عأ 4

احننو ايجسدددددددحي و م   ي هم اي سدددددددث  و اي ىك   وبىحثى إى ك تىجوي ر م يعىك  و  دددددددىاا  ا نيي تدددددددواا  م امل  ل  و  م إىاك   

 (  133 -131، 2013احىعىك  ايخىص .(       عث  ، 

 التصنيف اإلكلينيكي )املظهر الخارجي : -ثالثا

كتني  املت ا وي عقا ى ن سدددددددئ ه ا احت ددددددد  ف ن  دددددددى ص جسدددددددن   وف دددددددىي    و سددددددد وحوج   وإىضددددددد   نيىمئ احت اف  

 احلقلم 

ن . ىال 6.اتددددددددددددتقىا اح إى ،  5.كنا  جم اح إى ،  4.صددددددددددددمى  جم اح إى ،  3.احقىاإ   و احق ددددددددددددىا،  2. األط ىل املنموح يي،  1

 احقثنىكل ك توموييى.

 
ً
 التصنيف التربوي: -رابعا

 . ئ  احميا  ىنايي حات ييئ. 4. ئ  احقىنايي حات ييئ، 3. ئ  احقىنايي حاتلا م، 2. ئ  نةئ احتلا م، 1

 فشخ ص ادعى   احلقا  :  ىحتشخ ص احتكىإلم ي نل ايجوامئ احتىح  :

 حاتلىا علة  ىح  احةث   واحلاوي  واح س وحوج  . . احتشخ ص احةبي: ويتم نواتة  طث ئ األط ىل 

ب. احتشدددددخ ص احسددددد كوإرا : ويتم نواتدددددة  رخ دددددىاي احق ىا احن سدددددحي حق ىا احق ية احلقا   وذحل نىتدددددت  اا املقىك    

 ايخىص  إثل إق ىا وكساى  و إق ىا تتىم وي  . ن   ه  و إقىك    خىي حاق ية احلقا   .

علم امللو ددىن االجتنددىع دد  واحت    دد  حدد   امللوق عقا ددى وذحددل نددىتدددددددددددددت دد اا إقددىك      ا . احتشدددددددددددددخ ص االجتنددىعم: حاتلىا

 خىص  إثل احساو  احت   ي وإقىك   احنضج االجتنىعم .
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 . احتشددددددددخ ص احرانو : ويتم نواتددددددددة   خ ددددددددىاي احران   ايخىصدددددددد    ح يسددددددددت  ا إق ىا املطىيان احاموي  واحت  دددددددد ا  :  

 (. 54، 2005وعث  ،  ,واح تىنه.  ( كحم احل  ك  احقىااة

 الدراسات السابقة  

 توا كتم عىض اح ياتىن احسىنق  إأ األ  ا ر ة األ  ث وىكوي اح ياتىن األجنو    م اح ياتىن احلىب  

  م اح ياتىن اي ا  .

 الدراسات األجنبية : -أوال

 Goldstein and cisor  (1992 )دراسة:  -1

نىحالئ ايجنىعم احتنث لم، ى يي  احن دددددددددددددوص ر ة  ط ىل إى  ثل امل يتددددددددددددد   إوضدددددددددددددوا اح ياتددددددددددددد  االيىقىا إأ خالل احت خل  

 واإالئهم  م   ل امللى يي.

 الهدف من الدراسة:

 ه  ت اح يات  ر ة إلى   إ ي ىأ يا احت يي  إأ خالل احالئ اح ياإي علة  ال   إينوعىن إأ األط ىل

 عى كيي. ىو  كيي. إلى يي ."

 عينة الدراسة:

 اح يات  إأ  الث إينوعىن إأ األط ىل احلى كيي واألط ىل امللى يي واألط ىل احتو  كييىكومت ع ن  

 نتائج الدراسة:

 تددددددددددددد ىن متدى ر احد ياتدددددددددددددد  عأ اا كدى  إطدىيان االى ددددددددددددددىل احامو  واالجتندىعم حد ي هرالا األط دىل إأ خالل احالدئ احد ياإي  

 احتنث لم.

 (( 2001: سنة  Blinehkalefremدراسة -2

اح ياتددددددددد : إ ي  ىعا   احلالا نىحالئ  م اي   إأ امل دددددددددىكل احسددددددددداوك   ر ة األط ىل اح كأ يلىموي إأ اضدددددددددةىاب  إوضدددددددددوا  

 اح  ى  اح ا   وضلف االمتثى .

 العينة:

 ( تن .12.6كىمت احل ن  إأ  ط ىل امل ايا إأ  

 هدف الدراسة:

متثدى  عند  احل ند  إأ األط دىل احد كأ يلدىموي إأ  حات ق ق إأ  دىعا د  احلالا ندىحالدئ  م اي د  إأ اح  دددددددددددددى  اح ا د  ومقص اال 

 اح  ى  اح ا   وضلف االمتثى .

 املنهج: التجريبي

 احنتى ر:

 ري احلالا نىحالئ ذو ىأ يا  لىل  م اي   إأ تاوك ىن اح  ى  اح ا   وضلف االمتثى  ح ي األط ىل

  العربية:الدراسات -ثانيا

 م(.1989دراسة عيس ى عبد هللا جابر) -1

 إوضوا اح يات : ننىا نىمىإر حلالا  ط ىل إاةىبيي تاوك ى عأ طىيق احالئ

احت ق ق إأ إ ي  ى  ة ىةث ق احنامىإر عأ طىيق احالئ نىتدددددددددددت  اا  تددددددددددداوب احتل ي  ادط ىا  م عالا   هدف الدراسااااااااااة:

 االضةىانىن احساوك   ح ي األط ىل
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 ( تن 12.6ىىاو ت  عنىيهم إى نيي   ( ىان  ا إأ اح كوي إأ اح كأ90ع ن  اح يات  : ىكومت إأ  

 املنهج: التجريبي 

   وان احث ح:

 .إق ىا احساو  احل واري واالمةوااي1

 .نىمىإر احالئ2

 .إق ىا اح كىا بيا احامو  ع ن  اح يات 3

ن كنى  ىا احثى ح نتقسددددددددددد م احل ن  ر م إينوعتيي األو م ىيىيو   واحثىم   ضدددددددددددىنة  إأ األط ىل اح كأ   ددددددددددداوا علة  يجى

عىح    م إق ىا االمةوا   ،  م  سددددددددنوا ر ة  الث إينوعىن  ىع   طثق احنامىإر نوا   جاسددددددددتيي  تددددددددثوع ى حكل إينوع   

ومل ة فسددددددددددل   تددددددددددىن  ، و ل  االمتهىا إأ احتيىب   ىا احثى ح نتةث ق إق ىا احسدددددددددداو  احل واري و االمةوااي حاط ىل إىة  

 ىيج  األخ ى    نىتت  اا  تاوب ى ا ل احتثىكأ. خى واخت ىي اح كىا بيا احامو ، و جىيت املل

متدى ر احد ياتدددددددددددددد :  دطىن احنتدى ر  د وث ام  دىض إل و  حد ي  ط دىل ايجنوعد  احتيىيو د   م كدل إأ احسددددددددددددداو  احلد واري  

 االمةوااي ن ننى ايجنوع  احاىنة  حم ى قق ر  ام  ىض إل و 

 ا( 1990. يات : إ  ت احةىا عثىا  نو احلال  2

إوضوا اح يات :  تاوب إال م حتل كل احساو  امل كل اح   ك طى ح ي ال  األط ىل إنى ك     م ى سيي عنا   وايى ة 

 احتوا ق احن سحي واالجتنىعم.

 ( تن 11.9نيي   ( ىان  ا املى ا  االنت ا    إأ اح كأ ىرااو   عنىيهم إى60ع ن  اح يات : ىكومت إأ  

 ىوض اح يات : كن    إستوي احقاق ن يج  ذان  الح  ر  ى    ح ي ايجنوع  احتيىيو   إقىيم  ايجنوع  احاىنة  

 نىتت  اا نىمىإر احالئ.

 أدوات البحث:

 .اتتنىية ن ح  ىح  األط ىل امل كايي.1

 .احنامىإر ادي ى   نىحالئ.2

كن أ خ   احقاق ح ي  ط ىل املى ا  االنت ا    عأ طىيق احنامىإر ادي دددددددى     متى ر اح ياتددددددد : ىوصدددددددات اح ياتددددددد  ر ة  مه

 نىحالئ.

 ( 1992.  يات  صثحم عث  اح تى   3

إوضدددوا اح ياتددد : فل كل احسددداو  احل واري ح ي األط ىل نىتدددت  اا نىمىإر حالالا ايجنىعم نىحالئ وبىمىإر حات ييئ علة 

 املطىيان االجتنىع  .

لىا علم   ى كدل إأ احلالا ايجندىعم ندىحالدئ واحتد ييدئ علة املطدىيان االجتندىع د   م فلد كدل احسددددددددددددداو   احت  هادف الادراسااااااااااااة:

 احل واري عن  األط ىل .

 ( ىان  ا إأ ىالإ   املى ا  االنت ا   .40ىكومت إأ   عينة الدراسة:

تىع  احنامىإر علم اكتسىب املطىيان  متى ر اح يات :  لىح   احلالا نىحالئ  م اي   إأ احساو  احل واري عن  األط ىل كنى  

 االجتنىع  .

 (1992. يات : تنياة علم جل ى  نو ب اح   4

إوضددددوا اح ياتدددد : فل كل  كثا امل دددد الن احسدددداوك    دددد وعى ح ي  ط ىل امل يتدددد  االنت ا    نىتددددت  اا نىمىإر ي ددددى    م 

 احالئ.
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 طى ح ي ال  األط ىل إى ك     م ن ثيي عان    ه ا اح ياتددددددددد : ىق كم  تددددددددداوب إال م حتل كل احسددددددددداو  امل دددددددددكل اح   ك

 وايى ة احتوا ق احن سحي واالجتنىعم حاط ىل.

( تددددددددددددن  إأ ىالإ   امل يتدددددددددددد    9  -11( ىان  ا إأ اح كأ ىرااو   عنىيهم إى نيي  60ع ن  اح ياتدددددددددددد : ىكومت ع ن  اح ياتدددددددددددد   

 االنت ا   .

كن    إسددددددتو  احسدددددداو  احل واري ن ياج  ذان  الح  ر  ددددددى    ح ي ايجنوع  احتيىيو   إقىيم     اح ياتدددددد : هل ىوض 

 نىيجنوع  احاىنة  نىتت  اا نىمىإر ري ى    م احالئ املوجه.

   وان اح يات :

 اتتنىية ن ح  ىح  األط ىل امل كايي.-1

 احنامىإر ادي ى    م احالئ.-2

 مه كن أ فل كل احسددددددددددداو  احل واري ح ي ال  األط ىل نتةث ق  تددددددددددداوب احتلام    متى ر اح ياتددددددددددد : ىوصدددددددددددات اح ياتددددددددددد  ر ة

 نىمل ىه ة إأ خالل احنامىإر ادي ى    م احالئ.

 (1995 يات : عالا   ة   

عنواي اح ياتددددددددددد : إ ي  ىعا   ال   ن ىن فل كل احسددددددددددداو   م خ   إسدددددددددددتو  اح  دددددددددددى  اح ا   ح ي األط ىل املت ا يي  

 عقا ى.

 (9 -14( ط ل إأ اح كوي إأ ذو  ادعى   احلقا   احوس ة  و عنىيهم إأ  40احل ن : ىكومت احل ن  إأ ع    

 األ وان:

 . اختبار الذكاء )ستانفورد بينية( 1

 . إق ىا اح  ى  اح ا    عث  احل ي  احشخص(2

 . نىمىإر فل كل احساو   رع ا  اح يات (3

 ة  الث إينوعىن ىيىيو   وا  ة ضددددددىنة  واتددددددت  إت  ن   احتل ي  إ  ايجنوع   املنهج: احتيىيبي   ح  سددددددن  احل ن  ر

 احتيىيو   األو ة و ن   احتلام نىحنن ج  إ  ايجنوع  احثىم  ، وكال اح ن تيي إ  ايجنوع  احتيىيو   احثىحث .

اتدددددددددددددت  اإطى إلى يل   كثا  متى ر اح ياتددددددددددددد : ىوصدددددددددددددات اح ياتددددددددددددد  ر م  ىعا   كال اح ن تيي علة      م ى     اح ا   وإي  

  ىعا   إأ اتت  اا وا  ة  قن

 ثالثا: الدراسات املحلية: 

 ( 2007.  يات :  نىي اكىيى رتنىع ل  5

 عنواي اح يات :   يات  ال  احلواإل املسىهن   م اح  ى  اح ا   ح ي  ط ىل املى ا  االنت ا     تواي.

( ىان   وىان  ة 62ىان   وىان  ة واحل ن  األتدددددددددددىا ىكومت إأ ع    (  120احل ن  :ىكومت احل ن  االتدددددددددددتةالع   إأ ع    

 إأ إى ا  احتلا م االنت ااي.

املنهج: اتدددددددت  إت املنهج احوصددددددد ي وذحل مللى   موا احلال   االيىثىط   نيي اح  دددددددى  اح ا   واحلواإل األتدددددددىي ، واح اى  ،  

ذحل حت  ك  ال  احلواإل اح ي وياا تدددددداو  اح  ددددددى  اح ا    وامل يتدددددد  ، واحلواإل اح ي ىىبن نيوامئ احث ئ  االجتنىع   و 

 ح ي األط ىل وإلى   اح ىوق نيي إتمياان ايج  ، احلنى، واحث ئ  االجتنىع  

  امل كن ، احىيف  
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 أجريت الدراسة في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية:

 األدوات:

 . إق ىا اح  ى  اح ا      عث  احل ي  احشخص(1

 إق ىا احلواإل املسىهن   م اح  ى  اح ا    رع ا  احثى ث (. 2

 احنتى ر: ىوصات اح يات  ر ة احنتى ر اآلى  :

 ( نيي اح  ى  اح ا   واحلواإل األتىي ، اح اى  0.01.ىوج  عال   ايىثىط   إوجث  عن  إستوي  الح   1

كوي  م احلواإل األتدددددددددددىي  وال ىوج   ىوق  م ( نيي ايج سددددددددددديي ح دددددددددددىي  اح0.05.هنى   ىوق  اح  ر  دددددددددددى  ى عن  إسدددددددددددتو   2

 احلواإل امل يت  

( و ق إتميا احث ئد    ىيد  . إد كند   م عواإدل احث ئد  االجتندىع د   0.01. هندى   ىوق  احد  ر  ددددددددددددددى  دى عند  إسدددددددددددددتو   الحد   3

 وامل يت   واح اى    م اىيى  ىالإ   احقىي .

 ثالثا : دراسات املحلية : 

 ( 2007ان ) دراسة: عادل مصطفي سلط  -1

إ ي  ىعا   احلالا نىحالئ  م ى     االكتئىب احن سدددددددددحي ح ي ىالإ   اح دددددددددق األول إأ املى ا  احتلا م    عنوان الدراسااااااااة:

  كتوبى إ ىاى . 7األتىسحي نن كن  إ ىاى  وهم يتىح  إىجستيا  م عام احن   كا   اآل اب جىإل  

( إنأ ى  دددددددددداوا علة  يجىن 62ق  ع ددددددددددوا    إأ احل   اح لم  ( ىان   وىان  ة اختيان نةىي54إكوي إأ    عينة البحث :

 إىى ل  علة إق ىا االكتئىب.

 أدوات الدراسة: 

 .  برنامج اللعب إعداد الباحث2( لعبد الفتاح الغريب.  cdi. مقياس االكتئاب للصغار ) 1

 اتت  ا احثى ح املنهج احتيىيبي   املنهج:

  ىعا   نىمىإر ري ى   نىحالئ ى     االكتئىب ح ي األط ىل. ه اا اح يات : ه  ت اح يات  مللى   إ ي 

 الدراسة:نتائج 

  ىعا   احنامىإر ادي ى   نىحالئ  م ى     االكتئىب. -1

ال ىوجد   ىوق ذان  الحد  ر  دددددددددددددى  د  نيي احد كوي وادمدىث  م احالدئ املوجده وب نندى ىوجد   ىوق ذان  الحد  ر  دددددددددددددى  د   م  -2

 احالئ اي ى.

 ( 2015نة رمضان أبوشعالة ) . دراسة: أم2

 ىعا   اتدددددت  اا اتدددددرااى ي   األحلىب احتلا ن    م ىنن   ال  إطىيان احقىااة حاتالإ   امللى يي عقا ى   اح ياتددددد :عنواي   

 احقىنايي حاتلام.

 الدراسة:أهداف  

احهجددى  دد  حد ي احتالإ د    .احتلىا علة إد ي  دىعا دد  اتدددددددددددددرااى ي دد  األحلددىب احتلا ن دد   م ىنن دد  إطددىية مةق وكتددىند  اي ىوا1

 امللى يي عقا ى احقىنايي حاتلام.

.احتلىا علة إدد ي  ددىعا دد  اتدددددددددددددرااى ي دد  األحلددىب احتلا ن دد   م ىنن دد  إطددىية احنةق حدد ي احتالإ دد  امللددى يي عقا ددى احقددىنايي  2

 حاتلام.

ن حد ي احتالإ د  امللدى يي عقا دى  .احتلىا علة إد ي  دىعا د  اتدددددددددددددرااى ي د  األحلدىب احتلا ن د   م ىنن د  إطدىية احراك دئ احكاندى3

 احقىنايي حاتلام
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( نيي إتوتدةي يىئ  يجىن ايجنوع  احتيىيو   اح ي  0.05كوج   ىوق ذو  الح  ر  دى    عن  إسدتو     اح ياتد : ىوض  

 ى يا نىألحلىب احتلا ن    م االختثىييأ احقثلم واحثل  .

( نيي إتوتددددددةي يىئ  يجىن ايجنوع  احتيىيو   اح ي ى يا نىألحلىب 0.05كوج   ىق ذو  الح  ر  ددددددى    عن  إسددددددتو     -

   وإتوتن يىئ  يجىن ايجنوع  احاىنة  اح ي ى يا نىحةىيق  احتقا  ك   م االختثىي احثل   حاقىااة.احتلا ن 

ع ن  اح ياتدددد : ىم اخت ىي ع ن  اح ياتدددد  إأ احتالإ   ذو  ادعى   احلقا   احوسدددد ة  و قى الختثىيان اح كىا املةثق  عازهم  

 (12نةىيق     ك ( وباغ ع  هم  

 أدوات الدراسة:

 احثى ث (. اختثىي ى  لم حاقىااة  رع ا  1

 .  ىإت احثى ث  ن ع ا  األحلىب احتلا ن   ايخىص  نىالترااى ي  2

 .رع ا   ح ل إلام كوأ  ك     اتت  اا األحلىب احتلا ن    م ى يي  احقىااة  رع ا  احثى ث (3

 .كىات  ر ى  حاتان   ملى ة احقىااة  رع ا  احثى ث (4

 اىثلت احثى ث  املنهج احتيىيبي م ىا ملالاإته حط ا اح يات ، والي متى يه  كثا     وإوضوع  إنهج اح يات :  

 متى ر اح يات : 

( نيي إتوتدةي يىئ  يجىن ايجنوع  احتيىيو   وايجنوع  احادىنة  0.05كوج   ىوق ذو  الح  ر  دى    عن  إسدتو   -

  م االختثىي احت   لم ح ىي  ايجنوع  احتيىيو  .

( نيي إتوتدةي يىئ  يجىن ايجنوع  احتيىيو   وايجنوع  احادىنة  0.05وج   ىوق ذو  الح  ر  دى    عن  إسدتو   ك-

 احقثا   واحثل ك .

 إنى تثق مال ظ األ ى ادكيى ي التت  اا اترااى ي   األحلىب احتلا ن    م ىنن   ال  إطىيان احقىااة

 إأ خالل احنتى ر احسىنق حانلى يي عقا ى احقىنايي حاتلام واح ي دطىن 

 إنى    اح ياتىن احسىنق :

 واملكىي.تنقوا نننى    اح ياتىن احسىنق  إأ خالل املقىيم  ن  هنى إأ   ح احط ا واحل ن  واملنهج 

 من حيث الهدف: -أوال 

  عالا ( و ياتدددددد1992   (Bilmiekelefron)ف ددددددىبهت وىثىك ت اح ياتددددددىن احسددددددىنق  إأ   ح األه اا  ق  ف ددددددىبهت  ياتدددددد  

( إأ ه   اح ياتد   م تدلزهى ر ة ى     اح  دى  اح ا   ح ي األط ىل واختا ت األخياة نىتدت  اإطى ح ن ىن  1995  دة   

(  ا و يات   وا   وا  كوتف 1990فل كل احساو  ن ال إأ ادي ى  نىحالئ وف ىبهت  يات  كل إأ إ  ت  نو احلال  

اق ح ي األط ىل نىتددددددددددت  اا نىمىإر نىحالئ، ن ننى ه  ت  ياتدددددددددد  عى ل  (  احاتيي ه  ت، ر ة ى     إسددددددددددتو  احق1994 

(  اح ي  1989(  ر ة ى     االكتئىب ح ي األط ىل نىتددددددت  اا نىمىإر احالئ  ياتدددددد  ع سددددددحث عث   جىنى  2007تدددددداةىي  

(  1992اح   ه  ت ر م ى     االضدددددةىانىن احسددددداوك   ح ي األط ىل نىتدددددت  اا نىمىإر احالئ، إ   ياتددددد  تدددددنياة  نو ب  

اح ي ه  ت ر ة فل كل امل دددددددددد الن األكثا  دددددددددد وعى  م امل ايا االنت ا    ننامىإر ري ددددددددددى    م احالئ، كنى اختا ت اح ياتدددددددددد   

(  اح ي ه  ت ر ة ى سددددددديي األ اا احامو  األط ىل املتأخىيأ عقا ى نىحالئ ايجنىعم  1998اي ىح   إ   ياتددددددد  تدددددددطيا  دددددددى   

وكد حدل  ياتددددددددددددد   إند   نو دددددددددددددلدىحد  اح ي هد ا ر ة ىن  د  احقىااة واملطدىيان واحنةق حاط دىل  املوجده وإد ي اتدددددددددددددتنىاي  دىعا تده.  

( اح ي  2007امللى يي عقا ى احقىنايي حانةق نىتدددت  اا اتدددرااى ي ىن األحلىب احتلا ن   وإ   ياتددد   نىي اكىيى رتدددنىع ل  

 ىع   واألتىي  واح اى   وامل يت  .ه  ت ر م إلى   احلال   نيي اح  ى  اح ا   و ل  احلواإل نىحث ئ  االجتن
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 من حيث املنهج: -ثانيا

 حق  ف ىبهت اح ياتىن احسىنق  إ  اح يات  اي ىح   إأ   ح املنهج   ح اتت  إت املنهج احتيىيبي وكىي

ايجنوعىن  ( اح ي اتددددت  إت املنهج احوصدددد ي واختا ت  م ع   2007نت ددددن م إ تا   رال  ياتدددد   نىي اكىيى رتددددنىع ل  

 احتيىيو   و م قت  م احاىنة   م اتت  اإطى االختثىي احقثلم واحثل  .

 إأ   ح احل ن : - ىحثى

تن  وف ىبهه  كثا  م احل ن   م  ياتتهى   8.6ف ىبهت اح يات  اي ىح   إ  اح ياتىن احسىنق   م  ياتتهى حاط ىل إأ  عنىي  

( و ياتدد   إن  انو ددلىح   1995( و ياتدد  عالا   ددة   1998   ددى   ح ئ  احتأخى واحلقلم إ   ياتددىن كل إأ تددطيا إ ن

( 30( وىنىوحت اح ياتدددددددىن األخىي األط ىل  م اح ياتددددددد  االنت ا    وإأ   ح  جم احل ن   كىمت واحل   كرااو  إأ  2015 

 (90(  ر م  1998 م  يات  تطيا إ ن   ى   

( إأ  9( ط دل  12(   إدى  ياتددددددددددددد  اي دىح د    ي ى تاف ع هدى إأ   دح احلد   وهو  1989 م  ياتددددددددددددد  ع سدددددددددددددحث عثد    جدىنى   

( إأ ادمىث وك حل كىمت اح ياتدددددىن احسدددددىنق  احل ن   زهى ف دددددتنل علة اح كوي وادمىث وك حل اح ياتددددد  اي ىح    3اح كوي  

 اح كوي  قن. (  م اح ي ا تنات علة1989رال  يات  ع سحي جىنى  

 من حيث املكان:  -رابعا 

(  كل إ هى  جىيت إ كن   2015( و ياتدددددددددد   إنه  نو ددددددددددلىحه  2007ف ددددددددددىبهت اح ياتدددددددددد  اي ىح   إ   ياتدددددددددد  عى ل تدددددددددداةىي  

وكىمت ن ئ   جنو   وبىعم    golds(1992( و ياتددد   2001   (Bilmierikele from)إ دددىاى    ياتددد  إ ا  ( ن ننى كىمت  ياتددد   

 نطويي  إ ى احلىب   .اح ياتىن  م ج

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة :

حق  اتددددددددت ى  احثى ح إأ اح ياتددددددددىن احسددددددددىنق   م ايى ة اي  دددددددد ا  احلان    ول إوضددددددددوا اح ياتددددددددىن وإتميا هى و م ى  ك  

ا دكل ج   كنى  م  إ دكا  احث ح و ه ا طى وفسدىؤال هى و م اخت ىي املنهج املال م واحت دن م احتيىيبي املال م وك     ىةث قه

 اخت ىي نىمىإر احالئ املنىتئ و م اخت ىي احل ن  واألتىح ئ اد  ى    املنىتث  وذحل حت ق ق

 رجىااان احث ح

كتادددنأ ه ا اح  دددل إنهج احث ح واحت دددن م احتيىيبي املنىتدددئ حةث ل  احث ح، وى  ك  إيتن  اح ياتددد ، واخت ىي ع ن   

حث ح، و  وان احث ح، وكنت رع ا  نىي إ  اح لئ، وى  ك  املوتم اد  ى     اح يات ، وإجىاا احكى ى نيي إينوعىن ا

 امل  "وت قوا احثى ح نتوض ح ىال ادجىااان كنى كلم:

 أوال : منهج البحث:

م ىا حةث ل  إوضددددوا احث ح وى ق ق األه اا اح ي فلنل  م احتلىا علة إ ي  ىعا   نىمىإر احالئ  م ى     اح  ددددى   

 ىل املتأخىيأ عقا ى ننىك  األإل ح و  اال ت ىجىن ايخىصدددددد  إ ددددددىاى   ق  ىم اتددددددت  اا املنهج احتيىيبي،  احىا   ح ي األط

ملال نتدده ألبىاض احث ددح اي ددى م احدد   يلتندد  علة احت ق ق إأ إدد ي  ددىعا دد  املتميا املسدددددددددددددتقثددل وهو  احالددئ( علة املتميا  

 احتىا  وهو   اح  ى  اح ا  (.

 ثانيا : التصميم التجريبي:

ري االخت ىي املنىتدددددئ حات دددددن م احتيىيبي هو إى كادددددنأ حاثى ح احط كل احسدددددا م حاث ح، ويوصددددداه ر ة متى ر كن أ  ي كقول  

 (. 79، 2007عازهى  م ادجىن  علة إى طى ته إ كا  احث ح عأ  تئا ،  و احت ق ق إأ  ىوض احث ح عى ل تاةىي، 

ي يجنوعتيي ىيىيث تيي وإينوع  ضددىنة ، ذان االختثىي احقثلم  و   اعتن  احثى ح احت ددن م احتيىيبي ذوا احاددثن ايج ا

 واحثل  ، وذحل حكوي ه ا احت ن م كت ق إ  رجىااان احث ح اي ى م، وكىي احت ن م كىحتى م 
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 ( 1جدول رقم ) 

  وضح التصميم التجريبي للمجموعتين التجريبيتين واملجموعة الضابطة

 إتميا إستقل / احالئ املوجه    ىا  ثلم  ايجنوع  احتيىيو   األو م

 إتميا إستقل / احالئ اي ى    ىا  ثلم  ايجنوع  احتيىيو   احثىم    احق ىا احثل   

    ىا  ثلم  ايجنوع  احاىنة 

 ويق   نىيجنوع  احتيىيو   هم ايجنوع  اح ي كةثق عازهى نىمىإر احالئ اي ى  و املوج  املتميا املستقل(

 وايجنوع  احاىنة  هم ايجنوع  اح ي ىرا   وي    نىمىإر .

  دددددددى  اح ا     إى احق ىا احثل     قی  املتميا احتىا   اح  دددددددى  اح ا  ( مللى   إ ي  ىعا   نىمىإر احالئ  م    نىمىإر اح

 ح ي ايجنوعتيي احتيىيث تيي إقىيم  نىيجنوع  احاىنة  اح ي ىرا   وي    نىمىإر

 مجتمع البحث األصلي: -ثالثا 

 (.  80، 2007ري ى  ك  ايجتن  احث ح هو ادطىي املىجعم حاثى ح  م اخت ىي ع ن  احث ح عى ل تاةىي، 

األط ىل املتأخىيأ عقا ى املسددددجايي حا ياتدددد  ننىك  األإل إ ددددىاى  حالىا اح ياسددددحي  ويتكوي إيتن  احث ح اي ى م إأ جن   

 ا2019  -2018

( ط ل وط ا  وهم إأ ككوموا  24وبىطالعنى علة احسدددددددجالن احىتدددددددن   نىملىك  اىضددددددد  ري ع   األط ىل هو  ي ل  وع دددددددىوي  

 إيتن  احث ح.

 عينة البحث: -رابعا

ننواصدددد ىن إل ن  وهم وجو   ط ىل يلىموي إأ اح  ددددى  اح ا  ، إأ  جل ى  ك  ذحل وبنى  ي ع ن  احث ح اي ى م إ      

 ىا احثى ح  نتةث ق إق ىا اضددددةىاب مقص االمتثى  املصدددد وب نىح  ددددى  اح ا  ( يج   اح تددددوعم وهم   اة احث ح، علة 

 ال  ىص  ح املق ىا كىحتى م:جن    ط ىل املىك  املوأ يي  عال  واح كأ كنثاوي إيتن  احث ح نىحكىإل وكىمت احنتى ر 

( ط ل وط ا (  نىم   إأ اح كوي و ي ل  إأ  12كىي ع   األط ىل اح كأ ى  دددداوا علة  يجىن  وق املنت ددددف علة املقىا  

( ط دل  12( واحد يجد  اح دددددددددددددمىي  صددددددددددددد ى  و د  ىكومدت ع ند  احث دح إأ عد    88ادمدىث ، وكدىمدت احد يجد  اح ناي حانق دىا  

  دددددددددددداوا علة  يجىن  وق املتوتددددددددددددن علم املق ىا حتكوي ع ن  احث ح وهم احل ن  املتى    وىم وط ا  إأ األط ىل اح كأ ى

  ط ىل ا نىي   4ىقسدد نطى علة  الث إينوعىن ا ددكل ع ددوااي ا نىي ىيىيث تىي، و خىي ضددىنة  وكل إينوع  إكوم  إأ  

 إأ ذكوي وا نىي إأ ادمىث. وايج ول احتى م كوأ  ذحل:

 ( 2جدول رقم ) 

 ع أفراد عينة البحث على املجموعتين التجريبيتين واملجموعة الضابطة وضح توزي

 ايجنوعتيي احتيىيث تيي 
 ايجنوع  احاىنة 

 إينوع  احالئ اي ى  إينوع  احالئ املوجه 

 4ذكوي  1رمىث  3ذكوي  2رمىث  2ذكوي 

4 4  

 12ايجنوع  
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 تكافؤ املجموعات: -خامسا

ال  ىةث ق املق ىا واي  دددددددددددددول علم ع ن   ىص احثى ح علم ىكى ر إينوعىن احث ح إأ   ح رسدددددددددددددث  اح كىا، واحلنى،  

واحوضدددددد  اال ت ددددددى   و االجتنىعم وايخاو إأ األإىاض واحل وب ايجسددددددن   إأ خالل االطالا علة إا ىن األط ىل وتددددددرال  

 ددددددددددددف علم املق ىا ومكوي كل إينوع  إكومه إأ ع   املسددددددددددددروحيي عازهم، نىدضددددددددددددى   ر ة   ددددددددددددوحطم علم  يج   وق املنت

 إتسىو  إأ األط ىل. وذحل  ىصى علة ع ا ىأ يا ه   املتمياان  م متى ر احث ح اي ى م :

احثى ح  م رجىاا احتكى ر علة امللاوإىن املوجو ة نىملا ىن احشخ    حاط ىل  م امل تئ االجتنىعم    رسث  اح كىا :اعتن -1

 -35واحن سددددددحي نىملىك  وبىحىجوا ر م ه   املا ىن و خ  إل الن اح كىا إأ وا   إا ى هم وكىمت رسددددددث  ذكىؤهم ىرااو  إى نيي  

70 )1Q .إنى ي يا ر ة  ههم إأ  ئ  احتأخى احوس ن واملتوتن 

 ( تن .18-8احلنى : نىحىجوا ر م املا ىن وإلى    عنىي األط ىل، اىض  ري  عنىيهم ىرااو  إى نيي  -2

احوضددددددد  اال ت دددددددى   واالجتنىعم : نىحىجوا حانا ىن واحن ى ر م احوضددددددد  اال ت دددددددى   واالجتنىعم حاتدددددددى اح ي كن  ي إ هى  -3

 األط ىل كىي املستو  إتقىيب وحم كتم اتتثلى      ننىا علة ذحل . هرالا

األإىاض واحلىهىن ايجسدددن   :ىم احىجوا حانا ىن واحتأك  إأ ع ا وجو   إىاض كىح دددىا واحسددد ى، وضدددلف احث دددى  و -4

 واحسن  ... ريخ إأ األإىاض وادعى ىن ايجسن   واي س   ح يهم .

 أداة البحث: -سادسا

ة احث ح ننىا علة احط ا إأ احث ح وامةال ى إأ احتسدددددىؤالن اح ي ىم طى طى،  ق  اتدددددت  ا احثى ح إقیىا  ىم اخت ىي   ا

 ىق كى  عىاض اضةىاب مقص االمتثى  املص وب نىح  ى  اح ا   .

  وصدف املق ىا : ع  ه ا املق ىا إي   اح تدوعم  تدتىذ احصد   احن سد   املسدىع  كا   احران   احنوع   نيىإل  املنو   

 وهو عثىية عأ  ى ن  إىاجل  حاساو  فست  ا  م احتلىا علة األ ىا  اح كأ يلىموي إأ

 (  قىة ى ف  وجه تاو  وتنىن احشخص اح  44االضةىاب كتكوي املق ىا  م صويىه احكا   إأ  

 يلىري إأ االضةىاب، وص مت ننو   نىحام  احلىب   اح  حة وهو إقسم ر ة  ال    ىوا ي  س   وهم:

 (17.1ق ىا اح ىعم األول: ويق   اح  ى  اح ا   وي نل احلثىيان إأ   .امل

 (28.18ب. املق ىا اح ىعم احثىري: ويق   ألخ   ىعا   وي نل احلثىيان إأ  

(وين أ ري كةثق ه ا املق ىا إأ  ثل 44.29ا. املق ىا اح ىعم احثىحح : ويق   ضدددددددددددددلف االمتثى  وي دددددددددددددنل احلثىيان إأ  

يي  و األخ دددددددددى  يي احن سددددددددد يي وبياهم إأ األ ىا  اح كأ ح يهم إلى   كثياة اسددددددددداو  امل  وص  و إأ  احواح كأ  و امل يتددددددددد

(  تددددن  واحو ت احالاا حتةث ق  18.4ىتى  حطم  ىصدددد  كثياة ملال    تدددداو  امل  وص وي     م فشددددخ ص األط ىل إأ عنى 

 ا وذحل م ىا ألي كل إق ىا  ىعم ال  إق ىتى  (   ى ق وين أ ىةث ق كل إق ىا  ىعم إن ى 10املق ىا كىإال ال يستمىق  

 (.  82، 2006إستقال  إي   اح توعم، 

 طريقة التصحيح: 

 وضلت فلا نىن اس ة  حانق ىا وىتانأ ادجىن  علة كل عثىية إأ احلثىيان  م املق ىا ىثلى حث ا ل  ال   هم:

 ه ا احساو  ال ك  ث وىأخ  ص ى إأ اح يجىن.

 اس ة  وىأخ  وا   إأ اح يجىن. ه ا احساو  كت ىي ن يج 

 ه ا احساو  كت ىي كثياا ويأخ  ا نىي إأ اح يجىن.

 وىين   يجىن كل  ىا حتنثل اح يج  احكا   اح ىا  م ىين   يجىن اح ىوا حتنثل اح يج  احكا   حانق ىا.
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نىح  دددددددى  اح ا   واحل     واح يج  املىى ل   م املق ىا ف ددددددديا ر م ري اح ى  يلىري إأ االضدددددددةىاب مقص االمتثى  املصددددددد وب

 (.82، 2006ا  ح.  إي   اح توعم، 

 تقنين املقياس:

ىم ىقنيي املق ىا ن سدددىب إلىإالن اح ددد ق واحثثىن وامللىكيا إأ  ثل واضددد  املق ىا إي   اح تدددوعم  م جنطويي  إ دددى 

 ( ىان   وىان  ة نن كن    ثيي كىا( نن ى.1400احلىب   علة ع ن  إكوم  إأ  

 ن  احتقنيي ر م  ي   إينوعىن:وىم ىقس م ع 

 ( و نات  ط ىل احىوض  واح ف األول واحثىري.8.4. ايجنوع  األول إأ عنى  1

 ( و نات احتالإ    م املى ا  االنت ا   11.9. ايجنوع  احثىم   إأ عنى  2

 ( و نات ىالإ   وىان  ان ادع ا ك .14.12. ايجنوع  احثىحث  إأ عنى  3

 ( و نات ىالإ   وىان  ان احثىموي .18.15ايجنوع  احىاال  إأ عنى  . 4

 صدق املقياس:

ىم  سىب ص ق املق ىا إأ  ثل إل   نةىيق ي اح  ق احتالاإي واح  ق احتن ي   وكىي األول عأ طىيق  سىب إلىإل  

ي  يجدى هم علة  دى ند   عىاض مقص االيىثدى  نيي احد يجدىن اح ي ى  ددددددددددددددل عازهدى   ىا  ع ند  احتقنيي علة املق دىا اي دى م وبي

(  وفلىيئ وىقنيي  إي   اح تدددددددوعم(. وكىمت إلىإالن 1997االمتثى  املصددددددد وب نىح  دددددددى  اح ا   رع ا  جى  واتدددددددثياا  ل  

(إ  جن    ىوا املق ىا وإينوعىىه  0.05( وكىمت كاطى  اح  ر  ددددددددددددى    عن  إسددددددددددددتو   0.91( و  0.83االيىثى  ىرااو  نيي  

(  م كل  ىوا املق ىا  0.01ق املق ىا نةىيق  اح ددددددددد ق احتن ي   وكىمت احنتى ر  اح  عن  املسدددددددددتو   كنى ىم  سدددددددددىب صددددددددد 

 وإينوعىىه.

 تبات املقياس: 

 ىم  سىب ىثىن املق ىا نةىيقتيي هم:

. طىيقدد  رعددى ة االختثددىي:   ددح  ع دد  ىةث ق االختثددىي علة م   ع ندد  احتقنيي الدد   دددددددددددددطى و سددددددددددددددىب إلددىإددل االيىثددى  نيي  1

 ( 0.01وهم  اح  عن  إستوي    0.91(،  0.83احتةث قيي وكىمت إلىإالن االيىثى   إلىإالن احثثىن( ىرااو  نيي 

. طىيقد  كىومثدىم إلدىإدل   ح دى( وكدىمدت إلدىإالن  ثدىن  ح دىل مىومثدىم حانقدىك   اح ىع د  واحد يجد  اح لم حانق دىا ىرااو   2

 ( . إنى ي يا ر م ىوىى  ىو 0.01 وجن لطى واحه عن  إستوي   0.91ر م   0.83نيي   

 (.93 -89، 2006احثثىن نىح سث  حانق ىا.(       إي  ، 

ادجىااان اح ي  ىا بهى احثى ح  ثل احتةث ق املق ىا: م ىا حل ا   ددول احثى ثوي علم     ياتدد   ىإت نتةث ق املق ىا  

  و ىةث قه علة احث ئ  اي ا    ق   ىا احثى ح نىحتى م:

ىا:  اح دد ق اح ىهى ( اتددت ىا احثى ح اح دد ق اح ىهى  حانق ىا عأ طىيق عىضدده ن ددويىه األوح   علة صدد ق املق  1

ع   إأ اي  نيي وايخت ددديي إأ  عادددىا وه ئ  احت يي  نقسدددم احران   ايخىصددد  و سدددم  احران   وعام احن   حث ىي ي يهم  

 دىل املتدأخىيأ عقا دى وإد ي   د  ووضدددددددددددددو   م إد ي صدددددددددددددال  د  ووضدددددددددددددو   قىان املق دىا حق دىا اح  ددددددددددددددى  اح ا د  حد ي األط

احتلا نىن وإنىتدددددددددثتهى إ  ذكى احتل كالن اح ي كقرا وههى وك حل ع ا احثى ح علة اتدددددددددت  اا اح ىا األول إأ املق ىا و   

  خ ن إال  ى هم اليي االعتثىي وخىص   م اتت  اا املق ىا نىحكىإل وح    قن  ىا اح  ى  اح ا  .

حثدى دح إأ  ثدىن املق دىا اح  دددددددددددددى  اح ا د ( ن سدددددددددددددىب  ثدىىده عأ طىيق احتي  د  احت ددددددددددددد  د  وذحدل ىثدىن املق دىا: وى قق ا  2

( ط ل وط ا  إأ األط ىل املتأخىيأ عقا ى ننىا علة ىق كى إ يتددددددى هم، وىم ىصدددددد  ح 30كىحتى م :ىم احتةث ق علة ع ن  إأ  

 هم علة األتددئا  اح وج   حكل ط ل و سددىب  اتددتيىنى هم وىقسدد نطى ر ة ج   يي نين  اح يجىن علة األتددئا  اح ى ك  و يجى
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 نوع النشاط أو اللعب التاريخ أيام الجلسات

توقيت الجلسة لمجموعة 

 اللعب الحر

توقيت الجلسة لمجموعة 

 اللعب الموجه

 األسبوع األول

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  التعارف  األحد

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  تدريب التنفس  اإلثنين 

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  األلعاب الحسية الحركية  األربعاء

 األسبوع الثاني

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  األلعاب الحسية الحركية  األحد

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  األلعاب الحسية الحركية  اإلثنين 

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  العاب التشكيل  األربعاء

 األسبوع الثالث

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  العاب التشكيل  األحد

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  األلعاب الحركية العضلية  اإلثنين 

 12:40إلى  11:5من  11:50إلى  11:00من  األلعاب الحركية العضلية  األربعاء

 

( وىم ىصددددددددددددد   ه نواتدددددددددددددة   إلى ح  تددددددددددددد ناإىي نىاوي( 0.83إلىإل ايىثى  نياتدددددددددددددوي نيي ايج   يي .وكىي إلىإل االيىثى    

(و ل  0.01( وهو  ال ر  ددددى  ى عن  إسددددتو   الح   0.91حاقاددددىا علة إ ددددكا    ددددى االخت ىي، وكىي إلىإل احثثىن اح لم  

صددددددددددددد ق و ثدىن املق دىا ىندت طثدىعتده ن ددددددددددددد متده اح هدى  د  اتدددددددددددددتلد ا ا حتةث قده .و لد  رجىااان احتةث ق الد   خ  احتدأك  إأ  

املوا ق  إأ ر اية املىك   ىا احثى ح  نتةث ق املق ىا علة كل األط ىل نىملىك  نتواي  املق ىا علة إ يتدددددىن كل اح  ددددول  

صدددددددى ق وضدددددددىوية ادجىن  علة جن    قىان املق ىا كنى  و  دددددددى  احتلا نىن نىحت  ددددددد ل و تهم علة احتق كى ا دددددددكل ج   و 

ىنت إتىال  احتةث ق إأ  ثل احثى ح وي    احقسددددددم اح ياسددددددحي نىملىك  و خ ددددددىاي امل تئ االجتنىعم واحن سددددددحي نىملىك  وىم 

  ىين   كل االتدددددددددتنىيان إأ امل يتددددددددديي ال  امتهىئهم إأ احتةث ق و ىا احثى ح نتصددددددددد   طى واتدددددددددت ىاا اح يج  احكا   حكل

ط دل وذحدل اتدددددددددددددتلد ا ا الخت دىي ع ند  احث دح كندى ذكى تدددددددددددددىنقدى ىم اتدددددددددددددت د اا نىمدىإر احالدئ امللد  إأ  ثدل احثدى دح وىكوي  

( حلث  .كنى     حكل جاسد  إ  هى واحط ا  24احنامىإر إأ خنسد  جاسدىن ي  سد  ،  سدنت ر م ع دىة جاسدىن إكوي إأ  

سددددددددددددددى ة اي  نيي ايخت ددددددددددددديي ندىحران د  ايخدىصدددددددددددددد  وعام احن    إ هدى وك   د  ىةث قطدى وىم عىض احنامدىإر الد  رعد ا   علة اح

وتددددوا  ي ق  تددددنىئهم  م املال ق. كنى     إكىي ايجاسددددىن( بى   احالئ( نىحت سدددد ق إ  ر اية املىك  وى  ك  امل ي اح إأ  

ر ة  15/4اة إأ  ( جاسددددددددىن  م كل  تددددددددثوا حكل إينوع   األ  ، اال نيي، األي لىا   م اح ر3حانامىإر وهو  ي    تددددددددىن   نوا    

 ا.15/5/2019

 (  3جدول رقم ) 

  وضح الوقت املنفذ فيه البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األتىح ئ اد  ى    املست  إ   م احث ح:

 
 إلىإل ايىثى  نياتوي ي سىب احثثىن .. -1
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 إلى ح  تثياإىي نىاوي حتل كل متى ر احثثىن .. -2

 

 ... ²≠ ي ¹إتسىوييي  م احل   ي( ملتوتةيي بيا إىىثةيي وبيا Tاخت ىي  -3

   ... ²= ي ¹( ملتوتةيي إىىثةيي وإتسىوييي  م احل   يTاخت ىي   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال: تحليل النتائج وعرضها وتفسيرها

ال  امتهىا احثى ح إأ رجىاا احتيىب  و ق ايخةوان اح ي   ددددددددديا رحزهى  م اح  دددددددددل احسدددددددددىنق  ىا نتةث ق االختثىي احثل          

علة ايجنوعددىن احثال دد  حاث ددح وهم ايجنوعدد  احتيىيو دد  األول  احالددئ املوجدده( وايجنوعدد  احتيىيو دد  احثددىم دد  حالددئ اي ى  

وادجىن  علة احتسدددىؤالن اتدددت  ا احثى ح األتدددىح ئ اد  دددى    اح ي ىنىتدددئ ه ا  وايجنوع  احادددىنة  .ووصدددوال حاه اا  

احث ح و م ه ا اح  ددددل تدددد تم عىض احنتى ر اح ي ىوصددددل رحزهى احثى ح وى سددددياهى واحتوصدددد ىن واملقرا ىن اح ي ىوصددددل رحزهى  

 كىحتى م: 

 أوال: التساؤل األول: 

  اح ا د  حد ي األط دىل املتدأخىيأ عقا دى ويت ىا إنده احتسدددددددددددددىؤالن   / هدل كر   نىمدىإر ري دددددددددددددى   ندىحالدئ ر ة ى     اح  دددددددددددددى

 اآلى  :

هل ىوج   ىوق ذان  الح  ر  دددددددى     م احق ىا احثل   ح  دددددددى  اح ا   نيي ايجنوع  احتيىيو   األو ة  احالئ املوجه(   -1

 وايجنوع  احاىنة  ؟

اي سدددددددددددددوبد     Tكدىمدت احنت يد   ي   ند   2= ي  1ح ييجنوعتيي بيا إىىثةتيي وإتسددددددددددددددىويتدىي  م احلد     د  tوبتةث ق اختثدىي

عن  إسدددددددددتوي  الح    3.182ايج وح   =  Tوج ن  ي   ن    3ايج وح    إىا  يج   ىي  =  tوبىحن ى ر ة   ن     0.67فسدددددددددىو    

 ( كوأ  ذحل: 3وه ا كرك  ع ا وجو   الح  ر  ى    نيي املتمياكأ وج ول ي م    0.05
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 ( 4الجدول رقم ) 

  وضح الفروق بين املجموعة التجريبية األول واملجموعة الضابطة

 الداللة  الجدولية  Tقيمة  درجة الحرية  املحسوبة   Tقيمة  العدد  املتغيرات 

احق ىا احثل   حانينوع   

 األو ة  احالئ املوجه( 
4 0.67 4- 1=3 

عن  إستوي   3.182

0.05 

بيا  اح   

 
ً
احق ىا احثل   حانينوع    ر  ى  ى

 احاىنة 

هدل ىوجد   ىوق ذان  الحد  ر  دددددددددددددى  د   م احق دىا احثلد   حا  دددددددددددددى  اح ا د  نيي إينوعد  احتيىيو د  احثدىم د  وايجنوعد     -2

 احاىنة ؟

اي سدددددددددددوب     Tكىمت احنت ي   ي   ن     2= ي 1ايجنوعتيي بيا إىىثةتيي وإتسدددددددددددىويتىي  م احل     ح ي    Tوبتةث ق اختثىي  

عندد  إسدددددددددددددتوي    3.182ايجدد وح دد  =    Tوجدد ن  ي   ندد     3 دد   إددىا  يجدد   ىيدد  =ايجدد وح  Tوبددىحن ى ر ة   ندد      0.70فسددددددددددددددىو   

 ( كوأ  ذحل:4وه ا كرك  ع ا وجو   الح  ر  ى    نيي املتمياكأ وج ول ي م    0.05 الح 

 ( 5جدول رقم ) 

  وضح الفروق بين املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة الضابطة 

 الداللة  الجدولية  Tقيمة  درجة الحرية  املحسوبة   Tقيمة  العدد  املتغيرات 

احق ىا احثل    م احالئ اي ى  

  احتيىيو   احثىم  ( 
4 

0.67 4- 1=3 
عن  إستوي   3.182

0.05 

بيا  اح   

 
ً
احق ىا احثل    م ايجنوع    ر  ى  ى

 احاىنة 
4 

    

ملق ىا اح  دددددى  اح ا   نيي إينوع  احالئ املوجه وإينوع   هل ىوج   ىوق ذان  الح  ر  دددددى     م احق ىا احثل     -3

 احالئ اي ى وح ىي  إأ ه   اح ىوق؟

اي سدددددددددددددوب     Tكىمت احنت ي   ي   ن    2= ي  1ايجنوعتيي بيا إىىثةتيي وإتسدددددددددددددىويتىي  م احل     ح ي  Tوبتةث ق اختثىي  

عن  إسدددددددتوي  الح    3.182ايج وح   = 7  ن     وج ن  ي  3ايج وح    إىا  يج   ىي  =  Tوبىحن ى ر ة   ن    1.31فسدددددددىو   

 ( كوأ  ذحل:5وه ا كرك  ع ا وجو   ىوق ذان  الح  ر  ى    نيي املتمياكأ وايج ول ي م    0.05
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 ( 6جدول رقم ) 

  وضح الفروق بين املجموعة التجريبية األولى والثانية. 

 الداللة  الجدولية  Tقيمة  درجة الحرية  املحسوبة   Tقيمة  العدد  املتغيرات 

احق ىا احثل    م احالئ اي ى  

  احتيىيو   األو ة( 
4 

1.31 4- 1=3 
عن  إستوي   3.182

0.05 

بيا  اح   

 
ً
احق ىا احثل    م احالئ اي ى   ر  ى  ى

  احتيىيو   احثىم  ( 
4 

 هل ىوج   ىوق ذان  الح  ر  ى    نيي احق ىا احقثلم واحثل   حا  ى  اح ا    م ايجنوع  احتيىيو   األو ة ؟-4

اي سدددوب  فسدددىو    Tكىمت احنت ي   ي   ن    2= ي 2يجنوعتيي إىىثةتيي وإتسدددىويتىي  م احل     ح ي  Tوبتةث ق اختثىي  

 0.05عند  إسدددددددددددددتوي  الحد     3.182ايجد وح د  = Tوجد ن  ي   ند    3  =ايجد وح د   إدىا  يجد   ىيد Tوبدىحن ى ر ة   ند    3.01

 ( كوأ  ذحل:6وه ا كرك  ع ا وجو   الح  ر  ى    نيي املتمياكأ وج ول ي م  

 ( 7جدول رقم ) 

  وضح الفروق بين القياس القبلي في مجموعة األولى والقياس البعدي 

 الداللة  الجدولية  Tقيمة  درجة الحرية  املحسوبة   Tقيمة  العدد  املتغيرات 

احق ىا احقثلم  م ايجنوع   

 األو ة
4 

3.01 4- 1=3 
عن  إستوي   3.182

0.05 

بيا  اح   

 
ً
احق ىا احثل    م   ر  ى  ى

 ايجنوع  األو ة
4 

 احثىم  ؟هل ىوج   ىوق ذان  الح  ر  ى    نيي احق ىا احقثلم واحثل   حا  ى  اح ا    م ايجنوع  احتيىيو    -5

اي سدوب  فسدىو     Tكىمت احنت ي   ي   ن    2= ي 2ايجنوعتيي إىىثةتيي وإتسدىويتىي  م احل     ح ي  Tوبتةث ق اختثىي  

  0.05عندد  إسدددددددددددددتوي  الحدد   3.182ايجدد وح دد  = Tوجدد ن  ي   ندد     3ايجدد وح دد   إددىا  يجدد   ىيدد  =  Tوبددىحن ى ر ة   ندد     3.07
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/ هددل ىوجدد   ىوق ذان  الحدد  ر  دددددددددددددددى  دد   م احق ددىا احثلدد   ملق ددىا اح  دددددددددددددددى  اح ا دد  نيي ايج سددددددددددددديي  م إينوعتيي  2ا

 احتيىيث تيي وح ىي  إأ ه   اح ىوق ؟

اي سدددددوب     Tكىمت احنت ي   ي   ن    2= ي 1وبتةث ق اختثىي ايجنوعتيي بيا إىىثةتيي وبيا إتسدددددىويتىي  م احل     ح ي

عن  إسدددددددتوي  الح    2.44ايج وح   =  Tوج ن  ي   ن    6ايج وح    إىا  يج   ىي  = Tن ى ر ة   ن   وبىح  0.147فسدددددددىو   

 ( كوأ  ذحل:8وه ا كرك  ع ا وجو   الح  ر  ى    نيي املتمياكأ وج ول ي م    0.05

 ( 9جدول رقم ) 

  وضح فروق بين الجنسين في مجموعتين التجريبيتين. 

 إأ خالل اتتلىاض ايج اول احسىنق  اىض   مه ال ىوج   ىوق ذان  الح  ر  ى    نيي كال إأ: 

احق ددىا احثلدد   حا  دددددددددددددددى  اح ا دد  نيي ايجنوعدد  احتيىيو دد  األو ة حالددئ املوجدده وايجنوعدد  احادددددددددددددددىنةدد  وكدد حددل ايجنوعدد   

حنامىإر املسدددددددددت  ا  م ى     اح  دددددددددى   احتيىيو   حالئ اي ى وايجنوع  احادددددددددىنة  وه ا كر دددددددددى علة إ  و ك   ىعا   ا

اح ي  ك ن علة  ىعا   احلالا نىحالئ  م اي   إأ اح  دددددددددى     Blimاح ا   وه ا احنت ي  ىكوي ع   إى ىوصدددددددددات حه  ياتددددددددد  

اح ا   وك حل  ياتددددددددد  ع سدددددددددحث عث  ايجىنى اح ي ىوصدددددددددات ر ة   وث ام  ىض إل و  اح ي   ثه نىمىإر احالئ  م احسددددددددداو  

االمةوااي وك حل  ياتدد  صددثحم عث اح تى  اح ي  ك ن علة  ىعا   نىمىإر احلال م ايجنىعم نىحالئ  م احل واري واحسدداو   

ى     احسددددداو  احل واري وى سددددديي املطىيان االجتنىع  ، وبياهى إأ اح ياتدددددىن اح ي  ك ن علة  ىعا   احلالا نىحالئ  م 

 ى     احل ك  إأ االضةىانىن احن س   واحساوك   حاط ىل...

 ط ىل حكل إينوع    ح كىمت  4 سددى احثى ح ذحل نأي  ا  ع     ىا  احل ن  املسددت  إ   م اح ياتدد  اح ي ىكومت إأ  وي

وهم احل ندد  املتددى دد  اح ي اتدددددددددددددتةددىا احثددى ددح اي  دددددددددددددول عازهددى و قددى حاو ددت وادإكددىم ددىن املتددى دد   وكنددى  ي    12احل ندد  احكا دد   

ل ند   م و دت إتسددددددددددددد  إندى حالخت دددددددددددددىي  م و دت ايجاسدددددددددددددىن وإكنىل  اح ىوا اح ي إى بهدى احثدى دح وصدددددددددددددلوبد    دددددددددددددوحده علة اح

ايجاسددددىن  م    ددددى و ت إن أ . كنى ىوصددددل احثى ح ر ة ع ا وجو   ىوق ذان  الح  ر  ددددى    نيي اح كوي وادمىث وه ا  

 ويرجع الباحث ذلك إلى:كت ق إ  متى ر  يات  عى ل تاةىي. 

احلقلم و  ي هم علة ويىج  االتتث ىي حا وايق نيي ايج سيي ضل       .  ي كل األط ىل إأ ايج سيي كىموا إأ  ئ  احتأخى1

 إنى كقال ايخجل واحتوىى اح      ك   ه ر يا  ىال اح ويان:

 . كنى  ي احنامىإر كىي كتانأ  حلىب ىنىتئ ايج سيي.2

م   اح ىوا  م . كنددددى  ي ايجنوعتيي احتيىيث تيي كددددىمتددددى إ تاةدددد  إأ احدددد كوي وادمددددىث و ددددىإددددى نن   األحلددددىب وى ددددت  3

 ايجنوع  احتيىيو   األو ة  احالئ املوجه .

 املتوسط  العدد  املتغير 
االنحراف  

 املعياري 
 التبا ن 

  Tقيمة 

 املحسوبة
 درجة الحرية 

  Tقيمة 

 الجدولية 
 الداللة 

احق ىا احثل    

حانينوعتيي  

 احتيىيث تيي ذكوي 

5 20.4 11.93 142.4 

 2.44 6=2+ي1ي 0.147
بيا  

احق ىا احثل      اح 

حانينوعتيي  

 احتيىيث تيي رمىث 

3 21 16.23 263.4 
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. و م ايجنوعددد  احتيىيو ددد  احثدددىم ددد  احالدددئ اي ى( ىى  حكدددل ط دددل اي ىيددد  احتدددىإددد  ندددىحالدددئ اح ي كىاهدددى إندددىتدددددددددددددثددد  حددده وكددد حددل  4

 نىحةىيق  اح ي فعجثه إنى يلةي كال ايج سيي اح ىص  نىحالئ املنىتئ حطم.

 كنى ىوصل احثى ح ر ة ع ا وجو   ىوق ذان  الح  ر  ى    نيي ايجنوع  األو ة احالئ املوج  وايجنوع  احثىم      -

 اللعب الحر:

وي سدددددى احثى ح ذحل  ي احة ل اح   ح ك  ر دددددى  يا   ككوي ح   إ ل كثيا حالئ نكل   دددددكىحه وذحل حوجو  طى   اا  ة     

ح كه كىبئ  م ى ىيمطى واحتن    عأ إ ددددددددددددىعى  نكل احةىق املن ن ، وعن  رىى   اح ىصدددددددددددد  حه نىحالئ ن وي احن ي واحتوب    

 ل  و احث ت  م و ت بيا إنىتئ  ط ا كيلاه كالئ ن ىي  وين   عأ  واحلقىب اح   كتلىض حه عى ة عن إى كالئ  م اح 

 ام لىالىه وإ ثىطىىه وإ ثوىىىه نىحةىيق  اح ي كىاهى إنىتث .

و د    دددددددددددددىمدى ر ة  هن د  األحلدىب  م إينوعد  احالدئ املوجده  إدى احت سدددددددددددددأ احد     دددددددددددددل  م إينوعد  احالدئ اي ى  ياجلده     

احالئ نىحةىيق  املنىتددددث  حكل  ىح  وبنى ىىبثه إأ األحلىب  و إى ف ددددلى  مه كنىتددددلهى   احثى ح ر ة  ي ه   ايجنوع   ى ح حطى

إأ األحلددىب اح ي  ددىول احثددى ددح  ي ىكوي إتنوعدد  وإنددىتدددددددددددددثدد  حكددل األبىاض إثددل    وان احىتدددددددددددددم، واحدد إي، و حلددىب اح ددل 

تددددددددددأل     األط ىل عأ حلث  إل ن   واحراك ئ،.... ايخ( واح ي و ىن حطم  م  جىة احالئ  م كل جاسدددددددددد  إأ ايجاسددددددددددىن وكانى  

كن أ  ي كالئ بهى تدددددددددددددنح حه ن حل وبىحةىيق  اح ي كىبئ بهى وه ا شدددددددددددددجلطم علة احالئ واحتن    االم لى م واحت اص إأ  

 احةى   اح ا  ة ح يهم.

 كما تم التوصل إلى التوصيات اآلتية    

كتنىول  زهى نىح ددددددى  إ ددددددكا  اح  ددددددى  اح ا   إ ىهىهى   . ر ىإ  إ ىضددددددىان ري ددددددى ك  األوح ىا  إوي األط ىل املتأخىيأ عقا ى1

و تدددددددددددددثددىبهددى وإضدددددددددددددىايهددى وك   دد  احتلددىإددل إ  األط ددىل احدد كأ يلددىموي إأ هدد   امل دددددددددددددكادد  إناايأ  هن دد  األهن دد   اول حطدد   

 اد كىح  .

وإضدددددى    ن ىن . اتدددددت  اا احنامىإر املسدددددت  ا  م اح ياتددددد  إأ  ثل األخ دددددى  يي  م إىاك  احق يان اح هن   ال  فل كاه  2

 احنامىإر. خىي حتل كل احساو  إ  ه ا 

. ر ىإ   ويان ىأه ا   حان يتددددديي واألخ دددددى  يي احلىإايي ننىاك  احتأخى احلقلم وى ييلهم علة ك     احتلىإل إ  امل دددددىكل  3

 و  األخىي.احساوك   واحن س   حطرالا األط ىل وك     اي   إ هى نىحةىق احلان   كنامىإر احالئ وطىيق فل كل احسا

. احتأك   علة  وي احالئ نكل   دددددددددددكىحه وعلة األر دددددددددددة  احىيىضددددددددددد   واملوتددددددددددد ق   واحرا زه    م املىاك  اح ي فل ي به   اح ئ   4

 واعتثىيهى ج ا ي  سحي إأ املنهج ملى حطى إأ  وي  م ى     احل ك  إأ امل ىكل احن س   احساوك   ح ي األط ىل.

ادعالا املىاي واملسدددددددنوا ح  دددددددى احوعم نيي املواطنيي به   امل دددددددكا  ون ىيهى و تدددددددثىبهى   . ر ىإ  م وان وإ ىضدددددددىان إأ خالل5

و هن د  إلدىيجتهدى وإدى اآل دىي اح ي كن أ  ي ىر   رحزهدى  م  دىحد  عد ا احلالا املندىتددددددددددددددئ حطدى وذحدل إأ خالل احنااإر ادعالإ د   

 املت    .

 املقترحات:

 ى ثوي رجىاا ن وث ال قه إثل: اتت نىال حاث ح اي ى م وىةويىا حه كقرا  احث

. رجىاا  يات  ىيىيو   إنى اه ىكوي احل ن   زهى  كنا إ  ايى ة ع   ايجاسىن احنامىإر وإجىاا ىق  نىن ال ق  مللى   إ ي  1

 ىثىن احساو  واتتقىاي .

 ح  ى  اح ا  .. رجىاا  يات  إنى ا  نىتت  اا  ن ىن  خىي كىحتل ي  واحنن ج  وإلى   إ ي  ىعا تهى  م ى     ا2

 . ر ىإ   يات   خىي إنى ا  إ  رضى   إ ىكل تاوك   إىىثة  به   امل كا  إثل تاو  احل واري واحتواصل االجتنىعم.3

 . رجىاا  يات  إس    مللى   إ ي امت ىي إ كاه اح  ى  اح ا    م ايجتن  اي لم واحلواإل املىىثة  بهى.4
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نىاإر احلالا نىحالئ مللى   إ ي  ىعازهى  م ى     امل دد الن احسدداوك   واالضددةىانىن  . رجىاا  ياتددىن  خىي فسددت  ا  5

 احن س   ح ي األط ىل كىحقاق واحل واي واح  ب واحسى  ... ايخ.

 املراجع واملصادر: 

    لىح ، نإن ،  ىعا   اتت  اا االترااى ي   األحلىب احتلا ن    م ىنن   ال  املطىيان احقىااة حاتالإ  نو 

 . 2015امللى يي عقا ى  ىنايي حاتلام يتىح  إىجستيا بيا إ  وية، كا   اآل اب إ ىاى ،  سم احران   

احس  ، ا ن ،  ى ق  إ ن  ن ي، اضةىانىن االمتثى  ح ي األط ىل و تثىنه وفشخ  ه وعالجه، إ تث  اح ها    

 ، احقىهىة.1999امل ىي ،

 ، عنىي. 2010 اي وا ل حا  ى واحتواي ،  ايخة ئ، جنىل، إق إ   م ادعى   احلقا  ، 

احسدددداو  ادرسددددىري،  ياتدددد   م ى سدددديي احسدددداو  ألط ىل إتالاإ   اوي، يتددددىح  إىجسددددتيا    ىىم، فل كلنأ عىإى،   

 ا. 2007إ  وية،  كى كن   اح ياتىن احلا ى طىانا ،  سم عام احن  ، 

حامويدد  حدد ي األط ددىل امللو يي عقا ددى إأ احقددىنايي  املن ي،  ا ندد ،  ددىعا دد  نىمددىإر ىدد ييبي حتنن دد  ال  املطددىيان ا 

 ا.2009حاتلا م، يتىح  إىجستيا بيا إ  وية،  سم عام احن   جىإل   ىييور ، كا   اآل اب، 

رتددددنىع ل،  نىي، ال  احلواإل املسددددىهن   م اح  ددددى  اح ا   ح ي  ط ىل املى ا  االنت ا   ، إ ى     تددددواي،   

 ا. 2007كا   احران   جىإل   تواي، يتىح  إىجستيا إ  وية، 

 ا. 2000كحم، خوح ، االضةىانىن احساوك   واالم لىح  ،  اي اح  ى حاةثىع  واح  ى،  

 ، عنىي.2005كحم، خوح ، عث  ، إىج ة، ادعى   احلقا  ،  اي وا ل حا  ى واحتواي ،  

 ا.2007ى،  اي اح تىب ايجىإعم احليي، ايخة ئ، صىي ، احلالا احن سحي  م امل يت ،  تسه وم ىيىىه وىةث قى ه 

تددددددددداةىي، عى ل، إ ي  ىعا   احلالا نىحالئ  م ى     االكتئىب احن سدددددددددحي ح ي ىالإ   اح دددددددددق األول إأ إى ا   

 كتوبى كا   اآل اب   7احتلا م األتددددددددددىسددددددددددحي نن كن  إ ددددددددددىاى ، يتددددددددددىح  إىجسددددددددددتيا بيا إ  ددددددددددوية،  سددددددددددم عام احن  ، جىإل  

 ا. 2007إ ىاى ، 

ي، رنىاه م، عام احن   ادكا   كي، إنىهج احتشددددخ ص واحلالا احن سددددحي،  اي املىي  حا  ددددى احىيى ددددحي،  عث  احسددددتى 

 ا.  1988

 ، عنىي.2008، طىق احتلىإل إ  امللو يي،  اي ايج ك   عث  ايج احةىاي،  

 ، عنىي2006 يى، عث  احاة ف، ادعى   احلقا   واح هن  ،  اي اي ىإ  حا  ى واحتواي ،   

 ، احقىهىة.2004عى ل، ادعى ىن احلقا  ،  اي احى ى  حا  ى،  إ ن ، 

 ا، احةثل  احثىم  .1985عى ل،  ىخى، إعجم عام احن  ،  اي املالكيي نياون حثنىي،  

اح تدددددددددددوعم، إي  ، إق ىا ىق كى  عىاض اضدددددددددددةىاب مقص االمتثى ،  ح ل ري دددددددددددى   حاقى نيي النا   اح  ص،   

 .2006امل ىي  احقىهىة، احنى ى إ تث  األمياو 

 عنىي، احةثل  احثىحث . 2013إىج ة احس   عث  ، ادعى   احلقا  ،  اي ص ىا حا  ى واحتواي ، 

 ص  احقنش، إ ة ن، امللىكة ، خا ل، ت كوحوج   األط ىل ذو  اال ت ىجىن ايخىص ، إق إ   م احران   ايخى 
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 (2021التوتر النفس ي ملدربي كرة الطاولة في بطولة ليبيا )

 أ.ك.د فاطمة سالم الشعاب

 مقدمة البحث:

يعتبر علم النفس الرياا ياااااااااااااتي اه العلي  المي اوت ااب ة  لفخم وااااااااااااالي    بر  ال ااااااااااااا    ع ل اا لاا   

 اإلنس ن.العقل ة  دراوة ا  ي ر ب  اه ظر ف  ذلك اه أجل التعرف على أورار  

 التيلر صااااافة الإلاة ل نسااااا ن  ذلك جن التيلر ج د ث  مة جتخا  ل س  لو  الفرد أ  أتخا  

اتيقعة لخى الفرد لرفع اه اقخار ليلره الطب ع   اه أاثلة ذلك إص بة الفرد ب ملرض أ  اجت  إل االاتح ن  

 (17:  2أ   يض  ان فسة أ  ليقع ثت ئج ويئة. )

ف لتيلر النفسااااااتي يعخ ضاااااار ر  لل خرأجن  ذلك اه أجل الق    بياج وم على أي ل  ج  ت   ي ااااااجر 

( إلى أن ون   ثيعجن اه التيلر النفساتي ثي  اف خ لبق د  ثي  الفرد  2008اح يد اجطرش  و شام إبراو م )

اإلنساااا ن يحت    طب ع  ة  ت  لن   اه املسااااتح ل لمنب  ت   أن  شااااتيد ثي  ضاااا ر اع م لن  ئ   التيلر وي  

إلى قل ااال اه التيلر املعقيا فااا لتيلر املعقيا ضااااااااااااار ر  للفرد إذ يع ااال على ل  ااااااااااااا طااا   دعم قاااخرالااا  على 

االثمااا إل أاااا  إذا أإلداد التيلر عه تاااخه الطب ع  للفرد فااا ثااا  يتحيا إلى عااا اااال واااخ   ذلاااك إلعااا قاااة أن اااااااااااااطاااة  

 (3:  8اإلنس ن الطب ع ة  العقل ة  الجسخية. )

( أن اجعباا د  املتطلباا ت املدةايااخ  المي لقع على ملاا واال املااخر     1997ل   )   ياارير اح ااخ تساااااااااااااه ع

الري ياااااااتي ل د  إلى ت لة اإلعو   العقل   االثفع ل   البخن     صاااااااة عنخا  يخر  املخر  الري ياااااااتي الجخيد 

 (  56:  7المي يبخلخ  أ  علقت  اع اآل ريه لم تسخم ة  تخ   الع ئخ أ  املق بل الر  ليقع . )

    ( املاااا ديااااة  املعنييااااة  اجد ات  اججخا     1994ي اااااااااااااجر صاااااااااااااباااا   إبراو م  ( أن عااااخ  ليفجر الزيافا 

املتطير  ي د  با ملاخر  إلى اإلتبا ا  التيلر ا ا  ي د  على عطا ئا   عاخ  لنف ار ال طاة التاخري  اة با ل ااااااااااااا ال 

 (  97:  5الصز ح. ) 

ئ العل  اة إال أثا  ال ي ت  ا ا ره إال إذا  أا لرمم اه اعت ا د التاخريار الريا ياااااااااااااتي الزاخيا  على اجواااااااااااااس  املبا د

( أن اليصيا    1984 جخ املخر  امل ول الق در على إدار  ع ل ة التخرير ت   ي جر اح خ تسه عل   ) 

إلى أن املساااااااااااااتيياا ت الرياا ضااااااااااااا ااة العل اا  لرلبر ارلباا طاا   ا قاا  ب ااخى قااخر  املااخر  الرياا ياااااااااااااتي على إدار  ع ل ااة  

 (  11:  6التخرير. ) 

 ث:مشكلة البح

يتعرض ااخر  ير  الطا  لاة إلى الرثجر اه الطاااااااااااااويطا ت  أو خا  التيلر النفساااااااااااااتي  ذلاك جن املاخر   

يوتلف عه الع الجن ة  املج الت اإلنسااااااااا ث ة اج رى اثل املعلم  امل ااااااااارفجن ت   أن املخر  يتعرض للرثجر 

ا  عنخه  أق د املخر    اه التيلر النفساتي المي لطا م على أدائ   أ لت ل  ل ين ثت ئج ذلك عخ  لقخيم أفطال
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يعت اخ على ااخى لحق م االثما إلات  النما تا ت املتتا ل اة  أ ا  أن ضااااااااااااا ا ن ذلاك يعاخ صاااااااااااااعبا  ة  ظال ال ر ف 

 المي يعي خ  املخرأين ة  ل    .

فقخ الت ب الب تثة ا  يتعرض ل  املخرأين اه التيلر النفساااتي ت   ل ثل للك الطاااويا ة  عخ  

ة يحيافا للع اال  قلااة الااخعم االجت اا ا   قلااة اإلا اا ث اا ت المي اه شاااااااااااااا عواا   ليفر امل اا فئاا ت املاا ديااة  املعنيياا 

تع م املخر  ة  أداد ع ل   ث ر  املجت ع املتخث ة ملخنة التخرير لخى ف ن اثل ال ر ف المي لح ر ب ملخر   

رب  ير    ا  يرلبر بو  اه ليلرات ثفساااا ة ورا ا   دع  الب تثة للق    بورا البح   وي ت التيلر النفسااااتي ملخ

 (  2021الط  لة ة  بطيلة ل    . )  

 هدف البحث:

 يهدف البحث للتعرف على: 

 (   2021التيلر النفستي ملخرب  ير  الط  لة ة  بطيلة ل    . )  -

 تساؤل البحث:

 (  2021ا  ه  نسبة التيلر النفستي ملخرب  ير  الط  لة ة  بطيلة ل    . )   -

 مصطلحات البحث:

 التوتر النفس ي -

وي عخ  التياإلن بجن إدرا  ا  وي اطلي  ع لا  اه الفرد  ددرا  قخرل  على إثما إل ورا الع ال. )   ت 

1  :441  ) 

 :الدراسات السابقة

 ( 3( )  2011ا ار اح يد دثين  انول  ط   ولط ن )    دراسة-1

: ت التيلر النفساااااااااااتي  علقت  ب ساااااااااااتيى االثم إل الري ياااااااااااتي للع ي انتوب ت ملل  ت ج اعة امليصااااااااااال العنوان

 لبعض اجلع   الفردية  الفرق ة ت

التعرف على العلقاة بجن التيلر النفساااااااااااااتي  اساااااااااااااتيى االثما إل لاخى الع ي انتوبا ت ملل ا ت جا اعاة   -:  الهددف

 امليصل لبعض اجلع   الفردية  الفرق ة.  

 التعرف على الفر ق ة  درجة التيلر النفستي بجن الع ي فرق املقخاة  الع ي فرق اجربعة اج جر . -

 : املنهج اليصف  ب جولي  املسح .املنهج

 ( ملل ة. 20( العب  ايإلعجن على )  260: اشت لب الع نة على ) العينة

إن درجة اقبيلة إلى تخ ا  اه التيلر النفساااااتي تعخ ت فاا  دافع  للعبجن لتحق م أفطااااال  -:  االسددددتاتا ات

 استيى اثم إل.

 ( 9( )   2011و ثم ص لح يريم )   دراسة -2

 درب ة الري ض ة ض ه اراتلخ  الثلاة تت التيلر النفستي برر  السلة عنخ طل  ال  العنوان
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 التعرف على التيلر النفستي لخى طلبة املرتلة اج لى  الث ث ة  الرابعة ة  لعبة ير  السلة.   -:  الهدف

 اق رثة التيلر النفستي لل راتل الثلاة ة  لعبة ير  السلة. -

 : املنهج اليصف  ب جولي  املسح .املنهج

 الري ض ة لل راتل اج لى  الث ث ة  الرابعة.: طل  ملل ة الدرب ة العينة

 تصل طل  املرتلة اج لى على ليلر ثفستي ع ل . -:  االستاتا ات

 طل  املرتلتجن الث ث ة  الرابعة ي تل ين أقل نسبة اه املرتلة اج لى ب لتيلر النفستي. -

 تصلب املق رثة ة  التيلر النفستي عنخ طل  ال ل ة ة  لعبة ير  السلة. -

 : راءات البحثإ

 :املنهج املستخدم

 اوتوخاب الب تثة املنهج اليصف  ب جولي  املسح   ذلك مللئ ت  لطب عة البح   أوخاف .    

 مجتمع البحث:

 .(2021)ل ثل امت ع البح  على اخرب  ير  الط  لة ة  بطيلة ل      

 عينة البحث:  

لم ا ت ااا ر ع ناااة البحااا  بااا لطريقاااة الع اااخياااة اه ااااخرب  ير  الطااا  لاااة امل ااااااااااااااا ريجن ة  بطيلاااة ل   ااا    

 اخرأجن.  (6) مل ن عخدوم    (2021)

 :األدوات املستخدمة في البحث

 استمارة استبيان مقياس التوتر النفس ي. -

االطل  على العخيخ اه  اوااااااتوخاب الب تثة اواااااات  ر  اواااااات   ن لق  ذ التيلر النفسااااااتي  ذلك بعخ  

املق ييس ت   لم ا ت  ر اجنسااااااار لخرا البح   المي لم اقتب واااااااخ  اه ايقع ) السااااااا  يلي   ( عبر االثدرثب  

 ( و لبة.14( ايجبة   )13(عب ر  انو  )27 يت ين املق  ذ اه )

 :تصحيح املقياس

ال أ افم (  لم ليإليع    –ا    أ افم إلى تخ  –( بخائل على املق  ذ ) أ افم  3لم  ضااااااااااااع أا   ملل عب ر  ) 

 (. 3  – 2  – 1( ة  ت لة العب رات امليجبة أا  ة  ت لة العب رات الس لبة ف  ثب )   1  – 2 –  3الخرج ت ) 

 :التجربة األساسية

) املب ري ت (  ذلك يي   لقخ لم ليإليع االواات   ن على املخرأجن ة  يي  البطيلة قبل بخاية املن فساا ت   

 لم اواااااااااااااتل  االوااااااااااااات  ا ن اه املاخرأجن بعاخ اإلجا باة عل ا   قا ااب البا تثاة    2021  –  6  –  18الج عاة امليافم  

 بتفريغ الب  ث ت  اه لم الق    بإجراد املع لج ت اإلتص ئ ة املن وبة لليصيا إلى ثت ئج ورا البح .  

 :املعالجات اإلحصائية

 :االت ( إليم د  spssاوتوخاب الب تثة املع لج ت اإلتص ئ ة ب وتوخا  برث اج ) 
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 ال سبة املطلقة. -ال سبة املئيية   -

 :عرض النتائج 

  ( 1) الجدول رقم 

 يوضح الاسبة املئوية والاسبة املطلقة بين فقرات االستبيان 

 6ن=                                                                        

افق  العبارات ت الاسبة  أو

 املئوية 

افق  أو

إلى حد  

 ما

الاسبة 

 املئوية 

ال 

افق   أو

الاسبة 

 املئوية 

الاسبة 

 املطلقة

 %3.5 16.66% 1 50% 3 33.333% 2 اشعر باسترخاء تام قبل البطولة 1

 %4 33.333% 2 0 0 66.666% 4 قلبي بشدة عندما ادخل للملعب وفيه  مهور كبير يخفق  2

اقف محر ة في البطولة  3  %4.5 16.66% 1 16.66% 1 66.666% 4 أتصبب عرقا عندما أتعرض ملو

 %5 0 0 33.333 2 66.666% 4 اشعر باالرتياح عند انسجام الالعبين  4

اقف املفا ئةاستطيع أن اتخذ قرارا حاسما  5  %5.5 0 0 16.66% 1 83.333% 5 بسرعة في املو

أقوم بالضغط على أسناني عندما أالحظ عدم تشجيع الالعبين   6

 50% 3 16.66% 1 33.333% 2 لبعضهم 

2.5% 

 %5 0 0 33.333% 2 66.666% 4 تبقى شهيتي للطعام  يدة حتى في يوم البطولة 7

 %4 33.333 2% 0 0 66.666% 4 النوم قبل البطولةكثيرا ما أعاني من تقطع في  8

 %3.5 16.66% 1 50% 3 33.333% 2 استطيع تصوير ما يمكن ان يحدث في البطولة قبل بدايتها  9

 %2.5 33.333 2 50% 3 16.666% 1 اشعر بجفاف الحلق والبلعوم عندما أشاهد أدائي فريقي  10

 %3 33.333% 2 33.333% 2 33.333% 2 ملرات عديدة قبل املباراةاشعر بالحا ة إلى دخول الحمام  11

اشعر بقدرتي على أداء الوا ب املطلوب مني بمستوى عالي في  12

 0 0 33.333% 2 66.666% 4 البطولة

5% 

 %5 0 0 33.333% 2 66.666% 4 اشعر بالسعادة عندما يتحدث معي الالعبين في أمورهم الخاصة 13

 %5.5 0 0 16.66% 1 83.333% 5 تركيز انتباهي حتى عندما تسير املباراة على نحو غير  يداستطيع  14

أتحدث بهدوء وثقة مع الالعبين حتى عندما يتخذ قرار خاطئ   15

 0 0 66.666% 4 33.333% 2 ضدهم 

5% 

 %4.5 16.66 1 16.66% 1 66.666% 4 أسيطر على  ميع حركاتي في البطولة  مهما كان املوقف محر ا 16

 %5 0 0 33.333% 2 66.666% 4 اشعر أنني املك الطاقة الكافية للقيام بوا بي كمدرب 17

 %2.5 50% 3 16.66% 1 33.333% 2 افقد القدرة على التركيز كلما زاد عدد الجمهور  18

 %4 0 0 66.666% 4 33.333% 2 يضايقني التمييز بين الالعبين في املعاملة من قبل اللجنة املنظمة 19

 %4.5 0 0 50% 3 50% 3 استطيع فهم تحركات املنافس في املباراة بسهولة  20

 %1.5 50% 3 50% 3 0 0 ترتفع حرارة  سمي بشكل غير اعتيادي قبل بداية املباراة  21

 %0.5 83.333% 5 16.666% 1 0 0 أميل إلى انتزاع شعر رأس ي عندما أفكر في البطولة 22

 %2.5 33.333% 2 16.666% 1 50% 3 شجار بين الالعبين يثير قلقيحصول  23

 %2.5 50% 3 16.666% 1 33.333% 2 قبل البطولة اشعر بأالم العضالت املفاجئ  24
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اشعر بالسيطرة والهدوء حتى لو كان أداء الالعبين غير  يد في   25

 33.333% 2 33.333% 2 33.333% 2 املباراة

3% 

بالضغط على راس ي وكأنه سيتفجر عندما ارتكب خطأ ما في  اشعر  26

 33.333% 2 0 0 66.666% 4 البطولة

4% 

اشعر بأنني مبالغ في ردود أفعالي اتجاه املتغيرات املفا ئة أثناء  27

 50% 3 0 0 50% 3 البطولة

3% 

اإلج بة أ افم ة  الفقرات ) يتضاااااح اه الجخ ا السااااا بم أن ون   فر ق اعنيية ة  ال سااااابة املئيية  لصااااا لح  

إلى   2.5(  ألوااب ال سااااااااااااابااة املطلقااة ة  الفقرات الساااااااااااااا بقااة ااا  بجن )  2,3,4,5,7,8,12,13,14,16,17,23,26,27

(  لصاااااااااااااا لح أ افم إلى تااخ ااا   ألوااب ال سااااااااااااابااة املطلقااة ة  الفقرات  1,9,10,15,19(  ياارلااك ة  الفقرات )5.5

( ملا ثاب الن  ماة لصااااااااااااا لح اإلجا باة  ال  ألواة ال ساااااااااااااباة   6،18،22،24( بين ا  ة  الفقرات )  5إلى  2.5السااااااااااااا بقاة )

( ف اا ثااب ال سااااااااااااابااة املئييااة    11(  أااا  باا ل سااااااااااااابااة للفقر  )   2.5إلى    0.5املطلقااة ة  الفقرات الساااااااااااااا بقااة ااا  بجن )  

% لصاااااااااااا لح 50% لصاااااااااااا لح ال أ افم  50( ف  ثب ال ساااااااااااابة املئيية    20% ل ج ب ت الثل    الفقر  ) 33.333

 % لص لح ال أ افم.50% لص لح أ افم  50( ف  ثب ال سبة املئيية   21   الفقر  ) أ افم إلى تخ ا

 مناقشة النتائج:

 .( 2021ان ق ة ثت ئج تس ؤا البح  ت ا  ه  نسبة التيلر النفستي ملخرب  ير  الط  لة ة  بطيلة ل     )  -

 (  ال  ص ب ل سبة املئيية  ال سبة املطلقة بجن عب رات االوت   ن:  1يتضح اه الجخ ا رقم )

(  ه  ت اواااااتط ع أن الور 5(  أتررار )5%( ة  العب ر  رقم )83.333أن أعلى نسااااابة إلج بة ) أ افم ( مل ثب ) -

(  ه  ت  5(  أتررار )%  83.333( ب سااااااااااااابااة )  14قرارا تاا وااااااااااااا اا  بسااااااااااااارعااة ة  املياقف املفاا جئااة ت  عباا ر  رقم )

 اوتط ع لريجة اث ب ه  تمى عنخا  تسجر املب را  على ثحي مجر ج خ ت.

(  ه  ت ألحخ   4(  أتررار )15%( ة  العب ر  رقم )66.666أن أعلى نسبة إلج بة ) أ افم إلى تخ ا  ( مل ثب )  -

%( 66.666ب سااااااااااااابااة )  (19بوااخ د  اقااة اع اللعبجن تمى عنااخااا  يتواار قرار  اا طا ضاااااااااااااااخوم ت  عباا ر  رقم )

 (  ه   ت يط يقني الت  جة بجن اللعبجن ة  املع الة اه قبل اللجنة املن  ة ت.4 أتررار )

أا ل إلى اثدةا   (  ه  ت5(  أتررار )22%( ة  العب ر  رقم )83.333أن أعلى نسااااابة إلج بة ) ال أ افم ( مل ثب ) -

 شعر رأستي عنخا  أفرر ة  البطيلة ت.

(  ه  ت لرلفع ترار     21ة  العباا ر  رقم )  (  0% ( بتررار )  0.000جاا بااة ) أ افم (  ملاا ثااب )  أن أقاال نسااااااااااااابااة إل   -

(  ه  ت   0% (  لررار )  0.000( ب ساااااااااااابة ) 22جساااااااااااااي ب اااااااااااا ل مجر اعت  د  قبل بخاية املب را  ت  عب ر  رقم )

 أا ل إلى اثدةا  شعر رأستي عنخا  أفرر ة  البطيلة ت

يوفم   (  ه  ت 2( ة  العب ر  رقم )    0% ( بتررار ) 0.000أ افم إلى تخ ا  (  مل ثب )  أن أقل نسااااااااااااابة إلج بة )  -

(  ه    0% (  لررار ) 0.000( ب ساااابة ) 8قل ي ب ااااخ  عنخا  اد ل لل لعر  ف   ج خير يبجر ت  العب ر  رقم )

(  ه  ت   0تررار )  أ% (   0.000( ب ساابة ) 26ت يثجرا ا  أع ن  اه لقطع ة  الني  قبل البطيلة ت  العب ر  رقم )
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)     ( ب سااابة  27ت  العب ر  رقم )  اشاااعر ب لطاااور على راساااتي  مل ث  وااايتفمر عنخا  ارلرر  ط  ا  ة  البطيلة

 (  ه  ت اشعر ب ثني اب لغ ة  رد د أفع ل  الم ه املتوجرات املف جئة أان د البطيلة ت 0% (  لررار )  0.000

اشااااااااعر ب الرل       (  ه  ت 4ة  العب ر  رقم ) ( 0% ( بتررار ) 0.000ثب ) أن أقل نساااااااابة إلج بة ) ال أ افم ( مل  -

(  ه  ت اوااااااااااتط ع أن الور قرارا   0% (  لررار )  0.000( ب ساااااااااابة   ) 5عنخ انسااااااااااج   اللعبجن ت  العب ر  رقم )

قى شااخ مي  (  ه  ت لب  0% (  أتررار ) 0.000( ب ساابة )  7ت واا   بساارعة ة  املياقف املف جئة ت  العب ر  رقم )

اشعر بقخرت   (  ه  ت 0% (  أتررار )  0.000)   ( ب سبة12ت  العب ر  رقم ) للطع   ج خ  تمى ة  يي  البطيلة

% (  أتررار  0.000)      ( ب سبة  13على أداد الياجر املطلي  اني ب ستيى ع ل  ة  البطيلة ت  العب ر  رقم )

( ب ساااابة ) 14عبجن ة  أايروم ال  صااااة ت  العب ر  رقم )(  ه  ت اشااااعر ب لسااااع د  عنخا  يتحخ  اع  الل   0) 

(  ه  ت اوااتط ع لريجة اث ب ه  تمى عنخا  تسااجر املب را  على ثحي مجر ج خ ت  العب ر    0% (  أتررار )  0.000

ألحخ  بوخ د  اقة اع اللعبجن تمى عنخا  يتور قرار   (  ه  ت  0% (  أتررار ) 0.000)      ( ب ساااااااااابة  15رقم )

اشاااعر أثني االك الط قة ال  ف ة   (  ه  ت 0% (  أتررار )  0.000( ب سااابة ) 17ت  العب ر  رقم ) خوم  طا ضااا 

يط يقني الت  جة بجن اللعبجن ة   (  ه  ت 0)   % (  أتررار  0.000( ب سبة ) 19للق    بياج ي ت  العب ر  رقم )

اوااااااااتط ع فخم  (  ه  ت  0% (  أتررار ) 0.000ب ساااااااابة )  ( 20املع الة اه قبل اللجنة املن  ة ت  العب ر  رقم )

 لحرمل ت املن فس ة  املب را  بسخيلة ت.

ت اا  تعا  الباا تثااة باا ن املااخرأجن قااخ البعيا اجوااااااااااااالي  العلاي ة  يو ئااة أثفساااااااااااااخم  دعااخاد اللعبجن ثفسااااااااااااا اا   

يى اجداد الفني  دقة  للبطيالت  أن الخرجة الع ل ة جخا اه التيلر ويف ل ار ولب  ة  عو ية اجار على است

اجداد املخ ر  للعبجن  أن الخرجة املعقيلة  املقبيلة ة  ت لة التيلر  االوااااا ث ر  ي ره أن ل ين د افع اخ ة  

لاخفع با للعبجن بح ا ذ  جاخياة إلى املنا فساااااااااااااة  الفيإل  لحق م النما  .  وارا اا  أياخه أوااااااااااااا ااة ملا اال رالار ) 

ثلى تعخ أفطل يو ئة أ  تعبئة ثفس ة لخى الري يتي تمى يستط ع  ( أن ت لة الط قة النفس ة امل 1( )  2004

 اه  للخ  لحق م أفطل أداد أان د املن فسة.

( أن ونا   درجاة اقبيلاة اه التيلر لاخى املاخر   اللعبجن    3( )    2011 يارير اا ار اح يد  انوال  طا   )  

 فسااااااااااة لتحق م اجوخاف  االثم إل  ي ره أن ل ين ت فاا اخ   يحفاوم على اجداد بمخية  ت  ذ  لا املن

 الر  يط حين إل  .

 يطاااااااااااا ف أن أوم القطاااااااااااا ي  املطلي  ليفرو  عنخ اخر  ير  الط  لة ه  الثقة ب لنفس لورض التقل ل اه  

التيلر النفساااااااااااااتي عناخ التاخريار فا لثقاة با لنفس عناخاا  ل ين عا ل اة عناخ ااخر  ير  الطا  لاة لقلال اه التيلر  

أداد اخاا ااا  باا ل ااااااااااااا اال الصاااااااااااااز ح  واارا ينعرس على أداد اللعبجن أاناا د  النفساااااااااااااتي لااخياا  ا اا  يساااااااااااااا عااخه على  

 املن فس ت.
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املسافات   " تأثير انزيمات العضالت الهيكلية واملتغيرات الفسيولوجية على الكفاءة البدنية لدى العبي

 "املتوسطة

 محمد بركة عبدهللا  عبدالرحمن   -د

 حسين الشيخ أحمد محمد   -د 

 د/ املختار أبوبكر محمد  

 مقدمة البحث 

ها عناا عان نياملا مان املخيوااا إل وانمال اإلنساان ع ا  ا ات         ب
لقد وهب هللا جل شأنه اإلنسان إمكاناا  وااااا  عدةادم وميا 

هاا ا اإلمكانااا  والتااااا  ليااا و بيتتااه وامليتمااف الاا ل  نااطر قيااهإل والاام عاان اربااا البحااو الني اا  بأ اااليبه ا تنااددم واراااه 

 ال ل ةحدث تكيفا  في األلياف النضيية .املختيفة بالتدربب الرباض   ا قنن 

أن متتيبااااا  عمييااااا  التاااادربب الرباضاااا   وتتااااوبر القاااادرا  الوديفيااااة فااااي ا ونااااة األ يااااملم ميااااادر  (2007عماااار رشاااادل  وأشااااار 

ضاارورل  نتمااد ع اا  األ اااليب النيميااة والتاارا التدربليااة ا ق  ااة ال اا  ينتمااد ع اا  عيااب الفساايولو ي والبيولااو ي باإلضاااقة إ اا  

يوم أأل رىإل كما أصبح من أألهمية أن ةتنارف وباتف ب النااميون فاي مااا  التادربب الرباضا   ع ا  ماا ةحادث دا ال أجساام ا الن

ماان وداااامل وعميياااا  تقااوم عناااا أج ااا م ا يساااب املختيفااة ح ااام  ساااتتيف أن ةتكياال ماااف النمااال الرباضااا   الاا ل ةقاااوم باااه وبواجاااه 

 (13.ص2007التنب. رشدى.

أن مسااتوبا  اإلناااا  فااي مسااابقا  ا ياادان وا ضاامار اااد أصاابحأل ت ياامل اإل يااا إل األمااار  (2010 صاايملل مايااد ب انااة كمااا اكاار 

الاا ل ةدكااد ع اا  أن التاادربب الرباضاا   ل عتاا  ا سااتوبا  الناليااة أصاابح  نتمااد فااي ا قااام األو  ع اا  ك ياامل ماان النيااوم التاربليااة 

ية التدرببإل وتندف إ   تحسين مساتوى األداء مان  ا   ت مياة واإلنسانية وال   أ  مأل تتبيقاتنا في  بادم قاعيية وكفاءم عمي

اادرا  ال عاب املختيفاة ومان بياناا القادرا  الفسايولوجية وبياافة  اصاة القادرم ع ا  مقاوماة دااهرم التناب النضا ي بأنواعااه 

ل ع ا  ا اتاابة أج ا م املختيفةإل إا ينتيمل األحما  التدربلية م يملا  مختيفة تندف إ   وضف الرباض   في حالة قسيولوجية ينما

ا يسب املختيفة ل ا ومف تكرار التدربب تتحسن ه ا اال تاابا  وبرتفف مستوى اال تاابا  وبرتفف مستوى األداء الرباض  . 

 (138. ص  2010 ب انة . 

بر إل إ اا  أن ال اادف األ الاا   لنمييااا  التاادربب فااي مسااابقا  ا ياارل هااو تحسااين وتتااو (2000عيااام الاادةن عباادا خالا  وباا كر 

 من ا تسابا وال   ةرتبط بيفة أ ا ية برقف كفاءم أج  م ا يساب املختيفةإلوححاداث التكيفاا  البيولوجياة فاي تيام األج ا مإل 

والتااادربب و ااايية ولاااط  ناةاااة فاااي حاااد ااتاااهإل ق اااو  نمااال ع ااا  إعتااااء الفرصاااة الكامياااة ليفااارد لتأدةاااة واجباتاااه باااأع   مساااتوى مااان 

   ( 179. ص2000الكفاءم. عبد ا خالا . 

 مان واشيمل
 
إل إ ا  أناه ال تكمان  (1992و ا يمل  االب   (1999محماد القاط  و (إل 2003النا  عبادالفتا إل أحماد نيارالدةن   أباو كا 

أهميااة التاادربب فااي إحااداث التكياال بوجااه عااام ولكاان ةاااب أن نوجااه نوعيااة ا سااابقة والاام بتحيياال أن مااة أنتااا  التااااة ال اا  

تخضااف تحانااا تياام ا سااابقة  ااا ل ااا ماان أهميااة ايااوى فااي إعااادم وب اااء بااراما تدربليااة واكتشاااف القاادرا  ا  ركيااة وا خيااام  

عنااا  ال إنساانإل لاب التوجيااه  مار اة ناو  مناين ماان األنشاتة الرباضاية ةات ءم مااف ماا ةتمياه باهإل وا ياال  الفسايولوجية ال ا  ةتمياه

( ،  القط. 196-165. ص 2003بال اا  وتحقيا ا ستوبا  ا تيوبة مف االاتياد في الواأل وا ي د. (عبد الفتا ،نير الين. 

 (181،  1992( ،   الب ،41.ص1999
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 وأهميته: مشكلة البحث 

فاي محاولااة ماان الباحااو لتااوقيمل م بااد مان ا نيومااا  فااي ماااا  عيااب اإلن بمااا  الترخي ا   إل قاالن تحدةااد ومنرقااة م اال هاا ا ال ااو  

ماان الت يااملا  تحاادث فااي   ةااا األناااية ويشاامل الت يااملا  فااي اربقااة إنتااا  التااااة هااواة  و ألهااواة  إل وكاا لم فااي كميااة األلياااف 

شااامل الت ياااملا  ال وامياااة لينضاااية مااان جاااراء التااادربب  باااادم ا ااااةايوبين  وأكسااادم ا ي ةكاااوجين النضااايية السااارانة والبتي اااة وي

وعااااااادد ويياااااااب ا اةتوك ااااااادربا   بياااااااو  التاااااااااة ( و  باااااااادم قاعيياااااااة إن بماااااااا  التم يااااااال ال ااااااا اة  و دورم كاااااااربل  و  باااااااادم مخااااااا ون 

دام الاااادهون  واااااود ليتااااااة إل إمااااا الت يااااملا  ا ي ةكااااوجين بالنضااااية و بااااادم أكساااادم الاااادهون و بااااادم ااااادرم النضااااية ع اااا  ا ااااتخ

و  بااااادم  ATP( و  بااااادم مخاااا ون النضااااية ماااان  ATP-PCال هواميااااة فااااي النضااااية قتشاااامل  بااااادم إنتااااا  التااااااة ال هواميااااة ب  ااااام  

تاااة نشاط اإلن بما  ا ساعدم في أنتا  التااة ال هوامية وك لم  باادم اادرم النضاية ع ا  ا اتخدام ا ي ةكاوجين إلنتاا  ال

 ب يا  األكايين 

 قلن تحدةد ومنرقة م ل متتيبا  التااة والكفاءم ا يكانيكية ال ان ك األكايين هو أمر ضرورل لألداء في ه ا البحو 

ع   أن القيا ا  الفسيولوجيةإل (Alejandro  2005( واليااندرو Andrew and Bosch  2006أندرو و بو تر ةتفا  ل م 

ا يدانية ال   تارى ع   ا تسابقين من أهب أ االيب واارا تق اين األحماا  التدربلياةإل ليتنارف ع ا  مادى  واء ا نميية مانا أو 

ا اااتنداد ا تسااااابا ألداء التاااادربب  . وباااااب ع اااا  ا اااادر  إجااااراء بنااااع اال تبااااارا  الفساااايولوجية ليتناااارف ع اااا  حالااااة ا تسااااابا 

م ا ابة األحماا  التدربلياة   الاة ا تسااباإل وتا اب مشاكية  الفسيولوجية ودرجة ا تنداداإل ح م ةتمكن من ا  كب ع   مدى

ا ااااتخدام أحمااااا  تدربليااااة عاليااااةإل اااااد تااااددل ليوصااااو  بال عااااب إ اااا  حالااااة اإلقااااراط فااااي التاااادربب والفضاااال فااااي تحقيااااا التكياااال 

دايقاة ليتنارف الفسيولو ي ألج  م ا يسب ماف متتيباا  التادربب واال تباارا  الفسايولوجية ا نميياة راي التربقاة ا  الياة وال

ع ااا  حالاااه ا تسااااباإل نيااامل أىناااا تحتاااا  إ ااا  إمكاناااا  بشاااربة متخيياااة وحمكاناااا  مادةاااةإل قمنرقاااة ا ااادر  با  الاااة الفسااايولوجية 

ليمتساااابا مااان  ااا   إجاااراء بنااااع اال تباااارا  لاااط  هااادقا بحااااد ااتاااه ولكاناااا عميياااة تنااادف إ اااا  تقاااوبب حالاااة ا تساااابا واليااااملاما 

م ةااتمكن باا لم ماان االرتقاااء بكفاااءم أج اا ا ا يسااب ا  يوبااة إ اا  أا اا م ماادى ممكاان أل اااء عمييااة التدربليااة ال اا  ةخضااف ل اااإل ح اا

 (Alejandro, 2005  p.51-54)،  (Andrew Bosch, 2006 , p.10 ) التدربب.

اتين ولاب يساتتف الدرا اا  الساابقة فاي حادود عياب البااح ونإل تحدةاد ع ااة واتا ة  فاي الت ياملا  البيوكيميامياة باين إنا بب كرباا

( فااي مياال الاادم وبااين ال كتااا  فااي مياال الاادمإل واااد أد اار  األبحاااث أن ال كتااا  CPK)Creatin Phosphkinaseقو اافوكينه 

األ ا ية في ميل الدم ليرباضيين ال  ور ةرتبط بنسبة الدهون ول  ا ةمكن أن نستخدمه  أدام لتقييب الييااة البدنيةإل ومن 

 Lactate(وأناااااا بب الكتااااااا  دل هياااااادرجينه CPK)Creatin Phosphkinaseوكينه األهميااااااة  تقياااااايب إناااااا بب كرباااااااتين قو ااااااف

Dehydrogenase(LDH .في ميل الدم بند التدرببا  والسبااا  الرباضية وألرا ع   ال كتا  األ ا ية) 

لفح   األلياف النضيية وبنع الت ياملا  البيوكيميامياة واإلن بماا  ا دكسادم  والدرا ة ا  الية  تنت  الفرصة ليباح ون 

وا يييكولية املختارم لرباض   السبااا  وال   من شأىنا أن يساعد مدرب   بااا  مساقا  ا يرل في الواوف ع   ق ب تق ين 

 األحما  التدربلية من أجل الوصو  بالرباض   إ   أقضل مستوى ةمكن الوصو  إليه.

بااأن التتبيقاا  ا  دة ااة لتق يااا  الكيميااء ا  يوبااة وكيميااء األناااية ال اا  تاب ا ااتخدم ا ع اا  ( 2002كماا اكاار صايملل اتااب  

عضااا   اإلنساااان أعتاااأل بناااع ا نيوماااا  ع ااا   ياااام  ووداااامل أليااااف النضااا   فاااي الرجاااا  الرباضااايين ونيااامل الرباضااايينإل 

خيام  األةضية وتركياب األليااف فاي الرباضايين اول الدرجاة ا رتفناة.  ورنب الم القييل من ا نيوما  ا تاحة ال   تيل ا 

 (154-149. ص  2002 اتب. 
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حياااااااو تباااااااين ليبااااااااح ون مااااااان  ااااااا   م ح اااااااه نتااااااااما السااااااابااا  امل يياااااااة واإلاييمياااااااة ل عباااااااين امل ياااااااين فاااااااي  ااااااابااا  ا سااااااااقا  

اإلاييمياااة ل عباااين بااادو  ا ياااوار وال تااااما  متااامل( بييلياااا ضااانل ا ساااتوى مقارناااة با ساااتوبا  3000-1500-800ا تو اااتة جرل 

 املخيبة ال   ةحيل عيينا ال عبين في امل اقل اإلاييمية وك لم د ور ع ما  التنب ا بكر ع   ال عبين.

ولااا لم ةحااااولوا البااااح ون إةاااااد ا  ياااو  ل اااا ا ا شاااكية ليوصاااو  بالرباضااايين إ ااا  مسااااتوبا  تمكاااانب مااان ا  ياااو  ع ااا  نتاااااما 

 أقضل.

 إنا بب  ةحاولوا الباح ون من     ه ا الدرا ة منرقة مادى تاأليمل حمياين مختيفاة الشادم ع ا  الت ياملا  البيوكيميامياة وأةضا

(  إنا بب Creatine Phosphokinase CPK( إنا بب كربااتين قسافوكي يه Lactate Dehydrogenase LDHالكتاا  دهنيادروجي يه

 Alanine(  إنااااااا بب أمي اااااااوتر انسااااااافيملة  Aspartate Aminotransferase -ASTأ ااااااايملتطأل أماااااااين أمي اااااااو ترانسااااااافيملة  

Aminotransferase -ALT وحااامع ال كتياام  )Lactate Acid  ع اا  الكفاااءم الفساايولوجية )VO2max  لرباضاا   ا ساااقا )

 متمل(.  3000-1500- 800ا تو تة  جرل 

يميامياة ل اا ألار ع ا  األج ا م الوديفياة واادرتنا ع ا  اد أجربأل الندةاد مان الدرا اا  إ ا  إن لييملنااما التادربت  والت ياملا  البيوك

إحاااداث الفااارا فاااي ا ساااتوى البااادن  لااادى الرباضااايينإل وت اولاااأل هااا ا الدرا اااا  التنااارف ع ااا  مت ياااملا  ا  اااد األا ااا م ال اااان ك 

ونيملهاااااا مااااان ا ت ياااااملا  الفسااااايولوجيةإل  –أحماااااام الااااادم  –هرموناااااا  الااااادم  –نسااااابة الااااادهون  –األكاااااايينإل وتركياااااب ا يساااااب 

(إل ودرا اة 2014)   et al Asghar Hadidiاسايار حادةادل ور ارون إل ودرا اة Aldeam Facey (2017)الادةب قالا   درا اة ك

إل ودرا ااااة al Santos  et (2012)  ااااانتو إل ودرا ااااة Anugweje and Okonko( (2012)انوجااااو  وأ ونكااااو 

(إل وبتضاو مماا  ابا أناه لاب تاار درا اة 1983) al  Fred etقرباد ور ارون إل ودرا اة  al Totsuka et (2002)تويساو اور رون

واحاادم فااي حاادود عيااب الباااح ون  نرقااة تااأليمل ا اات ف األحمااا  التدربليااة ماان  اا   جاارل  ساااقة ع اا  ا ت يااملا  البيوكيمياميااة  

LDH-CPK إلوال كتطأل إلAST-ALT . إلوع اانب بمستوى ا  د األا  م ال ان ك األكايين 

الباااااح ون أن أهمياااااة درا اااااة تيااااام ا ت ياااااملا  البيوكيمياميااااة  و الفسااااايولوجية ا خاصاااااة بنشااااااط إن بماااااا   وب اااااء ع ااااا  الااااام ةااااارى 

   الة ال عب وادراته البدنية مما ةاني ا نسيمل في االتااا 
 
النض   يساعدنا في تيميب الوحدا  التدربلية بشكل جيد وققا

 قضل ا ستوبا  الرباضية ا مك ة.الص يح با ستوى البدن  ا تيو  ومحاولة االرتقاء به أل 

 أهداف البحث:

  أهداف البحو:   هندف البحو إ   درا ة : 1/3

 3000-1500-800ل عباين ابال جارل  CPK –MM- BB- MB) –(LDH-1-2-3) Lactate – ASTالت ياملا  البيوكيميامياة   .1

 متمل وبندا .

(وا  اد األا ا م ل  اان ك األكاايين   ALT- AST- Lactate- CPK- LDHالن ااة باين مساتوى الت ياملا  البيوكيميامياة     .2

VO2max متمل .  3000-1500-800(ل عت   وجرل 

 فروض البحث.  3/5

 باين القيا اين القب اي و البنادل  فاي   -1
 
لادى   LDH-1-2-3) –(CPK,BB-MB-MM)- AST- Lactateتوجاد قاروا دالاة إحيااميا

   البندل.متمل وليا و القيا  3000-1500-800العت  جرل 

(  VO2max( والكفااااءم الفسااايولوجية  ALT - Lactate-CPK-LDH-توجاااد ع ااااة باااين مساااتوى الت ياااملا  البيوكيميامياااة   -2

 متمل .  3000-1500-800ل عت  جرل 

(  VO2max( والكفاااااءم الفساااايولوجية  AST- Lactate-CPK-LDH-توجااااد ع اااااة بااااين مسااااتوى الت يااااملا  البيوكيمياميااااة    -3

  متمل .  3000-1500-800ل عت  جرل 
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 /مصطلحات البحث:5

 (CPK) Creatin Phosphokinaseإن بب كرباتين قو فوكينه ●

أحاد إن بماا  ميال الادم وانارف أةضاا با اب  CPK ناد  Hochachka and Mossey (1998) هوشاشاكا ومولا م نرقاه 

ة ااادر  ضااامن ق اااة األن بماااا  ال ااياااة وبقاااوم هااا ا األنااا بب بتحفياااه  ( وأناااة2-3-7-2وتيااانيفة األن ب ااا  هاااو   CKكربااااتين كيناااه 

     ال  ام الفو فاي .   ATPالتفاع   ا خاصة بلنتا  
 
 (Mossey, 1998 , p . 240الهواميا

 -وبمتيم ل لة شبينا  إن بمية وري :

● CPK-MM  وانرفCathodal Enzyme . ةوجد ب  ارم با خ ةا النض   ال يكيية 

● CPK-BB  انرف وAnodal Enzyme . ةوجد ب  ارم في أناية املخ 

● CPK-MB  وانرفHybird Enzyme . وبوجد ب  ارم في عضية القيب 

●  (Mckee, T., &Mckee, 1996 , p. 145) 

 Lactate Dehydrogenase(LDH)إن بب الكتا  دل هيدرجينه: ●

أن إنا بب الكتاا  دل هيادرجينه هاو أحادى إن بماا  ميال  Ropergs  &  Roperts (1997)روبياملج  وروبياملي وانرقاه 

الدم وهو  أحد اإلن بما  ا درجة بالف ة ا دكسادم املختهلاة وبضاتيف إنا بب لكتاا  دل هيادروجينه بأحاد األدوار ال اماة فاي 

  ((Ropergs &  Roperts, 1997 , p. 233التفاع   البيوكيميامية ا خاصة ب  ام ا ييك م الألهوامية الكتا  . 

 -ري :  LDH( أن شبينا  إن بب 1980  بي  وب كر 

- H (LHD- 1-2-3 . وري  امدم في األلياف النضيية البتي ة ) 

(Pette,1998 . p. 10                      

 Lactic Acidحامع ال كتيم :   ●

ال      (1999عناء   مة   شيمل   اإلن بما   ا يييكوجين وا ييو و  بوا تة بنع  ةنتا من تحييل  ال كتيم  أن حامع  إ   

له   ةرم   دهنيدروجي يه  ال كتا   إن بب  بمساعدم  ال كتيم  إ   حامع  ا ييو و   تحيل  .  LHDينمل ع    .   1999.    مة 

 (  117ص

 Maximal Oxygen up take (VO2 max) -ا  د األا  م ال ان ك األكايين : ●

األكايين   ال ان ك  األا  م  مقا ه    vo2maxا  د  األكايين  من  كمية  أكيمل  ع    ا  يو   في  النض    مقدرا  هو 

 ( . 36.ص  2000با  ي لتمل في الدايقة..    ةو ل.  

 الدراسات املشابهة واملرتبطة

 ( .1996حمد أحمد علي , وصالح مصطفى منس ي )  -1

تااأليمل املي ااود الباادن  ح اام اإلىناااك ع اا  إناا بب كرباااتين قو اافوكي يه وا ييو ااو  وحمااع ال كتياام فااي الاادم  :ع ااوان الدرا ااة 

 وع اانما ببنع ا ت يملا  الفسيوكيميامية واالناا  الرا   ع د ماموعة عمربة مختارم من السباحين .

منرقاة ألار اإلىنااك ع اا  إنا بب كربااتين قو افوكي يه وا ييو او  وحماع ال كتيام فاي الادم وع اانماا باابنع  :هادف الدرا اة 

  ا ت يملا  الفسيوكيميامية واالناا  الرا   لدى ماموعة من السباحين

 :إجراءات الدراسة 

 . الدرا ةا تخدم الباح ان ا  هج التاربت  والم   ممة لتبينة ا  هج ا ستخدم : 

. 16تب ا تيار الني ة بالتربقة النمدةة والبالغ عددهب  -الني ة :
 
  باحا

 تب تتبيا الدرا ة بمير . البط ة :
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 :أهم النتائج 

وا ييو ااو   CPKبط مااا الةوجااد ارتباااط دا  بااين  اال ماان  والنساالية،ةوجااد ارتباااط دا  بااين ا ييو ااو  والساانة ا  يوبااة ا تيقااة  

 البدن .ا ت يملا  الفسيولوجية املختارم في القيا ا  بند أداء املي ود وحمع ال كتيم وبين 

 ( .1998هللا )  أحمد فضلمحمد  -2

ل عتا  السارعة وتحمال  AST , CPKا تشفاء إن ب    ةدة اميكيتأليمل ا ت ف تدرببا  القدرم ال هوامية ع   : الدرا ةع وان 

 السرعة في النا  القوى .

  الدرا ة:هدف 

لادى   AST , CPKا تشافاء إن ب ا   كياةدة اميالتنارف ع ا  تاأليمل ا ات ف التادرببا  ال هوامياة الفو افاتية وال كتيكياة ع ا  

 العت  السرعة والتحمل السرعة في النا  القوى .

 إجراءا  الدرا ة :

 ا تخدم الباحو ا  هج التاربت  والم   ممة لتبينة الدرا ة  .-ا  هج ا ستخدم :

 من العت  النا  القوى .  8تب ا تيار الني ة بالتربقة النمدةة والبالغ عددهب -الني ة :
 
 العبا

 تب تتبيا الدرا ة بمير . البط ة :

 -أهب ال تاما :

 لاا  ب أنتااا  التااااة ال هواميااة إل فااي حااين لااب ةحاادث أل   CPKحاادوث  بااادم فااي قاعييااة إناا بب  
 
( ع ااد ت فياا  أحمااا  تدربليااة وققااا

 ( .AST بادم في قاعيية إن بب  

 Fred , et al   (1983. )فريد و آخرون دراسة  -1

 الت يملا  اإلن بمية في ميل الدم أل اء تدرببا   باا ا اراتون . -: عنوان الدراسة

Serum Enzyme Changes During Marathon Training 

 -هدف الدرا ة :

 منرقة الت يملا  اإلن بمية في ميل الدم أل اء تدرببا   باا ا اراتون . 

   -إجراءا  الدرا ة :

 ا تخدم الباح ون ا  هج التاربت  والم   ممة لتبينة الدرا ة . ا  هج ا ستخدم : 

 من عدامين ا ساقا  التوبية . 2بالتربقة النمدةة واوام ا تب ا تيار الني ة الني ة : 

 تب تتبيا الدرا ة باليملي ا  . البط ة : 

 -أهب ال تاما :

و ان ميدر ل بادم في إن بما  عضية القيب    LDH-CPKأن تأليمل ممار ة التماربن الرباضية ع   ا دى التوبل ع   إن بما   

 .   ALTداتة في إن بب الكبدوالنض   ال يكيية إل و وجود ارتفاعا  م

 Hellsten et al   (1996. )هيلستين و آخرون  -2

 -عنوان الدراسة :

 درا ة تأليمل التدربب ع   الدراجة ال وامية ع   أنشتة اإلن بما  ا ضادم لألكسدم في النض   ال يكيية   سب اإلنسان  

Effect of Sprint Cycle Training on Activies of Antioxidaant in Human Skeletal Muscle 

 -هدف الدرا ة:
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أ ع    ال وامية  الدراجة  ع    التدربب  تأليمل  اإلن بما    منرقة  النض     GPX – GR – SODنشتة  في  لألكسدم  ا ضادم   )

 ال يكيية   سب اإلنسان . 

 -إجراءا  الدرا ة :

 ا تخدم الباح ون ا  هج التاربت  والم   ممة لتبينة الدرا ة . ا  هج ا ستخدم : 

 الدرجا  ال وامية. من رباض     6تب ا تيار الني ة بالتربقة النمدةة والبالغ عددهب الني ة : 

 تب تتبيا الدرا ة بأمربكا .  البط ة :

 -أهب ال تاما :

التدربب ع   الدراجة ال وامية أدى إ    بادم من وبة في نشاط إن بما  النض   ال   تب تدرببنا إل ل ا ةددل إ   تحسن في أنتا   

 التااة ال هوامية . 

 إجراءات البحث

: منهج البحث:
ً
 -أوال

القيا   القب ي  ا تخدم   ب  ام  البحو  لتبينة  ا سحي( الم   ممة  الوصف   األ يو   ا  هج  البندل(    –الباحو 

 متمل(. 3000-1500-800ليماموعا  العبين ا ساقا  ا تو تة  

: مجاالت البحث:
ُ
 -ثانيا

 ليليا.  -تب إجراء الدرا ة بمضمار ا دة ة الرباضية بترابي  امليا  ا كان :  -1

متمل ( ا اييين باالتحاد الييت  أللنا  القوى    3000-1500-800العبين ا ساقا  ا تو تة  جرل امليا  اللشرل:   -2

 . 2019\2018ليمو ب الرباض   

    الفتملم اليباحية من الساعة  2019\1\17إ      2019\1\12أةام في الفتملم   6ا ت راأل الدرا ة    امليا  ال من :  -3

 إ    9
 
  ل ة 12صباحا

 
 وم . د را

: عينة البحث:
ً
  -ثالثا

تب ا تيار عي ة الدرا اة بالتربقاة النمدةاة مان العتا  النادو وا يارل ا ااييين باالتحااد الييتا  أللناا  القاوىإل ع ا  أن 

 ماان الاادةن تااب مشاااركانب فااي بتااوال  ا و ااب 15 اا وا إل وبيااغ ييااب الني ااة مامااوع ب   6- 3ةكااون عماارهب التاادربت  ماان 
 
(العبااا

 من  ل مسابقة . 41من أصل  2019\2018الرباض   
 
 العبا

 (1جدول ) 

 التوصيف اإلحصائي لالعبي عينة البحث في املتغيرات االنثروبرمترية 

 ا ت يملا  األ ا ية 

 ماموعة ا ساقا  ا تو تة 

 ا تو ط 
االنحراف  

 ا نيارل 

منامل  

 االلتواء 

 0.233 0.84 20.50 السن بالس ة

 0.485 2.16 178.67 التو  بالسنتمتمل 

 0.711 2.67 64.28 الو ن بالكييو جرام 

 0.369 2.22 6.03 كتية مستح ا يسب % 

 0.425 0.89 20.14 كتية مستح ا يسب كغ/ ب 
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 الساااااانإل التااااااو إل الااااااو نإل كتيااااااة مسااااااتح  (أن ايمااااااة مناماااااال االلتااااااواء فااااااي ا ت يااااااملا  االن ملومتملةااااااة1ةتضااااااو ماااااان ا ياااااادو   

 ( مما ةد  ع   تاان  أقراد عي ة البحو في ا خيام  االن ملومتملةة. 3+ 3-ا يسب(أنحير ما بين  

 ( 2جدول ) 

 التوصيف اإلحصائي لالعبي عينة البحث في القياسات الحيوية في الراحة 

 

  

 

 ا ت يملا 

 متمل 800ماموعة جرل 

منامل   5ن = 

 االلتواء 

 متمل 1500ماموعة جرل 

منامل   5ن = 

 االلتواء 
 وحدم القيا  ا ت يملاتا  يوبة 

ا تو ط  

 ا  ساب  

االنحراف  

 ا نيارل 

ا تو ط  

 ا  ساب  

االنحراف  

 ا نيارل 

 0.50 5.93 61 0.25 12.12 64 دايقة \نبضة ال بع

 0.85 11.98 74.67 1.91 9.43 116.13 رمبا \ميب ض ط الدم  االنقباض  ( 

 0.29 10.04 120 1.45 6.45 66.13  مبا \ميب ض ط الدم  االنلساا ( 

 1.73 0.26 4.18 0.75 0.20 4.35 باليتمل السنة ا  يوبة

Vomax  0.84 291.06 3966.8 1.30 227.50 3799 ميييتمل 

 

 ا ت يملا 

 متمل 3000ماموعة جرل 

 منامل االلتواء 5ن = 

 االنحراف ا نيارل  ا تو ط ا  ساب   وحدم القيا  ا  يوبة  ا ت يملا 

 0.25 8.12 62 دايقة \نبضة ال بع

 1.91 10.43 116.13 رمبا \ميب ض ط الدم  االنقباض  ( 

 0.45 0.45 61.13  مبا \ميب ض ط الدم  االنلساا ( 

 1.75 8.20 6.35 باليتمل السنة ا  يوبة

Vomax  3.30 227.50 32.99 ميييتمل 
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ا يدو    من  أ2ةتضو  ا  يوبةإل    ن(  السنة  الدمإل  ض ط  ا  يوبة  ال بعإل  ا ت يملا   في  االلتواء  منامل  ايمة 

Vomax  مما ةد  ع   تاان  أقراد عي ة البحو في ا خيام  ا  يوبة.  3+ 3-(أنحير ما بين ) 

: شروط اختيار العينة:
ً
 -رابعا

 ليشروط التالية:
 
 -تب ا تيار عي ة البحو وققا

  ا اييين باالتحاد الييت  أللنا  القوى وتب إشراك ب في بتوال  ا و ب الرباض    جميف إقراد الني ة من العت -1

2018-2019 . 

 االنت ام في التدربب الرباض  .  -2

   وا . 3ال ةقل عمرم التدربت  عن  -3

 أن ةكون إقراد الني ة البحو ع   منرقة مسبقة بفكرم البحو وأهميته.  -4

 ومند  ضربا  القيب وض ط الدم وإلصابا  الرباضية .  CBC  مة ا  الة الص ية من حيو نتاما تحييل   -5

: وسائل جمع البيانات 
ً
 خامسا

 -القيا ا  األولية:

 السن : تب احتسابه ألار  ش ر ع د بداةة القيا  القب ي.  -

 .  Rest meterالتو  الك ي لليسب: تب ايا ه ألار    تيمتمل با تخدام مقيا  التو   -

 و ن ا يسب: تب ايا ه ألار  نيل كييو جرام با تخدام ميهان ات .  -

 .  I dexمدشر كتية ا يسب: تب احتسابه بالنسبة ا  وبة -

 -القياسات واالختبارات الفسيولوجية:

 معدل النبض في الراحة.  -1

التبية   السماعة  با تخدام  مباشرم  القيب  الراحة بسما  ضربا   في  ال بع  إل والم  Stethoscopeتب ايا  مند  

 بوضن ا في الفراغ البين  ليضيف ا خام  من ا ي ة الطسرى لييدر ال عبإل واحتسا  عدد ضربا  القيب  دم دايقة. 

 قياس الكفاءة البدنية.  -2

ةاتب اياا  ا  اد األا ا م ال اان ك األكاايين مان  ا   اياام  Physical Working Capacityاياا  الكفااءم البدنياة 

ال عااب بااأداء ج ااد باادن  متاادر  الشاادم متواصاال األداء ح اام الوصااو  ال عااب  رحيااة التنااب أو عاادم القاادرم ع اا  اال ااتمرار فااي 

م فاااي التحييااال ا باشااار ل اااا ا  األداء ح ااام التواااال  ع ااا  السااايمل ا تحااارك أو الدراجاااة االرجومتملةاااة ( ةتيااال با اااا  أ ااار  ساااتخد

وباإلضاااااقة إ اااا  بنااااع  VO2maxالتاااا ف  أل اااااء األداء إل وماااان  اااا   ا ي ااااا  تد اااا  اااااراءم ا  ااااد األا اااا م ال ااااان ك األكااااايين 

 ... ونيملها .  Bpومند  ض ط الدم  BRومند  الت ف   HRمدشرا  األ رى كمند  القيب 

 .  اال بيملوميتمل  باليتمل( با تخدام ج اV .Cتب ايا    ايا  السنة ا  يوبة. -3

 قياس ضغط الدم.  -4

أ اااان   ( دةاتياااا 40(  بياااوربر بااا  ام Breuer BM40تاااب اياااا  ضااا ط الااادم االنقباضااا   واالنلسااااا  با اااتخدام ج اااا 

 الي فإل الم بوضنه حو  النضد ويش يل ا ي ا  لل يو  ع   نتاما   ية و رانة لض ط الدم. 

 تب القيا  ل ث مرا  ليتأكد من ص ة القراءا  . -

 -القياسات البيوكيميائية : -
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Complete Blood Count(CBC   )ايا  نسبة تركيه هيموجيوبين : ةحدد ه ا اال تبار وجود ققر دم أو عدم وجودمإل  .1

 صورم الدم الكامية .

وبمكان تمياها BB –MB – MMفاي الادم حياو ة قساب شابيناته إ ا   CPKايا  نسبة تركيه إنا بب كربااتين قسافوكينيا   .2

 .Electrophoresisبتربقة الفيل الك رباة  

 -LDH1- LDH2 –LDH3- LDH4في الدم وب قسب شبيناته إ     LDHايا  نسبة تركيه إن بب الكتا  دل هيدروج يه   .3

LDH5 إل وبمكن قييه وتميهها بتربقة الفيل الك رباة) )Electrophoresis                                  . 

( هو ا خاص بارل ا ساقا  ا تو تة متمل ألنه هو السامد في األلياف النضيية البتي ة    LDH  1-2-3إن بب   -

 90 :10                                                           . ) 

 مااااان إنااااا بب   .4
 
وبمكااااان قيااااايه وتميههاااااا بتربقاااااة الفيااااال الك ربااااااة   ALT) SGPT, (AST)SGOTاياااااا  مساااااتوى كااااا 

Electrophoresis. 

 .Spectrophotometryحمع ال كتيم بالدم بتربقة الضوء التيف   Lacticoicidايا  مستوى  .5

 : الفحص اإلكلينيكي
ً
 للجهاز العضلي الهيكلي.  Clinical Examinationسادسا

( إل 5 ( ( ماان اباال أ ياااة  ماان  مختياامل الييليااة ليتحالياال التبيااة(  مرقااا  CBCاااام الباحااو باالجراء تحيياال ليااورم الاادم 

ع اا  عي ااة األو اا  ليبحااو ب اارم تقياايب حالااة الاادم وا ااتبناد ال عبااين الاادةن  نااانون ماان ققاار الاادمإل وكاا لم لااب أجااراء الفحاا  

 –ع ا  عي اة البحاو ماان ابال أ يااة  ع اام ماان  مستشافب ا  اوادث إبو اييب بتاارابي   Clinical Examinationاإل يينيكا  

ال يك يإل وا تبناد ال عباين اول اإلصاابا  النضايية وااللاناباا  واألورام ا يااحبة ليليا (إل ب رم تقييب حالة ا ي ا  النض ي 

 لإلصابا  الرباضيةإل والم لتأليملها ع   مستوى نشاط اإلن بما  ايد الدرا ة.

 متر   800( لالعبي جري CBC( يوضح صورة الدم ) 3جدول) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أصل 15العبين لتيبح الني ة األ ا ية  ( 26واد أ فر  ه ا اإلجراءا  عن ا تبناد  
 
.  41( العبا

 
 العبا

 

 

وحدم   CBCايا ا  

 القيا 

 5الني ة  4الني ة  3الني ة  2الني ة  1الني ة 

 L10 6.4 5.3 6.3 5.0 3.8/9 كرا  الدم البيضاء 

 mg/dl 15.6 15.8 15.2 14.7 14.3 ل موجيوبين ا

 L10 5.69 5.65 5.68 5.67 5.67/9 كرا  الدم ا  مراء 

 L10 217 304 202 194 259/9 اليفامح الدموبة 
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 متر 1500( لالعبي جري CBC( يوضح صورة الدم) 4جدول ) 

 CBCايا ا  
وحدم  

 القيا 
 5الني ة  4الني ة  3الني ة  2الني ة  1الني ة 

 L10 7.1 5.4 5.0 4.8 8.4/9 كرا  الدم البيضاء 

 mg/dl 14.5 15.7 14.2 15.5 15.3 ال موجيوبين

 L10 5.80 6.21 5.51 6.23 5.19/9 كرا  الدم ا  مراء 

 L10 333 248 251 241 313/9 اليفامح الدموبة 

 متر 3000( لالعبي جري   CBC( يوضح صورة الدم) 5جدول ) 

وحدم   CBCايا ا  

 القيا 

 5الني ة  4الني ة  3الني ة  2الني ة  1الني ة 

 L10 9.0 6.7 5.9 6.4 5.3/9 كرا  الدم البيضاء 

 mg/dl 15.0 13.3 13.0 15.6 15.8 ل موجيوبين ا

 L10 6.01 4.82 5.68 5.69 5.65/9 كرا  الدم ا  مراء 

 L10 188 226 313 217 304/9 اليفامح الدموبة 

أن جميف ال عبين في حالة جيدم ال  نانون من ققر دم و ك لم    CBCةتضو من ا يدولين السابقين ا خاص بتحييل  

 االلانابا  ا ياحبة لإلصابا  الرباضية . 

 -نتاما النسب التبينة لتحاليل الدم :

 /9L10 .10 -4كرا  الدم البيضاء = 

 . 15.5mg/dl–11.5ال موجيوبين 

 /9L10 .  6.5 – 4.5كرا  الدم ا  مراء = 

 /9L10 .366–155اليفامح الدموبة = 

: األجهزة واألدوات املستخدمة:
ً
 -سابعا

  اعا  إةقاف رامية.  -1

 ا تمارا  ياييل .  -2

 إل وا ندا  التكمييية ا خاصة عنا. Panasonic M3000رلة تيوبر " اميملا" قيدةو ارا    -3

 . Panasonic VHSشرامط ياييل قيدةو ارا    -4

  ب.10أييام   Syringesحقن ب  تيكية  -5
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 مرامةإل وحامل األنابطب ا خاص عنا. أنابطب ا تبار  -6

 .Ice Boxص دوا حفظ عي ا  الدم  -7

 إل وأربتة وشرامط الصقة. Antiseptic Solutionمت ر موضعي  -8

 لقيا  التو  الك ي لليسب  ب(.  Restameterج ا  ر تاميتمل  -9

 ج ا  ا يهان التت  لقيا  و ن ال عب "كاب".  -10

: اإلجراءات التمهيدية السابقة للقياس:
ً
 -ثامنا

 ابل أن ةقوم الباح ون بلجراء تاربة الدرا ة وتتبيا القيا ا  اام بأداء بنع اإلجراءا  التم يدةة وري:

حيااار أقاااراد عي اااة الدرا اااة مااان العباااين  ا يااارل ا ااااييين فاااي االتحااااد الييتااا  أللناااا  القاااوى وتاااب جماااف البياناااا  ا خاصاااة  -1

 ( عن اربا أعداد أ تمارم جمف البيانا    .  السن إل التو إلالو نإل مدشر كتية ا يسبإل النمر التدربت 

 لتنااربف ب بالدرا ااة وهاادق ا وأهميانااا أل اا  ا واققااة مااانب ع اا  تتبيااا  -2
 
االتيااا  بالسااادم ا اادربين وتااب مقااابيانب رخياايا

 القيا ا  ع   العبين  ا يرل وتب تحدةد ميناد إلجراء الدرا ة.

خدم ا ا ااادربين أل ااااء تااادرببنب لني اااة البحاااو وجاااداو  ا ختاااط االاااا   مااان ابااال البااااح ون ع ااا  اااارا التااادربب الااا ل  سااات -3

 الس وبة  .

راع  الباح ون أن ةتب أ د مواققة أقراد عي ة الدرا ة  ع   أن ةكون لدهنب الرنبة األكيدم في ا شاركة في الدرا ة دون  -4

ع اا  الدرا ااة بنتاااما إجبااار ماان الباحو.والاام ليضاامن الباحااو أن ةخاار   اال العااب أا اا م مااا ع اادا ماان ج ااد ح اام  نااود 

 أقضل.

 ا  يو  ع   يس يل م مة بشأن مكان أداء التاربة . -5

: التجهيزات السابقة للقياس:  
ً
 تاسعا

 إعداد وترتطب مكان اال تبارإل والتأكد من كفاةة اإلضاءم ووصو  التيار الك رباة  ليمكان. -1

 والو ن وحعداد اال تمارا  ا خاصة ب لم.اال تنانة بندد من السادم مناون  هي ة التدرا  لقيا  التو   -2

 اال تنانة باملختيين لا ب عي ا  الدمإل وتا يه األماكن ا خاصة ب لم . -3

 ضبط ن ام التيوبر التيف بون إل حيو توضف الكاميملا ع د أنسب األماكن. -4

دايقااة تحاااو  15تتاااااو  متاامل(  مباشااارم  اادم ال  3000 1500 800ةقااوم ال عباااين باالجراء اإلحمااااء اباال اال تباااار ا يرل  -5

 أشراف ا دربين.

: جمع عينات الدم:
ً
 عاشرا

اباال الباادء فااي  اابااا  الناادو وا ياارل ةاياا  ال عااب ع اا  مقنااد باااوار م ضاادم مسااتوبةإل وبااربط أع اا  النضااد برباااط 

 Anticubtalفاي الورباد أماام النضاد  Syringe Needleإل وتت ر م تقة س ب الدمإل لب ةادر   ان ا  ق اة Tourniquetمتاا  

Vein   بإل لب ياا ب ا  ق اة بابطء مان موضاف الاا ب وبفام الربااط ا تااا إل ةاتب نا   ا  ق اةإل  5ويا ب عي ة الدم ادرها 

وتفاارغ عي ااة الاادم فااي أنبااو  اال تبااار باابطء ع اا  ا ياادار الاادا  ي لتا ااب حاادوث االنحاا   الاادمول  انتاا ا ال يموجيااوبين ماان 

 براب ال عب  وتوضف با  امل. (إل تب ترايب األنبوبةHemolysisالكربا  

( داااما ع اد درجاة حارارم ال رقاةإل لاب تحفاظ فاي صا دوا جماف الني اا إل وبراعاي عادم وضان ا 10تتملك عي ا  الدم  دم  

 مباشرم في ال لجإل وك لم عميأل نف  ا ختوا  في القيا  البندل. 

ياااااااااااال الاااااااااااادم ايااااااااااااد الدرا ااااااااااااة تااااااااااااب إجااااااااااااراء  اقااااااااااااة التحالياااااااااااال البيوكيمياميااااااااااااة ا خاصااااااااااااة بتقاااااااااااادةر مسااااااااااااتوى إن بمااااااااااااا  م

تحااااو أشااااراف الشااااركة الييليااااة ا  اااارم للخاااادما  التبيااااةإل واااااد أشاااارقأل الشااااركة الييليااااة ا  اااارم   اااايملبا بفرنساااااCERBAبمختياااامل
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للخادما  التبياة بشاكل  امال ع ا  كيفياة أ ا  الني اا  فاي أنابطاب  اصاة عنا ا ال او  مان التحاليال التبياةإل ومان لاب نقي اا وققااا

 ال تكما  إجراء ايا ا  دايقة ع   ا ت يملا  الكيمامية   يملباالفرنس  CERBAال ا إ   املختيملليمناةيمل النا ية وحر 

 قيل ا يل عن مكونا  الدم:

إل حيااااو توضااااف أنابطااااب Centrifugationعاااان مكونااااا  الاااادم ماااان  اااا   عمييااااة التاااارد ا ركاااا ل  Serumتااااب قياااال ا ياااال 

إل مااف مراعااام يسااااول أييااام عي اااا  Centrifugeاال تبااار امل توبااة ع ااا  عي ااا  الاادم فاااي ل اميااا  متقابياااة با ااا  التاارد ا ركااا ل 

دايقةإل ة فيل الدم بندها إ ا  لا ث ابقاا  ةمكان \دورم  4000الدم باألنابطبإل لب تارى عميية الدوران دا ل ا ي ا  بسرعة 

إل بط ماا تتكاون التبقاة الو ااتب RBCs) Erythrocytesبإل حياو تتكاون التبقاة الساف   مان كارا  الادم ا  ماراء  تميههاا باألنابطا

وتم ال  Plasmaإل أماا التبقاة النيياا قتتكاون مان الب  ماا Leukocytes & Plateletsمان كارا  الادم البيضااء واليافامح الدموباة 

 Pipet" حيااو ةااتب ساا بنا بنااد اناناااء عمييااة الفياال بوا ااتة ماصااه  النساابة األكياامل ماان ييااب الني ااة ويناارف با ياال " الساايملم

 وتوضف في أنبو  جاف مراب وتحفظ إلجراء التحاليل.

وفي حالة عدم اكتما  الفيل     ا ادم امل اددم  نااد  ياط الني اا  دا ال األنابطاب لاب تاارى عميياة التارد ا ركا ل 

 مرم أ رى ب ف  اإلجراءا  السابقة. 

   -لدراسة األساسية:الحادي عشر: ا

 -اشتميأل الدرا ة األ ا ية ع   اإلجراءا  التالية:

 القياس القبلي:  -

إل والم بتتبياا  اقاة القيا اا  الكيميامياة واال تباارا  2019ة اةر  17 – 12تب إجراء القيا  القب ي     الفتملم من 

متمل  ل   حسب تخييهإل وب اء ع    3000متمل 1500متمل  800الفسيولوجية ايد الدرا ة ع   الني ةإل ابل  وص  باا جرل 

 ما أ فر ع ة من نتاما متكاق ة في مت يملا  البحو.

 من اإلجراءا  ا دلرم ع   نشاط إن بماا  ميال الادمإل وااد   *
 
واد روعي     قتملم تتبيا التاربة أال تمار  الني ة أةا

تاااب إجاااراء الفحااا  اإل يينيكااا  للي اااا  النضااا ي ال يك اااي ابااال إجاااراء القيا اااا  البندةاااة ليتأكاااد مااان  ياااو الني اااة مااان اإلصاااابا  

 النضيية.

 العت    15الندد =                                             -:التاربة 

 .  5متمل عددهب  800جرل                                                         

 . 5متمل عددهب  1500جرل                                                       

 . 5متمل عددهب  3000جرل                                                       

 القياس البعدي:  

إل با ف  اإلجاراءا  ا تبناة 2019ة ااةر  17-12أجربأل القيا ا  الكيميامية ايد الدرا ة ع   امليموعاا   ا   الفتاملم 

متاامل ققااد تاب أ ااد عي اا  الاادم بنااد إىنااء السااباا بخما  دااااما بالضاابط   3000-1500-800فاي القيااا  القب ايإل العبااين ا يارل 

عباادالن يب عبدا  ميااد  , Koutedakis et al(1993) وتيااداك  ور اارون الساابااإل و هاا ا مااا أشااارو إليااه  ماان  ماان إىناااء

 مااان إنااا بب(1999( إلأحماااد اااادرل  1991 
 
حياااو ةيااال األو   AST,ALTأن ا  مااال البااادن  ةاااددل إ ااا   باااادم  ااارانة فاااي مساااتوى كااا 

ااد ت  اار  CPKه بناد  ااعة مان األداءإل وأن ا اتاابة لقماة نشاااه بناد  ما  داااما مان األداءإل بط ماا ةيال األ اار لقماة نشااا

أن اال ااتمرار فااي التاادربب  (1991أتااو  ور اارون  عقااب  ماا  دااااما ماان ا تبااار ماموعااة ماان الرباضاايين األو بيااينإل وبضاايل 

   بميل الدم بند األداء مباشرم.  LDHلانية ةددل إ    بادم كبيملم في تركيه  60بحمل بدن  مقنن او شدم مرتفنة  دم 

CPK  . بند  م  دااما 
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 (AST )3000 . متمل جرل بند  اعة 

(LDH . بند األداء مباشرم ) 

 دااما . 8-5ال كتيم بند حوا ي من 

                                              (74: 256-257)(7: 98) (25: 78) (47: 35) . 

 -الثانية عشر: املعالجات اإلحصائية:

  (SPSSتب إد ا  البيانا  ع   برناما التحييل األحياةب  

 منامل االلتواء .   -ا تو ط ا  ساب  والو يط          -

 النسبة ا  وبة .   -       االنحراف ا نيارل             -

 ا تبار   ( الفروا مليموعتين مختيفتين .   –منامل االرتباط بيمل ون .          -

 عرض ومناقشة النتائج 
 (6جدول ) 

 (  ALT-Lactateعرض نتائج القياس القبلي والبعدي لذي العبي جرياملسافات املتوسطة  في ) 

 الدالال  اإلحيامية 

 

 ا ت يملا  

مستوى   ايمة    القيا  البندل  القب ي القيا   

ا تو ط   الداللة 

 ا  ساب  

االنحراف  

 ا نيارل 

ا تو ط  

 ا  ساب  

االنحراف  

 ا نيارل 

AST 29.13 2.53 35.75 3.28 6.85   دا 

Lactate 21.49 2.72 76.31 31.05 7.25   دا 

 15ن=                                                                        

 0.001=  0.01ايمة   ا يدولية ع د مستوى الداللة 

 1.895= 0.05ايمة   ا يدولية ع د مستوى الداللة 

 AST( متمل في ا ت يملا   3000( ةوتو مقارنة بين القيا ين القب ي والبندل مليموعة العت  ا ساقا  التوبية جرل  6جدو   

, Lactate   من 
 
 ( .  AST , Lactateحيو تبين بوجود قروا اا  داللة إحيامية في ك 

 ( 7جدول ) 

 (   CPKاملسافات املتوسطة في ) عرض نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى العبي جري 

 الدالال  االحيامية

 

 ا ت يملا 

 ايمة   القيا  البندل القيا  القب ي 

  

مستوى 

ا تو ط   الداللة

 ا  ساب  

االنحراف  

 ا نيارل 

ا تو ط  

 ا  ساب  

االنحراف  

 ا نيارل 

CPK-BB 0.41 0.63 2.00 2.48 1.98  دا 

CPK-MB 0.10 0.00 0.10 0.00 0.452   نيمل دا 

CPK-MM 99.66 0.67 98.05 2.52 1.89   نيمل دا 

 15ن=                                                                                                        

 0.001=  0.01ايمة   ا يدولية ع د مستوى الداللة 
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 1.895= 0.05ايمة   ا يدولية ع د مستوى الداللة 

حيو تبين   CPKعة العت  جرل ا ساقا  ا تو تة  في ا ت يملا  ( ةوتو مقارنة بين القيا ين القب ي والبندل مليمو 7جدو   

إل بط ما ال ةوجد قروا اا  داللة إحيامية قيما    0.005ع د مستوى    CPK-BBبوجود قروا اا  داللة إحيامية بالنسبة    

 . CPK-MB , CPK-MMةخ  

 (8جدول ) 

 ( LDHسطة في ) عرض نتائج القياسين القبلي والبعدي لدى العبي جري املسافات املتو 

 الدالال  اإلحيامية 

 

 ا ت يملا  

 ايمة  القيا  البندل  القيا  القب ي 

   

مستوى  

ا تو ط   الداللة 

 ا  ساب  

االنحراف  

 ا نيارل 

ا تو ط  

 ا  ساب  

االنحراف  

 ا نيارل 

LDH1 25.88 2.89 23.96 2.60 1.23   نيمل دا 

LDH2 34.36 3.31 31.29 2.88 2.06   دا 

LDH3 22.49 2.73 21.19 2.22 1.05   نيمل دا 

 15ن=                                                                                                            

 0.001=  0.01ايمة   ا يدولية ع د مستوى الداللة 

 1.895= 0.05ايمة   ا يدولية ع د مستوى الداللة 

 LDH1 , LDH2مليموعة العت  جرل ا ساقا  ا تو تة في ا ت يملا  ( ةوتو ا قارنة بين القيا ين القب ي والبندل  8جدو   

, LDH3      حيو تبين بوجود قروا اا  داللة إحيامية بالنسبةLDH2    إل بط ما عدم وجود قروا اا  داللة إحيامية قيما

 . LDH1 ,LDH3ةخ  

 رات ( مقارنة بين مجموعة العبي املسافات املتوسطة في  القياس القبلى ملتغي9جدول ) 

( CPK , Lactate) 

 الدالال  اإلحيامية                                   

 

 ا ت يملا  

مستوى   ايمة    ا ساقا  ا تو تة  ا ساقا  ا تو تة 

 ا تو ط  الداللة 

 

االنحراف  

 ا نيارل 

 ا تو ط 

 

االنحراف  

 ا نيارل 

Lactate 24.08 5.55 21.49 2.72 1.02 0.134 

CPK BB 0.10 0.00 0.41 0.63 0.98 0.125 

CPK MB 0.10 0.00 0.10 0.00 0.452 0.500 

CPK MM 100.00 0.00 99.66 0.67 0.99 0.123 

 12=3- 3+ن2+ن1ن                                                                                         
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 2.681=  0.01ايمة   ا يدولية ع د مستوى داللة 

 1.782=  0.05ايمة   ا يدولية ع د مستوى داللة 

الق9جدو    حيو توتو  .(CPKLactateيا  القب ي  ( ةوتو مقارنة بين ماموعة العت  ا ساقا  ا تو تة في 

 .(Lactate)CPK BB,CPK MB ,CPK MMال تياة عدم وجود  قروا اا  دالله إحيامية بين امليموعتين قيما ةخا  

 (10جدول ) 

لدى   VO2 maxالعالقة بين مستوى نشاط إنزيمات العضالت الهيكلية ومستوى الحد األقص ى الستهالك األكسجين  

 العبي جري املسافات املتوسطة . 

 ا ن وبة  ايمة ارتباط بيمل ون   اإلن بما   

AST 0.237 0.571 

Lactate  -0.535 0.172 

CPK BB -0.109 0.797 

CPK MM 0.109 0.796 

LDH1 -0.246 0.557 

LDH2 0.708 0.049* 

LDH3 -0.165 0.696 

 14=1-ن                                                                                         

 0.798=  0.01ايمة ر ا يدولية ع د مستوى داللة 

 0.666=  0.05ايمة ر ا يدولية ع د مستوى داللة 

األا  م ال ان ك   10ةبين جدو    ا  د  ومستوى  ال يكيية  النض    إن بما   نشاط  مستوى  بين  الن اة   )

لدى العت  جرل ا ساقا  ا تو تة واد وجد انه ه اك ع اة اردةة بين ا  د األا  م ال ان ك األكايين وحن بب  

LDH2  .  ققط بط ما لب ةوجد اى ارتباط من ول مف بقية اإلن بما 

 اقشة النتائج : من

 بززين مجمززوعتين فززي القياسززات لكافززة املتغيززرات قيززد الدراسززة إ ززى العوامززل 
ً
يعزززى عززدم وجززود فززروح دالززه إحصززائيا

 -التالية :

مدشاااار كتيااااة ا يسااااب( لاااادى مامااااوعتين –الااااو ن –التااااو  –تاااااان  ا خيااااام  األ ا ااااية ليني ااااة البحااااو  الساااان  ●

 البحو .

ضبط النوامل "ال يامل التبينياة" ا ادلرم ع ا  نشااط إن بماا  ميال الادم لادى عي اة البحاو ابال تتبياا القياا  مان  ●

 ع اا  النشاااط األن ب اا  إلالتأكااد ماان عاادم وجااود إصااابا  
 
 اا   " ا ااتبناد اول التاااربخ ا رضاا   والنااادا  ا اادلرم  اايبا

 بالنض   ال يكيية . 
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 لقيا  القب ي لكاقة ا ت يملا  ايد الدرا ة لدى عي ة البحو .  أعتداليه تو اف البيانا  ا خاصة با ●

 بين امليوعتين في القيا ا  القبيية ع   تكاقد في ا ت يملا  ايد البحو . ●
 
 وبد  عدم وجود قروا دالة إحياميا

 عااان 2000صااايملل اتاااب حياااو ةااا كر 
 
أن عااادم وجاااود قاااروا باااين  Thomas Wataon ( 1996)توماااا  ونيساااون ( نقااا 

               وعاااااااااااااا  ابااااااااااااال القياااااااااااااا  ةاااااااااااااد  ع ااااااااااااا  أىناااااااااااااا متكاق اااااااااااااة و أن هااااااااااااا ا التكااااااااااااااقد  نتااااااااااااا  ااااااااااااااوم ليمقارناااااااااااااة باااااااااااااين امليموعاااااااااااااا  .                                      امليم

 21 :188. ) 

 علززى نتززائج التحليززل اإلحصززائي لبيانززات البحززث مززع االسترشززاد بززاملراجع العلميززة والدراسززات املرتبطززة ,ثززم م
ً
ناقشززة اعتمززادا

 لفروض البحث .
ً
 النتائج وفقا

 بااين القيا ااين القب ااي والبناادل فااي    -1
 
 (AST) (Lactate) CPK,BB-CPK,MB-CPK,MMتوجااد قااروا دالااة إحياااميا

(LDH1-LDH2-LDH3.لدى العت  جرل ا ساقا  ا تو تة وليا و القيا  البندل )) 

 من 8من     ما تب عرضه بادو   
 
 .  AST –Lactate( تبين بوجود قروا اا  داللة إحيامية في ك 

 ن ى الم إ   أن أهمية حامع ال كتيم في النشاط الرباض   كميادر أ الا   إلنتاا  التاااة وتكاوبن ل يا  أدة او بن 

 الفو فا  عن اربا عدم تفاع   كيميامية منقدم إل ه ا التااة يساعد في اال تمرار في النشاط ا مار  .

 من 
 
إلع   أن ه ا ال  ام ةتمياه بأناه  نمال فاي  (1996  قوك, (2003أبوالن  عبدالفتا  ,(2002محمد القط ةدكد ك 

وم اال هاا ا  ATPوينتيامل هاا ا أكيامل كميااة ب ااء  ATPوجاود األكااايين كنامال قنااا   ا   تفاااع   الكيميامياة إلعااادم ب اااء 

ةتتيااب م ااا  التفاااع   الكيمياميااة وم ااا  ماان الاا  ب اإلن بميااة ال اا  ت بااد فااي ينقياادها بدرجااة كبيااملم عاان إنتااا  التااااة 

ود األكاايين مماا  نماال ع ا  عادم تاراكب حاامع ال كتياام ال اواة  إل وتختيال ا ييكا م ال وامياة فاي أىنااا ال تاتب  إال فاي وجا

 ويس م ه ا النميية بدامرم كرب  . ATPإلوفي نف  الواأل قلنه  ناد ب اء 

                                                 (37: 7)(3: 31-33)(62: 114-115)  

أن السلب في  بادم تركيه حامع ال كتيم في الدم عن ا ند  التبيعي ةرجف   (1996محمود ال اار  اشيمل  و 

 ( 51: 39إ   عدم ا تتاعة ا يسب من التخي  من تيم ال بادم .        

وليااا و القيااا  البناادل  ASTوكاا لم  ناا ل بااأن  وجااود قااروا بااين القيااا  القب ااي والبناادل فااي نشاااط إناا بب 

متاااامل إ ااا  أن  بااااادم نشاااااا  اإلن بميااااة ال  ماااة لتحفياااه النمييااااا  ا  يوباااة ا خاصااااة بلنتاااا  التااااااة  3000جااارل  ل عتااا 

     األداء وألمر ةتنيا بحدوث نشااا  إن بمية .

 مان 
 
بوجاود  AST – ALTأن  باادم فاي نشااط إنا بب  Nurcan(2016)ناور  اان  , Fred  (1985)قربادوبتفا ك 

 تيل عض ي و لط  تيل في   ةا الكبد . إصابة في النض   أو

                                                (63: 716-719)(88: 39-52)  

  CPK – LDH( بندم وجود قروا اا  داللة إحيامية في ا ت يملا  10( 9تبين من ا يدولين           

 CPK – LDHبااالرنب مااان عاادم وجاااود قاااروا دالااة إحياااامية بااين القياااا  القب اااي والبناادل إلنااا بب 

متاااامل إل إال أىنااااا ينتياااامل  بيااااورم نياااامل مباشاااارم (عاااان ارتفااااا  التكيفااااا  ا خاصااااة عناااا ا  3000مليموعااااة العتاااا  جاااارل 

 اإلن بما  إل و بادم كفاءتنا ع   تحفيه النمييا  ا خاصة بلنتا  التااة     األداء .

أن تدربب التحمل ة  ر ي يملا  افيفة في مستوى إن بما  ا ييك م واد ة اب   Totsuka(2002)تويسو ا  وبضيل        

 .LDH .                                      (110 :1280-1286)ع ه انخفام في مستوى إن بب 
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أن التكيفااااا  ا خاصااااة بلن بمااااا  ا ييكاااا م ال هواميااااة ا ياااااحبة لتاااادربب  Tesch(1987)ياااار ةاااارى 

التحماال تتضااو ع اادما تتااااو  الشاادم التدربليااة القاادرم ال واميااة القيااوى وأن تاادربب ا قاومااة ة  اار ي يااملا  

 (  LDH .  109 :9-66افيفة في مستوى إن بب 

اكر   مستوى  (  Rang 1991رانا  كما  انخفام  مستوى    CPK-LDHأن  ارتفا   إ    الم  ةرجف 

   (56 -54: 94التكيفا  النضيية وانخفام مستوى اإلصابة .  

 -ولهذا لم يتحقق الفرض الثاني :

في    - والبندل  القب ي  القيا ين  بين   
 
إحياميا دالة  قروا  -AST) (Lactate) CPK,BB-CPK,MBتوجد 

CPK,MM) (LDH1-LDH2-LDH3.لدى العت  جرل ا ساقا  ا تو تة وليا و القيا  البندل )) 

 من 
 
 , Totsuka(2002)تويسو ا وتتفا ه ا ال تاما مف نتاما درا ة ك 

ور رون    وأو ونكو  ,Rumley et al(1985)وروم ي   انتو    ,Anugweje & Okonko(2012)أنوجو  

ور رون   , Santos et al  (2012)ور رون في    . Aldeam et al(2017)ألدةب   
 
إحياميا دالة  قروا  توجد 

 (( العت  جرل ا ساقا  ا تو تة . Lactate)  CPKمستوى الت يملا  البيوكيميامية   

متمل مابين القيا  القب ي 3000متمل وجرل  400( مقارنة بين العت  عدو  12( 11ةتبين من ا يدولين  

بيانب   ا شتملكة  ا ت يملا   في  ةخ      Lactateوالبندل   قيما  امليموعتين  بين  إحيامية  داللة  اا   وحن بب  

Lactate – CPK  . 

اكر   اتب  حيو  عن    (2002صيملل   
 
ونيسون نق  بين    Thomas Watson(1996)توما   قروا  وجود  عدم  أن 

متكاق ة   أىنا  ع    ةد   القيا   بداةة  ابل  .                   Equivalentامليموعا   امليموعا   بين  ليمقارنة  اوم  التكاقد  نت   ه ا  وأن 

 21 :188   ) 

إ     بالنسبة  إحيامية  داللة  اا   قروا  بوجود  أتضو  البندل  القيا   حيو  من  إما  في    Lactateو  ة بد  حيو 

متمل وان ل الباحو أن التحسن في القيا ا  ال كتيم بند األداء إ   أن تدربب  400متمل عن العت   3000ماموعة العت  جرل  

احتما    ع    القدرم  في  تحسن  إ    را   ال بادم  وه ا  الدم  في  تواجدا   و  ال كتيم  تراكب  ع    بادم  التأليمل  عندف  ال عبين 

  Maughan(1997).          (80: 60)ماجيي و  ال كتيم وه ا ما أكدا

القدرم ع   أنتا  وتحمل كميا  كبيملم من    (2000إهنا  صيملل  وأشار   أن التدربب عا ي السرعة اييمل ا دم ة بد 

ال كتيم ول لم ةمكن ا  يو  ع   ا تاابتين ليتدربب باالعتماد ع   نو  التدربب ا ستخدم إل قالتدربب امل تمل ةددل إ    

القدرم ع    ت إ   تحسين  السرعة ةدال  النا ي  ا دم  القييمل  الشدةد  التدربب  بط ما  أكيمل حد ممكن  إ    ال كتا   تراكب  أ يمل 

 ( 117: 10أنتا  وتحمل مستوبا  عالية من ال كتا  .   

ا ع ااا  العتااا  واناا ل الباحاااو أن ال باااادم ا ن وباااة فاااي ايا اااا  ال كتيااام ترجاااف إ ااا  أن برنااااما تااادرببا  ال كتيااام ا تبااا

متمل أدى إ ا  تحسان كفااءم ا ي اا بن الادورل الت فسا   فاي تاوقيمل األكاايين لتاأ يمل تاراكب ال كتيام وكا لم تحسان   3000جرل  

و الاا ل ةحفاا  ع اا  تفاعاال حااامع ال كتياام إ اا  البيملوقياام إل الن حاادوث أل أضااتر  LDHعماال إناا بب الكتااا  دل هياادروج ينه 

 التحو  تيم . با  في ه ا اإلن بب تدلر ع   عميية
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أن ا تخدام الراحة النشتة بند االناناء من التدربب اد ألر الم في  Merle & Steven(1998)ميمل  و تفين وبرى 

: 85                          رعة التخي  من ال كتيم وك لم التأليمل ع   ا تنادم الشفاء .                                                                   

64 ) 

الدةن  وأشار   نير  وأحمد  عبدالفتا   الن ء  أدى    (1993أبو  ال ل  األكايين  توقر  إ    تدال  اد  التدرببا   أن 

:  5 تأكسد أةون ال يدروجين وحامع البيملوقيم إ   لان  أكسيد الكربون و ماء بالتا ي تأ يمل تراكب وتكون حامع ال كتيم .  

4 ) 

 من  وتتفا ه ا ال تاما مف نتا
 
ولي و بيمل   , Tesch et al(1987)ير ور رون  إلو   (2000إهنا  صيملل  ما درا ة ك 

 . Burgomaster et al(2006)وبورجما تمل ور رون   ,Linossier et al(1997)ور رون

متمل في القيا   3000وشبيناته أتضو وجود قروا اا  داللة إحيامية ليا و العت  جرل    CPKأما من حيو إن بب  

إن بب   ةينب  حيو  إل  التااة    CPKالبندل  من  متتيبا   دعب  إ    مستواا  ارتفا   وانمل  إل  الرباض    النشاط       
 
هاما  

 
دورا

 السرانة لفتملم  م ية اييملم     األنشتة مرتفنة الشدم . 

ارتفا  مستوى     Martin &Coe(1997)مارتن و ول  وب كر   با يل ةمكن أن  ستخدم كمدشر هام عن    CPKأن 

  (58 :79)أو الض وط التدربلية  Excessive Trainingالتدربب ال امد 

  CPKأن شدم ودوام حمل التدربب تتألر وتدلر في مستوى نشاط    Karamizark et al(1994) ارامر اك ور رون  حيو ة كر  

 ( 142 :71بميل الدم  

بميل الدم ةحدث   CPKأن ال  ور السراف إلن بب  Hyatt & Clarkson(1998)هيا  وك ركسون واشيمل 

                                                                                (65: 69 لليرعا  ا تكررم من التدربب مرتفف الشدم.      Acute Response ا تاابة حادم 

 من  
 
أن ا تمرار    Koutedakis et al(1993)(و وتيداك  ور رون  Karamizark et al    1994 ارامر اكوبتفا ك 

أو منقولة لفتملا  اوبية  نمل ع    بادم مستوى نشاط إن بب   :  CPK                                  71التدربب بشدا  مرتفنة 

141 )74 :257  ) 

وشبيناته إل    CPKوأن التدربب ع   التحمل لدى ال عبين ة بد من الت يملا  البيوكيميامية ال   ينمل ع    بادم نشاط  

في النض   ال يكيية    CPK-BB,MM,BM. وشبينة    CPKأن تدربب التحمل ةرقف من نشاط  (2002صيملل اتب  حيو ة كر  

لفتملم   التحمل  تدربب  في  االنت ام  وأن  إل  ال عبين  في لدى  اإلن بمية  وشبيناته  اإلن بب  عن ا  ا خاصة  التكيفا   ةنبه  اوبية 

 (  56: 21النض   ال يكيية ل عبين .       

 -ولهذا قد تحقق الفرض الثاني:  

 في مستوى الت يملا  البيوكيميامية     -
 
 ( العت   جرل ا ساقا  ا تو تة  Lactate)  CPKتوجد قروا دالة إحياميا

 اال تنتاجا  والتوصيا  

:
ً
 . االستنتاجات -أوال

في حدود ال دف من الدرا ة وقروضه إل وفي حدود عي ة البحو إل واإلجراءا  ا تبنة إل و ما أ فر  ع ه ا نا ية اإلحيامية  

 ليبيانا  من نتاما إل تمكن الباحو من التوصل إ   اال تنتاجا  ا تية : 
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ل عت  جرل ا ساقا    Lactateوك لم  ASTقيا ين القب ي والبندل في إن بب وجود قروا اا  داللة إحيامية بين ال -

 ا تو تة . 
ل عت  جرل ا ساقا  ا تو تة    CPKعدم وجود قروا اا  داللة إحيامية بين القيا ين القب ي والبندل في إن بب  -

. 

ل عت  جرل ا ساقا  ا تو تة   LDHعدم وجود قروا اا  داللة إحيامية بين القيا ين القب ي والبندل في إن بب  -

. 

جرل   - ل عت   بين  إحيامية  داللة  اا   قروا  وجود  ا ت يملا   3000-1500-800عدم  في  القب ي  القيا   في  متمل 

 ا شتملكة بيانب . 

ققط ولب ةوجد إل ارتباط من ول مف باقي    LDH2األكايين وحن بب   وجود ع اة اردةة بين ا  د األا  م ال ان ك -

 اإلن بما  لدل العت  جرل ا ساقا  ا تو تة . 

ري اإلن بما  الرمطسية في عميية التم يل ال  اة  النض ي "أل اء ممار ة النشاط البدن     LDHوحن بب    CPKأن إن بب  -

 ع   وجود تيل في  " وب داد نشاا ب لتوقيمل التااة ال هوامية إل قأن  
 
تراكب ه ا اإلن بما  في الدم اد ةكون مدشرا

اليأف النض   أو وصو  ال عب إ   مرحية اإلج اد إل و أن تقييب  ل منامل في ميل الدم بند التدرببا  الرباضية  

 اد ينت  منيوما  أك مل قامدم . 

أن التدربب  الندو السراف ةمكن أن ةددل إ    بادم في نشاط إن بما  األكسدم وحن بما  ا يييكوجين وأا  م ناتا  -

 . Vo2maxاوم وأا  م ا ان ك األكايين 

يشيمل إ   عدم وجود إصابا  في النض      AST–ALT–CPK- LDHأن نتاما ميل الدم لكل من اإلن بما  الدرا ة   -

 ل ا ال عبين . 

 التوصيات . 

 
ً
 للمدربين .   -أوال

 االهتمام بمنرقة اال تاابا  اإلن بمية ا ياحبة لتتوبر اليفا  البدنية النامة وا خاصة ل عت  النا  القوى .  -

 االهتمام بالن   بالتيملةد بند التدربب ةددل إ   انخفام تركيه إن بما  ميل الدم ونق  اإلحسا  باأللب .  -

 
ً
 لالعبين . بالنسبة   -ثانيا

 ضرورم االهتمام بتدرببا  ال كتيم لرقف كفاءم ا يسب ع   عميية تقييل وتأ يمل د ور ال كتيم.  -

ضرورم االهتمام بقيا  مستوى إن بما  ميل الدم     اليملاما التدربلية ليواوف ع   تحسن النمييا  ا خيوبة  -

 ا رتبتة بلنتا  التااة و ارتفا  مستوى التكيفا  النضيية .

 
ً
 للباحثين .  -ثالثا

الفسيولوجية وع   مراحل  نية أ رى   ف   - الكفاءم  ال يكيية ع    النض    إن بما   تأليمل مستوى نشاط  منرقة 

 عي ة البحو . 

ه ا   - نشاط  في  الت يملا   و  الدم  في  ال كتا   تركيه  في  الت يملا   بين  الن اة  تقييب  إ    تندف  درا ة  تيميب  ةنبغي 

 م ه في ميل الدم  اإلن بما  إل اء ممار ة  
 
النشاط البدن  إل ه اك ااتملا  هو ا تخدام تقييب إن بب دا ل ا خ ةا بدال

. 
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ً
 بالنسبة لالتحاد الليبي لأللعاب القوى .  -رابعا

إل والهتمام الني   ليمدربين وحعداد دورا  لتتوبرهب   - القوى ع   نتاما ه ا الدرا ة  الييت  لأللنا   اا   االتحاد 

 الن اة بين ا يوانب البيوكيميامية والفسيولوجية والبدنية     إعداد ال عب . لف ب  

 ا ساعدم في اا   األندةة وا دربين ع   أهمية ايا  نشاط مستوى اإلن بما  واال تفادم به في النميية التدربلية .  -

ليمدربين ورقف مستواه  والنم ي  الني    التأهيل  في  با ساعدم  االهتمام  إ    ضرورم  بال عبين  الوصو   ةمكن  التدربت  ح م  ب 

 .  ةيلانلا ستوبا  ا

 املراجزززززززززززززع
 (. 1997التدربب الرباض   لأل   الفسيولوجيةإل القاهرمإل دار الفكر النرب    : أبوالن  أحمد عبدالفتا   -1

 . 1998بيولوجيا الرباضة وص ة الرباض  إل دار الفكر النرب إل القاهرمإل  : اااااااااااااااااااااااااااااااااا  -2
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 أحمد نير الدةن  يد 

 . 1993قسيولوجيا الييااة البدنيةإل ط األو  إل دار الفكر النرب إل القاهرمإل   :

 أبوالن  أحمد عبدالفتا إل  -5

 أحمد نير الدةن  نيد  

 (. 2003دار الفكر النرب إل القاهرمإل التبنة ال انيةإل   –قسيولوجيا الييااة البدنية  :

 لفتا  أبو الن ء أحمد عبدا -6

 محمد صبحي حسانين 

الفكر   : دار  األو  إل  ط  والتقوببإل  القيا   وارا  الرباض    ومورقولوجيا  قسيولوجيا 

 .1997النرب إل القاهرمإل 

إن ب     : أحمد ادرل مول م  -7 تأليمل ا ت ف األحما  التدربلية ال هوامية اا  الشدم القيوى ع   نشاط 

M-LDH, H-LDH     ا ت يملا وبنع  الدم  الكتا   مندال   في  بالت يمل  وع اانا 

 .1999الفسيولوجيةإل ر الة ماجستيملإل جامنة حيوان 

الدم من     ا  اقسا     في  CPKتقوبب مستوى ال كيل الفسيولو ي وقا مدشر   : أم ة اةاد  ييمان  -8

 إل النراا. 4لدى العت  كرم اليدإل ماية عيميةإل الندد 

ا  ارل   : إهنا  صيملل محمد ةو ل -9 األداء  قنالية  ع    البدنية  الكفاءم  مستوى  لرقف  مقتمل   تدربت   برناما  تأليمل 

 .1995  ةإل ر الة ماجستيمل نيمل منشورمإل جامنة ا تاإل  18-16ليميارعين من 

مت يملا    : اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  -10 بنع  ع    الدم  في  ال كتيم  حامع  تركيه  لتقييل  تدربت   برناما  تأليمل 

منشورمإل   نيمل  دكتوراا  ر الة  ليميارعينإل  ا  ارل  األداء  وقنالية  الفسيولوجية 

 .2000جامنة ا تاإل 

الكف : إهنا  قو ل البدةول  -11 مستوى  بين  ا راحل  الن اة  في  ليميارعين  اال تشفاء  و رعة  البدنية  اءم 

 . 1990السنية املختيفةإل ر الة ماجستيمل نيمل منشورمإل جامنة ا تاإل 
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 إبراهيب هربدى 
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 ظاهرة الفقر وبعض العوامل املؤدية اليها في املجتمع الليبي.

                                            فمفتاح ميالد الهدي-د

 ونيس محمد الكراتي-د

 مقـدمـة:

تعددداهردددلفقرهمن أددددقهظدددرهالدددقةهمنتدددديمفقهمنعلمعدددسهمن ددداهوهي مدددديمهظيد ددداهظوادددلو هظ  ددددله  ددد هظ دددا هنمعايدددداهظدددرهمنتدددديمفقه

 ملجقي سه منتايلهالاجد لععسه الاقد لديسهف همنعلنمهظثل:همنبطلنسه منعنفه مندطقف،ه كذنكهممقضه مند ككهالاجد لع ه

 منعاياهظرهألاظقمضهالاجد لععسه منن اعسهممد شعسهف همميد ا،ه قاهاكاتهمنعاياهظرهمنا مسلتهمنعم عسهعلىهد  همن أقه

فددددد هملمدددددكهممشدددددكعت،هألاظدددددقهمندددددذ هدىددددداهللنعايددددداهظدددددرهملهايظدددددلتهظ دددددىه  ددددداهسعلسدددددلتهملن ييدددددسه  دددددافهظدددددره عن دددددلهظ دددددىهت ددددد   ه

نم  دديضهلددلميد اه منأعددلاهعلددىهمند مددفه ملج ددله  لعددسهفدد هد لهمنعددلنمهمنثلندد  هظوها ههإلاظالنعددلتهالاقد ددلديسه منةشددقيس

فنلكهمنعاياهظرهمنا لهوةمنتهملقم حهظالن له نمهملحأقهألافامفهمندن ييسهمن داهملعداهظيد عل  دلهعلدىهسدكسهمندأدابه سدبل ه

 عارهظ  ل:هسعلسعسه مقد لديسه مجد لععس.

لتهمنعقبعدددسهمن ددداهتعدددلو هظدددرهمن أدددقه ددددمهممددديم دهالاقد دددلديسهمنكب ددد رهمن ددداهمل دمك دددله يعدبددد همميد ددداهمنمعاددداهظدددرهمميد عددد

ظأل نددددسه عددددادهمناددددال همنددددذ هوهيديددددل ةهسدددددسهظمعددددي هوادددد س،ه قدددداهملتددددلىقتهمنعايدددداهظددددرهمنعيمظددددله لنددددته  ماهفددددذ همنتددددلفقره

 سبل هممدديسهظنع..به ياعىهمنبلح هف هفذمهمنبح هظ ىهمندعقيفهللن أقهف هنعةعله بعضهألا 2014  لعسهظله عاه

 مشكلة البحث:

من أددقهرددلفقرهعلمعددسهمل دمددفهألاسددبل هممدديددسهظنأل ددلهظددرهد نددسه  ددق هظ ددلهدىدداهللنعايدداهظددرهمنبددلحث  هفدد هظ دمددفههههههه

مند   ددلتهمنعم عددسهظ ددىهظجددقماهد مسددلتهمنأ دداهظ  ددلهمناددع هنتهدداهظددرهمن أددقهللعدبددل  هظددرهاقددي همنعيمظددلهممدديددسهنمد مددفه

  ممقضه منبطلنسه...ملخ.

يم اهنمدعقفهعلىهرلفقرهمن أقهف همميد اهمنمعااه بعضهمنعيمظلهممدديسهمنع.هظره عله ياعىهمنبلح هلي ا هممد

 إلاجللسهعلىهمنتالؤوتهمندلنعس:

 فلهملهق  ه من قمعلتهمماتهسهن لهملأث  هف همنتشل همن أقهف همميد اهمنمعاا؟ه– 1

 رهمميمطرهمنمعاا؟فلهملقد هألا  لعهالاقد لديسهن لهملأث  هعلىه مقاهملهعلرهمنعيظعسهحعله– 2

 ظلهظا هملأث  همنتشتتهمناعلس اهعلىهملقد هألا  لعهممعيشعسهعلىهمميد اهمنمعاا؟-3ه

 من الدهممل  هن.هملأث  هف همنتشل همن أقهف همميد اهمنمعاا؟هفل-4

 ظا هملأث  همن  لضهظادي همندن عسهعلىهمن أقهف همميد اهمنمعاا؟هظل-5

 علىهمنتشل همن أقهف همميد اهمنمعاا؟ظا هملأث  هثألىسهمنديرعفههظل-6

 أهمية البحث: 

ملديادداهاف عددسهمنبحدد هفدد همندعقيددفهلتددلفقرهمن أددقهفدد همميد دداهمنمعادداه طددقحه عددضهمنعيمظددلهمن دداهيقمفددلهمنبلحدد ه  ماه

 منتشل همن أقهف همميد اهنا  هالا د لصه  هيتانىهن مهظعللجت لهللنطققهمنعم عس.

 أهداف البحث:

 جللسهعلىهمنتالؤوتهمندلنعس:ي افهمنبح هظ ىهإلا 

 عرهظا هملأث  همن  لضهظادي همندن عسهعلىهمن أقهف همميد اهمنمعاا.همندعقف-1

 عرهملأث  هثألىسهمنديرعفهعلىهمنتشل همن أقهف همميد اهمنمعاا.همندعقف-2
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 ظعقىسهظا هملأث  هملهق  ه من قمعلتهمماتهسهم ىهمن أقهف همميد اهمنمعاا.ه– 3

 علىهملأث  هملقد هألا  لعهالاقد لديسه موعالس لهعلىه مقاهملهعلرهمنعيظعسهلهعلرهمميمطرهمنمعاا.مندعقفهه– 4

 منتشتتهمناعلس اه موعالس.هعلىهملقد هألا  لعهممعيشعسهعلىهمميد اهمنمعاا.-5

 ظلهظا هملأث  همن الدهممل  هعلىهمنتشل هف همميد اهمنمعاا.هظعقىس-6

 مفاهيم البحث:

يشدد  هظ  دديبهمن أددقهظ ددىهدعددل ها هعددابهظمكعددسهألاعدديلها هحعددلةرهممدديم دها همنندد  رهممدلحددسهمملديددسهظ  ددلههظ  دديبهمن أددق:هه

 د ددد همملديدددس،هى ددد هحلندددسهعدددابهمنأدددا رهعلدددىهظيدددبلعهملهلجدددلتهمنبعينيجعدددسه ل  دددله مممدددة ه ممادددكرهل دددي ره معدددسهيدددا  هفدددذمه

هلجددلتهألاسلسددعسه ملدداو هظادددي هممعيشددسه نيععددسهملهعددلره دد رهمن أددقهممطمددق،هلين ددلهظلمه ددل همنددنأشهفدد هظادددي هظيددبلعهمل

    لئشه قا متهألاىقمده ملج لعلتهدم لهمميد اه  رهظلهيامىهللن أقهمننااا.

مندددذ ههممدع دددق، املـــ ال الوصـــفي لندددكهالوصـــفي التحلي ـــي:هفدددذمه يادددعىهمنبلحددد هنعسددددعلنسهلدددلمن  همـــ ال البحـــثهه

 طددقحه عددضههمنعممددا،ملأدداهفدد هدمئددقرهمنبحدد هه منتاددلؤوتهمن دداه حددلهممشددكعتهمم دم ددس،هشددل لهمنعم عددس ممليعددفهمنتدديمفقه

 ممأت حلتهمن اهي كرهظره عن لهممالعارهف هعع هفذ همنتلفقر.

تعاهمنا مسلتهمناللأسهظرهالدقةهمم دلد همن داهياددع  ها دلهمنبدلحثي هفد همنيدلةهملحدلو مه منتد  دهالدراسات السابقة: 

معميظلته مل طيمته منندلئجهمن داهمليعدميمهمنأل دلهفد هظعدلديرهمنبحد همنعممدا،ه تاد مهفد هةيدلدرهمثدقماهمنبحد ه ظدرهللنعاياهظرهم

 فنلهياعىهمنبلح هظ ىهالاسدعلنسهلبعضهمنا مسلتهمناللأسهلمتهمنععقسهممبليقره منغ  هظبليقرهل ي يعهمنبح .

ألا د (هسدددنسهه–ألاسددقهمن أ ددد رهل حلىتدددس: هظعدددل ههقدددلبهىددددمدهظدددقة قهكقيشددل ه ة دددق  هلا مسدددسهعلدددىهالدراســة لو:ـــ :

 معد دددا مهفدددد هد مسددددت مهعلددددىهلعلنددددلتها نعدددسهملددددمهج ع ددددلهظددددره ددددعلهظ دددد هظعدددامو هنم أددددقماهفدددد هممحلىتددددسه قدددداهمليعددددمتههب2014

ظدرهممبحديث  ها هه%62منا مسسهظ ىهمنندلئجهمندلنعس:ها همن  لضهمنا لهنألسقرهيشالهاسلسهف هظحلىتدسهظعدل ه قداهايدل ه

عامتهمن دددداهملأددددابهظددددرهملهايظددددسهوهوغطدددد همن أددددقهاكندددد هظددددرهن ددددفهحددددلجت مهملهعلملعددددس،هك ددددلهايددددل تهمنا مسددددسهظ ددددىه جدددديدهممادددل

 1ظظالنلته ظ ل متهنا هممبحيث  هي كرهمسدغعن لهنت ق  هظن هدمئقرهمن أق.

قددددلبهةظكعددددسهج عددددسهاح دددداةهلا مسددددسهعددددرهد  همنعبددددلدمتهفدددد هظعلجمددددسهممشددددكعتهالاجد لععددددسهسددددنسههالدراســــة الةانيــــة:

 ،ه د  هعبلدرهمنز لرهف هظعللجسهمن أقهليويسهمل قطيب(ه2004

فددداىتهفدددذ همنا مسدددسهظ دددىهمندعدددقفهعلدددىهألاسدددبل همن ددداهتاددد مهفددد همنبأدددلاهعلدددىهمن أدددقهك شدددامسهلدددلميد اهمناددديدمو ه وه

 هالاجد لععدسه منثألىعدس.ه مل تد ضهفدذ همنا مسدسهعدابهملأعداهمنديقبدسهمنز دلرهفد همننتدلبهملهدل  هل ماد سهسع لهممقملبطسهللننيمح

ظدندددلاهمن أددددقماه ممادددلك  هيدددددد هظ ددددىهعدددابهملحأعددددقهحدددداهمنك ليدددسهممطمددددي هميمج ددددسهظشدددامسهمن أددددقه عددددابهملأعددداهديدددديم همنز ددددلره

عددسهالاجد لععددسه من ددقفهللني لنددسهيدددد هظ ددىهعددابهظعللجددسهلأ نييددلتهمم ددل فه قعلظدد.هلديجعدد.هاظدديملهمنز ددلرهظ ددىهظشددل ياهمندن 

مل ععددلهد  همنتجددل هممحمعددسهنمز ددلرهيدددد هظ ددىهعددابهتغطعددسهمماددت اى  ههممطميبددس،ه عددابظشددامسهمن أددقماه مماددلك  هللن ددي ره

 ظرهمن أقماه ممالك  هملهأعأع  .

علد ه ممدن  هممأدل  ه ممدن  همنددل ين ه ظدن  همسد ابهمنبلح هف هفذ همنا مسسهممن  همنيع  همندحمعل ه ممن  همندحم

مند ادد  هممي دديع هنمأددقة ه افددمهظددلهمليعددمتهظنعدد.همنا مسددسه ملت ددعشهظددره ددعله مقدداهظديددقهمنبعلنددلتهألا نعددس(ه إلاجللددسهعلددىه

 تالؤوتهمنا مسسهظره علهمندحأقهظرهىق   لهممي يعسهف ه ياهعقضه ملحمعلهمنبعلنلتهممعامنعس.

فددد هلندددكهعلدددىهممعللجدددلتهإلاح دددلئعسهمنةادددعطسهظدددره دددعلهملجدددام له دووتهمنناددد همم ييدددسهه قددداهمعد ددداتهمنا مسدددس

ه  مندحمددععتهمنك عددسهمنكع عددسهل ددلهيتنلسدد ه طبععددسهظي دديعهمنا مسددسه  ععددسهظددلهمليعددمتهظنعدد.همنا مسددسهفدد همندحأددقهظددرها  

                                                           
 .1، 4113، 1،العدد 1االقتصادية ، المجلد  مجلة العلوم. فؤاد مرزوق كريشان واخرون ،الخصائص االقتصادية واالجتماعية للفقر في محافظة معان،  1



 0200-0202الثامن ديسمبر العدد  الفقر وبعض العوامل المؤدية اليها في المجتمع الليبيظاهرة 

  
 

  

 373 األخرى مولعلاو ةيضايرلا ةيبرتلا ةلجم

 

سهمل قطدديبه فددمهمم ددجمي هفدد هكشدديىلتهديدديم همنز ددلرهمسدددطلعها هيعددلل هظشددامسهمن أددقماه مماددلك  همنددذيرهفدد هك لنددد.هليويدد

 2لجل همنز لرهممحمعس.

قددلبهعددز ةهمح دداهلا مسددسهعددرهاسددبل هرددلفقهمن أددقه ظديددقمتهقعلسدد ل،هملنل نددتهفددذ همنا مسددسههالدراســة الةالةــة:هههههه

 عددددفهردددددلفقرهمن أددددقهظدددددره ددددعلهمندطدددددققهم ددددىهمسدددددبلل.همنام معددددسه مل ل جعدددددسه ظددددرهالقةفدددددلهالان ددددلقهمنبدددددلفضهعلددددىهملهدددددق  ،ه

  لضهمنن يهالاقد لد ،هك لهحل لهقعلسهمن أقهللوعد لدهعلىه عضهممديقمتهمن اهظرهيدأن لهممادلف سه شدالهىعدلله من

 3علىهتش عشهنلج هنمتلفقر.

قددلبهمنبلحدد هظح دداهيددقيفه شدد  همنشددقيفهلا مسددسهملحمعددلهاسددبل همن أددقه الاسددت مملعيعسهممقحمعددسههالرابعــة:الدراســة 

 قاهمستناهمنبلح هعلىهظن  همندحمعلهمنيعد  ه مليعدلهم دىهم هالاسدت مملعيعسهممقحمعدسههب2018مالىحد.هف همنايدم ،هسنسه

نتهدددددداهظددددددرهمن أددددددقهفدددددد همنادددددديدم هنددددددمهتادددددددطعاهمندغمدددددد همن أددددددقه ملأمعددددددلهملامععددددددد.ه،ه لنددددددكهنأ ددددددي هفدددددد ه عددددددضهجيمن  ددددددلهمن نعددددددسه

 4 لدهمنايدمو . مندن عذيس،ه مندأث  متهمنامبعسهنمتق فهمنام معسه مل ل جعسهمن اهم ع تهظرهادماهالاقد

 ال ظريات املفسرة لظاهرة الفقر:

يق هاصهل هفذ همننتقيسهالاجد لععسهظ هفنلكهظرهيق هلل همن أدقهثألىدسه ظن دلهحمأدسهوههأوال : نظرية ثقافة الفقر:

ظ دق ه حدداهظ  ددل،ه  دد هقلئ ددسههعلددىهظ همن أددقهندد.هقددعمهىقيدارهظددرهنيع ددله،هىددلن أقماهانددلسهيددالهمن أددقهحعددل  مه،هلددلهظ هاعبددلاه

حعددد هان دددلهىأددداتهمنأدددا رهعلدددىهمن دددق  هظدددرهمن أدددقهحيندددتهحعدددلرهمن أدددقماهظ دددىهى دددلتهمجد لععدددسهتشدددامتهسدددميكعل  له ظيمق  دددلهل

طبأت دددلهمندددانعله،ك دددلها همن أدددقماهن دددمه  دددلئشهظدددلوهيشدددل ك مههىأل دددلها هطبأدددسههظدددرهمنطبأدددلتهالاجد لععدددسهألا دددق ه،ه منةشدددقه

منددذيرهملي ع ددمهثألىددسهمن أددقهندداي مهظشددلعقهقييددسهللن لظشددعسه فبدديةهمن  ددسه عددابهمنأددا رهعلددىهالاعد ددلدهعلددىهان ادد مه عددابه

هلع  مهلل ه  ة هن مه وهقع س.هالاند لاه،
ً
 5ى مه لنغقبلاهف هلعدفمه م هفنلكهيعي مهيلئعل

 :ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: نظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  نظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية والسياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية املســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بة للفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

مليضددد هفدددذ همننتقيدددسهظ همن دددقدهندددي هظاددد يوهعدددرهمن أدددقهمندددذ هيعلنعددد.ه نكدددرهألانت دددسهالاقد دددلديسه الاجد لععدددسه مناعلسدددعسه

 .لقهقدددددددا رهمننددددددلسهفددددددد همله دددددديلهعلدددددددىهىددددددقصه  سدددددددلئلهمل كدددددد  مهظدددددددرهملحأعددددددقهظاددددددددي هظعي دددددد اهظعددددددد  د  مهظبليددددددقمهفددددددد هظ  دددددد

مم كدقهالاجد دلع همن قويد اهعدلح هفدذ همننتقيدسهظ همندا يلهممدانعدسهوهملتدع هنمعيمئدلهىدقصهملحأعدقه(Jencks ) اكداهجعنكدز

ئفهظععندددسهظ دددلهيددددد هظ دددىه دددعفهالاكد دددلاهمندددذمت هظدددرهمننلحعدددسهالاقد دددلديسه مل نددداهمنعيمئدددلهمن أ ددد رهظدددرهمله ددديلهعلدددىه ردددل

ظادددييلتهمنددا يله ظددلهيت ملدد هعمعدد.هظددرهملنددلقشهىددقصهمندح ددعلهمنعممدداه مندددا ي هممةدداهندمددكهمنعيمئددلهلل  ددلىسهظ ددىهلنددكه

ىل هطبععسهمننتلبهمناعلس اهلحا هفذ همننتقيسهيعاهظرهافدمهمنعيمئدقهمن داهملأدفهاظدلبهمن أدقماه لندكهو همنن ديله منددأث  ه

لهظدداهمنندد  ره منغنددىه فددذمهيعندداهظ همن أددقماهوهي ماددي هد جددسهمندددأث  هممطمددي ه دد رهمننتددلبهمناعلسدد اهمناعلسدد اهيددقملبدهطقديدد

 .من اهي كرها هملحأقهن مهظزياهظرهمنعامنسه ممنلىاهالاقد لديس

 

 

 

                                                           
دكتوراه غيرر مششرورة ،جامعرة أم  الخرطوم رسالةية ،دور العبادات في معالجة المشكالت االجتماعية: دور عبادة الزكاة في معالجة الفقر بوال مكية جمعة أحمد 2

 .2004درمان اإلسالمية ،
، 44لرروم االقتصررادية ،جامعررة البررويرة ،السررشة ال اشيررة عشررر، العررددعال محكمررة قسررمعررزوز احمررد ، أسرربار الفقررر ومؤشرررات قياسررها ،معررار  ، مجلررة علميررة  3

 .343م،4117
، 113بغرداد، العردد  واإلداريرة جامعرةالمرحليرة لمكافحترف فري السرودان، مجلرة العلروم االقتصرادية  االسرتراتيجيةالفقرر  محمد شري  بشير الشري  تحليل اسريال- 4

   333م،ص43،4112المجلد 
 .14ه ،1347الفقر ،جامعة الملك عبد العزيز، جدة  مكافحة. عصام بن يحي الفباللي واخرون ، 5

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%8C+%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%8C+%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 للفقر. املفرغة الحلقة نظرية ثالةا:

 ملهمأدس  فدذ  ظ قددس، حمأدس نم أدق ممعدق فها  ى در من دقد  مندا ل ظاددي   في من أق مسلس ا  مننتقيس فذ  ملدكا

  من  دلض  مندعمدعم منصدهس من  دلض ظ دلهيددد هم دى مندغذيدس ظاددي  هضمن  لم ىه يدد ه منا ل ظادي   من  لض ظر ملباا

 .ا ق   ظقر منا ل للن  لضهظادي    ملندها إلاندلجعس

 ، يادد ق م يدا ق م ا  ي كد  م ألادنعدلا ممقمل عدس مندا يل  ل    ظدر الاىدقمد ا   د  مننتقيدس فدذ  فد  ممعد دار من كدقر ظ 

 مم قددس ملهمأدس كادق اجدل ظدر  اد ينس لدذنك يأيظديم ا  ظدر) من أدقما (مندا يلهممن  عدس ل    ظدر قمدألاىد ياددطعا و لين دل

 .نم أق

 ثانيا إلاطار ال ظري 

 من دا  الاجد لععدس  مناعلسدعس الاقد دلديس منع معدلت مل لعدل ظر ملنشأهألا علد  ظدعادر ظعأار رلفقر في من أقهههههههه

 اجدل ظدر ألاظدا طييدل ىتد مت نم أدق ملجذ يدس ألاسدبل  ظعللجدس ملهلوت،هملدطمد  ظر كث    ف  من أقما ييمج. منذ  منعية  مل لقم

 من أدق علدى منأعدلا اعدب  منادن   ظدق  علدى ،ممدنيعدس ملهقظدل هايدالل يعدلني   مندذير نألشد لص ممعيشدعس منتدق ف ملحاد  

 جدا ل  قمد  فد  من أدق ظشدامسوملدزملهلندكه ظدا . ب2000 عدلبهفد  نألن عدس إلان لئعدس ألافدامف لداا ظندذ   لعدس د نعدل قمأدل يث د 

 مندا    منبندك قدلب ك دل 2015 عدلب  عدا إلان لئعدس ألافدامف  شدأ  ممكث دس ممنلقشدلت   دعت حعد  نمدن عدس همنعدلنما ألاع دلل

 6. 2030علب لحميل  منعلنم انحلا ج عا ف  مماقا من أق على نمأعلا جا  فاف لي ا

قـــــر    
ا
ف

 
قـــــر وال

ا
ف

 
أ ددددد هظدددددرهممددددددلل،همفهـــــول ف ال

 
أدددددقهنغدددددسه دي دددددس ه  جدددددلهى

 م
ر
:ه ددددداهمنغندددددى،هظثدددددلهمنعدددددعفه منعددددددعف.ه من

ألِئق
 
أ ٌ رهظرهوايره ى

 
نثىهى

ر
أقما،ه ألا

 
أق،هى يه ىأ  ،ه ملج اهرى

ر
 ه7 قاه ى

 :لجتماع علماء اصطالح في الفقر

 ممد دمس  ممعنييدس للوحدعلجدلتهمنصدهعس يدعمدق ظدن  ض ظعي د ا ظاددي   اند. علدى الاجد دلع عمدم قدلظيس فد    د

 .ألاىقمد ظر ظي يعس ا  نم قد منذمت  للوحت مب

نتدق  ممالندس  وادق منند  ر  بديةيدا مميد دا فد  ممعيشدسهمنعدلب ل اددي   م ملبلطد. ل عدل وادةعس نتدقر مم دطت  فدذم ظ دى  ير

  ىأل دل من دقد يادي   من دا ملهلندس لأند. من أدق  دد لين دلهيعدقف الاجد لععدس،  منديقعدلت
ً
 منغدذما ظدطمبدلت لدديى   منيىدلا عدر عدلجزم

 8نن ا.. منعق      ممأ     مممة 

  " ملجقي س منثي مت من أقهفيهظينا" ا سطي ظأينس تشال الفلسفي التراث وفيهههههههه
ً
  اسلسل

ً
 كث   حقكس ند ا   نتقيل

ظأيندسه ملدأت  منادعلق ن    ف  مم  س، اسبلا ل احا ا  سب  لهمنقئيي ا من أق  ل  من ا إلاوالو ، مندل يخ عب  منكب    ظرهمنثي مت

علدىه من أدق ردلفقر  طدي ر علدى  مضدهس دووت فد  "نأدمدد. من أدقه جدع  دل  ندي" ايعدل منشد   ر  ج د. هللا كدقب طلند  اب  لر عل 

 9مميد علت

هظ  دددديبهمن أددددقهعلددددىه جدددديدها  ددددلعه رددددق فهظعيشددددعسهن  ددددلتهمجد لععددددس،ه  دددد ها  ددددلعهملتادددد مهلللهقظددددل هعلددددىه  يددددال 

ظادددييلتهظ دم ددس،هد دد هاندد.هتادديدهظ ددلفعمهعايددارهنم أددقهفدد هألادلعددلتهملهايثددسهلمتهمنععقددسهل ي دديعهمن أددق،ه علددىهسددةعله

ب،هي ددفهمن أددقماهلددأن مها ن ددكه1998نعددسهفدد همنعددلبهممثددللهىأدداه  دهتعقيددفهنم أددق،ه دد رهملأقيددقهعددلد هعددرهفع ددسهمن أددقهمنيط

                                                           
 مركرز )اإلسرالمية للردول والتردرير االجتماعيرة و االقتصرادية اإلحصرائية، األبحرا  اإلسرالمي، مركرز التعراون مشظمرة فري األعضرا  فري البلردان الفقرر قيرا  6

 م ، 4113(أشقرة
 ٤ ط ه، ٤١٤١ بيروت، صادر، دار العرر، لسان مشظور، ابن ( 7
 . 342، 1997مصر، للكتار، العامة المصرية الهيئة االجتماع، علم قامو  محمد، غي  عاط  8
 التربويرة، العلروم دراسات، المشورة، المديشة مشطقة في ال اشوية المرحلة طلبة لدى التعليمية والمواق  القيم بعض على الفقر  قافة أ ر ،األحمدي سي  بشت عائشة 9

 .212 م،2013 ،1 العدد ، 40 المجلّد
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منددذيرهنددي هل أددا  فمهمله دديلهعلددىهسددمسهمناددماهألاسلسددعسهمن دداهملداددي هظددرهمنغددذماه ممع دد ه مناددكر،هظ ددلىسهظ ددىهملهددداه

 10.ألادوىهظرهالاحدعلجلتهألا ق هظثلهمنقعليسهمنصهعسه مميمععته مندعمعم

فـل لة ـة اند.:هردقفهظوادلو ه علدى من أدق  منثألىعدس الاقد دلديس،ه الاجد لععدس لدللهأيق  ممعنعدس املتحـدة  مـم كمـا عرف

يتاددددمهلللهقظددددل هممادددددامبها هممددددزظرهظددددرهممدددديم د،ه ممأددددا مته مل عددددل مت،ه ألاظددددره منأدددديرهمنعددددق  يسهنمد ددددداهل ادددددي هوئددددقه

 11نتهعلره د  فلهظرهملهأيقهممانعس،ه منثألىعس،ه الاقد لديس،ه مناعلسعسه الاجد لععس.

.ةهمن أددددقهفدددديهرددددلفقرهمقد ددددلديس،همجد لععددددسه ثألىعددددس،هى ددددرهمننلحعددددسهQuébec:هكمــــا هعرفــــألا املجلــــس  ع ــــ  للتعلــــيم

الاقد ددددددلديسهملد ثددددددلهفدددددد هملهقظددددددل هظددددددرهملهلجددددددلتهألاسلسددددددعسهمنعددددددق  يسهنتهعددددددلر:ه لنغدددددداما،همماددددددكر،همنمبددددددلسه ظددددددرهمننلحعددددددسه

إلاق ددددلاهالاجد ددددلع ،ه ظددددرهمننلحعددددسهمنثألىعددددسهملد ثددددلهفدددد هالاجد لععددددسهملد ثددددلهفدددد هدعددددل هممقمقبددددسهعلددددىهممدساددددلتهملهايظعددددسه 

منطبأعددسه مندبععدددسه ملهقظددل ،هظل همن أدددقهندددي هىأدددهملهقظدددل هظدددرهملهلجددلتهمملديدددسه منغدددذما،همماددكره منمبدددلس(ه منثألىعدددسه

  منتامعس،همندثأعفه الامل لوت(هنكرهايعلهدعل هممقمقبسه منامطسهالاجد لععس.

 فد همنقىلفعدس، نمعدي  منالظمدس لللهقيدس يد دعدي   و اىدقمد " :ان دم علدى ي د  م ظل ن أدقمام  لعدعس العـاملي الب ـ  ويـككر

  منن دي مندأداب ا هظظالنعدس ىقعدس ا  ن دم  ندي   منصدهس، مندعمدعم  منادكر،  منغداما، علدى مله ديل  ياددطععي   و ى دم

 ظدسادلت طدقف ظدر ظ  شد   ى دم  ا  د م منطبعععدس،  مناديم   الاقد دلديس  نألةظدلت نم دقض ظعق دي   ان دم ظ دى لل  دلىس

 12من اهمل ا م. منأقم مت ظمل لد ف  ملأث   ا  ن م ني    مميد ا   منا نس

 التطور التاريخي ملفهول الفقر:   

يت ملددد هعلدددىهمندحايددداهمنددداقعقهم  ددديبهمن أدددقهملحايددداهمناعلسدددلته الاسدددت مملعيعلتهممعئ دددسهند  عدددفه ظحل بدددسهمن أدددقههه

دد   مم  دديب  ظعقىدسهممادددي هممطمددي هظددرهمندددا لهملهادديظ ه منددا  همنددذ هي كدرها هيمعبدد.همميد دداهمنددا   هفدد هلنك، قدداهتغ  

  نم أدق منعدلنما
ً
هكب د م

ً
منكدقيمه منعدي  قعدليل تشد ل فدذمهمم  ديب فد  اع دق ظوادلنعس ا عدلد ملدمهظد م  حعد  ألا  د ر منعأديد فد  تغ د م

 .ممدعاد  ملهقظل   الاستبعلدهالاجد لع   الا قير منذمت  محت مب

 الفقر: تعريف   

دقفه  منعدي  الاىدقمدهعلدى ظأدا ر عداب يدعد ر اع دق لبعداهظوادلو  من أدق ) UNDP ( نمدن عدس ممدحدار لقندلظجهألاظدم ع 

 ممديم د  منيعديلهظ دى آلا دقير  محتد مب مندذمت  منكقمظدسه محتد مب ملهقيدس  نعدل ممعقىدس  صدهعسه مكتادل  ظباعدس طييمدس حعدلر

 Absolute poverty and  عدلبه ظطمددقه ىأدق ىأدق م دى من أدق ملأادعم  ي كددر .ظعي د اهكددقيم ظادددي   ندحأعددق ممطميبدس

Overallpoverty 

دل ممطمدق من أدق ا  ظ دى Joanna Mack 2016 ( ظدلك جيمندل  تشد   
 
فد ه الاىدقمد ظديت ا  ملجديع ا  ملهدلد فد هملهقظدل  يد ث

ىتهألاظم .نم أقما منعلجمس ممتهس ممطمقهملهلجلت من أق  يعك  ممعلنلر، ا  ظبكقر اع ل   لأن. ممطمق من أق ممدحار  قاهعق 

 ممقمىدق من دلل هنمشدق ،  ممدلا منغدذما، تشد ل  من دا الاوادل هألاسلسدعس محدعلجدلت ظدر ملهدلد لللهقظدل  من داهملد دف ملهلندس"

يعد داه  نكدر ىأدد من دقد د دل علدى ممطمدق يعد داهمن أدق  و ." ممعميظدلت مندعمدعم ممدأ  ، من دقفهمن د، ،  ظقمىدق منصدهعس

 
ً
 13.عمأل ل مله يل   ظظالنعس ف همميد ا مل اظلت فذ  مليىق ظادي   على ايعل

ه1986 قدداهلددااهفددذمهمنددقبدهملدا ييعلهظنددذهمنث لنينددلتهل ددا  هظعدع هملهددقهفدد همندن عددسهسددنسهه:الفقـر وققــون إلانســا 

(همن داهملدنشهعلدىها هةنادلهشد شهملهدقهفد ه1948ظرهإلاعع همنعدلنماهلهأديقهإلاوادل ه ه25منذ هياد اهجذ   هظرهمملدره

                                                           
 الفلسطيشية،مركز المعلومات الفلسطيشي وفا ،جميل الخالدي، دراسات وتقارير حول الشؤون االجتماعية ، الفقر في األراضي  10
 .3، 2010أيلول/سبتمبر  5– رقم العدد ، حقوق اإلشسان والصحة واستراتيجيات ،الحد من الفقر اإلشسان وحقوق الصحة مششورات سلسلة 11
 وعلوم واإلقتصادية التجارية العلوم جامعةالمطبقة ، الكميات شظريات في الماجستير شهادة لشيل الفقر ومكافحتف ،مذكرة شادية ،قيا  دراوة بن 12

 ..2009،9التسيير،الجزائر،
 .7ص  2018واألربعون،  والرابع المائة للتخطيط ،العدد العربي المعهد ،  1960-  2017الفترة،، الدخل ، خالل وتوزيع الفقر مفاهيم علم الدين باشقا، تطور - 13



 0200-0202الثامن ديسمبر العدد  الفقر وبعض العوامل المؤدية اليها في المجتمع الليبيظاهرة 

  
 

  

 372 األخرى مولعلاو ةيضايرلا ةيبرتلا ةلجم

 

دغذيدسه مممدة ه ممادكره منعنليدسهظادي هظرهممعيشسه لفهنم حلىتسهعلىهمنصهسه منقىلفعدسهند.ه  سدقمل.ه يدعد رهلندكهمن

ددددله منطبعددددسه كددددذنكهمل دددداظلتهالاجد لععددددسهمنعةظددددس،ه ندددد.هملهددددقهفدددد هملددددأظ  هظعيشدددددسهفدددد هحددددلوتهمنبطلنددددسه ممددددقضه من جددددزه منت ظ 

  منشع ي سه د  هلنكهظرهىأام ه سلئلهمنعي هنتعيسهنتق فه ل جسهعرهظ مدمل.ة.

هقععسهمن أقهف همنعلنمهاعبحتهفلجالهظره قاهتعلقبتهمنن يصه منأقم مته عاهلنكهلناقهظتال عهي الهعلىها  

(ه1995(ه منأ دسهمنعلمعدسهنمدن عدسهالاجد لععدسه 1993فيمج همنةشقيس،هنذنكه قاهظد مج له  رهلقنلظجهع دلهظددمل قهىعيندله 

سعلسدددعله(ه معدبدددل هلندددكه مجبدددلها عقعدددله مجد لععدددله  2006ه– 1997 ظعدددع هألان عدددس،ه منعشدددقيسهألاظ عدددسهنمأعدددلاهعلدددىهمن أدددقه 

  مقد لديل.

همنددددقبدهلي دددديحهلدددد  همن أددددقه حأدددديقهإلاواددددل ه ملهددددقهفدددد همندن عددددسه ملهكددددمهمن ددددلل همندددداي أقمط هفدددد همنيثعأددددسه  قدددداهملددددم 

عرهلقنلظجهألاظمهممدحارهنمدن عس.ه فد هفدذمهمندقبدهدنعدلهعلدىهملزميداهالاقدندلعهلتد ملدهفدذ هه2003منع معسهمن لد رهف ها مسده

 14يللرها هظعز نسه ظن لهفيهظاد نعسهج لععس.منعنلعقه بأ همن أقهني هرلفقره

مليضدد هظعددلي  هحأدديقهإلاواددل هألادددقمضهمم دم ددسهنع معددسهمندن عددسهمن دداهييدد هظنيلةفددلهظددرهاجددلهظن ددلاهمن أددقهل ددلهىأل ددله

مله لظهعلىهمنصهس،ه مله يلهعلىهمنت لعسه مندعمعم،ه مندحق هظرهمنعنف،ه منأا رهعلىهظ ل سسهمندأث  همناعلس اه منأا ره

منعددددي هلددددلحت مبه كقمظددددس.هظ هظبددددلدكهحأدددديقهإلاواددددل هملقملكددددزهعمأل ددددلهج عدددداهملهأدددديقهممانعددددس،ه منثألىعددددس،ه الاقد ددددلديس،هعلددددىه

  مناعلسعسه الاجد لععسه ملأابهألاسلسهنبنلاهظام عتهملقظ هنميعيلهظ ىهظحألقهحأيقهإلاوال ه ظن لاهمن أق.ه

 لهتمامات العاملية بظاهرة الفقر:

 ف هعلب ظنيمت م ي لل York ظاينس ف Rowntree  م نت     د مسس ننا ، ف  Booth  همنب يطلو الاقد لد سلت د م تعدب 

ظعدلي  ه ا ل  لي دا ألا  د ر منا مسدس  قداهقلظدت منقاسد ل   الاقد لد ف  من أق ظيلل الاقد لديسهف  منا مسلت ا مئل ظر ، 1901

نيدت  من دا لقيطلنعدل فد  من أدق قعدلس ملطدي ه  قدا من تد ر، ملمدك فد  منغذمئعدس منغذمئعدسه د د  الاسدقر ظدطمبدلت ملأدايق علدىهمسدلس لر

  من أدق ظ  ديب
ً
  ملطدي م

ً
  من أدق ظي دا ،ه ميدت ق مملضد ا منأدق   ظدر  منادبععنلت حأبدسهمناددينلت  دعل كب د م

ً
 عداظله  لعدس علمعدل

 ملداعي د مسدلت عدار لندك ،ه ر دقته عدا 1973 عدلب فد  Robert M.C. Numara ن دل م ظدلك   بدقت مندا    منبندك  ئدي  ملةندل 

 اد جدتهةنعدس  بلنددل  هGrowth with redistribution مليةيداهمندا ل ظعدلدر ظدا الاقد دلد  منن دي ةيدلدر مننلظعدسهظ دى منبمدام 

 15 .مميد ا ف  منا ل مليةيا ظعلدر من أقه    محل بس جايار

 أنواع الفقر:

من أددق،ه قدداهم دم ددتهملمددكهمند ددنع لت،هحددل لهمنعايدداهظددرهمنا مسددلته منبحددي ها هملعدداهمل ددنع لتهظحددادرهنتددلفقره

 ظدددددرهايددددد قهملمدددددكهمند دددددنع لتهمند دددددنعفهعلدددددىهاسدددددلسهملأادددددعمهظاددددددي همن أدددددقهظ دددددىهعدددددارهظاددددددييلت ه لندددددكهنغدددددقضهقعلسددددد.:ه

،Absolute Povertyلن أقهممطمقه   هملهلنسهمن اهوهيادطعاهىأل لهإلاوال همند قفهلا م.هنميعديلهظ دىهظيدبلعهحلجلملد.ههه 

 نغذما،ه مماكر،ه مممة ،ه مندعمم،ه منصهس.لل» ألاسلسعسهممد ثمس.

 :ف ل ظاديي   من أق يأ ذ م  ي كر منا    منبنك ظح لامت حا  ألاسلسعس ممحادمت  ا : الفقر محددات :ثانيا

 ممديمد علدى إلان دلق من دقد عندا  وهياددطعا مندذ  مندا ل ظاددي   للن  دلض ممد ثدل من أدق  فدي :املـد ع الفقـر-ا

 مندذ  مندا ل ظاددي   م  منا    منبنك ملأايقمت  حا  مندغذيس، مظقمضهسيا ظر من أ   ثمهيعلو   ظر ألاسلسعس، منغذمئعس

مندا ل،ه ىأدق ظدر ك دلهعدقفهمن أدقهممداقاهللند.هظدز ج;، من أدق ممداقاه عدقف من أدق ىأ د مه د ر يعدا نم دقد ييظعدل د و  عر يأل

                                                           
 13/4113المحاضرة في دورة عشبتاوي  ،الفقر وحقوق اإلشسان ،الطير البكوش 14
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 ظدر جيمند  ألاظدل هفد هعدار ظدر ألادودى ملهدا ظ دى طي دل الاىدأدل ه جدل یددثق حید “الاجد دلع   الاسدتبعلد منةشقيس، مندن عس  ىأق

 16ممنتي . ممادأبل ف  مست دمدفل ا  ظ ل سسهحأيقھم ف  ىقعھم  شار ن ا. منيقت   أيضهف  ألاش لص حیلر

  ظادكر  كادلا ددذما ظدر ألاسلسدعس الاحدعلجدلت ندمبعدس يك د  و مندذ  من دقد د دل ل اددي    يعدقف :ممطمدق من أدق-  

 للندا ل ملحداد  مندا    منبندكملأدايقمته الاجد لععدس منقعليدس   سدلئل منصدهعس،  منقعليدس ألاسلسد ا مندعمدعم منيعيلهظ دى  مللظ  

 .مميد دا فد   وادبت م عدادهمن أدق ظعقىدس  عند. ظدر ي كدر  مندذ  من أدق  دد يادمى  دد  ييجا د و يرهييظعل، عر يأل منذ 

 ك دل  مندأندا الاقد دلد  مندطدي    د جدس  الاجد دلع ، منثأدلف  مندبدلير  ادة  مميد عدلت ل  ممطمقه من أق  د قع س  ملد ل ت

 مننلظعس. منبمام  ف   يكن همسد امظ. ا ق، ظ ى لما ظر ملد ل ت

 خط الفقر:

  ىأ  همنش ش  يعدب  .منا ل ا  الاست عك ظادييلت اسلس على من أق نأعلس ياد اب ظديق من أق  د
ً
  ل  ظلم م

 ألادودى ملهدا ظاددي   ظ دى  يشدل  .ألاسلسدعسهالاحدعلجدلت ندمبعدس مندعةب ألادودى ملهدا ظاددي   ظدر اقدل د مد. ا  مسدت عك. ظاددي  

 منعديب، فد  د و  1.25 يبمد  مندذ  مندا    من أدق  دد فدي ممديدقهفدذم محتادل  نغدقض من أدق   دد .من أدق  دد اند. علدى فدذم

 
ً
و  منأدير تعدلدل عدقف اسدعل  للسدد امب (PPP) منبدلن  من أدق  دد  يحدل .الاسدت عك ندأدايقهممحمعدس منع مدس  حدامت ظ دى ظحدي 

 منشقمئعس

لين دلهملددن  هه(،منقسدما(من أدقهه   ددد/هتعدبد همنيويددلتهممدحدارهظدرهمنبمدام همنأمعمدسهمن دداهملتبندىهظدلهيادمىه يـا  الفقـر 

  دددلتهالاجد لععدددسهمن ددداهمليمج ددد.،ه تعد ددداهفدددذ هظدددرهلع  دددلهلقيطلنعدددلهسدددبعها دددق هند اددد  هظعندددىهمن أدددقه تعقيدددفهمنهكث ددد ر،لمدددام ه

 ندحاياهظادييلتهمن أق.ه ممالعامت،منبمام هعلىهظديقمتهظح لئعسهظثلهملأايمهممنلىاه

 حأعأعددسه يددق هكث دد هظددرهمنام سدد  هظ همنأعددلسهممي دديع هنم أددقهعددرهطقيددقهظادددي همنددا لهوهيعطدد هعددي ره مقععددسه

 ام علهممدانعس.ظادي هملهقظل همنذ هتعيش.هألاسقهلمتهممهعر

 17 ا هظح لامتهمنا لهينبغ ها هتعزةفلهالانطبلعلتهمنذمملعسهنم أقماه اسلنع هى   مهلهلنت مهالاجد لععس.

 عامليا: يا  خط الفقر 

حددادهمنبندددكهمنددا   هقعدددلسه ددددهمن أددقهظعد دددامهم ددىهحدددامهكب ددد هعلددىه ددددهمن أددقهمندددا   هممحددداده ىأددلهنألسدددعل همنا نعدددسه

مظقيادد هه1,90بهنع ددب ه2015تعددايله دددهمن أددقهمنددا   هفدد هعددلبههمظقيادد ،ه ملددم و هه1,25ظددلهيأددل  ههظددأ 2005مم ددجمسهسددنسه

 2011.18 ىألهندعايلهمنأي همنشقمئعسهنعلبه

 :لجتماع علماء ع د الفقر أنواع

ظ دددىهمنت دددل ه محدددارهظدددرهظأدددل بد  هنأعدددعسهمن أدددق:ه لندددكهعدددرهطقيدددقهملطبعدددقهي عدددلهعم دددلاهالاجد دددلعه بعدددضهمنبدددلحث  ههه

هل كدقرهمننادداا(ه   من أدق(هممطمدق(ه  من أدقظ  ديظ ه
ً
(ها همنشددق ةهألاسلسدعسهمن داهينبغد همليمىقفددلهمنك دلف(  منعدي ه(هاسلسدل

 ه منكالا.أ  هنعتلهممقاهعلىهقعاهملهعلرهف ه  اهع، هظعأيل،ه ملدع رهفذ همنشق ةهمنغذماهمنالف ه مم

ظ هظأددددددليي همنعددددددي همنك ددددددلفه محدعلجلملدددددد.هظد لثمددددددسهناددددددلهمنةشددددددقهظددددددرهل  همن  ددددددسهمنع قيددددددسه ملهلنددددددسهملجادددددد لنعسههههه

هيلظعهلج عاهمنةشق،ه يعدأاهمنعاياهظرهمنبلحث  ها هألاوا هملطبعقهظ  يبه  ه
ً
ممتشلا س،ه مل دمفهفذ همنشق ةهظأعلسل

ه فد هسدعلقلتهمن أقهمنناااه((همنذ هيش  هظ ىهظعالهممع
ً
يشسهف هظيد اهظله يق هفدواها همن أدقهفديهظدلهييدق هتعقي د.هثألىعدل

                                                           
 .4،4114اإلشسان،أيلول  المدقع وحقوق المتعلقة بالفقر التوجيهية االشسان، المبادئمكتر المفوضية السامي لحقوق  16
 ،373( اشتوشي غشدز ، المرجع السابق، 17
، 43 ، المجلد311ال عدد واإلدارية،العلوم االقتصادية  السودان، مجلةأسبار الفقر واالستراتيجية المرحلية لمكافحتف في  الشري ، تحليل. محمد شري  بشير  18

 .333م،4112
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مجد لععددسهظحددٌادرهظ ددلهييعددلهظددرهممدعددذ هقعلسدد.هن يلجعددسهيددلظمسهنتهقظددل ،ه ظددرهمل طددأهالاىتدد مضها هملهلجددلتهمنةشددقيسه

 19مم دم س.ظدطللأسهف ه لهظال ،ه ن لهف ه مقاهألاظقهملتبليرهف همميد اهمنيمحاه ب  همميد علته

 ه:الفقر في العالم

(هظمعددل هوادد سهفدد همنبمددام همننلظعددسهم ددىهظظالنعددسهمله دديلهعلددىهممددلاهممددأظره،هك ددلهي دأددقهbillionي دأددقهاكندد هظددرهلمعددي ه ه

، وهيددزملهمن أددقهفدد هد لهألانددمهي ثددلههمنعددلئقهألا لهفدد هملأددييضهه20لمعددي هوادد سهم ددىهمله دديلهعلددىهعددقفهعدد، هممحاددر.ه2,4

مست  دددللهمن أدددقه منأعدددلاهعمعددد.،هه عجدددزتها ع ل  دددله ظدسادددل  ل طددددهمندن عدددسهالاجد لععدددسه الاقد دددلديسههفددد هد لهمنعدددلنم،ه

ملأقيدقهه تش  هألا قلبهم هن فهسال همنعدلنمهيعيشدي هملحدته ددهمن أدقهفد هحد  هيعدي ه بداهمنادال هفد هلددسهظداقا،ه ا ضد 

ظمعددي همواددل هه8ظمعددي هواد سهفدد همنعددلنمهيبيدددي هجعلعددله ددلهنعمدس،هفدد هحدد  هي دديتهه550الاظد  همنعددلبهنألظددمهممدحددارها هفنددلكه

منددددفهط ددددلهي يملددددي هييظعددددله اددددة هملجدددديعهه30-ه25سددددنييلهجددددقماهمن أددددقه، طبأددددله ح ددددلئعلتهمنعينياددددفهىدددد  هفنددددلكهظددددلهلدددد  ه

سدددددال همنبمدددددام همننلظعدددددسهيعدددددلو هثمدددددت مهظدددددرهموعدددددامبهمله ددددديلهعلدددددىهممعدددددل ه ممدددددقض،هك دددددلهكشدددددفهملأقيدددددقهألاظدددددمهممدحدددددارهم دددددىها ه

 ه21من للهسهنمشق ه مناكرهممعئمه حقظلن مهظرهمله يلهعلىهمندعمعم.

ظمعدي هشد شه28.1،هنت دجله%103 م مل عتهوابسهمن أقهف هد لهمنشققهألا سده ي للهاىقيأعلهلنابسهمل دلهظ دىه

 تعدددديدهمنزيددددلدرهفدددد هاعددددامدهمن أددددقماهظ ددددىهمنددددديملقمتهمناعلسددددعسهفدددد هد لهب،ه2015هظمعددددي هىددددقدهفدددد هعددددلب13.8،هظأللددددله2019ل  ليددددسه

ظددرهمنديقدداها هي ددلهعددادهمن أددقماهفدد ه  ه، ر منددعممنطأددس،هعددع رهعددرهملهددق  همن دداهتشدد افله عددضهمنددا لهظثددلهسددي يله نعةعددله

 ب.2021ظمعي هش شهلحميلهه31,8ظنطأسهمنشققهألا سده ي للهاىقيأعلهظ ىه

د و هنم قدهف همنعيبهه1.90ظرهسال همنعلنمهيعيشي هعلىهاقلهظرهه10% تش  هملأايقمتهحايثسهنمبنكهمنا   هظ ىها ه

هظددرهنحدديه2015 ددعلهمنعددلبه
ً
عدداهلنددكهمن  ل ددل .هنكددره اددة همل  دد اهى دد  سه1990ظمعددل هشدد شهفدد هعددلبهه1.9ا هه36%به،ه ير

من عدل هاسدعل همندن ده   دل  هج عداهممديدقمت،هىد  هفدذمهالامليدل هقداه ملامععلمل.همنامبعسهممد ثمسهف ههظ لطقر ي  نله مسد قم ه

 مليقدداهمنبنددكهمنددا   ها هملدددثقهألاةظددلتهمنألئ ددسهفدد همن أددقماهاكندد هظددرهد دد فمهظددره ددعلهىأددام همنيرددلئف،هبه،2020يددنعك هفدد ه

مندضدد مهمن دداهمليمعددلهه ىأددام هملحددييعتهمم ددلجقيره منعددلظم  هللل ددل  ،ه م مل ددلعهألاسددعل ه ملأث  فددله شددالهظبليددقهفدد هظعدداوت

من دددعيدهظددداهتعطدددلهملأدددايمهمل ددداظلتهظثدددلهمندعمدددعمه منقعليدددسهمنصدددهعسه عدددادهكب ددد هظدددرهد لهمنعدددلنم،ه ظدددرهممديقددداها هملقمل ددداه

هفد هه1998ظعاوتهمن أقهنم قرهألا  ىهظنذهعلبه
ً
هحدلدم

ً
ظاهمنزوقهالاقد لدهمنعلنماهظ دىهحلندسه  ديد،ه سيشد اهمنعدلنمهمن  ل دل

 22مننلملجهممحل .ن ي همن قدهظرهظج ل  ه

م هفندددلكهعلمدددل هه محدددا،هالا  تشدددل كهىع دددلهلع  دددلهممعيشدددسهعلدددىه يكددد هه محدددار،تعدددي هالاوادددلنعسهلأثقفدددلهعلدددىهم ضه  هه

 من أقر.ه منشألاهمنا ل منغنعس(ه علنمهمن أقهه منا ل ظدنلقعل هيعيشل هعلىه ج.هالا ضهف ل:هعلنمهمنغنىها همنن ماه

 فددمهيشددامي هىأدددهواددبسهملتدد م حهظددلههممدطددي ،م ن ددكهالاحعددلاهفدد هفددذمهمنعددلنمهه ظددرهملجددايقهللنددذكقها هفنددلكهجددزاهظددر

ظدرهمندا لهمنعدلنما،ها ها هاقدلهظدره  د هسدال همنعدلنمهه%55علدىهظدرهسدال همنعدلنمه نكد  مهيادعطق  هه%16 % 20لد  ه

 ه23يادحيل  هعلىهاكن هظرها بعسها  لسهمنن  رهمنعلمعس.

                                                           
 .373،4113: للترجمة، بيروتالعربية  االجتماع، المنظمةباغ، علم أنتوني غدنز، ترجمة فايز الص 19

 .11م ،4113 بيروت: العربية،الشظة  البشرية، دارالتشمية  عطوي، السكانعبد هللا  20
ماجستير غيرر منورورة ،الجامعرة امسرالمية  ارتباطه بالمفاهيم االسالمية،رسالة غزة ومدىخط الفقر في قطاع  خفاجة، مستوىمحمد حمدان  21

 .22م ،2102بغزة ،كلية التجارة ،
   01:02 2121يونيو  27مليون وخص تحت خط الفقر، األربعاء  437البنك الدولي يكوف أرقامًا صادمة:  تقرير اندبندنت عربية  :  22

 . 33م ، 2006االقتصادية ، دار المريخ ، الرياض:ميويل تودارو ، تعريب ، محمود حسن حسني ، محمود حامد محمود ،التنمية  23
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 321 األخرى مولعلاو ةيضايرلا ةيبرتلا ةلجم

 

به من اه1998أقه عاهمنأ سهمنعم عسهنمدن عسهالاجد لععسهف ه يبن جرهعلبهمل لعاهالافد لبهلعق  رهمنأعلاهعلىهمن 

 24دعتهظ ىهمنت مبهعلنماهل الىحسهمن أقه اةنسهاثل  ،ه ملمه  اه طدهعلمعسه د نعسهمحل نسهمنأعلاهعمع.ه

 هالفقر في لي يا:

 الفلكي للي يا: أوال. املو ع

هه45دددد.33,10ملأدداهنعةعدددلهلدد  هدمئقتددد هعددقضه  ه ددددهطدديله18ه-ْم
ً
،ه يحدددافلهدقبددل

ً
ه دددهطددديلههم9يدد لو

ً
،ههم25،ه يدددققل

 بذنكهى ن دلهملأداه د رهممنطأدسهممعداندسهمنشد لنعس،هظ دلهييعم دلهملددأثقهل ندلتهمنبحدقهممديسددهفد هاجزما دلهمنشد لنعسهممحلديدسه

هييعدلهظنلطأ دلهملجنيبعدسه
ً
ظددأثقرهظ دىهحداهكب د هنمبحقهممديسدده ب لعدسهمنشدقيدهمنادلحل ،هفد هحد  ها همظددامدهمندبعدهجنيبدل

 نعةعل مناال هف  عادهللمنلتهمنصهقم  هملجلف،هحع هظ هاجزماه مسعسهظرهمنبعدهملأاهف هنطلقهمنصهقماهمنكب  ه،ه يأايق

اندفهمسدقرهنعةعدسهملحدتهه ددهمن أدقه عداه 350،هيأداهققملدسهه(25 واد س.هه ظمعدي   6931061/ 2020 لسـ ة  ((ممندلطق حاد 

بهحاددد هظح دددلئعلتهد ددد ه سددد عسهد نعدددسه عددداهملأطددداهمنادددبلها دددمه حقظدددلن مهظدددرهاع دددلن مها هسدددققسهاظددديمن مها همليقدددفهه2011

ب،ه2011ظادددلعامتهمنا نددددسه اددددة هملددددقد هألا  دددلعهألاظنعددددسه الاقد ددددلديسهمن دددداهعددددلحبتهالاحدددام همن دددداهيدددد ا  لهمنددددبعده عدددداه

منتديمفقهملهايثدسهلدلهتعداهفدذ همنتدلفقرهظديدذ رهفد هملدل يخهمميد داهنمهملكرهظدره  ممدتباهندل يخهنعةعلهيعحظهم هرلفقرهمن أق

منمعادداهظنددذهعددارهقددق  ه، م هم دم ددتهيددا  لهعلددىهمناددال ه  لعددسهمنأددق همملضدد اهمددلهتعق ددتهندد.همنددبعدهظددرهحددق  ه ينعدددسه

عسه عددددقمعلتهدم معددددسه رددددق فهلع عددددسهيددددامتهعبددددأهكب دددد هعلددددىهحعددددلرهمناددددال ه رددددق ى مهالاقد ددددلديس،ه الاجد لععددددس،ه منصدددده

نعةعدلهمعأدل هملمددكههعليشدت ل من دا  مناعلسدعس منطبعععدس نمتدق ف ظبليدقر نتعيدس معدسن يمن أدقه م اةظدسىالندتهه مندعمع عدس،

  ىالندت ملهق  ه ألاةظلتهمناعلسعسه منبع عسهممحمعسهظ  له منا نعسهف هيققهمنبعده دقا ل
ً
 ادة ه معدسن يم اةظدس ند دلقم سدةبل

معدسهن يألا دق هلدا  فلهفد همل دلقمهمه د  اسد  ت منبطلندس ىد   ملج دلف ظ دى لل  دلىسبه 1947 سدنس مندبعد  دق  مندذ  منأحدد

  ععاهملهق همنعلمعسهمنثلنعس.

 مدخل تاريخي لال ت اد الليبي:

هملنعدددابهىعددد.هاسدددبل همنن ددلاه عيمظمددد.،ه قددداهاج ددداه
ً
هظد م ددل

ً
نأدداه دددل هالاقد دددلدهمنمعاددداهقبددلهمكتشدددلفهمندددن دهمقد دددلدم

نعةعلهقبلهمكتشلفهمنن دهعلىهمسددحلنسهقعدلبهملن عدسهمقد دلديسهفد هفدذ همنبأعدسهظدرهمنعدلنم،هالاقد لديي همنذيرهكدبيمهعره

،هألاظقهمنذ هاد هظ دىهمنددافي همن د، هحعد هلمغدتهوادبسه ىعدلتهمميمنعداه(26 للهملتلهتعد اهعلىهممالعامتهمل ل جعسهىأد

كهعدددرهمنبنعدددسهمندحدعدددسهمن ددداهتعق ددددته،هنلفعددد%95ظ دددىهه90بهك دددلهلمغدددتهألاظعدددسهلددد  همنادددال هحدددديم  ه1959نادددنسهه%30حددديم  ه

،هظوها هوكتشدلفهمندن دهةثدل  همنكب د رهعلدىهالاقد دلدهمنمعادا،هحعد همملي دتهألانتدل هظ دىه(27 نمداظ  هف هملهق همنعلمعسهمنثلنعدس

ب،ه قداه1968-ب1963مندن عسهالاقد لديسه الاجد لععس،هىي عتها له طسهمقد لديسهف هنعةعلهنعددمهملن عدذفله دعلهمن تد ره

ها دذ همل طدسهحعد هملدمهظوشدلاهممدام سه مماتشد علته مم دل فه منطدققهظ دىهد د هلندكهظدرهملأث
ً
هظييللعل

ً
قهمنأطلعهمل اظ هملأث  م

ن دددذتهثدددع ه طددددهملن ييدددسهه1969ممقمىدددقهمن ددداهتادددلفمهفددد هملأدددايمههمل ددداظلتهألاسلسدددعسهنم ددديمطر،ه بعددداهقعدددلبهمنثدددي رهسدددنسه

 ممحق قدلت قطدلع ي ثدل حعد  منعدلب  منأطدلع مندن د علدى اسلسدل عادامنم الاقد دلد يعد دا.ب.ه 1985بهظ دىه1972مظدداتهظدره

 .إلاج ل  همن لد مت ممحل  مننلملج (GDP) [ علئامت ظر95 %    منعلظس الايقمدمت ظر93 %  الاس عسه  ظرهللنأع س % 72 نحي

 اعدبحت ا  ظندذ ف هالاقد لد، نتهايظس كب  م ملا ع ي ات  قا .منعلنم ف  ملنيًعل منن طعس الاقد لديلت اقل احا نعةعل تعدب 

                                                           
 .0م،0992هديل رزق القزاز وآخرون، الفقر في فلسطين ، 24
 .42، 4113( عمار الزليطشي،  رسالة ماجستير غير مششورة، جامعة المرقر، الخم ، 25)

 .142، ص1994( مصطفى التير، مسيرة التحدي  في المجتمع الليبي، دار االشما ،بيروت:26)

 .3، ص4117( علي محمد الماقوري، حسين فرج الحويج، واقع وسمات االقتصاد الليبي في ظل التطلع لعضوية مشظمة التجارة العالمية، طرابل ، 27)
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 من ا الاقد لديس منعأيبلت  ىقض ا مئلهمنث لنينلت ف  منعلمعس منن د ملافي هاسعل   نكر منابععنلت ا مئل ف  ميت مكعس د نس

 . مل لص منأطلع ملأفعل ظعلدر ع معس ظ ىهتعطعل ممطلف ن ليس ف  اديل الاقد لد ، مننشلة على سمبل موعكات

  ادة  ألاظندا الاسددأقم   دیدل   2011 ظدله عدا  نیةیدل دم دل منأدلئم الانأالبهمناعلس ا  منعاكقيس الاحام  ظ لىسهم ى

 دینیدس م لنتهج لعدلت سيما مطیلى لهلالىس ” الع یفة الةماعات ” ل   يب حایثل یعقف ظل ایلد  م ى   عين. مناعح منتشل 

 مماددامظس مندن یدس  ظشدل عا  طدد علدى مثقت قا مندن یذید   ملهايظد   ظر     ل عس د   ظاتهس ا هج لعلت ، ظدطقىس

قداهاد ه،هالاجد لععدس منعامندس ظبدام ملحأیدق ىكدقر ىشدلظ لىسهم دىهه،ف همنبعد الاسلسیس نمبنیس ملاظ  هكب   محامل  سماى  شال

   ق د  ، ممادت  منادطي ، سدققس ” ممنت دس ملجق  دس ظتدلفق منتشدقت  ه،نشقمئ هكب  رهظرهمناال  ممعیشیس الا  لع م ىهملقد 

 منمیادا ملجندي  نبمدام  ممعل  دس جیدي  ملكداس ،   لندذف  منطبیعیدس سدققسهمنند  مت ، د  منشدقعیس من جدقر ، منيقديد

  الاسدتبلحس منيطنیدسهم دى  تعدقضهمنادیلدر سدلفمهفد هموعدامبهالاظدر مندذ  الاظدق  ت د ب فمهفد همن دقمعلته ملهدق  همنام معدس.

منةشددق، لهفددذ هالاحددام هسددلف تهم ددىهحداهكب دد هفدد هعققددسهمندن عددسهفدد هنعةعددله   ق دد   ع ددلللت مماددتهس ملج لعددلت ملمددك ظدر

 ح ليدس ح دى  و مندام ل   ألاظدر ملهعدلرهمناعلسدعس ظأيظدلت ىأل دل ملنعداب  ىليدمس ظ  كدس د ندس  مسددن مفهظيم دفدله حينت دلهم دى

  موعدامب الاقد دلد  منددافي   عدر نلفعدك ظاددييل  ل، لادل ملهعدلرهمنام معدس علدى نمادعطقر ظأيظدلت ظ  مل دمدك  و حدا دفل،

  الاجد لع ه منتشل همنبطلنسه من أقه شالهكب  هل  همناال . إلاوالو  ألاظر

 أسباب الفقر في لي يا:

سلف تهمنكث  هظرهمنعيمظلهف همل لقمهمن أقهف هنعةعل،ه ظرهلع  لهمنتشتتهمناعلس ا،ه من قمعلتهمماتهسه من الد،ههه

ظناه،هحعد هوشدطتهع دلللتهمنادققسه منت قيد ه مسددغمتهملهلندسهألاظنعدسهندحأعدقهظالسد ه لعدس،هىمدمهيادممه الان عتهألا 

وهمنن ده وهمنبنيكه وهمناماهمند يينعسهظرهفذ همنع لللت.ه  ىألهمديقمتهمن الدهمنت سهمنش لىعسهمنا نعس،هى  هنعةعله

 وهمل  م لهسي هث لو هد لهعرهقلعهمند نعف.

 والفقر في لي يا :الفساد املا:ي 

 جلن  دل فد  مندن  همنةشدقيس  دبدلت ل يدبلع ممقملبطدس منادميك ان دلة ظدر مم دم دسهن دد  عدي   لأيدالن. من ادلد يعدبد 

  ملدغ د  ملطي م  دل  مليمكد  منةشدقيس لللهعدلر قاي دسهملدقملبد ردلفقر ى دي ملدخ، ....  منادعطقر  مند مدك مندذمت  حد  لل نلنعس مم عم

   عي   منتشل فل نطلق حع  ظر
ً
 فد  تغ د مت ظدر يقمىأ دل  ظل  مناعلسعس  الاجد لععس الاقد لديس ألا  لع ندغ   ظ ل ست لهملبعل

 28.مم دم س منع ي   عب  ظعيشت م  رق ف  ظدطمبل  م حلجلتهمنةشق

(ههظ همن ادلدهpeter Eigenaك لهياة همن الدهممزياهظرهمن أقه عابهمنعامنسهف همليةياهمندا ل،ه يأديله/هلعتد هةيأدره

ي ثددددلهمنشددددقهألاسلسدددد اهفدددد هع ددددقنله،ه فدددديهيكشددددفهعددددره ج دددد.همنأبددددع هفدددد ه ددددلهظاددددل ،ه يك ددددرهفدددد هجددددذ  هج عدددداهممشددددكعتهلمته

 29ألاف عسهملأقيبل،هك لهياعهممعي  هظرهمنةشقهاسق همنبدسه ممقضه من قمعلته مياللهالاسدغعلهمنيح  ا.

 الفساد مفهول

 سعلسدس، قلنينعدس، ( عن دل ظدر منعد. ينتدق من دا منزم يدس حاد  مندعقي دلت فدذ   مل دمدف نم ادلد، تعقي دلت عدار مليجدا

 مله ديل  اجدل ظدر منعلظدس منادمطس مسددغعل سديا" لأند. من ادلد عدقف مندا    منبنك :يل  ظل فذ همندعقي لت  ظر ،) مقد لديس

 اظل ." لعس ظالس  ندحأعق ممي مس منامطس مسدع لل ظسلار" لأن. منا نعس منش لىعس  عقىد.هظنت س "ش  عس ظالس  على

  ." لعس ظالس  ندحأعق منعلظس منامطس مسدع لل سيا في ممدحار  ىألهندعقيفهالاظم من الد

                                                           
 مششورة جامعةغير  دكتوراه واإلداري رسالةشجير الطاهر عبده المخالفي،دور الجهاز المركزي اليمشي للرقابة والمحاسبة في كش  الفساد المالي  28

 .43م، 4113دمشق،
 .49سمير التشير ،الفقر في العالم العربي ن مرجع سبق ذكره ،  29
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  لعدس، ظندلىا ا  ا بدلح منعدلبهندحأعدق منن ديل مسدد امب" لأند. من ادلد ىععدقف الاجد لععدس: منعمديب ظيسديعس فد  اظدل

 منأطدلع لد   ملحدا هىع دل من دا منقيدل    يادتبعا  نكند.ر  مناعلسدع   ا  ممحمعد   نم ادد ن   منقيدل    انيمع ج عا لنك  يش ل

 30مل لص.

 نتدم   دا فد  ممادد ق مند دبد  ادة  ممحمیدس إلادم ر نتدلب علدى ” ممدل   ، إلادم    ” من ادلد ظتدلفق سدعطقرهوفـي لي يـا

ظشدل عاه ظدر منعایدا علدى سدمبل موعكد  ظ دل . ملن یدذ  ظي دا م دى منيعديل  فد  ممدفمدس د د  نمعنلعدق سد   ظ دل . إلادم ره تغی  فدل

 ممل لقعدس ظدر  25ظ دى  15ممديمد ،ه ملدنشه31مندن ي دس منع میدس مدم ر م دى ظدفمدس د د  قیدلدمت  عديل   دعل ظدر مماددامظس مندن یدس

    قبدل ظدر منقيديه، الا تشدلا :مندلنعدس للن ادلد ممقملبطدس ألاىعدلل سمادمس علدى (2003 )من ادلد مالىحدس ممدحدار ألاظدم
 
 ممدير

 مم دمالت  م دعس منا نعس  ممدسالت ظير   لنك ف  ألاجلن هل ل ا  نع  منيط منع يظع  

دف ِقبدل ظدر ة دق  شدال تادقي  ل ا  ملبايدافل ا 
 
 د د  ا  ظبليدق  شدال لدلنن يل  ممددلجقر  ظعلقدسهمنعامندس  ع ديظ   ظير

ايدداللهمن اددلدهمميعدديىسهفدد هممشددق عه،ه مليجدداهفدد هنعةعددلهملأقيبددلهج عدداه د دد   إلاثددقما منيرددلئف   ظسددلارهمسدددغعل ظبليددق 

ظدرهلد  هه168مل عاهمندأل يقهلأ هنعةعله محارهظرهاكن همنا لهىالًدمهف همنعدلنم،هحعد همحدمدتهممقملبدسه ممل لقعسهألاظمهممدحار.ه 

 ب.2019د نسهف هظديقهظدساسهمنش لىعسهمنا نعسهمل لصهل د مكه جيدهمن الدهنعلبه198

لهملج ددديدهممبذ ندددس،هحعددد هي نددداهمنادددمطلتهظدددرهظعللجدددسهألاسدددبل همنقئيادددعسه يعققدددلهمني ددداهألاظنددداهملهدددل  هفددد هنعةعدددههههه

عدد تهلأن ددله199 نم اددلد.ه ملد ثددلهظحددا هنأددلةهمنعددعفهمنقئياددعسهفدد هنتددلبهمنن مفددسهمنمعادداهفدد هإلادم رهمنعلظددسهمنيمسددعسهمن دداه ر

عسهظدرهمنأطلعدلته  ىأدله عع سهألادماهىع لهي شهقعليلهملهايظسه منش لىعسه إلادم ره مندن عذهمنامعمهف هظي يعدسه مسد

ظدرهمنمعةعد  هيدق  ها هممادد ن  هملهاديظع  ه ظدير  همل اظدسهممانعدسهظظدلهىلسدا  ها هه%ه48مأعلسهمن الدهمنعلنما،هىد  ه

ىلسا  هنمغليس.ه عع رهعلىهلنك،هايل هظلهيأق هظرهن فهممادييب  هف همنا مسسهالاسدأ لئعسهظ ىها همن ادلدهقداهمةدمده

 32.ظ  مهظ ىهملحارهط عفها هظعا به عاهمنثي ره%ه67حع هايل هه 2013-2011 ل  هعلظ ه

 لدله ظدر ملجدام ر  اسدلس علدى ممدير    يددمهتععد   و ىغلنًبدل منعدلب، منأطدلع فد  ممشدل ل افدم ظدر ممحاديبعس  تعدا  

 ممعلظمدس ا  ممادلعار الاجد لععدس ن د هممي يعدس فد  ألاقييلا ألاععلا ا  ألاقل   ملأايم منمعاا مميد ا منشلئعسهف  مم ل سلت

إلادم رهمنعمعله ممديسطسهنتلبهممحاديبعسهنديسدعاهدمئدقرهألاشد لصهممعد دايرهعمدأل مه اععلا نآل قيره ياد اب مند ععمعس

 ف همنيرلئفه ظعيشت م،ه بلندل  هةيلدرهن يلفم.

 منقئييد اهفد هعلئدامتهمندن ده،ممددحكمه طدقملم  ممقكدز هفد   وهيأد قهمن الدهفد هإلادم متهملهايظعدسهلدلهطدللهمنبندك

 منبندك ظدر  لىعدس ملع رهي لىعس  لىعس  ملنتع عس قلنينعس ةنعلت مليجا و نكر منبعد، ج عاهانحلا ف  عقى ل عر ظاد ل  في

ألاظددديملهمنعلظدددسه مسددتث ل فلهفددد همسدددك للهممشدددل ياهممديق دددسهم ه مددقهىدددقصهع دددله فدددذ  مسددد امب كع عدددس عددر نإلى ددلح

،ظ ددلىسهم ددىهوشددلةهع ددلللتهمناددققسه منت قيدد ه مسدددغعن لهنتهلنددسهألاظنعددسه33.كهعجمددسهالاقد ددلدنم دنلعلتهمنيسددطعسهندحقيدد

ندحأعقهظالس ه لعس،هىممهيادممهوهمندن ده وهمنبنديكه وهمنادماهمند يينعدسهظدرهفدذ همنع دلللتههللعدبل فدلهملأديبهلت قيد ه

لهنمبنديكه مسدتععا لهعلدىهاظديملهمنمعةعد  ه ملحييم دلهمنبن يرهلك علتهكب د رهنحديهممدا همميدل  ره عبد همنبحدق،هظ دلىسهظ دىهسدققت 

 34.لهالا لهمل لصه   هعيمظلهظتاةبسهظرهققي ها هظره ععاهف هةيلدرهعادهمن أقماهف همنبعد

                                                           
 ومسرتقبل االقتصرادية السياسرات :حرول األول الدولي العلمي والتحديات المؤتمر الواقع :ليبيا في واالداري المالي الفساد مكافحة، إشبية الكاسح عادل 30

 .3م،4117 :الخم،11 األول الجز 11الجز  األول ليبيا، في التشمية
 .3م،4141تحليلية،جامعة بشغازي، دراسة :ليبيا في السياسية الحياة على واشعكاسها المستدامة التشمية مشكلة ، الرمحي على مرعى 31

 مقارشة
ـورقة بحر  ليبيار دولرة فرياألصرول  واسرتردادالمشرروعة  غيرر المالية التدفقات،والعدالة الجريمة لبحو  األقاليمي المتحدة األمم ومعهد األوروبي االتحاد 32

 و17، 4141
 .12ليبيا ،مرجف سبق ذكره ، دولة في األصول واسترداد المشروعة غير المالية التدفقات 33

  July, 2017 03|بوابة إفريقيا اإلخباريةالفوضى والفساد يرفعان شسبة الفقر في ليبيا ،شري  زيتوشي ،  34
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 مننلظعس، منا ل  ظر ليع  ل ممل   ظرهمن الد تعلو  نعةعل ى   ،منا نعس منش لىعس ظنت س عر من لد ر مندأل يق  حا 

 منأدلني ، علدى  الاحدعدلل إلادم ر،  سديا منقيدير، منتشدل  حعد  منبحد ، ادمد هسدنيمت  دعل نمغليدس ظدسدً ل ملقملع  دل جدلا ىمأدا

 اسديا ،2020 عدلب فد  منمعادا الاقد دلد نعةعدله قداهلدجل ظنأل دل تادعى من دا منن دي واد  ملداو  ظ دى اد  منغ د ، اظدعك ى منادطيهعلد

 ههه35 شالهيب.ه لظل.ه2020نعلبه ملمهظنغلاهج عاهظشق علتهإلان لقهمنقاس ل  ههالاطعق على ن. ادما

 ثقافة التوظيف والفقر في لي يا:

بهمعمددرهمننتددلبهمناددللقهفدد هنعةعددلهملطبعددقهنتددلبهالاقد ددلد هالايددت م  ه ملي عدداهمنديددل رهفدد ه1981-به1980ظددلل  هسددنسه

ندتهمنا ندسهميدبلعهملهلجدلتهالاقد دلديسهعبد هظدلهعدقفهلل سديمقهنعةعدلهلدله  داهقديمن  هنديدقيمهمنديدل رهلي عداهميدالن ل،ه ملي 

 ممنشأتهمنشعبعسهالاظقهمنذ هندجهعن.هموعامبهألايتسهالاقد لديسهمل لعسه، الاعد لدهعلىهمنا نسهف هع معلتهمنديرعدفه،ه

منث لنعدلتهمنأدق ه مله يلهعلىهمنا لهنم يمطن  ه قداهملقلد تهفدذ همنثألىدسهفد هالادفدل هح دىه عداهعديدرهمنديدل رهفد هن ليدسه

مملض اه،الاظقهمنذ هندجهعن.ههىأام همنثأسهف هملهايظسهللسد قم هألاوشطسهف همنأطلعهمل لصه مل يفهظرهع معسهمننايصه

،ه قداهمليادداهفددذمهمل دديفهفدد ها هدلنبعددسهمنادال هي ل سددي هظ نددسها ددق هم ددىهجلندد همم ندسهمن دداهظديرددفهىأل ددله،ه يقجدداهكددذنكه

فد ه منقسد عسهييردف منعلظمدس منأدي   ظدر % 85  -70 لد   ظدل (ظدرهمنمعةعد   منعتمدى لنبعدسنعدعفهممقملد ،ه ن دذمهنيداهم همنغ

 يكتاد هللنع دل، يديً ل ظ  دل اكند  حدق ان دل علدى منعدلب منأطدلع فد  منق مملد  ثألىدسهتعدبد  منتشدل  ظ دى لندك اد   قدا) منعلب منأطلع

 منعلب. منأطلع انحلا ج عا ف  نيحتت من ا منع لهمناي س   عقعلت ملجذ يس ألاسبل  احا لنك ياي    قا

 يعي هقطلعهكب  هظرهمنمعةع  هف ه لنسهمن أقماه عاهملأطاهمنابلها مه حقظلن مهظرهاع لن مها هسققسهاظديمن مها ههه

ان ددددلهفدددديهعددددادهألاسددددقهمن دددداهتعددددلو هظددددرهمن أددددقه عدددداههفدددد هنعةعددددلهحادددد ه 350مليقددددفهظاددددلعامتهمنا نددددسهعدددد  م،هحعدددد هلمدددد هعدددداد

 يقجاهادم هممقمقب  ها هاسبل هةيلدرهمن أقهسلف تهىأل لهمن يض ىهألاظنعسهمن اهع تهمنبعدههد نعس،ظح لئعلتهد  ه س عسه

انفهلقظعلهف ه عدضهه300سنيمتهألاظقهمنذ ه  ضهوابسهظندل همنن ده فيهع يدهالاقد لدهمنيطنا،هظ ىهاقلهظرهه10ظنذه

ظعددددله فددددذمهيدددددثقه شدددالهكب دددد هعلددددىهممددددام علهممعدددددلدرهمن تددد متهمن دددداهاعأبددددتهةمنثددددي رة،ه عددداها ه ددددل هقبم ددددلهاكندددد هظددددرهظمعدددي هلق 

لدددجمتهاعدددامدهمن أدددقماهظعددداوتهقعلسدددعسهمن ادددلدهلدددا   هظادددلف له شدددالهكب ددد هلزيدددلدرهظعددداوتهمن أدددق،ه نم ددديمطن  همنمعةعددد  

ظدددددرهمنمعةعددددد  هيعيشدددددي هملحدددددته ددددددهمن أدددددق،ه سددددددهردددددق فهسعلسدددددعسهه%45 دددددعلهألاعددددديمبهمنعشدددددقرهألا  ددددد ر،هظلهاعدددددب هنحددددديه

  ىددقهظددايقهظقكددزهمنا مسددلتهالاجد لععددسهلدديةم ره، ظدداهمسددد قم هالانأاددلبهمناعلسدد اه عددابهالاسدددأقم هألاظندداه ظعيشددعسهعددعبس،

ظددرهألاسددقهمنمعةعددسهتعددي هملحددته دددهمن أددق،هفدد هق ددزرهقعلسددعسهفددذمهمنعددلبهه%45منشددد  هالاجد لععددسهلحايظددسهمنيىددلقه،هىدد  ه

 .36ظمعي هوا سه6,8،ه وهيديل ةهعادهسال هنعةعله2009ف همنعلبهه%29ظألللهظعاله

ظنت ددسه ظدساددسهظيد ععددسهنعةعددسهظددره طددي رهملزميدداهوادد همن أددقهفدد هنعةعددله  ددق  ره  دداه طدددهقللمددسهه42 حددذ ته

 ،ه ت جعلهاعامدهكب  رهظرهمنمعةع  ه  رهألا قلبهمن اهاعيبتهللن أقهمماقا.19نمدن عذهنم دعق يرهظرهجلئحسه يىعاه

أدار   2015 يينعدي  ف ,   ا    ير
 
  ملأقيًبدل ا م  شد ش، ظمعديو

 
د 
ر
م
ر
ل ، ظي ديع ث

 
ديمهلدلنن معه،ه مجدمر  منادا

ر
م  إلاوادلنعِس  ممعلندلر ملدر

لت   ِل  نبما   ظذفٌل  فذم ه ظالنلت   محدعلطع  طعس 
ًأل .قييس مقد لديس   ن م

م
أدار  ظدل ممدحارهيحدل  نألظم ملل عس   ظ دم س ني لوت   ىيى  ير

حدي هظوادلنعس   ظ دى شد ش   ظمعدي   1.9 لن  عِس   عدليِت م محدعلجدلت سندمبعد علجمدس ظادلعار  ِ
همله ديلر  ألاسلسدعس  منصده 

ر
 علدى حعد 

  منغذما
ٌ
دير  قمر  ي  ل ش ش، ظمعي   1.2 ننحي  ئياعس ظشامس ل ممشقر حي ظ ى نعةعل انحلا ج عا ف  دم معًّ

 
دف ن ظمعدي هواد سه ن م

ِعليدس ،همظدلهنتدلبر 
عسهى دي منق  ِ

 مندداو ه مندبعد انحدلا ج عدا فد  مماتشد علت ظدر منعايدا ظداهمكدتدلظ الان عدل    يدك علدى منصده 

م نأً ل  ظيمج ت ل قا م  ل، ف  منكب   مت ألاد يس ف  حلدًّ ِعا 
ر
لحلته مم أ 

ر
عس  منم ِب  ِ

 
  ياد ق   منك قبلاهللنبعد  ف  ظاد ق  منأطلعر  .منط
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ش ف  منبعد مقد لدر 
ُّ
هون  دلض   ظتال ع نحي   على مندأم مندِن  دهندلِجد.ه اسدعل  من  دلض  ادة  مندِن  د علئدامت فد  كب د  كنتعيدس 

هوه عةعددس هك ددلهييدددق هظ ددىهحددامهكب دد همسددددن مفهيدداياهوحدعلطعددلتهنعةعدددلهمملنعددسهلنتعيددسهن أدددلت 
 
ممددن  ضهفدد هحأدديلهمندددِن  دهمنم

 
ر
همناعلسعس

ر
هد ِ هظنِديس،ه قاهر ق تهألاةظس  لهعلىهظيمدر

ر
م اد-ي كرهملح ُّ اعسهف همنبعدهايًعلهف هعدقمعهظت ميداهعلدىهظدس  هممدس  لت 

 ق  
ر
ها س  ه ئياع  ه سعلديس   ظلنعس 

 غالء  سعار والفقر في لي يا:

ظددرهمحدعلجل  دلهظددرهمل دل  ه، يددأت هملدافي هقع ددسهمنداينل همنمعادداهظأللدلهمنع ددعتهألاجنةعدسهألا ددق ،هه%55تاددي دهنعةعدله

مل ددددلعهج عدددداهمناددددماه تغ دددد هسددددعقهمن ددددقفهم ددددىههم بددددلكهفدددد هاسدددديمقهمناددددماه م مل ددددلعهألاسددددعل هلنادددد هكب دددد ره، قدددداهيدددد لهفددددذمهالا  

ألاسلسعسه ممد ثمسهف همنغذماه منا ماه ممع  هم همناماهممك مدسهظديمدهمنبندلاه منادعل مته قطداهمنغعدل ه منادماهممع دقر،ه تعداه

بهم دددىه2114ديندددل هظأللدددلهمندددا و همنيمحدددا،هظدددلهقبدددلهسدددنسهه1.25منعدددقيبسهمن ددداهىق ددد لهمم دددقفهممقكدددز هعلدددىهلعددداهمنع مدددسهظدددره

منددا و هظ ددلىسهم ددىهمنعددقيبسهمن دداهىق ددت لهملج ددل كهعلددىهمناددماهممددي دره من دداهمل دمددفهلددل دعفهمناددمعسهظددلهدينددل هظأللددله4.45

 دىاهم ىهةيلدرهألاسعل هعلىهممات مك  ه

م هالا مل دددلعهمنكب ددد هفددد هج عددداهاسدددعل همنادددماهل ددد سهعلظددددسه منادددماهمنغذمئعدددسه لعدددسهادتهم دددىهتغع ددد هان دددلةهالاسددددت عكه

  دددددعسها هالاظدددددسهندددددا هممددددديمطن  هل دددددلهيتنلسددددد هظددددداهفدددددذمهالا مل دددددلعه  ددددد رهسدددددممهألا نييدددددلتهيبدددددااه كع عدددددسهظدم رهمنن أدددددلتهمنش

لل سلسعلته ظرهثمهمندا  هللنك لنعلت،هظلهيياهن ا.هنمهيعاهقلد مهعلىهملح لهاعبلاهملهعلرهممت ميارهمن اها دذتهتادت مكه

ظثددلهمنتهدديبه الانبددل ه منبددعضه د  فددلهظددرههمنددا له شددالهكب دد ،ه قدداهاد هم ددىهمن  ددلضهكب دد هفدد همسددت عكهمناددماهألاسلسددعس

مناددددماهمن دددداهمل دددداهممدددديمطرهللنب  ملينددددلتهملهعيمنعددددسهمنعةظددددسهنصددددهد.هالاظددددقهمنددددذ همل هم ددددىهمل  دددد اهالاظددددقمضهمننلمليددددسهعددددرهسددددياه

 همندغذيسه هظ ىهعجزفلهعرهمنيىلاهللحدعلجل  لهمنغذمئعسه كذنكهمنا مئعسهه قاهللملتهممشامسهمكن هتعأعامهعناظله عمتهمنكث 

ظددرهالاسددقهم ددىهعددابهمنأددا رهلدحأعددقهعلددىهمنيىددلاهل دطمبددلتهمندعمددعمه ظادددمزظلتهملهعددلرهمنعيظعددسهوهىقمدفددلهظ ددلهي ددادهمناددعبه

 ههه37الاجد لع ه ملزمياتهالاظقمضهالاجد لععسهل  همىقمدهمميد ا.

 :انخفاض مستوى الت مية والفقر في لي يا 

ملديى  ه لىدسهمنتدق فهممي ديععسهنعد ل هحعدلرهكقي دسهنمةشدق،هعدره’’ ا ‘‘ مندحدق هظدرهمنعدية ’’تعقيفهمندن عدسهعلدىهظن دل:ه

للعدبدددل  هظدددرهافدددمهمنأدددعمه ممطلندددد هه–ىدددد  همندددقبدهلددد  هالاظدددر‘‘. طقيدددقهملددديى  ه  ددد ل هملمبعدددسهمحدعلجدددل  مه ظطدددلن  مهالاسلسدددعس

نبددد.هظنعددد.هعم دددلاه مندن عدددسهاعدددب هحدمدددا.ه فددديهالاظدددقهمندددذ همله–الاسلسدددعسهممددددثقره منعدددق يسهفددد هلمتهمنيقدددتهعلدددىهحعدددلرهمنةشدددق

ظا سددسهملهلجددسهفدد هحأددلهمن ددقمعهمنددا   ه مندن عددسهمنا نعددسهمن دداهر ددقتهفدد هن ليددسهمناددبععنلتهظددرهمنأددق همملضدد ا.هحعدد ه بددده

(ه د  ف ددددددلهلدددددد  هد جددددددسهنيددددددلحهمنا نددددددسهفدددددد هك ليددددددسه ملدددددديى  هالاحدعلجددددددلتهالاسلسددددددعسهBurtonل  ملددددددي ه (هAzar عم ددددددلاهظثددددددلهعددددددلةم ه

 ظدددددرهطعدددددلبه  عليددددسه مسددددددأقم ه ظشدددددل كسهسعلسدددددعسه...هملددددخ(ه بددددد  هظن  دددددلضها ها مل ددددلعه مل ددددد رهان يدددددل همن دددددقمعلتههنم دددديمطنع  

هل  همندن عسه حقيسهإلاوال ه اظن.،هSen.ه  بدهعلنمهالاقد لدهةظل ملعلهس  ه 38الاجد لععسهمم دارهف همنعلنمهمننلظ ه
ً
(هلنعييل

 ‘.مندحق هظرهملهلجس’بأ همندن عسهتعناه  ‘ مندحق هظرهمل يف’عناظلهاعدب ها هالاظرهيعناه

                                                           
ت مار واالشما  الزراعي ورقة عمل مشتركة من المشظمة العربيةللتشمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المشاطق الجافة واألراضي القاحلةوالهيئة العربية لالس 37

واد الغذائية واالساسية وتا يرها على مستوى معيشة المواطن العربي،جامعة الدول العربية، .االتحاد العربي للصشاعات الغذائية ، تداعيات ارتفاع األسعار العالمية للم

 .14.13م 4119،الخرطوم: يشاير  23الدورة
. Edward Azar: “The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases”. (Hampshire: UK; Dartmouth Publishing, 38

1990). Edward Azar and John Burton: “International Conflict Resolution: Theory and Practice”. (Boulder: CO; Rienner, 1986). 

Hassan Bakr Hassan: “An Introduction to Political Science”. (Assiut: Egypt; Assiut University Press, 2006). 
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 ملبعلهنمنتقرهمن دىهملةع  دلهمندأقيدقهمنادني هنمدن عدسهمنةشدقيسهفدىهلقندلظجهألاظدمهممدحدارهنمدن عدسه،ندق هم همنعايداهظدرهههههه

هدقهفدىهالاقد لدي  هينتقهظ دىهمندن عدسهعلدىهان دلهع معدسهتعدزةهملهقيدسهمن عمعدسهنمندلسهممشدت ك  هفدىهظدل عدسهظدلهيق ند.ها هن دمهمل

ملأايق ،هفذ همننتقرهنمدن عسهمنةشقيسهفىهظألللهمندن عسهالاقد لديسهمنععأسهمميلله،ه ىهنتقرهثألىعسهظشق طسهنعقد دلده

 ه(39 ه مندأابهمنععقهمميلله  ىهنتقرهثألىعسهظشق طسهنعقد لده مندأابهالاجد لع .

فدد همميد دداهحعدد هملط دديهعلددىهمناددط همنكث دد ه يعدداهمن  ددلضهظعدداوتهمندن عددسهندد.هاثددل هسددمبعسهعلددىهظيددلوتهملهعددلرههههه

ظدددددرهممشدددددكعته ب لعدددددسهجدددددقمئمهمنعندددددفه مندطدددددقفه ادددددة هسدددددياهألاحددددديملهالاقد دددددلديس،ه عدددددابهن ددددديهممشدددددق علتهإلاندلجعدددددسه

 ظددلهيددنيمهعندد.هظددرهمنتشددل همنبطلنددسه من أددقهلدد  هقطلعددلتهكب دد رهظددرهاىددقمدهمميد دداهمنأددلد هعلددىهمنع ددله  ممنشدد تهممادددامظس

منددذ هيدددد هلطقيأددسهد دد هظبليددقرهظ ددىهمنتشددل همنعنددفه مناددققسه مننشددله ملهقملددسه مل طددفهنغددقضهمن ايددسه  لعددسهمنشددبل ه  

 يزيددداهفددد هيدددعيعهمنعندددفهفددد هملمدددكهمنشدددقيحسهالاجد لععدددسهايعدددله،هيدددعي هاىقمدفدددلهلدددأ هعلئددداهمندن عدددسهيددديةعه(هه40 هدم دددلهمميد دددا.

هظددره عدعاهألادمبعدسهىدد  هلطقيأدسهد د هعلدند.هلدد  هالندلاهمميد داهحعدد هتاددحيلهى دسهظحددا درهعلدىه
ً
منأاددهألاكبدد هظند.ه  د ل

  حهمن دد دهالاجد ددلع هتادديد،هعلددىهنحدديهييعددلهى ددلتها هيددقمئ همجد لععددسه عع  ددلهاكندد همسدددعامدمهم ل سددسهمنعنددفهلأيددالن.ه

 (41 هممدعادره،ليع .هاحاهمنابلهممدلحسهنمدعب  هعرهظيق  ل

الانأالبه سلفم ،ك ل سماى  شال ممادامظس مندن عس يا ظشل    طد على مثقت قا  منعاكقيس منایلسیس الاحام  م 

،كدذنكهه منيمقدا م ض علدى تع دل  بدقمظج  طدد  جديد ظدر لداو ألاسلسدعس نمبنیدس ملداظ   محدام  فد  نیةیدل دم دل منأدلئم مناعلسد ا

حدددلوتهمننددد  حهمنعشددديمئ همندددذ همثدددقه شدددالهسدددماىههحدددا  هىيددديرهمقد دددلديسه مجد لععدددسهظدددلهلددد  هممدددا همنمیةیدددسه ادددة هة دددلدر

علىهلقمظجه  طدهمندن یسهممادامظسهمن اهملالدهملاي هظعا ظسهلل سلسه  يعلهف همدوىهملهأيقهممد ثمسهف ه” دی يدقمىیله

ملددديى  همنادددماه مل ددداظلته مظدددامدمتهمندددن ده منغدددلةهنم ددديمطن  همنمیةیددد  هفددد هدعدددل هملدددلبهنيجددديده طدددده بدددقمظجهملن یدددسهحأیأیدددسه

  منادیطقر مله دلظ فد   ممنأاد س ممدعلقبدس منمیةیدس ملهايظدلت قدا ر ديمىدقهظداهمحدیلجدلتهمنا ندسهمنمیةیدسه،هظ دلىسهم دىهعدابمل

 فد  منادماى منأبیمس د    مم دم سه، ر ي   ممنلطق ملن یس نحي منديج. سماىهعلى  شال مثق منمیةیسهالاظقهمنذ  ألا مض ا  لىس على

 د    مليجی.  عل ظر تعایم. ظلهینبغ   في . منمیةیس  مما  منأبلئل ل   ظل  مندنلحق منع ةیس حلنس مةدیلد  اة  الا قلت مدم 

 منمیةیس لل قلنیم مل لعس مندن ي س ممشل عا للمليل  منأبیمس

ه82من ددلد هظدرهظنت دسهألاظددمهممدحدارهملددلت همنا ندسهمنمعةعددسهظدرهمنقملبددسهه2018 فد هاعمدرهظديددقهمندن عدسهمنةشددقيسهنادنسه

 .155ظ ىهه128،ه قبلهسي يلهمن اهملقمجعتهظره178ظ ىهه158،ه عاهد نسهمنع رهمن اهملقمجعتهظره108ظ ىه

تشالهمن قمعلته ملهق  هعلظعهفلظلهف همل لقمهحارهمن أقهسيماهمنام معسه ال راعات والحروب والفقر في لي يا:

منةشدددقيسه ا  دددلعهمندن عدددس منعج ددد  ،ه ملددداو ا هإلاقمع عدددسه لعدددسهفددد همندددا لهممد م دددس،ه ظدددرهافدددمهمثل فدددلهمنادددمبعسهنيددداهظشدددامسه

 . لعسهمندعمعمهمنصهس،ه إلاسال ه منقعليسهالاجد لععس،هلل  لىسهظ ىهألاةظسهالاقد لديسه ملزمياهحارهمن يم قهالاجد لععس

 تعداهملهدق  هظدرهالدقةهمنعيمظدلهممادةبسهنم أدقهعلدىهمن ددقده مميد داهحعد هملددد هظ دىهملداظ  همنبنعدسهمندحدعدسه ممنشدد ته

قد دددلديسهظ دددلهيددددثقهعلدددىهمقد دددلدهمميد عدددلته يأمدددلهظدددرهممددديم دهمنةشدددقيسهممدلحدددس،ه يزيددداهظدددرهمل ادددلئقهنألىدددقمده ألاظددديمل،هالا

 كن رهألا مظلهحع هوهيياهظرهيععم دلهظظدلهنيىدلرهظععم دلهفد هملهدق ها هظعدللد.هظعدللسهلمعغدس،هك دلها همسددغعلهمندا لهمنأييدسه

 42د هوهظحلنسهظ ىه جيدهعلئعتهىأ  ر.ملق م همنا لهمن أ  ره ظحل نسهن   لهيد 

                                                           
 .44،  1993ثقافة والتنمية ، منشورات اليونسكو ، الطبعة العربية ، مركز مطبوعات اليونسكو ، القاهرة تقرير اللجنة العالمية المعنية بال ( 39)

 .412محمد عبده محجوب ، مرجع سبق ذكره  ( 40)
الرابعع ، المركعز  ليلى عبد الجواد ، محمد سعد محمد ، تصورات الشباب لواقع ومستقبل العنف فى المجمعع المصعر، ، المعرتمر السعنو، ( 41)

 .377،  4114القومى للبحوث االجتماعية والجنائية ، القاهرة 
 ،6،م 2020بيروت:، المتحدة، األمم ليبيا، للصراع في االقتصادية ، الكلفةالمستدامة للتنمية العربي التقرير 42
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هظددرهمنيعدديلهظ ددىهمل دداظلتهألاسلسددعسهظثددله  ددسهظثددلهممددام سه مماتشدد علتهظ ددىهملهددا  اد  هملدداظ  همنبنعددسهمندحدعددسهممانع 

ط دلهفد هسدرهمما سدسهظ دىهممادلعارهه127000مندعمعمه مل اظلتهمنصدهعسه ممعدل هممأظيندسه من دقفهمن د،  .ه يحددل هحديم  ه

اهف هنعةعل،هظ  مهنته يلهع هعرهلنك،هى  هه38500لىهمندعمعمهآلاظره ملجع 
ً
ىأددهظدرهظقمىدقهمنقعليدسهه%6نلةحهدم ل .هىعع

به لىسهمل اظلتهألاسلسعس،هحعد هاكند هظدره ظدرهممقمىدقهمن داهظدلهةمندتهظ ديحدسهد د هه%26ظ  دلهوهيع دل،ه ه%22منصهعسهملأا 

اهقطدددددلعهملددددديى  هممعدددددل ه  ددددداظلتهمن دددددقفهمن ددددد، ه مننتلىدددددسه،ه عددددد2020قدددددلد رهعلدددددىهملأدددددايمهمل ددددداظلتهألاسلسدددددعس.ه فددددد هعدددددلبه

ظددددددرهألاسددددددقهفدددددد هنعةعددددددلهعددددددرهه%36،هشدددددد شهلحلجددددددسهظ ددددددىهمماددددددلعار،هحعدددددد هالمدددددد هحدددددديم  ه242000  (WASH) منصددددددهعسهنتج عددددددا

سهف همنيعيلهظ ىهظعل همنشق همنالىعس. اه بدلاه يىعدا ظحا دي 
 

هنعسدديللسهند  د 
ً
يل  .19 - فدذمهيعداهمندبعدهفد هظيقدفهاكند هملحدا 

43 

 للفقر: آلاثار ل ت ادية ولجتماعية

يددددد همن أدددقههفددد هدلنددد هألا قدددلتهم دددىهر دددي هسدددميكعلتهجايدددارهمل دددلنفهمنعدددلدمته مندألنعددداه مندددايره ملددددد هم دددىهر دددي هه

دا مندا ل ينأ د م و منحقمىدلتهكب د رهعلدىهظادددي هسدميكهمىدقمدهمميد داه،ه من أددقما   ىحاد هلدلهيديار
ً
 فد ه دعف ايعددل

  ا،منا مسد  مندح دعل ظاددي  
 
  من أدقما  يعدلو  ملهلندسهمنصدهعس،  ملداِو

ً
 يدق  ظعدل  ظثدل مل داظلتهألاسلسدعس نأدش ظدر ايعدل

دنس، حار ِض  قدا منك قبدلا،  ظظدامدمت من دقفهمن د، ،   داظلت ظر
أدي   مندغذيدسهكـكل  سـوء من أدقما، ظندلجعدسهع دل  مد. فدذم ير

هنمصهس،ه ا  صهعل ياي   و ىأا  جا، ظ   ح ى منغذما،  جيد عاب ظر من أقما يعلو  حع 
ً
 منغلن  ف  من أقما يعلو  ك لجعام

من داهيحدلجين دله ادة هملام ت دلهمنبلفتدسه كدذنكهم مل دلعهاسدعل ه ألاد يدس يدقما ا  نمعدع ، نمطبيد  مندذفل  علدى منأدا ر عداب ظدر

مميددل  ره ظددلهمنكشدديىلتهمنطبعددسهفدد هممصددهلتهمل لعددسهللنددام له  ددعفهمل دداظلتهمنطبعددسهمنعلظددسه منادد قهنمعددع هللنددا له

ينيمهعن.هظرهمنتجياهم ىهالاقت مضهظرهمنغ  هم هلعاه عضهظ دمالمل.هسياه دل هعأدل هليدتهم هم ضهم هلعداهظيديفقمتهمنز جدسه

 ا هالاج دلض، لدل ظقمضهم هإلاعلقدس إلاعدللس  طدق  فنلكهمنكث  هظرهمناال هظرهي جزهعرهملحأعقهلنكهظ لهيدد هم ىهم مل دلع

ملجقي دس.ه فذمهمميللهم ىهمنتشل هعدادهظدرهألاظدقمضهالاجد لععدس،ه ظ  دل،  ي كرهإلايل رهف      لع  ألا ب سه،ه ف هملجلن هالاجد 

ىأاه ل همن أقهف ه عضهألاحعل هلاي هدمىاهو ملال همنعاياهظرهملجدقمئمهظثدلهمنأددله منن د ه الاحدعدلله ظ ل سدسهمنادققسه

 ظددلهيقمىأدد.هظددره من أددق م ددلهردديمفقهمجد لععددسهياددلفممم ددا مته ملددام ن ل،ه    ملهقملددس،ه كددذنكهمنحددقمفهألاحددام ه تعددلط 

 اسقيسهععبسهف هتغذيت ل. رق ف

 ك لهيعاهمنتايله منتشقدهنتعيسهطبعععسهنم أقه ألا  لعهألاسقيسهمن عبسهمن اهملاىاهاىقمدفلهم ىهمل ق  هعرهمطل 

الع وسة بي  الفتيات وما هس بألا مـن ويعد الفقر مانع رئيس ي ألتأخر سن الزواج وانتشار  ألان لةهالاجد لععسهمنامع س،

 انخفاض ال مو السكاني في لي يا .

تادددق هألاط دددللهظدددرهممدددام سهفددد هسدددرهظبكدددقر،همظدددله ددددقمضهمنع دددله فددد هكث ددد هظدددرهملهدددلوتهظ دددى من أدددق يددددد هكمـــا    

 هنعةعددلهملح ددلهن أددلتهمنا مسددس،هىددلمعحظهنادديقهمنع ددلهفدد ألاسددقره،ها ه اددة هعددابهمنأددا رهعلددى نم اددلف سهفدد هملدديى  هد ددل

منتشل هع لنسهألاط للهف هألاسيمقهمنعلظسهم هعلىهمنطققلتهم هتاييقهممنديلتهممن نعسهمن اهتشدغم لهالاسقه دلنبلهتعد اهعلىه

ظعدددددلج  همنددددداقعقه للهمييدددددلتهممن نعدددددسه من طدددددلئقهم هظشدددددغيوتهالاق شدددددسهندغطعدددددسهمم دددددل يفهممن نعدددددسه ن أدددددلتهمما سدددددعسهظدددددره

 مل دددييقهظادددتنامتهد مسدددعسه  دددلهفدددذمهيحددددل ههم دددىهمنكث ددد هظدددرهمنن أدددلتهمن ددداهمثأمدددته لفدددلههظع ددد ه ققطلسدددعسه مىطدددل هيددديظ 

 الاسقره جعمت لهف هحلنسهىأقهدمئم.
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فدددد هننددددا ها هالاوعالسددددلتهمناددددمبعسهنم أددددقه” ا هسدددد اهبدددد “ فدددد هد مسددددسهانيز  ددددلهممنت ددددسهمنب يطلنعددددسهماددددلعارهألاط ددددلله 

لهايعدددلهعلدددىهسدددميك مهمنن يددد اه الاجد دددلع ،هظ دددلهيددداىع مهظ دددىه ط ددد رهندددي هىأددددهعلدددىهتغذيدددسهألاط دددلله صدددهت مهىحاددد ،هلددد

 .الاوعزمله ظ ىهمنشجل هظاهاقق هاعاقلا م

 اىددلدتهندددلئجهمنا مسددسها هألاط ددللهممنحددا يرهظددرهعددلئعتهىأ دد رهقدداهييمج ددي هظشددل لهظدداهاعدداقلا م،هعلددىه ددعفه

فددد ه سددددهىأ دد هقددداهيدداىاهألاط دددللهظ ددىهالاوعدددزمله منيحدددار،ههألاط ددللهممنحدددا يرهظددرهعدددلئعتهظديسددطسهمندددا ل،هظلها همنت عددقع

 . لنكه اة هممشلحنلتهظاهاعاقلا مها هتعق  مهنم  قيس

 ن  دددتهظ دددىهم همحد دددللها هيتشدددلجقهألاط دددللهمن أدددقماهظددداهاعددداقلا مهيادددي هاعلدددىهلدددأ باهظدددقمتهظدددرهلندددكهمميجددديدهندددا ه

لدىهل دقمل  هظدرها ن دكهمندذيرهملقعقعديمهفد ها سدلةهظيادي ر،هاط للهمنعلئعتهممياي ر.هك لها همحد للهتعق د مهنم د قيسهاع

ك لهلعنتها هألاط للهمنذيرهي مت مهمنا مسسه علييمهرق فهمن أدقهفد هظقحمدسهظدلهقبدلهمما سدس،ه دلنيمهاكند هعق دسهنإلعدللسه

هيدددددثقه شددددالهسددددمااهعلددددىهععقددددلتهألاط ددددلل“ك ددددلهمكدددداتهظ همنيسدددددهمن أ دددد هه.سددددنيمته10ا هه9للوكد ددددل هعندددداه عددددين مهسددددره

،هظدددرهالدددقةهممنت دددلتهمم د دددسه شدددد  هألاط دددللهفددد ه1963،همن ددداهملدددمهظوشدددلؤفلهسدددنسه”ا هسددد اهبددد “ تعدبددد هظنت دددسه”. لأعددداقلا م

 .44لقيطلنعل

 منادميكعس ممشدكعت ظدر كث د  فد   مندا يل  مما سس، ملقكهظعاوت  م مل لع ألا لديما، الانيلة سيا عمع. يغم  ادمافم

 45تعمعما نيلح ا  ملحأعق اظلب   ايا ظ ا  مل ثلهمن ا

 الخاتمة

ف ه دلبهفذمهمنبح همنذ هحل لهىع.همنبلح همندعقضهنمعيمظلهممدديدسهنم أدقهفد همميد داهمنمعادا،ه من داهمعد داهعمأل دله

منبلح هف هكدللد.هن ذمهمنبح ،ه بلسد امبهممن  همنيع  همندحمعل ه ممن  همندل ين همسدعل همنبلح هللنعاياهظرهممقمجداه

 مننتقيددلتهمنعم عددسهمم اددقرهنم أددق،ه مندأددل يقهممحمعددسه منعلمعددسه م بددل همنصددهفه مميددعتهالانكت  نعددسهه منا مسددلتهمناددللأس

  قاهمليعلهفذهمنبح هم ىهظي يعسهظرهمنندلئجهمنعم عسهاف  ل:

 نتائج البحث

  دلهحددق  ههمليعددلهنددلئجهمنبحدد هم دىهم هملهددق  ه منن معدلتهمماددتهسهفد هنعةعدلهظددرهالدقةهمنعيمظددلهممادةبسهنم أددق  1 -ه

 تعأ  لهلطلنسه ىأقه   يدهمقد لد .

                                                           
السرررربت  فرررري لنرررردن،” أن سرررري برررري“البريطانيررررة لمسرررراعدة األطفررررال دراسررررة أنجزت ررررا المنظمررررة  صررررحيفة العرررررب ، الفقررررر يسرررربب عزلررررة األطفررررال واكت رررراب م ، 44

2106/17/12 
 العلروم المنرورة، دراسرات، المدينرة منطقرة فري الثانويرة المرحلرة طلبة لدى التعليمية والمواقف القيم بعض على الفقر ثقافة أثر ، األحمدي سيف بنت عا وة 45

 200م، 1،2103 ، العدد40 التربوية، المجّلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 0200-0202الثامن ديسمبر العدد  الفقر وبعض العوامل المؤدية اليها في المجتمع الليبيظاهرة 

  
 

  

 329 األخرى مولعلاو ةيضايرلا ةيبرتلا ةلجم

 

من الدهممل  ه ادة هدعدل همنعأدل ه مندقدعه  دعفهقديرهمنا ندسه دل هظدرهملدقةهعيمظدلهمنتشدل همن أدقهفد هنعةعدله فدذمه-2ه

 جع  ه يماي ه،ه جي  هكعمنج.هنألسدللم هيدطللقهظاهظلهحلاتهل.هنتقيسهمننيمىاهممحط سهف همنتشل هملجقي س

  لعهالاقد لد ه ملهق  هعلىهمليقفهمندن عسه من  لضهظاددي هألاوشدطسهالاقد دلديسهسدلفمهم دىهموعكاتهألا 3 -

 ملاو هظادي همنا لهنم يمطن  

م همنتشتتهمناعلس اه من قمعلته تعادهمنأي هممدنلحقره عفهظدرهمنعدبدهألاظنداهنمدبعده  دل هسدةبلهفد همنتشدل ه-4ه

ماهممي درهنمبعده من جقرهد  همنشدقععسه ظشدل لهممقملزقدسه م دلهنعبدتهد  هملجقمئمهممنت سه مل ط  رهظ  لهمنت قي هلج عاهمنا

 كب  هف همنتشل همن أقهف همنبعده موعامبهمناعينسهف همم ل ف

منغددددعاهمن ددددلح ه اددددة ه ددددقيبسهمنددددا و همن دددداهىق دددد لهمميمدددد همنقئلسدددد اهلهايظددددسهمنيىددددلقه كددددذنكهمنت قيدددد ه دعددددل هه-5

ألاسدددعل ه يدددامتهظ دددا ه مئيددد اهنم أدددقه فدددذمهيدطدددللقهظددداهنتقيدددسهمند مدددفهمندددديمة هيدددب.هح ليدددسهممادددت مكهسدددلف تهفددد هم مل دددلعه

ممادددأق،همن دداهملأدديلها همميد عددلتهممد م ددسهمل عددلهظ ددىهالاعد ددلدهعلددىهحلنددسهظددرهيددب.هالاسدددأقم ،ه م همناددمطسهظقكددزرهفدد هيدداه

 ى سهظععنس،ها ها همنن  ره ظكتابلتهمندن عسهظقكزرهف هياهى سهظععنسهملحدكقفله.

يمعدد هملجلندد همنثأددلف هد  هفددلبهفدد همنتشددل همن أددقهدم ددلهمميد دداهسددياه ددل هلنددكهفدد هدعددل همسددت مملعيعلتهحأعأعددسهه-ه6

الاسددددددقمفه مندبددددددايقهفدددددد هممنلسددددددبلتهالاجد لععددددددسهم هثألىددددددسهمنديرعددددددفهه–نمددددددد مشهظددددددرهمن أددددددقهم هلثألىددددددسهالاسددددددت عكهممت ددددددق ه

لد.هنتقيدسهملهمأدسهمم قددسهنم أدقهحعد هملأديلهفدذ همننتقيدسهه الاعد لدهمنالظلهف هملح علهمنا لهعلىهمنا نسه فذمهظلهجدلات

 اهظندل هن ا له وهملحا ها هملأابها همميد علتهممد م سهتععاهظندل همند مفهظاهمندأابهف همنزظر،ه   هملهقكسهمن اهتعع

 التوصيات

تهمنعم عددسهمم اددقره عدداهالاطددععهعلددىهمنعايدداهظددرهمنا مسددلتهمنعم عددسهلمتهمنععقددسهل ي دديعهمنبحدد ه كددذنكهمننتقيددل

 نتلفقرهمن أق،هييص اهمنبلح هلعق  رهالات :

الافد ددلبهلأطددلعهمن ددنلعلتهمنيسددطعسهمن دداهتاددلفمهفدد همسدددأطل هعددادهكب دد هظددرهالايددا همنعلظمددسه،ه م دد هتادد مهفدد هه1-

 مندأمعلهظرهمنبطلنسهممأنعسهف همميد ا.

 ملن ييسهيلظمسه ف هج عاهمنأطلعلت.ههمنديج.هم ىهملحأعقهمندن عسهلي عاهانيمع لهظره علهمعامده طده–ه2

ظالىحدددددسهمن أدددددقهظدددددره دددددعله  ددددداه ددددديملدهنماددددديقه ظالىحدددددسهددددددعاهألاسدددددعل هظدددددره دددددعلهدعدددددمهمنادددددماهمنغامئعدددددسهه– 3

  منا مئعس.

 

 اهم املراجع:

 1 ة ه، 1410 ل   ت، علد ، دم  منعق ، نال  ظنتي ، ملر1-

 .2019ظل سه9ليملسهمنيسد،هطقملم :همناةته -، =هاح اهمل  يي ا2

 .2005انديو هدانز،هملقج سهىليزهمن بلغ،هعممهالاجد لعه،ممنت سهمنعقبعسهنمت ج سه،ل   ت:هه-3

هعدلدظس:ههملأقيق همنالنانتهعقبعسه:ه-4
ً
ه24ظمعدي هشد شهملحدته ددهمن أدق،هألا بعدلاه734منبنكهمنا   هيكشدفها قلظدل

 20201يينعيه

ممشددق عسه د د  مملنعددس  منعامنس،منددداىألت ملجقي دس نبحددي  ألاقددلنعما ممدحدار ألاظددم  ظع ددا ألا   بد  الاملحدلده-5

 ب.2021نعةعلدي قسهلح ه د نس ألاعيلهف   مست دمد

 ممطبأدسه،جلظعدس منك یدلت نتق دلت فد  مملجادد   يدھلدر ننیدل من أدقه ظالىحدد.ه،ظدذكقر نلدیدسه،قعدلس د م ر لدره-6

 .2009منتاع  ،ملجزمئق،  عميب  إلاقد لديس منديل يس منعميب



 0200-0202الثامن ديسمبر العدد  الفقر وبعض العوامل المؤدية اليها في المجتمع الليبيظاهرة 

  
 

  

 391 األخرى مولعلاو ةيضايرلا ةيبرتلا ةلجم

 

 عثددسهألاظددمهممدحددارهنمدداعمهفدد هنعةعددل،ظدم رهألاظددمهممدحددارهنمشددد  همناعلسددعس، طسهالاسددديللسهإلاواددلنعسهفدد هنعةعددلهه-7

 ب.ه2015ديا ب /ه10:هةألاةظسهإلاوالنعس،2016-2015نمعلبه

لتهملأقيدددددقهمنتجندددددسهمنعلمعدددددسهممعنعدددددسهللنثألىدددددسه مندن عدددددسه،هظنشدددددي متهمنعيوادددددايه،همنطبعدددددسهمنعقبعدددددسه،هظقكدددددزهظطبيعددددد8-

 ب1995منعيواايه،همنألفقره

 منتجندسبه2020 :ل د  تهممدحدار، نعةعدلهألاظدم نم دقمعهفد  الاقد دلديس مماددامظس،همنام دس نمدن عدس منعقبد  مندأقيدق9- 

 2017 .ا ل   لني   36/،منعاد) إلاسايم (ةسعل نغقب   الاجد لععس الاقد لديس

جميـــــل الخالــــــديق دراســــــات وتقــــــارير قــــــوألا الشــــــؤو  لجتماعيــــــة ق الفقــــــر فــــــي  را ــــــ ي الفلســــــطي يةقمركز  -10

ق ققــون إلانسـا  والصـحة واســتراتيجيات  إلانسـا  وققـون  الصـحة م شـورات املعلومـات الفلسـطي ي وفــا ق سلسـلة

 .2010 أيلوألا /س تمبر – 5 ر م العدد قالحد من الفقر

 

  من ديل  طددل ق  حدد   ةثدل   اسدبلل. ىدق ،همن أدق دقيد   يندس-11
ً
 منت لييددس نمعمديب ألاسلسدعس منت لعدس  معدس ،ظيمدس)م

لللمدددهصدددهع سهمنعددق ه،همن أددقهيادددة هعزنددسهألاط دددلله مكد ددلا مه،هد مسددسهانيز  دددلهممنت ددسهمنب يطلنعدددسه جلظعددس /  إلاواددلنعس

 2016/14/12ف هننا ،همناةته” ا هس اهب “مالعارهألاط لله

 ب2009،هدم همنالق هنمطبلعس،هل   ت:ه1أقه من الدهف همنعلنمهمنعقب ،هةس عسهمندن  ،همن 12-

 

 منعداد ،هحأديقهإلاوادل ه منصدهسه مسدت مملعيعلته،ملهداهظدرهمن أدق إلاوادل   حأديق  منصدهس ظنشدي مت سمادمس13 -

 2010 ايميل /سةد ب  – 5  قم

ممعلعقر::همنقؤيسهالاقد لديس،هظيمدسهمند دلفم،ه مميد علت  منعظال مرهف  من أق س   همسعاهمنشلعق،هظشكعت14 -

 ب،2016 ةم رهالا قلفه منش ي همناينعس،ه

 July, 2017 03| يقيفهةيديو ه،همن يض ىه من الدهيقىعل هوابسهمن أقهف هنعةعله،ليملسهظىقيأعلهإلا بل يس15 -

 ه1427هع لبهلرهي، همن بع  ه م ق  ه،ظالىيسهمن أقه،جلظعسهمممكهعباهمنعزيز،هجار 16-

 ب.2004عباههللاهعطي ه،مناال همندن عسهمنةشقيسه،دم همننتسهمنعقبعسه،هل   ته:ه 17-

هفد  منثلنييدس ممقحمدس طمبدس نا  مندعمع عس  مميمقف منأعم  عض على من أق ثألىس اثقه،هألاح ا  سعف لنت علئشس-18

ا منت لييس، منعميب ممني ر،هد مسلت، مماينس ظنطأس
 
 ب.2013 ،1 منعاد ، 40 مميم

 .1997 ظ ق، نمكدل ، منعلظس مم قيس الاجد لع،همن ع س عمم ظح ا،هقلظيس دع  علطف 19 -

نمد طدعده منعقبد  ممع دا ، 2017 - 1960 من تد ر،، مندا له،ه دعل  مليةيدا من أدق ظ دلفعم عمدمهمندايرهللنأدل،هملطدي  20-

 2004-14أيقهإلاوال ،هممحل قرهف هد  رهعنةدل  هعلنطع همنباي ،همن أقه ح2018  ألا بعي ،ه  منقم ا مملئس ،منعاد

نمد طدعده منعقبد  ممع دا ، 2017 - 1960 من تد ر،، مندا له،ه دعل  مليةيدا من أدق ظ دلفعم عممهمنايرهللنأدل،هملطدي  21-  

 .2018  ألا بعي ،ه  منقم ا مملئس ،منعاد

 .2005،هه سلنسهظلجاد  هد  هظنشي ر،هجلظعسهممقق ،همل   ،هع ل همنزنعطنا22-
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علدددد هظح دددداهممددددلقي  ،هحادددد  هىددددق هملهددددييج،ه مقدددداه سدددد لتهالاقد ددددلدهمنمعادددداهفدددد هرددددلهمندطمدددداهنععددددييسهظنت ددددسه23-

 .:2007منديل رهمنعلمعس،هطقملم 

 :حديل  ألا ل  منا    منعمما  مندحايلت،ممدمل ق منيمقا :نعةعل ف   الادم    ممل   من الد ظنةعس،هظالىحس منالل  علدل24-

 ب.2017 :،مل  ,11 ألا ل  نعةعل،ملجزا ف  مندن عس  ظادأبل الاقد لديس مناعلسلت

 الاجد لععس   الاقد لديس إلاح لئعس، ألالحل  إلاسعظ ،ظقكز مندعل    ظنت س ف  ألاععلا ف همنبمام  من أق قعلس25-

 به.2015انأقر ظقكز) إلاسعظعس نما ل   مندا ي 

ىدددمدهظددقة قهكقيشددل ه م ددق  ه،مل  ددلئشهالاقد ددلديسه الاجد لععددسهنم أددقهفدد هظحلىتددسهظعددل ،هظيمددسمنعميبه- -26

 ،2014،ه1،منعاده1الاقد لديسه،همميماه

-2إلاوال ،ایميله مماقاه حأيق  ممدعمأسهللن أق منديجیھیس ظكد همم ي عسهمنالظ هلهأيقهالاوال ه،ممبلدك 27- 

2012. 

  مندع ره،هيد لدر ألا د  ملجزمئدق، :حلندس من أدقهد مسدس ظدر ملهدا فد  مماددامظس مندن عس سعلسلت ،هد   . دمد عبلس-ه28

 به.2018 ،10 سطعف عبلس ىقحلت الاقد لديس،هجلظعس منعميب ف  عميب دكدي م 

الاسعظعس، سدلنسهظلجادد  هظح اهح ام ه  لجسه،ظادي ه دهمن أقهف هقطلعهدزرهه ظا هم ملبلط.هللم لفعمه 29 -

 ب.2012د  هظنشي ره،ملجلظعسهإلاسعظعسه غزره، معسهمنديل ره،

ملحمیمیدس،هجلظعدسه د مسدس :نیةیدل فد  منایلسدیس ملهیدلر علدى  موعالسد ل ممادامظس مندن یس منقظ، ه،هظشامس على ظقعى30 -

 .ه2021لنغلة ،

 .1992ن لا،ل   ت:ظ ط ىهمند  ،هظا  رهمندحاي هف همميد اهمنمعاا،هدم هالا 31-

ظيشددعلهملدديدم  ه،هتعقيدد ه،هظح دديدهحاددرهحاددناه،هظح دديدهحلظدداهظح دديده،مندن عددسهالاقد ددلديسه،هدم هممددقيخه،ه32 –

 ب.2006منقيلض:

ظح اهيقيفه ش  همنشقيفه،ملحمعلهاسبل همن أقه الاست مملعيعسهممقحمعسهمالىحد.هف همنايدم ه،ظيمسهمنعميبه33 -

 ب.2018،ه24،مميماه10ادالاقد لديسه إلادم يسه،همنع

نيعددددددد همنطدددددددلفقهعبدددددددا همم عفددددددد ،د  هملج دددددددلةهممقكدددددددز همنع ندددددداهنمققللدددددددسه ممحلسدددددددبسهفددددددد هكشدددددددفهمن ادددددددلدهممدددددددل  ه34 -

 ب.ه2013 إلادم  ، سلنسهدكدي مرهد  هظنشي ر،جلظعسهدظشق،

ملجلىددسه ألا مضدد اهه  قددسهع ددلهظشددت كسهظددرهممنت ددسهمنعقبعددسهندن عددسهمنز مععددسه ممقكددزهمنعقبدد هنا مسددلتهممنددلطق35 -

منألحمسه من ع سهمنعقبعسهنعستث ل ه الان لاهمنز مع ه.الاملحلدهمنعقب هنم نلعلتهمنغذمئعدسه،هملدامععلتهم مل دلعهألاسدعل همنعلمعدسه

،مل قطدديب:هه 83نم دديمدهمنغذمئعددسه الاسلسددعسه ملأث  فددلهعلددىهظادددي هظعيشددسهممدديمطرهمنعقبدد ،هجلظعددسهمنددا لهمنعقبعددس،همنددا  ر

 ب.2009ينليقه

 ب.1998فايله ةقهمنأزمةه ة ق  ،همن أقهف هىماط  ه، -36

نعلدىهعبدداهملجديمد،هظح دداهسدعاهظح دا،همل ددي متهمنشدبل هنيمقداه ظادددأبلهمنعندفهفدىهممي دداهمم دق ،هممدددمل قه 37-

 2002,مناني همنقم اه،هممقكزهمنأيظىهنمبحي هالاجد لععسه ملجنلئعسه،همنألفقره
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38 -Edward Azar: “The Management of Protracted Social Conflict: Theory and Cases”. (Hampshire: UK; 

Dartmouth Publishing, 1990). Edward Azar and John Burton: 39- 
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 اآلثار االجتماعية للمخدرات على الشباب الليبي 

 تعاطي املخدرات بين الشباب الليبي 

 أ. فرج نجم الدين الحراري                        

 أ. موس ى أحمد موس ى 

 مقدمة:

املجتمعات بشكل عام، ولقدد املخدرات هي اآلفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في اآلونة األخيرة في كافة 

شهد املجتمع الليبي في السنوات األخيرة تغيرات في سلوكيات الشباب، تمثلد  فدي انادرافها وارتكداللا للعدندد  د  

الجددرا ا  ثددل السددرقة والقتددل وحمددل السددب  بدديك الشددباب بشددكل كبيددر وتعدداكس املخدددرات، كددل  دد ا ا ع دد  ع دد  

 بنية املجتمع وقيمه ونظا  عيشته.

وقدددددد شدددددغل   ددددد ئ الظدددددا رة ا خجدددددا ييك اوتلججددددديك فدددددي  عدددددا ت ال ربيدددددة وعلدددددا الدددددن   وعلدددددا ا  تمدددددا  

والخد ة ا  تماعية، فهؤ ء يع  وك ع   دراسة أبعداد  د ئ الظدا رة للتعدرى ع د  أسدباللا والادد  د  انتشدار ا 

 لها. ثا تادند أنوا  العبج وإنعاد  لتلف الالول اوم نةوتشخيص آثار ا ونتا عها 

 كاك نوعها هي  واد ذات خطورة كبيرة، وأضرار ا اوباشرة وغير اوباشرة تشدل املجتمدع 
ً
إك اوواد املخدرة أنا

 
ً
 خطيددرا

ً
وتضدر بخخبقده واسدتقرارئ وأ ندده، وتمثدل الخطدر الددا ا الدد س ن تدب بخ سداد اللشدر، فاددي تشدكل  لدنددا

 ألخطار ددددا ال دددداية 
ً
وا  تماعيددددة وا قتجددددادنة و رتباكهددددا بالعدنددددد  دددد  أنمددددا  ا  ددددرام ملجتمعنددددا الليبددددي، نظددددرا

واملخدددددرات  دددد  أكرددددر الكددددوارم التددددي أثددددرت ع دددد   عتمعنددددا العر ددددس ا سددددب س بشددددكل عددددام وع دددد   والعنددددف وال سدددداد،

 وأكثر تد 
ً
  عتمعنا الليبي و ا نمر به    أز ات اوتمثلة في الضعف األ ني وانتشار السب ، وتعترر أشد خطرا

ً
يرا

    األوبئة والاروب.
ً
 وفتكا

ول لب سوى نتا توضيح أثر   ئ الظا رة ع   الشباب الليبي،    خبل توضديح بعدا او دا يا الخا دة 

باوواد املخدرة، وك لب تاريخ ظهور املخدرات وسوء استعمالها وتجدني ا لا املختل دة، وح دا تنداول املخددرات فدي 

املخددرات فددي املجتمددع الليبدي، واألضددرار او رتبدة ع دد  ذلدب، و وقددف القددانوك الشدرععة ا سددب ية، وأسدباب انتشددار 

 انتشار   ئ الظا رة وعب ها.الليبي      ئ الظا رة، واألسباب املختل ة للوقانة    

و شدر التوعيدة بلطدورة  ة وال ركيز ع   دور األسرة الايوس فدي  د ا املجدالتعريف الشباب بلطورة   ئ األف

واألخبقي لدد  كافدة أفدراد املجتمدع،  م اوواد املخدرة في اوؤسسات التعليمية وتنمية الواز  الدننيإساءة استلدا

وتوضدديح القددوانيك واألنظمددة والتعليمددات النافدد ة اوتعلقددة باملخدددرات أو بالعقوبددات اورتبددة ع دد  ارتكدداب  را مهددا، 

 ال شف ع  أ ا اوش بت ا  تماعية الناتعة ع  تعداكس ا
ً
ملخددرات والتعدرى ع د   دد  عبقدة الت  دب وأنضا

 األسرس بتعاكس املخدرات.

أ ددددا عدددد  أ ميددددة اووضددددو  فتتع ددددي فددددي التعددددرى ع دددد  األسددددباب والعوا ددددل التددددي أدت إ دددد  اناددددراى العدنددددد  دددد  

 الشباب    خبل تعاكيلا للملدرات.
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: مفهوم املخدرات: 
ً
 أوال

 تعريف املخدرات من الناحية للغوية: -1

  ندد  نتقددارب 
ً
  هددوم املخدددر  ددع   هددوم او  ددر، فقددد ورد فددي لسدداك العددرب ال  ددر بمعنددن الضددعف، وف ددر فتددورا

  ا دددله وضددددع  ، وفددددي اوجدددبا  اونيددددر  دددداءت كلمدددة الخدددددر بمعنددددن ا سددد رخاء وخدددددر العضددددو اسددد ر  فددددب نطيدددد  

 (1)الاركة.

 املخدرات: -2

نباتدددات كبيعيدددة  ثدددل أورات النباتدددات التدددي  هدددي  عموعدددة  ددد  اوركبدددات التدددي ندددتا تاضدددير ا واستلب دددها  ددد 

يسددددتللص  الددددا الاشدددديا، والخشددددخاه الدددد س يسددددتللص  ندددده األفيددددوك، ونباتددددات الكوكددددا التددددي يسددددتللص  الددددا 

 (2) الكوكانيك وغير ا    النباتات األخر .

 التعريف القانوني للمخدرات: -3

تناولهددا هدي  عموعددة  دد  اوددواد الطبيعيددة اوجددنعة تددؤثر ع د  النشددا  الجسدددس وال  ددرس ل  سدداك، وياظددر 

 (3) أو زراعتلا أو تجنيعها أو ا تعار للا إ  ألغراض نادد ا القانوك وبواسطة  هاز  رخص له ب لب.

: ملحة تاريخية حول ظهور املخدرات وسوء استعمالها:
ً
 ثانيا

دراسددددات عدنددددة إ دددد  أك ظددددا رة تعددداكس املخدددددرات واوسددد رات قددددد عرفدددد  فدددي املجتمعددددات والاضددددارات تشدددير 

 القدنمة كالاضارة ال رعونية والرو انية واليونانية والجينية والعربية وغير ا.

ويقددددال أك ال راعنددددة  ددددا أول  دددد  عددددرى املخدددددرات، وكدددداك أ مهددددا املخدددددرات اوشددددتقة  دددد  نبددددات الخشددددخاه 

 ع دددد   عددددا ت بعيدددددة عدددد  والقنددددل، ول دددد  
ً
اسددددتعمال  دددد ئ النباتددددات و ددددا يشددددت   الددددا  دددد  املخدددددرات كدددداك  قجددددورا

 كدداك يسددتلدم لعددبج أ ددراض العيددوك وعددبج اآلم 
ً
ا د دداك، حيددن كاندد  تسددتعمل فددي  عددال الطددل، فدداألفيوك  ددثب

 الجسد.

غيدر الخمدر و دو  دا  وقد عرى العرب الخمر في الجا لية قبل ا سبم، ثا بعد ذلب عرف  أنوا  أخدر   د  

يسدد ي باملخدددرات  ثددل الاشدديا وغير ددا، ويدد كر البدداحثوك أندده دخددل ا دد  الجديددرة العربيددة و عددا الدددول العربيددة 

األخر  ع  كري  الغدوات التي تعرض  لها الجديرة العربية، حين اختلط  حضارة العرب بالاضارات األخر  

ي عاوندددا العر دددس وا سدددب س، واك كانددد  فدددي البداندددة تسدددتعمل  مدددا كددداك لددده األثدددر فدددي تدددرويا انتشدددار  ددد ئ املخددددرات فددد

 لبعا األعراض الطبية ثا أس يء استعمالها    قبل بعا الشباب حتن و لوا إ   ا د اك عليلا.

وع   الرغا    األضرار التي تسدبهلا املخددرات ع د  ا  سداك فددك اودد نيك نجدروك ع د  تناولهدا وعددم تركهدا 

 ها، فتعد ا نتمنوك تركها ول     يستطيعوك.ألنلا سيطرت ع   عقول

  دد  تدداريخ اللشددرية فمندد  تسددعة ا ى سددنة قبددل  دديبد 
ً
 إسدداءة اسددتعمال ال اددول واملخدددرات يعترددر  دددءا

ً
إذا

  د  خجدال التاد نر فدي نبدات األفيدوك، وفدي أناداء 
ً
 عرف  الاضارة السو رية بعضدا

ً
اوسيح عليه السبم تقريبا

 

 .43، ص1السالم بشير الدويبي، سلسلة علمية تصدرها لجنة متخصصة، طعبد  (1)
 . 144، ص1992، 1رمضان محمد القذافي، الصحة النفسية والتوافق، دار الرواد، ط (2)
 . 19، ص1988محمد زيد، آفة المخدرات وكيفية معالجة اإلدمان، دار األندلس للطباعة،  (3)
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املخدددددرات الطبيعيددددة لددددد  أ ددددل الجدددديك والهنددددد والددددروم، وكدددداك أ ددددل  نطقددددة القوقدددداز  لتل ددددة  دددد  العددددالا عرفدددد  

 بدددددالقوة وا نددددددفا  ناددددددو 
ً
نتعددددداكوك املخددددددرات ب ثدددددرة قبدددددل حددددددروللا، حيدددددن كدددددانوا نتو مدددددوك أنلدددددا تعطدددددديلا شدددددعورا

 (1)أعدائلا.

ل ادول  د  العوا دل و ع بدانة القدرك العشدري  والتطدور العل دي الد س  داحبه، بددأ العلمداء نددركوك أك تعداكس ا

األساسددية ع دد  ا د دداك، وبدددأت الجهددود تبدد ل فددي الغددرب لهاددد  ندده و نددع بيعدده إذا أ  دد ، وبال عددل  دددر قددانوك 

نمنددع بيددع الخمددر فددي أ ريكددا بعددد الاددرب العاويددة األو دد ، إ  أك  ددرا ا إنتدداج توزعددع الخمددور بجددورة غيددر شددرعية قددد 

 لغيدداب الباددوم عدد  اآلثددار كويلددة 1933نددا القددانوك فددي عددام زاد بجددورة  ثيددرة  مددا أدس إ دد  ال را ددع عدد   
ً
م، ونظددرا

اود  له ئ اوركبات لا ن   أحد يعرى أخطار ا، وخا ة بعد  عرفة أثار ا ا نعابية كتس يك األلا، ولقد زاد 

 (2) عدل اقبال املجتمعات الغربية ع   تعاكس ال اوليات واملخدرات خبل القرك التاسع عشر وذلب لسلبيك:

  لب  الاملة ال ر سية بدعا ة )نابليوك( اواريعوانا والاشيا    الشرت األوسط إ   فر سا. -1

 ثا استلراج الكوكانيك    نبات الكوكا في كل أوروبا وأ ريكا في ن   ال  رة. -2

التدداريخ وتادددثنا الباددوم والدراسددات اوتعلقددة باملخدددرات بددخك املجتمعددات ا  سددانية قددد تو ددل   ندد  فعددر 

لر    ددد  أ سدددجته وأليافددده عددددة أعدددراض يسدددتعملها ا  سددداك، كمدددا  إ ددد   عرفدددة نبدددات القندددل الهنددددس الددد س اسدددتف

 (3)استعمل في بعا أو ه التلدنر.

حيدددن نعدددد أك تعددداكس املخددددرات فدددي اواوددد ي كددداك  نتشدددرة ويتعاكا دددا األفدددراد دوك رقابدددة  ددد  أ هددددة الدولدددة، 

لدددا نلددد  أس اع دددراض  ددد  أ هددددة الدولدددة، و ددد ا نر دددع إ ددد  عددددم  عرفدددة أضدددرار بمعندددن أك اسدددتعمال اودددواد املخددددرة 

 املخدرات ال رر ، والجهل باوواد املخدرة، وك لب حل التعربة وا ستطب  لل ئ اوواد.

 فددي كددل  دد  أ ريكددا 
ً
وخددبل القددرك الثددا   عشددر والتاسددع عشددر أ ددبح األفيددوك و شددتقاته املختل ددة ًنبددا  علنددا

ا ع أو رقابددة، فخقبددل األفددراد ع دد  تعاكيدده دوك  سدداءلة ألك قددوانيك تلددب ال  ددرة سددما  بتعدداكس وأوروبددا دوك أس  دد

، وقددد نبدده األكبدداء والعلمدداء والبددداحثوك واوثق ددوك ألخطددار املخدددرات وأضددرار ا الجسدديمة والن سدددية (4)املخدددرات

ا و نع تداولها وتعاكيلا بكل الوسا ل وا  تماعية وا قتجادنة التي تسبهلا لألفراد واملجتمعات، فنادوا بمااربتل

 اوم نة.

ونتيعة له ا التنليه    قبل األكباء والعلماء بالخطر ال س تسلبه املخدرات بعميع أنواعهدا ع د  ا  سداك، 

اسدتعاب  بعددا الدددول لهدد ا التنليدده، وبدددأت فددي عقددد اوددؤتمرات والندددوات التددي تاددد  دد   دد ئ الظددا رة واألضددرار 

 درات واوواد املخدرة.التي تلل ها املخ

 

 . 7م، ص2002إساءة استخدام العقاقير، دار قباء للطباعة والنشر، محمد السيد عبد الرحمن، اإلدمان و  (1)
 . 11-10مرجع سابق، ص (2)
 . 137، ص1مصباح أبو غرارة، كتاب الوعي األمني، سلسلة علمية، تحت إشراف اإلدارة العامة للعالقات العامة، ط (3)
 . 21، ص2000، 1رجب محمد أبو جناح، المخدرات آفة العصر، دار الجماهرية للنشر، ط(4) 
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م، و دددر عندده قددرار دو ددي نمنددع تدددخيك األفيددوك، 1909و دد   دد ئ اوددؤتمرات اوددؤتمر الدددو ي الدد س عقددد سددنة 

م  دددر قددانوك  ارعسددوك فددي الو نددات اوتادددة الدد س  نددع بيددع واسددتعمال اونشددطات واونهلددات إ  1914وفددي سددنة 

وقعدد  الدددول األوروبيددة ع دد   عموعددة ات اقيددات  1936 - 1931 - 1915بمو ددل و دد ة كبيددة، وخددبل السددنوات 

م  در قرار  نظمة األ ا اوتادة بمااربة تعدارة األفيدوك 1946تنص ع    نع بيع وتعاكس املخدرات، وفي سنة 

م وقعدد   ا ددة وخمدد  عشددرة دولددة ع دد  أ ددا ات اقيددة ملااربددة املخدددرات، وخددبل 1961غيددر اوشددروعة، وفددي سددنة 

رك ازداد التعدداوك الدددو ي بشددخك  كافاددة تعددارة املخدددرات غيددر اوشددروعة، وكدد لب ازدادت السددتينات  دد   دد ا القدد

عمليددددات تعددددارة املخدددددرات و الددددا ازداد عدددددد اوتعدددداكيك واوددددد نيك، وأ ددددبا  كددددل دول العددددالا تعددددا س  دددد   شددددكلة 

ات اقيددددة م وقعدددد  1971انتشددددار وتعدددداكس وإد دددداك املخدددددرات ول دددد  بنسددددل  ت اوتددددة وبددددخنوا   لتل ددددة، وفددددي سددددنة 

مي  بات اقيددة اوددواد الن سددية   1976والتددي دخلدد  حيددز التن يدد  سددنة  سددً
ً
م وقضدد  بمنددع اسددتعمال اوهلوسددة عدددا

اسددددتعما  لا العلميددددة الطبيددددة املادددددودة، وفددددي بدانددددة الثمانينيددددات ازداد خطددددر املخدددددرات وأ ددددبا   جدددددر قلدددد  

لهجداك واونظمدات والهيئدات والجمعيدات وكافادة لجميع الدول، وقا   األ دا اوتاددة بددور بدارز و هدا بد شدائلا ا

م عقدددد 1988م بالنمسدددا، وفدددي سدددنة 1987املخدددرات ع ددد  اوسدددتو  الددددو ي وعقددد  دددؤتمر وكافادددة املخددددرات سددنة 

، وفددي سددنة  قدددد  ددؤتمر دو دددي بلبندداك ندددعوا ملااربدددة تعددارة وبيددع وتعددداكس املخدددرات، وفدددي 1989 ددؤتمر دو ددي ثددداكس م عف

 (1) دو ي وكافاة املخدرات ننص ع    كافاة زراعة و لريل املخدرات. م عقد ا تما 1990سنة 

: حكم تناول املخدرات في الشريعة االسالمية: 
ً
 ثالثا

   ضم  أ داى الرعانة في ا سبم  و تاقي   قا د الشرععة في ا  ساك وهي ح ظ الدن  والن    

ا  ساك وتاقي  رقيه، فا ظ الدن  نتا بتاقي  توحيد هللا  والعقل والنسل واوال ف س ذلب كله ح اظ ع    

العقل  و   وح ظ  عليلا،  ا عتداء  وعدم  ا  ساك  حياة  ع    املاافظة  أس  الن    وح ظ  به،  الشرك  وعدم 

للا   نتميز  التي  للا ع   عبادئ بل هي  ا عا هللا  العقل أعظا  عمة  إليه ألك  العقل وعدم ا ساءة  املاافظة ع   

سا ر املخلوقات األخر  والا اظ ع   العقل نكوك بعدم تناول  ا ن  به  ثل الخمر واملخدرات،    ا  ساك ع 

وح ظ النسل وذلب بتشرعع الدواج وتاريا الدنا لها اظ ع   األعراض واأل ساب وفي ذلب ح اظ ع   املجتمع  

ظ اوال وذلب بتاريا السرقة  وع   كرا ة ا  ساك، ألك  تعاكس املخدرات ربما نقع في  ثل   ئ املار ات، وح 

والا اظ ع   اوال العام والخال، وكما تعلموك فدك  تعاكس املخدرات نقع ك لب في السرقة سواء كاك     

 اوال العام أو الخال    أ ل توفير اوادة املخدرة.

لتاق  لل ئ  و    نا فدك الشرععة ا سب ية  لدى إ   حمانة ا  ساك اوسلا واملاافظة عليه    خبل ا

 اوقا د الخم  وهي ح ظ الدن  والن   والعقل والنسل واوال.

ْل    ولقد حر   الشرععة ا سب ية الخمر في القراك ال ريا قال هللا تعا  :  
ف
ْيِسِر ق

َ ْ
ْمِر َواو

َ
خ
ْ
َب َعِ  ال

َ
ون
ف
ل
َ
َيْسخ

َررف  ِ 
ْ
ك
َ
َما أ هف مف

ْ
اِس َوِإث ِبيٌر َوَ َناِفعف ِللنَّ

َ
ٌا ك

ْ
ْ ِعِهَماِفيِلَما ِإث

َ
  ))2ْ  ن

 

 . 24-23-22مرجع سابق، ص(1) 
 .218سورة البقرة، اآلية  (2)
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اِك   كما نقول هللا تعا  :  
َ
ْيط مف ِرْ ٌ  ِ ْ  َعَمِل الشَّ

َ
ْز 
َ ْ
َجابف َواأل

ْ
ن
َ ْ
ْيِسرف َواأل

َ ْ
ْمرف َواو

َ
خ
ْ
َما ال وا ِإنَّ َ نف

َ
آ ِ نَ  

َّ
َلا ال يُّ

َ
  َنا أ

وَك  ْ ِهاف
ف
ْا ت

ف
 
َّ
َعل
َ
وئف ل اْ َتِنبف

َ
 ))1ف

وَك  ويقول هللا تعا  : 
ف
ول قف

َ
وا َ ا ت مف

َ
ْعل
َ
ن ت اَر  َحتَّ

َ
ك ْا سف تف

ْ
ن
َ
 َوأ

َ
ة
َ

ب وا الجَّ ْقَربف
َ
 ت
َ

وا   َ نف
َ
ِ نَ  آ

َّ
َلا ال يُّ

َ
 ))2َنا أ

 بدخك ا سددبم  
ً
و  د ا نعدد أك القدرآك ال دريا شددد ع د  تادريا الخمدر ودا لده  د  أضدرار  سديمة وعقليدة علمدا

 
ً
هف   :، قددال هللا أشددار إ دد  بعددا  نافعهددا قبددل أك تجددنع وتجددبح خمددرا وَك ِ نددْ

ف
لددِ 

تَّ
َ
اِب ت ْعنددَ

َ ْ
ِليددِل َواأل َراِت النَّ مددَ

َ
ْ  ث َو ددِ

ا َحَسًنا 
ً
ًرا َوِرْزق

َ
 ))3َس 

و عددد  ددا تبدديك أك األضددرار واآلثددار السدديئة للملدددرات أخطددر ب ثيددر  دد  اآلثددار او رتبددة ع دد  الخمددر املاددرم، فدددك 

 .ا سب يةاملخدرات تعترر  ار ة في الشرععة 

ولقد كرم هللا سباانه وتعا   ا  ساك بما نمل ه     عمة العقل و يدزئ ع د  العدندد  د  املخلوقدات األخدر ، قدال 

ْا   :هللا تعدددا   َنا ف
ْ
ل ضدددَّ

َ
اِت َوف بدددَ َيِ

َّ
َ  الط ْا  دددِ

ا ف ندددَ
ْ
ِر َوَرَزق َبادددْ

ْ
َرِ َوال

ردددَ
ْ
ي ال ْا فدددِ

ا ف ندددَ
ْ
َدَم َوَحَمل

َ
ي آ ا َبندددِ

ْ ندددَ رَّ
َ
ْد ك قدددَ

َ
  َول

َ
ْ  َع ددد ِثيدددرس ِ مدددَّ

َ
  ك

 
ً

ْ ِضيب
َ
ْقَنا ت

َ
ل
َ
 ))4خ

أك الشددرععة ا سدددب ية لدددا تادددرم الخمدددر و  املخددددرات لدد ا لا، وإنمدددا حر تلدددا ألضدددرار ا وإسددداءة اسدددتلدا ها، 

 وك لب حر تلا    أ ل الا اظ ع   اوقا د الخم  وهي الدن  والن   والعقل والنسل واوال.

ا سدددب ية لهخمدددر  ددد  خدددبل اآلندددات القرآنيدددة التدددي تددددل ع ددد  تادددريا الخمدددر ودددا لددده  ددد  و عدددد تادددريا الشدددرععة 

 
ً
ع دد   أضدرار ع دد   دداة وعقددل ا  سدداك، وافدد   ميددع فقهدداء العدالا ا سددب س ع دد  تاددريا تعدداكس املخدددرات قياسددا

 .رار الخمرالخمر وذلب وا لها    أضرار  اية كان  أو عقلية أو ا تماعية أو تربوية ت وت ب ثير ع  أض

 د  آفدة املخددرات وبددندال العقوبدة ع د  املخدال يك،  للوقاندةوللشرععة ا سب ية دور كبير في اتلاذ التددابير 

 
ً
 ع د  سدلوك ال درد  و عمل ع د  أنقداظ الدواز  الددنني بديك األفدراد، و د ا الدواز  الددنني يعتردر  دو رقيبدا

ً
لده فدي  و بز دا

 هَ حياته و ن
ً
 ت يعترر له بخك اق راى املار ا لا

ً
نضدر ب داته وبمالده وعبقتده بخسدرته، و ريمدة يعاقدل عليلدا فدي  إثمدا

ِة   تعددا  :الدددنيا واآلخددرة، ويقددول هللا 
َ
 دد
ف
ْلل   التَّ

َ
ْا ِإ دد

ف
ِدن  نددْ

َ
وا ِبخ قددف

ْ
ل
ف
 ت

َ
، و دد ئ املخدددرات تعترددر  دد  اوهالددب ألنلددا ))5َو 

 
ً
َياِكيِك    للددددب با  سدددداك وتددددد رئ، ويقددددول سددددباانه وتعددددا   أنضددددا َواَك الشددددَّ

ْ
وا ِإخدددد

ف
ان
َ
ِريَ  كدددد ِ

َ
بددددَ 

ف ْ
،  دددد ئ اآلنددددة ))6ِإكَّ او

 توضح أك التب نر حرام  
َ
إ   أ وال كثيرة، ويعدل ا بتعداد  ر أ  للشيطاك، واملخدرات    املار ات وتاتاجواوب 

 عالا.

: ظاهرة انتشار املخدرات في املجتمع الليبي: 
ً
 رابعا

 

 . 89سورة المائدة، اآلية  (1)
 .42، اآلية نساءسورة ال (2)
 .67، اآلية النحلسورة  (3)
 .70، اآلية اإلسراءسورة  (4)
 .194، اآلية البقرةسورة  (5)
 .27، اآلية اإلسراءسورة  (6)
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سددددمات املجتمددددع الرددددي اوتطددددور، واملجتمددددع الدددد س   نتغيددددر و  نتطددددور، و  نقبددددل التغيددددر ا  تمدددداني سددددمة  دددد  

التغير والتطور  و  عتمع ساك  و ا د، وب لب نعد أك التغير نادم في  ميع املجتمعات ا  سدانية ع د  حدد 

نددداك سددواء ول نددده نلتلدددف فدددي سدددرعته وعمقددده واتسددداعه، فهندداك التغيدددر ا نعدددا س الددد س يسدددت يد  نددده املجتمدددع، و 

 التغير السلبي ال س نضر املجتمع وعسلل له اوشاكل.

والتغير كما نقول  ير قليط   و قانوك الو ود وا سدتقرار  دوت وعددم، و ثدل التغيدر نعريداك اوداء، وقدال 

إنه    اوسدتايل أك نزدزل الشدخص فدي الالدر الواحدد  درتيك أس أك الالدر فدي اودرة األو د  لدي  الالدر فدي اودرة الثانيدة، 

وكددد لب نؤكدددد إك اوعدددانير األخبقيدددة والقددديا ا  تماعيدددة والثقافيدددة والدددنظا ا  تماعيدددة فدددي أس  عتمدددع تتغيدددر عردددر 

  )1(الد اك.

ولقد شهد املجتمدع الليبدي قدو  التنميدة والتاددنن فدي النجدف الثدا س  د  القدرك العشدري ، فعمليدة التنميدة 

 ك
ً
 عد  النمدوذج ا  تمداني التقليددس القددنا اوو دود والتادنن هي نموذج ا تماني  دندد، نلتلدف اختبفدا

ً
بيدرا

، والتنميددة فدي ليليددا تادداول تاويددل ا  سدداك الليبدي  دد  عاودده القدددنا إ دد  عدالا  دنددد فددي ف ددرة قجدديرة 
ً
فدي ليليددا سددابقا

، و دد ا ا نتقددال والتاددول السددرعع سددوى نددؤثر ع دد  األسددرة الليليددة و دد   نددا تغيددر املجتمددع الليبددي، و ددا زال
ً
فددي   دددا

حالة تغير، واألسرة سواء بشكل اوباشر أو غير  باشر    اوؤسسات ا  تماعية التي ننع   عليلا   ا التغيدر 

 ا  تماني.

و   ضم  اوش بت ا  تماعية التي أ اب  املجتمع الليبي ظا رة تعاكس املخدرات بيك الشباب والتدي لدا 

  )2(ت   تعرفها ليليا    قبل.

املجتمددددع الليبدددددي لعمليددددات  ددددد  التغيدددددر والتطددددور نتيعدددددة ا تجددددال الاضدددددارس الواسددددع بينددددده وبددددديك وقددددد خضدددددع 

املجتمعدددات الغربيدددة، ف دددس إكدددار  دددد ا الت اعدددل تدعدعددد  القددديا الثقافيددددة وا  تماعيدددة القدنمدددة وفقددددت  عنا ددددا 

  )3(ود لتلا في أذ اك الشباب.

 أسباب انتشار املخدرات في املجتمع الليبي:

 لكل ظا رة أساليل وقانة وعبج، وأك النعا  في عبج أس ك ى أ   اوعرو 
ً
 ونتا ا، وأنضا

ً
لكل ظا رة أسبابا

 .ظا رة داخل املجتمع نتوقف ع    عرفة األسباب التي أدت إ   ظهور ا

  نم دد  إر ددا  ظددا رة تعدداكس املخدددرات بدديك الشددباب إ دد  عا ددل واحددد، وإنمددا إ دد  عدددة عوا ددل  لتل ددة  الدددا 

  ة وا  تماعية والثقافية والسياسية و الا عوا ل تعود للشخص ن سه.ا قتجادن

 

  الحديث،   الجامعي  المكتب  النامية،  المجتمعات  في   السياسية  والتنمية  االجتماعي  التغير  رشوان،  الحميد  عبد  حسين  (1)
 . 59ص ،2002 ،3ط اإلسكندرية،

 . 217ص ،1996 سنة ،ELGA منشورات ومفاهيم، أسس الريفي االجتماع علم الحوات، علي (2)
  سنة   ،1ط  الوطنية،  الكتب  دار  االجتماعية،  العلوم  كلية  الفاتح  جامعة  للشباب،  االجتماعية  التنشئة  اضبيعة،  محمد  (3)

 . 126ص ،1999
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لقددد دخلدد  اونطقددة العربيددة فددي سددوت إنتدداج واسددتلبك املخدددرات  ندد  قدددنا الد دداك، وع دد  و دده الخجددول 

خبل حقبدة العجدر الاددنن، وذلدب بسدلل ا سدتعمار و دا تتمتدع بده اونطقدة العربيدة  د   وقدع  غرافدي نتوسدط 

اوشرت واوغدرب  د  ناحيدة والشدمال والجندوب  د  ناحيدة أخدر ،  مدا فدرض عليلدا أك تكدوك نقطدة عبدور القوافدل 

 (1)املخدرات التي تعرر اونطقة.

ولقددد ارت عدد  حدددة  لريددل وتددرويا وتعدداكس املخدددرات بدر ددة كبيددرة فددي أقطددار الددوك  العر ددس دوك تلجدديص 

إ دد   1987 - 1980 دا  فددي ال ميدات اوضدبوكة خددبل  د ئ ال  ددرة  د  خدبل ف درة الثمانينيددات إذ و دل   سددبة ا رت

لهاشدددديا وثمانيددددة اضددددعاى بالنسددددبة للهيددددروي ، و ددددا نديددددد ع دددد  عشددددرة عليدددده بالنسددددبة  تسددددعة أضددددعاى  ددددا كاندددد 

 أضددعاى بالنسددبة للكوكدددانيك، كمددا ارت دددع 
ً
( إ ددد  8485 دد  ) عدددد القضددانا وعددددد اوتلمدديك فيلدددا بددن   النسددبة تقريبدددا

 (2) .(  تلما خبل   ئ ال  رة66238( إ   )7631قضية، و   )(  11579)

لقددد كاندد  ليليددا و  تدددال  دد  الدددول التددي تسددتغل  دد  قبددل الجددهيونية وغير ددا  دد  أ هدددة ا سددتعمار كنقطددة 

األقصدددد ن، وذلددددب بدلقائلددددا بواسددددطة  والشددددرت تعميددددع وعبددددور للمددددواد املخدددددرة القاد ددددة  دددد  أوروبددددا وتركيددددا واليوندددداك 

ليدة، التدي  لدرب  الدا إ د   جدر العربيدة استلدام الس   ال ركية أو اليونانية أو  راكل الجديد ع د  الشدواكل اللي

، ونتيعة له ا ا نتشار الها ل    املخدرات ولخطر ا اود ر، (3)عرر الادود الشرقية، و الا ترويعها بيك الشباب

فعدددددال ا تجددددال غيددددر اوشدددددرو  بدددداوواد املخددددددرة  دددد   لددددل وتجددددددنر وتجددددنيع، ووضدددددع أفقددددد  دددددم القدددددانوك الليبددددي 

عليلددا القددانوك، وخجددص القددانوك  يعاقددلر واوهددربيك واوتعدداكيك واعترر ددا  ريمددة كرددر  العقوبددات الرادعددة للتعددا

 . هات  لتجة للتجدس وعبج   ئ اآلفة

وقد سع  املخططات األ ري ية والجهيونية و ا زالد  تسد   إ د  ت  يدب الهويدة ا سدب ية والعربيدة والنيدل 

 لدند للقو ية العربية، و لدند أل   اونطقة ا قتجادس والسياس ي     قو ات األ ة العربية وا سب ية و  ا 

وا  تمددداني والثقدددافي والاضدددارس، و ددد ا  دددا  سدددميه )العوودددة( التدددي هدددي فدددي الواقدددع أ ركدددة العدددالا، و يمندددة أ ري يدددة 

 (4) . هيونية ع   العالا

ي وال ربددددوس وال  ددددر لددددد  والعووددددة هددددي عمليددددة  نظمددددة و ادفددددة، تعمددددل ع دددد  تددددد ير الاجدددد  األخبقددددي والدددددنن

ا  سدداك، كمدددا تعمدددل ع ددد  ندددد  القددديا ال ربويدددة والتاريليددة والدننيدددة وا  تماعيدددة لدددد  ال دددرد، وذلدددب باسدددتلدا ها 

 
ً
 .رد ال  رس وا  تماني والسلوكسال في توازك  للعدند    وسا ل ا عبم والدعانة، و  ا نادم خلب

تامددددل  لدددداكر وتادددددنات، وتامددددل إلينددددا كددددل او اسددددد واو ددددات   والعووددددة بالنسددددبة لعاونددددا العر ددددس ا سددددب س،

األل داظ الغريبدة التدي   تليد  بلغتندا  واووبقات وا ثارات وال رويا للمسد رات واملخددرات، كمدا تامدل اليندا بعدا

 

 . 20، ص1مصطفي كارة، كتاب الوعي األمني، سلسلة تصدرها لجنة متخصصة تحت إشراف اإلدارة العامة للعالقات العامة، ط (1)
 .21نفس المرجع السابق، ص  (2)
 .33نفس المرجع السابق، ص  (3)
 اليمامددة دار العقليددة، والمددرارات والمخدددرات الكحددو  علدد  اإلدمددان الدداراد، محمددد فيصددل مغيصدديب، أبددو هللا عبددد عابددد (4)

 .379ص ،2001 سنة ،1ط والنشر، للطباعة
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 سدالعربيدة ا سدب ية بمدا تاملده العوودة ندنع    بيئتندا وبدب شدب فددك تلدوموتراثنا ودننندا، وبدالطبع   وآدابنا
ً
بدل  لبا

 .وتقاليدنا كما ننع   ع    ويتنا العربية ا سب ية أك النا وقيمنا وعاداتناا ع   ع   شبابنا و 

ولألسف فقد نجح الغرب في غرس العدند    األفكار في عقول شبابنا وقد ثل  بب شب أك الغرب بما فيه 

 دددد  الجددددهيونية  دددددو السددددلل األول واوباشددددر وراء انتشدددددار املخدددددرات، وكدددددل  دددد ئ السددددموم البيضددددداء والسددددوداء فدددددي 

ه، ألك إفساد عقول الشدباب ن رتدل  عتمعاتنا، للدى القضاء ع   ثروة الببد و ا الشباب عمار املجتمع وركيزت

عليه إفساد املجتمع بكا له، كما لعب  وسا ل األعبم العاوية التي تنشر ا وتبثلدا الددول الغربيدة بجدورة  باشدرة 

 وغير  باشرة  
ً
  دورا

ً
   هما

ً
في انتشار املخدرات أنا كاك نوعها بيك الشباب في الددول العربيدة ا سدب ية، حيدن  و ؤثرا

وسددا ل فددي عددرض العدنددد  دد  الجددور اوضددللة لهاقددا  ، و دد ا يسدداعد ع دد  تشددوعا ذ دد  الشددباب تسددا ا  دد ئ ال

و  سلسدل تل ديدو س ع دد  أاوشدا دن ، وعددم وضدو  الاقيقدة لددديلا، و د   د ئ الجدور أك يعدرض فلددا سدينما س 

 د  الهمدوم، إحد  ال ضا يات، نجور املخدرات كوسيلة لبستثارة الجنسية، أو يعترر ا الال األ ثل للدتللص 

 .والضغوكات الن سية

و د  خدبل ذلدب نعدد أك أسدباب انتشدار املخدددرات بديك الشدباب كثيدرة و تنوعدة، تلتلدف بداختبى ظددروفها 

الن سددية وا  تماعيددة وا قتجددادنة والثقافيددة، ول دد  ع دد  الددرغا  ددا ذكرنددائ  دد  األسددباب وراء انتشددار املخدددرات 

 (1): س بالشباب إ   تعاكس املخدرات فم    ئ األسباب  ا ن يبيك الشباب إ  أك  ناك أسباب عا ة تؤد

الشددعور ب قددداك الاددل، والعطددف، والتقدددنر، وال شددل فددي تاقيدد  الدد ات بددالطرت السددوية، وا  ددابة بددبعا  -1

 .األ راض الن سية التي تؤدس إ   التوتر والجرا ، والقل  الن س ي

 مددددا نععلدددده ن ددددرك اودرسددددة فددددي سدددد   ب ددددرة و دددد ا نددددؤدس إ دددد  ال شددددل اودرسدددد ي، أس فشددددل الطالددددل فددددي الدراسددددة،   -2

 .انارافه

دافدددع ا سدددتمتا  الجنسددد ي، ودددا كانددد  املخددددرات تدددؤثر ع ددد  ا دراك، وتلددددر اوراكدددد العقليدددة الاساسدددية، فدنلدددا  -3

 سبل  اعتقاد
ً
  ا

ً
 الجنس ي. لد  الشباب بخك تعاكس املخدر نؤدس إ   زيادة النشا  خاكئا

والتدي تد  ل الرقابدة فيلدا  ،ك الدا دد فدي اوعا لدةاللديالخاكئة التي تقوم ع   القوة او ركدة، أو التنشئة األسرية    -4

  األسرس، بسدلل الخبفدات اونتشدرة بديك األب واألم، وتضدارب سياسدتلما فدي إ   حد ا  مال، والسلبية، والتجَد 

 تربية أبنائلما أو بسلل الطبت أو الهجر أو ا ن جال.

 رفات    -5
ً
 د  انارافدات الشدباب فدي  عدال املخددرات، تدتا ع د  سدليل التقليدد أو حدل ا سدتطب   السوء، إك كثيرا

أو املجددددداراة أل ددددددقا ه أو اوبا ددددداة والت ددددداخر بدددددالجرأة أو الر ولدددددة اوب دددددرة، إ ددددد  تعددددداكس املخددددددرات التدددددي نتعاكا دددددا 

 . دقاؤئأ

اللهو، واول ات، وخا ة في  عال  وراءوالشباب خا ة   الرخاء وال رى إ   در ة التي نندفع فيلا الناس عا ة، -6

 .املخدرات حين يغيل العقل، ويتوقف ا دراك

 

 .14، ص17إعداد الدكتورة مفتاح محمد قايط، جريدة صدى المكافحة، العدد (1)
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ضدددعف الدددواز  الددددنني، واألخبقدددي، حيدددن ت شدددل بعدددا األسدددر فدددي تنشدددئة أبنائلدددا ع ددد  القددديا الدننيدددة التدددي تكدددوك  -7

 .رادعة ل  ساك    ا ند ت إ    اوية املخدرات

افدد  الكافيددة لل ددرويح، حتددن تقتدد ي أوقددات ال ددراف فيمددا نن ددع ال ددرد واملجتمددع، فخوقددات عدددم تددوفر ال ددرل واور -8

 
ً
  ال راف إذا لا ناس  استغبلها تجبح ظرفا

ً
 .للنمو ا  را س، وخا ة  را ا املخدرات  ناسبا

 (1):ن ي وقد ر دت إحد  الدراسات العبقة بيك تعاكس املخدرات وأوقات ال راف وتو ل  إ    ا

غلددل األفعدددال ا  را يددة نرت هلدددا ال ددرد أثنددداء وقدد  فراغددده، وقدددد نر ددع  ددد ا إ ددا إ ددد  كبيعددة ال عدددل ا  را دددس أك أ -أ

ن سه، أو إ   كبيعة وق  ال راف ن سه، حين نتارر ا  ساك    قيود العمل، ورقابته ع   سلوكه، ويعد فيده 

 
ً
 . نطبت أ وا ه وإشبا  رغباته و يوله  عا 

 .كبيرة    تعاكس املخدرات ترت ل بقجد ا ستمتا  بوق  ال رافأك  سبة  -ب

: األضرار املترتبة على تعاطي املخدرات في املجتمع الليبي:
ً
 خامسا

إك أضدرار املخددرات، و لاكر ددا ال داية، وا  تماعيددة، وا قتجدادنة، والسياسدية، قددد ت دخم  لدر ددة 

الطدددوارف، فادددي خدددراب خلقدددس، وا تمددداني، و دددادس، و دددري، كبيدددرة وهدددي حدددرب حقيقيدددة، نعدددل أك تعلددد  لهدددا حالدددة 

وف ددرس، وثقددافي، إنلددا داء ر يددل ن تددب بددال رد واألسددرة واملجتمددع  دد  كددل النددواري، إنلددا لعنددة تجدديل ال ددرد، وكارثددة 

 تال باألسرة، وخسارة تها  باملجتمع.

ة     هبطات و نشطات إك اوتعاكس املخدرات بخنواعها املختل ة، سواء كان   لدرات كبيعية أو  ناعي

و نهلات و هلوسات وكاوليات وحشيا و يروي  و ورفيك وكوكانيك إ   غير ذلب    اوسميات األخر  اوعروفة 

، نتعدددرض للعدنددد  ددد  األضدددرار الن سدددية والجسددمية وا  تماعيدددة وا قتجدددادنة والتدددي تعدددود 
ً
 و اليدددا

ً
 ودوليدددا

ً
علميددا

  ساد.عليه وع   أسرته وع    عتمعه بالهبك وال

و   أ ل ذلب سع   عظا الدول العربية اوتاضرة ا   تشرعع العدند  د  الضدوابط والقدوانيك الدقيقدة، 

 وشدددَددت 
ً
وذلدددب لاسددد  اسدددتلدام اودددواد املخددددرة فدددي األغدددراض الطبيدددة والعلميدددة اوشدددروعة، واوسدددمو  للدددا قانوندددا

 غير  شرو  لل ئ اوواد املخدرة
ً
، ولقد وضع    ئ التشرععات والقوانيك العقوبة ع   أس شخص نتجل اتجا 

 ع   ا  ساك      ئ األثار التي تسبهلا املخدرات.
ً
 ح اظا

إك  دد ئ األضددرار او رتبددة ع دد  تعدداكس املخدددرات لددا تنشددخ  دد  فددراف، وإنمددا نتيعددة للعدنددد  دد  الدراسددات التددي 

 أ ريدد ، والتالدديبت العلميددة التددي قددام للددا عدددد كبيددر  دد  العلمدداء، وراوا فددي 
ً
كثيددرة وضددارة  ذلددب أك للملدددرات آثددارا

 .با  ساك  الا ال اية وا  تماعية وا قتجادنة

 :األضرار الصحية

 

 .14، صنفس المرجع السابق (1)
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إك  دد  اوسددلا بدده أك الشددخص الدد س نتعدداكت املخدددرات ل  ددرة كويلددة، ويتعددود عليلددا، فدنلددا سددوى تددؤثر عليدده 

 
ً
وتسدددلل لددده العدندددد  ددد  اوشددداكل داخدددل  سدددمه،  ددد  اضدددطرابات ن سدددية وعقليدددة، وإك ا سدددتمرارية ع ددد    دددايا

 .تعاكس املخدرات تؤدس بال رد إ    رحلة ا د اك، وهي عدم القدرة ع   ترك   ئ اوواد املخدرة

وحيويتددده، و ددد  أ دددا األضدددرار ال ددداية الناتعدددة عددد  تعددداكس املخددددرات، أنلدددا تدددؤثر ع ددد  البددددك  ددد  حيدددن قوتددده 

 
ً
فددي ا دراك الاسدد ي، ويددنل ا  سددتو  األداء ال  ددرس، والتددد س فددي  سددتو  القدددرة ع دد   و شدداكه، وتادددم خلددب

 
ً
 سلبأك تعاكس املخدرات نؤثر  ا نتاج، و   الثاب  علميا

ً
 .في سب ة  سا اوتعاكس ا

ستعمالها  دة كويلة    أك بعا العقاقير املخدرة إذا استلد ها ا  ساك ولو لغرض العبج، واستمر في  ا

 
ً
رم  الددا أك يعمددل بطريقددة كبيعيددة ذلددب أك ا سددتمرار فددي فددي الجسددا   يسددتطيع إذا حددف  الددد  ، فدنلددا تادددم تغيددرا

سوء ا ستعمال نؤدس بالشخص إ   التعل  باملخدر في رس كل وقته و شاكه للت  ير في الاجول ع   املخدر 

 (1) .وتعاكيه

الدراسدددات الادنثدددة أك ا د ددداك ع ددد  العدندددد  ددد  اوددواد املخددددرة ندددؤدس إ ددد  إنطددداء كبيدددر فدددي سدددرعة ولقددد أثبتددد  

ضربات القلل وإ د   بدو  حداد فدي ضدغط الددم، وارتشدا  فدي الدرتيك  مدا يسديل فشدل فدي وظدا ف التدن  ، ثدا إ د  

 (2) الوفاة.

 األضرار االجتماعية:

 كدداك نوعهددا وا د دداك عل
ً
يلددا تعترددر  شددكلة ا تماعيددة خطيددرة باتدد   لدددد أ دد  املجتمددع إك تعدداكس املخدددرات أنددا

وسددددب ته، واأل ددددر   نقتجددددر ع دددد   عتمددددع  عدددديك، وإنمددددا نعتددددا  املجتمعددددات ا  سددددانية بخسددددر ا، كمددددا أك تعدددداكس 

 فددي وضددعه ا  تمدداني وفددي تاقيدد  وا باتده ثددا بعددد ذلددب ع دد  األسددرة 
ً
املخددرات يعددود بخسددوأ النتددا ا ع دد  ال درد أو 

 لوقددو  العدداوة والبغضدداء بدديك النداس حتددن األ دددقاء يسددت ال األ در إ دد  املجتمددع، كد لب و الدا ي
ً
  باشدرا

ً
عددد سددلبا

  دددد  األضددددرار ا  تماعيددددة او رتبددددة عدددد  تعدددداكس املخدددددرات الرشددددوة والسددددرقة وا نارافددددات الخلقيددددة 
ً
 ددددالا، وأنضددددا

 .والدعارة

دم اوسئولية والب با ة بوا باته العا لية، فهدو نعد أك ا عتماد ع   العقاقير املخدرة ندفع بال رد إ   عو

ر أفدراد 
َ
    أك يس   إ   توفير حا يات أفراد أسدرته، نتعده إ د   درى أ والده ع د  املخددر، بدل إنده قدد يسدخ

ً
بد 

اسدددرته للعمدددل  ددد  أ دددل تددددوفير املخددددر لددده، ولدددو كدددداك ذلدددب عددد  كريددد  الددددفع للددددا إ ددد  ارتكددداب الجدددرا ا، واوسدددداس 

عَ ة، والشرى، وذلب ألنه عند ا يسيطر املخددر ع د  ال درد فانده نجدبح ع د  اسدتعداد ألك نتندازل بال ضيلة، وال

 (3) ع  كل ش يء ويضَري بكل ش يء في سليل الاجول عليه.

 أنلددا  لدددم الجسددد، وت سددل 
ً
 التددي تسددبهلا املخدددرات أنلددا  لدددم األخددبت  ثلمددا

ً
و دد  األضددرار ا  تماعيددة أنضددا

الشدددخص اوتعددداكس عدددادات سددديئة، وإذا ركددددت ع ددد  أسدددلوب الشدددخص اوتعددداكس لوحدتددده ن قدددد الايددداء وال جدددل، 

 

 . 39ص ،1989 سنة ذكره، سابق مرجع بارة، رمضان محمد(1) 
 . 17ص ،1901 سنة عالجه، نتائجه - أسبابه  - االدمان غباري، سالمة محمد(2) 
 محمد رمضان بارة، مرجع سابق ذكره.(3) 
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، وعددم السديطرة، وكد لب نضدعف فنعدئ يشتا الناس في الشوار ، كما أك اوتعاكس   نتا ا فدي قدوائ العقليدة

 إ دددد  ارتكددداب األفعددددال الجنسددددية وغيددددر 
ً
 و ندددددفعا

ً
عنددددئ الددددراد  الخلقددددس، والضدددمير ا  سددددا س، ويجددددبح اوددددد   قدددابب

، كمددددددا أك تعدددددداكس املخدددددددرات يسددددددلل فددددددي ا ناددددددبل 
ً
الجنسددددددية، فيقددددددوم بتجددددددرفات   نقبلهددددددا  ددددددو إذا كدددددداك  دددددداحيا

ات فاسدددة األخددبت وفاقدددة فئددعددراى التددي وضددعها املجتمددع، وظهددور ا  تمدداني والخددروج عدد  القدديا والعددادات واأل 

الضدددمير والدددرو  الوكنيدددة وا  سدددانية، وزر  بددد ور الشدددر وال سددداد، وععملدددوك ع ددد   شدددر الرذنلدددة، و ددد ا الخطدددر   

ال اسدددددة تددددؤثر بدددددور ا ع دددد  األفددددراد،  يشددددمل ال ددددرد وحدددددئ وإنمددددا نتعدددددائ ويجددددل إ دددد  املجتمددددع، و دددد ئ الجماعددددات

األكردددر  دددو شدددمول وا تدددداد  ددد ئ األخطدددار لتشدددمل أ دددداء كبيدددرة  ددد  الدددوك ، و عند ددد  نجددداب  عتمعندددا والخطدددر 

 با نابل ا  تماني.

 األضرار االقتصادية:

إذا نظرنا إ   أثر املخدرات ع   ا  سداك  د  الناحيدة ا قتجدادنة، نعدد أك الشدخص أول  دا نبددأ فدي عمليدة 

 بدددد
ً
وك  قابدددل، و ددد ا نددداتا عددد   عا لتددده أل ددددقا ه، أو حدددل اسدددتطب ، أو تعددداكس املخددددرات  دددع أ ددددقا ه  عاندددا

نتيعددة لتسدد يك بعددص اآل م، ول دد  بعددد ذلددب نتعددود ع دد  املخدددر، فيبدددأ  ددو بن سدده فددي الباددن عدد   دد ا املخدددر، 

    اودال، ثدا يعدود
ً
 يسيرا

ً
 في  ل إ   أ دقا ه ليتاجل ع   املخدر ول   بمقابل، ربما نكوك   ا اوقابل  بلغا

إليلا بعد انتلاء املخدر  رة ثانية، فيكوك اوبلغ أكرر و   ا وفي كل  رة تديد الجرعة اوتعاكاة ويديد ثمالدا إ د  أك 

 .ن ل  اوتعاكس

ونعدد أنده كلمددا كاند  الايدداة ا قتجدادنة سديئة فددي  عتمدع  ددا، كلمدا كداك  ندداك احتمدال أقددو   نددفا  أفددراد 

  الا أنلا تنسيلا الواقع ال س يعيشونه.  ا املجتمع إ   تعاكس املخدرات، اع
ً
 تقادا

، و
ً
، و عر دا

ً
الشخص ال س نقبدل ع د  تعداكس املخددرات ن قدد  د اته ا  تماعيدة العادندة، ويجدبح  نارفدا

 ع ددد  العددديا الطبي دددي فدددي املجتمدددع، وال  دددا   ددد  أ دددل الايددداة، كمدددا ن قدددد قدرتددده ع ددد  تامدددل 
ً
فهدددو لدددا يعدددد قدددادرا

 وآفددددة  قتجدددداد املجتمددددع، إذ نهجددددخ  دددد ا الشددددخص اوددددد   إ دددد  اوسددددئولية تعددددائ أسددددرته وأك 
ً
الدددده، بددددل نجددددبح ضددددررا

 (1) السرقة التي تقودئ الجريمة.

فنتيعدددة انتشدددار املخددددرات بددديك الشدددباب داخدددل املجتمعدددات، والتدددي لدددا ت ددد  تعدددرى  ددد  قبدددل للددد ا اوسددددتو ، 

 وكددل فددرد  ندده يعمددل  دد  أ ددل العدديا وكسددل اوددال 
ً
الاددبل، أ ددا بعددد انتشددار  دد ئ اآلفددة فددي فدداملجتمع كدداك سددعيدا

العدند  د  املجتمعدات فقدد أثدرت ع د   سدبة كبيدرة  د  الشدباب، و د   ندا بددأت املجتمعدات فدي الت  يدر ملااربتلدا 

 
ً
والتجدددس لهددا، و دد ا ناتدداج إ دد  بدد ل الجهددود الجددعبة وا  كانيددات ال بيددرة واأل ددوال الطا لددة، و دد ئ األ ددوال بددد 

ة اوشدددارعع وإ شددداء اوجدددا ع وتشدددييد اوبدددا س العا دددة  ددد   ددددارس و ستشددد يات و  ددداات  ددد  أك تجدددرى فدددي إقا ددد

تعدددود ع ددد  املجتمدددع بدددالخير والهنددداء، بددددأت الدولدددة فدددي  دددرى األ دددوال فدددي بنددداء او ددداات الخا دددة لعدددبج اودددد نيك 

 

العامة  (1)  للعالقات  العامة  اإلدارة  إشراف  تحت  لجنة متخصصة،  تصدرها  األمني، سلسلة علمية  الوعي  الحوات،  علي 
 .86، ص1باللجنة الشعبية العامة للعد ، ط
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ي تقددددوم وتوظيدددف العدنددددد  ددد  األشددددخال فدددي  كافاددددة املخددددرات إ دددد  غيدددر ذلددددب  ددد  الجهددددات الخا دددة األ نيددددة التددد

 بمااربة ظا رة انتشار املخدرات، فكلها أ وال  رف  بسلل   ئ اآلفة الخطيرة.

كدددد لب  دددد  األضددددرار ا قتجددددادنة، أك األشددددخال الدددد ن  نتعدددداكوك املخدددددرات نجددددباوك غيددددر قددددادري  ع دددد  

نجددبح ا نتدداج، وع دد   مارسددة عملهددا فددي  ددورته الطبيعيددة، و دد ا نددؤثر ع دد  ا نتا يددة داخددل أس  جددنع، وبالتددا ي 

اوتعاكس عالة ع   املجتمع، وع   أسرته و و فدي ن د  الوقد  ناتداج إ د  اوديدد  د  اودال لشدراء املخددرات، والتدي 

 نرت ع ثمالا نو ا بعد نوم.

: موقف القانون الليبي من ظاهرة تعاطي املخدرات:
ً
 سادسا

ت ا  سدانية، وذلددب  د  أ ددل يعتردر القدانوك  دد  أ دا الضددوابط ا  تماعيدة التدي تتعدده إليلدا  ميددع املجتمعدا

  شر األ   والسبم داخل املجتمع، و نع ال وو ن واوشاكل.

و دد ئ القددوانيك ت دددرض ع دد  األشددخال اتباعهدددا، وعدددم الخددروج عددد  قواعددد ا ألنلددا تدددوفر األ دد  والطمخنيندددة 

وج عدد  لهدا، ونععلهددا يعيشدوك حيدداة سدعيدة خاليددة  د  اوشدداكل واأل ددراض، ويو دد عقدداب لكدل  دد  ناداول الخددر 

  ئ القواعدد أو  لال تلدا، و دا دا د   د ئ القدوانيك وضدع   د  أ دل ا  سداك وفدي  دالاه وتدوفر كدل  دا نتطلبده 

في حياته، فيعل عليه الا اظ ع     ئ القوانيك واح را ها والسير ع   نهجها وفعدل  دا تدخ رئ بده، وا بتعداد عد  

 .كل  ا تالائ عنه

 فدي الادد  د  اوشداكل التدي تاددم داخدل املجتمعدات إك للقانوك واوؤسسات القضا ية والعق
ً
 كبيدرا

ً
ابيدة دورا

   سرقة، وقتل، وتلريل، وتعاكس املخدرات، وبالنسبة وشدكلة تعداكس املخددرات نعدل أك تكدوك العقوبدة عليلدا 

ات، قاسية و  رحمة فيلا، وخا ة ع   التعار واوهربيك ف ا    حالة قتل كاك سبهلا عددم الدوني وتنداول املخددر 

للتعدداكس، وكددا  دد  فعددل غيددر أخبقددي كدداك سددلبه التعدداكس...إل   دد  الجددرا ا التددي  وكددا  دد  حددادم سددير كدداك سددلبه

 حدث  ب عل تعاكس املخدرات.

إك ليليددددا أ دددددبا  خاضدددددعة ألحكدددددام الشدددددرععة ا سدددددب ية، وذلددددب  نددددد  ال دددددتح ا سدددددب س، و وقدددددف الشدددددرععة 

بياك، بالرغا    عدم ذكر اسا املخدرات  راحة فدي القدرآك ا سب ية    ظا رة املخدرات وانتشار ا واضح ال

 ع دد  الخمددر، 
ً
، قياسددا

ً
 أم كثيددرا

ً
ال ددريا، وإنمددا ورد فددي القددرآك أك كددل  ددا ن سددد العقددل حددرام تناولدده سددواء كدداك قلدديب

ند  م، و 1939ولقد  در  رسوم  لكس إنطا ي ثا ا عبك فيه ع  د ا ا قلديا الليبدي فدي اومل دة ا نطاليدة سدنة 

( سنة 28ذلب التاريخ أ با  أحكام القانوك ا نطا ي هي السا دة في ليليا إ   أك  در قانوك العقوبات الليبي )

 (1)  م.1953

م  ددددو أول تشددددرعع ليبددددي بعددددد القددددانوك ا نطددددا ي، و دددد ا القددددانوك قددددرر 1953وععترددددر القددددانوك الجددددادر فددددي سددددنة 

 غيدر  شدرو ، حيدن نجد  اودادة )
ً
(  د   د ا القدانوك ع د  311عقوبات  نا ية ضدد  د  نتجدل باملخددرات اتجدا 

أو حاز دددا، أو  لهلدددا للغيدددر، أك يعاقدددل بالسدددج   ددددة   تديدددد عددد  خمددد  سدددنوات، كدددل  ددد  اتعدددر بددداوواد املخددددرة، 

 

الوعي  أبو  الرحمن  عبد  الدكتور مواضيع(1)    االدارة  اشراف  تحت   مختصة  لجنة  تصدرها  علمية  سلسلة  األمني،  توتة، 
 .103 ص ،1ط للعد ، العامة الشعبية باللجنة العامة للعالقات العامة
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، وتكددوك العقوبددة بالسددج   دددة   تديددد عدد  سدد  سددنوات إذا بيعدد  تلددب 
ً
وذلددب فددي غيددر األحددوال اوجددر  للددا قانونددا

 أو 312اوواد، أو سلم  ألشخال دوك الثا نة عشر، كما نجد  اودادة )
ً
 أو خا دا

ً
 عا دا

ً
( ع د  كدل  د  أعدد  ادب

مددا  أشددخال لتعدداكس املخدددرات يعاقددل بددالال   دددة   تقددل عدد  سددتة سددمح بدعددداد  اددل  دد   دد ا القبيددل   ت

م 1956( لسدنة 44) رقدا أشهر، إذا لا يش رك في الجريمة اونجول عليلا، وك لب أ ددر اوشدر  الليبدي القدانوك 

م، ثا أ در اوشر  الليبدي القدانوك رقدا 1963بشخك  كافاة اوواد  لدرة و ال س عمل بمقتت ن القانوك لسنة 

 (1) م بشاك املخدرات.1971لسنة   (23)

ونتيعددة  نتشدددار املخددددرات داخدددل املجتمددع الليبدددي، وخا دددة فدددي ظددل الظدددروى السياسدددية الرا ندددة، وا ن دددبت 

 األ ني، رأ  اوشر  الليبي   ئ الخطورة واألفة التي بدأت  لدد أ   الببد وتشمل عقول الشباب.

: األساليب املختلفة للوقاية والعالج 
ً
 من ظاهرة انتشار تعاطي املخدرات:سابعا

 .دور الدن  ا سب س -أ

 .الدور األسرس  -ب

 .دور اوؤسسات التعليمية -ج

 دور وسا ل األعبم. -د

 دور الدين االسالمي في عالج ظاهرة انتشار املخدرات: -أ

األسدداليل العب يددة، والتددي ك لهخد ددة ا  تماعيددة عدددة  ادداو ت فددي عددبج الشددباب اوناددرفيك بالعدنددد  دد  إ

 .تتماش ن  ع  عتمعنا ا سب س ال س نتميز بقيمه الروحية وتقاليدئ النابعة    الشرععة ا سب ية

والددددددن  ا سدددددب س لددددده دور كبيدددددر فدددددي تعددددددنل الدددددن   اللشدددددرية وتغيير دددددا  ددددد  األسدددددوأ إ ددددد  األحسددددد ، فددددددذا فهدددددا 

ود ع دد  الشددخص بددالخير والجددب  وتععلدده يعدديا الشددخص واسددتوعل الدددن  ا سددب س بمددا ناددوس  دد  فوا ددد تعدد

حيدداة سددعيدة فددي الدددنيا وفددي اآلخددرة فدندده بددالطبع سددوى نتغيددر وعسددير ع دد  نهدد   دد ا الدددن ، والدددن  ا سددب س يعترددر 

 
ً
نجددهح للوقاندة والعددبج، ألنده ناتددوس ع د  العدنددد  دد  التعداليا، ويمهددد للنداس كريدد  الهداندة التددي تو ددلها   نهجدا

تلا، وتنظدديا  شدداعر ا وعددواك ها وضددبطها ويديددل القلدد  ويقتدد ي ع دد  التددوتر، ولدد لب نقددوس إ دد  تنميددة شخجددي

 .العبقات ا  تماعية وينشر ال ضيلة ويدعا األخبت

ألك املجتمددددع    ،والسدددلوك غيددددر السدددوس   نم دددد  تعدنلددده بالعقدددداب أو بددددالقوانيك التدددي نضددددعها املجتمدددع فقددددط

 دد  اوناددرفيك، وإنمددا  ندداك ع عقدداب كددل  عددرم، وسددي ل  ال ثيددر نم ندده  راقبددة كددل سددلوك  ناددرى، و  يسددتطي

 ع دد  
ً
اتعدائ آخدر فدي تعددنل السددلوك اونادرى، و دو توعيدة الشدباب وتعددري ها بالددن  ا سدب س، وأك  نداك  راقبدا

كددل فعددل ن علدده ا  سدداك فددي حياتدده، حتددن وإك كدداك لوحدددئ، و دد ا اوراقددل أقددو   دد  كددل قددانوك وعقدداب، و ددو هللا 

 وتعا   ال س يعلا بتجرفات عبادئ، و  نل ت عليه ش يء في األرض و  في السماء و و بكل ش يء عليا. سباانه

فددددذا كددداك بعدددا أو العدندددد  ددد  علمددداء الغدددرب نهجدددؤوك إ ددد  اسدددتلدام بعدددا األسددداليل التدددي  ددداء للدددا الددددن  

 توعيددددة الشددددباب ا سددددب س  ثددددل تنميددددة الشخجددددية وتنظدددديا اوشدددداعر وإزالددددة القلدددد  والقضدددداء ع دددد  التددددوتر، 
ً
وأنضددددا
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وتعري ها بلطورة   ئ الظا رة، ألدي  األو د  بندا أك نتعده إ د  ا سدبم وأك  سدير ع د  نهجده و علمده لشدبابنا حتدن 

 تجبح شخجيتلا   زنة  تكا لة.

وقددددد حاولدددد  الخد ددددة ا  تماعيددددة  مارسددددة أسدددداليل العددددبج ا سددددب س التددددي  ددددن تلا إ دددد   عموعددددة أسدددداليل 

 لشخجية ا  ساك بمكونا لا البنا ية والوظي ية كما ن ي: ناسبة 

 العبج ا سب س بتنمية العقيدة ا سب ية. -1

 العبج ا سب س بتنمية الجوانل الخلقية. -2

 العبج ا سب س بتنمية الجوانل العقلية. -3

 العبج ا سب س بتنمية القيا ا  تماعية. -4

 الدور األسري: -ب

 سددددبم عنانددددة كبيددددرة باألسددددرة، وذلددددب أل ميتلددددا، وباعتبار ددددا الوحدددددة األساسددددية للمعتمددددع، وهددددي لقددددد اعتنددددن ا

الوسط األول ال س ننشخ فيه الط ل ويت اعل  عه ويبني  ع أفرادئ عبقات  باشدرة، ويتلقدت فيده أسد  تنشدئته 

 (1) وتربيته األو  ، ويبدأ فيه تخسي  الخطو  األو   لشخجيته.

 فدددي تنشدددئة وتسددتطيع 
ً
 وا تماعيدددا

ً
األسدددرة اوسدددلمة القيددام بالددددور الهدددام والخطيدددر اوتوقددع واوطلدددوب  الدددا دننيددا

، وفددي  سددداعد لا ع دد  تاقيددد  نمددو ا الشددا ل، وفدددي تددوفير الجدددو 
ً
 وإ شددا يا

ً
 وعب يدددا

ً
وتربيددة ورعانددة أك الهدددا وقا يددا

 تاتدددا
ً
ج إ ددد  الرعاندددة السددليمة التدددي تعدددد ا للقيدددام الن سدد ي والروردددي وا  تمددداني اوب ددا لهجميدددع، وهدددي ن سدددها أنضددا

 بخدوار ا ووا با لا و سئوليا لا تعائ أك الها.

واألسرة هي التي تادد تجرفات األفراد، وتشكل حيا لا، وهي  جددر العدادات واألعدراى والتقاليدد وقواعدد 

 السلوك، فنعد الط ل نتجرى تجرفات األسرة ن سها، ويتكلا كب ها ن سه.

 (2) :التي تعدز ظهور اوتعاكيك واود نيك داخل األسرة هي و   العوا ل

 .ا بتعاد العاك س بيك أفراد األسرة •

 .البطالة بيالاو انتشار األنانية  •

 .عدم اح رام العادات والتقاليد والقوانيك ا  تماعية •

 .التقليد األع ن لألخري  •

 .ا نابل الخلقس داخل األسرة •

 .األسرةضعف اويول الدنني داخل  •

 العليا.انليار القيا واوثل  •

 .انتشار العدوانية بيك أفراد األسرة •
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 تردد بعا اونارفيك واوتعاكيك للملدرات ع   األسرة. •

سدددرة أ ميدددة كردددر  فدددي عدددبج ظدددا رة املخددددرات، والعدددبج األسدددرس نكدددوك  ددد  أ دددل تنميدددة نظدددام أسدددرس  دددري لأل 

 .واتعا ات الشباب حتن نمتنعوا ع    ئ الظا رةنقوم ع   ا رشاد واوراقبة وتعدنل أفكار 

وتعترر األسرة    أ ا العوا ل في تش يل الشخجية والسلوك ال ردس، وخا ة في السنيك األو      عمدر 

الط ل، فه ئ اورحلة نتلقف فيلا الط ل كل  ا نعدئ داخل األسرة    قيا و عانير وعادات وتقاليد، وتكوك لها 

 تخثير في حياته، فال
ً
  ط ل نولد ولي  به  يل فطرس ألس عمل سواء كاك العمل خيرا

ً
، ول   األسرة هدي التدي أم شرا

تععلددده يعدددرى ويميدددز بددديك الخيدددر والشدددر، و ددد   ندددا نبددددأ دور األسدددرة تعدددائ  ددد ا اوولدددود الجدندددد فدددي عمليدددة التنشدددئة 

بنداء أندوا  السدلوك، والتنشدئة األسرية، وهي عادة األسلوب ال س نتبعه اآلباء داخل األسرة،  د  أ دل إكسداب األ 

 األسرية هي  ليئة اونا  األسرس اوب ا لألبناء داخل األسرة حتن نجباوا ناضجيك 
ً
 و   سميا

ً
  عقليا

ً
 .ون سيا

 دور املؤسسات التعليمية: -ج

تشمل اوؤسسات التعليمية اودارس والجا عات واوعا د، بمعنن ا  تمام بالطالل  ن  دخوله للمدرسة، 

 اورحلة ا بتدا ية إ    رحلة التعليا الجا  ي.أس    

تعترددددر اودرسددددة  ؤسسددددة ا تماعيددددة أ شددددخ ا املجتمددددع للدددددى تعلدددديا أبنا دددده وتددددربيتلا وتدويددددد ا بالثقافددددات، 

واودرسدة  نظمدة رسدمية تسدير وفد  لدوا ح وقدوانيك  ادددة، و  شدب أك اودرسدة تمثدل خدط الددفا  ضدد ظدا رة 

لوسددا ل التعليميدة بمددا نم الدا  دد  ال ربويدة واا د داك ع د  املخدددرات التدي تعتددا  املجتمدع، فاددي تملدب  د  اونددا   

 (1) تاجيك األ يال الناشئة باوناعة ا  تماعية و لن سية، وال  رية، والثقافية ضد   ئ الهجمة.

وإك  شدددكلة خطيدددرة  ثدددل ا د ددداك ع ددد  املخددددرات   تاتمدددل التدددخ س فدددي اووا هدددة لهدددا، بدددل نعدددل وضدددع الالدددول 

ة أك تضددع قضددية ا د دداك ضددم  اوددنه  الدراسدد ي، وذلددب  دد  أ ددل اوناسددبة لهددا و وا هتلددا بسددرعة، وع دد  اودرسدد

توعيدددة الطلبدددة باألسدددلوب العل دددي الددددقي ، والتنليددده ع ددد  اآلثدددار اودددد رة التدددي ت ركهدددا املخددددرات ع ددد  ال دددرد، ويعدددل 

  عل الطلبة  د ني كمو  وتقدم ورفا ية وسعادة وح اظ ع   املجتمع    د ني  لدرات وأ راض و شاكل.

 بالشدددباب، ويمددد   سدددتقبل الدددببد، وععتردددر  
ً
وضدددو  املخددددرات  ددد  أخطدددر اووضدددوعاتس ألنددده نتعلددد  أساسدددا

و وا هته ليس   عرد العقاب أو العبج، وإنما  بد    الوقانة  نه، وخير السبل للوقانة  و ال ربية السليمة، 

 فدي التجددس
ً
  و ريدا

ً
 لهد ئ اوشدكلة  ند  البدانددة فدب شدب أك تنشدئة الشدباب ع د  أسد  تربويدة قويدة تعترددر عدا ب

، ويم دددد  للمدرسددددة  ااربددددة املخدددددرات  دددد  خددددبل عمددددل  ماعددددات تلددددن  شدددداكها للطلبددددة، وكدددد لب عقددددد ندددددوات (2)

و ااضددددرات داخددددل اودرسددددة، ويددددتا توعيددددة الطلبددددة باألضددددرار التددددي تسددددبهلا املخدددددرات،  ددددع بيدددداك كي يددددة  وا هتلددددا، 

لوحدددات فنيدددة تعردددر عددد  اوخسددداة التدددي يعدددا س  الدددا  دددد نو  وكددد لب ع ددد  اودرسدددة أك تعمدددل  عدددارض ندددتا فيلدددا عدددرض

املخددددرات، وعمدددل  عدددبت و شدددرات خا دددة باودرسدددة تادددن ع ددد   ااربدددة  ددد ئ املخددددرات وتسدددا ا فدددي عدددبج  ددد ئ 

 الظا رة.
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 بمايطهدددا  ددد  إخدددوة 
ً
أك اودرسدددة هدددي أول وسدددط ناتدددب بددده الط دددل بعدددد خرو ددده  ددد  األسدددرة التدددي كددداك  قيددددا

، وكانددد  عبقتددده بسددديطة و اددددودة، ول ددد  بعدددد الخا سدددة أو السادسدددة  ددد  عمدددرئ نبددددأ ووالددددن  و عدددا األقدددارب

الط ددل با حتكدداك بالعددالا الخددارأي، ويبدددأ فددي تكددوي  عبقددات  ددع األخددري   دد  تب يدد  و درسدديك و دددراء  دددارس، 

اوبددادف حيددن نوا دده الط ددل العدنددد  دد  الطبقددات داخددل اودرسددة، ويادداول التقليددد وا نددد اج وي تسددل القدديا و 

 واوعانير، وتبدأ شخجيته في التكوي  والنمو واتلاذ كابع  عيك.

 دور وسائل األعالم:  -ج

إك وسددددا ل ا عددددبم املختل ددددة فددددي عاونددددا اوعا ددددر سددددواء كاندددد   سددددموعة أو  ر يددددة أو  قددددروءة تعترددددر  دددد  أ ددددا 

الو هدة ال داياة أو الاقدا   الواضداة اوؤسسات ال ربوية ذات التخثير القوس ع   الرأس العام، وتو يه األ دة 

، أو  دو علدا 
ً
 قويدا

ً
بقدر  ا تكوك   ئ ال داة أو السدب ة فدي اوعلو دات أو الاقدا  ، لكدوك األعدبم فدي ذاتده سدليما

 (1) ا تجال بالجما ير.

ونعددد أك ال ددرد فددي حياتدده نتددخثر بالعدنددد  دد  األفددراد والجماعددات، وكدد لب نتددخثر بوسددا ل ا عددبم  دد   دداف 

 را دددد و عدددبت، وإذاعدددات  ر يدددة أو  سدددموعة، ونعدددد أك  ددد ئ الوسدددا ل فدددي وقتندددا الااضدددر  تدددوفرة لدددد   ميدددع و 

 ،
ً
 أو شدرا

ً
فئات املجتمع، ونتيعة لتدداول  د ئ الوسدا ل بديك النداس فادي بدالطبع تدوثر فدي سدلوكها سدواء كاند  خيدرا

ع د  ال ربيدة والتعلديا وا ل دزام بالددن  وبالرغا    و ود ووسا ل ا عبم الجيدة والاريجة ع   املجتمدع، تادن 

ا سب س، وتدعوا إ   األخبت، فدك  همتلا بالدر ة األو د  توعيدة النداس والالدوض للدا إ د  أع د   رتبدة، وإبعداد ا 

ع  او اسد واألخطار و   بيالا  شكلة تعاكس املخدرات، إ  أك  ناك وسا ل إعبم و اطدات و را دد و عدبت 

تنشدددر ا نادددبل الخلقدددس،  بح اودددادس فقدددط وذلدددب  ددد  خدددبل الدعاندددة التدددي تعتردددر  ادددل ا لدددام، ألنلدددا  يلمهدددا إ  الدددر 

 وتلن الززاعات بيك األفراد، وخا ة األحدام  الا، ألنلا تقود ا إ   ا ناراى وا  رام.

ووسدددددا ل ا عدددددبم أندددددوا ، فمالدددددا وسدددددا ل  قدددددروءة كال ددددداف واملجدددددبت، وال تدددددل والنشدددددرات، و الدددددا سدددددمعية 

ا ذاعددددة والندددددوة، والخطابددددة، واوناقشددددة، و الددددا بجددددرية كاللوحددددات ال نيددددة، و الددددا سددددمعية بجددددرية كددددالتل ديوك، ك 

 واوسر  والسينما، و الا شخجية كاوقابلة واملاادثة.

 فددي  وا هددة ظددا رة تعدداكس املخدددرات والتجدددس لهددا  دد  خددبل الرددرا ا 
ً
 كبيددرا

ً
وإك لكددل  دد   دد ئ الوسددا ل دورا

الددددوني العل ددددي بدددديك فئددددات املجتمددددع، وتددددوعيتلا، وتعددددري ها باألضددددرار التددددي تسددددبهلا املخدددددرات ع دددد   املختل ددددة و شددددر

ا  ساك، كما نعل أك تكوك الررا ا واوشروعات اوقد ة  د  خدبل  د ئ الوسدا ل غانتلدا  ااربدة ظدا رة تعداكس 

وأك تكدوك  ت قدة  دع التعداليا املخدرات وعب ها،  ع  راعاة ا خراج الجيد وبالشكل اوناسل والج اب للقدارف 

ا سب ية، وأك تلاكل   ئ الررا ا كافة األعمار داخل املجتمع، وبلغة ن همهدا  عظدا النداس حتدن تعدا ال ا ددة 

      ئ الررا ا.

 

 .23 ص ،1989 سنة ،1ط إسالمي، إعالم نحو جريشة،  علي(1) 
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كمدددا نعدددل عدددرض بعدددا التقدددارير والجدددور والعقوبدددات فدددي ال ددداف والجرا دددد واملجدددبت وفدددي ا ذاعدددة اور يدددة 

الدد ن  نعلبددوك  دد ئ السددموم إ دد  الددببد فددتاطا العدنددد  دد  الشددباب، وتددتا تطبيدد   واوسددموعة لتعددار املخدددرات

 العقوبة عليلا حتن نكونوا عررة لغير ا.

و تددددداحف و جدددددا ع وأسدددددوات، كدددددل  ددددد ئ ا نعابيدددددات تععدددددل الشدددددباب يسدددددت يدوك اسدددددت ادة كبيدددددرة وععرفدددددوك 

 معها. جالاها و جالح  عتمعها، و  يعرضوك أن سها ألس خطر نضر ا ويضر  عت

 الخاتمة

إك تعاكس املخدرات أنا كاك نوعها و   ثا ا د اك عليلا،  ازال   شكلة تعا س  الا العدند    املجتمعات، 

وخا دددة املجتمعدددات العربيدددة، وبالتادندددد املجتمدددع الليبدددي، إذا األ دددر نتطدددل وضدددع اسددد راتيعية  ددد  أ دددل الادددد  ددد  

خبل ا  تمام بالقوانيك والشرا ع اوتعلقة بتعاكس املخدرات أو   ئ الظا رة داخل  عتمعنا الليبي، وذلب     

ا تعدددار فيلدددا حتدددن تكدددوك عردددرة لضدددعاى الن دددوس والعمدددل ع ددد  وقاندددة الشدددباب  ددد  املخددددرات  ددد  خدددبل التو يددده 

  وا رشدداد الن سدد ي وا  تمدداني ابتددداءً 
ً
حسددل   دد  اوراحددل العمريددة األو دد ، وخلدد  فددرل عمددل لهددؤ ء الشددباب كددب

 قدرتددده
ً
ا  تمدددام بالدراسدددات واألبادددام العلميدددة حدددول ظدددا رة انتشدددار املخددددرات وإقا دددة وره عمدددل داخدددل  ، أنضدددا

 .اودارس واوعا د والجا عات وا ست ادة    نتا عها والعمل ع   الاد    انتشار   ئ الظا رة بيك الشباب

املخدرات، و سال هللا سدباانه  أك نكوك   ا العمل بدانة وديد    الجهود في سليل القضاء ع   آفة  نر و

وتعا   أك نا ظ شباب األ ة العربية ا سب ية بج ة عا ة، وأك نا ظ الشباب الليبي بجد ة خا دة  د   د ا 

 املخدرات(.الوباء القاتل و و )
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 مقدمة البحث: 

إن مساااااااملياا اويدان راوداااااامار بد حيي  ملنتااااااألر اب ا من تحةيم ا ربام الييا ااااااي  ر م  اااااا و        

في مساااااااااملياا اويدان راوداااااااامار دل   املت  مل  را دادا الف و  الليبي   ذلك على اوسااااااااتو  ال اوا إق أن ا ربام  

بهايا    تاث تا اد أحاد مساااااااااااااامليااا اويادان ال    تالايي   دفع الجلا ملينهاا ر  ن ا رباام اليياا ااااااااااااايا  ال ااويا  ر اا ااااااااااااا  في  

رت تبا مسااملياا اويدان راودامار في ال تات الثداس ا اا    ،و  اإلبليم  رال اوا را رليمب التةور على اوسات

ا ل اب ا روبي  فمسااااااااااااااملياا اويدان راودااااااااااااامار من ا تناااااااااااااة  اوث ا  ذاا الةا ع رالتناف   يتا وا تي ت  من  

) التتا ع( رليا ت تبا مت    على ا داء ملكفاء  عالي ، اما انها من اوسااااااااااااااملياا الفتدا  رالجماعيبدر  اوتساااااااااااااامل   

 (479:22( )12:7) للمناهدان راومار  ن.

ملتنوع  اااااااااباباوها من عدر روتي رر ر ربفي ررما رهي ال ا م اراا    مسااااااااااملياا اويدان راودااااااااامار  تتم ز

تي ت بدراا الفتد على ا داء البدتا ملتاااااااور  ت با عن الثتااا الةبي ي  لكتساااااااان، اما انها تتةلر  تاااااااا   

رموا اااااااافاا م ين   يتا لةبي   اداء  ااااااااباباوها اوتنوع  رال   تتةلر ملدررها ا تالا في اق اااااااات داداا البد ي  

لفسااااااااايولووي  رال   تمث  ا اااااااااا اااااااااا هام  في تةوىت اإل  ا  التبم  اعتمادا على تحسااااااااا ن افاء  هي  الودا   را

رىتث ت مساااااااااااااتو  ا داء البدتا   د  عوام  مرتلف    دااااااااااااا ا اتتبي ملال وام  البيولووي  ملما احتوى  من عوام   

  راقوتمااااعيااا  ر  ا ذلاااك من  فسااااااااااااايولوويااا  رمورفولوويااا  رالب م ا  ت اتتبي ملاااال وامااا  النفسااااااااااااايااا  رال املوىااا

 (180: 11) (70:6)ال وام . 

رك أن للتدرىر الفا ي  ليد  ا داءاارإن ا  متا ع لتةور اوسااااااتوىاا التىا ااااااي  في ال الم، رىتثم  تلك      

 التىاضاااش  ااااا ا عييم
 
في إعاد   ااايا   رتةور اليدراا اإلتساااا ي  ملث  ادها ا متلف  من او  تف  ا ما اكمن في   ا

اإلتسااااان من تاباا في ات ا  ال دا او،نااااود، فالتدرىر التىاضااااش  تبيا للتةور البيولوجي رالفساااايولوجي    دا  

 (5:12)رتت لى بدر  اودرب في إتالق تلك الةاباا الكامن  .  ملث واع اما هو إق تدرىر وتادر الةاب  

ملان اليدراا البد ي  الما   ل ا درر أ اسش    (2004ر بيل  أحمد ) (2001)  مف   املتاهيم حمادرىؤاد       

في تةوىت مساتو  اإل  ا  التىاضاش  رف  ال،ناال التىاضاش  الترتاحاش ، حيس اتم ز ا  تناال رىاضاش  ملم موع   

من اليدراا البد ي  تم ز  عن   ا  من ا تنااااااااااة  التىا ااااااااااي   ا  ت  وا في ذلك من اهمي  اب ا  في تةوىت ملتام   

 (122: 25) (154:24)تدرىر التىاضش  .ال

في ال ااب اليو  حياس تحتاال إرى ر ي اوسااااااااااااااار   التماإحاد  مسااااااااااااااامليااا   دفع الجلا لايا فاان مسااااااااااااااامليا   

الثتاا  وياء الجساااااااام اوناااااااا اا  في الثتا  بهدا ر ااااااااع ال دااااااااالا راوفا اااااااا  ال   ت م  عل ها ملحيس ا،ت  عن 

اق يباااا ال دااااااااااااالي بو  دفع اب ا  رمتفياا  مع اوساااااااااااااااار الثتاا درن أن ايع في مساااااااااااااااار مرااال  وااا هو مةلوب 

 (215:20ميدار محتل  اليت  ا جموع  ال دلي  ال امل  . )ت مي   من متادر بوي تؤ ت على 
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في ر ان    التماران لكعداد البدتا اهمي   ا ااااااااااااا  ملال،ساااااااااااااب  لالعب  التما ف   ت د ااهم مكون من مكو اا        

 تكلم عن ال الب  راقتسااجام اوتبادب مل ن ال نا اات البد ي  الما اا  رالتكتيك حيس عملي  التما رالدفع ا ر 

 (418:3(أن تؤدي   الب  راتسجام متبادب مل ن تلك ال نا ت  واء البد ي  أر تكنيكي  . 

عناد تةوىت تتىيا  ا داء    دتااقعاداد الباري وسااااااااااااااامليا  التما ر اماا رأ ا  ق امكن الفتاااااااااااااا  مل ن ا عاداد او اا          

( أن أهم عام  ر أل ااااش  للتيدم ملمسااااتو   1997) سااااةوي ااااش ،  رال   تي ت من  الب ا داء ا مث  للتكنيك ريناااا ا  

ا   ا  هو اهتمام اودر  ن ملتحساااااا ن التكتيك لتلك اوساااااااملياا رمد  ارتبات  ملال نا اااااات البلدا    اآلر  التما في 

اوكون الثااتا في ا هميا    اد اقعاداد البادتا ملا  ق تيا   ي ا. اماا ع تبا ا عاداد او اار الماا اااااااااااااا  ملمسااااااااااااااامليااا التم

أهمي  احدهما عن ا  ت ، رتنااااااااااااا ا اث ا من الدرا ااااااااااااااا أن من ال وام  الت ألساااااااااااااي  لتحسااااااااااااا ن مساااااااااااااتو  ا داء  

  (418:3) .اوتكام  ملب م ووا ر التدرىر منها  البدتا راو اري رالنف ش  تماماقه

على ال داد من اوتاوع ال لمي  اوترتاتا  في مسااملياا اويدان راودامار    ون الباحثرمن  الب اتالع  

لالعب    الفن  (   –  ( أاد الب م على أهمي  ملتام  التدرىر  ) البدتا2003؛  الم رآ ترن ،   2000مث  )توفي  ،  

 بب  اوساملي   دفع الجل 
 
 .( 79:8( )229:18)رايفي  اعداد الالعر  فسيا

أن المتاااااو اااااي  في التدرىر    (1979رعتاااااام حلم  )  (  1993)عبد الداام رآ ترن ،   ا  من اما عنااااا ا 

ت ن  تتا ز اودرب على تيوى   ا جموعاا ال داااااااالي  ال امل  في ال،نااااااااال الترتااااااااحااااااااش  رهيا اتةلر م تف  تام  

: 12) (83:23) راوناااااااامل  لناااااااك  ا داء الف لي.ل ا   راونا اااااااألرا تيار التدرىر   ال امل ملك  من رديف  ال داااااااالا 

87) 

 اااوا عساااتردم الجتع     ليا  ال املي  التىا اااي من تالب الي   اااتكون  أن عين  البحس    ون الباحثرىت      

عااا  ماا ام ز ال ما  في هاي  الجت  أن (  2012التادرىبيا  رهايا ماا اتف  مع ماا أااااااااااااااار اليا  ) عبادالفتاا  ،  -الت ليميا   

، وااادااااد  رالتااادرىااار عل هاااا لتثبي هاااا  لتحيي  هااادف ن في ربااا  راحاااد مثااا  ت ليم م اااار   اويل مل ن الت ليم رالتااادرىااار  

رااايلااك  الب ،  رىكثا ا اااااااااااااتراادام هاايا النوع من الجتعاااا التاادرىبياا   الب اوتحلاا  الثااا ياا  من متاحاا  التاادرىاار  

 (30:1) النت  الثاتا من ف ا  اإلعداد في  ة  اوو م التدرىب .

 kumar,  2013  2014)  ااادرا اااااااااااااا    على ال ااداااد من الاادرا اااااااااااااااا ال لمياا    ون الباااحثرمن  الب اتالع      

Azeem  ،   رالدااااااااااااا   في  التىااا اااااااااااااياا   ملكلياا  ال املياا  دفع الجلاا  لةالب الترتااااااااااااا  في م ااار  مرمن  الب متااا   ه 

ا ااااتردام الباام  التدرىبي     تث  االت تا على    واتنارل  -  ون في حدرد علم الباحث –اوسااااتوي التبم  للمتساااااملي ن  

 ،  دفع الجل   ساااااتو  اإل  ا  التبم  فيم  ملا اااااتردام التدرىباا البد ي  لتةوىت   م اوت  ااا  البد ي  اوؤ ت  في

  ون ، رمن هااايا اونةل  ال لم  ايوم البااااحثالجنو يااا  ملليبياااا  را ااااااااااااااا  علميااا  في البأل ااا عااادم روود د  واقحي  حياااس

لتةوىت   م اوت  ااا الباد يا  راو اارىا  راوساااااااااااااتو  التبم  وساااااااااااااامليا  دفع الجلا   ىب تاث  ا ملت اام  تادر   ملادرا ااااااااااااا  

 (68:29( )22:26).لةالب الي  ال املي  البد ي  مل ام    بها

 على : ىب تث  ا ملت ام  تدر يهدا البحس ارى الت تا على   ف البحث:اهدا

 وساملي  دفع الجل  لةالب الي  ال املي  البد ي  مل ام    بها. راو ارى  اوت  ااا البد ي    م   -   

 وساملي  دفع الجل  لةالب الي  ال املي  البد ي  مل ام    بها.اوستو  التبم      -   

 :البحث فروض

بياد البحاس لتااااااااااااااال   في اوت  ااا الباد يا  اليياا  اليبلي رالب ادي ن  توواد فترق ذاا دقلا  احتااااااااااااااا يا  مل     -   

 ب دي.الييا  ال
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بياد البحاس لتااااااااااااااال   اوساااااااااااااتو  او ااري توواد فترق ذاا دقلا  احتااااااااااااااا يا  مل ن اليياا  اليبلي رالب ادي في      -   

 الييا  الب دي.

بيد البحس لتال  الييا     اوستو  التبم توود فترق ذاا دقل  احتا ي  مل ن الييا  اليبلي رالب دي في        -

 الب دي.

 : الدراسات املشابهة

" أثر اسةةةةةةةةةةةةتوةةداث بعض الىةةةةةةةةةةةةور ال ةةابتةةة     تحقي  ا هةةداف    ( 5( ) 1985)   ثريةةا اد ةةد مح ود     دراسةةةةةةةةةةةةةة:  

ا تفاب التااااااااام رالبكم  تاب  ملناء     محافظة ا سةةةةةةةةة  درية" في التعلي ية ملسةةةةةةةةةابقة دفع الجلة للىةةةةةةةةة  والب    

منها ملدق من أن اتحولوا ارى عوام  هدم رتنااوى  ، فالتاام رالبكم ما ام اكن هناك    راق ااتفاد   ا اات الل اامكن  

عم  اتااااااتفون في  و دهم أر ايدااااااون في  رب هم بد اتاااااابحون عب ا  ييال على من حول م  ااااااواء على مسااااااتو   

جتمع ارى للةف  ا  ام امكن أعاد  ف   من ا   التىاضاش ا  ات  أر على مساتو  ا جتمع ، رأ   ملممار ا  ال،ناال  

رىحي  التفاااهياا  ، ر اايلااك  اإل تااالرااار ال ااامل ن اونت  ن ل زداد بهم اليو  ال اااملاا  ممااا ايىااد    في  اإلا ااا اال ماا   

  م التاااااااااااااور   ا اااااااااااااترادامامكن ت ميع الةاابا  البناااااااااااااتىا  رتوو ه اا لمادما  ا جتمع . رمن أهم  تاا   البحاس أن  

على تحيي  ا هداا   إا ا اوحاا اوت اوم  ( اان ل ا أ ت  ) التاور الفوتو تافي  رالتاور النافاف  ، رالل  الثاملت 

الت ليمي  وسااملي  دفع الجل  من الثباا للتالميي التام رالبكم . رليا توىاشل الباحث  ملو اع  ة  م دل  لل املي  

تنفيي ملتام  ال املي   فيالو اااااااااااا   او ني     را اااااااااااتردامالتىا اااااااااااي  لتالميي التااااااااااام رالبكم تتنا ااااااااااار مع تبي  هم ، 

 ا ي  لتالميي التم رالبكم .التى

كليةات التربيةة الريةا ةةةةةةةةةةةةيةة   في اسةةةةةةةةةةةةتوةداث التعلي  امل رمج  "  ( 17( ) 1980)   ةااةات اد ةد  بةد ال تةا  دراسةةةةةةةةةةةةةة: 

  ا تردام:اااااااااااااااا اي  امكن   التاريالتساؤب   فيحددا منكل  الدرا     "  ( ة    مسابقات دفع الجل  تجريبي)بحث 

الياااا ال املياا  التىااا اااااااااااااياا  ) ملن ن ( لتاادري  او اااراا الثتاياا  التىااا اااااااااااااياا  ) دفع الجلاا  (  يتىااا   فيالت ليم اوبام   

على عد  تساااااااااؤقا فتعي    اإلوامل من الباحث  من الباحث     الت أل ااااااااش ربد تةلر اإلوامل  على التساااااااااؤب  ،   رعمليا؟

أ ةاء الت لم رم دقوها   هي( ما  2)  ؟الوحد  اوبام    ملا ااتردامفاعلي  الت ليم   هي( ما  1مل  رهى: أرق : )  ارتبة 

الةتىي    ا ااااااااتردامالوحد  اوبام   ر  ن    ا ااااااااتردام( ه  اوود فتق مل ن  1 ا يا :)؟  أ ناء تنفيي الوحد  اوبام  

 اااااااااااااا  فاعلي   4؟  اإلومارياااااااااااااا   من الت لم   3  اااااااااااااا فاعلي  الت لم ل الكسر او دب؟ 2اااااااااااااا الكفاء ؟  1التيليدا  من حيس:

 اا  تسب  التيااااات؟  5 الت لم ل اليمن؟

  التساؤقا:على هي   لكوامل آراء الدار  ن ت ا  الت ليم اوبام ؟ رأتب   المةواا التالي   هي الثا : ما 

  ور  مبام   . فياا  درا   ا    ال ام  إلعداد اوواد الدرا ي  

 الدرا   . اوال م للماد  م اب الت ليم اا  تحداد  وع البا ام  

ر بد ا ت اا عين  الدرا    .  تيدام البا ام  ت تىبيا فياااااااااااااا  ايفي  أعداد هيا البا ام  رتةوىت  . المةواا اوتب    

حياااس تم تكوىن م موعت ن متكااااف ت ن اااا    ب ا  ملاااث امن تلبااا  التااااااااااااا  ا رب ملكليااا  ال امليااا  التىاااا ااااااااااااايااا  للبن ن  

. ر بد أ فتا النتا   30م موع  مكو   من 
 
  ت ليم م ار  دفع الجل  . فيعن  الحي  الت ليم اوبام   تالبا

 م هج البحث:

ملم موعت ن احدهما  اااملة  راق ت  ت تىبي   رذلك   الت تىب ذر التتااميم    الت تىب اونهج    ون ا ااتردم الباحث

 . وال مت  لةبي   البحس رأهداف 
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 ثانيا :  ي ة البحث: 

ر لغ    ااااااااااااابهااملكليا  ال امليا  الباد يا  مل اام ا     التا  ا   ال ماداا  من تالب السااااااااااااانا   تم ا تياار عينا  البحاس ملاالةتىيا

 .حس ا  ا ي ل ين  الب ترت  ال اب اليو  ( تالر 12( تالر ملوابع )22عددهم )

 (1جدول ) 

 ( 12)ن=تبعا ملتغير الع ر والطول والوزن البحث  ي ة   توصيف

اق ااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااااااااااااتاا   اوتو ي الثسا ا اوت  ااا

 او ياري 

 م ام  اقلتواء

.9220 ال مت )السن (  0.99 0.47 

 1.55- 8.65 1.73 الةوب ) م(

 1.35 8.52 64.50 الو ن )ا م(

 1.12 7.78 44.50 (بو  اليبد  و ا  الداناموم ا )ا م

 0.93- 14.14 90.00 (بو  عدالا الي ت )الداناموم ا( )ا م

 0.64- 7.65 39.17 (ارتفاع الو ر ال مود  ) م

مسااااااااااااااافاا  رمي ات  تبياا  ملااالياادان من  ل  

 (الجسم ) م

6.28 1.37 0.46 

مساااااااااااااااافااا  رمي ات  تبيااا  ملااااليااادان من اماااام  

 (الجسم ) م

5.02 0.82 1.12 

اق اااباااةاااااااا   مااان اقداء   مااان  الااااااايراعااا ااان   ااانااال 

 ()تكتار

22.08 7.87 0.42 

 0.01 3.24 23.83 (ث )30الجلو  من التبود ود  

 0.38- 1.53 6.96 (الثباا ) مدفع الجل  من 

 0.45- 1.60 7.60 (دفع الجل  من الثتا  ) م

 0.61 8.10 18.75 (مد مفت  اوتف  )ا م

 0.45- 7.11 27.83 ( ن  مفت  اوتف  )ا م

 0.38- 8.45 25.00 (مد مفت  الكت  )ا م

 0.70- 6.92 26.08 ( ن  مفت  الكت  )ا م

 0.04- 1.28 8.23 )اق  ا  ) م

( أن بيم م امالا اقلتواء ال ا بتىب  من التاااافت رهي  اااامن الييم اويبول  و ام  اقلتواء  1الجدرب )  اتب ن من

حيااس تنااااااااااااا ا هااي  ال،ساااااااااااااباا  إرى  ،  ±( ر ااالتاااري اتحي  الثباااا رت ااات  ميبوب   تاا البحااس ال لمياا 3  نمااا مل )

 . الب الييا اا ال   أوتى  على ال ين مستو  ويد في النك  ال ام للبيا اا ال   تم وم  ا من 
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 ثال ا: أدوات ج ع البيانات :

  ون را اااااااااااااتةالع رأي المبااء باام البااحث (  215:20)(،  2003)حساااااااااااااا  ن،  ال لميا    رالكتار    اد التووع للادرا ااااااااااااااا

 ملتحداد أدراا ومع البيا اا بيد البحس االتاري:

 ا دراا را و ي  اوستردم  في البحس :  -

 م زان تبل م اات لييا  الو ن . -اليام  .  ارتفاعو ا  الت تام ا لييا    -

 و ا  دینامومي ا لييا  بو  التول ن . -و ا  دانامومي ا لييا  بو  اليبد  .   -

   مرتلف  ا ر ان   اع  إاياا .    راتاراا وداد -ملار حدادي  -ابماع  - ندرق مدرل ) م( لييا  اوتر     -

ااااااااااااااتىي  -(  ا م5،    4،  3اتاا تبياا    )ار ان    -ا رملياا   کتا  -وي ا مرتل  ا ر ان    -أ ياااب حاادااادااا  ملميبم     -

 بيا .

 ا ختبارات البدنية املستودمة :

 ا م لييا  اليو  ال دلي  لليراع ن. 5ا تبار دفع ات  تبي    -

 الألست  ( مل  ا  الدانامومي ا. -ا تبار بو  اليبد  )اليمن    -

 للتول ن. اق ف ارى  ا تبار بو  التول ن لييا  اليو    -

 : اإل  ا  التبم  وساملي  دفع الجل بيا  مستو    -

 (174:28) (IAAF. 2012.)يا ون الدرري  ل اب اليو  تم الييا  لك  تالر تبيا ليواعد ال

 . ل لمي  اق تباراا البد ي او امالا ا

 رابعا: ال رنامج التدريبي :

دااااااامار ملتاااااااف  عام     د اقتالع على اوتاوع رالدرا ااااااااا ال لمي  ال   تبي  في م اب مسااااااااملياا اويدان راو      

  أي( را ااتةالع ر Azeem،2013   ؛Leigh et al 2008؛  2004ملتااف   ا اا  ادرا اا  ) ااالم،   دفع الجل رمساااملي   

حيس تيداد   دفع الجل ( لالعب   رالي ت رالتول نالمبااء حيس أااااااررا ارى اهمي  تدرىر اليو  ال داااالي  لليراع ن  

ارى ر اااااااااع ملت ام    ون تؤ ت في تحسااااااااا ن اوساااااااااتو  التبم ، مما دعا الباحث  ها ناااااااااك  اب ا عن تتى  التدرىر اما أن

رذلك من  الب )   دفع الجل راوسااااااااااااتو  التبم  وساااااااااااااملي     د ي مينن ملناء بهدا الت تا على اوت  ااا الب   تدرىب

تنمي  رتحسااااا ن اوت  ااا    -  دفع الجل التدرىر لتحي  ااااااترل ا داء الجيد  الب متاح  ا داء او اري وسااااااملي  

التمتىناا الثت     ون ا اااااااااااااتردم الباحث  تحسااااااااااااا ن مساااااااااااااتو  ا داء التبم (. رلتحيي  ال دا -البد ي  بيد البحس  

ملااراا حادااد(  -ات  تبيا    -دمبلي  -رالتمتىنااا ملاا اااااااااااااترادام مياارمااا مرتلفا  )مياارما  الجسااااااااااااام مياارما  اليميا   

لتنمي  اليو  ال داااااااااااالي  لجميع أوياء الجساااااااااااام عام  رإعةاء تدرىباا التنمي  اليدر  ال داااااااااااالي  للةتا ال لوي 

  (173:30()22:26( )60:4)واف  الثتاا رتبي   ا داء.رالسفلي للجسم ملحيس اتنا ر مع الت

 أسس ال رنامج التدريبي : 

تاااث ااااااااااااا  البا اااام  التااادرىب  اوينن على م موعااا  من التااادرىااار على ا داء او ااااري اوتااادرل رتااادرىبااااا الساااااااااااااتعااا      

 رتدرىباا اليو  ال دلي  رفيما الي ا    لو ع البا ام  التدرىب  اوينن:

  دفع الجل .إعةاء تدرىباا لتين ن ر بي أداء   -

 ا تردام تدرىباا للت ي مل ن أوياء الثتا  .  -

 . دفع الجل الت تا على ال دالا ال امل  في   -
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ا ااااااااتردام تدرىباا ذاا ميارماا مرتلف  لليراع ن رالتو  الثت  رحتا  رفع الجيع رالكتف ن ق تياب امي     -

 الثتا  إرى الجسم ال  .

 ثتااا الستي   لجسم الالعر في اقت ا  الصثيح.إعةاء تدرىباا تتم ز ملبيب أابا بو  من  الب ال -

 إعةاء تدرىباا لليدر  على التسارع في ف ا  رو ز  ليىاد  الستع  .  -

التدرىب  اوينن رتتىي  التدري ااااااااش   عد   يال في البا ام      نالسااااااااامل  ذاتها فيد راع الباحث لأل اااااااا ر اإل اااااااااف  

 لتكتاري رذلك وا الي:التدرىر الف ا  اوتتفع الند ، رتتىي  التدرىر ا

 . التنكي  السليم للثم  البدتا راو اري من حيس الند  رالحجم لتالفي الد وب في داهت  الثم  اليا د .1

 ملدال  . ملثدرااا تردام تدرىباا منامل  لةبي   ا داء  2

. متاعااا  مباادأ التاادرل في  ىاااد  الثماا  راق اااااااااااااتمتارىاا  في التةبي  لألحماااب التاادرىبياا  اوتتبةاا    ملةتق التاادرىاار  3

 اوستردم  .

 . تةبي  مبدا اق تمتارى  رالتمووي  في حم  التدرىر.4

 . تةبي  مبدأ التاح  اإلا املي  في التدرىر.5

، قةاث  داد العةاث والخةاو وقبةمل امل ةافسةةةةةةةةةةةةة  أث ةا  فتر  اع ة التةدريبي    التةدرس ةةةةةةةةةةةة ي  الخطوات الت  يةياةة لل رنةامج 

 باتباع الخطوات التالية : ون الباد 

تدرىباا التنمي  اليو  ال داااااااالي  لجميع أوياء الجساااااااام لك  من عدااااااااالا اليراع ن، البةن، الي ت، التول ن(   -

 ملاإل اف  لتدرىباا اوتر   راإلتال  مل يء اإلعداد البدتا.

ال ها تدرىباا لتنمي  اليدر  ال دااااااااالي  للةتا ال لوي رالسااااااااافلي للجسااااااااام ملحيس تتنا ااااااااار مع التواف  الثتاا    -

 ( اب ن تنكي  الثم  لتلك الف ا .2رتبي    ا داء الثتاا. رفيما إرى ودرب )

 

 (2جدول ) 

 تش يمل الح مل لإل داد البدني العاث والخاو

 الشهر

 

 الرادة البينية مهاري  مج و ات الت رارات شد  األدا  األسبوع

 

 األول      

 

ثةةةاني  ثةةةالةةةث    –أول  

 رابع –

60%- 65% 

65%- 70% 

20 – 30 

15 - 20 

 

 تتراو 

  3  –  2مةةةةةةة   

 مج و ات

تدريبات ا دسةةةةةةةةةةةا  

الةةةةةددرجةةةةةة   -بةةةةةالجلةةةةةة

الةةةرمةةي    -جةةةلةةةةةةةالةةة   دفةةةع

الةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةات  -مةةةةةةةةةةةةةة  

الةةةةةةةةةةةرمةةةةةةةةةةةي    -الةةةةةةةةةةةدوران

ت ري ةةةةةات    -بةةةةةال ةةةةةامةةةةةمل

ت ري ةةةةةةات    -معةةةةةةاونةةةةةةة  

 وتدريبات خاصة

تىمل الرادة البدنية بين    -

 ث 90الت ري  وا خر ال  

الةةةةةةةةةةةةرادةةةةةةةةةةةةة    - تةةةةةةةةةةةةراودةةةةةةةةةةةة  

ا اجةةابيةةة بين اعج و ةةات 

دقةةةةةاى  ددة  ود    5-3م 

الةةة    ن/   120.110الةةة ةةةبةةةض 

 ق

 

 ال اني   

 

سةةةةةةةاد    –خامس 

 ثام  –سابع 

70%- 75% 

85%- 90% 

10 – 15 

10 - 12 

% متدرو  من أبحاااااااش  ميدر  الالعر رتم التحكم  90-60( أن ااااااااد  الثم  تتارح  ما مل ن  2اتب ن من ودرب )   

 الثم  . تمووي في الند  من  الب التكتاراا اوبألن  ملالجدرب مع متاعا  

 خامسا: الدراسة ا ستطال ية :
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ن  الدرا ا   ل ي  البت 5تم تةبي    م الدرا ااا اق اتةالعي  على عين  من  ارل ال ين  ا  اا اي  رعددهم  

 من  الل ا ارى : ون اق تةالعي  رهم من م تمع البحس رمن  ارل عين  البحس ا  ا ي  رتو   الباحث

 التحي  من  الم  رافاء  أدراا الييا  اوستردم   -

 الت تا على تتق بيا  ال نا ت البد ي  الما   ملاوساملي .  -

 اق تمار  او د  ليلك.ات  تتىي  تسجي  الييا اا دا     -

 تدرىر اودرب اوساعد للتثاد من ايفي  ا تردام ا دراا رمد  دب ها عند بيا  ال نا ت البد ي .  -

 تم تنكي  التدرىباا الما   ملالبا ام  رتنييم   ا ال م  دا   الدا ت  التدرىبي  .  -

 تم توف ا   م ا دراا الال م  لتةبي  البا ام  التدرىب  .  -

 : سادسا : ت  يي التجربة

  اد التاثااد من اعتاداليا  ملياا ااا ال ينا ، ر اااااااااااااالحيا  ادراا اليياا ، رالتادرىبااا رالبا اام  التادرىب  بياد البحاس  

 رااتمل  على ما الي :  2019ل  1ل  6ارى  2018ل 11ل 1ملإوتاء الدرا   ا  ا ي  في الف ا  من  ون بام الباحث

 2018ل  11 ل3ارى  2018 ل11ل 1اوتى  لجميع اوت  ااا ا  ااااااااا ااااااااي  للبحس في الف ا  من   القياسةةةةةةةةات القبلية :

بياا  مساااااااااااااتو     تمالو ن(، اوت  ااا الباد يا  بياد البحاس،    -بياا  ا  من: اليياا ااااااااااااااا الجساااااااااااااميا  )الةوب   رتم

 ا داء التبم .

أ اااااااااابوعيا ربساااااااااام  من الوحد    ( ا ااااااااااامليع ملم دب  م  متاا8تم تةبي  البا ام   الب مد )  تطبي  ال رنامج :

ويء  -ق    70الجيء الت أل اااااااااش  )اإلعداد البدتا راو ار   - (ق20 -15دبيي  اما الى ) ويء ا حماء   90التدرىبي  اب  

 =90x40  3600( رحد  تدرىبي  ليتاااابح ) اليمن الكلى البا ام 40ق ( رالف ا  الكلي  لتةبي  البا ام  ) 5ال هد    

 ق (. x7040=2800الت أل ش  = من الجيء  -بيي  

ران  من اإلعاااداد البااادتا  اد في ملااادااااا  البا اااام  عن الجيء او ااااري  م تنااااب  في نهاااااااا  البا اااام  ل زداد ماااا قلتواء  

النااااااااااااا ت   -ق  40ا رب   او اار  عن منحنل اإلعاداد البادتا ر لغ  من اإلعاداد البادتا  الب ماد  البا اام  في النااااااااااااا ت

 ق(. 45في الن ت الثاتا  -ق  30ء او اري في ) الن ت ا رب ق( ر من الجي 30الثاتا 

رفيا لنف  اااااااااااااترل رتتتألر الييا اااااااااااااا   2019ل 1 ل6ارى    2019ل   1 ل5: تم  في الف ا  من    القياسةةةةةةةةةةةات البعداة

 اليبلي  بيد البحس.

 سابعا: املعالجات اعدىاىية :

م ام       -تاا او ياري  اق ح -اوتو اااي الثساااا ا  ا اااتردام او الجاا للبيا اا إحتاااا ي  عن تتى  ا اااتردام  

 . ا تبار )ا( -م ام  اقرتبال  -اقلتواء 

  رض وم اقشة ال تاىج : 
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 (3جدول ) 

واملهارية  الوسط الحسابي وا نحراف املعياري وقي  )ت( اعحسوبة ود لة ال روق في القياسات البدنية 

 ا ختبار القب ي في اعج و تين  بين

دقلااااااااااااااااااااا  

 الفترق

باااايااااماااااا   

 ا 

  اوت  ااا  ا جموع  الت تىبي   ا جموع  الداملة  

اق حتاا  

 او ياري 

اوتو ي  

 الثسا ا

اق حتاا  

 او ياري 

اوتو ي  

 الثسا ا

بو  اليبدااااااااااا  و ا  الداناموم ا   45.33 10.76 43.67 3.93 0.356   ا داب

 )ا م(

الااااااااااااايااااااااااااا ااااااااااااات   95.00 5.48 85.00 18.71 1.257   ا داب عداااااااااااااااااااااااااالا  باااااااااااااو  

 )الداناموم ا( )ا م(

 ارتفاع الو ر ال مود  ) م( 37.50 8.19 40.83 7.41 0.739   ا داب

رمي ات  تبي  ملاليدان من  ل    6.75 1.43 5.82 1.26 1.19   ا داب

 الجسم ) م(

رمي ات  تبياا  ملااالياادان من امااام    5.05 0.99 4.99 0.71 0.118   ا داب

 الجسم ) م(

 ن من اق بةااااا   من   نل الاااايراع 23.00 9.12 21.17 7.14 0.388   ا داب

 (اقداء )ا

ث(  30الجلو  من التبود ود    24.83 2.86 22.83 3.54 1.076   ا داب ) 

 دفع الجل  من الثباا ) م( 7.65 1.61 6.27 1.19 1.696   ا داب

 دفع الجل  من الثتا  ) م( 8.22 1.57 6.98 1.49 1.392   ا داب

 2.228=  0.05بيم  ا الجدرلي  عند مستو  

( عادم روود فترق ذاا دقلا  إحتااااااااااااااا يا  مل ن أفتاد م موع   الادرا اااااااااااااا  تب اا للمت  ااا  3اب ن الجادرب ربم )

( ، مماا اادب على ت اات  م موع   الادرا ااااااااااااا  ببا   0.05الباد يا  راو اارىا  عناد مساااااااااااااتو  الادقلا  اإلحتاااااااااااااا يا  )

 تةبي  الدرا  .
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 (4جدول ) 

 القو  ال ابتةق في القياسات الوسط الحسابي وا نحراف املعياري وقي  )ت( اعحسوبة ود لة ال رو 

 ا ختبار القب ي  في  بين اعج و تين ومستوى ا نجاز 

دقلااااااااااااااااااااااااا  

 الفترق

 اوت  ااا البد ي   ا جموع  الت تىبي   ا جموع  الداملة   بيم  ا  

اق حتاا  

 او ياري 

اوتو اااااااااااي  

 الثسا ا

اق ااااااااااحااااااااااتاا  

 او ياري 

اوتو ي  

 الثسا ا

اوااتفاا    21.00 9.31 16.500 6.66 0.963   ا داب ماافتااااااااااااااااااا   ماااااااد 

 )ا م(

اواااتفاا    28.83 8.95 26.83 5.34 0.470   ا داب مااافتااااااااااااااااااا    ااانااا  

 )ا م(

الكت    28.17 7.88 21.83 8.42 1.345   ا داب ماااااااد مفتااااااااااااااااااا  

 )ا م(

الاكاتا   27.33 6.56 24.83 7.65 0.607   ا داب مافتااااااااااااااااااا    انا  

 )ا م(

 اق  ا  ) م( 8.90 1.10 7.57 1.15 2.055   ا داب

 2.228= 0.05بيم  ا الجدرلي  عند مستو  

( عادم روود فترق ذاا دقلا  إحتااااااااااااااا يا  مل ن أفتاد م موع   الادرا اااااااااااااا  تب اا للمت  ااا  4اب ن الجادرب ربم )

مماا اادب على ت اات    ( ،0.05اليو  الثااملتا  رمساااااااااااااتو  ا  اا  دفع الجلا  عناد مساااااااااااااتو  الادقلا  اإلحتااااااااااااااا يا  )

 م موع   الدرا   بب  تةبي  الدرا  .

 (5جدول ) 

الوسط الحسابي وا نحراف املعياري وقي  )ت( اعحسوبة ود لة ال روق في القياسات البدنية واملهارية  

 ا ختبار البعديفي بين اعج و تين  

دقلاااااااااااااااااااا   

 الفترق

باااااااايااااااااماااااااا   

 ا 

 اوت  ااا   ا جموع  الت تىبي   ا جموع  الداملة 

اق اااحاااتاا  

 او ياري 

اوتو ااااااااااي  

 الثسا ا

اق اااحاااتاا  

 او ياري 

اوتو ااااااااااي  

 الثسا ا

 بو  اليبد  و ا  الداناموم ا )ا م( 57.67 5.16 47.95 5.55 3.139 داب

 بو  عدالا الي ت )الداناموم ا( )ا م( 137.50 10.45 106.17 22.08 3.143 داب

 ارتفاع الو ر ال مود  ) م( 53.83 5.81 43.17 7.17 2.832 داب

ملااااليااادان من  ل  الجسااااااااااااام  8.13 1.45 6.33 0.81 2.655 داب رمي ات  تبيااا  

 ) م(

ملااااالياااادان من امااااام الجسااااااااااااام  6.62 0.80 5.21 0.66 3.344 داب رمي ات  تبياااا  

 ) م(

 اق بةا  )تكتار( نل اليراع ن من   32.33 5.96 23.50 7.34 2.289 داب

ث( 30الجلو  من التبود ود   29.67 1.86 25.50 2.88 2.98 داب ) 

 دفع الجل  من الثباا ) م( 8.55 1.30 6.48 1.15 2.922 داب

 دفع الجل  من الثتا  ) م( 11.00 0.63 7.73 0.78 7.975 داب
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 2.228=  0.05بيم  ا الجدرلي  عند مستو  

مل ن ا جموع  الداااااااااملة   الييا اااااااااا البد ي   ( اتب ن لنا روود فترق ذاا دقل  م نوى  في 5من  الب الجدرب )

بيم ا   تتارح رلتااااااااال  ا جموع  الت تىبي  ، ر رال ا واءا م نوى   را جموع  الت تىبي  في اق تبار الب دي  

( عنااد  2.228ل اا  )اابا من بيماا  ا الجاادرلياا  البااابيم  ( رهي  3.344-  2.289)للييااا اااااااااااااااا البااد ياا   ا ثساااااااااااااو اا  

رلتاااااااااااال   في الييا ااااااااااااا البد ي  بيد البحس  روود فترق مل ن ا جموعت ن  ، مما ادب على   0.05مساااااااااااتو  دقل  

 ذاا دقل  م نوى  في الييا ااااااااااااا    روود فترقإرى ( 5من  الب الجدرب )اما اتب ن ااداااااااااااا   ا جموع  الت تىبي .

مل ن ا جموع  الداملة  را جموع  الت تىبي  في اق تبار الب دي  )دفع الجل  من الثباا رمن الثتا (  راو ارى   

،   2.922)للييا اااااا او ارى   ا ا ثسااااو     بيمملل   رال ا واءا م نوى  رلتااااال  ا جموع  الت تىبي  ، حيس  

، مماا اادب على روود   0.05قلا  ( عناد مساااااااااااااتو  د2.228اابا من بيما  ا الجادرليا  الباال ا  )بيم ( رهي  7.975

 رلتال  ا جموع  الت تىبي . في الييا اا او ارى  فترق مل ن ا جموعت ن

 (6جدول ) 

 الوسط الحسابي وا نحراف املعياري وقي  )ت( اعحسوبة ود لة ال روق في القياسات القو  ال ابتة

 ا ختبار البعدي في بين اعج و تين  ومستوى ا نجاز 

باااااااايااااااااماااااااا    دقل  الفترق

 ا 

 اوت  ااا البد ي    ا جموع  الت تىبي   ا جموع  الداملة 

اق ااحااتاا 

 او ياري 

اوتو ي  

 الثسا ا

اق اااحاااتاا 

 او ياري 

اوتو ي  

 الثسا ا

 مد مفت  اوتف  )ا م( 26.00 7.89 20.00 6.03 1.479   ا داب

 اوتف  )ا م( ن  مفت   33.50 7.31 29.83 5.38 0.989   ا داب

 مد مفت  الكت  )ا م( 31.67 6.65 24.00 8.15 1.785   ا داب

  ن  مفت  الكت  )ا م( 32.33 4.72 27.00 7.29 1.504   ا داب

 اق  ا  ) م( 11.80 0.81 8.22 1.15 6.248 داب

 2.228= 0.05بيم  ا الجدرلي  عند مستو  

ا جموع   مل ن   لادفع الجلا ( اتب ن لناا روود فترق ذاا دقلا  م نوىا  في اوساااااااااااااتو  التبم  6من  الب الجادرب )

حيس مللغ اوتو ي الثسا ا  ،    ا جموع  الت تىبي رلتال     الداملة  را جموع  الت تىبي  في اق تبار الب دي

ر ل   بيم  ا  اااااااام( ،  8.22ملة  ) اااااااام( راوتو ااااااااي الثسااااااااا ا للم موع  الدااااااااا11.80للم موع  الت تىبي  )

مما ادب على ،    0.05( عند مسااااااااااتو  دقل   2.228( رهي اابا من بيم  ا الجدرلي  البال   )6.248)ا ثسااااااااااو    

 بي .ىروود فترق مل ن ا جموعت ن رلتال  ا جموع  الت ت 

 م اقشة ال تاىج:

يا اااااااا البد ي  مل ن ا جموع  الداااااااملة  ( اتب ن لنا روود فترق ذاا دقل  م نوى  في الي5من  الب الجدرب ) 

را جموعاا  الت تىبياا  في اق تبااار الب اادي ليو  عداااااااااااااالا الاايراع ن رال ااا واااءا م نوىاا  رلتاااااااااااااااال  ا جموعاا   

 الت تىبي 

تلك النتا   إرى التث  ا اقا ا ا للبا ام  التدرىب      نرمن  الب  تا   ا تبار بو  عدالا اليراع ن اتوع الباحث

 الب اقداء ران لم تكن عداااااااااااااالا   دفع الجلاااا بيااااد البحااااس حيااااس أن دفع الجلاااا  ت تمااااد على الاااايراع ن أ ناااااء  

اليراع ن على بدر من اليو  ارت  أداء الالعر حيس أن قعر دفع الجل  امساااااااك ملالجل  من ربف  اق ااااااات داد  

عااار ملتحتىاااك الجلااا  للمل  رالااايراع الثااااملااا  ل اااا مث،يااا ، في الوبااا  الااايي اتحتك متاي  يااا   او ز ااا  رىيوم الال 
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الجسم في ات ا  الل  ا رب ليت  فتق التو  في ات ا  الل  راليي اتم على مني  ف  التو   م ابدا عود  

فيتفتد  ل  الجايع للج ا  ا  ت  راايلاك الايراع الثااملا  للجلا  ممتاد  إرى أن ت اد   ي منتتااااااااااااا  الجسااااااااااااام  

اوتف  مع اليد الثامل ، رىت  الباحث ن أن اليو  ال داااااااااالي  لليراع ن من أهم ال نا اااااااااات البد ي  اوؤ ت  في دفع 

الجلااا  واااا ل اااا من تاااث  ا اب ا في ا داء، ف داااااااااااااالا الااايراع ن هي ال   تتحكم في ا تال الجلااا  أ نااااء التما رذلاااك 

ما اا   هي  اق يبا اا أاثا فاعلي ، ارى وا ر أن اليو   ملاق يباا راق بسال رالما اا   ال دالا بوى  ال

رفي ، ال داااااااالي  تل ر دررا هاما في التيدم ملاوسااااااااتو  التبم   نها تتتبي ملالسااااااااتع  رالتحم  راليدراا البد ي   

م( ارى أن ا داء في ا  ا تناة  التىا اي  ع تمد على 2007هيا التادد عنا ا "عبد ال يىي ر ارىمان المةير " )

في  تحتىك الجسااااام، رال داااااالا هي ال   تتحكم في حتا  الجسااااام ملاق يباا ار اق بساااااال رويب ا تتاا  اي

اليو     ا اااااا أاثا فاعلي ، ر تام  تدرىرمن مو ااااع ارى ا ت رالما اا   ال دااااالا بوى  الما اا   هي  اق يب

ر ااالتاااري أاثا باادر    متر اا  رأاثامن م تد رفع ر ن  ا ياا  ملاا  هي تؤدي إرى اداء رىاااضاااااااااااااش  ا اااااااااااااتع   تتدااااااااااااامن ااثا

 .(  56:10) رتوافيا.

ا م ملاليدان  3( أن ا تبار دفع ات  تبي   2004، احمد  ااااااااااااا د الدانرليد أااااااااااااااارا  تا   درا ااااااااااااا  )  

ع تبا من هم أاثا ا ثاادداا البااد ياا  اوساااااااااااااااهماا  في اوساااااااااااااتو  التبم  وساااااااااااااااملياا  دفع الجلاا . رممااا تياادم اتوع 

تةبي  البا ام  التدرىب  ملكام    ريبا ام  التدرىب  اوت  ا بو  عداااالا اليراع ن  ذلك لتث  ا اإلا ا ا لل   نالباحث

 (153:2) رحدات  رتدرىبات  رد ور تث  ا إا ا ا للبا ام  مل ن متو ةاا الييا اا لتال  الييا  الب دي.

مل ن ا جموعاا   الييااا اااااااااااااااا البااد ياا  روود فترق ذاا دقلاا  م نوىاا  في  اادااااااااااااااا  ( اتب ن لنااا  5من  الب الجاادرب )

رلتااااااااااااااال   رال ااا واااءا م نوىاا     ليو  عداااااااااااااالا التول ن  الداااااااااااااااملةاا  را جموعاا  الت تىبياا  في اق تبااار الب اادي

تلااك النتااا   إرى التااث  ا   ون ل ن اتوع الباااحثورمن  الب  تااا   ا تبااار بو  عداااااااااااااالا الت ،   ا جموعاا  الت تىبياا 

ت تماد مليادر اب ا على حتاااا التول ن  الب ا داء   دفع الجلا  ا للبا اام  التادرىب  بياد البحاس حياس أن اإلا اا

اي  راليدم ن    دفع الجل ران لم تكن عداااااااااالا التول ن على بدر من اليو  ارت  أداء الالعر حيس أن قعر  

الجيع ملألنما    ءا ثنامتباعدت ن مع ا ثناء  في  في مفت  التاب  رارتراء في عدالا التول ن مع النيت لألمام ر 

رفي هايا    رالايراع الثت  متتريا  ا ااااااااااااات ادادا للمت ثا  الملفيا  ،  ا يباااتكون الايراع الثااملا  لألدا  في حاالا   

با اليدر  ال داااااااالي  للتول ن أحد اوكو اا الت ألسااااااااي  في ( أ   ت ت2004ات )حسااااااااا  ن،  يالتاااااااادد هيا التاااااااادد ا

مماار ااااااااااااا  ال ادااد من ا تناااااااااااااةا  التىاا ااااااااااااايا  رمنهاا بايا اليت  حياس أن اليادر  ت تبا أحاد اوكو ااا ال ااما  في 

 ( .214:21) اللياب  الثتاي  ران اليدر  ال دلي  ت د أحد اوكو اا الت ألس  لليدر  الثتاي .

( أن ا تبار بو  عداااالا التول ن ع تبا من هم  2004،  احمد  ااا د الدان تا   درا ااا  )رليد اااااارا   

 (154:2)أاثا ا ثدداا البد ي  اوساهم  في اوستو  التبم  وساملي  دفع الجل . 

مل ن ا جموعاا   الييااا اااااااااااااااا البااد ياا  روود فترق ذاا دقلاا  م نوىاا  في    اادااااااااااااااا  ( اتب ن لنااا5من  الب الجاادرب )

رلتاااااااااااااااال   في بو  ببدااااااااااااااا  الياادان رال ااا واااءا م نوىاا   الدااااااااااااااااملةاا  را جموعاا  الت تىبياا  في اق تبااار الب اادي  

حما  الجلا  رتحيي   أن بو  اليبداااااااااااااا  تساااااااااااااااهم في ميادر  الالعار على   ون البااحث  الت تىبيا ، رىتوعا جموعا   

  مكون متار، ف   ميى  من اليو   ( أن اليادر  ال داااااااااااااليا2003رفي هيا التااااااااااااادد عنااااااااااااا ا )حساااااااااااااا  ن،    اق  ا ،

 ( .215:20) ال دلي  رالستع  رإ تاو ما في بالر راحد.



 2022-2012العدد الثامن  " لتطوير بعض املتغيرات البدنية واملهارية واملستوى الرقمي ملسابقة دفع الجلة لطالب كلية التربية البدنية بجامعة سبها تأثير برنامج تدريبي"

  
 

  

 422   األخرىمجلة التربية الرياضية والعلوم 

 

( تؤ ت تدرىباا البليوم ااك تث  اا إا امليا على تنمي  رتةوىت اليدر   2004رليد أااااااااااااارا  تا   درا ااااااااااا  ) الر،   

ياا ) الجل ، اليت ، التمح  ال داااااالي  راوتمثل  في  ىاد  اوساااااااف  ال   حيي ا متسااااااامليا التما في ا  من مسااااااامل

.)(29:13) 

ربو  رالتول ن رالي ت  التحسااااااااااااان في  تااااا   اوت  ااا البااااد ياااا  )اليو  ال دااااااااااااالياااا  للاااايراع ن    ون رىتوع الباااااحث 

اري فاعلي  البا ام      اااااااابهالةالب الي  ال املي  البد ي  مل ام     دفع الجل اليبداااااااا ( لد  عين  البحس وساااااااااملي  

رال   اااااااااااااااتمل     دفع الجل للمت  ااا البيئي  اوؤ ت  في أداء مسااااااااااااااملي      التدرىب  رما احتوا  من تدرىباا موو 

اب الاايراع ن رالجاايع رالتول ن لتااث اااااااااااااأل  اليو  ال دااااااااااااالياا  رفي اوتحلاا  ا ررى من   يااعلى م موعاا  تاادرىباااا ا 

إلعااداد تم تنفيااي تاادرىباااا ا  ياااب  نااااااااااااااداا عااالياا  ح ل  تااثاااد من تةور البا ااام  أمااا في اوتحلاا  الثااا ياا  لف ا  ا

،  لدفع الجل  اليو  ال دالي  للةالر،  م البدء في اوتحل  الثالث   ىاد  التدرىباا النوعي  اوناابه  لألداء الفن   

لتااااااااا ر مما أ ت  اما ررعي تين ن ا حماب التدرىبي  ملما اتالءم مع تبي   عين  البحس رالتدرل من السااااااااا   ارى ا

 . اا امليا في اقرتياء ملاوت  ااا البد ي  بيد البحس

( أن التاادرىاار التىاااضاااااااااااااش  الثااداااس ا ااااااااااااابح احااد ا جاااقا المتاااااااااااااباا  إلوتاء الكث ا من  2001، ديلاايا ات  )حماا 

الدرا ااااااااا را ملحاث، حيس أن عملي  التدرىر التىاضاااااااش  ت تمد في ا  اااااااا  على مباد  علمي ، ا اااااااتمدا من  

ح رردا   ا عدااااااااء رالج د البدتا رالبيولوجي، رعلم الثتا ، رعلم النف ، راإلدار  التىا اااااااي   علوم التناااااااتى

  (70:6) رعلم اقوتماع ر  اها من ال لوم ال   تميل مع   د ا لتحيي  أهداا ال ملي  ال املوى  .

( أن م يم التىا اي ن اوتم زان امتلكون بدرا  2008، البيك رأ ترن،    1997حساام الدان،  تلث   رىداي  )    

اب اا من اليو  رالسااتع  رىمتلكون الت ي ملن  هيان ال نتااتى ن في اااك  متكام  من او  تحيي  أداء افداا ،  

ت مع في تبي   أدائها مل ن مكوتا    تمتىناارالتدرىر ع م  على تنمي  اليدر  ال دااااااااااالي  اليتاااااااااااو  ملا اااااااااااتردام  

، رذلك أفدااااااا  من تدرىر مكوتا اليو  ال دااااااالي  رالساااااااتع  منفتااااااال ن ر التاري  م او  ال دااااااالي  رالساااااااتع   الي

فااالتاادرىاار اوناااااااااااااااملاا  لةبي اا  ا داء هو ع تبا من أبحاااااااااااااشل درواااا الترتااااااااااااا  اووواا  امااا ر وعااا رتوبيتااا رفيااا 

  عملي  تودي   ع د عامال حا ااااااااااااام  في   ا  اليي، ر او ار  لال اااااااااااااترداماا اللثيي  لل داااااااااااااالا دا   ا داء  

 (218:15( )48:9. )ال م  ال تب  ال دلي ل يا ا داء

( أن التدرىر التىاضااااش  هو ال ملي  الناااامل  للتحساااا ن ال ادا  2004،   بيل  ر  اااالو  ناااا ا )ترفي هيا التاااادد     

تتم ز   داء الفتد التىاضااااااااااااش  راليي اتحي  من  الب ملتام  مرةة  لكعداد راونافساااااااااااااا، رهو عملي  منيم   

رهو ااداااااااااااااا تتى  إتياان الت ليم لاد   ،ملاالادانااميكيا  رالت  ا اوساااااااااااااتمت، ري اد التادرىار الجادااد هو ت ليم وياد

هيا الدرر في إا اد إتار عم  مال م عساااااااااااتةيع من    اثم التدرىر  ،  الالعب ن، رىل ر اودرب دررا هاما في عملي   

 ( .31:25) الل  الناششئ تنمي  رتةوىت بدرات  الكامن  .

رتتةلر تبي   ا داء في مسااااااااااااااملياا التما إرى تنمي  عنا ااااااااااااات اللياب  البد ي  ا متلف  مع اقهتمام   نا ااااااااااااات   

اللياب  البد ي  الما اااااااا  ل ي  اوساااااااااملياا، قملد من أهمي  تحداد رتتاااااااا،ي  التاااااااافاا البد ي  الما اااااااا  ملك   

 (177:11)مساملي ، راوتتبة  ملنوع ال،نال البدتا اومار . 

ا جموع   مل ن   لادفع الجلا ( اتب ن لناا روود فترق ذاا دقلا  م نوىا  في اوساااااااااااااتو  التبم  6رب )من  الب الجاد

ذلك لتث  ا    ون ر توع الباحث  ،   ا جموع  الت تىبيرلتااال    الداااملة  را جموع  الت تىبي  في اق تبار الب دي

الب دي تنااا ا إرى تةبي     اقا ا ا للبا ام  التدرىب    د ااتمال  ر ا ااا  أن الف ا  مل ن الييا  اليبلي رالييا 

 اد هو احاد عناا ااااااااااااات المةا  ر ادر ا  اكون  عالبا اام  التادرىب  ملكااما  رحاداتا  رتادرىبااتا  ، رأن البا اام  التادرىب   
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ياياا  في  اااااااااااااور  أتناااااااااااااةا  تفتااااااااااااايليا  من الواوار اليياام بهاا  الترةيي  اابتااااااااااااا ، فاالبا اام  هو المةواا التنف

( ا ا  2012،  ر املو ال ال  2003أملو  ىاد،    البياك رعلى  رىؤااد )   لتحيي  ال ادا اوتوو من الترةيي التىااضاااااااااااااش .

قملد رأن تبن  الباام  التدرىبي  على ا    راوباد  ال لمي ، من  الب ال لوم اوتتبة    لم التدرىر التىاضش   

م النف  التىاضاااااااااااااش ، رعلم الثتا ، رعلم ردا   ا عدااااااااااااااء ، ر يلك اتااااااااااااابح اود   الثداس التنمي   مث  عل

افااء  الجسااااااااااااام الفسااااااااااااايولوويا  هو تتا ز ملتام  التادرىر التنميا   يم إ تاال الةااب ، رق امكن تحيي  أهداا  

اتةور مستو  التىاضش     ال ملي  التدرىبي  إذا ما تم    يد  عن تةبيياا  يم إ تال الةاب ، اما ق امكن أن

ماا لم تووا  ملتام  التادرىار لتنميا   يم إ تاال الةاابا  ال   ع تماد عل هاا  الب اوناافسااااااااااااا ، فاإ تاال الةاابا  عملي   

 تررى  لال يباا ال دلي، ر درن إ تال الةاب  لن اكون هناك ا يباا عدلي ر التاري لن تكون هناك حتا   

ساااااااااااا ما  عبدتا الجيد رايلك اقعداد الفن   أن اقعداد ال  ون   الباحثليا ات ( ، 30:1)(  103:16)  .أر أداء رىاضااااااااااااش 

من حيس مساااااك رحم     جل ال دفعالنواحي الفني  وسااااااملي    دفع الجل ي اقرتياء ملمتاح  أداء  ملةتىي  مبااااااات  ف

يان   د ،رحفظ اقت الدفع، راق اااات داد رالدرران رالو ااااوب لو ااااع رالتكور راليح رربف  اق اااات داد    الجل 

( أن اقحتيال ارى 2005، عتااااااااااام  ر  2004، رفي هيا التاااااااااادد اتف  ا  من )حسااااااااااا  ن،  لدفع الجل   ا داء الفن   

.    تا تةوىت اوساااااااتو  التبم    دفع الجل عنا ااااااات اللياب  البد ي  هام في اث ا من ا تناااااااة  التىا اااااااي  رمنها  

( أن اليو  ال داالي  تبدر في أنها تؤ ت في تنمي   2001  محمد ر تااتالدانملألنما ات  اال من ) ( ، 196:14( )6:21)

رالتاااااااااااااااااباا  امااا تتتبي   رالتحماا   م الياادراا البااد ياا  ار   م اوكو اااا ا داء الباادتا ا  ت  اااالساااااااااااااتعاا   

، تنااااااااارلي، ررث   2005ربد أاااااااااار ا  من )عبد المال ،    ( ،41:19) ملالسااااااااتع  اإل تال الثتا  السااااااااتي   اليوى .

Charles, Ruth   ،1994    إرى  ااااااترر  أن تكون تمتىناا اللياب  البد ي  لألتنااااااة  التىا ااااااي  منبثي  من تبي )

التمتىنااا النوعيا  ر ااااااااااااايلا  لتةويع إمكاا ااا الفتد    تى اداء م ااراا هايا ال،نااااااااااااااال حياس ع تبا التادرىار عن ت

تاا اوةلوب، ليا فإ   ا ر أن تتتكي ملتام  تنمي  التاااااااااااافاا البد ي  الما اااااااااااا  على  وعي  إل  ا  الواور الث

رتبي اا  أداء او اااراا، رذلااك دا اا  ااا  متحلاا  من اوتاحاا  الفنياا  لألداء، من  الب التمتىناااا المااا اااااااااااااا  ال    

اوساملي  رتلك لتفع مستو   تكوىنها رمتةلباوها رات ا  عمل ا مع تلك الثتااا ال   تؤدي أ ناء   فيتنامل  حتااوها  

 (159:27( )196:14) ا داء الفن  للمتاح  الفني  لألداء.

( توضاا   تا   ا  ااترر   اابي ارتفاع اإلتالق راوكون التاسااش   Leigh et al  ،2008  رليد أاااارا  تا   درا اا     

رمماا تيادم ( ، 173:30) .الف ااب رتةوىت   م اوت  ااا الباد يا   الفن لساااااااااااااتعا  اإلتالق ملاا اااااااااااااترادام التكنياك 

؛   2004، محمود رعبدالتاااااااامد، 2004مع درا اااااااا  ا  من ) الر،   ون باحثتف  تلك النتا   ال   تو اااااااا  ال ها ال

Azeem 2013    ،Tanaka et al 2013    ر اومااااارKumar 2014اااااااااااااااااااررا ارى التااااث  ا اإلا ااااا ا للبا ااااام    يااااس( ح

ذلاك لتاث  ا اإلا اا ا للبا اام  التادرىب  اوت  ا    ون التادرىب  اوينن على عينا  البحاس الت تىبيا ، لايا اتوع البااحث

ارى تةبي  البا ام  التدرىب  ملكام  رحدات  رتدرىبات  رد ور تث  ا اا ا ا    دفع الجل اوساااااااااتو  التبم  وسااااااااااملي  

(  22:26( )154:2( )67:13)  .الب ااادي للم موعااا  الت تىبيااا   لتاااااااااااااااال  اليياااا   م موعااااا البحاااس  مل نللبا اااام   

(61:31( )70:29) 
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 ا ستنتاجات:

التدرىب  اوي ا  رما أمكن الثتوب علي     ين  راونهج اوستردم رالبا ام في  وء أهداا البحس رفي حدرد ال

 اآلتي :إرى اق ت،تاواا   نمن  تا   تو   الباحث

  . أد  ا اااتردام البا ام  التدرىب  ارى روود فترق ذاا دقل  إحتاااا ي  في  تا   اوت  ااا البد ي  بيد البحس1

  رلتال  الييا  الب دي للم موع  الت تىبي .

  دفع الجل راوساااتو  التبم  وسااااملي  راو ارى   . البا ام  التدرىب  بيد البحس أ ت اا املي  في اوت  ااا البد ي   2

 .للم موع  الت تىبي  ملاويار   مل ن متو ةاا الييا  اليبلي رالييا  الب دي لتال  الييا  الب دي

 التوصيات: 

يااق هايا البحاس، را ةالباا مماا تنااااااااااااا ا إليا  اق ااااااااااااات،تااوااا  اعتماادا على ماا ررد من ملياا ااا رم لومااا في  ااااااااااااا    

 ملالتو ياا التالي  :  ناوستمد  من التحلي  اإلحتائا رمنابن  رتفس ا النتا   اتيدم الباحث

وا ل  من أهمي  في تةوىت   دفع الجل ا ااااااتردام البا ام  التدرىب  لالرتياء ملاوسااااااتو  البدتا رالتبم  وساااااااملي    -

 ل ين  البحس. اوستو  التبم 

ارى ا تردام الو ا   التدرىبي  اوساعد  الدتررى     دفع الجل  ترر  تووي  اودر  ن راليا م ن على تدرىر     -

 لنوع ال،نال.

ا من    راااااااااا ااتااال م  على توف ا ا دراا را و ي  الال م  للتدرىر ملاليدر الكافي ملما اتنا اااااااار مع الثدا      -

 رالسالم .

ح ل تكون متوع مو اااااااااااااوعي للماااادر  ن عنااااد ت ليم رتاااادرىاااار   رالالعب نالةالب  إوتاء ميىااااد من البحوث على    -

 .دفع الجل التبم  وساملي   لتحس ن اوستو  الالعب ن 

 املراجع : 

 :املراجع العربية

المةي   -م( التدرىر التىاضااااااااااش  او ا اااااااااات، اق اااااااااام الفساااااااااايولووي   2012أملو ال ال احمد عبد الفتا  ) .1

  الياهت أ ةاء حم  التدرىر، دار الفكت ال ت ا،  -التدرىر توى  اود   -تدرىر الناا  ن  -التدرىبي 

 يا   ( درا ااااااااااااايا  لب م اليادراا البادم2004ر تاارق اوت  عباد التاااااااااااااماد )  محمودأحماد  ااااااااااااا اد الادان  .2

رمد  مساااهم ها ال،ساابي  في اوسااتو  التبم  لدي  اشااشئ اوسااتوىاا ال ليا في   م مساااملياا اويدان،  

 يتىاا رتةبيياا م ل  علمي  مترتاااتااا  لبحوث ال املي  البد ي  رالتىا اااي ، الي  ال املي  التىا اااي   

 . 50إل كندرى ، ال دد للبن ن، وام   ا

تدرىر،   -تكنيك   -ت ليم   -اودمار رمساملياا اويدان  م(  باباا  1997 سةوي ش  احمد  سةوي ش  ) .3

 . دار الفكت ال ت ا، الياهت 

رأحجااام مكو اااا الباام  التاادرىبياا  لب م املةاااب باايا   م( درا اااااااااااااا  تتب ياا   2004ملكت محمااد  اااااااااااااالم ) .4

 .   البد ي  رالتىا ي فت  التواب، م ل  وام   اونوفي  لل املي

( أ ت ا اااااااااتردام   م التاااااااااور الثاملت  على تحيي  اقهداا الت ليمي   م1985 تىا احمد محمود على ) .5

الي  ال املي    ،ورا    ا م،ناااور   ر اااال  دات ،  وسااااملي  دفع الجل  للتااام رالبكم في محافي  اق اااكندرى 

 .التىا ي  ملن ن ملاإل كندرى 
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م( ملت اام  تادرىار لليادراا الباد يا  الماا اااااااااااااا  على   م اوت  ااا الفسااااااااااااايولوويا   2007حمادي ايي ) .6

ي  ال املي  راوسااااتو  التبم  اوتسااااامليا اوسااااافاا اليتاااا ا ، ا جل  ال لمي  ل لوم ال املي  التىا ااااي ، ال

 .االتىا ي ، وام   تنة

مار، مكتب  اإلاااااا اع م( مسااااااملياا اويدان راودااااا1998 ااااا د الدان النااااات و ا ر، عبد اون م هتىدي ) .7

 . الفني 

ااا اع  ، مكتب  اإل 3م(  يتىاا رتةبيياا مساااملياا اويدان راوداامار، ل  2003 اا يد  ااالم رآ ترن ) .8

 . الفني ، اإل كندرى 

متاي الكتاب لل،نااات، م( اوو اااوع  ال لمي  في التدرىر التىاضاااش ،  1997تلث  حساااام الدان رأ ترن ) .9

 . الياهت 

م( اليو  ال دااالي  تتاااميم ملتام  اليو  رترةيي اوو ااام  2007عبد ال يىي النمت ر  ارىمان المةير ) .10

 .   للكتاب التىاضش ، الياهت التدرىب ، ا  اتي

تدرىر الكفاء    100م( مو اااااوع  فسااااايولوويا مسااااااملياا التما  2001)  عبد التحمن عبد الثميد  اهت .11

 . تاي الكتاب لل،نت، الياهت الفسيولووي  رالثتاي  راو ارى ، م

، م،نااااااااث   ات اهاا( -مفاهيم    -م( التدرىر التىاضااااااااش  )أ اااااااام  1997عتااااااااام حلم ، رمحمد واملت ملتىيع ) .12

 . او ارا، اإل كندرى 

م( تث  ا ملت ام  تدرىب  ملا ااااااتردام تدرىباا البليوم ااك على تنمي   2004عتااااااام الدان او اااااا   الر ) .13

اليدر  ال دااالي  رمساااتو  اق  ا  التبم  وتساااامليا التما )الجل  ، اليت  التمح، ر اااال  داتورا    ا  

 م،نور ، الي  ال املي  التىا ي ، وام   ا يول.

 او ارا.، دار 12ةبيياا، لت -التىاضش  " لنيتىاا م( التدرىر 2005عتام عبد المال  ) .14

م(  ااااااااااااالسااااااااااااالااا  اقت ااااهااااا الثاااداثااا  في التااادرىااار التىااااضاااااااااااااش   يتىااااا 2008)  رآ ترنعلى ف م  البياااك   .15

،ناااااااااااااااث   ، م3تتق را ااااااااااااااااليااار التااادرىااار لتنميااا  رتةوىت اليااادراا الالهوا يااا  رال وا يااا ، ل  -رتةبييااااا  

 اإل كندرى .او ارا، 

  ،ی م( اوادرب التىااضاااااااااااااش  في ا ل ااب الجمااعيا ، تب ا  أرر2003الادان أملو  ىاد، ) رعماادعلي ف م  البياك  .16

 ملاإل كندرى .،نا  او ارا م

( ا ااااااتردام الت ليم اوبام  في الياا ال املي  التىا ااااااي  )ملحس ت تىب   1980عناااا احمد عبد الفتا  ) .17

  .ال املي  التىا ي  ملن ن ملاإل كندرى ر ال  داتورا    ا م،نور  ، الي  ،  على مساملياا دفع الجل (

 الياهت .متاي الكتاب لل،نت،  باباا ال اب اليو ،  م( ت ليم2000فتال عبد الثميد توفي  ) .18

 الياهت .الفكت ال ت ا، دار  ،یم( ا تبار ا داء الثتک 2001الدان ر وان ) ر تتمحمد حسن عالري  .19

ت ال ت ا، ال املي  البد ي  رالتىا ااااااااي ، دار الفك م( الييا  رالتيوىم في2003محمد  اااااااابيي حسااااااااا  ن ) .20

 الياهت .، 5، ل1ل
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