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 شروط النشر

  أن-1
ً
 من رسالة املاجستير أو أطروحة الدكتوراه  ويمكن-للمجلةخصيًصا  اومعد ًّيكون البحث أصيال

ً
أن يكون مستال

ًّمن البحث.  %60تم إعادة صياغة بنسبة ل تقل عن تيكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن  ألًّبشرط 

عربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالسة الكتابة وسهولة فهمها واجتناب األخطاء البحوث واملقالت باللغة ال تقبل-2

ًّالنحوية اإلمالئية واللغوية.

ًّ.%15تقبل األبحاث التي تزيد فيها نسبة التشابهات البحثية عن  لًّ-3

ًّيكون البحث قد نشر جزئًيا أو كلًيا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية. ألًّ-4

بية التواصل، الدولة( باللغة العرًّ طريق-العمل مكان-ثالثًيابسيرة ذاتية للباحث تشمل )اسم الباحث  يرفق البحث أن-5

ًّواإلنجليزية أو الفرنسية.

للكوارث وإدارة الفرص الصادرة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين وفريق الدراسات  الستراتيجيةمجلة الدراسات  -6

لفرص بفلسطين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجالت املحددة )إدارة األزمات، للكوارث وإدارة ا الستراتيجية

، إدارة الفرص، إدارة املعرفة، التنمية املستدامة، إدارة املعلومات، العلوم البشرية والطبية واملشتركة إدارة الكوارث

ة ، إدارة السياسات والستراتيجيات، إدارًّىًّاملأوًّالبيئة، السالمة والصحة املهنية، القوانين والتشريعات، إدارة املالجئ وًّ

ث والطوارئ، إدارة السيناريوهات، إدارة الحكم الرشيد، إدارة البنية التحتية، إدارة اإلعمار بعد الكوارث، إدارة احداألًّ

ًّ(.، استخالص الدروس والعظات والعبراملخاطر، العلوم البينية

اإللكتروني على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد الباحث البحث املنسق وفق القالب  رسلي أن-7

(jssdom@democraticac.de)ًّ

األبحاث والترجمات إلى تحكيم سّري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية، واألبحاث املرفوضة يبلغ  تخضع-8

ًّإبداء األسباب. معأصحابها 

ًّالستشارية. لميةالعالباحث باستالم البحث ويحّول بحثه مباشرة للجنة  يبلغ-9

ًّأصحاب األبحاث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها. يخطرًّ-10

م مع  األبحاث-11
ّ
التي ترى اللجنة أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجراء تعديالت عليها، ويسلم للباحثين قرار املحك

ًّام باملالحظات وفق مدة تحددها هيئة التحرير.مرفق خاص بالتعديالت، على الباحث اللتزًّ

كل باحث قام بالنشر شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة املركز الديمقراطي العربي وعن إدارة  يستلم-12

الباحث شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار  ويستلمالخاضع للتحكيم  العلمياملجلة تشهد بنشر املقال 

ًّاملجلة.

 ISSNإصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي  للمجلة-13

(Online) 2629-2572ًّ
املعيار األساس ي لقبول النشر ضمن أعداد  حيث إنسبقية في نشر املواد العلمية ضمن أعداد املجلة بى األًّراعت لًّ-14

ًّالعلمية وسالمة اللغة والعناية بالضوابط املنهجية في البحث العلمي. املجلة هو جودة وأصالة املاّدة

جراءات كما هو متعارف اإلًّتبعات وًّاليما يتعلق بالسرقة العلمية فسيحّمل الباحث هيئة العلمية تقرير من ال أي-15

ًّ.عليه في سياسات املجلة العلمية الدولية

ًّأصحابها. جميع األفكار املنشورة في املجلة عن آراء تعبرًّ-16

ًّالعلمي.ترتيب األبحاث املنشورة إلى أهميتها واملحتوى  يخضع-17

ًّاملقالت على مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد املجلة. تعرض-18

ًّ.الفرنسية-النجليزية-املجلة هي: العربية  لغات-19
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ًّوجهة اإلصدار باللغة األصلية. ذاتية لصاحب املقال األصليالسيرة الترجمة يرجى توضيح ت الحالًّ في-20

 كيفية إعداد البحث للنشر:

ًّكيفية كتابة الجداول واألشكال والهوامش.وًّيتوفر قالب موضح فيه نمط التوثيق املعتمد 

 عنوان جهة الباحث:

خلص امل ويكتب( لكمات، 7-4أو الفرنسية، ثم الكلمات املفتاحية من ) اإلنجليزية- ةالعربي باللغة-امللخص التنفيذي 

بجمل قصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية واألساليب العلمية واألدوات املستخدمة في 

ًّوالنتائج التي توصل إليها الباحث. البحث

شكل مفاهيم يوضح الدراسة البحثية الشاملة ويشمل عنوان الدراسة واملشكلة ويتفرع منها  ىعل تقديم ملخص -

نهجية وأهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث وأهم املقترحات والنماذ  التي يمكن أن تكون األهداف وامل

ًّإضافة علمية جديدة.

صدر  ما آخرًّتحديد مشكلة البحث، وأهدافها وأهميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع بما في ذلك  -

أو أطروحته، ووضع التصور املفاهيمي، وتحديد مؤشراته الرئيسية،  ، وتحديد مواصفات فرضية البحثفي مجال البحث

ًّووصف منهجية البحث، وتحليل النتائج والستنتاجات.

كتب املراجع وتبقائمة بيبليوغرافية، تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث  مختتًماكما يجب أن يكون البحث  -

ًّ، وترتب في آخر املقالة أبجدًيا على شكل نقاط.(APAنظام جمعية علماء النفس األمريكيين )

لنظام اإلحالة املرجعية الذي يعتمده املركز الديمقراطي العربي في أسلوب  اأن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفًقًّ -

ًّكتابة الهوامش وعرض املراجع.

ًّع املتعلق به في قائمة تستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث ويذكر الرقم واملرج -

 املراجع.

أ لآلتي:
ً
 ترتيب املراجع هجائًيا في القائمة وفق

ا في دورية: 
ً
قم ملجلد، رًّعنوان البحث، واسم الدورية، رقم ا ،سنة النشر ،سم الباحث )الباحثين(اأ. إذا كان املرجع بحث

ًّالصفحات.العدد، أرقام 

ًّ.ن الكتاب، اسم الناشر وبلد النشرعنوا النشر،ن(، سنة : اسم املؤلف )املؤلفيب. إذا كان املرجع كتاًبا

العنوان، يكتب رسالة ،  . إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، السنة

ًّ.الجامعة ، اسمبخط مائل ماجستير أو أطروحة دكتوراه

عنوان التقرير، أرقام ، تب اسم الجهة، سنة النشرد. إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يك

ًّالدولة.الصفحات، 

 ه. إذا كان املرجع مقابلة: يكتب اسم الشخص، تاريخ املقابلة، الشخص الذي أجرى املقابلة، املسمى الوظيفي، البلد

ًّ.على أن تكتب تحت عنوان مقابالت

حق، موضوع النقاش في املجموعة، جهة عقد املجموعة، و. إذ كان املرجع مجموعة بؤرية: يكتب أسماء املجموعة في مل

ًّتاريخ عقد املجموعة، املكان، السنة.

ًّ، رابط املقال، تاريخ النشر، تاريخ دخول املوقع”عنوان املقال“ز. بالنسبة ملواقع النترنت: السم الكامل للكاتب، 

ب تقديراتها بصورة استثنائية وحسب كلمة وللمجلة أن تنشر بحس 8000حتى  3000يتراوح عدد كلمات البحث من 

ًّالقيمة املعرفية، لبعض البحوث والدارسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

ًّ(، بحيث يكون كالتالي:4Aيتم تنسيق الورقة على قياس )

ًّ. 1.5، أسفل الورقة 5، رأس الورقة 02، يسار 02، يمين 02، أسفل 02تكون كما يلي: أعلى  هوامش الصفحة:
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 Title of the article in English (Police Times New( 20حجم الخط:  ،sakkalmajallaان املقال: )نمط الخط: عنوًّ

Roman، Taille : 16 )ًّ

( الدرجة العلمية للباحث )نمط الخط 15، حجم الخط:sakkalmajallaالسم الكامل للباحث: )نمط الخط 

sakkalmajalla:نمط الخط ( مؤسسة النتماء 13، حجم الخط( كاملة والبلدsakkalmajalla:البريد 13، حجم الخط )

ًّ( 12حجم الخط:  Times New Romanاإللكتروني للباحث )نمط الخط: 

كلمة، )نمط الخط  150كلمة ول يقل عن  200ل يزيد عن  امللخص )باللغة العربية(: يشترط في امللخص أن 

sakkalmajalla :مائل(.14، حجم الخط ،ًّ
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 دانسن بين للمغرب الشرقي بالجنوب غريس بحوض املائية املوارد تدبير 
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 وتزايد الندرة سممممممممممممندان بين للمغرب الشممممممممممممرقي بالجنوب غريس بحوض املائية املوارد تدبيرًّ (:2022) خويا، عبد الصمممممممممممممديوثق هذا البحث كــــــــــــــــــــ: 

ًّ.31-12، ص برلين(، 16(، العدد )4مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد ) ،الطلب
 

 لخصامل

يتعرض املغرب عموما بفعل موقعه الجغرافي وخصائصه املناخية والهيدرولوجية لفقر مائي، يتجلى ذلك في تراجع 

متوسط نصيب الفرد السنوي من املياه املتاحة.  وتعتبر املناطق الجافة وشبه الجافة من أكثر املجالت التي تعرف 

كلة بحوض غريس بالجنوب الشرقي للمغرب، حيث فرض واقع الندرة قلة في املاء، كما هو الحال بالنسبة لواحة فرًّ

التي تعرفها هذه املجالت عبر قرون، اكتساب األهالي ثقافة تدبيرية تقشفية، لكن تزايد الضغط البشري وحدة 

قرون،  رًّالتغيرات املناخية التي تعرفها املجالت الواحية خالل العقود األخيرة، هدد التوازنات الهشة املكتسبة عب

مما أفرز أنماط جديدة لستغالل املجال واملوارد، من قبيل ظهور الضخ العصري للماء في إطار محاولة التكيف 

ًّوالتأقلم مع قساوة املناخ.

ًّ: املغرب، املوارد املائية، الواحات، الندرة، التأقلم.تاحيةالكلمات املف

Abstract 

Morocco is generally exposed, due to its geographical location and its climatic and 

hydrological characteristics, to water poverty, which is supported by the decline in 

the average annual per capita share of available water. The problem of water scarcity 

is acute in many dry and semi-arid areas, such as the oasis of Ferkla in the Grace 

Basin to the southeast, where scarcity in these areas over centuries imposed the 

acquisition by the populations of an austere management. Culture, but the increase 

in human pressure and climate change unit you know. The oasis areas of recent 

decades have threatened the fragile balances acquired over the centuries, which has 

mailto:Abdessamad.khouya@usmba.ac.ma


 (31-12ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 13 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

given rise to new ways of exploiting space and resources, such as the emergence of 

modern water pumping in as part of an attempt to adapt to the harsh climate. 

Key words: Morocco, Water resource, Oasis Ferkla, Water scarcity, Adaptation 

 امللخص املفاهيمي

تعتبر املناطق الجافة وشبه الجافة من أكثر املجالت التي تعرف قلة في املاء، حيث فرض واقع الندرة التي تعرفها 

هذه املجالت عبر قرون، اكتساب األهالي ثقافة تدبيرية تقشفية، لكن تزايد الضغط البشري وحدة التغيرات املناخية 

ل العقود األخيرة، هددت التوازنات الهشة املكتسبة عبر قرون، مما أفرز أنماط جديدة خال هذه املجالتالتي تعرفها 

وتبني أساليب جديدة في تعبئة واستخدامات املوارد املائية، ودمج التقنيات الحديثة مع لستغالل املجال واملوارد، 

ى وًّالفردي للماء وبالتالي تراجع كبير ملستاملعارف والدرايات املحلية التقليدية مما أدى الى ظهور بوادر الستغالل 

ًّ.الفرشة املائية

تدبير املوارد املائية بحوض غريس بالجنوب الشرقي للمغرب بين ل املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

 سندان الندرة وتزايد الطلب

ًّ
ريس املائية بحوض غ تدبير املواردوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات ل

بالجنوب الشرقي للمغرب بين سندان الندرة وتزايد الطلب

ئية تدبير املوارد املا

بحوض غريس 

بالجنوب الشرقي 

ن للمغرب بين سندا

بالندرة وتزايد الطل

التغيرات 

املناخية

تدبير املوارد

املائية

التكيف، 

التأقلم
الجفاف

الواحة
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 تطلعات مستقبلية: 

.خلق أنشطة مندمجة تحترم الخصوصيات البيئية املحلية وتشجع على الحفاظ على املوارد املائية 

جميع مستوياتها السطحية والباطنية للمنطقة. القيام بدراسات هيدرولوجية تمكن من التعرف وتقييم للموارد املائية كاملة على 

  .ضرورة تغيير أشكال وطرق اإلرشاد الفالحي املحلي وإعادة تكوين املسؤولين الفالحيين باملنطقة ليسايروا املنتوجات الحديثة والدخيلة 

للواحات.تبار الخصوصيات املناخية واملائية إعطاء صالحيات واسعة للجهات حتى تتمكن من وضع سياسات تنموية كاملة ومندمجة تأخذ بعين الع 

 تدبير املوارد املائية بحوض غريس بالجنوب الشرقي للمغرب بين سندان الندرة وتزايد الطلب

 مليون متر مكعب، (40)ضياع ، مما يظهر ( مليون متر مكعب159(و من املوارد القابلة للتعبئة %75مليون متر مكعب، أي ما يمثل ( 119) تبلغ تعبئة املياه السطحية في حوض غريستوصلت الدراسة إلى أن 

 .ملم( 121.2)ملم، مقارنة مع األحواض الفرعية األخرى، مقابل تسجيل أعلى كمية للتساقطات في الحوض الفرعي تاديغوست  91.6ل عجز كبير على مستوى محطة أيت بويجان، الذي يبلغ سجوي

 

من  قوانينة، ووضع أكثر مالئمة لظروف الخصاص املائي واعتماد طرق سقياملائية القاض ي بتنظيم املوارد  35-15قانون املاء  وتطبيق- د لتخزين املاء،ناء سدوًّوب ،ل زراعيةيجاد بدائإلًّالتفكير أوصت الدراسة ب 

 في مجال املاء.  تحسيسالالتوعية وًّوًّ ،الصرف الصحي تعميم شبكة، وًّنع إدخال مزروعات دخيلة على املنطقة ذات هدف تسويقي كالفواكه الصيفيةملطرف الجهات املعنية 

 ،ددةمقاربات متعواستحضار  حظة واملعاينة امليدانيةعلى أدوات منهجية أساسها املالًّالعتماد  تم

وظيف باملجال وتالدراسات التي اهتمت مختلف النفتاح على  ثم، وكذا الرجوع إلى الذاكرة املحلية

  .ستشعار عن بعدنظم املعلومات الجغرافية والًّ

ى وتزايد الطلب عل غريس بالجنوب الشممرقي للمغرب الى جانب التغيرات املناخية ضيعرف حوًّ

شممممممممممممكمل كبير على تمدبير املوارد أثرت ب ، تحولت متعمددة اقتصممممممممممممماديمة، اجتمماعيمة، مجماليمة،املماء

كيف لتالذي اسمممممممممتطاع في القدم التأقلم وا بالحوضحظي عنصمممممممممر املاء بأهمية كبرى ئية.  وًّاملا

مع النممدرة، حيممث ابتكر عممدة أليممات وتقنيممات تقليممديممة، وأسممممممممممممس تنظيمممات اجتممماعيممة وقوانين 

 .  عرفية، لكن معظمها عرف خالل العقود األخيرة تراجعا وعوضت بأخرى حديثة وعصرية

فهم مختلف متخذي القرار في ومساعدة  إلحاطة بإشكالية املاء باملنطقةهدفت الدراسة ل

 والعمل على التكيف معها. ق التنمية املنشودةقف حجر عثرة أمام تحقيالتحديات التي ت

التحديات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق التنمية املنشودة بمجال الدراسة، والعمل على 
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 العام: اإلطار  .1

 مقدمة: 1.1

إن مشممممممممممممممكل املاء، ل يكمن فقط في الندرة، لكن أوجه اإلثارة تكمن في هذا العنصممممممممممممممر الحيوي في حد ذاته من حيت 

، أعفير)مة كريالالزمة لكل فرد للتمتع بحياة شمممممدة حسممممماسممممميته بحدة التغيرات املناخية وسمممممعره وكلفته، ثم نوعيته 

وتزداد همذه األزممة املمائيمة تفماقمما بفعمل التحمديمات الجتمماعيمة والبيئيمة: تسمممممممممممممممارع  ،)181، ص2020خويما وعبمدلي، 

تفكير بشمممكل ضمممرورة ال ينبع منا ا كبيرًًّالتحضمممر وتغير املناخ والتلوث املتزايد واسمممتملزاف املوارد املائية. مما طرح تحديًًّ

ألن املسمممممماس وًّ ،م على حقوق اإلنسممممممانجدي في طرق توفير مياه الشممممممرب وخدمات الصممممممرف الصممممممحي ضمممممممن إطار يقوًّ

بحق الفرد في املمماء من شمممممممممممممممأنممه أن يخلق لممه اضممممممممممممممطرابممات في حيمماتممه، مممما يممدفعممه إلى القيممام برحالت يوميممة من أجمل 

ة؛ وهو األمر الذي بدأ يتضممممممممممممممح منذ البحت عنه، وبالتالي عدم انتفاعه بحقوقه األخرى من قبيل التعليم والصممممممممممممممح

، حيث اعتمدت لجنة الحقوق القتصمممممادية والجتماعية والثقافية التابعة لملمم املتحدة تعليقها العام 2002ًّسمممممنة

بشممممممأن الحق في املياه، وبعد أربع سممممممنوات، اعتمدت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسممممممان مبادئ  10رقم 

ًّمياه الشرب والصرف الصحي.توجيهية إلعمال الحق في 

ة قلة املاء، كما هو الحال بالنسممممممممممممممب تنتشممممممممممممممر بها ظاهرةوتعتبر املناطق الجافة وشممممممممممممممبه الجافة من أكثر املجالت التي 

لواحممات حوض غريس بممالجنوب الشممممممممممممممرقي للمغرب، حيممث فرض واقع النممدرة التي تعرفهمما هممذه املجممالت عبر قرون، 

فية، لكن تزايد الضممغط البشممري وحدة التغيرات املناخية التي تعرفها املجالت اكتسمماب األهالي ثقافة تدبيرية تقشمموًّ

مما أفرز أنماط جديدة لسمممممممممممممتغالل  ؛توازنات الهشمممممممممممممة املكتسمممممممممممممبة عبر قرونالواحية خالل العقود األخيرة، هددت ال

خويا، (وة املناخ في إطار محاولة التكيف والتأقلم مع قسمممممممممممااملجال واملوارد، من قبيل ظهور الضمممممممممممخ العصمممممممممممري للماء 

بمناطق الواحات، أهم مورد يشممممممممغل بال اإلنسممممممممان، فهو  . كما أصممممممممبح عنصممممممممر املاء)89، ص2022عبدلوي وأعفير، 

. إن ملكية املاء في )153، ص2021، عبدلوي وأعفير، خويا)الجافة أصممممممممممممممل الحياة في عمق املناطق الجافة وشممممممممممممممبه 

 ، تعتبر األقوى واألهم في تفاصمممممميل الرسمممممماميل املادية التي تتوفر بهذهمثل هذه املجالت الجغرافية التي تتميز بالندرة

املناطق الجافة وشممممممممممممممبه الجافة، حيت أن ملكيته ل تقل أهمية عن ملكية األرض، بل تصممممممممممممممير امللكية األهم واألكثر 

ًّ.)180، ص2021، العطريًّ)التحالف استثارة لصراع أو 

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

فترات الجفاف وانعكاسممممممات التغيرات املناخية التي عرفها حوض غريس منذ ثمانينيات القرن املاضمممممم ي إلى أدى توالي 

التفكير في عصممممممرنة الري، وتبني أسمممممماليب جديدة في تعبئة واسممممممتخدامات املوارد املائية، ودمج التقنيات الحديثة مع 

السممممممتغالل الفردي للماء وبالتالي تراجع كبير ملسممممممتوى مما أدى الى ظهور بوادر  ة؛عارف والدرايات املحلية التقليديامل

 الفرشة املائية، في هذا السياق تكمن إشكالية هذه الدراسة فيما يلي: 

 ما أشكال تعبئة واستخدامات املوارد املائية بحوض غريس؟  -
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ًّما آفاق العداد املائي بحوض غريس في ظل الوضعية الراهنة؟ -

لفرعية، وضمممعنا مجموعة من الفرضممميات التي كانت أسممماس بناء هذه املقالة العلمية، بناَء على اإلشمممكالية وأسمممئلتها ا

ًّوفيما يلي نورد فرضيات املقالة كاآلتي:

 ًًّاا مائيًًّيعتبر حوض غريس من بين األحواض املائية  التي تعرف خصاص. 

 ئةسيادة الطرق التقليدية في تعبئة املوارد املائية له انعكاسات على حجم املوارد املعب.  

 تفوق الحتياجات املائية بحوض غريس حجم املوارد املعبئة. 

 أهداف الدراسة: 3.1

يأتي هذا العمل في إطار سممممممملسممممممملة من األعمال التي أقيمت بمجال الدراسمممممممة والتي تشممممممممل مشمممممممارب معرفية متعددة، 

 الطلب ان الندرة وتزايدتدبير املوارد املائية بحوض غريس بالجنوب الشممممممممرقي للمغرب بين سممممممممندواختيارنا إلشممممممممكالية 

مجال  ضممممممن جغرافيا) غريس حوض)الدراسمممممة  مجال تموضمممممعا، بحكم ا وراهنيًًّراجع إلى كونها تعالج موضممممموعا مهًمًّ

ًّئصمممممممحراوي يعرف خصممممممما ا في املوارد املائية، والذي تقوم عليه الحياة البشمممممممرية والطبيعية، وما يعطي قيمة ا كبيرًًّصمممممممً

ًّتحقيق الغايات واألهداف اآلتية: عالوة على توظيف مقاربات متعددة،وًّأكثر للعمل، 

جرد اإلمكانيات املائية لحوض غريس ومقارنتها باألحواض املجاورة في سممممممممممممممياق مهددات التقلبات املناخية  -

 وسرعة التمدين. ،والطلب املتزايد على هذا املورد الحيوي بسبب توسع املجالت املسقية

لحوض مع مختلف التحولت والتحممديممات، خمماصمممممممممممممممة منهما الوقوف عن أشممممممممممممممكممال تممأقلم اإلنسمممممممممممممممان الواحي بمما -

 املرتبطة بعنصر املاء.

 الستعمال الفالحي(.وًّتقييم حجم استهالك املياه املوجهة ملختلف األغراض )الستعمال اململزلي،  -

محمماولممة الخرو  بمقترحممات اإلعممداد املممائي في ظممل التغيرات املنمماخيممة الحمماليممة، تكون غممايتممه األسمممممممممممممممماسممممممممممممميممة  -

إيجاد حلول عملية ملشممممممممممممممكلة تدهور املوارد املائية، بهدف اسممممممممممممممتدامة هذا املورد الطبي ي من  السممممممممممممممهام في

 ناحية، وضمان الستجابة للحاجات امللحة الى املاء من ناحية ثانية.

 انتوخى من هذه الدراسممة، أن تكون إسممهاما في اإلحاطة بجانب من جوانب إشممكالية املاء باملنطقة، ومرجعًًّ -

القرار في الفهم الجيمممد ملختلف التحمممديمممات التي تقف حجر عثرة أممممام تحقيق التنميمممة  ا ملتخمممذيمسمممممممممممممممماعمممًدًّ

ًّاملنشودة بمجال الدراسة، والعمل على التكيف معها.

 منهجية الدراسة: 4.1

، تم العتماد على أدوات منهجية أسمممممممممممممماسممممممممممممممها املالحظة واملعاينة ظاهرة مشممممممممممممممكلة الدراسممممممممممممممةمن أجل معالجة 

اجتماعية...(، وكذا الرجوع وًّجغرافية، وًّطوغرافي واسمممممممتحضمممممممار مقاربات متعددة )إحصمممممممائية، امليدانية، والعمل الكرًّ

إلى الذاكرة املحلية ملعرفة مختلف األعراف القديمة التي تسمممممممممممتند إليها السممممممممممماكنة الواحية بحوض غريس في تدبيرها 
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العامة ملجال الدراسممممممممممممة ومجالت أخرى ا علينا النفتاح على الدراسممممممممممممات البيبليوغرافية للثروة املائية، كما كان لزاًمًّ

قريبة ومشمممممممممممابهة ملجال الدراسمممممممممممة من حيث الخصمممممممممممائص الطبيعية والبشمممممممممممرية، ثم الدراسمممممممممممة األكاديمية التي اهتمت 

ًّ.بالبيئة الواحية واملناخ ثم املوارد املائية

ة اإلحاط والسمممممتشمممممعار عن بعد فيتوظيف نظم املعلومات الجغرافية على ت الدراسمممممة من جهة ثانية، اعتمد

 بجوانب اإلشكالية، من خالل: 

  رصمممممد تطور مختلف الظواهر الطبيعية والبشمممممرية في الزمان واملكان بمجال الدراسمممممة، بالعتماد على مجموعة من

الخرائط والصمور الجوية خالل سمنوات مختلفة بفضمل اسمتغالل مرئيات األقمار الصمطناعية التي يتم اسمتقا ها 

 املتاحة ألخد الصور الجوية كالقمر الصناعي لندست. من خالل األقمار الصناعية

  ضممممممممممممممبط مجممال الممدراسمممممممممممممممة: بتحممديممد مجموعممة من الخصمممممممممممممممائص الطبيعيممة للمجممال املممدروس على مسممممممممممممممتوى تحممديمد

ًّالوحدات التضاريسية والشبكة املائية والحوض املائي، واملساحة الجمالية...إلخ. 

 الدراسات السابقة:5.1. 

سممات السممابقة ذات الصمملة باملوضمموع، سممواء في حقل الجغرافية أو في حقول معرفية أخرى، يعتبر الطالع على الدرا

كالتاريخ وعلم الجتماع والجيولوجية وغيرها بمجال الدراسممممممممة أو مجالت جغرافية متشممممممممابهة من حيث الخصممممممممائص 

همية ني. وبالنظر الى أالطبيعية والبشممممممممممممرية، أو على مسممممممممممممتوى التراب الوطني، خطوة مهمة قبل القيام بالبحث امليدا

اإلشمممممممممممكاليات التي تعرفها واحات الجنوب الشمممممممممممرقي للمغرب نتيجة التحولت والتحديات التي أثرت بشمممممممممممكل كبير على 

البيئة واملجال الواحي برمته، جعل هذه األخيرة تحظى باهتمام العديد من الباحثين ومراكز الدراسات على اختالف 

ا، حيث أنجزت دراسمممممممات ى جوانب مختلفة من اإلشمممممممكاليات املطروحة محليًًّمشممممممماربهم، ملحاولة تسمممممممليط الضممممممموء عل

 وأطروحات شملت مواضع متعددة، تروم الحفاظ على املوارد الطبيعية وتحقيق تنمية مستدامة، من بينها نذكر:

 ملغرب االمدراسممممممممممممممة التي قمام بهما املجلس القتصممممممممممممممادي والجتمماعي والبيملي حول  التمدبير املنمدمج للموارد املمائيمة بم

رافعة للتنمية املسمممتدامة  تضممممن تحليل وتشمممخيص للموارد املائية على مسمممتوى التراب الوطني، بالوقوف على 

املكتسممممممممممممممبات واإلكراهات التي يعرفها تدبير قطاع املاء بالبالد، وجعل شممممممممممممممدة حسمممممممممممممماسممممممممممممممية هذا األخير للتغيرات 

 قه الجغرافي.  املناخية على رأس التحديات التي تواجه البالد، بالنظر الى موًّ

  حول موضممممممممممممموع:  اسمممممممممممممتراتيجية إعداد وتنمية  2003الدراسمممممممممممممة التي أنجزتها مديرية إعداد التراب الوطني سمممممممممممممنة

الواحات املغربية، تضمممنت تحليل وتشممخيص الخصممائص الطبيعية التي تتميز بالهشمماشممة لسمميما املوارد املائية 

خصممممائص املناخية املتمثلة في قلة التسمممماقطات املطرية ا للاملوسممممومة بالقلة منذ القدم في مجال الواحات، نظرًًّ

وارتفماع درجمة الحرارة والتبخر. إضمممممممممممممممافمة إلى تشممممممممممممممخيص وتحليمل الخصمممممممممممممممائص المديمغرافيمة. مع إبراز التحولت 

والتحديات التي تواجهها. لتخلص هذه الدراسمممممممممة في األخير إلى الحديث عن طرق التكيف مع مختلف التحولت 

 ا مجال ومجتمع الواحات املغربية.والتحديات التي يعرفه
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 :المممدراسممممممممممممممممات التي قمممام بهممما البممماحثون األجمممانمممب، في مقمممدمتهم(Jan chamayon, 1977) ،Paul) Pascon,1971) ،

Margat, 1952)  ركزت باألساس على الجوانب الطبيعية من قبيل الجيولوجية، املناخ، املوارد املائية التي تتميز

 اع نسبة امللوحة.بالقلة وضعف جودتها بفعل ارتف

 :ن نميز في هذه الدراسممممممات بين مواضممممممع تناولت قضممممممايا التصممممممحر أيمكن  الدراسممممممات التي قام بها باحثون مغاربة

تقاطعت من خالله هذه  التي )2006الغازي عقاوي، و) ،)2004يوسممممممممممممممف،  السممممممممممممممعيدي)دراسممممممممممممممة باملنطقة منها 

لتصمممممممممحر، ومظاهره، ثم سمممممممممبل مكافحة الظاهرة، الدراسمممممممممات على إبراز العوامل الطبيعية والبشمممممممممرية املسمممممممممببة ل

حيث تم التركيز على عنصر املاء باعتباره أحد العوامل الرئيسية املساهمة في تنامي الظاهرة. ومن ناحية ثانية، 

التي  )2004كبيري لحسن، (و، )2017سعيد باقي، (دراسات همت الجانب الجيولوجي لعدد من الباحثين منهم 

ي الجانب الجيولوجي وعالقته باملوارد املائية، كما تم العتماد على دراسممممممممممممممات جغرافية تعتبر مسمممممممممممممماهمة مهمة ف

وسمممممممممممممميسمممممممممممممميولوجيا ثم جيومرفولوجية متعددة ذات عالقة وطيدة باملوضمممممممممممممموع لعدد من الباحثين، في مقدمتهم: 

 عبممممممد اللممممممه عبممممممدلوي،و) ،)1983أقممممممديم إبراهيم، و) ،)2004لعوان محمممممممد، (و، )2006مصممممممممممممممطفى أعفير، (

، والتي حاول من خاللها الباحثين إبراز دور العنصر البشري والطبي ي في )2022عبد الصمد خويا، و) ،)2022

اعتمممممدنمممما على مجموعممممة من املراجع  . بجممممانممممب هممممذا،)الواحممممات(فهم إشممممممممممممممكمممماليممممة املوارد املممممائيممممة بمنمممماطق النممممدرة 

  ل موضوع الدراسة.ومعطيات من عدة إدارات ومعاهد ومصالح خارجية بهدف استكمال ر ية حوًّ

 الخصائص الجغرافية ملجال الدراسة .2

 اإلطار الطبيعي لحوض غريس 2.1

عقاوي، )يدخل حوض غريس ضمن مجال تافياللت الكبرى، وهو عبارة عن منخفض يغلب عليه طابع النبساط 

لحوض بحوالي تقدر مساحة هذا اوًّغرس. -زيز-ويعتبر جزء من منطقة نفود وكالة الحوض املائي كير، )90، ص2020

ا حوض يحده من جهة الشمال الشرقي حوض زيز، والشمال الغربي حوض أم الربيع، ثم غربًًّوًّكلم مربع،  12700

 ( موقع حوض غريس بالنسبة للمجال الترابي الوطني.1، وتضح خريطة رقم )ادرعة، ثم حوض معيدر جنوبًًّ

ًّ  
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 : موقع حوض غريس ضمن التراب الوطني1خريطة رقم 

 

 ) بتصرفالتراب )لتصميم الوطني إلعداد املصدر: ا

 اإلطار اإلداري لحوض غريس 2.2

يقع حوض غريس ضمن إقليمي الرشيدية وتنغير وجزء من بعض الجماعات التابعة إلقليم ميدلت وفق التقسيم 

 جماعة (12و)جماعات حضرية،  (3(من إقليم الرشيدية ( %67) ، يغطي الحوض حوالي2009ديد لسنة اإلداري الج

من مساحة إقليم  (%2)ا ، وأخيرًًّةجماعات قروي (8)حضرية واحدة،  تنغير جماعةمن مساحة إقليم  (%31، )قروي

 .(1( والجدول رقم )2رقم )كما يتضح من خالل الخريطة ، جزء من جماعة بو أزمو، أتربات، أموكر، مازيزلًّ ميدلت
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 للمغرب : االنتماء اإلداري لحوض غريس بالجنوب الشرقي2خريطة رقم 

 

 Arc Gisشخص ي باعتماد نظم املعلومات الجغرافية املصدر: عمل 

ًّالجدول املوالي، توزيع مساحة حوض غريس حسب األقاليم الثالثة التي يتقاطع معها الحوض.  

 مساحة حوض غريس حسب األقاليم توزيع : 1جدول رقم 

 % (km²)مساحة اإلقليم   (km²)مساحة الحوض  األقاليم

318.4ًّ12559ًّ2ًّ ميدلت

3908.8ًّ13948ًّ31ًّ تنغير

8477.3ًّ26449ًّ67ًّ الرشيدية

12704.5ًّ52955ًّ100ًّ املجموع

 .2021غريس، سنة -زيز-املصدر: وكالة الحوض املائي كير

تنغير، وًّجمممماعمممة قرويمممة ثم أربعمممة بلمممديمممات وهي: كلميممممة،  (20)من خالل مممما سممممممممممممممبق، يتبين أن حوض غريس يغطي 

ًّالجرف.  وًّ، )فركلة واحة)تنجداد وًّ

 الخصائص البشرية لحوض غريس 3.2

قدر يالبشرية املختلفة، مما أكسبها فسيفساء عرقي ثقافي وتاريخي.  مجموعة من العناصر حوض غريساستقرت ب

نسمة في الكيلومتر مربع، أي ما  (24)بمتوسط كثافة سكانية  سمةن (297589)عدد السكان بحوض غريس ب 

سمة ن(203813)مقابل ) 31.5 (%حضريون  سمةن (93776)املغرب، منهم  من مجموع سكان (%0.87)يقارب 

مع تسجيل تباين واضح في توزيع السكان حسب الجماعات الترابية، إذ يسجل أكبر عدد للسكان ) 68.5 (%قرويونًّ

كما ، )2014اإلحصاء العام للسكان والسكنى، ( ( نسمة16419(تليها بلدية كلميمة  ( نسمة42044(في بلدية تنغير 



 (31-12ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 21 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

تمركز معظم املراكز والدواوير يكون على ضفاف املجاري املائية بالحوض، مما يعكس الرتباط الكبير بين النسان أن 

 .)48، ص2022خويا، ( وعنصر املاء بمناطق الندرة

 واستخدامات املوارد املائية بحوض غريس واألحواض املجاورة تعبئة .3

في السنة، منها  3مليون م (860)غريس ومعيدر بحوالي -زيز-للتعبئة بأحواض كير تقدر املوارد املائية الطبيعية القابلة

 3مليون م (693)مياه سطحية، تمثل مجموع املوارد املائية املعبأة  3مليون م (656)مياه جوفية و 3مليون م (204)

بواسطة عدة األخيرة  سطحية، يتم تعبأة هذه 3مليون م (465)مياه جوفية و 3مليون م (228)خالل السنة، منها 

 (190)/ث بحوض زيز و3م( 260)بحوالي  تقدر سعتها التحويلية سد تحويلي (200(سدود صغرى وسدود تحويلية 

لسقي مساحة  ،من السدود التحويلية تتواجد بعالية األحواض (%83)/ث بحوض غريس، كما أن ما يقارب 3م

من مجوع  (%30)سد تحويلي، أي ما يمثل  (59)ب يتوفر حوض غريس على ما يقارًّوًّهكتار،  (68350)تقدر ب 

ًّالسدود باألحواض األربعة.

 : حجم املوارد املائية املعبأة بأحواض كير، زيز، غريس، معيدر1شكل رقم 

ًّ
 2021املصدر: وكالة الحوض املائي بالرشيدية، سنة 

ًّاملوارد املائية. توزيع نسب مساهمة األحواض األربعة من )3رقم  خريطة)املوالية الخريطة  تبرز

ًّ
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 22 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 

 غريس ومعيدر من املوارد املائية السطحية-زيز-: نسب مساهمة أحواض كير3خريطة رقم 

ًّ
 .2021غريس، سنة -زيز-املصدر: وكالة الحوض املائي كير

ية لطبيعالواردات احسب املخطط املديري للتنمية املندمجة للموارد املائية لوكالة الحوض املائي بالرشيدية، تقدر 

من الواردات اإلجمالية لملحواض  (%23)السنة، أي ما يعادل تر مكعب/ م ليونًّم (150)اإلجمالية لحوض غريس ب 

حسب  األربعة التي تدخل ضمن مجال نفود وكالة الحوض املائي بالرشيدية. كما يمثل معامل السيولة املتوسطي

 (0.38)أي بمعدل  2ل/ث/كلم (0.7) إلى (10.)، أما الصبيب النسبي فيتراوح بين (%10)نفس املصدر حوالي 

ا حسب األحواض الفرعية لحوض ا مجاليًًّ. ومن جهة أخرى، يعرف توزيع املوارد املائية السطحية تباين2ًًّل/ث/كلم

ًّكما يتبين من خالل معطيات الجدول املوالي. ،غريس

 لفرعية: حجم وكمية الواردات املائية السطحية بحوض غريس حسب األحواض ا2جدول رقم 

 % ( 3الواردات )م م (2املساحة )كلم الحوض الفرعي

 34 51 2326 تاديغوست

 43 64 4643 مروتشة

 18 27 3047 لحميدة-مروتشة-حوض بين تاديغوست

 5 8 2656 الحوض املتوسطي بين لحميدة وملتقى معيدر

 100 150 12672 املجموع

 .2021در بالرشيدية، سنة املصدر: وكالة الحوض املائي كير، زيز، غريس، معي
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 23 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

حواض ا من األًّمن خالل ما سبق، يتبين أن الحوض املائي لغريس يتوفر على موارد مائية مهمة، وأنها تعتبر أقل حجًمًّ

مليون متر مكعب، وأنه بأفضل حال من حوض  (232)زيز وًّمليون متر مكعب،  (206) كيرًّمثل: املجاورة األخرى 

ًّبحوض غريس؟ املائية املوارد لساحة. فكيف تتم عملية استغالملمعيدر الذي يتقارب معه من حيث ا

 تعبئة املوارد املائية السطحية بحوض غريس 1.3

 تتم عملية تعبئة املوارد املائية بمختلف مناطق حوض غريس على الشكل التالي:

 تعبئة املياه بمنطقة غريس العلوي وتودغى:  1.1.3

ية، يتميز حوض غريس بندرة املوارد املائية، وتشكل مياه الفيض أبرز مصدر ا ملوقعه الجغرافي وخصائصه املناخنظرًًّ

الذي ينبع من السفوح الجنوبية  ،مليون متر مكعب (11.4) ا في وادي غريسللمياه السطحية، واملتمثلة أساًسًّ

متر، وهي  (50)و (10)لملطلس الكبير الشرقي، كما توجد بها فرشة مائية باطنية يتراوح عمقها في الغالب ما بين 

، 2017باحو، (ا لالستملزاف بفعل كثرة الضخ فرشة موروثة عن الظروف املناخية الرطبة للزمن الرابع، تخضع حاليًًّ

ًّا، يتم تعبئة املياه السطحية بحوض غريس العلوي وتودغى على النحو التالي:وعموًمًّ .)210ص

  ًّهكتار. (1640)تقدر ب  لري مساحة )تاديغوست منطقة)بالعالية سد تحويلي  (22)اعتماد

  ًّهكتار. (720)يتيح إمكانية ري  (مياه الفيض)حوض تنكرفة العلوي عند موقع بناء سد تمقيت

  هكتار، الجريان الدائم ألودية تودغى،  (3400)عالية تودغي: عند مستوى واحات النخيل لتنغير بمساحة

ًّلتر/الثانية. (650)بمتوسط صبيب 

 سد (27)في الغالب على تجهيزات هيدروفالحية، تقدر بحوالي وفر تتسفلى: منطقة غريس الوسطى وال 2.1.3

ًّاستغالل مياه الفيض. أساس علىئها تحويلي، تم بنا

يعرف سهل تافياللت حساسية كبيرة للتغيرات املناخية، بفعل تحويل املياه من واد غريس الى تافياللت:  3.1.3

ية، بالرغم من استفادتها من مياه سد الحسن الداخل واستغالله ملياه توالي فترات الجفاف وعجز كبير للموارد املائ

تعود فكرة استغالل وتحويل مياه الفيض لواد غريس نحو سهل وًّ الفيض لواد غريس الذي يصب في واد زيز.

( بيةالجاذ) الطبوغرافي، الوضع (الفيضمياه  استغالل)ذلك تافياللت الى عقد ثالثينيات القرن املاض ي، وساعد على 

، ومن بين السدود املبنية على واد غريس لتحويل مياه الفيض نحو (مواقع بناء السدود)واد غريس  ومورفولوجيا

ًّسهل تافياللت، نجد:

  هكتار من مساحة سهل  (9000( ( أي ما يقارب%60)م لري حوالي 1935سد حميدة: تم بناءه سنة

ًّتافياللت، بكل من أولد الزهراء، تيزيمي...إلخ.

  هكتار بتافياللت، كما تم تعزيز  (8000)م لري مساحة تقدر ب 1953مولي إبراهيم: تم تجهيزه سنة سد

 م. 2001بناءه سنة 

ًّ، يبرز العدد اإلجمالي للسدود التحويلية ملياه الفيض بحوض غريس.)3رقم  )جدولًّ التاليوالجدول 



 (31-12ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 24 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 : عدد السدود التحويلية في حوض غريس3جدول رقم 

 املجموع ترابية  اسمنتية لفرعيةاألحواض ا الواد

10ًّ0ًّ10ًّ سافلة كلميمة تودغى-فركلة

7ًّ18ًّ25ًًّّعالية كلميمة غريس

18ًّ3ًّ21ًًّّغليل-فركلة فركلة

4ًّ0ًّ4ًًّّعالية غليل تودغى

39ًّ21ًّ60ًًّّ املجموع

 2020املصدر: وكالة الحوض املائي بالرشيدية، 

سرعة  تقليصأن لى أرض الواقع أو املبرمجة في املستقبل، إن من شأن هذه السدود التحويلية، سواء منها املنجزة ع

، مما (السدود التحويلية هذهمليون متر مكعب تقريبا  40تحويل حوالي )وحجم مياه الفيض داخل املجرى الرئيس ي 

ًّقد يساعد على إعادة تغدية الفرشة الباطنية والتقليل من حدة خطر الفيضانات باملنطقة.

 الباطنية بحوض غريس واألحواض املجاورة تعبئة املوارد املائية 2.3

ير م زيز م غريس ومعيدر ب
َ
ا وتستغل حاليًًّ متر مكعبمليون  (228) حوالييقدر حجم املياه الجوفية املعبأة في بأحواض ك

ًّعلى الشكل التالي:

ًّأو تلك التي ل تتوفر عليها  ا في املوارد املائية السطحيةسقي األراض ي الفالحية التي تعرف عجزًًّ -
ً

إن مساهمة ، وًّأصال

ًّفي السنة. تر مكعبمليون م (209)حجم إجمالي يقدر ب املياه الجوفية في سقي األراض ي الفالحية تصل إلى 

شارة في في السنة. وتجدر اإلًّ تر مكعبمليون م (19)املستغل يصل إلى للماء الصالح للشرب إن الحجم اإلجمالي  -

 ية.نة من التقلبات املناخوًّشات املائية العميقة، وبهذا تكون مأمأن كل املنشآت املائية تستغل الفرًّ صددهذا ال

 استخدامات املياه بحوض غريس  3.3

غريس ومعيدر حوالي -زيز-يصل الحجم اإلجمالي للموارد املائية املستغلة في القطاع الفالحي باألحواض املائية لكير

مقابل مياه جوفية. في  3مليون م 209سطحية، و مليون متر مكعب عبارة عن مياه 460متر مكعب، منها مليون  669

مليون متر مكعب للماء الصالح للشرب يتم تلبيتها كليا من املياه الجوفية. بذلك، يكون الحجم الكلي للموارد  19

 مليون متر مربع، والجدول املوالي يبرز مختلف استعمالت املوارد املائية 688املائية املستغلة باألحواض األربعة هو 

ًّاألربعة.املائية األحواض  وفية حسب القطاعات وحسبالسطحية والج

 ، زيز، غريس ومعيدر حسب القطاعات: استعماالت املوارد املائية بأحواض كير4جدول رقم 

 املجموع
(3املياه الجوفية )مليون م  املياه السطحية مليون م3  

 الحوض
لفالحةا  الفالحة املاء الشروب 

 كير 70.0 2.0 40.0 112.0

514.0 139.0 15.0 
 زيز 230.0

 غريس 130.0

 معيدر 30.0 2.0 30.0 62.0

 املجموع 460.0 19.0 209.0 688.0

 .2021املصدر: وكالة الحوض املائي بالرشيدية، سنة 
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 25 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

غريس ومعيدر حسب وًّزيز، وًّ، استعمالت املوارد املائية بأحواض كيرمن خالل الجدول أعاله، واملتعلق ب

فقط ملياه  (%2.76)مقابل  (%97.23)أن الفالحة تعتبر أكبر قطاع مستهلك للماء بما نسبته  نجدات، القطاع

ًّالشرب من مجموع املوارد املائية املعبئة.

مليون متر مكعب، معظمها  (119)تودغى، فيقدر استهالك املياه السطحية في الري ب -حوض غريسأما على مستوى 

، تصل )أغبالو نكردوس...إلخوًّتيفوناسين، وًّتودغى، )ة الجريان لبعض املجاري املائية مياه الفيض ثم املياه الدائم

املخطط املديري لوكالة الحوض املائي (من مجموع املوارد املائية بالحوض  (%79)نسبة املياه املعبئة حوالي 

حسب األحواض  توزيع استغالل هذه املوارد بحوض غريس التالي. ويبين الجدول )44، ص2021بالرشيدية، 

ًّالفرعية.

 : استخدام املياه في الزراعة بحوض غريس5جدول رقم 

 (Mm³)استهالك املياه السطحية  (ha)املساحة املسقية  الحوض الفرعي

1640ًّ18ًّ غريس العلوي وتاديغوست

2790ًّ15ًّ غريس الوسطى

3400ًّ34ًّ عالية تودغى

720ًّ5ًّ إفغ-عالية تانكرفا

3270ًّ15ًّ فركلة-تودغى

3440ًّ32ًّ س السفلىغري

15260ًّ119ًّ املجموع

 .2020املصدر: وكالة الحوض املائي بالرشيدية، سنة 

ًّ:ة حسب األحواض الفرعية بحوض غريساإلمكانيات املائي )6جدول رقم ) التالييوضح الجدول ومن ناحية ثانية، 

 : اإلمكانيات املائية بحوض غريس6جدول رقم 

 الحوض الفرعي

 

مساحة الحوض 

 (km²)ي الفرع

ارتفاع املاء املتدفق  (m³ /s) الصبيب

(mm) 

الواردات الطبيعية 

(Mm³) 

% 

609ًّ2.01ًّ13.8ًّ63.4ًّ40ًّ 4 مروتشة

2257ًّ1.92ًّ26.8ًّ60.6ًّ38ًّ تاديغوست

3088ًّ0.82ًّ8.7ًّ27ًّ17ًّ حميدا

2726ًّ0.25ًّ2.9ًّ8ًّ5ًّ غريس السفلى

12700ًّ0.85ًّ12.5ًّ159ًّ100ًّ املجموع

 .180مرجع سابق، ص  ،2017املصدر: باقي سعيد، 

من خالل ما سبق، يتبين أن هناك فرق كبير بين حجم الواردات املائية التي يستقبلها الحوض مقارنة بحجم املياه 

مما يعني ضياع جزء مهم من هذه املوارد والتي تكون الساكنة في حاجة إليها، مما يفرض مضاعفة  ؛املستهلكة

ًّ.بحوض غريس وتثمين املوارد املائيةًّتدبيرالجهود في هذا الصدد بخصوص عملية حسن 

ًّ
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 26 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 املائية بحوض غريس واألحواض املجاورة االحتياجات .4

 على مستوى املاء الصالح للشرب 1.4

حسب املخطط املديري للتنمية املندمجة للموارد املائية لوكالة الحوض املائي بالرشيدية، تمثل احتياجات السكان 

تتزايد سنة ليون متر مكعب؛ لم (18.7)حوالي  م2010معيدر سنة -غريس-زيز-رمن املاء الصالح للشرب بأحواض كي

( مليون 24.7)ومن املتوقع أن يصل حجم الطلب على املاء الصالح للشرب الى ( مليون متر مكعب، 21.7)الى  2020

باملناطق على التوالي، مع تزايد هذه الحتياجات  2035و 2030خالل سنة  ( مليون متر مكعب25متر مكعب و)

ي مقابل ذلك، يقدر حجم الطلب على املاء الصالح للشرب (، وف2 الشكل رقم(الحضرية مقارنة بنظيراتها القروية 

، ومن 2020سنة  تر مكعبمليون م (17.1)مقابل تر مكعب مليون م (14.7)بحوالي  2010زيز سنة -بحوض غريس

تر مليون م( 19.9 - 19.5)من  2035و 2030حلول سنة ب بحجم الطلب على املاء الصالح للشرًّاملتوقع أن يتزايد 

ًّ.)2الشكل رقم (  على التوالي مكعب

الشكلين التاليين  تطور الحتياجات من املاء املوجهة للشرب بحوض غريس وأحواض أخرى مجاورة مشابهة  ويبرز 

ًّمن حيث الخصائص الطبيعية والبشرية على سبيل املقارنة.

 ى املاء الصالح للشرب بأحواض كير، زيز، غريس، معيدر: تطور الطلب عل2شكل رقم 

 
 بتصرف 2020املصدر: وكالة الحوض املائي بالرشيدية، سنة 

 

 غريس-: تطور الطلب على املاء الصالح للشرب بحوض زيز3شكل رقم 

 

2010 2020 2030 2035

الحضري 9.8 11.8 13.9 14.9

القروي 8.9 9.9 10.8 10.2

المجموع 18.7 21.7 24.7 25
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 بتصرف 2020املصدر: وكالة الحوض املائي بالرشيدية، سنة 

ًّ-زيز-لشممرب بأحواض كيريتم تلبية مجموع الحتياجات املائية ل ات ا من املياه الجوفية بالفرشممغريس ومعيدر أسمماسممً

الفرشمممممممممممممة وًّقناة تافياللت، وًّتينجداد، -قناة كومليمةوًّاملائية التالية: الفرشمممممممممممممة املائية لملطلس الكبير )الجوراسممممممممممممميك(، 

 الفرشة املائية لتينغير.وًّالفرشة املائية لتافياللت، وًّاملائية الطباشيرية، 

 ى القطاع الفالحي على مستو  2.4

-في إطار تحيين املخطط املديري، تقرر تحديد الحتياجات الشهرية من املاء الزراعي من خالل تطبيق معادلة بالني

( باستعمال معامالت زراعية، وعليه فقد تم افتراض أن احتياجات األشجار من املاء تبلغ Blaney-Criddleكريدلي )

 عبر من الحجم الضمممممممممممائع (٪70)ا يفترض أيضممممممممممما أن الشمممممممممممجرة تتطلب ما يعادل من الحتياجات النظرية. كم (30٪)

يمة طع األرضمممممممممممممترشمممممممممممممميح التربممة. وتجممد هممذه النظريممة تبريرهمما في ضممممممممممممممعف كثممافممة املزروعممات وتوزيعهمما على مسممممممممممممممتوى الق

مليون  (1004)إن الحتياجات اإلجمالية من مياه السقي بالنسبة ألحواض كير زيز غريس ومعيدر تقدر ب املزروعة. 

 / سنة وهي موزعة على النحو التالي:تر مكعبم

 كير زيز غريس ومعيدرالحالية من املياه املخصصة للزراعة بأحواض  : الحاجيات7جدول رقم 

 األحواض (³متطلبات املزروعات املسقية )م م  (³متطلبات تربية املواش ي )م م 

3 

 بوعنان-كير  130,57

 غريس-زيز 728,22

 دراملعي 142,21

 املجموع 1004

 بتصرف. 2020املصدر: وكالة الحوض املائي بالرشيدية، سنة  

ومن أجمممل تحمممديمممد الحتيممماجمممات املسممممممممممممممتقبليمممة من امليممماه تم اعتمممماد الحجم املحمممدد في الحمممالمممة الراهنمممة مع إضممممممممممممممممافمممة 

غريس -زهكتار، زي (4000)هكتار كتوسمممممممميع مقسمممممممممة على الشممممممممكل التالي: كير  (10000)احتياجات مسمممممممماحة تقدر ب 

بالنسممممبة لجميع الوحدات )مع تحسممممن طفيف للفعالية  (٪45)هكتار. كما تم اعتماد فعالية عامة تقدر ب  (6000)

ًّبالنسبة لنظام السقي التقليدي القائم، واعتماد نظام الري بالتنقيط بالنسبة للمساحات الجديدة(.

 االعداد املائي وتحقيق االستدامة أفاق .5

العداد املائي التي من شمممممممممممأنها تحقيق اسمممممممممممتدامة املوارد املائية وحسمممممممممممن تدبيرها بحوض  يمكن تقسممممممممممميم تدابير وأفاق

 غريس كالتالي:

إن التفكير ل يجب أن ينصب على تغيير الزراعات وإيجاد بدائل زراعية فقط، وإنما إيجاد حلول آنية  -

دود د لتخزين املاء، وسإلرواء عطش القرى املنكوبة، والتفكير بشكل جدي على املدى املتوسط لبناء سدوًّ

ًّتلية وبناء حواجز لالستفادة من مياه الفيض وتعبئة الفرشة املائية املنهوكة.  
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القاض ي بتنظيم املوارد املائية، وفرض عقوبات زجرية على  35-15التطبيق الفعلي واآلني لقانون املاء  -

ًّاملخالفين لبنوده ومقتضياته.

السقي التقليدية السائدة في املنطقة، وجعلها أكثر مالئمة لظروف  تغيير السلوكات واألنماط الزراعية وطرقًّ -

 الخصاص املائي. سواء املزروعات املتداولة أو من حيث تقنيات الري التي يجب أن تصبح أكثر عصرنة،

ا والتي اعتمدت على تقنيات السقي بالتنقيط، ن جل الضيعات الفالحية التي قمنا بزيارتها ميدانيًًّإحيث 

ًّستغالل املياه. القتصاد في االيتها ونجاعتها الكبيرة في تدبير املوارد املائية وحمايتها من التبخر وًّأثبتت فع

املراقبة الشديدة لآلبار غير املصرح بها وإغالق بعضها، حيث أصبحت هذه الثقوب العشوائية تهدد األمن  -

 عاف صبيب العيون، خاصة الخطارات.املائي باملنطقة وأدت كثرتها إلى الرفع من عمق الفرشة املائية وإض

التفكير في سن ووضع قوانين من طرف الجهات املعنية تمنع إدخال مزروعات دخيلة على املنطقة ذات  -

 ا(، والتي تعمل على استهالك واستملزاف ما تبقىهدف تسويقي كالفواكه الصيفية )البطيخ األحمر خصوصًًّ

ًّ.)أزاك نووشن...وًّبور الخربات، (من املوارد املائية الباطنية 

ه قصد توفير هذوًّعلى باقي الواحات، بدل القتصار على املركز الحضري،  شبكة الصرف الصحيتعميم  -

 املياه واستعمالها بعد معالجتها في القطاعين الفالحي.

بناء جسر للتواصل بين املؤسسات املحلية التي تهتم بالشأن املحلي وبين الساكنة قصد التواصل أول ثم  -

 ية وتحسيس هذه األجيال بأهمية املياه في املناطق الجافة وضرورة الحفاظ عليها.التوع

 خاتمة  .6

اقتصادية، اجتماعية، (يعرف حوف غريس بالجنوب الشرقي للمغرب الى جانب التغيرات املناخية، تحولت متعددة 

التي اهتمت بالحوض يتضح ، كما يتضح من خالل العديد من الحصائيات واملؤشرات ملعظم الدراسات )مجالية...

سيادة املناخ الجاف والصحراوي طيلة السنة، وهو ما أكدته الطرق العلمية لكوسن وحتى التصنيف املناخي ألمبيرجي 

أن السياق العام لتطور التساقطات السنوية باملحطات بحوض غريس،  كما، مؤشر دو مارطونًّثم تصنيف كوبن وًّ

وكذلك الفترات الجافة بمختلف مستوياتها.  ISPتلف تصنيفاتها حسب مؤشر شهدت تدبدبا بين الفترات الرطبة بمخ

ًّومن تجليات ومظاهر ذلك، نجد: 

ملم/السنة، أي ما يعادل إمكانية هطول  (121)املتوسط السنوي ملعدل التساقطات السنوية يقدر ب  -

 مليار متر مكعب من التساقطات، (1.53)

-ملم عند مستوى الحوض الفرعي غريس (2.9)ستوى الحوض تباين التساقطات املطرية الشهرية على م -

ملم  12.5ملم، بمتوسط  (26.8)تانديست، مقابل قيمة قصوى على مستوى الحوض الفرعي تاديغوست 

 ا على مستوى الحوض،شهريًًّ
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ملم، مقارنة مع األحواض الفرعية  91.6تسجيل عجز كبير على مستوى محطة أيت بويجان، الذي يبلغ  -

 .ملم (121.2)ابل تسجيل أعلى كمية للتساقطات في الحوض الفرعي تاديغوست األخرى، مق

ملم بمحطة  (3474)ملم بمحطة أموكر تاغيا و (2501)ارتفاع كبير في كمية املياه املتبخرة، إذ تتراوح ما بين  -

 .مروتشة

 أمتار في الثانية، (8)و (1.4)رياح قوية وجافة، تتراوح سرعتها ما بين  -

من املوارد القابلة  (%75)مليون متر مكعب، أي ما يمثل  (119)ملياه السطحية في حوض غريس تبلغ تعبئة ا -

ًّمليون متر مكعب، (40)مليون متر مكعب، وبالتالي ضياع حوالي  (159(للتعبئة 

لسنوات ارغم املجهودات املبذولة خالل كل هذه العناصر السالفة الذكر، أثرت بشكل كبير على تدبير املوارد املائية، ف

ا ما يزال قائما لحدود اليوم، نظرًًّ )اواحة فركلة نموذًجًّ(فمشكل املاء الصالح للشرب بواحات حوض غريس  األخيرة،

ا فقط على الدواوير، بل تجاوزها الى املجال الحضري، فرغم وهذا لم يعد مقتصرًًّ للطلب املتزايد في ظل قلة املياه،

هي ل تسد حاجيات الساكنة املتزايد بدليل النقطاعات املتكررة للماء توفير شبكة توزيع املاء الصالح للشرب، ف

إضافة الى أن املياه  )ادار أميرًًّ(عدة ساعات خالل اليوم، أو لعدة أيام بدون قطرة ماء في املناطق القروية البعيدة 

ى لدى اإلنسان الواحي الذي لذلك، حظي عنصر املاء بأهمية كبرًّ ا في نسبة  امللوحة.ا مهًمًّاملوزعة بها تعرف ارتفاعًًّ

استطاع في القدم التأقلم والتكيف مع عنصر الندرة، حيث ابتكر عدة أليات وتقنيات تقليدية، وأسس تنظيمات 

اجتماعية وقوانين عرفية، لكن معظمها عرف خالل العقود األخيرة تراجعا وعوضت بأخرى حديثة وعصرية مثل 

لى جانب التغيرات املناخية التي تعرفها املنطقة في إطرد. مما ساهم محطات الضخ العصرية التي انتشرت بشكل م

ًّحدوث تحولت بيئية جذرية ومتنوعة. 

في هذا السياق، تتمثل بعض التوصيات املقترحة من أجل تحقيق استدامة املوارد املائية وتقوية التكيف مع 

ًّالتغيرات املناخية والطلب املتزايد بحوض غريس فيما يلي: 

 شطة مندمجة تحترم الخصوصيات البيئية املحلية وتشجع على الحفاظ على املوارد املائية.خلق أن -

وتقييم للموارد املائية كاملة على جميع مستوياتها  ،القيام بدراسات هيدرولوجية تمكن من التعرف -

 السطحية والباطنية للمنطقة.

روا املسؤولين الفالحيين باملنطقة ليساي ضرورة تغيير أشكال وطرق اإلرشاد الفالحي املحلي وإعادة تكوين -

ًّ.املنتوجات الحديثة والدخيلة

إعطاء صالحيات واسعة للجهات حتى تتمكن من وضع سياسات تنموية كاملة ومندمجة تأخذ بعين العتبار  -

 الخصوصيات املناخية واملائية للواحات.
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 املراجع .7

 املراجع العربية 1.7

الحق في املاء وإشكالية التغيرات  ،2020عبد االله عبدالوي، حسن عالوي،  أعفير مصطفى ، خويا عبد الصمد ، -

، املوسوم ب الجيل الثالث لحقوق 110املناخية باملغرب، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، العدد 

 النسان السياق والشكاليات.

، نشأة وتدبير خطر الفيضانات باملناطق شبه 2020أعفير مصطفى وخويا عبد الصمد وعبدالوي عبد االله، -

أبريل ببني مالل حول  تقوية تكيف األنظمة  19و18و 17الجافة: حالة واحة فركلة، أشغال الندوة الدولية أيام 

، بني مالل، work Bureauاملائية في ظل التغيرات العامة من القياس الهيدرولوجي الى نماذ  التدبير  مطبعة 

 املغرب.

اسهام في الدراسة الهيدرولوجية واملورفولوجيا لحوض دادس وتودغى  دبلوم الدراسات  ،1983إبراهيم، أقديم  -

 العليا، جامعة محمد الخامس، كلية األداب والعلوم النسانية الرباط.

امة على عالتنبؤ بتطورات املنظومة البيئية والتغيرات املناخية باملغرب وبعض تأثيراتها ال ،2013باحو عبد العزيز،  -

التطور املستقبلي للبيئة املغربية، مؤلف جماعي، املنظومات البيئية والتنبؤ: مقاربات ونماذ ، منشورات كلية 

ًّ. 25اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس، فاس، رقم 

ت ، التغيرات املناخية املعاصرة باملغرب وانعكاساتها على املوارد املائية، حالة واحا2017باحو عبد العزيز،  -

تافياللت ودرعة بالجنوب الشرقي املغربي، ورد في: التراث اليكوثقافي وتثمين املوارد الواحية والجبلية، منشورات 

 .الجبلية دامة بالواحات واملناطقاملركز الدولي للدراسات واألبحاث الستراتيجية في الحكامة املجالية والتنمية املست

 قتصادية والجتماعية والثقافية التابعة لملمم املتحدة.  لجنة الحقوق ال 10التعليق العام رقم  -

، التغيرات املناخية وتنامي الضخ العصري ملياه 2022 ،مصطفىوعبدالوي عبد االله وأعفير خويا عبد الصمد  -

الري بواحات الجنوب الشرقي للمغرب: واحة فركلة بحوض غريس نموذجا، مجلة ليبيا للدراسات الجغرافية، 

 فرع املنطقة الوسطى.-لث، تصدر عن الجمعية الجغرافية الليبيةالعدد الثا

التدبير الجتماعي للموارد املائية في ظل األزمات  ،2021خويا عبد الصمد وعبدالوي عبد االله وأعفير مصطفى،  -

تمع، جاملرتبطة بالتغيرات املناخية، نموذ  واحة فركلة، مؤلف جماعي حول النموذ  التنموية الجديد )اللغة، امل

 ، منشورات مركز أفاق للدراسات واألبحاث، طنجة، املغرب) التراب، تدبير املخاطر

الخطارة كتقنية للتكيف والتأقلم مع التغيرات  ،2021خويا عبد الصمد وعبدالوي عبد االله وأعفير مصطفى،  -

غرب، التحديات وأساليب املناخية بواحات تافياللت: حالة واحة فركلة، مؤلف جماعي حول القضايا البيئية بامل

التدبير املستدام، منشورات مختبر املجال، التاريخ الدينامية والتنمية املستدامة، الكلية متعددة التخصصات 

ًّبتازة، املغرب.

مؤشرات الندرة املائية في ظل التغيرات املناخية  ،2021خويا عبد الصمد وعبدالوي عبد االله وأعفير مصطفى،  -

ة، حالة حوض غريس بالجنوب الشرقي للمغرب، مؤلف جماعي حول األمن املائي ورهانات والرهانات التنموي

  التنمية املستدامة بالواحات املغربية، منشورات مجلة واحات املغرب، العدد الثامن، املغرب.
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ـــــــــــــــــــــــ:يوثق هذا الب  تنمية في التعليمية التقنيات دورًّ(: 2022) املاحي، فر  هللا محمد الكامل&  بالل، صمممممممممممممديق األمين أحمد حث كـ

، تراتيجية للكوارث وإدارة الفرصمجلة الدراسمممممممات السممممممم ،املعلم/الطالب نظرًّ وجهة من التعليمية الزمات ملعالجة املهنية الكفايات

ًّ.58-32 (، أملانيا، ص16)العدد (، 4)املجلد 
 

 املستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التقنيات التعليمية في تنمية الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب /املعلمين 

، وتكون للدراسة أداة الستبانةاستخدم تم كما  الوصفي،املنهج الدراسة  اتبعتبكلية التربية جامعة وادي النيل، 

( 418م( البالغ عددهم )2013/املعلمين بكلية التربية جامعة وادي النيل دفعة )مجتمع الدراسمممممة من جميع الطالب

( طممالممب وطممالبممة، وقممد 90قصمممممممممممممممديممة من مجتمع الممدراسمممممممممممممممة بلغ عممددهمما ) عينممة انطممالممب وطممالبممة، حيممث اختممار البمماحثمم

توجد  لًّوًّ .ةالتقنيات التعليمية في تنمية الكفايات املهنية بدرجة عالي اسمممتخدامالدراسمممة عن إسمممهام  نتائج كشمممفت

( بين متوسممممممممممطات اسممممممممممتجابات أفراد عينة الدراسممممممممممة حول 0,05فروق ذات دللة إحصممممممممممائية عند مسممممممممممتوى الدللة )

ًّ./ أدبي(علمي)األكاديمي التعليمية في تنمية الكفايات املهنية تعزى ملتغير املساق  التقنيات استخدامإسهام 

 الطالب /املعلم. هنية،املالكفايات  التعليمية، التقنياتاملفتاحية: الكلمات 

Abstract 
This study aimed at identifying effectiveness of using educational techniques in developing 

the professional competence of the student teacher in light of students - teacher's point of 

view at College of Education, Nile Valley University. The study community consists of all 

students – teacher's ad College of Education, Nile Valley University, 2013 batch totaling 

418 individual. The researcher selected a deliberate sample totaling 90 individual from 

study community. The results of the study revealed the contribution of the use of educational 

techniques to the development of professional competencies in a high degree. There are no 

statistically significant differences at the significance level (0.05) between the averages of 
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the study sample responses about the contribution of the use of educational techniques in 

the development of professional competencies due to the academic course variable 

(scientific / literary). 
Keywords: Educational techniques, Professional competence, Student – teacher 

 امللخص املفاهيمي

 
ً
 أسممممماسممممميا

ً
عد التقنيات التعليمية ركنا

ُ
أصمممممبح من وًّ من النظام التعليمي ل يتجزأ من أركان العملية التعليمية وجزءت

 ما يسمممممممممممممهم م في خدمة التعليم هاالضمممممممممممممروري توظيف
ً
أن  اعتبارًّبالكفايات املهنية لطالب كلية التربية،  تنميةفي ايجابا

رة على امتالك واسممممممممممممممتخمممدام املعرفمممة والقيمممام بمممأداء املهمممارات التعليميمممة املرتبطمممة بتلمممك الكفمممايمممات املهنيمممة تمثمممل القمممد

ية تقود بدورها في معالجة الزمات التعليم والتي تحسين مخرجات التعليم، مما يؤدياملعرفة في املواقف التعليمية 

ًّفي الحقل التعليمي والتربوي.

نيات التعليمية في تنمية الكفايات املهنية ملعالجة االزمات دور التقالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي ل

 املعلم/وجهة نظر الطالب التعليمية من

ًّ
ي تنمية دور التقنيات التعليمية فوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات لتقييم 

 املعلم/طالبمن وجهة نظر ال  التعليميةالكفايات املهنية ملعالجة الزمات 

مية دور التقنيات التعلي

في تنمية الكفايات 
ات املهنية ملعالجة االزم

التعليمية من وجهة 

املعلم/نظر الطالب

تحديد األزمات 

التعليمية 
الناتجة عن 

ت ضعف الكفايا

املهنية
تحديد 

الكفايات 
ة املهنية الالزم

مللطالب املعل

ات تحديد التقني

التعليمية 
ئة املتاحة بالبي

التعليمية

تصنيف تدرج

أدوار التقنيات
التعلمية 

املتاحة

ات توظيف التقني

احة التعليمية املت
في تنمية 

يةالكفايات املهن

تحسين 

مخرجات 
التعليم 
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 تطلعات مستقبلية: 

عضاء هيئة التدريس.إجراء دراسة مسحية لواقع استخدام التقنيات التعليمية بكلية التربية من وجهة نظر أ 

 .تقويم محتوى مقررات التقنيات التعليمية ومدى مالءمتها للتطورات العصرية 

 التعليميةإجراء دراسة مسحية للتعرف على مدى توافر الكفايات التكنولوجية لدى أعضاء هيئة التدريس لتوظيف مستحدثات تقنيات التعليم في العملية 

 المعلم/بالطال نظروجهة  من التعليميةلمعالجة االزمات  ة الكفايات المهنيةالتعليمية في تنمي تالتقنيا دور

( 0,05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ) لًّوًّ التقنيات التعليمية في تنمية الكفايات املهنية بدرجة عالية. استخدامالدراسة عن إسهام  نتائج كشفت 

 ي()علمي/ أدباألكاديمي التعليمية في تنمية الكفايات املهنية تعزى ملتغير املساق  التقنيات استخدامالدراسة حول إسهام بين متوسطات استجابات أفراد عينة 

حديثة لتلبي لا ضرورة إعادة النظر في محتوى برامج التربية العملية للطالب/املعلم وضرورة تصميم وإنتا  برامجها في ضوء مستحدثات التقنيات التعليميةأوصت الدراسة ب

 بالطالب املعلمين.الحاجات التدريسية الخاصة 

ةز زرت مضررررررررررررلنظر يف طرر إعدال ا طلب يف عإر إعبل اإدمة حب ث ي إ علرت يز  لى  إعيبزا  ةب اعظلم إعبل اإدمة حب  ةب إيررررررررررررى عإ  إعى دزط  إعى-1

لوصف ظاهر الدراسة ومعالجتها، وذلك  املنهج الوصفياتبعت الدراسة  

 .للدراسة ةأدا لستبانةباستخدام ا

 للتدفق املعرفي الهائل 
ً
فإن الحقل التعليمي بحاجة ماسممممة ملخرجات تعليم نظرا

تواكمممب همممذا النمو املتسمممممممممممممممارع ويمكن أن يتم ذلمممك من خالل تنميمممة الكفمممايمممات 

املهنيممة للطممالممب/املعلم بممإعتبمماره معلم املسممممممممممممتقبممل، ممما يتطلممب إملممامممه بمماملعممارف 

 .العلمية في مجال تخصصه، وإملامه املعرفي بمهنة التعليم

رف على دور التقنيات التعليمية في تنمية الكفايات هدفت الدراسممممممممممممة إلى التع

 من وجهة نظر الطالب /املعلمين بكلية التربية جامعة وادي النيل املهنية
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

عممد
ُ
 م ت

ً
 أسممممممممممممممماسمممممممممممممميمما

ً
من النظممام التعليمي، وتطورت  ل يتجزأ ن أركممان العمليممة التعليميممة وجزءًًّالتقنيممات التعليميممة ركنمما

عليمي في الحقل الت السممممممممتعمالالتقنيات التعليمية وأخذت مسممممممممميات مختلفة كالوسممممممممائل التعليمية التي كانت شممممممممائعة 

ربوي، ثم ظهرت األجهزة التعليمية كمرحلة متطورة تسممممممممممممممتخدم فيها األلة التقنية في العملية التعليمية، وفي مرحلة والت

ًّ
ً
رتبط مفهوم التقنيمممات التعليميمممة بمممالتقمممدم في مجمممال العلوم التقنيمممة حيمممث ظهرت املفممماهيم الجمممديمممدة في ، واأكثر تطورا

ًّم.تقنيات التعليم بما يعرف بمستحدثات تقنيات التعلي

توظيف التقنيات التعليمية في خدمة التعليم، ويمكن تحقيق ذلك بترسممممممممممميخ مفهوم  اهتمت املؤسمممممممممممسمممممممممممات التعليمية في

مثل القدرة أن الكفايات املهنية ت باعتبارًّ، الطلبةالكفايات املهنية لدى  اكتسمممابما يسممماهم في مربط التعليم بالتقنية، 

ملهارات التعليمية املرتبطة بتلك املعرفة في املواقف التعليمية، وتكمن على امتالك واسممممممممممممممتخدام املعرفة والقيام بأداء ا

 ملمممارسمممممممممممممممة مهنممة التعليمفي تحسممممممممممممممين مخرجممات التعليم، ممما يجعممل توافرهمم اكتسمممممممممممممممابهمماأهميممة 
ً
 . وتعتبر التقنيمماتا شممممممممممممممرطمما

لفة ه بأقل قدر من التكمجموعة املعارف واملهارات واإلجراءات والتجاهات التي يحتاجها املعلم للقيام بعمل التعليمية

 إلجازته في 
ً
والجهد والوقت، والتي ل يستطيع بدونها أن يؤدي واجبه بالشكل املطلوب، ومن ثم ُيعد توافرها لديه شرطا

ًّ(. م2005، األحمد) العمل

ا يقوم يمف هالذا يمكن حصمممممممممر  ؛ول يقتصمممممممممر دور الكفايات املهنية في الجانب اإلعدادي للمعلم، ولكنه يمتد إلى تقويمه

 على 
ً
 للحكم  اكتسمممممابهابه املعلم من إنجازات والتي تعتبر مؤشمممممرا

ً
، وفي ى أدائهعلوتحققها وتصمممممبح في نفس الوقت معيارا

صمممممممممممت أوًّ ت التعليمية التي يمتلكها الطالببعض الدراسمممممممممممات لتقصممممممممممم ي الكفايا اتجهتهذا السمممممممممممياق 
ُ
ل
َ
 املعلمين، حيث خ

والدورات التدريبية التي تعمل على تطوير كفايات املعلمين وإجراء بحوث إعداد البرامج  إلى( 2015، أبو شممممممماورًّ)دراسمممممممة 

أن املعلمين يحتاجون  إلى( 2015)درار، وتوصممممملت دراسمممممة  .مكملة تسممممماعد املختصمممممين التربويين على التحديث والتطوير

ًّخصية. لتوافر الكفايات التدريسية في مجالت الكفايات العلمية، والكفايات املهنية، والكفايات الش

ة توصممممملت دراسمممممحيث حاولت بعض الدراسمممممات التعرف على مسممممماهمة املقررات الدراسمممممية في تنمية الكفايات املهنية، وًّ

م( إلى أن برنامج قسممممم املناطج وطرائق التدريس يسمممماهم في تنمية الكفايات املهنية األسمممماسممممية للطالب 2004، الخطابي)

ى املطلوب الذي يسمممممممممممممم ى إليه املسممممممممممممممئولين عن إعداد املعلم قبل وأثناء إلى املسممممممممممممممتوًّ ل ترقىاملعلمين، إل أن املسمممممممممممممماهمة 

الوثيق بين كل مقرر من املقررات الدراسية كل على حده والكفايات املهنية، مع وجود  الرتباطالخدمة، وأظهرت مدى 

جالت امل لختالفى الدراسمممممممممممية والكفايات املهنية، يعزًّ املقرراتاختالف في وجهة نظر عينة الدراسمممممممممممة نحو العالقة بين 

ًّالرئيسية. 

 في تطوير كفايات املعلم في مجال تخطيط إلى ( 2017 ،جبر هللا)وتوصمممممملت دراسممممممة 
ً
 فاعال

ً
أن التقدم التكنولوجي له دورا

الدرس. ويوفر له نماذ  تصممممممممممممممميمية يسممممممممممممممتخدمها في تنفيذ الدرس ويعمل على تطوير املعلم ويسمممممممممممممماعده في بناء عالقات 

وتعد هذه الدراسممممممات مؤشممممممرات للتعرف على مسممممممتوى  ل عليه القيام بمشمممممماريع العمل الجماعي.إجتماعية واسممممممعة تسممممممه
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الطالب/املعلم، ودور املقررات الدراسممية في اكتسممابها، وفي ذات السممياق تأتي هذه الدراسممة للتعرف على  لدىالكفايات 

ًّملعلم.دور التقنيات التعليمية في تنمية الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب /ا

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

 للتدفق املعرفي الهائل فإن الحقل التعليمي بحاجة ماسممممممممممة ملخرجات تعليم تواكب هذا النمو املتسممممممممممارع ويمكن أن 
ً
نظرا

مية معلم املسممممممممممتقبل، ما يتطلب إملامه باملعارف العل باعتبارهيتم ذلك من خالل تنمية الكفايات املهنية للطالب/املعلم 

 ليمية فيالتعمدى اسممممهام التقنيات  الدراسممممة للتعرففي مجال تخصممممصممممه، وإملامه املعرفي بمهنة التعليم، لذا تأتي هذه 

، واملسممممممممممممممتهدف بالتأ باعتبارهتنمية الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب/املعلم 
ً
هيل املمارس للعملية التعليمية تدريبا

 من قبل الكلية. وتتحدد مشكلة الب
ً
مية ما دور استخدام التقنيات التعليمية في تن حث في السؤال الرئيس التالي:مسبقا

ة والذي تتطلب اإلجابة عليه اإلجابوجهة نظر الطالب /املعلم بكلية التربية جامعة وادي النيل؟  املهنية منالكفايات 

ًّعن األسئلة الفرعية التالية:

  الكفايات املهنية من وجهة الطالب/املعلم بكلية التربية الوسائل التعليمية في تنمية  استخدامما مدى إسهام

 ؟النيل/جامعة وادي 

  األجهزة التعليمية في تنمية الكفايات املهنية من وجهة الطالب/املعلم بكلية التربية  اسممممممتخدامما مدى إسممممممهام

 /جامعة وادي النيل؟

 ملهنية من وجهة الطالب/املعلم مسمممممممممممتحدثات تقنيات التعليم في تنمية الكفايات ا اسمممممممممممتخداممدى إسمممممممممممهام  ما

 بكلية التربية /جامعة وادي النيل؟

 ( بين متوسممممممممممطات اسممممممممممتجابات أفراد عينة 0.05هل توجد فروق ذات دللة إحصممممممممممائية عند مسممممممممممتوى الدللة )

الوسمممائل التعليمية في تنمية الكفايات املهنية من وجهة الطالب/املعلم  اسمممتخدامالدراسمممة حول مدى إسمممهام 

 ؟ر املساق األكاديمي )علمي/ أدبي(تعزى ملتغي

 ( بين بين متوسممطات اسممت0.05هل توجد فروق ذات دللة إحصممائية عند مسممتوى الدللة ) جابات أفراد عينة

علمي/ ر املسمممماق األكاديمي )سممممتخدام األجهزة التعليمية في تنمية الكفايات املهنية تعزى ملتغياالدراسممممة إسممممهام 

  ؟أدبي(

 جابات أفراد عينة ( بين بين متوسممطات اسممت0.05ة إحصممائية عند مسممتوى الدللة )هل توجد فروق ذات دلل

سممممممممممممممتخدام مسممممممممممممممتحدثات تقنيات التعليم في تنمية الكفايات املهنية تعزى ملتغير املسمممممممممممممماق االدراسممممممممممممممة إسممممممممممممممهام 

 ؟األكاديمي )علمي/ أدبي(

 أهداف الدراسة: 3.1

مية الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب/ املعلم بكلية الوسمممممممممممممائل التعليمية في تن على دورًّلتعرف لهدفت الدراسمممممممممممممة 

 ، وتفرعت منه األهداف التاليةجامعة وادي النيلفي التربية 
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  األجهزة التعليمية في تنمية الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب/ املعلم بكلية  اسممممتخداممدى إسممممهام بيان

 جامعة وادي النيل.في التربية 

  وجهة نظر الطالب/ املعلم  املهنية منسممممممممممممممتحدثات تقنيات التعليم في تنمية الكفايات إسممممممممممممممهام م درجةقياس

 جامعة وادي النيل.في  بكلية التربية

  أفراد عينة الدراسممممممممممممممة حول مدى اسممممممممممممممهام  اسممممممممممممممتجاباتاملسمممممممممممممماق األكاديمي )علمي/ أدبي( على  أثر متغيرًّتحليل

ي فمن وجهمممة نظر الطمممالمممب/ املعلم بكليمممة التربيمممة سممممممممممممممتخمممدام التقنيمممات التعليميمممة في تنميمممة الكفمممايمممات املهنيمممة ا

ًّجامعة وادي النيل.

 أهمية الدراسة: 4.1

ًّيلي: فيماتكمن أهمية الدراسة 

 عليميمممة في خمممدممممة التعليميتوافق البحمممث مع التجممماهمممات الحمممديثمممة في توظيف التقنيمممات الت: األهميــة العلميــة 1.4.1

مدى إسممممممهام اسممممممتخدام التقنيات التعليمية في تنمية الكفايات  د تسممممممهم نتائج البحث في الكشممممممف عن، مما قوالتدريب

كفايات أسمممممماليب تنمية ال لتطويرًّ السممممممتراتيجياتتسمممممماعد نتائج البحث في وضممممممع ، وًّهنية من وجهة نظر الطالب/املعلمامل

ًّالتقنيات التعليمية. باستخداماملهنية 

علمين وهي الفئة املنوط بها ممارسممة مهنة التدريس هذه الدراسممة فئة الطالب/ امل تناولت: األهمية التطبيقية 2.4.1

في املسممتقبل فكان لبد من تسممليط الضمموء على ارائهم للتعرف على مدى اسممتفادتهم من اسممتخدام التقنيات التعليمية 

 في تنمية كفاياتهم املهنية ملعالجة األزمات التعليمية في مجال التربية والتعليم .

 منهجية الدراسة: 5.1

 لتحقيق اهداف الدراسمممة باعتبارهسممماسمممية على املنهج الوصمممفي أهذه الدراسمممة بصمممفة اسمممتندت 
ً
مناسمممبته وًّ األكثر توافقا

 لظاهرة املشكلة البحثية وذلك من خالل استخدام الستبانة أداة لجمع املعلومات من افراد عينة الدراسة.

 حدود الدراسة: 6.1

ًّم2018تقع الدراسة في العام  :الزمانية الحدود1-6-1

ًّ، السودان.كلية التربية بجامعة وادي النيل الحدود املكانية: 1-6-2

 ن وجهةم ملعالجة األزمات التعليمية دور التقنيات التعليمية في تنمية الكفايات املهنية الحدود املوضــــــــــــوعية: 1-6-3

ًّنظر الطالب/ املعلم.

 الدراسات السابقة: 7.1

)التربيــة البــدنيــة( قبــل الخــدمــة أثنــاء  املعلم  أداء الطــالــب: بعنوان،  (Yeung, 2001)دراســـــــــــــة يونغ  1-7-1

 ممارسة التدريس في هونغ كونغ
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The Performance of pre-Service Student Teacher (Physical Education) During Teaching 

Practice in Hong Kong 

ة من في املدارس املتعاونة، تكونت عينة الدراسأثناء فترة التدريب العملي  املعلم فيهدفت إلى تقص ي كفايات الطالب/ 

(120 )ًّ
ً
من الطلبة املعلمين في جامعة هونغ كونغ، وتوصممممممممممممملت الدراسمممممممممممممة إلى مجموعة املعوقات والصمممممممممممممعوبات التي  طالبا

هارات امل هموافتقاد الدراسممممممممممممممية،تواجه الطلبة املعلمين، منها عدم كفاية الخلفية العلمية واملعرفية عن املوضمممممممممممممموعات 

ًّالصفية.للقدرة على تنظيم الوقت، وضبط السلوك داخل الغرفة  وافتقارهمكية الحرًّ

إعــــداد معلمي مرحلــــة مــــا قبــــل الخــــدمــــة االبتــــدائيــــة بعنوان: ، (Alison,  2006دراســـــــــــــــة اليســــــــــــون ) 1-7-2

 الستخدام مواد مناهج الرياضيات.

 Preparing Elementary Preservice Teachers to Use Mathematics Curriculum Materials. 

 لعدم معرفتهم 
ً
هدفت الدراسممممممممممممممة إلى تطوير أفكار الطالب املعلمين في الفصممممممممممممممول أثناء تدريبهم على التدريس الجيد نظرا

بالتحديات التى تواجههم في الفصممممممممول الحقيقية للتدريس وغير مدركين لطرق تدريس الرياضمممممممميات، واسممممممممتخدم الباحث 

مدرس من مدرسمممم ي ما  (15ة التجريبية الواحدة، وتكونت عينة الدراسممممة من )املجموع باسممممتخداماملنهج شممممبه التجريبي 

درسمممم ي ما قبل الخدمة، بأن أنشممممطة الدورة مفيدة في تعلمهم كيفية قبل الخدمة، وأظهرت نتائج الدراسممممة ردود فعل ُمًّ

عماممل مع ممادة اسممممممممممممممتخمدام املنهج الريماضمممممممممممممم ي، كمما رأى البعض األخر أن األنشممممممممممممممطمة كمانمت مفيمدة لهم في تعلم كيفيمة الت

ًّالرياضيات.

دراســـــة ملـــــحية لواقع مقررات الوســـــائل وتقنيات التعليم في  ، بعنوان:م(2006القحطاني،)دراســـــة  1-7-3

 التربية القرى، كليةكليات املعلمين، جامعة أم 

 ةهممممدفممممت الممممدراسمممممممممممممممممة إلى التعرف على واقع مقررات الوسمممممممممممممممممائممممل وتقنيممممات التعليم في كليممممات املعلمين بمممماململكممممة العربيمممم

 اءداة للدراسمممة لسمممتطالع آرًّأ السمممتبانةاسمممتخدم وًّالتحليلي املسمممحي، وًّاملنهج الوصمممفي  الدراسمممة تسمممتخدماالسمممعودية، 

سممممممممممممممتطالع أعضمممممممممممممماء هيئة امدى تحقيقه األهداف واملهارات وًّ الطالب في مقررات الوسممممممممممممممائل وتقنيات التعليم من حيث

توصمممممممممممممملت  .فة الكفايات الالزمة لهم ودرجة ممارسممممممممممممممتهم لهاالتدريس في أقسممممممممممممممام تقنيات التعليم في كليات املعلمين ملعرًّ

ن أهم األهداف التعليمية ملقررات الوسممممممممممممممائل وتقنيات التعليم التي تحققت لدى الطالب بدرجة قوية الدراسممممممممممممممة إلى أ

ت هناك سممممممبع مهارات قد تحققوًّ .تعريف املواد التعليميةوًّالسممممممبورة الطباشممممممرية، وًّتتمثل في: تعريف مفهوم الحاسممممممب، 

اسممممممممممممتخدام وتشممممممممممممغيل جهاز الفيديو وًّرسممممممممممممم تعليمي بأحد طرق التكبير،  الطالب بدرجة قوية وهي: تكبير صممممممممممممورة أوًّ لدى

توظيف واسمممممممممممتخدام الرسممممممممممموم وًّإنتا  لوحة وبرية ولوحة جيوب، وًّقراءة خريطة جغرافية قراءة صمممممممممممحيحة، وًّكاسممممممممممميت، 

مجال األسمممممممممممممماليب واألنشممممممممممممممطة، وًّالتعليم،  مجال تصممممممممممممممميموًّإنتا  بطاقات للوحة الجيوب واللوحة الوبرية، وًّالتعليمية، 

 مجال التقويم.وًّمجال استخدام التقنيات ومجال تشغيل األجهزة التعليمية، وًّ مجال اختيار تقنيات التعليم،وًّ

الطــــــالــــــب املعلم بكليــــــات املعلمين لكفــــــايــــــات  امتالكواقع : نوانبع (،م2009، النجــــــدي)دراســـــــــــــــــة  1-7-4

 .لها استخدامهتكنولوجيا التعليم ومدى 
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هممدفممت الممدراسمممممممممممممممة إلى معرفممة واقع امتالك الطممالممب/املعلم لكفممايممات إنتمما  الوسمممممممممممممممائممل التعليميممة، ومعرفممة واقع امتالك 

اة أد السمممممممممممممتبانةعبر املنهج الوصمممممممممممممفي  الدراسمممممممممممممة تالطالب/املعلم لكفايات اسمممممممممممممتخدام الوسمممممممممممممائل التعليمية، اسمممممممممممممتخدم

لعربيمة بمماململكممة ا بكليممات املعلمين امج البكممالوريوسبرنمم ة العمليممةالتربيممب سمممممممممممممممة، وتكون مجتمع الممدراسمممممممممممممممة من طالًّللممدرا

كلية الرياض وكلية الدمام وكلية املدينة )، في كل من )الفصمممممل الثامن( الدراسمممممة من طالب وتم اختيار عينة السمممممعودية

ل ئأن درجة امتالك الطالب املعلمين لكفايات إنتا  الوسمممممممممممممما(، توصمممممممممممممملت الدراسممممممممممممممة إلى املنورة وكلية جيزان وكلية تبوك

أن وًّ .أن درجة امتالك الطالب املعلمين لكفايات اسممممتخدام الوسممممائل واألجهزة التعليمية متوسممممطةوًّ .التعليمية ضممممعيفة

 ارتباطوجود  .خطير يعطي مؤشممممممرًّ مما ؛درجة اسممممممتخدام الطالب املعلمين للكفايات التعليمية أثناء تدريسممممممهم ضممممممعيفة

ل توجد فروق ذات دلئل  سمممممممممممممتخدامها.افايات التكنولوجية وًّالك امتالك بين درجة (0.05موجب ذو دللة إحصمممممممممممممائية )

 الطالب /املعلم للكفايات التكنولوجية تعزى للتخصص. استخدام( بين 0.05إحصائية )

أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات اإللكترونية إلكساب بعض  :بعنوان، م(2009،الوحيدي)دراسة  1-7-5

 .الجامعة اإلسالمية ليم فيالتعمهاراتها لدى طالبات تكنولوجيا 

هدفت الدراسممة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح في ضمموء الكفايات اللكترونية لكتسمماب بعض مهاراتها لدى طالبات 

قامت الباحثة باختيار عينة قصممممممممممممممدية من مجتمع الدراسممممممممممممممة والذي  .غزة –تكنولوجيا التعليم في الجامعة اإلسممممممممممممممالمية 

لتعليم في الجامعة اإلسالمية بغزة الالتي يدرسن مساق كمبيوتر تعليمي حيث بلغ عدد أفراد يمثله طالبات تكنولوجيا ا

بطاقة مالحظة ملالحظة أداء  :من أدوات الدراسمممممممممممممة تكونتاملنهج التجريبي،  الدراسمممممممممممممة اسمممممممممممممتخدمت ،( طالبة23العينة )

فعالية استخدام إلى  الدراسةتوصلت  .برنامجالطالبات في النواحي املهارية ومعرفة الفروق في األداء قبل وبعد تطبيق ال

( في مسمممتوى املهارة العملية 0.05فروق ذات دللة عند مسمممتوى الدللة )س، ووجود لبرامج املحوسمممبة في عملية التدريا

ًّللكفايات اللكترونية لدى عينة إحصائية البحث قبل وبعد تطبيق البرنامج.

ع اســــــتخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية واق :بعنوان، م(2010 )الطالل،دراســــــة  1-7-6

 لإلنترنت ومدى استفادتهم منه في تطوير كفايتهم املهنية بمدينة الرياض

هممدفممت الممدراسمممممممممممممممة إلي الكشممممممممممممممف عن واقع اسممممممممممممممتخممدام معلمي ومعلمممات معمماهممد وبرامج التربيممة الفكريممة اإلنترنممت ومممدى 

بممممدينمممة الريممماض، وعالقتمممه ببعض املتغيرات )الجنس، املؤهمممل التعليمي، تهم املهنيمممة امنمممه في تطوير كفمممايممم اسممممممممممممممتفمممادتهم

 داة للدراسممممممممممة وتكونت عينةأ والسممممممممممتبانةاملنهج الوصممممممممممفي التحليلي  الدراسممممممممممةسممممممممممنوات الخبرة في التدريس(، اسممممممممممتخدام 

 للتربية الفكرية، 72( معلما ومعلمة موزعين على)339الدراسة من )
ً
 وبرنامجا

ً
الغالبية  :الدراسة اهم نتائج ومن( معهدا

 فادةلالسممممممتالعظمى من أفراد عينة الدراسممممممة يتمتعون باتجاهات ايجابية نحو اسممممممتخدام  األنترنت، وانهم يسممممممتخدمونه 

سممممممممممممة أشمممممممممممممارت نتائج الدرا منه في تطوير كفاياتهم املهنية بمعدل يومي وأنهم يمتلكون خبرات جيدة جدا في اسمممممممممممممتخدامه.

 
ً
( في مدى السمممممممتفادة من اإلنترنت في مجال التخطيط 0.05حصمممممممائية عند مسمممممممتوى )وجود فروق ذات دللة إ إلىأيضممممممما

متغير الجنس وذلك لصممممممممالح املعلمات، ومتغير املؤهل التعليمي لصممممممممالح البكالوريوس، في حين أشممممممممارت النتائج  إلىتعزى 

 
ً
امج التنفيذ والتقويم( للبرًّعدم وجود فروق ذات دللة إحصممممائية في جانب السممممتفادة من اإلنترنت في مجالي ) إلىأيضمممما

وجود فروق ذات دللة إحصائية في مدى الستفادة من اإلنترنت في مجال )التخطيط، التقويم( وًّواألنشطة التعليمية. 
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وجود فروق ذات دللمة إحصمممممممممممممممائيمة في ممدى السممممممممممممممتفمادة في مجمالت )التخطيط، التنفيمذ، وًّبماختالف املؤهمل التعليمي. 

ًّ.خبرة في التدريسالتقويم( باختالف سنوات ال

فعــاليــة برنــامج تــدري ي مقترح لتطوير الكفــايــات املهنيــة لطلبــة بعنوان:  (،2011العجرمي، )دراســـــــــــــة  1-7-7

 م(2008إعداد املعلمين ) استراتيجيةضوء  غزة في –معلمي التعليم األساس ي بجامعة األزهر 

 –ى الطلبة معلمي التعليم األسممممماسممممم ي بجامعة األزهر هدفت الدارسمممممة إلى بناء برنامج تدريبي لتطوير الكفايات املهنية لد

املنهج الوصممممممفي التحليلي، وشممممممبه التجريبي، اسممممممتخدمت الدراسممممممة م(، 2008اتيجية إعداد املعلمين )غزة في ضمممممموء اسممممممترًّ

 وطممالبممة، بواقع )120) وتكونممت عينممة الممدراسمممممممممممممممة من
ً
( طممالممب وطممالبممة 60) ( طممالممب وطممالبممة مجموعممة تجريبيممة60( طممالبمما

بطة، عبر إعداد اختبار تحصيلي، وبطاقة مالحظة األداء، وفق قائمة الكفايات املهنية من إعداد الباحث، مجموعة ضا

وجود فروق ذات دللة إحصممائية في متوسممط  ع، توصمملت الدراسممة إلىأسممبوًّ( 24)وبناء البرنامج التدريبي املطبق في فترة 

ت التحصمممممممممممممميلي، وكممانمم في القيمماس البعممدي على الختبممارًّدرجممات طلبممة املجموعممة التجريبيممة، وطلبممة املجموعممة الضمممممممممممممممابطممة 

وجود فروق ذات دللة إحصممممائية في متوسممممط درجات طلبة املجموعة التجريبية، وطلبة لصممممالح املجموعة التجريبية. وًّ

هر في حين لم تظ. كمانمت لصمممممممممممممممالح املجموعمة التجريبيمةاملجموعمة الضمممممممممممممممابطمة في القيماس البعمدي على بطماقمة املالحظمة، وًّ

دللة إحصممممممممممممممائية في متوسممممممممممممممط درجات طلبة املجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتب ي على الختبار  فروق ذات

ًّ التحصمممممممميلي؛ مما
ُ
ة إلى صممممممممت الدارسمممممممميدل على فعالية البرنامج في احتفاظ الطلبة باملعلومات التي اكتسممممممممبوها، هذا وخل

ًّ.إناث(وًّ ر،ح لدى أفراد العينة )ذكوًّوجود فاعلية للبرنامج التدريبي املقترًّ

صـــــــــــور الطالب املعلمين عن كفاءات ت :بعنوان ،(Bhargava & Pathy, 2011)دراســـــــــــة بارغافا وبا ي  1-7-8

 التدريس

 Perception of Student Teachers about Teaching Competencies 

رهم. ن وجهمة نظجماح في مهنمة التمدريس منالتي يحتماجهما الطلبمة املعلمون للهمدفمت إلى تقصمممممممممممممم ي الكفمايمات التمدريسمممممممممممممميمة 

 ( طالب من الطلبة املعلمين في تخصص التربية في جامعة رانش ي الهندية، أشارت نتائج100تكونت عينة الدراسة من )

 من قبمممل الطلبمممة املعلمين هي كفمممايمممة الثقمممة 
ً
هنيمممة الكفمممايمممات امل بمممالنفس وأكثرًّالمممدراسممممممممممممممممة إلى أن أكثر الكفمممايمممات احتيممماجممما

 هي كفاية املعرفة بمحتوىًّ
ً
ًّاملادة التي سيدرسونها للتالميذ في املستقبل. احتياجا

 للتـــدريس بـــاســــــــــــتخـــدام األســــــــــــــاس ملعلمي الالزمـــة الكفـــايـــات ، بعنوان:م(2011مســــــــــــــاعـــد، )دراســــــــــــــة  1-7-9

 األساس ي للتعليم القبس ملدارس تقويمية دراسة –الحاسوب

 التخطيط، مجالت في األسممممماسممممم ي مرحلة التعليم معلمي لدى توفرها املطلوب الكفايات على التعرف إلى الدراسمممممة هدفت

 اسممممتخدم .التعليم حوسممممبة لتحقيق تطويرها إمكانية ومدى كوسمممميلة تعليمية الحاسمممموب باسممممتخدام والتقويم والتنفيذ،

ًّ (20) من املكونة الدراسممممة عينة املعلومات من لجمع كأدوات واملقابلة املالحظةوًّ الوصممممفي املنهج الدراسممممة
ً
 ومعلمة، معلما

 في تعليمية كوسممميلة الحاسممموب اسمممتخدام كفايات جميعتوصممملت الدراسمممة إلى أن  .من الخبراء( 7، و)يناإلداري من( 13و)

 .باسمممتخدام الحاسممموب التدريس من يتمكن حتى األسممماس معلم في توفرها يجبوًّ التقويم،وًّالتنفيذ، وًّ التخطيط، مجالت
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 ذات عالقة جودوًّوًّ .تعليمية لحاسممممممممموب كوسممممممممميلةا إلدخال توفرها الالزم الكفايات على املعلمين وتأهيل إعداد من لبدوًّ

 دللة ذات عالقة جودوًّوًّ .التعليم وتطوير الحاسوب على األساس ي املدرب التعليم بمرحلة املعلم دورًّ بين إحصائية دللة

 مرحلة في تعليمية كوسممميلة الحاسممموب اسمممتخدام على املدرب بين املعلم الدراسممم ي الصمممف داخل األدوار بتكامل إحصمممائية

ًّ.يم األساس يالتعل

ملف اإلنجـــاز اإللكتروني لتنميـــة بعض  اســــــــــــتخـــدامفـــاعليـــة بعنوان:  ،(2012، بو مطلقأ)دراســــــــــــــة  1-7-10

 الكفايات التدريسية لدى الطالبات املعلمات بكلية التربية جامعة األقص ى بغزة

ى ات التدريسممممممممممممية لدهدفت الدراسممممممممممممة إلى التعرف على فاعلية اسممممممممممممتخدام ملف اإلنجاز اإللكتروني لتنمية بعض الكفاي

مات بكلية التربية في جامعة األقص ى بغزة، وقد 
ّ
تكونت أدوات وًّاملنهج شبه التجريبي  استخدمت الدراسةالطالبات املعل

بطمماقممة مالحظممة الكفممايممات التممدريسمممممممممممممميممة، وبطمماقممة تقييم ملف اإلنجمماز اإللكتروني )قممائمممة مراجعممة تجميع  الممدراسمممممممممممممممة من

عمال، وقائمة مراجعة نقاط الضعف والقوة(، ودليل الطالبة/املعلمة إلعداد ملف قائمة مراجعة أفضل األًّوًّالخبرات، 

طممممالبممممة/معلمممممة في  30) اعممممددهمممم وبلغعينممممة الممممدراسمممممممممممممممممة بممممالطريقممممة العشمممممممممممممموائيممممة الطبقيممممة  تم اختيممممارًّاإلنجمممماز اإللكتروني، 

 عند مسمممتوى وجود فروق دالة إإلى الدراسمممة . توصممملت تعليم اللغة العربيةوًّم رياضممميات، تعليوًّ ،)التخصمممصمممين
ً
حصمممائيا

من الدرجة الكلية للبطاقة(  %75بين درجات عينة البحث والقيمة املختارة )درجة اإلتقان التي تسمممممماوي وًّ( 0.05دللة )

 لبطاقة تقييم ملف اإلنجاز اإللكتروني للطالبات املعلمات بكلي
ً
جود فروق وًّوًّ ،ة التربية في جامعة األقصمممممممممممممم ى بغزةطبقا

جود فروق ذات وًّوًّ، اإلنجاز اإللكتروني تعزى للتخصص ( في بطاقة ملف0.05توى دالة )ذات دللة إحصائية عند مس

( بين متوسممممممممممممممطات درجات الطالبات /املعلمات في بطاقة مالحظة الكفايات 0.05دللة إحصممممممممممممممائية عند مسممممممممممممممتوى دالة )

ًّ.والبعديي التدريسية للطالبات املعلمات بكلية التربية في جامعة األقص ى بغزة بين التطبيقين القبل

 ت املهنية ملعلم مرحلةادور التقدم التكنولوجي في تطوير الكفاي :عنوان، ب(2017جبر هللا، ) دراســـــــة 1-7-11

 .التعليم األساس ي

هممدفممت الممدراسممممممممممممممممة إلي التعرف على دور التكنولوجيمما في تطوير كفممايممات املعلم  في تخطيط الممدرس، وعالقتممه بتنفيممذه، 

 ،املنهج الوصممممممممممممممفي اسممممممممممممممتخممدمممت الممدراسمممممممممممممممةوفي تطوير كفممايمماتممه في مجممال التقويم . انيممةالنسمممممممممممممممودوره في تطوير عالقمماتممه 

واملقابلة أداتين للدراسممممممممممممة، تكون مجتمع الدراسممممممممممممة من معلمي وموجهي مرحلة التعليم األسمممممممممممماسمممممممممممم ي بمحلية  السممممممممممممتبانةوًّ

 13لتخصصات وعدد )( معلم ومعلمة من مختلف ا100الدامر، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
، توصلت وموجهة( موجها

 في تطوير كفمم لتقممدم التكنولوجيالممدراسمممممممممممممممة إلى أن ل
ً
 فمماعال

ً
لم ُيكسمممممممممممممممب املع، وًّايممات املعلم في مجممال تخطيط الممدرسدورا

يعمل وًّ سرًّالتعامل مع املسممتحدثات التكنولوجية داخل الفصممل مما يوفر له نماذ  تصممميمية يسممتخدمها في تنفيذ الد

 ات إجتماعية واسعة تسهل عليه القيام بمشاريع العمل الجماعي.على تطوير املعلم ويساعده في بناء عالق

 على الدراسات السابقة: التعليق 1-7-12

الدراسمممة الحالية مع بعض الدراسمممات السمممابقة التي هدفت إلى التعرف على تنمية وتطوير الكفايات املهنية مثل  اتفقت

(، ودراسممممة جبر 2012ودراسممممة أبو مطلق) ،(2011ي )(، ودراسممممة ال جرم2010ودراسممممة الطالل ) ،(Alison 2006دراسممممة )
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التي هممدفممت إلى تقصمممممممممممممم ي الكفممايممات وًّ (Yeung, 2001)ختلفممت مع بعض الممدراسمممممممممممممممات مثممل: دراسمممممممممممممممة ، بينممما ا(2017هللا )

م( التي هدفت إلى التعرف على 2006، القحطاني)ودراسممممممممممممممة  ،التعليمية التي يحتاجها الطالب/املعلم أثناء فترة التدريب

( التي 2009، النجدي)ات الوسمممائل وتقنيات التعليم في كليات املعلمين باململكة العربية السمممعودية، ودراسمممة واقع مقررًّ

( 2009، الوحيدي)/املعلم لكفايات وانتا  والوسممممممممائل  التعليمية ودراسممممممممة لباهدفت إلى التعرف على واقع امتالك الط

 كتسمممممممممممممممماب بعض مهممماراتهممما، ودراسممممممممممممممممةايمممات اإللكترونيمممة لترح في ضمممممممممممممموء الكفمممالتي همممدفمممت إلى التعرف على اثر برنمممامج مق

(Bhargava & Pathy, 2011) ح في جانالتي هدفت إلى تقصمممممممممممممم ي الكفايات التدريسممممممممممممممية التي يحتاجها الطلبة املعلمون لل

( التي هممدفممت إلى التعرف على مممدى توافر الكفممايممات التممدريسمممممممممممممميممة ملعلمي اللغممة 2015 ،درار)مهنممة التممدريس، ودراسمممممممممممممممة 

 زية، النجلي

 Alison)مع دراسمممممة كل من  واختلفتالوصمممممفي الدراسمممممة الحالية مع معظم الدراسمممممات السمممممابقة في إتباع املنهج  اتفقت

الدراسة  اتفقت. وًّوالتي اتبعت املنهج شبه التجريبيم( 2012، أبو مطلق، ودراسة )(2009 ،وحيديال) ودراسة(، 2006

 مع دراسمممة كل واختلفتوعينة الدراسمممة من الطالب /املعلمين اسمممة مجتمع الدرًّ اختيارًّمع معظم الدراسمممات في  الحالية

مجتمع ( التى اختارت 2017، جبر هللا) ودراسة، (2015، درار)ودراسة  ،(2011، مساعد)، ودراسة (2010، الطاللمن )

 من املعلمين. وعينة الدراسة

 نيةالتعليمية في تنمية الكفايات امله نياتالتق دورًّات السممممابقة في كونها تبحث عن تميزت الدراسممممة الحالية عن الدراسمممم

ًّ.من وجهة الطالب /املعلم بكلية التربية جامعة وادي النيل ملعالجة األزمات التعليمية

 النظري:. اإلطار 2

 التعليمية: التقنيات 2-1

 أو دراسممممممممةTechne( من مقطعين املقطع األول )Technologyاشممممممممتقت كلمة تقنيات ) 
ً
 أو فنا

ً
وتشممممممممير بعض  ( وتعني علما

، وبمممذلمممك فمممإن كلممممة تقنيمممات تعني علم املهمممارات أو Logicالكتمممابمممات إلى أن املقطع الثممماني من الكلممممة هو)
َ
( وتعني منطقممما

 ،العرفج وآخرون  )الفنون أو الصممممممممممممممنعة أو منطق الحرفة، أي دراسممممممممممممممة املهارات بشممممممممممممممكل منطقي لتأدية وظيفة محددة

2015)ًّ

 بأنها ال انويعرفها الباحث
ً
وسممائل واألجهزة التعليمية ومسممتحدثات تقنيات التعليم التي تسممتخدم بواسممطة الكادر إجرائيا

 املعرفة واملهارات بغية تحقيق األهداف التعليمية والتربوية. لكتسابالتعليمي في العملية التعليمة 

 لتطور مراحل ومسممممممممميات التقنيات التعليمية، ن
ً
رق من خالل التط ةموضمممممممموع التقنيات التعليمي ت الدراسممممممممةتناولنظرا

ًّلثالثة مراحل: مرحلة الوسائل التعليمة، ومرحلة األجهزة التعليمية، ومرحلة مستحدثات تقنيات التعليم فيما يلي:

 التعليمية: الوسائل 2-1-1  

 عن تقنيات التعليم، ولكن هذا اأن الوسممممممممممممممائل التعليمية تختلف 
ً
 كبيرا

ً
هما ة بينينفي العالقة الوثيق لًّ الختالفختالفا

 من منظومة تقنيات التعليم واحد عناصممممممممرها، وعليه يكون مصممممممممطلح تقنيات التعليم 
ً
فالوسممممممممائل التعليمية تمثل جزءا

 من مصطلح الوسائل التعليمية بكافة مسمياتها. 
ً
ًّ.(2008، محمد)أكثر عمومية وشمول
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ئل حسممممممية تسممممممتخدم مع اللفظ أو يسممممممتخدمه املعلم من أدوات ووسمممممما بأنها كل ما :الوسممممممائل التعليمية انالباحث ويعرف

منظم ومشمممممموق يسمممممماعد على فاعلية عملية التعليم  بأسمممممملوببدونه في توصمممممميل مفهوم محتوى املواد التعليمية للطالب 

ًّوزيادة تقبل الطالب للمادة الدراسية بغية تحقيق أهداف الدرس وتحقيق األهداف التربوية. 

 الوسائل التعليمية: أهمية 2-1-1-1

ًّ( أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم والتعلم فيما يلي:13: ص2006يعدد قنديل )

  وًّالتالميذ انتباهإثارة ،.
ً
 جعل التعلم مشوقا

 .زيادة اإليجابية والنشاط الذاتي 

 .معالجة مشكلة اللفظية 

 .مساعدة املدرس في مراعاة الفروق الفردية 

 أكثرًّجعل التعلم ، وًّتقريب البعيد ًّ
ً
 وأبقى أثرا

ً
ًّ.ثباتا

 ألجهزة التعليمية:ا   2-1-2

 من الترف يمكن 
ً
عنه، بل أصمممبح ضمممرورة لضممممان  السمممتغناءلم يعد إعتماد أي نظام تعليم على األجهزة التعليمية نوعا

ًّ .(2015 ،وآخرون )العرفجليمي في بيئة أي نظام تع أل يتجزًّنجاح ذلك النظام، وجزء 

ت واألدوات التي يسممممممممممممممتخمممدمهممما املعلم في عرض محتوى املواد التعليممممة ويعرف البممماحثمممان األجهزة التعليميمممة بمممأنهممما: اآللًّ

ًّالحقائق أو األفكار أو املعاني بغية تحقيق األهداف التربوية. واستيعابللطالب لتسهيل عملية فهم 

 أهمية األجهزة التعليمية: 2-1-2-1 

نمي في الطالب روح التخيمممممل واإلبمممممداع وترسمممممممممممممميخ اتعتبر 
ُ
يق أنواعهممممما عن طرًّ اختالفملعلوممممممات على األجهزة التعليميمممممة ت

 وأننا أصبحنا في عصر التقدم التكنولوجي والعلمي 
ً
الصور الثابتة واملتحركة واألشكال والرسومات واألصوات خصوصا

دور األجهزة التعليميممة في العمليممة التعليميممة فيممما  عممددان، وي(2011، أحمممد ونمماجي)الممذي ليس لممه حممدود في املجممالت . 

ًّيلي:

 ية إدراك املتعلم للمفاهيم واملصطلحات واملساعدة على الفهم والتفسير والتحليلتنم. 

  ًّمما يجعل التعلم  ؛الحصول عليها في الواقع لل يسهتقديم خبرات
ً
 وأبقى أثرا

ً
 .أكثر فاعلية وتنوعا

 زيادة إيجابية املتعلم وإثارة النشاط الذاتي عن طريق زيادة الدافعية. 

 ًّيمية وتحويل دوره إلى مرشد وموجهساعدة املعلم على ترتيب املادة التعلوقت التعلم وم اختصار. 

 .تساعد في التغلب على الفروق الفردية بين املتعلمين 

 .تساعد في التعليم الفردي 
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 .لها دور في إظهار عنصر التحدي املناسب لقدرات املتعلم 

  الصحيحة. الستجاباتتساعد في تنويع أساليب التعزيز التي تؤدي إلى تثبيت 

مكن املعلم من عرض املمممادة التعليميممة 
ُ
ويرى البممماحثمممان أن لملجهزة التعليميمممة أدوار مهممممة في العمليمممة التعليميمممة، فهي ت

م ، والتي بدورها إلى تسممهيل عملية الفهاملعلم شممروحاتبطرق جاذبة ومشمموقه مما يزيد من تركيز وتفاعل املتعلمين مع 

 مية لدى املتعلمين، مما يحقق أهداف الدرس ومن ثم األهداف التربوية.وترسيخ املفاهيم العل والستيعاب

2-1-3  
ً
 مستحدثات تقنيات التعليم: ثالثا

إلى دخول التقنيمة في منظوممة التعليم، حيمث ظهرت  والتصمممممممممممممممالتالنمو املعرفي والتطور الهمائمل في مجمال التقنيمة أدى 

 ،
ً
ط ئت تقنيات التعليم، منها التعليم بالحاسممممممممممممممب اآللي والوسمممممممممممممماتعرف بمسممممممممممممممتحدثاوًّتقنيات تعليمية حديثة أكثر تطورا

 .ميةبدور فاعل في العملية التعلي وتسممممممممممممممهم جميعهانترنت والتعليم اإللكتروني وغيرها، املتعدد والوسممممممممممممممائط الفائقة واإلًّ

ا ة ت عمليعملية متكاملة تعتمد على املز  بين العنصممممممممممممممر البشممممممممممممممري واألجهزة وفق خطوات وإجراءا:  بأنها وتعرف أيضممممممممممممممً

ًّ(.2008، )محمد ة فاعليته وكفاءته دية من أجل زياتستهدف توظيف املستحدثات التكنولوجية في العملية التعليم

 مفهوم التقنيممات التعليميممة الحممديثممة ارتبمماطأن دخول التقنيممة في منظومممة العمليممة التعليميممة أدى إلى  انويرى البمماحثمم

 وركيزة تقوم بالتقدم في مجال العلوم التقنية والتطور امل
ً
 أسمممممماسمممممميا

ً
عرفي، وأصممممممبحت التقنيات التعليمية الحديثة جزءا

عليها العملية التعلمية، لذا يمكن تعريف التقنيات التعليمية الحديثة بأنها األجهزة واألدوات التقنية التي يسممممممممممممممتخدمها 

تحقيق  حتوى املادة التعليمية بغيةالكادر التعليمي في العملية التعليمية بطرق متزامنة او غير متزامنة لشممرح وإيضمماح م

ًّاألهداف التربوية. 

 مستحدثات تقنيات التعليم: أهمية 2-1-3-1

ًّ( إلى أن تقنيات التعلم تسهم في حل بعض املشاكل التربوية فيما يلي:م2014شير الحيلة )ي

 ( النفجارًّتعليم أعداد متزايدة من املتعلمين في صفوف مزدوجة .)السكاني 

 املعرفي(. النفجارًّ) لزيادة الهائلة في املعرفة اإلنسانيةمعالجة مشكلة ا 

 .
ً
 وتربويا

ً
 معالجة مشكلة قلة عدد املعلمين املؤهلين اكاديميا

 .تعويض املتعلمين عن الخبرات التي قد تفوتهم داخل الصف الدراس ي 

 .حل مشكلة مكافحة األمية بجميع أشكالها 

 لتدريس.تخفف تكنولوجيا التعليم من داء اللفظية في ا 

 .تدريب املعلمين في مجالت إعداد األهداف واملواد التعليمية وطرائق التعليم املناسبة 
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  ،مسممممممممممممممماعممدة املعلم على مواكبممة النظرة التربويممة الحممديثممة التي تعممد املتعلم محور العمليممة التعليميممة التعلميممة

 .جتماعيةوالًّوالخلقية  نفعاليةوالًّوتس ى إلى تنميته من مختلف جوانبه الفسيولوجية واملعرفية واللغوية 

ور حركمة التعليم بمالتط لرتبماطمتعماظممة في الوقمت الحماضممممممممممممممر  أهميمة ثمان أن ملسممممممممممممممتحمدثمات تقنيمات التعليمويرى البماح

فيها طرائق واسمممممممممممممماليب التعليم من الطرق التقليدية إلى اسممممممممممممممتخدام التقنية بأنواعها  انتقلتالتقني، فهي تمثل مرحلة 

فرص التعليم ألكبر قممممدر ممكن من الراغبين فيممممه دون تقيممممد بحممممدود الزمممممان واملكممممان، بجممممانممممب  املختلفممممة، مممممما أتمممماحممممت

التقليمممل من تمممأثير قلمممة املعلمين املؤهلين، كمممما سمممممممممممممممماعمممدت في عمليمممة تقمممديم املحتوى التعليمي للمتعلمين بطرق متعمممددة 

ًّ.والستيعابة وتسهل علمية الفهم تراعي الفروق الفردي

 :املهنية الكفايات 2-2

، نشمممممأ في الوليات املتحدة األمريكية ضممممممن نشممممماطات مقصمممممودة لتطوير التربية 
ً
الكفايات التعليمية مفهوم جديد نسمممممبيا

األمريكية منذ قرابة ثالثة عقود ويقصممممممممممممممد به وصممممممممممممممف املخرجات التعليمية بشممممممممممممممكل محدد وتوجيه التعليم لتحقيقها، 

ًّ.(2000 ،لك املخرجات. )قنديلقاطع السلوك الدال على تفي منح الدرجات العلمية على من يمتلك بشكل  والقتصارًّ

ا بأنها التي توجه سمملوك التدريس لدى املعلم،  والتجاهاتبأنها مجموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات   :وتعرف أيضممً

 اترًّكالختبا، ويمكن قياسممممه بمعايير خاصممممة صممممل وخارجه بمسممممتوى معين من التمكنوتسمممماعده في أداء عمله داخل الف

ًّ(.م2003، الفرا وجامل) التحصيلية وبطاقات املالحظة املعدة لذلك .

املعرفة العلمية واملهارات األدائية والوجدانية لصممممممممممممممقل القدرات  اكتسممممممممممممممابويعرف الباحثان الكفايات التعليمية بأنها 

داف تحقيق األه بغيةلها املهنية للمعلم لضمممممممممممممممان جودة العملية التعليمية لتحقيق مخرجات التعليم وفقا ملا خطط 

ًّالتربوية.

 أهمية الكفايات التعليمية للمعلم: 2-2-1

ًّ(م2013 ،)املصري ومحمد نها تساعد على:أة الكفايات التدريسية للمعلم في يمكن تحديد أهمي

  املتعددة بالشكل املطلوب داخل بيئة الصف التعليمية. بأدوارهالتفوق واإلبداع للقيام 

 هو معروف في برنامج اإلعداد التقليدية التي تعتمد على املعارف النظرية. س مااألداء واملمارسة على عك 

 .مسايرة املتغيرات والتحديات املستمرة خاصة التي تواجه العملية التعليمية وتطوير املقررات الدراسية 

  ومهنن يتقدم علميأجل أن يرتقي بمسمممممتوى طالبه وًّأومواهبه وقدراته من  اواسمممممتعداداتهتنمية مهاراته 
ً
 بما ا

ً
يا

 يعود بالفائدة على العملية التعليمية والتربوية.

 .الوقوف على مستواه التدريس ي وتحديد نقاط القوة وتحديد نقاط الضعف وعالجها 

 .زيادة الدافعية والرضا الوظيفي للمعلم نحو مهنة التدريس 

  املعرفي في مجال تخصصه.وينمي مستواه الفكري والثقافي وًّ دما يزيالبحث في مصادر املعرفة عن كل 
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 .إنشاء بيئات تعليمية فعالة تثري العملية التعليمية 

 السلوك غير املرغوب فيه من قبل طالبه ومنع غالبية املشكالت الصفية. اختزال 

 املكان واملواد والتجهيزات لتحقيق األهداف. استخدام 

  مهام  الطالب في وانهماك اهتمامة فرص وزياد املحددة،تفعيل املشمممممممممممممماركة الفعلية لطالبه في تحقيق األهداف

 ووظائف فعالة ومنتجة.

  مهممارات تطبيقهمما في العمممل واإلنتمما  وتوظيفهمما  واكتسممممممممممممممممابالتمكن من فهم علوم العصممممممممممممممر وتقنيمماتممه املتطورة

 لخدمة العملية التعلمية. 

لميمة برة واملعرفممة العويرى البمماحثممان أن للكفممايممات التعليميممة أهميممة قصمممممممممممممموى بممالنسممممممممممممممبممة للمعلم تتمثممل في إكسمممممممممممممممابممه الخ

املهمممارات الالزممممة إلدارة الصممممممممممممممف ومراعممماة الفروق الفرديمممة بين  واكتسمممممممممممممممماب، المممدروسواألدائيمممة وطرق تخطيط وتنفيمممذ 

ًّاملتعلمين، وإتقانه لعمليات القياس والتقويم. 

 الكفايات وتصنيفها: أنواع 2-2-2

 ،وحوالة عيعبد السم) ن تصنيف الكفايات إلى:تعددت أساليب تصنيف الكفايات بين الباحثين فيرى البعض أنه يمك

2005)ًّ

 :ن أات الفكريممة واملعلومممات التي يجممب وتتمثممل في أنواع املعممارف، والعمليممات املعرفيممة واملهممارًّ كفــايــات معرفيــة

 و الطالب الذي يتعاملأو البيئة املحيطة به، أمادته )التخصممممممصممممممية( التي يدرسممممممها،  يلم بها املعلم سممممممواء حولًّ

 معه.

 التي يجب أن يتبناها املعلم، والقيم التي يجب ان يكتسممممممممممممممبها، وهذه  التجاهاتوتتمثل في  ت وجدانية:كفايا

 نحو املهنة. واتجاههتقتض ي جوانب متعددة مثل حساسية الفرد، ثقته في نفسه، 

 :ربوي تلي تلزم املعلم للمشاركة في مختلف أوجه النشاط الإوتتمثل في املهارات الحركية  كفايات نفس حركية

املناسمممممممممب للعملية التعليمية وتتضمممممممممح خاصمممممممممة في حقول املواد التكنولوجية، واملواد املتصممممممممملة بالتكوين البدني 

 والحركي. 

 الطالب/املعلم:  2-3

ابه املهارات سميقصمد به الطالب الذي يدرس بكلية التربية والذي يتم تدريبه تحت اشمراف هيئة التدريس بها، بهدف اك

ا لالنخراط في سممممملك التدريس بعد التخر  من الكلية شمممممكال األداء الالزمة للعملية التعليمية تمهيًدًّأالتدريسمممممية وتنمية 

ًّ(2000، )طعيمة

 بأنه طالب املسممممممممممممممتوى الرابع )دفعة 
ً
م( بكلية التربية جامعة وادي النيل الذي يتم إعداد 2013ويعرفه الباحثان إجرائيا

 
ً
 وتربويا

ً
 مهنة التعليم. للممارسةعلميا
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 اإلطار العملي ومنهج الدراسة:. 3

 منهجية الدراسة وأدواتها 3-1

 لتحقيق باعتبارهاسمممممتندت هذه الدراسمممممة بصمممممفة اسممممماسمممممية على املنهج الوصمممممفي  منهج الدراســـــة: 3-1-1
ً
 األكثر توافقا

ًّاهداف الدراسة.

وادى النيل دفعة تكون مجتمع الدراسممممممممممممة من جميع الطالب/املعلمين بكلية التربية جامعة  الدراســـــــــــة: مجتمع 3-1-2

 418م( والذين يطبقون برنامج التربية العملية وعددهم)2013العام)
ً
( 140املسمممممممممممممماق األكاديمي عدد ) ملتغيرًّ( منهم وفقا

ًّ( أدبي.278علمي وعدد )

 لصممممممممممعوبة تطبق أداة الدراسممممممممممة على جميع أفراد مجتمع الدراسممممممممممة لبعد املناطق التي تم  عينة الدراســــــــة: 3-1-3
ً
نظرا

 الدراسعينة قصدية من مجتمع الدراسة لضمان تمثيل العينة ملجتمع  اختيارًّب/ املعلمين بها، تم توزيع الطالًّ
ً
ة تمثيال

، بلغ عدد
ً
( طلب وطالبة من الطالب/ املعلمين الذين تم توزيعهم على أربع محليات 90أفراد العينة القصمممدية ) صمممادقا

محليممة أبو حمممد(، وًّمحليممة البحيرة، وًّمحليممة الممدامر، وًّرة، عطب )محليممةمن محليممات وليممة نهر النيممل مقر الجممامعممة وهي 

 ملتغير املساق األكاديمي عدد )
ً
ًّأدبي.( مساق 57( مساق علمي وعدد )33ومنهم وفقا

 السمممممتبانةاملغلقة كأداة للدراسمممممة لجمع البيانات حيث تكونت  السمممممتبانةالدراسمممممة  اسمممممتخدمت أداة الدراســــة: 3-1-4

 ملا يلي: 36عبارة لكل محور، وبلغ عدد العبارات )( 12بمعدل )من ثالثة محاور 
ً
 ( عبارة لتقيس محاور الدراسة وفقا

  الوسمممممممائل التعليمية في تنمية الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب /  اسمممممممتخدام: مدى اسمممممممهام املحور األول

 املعلم. 

 املهنية من وجهة نظر الطالب / األجهزة التعليمية في تنمية الكفايات  اسممممممممممممتخدام: مدى اسممممممممممممهام املحور الثاني

 املعلم.

 مسمممممممممممممتحدثات تقنيات التعليم في تنمية الكفايات املهنية من وجهة نظر  اسمممممممممممممتخدام: مدى اسمممممممممممممهام املحور الثالث

ًّالطالب / املعلم. 

( في صورتها األولية تم عرضها على الستبانةبعد تصميم أداة الدراسة ) الصدق الظاهري ألداة الدراسة: 3-1-4-1

 تدريس،( أعضاء هيئة 10عددهم ) السودانية بلغوعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات مجم

 آلرائهم ومقترحاتهم.
ً
ًّومن ثم تم إجراء التعديالت الالزمة وفقا

تم أوجمد البماحمث معماممل الفما كرونبماخ  السممممممممممممممتبمانمةللتمأكمد من ثبمات : (االســــــــــــتبانةأداة الدراســـــــــــــة ) ثبات 3-1-4-2

( وقد بلغ SPSS) Statistical Package for Social Sciences الجتماعيةبرنامج الحزمة اإلحصممممممممممممائية للعلوم  تخدامباسمممممممممممم

ًّ(1كما يوضح الجدول رقم ) (0.7145) لالستبانةمعامل الثبات الكلي 

 (االستبانة( يوضح معامل الثبات الفا كرونباخ ألداة الدراسة )1جدول رقم )
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 املحــــــــور  عدد
د عد

 العبارات
 حجم العينة

 قيمة الفا

 كرونباخ

1ًّ
مدى اسهام استخدام الوسائل التعليمية في تنمية 

ًّاملهنية.الكفايات 
12ًّ21ًّ0.6011ًّ

2ًّ
مدى اسهام استخدام الجهزة التعليمية في تنمية 

ًّالكفايات املهنية.
12ًّ21ًّ0.7302 

3ًّ
مدى اسهام استخدام مستحدثات تقنيات التعليم في 

ًّاملهنية.ايات تنمية الكف
12ًّ21ًّ0.8121 

 36ًّ21ًّ0.7145ًّاملجممموع الكلي للمحمماورًّ

للتحقق من صممممممممدق التسمممممممماق الداخلي، تم إيجاد الجذر التربي ي لقيمة  الصـــــــدق الذاتي ألداة الدراســـــــة: 3-1-4-3

ًّوفق املعادلة التالية: الستبانةثبات 

ًّالصدق الذاتي =                               الثبات 

0.7145ًّالصدق الذاتي=                              

ًّ 0.95الصدق الذاتي = 

 عينة الدراسة: استجاباتمقياس تقييم  3-2

 أفراد عينة الدراسة استجابات( مقياس تقييم 2جدول رقم )

 املـــدى درجة إسهام التقنيات التعليمية في تنمية الكفايات املهنية بانةاالستفي  قيمة املتغير 

 فأكثر 2،34من  )درجة عالية( 3

 1.67إلى  2.34أقل من  )درجة متوسطة( 2

 1.67أقل من  )درجة ضعيفة( 1

 أساليب املعالجة اإلحصائية: 3-3

الحصمممممممممول عليه من  ما تملتحقيق أهداف الدراسمممممممممة الحالية والتعبير عن نتائجها بأسممممممممماليب إحصمممممممممائية مناسمممممممممبة، وفق 

برنامج الحزمة اإلحصمممممائية  اسمممممتخدامدراسمممممة على عبارات محاور أداة الدراسمممممة، تم معلومات من إجابات أفراد عينة ال

ًّ( في املعالجات اإلحصائية.SPSS) Statistical Package for Social Sciences الجتماعيةللعلوم 

 وتحليلها النتائج 3-4

التعليمية في تنمية الكفايات اسهام استخدام الوسائل  ما مدىالذي ينص على ) اإلجابة عن السؤال األول: 3-4-1

ًّاملهنية من وجهة نظر الطالب املعلم؟(

( الذي يوضممممممممممممح اإلحصمممممممممممماءات 3تتم اإلجابة عن هذا السممممممممممممؤال من خالل عرض ومناقشممممممممممممة وتفسممممممممممممير نتائج الجدول رقم )

ًّالوصفية لعبارات املحور األول ألداة الدراسة.
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مدى إسهام استخدام الوسائل لالستبانة ول ( يوضح النتائج اإلحصائية لعبارات املحور األ 3جدول رقم )

 التعليمية في تنمية الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب/املعلم

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 العبارة

درجة 

 التقدير

ساعد الطالب املعلم 1ًّ
ُ
ًّعالية0.105ًّ1ًّ 2.99ًّتحقيق أهداف الدرس. فيت

ساعد الطالب املعل2ًّ
ُ
 عالية0.251ًّ3ًّ 2.93ًّعرض املادة التعليمية. فيم ت

سهل للطالب املعلم توضيح الحقائق واألفكار.3ًّ
ُ
 عالية0.402ًّ5ًّ 2.87ًّت

وفر للطالب املعلم التكامل بين الكلمة املنطوقة 4ًّ
ُ
 عالية0.557ًّ10ًّ 2.68ًّ.واملقروءةت

5ًّ
ساعد الطالب املعلم 

ُ
 يفتلخيص النقاط واألفكار الرئيسية  فيت

ًّلدرس.ا
 عالية0.517ًّ7ًّ 2.81

ساعد الطالب املعلم 6ًّ
ُ
 عالية0.594ًّ12ًّ 2.61ًّمراعاة الفروق الفردية بين الطالب. فيت

سهل للطالب املعلم 7ًّ
ُ
 عالية0.429ًّ6ًّ 2.87ًّأن يكون التعلم أكثر أثرا وثباتا. فيت

ساعد الطالب املعلم 8ًّ
ُ
 عالية0.374ًّ2ًّ 2.95ًّالطالب. انتباهجذب  فيت

مك9ًّ
ُ
 عالية0.060ًّ9ًّ 2.70ًّن الطالب املعلم من تحديد خطوات عرض الدرس بوضوحت

مكن الطالب املعلم من تنويع أساليب عرض الدرس.10ًّ
ُ
 عالية0.362ًّ4ًّ 2.88ًّت

11ًّ
ساعد الطالب املعلم على عرض األسئلة واملشكالت التى يدور 

ُ
ت

 حولها الدرس.
 عالية0.661ًّ11ًّ 2.63

وفر للطالب املعلم عن12ًّ
ُ
 عالية0.551ًّ8ًّ 2.79 صر اإلثارة والتشويق.ت

ًّعالية2.84ًّ0.405ًًًّّّللعباراتاملتوسط الكلي 

 ، حيث أظهرت النتائجالستبانة( نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات املحور األول من 3يوضح الجدول رقم )

 على 2.34أعلى من ) العباراتأن األوسمممممماط الحسممممممابية لجميع 
ً
حسممممممب املقياس وسمممممماط الحسممممممابية املر حة األًّ(، وقياسمممممما

( ما يدل حصممولها على تقديرات بدرجة عالية، 5- 2.34في املدى ) السممتجابات( تقع جميع Likart Scaleالثالثي ليكرت )

( 5- 2.34ويقع في املمممدى ) (0.405( بمممانحراف معيممماري )2.84كمممما أظهرت النتمممائج أن املتوسممممممممممممممط العمممام لعبمممارات املحور)

عد هذه النتيجة، Likart Scaleالثالثي ليكرت )حسممممممممممممب املقياس 
ُ
(، ما يدل حصممممممممممممول املحور على تقدير بدرجة عالية، وت

الوسائل التعليمية في تنمية الكفايات املهنية بدرجة عالية. ويعزو  استخدامإجابة عن السؤال األول للدراسة، بإسهام 

التعليمية وطرق اسممممتخداماتها ومشمممماهدة كيفية تصممممميمها هذه النتيجة إلملام أفراد عينة الدراسممممة بالوسممممائل  انالباحث

أو انتاجها منذ مراحل تعليمية مبكرة، وقلة تكاليفها وعدم وجود معوقات فنية تحول دون اسممممممممممممممتخدامها. وتتفق هذه 

( التي توصمملت 2006النتيجة مع النتائج اإليجابية التي توصمملت إليها بعض الدراسممات السممابقة مثل: دراسممة القحطاني )

( Alison, Castro 2006إلى تحقيق أهم األهداف ملقررات الوسممممممممائل التعليمية وتقنيات التعليم بدرجة قوية، ودراسممممممممة )

 ايجمابيما ألفراد عينمة المدراسمممممممممممممممة حول فمائمدة األنشممممممممممممممطمة في تعلم كيفيمة التعماممل مع ممادة الريماضمممممممممممممميمات، 
ً
التي أظهرت رايما

بة باملعلومات التي اكتسممممممممممممممبوها جراء البرنامج التدريبي، كما ( التي توصمممممممممممممملت إلى احتفاظ الطل2011ودراسممممممممممممممة ال جرمي)

امتالك الطالب املعلمين ( التي توصمممممممملت إلى 2009تختلف مع نتائج بعض الدراسممممممممات السممممممممابقة مثل: دراسممممممممة: النجدي )

 ،لكفايات إنتا  الوسممممائل التعليمية بدرجة ضممممعيفة، وكفايات اسممممتخدام الوسممممائل واألجهزة التعليمية بدرجة متوسممممطة
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 مهافتقادالتي أظهرت مجموعة من املعوقات والصممممممممممعوبات التي تواجه الطلبة املعلمين منها   (Yeung, 2001)ودراسممممممممممة 

 للقدرة على تنظيم الوقت، وضبط السلوك داخل الغرفة الصفية. وافتقارهماملهارات الحركية 

ألجهزة التعليمية في تنمية الكفايات اسممهام اسممتخدام ا ما مدى)على الذي ينص اإلجابة عن الســؤال الثاني:  3-4-2

ًّاملهنية من وجهة نظر الطالب/املعلم؟(

( الذي يوضمممممممممممممح اإلحصممممممممممممماءات 4تتم اإلجابة عن هذا السمممممممممممممؤال من خالل عرض ومناقشمممممممممممممة تفسمممممممممممممير نتائج الجدول رقم ) 

ًّالوصفية لعبارات املحور الثاني ألداة الدراسة.

 استخدام األجهزة)مدى اسهام  لالستبانةحور الثاني ( يوضح النتائج اإلحصائية لعبارات امل4جدول رقم )

 (الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب/املعلمالتعليمية في تنمية 

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 العبارة

درجة 

 التقدير

1ًّ
ساعد الطالب املعلم 

ُ
 من قبل  فيت

ً
عرض املادة التعليمية املعدة مسبقا

ًّجارية.شركات ت
 عالية0.599ًّ10ًّ 2.58

سهل على الطالب املعلم عرض الشرائح الشفافة الكبيرة.2ًّ
ُ
 عالية0.437ًّ7ًّ 2.79ًّت

3ًّ
ساعد الطالب املعلم 

ُ
يمكن أن  الذيالطباشير  استخدامعدم  فيت

ًّيسبب أمراضا.
 عالية0.748ًّ9ًّ 2.59

مكن الطالب املعلم من عرض الدرس على شاشة خارجية.4ًّ
ُ
 عالية0.429ًّ5ًّ 2.80ًّت

 عالية0.833ًّ12ًّ 2.19ًّتدريس جميع املواد الدراسية. فيُيمكن أن تساعد الطالب املعلم 5ًّ

6ًّ
راحل جميع امل فياألجهزة التعليمية  استخداميتمكن الطالب املعلم من 

ًّالدراسية.
 متوسطة0.867ًّ11ًّ 2.30

7ًّ
ساعد الطالب املعلم في تشجيع امليول 

ُ
 العلمية لدى والهتماماتت

ًّاملتعلمين
 عالية0.394ًّ3ًّ 2.84

ساعد الطالب املعلم 8ًّ
ُ
 عالية0.422ًّ2ًّ 2.84ًّتوضيح بعض التجارب العلمية. فيت

مكن الطالب املعلم من برمجة النص وإعداده بصورة تسهل الفهم.9ًّ
ُ
 عالية0.530ًّ6ًّ 2.79ًّت

 عالية0.541ًّ8ًّ 2.72ًّجعل املفاهيم املجردة أكثر واقعية وحسية. فيتساعد الطالب املعلم 10ًّ

11ًّ
الجيدة  لالستجابةتساعد الطالب املعلم على تشجيع الطالب 

ًّواملشاركة الصفية.
 عالية0.392ًّ1ًّ 2.88

 عالية0.439ًّ4ًّ 2.82ًّعلم.جو مناسب للت فيتنويع أساليب الدرس  فيتساعد الطالب املعلم 12ًّ

ًّعالية2.68ًّ0.552ًًًّّّللعباراتاملتوسط الكلي 

، حيث أظهرت السمممممممممممممتبانة( نتائج اسمممممممممممممتجابات أفراد عينة الدراسمممممممممممممة لعبارات املحور الثاني من 4يوضمممممممممممممح الجدول رقم )

 على األوسمممممممممممممماط 2.34عبارة(  كانت أعلى من ) 11) عدد  العباراتالنتائج أن األوسمممممممممممممماط الحسممممممممممممممابية ملعظم 
ً
(، وقياسمممممممممممممما

( ما يدل 5- 2.34في املدى ) باتالسممممممممممممتجا( تقع هذه Likart Scaleالحسممممممممممممابية املر حة حسممممممممممممب املقياس الثالثي ليكرت )

( باملحور والتي تنص على )يتمكن 6حصممممممممممممممولها على تقديرات بدرجة عالية، فيما تحصمممممممممممممملت عبارة واحدة ) العبارة رقم 

( و حسمممممممممممب 2.30األجهزة التعليمية فى جميع املراحل الدراسمممممممممممية(  على وسمممممممممممط حسمممممممممممابي ) اسمممممممممممتخدامالطالب/املعلم من 

( ما يدل على حصمممولها على تقدير بدرجة متوسمممطة، 2.34 –1.67ًّ( تقع في املدى )Likart Scaleاملقياس الثالثي ليكرت )

( 5- 2.34( ويقع في املمممدى )0.552( بمممانحراف معيممماري )2.68كمممما أظهرت النتمممائج أن املتوسممممممممممممممط العمممام لعبمممارات املحور )
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عد هذه النتيجة، (، ما يدل حصممممممممممممول املحور على تقدير بدرLikart Scaleًّحسممممممممممممب املقياس الثالثي ليكرت )
ُ
جة عالية، وت

ويعزو  األجهزة التعليمية في تنمية الكفايات املهنية بدرجة عالية. اسممتخدامإجابة عن السممؤال الثاني للدراسممة، بإسممهام 

ذلك لتعرف أفراد عينة على بعض هذه األجهزة وعلى كيفية اسمممتخدامها، وأن كثير من األجهزة التعليمية يتم  انالباحث

ي العمليممة التعليميممة مممما سممممممممممممممهممل على الطالب/املعلمين أبممداء آرائهم حول مممدى اسممممممممممممممهممام اسممممممممممممممتخممدامهما أو اسممممممممممممممتخممدامهما ف

منها، وتتفق هذه النتيجة مع النتائج اإليجابية التي توصممممممممملت إليها بعض الدراسمممممممممات السمممممممممابقة مثل: دراسمممممممممة  السمممممممممتفادة

( التي توصممممملت 2011، ال جرمي)ية، ودراسمممممة ( التي توصممممملت إلى تحقيق األهداف واملهارات بدرجة قو2006ًّ، القحطاني)

 Alison, Castro 2006إلى احتفاظ الطلبة باملعلومات التي اكتسبوها جراء البرنامج التدريبي، ودراسة )
ً
( التي اظهرت رايا

ايجابيا ألفراد عينة الدراسممممممممممممممة حول فائدة األنشممممممممممممممطة في تعلم كيفية التعامل مع مادة الرياضمممممممممممممميات، كما تختلف هذه 

امتالك ( التي توصملت إلى 2009، النجدي)السمابقة مثل: دراسمة  الدارسماتيجة مع النتائج التي توصملت إليها بعض النت

التي  (Yeung, 2001)الطالب املعلمين لكفايات اسممممممممممممممتخدام الوسممممممممممممممائل واألجهزة التعليمية بدرجة متوسممممممممممممممطة، ودراسممممممممممممممة 

 هموافتقممارًّاملهممارات الحركيممة  همافتقممادعلمين منهمما أظهرت مجموعممة من املعوقممات والصممممممممممممممعوبممات التي تواجممه الطلبممة امل

 للقدرة على تنظيم الوقت، وضبط السلوك داخل الغرفة الصفية.

اسمممممممممممهام اسمممممممممممتخدام مسمممممممممممتحدثات تقنيات التعليم في  ما مدى) علىالذي ينص عن الســـــــــؤال الثالث:  اإلجابة 3-4-3

ًّ(املعلم؟تنمية الكفايات املهنية من وجهة نظر الطالب/ 

( الذي يوضممممممممح اإلحصمممممممماءات الوصممممممممفية 5جابة عن هذا السممممممممؤال من خالل عرض ومناقشممممممممة نتائج الجدول رقم )تتم اإلًّ 

ًّلعبارات املحور الثالث ألداة الدراسة.

مستحدثات تقنيات  استخداممدى اسهام  لالستبانة( النتائج اإلحصائية لعبارات املحور الثالث 5جدول رقم )

ًّمن وجهة نظر الطالب/املعلم الكفايات املهنيةالتعليم في تنمية 

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 العبارة

درجة 

 التقدير

1ًّ
سممممممممممممممماعممممد الطممممالممممب املعلم 

ُ
ب التوجهممممات  فيت

ُ
تطوير منظومممممة التعليم وتواكمممم

ًّالعاملية.
ًّعالية0.582ًّ5ًّ 2.77

2ًّ
سممممممممممممهمممل على الطمممالمممب املعلم التغلمممب على مشممممممممممممكلمممة الفروق الفرديمممة بين 

ُ
ت

ًّب.الطالًّ
 عالية0.705ًّ12ًّ 2.44

مكن الطالب املعلم من حل مشكلة الكثافة الطالبية 3ًّ
ُ
 عالية0.706ًّ9ًّ 2.54ًّ.حجرة الدرس فيت

ساعد الطالب املعلم 4ًّ
ُ
 عالية0.504ًّ6ًّ 2.76ًّطرق وأساليب تعليم غير تقليدية. استخدام فيت

ساعد 5ًّ
ُ
 عالية0.437ًّ4ًّ 2.79ًّتطوير أداء الطالب املعلم وفقا ملعايير الجودة. فيت

ساعد الطالب املعلم 6ًّ
ُ
 عالية0.768ًّ11ًّ 2.48ًّ.اللفظيعدم إتباع نمط التفاعل  فيت

ساعد الطالب املعلم 7ًّ
ُ
 عالية0.337ًّ1ًّ 2.90ًّتحقيق املتعة والتشويق لدى الطالب. فيت

بسط للطالب املعلم الخبرات وتسهل عليه تقديمها بكل سهولة ويسر.8ًّ
ُ
 يةعال0.610ًّ7ًّ 2.74ًّت

 عالية0.517ًّ2ًّ 2.81ًّمجال التقنية. فيتجعل الطالب املعلم ُمواكبا للتوجهات العاملية 9ًّ

10ًّ
سممممممممممممماعد الطالب املعلم 

ُ
تهيئة وتحديث بيئة التعلم املناسممممممممممممبة للعملية  فيت

ًّالتعليمية.
 عالية0.577ًّ8ًّ 2.73
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 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

رتبة 

 العبارة

درجة 

 التقدير

11ًّ
سمممممممممممماعد الطالب املعلم على جعل البيئة التعليمية ُمواكبة ملعايير الج

ُ
دة وًّت

ًّ.والعتماد
 عالية0.508ًّ3ًّ 2.79

ساعد الطالب املعلم 12ًّ
ُ
 عالية0.657ًّ10ًّ 2.52ًّ.افتراضيةبيئات تعليم وتعلم  استحداث فيت

ًّعالية2.69ًّ0.576ًًًّّّللعباراتاملتوسط الكلي 

ظهرت ، حيث أالسممممممممممممتبانة( نتائج اسممممممممممممتجابات أفراد عينة الدراسممممممممممممة لعبارات املحور الثالث من 5يوضممممممممممممح الجدول رقم )

 على 2.34أعلى من ) العباراتالنتائج أن األوسمممممممماط الحسممممممممابية لجميع 
ً
حسممممممممب األوسمممممممماط الحسممممممممابية املر حة (، وقياسمممممممما

( ممما يممدل حصممممممممممممممولهمما على تقممديرات 5- 2.34في املممدى ) السممممممممممممممتجممابممات( تقع جميع Likart Scaleاملقيمماس الثالثي ليكرت )

ويقع في املدى  (0.576( بانحراف معياري )2.69عبارات املحور)بدرجة عالية، كما أظهرت النتائج أن املتوسممممممممممممممط العام ل

عد هذه Likart Scale( حسممممممممب املقياس الثالثي ليكرت )5- 2.34)
ُ
(، ما يدل حصممممممممول املحور على تقدير بدرجة عالية، وت

ت املهنية امستحدثات تقنيات التعليم في تنمية الكفاي استخدامالنتيجة، إجابة عن السؤال الثالث للدراسة، بإسهام 

 الجيمل املممارًّ بماعتبمارههمذه النتمائج إلملمام الطالب/املعلمين بمالتطورات التقنيمة  انبمدرجمة عماليمة، ويعزو البماحثم
ً
س حماليما

للتقنية. وسمممممممممهولة التعامل مع التقنيات الحديثة مثل الحاسممممممممموب وبرمجياته. وادارك الطالب/املعلمين ألهمية التقنيات 

العمليممة التعلميممة، وتتفق هممذه النتيجممة مع النتممائج اإليجممابيممة التي توصمممممممممممممملممت اليهمما بعض التعليميممة الحممديثممة ودورهمما في 

فعالية اسمممممممممتخدام البرامج املحوسمممممممممبة في عملية ( التي توصممممممممملت إلى 2009الدراسمممممممممات السمممممممممابقة مثل: دراسمممممممممة الوحيدي )

لدراسمممممممة يتمتعون باتجاهات الغالبية العظمى من أفراد عينة ا( التي توصممممممملت إلى ان 2010التدريس، ودراسمممممممة الطالل )

 ,Alisonمنه في تطوير كفاياتهم املهنية، ودراسمممممممممممممة ) لالسمممممممممممممتفادةايجابية نحو اسمممممممممممممتخدام  األنترنت، وانهم يسمممممممممممممتخدمونه 

Castro 2006 ايجابيا ألفراد عينة الدراسممممممممممممممة حول فائدة األنشممممممممممممممطة في تعلم كيفية التعامل مع مادة 
ً
( التي اظهرت رايا

 في تطوير كفايات املعلم، كما 2017هللا )الرياضممممممممممممميات، ودراسمممممممممممممة جبر 
ً
 فاعال

ً
( التي توصممممممممممممملت إلى ان التكنولوجيا لها دورا

التي أظهرت مجموعة من املعوقات والصمممممممممعوبات التي تواجه الطلبة املعلمين منها  (Yeung, 2001)ودراسمممممممممة تختلف مع 

 سلوك داخل الغرفة الصفية.للقدرة على تنظيم الوقت، وضبط ال وافتقارهماملهارات الحركية  همافتقاد

)هل توجد فروق ذات دللة إحصمممممائية عند مسمممممتوى  ىالذي ينص عل اإلجابة عن الســــؤال الرابع للدراســــة: 3-4-4

الوسممممممممائل التعليمية في  اسممممممممتخدام( بين متوسممممممممطات اسممممممممتجابات افراد عينة الدراسممممممممة حول مدي اسممممممممهام 0.05الدللة )

ًّساق األكاديمي )علمي/ أدبي(.تنمية الكفايات املهنية، تعزى ملتغير امل

 ملتغير املساق األكاديمي )علمي/ أدبي(: ( اإلحصاءات الوصفية وإختبار )ت(6جدول رقم )
ً
 للمحور األول ألداة الدراسة وفقا

 املحــور األول 
 املساق

 األكاديمي

حجم 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

 قيمة )ت(

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة

درجة 

 التقدير

مدى اسهام استخدام 

الوسائل التعليمية في 

ًّتنمية الكفايات املهنية

 0.317 2.86 33 علممي

ًّغير دالة 0.448 0.763 88
 0.204 2.82 57ًّأدبمي
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 ملتغير املساق األكاديم واختبارًّ( اإلحصاءات الوصفية 6يوضح الجدول )
ً
مي/ ي )عل)ت( للمحور األول ألداة الدراسة وفقا

( وبانحراف معياري 2.86أن املتوسممممممممممممط الحسممممممممممممابي لعبارات املحور لطالب املسمممممممممممماق العلمي بلغ ) ولحظ الباحثان ،أدبي(

(. كما أن 0.204( وبانحراف معياري )2.82( وأن املتوسمممممط الحسمممممابي لعبارات املحور لطالب املسممممماق األدبي بلغ )0.317)

( وبمسممتوى 88( وبدرجات حرية )0.763( هي )Tالقيمة املحسمموبة لمممممممممممممممم)ت( )قياس الدللة اإلحصممائية للمحور يوضممح أن 

( مما يعنى عدم وجود فروق ذات دلله 0.05( وهذه القيمة ملسممممممممممتوى الدللة أكبر من مسممممممممممتوى املعنوية )0.448دلله )

ة إجابة عن ( بين متوسممممطات اسممممتجابات افراد عينة الدراسممممة، وتعد هذه النتيج0.05إحصممممائية عند مسممممتوي الدللة )

( بين متوسطات استجابات افراد 0.05السؤال الرابع للدراسة بعدم فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة )

الوسائل التعليمية في تنمية الكفايات املهنية، تعزى ملتغير املساق األكاديمي  استخدامعينة الدراسة حول مدي اسهام 

( التي 2006تائج التي تولت إليها بعض الدراسات السابقة مثل: دراسة القحطاني ))علمي/ أدبي(.وتتفق هذه النتيجة الن

( بين درجة لزوم 0.24توصممممممممملت إلى وجود عالقة إيجابية بين لزوم الكفاية ودرجة ممارسمممممممممتها حيث أن معامل الرتباط )

 األدوار بتكامل إحصمممممائية ةدلل ذات عالقة إلى وجود( التي توصممممملت 2011الكفاية ودرجة ممارسمممممتها. ودراسمممممة مسممممماعد )

التعليم األسممممماسممممم ي، كما  مرحلة في تعليمية كوسممممميلة الحاسممممموب اسمممممتخدام على املدرب بين املعلم الدراسممممم ي الصمممممف داخل

( التي توصمممممممممممممملت إلى وجود فروق ذات دللة إحصممممممممممممممائية عند مسممممممممممممممتوى دالة 2012تختلف مع نتيجة دراسممممممممممممممة أبو مطلق)

ًّني تعزى ملتغير التخصص.( في بطاقة ملف اإلنجاز اإللكترو0.05)

)همل توجمد فروق ذات دللمة إحصمممممممممممممممائيمة عنمد  علىالمذي ينص  اإلجـابـة عن الســــــــــــؤال الخـامس للـدراســـــــــــــة: 3-4-5

األجهزة التعليمية  اسممتخدام( بين متوسممطات اسممتجابات أفراد عينة الدراسممة حول مدى اسممهام 0.05مسممتوى الدللة )

 ساق األكاديمي )علمي/ أدبي(.في تنمية الكفايات املهنية، تعزى ملتغير املي

 ملتغير املساق األكاديمي  واختبار ( اإلحصاءات الوصفية 7جدول رقم )
ً
)ت( للمحور الثاني ألداة الدراسة وفقا

 )علمي/ أدبي(

 املحور الثاني
 املساق

 األكاديمي

حجم 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

قيمة )ت( 

 املحسوبة

مستوى 

 داللةال
 النتيجة

مدى اسهام استخدام 

األجهزة التعليمية في 

ًّتنمية الكفايات املهنية

 0.286 2.65 33 علمي

ًّغير دالة 0.426 0.800 88
 0.257 2.69 57ًّأدبي

 ملتغير املسممممممممممماق األكاديمي ( للمحور الثاني ألدا)ت واختبارًّ( اإلحصممممممممممماءات الوصمممممممممممفية 7يوضمممممممممممح الجدول )
ً
ة الدراسمممممممممممة وفقا

( وبانحراف 2.65أدبي( ولحظ الباحثان أن املتوسممممممممممممممط الحسممممممممممممممابي لعبارات املحور لطالب املسمممممممممممممماق العلمي بلغ ) )علمي/

( وبانحراف معياري 2.69الدبي بلغ ) لطالب املسمممممماق( وأن الوسممممممط املتوسممممممط الحسممممممابي لعبارات املحور 0.286معياري )

( وبدرجات 0.800( هي )Tقيمة املحسمممممموبة لمممممممممممممممممممم)ت( )(. وحيث أن قياس الدللة اإلحصممممممائية للمحور يوضممممممح أن ال0.257)

( مما يعنى عدم 0.05( وهذه القيمة ملسممممممممممممتوى الدللة أكبر من مسممممممممممممتوى املعنوية )0.426( وبمسممممممممممممتوى دلله )88حرية )

(  بين متوسمممطات اسمممتجابات افراد عينة الدراسمممة، وتعد 0.05وجود فروق ذات دلله إحصمممائية عند مسمممتوي الدللة )

( بين 0.05إجابة عن السممممممممممؤال الرابع للدراسممممممممممة بعدم فروق ذات دللة إحصممممممممممائية عند مسممممممممممتوى الدللة ) هذه النتيجة
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األجهزة التعليمية في تنمية الكفايات املهنية،  اسممممتخداممتوسممممطات اسممممتجابات افراد عينة الدراسممممة حول مدي اسممممهام 

( التي توصمممممممملت إلى 2011نتيجة دراسممممممممة مسمممممممماعد )تعزى ملتغير املسمممممممماق األكاديمي )علمي/ أدبي(، وتتفق هذه النتيجة مع 

كما  .التعليم وتطوير الحاسممممموب على األسممممماسممممم ي املدرب التعليم بمرحلة املعلم دورًّ بين إحصمممممائية دللة عالقة ذات وجود

( التي توصمممممممممممممملت إلى وجود فروق ذات دللة إحصممممممممممممممائية عند مسممممممممممممممتوى دالة 2012تختلف مع نتيجة دراسممممممممممممممة أبو مطلق)

ًّملف اإلنجاز اإللكتروني تعزى ملتغير التخصص( في بطاقة 0.05)

توجد فروق ذات دللة إحصممممممممممممممائية عند  )هل علىالذي ينص  اإلجابة عن الســــــــــــؤال الســــــــــــادس للدراســــــــــــة: 3-4-6

مستحدثات تقنيات  استخدام( بين بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول اسهام 0.05مستوى الدللة )

ًّملهنية، تعزى ملتغير امليساق األكاديمي )علمي/ أدبي(.التعلم في تنمية الكفايات ا

 ملتغير املساق األكاديمي )علمي/ أدبي(8جدول رقم )
ً
 ( اإلحصاءات الوصفية وإختبار )ت( للمحور الثالث ألداة الدراسة وفقا

 املحـور الثالث
 املساق

 األكاديمي

حجم 

 العينة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

 الحرية

يمة )ت( ق

 املحسوبة

مستوى 

 الداللة
 النتيجة

مدى اسهام استخدام 

مستحدثات تقنيات التعليم 

ًّفي تنمية الكفايات املهنية

 0.287 2.70 33 علمي

ًّغير دالة 0.873 0.160 88
 0.341 2.69 57ًّأدبي

ًّ)ت( للمحور الثالث ألدا واختبارًّ( اإلحصممممممماءات الوصمممممممفية 8الجدول )ًّيوضح 
ً
ملتغير املسممممممماق األكاديمي  ة الدراسمممممممة وفقا

( وبانحراف 2.70)علمي/ أدبي( ولحظ الباحثان أن املتوسممممممممممممممط الحسممممممممممممممابي لعبارات املحور لطالب املسمممممممممممممماق العلمي بلغ )

( 0.341معياري ) وبانحراف( 2.69( وأن املتوسمممممط الحسمممممابي لعبارات املحور لطالب املسممممماق الدبي بلغ )0.287معياري )

( 88( وبدرجات حرية )0.160( هي )Tحصممائية للمحور يوضممح أن القيمة املحسمموبة لممممممممممممممممم)ت( )وحيث أن قياس الدللة اإلًّ

( مما يعنى عدم وجود 0.05( وهذه القيمة ملسمممممتوى الدللة أكبر من مسمممممتوى الدللة املعنوية )0.873وبمسمممممتوى دلله )

د عينة الدراسممممممة، وتعد هذه ( بين متوسممممممطات اسممممممتجابات افرا0.05فروق ذات دلله إحصممممممائية عند مسممممممتوي الدللة )

( بين 0.05النتيجممة إجممابممة عن السممممممممممممممؤال الرابع للممدراسمممممممممممممممة بعممدم فروق ذات دللممة إحصمممممممممممممممائيممة عنممد مسممممممممممممممتوى الممدللممة )

مستحدثات تقنيات التعليم في تنمية الكفايات  استخداممتوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول مدي اسهام 

مي )علمي/ أدبي(، وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصملت إليها بعض الدراسات املهنية، تعزى ملتغير املسماق األكادي

الطالب  اسممممممممممتخدام( بين 0.05بعدم وجود فروق ذات دلئل إحصممممممممممائية عند )( 2009السممممممممممابقة مثل: دراسممممممممممة النجدي )

ود فروق ذات عدم وج( التي توصمممممممممممممملت إلى 2010/املعلم للكفايات التكنولوجية تعزى للتخصممممممممممممممص، ودراسممممممممممممممة الطالل )

دللة إحصممممممممائية في جانب السممممممممتفادة من اإلنترنت في مجالي )التنفيذ والتقويم( للبرامج واألنشممممممممطة التعليمية، وتختلف 

اإلنجاز اإللكتروني تعزى  ( التي توصلت إلى وجود فروق ذات دللة احصائية في بطاقة ملف2012مع دراسة أبو مطلق)

ًّ.للتخصص
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 . النتائج ومناقشتها:4

 النتائج 1.4

ًّتوصلت الدراسة للنتائج التالية:

  عالية.  املهنية بدرجةالوسائل التعليمية في تنمية الكفايات  استخدامإسهام 

  عالية. املهنية بدرجةاألجهزة التعليمية في تنمية الكفايات  استخدامإسهام 

  الية.مستحدثات تقنيات التعليم في تنمية الكفايات املهنية بدرجة ع استخدامإسهام 

 (0.05عدم وجود فروق ذات دللة إحصمممممممممائية عند مسمممممممممتوي الدللة)  بين متوسمممممممممطات اسمممممممممتجابات افراد عينة

ملتغير املسمممممممممممماق  املهنية تعزيًّالدراسممممممممممممة حول مدي اسممممممممممممهام اسممممممممممممتخدام الوسممممممممممممائل التعليمية في تنمية الكفايات 

 األكاديمي )علمي/أدبي(.

 ( بين متوسمممممممممطات اسمممممممممتجابات افراد عينة 0.05لة)عدم وجود فروق ذات دللة إحصمممممممممائية عند مسمممممممممتوي الدل

الدراسممممممممممممممة حول مدي اسممممممممممممممهام اسممممممممممممممتخدام األجهزة التعليمية في تنمية الكفايات املهنية، تعزي ملتغير املسمممممممممممممماق 

 األكاديمي )علمي/أدبي(.

 ( بين متوسمممممممطات اسمممممممتجابات افراد عينة 0.05عدم وجود فروق ذات دللة إحصمممممممائية عند مسمممممممتوي الدللة )

حول مدى اسممممممممممهام اسممممممممممتخدام مسممممممممممتحدثات تقنيات التعليم في تنمية الكفايات املهنية، تعزي ملتغير الدراسممممممممممة 

ًّاملساق األكاديمي )علمي/أدبي(.

 االستنتاجات 2.4

  اشارت نتائج الدراسة إلى الدور الفاعل للتقنيات التعليمية في تنمية الكفايات املهنية بدرجة عالية من وجهة

 نظر الطالب/ املعلم. 

 فقت أراء افراد عينة الدراسممة باملسمماقين العلمي واألدبي حول اسممهام التقنيات التعليمية في تنمية الكفايات ات

 املهنية للطالب/املعلم.

  لدورها في 
ً
 ايجابيا

ً
تنمية الكفايات املهنية للطالب/املعلم تؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية مما يعد مؤشممرا

 تحسين مخرجات التعليم. 

 ًّاإليجممابي لتحسممممممممممممممين مخرجممات التعليم يقود بممدوره إلى معممالجممة األزمممات التعليميممة في الحقممل التعليمي  املؤشممممممممممممممر

ًّوالتربوي.

 التوصيات 3.4

 ملا توصلت اليه الدراسة الحالية
ً
ًّ:باآلتييوص ي الباحثان  من نتائج استنادا

 وء ميم وإنتا  برامجها في ضممضممرورة إعادة النظر في محتوى برامج التربية العملية للطالب/املعلم وضممرورة تصمم

 مستحدثات التقنيات التعليمية الحديثة لتلبي الحاجات التدريسية الخاصة بهم.
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  ضممممممممممممممرورة إعمممممممادة النظر في طرق إعمممممممداد الطالب/املعلمين قبمممممممل الخمممممممدممممممممة بحيمممممممث يتم التركيز على تمممممممدريمممممممب

.الطالب/املعلمين على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لضمان تنمية كفايات
ً
 هم املهنية عمليا

  أنشمممممممممطة تفاعلية ينخرط فيها الطالب/املعلمين عمليا مع التقنيات الحديثة ووسمممممممممائلها في  اسمممممممممتحداثضمممممممممرورة

 نقل املحتويات التعليمية بهدف تيسير وتبسيط حدوث عملية التعلم.

 تطلعات مستقبلية:. 5

ًّيقترح الباحثان إجراء الدراسات املستقبلية التالية:

 التقنيات التعليمية بكلية التربية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. استخدامواقع دراسة مسحية ل 

  .دراسة تقويمية ملحتوى مقررات التقنيات التعليمية ومدى مالءمتها للتطورات العصرية 

  دراسممممممة ملدى توافر الكفايات التكنولوجية لدى أعضمممممماء هيئة التدريس لتوظيف مسممممممتحدثات تقنيات التعليم

ًّملية التعليمية.في الع

 املراجع. 6

: املراجع العربية
ً
  أوال

 ًّ( الكفايات املهنية والخصممممائص املرغوبة بمعلم املسممممتقبل من وجهة نظر طالبات 2015الفتاح ) عبدازدهار شمممماور،  أبو

عة مالدولي األول، التربية أفاق مسمممممممممممممتقبلية، جا مقدمة للمؤتمرًّكلية التربية في جامعة حائل/ فرع السمممممممممممممميراء. دراسمممممممممممممة 

 م.2015أبريل  15م  12الباحة، كلية التربية، خالل الفترة من 

 ًّملف اإلنجاز اإللكتروني لتنمية بعض الكفايات التدريسممممممممية  اسممممممممتخدام( فاعلية 2012مطلق، هناء خليل محمود ) أبو

اجسممممتير امل دراسممممة تكميلية ملتطلبات الحصممممول على درجةلدى الطالبات املعلمات بكلية التربية جامعة األقصمممم ى بغزة، 

 .غزة ،زهرجامعة األًّ كلية التربية، ،في املناطج وطرق التدريس

 (مكتبممة نمماصمممممممممممممر 2م( قراءات في الوسممممممممممممممائممل وتقنيممات التعليم )2011أحمممد، عمرو جالل الممدين ونمماجي، ممممممممممممممحر محمممد ،)

 السعودية.الحديثة، عرعر، اململكة العربية 

 (تكوين املعلمين من اإلعممممداد إل2005األحمممممد، خممممالممممد طممممه )العين، دولممممة األمممممارات ى التممممدريممممب، دار الكتمممماب الجممممام ي. م

 العربية املتحدة.

 (برنامج قسممم املناطج وطرائق التدريس بكليات املعلمين ومدى تحقيقه لبعض 2004الخطابي، عبد الحميد بن عويد )

جدة، مجلة بكلية التربية ب الكفايات املهنية األسممممماسمممممية الالزمة ملعلم املرحلة البتدائية من وجهة نظر الطالب املعلمين

 .164-94الصفحات  2 العدد 16جامعة ام القرى للعلوم التربوية والجتماعية واإلنسانية، املجلد 

 (تكنولوجيمما التعليم بين النظريممة والتطبيق2014الحيلممة، محمممد محمود )التمماسمممممممممممممعممة، دار املسممممممممممممميرة للنشمممممممممممممرًّ، الطبعممة م 

 والتوزيع والطباعة، عمان األردن.



 (58-32ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- دارة الفرصمجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإ

 

 57 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 م( واقع استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية لإلنترنت 2010جوى مسعود سيعد الفر  )الطالل، ن
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 الدولية املعاييرًّ تطبيق مدى(: 2022) محمد رمضان، األغاشرير، محمد فتحي & املغير، محمد محمد &  يوثق هذا البحث كـ:

 ، مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارثغزة قطاع على اإلسرائيلية العسكرية العتداءات في للمتضررين اإلنسانية لالستجابة

 .85-59 (، أملانيا، ص16(، العدد )4وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

ولية لالستجابة اإلنسانية للمتضررين في العتداءات العسكرية مدى تطبيق املعايير الدهدفت الدراسة إلى بيان 

م. لتحقيق األهداف استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 2021خالل العدوان العسكري  اإلسرائيلية على قطاع غزة

والتحليلي ملناسبته لظاهرة املشكلة البحثية، وذلك من خالل استخدام الكتروني استهدف القيادة العليا في 

ؤسسات الفاعلة في قطاع غزة، توصلت الدراسة إلى أن معدل الستجابة اإلنسانية مناسب ومالئم بالرغم من امل

الظروف التى يعيشها قطاع غزة، وأنها تمت في الوقت املناسب، وهذا دفع املؤسسات النسانية إلى تعزيز القدرات 

ل واملشاركة عبر توفير آليات للشكاوي والتنسيق لتجنب األثار السلبية للعدوان، وركزت الستجابة على التواص

املتكامل بين العاملون في املجالت اإلنسانية، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تدريب املنظمات اإلنسانية 

املحلية ملوائمة املعايير الدولية لالستجابة اإلنسانية وتحسين منهجية إدارة األزمات وفق سيناريوهات الخطر 

ًّ، وتطوير وسائل الدعم املادي عبر توفير كافة متطلبات الستجابة العاجلة للعاملين امليدانيين.املتوقعة

ًّاملعاير الدولية، الستجابة اإلنسانية، املتضررين، العتداءات العسكرية، قطاع غزة. الكلمات املفتاحية:

Abstract 
The study aimed to demonstrate the extent to which international standards of 

humanitarian response were applied to those affected by Israel's military aggression 

against the Gaza Strip during the 2021 military aggression. To achieve the goals, the 
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study used a descriptive and analytical curriculum suited to the phenomenon of the 

research problem through an electronic use aimed at senior leadership in the Gaza 

Strip's active institutions, The study found that the humanitarian response rate was 

adequate and appropriate despite the Gaza Strip's conditions and that they were 

timely, and this prompted humanitarian institutions to strengthen capacities to avoid 

the negative effects of aggression and focused the response on communication and 

participation through the provision of complaint mechanisms and integrated 

coordination between humanitarian workers, The study recommended the need to 

train local humanitarian organizations to align international humanitarian response 

standards and improve crisis management methodology according to anticipated risk 

scenarios and the development of means of material support by providing all urgent 

response requirements for field workers. 

Keywords: international standards, humanitarian response, affected persons, 

military attacks, Gaza Strip. 

 امللخص املفاهيمي 
لعديد من العتداءات العسمممكرية وجولت التصمممعيد ضمممد املجتمع الفلسمممطيني بدًءا تعرضمممت األراضممم ي الفلسمممطينية ل

م والذي كانت تخضع تحت إدارته 1956م وتالها العدوان الثالثي على مصر عام 1948من النكبة الفلسطينية عام 

ضمم ي الفلسممطينية، م والتي احتلت فيه القوات اإلسممرائيلية كافة األرا1967قطاع غزة، ثم النكسممة الفلسممطينية عام 

وبعد ذلك قاوم الشمممعب الفلسمممطيني الطغيان اإلسمممرائيلي والذي شمممكل تهديد واضمممح لحياتهم، واسمممتهداف للمقدرات 

، وعملت املؤسسات اإلنسانية املحلية على الستجابة وموائمة املعايير الدولية وفق الظروف النسانية الفلسطينية

بعد التدريب والتأهيل للمؤسمممسمممات اإلنسمممانية املحلية والدولية ملعالجة التى تمر بها األراضممم ي الفلسمممطينية، وخاصمممة 

ًّ.األزمات الناتجة عن الستهداف العسكري والعدوان املستمر على قطاع غزة

 في ضررينللمت اإلنسانية لالستجابة الدولية املعايير  تطبيق ملدىالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي 

 .غزة قطاع على يليةاإلسرائ العسكرية االعتداءات
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ًّ
 الستجابةل الدولية املعاييرًّ تطبيق ملدى والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات

ًّ.غزة قطاع على اإلسرائيلية العسكرية العتداءات في للمتضررين اإلنسانية

مدى تطبيق املعايير 

الدولية لالستجابة 
ن في اإلنسانية للمتضرري

العتداءات العسكرية 
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غزة
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 تطلعات مستقبلية: 

.إبراز دور العتداءات العسكرية املتكررة على قطاع غزة ومطالبة املجتمع الدولي لوضع حل لها لحماية املجتمع الفلسطيني 

ًّر املساعدات اإلنسانية ومدي ضعف الستجابة إلها من الداعم الدولي والعربي.تبيان دو 

.توضيح حجم األضرار الناتجة من العتداءات العسكرية وتأخير معالجته مما يسبب زيادة الهشاشة الفلسطينية 

حل مشكلة رواتب املوظفين بشكل عادل للقيام بواجبهم الوطني واألخالقي تجاه املجتمع املحلي. 

تحسين مستوي الستجابة اإلنسانية واملالئمة بشكل منهي وعادل يشمل كافة مكونات املجتمع. 

 مدى تطبيق املعايير الدولية لالستجابة اإلنسانية للمتضررين في االعتداءات العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة

ها تمت في الوقت املناسب، وهذا دفع املؤسسات النسانية إلى تعزيز القدرات لتجنب األثار السلبية ، وأنلستجابة اإلنسانية مناسب ومالئمتوصلت الدراسة إلى أن معدل ا

 للعدوان، وركزت الستجابة على التواصل واملشاركة عبر توفير آليات للشكاوى والتنسيق املتكامل بين العاملون في املجالت اإلنسانية

 لخطرًّا سيناريوهات وفق األزمات إدارة منهجية وتحسين اإلنسانية لالستجابة الدولية املعاييرًّ ملوائمة املحلية اإلنسانية املنظمات تدريب على بالعمل الدراسة أوصت

 .امليدانيين للعاملين العاجلة الستجابة متطلبات كافة توفيرًّ عبرًّ املادي الدعم وسائل وتطويرًّ املتوقعة،

لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت املنهج الوصفي والتحليلي لوصف ظاهرة 

املشكلة وتحليل آثارها، وذلك عبر استخدام استبانة وزعت على مدراء عامون 

 في مؤسسات الستجابة اإلنسانية في العدوان على قطاع غزة. 

لة في ضعف التخطيط واضح املعالم من قبل املنظمات اإلنسانية تكمن املشك

الغاثية وإشراك املتضررين في الحد من اآلثار املترتبة علي ضعف املعرفة 

 ام باملعايير ووصول املساعدات ملستحقيها. ومن هنا ظهر التسا ل الرئيس التالي:

 عسكريةال عتداءاتالًّ في للمتضررين اإلنسانية للمساعدات الدولية املعاييرًّ هي

 غزة؟ قطاع على
 

 اإلنسمممممممممممممممممانيمممة لالسممممممممممممممتجمممابمممة المممدوليمممة املعممماييرًّ تطبيق ممممدى بيمممان إلى المممدراسمممممممممممممممممة همممدفمممت

 .م2021 خالل غزة قطاع على اإلسرائيلية العسكرية العتداءات في للمتضررين
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 . اإلطار العام:1

  قدمة:امل 1.1

د من العتداءات العسمممكرية وجولت التصمممعيد ضمممد املجتمع الفلسمممطيني بدًءا من تعرضمممت األراضممم ي الفلسمممطينية للعدي

م والذي كانت تخضممع تحت إدارته قطاع 1956م وتالها العدوان الثالثي على مصممر عام 1948النكبة الفلسممطينية عام 

 لفلسطينية، وبعد ذلكم والتي احتلت فيه القوات اإلسرائيلية كافة األراض ي ا1967غزة، ثم النكسة الفلسطينية عام 

ًّقاوم الشعب الفلسطيني الطغيان اإلسرائيلي والذي شكل تهديد واضح لحياتهم، واستهداف للمقدرات الفلسطينية.

نتيجمة الضممممممممممممممغط الزائمد واسممممممممممممممتهمداف األعيمان املمدنيمة من قطعمان املسممممممممممممممتوطنين ومقتمل مجموعمة من العممال على أيمدي 

م ليقاوم سممياسممات الحتالل والتي انتهت بتوقيع اتفاق أوسمملو، 1987م املسممتعمرين انتفض الشممعب الفلسممطيني في العا

وما أن حاولت السملطة الفلسمطينية الشمروع في بناء املؤسمسمات الفلسمطينية حتى دنس شمارون املسمجد األقصم ى وعلى 

ًّأثره انطلقت شرارة النتفاضة الفلسطينية الثانية )انتفاضة األقص ى(.

داءات العسممكرية الكبرى والتي تسممببت في مزيد من الضممرر على املجتمع الفلسممطيني تعرض قطاع غزة للعديد من العت

والعممدوان العسممممممممممممممكري  2009-2008م بعممد عمليممة جلعمماد شممممممممممممممماليط، والعممدوان الهمجي عممام 2006وكممان أبرزهمما في العممام 

م 2021ية التحتية عام م، وقد كان العتداء األخير األكثر ضرًرا على البن2014والعتداء العسكري األضخم كان  2012

مد )أح وما دار بينهم من تصممممممممعيد عسممممممممكري بينهم مما يزيد من مسممممممممتوى الضممممممممرر والهشمممممممماشممممممممة على املجتمع الفلسممممممممطيني.

ًّ(2021واملغير، 

إن الدمار الذي تسممممممممممببت فيه العتداءات العسممممممممممكرية كبير جًدا أثر على كافة مناحي الحياة وخاصممممممممممة الضممممممممممرر املبني على 

ري واملوارد واإلمكانيات ومقومات الصممود املجتم ي، مما يؤثر على اسمتمرار الحياة ووهدد الحق اسمتهداف العنصمر البشم

ًّ(2021)غانم،  في الحياة هو الحق األعلى الذي ل يجوز الخرو  عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة.

ك السياسية واألمنية ويعود ذلإن املجتمع الفلسطيني يعاني من مستوى عالي من الهشاشة القتصادية والجتماعية وًّ

إلى الحصممممار اإلسممممرائيلي املفروض على القطاع وما يترتب عليه من تقييد وصممممول األموال للفئات الهشممممة وتراجع في دعم 

قضممممممممممممايا الرعاية الجتماعية، مما يجعل املجتمع الفلسممممممممممممطيني يعتمد على املسمممممممممممماعدات اإلنسممممممممممممانية واإلغاثية وتحول إلى 

تيراد بسمممممبب الحصمممممار الذي أثر على القطاعات التنموية وسممممماهم في زيادة الهشممممماشمممممة لالقتصممممماد مجتمع يعتمد على السممممم

القومي، والسمممممممممتهداف املباشمممممممممر للمنشمممممممممآت الصمممممممممناعية والقتصمممممممممادية والجتماعية. لذا يتطلب مراجعة املعايير الخاصمممممممممة 

ًّ(2014 ،باملساعدات املقدمة للمتضررين. )أبو شهال

 تها: املشكلة البحثية وتساؤال 2.1

تزداد معاناة املجتمع الفلسممممممممطيني بشممممممممكل كبير مما يعزز الحاجة لتوفير املسمممممممماعدات للمجتمع املتضممممممممرر وقد يتضممممممممح أن 

هناك ازدواجية للمعاير املسمممممممممممتخدمة في تقديم الخدمات اإلنسمممممممممممانية تنعكس على ضمممممممممممعف عدالة التوزيع، مما يشمممممممممممكل 

تكمن وًّ معايير اإلنسممممممانية والتدخالت املرتبطة في هذا املجال،تهديد على صمممممممود املجتمع، وهذا يتطلب الفهم العميق لل
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املشكلة في ضعف التخطيط واضح املعالم من قبل املنظمات اإلنسانية الغاثية وإشراك املتضررين في الحد من اآلثار 

ًّي:لاملترتبة علي ضعف املعرفة باملعايير ووصول املساعدات ملستحقيها. ومن هنا ظهر التسا ل الرئيس التا

ما هي املعايير الدولية للمساعدات اإلنسانية للمتضررين في االعتداءات العسكرية على قطاع غزة؟ 

 التسا لت التالية:ومنه تفرعت 

 ًّما هي املعايير الدولية للمساعدات اإلنسانية للمتضررين؟

 ما هي اآلثار الناتجة عن ضعف إتباع املعايير الدولية اإلنسانية؟ 

 ًّصولية املساعدات اإلنسانية للمتضررين وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني؟كيف يمكن تحسين و 

 أهداف الدراسة: 3.1

مدى تطبيق املعايير الدولية لالسمممممممممممتجابة اإلنسمممممممممممانية للمتضمممممممممممررين في العتداءات العسمممممممممممكرية هدفت الدراسمممممممممممة إلى بيان 

ًّم. 2021خالل العدوان العسكري  اإلسرائيلية على قطاع غزة

 للمتضررين األساسية اإلنسانية ير املساعداتمعاي تحديد. 

 .بيان أسباب ضعف املساعدات اإلنسانية املقدمة للمجتمع املتضرر 

 .تطوير آليات الوصول للمساعدات اإلغاثية للمتضررين 

 أهمية الدراسة: 4.1

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

ير مؤشممممرات لقياس مدى تطبيق املعايير الدولية املناسممممبة تنبع أهمية الدراسممممة العملية من توفاألهمية العلمية:  1.4.1

لالسممممتجابة النسممممانية في أكثر املناطق عرضممممة لالعتداءات العسممممكرية مما ينعكس على مسمممماعدة صممممناع القرار في توجيه 

 الستجابة النسانية بما يساهم في حماية املجتمع املتضرر خالل األزمات والكوارث بمنطقة الدراسة.

: تقديم مجموعة من املخرجات التى تعزز إمكانية تطوير السممممممممممممممتجابة النسممممممممممممممانية، وتسمممممممممممممماعد همية التطبيقيةاأل 2.4.1

ًّالدراسة الباحثون في الستفادة من مخرجاتها في تطوير البحث العلمي. 

 منهجية الدراسة: 5.1

لي نية في قطاع غزة والتحلياسمممممتخدمت الدراسمممممة املنهج الوصمممممفي الذي يصمممممف املتغيرات املؤثرة على السمممممتجابة اإلنسممممما

الذي يحلل مدى تطبيق املعايير النسمممانية لالسمممتجابة من وجهة نظر املدراء العامون ذو العالقة املباشمممرة في مؤسمممسمممات 

ًّالستجابة النسانية في قطاع غزة، وذلك من خالل استبانة صممت خصيًصا لهذا الغرض.

 حدود الدراسة: 6.1

 م2021وان العسكري اإلسرائيلي العد الحدود الزمانية: 1.6.1
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ًّقطاع غزة.الحدود املكانية:  2.6.1

ًّتطبيق املعايير الدولية، الستجابة اإلنسانية.الحدود املوضوعية:  3.6.1

 الدراسات السابقة: 7.1

(، بعنوان: الحفاظ على بقاء الناجين على قيد الحياة: عمليات األمن واملســـــــــــاعدات 2017دراســـــــــــة )جبيال،  1.7.1

 ة أثناء االستجابة للكوارث الطبيعية في النزاعات.اإلنساني

Keeping Survivors Alive Security and Humanitarian Aid Operations during 

Natural-Disaster Response in Conflicts. 

ملسلحة في ا هدفت الدراسة إلى تحليل األمثلة الخاصة بالحفاظ على بقاء الناجين من الكوارث الطبيعية فترة الملزاعات

األحمر  لالوكيفية تعامل املنظمات الغاثية معها، وبالتحديد منظمة اله، وأفغانسممممممممممممتان وباكسممممممممممممتان وسممممممممممممريالنكا نيجيريا

 
ً
والدور الذي تلعبه املجموعات املسمممممممممملحة في إيصممممممممممال املسمممممممممماعدات اإلنسممممممممممانية على األرض والعقبات التي تضممممممممممعها أحيانا

، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة للعديد من ذهالتوزيع املواد الغاثية في مناطق نفوًّ

. الحياة دقي على إلبقائهم حاجة في هم ملن املوارد تسمماهم في توفيرًّ اإلنسممانية الدول، توصمملت الدراسممة إلى أن املسمماعدة

 اكهن وأن الملزاع بسممممممممممممبب البداية في عانوا الذين املدنيين حسمممممممممممماب على املسمممممممممممماعدات تقديم يعرقل وأن اسممممممممممممتمرار الملزاع

. أوصمممممممممممممت الملزاع املسمممممممممممممملح في التحتية البنية تدميرًّ بسممممممممممممممبب الكارثة من املتضممممممممممممممررة املنطقة إلى املوارد إدخال في تعقيدات

 هيكل تطويرًّللملزاع، وًّ املتغيرة البيئة لتشممممممممل جنيف واتفاقيات اإلنسممممممماني الدولي القانونًّ تعديل الدراسمممممممة إلى تقييم آثارًّ

 آلثارًّا الكوارث، وفحص أوًّ/  وًّ للملزاع تسمممممتجيب التي الحكومية غيرًّ للمنظمات الوظيفة حسمممممب لالسمممممتجابة مدائ تنظيمي

 تكليفل جنيف اتفممماقيمممات متمممأثرة، وتعمممديمممل منطقمممة إلى املتعمممددة الحكوميمممة غيرًّ املنظممممات تمممدفق وفعممماليمممة املمممدنيين على

ًّما. منطقة إلى بدخولها املسموح يةالحكوم غيرًّ املنظمات ونوع عدد تقييد على بالقدرة املتحدة األمم

م(، بعنوان: التعاون املدني العســـــــــــكري في املســـــــــــاعدة اإلنســـــــــــانية: تكامل 2011دراســـــــــــة )مورين ميرســـــــــــمان،  2.7.1

 البعثات باعتبارها "أفضل ممارسة" في استجابة األمم املتحدة.

Civil-Military Cooperation in Humanitarian Assistance: Integrated Missions as 

a“Best Practice”in UN Response 

هدفت الدراسممممممممممممممة لبيان أهمية التعاون املدني العسممممممممممممممكري وتأثير ذلك على املسمممممممممممممماعدة النسممممممممممممممانية في إطار البعثات التى 

تستجيب لها األمم املتحدة، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي ملناسبته لظاهرة الدراسة البحثية، خلصت 

املساعدات اإلنسانية كإستراتيجية موسعة إلدارة التحول من حالة الصراع إلى حالة ما بعد لى أن استخدام الدراسة إ

وبناء سمممممالم ودائم يتحتم على كل من املدنيين والعسمممممكريين ليس فقط تقبل الحقائق القائمة على األرض بل ، الصمممممراع

ات ها منظموإتباع اإلجراءات التي رتبت، لبيئة املوجودة فيهاعليهم مسؤولية التعاون والشتباك مع املشكالت اإلنسانية با

ويمكن  ،املتحدة فيما يتعلق بالعالقة اإلطارية لتدخل العسممممممممممممممكريين وعالقة املدنيين إلحداث تكامل بين جهودهماألمم 

 ، وأنعيةلطبيللتعامل مع الوضمع اإلنسماني في مرحلة ما بعد الكوارث ا اسمتراتيجيةفي تحديد الدراسمة إن يسمتفيد هذا 



 (84-59ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 66 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 الملزاع يف املشمماركة يمكنها التي الفاعلة الجهات مشمماركة ويجب. مترابطين وسمميظالن دائًما كانا اإلنسمماني والعمل الصممراع

ًّاإلنسانية املساعدات تقديم في األمن موفريًّ أوًّ كمقاتلين سواء

 .وتركيا أملانيا في السوريين الالجئين إيواء في دولية م(، بعنوان: تجارب2022دراسة )املغير وجعرور،  3.7.1

International experiences in sheltering the Syrian refugees in Germany and 

Turkey. 

هدفت الدراسممممممة إلى تقييم التجارب الدولية في إيواء الالجئين السمممممموريين في كل من أملانيا وتركيا، اسممممممتخدمت الدراسممممممة 

ملشمممممممممردين بالعتماد على تحليل املحتوى ومراجعة أدبيات الدراسمممممممممة، خلصمممممممممت املنهج النوعي ومنهج دراسمممممممممة حالة إيواء ا

 الصمممممحةوًّ والتعليم التسمممممجيل خدمات في الصمممممعوبات بعض واجهوا وتركيا أملانيا في السممممموريين الالجئين أن الدراسمممممة إلى

 في إليواءا خدمات وأنالبلدين بسممممبب اللغة، وصممممعوبات حول مدة التسممممجيل بأملانيا بينما تركيا أسممممهل،  كالًّ في واإليواء

. الجئامل من أملمممانيممما في الالجئين تركيممما، واسممممممممممممممتيممماء في الالجئين أعمممداد تزايمممد من الرغم فعلى مرضمممممممممممممميمممة، غيرًّ البلمممدين كالًّ

 مكنوي متاحة التعليم خدمات كانت حيث السمممممممممممموريين لالجئين التعليمية لالحتياجات جيد بشممممممممممممكل كالهما واسممممممممممممتجاب

الجئين، ال تسمممممجيل لعملية الهتمام من مزيًدا وصمممممت الدراسمممممة بأن تولي الدول املضممممميفةالبلدين. أ كالًّ في إليها الوصمممممولًّ

 اجاتباحتي الهتمام لغتين، وبدل مزيد من يتحدثونًّ موظفين أوًّ مترجمين توظيف خالل من الصحية الخدمات وتعزيزًّ

ًّ.اصخ بشكل العربية ةباللغ التقاريرًّ نقص بسبب أملانيا في السوريين الالجئين تجربة وتعزيز تغطية املأوىًّ

 التعقيب على الدراسات السابقة وبيان أهم أوجه التشابه واالختالف 4.7.1

 في نيجيريا وأفغانسمممممتان وباكسمممممتان وسمممممريالنكا  اإلنسمممممانيةكوارث اللصمممممراعات وًّانماذ  األولي على  ركزت الدراسمممممة

لممممدور الممممذي تلعبممممه املجموعممممات األحمر وا اللوكيفيممممة تعممممامممممل املنظمممممات الغمممماثيممممة معهمممما، وبممممالتحممممديممممد منظمممممة اله

 لتوزيع املواد الغاثية في 
ً
املسممممممممملحة في إيصمممممممممال املسممممممممماعدات اإلنسمممممممممانية على األرض والعقبات التي تضمممممممممعها أحيانا

 .مناطق نفوذها

 موسممممعة إلدارة التحول من حالة الصممممراع إلى  كاسممممتراتيجيةعن املسمممماعدات اإلنسممممانية  الثانية الدراسممممة وضممممحت

ي تسممممممممممكين الوضممممممممممع القائم والبيئة املحيطة وبناء سممممممممممالم ودائم حيث يتحتم على كل من حالة ما بعد الصممممممممممراع أ

 .والعسكرييناملدنيين 

 الثالثة حول قياس تجربة املشمممممممممممممردين في كل من تركيا وأملانيا وكيفية الوصمممممممممممممول إلى الخدمات  تحدثت الدراسمممممممممممممة

ًّمات املقدمة للنازحين السورين.وتسجيل بيانات النازحين من خالل املقارنة لكافة أنشطة الحماية والخد

 . اإلطار النظري:2

 :تمهيد 2.1

 نم النازحين أوًّ املشمممردين أوًّ الكوارث من املتضمممررين أوًّ العسمممكرية العتداءات في املهددين الذين األشمممخاص حماية إن

 الدولي ونًّالقان جوهرًّ هوًّ األسمممممممممممماسممممممممممممية لحقوقهم الجسمممممممممممميم النتهاك أوًّ العنيفة الملزاعات بسممممممممممممبب بالدهم، داخل ديارهم

ًّ(.2021)حميد وعودة،  .تهددهم التى املخاطرًّ من وحمايتهم الهشة، املجتمعات صمود لتعزيزًّ اإلنساني
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 ريةالبشممممممممممم التجمعات إلى الخطرة املناطق من فروا الذين واملتضمممممممممممررين الضمممممممممممحايا رحيل في يتسمممممممممممبب للخطرًّ التعرض إن

 والنفسمممممممممممممم ي الجسممممممممممممممدي والضممممممممممممممررًّ الجتماعية ة الهشمممممممممممممماشممممممممممممممةاملجتمعات؛ مما يسمممممممممممممماهم في زياد مع اندمجوا أوًّ أمًنا، األكثرًّ

 إنه ،املحيطة واملجتمعات بل واملجتمعات، األسممممممممممممممرًّ على سمممممممممممممملبية آثارًّ وذوًّ صممممممممممممممادًما تأثيًرا يتأثروا أنهم إذ لهم، والجتماعي

)وزارة الداخلية واألمن  .القهر سمممممممبل لكل ويعرضمممممممهم والعال  واملأوىًّ الطعام على الحصمممممممولًّ من أبرياء أشمممممممخاصممممممما يحرم

ًّ(2017الوطني، 

 الدولية واملنظمات الحكومات جهوًدا ضممممممممممخمة من جانب تسممممممممممتلزم األرض في انتشممممممممممرت التي الداخلي الملزوح عمليات إن

( مليون 59.1) عن يزيد ملا الخاصمممممممممة الحتياجات يواجهوا كي األخرىًّ الفاعلة األطراف وكل الحكومية غيرًّ واملؤسمممممممممسمممممممممات

يرتفع الدعوة لحماية  بالدهم، لذلك داخل قسمممرا نزحوا العالم، إذ أنهم م على مسمممتوى2021ًّنازح ولجئ ومهاجر خالل 

 ضاأي وبعدها نزوحهم، فترة خالل وكرامة بأمن يقيموا أن الحق ولهم. القسريًّ الملزوح املتضررين من الكوارث وخاصة

ًّ(.2022جئين، )املفوضية السامية لشئون الالًّ .املجتمع في ودمجهم توطينهم إعادة وفي آمنة عودة في الحق لهم

 :الدولية املعايير  2.2

 واءسممممم النتاجية حالة لتحسمممممين عليها التفاق يتم عمل منهجية أوًّ سمممممياسمممممية أوًّ مؤشمممممرًّ أوًّ أسممممملوب أوًّ طريقة املعيارًّ يعتبرًّ

 وغالًبا املجتمع احتياجات سممممممممممممممد أوًّ معدات توريد أوًّ ما خدمة تقديم أوًّ الحياة، لسممممممممممممممتدامة البشممممممممممممممريًّ النتا  أوًّ املادية

 دمةالخ جودة وتحسمممممممين املؤسمممممممسممممممم ي العمل تطويرًّ في تسممممممماهم أهداف لتحقيق وضمممممممعها يتم مجموعات على تكونًّ املعاييرًّ

 مجالت يف املنظمات أوًّ الدولية أوًّ الرسمممممية الجهات تضممممعها التى السممممليمة اإلجراءات املعاييرًّ تعتبرًّ إذ. للجمهورًّ املقدمة

التحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ) .واضحة بمنهجية وإدارتها األعمال لتنظيم ومختلفة متنوعة

2007.)ًّ

 تهدف والتي املجالت، شتى في املتخصصة الدولية املؤسسات تضعها التي والقواعد األسس بأنها الدولية املعاييرًّ تعّرف

 يثح واإلفصمماح، يةالشممفاف درجة وزيادة الشممركات، في األداء مسممتوىًّ لرفع الجودة عالية القواعد من حزمة تطويرًّ إلى

 على واعتمممدت املحليممة معمماييرهمما عن تخلممت العممالم دولًّ بعض أن حتى املعمماييرًّ هممذه على العممالم دولًّ من عممديممد تعتمممد

ًّ.(2017العوملة. )مكي،  عصرًّ في ألهميتها الدولية املعاييرًّ

 اإلنسانية واالستجابة اسفير  مشروع 3.2

 اإلنسممممانية املسمممماعدة جودة لتحسممممين اإلنسممممانية الوكالت من ةكبيرًّ مجموعة تجمع طوعية مبادرة هوًّ  اسممممفير  مشممممروع

 لًّ كمنظمة 1997عام املشروع أنش ئ وقد املتضررين، والسكان واملانحين ُمنِشئيها أمام الفاعلة الجهات مساءلة وتعزيزًّ

 ليوما ليصمممممممبح اإلنسمممممممانية الوكالت من عاملية شمممممممبكة عن ممثلين من يتكونًّ مجلس إلدارة تخضمممممممع العضممممممموية على تقوم

 دليل ىعل املشمممروع ويرتكزًّ. العالم أنحاء جميع من اإلنسمممانية السمممتجابة مجال في عاملين يضمممم بالحياة نابضممما مجتمعا

 واملعاييرًّ ةاملشممممترك املبادئ من مجموعة ويضممممم اإلنسممممانية، السممممتجابة مجال في الدنيا واملعاييرًّ اإلنسمممماني امليثاق بعنوان

 .سممممممممممممممانيةاإلن السممممممممممممممتجابة مجال في العاملين ِقبل من الدولي والعتراف الشممممممممممممممهرة من قدرًّ بأكبرًّ تحظى التي العاملية الدنيا

(Sphere Association, 2018)ًّ
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 همحيات تأسمممممممممممميس إعادة من العالم في الملزاعات أوًّ الكوارث من املتضممممممممممممررين األشممممممممممممخاص جميع تمكين إلى اسممممممممممممفيرًّ يتطلع

 يف مرة ألولًّ دليله بنشمممممممممممرًّ اسمممممممممممفيرًّ مشمممممممممممروع وقام متهم،كرا من وتعززًّ احترامهم تكفل بطريقة رزقهم كسمممممممممممب واسمممممممممممتعادة

 سممماعداتامل مجال على أثرت كثيرة تغيرات العالم شمممهد للكوارث، السمممتجابة مجال في الدنيا املعاييرًّ لتحديد  2000عام

 اعداتاملسممممممممم بتنظيم اإلنسمممممممممانية اإلصمممممممممالحات قامت كما الجديدة اإلنسمممممممممانية الكارثة املناخ تغيرًّ أصمممممممممبح فقد اإلنسمممممممممانية

 الطوارئ، حالة في اإلنسممممممممممممممانية السممممممممممممممتجابة قطاعات لتولي املجموعات مفهوم وأدخلت الطوارئًّ حالت في اإلنسممممممممممممممانية

ًّ املدن في يعيشممممممممممممونًّ الكوارث من املتضممممممممممممررين األشممممممممممممخاص ماليين وأصممممممممممممبح
ً
، )شممممممممممممحيبر وأبو هين. الريفية املناطق من بدل

ًّم(. 2020

ًّ يضممم ائتالف من املكونًّ اسممفير، مشممروع ويقوم
ً
 لتيا األحمرًّ الصممليب وحركة الدولية الحكومية غيرًّ املنظمات من عددا

ًّ يقدم الذي دليله بتحديث الطوارئ، حالت في اإلنسممممممممممانية السممممممممممتجابة نوعية لتحسممممممممممين جميعها تهدف
ً
 فضمممممممممملألًّ تعريفا

عايير م واملأوى، وهي تعتبرًّ الصممممحي والصممممرف واملياه والصممممحة والتغذية الغذائية املسمممماعدات تقديم مجال في املمارسممممات

 العمل يرًّلسممممم توجيهات وضمممممع إلى الهادفة األخرىًّ املبادرات من العديد توفرًّ من دنيا تراعي املتطلبات النسمممممانية. وبالرغم

 في تقديم املساعدات اإلنسانية األبرز، يزال لًّ اسفيرًّ مشروع أن إلًّ املجال هذا في املمارسات أحسن وتحديد اإلنساني

وما ينتج عن ذلك من مخاطر تهدد السممممممممممممالمة النفسممممممممممممية والجسممممممممممممدية لهم، وذلك من املقدمة للمتضممممممممممممررين من الكوارث 

خالل مجموعة من املعايير التى حددتها للحماية للفئات الهشممممممممة املتضممممممممررة من الكوارث، وتوفير حياة آمنة وكريمة لهم، 

ًّ(Sphere Association, 2018) بما يحفظ حقوقهم وإنسانيتهم.

 االستجابة اإلنسانية: 2.4

تضممررين املعاناة للم وتخفيف الحياة ممارسممة األنشممطة والسمملوك البشممري الهادف إلنقاذ إلى السممتجابة اإلنسممانية شمميرًّت

 من ةكارث أوًّ طبيعية ومطلقي نداء الغاثة الطارئة، وذلك حسمممب طبيعة الخطر سمممواء كانت الحالة الطارئة تعود لكارثة

 املبادئ تحكم عمليات السممممممممممممممتجابة العاجلة مجموعة مناملسمممممممممممممملحة، وًّ الصممممممممممممممراعات أوًّ الحروب مثل اإلنسممممممممممممممان صممممممممممممممنع

ًّاإلنسانية.

 والهيئممات واملنظمممات اإلنسمممممممممممممممانيممة األسممممممممممممممماسمممممممممممممميممة من قبممل األفراد العمماملون في املجممال اإلغمماثي املعمماييرًّ اسممممممممممممممتخممدام ويمكن

 يرًّاملعاي أن من الرغم وعلى. فيه تسمممممممممممممماهم أوًّ اإلنسممممممممممممممانية العمل تطبق التي األخرىًّ والجماعات ّ والتحادات التنسمممممممممممممميقية

 ودةج لتحقيق منظمة أي قبل من اسممتخدامها بالدرجة األولى للقطاع اإلنسمماني، يمكن اإلنسممانية األسمماسممية مخصممصممة

 )تحالف .األزمات من املتضمممممممممممررين واألشمممممممممممخاص املجتمعات مع عملها جميع جوانب في املسممممممممممماءلة من أكبرًّ وقدرًّ أفضمممممممممممل

ًّ(2014اإلنسانية األساسية ومشروع اسفير،  املعاييرًّ

 اإلطار العملي ومنهج الدراسة: .3

لتحقيق األهداف الدراسممة واإلجابة على تسمما لت الدراسممة عمل الباحثون على اسممتنباط العديد من األسممئلة عبر شممكل 

الصادرة عن مشروع اسفير، وقد قسمت املعايير اإلنسانية إلى  اإلنسانية األساسية استبانة مستقاة من وثيقة املعاييرًّ

ًّديد من الفقرات.( بها الع9)
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 :وأدواتها الدراسة منهج 1.3

 انيالنس اسفيرًّ مشروع عن الصادرة اإلنسانية الستجابة معاييرًّ دراسة على ونًّالباحث عمل الدراسة أهداف لتحقيق

 دفاعوال األحمرًّ للصممممممممممممليب الدولية اللجنة مع التواصممممممممممممل علىوا عمل وعليه غزة، قطاع واقع مع يتوافق بما موائمتها وتم

 واق ي مقياس ولتطبيق .اإلنسممممممممممانية السممممممممممتجابة معاييرًّ تطبيق مسممممممممممتوىًّ حولًّ متوسممممممممممط لعمل السممممممممممتبانة لتعبئة نياملد

ًّ.(1وفق جدول ) (ليكرات) الخماس ي املقياس على ونًّالباحث اعتمد للمؤشرات

 الدراسة( يوضح املقياس الخماس ي الذي اعتمدته 1جدول رقم )

ًّافق بشدةموًًّّموافقًّمحايدًّغير موافقًّغير موافق بشدة

1ًّ2ًّ3ًّ4ًّ5ًّ

 املحك املعتمد في الدراسة  2.3

 ( يوضح املحك املعتمد في الدراسة2جدول رقم )

ًّدرجة املوافقةًّالوزن النسبيًّاملتوسط الحسابي

ًّغير موافق بشدةًّ%36إلى % 20من 1.8ًّإلى  1من 

ًّغير موافقًّ% 52إلى % 36أكبر من 2.6ًّإلى  1.8أكبر من 

ًّمحايدًّ% 68إلى % 52ر من أكب3.4ًّإلى  2.6أكبر من

ًّموافقًّ% 84إلى % 68أكبر من 4.2ًّإلى  3.4أكبر من 

ًّموافق بشدةًّ% 100إلى % 84أكبر من 5ًّإلى  4.2أكبر من 

 تحليل بيانات عينة الدراسة 3.3

ًّعمل الباحثون على جمع البيانات الشخصية واألساسية لعينة الدراسة وقد توصلوا إلى التالي:

 العمر  1.3.3

ًّ
( من إجمالي عينة الدراسة؛ وأقل نسبة كانت ملن يزيد %54.2( سنة )40( وأقل من )30لغت نسبة العينة أكثر من )ب

ًّ(.%4.2( سنة بنسبة )60عمره عن )
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 املؤهل العلمي 2.3.3

ًّ
ًّقل.( وهي األ%4.2(، وهي األعلى، بينما نسبة الحاصلين على دكتوراه )%45.8بلغت نسبة الحاصلين على بكالوريوس )

 سنوات الخبرة 3.3.3

ًّ
(، وأقل نسبة كانت %29.2( عام بما يعادل )15( سنوات إلى أقل من )10بلغت نسبة سنوات الخبرة للفئة أكثر من )

 (.%8.3( سنوات يواقع )5للفئة األقل من )

 مجال العمل 4.3.3

ًّ
( بنما كان األقل لباحثين في %62.5بلغ نسممممبة مجالت العمل لصممممالح العاملين في مؤسممممسممممات اسممممتجابة إنسممممانية بواقع )

ًّ(%16.7مجال األزمات والكوارث بما نسبته )
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 تحليل مجاالت الدراسة: 4.3

 االستجابة اإلنسانية مناسبة ومالئمة.املعيار األول:  1.4.3

 قياس املتوسط الحسابي ملعيار االستجابة اإلنسانية مناسبة ومالئمة.( 3)جدول رقم 
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1 
تحدد الفئات املتضررة وتحديد الفئات الهشة 

ًّواملهمشة.
4.29 6.61 85.83 0.96 

موافق 

 بشدة
2 

2 
تقييم الحتياجات والقدرات والهشاشة للفئات 

ًّاملتضررة
4.29 6.61 85.83 0.96 

موافق 

 بشدة
2 

3 
تكون عملية الستجابة مستمرة لحين انتهاء 

ًّحالة الضرر.
 6 موافق 1.16 83.33 4.92 4.17

 6 موافق 1.16 83.33 4.92 4.17ًّيتم تقييم املخاطر وأمن وأمان املتضررين. 4

5 

تتخذ عدة أفعال وأنشطة لتعديل وتكييف 

الستجابة بناء على تغير الحتياجات، 

 والقدرات، واملخاطر والسياق.

4.29 5.72 85.83 1.11 
موافق 

 بشدة
2 

6 
يتم التنسيق مع جميع الجهات ويتم التقييم 

 املشترك لتفادي العديد من املشاكل.
4.25 4.74 85.00 1.29 

موافق 

 بشدة
5 

 1.15 86.67 5.67 4.33ًّتشمل الستجابة تقديم املساعدة دون تحيز. 7
موافق 

 بشدة
1 

 9 موافق 1.05 78.33 4.27 3.92ًّرر.جتمع املتضتتوفر الحماية الالزمة لكافة امل 8

9 
تجمع البيانات بناء على تقييم الجنس والعمر 

ًّوالقدرات للفئات املتضررة.
 8 موافق 0.70 81.67 7.56 4.08

  موافق 0.12 83.98 49.59 4.20ًّكافة فقرات املعيار

 ( يمكن استخالص ما يلي:3من جدول )

)الدرجة الكلية  4.33يساوي  تشمل االستجابة تقديم املساعدة دون تحيز.""بعة: للفقرة السااملتوسط الحسابي  -

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق بشدة. %86.67 ( أي أن الوزن النسبي5من 

 أي أن الوزن النسبي 3.92يساوي تتوفر الحماية الالزمة لكافة املجتمع املتضرر" "للفقرة الثامنة: املتوسط الحسابي  -

ًّ، وهذا يعني أن هناك اتجاه العينة موافق.78.33%

ساوي ياملعيار األول: االستجابة اإلنسانية مناسبة ومالئمة" " ملجالبشكل عام يمكن القول: إن املتوسط الحسابي 

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق على فقرات هذا املجال.%83.98 أي أن الوزن النسبي 4.20

م، حيث إن الستجابة اإلنسانية 2021ى أن الجهات املستجيبة لملزمات والكوارث خالل عدوان ويعزو الباحثون ذلك إل

كانت مناسبة ومالئمة نظًرا لعدة عوامل أبرزها املمارسة التى اتقنها العاملون في املؤسسات الدولية واملحلية النسانية 
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ارد بهدف تحسين سرعة الوصول والستجابة ملخاطر العاملة في قطاع غزة، وتقديم كل ما لدوهم من اإلمكانيات واملوًّ

العتداءات العسكرية، وقد قدمت املنظمات الحكومية واألهلية العديد من األنشطة لتحسين مستويات الستجابة 

ًّالعاجلة.

 االستجابة اإلنسانية فعالة وتتم في التوقيت املناسب. املعيار الثاني: 2.4.3

 سابي ملعيار االستجابة اإلنسانية فعالة وتتم في التوقيت املناسب.قياس املتوسط الح( 4)جدول رقم 
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1 
يتم التخطيط لتصميم البرامج وفق املعوقات 

ًّواملخاطر التي يتم معالجتها باستمرار.
4.17 5.89 83.33 0.97 

موافق 

 بشدة
2 

2 
تتخذ القرارات الخاصة بالستجابة في األوقات 

ًّاملناسبة لها وفق نداء الستغاثة.
4.21 7.26 84.17 0.82 

موافق 

 بشدة
1 

3 
تراعى الظروف املحيطة أثناء التدخالت لتكون 

ًّواقعية وآمنة للمجتمع املتضرر.
4.04 4.87 80.83 1.05 

 موافق
3 

4 
املخرجات ملراقبة التأخير ترصد األنشطة وًّ

ًّاملرتبط بالستجابة.
3.92 3.96 78.33 1.13 

 موافق
6 

5 
يتم تعديل إجراءات الستجابة ملعالجة أو 

ًّضعف األداء.
4.00 4.49 80.00 1.09 

 موافق
4 

6 
يتم إحالة الستجابة اإلنسانية غير امللباة إلى 

ًّاملؤسسة املختصة.
3.92 4.27 78.33 1.05 

 موافق
6 

7 

تم دعوة الشركاء في للمشاركة في الستجابة ي

وفق الحتياجات والصالحيات وتوفر 

ًّاإلمكانيات.

موافق  0.70 78.33 6.46 3.92

 بشدة

6 

8 
يتم العتماد على املعايير التقنية واملمارسات 

ًّالجيدة في تصميم برامج الستجابة
3.88 5.40 77.50 0.79 

 موافق
9 

9 
لف ستجابة في مختعند التخطيط يتم تقييم الًّ

ًّالقطاعات اإلنسانية.
3.96 5.07 79.17 0.93 

 موافق
5 

  موافق 0.10 80.00 46.80 4.00ًّكافة فقرات املعيار

 ( يمكن استخالص ما يلي:4من جدول )

تتخذ القرارات الخاصـــــــــــة باالســـــــــــتجابة في األوقات املناســـــــــــبة لها وفق نداء "للفقرة الثانية: املتوسممممممممممممممط الحسممممممممممممممابي  -

، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق %84.17 ( أي أن الوزن النسمممممممممممبي5)الدرجة الكلية من  4.21يسممممممممممماوي  ة"االســـــــــتغاث

ًّبشدة. 

يتم االعتماد على املعايير التقنية واملمارســــــــــــات الجيدة في تصـــــــــــميم برامج " للفقرة الثمامنمة:املتوسممممممممممممممط الحسمممممممممممممممابي  -

ًّعني أن هناك اتجاه العينة موافق.، وهذا ي%77.50 يأي أن الوزن النس 3.88يساوي االستجابة" 
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االســـــتجابة اإلنســـــانية فعالة وتتم في التوقيت  املعيار الثاني:"ملجالبشممممممكل عام يمكن القول: إن املتوسممممممط الحسممممممابي 

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق على فقرات هذا املجال.%80.00 أي أن الوزن النسبي4.00يساوي  املناسب"

ى أن الستجابة العاجلة لنداءات الستغاثة تمت في الوقت املناسب وبناء على نداءات الستغاثة يعزو الباحثون ذلك إل

م، وقد اسممممممتخدمت املؤسممممممسممممممات الحكومية املعايير التقنية 2021التى اسممممممتنجد بها املواطنون املتضممممممررون خالل عدوان 

الروح، وقد أظهرت تقارير املديرية العامة املناسمممممممممبة لتطوير السمممممممممتجابة املبنية على تحسمممممممممين سمممممممممرعة السمممممممممتجابة وإنقاذ 

للدفاع املدني أن زمن السمممتجابة كان مناسمممب وفق تعدد البؤر السممماخنة ولتعزيز اسمممتجابة الدفاع املدني تم التخطيط 

ًّعلى الستعانة بقدرات وإمكانيات القطاع الخاص. 

 ثار السلبية.املعيار الثالث: االستجابة اإلنسانية تعزز القدرات وتتجنب اآل 3.4.3

 قياس املتوسط الحسابي ملعيار االستجابة اإلنسانية تعزز القدرات وتتجنب اآلثار السلبية.( 5)جدول رقم 
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1 
يتم التعرف على القدرات املحلية وبناء 

ًّالستجابة اإلنسانية على أساسها. برامج
4.29 5.36 85.83 1.18 

موافق 

 بشدة
3 

2 
يتم العمل على تقوية القدرات املحلية 

ًّوتعزيز صمود املتضررين.
4.38 5.72 87.50 1.18 

موافق 

 بشدة
2 

3 
يتم توجيه املعلومات املتوفرة عن 

ًّاملخاطر في الستجابة اإلنسانية.
4.50 6.22 90.00 1.18 

 موافق

 بشدة
1 

4 

تراعى مصادر الخطر والهشاشة أثناء 

تنفيذ برامج الستجابة لتجنب مزيد من 

ًّالضرر.

 7 موافق 0.80 81.67 6.61 4.08

5 
يتم مشاورة املجتمع املتضرر عند 

ًّتصميم استراتيجيات الستجابة.
 14 موافق 0.63 70.00 3.90 3.50

6 
تراعي استراتيجيات الستجابة تقليل 

ًّيادة صمود املجتمع املتضررًّاملخاطر وزًّ
 6 موافق 0.77 82.50 7.12 4.13

7 

تستخدم آليات وطرق متنوعة للتشاور 

مع املجتمع والنخب القيادية أو السلطات 

ًّاملحلية.

 11 موافق 0.89 78.33 5.07 3.92

8 
تصمم الستجابة بما يساهم في تسريع 

ًّالتعافي املبكر من الكارثة.
فقموا 1.06 81.67 5.02 4.08  7 

9 
تدعم الستجابة اإلنسانية القتصاد 

ًّاملحلي.
 13 موافق 0.67 75.00 5.45 3.75

10 
يستخدم مقدمو الخدمات اإلنسانية 

ًّاملعايير التقنية املعتمدة عاملًيا.
 10 موافق 0.85 79.17 5.54 3.96
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12 

تحدد اآلثار السلبية غير املقصود 

املحتملة والفعلية في الستجابة 

ًّ.اإلنسانية

 12 موافق 1.10 76.67 3.70 3.83

13 
يتم مراعاة سالمة وكرامة وحقوق 

ًّاألشخاص أثناء الستجابة اإلنسانية.
4.25 5.85 85.00 1.05 

موافق 

 بشدة
4 

14 
تراعي الستجابة حماية الستغالل 

ًّالسلبي للمواطنين
 5 موافق 0.97 83.33 5.89 4.17

  موافق 0.07 81.19 72.23 4.06 كافة فقرات املعيار.

 ( يمكن استخالص ما يلي:5من جدول )

سممممماوي ي يتم توجيه املعلومات املتوفرة عن املخاطر في االســــتجابة اإلنســــانية.""للفقرة الثالثة: املتوسمممممط الحسمممممابي  -

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق بشدة. %90.00( أي أن الوزن النسبي 5)الدرجة الكلية من  4.50

سمماوي ييتم مشـاورة املجتمع املتضـرر عند تصـميم اسـتراتيجيات االسـتجابة" "للفقرة الخامسممة:سممابي املتوسممط الح -

ًّ، وهذا يعني أن هناك اتجاه العينة موافق.%70.00 أي أن الوزن النسبي3.50

 باملعيار الثالث: االســــتجابة اإلنســــانية تعزز القدرات وتتجنملجال بشمممممكل عام يمكن القول: إن املتوسمممممط الحسمممممابي 

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق على فقرات هذا املجال.%81.19 أي أن الوزن النسبي4.06  يساوي اآلثار السلبية

م عملت على تطوير قدرات 2021ويعزو الباحثون ذلك إلى أن الجهات املسممتجيبة ملخاطر الحوادث الناتجة عن عدوان 

مما يساهم في تقليل األثار السلبية املبنية على استجابة املؤسسات، املجتمع واملؤسسات الشريكة في أعمال الستجابة 

أما فيما يتعلق باآلثار السمممممممممممممملبية الناجمة عن السممممممممممممممتهداف العسممممممممممممممكري لملعيان املدنية فهذا مرتبط بسمممممممممممممملوك الحتالل 

غاثية ت اإلًّاملخالف للقانون الدولي اإلنسممممماني واسمممممتهداف التجمعات البشمممممرية املدنية، والقصمممممف العشممممموائي للمؤسمممممسممممما

وقد مجلت تقارير املديرية العامة للدفاع املدني أنه تم انقاذ العديد من األرواح من تحت انقاض املباني املقصوفة في 

ًّشارع الوحدة خالل العدوان.

 املعيار الرابع: االستجابة اإلنسانية مبنية على أسس التواصل واملشاركة والتعليقات. 4.4.3

سط الحسابي ملعيار االستجابة اإلنسانية مبنية على أسس التواصل واملشاركة قياس املتو ( 6)جدول رقم 

 والتعليقات
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1 
تتوفر معلومات عن املجتمع املتضرر لدى 

ًّمؤسسات الستجابة.
 8 موافق 1.09 82.50 5.07 4.13

2 
تلتزم مؤسسات الستجابة باملبادئ الخاصة 

ًّبأسلوب معاملة املوظفين.
4.33 5.76 86.67 1.13 

موافق 

 بشدة
6 

3 
تنفذ مؤسسات الستجابة برامج الستجابة 

ًّوفق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة.
4.42 6.14 88.33 1.13 

موافق 

 بشدة
5 
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 1.06 92.50 7.53 4.63ًّ.لفهميتم التواصل بلغات ووسائل سهلة ا 4
موافق 

 بشدة
1 

5 
تحترم وتالءم الختالفات الثقافية والعمرية 

ًّملختلف فئات املجتمع.
4.58 7.05 91.67 1.10 

موافق 

 بشدة
2 

6 
ينخرط املجتمع املتضرر بكافة مراحل العمل 

ًّاإلنساني لملزمة
4.50 6.34 90.00 1.16 

موافق 

 بشدة
3 

7 
راجعة من املجتمع  يتم الحصول على تغذية

ًّاملتضرر.
4.29 6.30 85.83 1.00 

موافق 

 بشدة
7 

8 
يتم فرز بيانات املجتمع املتضرر حسب السن 

ًّوالجنس والهشاشة
4.46 6.46 89.17 1.11 

موافق 

 بشدة
4 

 0.15 88.33 47.87 4.42ًّكافة فقرات املعيار.
موافق 

 بشدة
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:6من جدول )

( 5)الدرجة الكلية من  4.63يساوي  يتم التواصل بلغات ووسائل سهلة الفهم""للفقرة الرابعة: سابي املتوسط الح -

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق بشدة. %92.50 أي أن الوزن النسبي

 يسممممممممماويًّتتوفر معلومات عن املجتمع املتضـــــــرر لدى مؤســـــــســـــــات االســـــــتجابة." "للفقرة األولى:املتوسمممممممممط الحسمممممممممابي  -

ًّ، وهذا يعني أن هناك اتجاه العينة موافق.%82.50أي أن الوزن النسبي 4.13

املعيار الرابع: االســــــــــتجابة اإلنســــــــــانية مبنية على أســــــــــس ملجال  بشمممممممممممممكل عام يمكن القول: إن املتوسمممممممممممممط الحسمممممممممممممابي 

موافق ، وهذا يعني أن اتجاه العينة %88.33 أي أن الوزن النسممممممممممبي 4.42  يسمممممممممماوي التواصــــــــل واملشــــــــاركة والتعليقات

ًّبشدة على فقرات هذا املجال.

يعزو الباحثون ذلك إلى أن عمليات الستجابة اإلنسانية تعتمد على التواصل املستمر بين املجتمعات املعرضة ملخاطر 

العتداءات العسكرية وقد ظهر ذلك من خالل تقارير املديرية العامة للدفاع املدني، وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

ب املجتمع لتحسممممممممين الجهوزية للمجتمع املتضممممممممررة، واملعرضممممممممة ملخاطر العتداءات العسممممممممكرية، وكذلك أنشممممممممطة في تدري

املشمماركة التى تقوم بها مؤسممسممات السممتجابة في التخطيط لعمليات الجهوزية والسممتعداد لحماية املجتمع من الكوارث 

ًّواألزمات خاصة الحروب.
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 .معالجتهاحب بها وتتم املعيار الخامس: الشكاوى مر  5.4.3

 قياس املتوسط الحسابي ملعيار الشكاوى مرحب بها وتتم معالجتها( 7)جدول رقم 
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1 
يتم استشارة املجتمع املتضرر بشأن آليات جمع 

ًّ.الشكاوى ورصدها
4.42 5.63 88.33 1.23 

موافق 

 بشدة
3 

2 
تعالج الشكاوى بما يحقق تخفيض الضرر أو 

ًّإزالته بالشراكة مع املتضررين.
4.38 5.97 87.50 1.13 

موافق 

 بشدة
4 

3 
يتم شرح آلية الوصول للشكاوى وكتابتها 

ًّونطاقها.
 7 موافق 1.20 83.33 4.76 4.17

4 
م النظاتعالج وفق تقبل الشكاوى ويرحب بها وًّ

ًّواألدلة اإلجرائية.
4.38 5.45 87.50 1.24 

موافق 

 بشدة
4 

5 
تتم إدارة الشكاوى وفحصها والرد عليها ضمن 

ًّالوقت الزمني املناسب.
 8 موافق 1.15 80.83 4.44 4.04

6 

يتم الرد على الشكاوى بملزاهة وبشكل مالئم 

يعطي األولوية لسالمة مقدم الشكوى 

ًّل.واملتضررين في جميع املراح

 9 موافق 1.10 77.50 3.90 3.88

7 
يتم مراعاة التعامل العاجل مع شكاوى عدم 

ًّ.بشكل فوري الستغالل أو النتهاك الجنس ي
4.46 6.14 89.17 1.16 

موافق 

 بشدة
2 

8 
من قبل موظفين ذوي كفاءة، يستقبل الشكاوى 

ًّويحظون بمستوى مالئم من السلطة
4.33 5.76 86.67 1.13 

موافق 

 بشدة
6 

9 
توجد آلية إلشعار صاحب الشكوى بالتعامل مع 

ًّشكواه والطالع على نتيجتها.
4.50 6.57 90.00 1.12 

موافق 

 بشدة
1 

 0.14 85.65 45.59 4.28ًّكافة فقرات املعيار.
موافق 

 بشدة
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:7من جدول )

ى بالتعامل مع شــــــكوا هو االطالع على توجد آلية إلشــــــعار صــــــاحب الشــــــكو "للفقرة التاسمممممممعة: املتوسمممممممط الحسمممممممابي  -

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق بشدة. %90.00 ( أي أن الوزن النسبي5)الدرجة الكلية من  4.50يساوي  نتيجتها"

يتم الرد على الشـــكاوى بنزاهة وبشـــكل مالئم يعطي األولوية لســـالمة مقدم "للفقرة السممممادسممممة: املتوسممممط الحسممممابي  -

، وهذا يعني أن هناك اتجاه %77.50 أي أن الوزن النسمممممممممممممبي3.88يسممممممممممممماوي رين في جميع املراحل" الشــــــــــكوى واملتضــــــــــر 

ًّالعينة موافق.

اوي   يسمممماملعيار الخامس: الشـــكاوى مرحب بها وتتم معالجتهاملجال  بشممممكل عام يمكن القول: إن املتوسممممط الحسممممابي 

 افق بشدة على فقرات هذا املجال.، وهذا يعني أن اتجاه العينة موًّ%85.65 أي أن الوزن النسبي4.28



 (84-59ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 77 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

م علمت على تطوير منهجية اسممممممتقبال الشممممممكاوى 2014ويعزو الباحثون ذلك إلى أن املؤسممممممسممممممات الحكومية بعد عدوان 

ومعالجتها بشكل يساهم في تطوير سرعة الستجابة لها ووضع الحلول املالئمة لها بما يساهم في تطوير انشطة الحماية 

ًّخاطر العدوان.للمجتمع املتضرر من م

 املعيار السادس: االستجابة اإلنسانية منسقة ومكملة. 6.4.3

 قياس املتوسط الحسابي ملعيار االستجابة اإلنسانية منسقة ومكملة( 8)جدول رقم 
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1 
دوار واملسئوليات والقدرات واملصالح تحدد األًّ

ًّلكافة الجهات ذات العالقة
4.50 6.22 90.00 1.18 

موافق 

 بشدة
2 

2 
يتم التأكد من اكتمال الستجابة من السلطات 

ًّالوطنية واملحلية.
4.38 5.54 87.50 1.22 

موافق 

 بشدة
5 

3 
تشترك املنظمات الدولية اإلنسانية واألهلية في 

ًّزز التنسيق.الستجابة بشكل يع
4.42 5.76 88.33 1.20 

موافق 

 بشدة
4 

4 
تشترك هيئات التنسيق اإلنساني ذات الصلة 

ًّلتحقيق أعلى مؤشر لالستجابة اإلنسانية.
4.33 5.36 86.67 1.22 

موافق 

 بشدة
6 

5 

يتم تبادل معلومات كفاءة املنظمات ومواردها 

ونطاق اختصاصها الجغرافي ومجال عمليها مع 

ًّالشركاء.

 8 موافق 1.07 83.33 5.36 4.17

6 
توجد قنوات اتصال وتواصل تتالءم وفق 

ًّظروف الكارثة والحادثة أو الملزاع املسلح.
4.46 6.53 89.17 1.09 

موافق 

 بشدة
3 

7 
تتنوع أدوات التنسيق أو قنوات التصال 

ًّاملستخدمة مع مختلف الجهات.
4.29 5.45 85.83 1.16 

موافق 

 بشدة
7 

8 
ان برامج املنظمات واملؤسسات تؤخذ في الحسب

ًّاإلنسانية عند تخطيط خدمات الستجابة.
4.63 7.53 92.50 1.06 

موافق 

 بشدة
1 

 0.15 87.92 46.84 4.40ًّكافة فقرات املعيار.
موافق 

 بشدة
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:8من جدول )

 ملؤسسات اإلنسانية عند تخطيط خدماتتؤخذ في الحسبان برامج املنظمات وا" للفقرة الثامنة:املتوسط الحسابي  -

، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق %92.50 ( أي أن الوزن النسبي5)الدرجة الكلية من  4.63يساوي  االستجابة"

ًّبشدة. 

يتم تبادل معلومات كفاءة املنظمات ومواردها ونطاق اختصاصها الجغرافي "للفقرة الخامسة: املتوسط الحسابي  -

ًّ، وهذا يعني أن هناك اتجاه العينة موافق.%83.33 أي أن الوزن النسبي4.17يساوي مع الشركاء"  ومجال عمليها
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يساوي   املعيار السادس: االستجابة اإلنسانية منسقة ومكملةملجال بشكل عام يمكن القول: إن املتوسط الحسابي 

 دة على فقرات هذا املجال.، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق بش%87.92أي أن الوزن النسبي  4.40

يعزو الباحثون ذلك إلى أن السممممممممممممممتجابة اإلنسممممممممممممممانية اعتمدت في قطاع غزة على تكامل الخدمات املقدمة من املجتمع 

م، أن عمليات التنسممميق لالسمممتجابة النسمممانية اعتمدت على التخطيط املشمممترك 2021املتضمممرر من العدوان العسمممكري 

ًّجتم ي واملنظمات الدولية عبر مجموعات التنسيق اإلنساني.بين القطاع الحكومي والهلي وامل

 املعيار السابع: العاملون اإلنسانيون يتعلمون ويتطورون باستمرار. 7.4.3

 قياس املتوسط الحسابي ملعيار العاملون اإلنسانيون يتعلمون ويتطورون باستمرار( 9)جدول رقم 

 مؤشر تحقق املعيار م

ط 
س

تو
امل

بي
سا

لح
ا

ف  
را

ح
الن

ا ا
ي  ر

يا
ملع

ية 
ئو

امل
ة 

سب
لن

ا
 

T 
te

st
 

نة
عي

 ال
اه

ج
ات

ال 
سؤ

 ال
بة

ت ر
 

1 

تستفيد مؤسسات الستجابة من الدروس 

املستخلصة والخبرات السابقة عند تصميم 

ًّوتخطيط برامج الستجابة.

 3 موافق 1.05 82.50 5.26 4.13

2 
تبتكر نظم للمراقبة والتقييم في مراحل 

ًّتخطيط وتنفيذ برامج الستجابة
 4 موافق 1.18 81.67 4.49 4.08

3 
يتم تنفيذ الرقابة على برامج الستجابة وفق 

ًّنظم واضحة.
 4 موافق 1.26 81.67 4.21 4.08

4 
ًّيتم تبادل الخبرات مع املجتمع املتضرر.

4.46 6.46 89.17 1.11 
موافق 

 بشدة
2 

5 
يتم ابتكار وسائل وأدوات لتطوير قدرات 

ًّالعاملون في الستجابة اإلنسانية.
4.50 6.94 90.00 1.06 

موافق 

 بشدة
1 

 0.23 85.00 26.91 4.25ًّكافة فقرات املعيار.
موافق 

  بشدة

 ( يمكن استخالص ما يلي:9من جدول )

 يتم ابتكار وســائل وأدوات لتطوير قدرات العاملون في االســتجابة اإلنســانية""للفقرة الخامسممة: املتوسممط الحسممابي  -

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق بشدة. %90.00( أي أن الوزن النسبي 5ن )الدرجة الكلية م 4.50يساوي 

تبتكر نظم للمراقبـــة والتقييم في مراحـــل تخطيط وتنفيـــذ برامج " للفقرة الثممممانيممممة والثممممالثممممة:املتوسممممممممممممممط الحسمممممممممممممممممابي  -

 وزن النسممممممممممممبيأي أن ال 4.08يسمممممممممممماوي االســــــــــتجابة" و"يتم تنفيذ الرقابة على برامج االســــــــــتجابة وفق نظم واضــــــــــحة" 

ًّ، وهذا يعني أن هناك اتجاه العينة موافق.81.67%

املعيار الســــــابع: العاملون اإلنســــــانيون يتعلمون ويتطورون ملجال:  بشمممممممكل عام يمكن القول: إن املتوسمممممممط الحسمممممممابي 

، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق بشمممممممممممدة على فقرات هذا %85.00 أي أن الوزن النسمممممممممممبي4.25يسممممممممممماوي  باســـــــــتمرار"

 املجال.
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يعزو الباحثون ذلك إلى أن عمليات التطوير مسممممممتمرة من قبل العاملون في مجال السممممممتجابة النسممممممانية نتيجة األزمات 

التى تعرض لها قطاع غزة خاصمممممممممممة العتداءات العسمممممممممممكرية، ومسممممممممممميرات العودة واملنخفضمممممممممممات الجوية وما ينتج عنها من 

لستفادة من الدروس التى توصلت لها املؤسسات النسانية بعد سيول وفيضانات، وتفش ي وباء كورنا، يضاف لذلك ا

ًّتقييم التدخالت والستجابة السابقة بعد العتداءات السابقة.

املعيــــار الثــــامن: يتم دعم املوظفين للقيــــام بعملهم على نحو فعــــال، ويتم التعــــامــــل معهم بطريقــــة عــــادلــــة  8.4.3

 ومنصفة.

ملعيار يتم دعم املوظفين للقيام بعملهم على نحو فعال، ويتم التعامل قياس املتوسط الحسابي ( 10)جدول رقم 

 معهم بطريقة عادلة ومنصفة.
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1 
يعمل املوظفون وفقا للقيم وللهدف األساس ي 

ًّللمنظمة.
4.50 6.22 90.00 1.18 

موافق 

 بشدة
3 

2 
يتفهم املوظفون معايير األداء املتفق عليها مع 

ًّاملؤسسة.
4.63 7.53 92.50 1.06 

موافق 

 بشدة
2 

3 
يلتزم املوظفون بالسياسات الخاصة بحقوق 

ًّاملجتمع املتضرر.
4.50 6.53 90.00 1.12 

موافق 

 بشدة
3 

4 
يدرك موظفو الستجابة عواقب عدم اللتزام 

ًّسات حماية حقوق املجتمع املتضرر.بها بسيا
4.25 4.92 85.00 1.25 

موافق 

 بشدة
6 

5 
يطور املوظفون من أنفسهم عبر تطوير الكفاءة 

ًّالشخصية والفتية واإلدارية.
4.71 7.66 94.17 1.09 

موافق 

 بشدة
1 

6 
يتفهم املوظفون كيف تقدم املنظمة لهم الدعم 

ًّللقيام بتطوير قدراتهم.
4.50 6.53 90.00 1.12 

موافق 

 بشدة
3 

 0.19 90.28 38.67 4.51ًّكافة فقرات املعيار.
موافق 

 بشدة

 

 ( يمكن استخالص ما يلي:10من جدول )

يطور املوظفون من أنفســــــــــهم عبر تطوير الكفاءة التــــــــــخصــــــــــية والفتية "للفقرة الخامسمممممممممممممة: املتوسمممممممممممممط الحسمممممممممممممابي  -

، وهممذا يعني أن اتجمماه العينممة موافق %94.17 النسممممممممممممممبي( أي أن الوزن 5)الممدرجممة الكليممة من  4.71يسممممممممممممممماوي  واإلداريـة"

ًّبشدة. 

يدرك موظفو االســـــتجابة عواقب عدم االلتزام بها بســـــياســـــات حماية حقوق "للفقرة الرابعة: املتوسمممممممط الحسمممممممابي  -

ًّ، وهذا يعني أن هناك اتجاه العينة موافق بشدة.%85.00 أي أن الوزن النسبي4.25يساوي املجتمع املتضرر" 
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املعيار الثامن: يتم دعم املوظفين للقيام بعملهم على نحو ملجال م يمكن القول: إن املتوسممممممممممممط الحسممممممممممممابي بشممممممممممممكل عا

، وهذا يعني أن %90.28 أي أن الوزن النسممممممممممممممبي 4.51يسمممممممممممممماوي  فعال، ويتم التعامل معهم بطريقة عادلة ومنصـــــــــــفة"

 اتجاه العينة موافق بشدة على فقرات هذا املجال.

ى أن املوظفون العاملون في املجال النسمممممممممماني وهتمون في القيام بمهامهم بشممممممممممكل فعال وآمن ويما يعزو الباحثون ذلك إل

يسمممممماهم في سممممممرعة السممممممتجابة املبنية على سممممممرعة البدوهة والتصممممممرف مع الحوادث الناتجة عن العدوان العسممممممكري على 

خاطر التى تهدد حياتهم بسمممممممممممممبب منع ويتعرض العاملون في السمممممممممممممتجابة اإلنسمممممممممممممانية املباشمممممممممممممرة للعديد من املقطاع غزة، 

الحتالل تزويد املؤسممممممممسممممممممات بالعديد من أجهزة الحماية الشممممممممخصممممممممية الخاصممممممممة املسممممممممتخدمة أثناء أنشممممممممطة السممممممممتجابة 

ًّاإلنسانية خاصة الغازات السامة والحرارة الزائدة التى يتعرضون لها.

 الهدف املنشود. املعيار التاسع: املوارد تدار وتستخدم بطريقة مسئولة لتحقيق 9.4.3

 قياس املتوسط الحسابي ملعيار املوارد تدار وتستخدم بطريقة مسئولة لتحقيق الهدف املنشود.( 11)جدول رقم 

 مؤشر تحقق املعيار م
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1 
يتم تصميم برامج وتنفيذ عمليات لضمان 

ًّلستخدام الفعال للموارد.ا
4.50 6.22 90.00 1.18 

موافق 

 بشدة
2 

2 

يتم تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة 

والتنفيذ في الوقت املناسب في كل مراحل 

ًّالستجابة.

4.38 5.54 87.50 1.22 
موافق 

 بشدة
5 

3 
يتم إدارة واستخدام املوارد لتحقيق الغرض 

ًّاملقصود منها.
4.42 5.76 88.33 1.20 

موافق 

 بشدة
4 

4 
ًّيتم العمل على الحد من إهدار املوارد وحمايتها.

4.33 5.36 86.67 1.22 
موافق 

 بشدة
6 

5 
يتم شراء الخدمات والبضائع باستخدام طلبات 

ًّشراء تنافسية.
 8 موافق 1.07 83.33 5.36 4.17

6 
ًّتدار النفقات وإعداد التقارير وفًقا للميزانية.

4.46 6.53 89.17 1.09 
موافق 

 بشدة
3 

7 
يؤخذ تأثير املوارد املحلية والطبيعية على البيئة 

ًّبعين العتبار عند استخدامها.
4.29 5.45 85.83 1.16 

موافق 

 بشدة
7 

8 
يتم إدارة مخاطر الفساد، واتخاذ التدابير 

ًّاملناسبة إذا ما تم تحديده.
4.63 7.53 92.50 1.06 

موافق 

 بشدة
1 

 0.15 87.92 46.84 4.40ًّكافة فقرات املعيار.
موافق 

  بشدة
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 ( يمكن استخالص ما يلي:11من جدول )

ساوي ي يتم إدارة مخاطر الفساد، واتخاذ التدابير املناسبة إذا ما تم تحديده""للفقرة الخامسة: املتوسط الحسابي  -

ًّموافق بشدة.  ، وهذا يعني أن اتجاه العينة%92.50 ( أي أن الوزن النسبي5)الدرجة الكلية من  4.63

 4.17وي يسايتم شراء الخدمات والبضائع باستخدام طلبات شراء تنافسية" "للفقرة الرابعة: املتوسط الحسابي  -

ًّ، وهذا يعني أن هناك اتجاه العينة موافق بشدة.%83.33 أي أن الوزن النسبي

يق دار وتستخدم بطريقة مسئولة لتحقاملعيار التاسع: املوارد تملجال بشكل عام يمكن القول: إن املتوسط الحسابي 

، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق بشدة على فقرات هذا %87.92 أي أن الوزن النسبي4.40يساوي  الهدف املنشود"

يعزو الباحثون ذلك إلى نقص املوارد واإلمكانيات بسبب الحصار، استدعى الحفاظ عليها والستخدام األمثل  املجال.

ًّارتها بشكل سليم لتحقيق أعلى مؤشرات من الستجابة النسانية العاجلة.لها بما يعزز إد

 تحليل مجاالت الدراسة  5.3

 قياس املتوسط الحسابي لتحليل كافة مجاالت الدراسة( 12)جدول رقم 
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1 
الستجابة اإلنسانية مناسبة األول: املعيار 

ًّومالئمة.
 3 موافق 0.12 84.07 49.59 4.20

2 
املعيار الثاني: الستجابة اإلنسانية فعالة وتتم 

ًّفي التوقيت املناسب.
 1 موافق 0.11 80.09 46.80 4.00

3 
املعيار الثالث: الستجابة اإلنسانية تعزز 

ًّالقدرات وتتجنب اآلثار السلبية.
 2 موافق 0.07 81.25 72.23 4.06

4 
املعيار الرابع: الستجابة اإلنسانية مبنية على 

ًّأسس التواصل واملشاركة والتعليقات.
4.42 47.87 88.44 0.15 

موافق 

 بشدة
8 

5 
املعيار الخامس: الشكاوى مرحب بها وتتم 

ًّمعالجتها.
4.29 45.59 85.74 0.14 

موافق 

 بشدة
5 

6 
إلنسانية منسقة املعيار السادس: الستجابة ا

ًّومكملة.
4.40 46.84 88.02 0.15 

موافق 

 بشدة
6 

7 
املعيار السابع: العاملون اإلنسانيون يتعلمون 

ًّويتطورون باستمرار.
4.26 26.91 85.17 0.23 

موافق 

 بشدة
4 

8 

املعيار الثامن: يتم دعم املوظفين للقيام بعملهم 

على نحو فعال، ويتم التعامل معهم بطريقة 

ًّنصفة.عادلة وم

4.52 38.67 90.42 0.19 
موافق 

 بشدة
9 

9 
املعيار التاسع: املوارد تدار وتستخدم بطريقة 

ًّمسئولة لتحقيق الهدف املنشود.
4.40 46.84 88.02 0.15 

موافق 

 بشدة
6 

 0.02 85.01 373.22 4.25ًّكافة املعايير اإلنسانية.
موافق 

 بشدة
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 ( يمكن استخالص ما يلي:12من جدول )

سممممماوي ي املعيار الثاني: االســــتجابة اإلنســــانية فعالة وتتم في التوقيت املناســــب""للمجال الثاني:ط الحسمممممابي املتوسممممم -

ًّ، وهذا يعني أن اتجاه العينة موافق. %80.09 ( أي أن الوزن النسبي5)الدرجة الكلية من  4.00

ام بعملهم على نحو فعـــال، ويتم املعيـــار الثـــامن: يتم دعم املوظفين للقيـــ" للمجممممال الثممممامن:املتوسممممممممممممممط الحسمممممممممممممممممابي  -

، وهذا يعني أن هناك اتجاه %90.42 أي أن الوزن النسممممممممممممبي 4.52يسمممممممممممماوي التعامل معهم بطريقة عادلة ومنصــــــــــفة." 

ًّالعينة موافق بشدة.

، %90.42 أي أن الوزن النسمممممبي4.25يسممممماوي لكافة مجالت الدراسمممممة بشمممممكل عام يمكن القول: إن املتوسمممممط الحسمممممابي 

 اتجاه العينة موافق بشدة على فقرات هذا املجال.وهذا يعني أن 

ويعزو الباحثون ذلك إلى أن تطبيق املعايير اإلنسانية األساسية في قطاع غزة يخضع إلى العديد من املؤشرات الخاصة 

بتطوير العمل النسمممممممممممماني واإلغاثي خاصممممممممممممة أن القطاع معرض بين الحين واآلخر لجولت تصممممممممممممعيد عسممممممممممممكري تسممممممممممممتهدف 

حياة البشمرية وتؤثر على مسمارات التنمية اإلنسمانية مما وهدد السمتقرار، وتهتم املنظمات املسمتجيبة لإلغاثة مقومات ال

م، وذلك في إطار تحسين 2014النسانية وفًقا للعديد من املعايير التي تم العمل على بنا ها وإعادة تطويرها بعد عدون 

حتالل، وكذلك األنشطة التى تقدمها املنظمات الدولية واإلقليمية سرعة الستجابة ملتطلبات العدوان الذي يفرضه الًّ

ًّوالدول الصديقة الداعمة لتحسين الوضع اإلنساني في القطاع.

 . مناقشة النتائج4

توجد العددي من العوائق واملشمممممماكل التى تهدد السممممممتقرار اإلنسمممممماني وتزيد من املعاناة اإلنسممممممانية تجاه املواطنين الذين 

العمدوان املتكرر على قطماع غزة، والتي كمان أحمد أركمانهما صممممممممممممممعوبمة تطبيق املعمايير المدوليمة لالسممممممممممممممتجمابمة نتمائج تمأثروا من 

النسمممممانية بسمممممبب تبعات السمممممتهداف العسمممممكري املباشمممممر، والحصمممممار املفروض على الواقع اإلنسممممماني، ولكن على صمممممعيد 

وارد سمممممتخدام األدوات وامللًّمثل األًّسمممممتغالل الًّ فيتفاوت  يوجد نهأتبين  مؤسمممممسمممممات السمممممتجابة اإلنسمممممانية املحلية، وقد

الح صمممممها لمما يحقق السمممممتخدام األفضمممممل واألمثل لتسمممممخيرًّ ؛وتوزيعها حسمممممب املناطق الجغرافية ،املتاحة في قطاع غزة

سمممممممتهدفة خالل العتداءات العسمممممممكرية وأن الدعم املادي والعيني يتم توزيعه وفق الخدمات العامة ولصمممممممالح البيوت امل

ير وضممممعتها املؤسممممسممممات الحكومية بالتنسمممميق مع الجمعيات واملؤسممممسممممات األهلية واملجتمعية والدولية لتوحيد آليات معاي

ًّتوزيع املساعدة اإلنسانية واإلغاثية.

إن التدمير املمنهج الذي يتعرض له القطاعات القتصمممممادية والتجارية والسمممممكنية في قطاع غزة يؤثر على تطبيق املعايير 

سممممممممممممممانية األسمممممممممممممماسممممممممممممممية، لوكن عند تحييد تدخالت الحتالل وتقييم العمل املرتبط في التدخالت النسممممممممممممممانية الدولية اإلن

وإدارتها من قبل املؤسممسممات اإلنسممانية املحلية يظهر أن الدروس املسممتفادة أثرت بشممكل مباشممر على تحسممين السممتجابة 

سممممممممممممات الحكومية في قطاع غزة عملت على تنوع وتطوير منهجيات التعامل مع مخاطر األزمات والكوارث، كما أن املؤسمممممممممممم

وسممممائل السممممتماع لشممممكاوي املواطنين واتخذت خطوات متفاوتة في عالجها وحلها بالطرق السممممليمة لتحقيق أعلى مؤشممممر 

ًّاستجابة لبناء القدرات املجتمعية.
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 االستنتاجات 1.4

 توصلت الدراسة إلى ما يلي:

 .%83.98انية مناسبة ومالئمة وزن نسبي الستجابة اإلنسبلغ معدل الستجابة ملعيار  -

 .%80.00الستجابة اإلنسانية فعالة وتتم في التوقيت املناسب وزن نسبي بلغ معدل الستجابة ملعيار  -

 .%81.19الستجابة اإلنسانية تعزز القدرات وتتجنب اآلثار السلبية وزن نسبي بلغ معدل الستجابة ملعيار  -

ستجابة اإلنسانية مبنية على أسس التواصل واملشاركة والتعليقات وزن نسبي الًّبلغ معدل الستجابة ملعيار  -

88.33%. 

 .%85.65الشكاوى مرحب بها وتتم معالجتها وزن نسبي بلغ معدل الستجابة ملعيار  -

 .%87.92الستجابة اإلنسانية منسقة ومكملة وزن نسبي بلغ معدل الستجابة ملعيار  -

 .%85.00عاملون اإلنسانيون يتعلمون ويتطورون باستمرار وزن نسبي البلغ معدل الستجابة ملعيار  -

يتم دعم املوظفين للقيام بعملهم على نحو فعال، ويتم التعامل معهم بطريقة بلغ معدل الستجابة ملعيار  -

 .%90.28عادلة ومنصفة وزن نسبي 

سبي لهدف املنشود ومنصفة وزن ناملوارد تدار وتستخدم بطريقة مسئولة لتحقيق ابلغ معدل الستجابة ملعيار  -

87.92%.ًّ

 :التوصيات 2.4

ًّبناًء على النتائج السابقة توصل الباحث للتوصيات التالية:

 موائمة املعايير الدولية لالستجابة اإلنسانية.اإلنسانية وًّالعمل على تدريب العاملون في مجال الستجابة  -

 رث وفق سيناريوهات املخاطر املتوقعة.تحسين منهجية الستجابة اإلنسانية في األزمات والكوا -

 تعزيز العمل على إدارة املوارد بشكل يساهم في تحسين التوزيع الجغرافي لها. -

 تطوير وسائل الدعم املادي واملعنوي للعاملين في مجال الستجابة اإلنسانية. -

 تحسين آليات متابعة الشكاوى والتغذية الراجعة للمواطنين املتقدمين بالشكاوى. -

مية وسائل وأدوات الحد من اآلثار السلبية للكوارث على املجتمع املحلي بما يساهم في تعزيز قدرات املجتمع تن -

 املحلي على الصمود.

 التكييف مع اآلثار املتوقعة لملزمات والكوارث وبما يساهم في صمود أعلى للمجتمع املتضرر. -

 . املراجع5

 املراجع العربية: 1.5

 غزة م فلسطين. غزة.استراتيجيات مواجهة تحديات إعادة اإلعمار في قطاع  :(2014، على )أبو شهال 

 ( 2022أحمد، هبة الرحمن واملغير، محمد :)ًّدراسممممممممممممممة حالة العدوان  املخاطر املتعلقة بالبنية التحتية وإعادة العمار

(، ص 13( العدد )4جلد )، املللكوارث وإدارة الفرص، مجلة الدراسممممات السممممتراتيجية م2021اإلسممممرائيلي على غزة عام 

30-51. 
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 84 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 الملزوح مراقبة م، مركز2021ًّلعام  الداخلي الملزوح حولًّ العالمي : التقريرًّ(2022الالجئين ) لشمئونًّ السمامية املفوضمية 

ًّ.الداخلي، الجمعية العامة لملمم املتحدة

 ( 2007التحماد المدولي لجمعيمات الصمممممممممممممليمب األحمر والهالل األحمر:) وتنظيم بتسمممممممممممممهيمل لقمةاإلرشممممممممممممممادات املتع مسمممممممممممممودة 

ًّ، جنيف.الثالثين الدولي الكوارث، املؤتمرًّ حالت في املحلي الصعيد على األولي لإلغاثة والنتعاش الدولية املساعدات

 فلسمممممممممممممطينية وطنية ر ية خلق في غزة قطاع على 2021 السمممممممممممممرائيلي العدوان (: أثر2021ًّ) حسمممممممممممممن الرحمن غانم، عبد 

ًّ.برلين –ًّ(، املركز الديمقراطي العربي، أملانيا10( عدد )3مجلد ) آسيوية قضايا جامعة، مجلة

 الدولي، مجلة العلوم  الصعيد على للمشرديمممن القانونية (: الحماية2021) ابراهيم وعودة، خليفة احمد حميد، عذراء

ًّ(، العراق.1(، العدد )10القانونية والسياسية، بجامعة ديالي، املجلد )

 (: اإلطممار الوني للحممد من مخمماطر الكوارث واألزمممات في قطمماع غزة، 2017ني الفلسمممممممممممممطيني )وزارة الممداخليممة واألمن الوط

ًّاملوقع اإللكتروني للمديرية العامة للدفاع املدني، قطاع غزة.

 ( القانون2017ًّمكي، عمر :) املعاصممرة، التحاد الدولي لجمعيات الصممليب األحمر  املسمملحة اإلنسمماني في الملزاعات الدولي

ًّحمر، جنيف.والهالل األًّ
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106. 

ًّاملستخلص

ي ف )التخطيط، التنظيم، التوجيممه، التنسمممممممممممممميق، الرقممابممة(، دور املنظومممة اإلداريممةهممدفممت الممدراسمممممممممممممممة إلى التعرف على 

ات لدى مسممممممممممماجد قطاع غزة، وذلك من خالل اسمممممممممممتخدام املالحظة املباشمممممممممممرة وإجراء زماألًّ إدارةتحقيق مقتضممممممممممميات 

ات اليومية التي يمر بها أبناء قطاع غزة، كما زمية في تخطي األًّاملقابالت من ذوي الختصمممممممممممممماص؛ ملا للمسمممممممممممممماجد أهم

ات التي تواجه الهيكليات اإلدارية للمسمممممممممممممماجد في قطاع غزة، كذلك زمهدفت الدراسممممممممممممممة إلى التعرف على طبيعة األًّ

أن  ةحيممث أظهرت نتممائج الممدراسممممممممممممممم تعزيز املهممارات اإلداريممة لممدى العمماملين في املسممممممممممممممماجممد؛ لتالفي األخطممار املسممممممممممممممتقبليممة.

ات التي من شأنها أن تهدد ديمومة األنشطة والفعاليات القائمة زماملساجد في قطاع غزة تتعرض إلى العديد من األًّ

دة ات املتزايزماملسمممممممممممممماجد يعتمد على عملية )ردة الفعل(، نتيجة التعرض لملًّ إدارةفي املسمممممممممممممماجد، كما أن املنهج لدى 

ات والكوارث، في البيئة العاملة لدى منظومة املسممماجد في زماألًّ دارةواملتالحقة، أيضممما عدم وجود فرق متخصمممصمممة إلًّ

ات من خالل البرامج التدريبية واألنشمممممممممطة التفاعلية زموأوصمممممممممت الدراسمممممممممة بضمممممممممرورة تعزيز التخطيط لملًّ قطاع غزة.

ة، زمات؛ لتعزيز عملية التخطيط ومجابهة األًّزماألًّ إدارةالخاصممة بلجان املسمماجد، كذلك اتباع الوسممائل الحديثة في 

ًّات واملخاطر.زموضرورة تعزيز املشاركة املجتمعية من أجل التصدي لملًّ

ًّةات، املساجد، قطاع غزًّزماألًّ إدارةاملنظومة اإلدارية، : الكلمات املفتاحية

mailto:*Mohammed.eljazaar@gmail.com
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 Abstract 
The study aimed to identify the role of the administrative system (planning, 

organizing, directing, coordination, and monitoring), in achieving the requirements 

of crisis management in the mosques of the Gaza Strip, through the use of direct 

observation and interviewing with specialists. Because mosques are important in 

overcoming the daily crises experienced by the people of the Gaza Strip, and the study 

aimed to identify the nature of the crises facing the administrative structures of 

mosques in the Gaza Strip, as well as enhancing the administrative skills of mosque 

workers; To avoid future dangers. The results of the study showed that mosques in 

the Gaza Strip are exposed to many crises that threaten the permanence of activities 

and activities existing in mosques, and that the approach of mosque management 

depends on the process of (reaction), as a result of exposure to the increasing and 

successive crises, also there is no difference. A specialist in crisis and disaster 

management, in the working environment of the mosque system in the Gaza Strip.The 

study recommended the necessity of strengthening crisis planning through training 

programs and interactive activities for mosque committees, as well as adopting 

modern methods of crisis management. To enhance the planning process and face the 

crisis, and the need to enhance community participation in order to address crises 

and risks. 

Keywords: Administrative Systemin, Crisis Management, Mosques, Gaza Strip. 

 

 امللخص املفاهيمي

لت نسان في مجاتميزت املساجد على مدار العصور بدور اجتماعي وإداري ساهمت في تعزيز قدرات املجتمع وبناء اإل

متعددة، وقد كان للمسمممممجد الدور األسممممماسممممم ي في إدارة العمل الخيري واإلغاثي واسمممممتقبال الضممممميوف، وتقديم العديد 

تماعية والبشممممممرية، ولقد لعبت املسمممممماجد دور بارز في صممممممناعة الرجال عبر من األنشممممممطة التى تسمممممماهم في التنمية الج

التخطيط السمممليم لملنشمممطة الجتماعية والتنسممميق املجتم ي مع املكونات املحيطة ليكون للمسمممجد الدور األسممماسممم ي 

ًّالعالقات الجتماعية واإلنسانية؟في صناعة 

اإلدارية في تحقيق مقتضـــــــيات إدارة األزمات لدى دور املنظومة حول  املفاهيمي امللخصالشـــــــكل التالي يوضـــــــح 

 مساجد قطاع غزة
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ًّ
دور املنظومة اإلدارية في تحقيق والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

مقتضيات إدارة األزمات لدى مساجد قطاع غزة

دور املنظومة 

 اإلدارية في تحقيق

مقتضيات إدارة 

األزمات لدى 

مساجد قطاع غزة

املنظومة اإلدارية 

للمساجد

م، التخطيط، التنظي

ق، التوجيه، التنسي
الرقابة

اجدتحليل بيئة املس

ماهية املساجد 

في قطاع غزة

ض األزمات التي يتعر 

ة لها البيئة املحيط
بامللجد

األزمات التي 

د تسعى املساج

إلى معالجتها
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 تطلعات مستقبلية: 

سجدي ملواجهة األزمات والكوارث املحيطة واملهددة بالشعب الفلسطيني خاصة بقطاع غزة.تعزيز مبدأ املشاركة املجتمعية والقطاع الخاص في مساندة القطاع امل 

القطاعات املختلفةجل تعزيز جهود التصدي لملزمات من قبل أمن  األزماتبيانات ملتضرري  استحداث قاعدة. 

لبناء بشكل أفضل.تطوير أدوات املشاركة التفاعلية بين املساجد والقطاعات املختلفة للتصدي للكوارث وا 

اشراك دور العبادة املتمثلة للديانات األخرى املوجودة في قطاع غزة، بتعزيز قدراتها للتعامل مع األزمات والكوارث الناتجة عن الحروب. 

والكوارث. اشراك القائمين على أعمال املساجد في عملية التخطيط التشاركي والستراتيجي املتمثل في برامج التعافي والتصدي لملزمات 

 ات لدى مساجد قطاع غزةزماأل  إدارةدور املنظومة اإلدارية في تحقيق مقتضيات 

تتعرض املساجد في قطاع غزة إلى العديد من األزمات التي تهدد ديمومة ، وًّهااملنظومة اإلدارية للمسجد هي حلقة متكاملة ل يمكن التغاض ي عن توصلت الدراسة إلى أن

 .ة الرقابية على األنشطة املسجديةالعمليقصور  ووجود إدارة املساجد تنتهج عملية )ردة الفعل(، نتيجة التعرض لملزمات.وأن  في املساجد. األنشطة والفعاليات

يز عملية ي إدارة األزمات لتعزًّاتباع الوسائل الحديثة فوًّ ات من خالل البرامج التدريبية واألنشطة التفاعلية الخاصة بلجان املساجد.زمتعزيز التخطيط لملًّأوصت الدراسة ب

 استحداث قسم خاص بإدارة األزمات والكوارث، والستفادة من خريجي برنامج إدارة األزمات والكوارث من الجامعات.وًّ التخطيط ومجابهة األزمة.

الدراسة على املنهج النوعي املعتمد على املقالت مع املختصين والخبراء اعتمد 

إلدارية للمساجد، وتحليل محتوى التقارير الصادرة عن والعاملين في املنظومة ا

 وزارة األوقاف والشؤن الدينية واملالحظة املباشرة.

الروحي الذي يبعث  املساجد في قطاع غزة محور العبادة والجانبتعتبر 

 تعمد على تخفيف حدة األزمات املتواترة على قطاع غزة.وًّالطمأنينة والراحة؛ 

على دور املساجد في إدارة ة من الحاجة إلى التعرف حيث تنبع مشكلة الدراس

وفق املنظومة اإلدارية، التي واجهت املساجد في قطاع غزة األزمات وتقييمها 

 ومدى قدرة الهيكليات اإلدارية في املساجد على تالفي تلك األزمات.
 

لتعرف على طبيعة األزمات التي تواجه الهيكليات اإلدارية هدفت الدراسة ل

 املنظومة اإلدارية.من قبل مدى إدارة األزمات وًّ، اجد في قطاع غزةللمس
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

ة ملا تعرض خاص ،هات املحدقة بزموتقييم األًّ إدارةشعب الفلسطيني يتطلب وبشكل دائم الالواقع املرير الذي يمر به  إن

ًّشتى ويالت اآللم واملعاناة التي ذاقها من العدوان الصهيوني الغاشم على مر السنين.من له 

ال مصدر قلق ط ات التي يتعرض قطاع غزة، في شتى املجالت في الوقت الحالي أصبحتزماألًّ إدارةومما ل شك فيه أن 

الجميع؛ لصمممممممممممعوبة السممممممممممميطرة عليه؛ بسمممممممممممبب التغيرات الحادة واملفاجئة في البيئة القتصمممممممممممادية والجتماعية والقانونية 

والتكنولوجية وضعف قدرات اإلدارات املسؤولة على تحمل املسؤولية تجاه هذا الشعب، الذي عانى من الكثير بسبب 

ًّ.(2011)مسك،  ية بين الفينة واألخرىًّاملتغيرات الواقعة عل الساحة الفلسطين

هدد حياة ، التي من شمممانها تتهاات وإدارتها باملنظومة اإلدارية املتكاملة العناصمممر، إلزالة وتخفيف حدزمإذ يعتبر تقييم األًّ

ت ازماألفراد واملنظمات على حد سممممممممممممممواء في كافة األصممممممممممممممعدة اإلعالمية والثقافية والجتماعية والصممممممممممممممحية. إن تقييم األًّ

ة بالصمممممورة الصمممممحيحة دون التغاضممممم ي عن البعض منها، ويكون زمالجيدة لها، تعني القدرة على تحديد أبعاد األًّ دارةإلًّوا

ًّذلك باستخدام األدوات العلمية واإلدارية املختلفة وتجنب السلبيات والستفادة من اإليجابيات.

املسممممجد محل اختبار والحصممممول على الثقة  ات التي من شممممأنها أن تضممممعزمواجهت املسمممماجد في قطاع غزة العديد من األًّ

 زممن كافة شممممرائح املجتمع الغزي، من خالل املشمممماركة في التصممممدي لملًّ
ً
ات العديدة التي أصممممبح الفرد يتعايش معها يوما

هدد ات التي من شمأنها أن تزموقد واجهت املسماجد الفلسمطينية عبر تاريخ القضمية الفلسمطينية العديد من األًّ بعد يوم.

اإلدارية للمساجد، فتاريخ الشعب الفلسطيني مليء بالصراعات ضد الحتالل الصهيوني الذي  املنظومةوعمل ديمومة 

ًّات.زمبدوره أدى إلى تفاقم األًّ

ة هي الصممممممممفة زمكما واجهت مسمممممممماجد قطاع غزة في خضممممممممم الصممممممممراع الفلسممممممممطيني اإلسممممممممرائيلي حياة إدارية تكاد تكون األًّ

م والتي اسمممممممممممتخدم فيها الحتالل أبشمممممممممممع وسمممممممممممائله في 2000قصممممممممممم ى التي بدأت عام الغالبة فيها، وخاصمممممممممممة في انتفاضمممممممممممة األ

ًّالتضييق على الشعب الفلسطيني، من اإلغالقات للمساجد التي كانت شعلة انطالق الشبان الثائر.

تحدد  يات على اختالف أنواعها وتصممممنيفاتها في مجتمعاتنا الفلسممممطينية من أهم القضممممايا املصمممميرية التزماألًّ إدارةوتعتبر 

قوة املجتمع وصممممممحته، إذ بدونها تهدد ديمومة اإلنسممممممانية وتؤثر على الجوانب املادية واملعنوية، لذلك أصممممممبح اسممممممتخدام 

ًّات وإدارتها في املساجد ذات ضرورة بالغة األهمية.زمتقنيات وأساليب معينة تمكن من تقييم األًّ

 املشكلة البحثية:  1.2

ها من غالبية الشممعب الفلسممطيني، في خضممم التضممييق والحصممار املشممتد على قطاع ات بخالف أنواعها وأطيافزمنالت األًّ

التي باتت ل تفارق تها غزة على العمل من أجل تخفيف حد غزة منذ سنوات عديدة؛ فعمدت الجهات املعنية في قطاع

.
ً
 إل وقد أخذ منها من الحظ وافرا

ً
 أو أفرادا

ً
 أو مؤسسة

ً
ًّحكومة
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محور العبادة والجانب الروحي الذي يبعث في النفوس الطمأنينة والراحة؛ كذلك املساجد  وألن املساجد في قطاع غزة

 من كل، كان لًّ
ً
 علزمتعتبر جزا

ً
.تها ى املسماجد أن تعمد على تخفيف حدا

ً
شمكلة تنبع م املتواترة على قطاع غزة خصموصما

الصممممممممممممممحيحة وفق املنظومة اإلدارية، التي  ات وتقييمها بالطرق العلميةزمالدراسممممممممممممممة من الحاجة إلى التعرف إلى أهم األًّ

ًّات.زمواجهت املساجد في قطاع غزة ومدى قدرة الهيكليات اإلدارية في املساجد على تالفي تلك األًّ

 أسئلة الدراسة: 1.3

 ًّإلى أي مدى تتوفر العناصر اإلدارية ضمن املنظومة اإلدارية لعمل املساجد، من أجل مواجهة األزمات؟

 ًّوقات تحول دون إدارة األزمات؟إلى أي مدى توجد مع

 ًّما أثر عملية التخطيط في تجاوز األزمات لدى منظومة عمل املساجد في قطاع غزة؟

 ًّما هي اإلجراءات املتبعة لتحسين عملية التنظيم في سبل تعزيز إدارة األزمات؟

 ًّما أثر عنصر التوجيه على التصدي لملزمات املتعلقة بمساجد قطاع غزة؟

  ًّما دور تنسيق الجهود في خلق بيئة إدارية جيدة للتصدي لملزمات املتعلقة بمساجد قطاع غزة؟

 ًّما مدى توفر الرقابة اإلدارية على األنشطة الخاصة بإدارة األزمات لدى مساجد قطاع غزة؟

 الدراسة: أهداف 1.4

ًّ:هدفت الدراسة إلى

  للمساجد في قطاع غزة.ارية التي تواجه الهيكليات اإلد األزماتالتعرف على طبيعة 

  للمساجد في قطاع غزة. األزماتمعرفة مدى تحقيق املنظومة اإلدارية في إدارة 

 هارات وتعزيز امل .املسممممممممممممممجدلتطبيق املنظومة اإلدارية داخل بيئة  ؛تحسممممممممممممممين كفاءة الهيكليات اإلدارية وتوجيهها

 الخاصة بذلك.

 أهمية الدراسة:1.5

 ؛هم املواضممممممميع اإلدارية الحديثة والهامة في املجال اإلداريًّأالضممممممموء على واحد من  تسممممممماعد هذه الدراسمممممممة على تسمممممممليط

 . وذلك من خالل:املحدقة بطبيعة عمل املساجد األزماتلتالش ي 

  التي تحاك ضد رواد املساجداملتنوعة  األزماتعلى إدارة  املساجدتوضيح مدى فاعلية الهيكليات اإلدارية في. 

 وماهيتها وإدارتها وفق املنهجية العلمية الصحيحة. األزماتحول  املساجد بقطاع غزة يزيادة معرفة العاملين ف 

  الممذي يعمماني منممه نقص اإلمكممانيمات  املسممممممممممممممجممديتسممممممممممممممماهم نتممائج هممذه الممدراسمممممممممممممممة في ضممممممممممممممرورة النتبمماه إلى الواقع

ًّاألزمات.والواردات والكفاءات املختلفة إلدارة 
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 منهجية الدراسة: 1.6

ا يتم وعن طريقه ،يتم من خاللها إنجاز الجانب التطبيقي من الدراسممة ارئيسمميًًّ امحوًرًّ وإجراءاتها تعتبر منهجية الدراسممة

النتائج والتي يتم تفسممممميرها في ضممممموء أدبيات الدراسمممممة املتعلقة بموضممممموع  إلىللتوصمممممل  ؛الحصمممممول على البيانات املطلوبة

 مي تنظيف العلمية الدراسممممممممممممة املنهجية اتبعت، هاتحقيق إلىعلى طبيعة الدراسممممممممممممة واألهداف التي يسمممممممممممم ى  بناءًًّ .الدراسممممممممممممة

 لعتباره ؛املقابلة بأسممممممممملوب الوصمممممممممفي التحليلي واملنهج العلمية، جتها بالطرقًّومعال ،اتزماألًّ إدارة في لخطوات املنطقيةا

نات املرجوة من الدراسممممة، من خالل التحليل الشممممامل ملحتويات البيا األهداف وتحقيق املشممممكلةة لطبيع األنسممممب املنهج

ًّ.وربطها بشكل مباشر بمشكلة البحث؛ لإلجابة على تسا لت الدراسة

 استخدم الباحثان للوصول إلى املعلومات إلى عدة مصادر منها: 

 في الحصول على املعلومات من املصادر الثانوية من خالل:  اناعتمد الباحثاملصادر الثانوية:  1.6.1

 ات.زماألًّ إدارةتقييم وًّالعمل املسجدي كذلك  إدارة، عمل في موضوعمجموعة من الكتب والدراسات وأوراق ال -   

 األوقاف والشؤن الدينية ورابطة مساجد قطاع غزة.التقارير واإلحصائيات الصادرة عن وزارة  -   

 لجمع البيمانمات من املصممممممممممممممادر األوليمة عبرًّ اننتيجمة لعمدم كفمايمة املصممممممممممممممادر الثمانويمة لجمأ البماحثماألولية:  املصــــــــــــادر  1.6.2

ًّاستخدام املنهج النوعي املتمثل في: األدوات التالية:

 .ص: مع ذوي الختصامقابالت

ًّاملالحظة املباشرة.     -

ًّ حدود الدراسة: 1.7

ًّ.فلسطين-غزةمساجد قطاع تقع حدود الدارسة ضمن 

ًّم.2020في عام الزمانية: تقع الدارسة  الحدود 1.7.1

ًّمساجد قطاع غزة.املكانية:  الحدود 1.7.2

قيق تح (، فيتقييمالوًّالرقممابممة، وًّالتوجيممه، وًّالتنظيم، وًّاملوضمممممممممممممموعيممة: دور املنظومممة اإلداريممة:)التخطيط،  الحممدود 1.7.3

ًّمساجد قطاع غزة.لدى  اتزماألًّ إدارةمقتضيات 

 :التعريفات اإلجرائية 8.1

 إلى  األزمة
ً
 وصممممممممممممممول

ً
، وتتطلب اتخاذ )مرحلة النضممممممممممممممج(قمته )تعريف إجرائي(: هي موقف سمممممممممممممملبي وحر  يتدحر  تدريجا

 قرارات جيدة لتفادوها.

هو اسمممممممم مكان مشمممممممتق من فعل ثالثي مجرد هو   ممممممممجد يسمممممممجد   ولهذا اتخذ اسمممممممم املكان من هذا الفعل،  : امللــــــجد

 (.1986)ابن منظور،   وأطلق على محل العبادة والصالة
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جل تحقيق ر ية وسياسات أملهام من ف واملوارد الضرورية واهي العملية التي يتم من خاللها تحديد األهدا :التخطيط

 (.2009)درة، املنظمة 

 (.2005)عبد القادر، : هو النسق الجتماعي املنظم، الذي وهتم بتحقيق أهداف املنظمة. التنظيم

ل جل تحيق العمل بأفضمممممألك تقديم اإلرشمممممادات للعاملين من : مرحلة يتم فيها إصمممممدار األوامر والتعليمات وكذالتوجيه

ًّ.(2017الجزيرة الخاصة،  )جامعةصورة 

)تعريف إجرائي(: هو أحد العناصممممممممممممممر للعملية اإلدارية التي تهدف إلى جلب التوازن بين األنشممممممممممممممطة الخاصمممممممممممممة  التنســـــــــــيق

 باملنظمة مع بعضها البعض، وتوجيهها عبر خطوات عمل منظمة؛ لتحقيق منع الزدواجية والتضارب في العمل.

ا للخطة والتعليمات واملبادئ الخاصممممممممة ط من التأكد من تحقيق األهداف، طبًقًّهي الوسمممممممميلة التي تمكن املخط: الرقابة

 (.2012)خير الدين، باملنظمة 

األنشممممممممطة ومتابعتها  إدارةهي الهيئة املشممممممممرفة على مختلف األنشممممممممطة في املسممممممممجد، وتكون مسممممممممئولة عن  :امللـــــــجدإدارة 

 (.2017)دليل العمل املسجدي، 

 النظري:. اإلطار 2

 ماهيتههاة و زماأل  1.2

ًّ: تمهيد 1.1.2

تعتبر األزمات من املفاهيم الحديثة، التي ظهرت في العلوم اإلدارية الحديثة، كما أصمممبحت علم مسمممتقل بذاته بعد عام 

، وتعتبر من املفاهيم الواسممممعة النتشممممار في املجتمعات املعاصممممرة، حيث أصممممبحت تمس جميع (1994)رسممممالن، م، 1985

ًّقتصادية والدينية كذلك الجتماعية.جوانب الحياة السياسية وال

 للعديد من القضممممايا التي تمس املنشممممآت واملؤسممممسممممات ا
ً
ة في لعاملإن مصممممطلح األزمة أصممممبح في األعوام األخيرة مصمممماحبا

لممذا األزمممات ومواجهتهمما تتطلممب أهميممة كبيرة في معرفممة ممماهيممة طبيعممة األزمممة، ومراحممل تطورهمما، ؛ نواحي الحيمماة املختلفممة

ًّ.(2011)اليازجي، ائية التي من شأنها تذليل األزمة والحد من انتشارها السبل الوقوًّ

 ةزممفهوم األ  2.1.2

 تقصمممممممممممممم ي تلك التعريفات من اناختلفت التعريفات املناطة لملزمة بناًء على الجانب الذي يتم دارسممممممممممممممته، وحاول الباحث

ًّخالل دراسته واطالعه للدراسات واألبحاث السابقة في هذا املجال:

ًّ.(2004)مجمع اللغة العربية،  رف امل جم الوسيط األزمة بأنها الشدة والقحط.حيث يع

نها مواقف تعمد إدارة املنظمة على مواجهتها، حيث تتسممممممممممممممارع األحداث وتتشممممممممممممممابك معه أ، ب(1990)الخضممممممممممممممري، ويعرفها 

 ظمة.ر بالسمممممملب على أداء املنمما يؤث ؛لى التحكم باألحداث الجارية فيهااألسممممممباب بالنتائج، ويفقد متخذ القرار القدرة ع

؛ لبقاء املنظمة واستمراريتها، كما تتميز بدرجة من  هاأن انويرى الباحث
ً
 وصريحا

ً
 مباشرا

ً
ظاهرة غير مستقرة تمثل تهديدا
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 على كفاءة وفاعلية متخذي القرار وتؤدي إلى خسممممممممممارة معنوية ومادية وجسممممممممممدية تؤثر في سمممممممممممعة وًّاملخاطرة، 
ً
تؤثر سمممممممممملبا

 نتها ومستقبلها.املنظمات ومكا

 ة زمعناصر األ  3.1.2

ًّة تتمتع بثالث عناصر وهي: زمات والكوارث على أن األًّزماألًّ إدارةاتفق جميع الكتاب وخبراء 

 يتحقق مبدأ املفاجأة في ظهور األزمة كونها حدث غريب غير معروف، أو حدث متوقع حدوثه وظهر املفاجأة :

 بمقومات جديدة لم تكن متوقعة.

 منذ ولدتها إلى إجهاضممها، وتضممع صممانع القرار في بوتقة صممعبة اثاألحد تســارع 
ً
: تتصمماعد شممدة األزمة تدريجيا

 من املخاطرة للتعامل معها.

 تتنوع الخسائر في األزمات كونها تمتاز بدرجة من املخاطرة والعنف عند حدوثها.والبشرية املادية الخسائر : 

ًّ
 .(2003)علیوة، باالستناد على  انلباحثا(: يظهر عناصر األزمة من إعداد 1شكل رقم )

 ةزماأل  إدارة 2.2

 :تمهيد 1.1.2

ضع صانع ة تزمة، فاألًّزماألًّ دارةة بمراحلها املتتابعة، إذا لم يتم التعامل مع كل مرحلة وفق املنهجية العلمية إلًّزمتمر األًّ

خضممممممم  وفي ة.زمقع املؤلم الناتج عن األًّالقرار تحت خيارين: إما إدارتها بفعالة وكفاءة أو السممممممتسممممممالم لها والخضمممممموع للوا

وإدارتها بالشمممممممممكل السمممممممممليم، وفق العتماد على املنهجيات العلمية املعتمدة على الخطط  ها، لبد من التعامل معهاحدوث

ًّة والقضاء عليها.زمواألساليب والستراتيجيات التي تنتهجها املؤسسة/ املنظمة؛ للحد من انتشار األًّ

 ة:زماأل  إدارةمفهوم  2.2.2

ة وممممممماهيتهمممممما واختالف زمممممممة، بنمممممماًء على طبيعممممممة األًّزممممممماألًّ إدارةتعممممممددت املفمممممماهيم واختلفممممممت وجهممممممات النظر حول مفهوم 

ًّالتخصصات التي يتم دراستها فيها.

نها عملية إدارية خاصمممممممممة، تعمد على اسمممممممممتجابة ملوقف األزمة، من قبل األشمممممممممخاص أ، ب(2002)الشمممممممممعالن، حيث يعرفها 

، أنها عبارة (2008)مهنا، وعرفها  جل تقليل الخسممممائر إلى الحد األدنى.أرات والسممممتراتيجيات من مون املهاالذين يسممممتخد

ًّعن كيفية التغلب على األزمة باألدوات العلمية واإلدارية، وتجنب السلبيات والستفادة من اإليجابيات 

ة بمممماألدوات العلميممممة واإلداريممممة زممممملى األًّحممممدى العلوم التي تهتم بكيفيممممة التغلممممب عإة: هي زممممماألًّ إدارةأن  انالبمممماحثممممويرى 

ًّجل تفادي الخسائر املادية والبشرية الناتجة عنها.أة وأبعادها املختلفة وتحليلها من زمالحديثة، من خالل دراسة األًّ
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 ة زماأل  إدارةمراحل  3.2.2

طبيعة نشممممممممممممممؤها منذ مرحلة  ة في دورة حياتها بالعديد من املراحل كونها ظاهرة اجتماعية، وتمثل هذه املراحلزمتمر األًّ

 إلى مرحلة الختفاء.زمامليالد إلى أن يتم التعامل مع األًّ
ً
ًّة وصول

ًّ

 (: يظهر مراحل إدارة األزمة 2شكل رقم )

لى إ)إحساس( مبهم ويرجع هذا  مرة في شكل ألولًّفي الظهور  اللحظة ة وليدةزمتبدأ األًّ: ة في مرحلة امليالدزماأل  1.3.2.2

ملبكر كممذلممك عممدم الحصممممممممممممممول على املعلومممات الكممافيممة حول األزمممة وممماهيتهمما، ويجممب في هممذه املرحلممة غيمماب نظم اإلنممذار ا

ًّ.(1990)الخضري، إفقاد هذه األزمة عوامل نموها ومرتكزات قوتها العمل على 

اسمممب، املن في الوقت –امليالد  –وتنشمممأ نتيجة لعدم معالجة املرحلة األولى : )االتســاع( ة في مرحلة النمو زماأل  2.3.2.2 

ذ األزمة في النمو والتساع، كذلك ل يمكن ملتخذ القرار تجاهل هذه املرحلة بسبب زيادة الضغوطات الناتجة حيث تأخ

ًّ.(1990)الخضري،  عن األزمة

متخممذ القرار اإلداري على درجممة عمماليممة من ذا كممان  إة، ممما زمممتعممد أخطر مراحممل األًّ: ة في مرحلـة النجـــــــــــجزمـاأل  3.3.2.2 

لتكبر والسممممممممممممممتبداد برأيه انغالقه على ذاته أو إحاطة هذه الذات بالقدسممممممممممممممية وبحاشممممممممممممممية من املنافقين الذين الجهل وا

ة بقوى ة الناميزميكيلون له املديح ويصمممورون له أخطاءه حسمممنات ومن ثم تزداد القوى املتفاعلة في املجتمع وتغذي األًّ

ة إلى أقصممممممم ى قوتها وعنفها وتصمممممممبح السممممممميطرة عليها زماألًّ وتصمممممممل بذلك ،ة عليهازمتدميرية لم يكن في اإلمكان حصمممممممول األًّ

ة بالغة العنف، شمديدة القوة تطيح بمتخذ القرار زموهنا تكون األًّ ،عملية مسمتحيلة ول مفر من الصمدام العنيف معها

 .(1990)الخضري،  وباملؤسسة أو املشروع الذي يعمل فيه 

ة بالنحسار والتقلص نتيجة التعامل الصحيح زماملرحلة تبدأ األًّفي هذه : ة في مرحلة االنحسار والتقلصزماأل  4.3.2.2

 .(1993Mitroff &Person)وتحييد قوتها  هامن خالل عزلته دارًّالتي طبقت إلًّواإلجراءات الوقائية 

األزمة في 

دمرحلة امليال 
(النشوء)

األزمة في 

مرحلة النمو
(االتساع)

األزمة في 

مرحلة 
.النجج

األزمة في

مرحلة 
االنحسار 

.والتقلص

األزمة في

مرحلة 
.االختفاء
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 ىمرحلة السمممممتجابة، حتى تعود املؤسمممممسمممممة أو املنظمة إل انتهاءتبدأ هذه املرحلة منذ : االختفاء األزمة في مرحلة 5.3.2.2

، ويختلف تطبيق هذه املرحلة من مؤسممممممممسممممممممة إلى أخرى حسممممممممب 
ً
العمل بشممممممممكل طبي ي أو أفضممممممممل مما كانت عليه سممممممممابقا

 .(2007)املومني،  اإلمكانيات املادية والبشرية فيها.

 ة وفق الترتيب الزمني لهازماأل  إدارة 4.2.2

منهجية علمية من شممأنها أن تضممع  وحسممبها، ة منذ نشممأتها إلى التخلص منيات وفق جدولتها الزمنزميتم التعامل مع األًّ

بالشمممممكل الصمممممحيح؛ لتجنب آثارها، ويمكن تلخيص هذه املراحل  تهاإدارًّصمممممانع القرار في موضمممممع من شمممممأنه أن يعمد على 

ًّبالتالي:

 وقوعهمماهم مراحممل إدارة األزمممة املرتبطممة بزمن أتعممد هممذه املرحلممة من  مرحلــة مــا قبــل األزمــة: 1.4.2.2
ً
، وتمثممل اختبممارا

 فيممما بعممد 
ً
تجهيز وًّ)تممدريممب العمماملين،  ، ومن اإلجراءات التي يمكن اتخمماذهمما في هممذه املرحلممة:(2002)الشممممممممممممممعالن، حقيقيمما

ملحاكاة لتطبيق تفعيل برامج اوًّتعزيز نظم اإلنذار املبكر، وًّتوفير املصممادر املالية والبشممرية، وًّاملكونات الخفيفة والثقيلة، 

ًّعالم(.تعزيز التوعية واإلًّوًّالخطط وتعديلها، 

 للمجابهة مع األزمة بناًء على الخطط املسمممممممممممبقة والسمممممممممممتراتيجيات  مرحلة أثناء األزمة: 2.4.2.2
ً
تمثل هذه املرحلة عنوانا

ة تفعيل خاليا وفرق إدارًّوًّالتعامل مع اإلعالم والشممممممممممممممائعات، وًّتنفيذ الخطط، ) ، وتشمممممممممممممممل:تهدارًّالتي تم التعارف عليها إلًّ

ًّعلى املقدرات واملصالح العامة للمنظمة(.األزمة داخل املؤسسة واملحافظة 

في هذه املرحلة يتم عال  آثار الناتجة عن األزمة، وإعادة البناء ملا تم تدميره، باإلضممممممممافة مرحلة ما بعد األزمة:  3.4.2.2

، وتشمممممممل )البناء (2005)كردم،  فيما بعد هاإلى وضممممممع ضمممممموابط ولوائح وتعديل الخطط والسممممممياسممممممات لعدم تكرار حدوث

ًّوتعزيز الدراسات واألبحاث(. التقييم والدروس املستفادةوًّإعادة البناء بشكل أفضل، وًّالح األضرار، وإص

ًّ
 (: يظهر الترتيب الزمني للتعامل مع األزمة. 3شكل رقم )

 ةزماأل  دارةعناصر البرنامج الفعال إل  5.2.2

رك بعدة عناصمممر وخصمممائص من شمممأنها ات داخل بيئة عمل املؤسمممسمممات واملنظمات يجب أن يشمممزماألًّ دارةوجود نظام إلًّ

ًّة قوية وفعالة بشكل جيد، ومن هذه العناصر:زماألًّ إدارةأن تجعل منظومة 
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ًّ
 (: يظهر عناصر البرنامج الفعال اإلدارة األزمة 4شكل رقم )

ن م وجد بهاتشمممممممممممممكل اسمممممممممممممتراتيجي داخل البيئة التي ات املحدقة بزميجب التعامل مع األًّ الجانب االســـــــــــتراتي ي: 1.5.2.2

ة وعملية التخطيط السمممتراتيجي املربوط بسمممياسمممة عمل املؤسمممسمممة، كذلك تعزيز زماألًّ إدارةخالل: التشمممبيك والربط بين 

ًّ.تهاإدارًّالثقافة العلمية املرتبطة بعلوم 

ة التي تمر بهمما املؤسممممممممممممممسمممممممممممممممة، ويكمن ذلممك في: زممممن خالل خلق هيكليممة مالئمممة لطبيعممة األًّالجــانــب التنظيمي:  2.5.2.2

 اإلمكانيات املادية والبشرية. رًّتوفيوًّ، تهادارًّوخاليا متخصصة إلًّ تشكيل فرقًّ

من خالل تعزيز مبدأ الرقابة داخل املؤسمممممممممممسمممممممممممات والتقييم الدوري لبيئة العمل الداخلية الثقافة التنظيمية:  3.5.2.2

ًّ.(2004)العزام،  ات تلوح في األفقأزموالخارجية وتعزيز نظم اإلنذار املبكر للكشف عن وجود 

 تحليل بيئة املساجد 3.2

 نبذة عن مساجد قطاع غزة  1.3.2

من يريد  البوابة األولى لكلوًّ، كافة األعمال واألنشمممممممممطة املختلفة تعتبر املسممممممممماجد في قطاع غزة هي اللبنة األولى، لنطالق

 حيممث  وزارة األوقمماف والشممممممممممممممؤون الممدينيممةاللتحمماق بركممب الممدعوة، لممذلممك أولممت 
ً
 كبيرا

ً
حضمممممممممممممن نممه املإاملسممممممممممممممجممد اهتممماممما

البسمممممميطة إلى أن وصمممممملت إلى مرحلة التنظيم الهيكلي، من  دارةاملسممممممجد من اإلًّ إدارةوالتكوين والتربية؛ وتطورت مراحل 

ة ، وتم إنشممماء رابطهاألنشمممطة داخل ون من هيئة إدارية مسمممؤولة عنحيث املجلس التنظيمي وأسمممرة املسمممجد، والتي تتك

لكافة املسمممماجد بهدف التنظيم والرتقاء بمسممممتوى العمل املسممممجدي  إدارةاملسمممماجد على مسممممتوى قطاع غزة؛ لتكون هي 

م بهدف تنظيم العمل املسممممممممجدي 2017ليناسممممممممب كافة مراحل التطور في العمل، وتم إقرار دليل العمل املسممممممممجدي عام 

ًّ(م2017، )وزارة الوقاف والشؤون الدينية .غزة على مستوى قطاع

 املبادئ واملنطلقات األساسية للملجد: 2.3.2

)دليل العمل املسمممممجدي، للمسممممماجد مبادئ ومنطلقات أسممممماسمممممية يرتكز عليها، ومن خالل اسمممممتطالع الدراسمممممات السمممممابقة 

اطالع الباحثان على الواقع املسمممممممممممممجدي،  بعد، وًّ(2017)سمممممممممممممليمان، و ،(2016عثمان، والخولي،  ،)أبو النصمممممممممممممرو ،(2017

ًّيمكن تلخيص مبادئ ومنطلقات املسجد في اآلتي:
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  ًّوسريعة ومنها  حياة شامل لكافة جوانب الحياة.اإلسالم عقيدة

 .اإليمان بالواجب الشرعي في الدعوة إلى هللا عز وجل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

 .اإليمان بأهمية التخطيط والعمل اإلداري املميز لتنفيذ أنشطة املسجد 

 .الحرص على حشد كل الطاقات لخدمة العمل الدعوي 

 مبدأ الشورى في كافة قراراتها. تعتمد إدارة املسجد 

 .الدور املميز للشباب في ميدان العمل الدعوى وتس ى لتفعيله 

 .النقد البناء واحتضان أي فكرة وتطويرها وتنفيذها 

 .التغيير والتداول في املناصب الوكلة والتدوير الدوري أساس للتطوير والحيوية في األداء 

ملسمممممممممماجد إلى تحقيق أهدافها عبر توظيفها بالطرق الصممممممممممحيحة، من خالل تسمممممممممم ى ا األهداف العامة للمســــــــاجد: 3.3.2

)دليل العمل املسممممممممممممجدي، اسممممممممممممتطالع الدراسممممممممممممات السممممممممممممابقة وبعد القائمين عليها من وزارة األوقاف والشممممممممممممؤون الدينية، 

سممممممجدي، ، ومن خالل اطالع الباحثان على الواقع امل(2017)سممممممليمان، و ،(2016والخولي،  عثمانوًّ )أبو النصممممممرًّ ،(2017

ًّيمكن تلخيص األهداف العامة للمساجد في اآلتي:

 .ًّنشر الفكر اإلسالمي من خالل الدعوة إلى هللا عز وجل

 .تعزيز الجانب الروحي لدى الشباب 

 ًّ  مؤمن بدينه وحقه، يتحمل أعباء الدعوة ويقوم بها على أكمل وجه.وًّعامل، وًّ بناء جيل واع 

 ليه وخدمة رواده.النهوض بخدمة بيت هللا عز وجل واملحافظة ع 

  املسجد. روادتعزيز الروابط األخوية وتوثيق روابط املحبة بين 

 .التحرر من التعصب الحزبي والعائلي والتنظيمي 

 .تعزيز الحاضنة الشعبية 

 وسائل تحقيق األهداف: 4.3.2

 .ًّعقد الدروس العامة وحلقات التحفيظ والدورات الشرعية

  املسجد في مختلف املناسبات.ب ةحيطاملالزيارات الجتماعية للعائالت 

 .تعليم القرآن الكريم ألبناء املنطقة من خالل مركز تحفيظ القرآن الكريم 

 .تفعيل دور مكتبة املسجد وحث الشباب على التزود بالعلم النافع 
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 .الهتمام بمستوى الطالب الدراس ي ومتابعتهم وتوفير الدعم الالزم 

  إلى حلقات التحفيظ واسر الستيعاب.العمل على استقطاب جيل الشباب وضمهم 

 .الهتمام بالجانب الفكري والثقافي والترفيهي والرحالت الدعوية 

 .التركيز على الجانب الرياض ي وحث الشباب على ممارسة الرياضة واستقطاب الشباب عبر التمارين الرياضية 

  املنطقة حول املسجد.متابعة الوضع الجتماعي والقتصادي وتوفير الدعم الالزم لجميع سكان 

 ات التي تسعى املساجد إلى إيجاد حلول لهازماأل  5.3.2

التدخالت الجتماعية التى تجروها للتخفيف من حدتها ات التي تقوم املسمممممممممممماجد بإدارتها ومعالجتها بناًء على زمتنوعت األًّ

مع املجتباشممممممممممممر أو الغير مباشممممممممممممر على ة حلت إل وأثرت بالشممممممممممممكل املأزمأن تكون املجتمع الغزي، والذي ل يكاد على عامة 

ًّاملحيط باملساجد ومنظومتها اإلدارية مما يتطلب إجراء تدخالت.

ات التي توثر على بناء اللبنة األساسية وهو الشخص، زمومن األدوار األساسية للمسجد العمل على معالجة القضايا واألًّ

 هاتاردة وتحليلها بالصمممممممممورة الصمممممممممحية ومن ثم معالجة بالشمممممممممكل السمممممممممليم من خالل املعطيات الوًّزماألًّ إدارةفعمدت على 

ومن هذه األزمات التي ســــعت املســــاجد إلى إدارتها من خالل وجهة نظر الباحثين ، وإدارتها والسمممممتفادة منها فيما بعد

لت ات التي عمزم، يمكن تقسيم األًّوباستقراء العمل امللجدي من خالل خبرتهم واطالعهم على األنشطة امللجدية

ًّد إلى إدارتها على النحو التي: املساج

ًّ
 (: يظهر األزمات العامة التي تعمد املساجد إلى إدارتها3.1شكل رقم )

من خالل وجهة نظر الباحثين وباســـــــــــتقراء العمل امللـــــــــــجدي  األزمات العامة التي تعمد املســـــــــــاجد إلى إدارتها. 4.2

 :املباشرة وأسلوب املالحظة

ات التي تواجه املسممممممممممماجد في زمة الغزو الفكري لشمممممممممممباب املجتمع من أكبر وأخطر األًّأزمتعتبر  ة الغزو الفكري:أزم 1.4.2

وتوجيه بعض الشمممممممباب الذين يسمممممممعون للجهاد تحت مسمممممممميات فكرية ي املجتمع فظل وجود عدد من التيارات املتعددة 

الشممممممممممممممباب بما يخدم ذلك في توجيه بعض  أعداء الدعوة في الداخل والخار  تهتم في الفروع دون األصممممممممممممممول، ويسممممممممممممممتغل

 ة من خالل:زم؛ لذلك يقع دور املساجد في حل هذه األًّمصالحهم

 .التوعية املجتمعية 

 .نشر الفكر والوعي اإلسالمي 

أزمة الغزو 

الفكري 
األخطار األمنية

أزمة الفقر وسوء

الوضع 
االقتصادي

األزمات الصحيةيةاألزمات التعليم

االزمات 

االجتماعية
االزمات البيئية

اخطار 

التكنولوجيا

ة االزمات األخالقي

والسلوكية
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  الطاقات الشابة من خالل الدروس واملواعظ.احتواء 

 .توعية رواد املسجد بالقضايا الشرعية والجتماعية 

 ع.العمل على تهذيب السلوكيات السائدة في املجتم 

و ل يممدخر أي جهممد في ضممممممممممممممرب ات التي تواجممه املسممممممممممممممماجممد في ظممل وجود عممدزمممتعتبر من أخطر األًّ األخطـار األمنيـة: 2.4.2

ًّة من خالل:زممن واستقرار قطاع غزة؛ لذلك يقع على املساجد دور في مواجهة هذه األًّأوزعزعة 

 .نشر الوعي األمني عبر املحاضرات والنشرات 

 ر األمنية.التحصين املجتم ي من األخطا 

 .التحذير من اإلشاعات وتروجيها وخطرها على املجتمع 

 .تعميم النشرات األمنية التي تصدر عن الجهات املختصة في املساجد 

 .تفعيل صفحة املسجد في التوعية األمنية 

 لسممممممكان قطاع غزة الناتج عنيعتبر الفقر وسمممممموء الوضممممممع القتصممممممادي  ة الفقر وســـــوء الوضـــــع االقتصـــــادي:أزم 3.4.2

 من حيث أوسمممممممعها انتشممممممماَرا اتزماألًّاملسممممممماعدات الخارجية من أكثر وقطع ، وتبعاته القتصمممممممادية والجتماعية، الحصمممممممار

ًّ:التخفيف من تبعاتها عبر، لذلك يعتبر دور املساجد كبير وفعال في الكم والنوع التي تواجه املساجد

 وبصورة دورية. إنشاء قاعدة بيانات لسكان محيط املسجد من خالل البحث امليداني 

 .تعزيز العالقات من املؤسسات اإلغاثية داخل وخار  املنطقة لتوفير الدعم الالزم 

 .تعزيز العالقة مع أصحاب املحال التجارية واملشاريع الكبيرة في منطقة املسجد لتوفير الدعم 

 .جمع التبرعات والصدقات والزكاة في مواسم الخير مثل: شهر رمضان وموسم عيد األضحى 

 .التواصل مع لجنة زكاة املنطقة بصورة دورية 

 .تنفيذ مشاريع إغاثية بالتعاون مع جهات خار  القطاع إن أمكن ذلك 

 .عدم التمييز في توزيع املساعدات في محيط املسجد 

يعتبر املسممممممممممممممتوي التعليمي ذو اهتممممام كبير لسممممممممممممممكمممان قطممماع غزة؛ لمممذلمممك يحرص األهمممالي على ات التعليميـــة: زمـــاأل  4.5.2

افظة على مسمممتوى أبنائهم التعليمي، ولسممموء الوضمممع القتصمممادي يمنع بعض الطالب من مواصممملة تعليمهم أو عدم املح

ًّة من خالل:زمالقدرة على دفع الحصص املساندة، ومن هنا يأتي دور املسجد في هذه األًّ

 .نشر الوعي ألهمية العلم والتعليم في ظل الظروف الصعبة وأنه سالح له وقته ومكانه 

 ل دور املكتبة وحث الشباب على القراءة واملطالعة.تفعي 



 (106-58ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 100 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 .حصر أسماء اإلخوة املدرسين في املنطقة 

 .عمل دروس تقوية بالستعانة باألخوة املدرسين أو أصحاب الختصاص 

 .توفير القرطاسية مطلع كل فصل وتوزيعها من خالل مركز التحفيظ 

 لجهات املعنية.توفير الدعم املادي واملنح بالتواصل مع الجامعات وا 

 .الهتمام بالطالب املتفوقين وتكريمهم ليكونوا قدوات لباقي الطالب 

ات الصممممحية ذات أثر كبير على أفراد قطاع غزة في ظل الحصممممار الواقع وقلة املوارد زمتعتبر األًّ ات الصــــحية:زماأل  5.5.2

ًّمن خالل: اتزمالصحية املوجودة؛ لذلك تساهم املساجد في دعم القطاع الصحي في ظل األًّ

 .تشكيل لجان صحية في املساجد تعتمد على اإلخوة العاملين في املجال الصحي في املسجد 

 .عمل محاضرات تثقيفية ودورات إسعاف في جميع املساجد 

  مساندة الحكومة في ظل األزمات مثل جائحة كورونا من خالل اللجان الصحية باإلرشادات والتوعية الصحية

 الوقائية الالزمة.واملطويات واإلجراءات 

  املسمماعدة في توفير اإلجراءات الطبية الطارئة واملسممتلزمات الطبية املسمماندة في املناطق املحيطة للمسممجد مثل

 الغيارات واإلسعافات األولية بالتواصل مع املؤسسات الحكومية واإلغاثية ذات الختصاص.

عوامممل الثبممات في املجتمع، وتعبر الروابط األسممممممممممممممريممة في  يعتبر النسمممممممممممممميج الجتممماعي من أهم ات االجتمــاعيــة:زمــاأل  6.5.2

 قطاع غزة ذات قيمة عليا لدى كل فرد؛ لذلك هناك دور رئيس للمساجد في املحافظة على هذا النسيج من خالل:

 .إنشاء قاعدة بيانات للعائالت في محيط املسجد ووجهائها وكبارها وأصحاب املكانة فيها 

  وفي كل املناسبات لرواد املسجد والعائالت املحيطة.التواصل الجتماعي املستمر 

 .دعوة كبار العائالت ألنشطة املسجد املركزية، واملحافظة على تواصل دائم معهم 

 .املحافظة على العالقة الطيبة مع جميع عائالت محيط املسجد دون النظر لنتمائهم السياسية 

 عائالت، في حال حدوث أي خالفات بين العائالت.تفعيل أصحاب الخبرة والسمعة الطيبة لإلصالح بين ال 

 .التركيز على فئات املتعلمين واملثقفين في حلقة التواصل مع العائالت 

 .تفعيل لجان الحي في حل مشاكل واحتياجات الحي من الحكومة والبلديات 

وتمأثيرهما على  الممن املنماطق في العمات البيئيمة ذات آثمار كبيرة وغير متوقعمة على كثير زممتعتبر األًّ ات البيئية:زماأل  7.5.2

حدى املناطق الهشممممممممممممممة وذو بنية تحتية ضممممممممممممممعيفة، وتتأثر املناطق من خالل األمطار الغزيرة والنفايات إقطاع غزة كونه 

 من خالل: هاالصلبة ومياه الصرف الصحي وتلوث مياه البحر، ويقع دور املساجد في محاولة تقليل أثر 
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 ًّزمات وطرق التعامل معها والتخفيف من آثارها السلبية.التوعية املجتمعية بهذه األ 

 .حصر املناطق والسكان التي تتأثر بالعوامل البيئية الصعبة 

 .تجهيز خطة طوارئ للمناطق في حال وقوع التأثير السلبي لملزمات 

 .توفير الدعم الالزم حال تأثير العوامل البيئية على سكان الحي 

 ملدني حال وقوع حوادث بيئية في مناطق املسجد.التواصل مع البلديات والدفاع ا 

تعتبر التكنولوجيا الحديثة ضممممممرورة حالية، ولكنها تحمل معها آثار سمممممملبية وخطيرة وخاصممممممة أخطار التكنولوجيا:  8.5.2

 
ً
على قطاع غزة لسممممممممتخدام العدو لها في كثير من األعمال التي ل يعلمها كثير من سممممممممكان القطاع؛ لذلك للمسمممممممماجد دورا

 في التعامل مع هذه األخطار من خالل:ك
ً
 بيرا

 .نشر الوعي والثقافة الكافية ألفراد املجتمع حول آثار التكنولوجيا السلبية على الفرد واملجتمع 

 .تنفيذ املحاضرات ونشر املنشورات واستخدام صفحات املسجد في التوعية 

 توعية أولياء األمور بخصوص هذه املخاطر وضرورة متابعة أبنائهم. 

 .التواصل مع الجهات املختصة بصورة مستمرة ومتابعة كل جديد حول األخطار وتوعية الناس بها 

 .عقد دورات مستمرة لرواد املسجد بخصوص هذا األمر، ألنهم من أكثر الجهات مستهدفة 

 .التركيز على جيل املراهقين في املتابعة والتوعية بهذا األمر 

جاد ات التي تسممممم ى املسممممماجد إليزمات األخالقية والسممممملوكية من أكثر األًّزمتعتبر األًّ :ات األخالقية والســــلوكيةزماأل  9.5.2

 حلول لها من خالل:

 .نشر الوعي والفكر من خالل الدروس الدينية واملواعظ والخطب العامة والخاصة 

 .تنظيم األسابيع الدعوية وامللتقيات الدعوية واملسابقات 

 عبادة وحسن األخالق.استثمار مواسم الطاعة لدعوة الناس لل 

 .دور مركز التحفيظ في تربية واحتضان الشباب وتقويم األخالق والسلوك 

 .الدعوة في كل ميدان وموقف ومناسبة لحسن الخلق 

 .القدوات العاملة التي تدعو الناس باألفعال قبل األقوال 
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 .اإلطار العملي ومنهج الدراسة:3

عممماملين واملخططين إلدارة املسمممممممممممممممماجمممد في قطممماع غزة، كمممذلمممك مخططين من ال تم إجراء املقمممابلمممة مع ذوي الختصمممممممممممممممماص

كممما تم إعممداد املقممابلممة؛ لتشمممممممممممممممممل عممدة محمماور )التخطيط، التنظيم، التنسمممممممممممممميق،  ومختصمممممممممممممم ي إدارة الزمممات والكوارث،

ًّالتوجيه، الرقابة(.

ل يكاد يخلو عمل : اتزممواجهة األ ودورها في  تتوفر العناصر اإلدارية ضمن املنظومة اإلدارية لعمل املساجد، 1.3

منظم في أي هيكلممة عمماملممة في مختلف املجممالت من الفتقممار إلى املنظومممة اإلداريممة، فهي التي بممدورهمما تعمممد على تحممديممد 

 ميع عناصممممممممممممرًّأولويات العمل وتنظيمه من أجل الرقي باملؤسممممممممممممسممممممممممممة/ أو املنظمة العاملة، فتسمممممممممممم ى املسمممممممممممماجد إلى توفير ج

: أنه (2020)مشمتهى،  تقديم أفضمل خدمة لرواد املسماجد واملناطق املحيطة باملسمجد. وذكرًّجل أاملنظومة اإلدارية من 

املسممجد ومعه فريق من العاملين في اللجان، ويتم توزيعهم على تلك  مسممئولًّكاملة تتشممكل من  إدارةلكل مسممجد هناك 

ات حسممممب زمل في وقت األًّ، ولهم اجتماعات ومحاضممممر وخطط، ويخضممممع العموخبراتهم اللجان حسممممب ميولهم وكفاءتهم

ًّات.زمطبيعة تلك األًّ

تتعرض العملية التنظيمية إلى العديد من املعوقات والتي من شمممأنها أن  :اتزماأل  إدارةمعوقات تحول دون  وجود 2.3

وتعرقممل العمممل التنظيمي في املسممممممممممممممجممد ومن األمثلممة على ذلممك: وجود ثقممافممات تنظيميممة معوقممة األنشممممممممممممممطممة تهممدد ديمومممة 

املعوقات التي تحول دون إتمام عملية  همأيمثل غياب نظم اإلنذار املبكر إحدى وًّات والتقاليد السممممممممائدة، ممثلة بالعاد

غيمماب خطط اسممممممممممممممتعممادة النشممممممممممممممماط وإعممادة التممأهيممل والعودة إلى نقطممة ممما قبمل وًّات، زمممالتخطيط والتهيؤ للتعممامممل مع األًّ

ات من قبل منظومة العمل زمرى للتعامل مع األًّأن غياب العنصمممممر البشمممممري أو انشمممممغاله يمثل أهمية كبوًّة، زمحدوث األًّ

أن املعوقات تتمثل في عدم توفر اإلمكانات املادية وخاصة املالية، محدودية تدريب وًّ (2020)مشتهى، املسجدي. وأفاد 

ًّات، تغير الظروف البيئية في الطوارئ ومفاجآتها.زمالعاملين في حال الطوارئ واألًّ

للتخطيط أهمية كبير في سممير  :ات لدى منظومة عمل املسـاجد في قطاع غزةزماأل أثر عملية التخطيط في تجاوز  3.3

العمل املسجدي، فال يكاد يخلو أي نشاط من عملية التخطيط قبل وأثناء وبعد النشاط، فهو منهج متكامل يس ى إلى 

ر التخطيط يتم عقد القدرة على اتخاذ القرار من خالل وضمممممممممع األهداف واسمممممممممتراتيجية العمل املرتقبة؛ ولتحقيق عنصممممممممم

العديد من الجلسمات الحوارية وورش العمل حتى يتم الوصمول إلى الهدف املراد الذي يسم ى املسمجد إلى تحقيقه. وذكر 

، املسممممجد الذي لديه خطة مسممممبقة وفريق متفاهم ومتفاني ينأح بشممممكل أكبر، والعكس صممممحيح. وأن (2020)مشممممتهى، 

ًّن متخصصة تتقاطع مع بعضها في تأدية الدور املطلوب.هناك لجنة طوارئ في املنطقة تضم عدة لجا

تمأتي عمليمة تحسممممممممممممممين تنظيم العمل  :اتزماأل  إدارةاإلجراءات املتبعة لتحســـــــــــين عملية التنظيم في ســـــــــــبل تعزيز  4.3

 تعزيز دور املشاركة على صعيد األفراد وروًّزمللتصدي لملًّ
َ
د اات، من خالل الفهم العام إلطار العمل وما يتعلق به، أيضا

نه يوجب الخضممممموع لإلجراءات العامة التي تم التفاق عليها أ، (2020)األغا، املسمممممجد كذلك املشممممماركة املجتمعية، ويرى 

ًّلتحسن التنظيم التشاركي بين األفراد واملسجد.

 ، بأنه يعمل على سيرًّ(2020)األغا، ذكر  :ات املتعلقة بمساجد قطاع غزةزمأثر عنصر التوجيه على التصدي لل  5.3

أن من متطلبممات النتهمماء من الخطممة أن يتم توجيههمما إلى  انالبمماحثممالخطممة بشممممممممممممممكلهمما الصممممممممممممممحيح وتحقيق أهممدافهمما، ويرى 
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وإصمممممممممممممممدار األوامر هم ات، من خالل إرشمممممممممممممممادزممماألًّ إدارةالعمماملين وأصممممممممممممممحمماب القرار من أجممل تحقيق األهممداف املتعلقممة بمم

م جًدا وفاعل من عدة جوانب منها: ضمممممممممممممممان نجاح ، أن عنصممممممممممممممر التوجيه مه(2020)مشممممممممممممممتهى، واإلشممممممممممممممراف عليها. وبين 

 كممذلممك املسمممممممممممممممماجممد.األعمممال املطلوبممة، ومعممالجممة أي خلممل؛ لسممممممممممممممتمراريممة التواصممممممممممممممممل بين القيممادة املوجهممة وامليممدانيين في 

ًّالستفادة من الخبرات وتبادلها.

)األغا، أشمممممممممممار  :غزةات املتعلقة بمســـــــــاجد قطاع زمدور تنســـــــــيق الجهود في خلق بيئة إدارية جيدة للتصـــــــــدي لل  6.3

أن الجهود  انالبممماحثمممة. ويرى زمممم، بمممأنمممه يتم الحصممممممممممممممول على املعلوممممات الكمممافيمممة من أجمممل التعممماممممل الجيمممد من األًّ(2020

ميع ة والسممممتفادة من جزمبني على ما بناه اآلخرون؛ لتقليل الوقت للتعامل مع األًّياملبذولة يجب أن تكون متراكمة وأن 

ًّاملوارد املتاحة لذلك.

، (2020)الجزار،  أشمممممممممارًّ :ات لدى مســـــــاجد قطاع غزةزماأل  إدارةفر الرقابة اإلدارية على األنشـــــــطة الخاصـــــــة بتو  7.3

ة زمتس ى اإلدارات إلى تحقيق الرقابة عبر جولت ميدانية تهدف إلى مراقبة عمل اإلجراءات، التي من شأنها أن تقلل األًّ

د أن يكون هنممماك رقمممابمممة على سممممممممممممممير العممممل فيمممه، ومممما يتعلق ، أنمممه لكمممل عممممل منظم لبممم(2020)األغممما، وحيثيممماتهممما. وذكر 

ة فيما بعد. ويرى الالزمخذ التوصمممممممممممممميات أباملسمممممممممممممماجد ليسممممممممممممممت بالحد املطلوب ويجب تعزيزها لالسممممممممممممممتفادة من التجربة وًّ

السمممممممممممممابقة وهي نتيجة تفاعل فيما بينها، ومن خاللها  دارةأن الرقابة تسممممممممممممماعد في التأكد من تحقيق وظائف اإلًّ انالباحث

، أنه تم تشممممممممممممممكيل لجنة رقابة إدارية مركزية تتابع (2020)مشممممممممممممممتهى،  تم تقويم العمل والتحكم الجيد باألخطاء. وبيني

العممديممد من األنشممممممممممممممطممة والفعمماليممات وترفع تقمماريرهمما لجهممات الختصممممممممممممممماص، ولكن ينقص في الكثير من األحيممان التغممذيممة 

ا يفرض على الجهات الرقابية النتباه لهذا األمر. وهو الراجعة؛ للتعرف على نقاط القوة والضممممممممممعف ومعالجة الخلل، م

بالطبع متفاوت حسمممب عمل تلك اللجان في مناطقها، فبعضمممها يرسمممل تغذية واملعظم ل يرسمممل. إضمممافة أّن لكل منطقة 

ًّطريقة وفلسفة إدارية في الهتمام بالعمل املسجدي ومتعلقاته.

 النتائج والتوصيات: .4

 الدراسة:نتائج  4.1

 هاعناصرًّتكاملة ل يمكن التغاض ي عن أحد ومة اإلدارية للمسجد هي حلقة ماملنظ. 

  تتعرض املسممممممماجد في قطاع غزة إلى العديد من األزمات التي من شمممممممأنها أن تهدد ديمومة األنشمممممممطة والفعاليات

ًّ.هاالقائمة في

 .تنتهج إدارة املساجد عملية )ردة الفعل(، نتيجة التعرض لملزمات 

 العملية الرقابية على األنشطة املسجدية الخاصة في التصدي لملزمات. يوجد قصور في أداء 

 .نقص الكفاءات العاملة في الحقل املسجدي، مما يؤثر بالسلب على إدارة األزمات في املساجد 

 .تس ى املساجد إلى إدارة أزماتها بالستعانة بالقوى الداخلية والخارجية من بيئة املسجد 

 في مساعدة املسجد إلى تخطي األزمات املحدقة باملسجد وبيئتها.للمنظومة اإلدارية الصح 
ً
 كبيرا

ً
 يحة دورا
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 .عدم وجود فرق متخصصة إلدارة األزمات والكوارث في البيئة العاملة لدى منظومة املساجد في قطاع غزة 

 .تعزيز القيادة املسجدية وصقل الخبرات لدوهم للتعامل مع األزمات املحيطة باملسجد 

 طة الرقابة(، إلى فئتين: خاص باألنشوًّالتنسيق، وًّالتوجيه، وًّالتنظيم، وًّنظومة اإلدارية )التخطيط، تنقسم امل

 العتيادية للمسجد، وخاص باألنشطة املركزية املسقطة على املساجد لتنفيذها.

 التوصيات: 4.2

 ًّاملساجد. ات من خالل البرامج التدريبية واألنشطة التفاعلية الخاصة بلجانزمتعزيز التخطيط لمل 

 .اتباع الوسائل الحديثة في إدارة األزمات لتعزيز عملية التخطيط ومجابهة األزمة 

 .إطالق العنان للقيادة الشابة في قيادة العمل املسجدي لإلدارة األزمات 

  اسمممممممممتحداث قسمممممممممم خاص بإدارة األزمات والكوارث، والسمممممممممتفادة من خريجي برنامج إدارة األزمات والكوارث من

 .الجامعات

 .الستفادة من التجارب الحالية والسابقة وتدوين األزمات ومراحل التعامل معها 

 .ًّدراسة نماذ  إدارة األزمات بين املساجد؛ لتعزيز املعرفة وصقل الخبرات الكافية للتعامل مع األزمة

 لملزمات واملخاطرجل التصدي أتعزيز املشاركة املجتمعية من  ضرورة.ًّ

 جممل تعزيز جهود التصمممممممممممممممدي لملزمممات من قبممل اإلدارات العليمما أمن  األزممماترري توحيممد قمماعممدة بيممانممات ملتضمممممممممممممم

ًّوالدنيا.

 والكوارث. األزماتالدراسات واألبحاث بموضوع إدارة  عتشجي 

 .تطوير املناطج التربوية لتشمل املواضيع الحديثة في إدارة األزمات 

 صر اإلدارية املناطة باملساجد للتصدي توحيد ووضع نماذ  جاهزة يمكن التعديل عليها من أجل تحقيق العنا

ًّلملزمات.
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 الفترة خالل لسودانيا القتصاد في وأثرها القتصادي اإلغراق سياسة(: 2022) عبد هللا، الشاذلي عيس ى حمد يوثق هذا البحث كـ:

 .126-107 (، أملانيا، ص16(، العدد )4مجلة الدراسات الستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد ) ،(2022-2009) من
 

ًّ ملستخلص:ا

، ومعرفة م2022-2009في الفترة  تقييم سياسة اإلغراق اإلقتصادي وأثرها في القتصادي السودانيالدراسة  هدفت

 ملنظمة التجارة العاملية، وتحديد طرق إثبات وحساب أضرار اإلغراق، واإلجراءات الوقائية منحكم اإلغراق وًّ
ً

 ،هفقا

هم وتوصلت الدراسة إلى ألتحقيق الهداف استخدمت الدراسة املنهج الستقرائي والسلوب الوصفي التحليلي، 

ه اقتصاداتها، وذلك بالنظر إلى انتشار هذالنتائج غياب الستراتيجيات الواضحة ملواجهة هذه الظاهرة التي تضر ب

الظاهرة وانتشار تقنياتها الحديثة، وكما أن سياسة اإلغراق سياسة خارجية أكثر من أنها سياسة داخلية، ألن تبعاتها 

تقع من الخار  على هذه الدول املغرقة، وإن سياسة اإلغراق تؤدي إلى اإلضرار باملنتجين املحليين، وكذلك تضر 

بسبب سد النقص في سلسلة القوانين املصاحبة  قانون اإلغراق إصدارًّ، وأن ى املعيش ي داخل الدول الناميةباملستوًّ

. وتوص ي الدراسة باآلتي يجب على الدول النامية الهتمام بظاهرة الغراق وكيفية لسياسة التحرير القتصادي

 التعامل والتكيف معها وفق سياسات اقتصادية وتجارية مرنة. 

اإلغراق القتصادي، اإلغراق التجاري، القتصاد السوداني، الناتج املحلي الجمالي، ات املفتاحية: الكلم

ًّالستثمارات الجنبية، املستهلكين. 

Abstract: 
The study aimed to assess the policy of economic dumping and its impact on the 

Sudanese economy in 2009-2022 dumping ", knowledge of the WTO dumping 

provision, identification of methods of proof and calculation of dumping damages 

The study used the inductive approach and analytical descriptive method. and the 

study found the most important results in the absence of clear strategies to address 

this phenomenon, which is detrimental to their economies, Given the prevalence of 

this phenomenon and the prevalence of modern technologies, and as dumping is more 

a foreign policy than an internal policy, Because their implications are external to 

these dumped States, and the dumping policy is detrimental to domestic producers, It 

mailto:Shazli415@wnu.edu.s
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was also detrimental to the standard of living within developing States, and the 

enactment of dumping law because of the lack of a series of laws accompanying 

economic liberalization policy. The study recommends that developing countries 

should pay attention to the phenomenon of dumping and how to deal with and adapt 

to it in accordance with flexible economic and trade policies. 

Key words: Economic dumping, Commercial dumping, The Sudanese economy, Gross 

Domestic Product, Foreign Investments, Consumers. 

ًّامللخص املفاهيمي: 

، والنمو (G.D.P)تعتبر سياسة اإلغراق القتصادي، واإلغراق التجاري أحد العوامل املؤثرة على الناتج املحلي الجمالي 

، والنتا  والنتاجية، السلع (Price)، وارتفاع األسعار (Inflation)والتضخم ،(Economics Growth)القتصادي 

، 2009والخدمات، والستثمارات األجنبية املباشرة وغير املباشرة، والصناعات التحويلية، قانون اإلغراق لسنة 

، ولها  (W.T.O)العامليةومرتبطة ارتباط وثيق بمنظمة التجارة  سياسة التحرير القتصادي، سياسة تحرير األسعار،

 على 
ً

عالقة بالتعرفة الجمركية. وكذلك املنتجين، واملستهلكين، واملستوى املعيش ي. وكل هذا بالتالي ينعكس سلبا

ًّالقتصاد السوداني.    

 السوداني االقتصاد في وأثرها االقتصادي اإلغراق سياسةلالشكل التالي يوضح امللخص املفاهيمي 

ًّ
ًّلسياسية اإلغراق وقانون اإلغراق. ضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحاتوالشكل التالي يوًّ

سياسية اإلغراق 

االقتصادي وقانون 
اإلغرق 

النمو 

اإلقتصادي

الصنتاعات

التحويلية

االنتاج 
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اإلجمالي

ر سياسة التحري

االقتصادي 
(تحرير األسعار)

االستثمارات

.اإلجنبية

السلع 

والخدمات 
(كناملستهلي)

.

اإلنتاج 

واإلنتاجية 
(املنتجين)

التجخمن 

وارتفاع 
األسعار
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 تطلعات مستقبلية: 

السودان في النتا  زيادة في الحديثة والتقنية الوسائل استخدام . 

السوداني التجاريًّ امليزان في الواردات وتقليل الصادرات زيادة تشجيع. 

ًّاإلغراق سياسة ملخاطرًّ بلياملستق الستشراف دراسات في العلمي البحث تعزيز. 

الوطنية. املنتجات لحماية شاملة قومية استراتيجية تطبيق  

التطبيق القانوني وواقع القتصادية السياسات. 

 (2022-2009خالل الفترة )السوداني  االقتصاد في وأثرها االقتصادي اإلغراق سياسة

 تقنياتها تشممارًّوان الظاهرة هذه انتشممارًّ إلى بالنظرًّ وذلك باقتصمماداتها، تضممرًّ التي الظاهرة هذه ملواجهة النامية ولًّالد في الواضممحة السممتراتيجيات غياب/ توصمملت الدراسممة إلى 
 .املغرقة الدولًّ هذه على الخار  من تقع تبعاتها ألن داخلية، سياسة أنها من أكثرًّ خارجية سياسة اإلغراق سياسة أن الدراسة، الحديثة

 إلنتاجيةا القطاعات حفيزًّ، وتمرنة وتجارية اقتصممادية سممياسممات وفق معها والتكيف التعامل وكيفية الغراق بظاهرة لهتمامعلى ا النامية الدولًّأوصممت الدراسممة بأن تعمل 

 .دولة بكل ةاملحيط فالظروًّ حسب اإلغراق مكافحة قوانين مع التكيف، وًّاملنتجات جودة مراعاةوًّ للتصديرًّ فائض وتحقيق الذاتي، الكتفاء لتحقيق اإلنتا  في التوسع إلى

لتحقيق اهداف الدراسة استخدمت املنهج الستقرائي واملنهج الوصفي 

 والتحليلي ملناسبتها ظاهرة املشكلة البحثية، ومعالجة آثارها القتصادية.

 ،2009 للعام السودان في اإلغراق قانونًّ إصدارًّ تأخيرًّ في الدراسة مشكلة تكمن

كلمممة البحمممث، في أن همممذا القمممانون كممماف  ومن هنممما يظهر السممممممممممممؤال الجوهري ملشمممممممممممم

ملكافحة اإلغراق في السممممممممممممودان؟ وهل الضمممممممممممممانات املوجودة فيه كافية لتفعيل 

اقتصممممماديات السممممموق والحرية القتصمممممادية بكفاءة حتى تحقق املصممممملحة العامة 

 السودانية؟

 التجممماري، هوأنواعممم مكمممافحتمممه، وطرائق اإلغراق مفهوم تحمممديمممد إلى المممدراسمممممممممممممممممة همممدفمممت

ًّ هكمح بيانوًّ
ً
 ،هأضممممممممممممممرارًّ وحسممممممممممممممماب إثبات طرقًّ وتحديد العاملية، التجارة ملنظمة وفقا

 اإلغراق تجارة محاذيرًّ وتحديد منه، الوقائية واإلجراءات
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

وتجلى ذلك من خالل ممارسمممممممممة الصمممممممممناعات  ،اإلغراق كمصمممممممممطلح اقتصمممممممممادي ظهر إبان حرب السمممممممممتقالل األمريكية 

يدة في أمريكا كبلد ُمسممممممممممممممَتعمر، األمر الذي جعل الخزانة اإلنجليزية املتميزة لإلغراق وذلك لتعويق الصممممممممممممممناعات الول

صمممّرِح بأن هذه املمارسمممة هي املعوق الرئيس لنمو الوليات املتحدة األمريكية آنذاك، وانقلب الوضمممع اآلن 
ُ
األمريكية ت

 النامية. ولًّإذ أصبحت دول اإلتحاد األوربي والوليات املتحدة األمريكية تقوم بتطبيق هذه املمارسة في مواجهة الد

الغراق هو إدخمال سمممممممممممممملعمة منتجمة في دولمة معينمة إلى سمممممممممممممموق دولمة أخرى بسممممممممممممممعر يقمل عن قيمتهما العماديمة، والقيمة 

ًّالعادية هي سعرها في سوق الدولة املنتجة لها أو كلفة انتاجها فيها.

ة للسمممممممممممملع املماثلة نجد أن اإلغراق بهذا املعنى ممارسممممممممممممة تجارية غير مشممممممممممممروعة ترمي إلى إضممممممممممممعاف املقدرة التنافسممممممممممممي

املنتجة في الدولة املسممممممممممتوردة، ويؤدي بالتالي إلى تقليص صممممممممممناعتها، بل وإلى توقفها بشممممممممممكل نهائي. ويمكن القول بأن 

الغراق القتصمممممممممادي املقصمممممممممود يدمر اقتصممممممممماد البلد التي تمارسمممممممممه بطريقة مقصمممممممممودة، ولكن من الخطأ وصمممممممممف كل 

غراقيممة، ولكن وفق معممايير التفمماقيممة العممامممة للتعرفممة الجمركيممة ا التكلفممة املنخفضممممممممممممممممة بممأنهمما واردات الواردات ذات

 : إذا قل سعر تصدير السلعة عنينالثنذا تحقق فيها أي من الشرطيين غراقية إا)الغات(، تعتبر السلعة  والتجارة

ًّسعرها في السوق املحلية للبلد املصدر، وإذا قل سعرها في األسواق الخارجية عن تكلفة انتاجها.  

ما يعرف اإلغراق بأنه حالة من التمييز في تسممممعير منتج ما عندما يباع األخير في سمممموق بلد مسممممتورد بسممممعر يقل عن ك

 أو إلى ما 
ً
سعر بيعه في سوق البلد املصدر، وقد يصل سعر املبيع في الدولة املستوردة إلى مستويات منخفضة جدا

ن يصممممنعون منتجات شممممبيهة أو يؤخر قيام صممممناعة دون التكلفة، وذلك بشممممكل مقصممممود بهدف القضمممماء على منافسممممي

بسمممممممممممبب وجود واردات من السممممممممممملعة بأسمممممممممممعار إغراق، كما يمكن أن نصمممممممممممف اإلغراق بأنه ظاهرة تقضممممممممممم ي على سممممممممممموق 

ًّاملنافسة التامة، وتؤدي إلى تعطل النتا ، وتدهور القتصاد بزيادة معدلت التضخم. 

نعكس ، مما الإلنتا وفيرة، ولكنه يفتقر إلى رأس املال الالزم  السمممممودان من الدول النامية ويمتلك موارد اقتصمممممادية

ذلك على ضمممممممممممعف املنتجات املحلية، وعدم منافسمممممممممممتها للسممممممممممملع املسمممممممممممتوردة، وهذا أدى إلى افتقار السمممممممممممودان للسممممممممممملع 

واملنتجات، ول توجد وفرة للسمملع مما جعل السممودان من أكبر الدول املسممتوردة، ومما زاد الطين بلة فرض سممياسممة 

، قبل توفر السممممملع واملنتجات، وضمممممعف النتا  والنتاجية، مما 1992العام  األسمممممعار فيالتحرير القتصمممممادي وتحرير 

 على أسعار املنتجات، وأسعار املستهلكين.     
ً
ًّأثر سلبا

 مشكلة الدراسة: 2.1

ين املصمممممممممماحبة م كان بسممممممممممبب سممممممممممد النقص في سمممممممممملسمممممممممملة القوان2009إن إصممممممممممدار قانون اإلغراق في السممممممممممودان للعام  

 عن سمممممممياسمممممممة التحرير القتصمممممممادي التي انُتهجت في 
ً
لسمممممممياسمممممممة التحرير القتصمممممممادي، إل أن هذا القانون جاء متأخرا

لتي ام، فتأخير هذا القانون تسممممبب في إشممممكالت في هيكلة السمممموق املحلي، باإلضممممافة إلى تعطيل أحكامه 1992العام 

شممممممممممممممكلمممة البحمممث، في أن همممذا القمممانون كممماف  ملكمممافحمممة اإلغراق في ومن هنممما يظهر السممممممممممممممؤال الجوهري مل، تممممت إجمممازتهممما
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السودان؟ وهل الضمانات املوجودة فيه كافية لتفعيل اقتصاديات السوق والحرية القتصادية بكفاءة حتى تحقق 

ًّاملصلحة العامة السودانية؟

 أهمية الدراسة: 3.1

فحة اإلغراق التجاري، وتبيان مخاطره، ومدى أثره تنبع أهمية الدراسممممممممممة من ضممممممممممرورة الهتمام املتزايد بمعرفة ومكا

 والسممممودان على وجه الخصمممموص، وذلك بهدف حماية املنتجات املحلية وخطر املمارسممممات 
ً
على الدول النامية عموما

ًّالحتكارية الضارة.

ن ملنتجيوتزداد أهمية الدراسمممممممممممممة من خالل اآلثار القتصمممممممممممممادية التي يسمممممممممممممببها اإلغراق، خاصمممممممممممممة األضمممممممممممممرار التي تلحق با

ًّواملستهلكين والناتج املحلي، إضافة إلى تلك املتعلقة باستقرار السوق وتنظيمه.

ًّأهداف الدراسة:  4.1

، م2022-2009تقييم سمممممممممياسمممممممممة اإلغراق اإلقتصمممممممممادي وأثرها في القتصمممممممممادي السممممممممموداني في الفترة الدراسمممممممممة  هدفت

 ملنظمممة التجممارة العممامليممة، وتحممديممد طرًّ
ً
ق إثبممات وحسممممممممممممممماب أضممممممممممممممرار اإلغراق، واإلجراءات ومعرفممة حكم اإلغراق وفقمما

 ومنه تتفرع األهداف التالية: الوقائية منه،

 .ًّالتعرف على مفهوم اإلغراق التجاري وأنواعه وتبيان طرائق مكافحته

 .)ملنظمة التجارة العاملية، والتعرفة الجمركية، )الغات 
ً
ًّمعرفة حكم اإلغراق وفقا

  ًًّّاق.تحديد طرق إثبات وحساب أضرار اإلغر

 .ًّالكشف عن شروط إثبات حدوث اإلغراق، واإلجراءات الوقائية منه

  .ًّتحديد محاذير تجارة اإلغراق على سعر الصرف

  ًّللسودان.معرفة تأثير اإلغراق التجاري على الناتج املحلي الجمالي والنمو القتصادي

 ًّوردة.مدى تأثير سياسة اإلغراق على اإلنتا  ومنافسة السلع املحلية للسلع املست

 .معرفة أثر اإلغراق على التضخم وارتفاع املستوى العام لملسعار والستثمارات األجنبية 

 فرضيات الدراسة: 5.1

ًّتفترض الدراسة الفرضيات اآلتية: 

 .ًّهناك عالقة ذات دللة بين سياسة اإلغراق والناتج الجمالي والنمو القتصادي في السودان

  ًّاإلغراق اإليجابية والستثمارات األجنبية في السودان.توجد عالقة ذات دللة بين سياسة

 .ًّتوجد عالقة ذات دللة بين سياسة اإلغراق واملستوى العام لملسعار في السودان
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 منهجية الدراسة: 6.1

 على األسممملوب  اعتمدت الدراسمممة
ً
املنهج السمممتقرائي في هذه الدراسمممة للوصمممول إلى النتائج، واعتمدت الدراسمممة أيضممما

ًّلتحليلي ملا ورد في املراجع والدراسات وأوراق املؤتمرات التي تم العتماد عليها في هذه الدراسة.الوصفي ا

 حدود الدراسة: 7.1

  :ًّالدول النامية بشكل عام والسودان بشكل خاص.الحد املكاني

  :م.2022-2009من العام الحد الزماني 

  :ق القتصادي، واإلغراآثار اإلغراق على الدول الناميةالحد املوضوعي. 

 تقسيم الدراسة: 8.1

: املبحمممث األول يتنممماول اإلطمممار النظري، أمممما املبحمممث الثممماني مهممما إلىلمممدراسممممممممممممممممة، تم تقسمممممممممممممميللتحقيق األهمممداف املرجوة 

فينمماقش أثر اإلغراق على اإلنتمما  والسممممممممممممممتهالك، أممما الثممالممث فيتحممدث عن أثره على الممدول النمماميممة، واملبحممث الرابع 

أما املبحث الخامس واألخير فيتناول اإلغراق في السممممممممممممممودان وموقف اإلسممممممممممممممالم منه، نختم  يوضممممممممممممممح مكافحة اإلغراق،

ًّبالنتائج والتوصيات وقائمة املراجع.

 الدراسات السابقة:  9.1

ن الباحثين تطرق ملوضمممممممممممممموع ظاهرة اطلع الباحث على عدة دراسممممممممممممممات سممممممممممممممابقة تتعلق بهذا املوضمممممممممممممموع، ووجد كثير م

ثمممار  غراق، وتحليمممل همممذه الظممماهرةاإلًّ
ّ
من عمممدة جوانمممب، وأثرهممما على اقتصممممممممممممممممادات المممدول النممماميمممة، وجميعهممما تنممماولمممت ا

الغراق على التنمية القتصادية، والناتج املحلي الجمالي، والستثمارات، وسوف نذكر بعض منها على سبيل املثال 

ًّل الحصر كما يلي: 

 هدف الدراسة إلى تحليل ظاهرة الغراق تحليل ظاهرة الغراق السل ي وأثرها على التنمية القتصادية، وت

جممامعممة  –وظمماهرة الغراق وتممأثيرهمما على انتمما  القطمماع الزراعي  السممممممممممممممل ي في القتصممممممممممممممماد العراقي بعممد عممام.

 كربالء.

  مهمة في  نها تناولت متغيراتإحيث جامعة الزهر.  –الغراق ومدى انطباقه على السمممممممممممممموق الفلسممممممممممممممطينية

ألقت الضممممممممممممموء على مفهوم الغراق، وشمممممممممممممروط وًّلى مسمممممممممممممتويات مختلفة، اق عغرًّتحديد ومعالجة ظاهرة اإلًّ

 تحققه.

  تناولت مفهوم الغراق دراسممممممة مقارنة بين الفقه السممممممالمي 2017الغراق وأثره على التنمية القتصممممممادية .

 والتفاقية، وأنها ظاهرة يعتمد فيها التجار على التدفق السل ي وتدني السعار بشكل غير طبي ي.

 د املصمممري وجهود مواجهته على الغراق، بحيث يختلف البحث عن الدراسمممات السمممابقة في تركيزه القتصممما

ثار القتصممممممممممادية 
ّ
طرق مكافحة الغراق على املسممممممممممتوى الدولي، وتحليل  حيث بحثت. 2022 لإلغراقعلى ال

 النظام املتبع للمكافحة.
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 كشفت عن أسباب حصول الغراق حيث  ،مفهوم الغراق دراسة مقارنة بين الفقه السالمي والتفاقيات

ومن أهمهمما توافر فممائض النتمما ، وعوامممل نجمماح الغراق، وحريممة التجممارة، وضممممممممممممممعف الرقممابممة على  ،ياليوم

 الصادرات والتمويل.

  العراق، الغراق السممممممممممممممل ي ظماهرة ذات أبعماد خطيرة على  –النتما  املحلي وحممايمة ودعم وسممممممممممممممبمل الغراق

والرخيصممة تخر  السمملع الجيدة والجديدة  الرديئة.  تناولت السمملع 2014أسممباب، القتصمماد العراقي لعدة 

 من املنافسة.

  ،2022الغراق التجاري في ضوء التشريع القطري والتفاقيات الدولية. 

  ،(، تنمماول الغراق هو 2015نوفمبر 12الغراق أداة لتحطيم عظممام املنممافسممممممممممممممين، )القتصممممممممممممممماد الجزيرة نممت

في دولة ما إلى سمممممموق دولة أخرى بسممممممعر يقل عن قيمتها العادية، والقيمة العادية في  ادخال سمممممملعة منتجة

 سوق الدولة منخفض.

  التجاري في ضوء التشريع الردني. لإلغراقالتنظيم القانوني 

عن الدراسممممممممات من حيث أوجه الشممممممممبه والختالف،  ل تختلفمقارنة الدراسممممممممة الحالية بالدراسممممممممات السممممممممابقة وعند 

، ولكنها تدرس التأثير املباشممممر على الدول النامية وخاصمممة نوعا ما مع الدراسممممات السممممابقة على وجه العموموتتشممممابه 

ًّ.     م2007منطقة السودان التى أقرت قانون جديد لإلغراق القتصادي عام 

 اإلطار النظري للدراسة: .2

 خلفية الدراسة وأهميتها: 1.2

 لتباين خصممممممممممممممائ
ً
ص املوارد القتصممممممممممممممادية على مسممممممممممممممتوى العالم من حيث الكيف والكم نشممممممممممممممأ التبادل التجاري نظرا

 لملسممممممممممممماليب الفنية املسمممممممممممممتخدمة في إنتاجها من 
ً
والتوزيع من جهة، وتباين السممممممممممممملع والخدمات من هذه فلموارد وفقا

ية بجهة أخرى، ويقتضممممم ي السمممممتخدام األمثل للموارد القتصمممممادية أن تنتج أي دولة السممممملع التي تمتاز فيها بميزة نسممممم

Comparative Advantages .ًّعن غيرها من البلدان

نجد أن تكلفة اإلنتا  املنخفضمممة تشمممير إلى تحسمممين املركز التنافسممم ي للبلد املنتج للسممملعة املعنية، وكذا توسممميع دائرة 

ًّالسوق وتنشيط حجم التبادل التجاري بين الدول، ورفع مستوى الرفاه القتصادي بين الدول.

ممممة أن التمممدخالت الحكوميمممة في اإلنتممما  والحركمممة التجممماريمممة السمممممممممممممملعيمممة من خالل دعم وإعمممانمممات ومن املالحظمممات امله

املنتجين وانتها  أسمممممممممممممماليب حمائية جمركية قاسممممممممممممممية، وظهور التكتالت التجارية في السمممممممممممممموق العاملية، كل ذلك أدى 

من خالل إقامة كيان  ظهور تشمممممموهات سمممممموقية وسمممممملعية عميقة، لذا ظهرت الحاجة املاسممممممة لتحرير التجارة الدولية

 لمذلمك بمدأت مفماوضمممممممممممممممات لصمممممممممممممميماغمة التفماقيمة العماممة للتعريفمات 
ً
دولي ينظم حركمة العممل التجماري العمامليمة، وتبعما

م لتقوم بمممدورهممما في تنظيم 1994( في العمممام WTOوالتي انبثقمممت منهممما منظممممة التجمممارة العمممامليمممة ) GATT)والتجمممارة )

قية قواعد خاصممممممممممممممة لتحقيق التوازن بين حماية اإلنتا  املحلي وزيادة القتصمممممممممممممماد العالمي، وقد أفرزت هذه التفا

تدفقات التجارة الدولية بين الدول ذات العضمممممموية، مسممممممتندة إلى قواعد حرية التجارة واقتصمممممماديات السمممممموق الحر. 
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 للدولة املصممممدرة لتصممممدير السمممملع للدول األخرى، وكذلك للدول املنتجة لهذه السمممملع،
ً
ة جدا ن في لك تنشممممأ حاجة ملحد

 بمصممممالح الدول املسممممتوردة، بحيث يصممممبح الحديث عن إمكانية متابعة 
ً
 بليغا

ً
بعض األحيان يسممممبب التصممممدير ضممممررا

، لسيما أن الدولة املصدرة تكون متهمة باإلغراق، فما هو اإلغراق؟ ومتى نطلق على الدولة املصدرة 
ً
التصدير صعبا

اهي أنواعه وتقسممممممممممممميماته؟ هذه التسممممممممممممما لت سمممممممممممممنجيب عليها من يمكن مكافحته؟ وم اإلغراق وكيفتهمة أنها تمارس 

ًّ.(2011، )علوان خالل هذا املبحث

 تعريف اإلغراق: 2.2

 ، وعرفمممت في القممماموس السمممممممممممممميممماسممممممممممممم ي(2019) بمممابونج،  ( وتعني التفريغDumpتعود كلممممة إغراق للكلممممة اإلنجليزيمممة )

لى حصممممة ، بهدف السممممتيالء عالبلد املنِتج للسمممملعة  ع  به  فيالفرنسمممم ي بأنه بيع سمممملعة في بلد آخر بسممممعر أقل مما تبا

 املنشممممممأة املنِتجة للسمممممملعة برفع 
ً
السمممممموق، ومن ثم مممممممحق املنافسممممممين، بمعنى امتالك السمممممموق املسممممممتوِرد، فتقوم لحقا

 للشمممممراء بالسمممممعر الجديد لعدم وجود بدائل 
ً
 لر يتها بعد إزاحة املنافسمممممين ، فيصمممممبح املسمممممتهلك مضمممممطرا

ً
السمممممعر وفقا

 ، وتعتمد املنشأة منِتجة السلعة في تحديد سعر اإلغراق على دعم الصادرات الذي توفره دولتها. للسلعة 
ً
ًّمحليا

فت حالة من التمييز في األسمممعار الدولية، حيث يكون سمممعر املنَتج عند بيعه في   :ه منظمة التجارة العاملية بأنهكما عرد

ر، وذلك بهدف زيادة حصمممممممة هذا املنَتج في السممممممموق البلد املسمممممممتوِرد أقل من سمممممممعر هذا املنَتج في سممممممموق الب لد املصمممممممّدِ

ًّ .(2019)بابونج،  املستوِردة

ر وهو  في أغلب الحالت يجب أن تتخذ سممملسممملة من التحليالت املعقدة ملعرفة السمممعر املناسمممب في سممموق البلد املصمممّدِ

ما يعرف بسممعر التصممدي، وتحديد  ما يعرف بالقيمة العادية، ومعرفة السممعر املناسممب في سمموق البلد املسممتوِرد وهوًّ

ًّأسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.

لتحديد سممممممعر اإلغراق يتم حسمممممماب الفرق بين القيمة العادية )سممممممعر البيع في السمممممموق املحلي لبلد التصممممممدير( وسممممممعر 

مارسة م التصدير إلى البلد املستوِرد، أي بمعنى آخر يتم احتساب الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير، فتقع

ًّ. (2010)العقيدي،  .%2اإلغراق عندما تزيد القيمة العادية عن سعر التصدير بنسبة تفوق ال 

 من تلك الدول التي تكون قيمة عمالتها أقل من قيمة الدول املسمممتوِردة مقارنة بأسمممعار العمالت 
ً
ويقع اإلغراق عادة

ن يحدث اإلغراق من دول تمتاز عملتها بسممممممعر تحويل الدولية، مثل العملتين الصممممممينية والتركية، ومن غير الطبي ي أ

مرتفع أممممام العمالت األجنبيمممة، ومن املتعمممارف عليمممه إن إحمممدى الطرائق التي تنتهجهممما المممدول لتنميمممة صممممممممممممممممادراتهممما هي 

ًّ.(2010)العقيدي،  تخفيض قيمة عملتها املحلية مقابل العمالت األجنبية األخرىًّ

رت منشممممممأة ما في دولة ما، ألف طن من سمممممملعة األرز إلى دولة أخرى  ولتوضمممممميح اإلغراق نفترض املثال التالي: إذا صممممممدد

 للطن  200ألف دولر، فهذا يعني أن سممممممممممممعر التصممممممممممممدير لهذه السمممممممممممملعة إلى الدولة املسممممممممممممتوِردة يبلغ  200بقيمة 
ً
دولرا

رة تبيع هذه   250دولتها بمبلغ داخل  السممممممممملعةالواحد، وبعد التقصممممممممم ي اتضمممممممممح أن املنشمممممممممأة املنِتجة في الدولة املصمممممممممّدِ

 للطن الواحد، فهذا يعني أن مقدار اإلغراق هو 
ً
 للمعادلة التالية: 50دولرا

ً
 وفقا

ً
ًّ(2011)كاظم،  دولرا

 التصدير = مقدار اإلغراق سعر -القيمة العادية 
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 هامش اإلغراق: 3.2

 على ناتج الفرق بين القيمة العادية وسمممممممعر التصمممممممدير خالل
ً
فترة التحقيق، ويعتمد  يحسمممممممب هامش اإلغراق اعتمادا

هذا الهامش على نفس املسممممممممممممممتوى التجاري ونفس املدة الزمنية مع مراعاة الختالفات املؤثرة على قابلية األسممممممممممممممعار 

للمقارنة بما في ذلك اختالفات ظروف وشممممممممروط البيع واملصمممممممماريف والرسمممممممموم الضممممممممريبية واملواصممممممممفات الفنية، ويتم 

 للمعادلة 
ً
ًّ.(2010)العقيدي،  التالية:احتساب هامش اإلغراق وفقا

 مقدار اإلغراق/ سعر التصدير= هامش اإلغراق %

ففي دول مجلس التعمماون الخليجي ولكي تتم التوصمممممممممممممميممة بفرض ترتيبممات ملكممافحممة اإلغراق لبممد من تحقق شممممممممممممممرطين 

ًّأساسين:

 :2أل يقل هامش اإلغراق عن نسبة  األول%.
ً
ًّ، بمعنى أل يكون هامش اإلغراق ضئيال

 :من إجممالي واردات دول مجلس التعماون الخليجي من املنَتج محل  %3 ل تقمل حجم الواردات عنأ الثاني

ًّ التحقيق

 أنواع اإلغراق: 4.2

 للفترة الزمنية:
ً
 ألغراضه ووفقا

ً
ًّيفرق القتصاديون عادة بين أنواع اإلغراق وفقا

 ألغراضه كاآلتي: 1.4.2
ً
ًّ.(2015)التوم،  أنواع اإلغراق وفقا

 باإلغراق الخارجي وهو عبارة عن بيع سلعة أو منَتج في بلد آخر بسعر أقل غراق التجاري: اإل  1.1.4.2
ً
ويسمى أحيانا

 
ً
من سعر التكلفة، وهذا التعريف ل يختلف عن تعريف اإلغراق كمصطلح عام، وهو أشهر أنواع اإلغراق وهو عادة

غراق، وهو ما تقوم به الدول النامية واملتقدمة ما يقصممممد عندما نذكر اإلغراق، أما إذا كان غير ذلك فيحدد نوع اإلًّ

ًّعلى السواء مثل اإلغراق الذي تعرضت له أسواق الحديد والصلب األمريكية من ِقبل اليابان وروسيا.

وذلك في حالة قيام منشممممممأة داخل البلد بطرح سمممممملعة في السمممممموق املحلي بسممممممعر يقل عن  اإلغراق الداخلي: 2.1.4.2 

ًّاملحليين.بغرض إخرا  املنافسين تكاليف إنتاجها وذلك 

همممذا النوع عبمممارة عن عمليمممة توظيف عممممالمممة أجنبيمممة بمممأجور أقمممل من أجور العممممالمممة  اإلغراق االجتمـــاعي: 3.1.4.2

 من العمممالممة املحليممة، وهممذا يظهر بشممممممممممممممكممل جلّي  في أوروبمما حيممث تعمماني من  هممااملحليممة، وذلممك ألن
ً
تكون أرخص نسممممممممممممممبيمما

ًّ
ً
 على العمالة في البلد املسممممممممتوِرد،  انخفاض نسممممممممبة الشممممممممباب، وغالبا

ً
 كبيرا

ً
أن هذا النوع من اإلغراق ل يشممممممممكل خطرا

 ألن هذا البلد يكون في حاجة ماسة لهذا النوع من العمالة بسبب نقص العمالة املحلية.
ً
ًّنظرا

ول ر هممممذا النوع عن فرض دولممممة محممممددة ضممممممممممممممرائممممب على ر وس األموال أقممممل من الممممدتويعب اإلغراق املـــالي: 4.1.4.2

األخرى، األمر الذي يؤدي إلى تدفق رأس املال إلى هذه الدولة لالسممممممممممممممتفادة من هذه امليزة، وهو ما يطلق عليه املالذ 

ًّالضريبي.
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ويعني ذلمممممك أن البلمممممد يطبق معمممممايير بيئيمممممة أقمممممل حمممممدة من المممممدول األخرى ممممممما يعني لجوء اإلغراق البيئي:  5.1.4.2

ًّغيرها. أصحاب املصانع والشركات لهذه الدولة دونًّ

وهذا يعني تخفيض سمممممممممممعر صمممممممممممرف العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية األخرى دون إغراق الصـــــــــرف:  6.1.4.2

تبرير من حيث مركز الحسابات الخارجية أو القوة الشرائية، وذلك بغرض زيادة املقدرة التنافسية لصادرات الدولة 

ًّ.(2011)كاظم،  التي قامت بهذا اإلجراء

 للفترة الزمنية فيتمثل في اآلتي:أما اإل  2.4.2
ً
 (2015)التوم،  غراق وفقا

 يكون ذا أثر  محممدود، ويعني في مجملممه التخلص من املخزون السممممممممممممممل ي  اإلغراق الطــارئ: 1.2.4.2
ً
هممذا النوع غممالبمما

الذي يخص أحد السمممملع للتخلص منه واملحافظة على السمممموق املحلية الرئيسممممة بغرض تعادل السممممعر بعد التخلص 

ًّذا املخزون.من ه

هو اإلغراق الذي تلجأ إليه الدول عندما تمر بظروف اقتصممممممممممممممادية غير مواتية مثل حالت  اإلغراق املؤقت: 2.2.4.2

الكسمممممممماد أو األزمات القتصممممممممادية، مثلما فعلت دول جنوب شممممممممرق آسمممممممميا خالل األعوام التي تلت األزمة القتصممممممممادية 

اتها وزيادة إيراداتها بشممممممكل يسمممممماعدها على مواجهة أزمتها حيث طرحت منتجاتها بأسممممممعار منخفضممممممة لتنشمممممميط صممممممادرًّ

جدير بالذكر بأن هناك سياستان تتبعان هنا، أولهما هي سياسة البيع بأقل من نفقات اإلنتا  في األسواق . املالية

، بمعنى ياألجنبية مع تعويض األسعار في الداخل، وثانيهما هي سياسة اإلغراق على منَتج منافس وهدد املجتمع املحل

ر نية القضاء على منافسيه أو على األقل إجبارهم على عقد اتفاق احتكاري معه. ًّأن تتوفر لدى املصّدِ

 يسممممممممممممممتنممد إلى وجود الحتكممار في األسممممممممممممممواق املحليممة التي تتمتع  اإلغراق الممدائم: 3.2.4.2  
ً
 دوليمما

ً
يعممد هممذا النوع إغراقمما

 القيود الجمركيممة تولممد الحتكمما
ً
ويقع اإلغراق عممادة من قبممل   .ر الممذي يولممد هممذا النوع من اإلغراقبممالحمممايممة، فمثال

مقممارنممة بممأسممممممممممممممعممار العمالت الممدوليممة، مثممل العملتين ًّدول تكون قيمممة عمالتهمما أقممل من قيمممة عملممة الممدول املسممممممممممممممتوردة

 ما يحدث اإلغراق من دول تتمتع عملتها بسممممعر تحويل مرتفع أمام العمالت األجن
ً
ية، ومن بالصممممينية والتركية. ونادرا

املعروف أن إحدى الوسممممائل التي تتبعها الدول لتنمية الصممممادرات هي تخفيض قيمة العملة املحلية مقابل العمالت 

 الدولية.

 حدوث الضمرر 
ً
ووفق اتفاقية  الغات ، فإن عناصمر اإلغراق هي: أول الفعل غير املشمروع )أي واقعة اإلغراق(، وثانيا

لعنصممممممممممممممرين همممما زيمممادة حجم الواردات واألثر الالحق للواردات على املنتجين  )أي نطممماق املتسممممممممممممممع( وهنممما تم التعرض

 املحليين، وثالث العناصر هو توافر عالقة سببية بين اإلغراق والضرر.

 اإلغراق تصنيف 5.2

: أولها اإلغراق الخارجي ويقع في حالة ما إذا قامت دولة بإغراق أسمممممممممواق دولة تصمممممممممنيفاتوينقسمممممممممم اإلغراق إلى ثالثة 

 اإلغراق الداخلي ويقع في حال قيام شممممممركة بطرح أ
ً
خرى بتصممممممدير سمممممملعة إليها بأسممممممعار تقل عن تكلفة إنتاجها، وثانيا

سمممملعة في السمممموق املحلية بسممممعر يقل عن تكاليف إنتاجها إلخرا  املنافسممممين املحليين، وفي هذه الحالة تتبع الشممممركة 
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 وًّت خطة  
ً
حتى يسممممممتسمممممملموا ويموتوا، ثم نبيع السمممممملعة بالسممممممعر حطم عظام املنافسممممممين يدع السمممممموق يتنفس صممممممناعيا

 "الذي نحدده.

وهنا نوع ثالث هو اإلغراق املؤقت، وهو اإلغراق الذي تلجأ إليه الدول عندما تمّر بظروف اقتصممممممممممممممادية غير مواتية، 

، بازدياد الكسممممممممادًّمثل وحالت
ً
، والركود التضممممممممخمي الذي انتشممممممممر في السممممممممودان، مما زاد املوقف القتصممممممممادي تعقيدا

. دات، مما فاقم الوضممع القتصمماديمعدلت والبطالة، والفقر والجوع واملسممغبة، وتوقف النتا ، والتركيز على الوارًّ

ًّاألزمات القتصاديةوظهور 

 أثر اإلغراق على اإلنتاج واالستهالك: املبحث الثاني:. 3

يؤثر اإلغراق على اإلنتممما  والسممممممممممممممتهالك في أي دولمممة، إذ أنمممه في ظمممل القتصمممممممممممممممماد الرأسممممممممممممممممممالي يعتبر القطممماع الخممماص 

والسمممممتثمارات األجنبية هي القطاعات األسممممماسمممممية في الهيكل القتصمممممادي للدول الرأسممممممالية، عليه يمكن دراسمممممة أثر 

ًّاتج املحلي اإلجمالي والستهالك كما يلي:اإلغراق من خالل الن

 أثر اإلغراق على الناتج املحلي اإلجمالي: 1.3

يعبر النماتج املحلي اإلجممالي عن كميمة السمممممممممممممملع والخمدممات املنتجمة في المدولمة ملمدة زمنيمة تقمدر بعمام مقوممة بمأسممممممممممممممعمار  

طريقممة الممدخممل وطريقممة اإلنفمماق، السمممممممممممممموق، ويحسممممممممممممممممب النمماتج املحلي اإلجمممالي بطرائق معروفممة وهي طريقممة النمماتج، 

ويشممممممممممممل هذا الحسممممممممممماب كل القطاعات، خاص واسمممممممممممتثمارات، ويمكن التعرض لآلثار السمممممممممممالبة لإلغراق على كل من 

ًّ (2011علوان، ) :يلياملنِتج املحلي واملستِثمر املحلي كما 

بقيممممة تقمممل عن قيمتهمما يمكن اعتبمممار السمممممممممممممملع مغِرقمممة إذا دخلمممت سمممممممممممممموق دولمممة أخرى  أثره على املنِتج املحلي: 1.1.3

در املغِرق، بهدف إحيث  .(2015التوم، )العادية  ِ
دة من ِقبل املصممممممّ ن خفض أسممممممعار تلك السمممممملع يكون بصممممممورة متعمد

 إلى ضممممعف قدرة املنِتجين املحليين  ؛الحصممممول على ميزة تنافسممممية مقابل الصممممناعات املحلية املماثلة
ً
مما يؤدي حتما

 لنخفاض أسمممممممممممعا
ً
ر السممممممممممملع املسمممممممممممتَوردة، األمر الذي يجعل السمممممممممممتهالك يتجه ناحية هذه السممممممممممملع على املنافسمممممممممممة نظرا

 على ما سمممممبق تتراجع الصمممممناعات املحلية بعد أن يقوم وت املسمممممتَوردة ألنها تحقق مصممممملحة املسمممممتهِلك الوطني.
ً
أسممممميسممممما

ًّ ن هممذه ة ماملنِتج املحلي بتقليص إنتمماجممه، إممما عن طريق توقيف بعض خطوط إنتمماجممه أو تقليص الكميممات املنتجممَ

، مما يؤدي إلى انعكاسمممات سممملبية على ضمممرائب اإلنتا  والرسممموم املماثلة التي تتعلق بالعملية 
ً
السممملع املغرقة مباشمممرة

 ستكون له عواقب وخيمة على التنمية القتصادية بالبالد.
ً
ًّاإلنتاجية، وهذا األمر حتما

روري في كل الدول، مما له من تأثير مباشممممممممممممممر على يعتبر السممممممممممممممتثمار األجنبي ضمممممممممممممم أثره على املســـــــــــتثِمر األجن ي: 2.1.3

املنافسمممممممممة وحماية اإلنتا  والسمممممممممتهالك، وتعتمد عليه كل الدول لتحقيق عملية تكاملية بينه وبين السمممممممممتثمار املحلي 

)اإلنتا  املحلي(، ولتحقيق عملية التنمية القتصمممممممادية في البلد املعنى. وتسممممممم ى جميع الدول لتوفير بيئة اسمممممممتثمارية 

صمممممالحة لجذب املسمممممتثمر األجنبي، واللتزام الصمممممارم بالقوانين وامليزات السمممممتثمارية، ولكن بالتأكيد أن اإلغراق يؤثر 

 على مقدرة الدولة من اللتزام بالتعهدات املقطوعة لصممممممممالح السممممممممتثمار األجنبي، األمر الذي يجعل الدولة غير 
ً
سمممممممملبا

ًّقادرة على جذب الستثمارات األجنبية.

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2008/10/3/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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 ره على االستهالك:أث 2.3

ح لذا ُيالَحظ تعارض واضمم ؛يؤثر النخفاض في األسمممعار على عائدات املنِتج ويحقق من جانب آخر مصممملحة املسمممتهِلك

 في أن اإلغراق عندما يكون طويل األجل فإنه 
ً
بين مصمملحة املنتِجين ومصمملحة املسممتهلِكين في موضمموع اإلغراق متمثال

ر املنتجين على انتها  أسمممممممممممممملوب آخر للتعامل مع اإلغراق، أما إذا كنت مدته يحقق مصمممممممممممممملحة املسممممممممممممممتهلِكين، مما يجب

 ألنه يؤثر على اإلنتا  
ً
 تقع على املنتجين واملستهلكين على حد  سواء، نظرا

ً
بشكل  ملحلياقصيرة فإنه سيحقق أضرارا

ًّ.(2006عثمان، ) مباشر.

 املبحث الثالث: أثره على اقتصاديات الدول النامية:. 4

أصمممممممبحت تنتهج سمممممممياسمممممممة السممممممموق والتحرير القتصمممممممادي، فعليه  هااإلغراق على اقتصممممممماديات الدول النامية، ألنيؤثر 

رة  تختلف تأثيرات اإلغراق على كل دولة حسمممممممممممممب ظروف هياكلها القتصمممممممممممممادية، ونجده يؤثر على تلك الدول املصمممممممممممممّدِ

)كاظم،  وتتجسممممد اآلثار في اآلتي ،(GATTواملسممممتوِردة له وذلك حسممممب منطوق املادة السممممادسممممة من اتفاقية الجات )

2011):ًّ

ًّ الدول املستوِردة: 1.4

يؤدي اإلغراق املؤقت إلى تدهور الصناعات املحلية في البلدان النامية، ألنه يجعل املنتجين األجانب يسيطرون على 

 عالية، ففي هذه الحالة تعتبر األسممممماليب الحمائية ضمممممد اإلغراق
ً
ة ضمممممرورية لحماي السممممموق املحلي ويفرضمممممون أسمممممعارا

 فال ضمممرر منه إذا كانت الدول تحصمممل على منتجات بأسمممعار منخفضممة 
ً
القتصممماد الوطني، أما إذا كان اإلغراق دائما

 إذا ما كانت هذه الواردات الرخيصمممممممممة تشمممممممممجع املنتجين على قيام 
ً
تفيد املسمممممممممتهِلك املحلي، بل يسمممممممممتفيد املنِتج أيضممممممممما

ًّالواردات.صناعات تحتا  إلى مثل هذه 

رة: 2.4 ِ
 الدول املصد 

رة من حيث زيادة حجم الصمادرات، األمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم  الدخل، بمعنى  يؤثر اإلغراق على الدول املصمّدِ

رة ل يتضرر طاملا أن أسعار املنتجات الداخلية لم ترتفع، إل أن الضرر يلحق  أن جمهور املستهلكين في الدول املصّدِ

تجين األجانب واملصمممممممممممممدرين للسممممممممممممملع املشمممممممممممممابهة لسممممممممممممملع اإلغراق في أسمممممممممممممواق الدولة أو الدول باملنافسمممممممممممممة الحرة بين املن

رة تبيع صممادراتها بسممعر أقل من السممعر العادي الذي تبيع به منتجاتها في  املسممتوِردة، األمر الذي يجعل الدول املصممّدِ

ل املسمممممممممممتوِردة، مما وهزم فكرة األسمممممممممممواق الداخلية، مما وهدد املنافسمممممممممممين ويؤدي إلى السممممممممممميطرة على السممممممممممموق في الدوًّ

ًّاملنافسة الحرة الشريفة .

 التنمية االقتصادية: 3.4

 لالتفاقية العامة للتعريفات ومنظمة التجارة العاملية 
ً
م، فإن املادة السممممممممممممممادسممممممممممممممة منها تقول بأن الدول 1994وفقا

سممممممممممتند هذه املادة على مقدرة  النامية يمكنها فرض رسمممممممممموم مكافحة اإلغراق عندما تثبت حالة اإلغراق في الدولة، وت

 في رفع معدلت النمو القتصممممممادي، وارتفاع كل  ؛الصممممممناعات املحلية للدولة على املنافسممممممة
ً
 فعال

ً
مما يسممممممهم إسممممممهاما
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مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل ورفع مسممممممممممممتوى التشممممممممممممغيل، إلى جانب خفض عجز ميزان  ؛رمن الدخار والسممممممممممممتثما

 ملا سمممممممبق فإن هناك  املدفوعات، كل ذلك يؤدي إلى رفع
ً
مسمممممممتوى املعيشمممممممة وتحقيق التنمية القتصمممممممادية، واسمممممممتنادا

رة التي خضعت لرسوم  ضرر يقع على الدولة النامية التي قامت بفرض رسوم ملجابهة اإلغراق، وتلك الدولة  املصّدِ

ق في كال الحالتين يع اإلغراق على صممممممممادراتها لتلك الدولة النامية بعد أن ثبتت عليها عملية اإلغراق، وهذا الضممممممممررًّ ّوِ

ًّ(2011)كاظم،  مسألة التنمية القتصادية في تلك البلدان  النامية كما يلي:

 صادرات الدول التي تخضع لرسوم اإلغراق: 4.4

 لنخفاض حجم الطلب 
ً
عندما تتعرض صممممممممممادرات الدول لإلغراق فإنها تكون عرضممممممممممة لالنكماش القتصممممممممممادي، نظرا

 تقليل نصمممممميب الدولة من التجارة العاملية.على السمممممملع املحلية للدولة ا
ً
ما  من أبرز األمثلة على ذلكوًّ لنامية، وأيضمممممما

م حول فرض رسوم مكافحة اإلغراق على صادرات البتروكيماويات 2011تضمنه قرار وزارة التجارة الهندية في عام 

غرض منه فرض الرسمممممممممممممموم لتقليل من كل من اململكة العربية السممممممممممممممعودية وكوريا والوليات املتحدة، وُيالَحظ أن ال

 في تخفيض سممممممممممممممعرها إلى أقل من الحد 
ً
الضممممممممممممممرر الذي سممممممممممممممببته تلك الصممممممممممممممادرات للصممممممممممممممناعة الوطنية الهندية متمثال

، في حين أن مبيعات املنتجات 
ً
 ايجابيا

ً
املسمممممممممممممموح به، واإلقبال على املنتجات املسمممممممممممممتوَردة مما جعلها تسممممممممممممملك اتجاها

 وهو م
ً
 سلبيا

ً
ًّ(2015)التوم، . ا قلل حجم الطلب على الصناعة املحليةاملحلية تظهر اتجاها

 واردات الدولة النامية التي تفرض عليها رسوم اإلغراق:

 على السمممممممممم
ً
ارتفاع أسممممممممممعار املنتجات املحلية،  لع املسممممممممممتَوردة فإن ذلك يؤدي  إلىعندما تفرض الدولة النامية رسمممممممممموما

 ؛من الواردات، األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتا  وارتفاع تكلفة اإلنتا  للمنتجين اآلخرين، إضممممممممممممممافة للحد

 على الناتج القومي، وخير مثال لذلك حادثة إغراق السمممموق السممممعودية بالدواجن املسممممتَوردة من 
ً
مما ينسممممحب سمممملبا

، مما أ
ً
ى دالبرازيل وفرنسمممما الذي وصممممل سممممعر بيعها إلى أقل من نصممممف السممممعر الذي تباع به الدواجن املنَتجة محليا

مزرعة صممغيرة ومتوسممطة نتيجة عجزها عن منافسممة املنَتج املسممتَورد، وانخفاض اإلنتا  املحلي من  162إلى إغالق 

ًّ.ألف طن في السنة التالية 290م  إلى  2001ألف طن عام  505دجا  اللحم السعودي من 

 املبحث الرابع: مكافحة اإلغراق:. 5

اته، وحسمممممممممممممماب أضممممممممممممممراره، ثم بعد ذلك تتم اإلجراءات الوقائية ملكافحة لكي تتم مكافحة ظاهرة اإلغراق لبد من إثب

اإلغراق خالل فترة التحقق منمممه وكمممذا رسمممممممممممممموم اإلغراق بهمممدف املكمممافحمممة بعمممد إثبممماتمممه، ونتطرق في نهمممايمممة املبحمممث إلى 

ًّ محماذير همذا النوع من التجمارة.
ً
 ملنظممة التجمارة العمامليمة، فمإن اإلغراق التجماري ل يعمد محظورا

ً
،  فوفقما

ً
بمل محكوما

 فال يعد 
ً
بمعنى إذا تسممممممممممممممبب  بضممممممممممممممرر للصممممممممممممممناعة املحلية في البلد املسممممممممممممممتوِرد تتم مواجهته، أما إذا لم يلحق ضممممممممممممممررا

 كأن تكون 
ً
، ذلك حسممب املادة السممادسممة من التفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة )الجات(، فمثال

ً
محظورا

اتف الهوًّكمماملواد التكنولوجيممة، الحواسمممممممممممممميممب وًّفي الممدولممة املسممممممممممممممتوِردة  السمممممممممممممملعممة التي يمممارس فيهمما اإلغراق غير منَتجممة

لذا وجود مثل هكذا سممممممممممممملع بأسمممممممممممممعار أقل من التكلفة ل  ؛املحمولة  في الدول النامية التي ل تنِتج  مثل هذه السممممممممممممملع

 للسلع
ً
 في هذه الدولة، وإنما يشكل تهديدا

ً
 للصناعة املحلية ألنها غير منَتجة أصال

ً
ة املستوَردة، املماثل يشكل تهديدا
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)عمر،  عليه تمر إجراءات املكافحة بعدة خطوات كما يلي:(، و2015ًّ)التوم،  .لسممميما تلك التي تمتاز بأسمممعار مرتفعة

ًّد.ت(

 إجراءات التحقيق:  1.5

 
ً
عند حصممممول شممممبهة إغراق يتم تقديم شممممكوى بواسممممطة صمممماحب السمممملعة املحلية املماثلة للسمممملعة املسممممتَوردة، ووفقا

 لذلك 
ً
يتم تشمممممممممكيل لجنة للتحقيق في وجود اإلغراق، بحيث ينتهي التحقيق خالل مدة تتراوح بين اثني عشمممممممممر شمممممممممهرا

 ملنظمة التجارة العاملية.
ً
 كحد أقص ى وفقا

ً
ًّوثمانية عشر شهرا

 حساب أضرار اإلغراق: 1.1.5

 ،
ً
 وليس سممممممممهال

ً
 عن وضمممممممموح تعريف اإلغراق إل أن إثباته وطرق حسمممممممماب أضممممممممراره معقدا

ً
إذ أن هذا األمر يحتا  رغما

رة والسوق املستِوردة، ومن ثم تحديد السعر املناسب  لحساب تكلفة السلعة محل الملزاع وسعرها في السوق املصّدِ

في كال السمممموقين، فإن زاد السممممعر في السمممموق املسممممتِوردة عن السممممعر املناسممممب نكون في هذه الحالة في وضممممع اإلغراق، 

ًّ)عمر، د.ت( التحقيق إلثبات اإلغراق من عدمه وهي: عليه هناك ثالث طرائق أمام لجنة

ر: 1.1.1.5 ِ
ر متسمماو  مع سممعر  طريقة حسـاب سـعر السـلعة في البلد املصـد  إذا كان سممعر السمملعة في البلد املصممّدِ

ر أقل من س ر عالسلعة في البلد املستِوِرد، فهذا يعني أنه ل وجود لإلغراق، أما إذا كان سعر السلعة في البلد املصّدِ

.
ً
رة أو أن  السلعة في البلد املستوِرد، فهذا يعني أن هناك إغراقا أما في حالة أند السلعة غير مباعة في السوق املصّدِ

من السمممممممملعة ومقارنة أسممممممممعارها في أكثر من بلد، فإذا  %5املباع منها قليل في السمممممممموق الخارجية، فيمكن أخذ نسممممممممبة 

ًّوجد إغراق، أما إذا كانت األسعار أقل فهذا يعني وجود اإلغراق.كانت األسعار متشابهة فهذا يعني أنه ل ي

 طريقة حساب السلعة في بلد ثالث: 2.1.1.5

ر، ففي هذه الحالة تتم مقارنة سمممممممعر  تسمممممممتخدم هذه الطريقة في حالة إذا كانت السممممممملعة غير مباعة في البلد املصمممممممّدِ

رة املتهمة سممموًّ –السممملعة في البلد املسمممتوِرد بسممملعة مماثلة في بلد ثالث  اًء كانت هذه السممملعة من إنتا  الدولة املصمممّدِ

باإلغراق، أو كانت من إنتا  دولة  أخرى على أن تكون مواصممممممممفات هذه السمممممممملعة هي نفس مواصممممممممفات هذه السمممممممملعة 

 فليس هناك إغراق أما إذا كان أقل فهناك إغراق. –املتهمة بأنها مغرقة للسوق 
ً
ًّفإذا كان السعر مماثال

 إليها  قة حســــاب التكاليف:طري 3.1.1.5
ً
في هذه الحالة يتم حسممممماب تكلفة إنتا  السممممملعة محل الخالف، مضمممممافا

نفقات التصممدير وأجور الشممحن وهامش الربح، فإذا كانت التكاليف تماثل سممعر السمملعة أو أعلى منه فهذا يعني أنه 

ًّهناك إغراق.ل وجود لإلغراق، أما إذا كان السعر أقل من سعر التكاليف فهذا يعني أند 

 شروط ومحددات اإلغراق وهي:  2.1.5

 .ًّتقديم شكوى إلى الجهة املنوط بها مكافحة اإلغراق في الدولة املتضررة من اإلغراق

 .ًّالتأكد من أن الضرر الذي وقع على هذه الصناعة سببه اإلغراق وليس عوامل أخرى
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  د هذه الشمممكوى أن يكون مقدم الشمممكوى من الشمممركات العاملة في الصمممناعة املتضمممررة من اإلغراق وأن يؤيد

ًّنصف عدد الشركات العاملة في إنتا  هذه السلعة.

 مكافحة اإلغراق: 3.1.5

م فرض رسممممممممموم وقائية 1995أجاز البند السمممممممممادس من املادة العاشمممممممممرة في اتفاقية مكافحة اإلغراق املوقعة في العام 

ريخ املشممممممممممممممكوك فيممه لبممدء اإلغراق، ا، رج يد وهو التممملكممافحممة اإلغراق خالل فترة التحقيق في وجوده من عممدمممه بممأثر

ًّ)موقع منظمة التجارة العاملية( ولكن بالشروط التالية:

  
ً
 وضمممممررا

ً
ب إغراقا أن يكون منِتج السممممملعة ومسمممممتوِردها على علم  بأن انخفاض أسمممممعار هذه السممممملعة سممممميسمممممبد

ًّبالسلعة املحلية.

 ًّلسلعة.أن يكون مستوِرد السلعة منح مهلة لتعليق استيراد ا

 .ًّأن تكون للجنة التحقيق أدلة وشواهد كافية لوجود اإلغراق

إشممممارة لذلك البند من اتفاقية مكافحة اإلغراق ل يجوز فرض رسمممموم وقائية على السمممملعة املسممممتوردة محل اإلغراق 

.
ً
ي تتبع فجدير بالذكر إن ثبت أند هناك إغراق بعد إجراءات التحقيق، فإن ثمة خطوات  قبل بدء التحقيق رسمممممممممممميا

ًّ(2011)علوان،  : هذه الحالة وهي

  التفاوض مع منتجي السممملعة ومطالبتهم برفع أسمممعار السممملعة عند تصمممديرها للدولة املسمممتوِردة بمعنى إزالة

ًّاإلغراق وآثاره.

  فرض رسممممممممممممموم ُيطلق عليها رسممممممممممممموم مكافحة اإلغراق، بحيث ل تزيد هذه الرسممممممممممممموم عن هامش اإلغراق عند

ًّفذ الجمركية للبلد املستوِرد.دخول املنَتج من املنا

 .ًّإخطار منظمة التجارة العاملية بهذه القرارات

 (2011)حبيب، جهلول،  نماذج عن ممارسات اإلغراق: 4.1.5

تعتبر الصمممممممممممممين الدولة األولى على مسمممممممممممممتوى العالم التي لدوها قضمممممممممممممايا إغراق كمتضمممممممممممممرر  أو ممارس  له، فهي أكثر دولة 

 ،رسمموم إغراق على صممادراتهاهي الدولة األولى على مسممتوى العالم التي فرضممت  مرفوع ضممدها قضممايا إغراق، وكذلك

وأهم السمممممممممملع املشممممممممممكو ضممممممممممدها في الصممممممممممين هي املنتجات الكيماوية والدراجات واملنسمممممممممموجات القطنية وألواح الزجا  

خر ، وكانت آىًّوغيرها من السممممممملع البسممممممميطة األخرًّ وأواني األملونيوم وإطارات السممممممميارات واألسممممممممنت األبيض واألحذية

ز والذي يقل سعره عن تكاليف إنتاجه 
د
قضايا اإلغراق ضد الصين هي إغراق األسواق األمريكية بعصير التفاح املرك

، األمر الذي أدى إلى إغالق عدد من املصممممانع األمريكية املنتجة لعصممممير عن إنتاجه في الوليات املتحدة %91بنسممممبة 

ًّالتفاح.
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م، أدتا إلى انخفاض قيمة 1998م واألزمة املالية الروسمممممممممممممية في العام 1997يوية في العام كما أن األزمة املالية اآلسممممممممممممم

، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد والصلب املباعة في السوق وبلدان جنوب شرق آسيا العملة  املحلية  لروسيا

 لرتفاعجة للحاألمريكية، األمر الذي أدى إلى تضمممممممممرر الشمممممممممركات واملعامل األمريكية املنت
ً
سمممممممممعار أ ديد والصممممممممملب، نظرا

 بالحديد والصممممممممملب املسمممممممممتَوردالحديد والصممممممممملب داخل الوليات املتحدة م
ً
مما أدى إلى بطالة أكثر من عشمممممممممرة  ؛قارنة

مما اضممممممممممممممطر  ؛آلف موظف في الشممممممممممممممركات األمريكية وأشممممممممممممممهرت بعض الشممممممممممممممركات األمريكية في هذا املجال إفالسممممممممممممممها

 1999لب( في العام الكونغرس إلصمممدار قانون )ضممممان الصممم
ً
م، وتضممممن هذا القانون منح الحكومة األمريكية قروضمما

ًّملنتجي الحديد والصلب األمريكية ملواجهة هذا اإلغراق.

 أما الوليات املتحدة األمريكية ذاتها فقد مارسممت منذ الحرب العاملية الثانية سممياسممات اإلغراق باملنتجات الزراعية

من قيمممممة  %36والقطن  %23م بلغممممت إعممممانممممات تصمممممممممممممممممدير القمح 1965 –م 1961على نطمممماق واسممممممممممممممع، ففي الفترة 

من تلممممك الصمممممممممممممممممادرات  %54م تمويممممل نحو 1964 –م 1954الصمممممممممممممممممادرات الزراعيممممة األمريكيممممة، كممممما جرى في الفترة 

ًّ(2015)التوم،  الزراعية.

البارد، لذلك فرض رفل على ن منَتج الصمممممممممممممملب غير املؤكسممممممممممممممد واملدوأغرقت الواردات األمريكية األسممممممممممممممواق األوربية م

 جمركية على هذه الواردات األمريكية تصل 2002اإلتحاد األوروبي بعد التخفيضات التي بدأت في ديسمبر 
ً
م رسوما

ًّ.%25إلى 

 سممممممممممممياسممممممممممممات اإلغراق فبينما كانت التكلفة الكاملة للقمح في الوليات املتحدة
ً
ام ع مارسممممممممممممت الوليات املتحدة أيضمممممممممممما

 للطن 6.24م هي 2001
ً
 للطن، أما فول الصممممممممممممممويا كانت تكلفته الكلية  3.5، كانت أسممممممممممممممعار التصممممممممممممممدير هي دولرا

ً
دولرا

 للطن، بينما أسممممممممعار التصممممممممدير كانت  6.98
ً
 للطن، وبالنسممممممممبة للذرة كانت التكلفة الكاملة هي  4.93دولرا

ً
 3.47دولرا

 للطن، بينما أسممممممممممعار التصممممممممممدير هي 
ً
 للطن  2.28دولرا

ً
م 2001م حتى عام 1995نذ العام ، وم%7بإغراق قدره دولرا

ًّللذرة. %33إلى  %11لفول الصويا، ومن  %29إلى  %9في سلعة القمح، ومن  %44إلى  %23 قفز اإلغراق من

هذا وقد رفعت العديد من الدول النامية قضممايا إغراق ضممد الوليات املتحدة األمريكية، خاصممة فيما يلي املنتجات 

تر الزيممممت وألواح الحممممديممممد وورق التصمممممممممممممموير وأواني األملونيوم والممممدقيق واملطمممماط الكيممممماويممممة وأليمممماف األكريليممممك وفال

ًّ.والكابالت وغيرها

 موقف اإلغراق في السودان: 2.5

الناظر للسمممممممودان يتبادر له أن السممممممموق املحلي مغَرق، نتيجة لتغطية السممممممموق املحلي بالسممممممملع املسمممممممتَوردة، وذلك ناتج 

ضمممممممممافة أن السممممممممملع املحلية قليلة الجودة، وبالتالي أصمممممممممبحت غير مقبولة عن عدم تنافسمممممممممية السممممممممملع السمممممممممودانية، باإلًّ

 هناك عدم توافر بعض السمممملع من اإلنتا  املحلي، كل ذلك أدى إلى تكوين مالمح السمممموق 
ً
للمسممممتهلك املحلي، وأيضمممما

ًّاملحلي.

 عن ذلك لم تهتم السلطات السودانية بأمر اإلغراق، أما إصدار قانون اإلغراق للعا
ً
، فكان هدفه 2009م لكن رغما

، وتأخير هذا 1992هو سمممممد النقص في سممممملسممممملة القوانين املصممممماحبة لسمممممياسمممممة التحرير القتصمممممادي املجازة في العام 
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ة ضممممممربت هيكل السمممممموق املحلي في السممممممودان، مثل ظهور سمممممملع  القانون وتأخير إجازة أحكامه تسممممممبب في مشمممممماكل جمد

 إلقصائها وتحطيمها ذات جودة عالية بأسعار منخفضة وإخرا  السلع امل
ً
حلية الصناعية من دائرة املنافسة تمهيدا

لتبدأ مرحلة أخرى من زيادة األسممممممممممممعار لتعويض فاقد األسممممممممممممعار املنخفضممممممممممممة، وبهذا أغلقت كثير من املصممممممممممممانع أبوابها 

ًّ(. 2015)التوم،  . وخرجت من دائرة اإلنتا 

 التحليل النظري الواقعي: 3.5

 :ين سياسة اإلغراق والناتج االجمالي والنمو االقتصادي في السودانهناك عالقة ذات داللة ب 1.3.5

تضممممممممممممح أن اإلغراق القتصممممممممممممادي يؤثر تأثير مباشممممممممممممر على الناتج املحلي الجمالي في السممممممممممممودان، وذلك بزيادة الواردات ي

  لي ضممعيفوضممعف النتا  والعتماد التام على السمملع املسممتوردة، وعلى هذا األسمماس نجد الناتج املحلي الجما
ً
جدا

 هذا يؤثر في النمو القتصمممممادي بشمممممكل ملحوظ، وعليه نؤكد 
ً
لرتباطه الوثيق وعالقته باإلغراق القتصمممممادي، وأيضممممما

 في تناقص الناتج املحلي ا
ً
ما شكل م لجمالي، وتراجع النمو القتصادي؛إثبات صحة هذه الفرضية، وظهر ذلك جليا

ًّوتدهور في القتصاد السوداني.  في األسواق، وتردي بتضخم، أدى إلى كساد ركود اقتصادي مصحوب

 :واالستثمارات األجنبية في السودان قتصاديتوجد عالقة ذات داللة سياسة اإلغراق اال 2.3.5

عالقة عكسمممممية كلما اسمممممتمرت البالد في سمممممياسمممممة اإلغراق التجاري، وفتح البالد كسممممموق مفتوحة لكل الدول،  توجد

كلما أدى ذلك إلى إيقاف وتعطل السمممممممممممممتثمارات الجنبية املباشمممممممممممممرة وغير املباشمممممممممممممرة،  ودخول السممممممممممممملع بكميات كبيرة،

رتفاع اارتفاع تكلفة النتا  للسممممممملع املنتجة داخل البالد وضمممممممعف امليزة التنافسمممممممية لها، وًّ املسمممممممتثمر بسمممممممببوخسمممممممارة 

د ستثمر من البالد، وهذا أكأسعارها وانخفاض أسعار السلع املستوردة، وبالتالي يتوقف النتا ، ومن ثم خرو  امل

ًّصحة الفرضية بوجود عالقة بين اإلغراق والستثمارات األجنبية. 

 :العام للسعار في السودان اإلغراق واملستوى  بين سياسةتوجد عالقة ذات داللة  3.3.5

تحرير ن الالفرضممممممية الثالثة ومن خالل السممممممرد الوصممممممفي والتاريخي والسممممممياسممممممات القتصممممممادية التي اتخذتها الدولة م

القتصمممممممممادي وتحرير السمممممممممعار والتعرفة الصمممممممممفرية، والنضممممممممممام ملنظمة التجارة العاملية وسممممممممموق الكوميسممممممممما واتفاقية 

بها وفرة في السمممممممممملع والخدمات، وضممممممممممعف  ل توجدالغات، والسممممممممممت جال في تطبيق سممممممممممياسممممممممممة تحرير األسممممممممممعار والبالد 

الحدود، وضمممعف وهشممماشمممة البالد  تعرفل ظل العوملة التي  النتا ، وسمممياسمممة النفتاح على العالم دون انتا ، وفي

القتصممادية، كل هذا جعل سممياسممة اإلغراق تؤثر بشممكل سمملبي ملحوظ على املسممتوى العام لملسممعار، وارتفاع السمملع 

بشممممكل غير طبي ي، يكاد يكون خلف أزمة ذات أبعاد على املسممممتوى املعيشمممم ي، بوجود ضممممائقة معيشممممية، وكذلك يرى 

بعد عدة سمممممممممممنوات لتطبيق سمممممممممممياسمممممممممممة التحرير القتصمممممممممممادي  2009تأخر إصمممممممممممدار قانون اإلغراق  في عام  الباحث أن

 كان لها 1992وتحرير األسعار الذي ظهر في عام 
ً
. وهذه الفترة الطويلة بين السياستين والتي بلغت سبعة عشر عاما

ًّ.تصاد السوداني بشكل سلبيأثر واضح على ارتفاع األسعار بصورة غير عادية، وانعكس كل ذلك على الق
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يرى الباحث أن السمممممممياسمممممممات القتصمممممممادية التي كانت تتخذ يكتنفها الغموض وعدم الوضممممممموح والدراسمممممممة السمممممممليمة وًّ

 
ً
منية زًّ في فترةقتصمممممادية واتخاذها كحزمة واحدة أن يكون هناك تالزم للسمممممياسمممممات الالكافية، وعليه يرى مسمممممتقبال

ًّمعينة. 

 اإلغراق:  أزمات تتسبب فيها سياسة  4.5

سمممممممممممممميماسمممممممممممممممة اإلغراق تعتبر من السمممممممممممممميماسمممممممممممممممات التي تحتما  إلى متطلبمات لزم توفرهما منهما زيمادة النتما  بمعمدلت كبيرة 

إلى توفر السممممممممممملع واملنتجات الوطنية بكميات كبيرة وبشمممممممممممكل وافر، واتخاذ سمممممممممممياسمممممممممممة الحماية  باإلضمممممممممممافةوضمممممممممممخمة، 

خم الكبير من السممملع املسمممتوردة، ولكن هناك اخفاقات للمنتجات الوطنية بحيث تضممممن لها حق املنافسمممة أمام الزًّ

تجات سممممممملع واملنوتشممممممموهات حدثت بتطبيق سمممممممياسمممممممة التحرير القتصمممممممادي وتحرير السممممممملع في السمممممممودان قبل تدفق ال

مما أثر ذلك على املسمممممممتوى املعيشممممممم ي لملسمممممممر، مما خلف أزمة طاحنة في ارتفاع أسمممممممعار السممممممملع  الوطنية بشمممممممكل كافي؛

لتالي تسممممممممممممبب ذلك في ارتفاع معدلت التضممممممممممممخم بشممممممممممممكل غير عادي، وحتى أصممممممممممممبح التضممممممممممممخم في بصممممممممممممورة مرعبة، وبا

ًّالسودان جامح ل يمكن معالجته بأي شكل من األشكال.

 بعد يوم، وأصمممممممممممبح 
ً
وتدفق السممممممممممملع وكثرة املعروض منها وفق كل هذا وذاك صمممممممممممارت األسمممممممممممعار في ارتفاع مسمممممممممممتمر يوما

اع الجنوني، ممممما لزم ذلمممك الشممممممممممممممراء غير املبرر، ومن غير حوجمممة فعليمممة، الجمهور  في هلع ورعمممب من ظممماهرة الرتفممم

إلى غالء املعيشممة ككارثة عظمة، وتولد الخوف من املصممير املجهول من ضممائقة املعيشممة، وترتب على ذلك  باإلضممافة

العداد رتفعت معدلت اازدياد معدلت الهجرة خار  البالد سممممممممممممواء على املسممممممممممممتوى األسممممممممممممري أو املسممممممممممممتوى الفردي، وًّ

،
ً
ومن ثم أصمممممممبح كل فرد يحدث نفسمممممممه بالخرو  من البالد إلى مصمممممممر  وتركيا وغيرها،  املهاجرة إلى خار  البالد يوميا

وذلك بغرض ضمممممممان وضممممممع أمن وتحسممممممين مسممممممتوى املعيشممممممة، وايجاد خدمات أمثل في التعليم والصممممممحة والرفاهية 

ًّوالعيش الكريم.

يق املعيشممممممممممممممة وكثرة الجرائم من النهب والسممممممممممممممرقة والحتيال والغش وضمممممممممممممم أزمة البطالةكما ترتب على هذا الوضممممممممممممممع 

عليه وًّوالقتل، وكل هذا وغيره شممممممممممممممكل أزمة حقيقية ل مفر منها ومعقدة وعالجها أصممممممممممممممعب في ظل الظروف الراهنة. 

زيمممادة النتممما  والنتممماجيمممة، وخفض البطمممالمممة وتشممممممممممممممجيع السمممممممممممممملطمممات والمممدولمممة بمممأمر املواطن، بيرى البممماحمممث أن تهتم 

اعات الصغيرة والكبيرة، وجذب الستثمارات األجنبية، وتشجيع الصادرات وتوفير املقومات الالزمة للصناعات الصن

وغيره، ودعم القطاعات القتصمممممممممممممادية وباألخص القطاع الزراعي بشمممممممممممممقيه النباتي والحيواني، والصمممممممممممممناعي والتعديني 

  والنفطي.

 موقف اإلسالم من ظاهرة اإلغراق: 5.5

 بمنع الضرر في املعامالت القتصادية الذي يقع على أي طرف من أطراف املتعاملين في جاء موقف اإلس
ً
الم واضحا

لوا أيها الذين آمنوا ال تأك "ياصممممممدق هللا العظيم وكذلك قوله تعالى  ""وأحل هللا البيعلك لقوله تعالى السمممممموق، وذ

صـــــــــــلى هللا عليــه وســـــــــــلم "إنمــا البيع عن أموالكم بينكم بــالبــاطــل إال أن تكون تجــارة عن تراضو منكم" وقولــه 

." ًّتراضو
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ويمكن التعضممممممممميد على ذلك بأفعال السممممممممملف الصمممممممممالح، فلما مر سممممممممميدنا عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة وهو 

 بالسممموق،  فأمره رضممم ي هللا عنه برفع سمممعره أو ترك السممموق، وذلك ملا يؤديه هذا الفعل من جانب سممميدنا 
ً
يبيع زبيبا

غة لجمهور البائعين، وكذلك اإلضمممممممممرار بجمهور املسمممممممممتهلكين في وقت لحق، فينخفض السمممممممممعر حاطب من أضمممممممممرار بلي

عند بعض املنتجين يؤدي إلى كسمممممممماد بضمممممممماعة بعضممممممممهم مما يجبرهم على البيع بأسممممممممعار أقل من التكلفة، األمر الذي 

، وبمممالتمممالي يقمممل اإلنتممما  من همممذه السمممممممممممممملعمممة، األًّ
ً
مر المممذي يؤدي إلى ارتفمماع يؤدي إلى خروجهم من دائرة اإلنتممما  لحقممما

، مما يضر بجمهور املستهلكين.
ً
ًّأسعارها لحقا

عليه يقوم اإلسمممممممممالم بتحريم الحتكار الذي هو سمممممممممبب في ارتفاع األسمممممممممعار، كما يقر اإلسمممممممممالم باملنافسمممممممممة القائمة على 

لوطمة عن جودة املنتج وتخفيض السممممممممممممممعر وحسممممممممممممممن املعماملمة، ومنع التمدليس والغش والكمذب واإلدلء بمعلوممات مغ

مواصممممفات السمممملع والخدمات، فاألصممممل تحديد سممممعر السمممملعة في ظل تالقي قوى العرض والطلب وهو ما يطلق عليه 

عند فقهاء القتصمممممممممممماد بالسممممممممممممعر التوازني، والذي يعرف عند فقهاء اإلسممممممممممممالم بأنه  نهاية رغبات املشممممممممممممترين  حيث أن 

 وقبوله أو عدم قبوًّ
ً
ًّ.له متوقف على رغبات املشترينجانب العرض هو الذي يحدد السعر بداية

ًّالنتائج والتوصيات:  .6

 النتائج: 1.6

  غياب السمممممممممممتراتيجيات الواضمممممممممممحة في الدول النامية ملواجهة هذه الظاهرة التي تضمممممممممممر باقتصممممممممممماداتها، وذلك

ًّبالنظر إلى انتشار هذه الظاهرة وانتشار تقنياتها الحديثة.

 كثر من أنها سممممممياسممممممة داخلية، ألن تبعاتها تقع من أكدت الدراسممممممة أن سممممممياسممممممة اإلغراق سممممممياسممممممة خارجية أ

ًّالخار  على هذه الدول املغرقة.

 .ًّعدم اهتمام الدول النامية بمسألة جودة اإلنتا  وتطوير السلع وذلك للتقليل من ظاهرة اإلغراق

  إن سممممممياسممممممة اإلغراق تؤدي إلى اإلضممممممرار باملنتجين املحليين، وكذلك تضممممممر باملسممممممتوى املعيشمممممم ي داخل الدول

 في الدول النامية.
ً
 لعدم املقدرة التنافسية للسلعة املنتجة محليا

ً
ًّالنامية، نظرا

 .بمصلحة جمهور املستهلكين في وقت  لحق 
ً
ًّهناك نتيجة مهمة بأن اإلغراق يضر بمصلحة املنتجين وأيضا

  ول عن الدخظاهرة اإلغراق تضمممممممر بالسمممممممتثمار داخل الدولة الوطنية، إذ أنها تمنع املسمممممممتثمر األجنبي الكف

  لقتصاديات الدولة املغرقة.

  سممممياسممممة اإلغراق في السممممودان أدت إلى الرتفاع املسممممتمر في املسممممتوى العام لملسممممعار في املنتجات املسممممتوردة

ًّبالعمالت األجنبية.

  400أدت سياسة اإلغراق إلى ارتفاع معدلت التضخم إلى رقم ثالثي ضخم تجاوز%.ًّ
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 لصممناعات التحويلية الكبيرة والصممغيرة، وبالتالي توقفت املصممانع جميعها سممياسممة اإلغراق أدت إلى ايقاف ا

ًّألسباب عديدة منها الرسوم الباهظة والضرائب، وعدم توفر جميع مقومات الصناعة.

  50سياسة اإلغراق أدت إلى ارتفاع معدلت البطالة بنسبة كبيرة تجاوزت%.ًّ

 ًّطنية السمممممودانية وعدم جودتها، وبالتالي أصمممممبح سمممممياسمممممة اإلغراق أدت ضمممممعف امليزة التنافسمممممية للسممممملع الو

ًّالسودان دولة غير منتجة، بل دولة مستهلكة مستوردة تعتمد على املنتجات املستوردة. 

  سمممممممياسمممممممة اإلغراق أدت إلى ضمممممممعف مسممممممماهمة الصمممممممناعات السمممممممودانية في الناتج املحلي الجمالي، وانخفاض

السمممممممممممودانية مقابل العمالت األجنبية، وتدهور  معدلت النمو القتصمممممممممممادي. وضمممممممممممعف قيمة العملة املحلية

ًّسعر الصرف.

 التوصيات: 2.6

  يجمممب على المممدول النممماميمممة الهتممممام بظممماهرة الغراق وكيفيمممة التعممماممممل والتكيف معهممما وفق سمممممممممممممميممماسمممممممممممممممممات

ًّاقتصادية وتجارية مرنة.

 تصممممممممممدير مع ض للتحفيز القطاعات اإلنتاجية إلى التوسممممممممممع في اإلنتا  لتحقيق الكتفاء الذاتي، وتحقيق فائ

ًّمراعاة جودة هذه املنتجات.

 ًّوضع السياسات املالية املرنة من ِقبل الدول النامية حتى تستطيع مجابهة ظاهرة اإلغراق

 .ًّضرورة التكيف مع قوانين مكافحة اإلغراق وذلك حسب الظروف املحيطة بكل دولة

 قائمة املراجع:
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 :ستخلصامل

الرقابة القضائية الدستورية لها دور في حفظ الحقوق والحريات وتحقيق  دور ضوابطإلى بيان هدف البحث 

العدالة حيث كان سبب اختياري للموضوع في أهمية رقابة القضاء الدستوري وحسم حالت الفوض ى والملزاعات 

مثل مشكلة البحث في بيان معرفه سلطات الرقابة القضائية الدستورية في تحقيق العدالة كما املختلفة فيها وتت

تكمن مشكلة أخرى في كيفية القيام بالدور الريادي املحكمة الدستورية العليا في حفظ الحقوق والحريات واتبعت 

ة لها دور في إن الرقاب صلت الدراسة إلىتوًّفي كتابه هذا البحث املنهج التاريخي الوثائقي الستردادي وكذلك املنهج 

تحقيق العدالة وحفظ الحقوق والحريات أما أهم التوصيات تتمثل في الهتمام بتفعيل دور الرقابة القضائية 

  الدستورية وعدم تعطيلها حتى تقوم بدورها املنوط بها.

ًّ.القوانين القضائية، دستوريةالرقابة  ،ضوابط الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
The Amis of the research is to demonstrate the role of constitutional judicial 

controls in the preservation of rights and freedoms and the achievement of justice. 

The issue of constitutional judicial oversight and resolution of various cases of chaos 

and conflicts is the exploration of the knowledge of constitutional judicial oversight 

authorities in the achievement of justice. Another problem is how the Supreme 

Constitutional Court plays the leading role in the preservation of rights and 

freedoms. 

Keywords: control, control judger, Constitutionality laws. 
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 امللخص املفاهيمي
وظيفمممممممممة رقابيمممممممممة تهمممممممممتم بهممممممممما املؤسسمممممممممات القضمممممممممائية والدسمممممممممتورية ومؤسسمممممممممات الفتممممممممموى  الدسمممممممممتورية الرقابمممممممممة تعتبمممممممممرًّ

والتشممممممممممممريع داخممممممممممممل الدولممممممممممممة، إذ أنهمممممممممممما عمليممممممممممممة اجرائيممممممممممممة تقمممممممممممموم بهمممممممممممما هيئممممممممممممة مؤسسمممممممممممماتية رقابيممممممممممممة تممممممممممممرتبط بمممممممممممماملجلس 

توري للدولممممممممة وفممممممممق األنظمممممممممة الدسممممممممتورية لهمممممممما، أو مممممممممن خممممممممالل محمممممممماكم قضممممممممائية عليمممممممما مختصممممممممة فممممممممي الرقمممممممماب الدسمممممممم

الدسممممممممتورية، وهممممممممي تعمممممممممل علممممممممى الرقابممممممممة علممممممممى أسمممممممماس املراقبممممممممة القانونيممممممممة والتنظمممممممميم ألحكممممممممام الدسممممممممتور، لممممممممذا تهممممممممتم 

ينهمممممممما بممممممممما يحقمممممممممق هممممممممذه املؤسسممممممممات الرقابيممممممممة فممممممممي الحممممممممد ازدواجيممممممممة القمممممممموانين والتشممممممممريعات ومنممممممممع التعممممممممارض فيممممممممما ب

أفضممممممممل تطبيممممممممق للدسممممممممتور المممممممموطني للدولممممممممة، ويممممممممتم ذلممممممممك عبممممممممر مجموعممممممممة مممممممممن الضمممممممموابط الدسممممممممتورية التممممممممى تتعلممممممممق 

ًّبالرقابة على التشريع ومالئمته للظروف السياسية والجتماعية، بما ل وهدد سيادة الدولة.

 لقوانين.ضوابط الرقابة القضائية على دستورية ا املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

ًّ
 الرئيسة ناخامل وعناصرًّ املناخية لتغيراتوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات ل

الدويم مدينة في( واألمطار الحرارة،)

ضوابط الرقابة 

القضائية على 

دستورية 

القوانين

تشريع األنظمة 

والتشريعات

ي الجهات املختصة ف

ةالعملية التشريعي

دستورية 

التشريعات وفق 
الدستور 

ة الضوابط الرقابي

على دستورية 
القوانية

ة الضوابط الرقابي

على تنفيذ 
التشريعات

تحقيق العدالة 

ل القانونية والفص
بين السلطات
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 تطلعات مستقبلية: 

.العمل على بناء منظومة رقابية قضائية على التشريعات الصادرة عن الجهات الحكومية 

اية املنظومة القضائية.تعزيز مبدأ تنوع السلطات التى تساهم في حم 

.بناء أساليب جديدة للرقابة القضائية الدستورية على منظومة التشريعات 

.تطوير منهجية بناء الرقابة القانونية على القرارات التى تتخذ أثناء إعالن حالت الطوارئ 

.موائمة املنظومة الرقابية مع التوجهات العاملية لتحقيق العدالة املجتمعية 

 .لرقابة القضائية على دستورية القوانينضوابط ا

 بمسمممالة نالقانوني ولسممميماوالحرياتمممممممممممممممم والطمئنان املجتم ي  الحقوقًّ حفظ العدال، وتسممماعد في تحقيق في يتمثل الدسمممتورية القضمممائية الرقابة دورًّأن توصممملت الدراسمممة إلى 

  فقط، الشكل حيث من املبدأ، لهذا إقرارًّ بين للدولًّ الدستوري القضاء مواقف، ولوحظ الدستورية القضائية الرقابة

 إقامةلعم، وًّا دولب لتسمممممييرًّ تحتاجه ما جميع وتوفيرًّ العليا الدسمممممتورية باملحكمة اهتمام الدولة، وًّتعطيله وعدم الدسمممممتورية القضمممممائية الرقابة دورًّ تفعيلأوصمممممت الدراس ب

 .تخصصةم عليا دستورية محكمة إنشاء على الدستورًّ في الصريح النصالعدالة، وًّ تحقيق في رهادوًّ وملعرفه الدستورية القضائية الرقابة دورًّ لعكس واملحاضرات الندوات

 يلوتحل الدراسة ظاهرة لوصف التحليلي الوصفياملنهج  الدراسة استخدمت

 قلباتالت على املؤثرة اإلقليمية التغيرات يدرس الذي اإلقليمي واملنهج آثارها،

 .ةالدراس ملنطقة التاريخية الفترة يدرس الذي التاريخي واملنهج املناخية،

 وريةالدست القضائية الرقابة سلطات معرفه ةكيفي في البحث ةمشكل تكمن

 توريةالدس الرقابة تفعيل في أخرىًّ مشكله تكمن كما العدالة تحقيق في ودورها

بما يشكل تهديد على العدالة  األحوال من حال بأي تفعيلها وعدم القضائية

تطلب تطوير آليات ملالئمة القوانين مع الظروف الجتماعية القانونية، وي

 الضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين؟ما هو  والسياسية:

الضمموابط الرقابية القضممائية على دسممتورية القوانين  للتعرف الدراسممة هدفت
 ومنهجيات تشريعها، وفق السياسات الجتماعية والسياسية السائدة.
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 اإلطار العام: .1

 مقدمة 1.1

ولسمممممممممممممميما في حاله الظروف  من البديهي واملعروف أن رقابه البرملان على سمممممممممممممملطه رئيس الجمهورية في إصممممممممممممممدار القرارات

السمممتثنائية ل تعتبر كافيه بل قد ل تسممممن ول تغني من جوع ، عليه جاءت أهميه الرقابة القضمممائية الدسمممتورية ممثله 

في املحكمة الدستورية العليا حيث لها الدور األكبر في رقابه إصدار القرارات الرئاسية ومدى مالءمتها مع القانون وهذا 

ق بها وتوفير سممممممبل تحقي الهتمامومما ل شممممممك فيه أن الرقابة القضممممممائية من القضممممممايا الهامة التي يجب  ما نصممممممبو إليه

هذه الرقابة، وبها يتحقق العدل ونضمن تشريعات وقوانين عادلة تصب في مصلحة املجتمع، كما ان الرقابة القضائية 

القضمممماء وقيامه بواجبه في مهمة الرقابة القضممممائية  تبث الطمأنينة وسممممط املجتمع ، وهذا إن دل فإنما يدل علي عدالة 

 :التالي، وعليه تشمل املقدمة على النحو 

  :مشكلة البحث 2.1

 تكمن كما العدالة تحقيق في ودورها الدسممممممممممتورية القضممممممممممائية الرقابة سمممممممممملطات معرفه كيفية في البحث مشممممممممممكله تكمن

 لىع تهديد يشممممممممممممممكل بما األحوال من حال بأي عيلهاتف وعدم القضممممممممممممممائية الدسممممممممممممممتورية الرقابة تفعيل في أخرىًّ مشممممممممممممممكله

 الضـــــــــــوابط هو  مـا: والسمممممممممممممميمماسمممممممممممممميممة الجتممماعيممة الظروف مع القوانين ملالئمممة آليممات تطويرًّ ويتطلممب القممانونيممة، العممدالممة

 القوانين؟ دستورية على القضائية الرقابة

 البحث:أهمية  3.1

 لعدالة،اورية في حفظ الحقوق والحريات العامة وتحقيق املوضموع في دور في دور الرقابة القضمائية الدسمت أهميةتبدو 

املوضمممممموع فيه اهتمام املجتمع ول سمممممميما القانون بموضمممممموع  أهميةومدى تطبيق القانون على الوجه الصممممممحيح كما تبدو 

 .الرقابة الدستورية القرارات التي تصدر في حاله الظروف الطارئة ومدى مالءمتها مع القانونًّ

ًّ :البحثأهداف  4.1

 املثقف.الرقابة القضائية الدستورية وسط املجتمع  أهميةبيان  .1

ًّالعدالة.توضيح دور الرقابة القضائية الدستورية في تحقيق  .2

 معرفه سلطات القضاء الدستوري وإنزالها على ارض الواقع .3

  :نهج البحثم 5.1

ذلك ى أمهات املراجع في هذا املوضمممموع وكسمممموف اتبع في كتابه هذا البحث املنهج التاريخي السممممترداد الوثائقي بالرجوع إل

 ذلك.املنهج الستقرائي التحليلي كلما أمكن 

 املوضوع:أسباب اختيار  7.1

 القوانين.القضاء الدستوري في تطبيق  رقابة أهمية .1
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ًّوالحريات.يعتبر القضاء الدستوري السيا  املنيع لحفظ الحقوق  .2

 ا.بهاطمئنان املجتمع للرقابة الدستورية والهتمام  .3

 مطلبان:الرقابة القضائية الدستورية وأهميتها وفيه  األول: مفهوماملبحث  .2

 (.الرقابة القضائية الدستورية )لغة واصطالحا وقانونا األول: مفهوماملطلب  1.2

و اأي مارسمممه ولحظ ويقال: راقب هللا او ضمممميره في عمله  ه، وراقبااقبة، ورقابة، مراقبة، ورقابًًّيقصمممد بالرقابة لغة املرًّ

وسمممميط، ال )امل جمة أي ل ينظر الي عقابه فيركب راس في املعصممممي أمره،أمره أي خافه وخشممممية او فالن ل يراقب هللا في 

2004).ًّ

من  لتأكدا والتدقيق بهدفالقانون العام يقصممممد بالرقابة الشممممراف والفحص والتفتيش واملراجعة  اصممممطالح فقهاءوفي 

ًّمشروعية وعدم اقراره في حالة التثبيت من عدم مشروعيته،  مشروعية العمل واقراره في حالة ثبوت 

أما الرقابة القضائية من ناحية القانون فهي الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية تختص بالفصل في مدى دستورية أي 

راد في فقانون تصمممدره السممملطة التشمممريعية، و ينطلق مفهوم الرقابة القضمممائية على دسمممتورية القوانين من فكرة حق األًّ

حماية حقوقهم وحرياتهم املقررة بموجب الدستور، فوظيفة القضاء تتمثل في الفصل في الخصومات التي تحصل بين 

األفراد والدولة أو بين األفراد أنفسمممممممممهم وهي وظيفة على قدر كبير من األهمية ، كما تشمممممممممكل الرقابة القضمممممممممائية ضممممممممممانة 

 . ةالقمانونيم الخبرة إلى بماإلضمممممممممممممممافمة لحيماد والملزاهمة والسممممممممممممممتقالليمةفماعلمة لمدسممممممممممممممتوريمة القوانين حيمث يتسممممممممممممممم القضممممممممممممممماء بما

ًّ(2007ألعاني، ) :وهناك صورتان للرقابة القضائية على دستورية القوانين هما

 :االمتناعالرقابة عن طريق  1.1.2

لدسممممتور م من أن اكانت الوليات املتحدة األمريكية سممممباقة في األخذ بالرقابة القضممممائية على دسممممتورية القوانين ، بالرغ

 لدى واضمممم ي هذا 
ً
 ومقبول

ً
 ومتوقعا

ً
األمريكي لم ينص صممممراحة على مبدأ الرقابة القضممممائية إل أن هذا األمر كان مفهوما

الدسممممممممممممممتور و كانت بداية تطبيق املبدأ أمام محاكم بعض الوليات األمريكية كولية فرجينيا ، ومع أن املبدأ عرفته في 

لوليات األمريكية قبل أن تأخذ به املحكمة العليا الفدرالية إل أن املؤرخون يربطون بينه البداية و أخذت به بعض ا

وبين أول حكم للمحكمة العليا قررت فيه تطبيق هذا املبدأ وكان ذلك في حكمها الشممممممممممممممهير في القضممممممممممممممية الرائدة ماربري 

ارشمممممممال( الذي يرجع إليه الفضمممممممل في م ، وقد ارتبط املبدأ باسمممممممم رئيس القضممممممماء )جون م1803ضمممممممد ماديسمممممممون في عام 

إظهاره في حكمه في هذه القضية واعتبره البعض منشئا للمبدأ . حيث قال مارشال في حكمه في هذه القضية أنه )من 

واجب الهيئة القضممممممائية أن تفسممممممر القانون وتطبقه، وعندما يتعارض نص تشممممممري ي أو قانون مع الدسممممممتور فإن السمممممممو 

و ليس للمحاكم األمريكية أن تلغي القانون عند نظرها في قضية أمامها بعدم دستورية قانون والبقاء يكون للدستور(. 

ما ، بل تمتنع عن تطبيقه وإن حكمها في ذلك ليس ملزما للمحاكم األخرى ، حيث يحق لها تطبيق القانون على اعتبار 

 من املحكمة العل
ً
يا ، و ليس للمحاكم التحادية حق إصممممدار انه دسممممتوري ، إل إذا كان الحكم بعدم دسممممتوريته صممممادرا

فحينما قدم ( 1986)املصممدق،  آراء اسممتشممارية و قد اسممتقرت املحكمة العليا على هذا املبدأ منذ تأسمميسممها وحتى اآلن ،

الرئيس )واشمممممنطن( إلى املحكمة التحادية سممممملسممممملة من األسمممممئلة املتعلقة بتفسمممممير املعاهدات املعقودة مع فرنسممممما إلبداء 

ا ( . وهو مر لم تنشممأ عن قضممية مطروحة أمامهال ترى من املناسممب إعطاء رأي في أموًّفيها ، أجابت املحكمة بأنها )ها رأو
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يعرف بقاعدة  أن القاضمم ي ل يسممتفتى  بمعنى أنه ل يجوز أن يطلب من القاضمم ي إصممدار فتوى، ذلك أن قيام القاضمم ي 

ض عليه الملزاع وقبل أن يسمممع دفاع الخصمموم وح جهم وهو بإصممدار الفتوى هو تعبير عن رأيه في شممأن ما قبل أن يعرًّ

 لحق الدفاع الذي يعتبر من أهم الضمانات املقررة لملفراد لدى ممارستهم حق التقاض ي، و من املعروف 
ً
ما يعد إهدارا

حية الًّأن قيام القاضممممم ي باإلفتاء أو تقرير رأي ملصممممملحة أحد الخصممممموم في الدعوى يعتبر من األسمممممباب املؤدية إلى عدم صممممم

 من سماعها
ً
وهناك عدة صور لرقابة المتناع ،  (2004)امل جم الوسيط،  القاض ي لنظر الدعوى ويكون بالتالي ممنوعا

ًّ:منها

 :الدفع بعدم الدستورية 

فيطعن الطرف  ممما،طرفي الملزاع تطبيق قممانون  ويطممالممب أحممدإن املحمماكم تمممارس هممذا الحق عنممدممما يطرح أمممامهمما نزاع 

هذه الطريقة طريقة الدفع الفرعي ول يحق ألي شمممممممممممخص الطعن بعدم  ويطلق علىية هذا القانون اآلخر بعدم دسمممممممممممتورًّ

إنه إذا رأى شمممممممممممممخص أن قانونا ما يخالف الدسمممممممممممممتور فال يحق له أن يتقدم  أصممممممممممممملية، أيدسمممممممممممممتورية القوانين بصمممممممممممممورة 

فيبمممادر همممذا  ئيمممة،قضمممممممممممممممماللمحكممممة للطعن بهمممذا القمممانون، بمممل يجمممب أن يكون القمممانون يطبق على الشممممممممممممممخص في دعوى 

وفي هذه الحالة يكون اختصمماص املحكمة بالتأكد من دسممتممممممممممممممممممممممممممممممممورية  القانون.الشممخص إلى الطعن بعدم دسممتورية هذا 

 عن الممدعوى املنظورة 
ً
املحكمممة النظر في صممممممممممممممحممة هممذا الطعن، فممإذا تبين لهمما إن  أمممامهمما، وعلىالقممانون قممد جمماء متفرعمما

ًّ.عليهالدعوى بما فيه صالح املتهم أو املدعى  وتفصل فيطبيقه القانون غير دستوري امتنعت املحكمة عن ت

إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الوليات املتحدة هي قضاء امتناع تقوم على نظام السوابق القضائية  

 األمرًّ .درجمممةمنهممما  واملحممماكم األدنىاملحكممممة التي في درجتهممما  وتقيمممد بمممهحيمممث تتقيمممد كمممل محكممممة بمممالحكم المممذي تصممممممممممممممممدره 

ًّ(2004ي )امل جم الوسيط، القضائ

أن  ويطلب منهاالطريقة يحق ألي شمممممممممممممخص أن يلجا إلى املحكمة  وبحسمممممممممممممب هذهوهي صمممممممممممممورة من صمممممممممممممور رقابة المتناع 

 قضممممممممممممممائيا إلى املوظف املختص بعدم  وللمحكمة أن دسممممممممممممممتوري،توقف تنفيذ قانون ما على اعتبار إنه غير 
ً
تصممممممممممممممدر أمرا

مهمة إصدار األمر القضائي في الوليات املتحدة هو من اختصاص محكمة اتممممممممممممحادية مكونة  حظ إنويالًّ القانون،تنفيذ 

ًّ (2004ساير، ) .العلياويجوز الطعن في قرارات هذه املحكمة أمام املحكمة التحادية  قضاة، 3من 

ن املحكمة أن تممممممممممممممممممممممممممممممصمدر للشمخص أن يطلب م وبمقتضماه يحقومن الصمور األخرى لرقابة المتناع هو الحكم التقريري 

 أم ل 
ً
الحالة ل يتم الفصل في املوضممممممممممممممممممممممممممموع إلى  وفي هذهحكم تقرر فيه ما إذا كان القانون الذي سيطبق عليه دستوريا

 من الفقه  وتالقي هذه الطلب.أن يصدر حكم من املحكمة حول هذا 
ُ
ن ألن املحكمة تستطيع أ األمريكي،الطريقة تأييدا

رية أو عدم دستورية قانون ما حيث أن هذه الطريمممممممممممممممقة تنسجم مع الغاية من تممممممممممممخويل املحاكم تعلن عن رأوها في دستوًّ

ًّ.سلطة الرقابة على دستورية القوانين

 :الرقابة عن طريق اإللغاء 2.1.2

ر ون غينأن تحكم ببطالن القا ويحق للمحكمةوتتمثل هذه الرقابة في تشممكيل محكمة خاصممة أو أعلى محكمة في البالد 

ًّللدستور.، أي إن قرارها يلغي القانون املخالف الدستوري بالنسبة للجميع
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 الرقابة القضائية الدستورية. أهميةاملطلب الثاني:  2.2

سممممممنبحث في هذا املطلب التعريف بالرقابة القضممممممائية على دسممممممتورية القوانين وأسمممممماليبها في األنظمة الدسممممممتورية للدول 

ًّجال.املختلفة وبقدر ما يسمح به امل

 بالرقابة القضائية التعريف 1.2.2

 ل 
ً
 وعبثا

ً
 بحتا

ً
 نظريا

ً
ان عدم تقرير الوسمممميلة الفاعلة لحماية مبدأ سمممممو الدسممممتور، يجعل من مبدأ سمممممو الدسممممتور أمرا

ك لذل؛ التشممممريعية السمممملطةالسمممملطات الخرى عليه ول سمممميما  واعتداء لنتهاكطائل من وراءه، ويدع الدسممممتور عرضممممه 

لحماية مبدأ سممممممممممممممو الدسمممممممممممممتور هي تنظيم الرقابة على  والرئيسمممممممممممممية الفاعلة الضممممممممممممممانةالدسمممممممممممممتوري على ان  يتفق الفقه

ًّ(2005)جمال الدين، . دستورية القوانين

ا الدستورية في الدول املختلفة ال انه األنظمةوعلى الرغم من اختالف وسائل الرقابة على دستورية القوانين باختالف 

ًّ(2003بوديار، )القضائية. والرقابة  السياسيةين رئيسيين هما الرقابة بمجملها تؤول الى اسلوب

مراقبة دسممممممممممتورية القوانين، أي أن يتولى القضمممممممممماء فحص  قضممممممممممائيةان تتولى هيئه  القضممممممممممائية، هوًّواملقصممممممممممود بالرقابة 

ًّ.(1971ر )ليلة، القوانين ليتحقق من مطابقة احكامها للدستوًّ

الدسمممتور من اختصممماصمممها الرقابة على دسمممتورية القوانين عندما تكون الرقابة جعل  القضمممائية التي الجهةوهذا يشممممل 

وكذلك يشممممممل املحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها عند نظرها بدسمممممتورية  مركزية، أي قضممممماء دسمممممتوري متخصمممممص.

ًّ (1960املجد،  بوًّ)أ صالقوانين، عندما تكون الرقابة ل مركزية أي عندما ل يكون هناك قضاء دستوري متخص

 من الحياد واملوضممموعية وبعده عن الهواء والملزوات، والسمممتقالل في اداء مهماته. وما 
ً
 ملا يتسمممم به القضممماء عامة

ً
ونظرا

يتوفر لدى القضمممممممممممممماة من مؤهالت قانونية تسمممممممممممممممح لهم بالضممممممممممممممطالع بمهمة فحص القوانين للتحقق من مدى مطابقتها 

ًّتورية القوانين هي أفضل وسيله لحماية احكام الدستور.ألحكام الدستور، فأن الرقابة القضائية على دس

مما يجعل الرقابة القضائية على  والعالنيةيضمنه القضاء لملفراد من حرية التقاض ي وحق الدفاع  يضاف الى ذلك ما

ى عل القضمممممممممممممممائيممةبممالرقممابممة  الحممديثممةولممذلممك فقممد أخممذت الكثير من الممدول  دسممممممممممممممتوريممة القوانين رقممابممة حقيقيممه وفعممالممه.

 بعد أن اجمع الفقه على فشل أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين لعيوبه دس
ً
تورية القوانين وخصوصا

ًّ.(1954، )عصفورًّه التي تعرض لها من قبل الفق الشديدة ولالنتقادات، الكثيرة

د وجه ل أن بعض الفقه قوعلى الرغم من كل املزايا التي يتمتع بها أسممملوب الرقابة القضمممائية على دسمممتورية القوانين ا

القضمممممائية على دسمممممتورية القوانين يمكن  للرقابةولكن يالحظ أن معظم النتقادات التي وجهت  اليه بعض النتقادات.

ضائية ذاتها،  الى الرقابة القالرد عليها وتفنيدها بسهوله، ألنها في الواقع كانت موجهه الى تطبيقات الرقابة القضائية لًّ

ًّ(2009، )البحريًّ. لها املختلفةمحاولة عال  ما ظهر من عيوب الرقابة القضائية أثناء التجارب  نها تهدف الىإوًّ

على  سمممممممممممممبق الدول في ذلك،أية على دسمممممممممممممتورية القوانين، وكانت مريكية مهد الرقابة القضمممممممممممممائوليات املتحدة األًّوتعتبر ال

 على مبدأ الرقابة القضمممممممائية علأالرغم من 
ً
ى دسمممممممتورية القوانين، ولكن تقرر هذا الحق ن دسمممممممتورها لم ينص صمممممممراحة

خر.
ّ
ويربط املؤرخون بين الرقابة القضممممممممممممممائية على دسممممممممممممممتورية  بواسممممممممممممممطة القضمممممممممممممماء من جانب وتأييد الفقه من جانب ا
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القوانين وبين اول حكم للمحمة التحادية العليا المريكية قررت فيه مبدأ الرقابة القضمممممائية على دسمممممتورية القوانين. 

ًّ.تفصيات القضية، د.ت() 1803)ماربوري ضد ماديسون( عام ًّلشهير في قضيةوهو حكمها ا

 لهذا املبدأ على الرغم من أن  باسمومنذ ذلك الحكم ارتبط هذا املبدأ 
ً
القاض ي )جون مارشال( وأعتبره البعض منشئا

ن ى دسممممممممممممممتورية القوانيمحاكم بعض الوليات المريكية كولية )فرجينيا( كانت قد أخذت بمبدأ الرقابة القضممممممممممممممائية عل

 كبير في عملية رقابة الدساتير  قبل أن تأخذ به املحكمة التحادية العليا.
ً
ويرى الباحث أن الرقابة القضائية تلعب دورا

 حتى تصبح صالحة للمجتمع ومفيدة، ويمكن ذلك علي أرض الواقع بعد مراجعتها وتمحيصها 
ً
والقوانين وفحصها جيدا

ًّعبر الرقابة القضائية

 صور الرقابة القضائية على دستورية القوانين 2.2.2

  الرقابةتتعدد أسمممممماليب 
ً
 املترتبة ملثارًّلالقضممممممائية على دسممممممتورية القوانين في الدول املختلفة ال أنه يمكن تقسمممممميمها تبعا

القضممممائية  ةلى الرقابة القضممممائية على دسممممتورية القوانين بطريق الدعوى املباشممممرة او الصمممملية والرقابإعلى هذه الرقابة 

ًّبطريق الدفع بعدم الدستورية.

 :غاء(ل)رقابة اإلاالصلية الرقابة القضائية عن طريق الدعوى املباشرة أو  1.2.2.2

ما طعن به أمامه، ويترتب على هذا الحكم  إذالغاء القانون املخالف للدسمممممتور إيقصمممممد بها حق القضممممماء في أن يحكم بوًّ

يرفع الطعن بدسمممممممتورية القوانين أمام محكمه معينه حددها الدسمممممممتور، ويكون كأن لم يكن. وًّ واعتبارهبطالن القانون 

 
ً
ًّ.(1971، للكافة )ليلةحكم هذه املحكمة ملزما

ليتخلص بصممممممممممموره نهائية من  لسمممممممممممتخدامهامن طرق الرقابة بأنها وسممممممممممميلة طجومية يبادر الفرد  الطريقةوتوصمممممممممممف هذه 

من طرق الرقمممابمممة وجود نزاع معين مرفوع أممممام  الطريقمممةذه ول يشممممممممممممممترط في هممم القمممانون غير المممدسممممممممممممممتوري قبمممل تطبيقمممه.

القضممممماء أو انتظار تطبيق القانون املشمممممكوك في دسمممممتوريته لكي يطعن فيه، لذلك توصمممممف هذه الدعوى بأنها أصمممممليه أو 

مباشممممممممرة. مع أن بعض الفقه قد انتقد تسمممممممممية هذه الدعوى بالدعوى الصمممممممملية على أسمممممممماس أنه زيادة ل مبرر لها، ألن 

ًّصطالح الدعوى بذاته يفيد بأنها دعوى مبتدأه أو أصليه.ا

اذ أن الحكم بإلغاء القانون لعدم دسممممممتوريته فيه  والفاعليةمن طرق الرقابة القضممممممائية بالحسممممممم  الطريقةوتتميز هذه 

 مممما يؤدي الى تحقيق
ً
 اعممدام لوجوده والتخلص منممه بشممممممممممممممكممل نهممائي. ول يمكن أثممارة الملزاع حول دسممممممممممممممتوريتممه مسممممممممممممممتقبال

د لحقه ولكنها ق ةوالرقابة القضممممممممممائية بطريق الدعوى الصمممممممممملية هي من حيث الصممممممممممل رقاب الوحدة القانونية في الدولة.

ًّ.1937لعام  ايرلنداابقه، كما أخذ بذلك دستور س رقابةتكون 

هذه ا بالقضممممممممممممممائية التي يعهد اليه الجهةمن حيث  األصممممممممممممممليةعن طريق الدعوى  بالرقابةوتختلف الدسمممممممممممممماتير التي أخذت 

ودستور كولومبيا  1874، فمنها من أوكلها الى اعلى محكمه في النظام القضائي للدولة مثل دستور سويسرا لعام املهمة

)الخطيب،  1973ودسممممممممممتور السممممممممممودان لعام  1960ودسممممممممممتور الصممممممممممومال لعام  1931ودسممممممممممتور فملزويال لعام  1886لعام 

2004).ًّ
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ودسممممممتورها  1920، مثل دسممممممتور النمسمممممما لعام متخصممممممصممممممةمه دسممممممتوريه الى محك الرقابةومن الدسمممممماتير من أوكل مهمة 

والدسمممتور  1950والدسمممتور السممموري لعام  1947والدسمممتور اليطالي لعام  1931والدسمممتور السمممباني لعام  1945لعام 

ًّ)القانون الساس ي العراقي(. 1925والدستور العراقي لعام  1971املصري لعام 

 من تاريخ  املحكمةجم عن قرار وتختلف الدسممممممماتير في الثر النا
ً
بعدم دسمممممممتورية قانون ما، فبعضمممممممها يعتبر القانون ملغيا

ًّ.بعدم دستورية القانونًّ صدور قرار املحكمة

 :الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية )رقابة االمتناع( 2.2.2.2

بين لها ت إذاالقانون املخالف للدسمممممتور، املحكمة عن تطبيق  امتناعمن طرق الرقابة القضمممممائية،  الطريقةيقصمممممد بهذه 

أمامها وذلك بتغليب  مرفوعةاو من تلقاء نقسمممممممممها، في دعوى  املصممممممممملحةعدم دسمممممممممتوريته بناًء على دفع يقدمه صممممممممماحب 

 ذاإحكم القانون العلى )الدسممممممممتور( على حكم القانون الدنى في سمممممممملم التدر  التشممممممممري ي للنظام القانوني في البلد. أما 

ًّ.(2004، الخطيب)أمامها  املعروضةحة القانون وموافقته للدستور فأنها تطبقه على الدعوى تبين لها ص

أو اداريه أو قضممية أحوال شممخصمميه.  جنائيةاملرفوعة أمام القضمماء سممواء كانت مدنيه أو تجاريه أو  القضمميةول وهم نوع 

 عن المدعوى  الحمالمةفي همذه  املحكممة اختصممممممممممممممماصألن 
ً
أممامهما، فهو طريق غير مبماشمممممممممممممر  ملنظورةا األصممممممممممممممليمةيعتبر متفرعما

بعض  اعتراضللطعن في دسممممممتورية القانون. لذلك يطلق عليه الفقه الرقابة القضممممممائية عن طريق الدفع الفرعي، رغم 

ًّ.التسميةالفقه على هذه 

قد صممممممدر فيها حكم اكتسمممممب  الدسممممممتورية في كل مراحل الدعوى بشممممممرط أل يكونًّالدفع بعدم  املصمممممملحةويسممممممتطيع ذوو 

وتثبت الرقابة عن طريق الدفع بعدم  صممممممممممليه.الدسممممممممممتورية بصمممممممممموره أرجة البتات، ول يحق ألي شممممممممممخص الطعن بعدم د

ًّ(.2004 الخطيب،) الدستورية لجميع املحاكم في النظام القضائي على اختالف انواعها ودرجاتها

ذ وانتشرت الى بقية دول العالم، ا الطريقةواملثال الرئيس ي لذلك هو النظام الدستوري المريكي الذي ظهرت فيه هذه 

نمممما تملمممك همممذا الختصمممممممممممممممماص جميع الجهمممات إنظر الطعن في دسممممممممممممممتوريمممة القوانين وًّل تختص املحكممممة العليممما وحمممدهممما ب

فاملحاكم التحادية تراقب دستورية القوانين التممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي التحادية، القضائية سواء في الوليات املختلفة أو في الحكومة 

ًّتسممممممممممممنها الوليات 
ً
دسممممممممممممتورية، وكذلك تراقب دسممممممممممممتورية القوانين التي يسممممممممممممنها  سممممممممممممواء أكانت قوانين عاديه أم نصمممممممممممموصمممممممممممما

ويتمتع ، الوليات)الكونغرس(. أما محاكم الوليات فأنها تراقممممممممممممممممممممممممممممب دستورية القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في 

ذا تناع املحكمة عن تطبيق هامن إوبالتالي ف لى أطراف الدعوى فقط،قرار املحكمة بحجيه نسمممممممممبيه ألن أثره يقتصمممممممممر ع

ًّ(.2007)السيد،  القانون ل يؤثر على املحاكم الخرى ول يمنعها من تطبيق نفس القانون في دعاوى أخرىًّ

ولقد أخذت الكثير من الدول الحديثة بالرقابة القضممممممممممممممائية على دسممممممممممممممتورية القوانين بطريق الدفع بعدم الدسممممممممممممممتورية، 

ّقخر أسممتقر قضمما ها على فرض هذه الرقابة. بعضممها نصممت على ذلك
ّ
 في صمملب الوثيقة الدسممتورية وبعضممها ال

ً
 صممراحة

 على طريقة الدفع الفرعي بعدم الدستورية، الدستور الروماني لعام 
ً
والدستور  1923ومن الدساتير التي نصت صراحة

قضمممممممممما ها على فرض هذه الرقابة من دون . أما الدول التي أسممممممممممتقر 1946والدسممممممممممتور الياباني لعام  1933البرتغالي لعام 

وء الى األسباب التي تدفع الى اللج إن منيمكن القول  وأستراليا. بلنص دستوري فمنها املانيا واليونان والملرويج وكندا 

ًّالرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية هو عدم تنظيم الدستور للرقابة على دستورية القوانين.
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امللغى سمممكت عن تنظيم  1970تموز  16في ظل النظام السمممابق مثل هذا التوجه ألن دسمممتور  ولقد ظهر لدينا في العراق

ا سمممممممملرى وكم الرقابةقيام مثل هذا النوع من  بإمكانيةالرقابة على دسمممممممتورية القوانين مما دفع ببعض الفقه الى القول 

ًّ
ً
 تجدر ، لحقا

ً
طريقة الرقابة القضممممممممممائية بطريق الدفع  الى أن دسمممممممممماتير بعض الدول قد قررت الجمع بين الشممممممممممارةوأخيرا

عند بحث القضممماء دسمممتورية القوانين، ومن هذه  األصمممليةبعدم الدسمممتورية وطريقة الرقابة القضمممائية بطريق الدعوى 

ًّ.1948لعام  اإليطاليالدساتير الدستور 

ة على صور الرقابة القضائي إحدىل بد من تبيان أن الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية، هي  النهايةوفي 

 أخرى للرقابة القضمممممممائية ل تقل 
ً
ريقة عن ط أهميةدسمممممممتورية القوانين في الوليات املتحدة األمريكية. وأن هناك صمممممممورا

عالن )أوامر املنع( والرقابة بطريق الًّ الدفع الفرعممممممي بعدم الدستورية تتمثل هذه الصور بالرقابة بطريق األمر القضائي

ًّالحكم التقريري. القضائي أوًّ

 مفهوم املحكمة الدستورية وبيان سلطتها ملمارسه الرقابة وفيه مطلبان .3

 الدستورية.مفهوم املحكمة  1.3

في البالد، تتحدد طريقة اختيار قضمممماتها وصممممالحياتها  سمممملطة قضممممائية وهي أعلى املحكمة الدسممممتورية العليا تسمممممى أحيانا

ضمممممممممممممن دسممممممممممممتور الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بشممممممممممممكل عام فإن املحكمة الدسممممممممممممتورية هي صمممممممممممماحبة القول 

الذي هو التشمممممممريع األعلى في البالد ول يجوز  الدسمممممممتورًّ مع حكم قضمممممممائي أو قانونًّ الفصمممممممل بتوافق أي قرار أو مرسممممممموم أو

مخالفته ويتم إحالة الدعوى إلى املحكمة الدسممممتورية عادة من طريقين األول هو شممممك املحكمة بعدم دسممممتورية قانون 

أو أي جهة أخرى حسمممممممممممممب ) البرملان أو للحكومة معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسممممممممممممممة دسممممممممممممممتوريته، أو يمكن

الدسممممممتورية العليا بالنظر في دسممممممتورية  دسممممممتور كل بلد( الطعن بدسممممممتورية تشممممممريع أو حكم قضممممممائي ما فتقوم املحكمة

 وفق 
ً
املوضممموع املطعون فيه. كما تختص املحكمة الدسمممتورية بتفسمممير مواد الدسمممتور بناًء على طلبات تقدم إليها )أيضممما

 .لالسترشاد أثناء وضع املراسيم والتشريعات بلد(،دستور كل 

حسب دستور كل دولة. إن األحكام  رئيس الجمهورية وقد يضاف إلى صالحياتها محاكمة كبار املسؤولين في الدولة مثل

 .على سلطة قضائية في البالدالصادرة على املحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن باعتبارها أ

 القرارات.سلطه املحكمة الدستورية ملمارسه الرقابة القضائية على إصدار  2.3

تلك الحقوق والحريات األسممماسمممية في  وهي’ًّاألسممماسممميةسممملطة حماية حقوق النسمممان وحرياته  على( )د( 15نصمممت املادة )

سممممممممممممملطة املحكمة الدسمممممممممممممتورية في  على( وهي التي اكدت 47) إلى( 27في البند الثاني في املواد من ) الواردةوثيقة الحقوق 

ًّ. (2006، يوسف)الدستورية ( من تحصين أعمال السلطة القضائية في رقابة املحكمة 2( )15بنص املادة ) ابتهارق

وعليه يرى الباحث أن األزمة القانونية الناتجة عن ضممممممممممممعف الرقابة القضممممممممممممائية السممممممممممممبب الرئيسمممممممممممم ي فيها غياب املحكمة 

 يتم  الكامل ولسمممممممممممميمالدسممممممممممممتورية عن القيام بدورها ا
ً
أنها تمثل أعلى سمممممممممممملطة قضممممممممممممائية في البالد ولكن لملسممممممممممممف أحيانا

ًّ دورها.تجميدها بسبب باألزمة القانونية ويضعف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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( )هم( جميع التشريعات الصادرة من املجلس القومي التحادي 15تخضع املادة ) دستورية القوانين: فيالفصل  1.2.3

جلس الوطني ومجلس الوليمممات جميعهممما تخضممممممممممممممع للرقمممابمممة القضممممممممممممممممائيمممة للمحكممممة المممدسممممممممممممممتوريمممة فممماذا كمممانمممت تلمممك أي امل

يانة صمممم علىبذلك يكون على املحكمة أن تعمل  الوليات،التشممممريعات تتعارض مع الدسممممتور القومي التحادي ودسمممماتير 

ًّالنتقالية.اتفاقية السالم الشامل في ظل الفترة 

سمممممملطة املحكمة في  على( )و( 15تنص املادة ): مســـــتويات أجهزة الحكم علىزعات الدســـــتورية الفصـــــل في املنا 1.2.3

هنا الختصاصات الحصرية او املشتركة أو املتبقية وًّ بشأنالفصل في النازعات التي تثور بين أجهزة الحكم فيما يتعلق 

 في توطيد نظرية توزيع املوارد في
ً
 اسمممممماسمممممميا

ً
الجدول من )أ( )همممممممممممممممممممم( واملنقولة من اتفاقية  تلعب املحكمة الدسممممممتورية دورا

وتسمممممتعين املحكمة الدسمممممتورية بما ورد في  .)هممممممممممممممممممم( إلىمنها في الجدول من )أ(  في الجزء الخامس الواردةالسمممممالم الشمممممامل 

ًّ(1989، الشعير بوًّأ)املشتركة الجدول )و( من الدستور املتعلق بتسوية الملزاعات بالنسبة لالختصاصات 

هم أم التحادي. ومن لتقوية النظا أجله وذلكاص هو الذي قامت عليه الرقابة القضممممممممممممممائية ومن ولعل هذا الختصمممممممممممممم

القضايا التي قضت بها املحكمة التحادية العليا برئاسة رئيس القضاء جون مارشال مؤسس الرقابة القضائية في ظل 

يه تلك السمممممممممابقة تشمممممممممريع صمممممممممادر من والتي قررت ف لند(األنظمة الدسمممممممممتورية هي قضمممممممممية )ماكيولوش ضمممممممممد ولية ميري 

تشممريع يتعلق بمؤسممسممة اتحادية وهو فرع بنك الوليات املتحدة المريكية في  بإصممدارًّمجلس ولية بحسممب اختصمماصممها 

م( والتي اثارت عاصمممممممممفة من الهجوم قاده قاضممممممممم ي املحكمة العليا في ولية ميري لند القاضممممممممم ي 1918تلك الولية سمممممممممنة )

ًّ.(2006يوسف، ) اضطر مارشان للرد عليه في الدفاع عن نفسه حتىروان مقدمها جون مارشال 

 وتتلخص وقائع تلك الدعوي في االتي

أصمممممممممدرت ولية ميري لند تشمممممممممريعات تجمع كل البنود التي لم تصمممممممممادق عليها ان تصمممممممممدر اوراق مالية نقدية ال بناء علي 

لر وفي حالة عدم دفع تلك الضمممممريبة، تفرض دو15.000ًّدمغة ورقية تحصمممممل عليها بعد دفع ضمممممريبة باهظة تقدر بمبلغ 

ًّكل مخالفة دولر عن 50عقوبة مصممممممممممممممادره  لتمور( هو فرع لبنك الوليات املتحدة وهو مؤسممممممممممممممسممممممممممممممة  بوًّأوكان فرع بنك )’

نشمممممممممممم ئ في ولية ميري لند ورفض دفع الضممممممممممممريبة وقدم للمحاكمة امام محاكم تلك الولية التي قضممممممممممممت في 
ُ
اتحادية قد أ

البنك بدفع تلك الضممممممممممممممريبة وكان )ماكليوتوش( صممممممممممممممراف البنك قد أصممممممممممممممدر اوراق نقدية دون اللتزام  حكمها الزام فرع

بقانون الولية ثم رفعت ضمممممممممممممده تلك الدعوي لصمممممممممممممالح الولية. لقد طعن في ذلك الحكم امام املحكمة العليا التحادية 

 ملدة تسمممممممعة ايام امام املحكمة بواسمممممممطة كب
ً
 قانونيا

ً
ار رجال القانون في ذلك الوقت وكان رأي جون وقد اثير حولها جدل

 عن أعظم ورقة حكم 
ً
الرغم مما ذكرنا في مكان اخر واجه مارشممممممممممان انتقادات  علىمارشممممممممممان رئيس املحكمة يعبر عموما

 ان هذا تقليد غير 
ً
حادة من أحد أعضمممماء ولية )فرجينا( في الصممممحف حتى اضممممطر مارشممممال للرد عليه في الصممممحف علما

ًّ    .(2006 ،)يوسف مستحب

ًّ  
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ممارســـــه الرقابة القضـــــائية الدســـــتورية لقرارات رئيس الجمهورية  الثالث: شـــــروطاملبحث . 4

 وفيه مطلبان:

 املطلب األول: الشرط األول غيبة البرملان. 1.4

تكون رقابة البرملان على رئيس الجمهورية في غالب األحيان غير مباشرة بواسمطة مجموعة من الطرق والوسائل التي 

ن البرملان من التأثير والضغط على الحكومة، أو إعمال املسؤولية السياسية للحكومة، أو عن طريق النص على 
ّ
تمك

آخر نوع من أنواع الرقابة هو الرقابة القضائية التي تمثل الضمانة  .وجوب اجتماعمه خمالل الظروف الستثنائية

يمسك بيده امليمزان بمين مقتمضيات المضرورة ومقتضيات  الحقيقيمة لحقموق األفراد وحرياتهم، فالقضاء هو الذي

املشروعية، أي يوازن بين مقتضيات ما تدعي السلطة أنمه ممصلحة عاممة ومقتضيات ما يدعي األفراد من مشروعية، 

مين ب وذلك لحماية حقوقهم وحرياتهم من التعمدي والنتهاك غير املبرر، ويجري كل ذلك في إطار من املوازنة الدقيقمة

ًّ .اعتبمارات املحافظة على حقوق األفراد وحرياتهم وبين سالمة الدولة ودرء األخطار التي تتهددها

ا من عناصر دولة القانون، وضمانة ا أساسيًًّتكمن أهمية الرقابة على السلطات لرئيس الجمهورية في كونهما عنمصرًًّ

لحقوق األفراد وحرياتهم التي تصبح عرضة لالنتهاك في ظل  لحترام مبمدأ المشرعية وبالتمالي احتمرام الدستور، وحماية

صبح في إطار ل شرعية مقننة، التي في ظلهما تتركز جميع السلطات تلتي تباح فيها املحظورات، وًّا الستثنائيةالظروف 

ة ة مفسدفالسلطالتعسف والستبداد،   منالجمهورية بيد رئيس الدولة، إذ أن إقرار الرقابة الفعالة يمنع رئيس 

لذا لبد من اقتران السلطة بالرقابة من أجل إيجاد التموازن بمين المسلطة والحريمة " والسلطة املطلقة مفسدة مطلقة

ا للعدالة وإرساء أسس دولة القانون التي نصبو ا ومحكومين للقانون على قدم املساواة، تحقيًقًّوخضوع الجميع حكاًمًّ

ًّ.(2012)عباس،  لبلوغه

ًّذا املوضوع في وقتنا الراهنمية هوتزداد أه
ً
 ا، حيث يعيش العالم بصفة عاممة والمدول العربية بصفة خاصة ظروف

والتي شهدت الكثير من م، 2011استثنائية، ومن بين األسباب املباشرة للتحولت التي يعيشها العالم العربي منذ عام 

مة العربيمة التمي تكمرس تفموق المسلطة التنفيذيمة على الخروقات والنتهاكات للقمانون ولحقوق األفراد وحرياتهم : األنظ

مما  ؛رأسها رئيس الجمهورية وتجعله محور النظام السياس ي في الدولة، بمنحه سلطات واسعة وتركيز السلطة بيده

ا إلى اختيمار ممن املبررات التي دفعتن .أدى إلى التعسف والستبداد، مع غياب الرقابة الفعليمة الناجعة وانعدام املسؤولية

هذا املوضوع مبمررات موضموعية تكممن في الفمراغ الدستموري في الجزائر فيما يخص موضموع الرقابمة علمى المسلطات 

الستثنائية لرئيس الجمهورية على الرغم من أهميته وخطورتمه، وخاصمة أن الجزائمر قد مرت بمثل هذه الظمروف 

رئ وكمذا الحمصار في مرات عدة، وقد عشنا عشرية دموية لزالت آثارها ممتدة إلى الستثنائية، إذ تم إعالن حالة الطوا

ًّيومنا همذا، وانعمدام الرقابة في ظل هذه الظروف يؤدي إلى نتائج وخيمة. 

.الثاني عدم غياب البرملان  الثاني: الشرطاملطلب  2.4
ً
 أصال

ام البرملمان وهذا األخير بدوره تحكمه مجموعة من العتبارات ا أمرئيس الجمهورية غير مسئول سياسيًًّ البرملانية:الرقابة 

ما فيما يخص أهم ضمانة لحقوق األفراد ودولة القانون، أل ى، ألشخصية مما يجعل رقابته بدون جدوًّالسياسية وا
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مر ممن أعمال تبوهي الرقابمة القمضائية، فنجد أن األعمال الستثنائية لرئيس الجمهورية تفلت من رقابة القضاء ألنها تع

الجمهورية، بمعنى أن املؤسس الدستوري رئميس السيادة، إذ لم يسبق للقضاء الجزائري أن تمصدى لعممل صمادر عمن 

 لذا ارتأينا التطرق لدراسمة همذا املوضموع ؛وفعاليتهاالواقع كشف عدم نجاعتها  الجزائري قد أوجد أجهزة رقابية إل أن

ًّ.(2011)الخطيب، 

نقمائص والثغرات التي قد نجد لها الحلمول وهذا عن طريق الستفادة ممن الجتهادات التي تركها الفقه وتوضميح ال

إضافة إلى هذا  .والقضاء الفرنسيين واملصريين بإجراء دراسممة مقارنة بين األنظممة التالية: الجزائري والفرنس ي واملصريًّ

ضموع، إذ يلقمى موضوع سلطات رئيس الجمهورية في الظروف يوجد مبرر آخر هو قلة الدراسات املتعلقة بهذا املوًّ

ا من الهتمام من طمرف الباحثين في مجال القانون الدستوري، إذ توجد دراسات وبحموث عديمدة تناولمت الستثنائية نوعًًّ

سات الدرالمرئيس الجمهورية، فإن  الستثنائيةهمذا املوضوع بإسهاب، أما فيما يخص موضوع الرقابة على السلطات 

ا ما خاصة الجزائرية منها، على المرغم من أهمية املوضوع، األمر الذي يفرض علينما البحمث املتعلقة به قليلة نوعًًّ

نا نساهم ولو بالقليمل فمي إثمراء همذا املوضوع،  الستثنائيةومعالجمة موضموع الرقابمة على األعمال 
ّ
لرئيس الجمهورية، لعل

 .منه الباحثون واملختصون في القانون الدسمتوري في إنجاز بحوثهم وتنمية معارفهم الفكرية وتقديم مرجع جديد يستفيد

، فتتمثل في رغبتنا في إرساء دعائم دولة القانون، التي تمضمحل ويتهددها الخطر في ظل الظروف أما املبررات الذاتية

ص وتضيق في ظل الستثنائية
ّ
 حالة الضرورة قد تؤدي فمي هذه الظروف، كما أن، إذ أن حقوق األفمراد وحريماتهم تمتقل

بعمض الحمالت إلى الخرو  عن مبدأ الشرعية من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة وكيانهما، وتركيمز السلطة في يد 

ًّ
ً
ًّا لكمل السلطات شرعًًّالسلطة التنفيذية وحدها وخاصة رئيس الجمهورية الذي يصبح مالك

ً
ا، يًًّا وقاضا ومشرعًًّا، منفذ

ا األمر يعد إهدارا صارخا ملبمدأ الفمصل بين السلطات الذي يقتض ي التوازن في توزيع السلطة على الهيئات المثالث وهذ

ًّ .(2011) الخطيب،  )التمشريعية التنفيذية و القضائية(

التوفيق  عوالضمانة الوحيدة التي تكفل لنا تحقيق هذه الرغبة هي الرقابة الناجعة علمى أعممال الضرورة، بحيث نستطي

 مما ؛ووجوب احترام قواعد القانون من ناحية أخرىًّ ،الحفاظ على سالمة الدولة واسمتقرارها من ناحية اعتبارين:بين 

الرقابة على األعمال لرئيس الجمهورية في الدساتير املقارنة وتقويمهما لكمي نصل إلى الرقابة أنواع يستلزم دراسة كل 

ًّ.األكثر جدوى ونجاعة

 :الخاتمة .5

بين  اتخلق لنا تعارضًًّ الستثنائيةإشكالية تحتا  إلى البحث واإلجابمة عنهما حيمث أن الظمروف لقد طرحت الدراسة 

اعتبارين اثنين هما : الحفاظ على سالمة الدولة وكيانهما من جهة، ومن جهة أخرى احترام حقوق األفراد وحرياتهم، التي 

فيه سلطات الهيئة التنفيذية بصفة عامة، ورئميس الجمهوريمة بصفة تضيق في ظمل همذه الظروف، في حين تتوسع 

خاصة باعتباره رأس السلطة التنفيذية، إذ أقرت له الدساتير املقارنة سلطات جمد واسعة تنفيذية وتشريعية وقضائية، 

تخاذ الظروف وهذا ما يفتح املجال إلمكانية التعسف فمي اسمتعمال السلطة وانتهاك حقوق األفراد وحرياتهم با

كذريعمة وغطماء للخرو  عن الشرعية، هذا ما يدفعنا للوقوف عند الرقابمة املنمصبة علمى المسلطات  الستثنائية

ًّ لرئيس الجمهورية بمختلف أنواعها ، وتقدير ممدى نجاعتهما فمي الدسماتير املقارنة . الستثنائية
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 النتائج 1.5

  في تحقيق العدالةلرقابة القضائية الدستورية ادور يتمثل.ًّ

 ًّساعد تطبيق الرقابة القضائية الدستورية في حفظ الحقوق والحريات.ت

 طمئنان املجتمع ولسيما القانونين بمسالة الرقابة القضائية الدستورية.ي 

  في حين ذهمب  فقط،من حيمث الشممممممممممممممكمل  املبمدأ،لحظمت مواقف القضممممممممممممممماء المدسممممممممممممممتوري للمدول بين إقرار لهمذا

 .الرقابةفي حين رفض البعض هذا النوع من  واملوضوع،ذا الحق من حيث الشكمممل البعض اآلخر بإقرار ه

  ًّتفعيل الرقابة القضائية. إلىالرقابة القضائية لها أساليب متعددة تؤدي بدورها

 التوصيات: 2.5

 .ًّتفعيل دور الرقابة القضائية الدستورية وعدم تعطيله

 ًّير جميع ما تحتاجه لتسيير دولب العمل.هتمام الدولة باملحكمة الدستورية العليا وتوفا

  إقامة الندوات واملحاضرات لعكس دور الرقابة القضائية الدستورية وملعرفه دورها في تحقيق العدالة

 وسط جمع املسلم. 

  سند لها مهمة الرقابة على
ُ
النص الصريح في الدستور على إنشاء محكمة دستورية عليا متخصصة ت

 دستورية القوانين

 عدم تجميد نشاط املحكمة الدستورية ألي سبب مهما كان األمر ألنها أعلي سلطة قضائية في البالد نوص ي ب

 وبتفعيلها تتحقق الرقابة القضائية.

 قائمة املراجع:. 6

 قليم الوليممممات املتحممممدة األمريكيممممة واإل الرقممممابممممة على دسممممممممممممممتوريممممة القوانين في، (1960)أحمممممد كمممممال ، أبو املجممممد

ًّ.، مكتبة النهضة العربية، القاهرةراهدكتوًّ املصري، رسالة

  ،اإلسكندرية.دار الجامعات املصرية ،دستورية القوانين علىالرقابة  (:1978) لي السيدالباز عالسيد ، 

  ،بغداد جامعة مطبعة، األنظمة السممممممممممممياسممممممممممممية والدسممممممممممممتورية املقارنة(: 2007) حسممممممممممممان محمد شممممممممممممفيقالعاني ،

  .العراق

 دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر.في القانون الدستوريلوجيز (: ا2003)حسن بود  ،يار ، 

 ًّالجامعة الفتراضمممممية، وزارة التعليم النظرية العامة،  القانون الدسمممممتوري ،(2009) مصمممممطفىحسمممممن ، البحري

ًّالعالي، الجمهورية العربية السورية.

 ثقافة للنشممممممر والتوزيع، ، دار الط في السممممممياسممممممية والقانون الدسممممممتوريالوسممممممي(: 2011) نعمان أحمد، الخطيب

 الطبعة السابعة، األردن.
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 ارشمممادات منهجية مع معالجة نموذجية  لدسمممتوري واملؤسمممسمممات الدسمممتوريةالقانون ا(: 1986)رقية  ،املصمممدق

 لبعض املواضيع، دار توبقال للنشر، املغرب.

 كمة الدستورية القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء املح (:2005)سامي  ،جمال الدين

 .، مصرباإلسكندريةثانية، منشأة املعارف العليا، الطبعة ال

 ًّمصر، دار املعارف باإلسكندريةاألولىًّالطبعة الدستوري،القانون (: 1954) سعد ،عصفور ،.ًّ

 الجزائرللكتاب الوطنية املؤسسة ،القانون الدستوري (:1989) سعيدو الشعير، بأ ،.  

 النظرية العامة للمشكلة الدستورية، الطبعة الثانية، مطابع  الدستوريقانون ال (:2004) حعبد الفتا ،ريسا

  .دار الكتاب العربي، مصر

 ر  ،عبممماس
ّ
والعلوم املجلمممة النقمممديمممة للقمممانون ، النظمممام السمممممممممممممميممماسمممممممممممممم ي املنشممممممممممممممود ومبرراتمممهقوممممات (: م2012)عمممما

 .وزو، العدد األولًّمعمري بتيزي جامعة مولود حقموق،الكلية  السياسية،

 القاهرة، دار الفكر العربيالقانون الدستوري،  (:1971)محمد كامل  ،ةليل. 

  ،الوسممممممممممممميط في النظم السمممممممممممممياسمممممممممممممية والقانون الدسمممممممممممممتوري، الطبعة األولى، دار  (:2004) حمدأنعمان الخطيب

  عمان،الثقافة للنشر والتوزيع، 

  ،دار في اإلسمممممممممالم النظم السمممممممممياسمممممممممية والقانون الدسمممممممممتوري ونظام الحكم(: 2006) يس عمر يوسمممممممممفيوسمممممممممف ،

 النهضة العربية، القاهرة.

 ،(: امل جم الوسمميط، 2004) هللا خلف وأحمد محمد والصمموالحي، عطية الحليم ومنتصممر، عبد إبراهيم أنيس

 ، مصر.الدولية الشروق مكتبة- العربية اللغة مجمعتحقيق / مجمع اللغة العربية. 
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 امللخص:

ًّفي إدارة األزمات في األردن، ومن  السمممممممممتراتيجيهدفت الدراسمممممممممة إلى التعرف على دور التخطيط 
ً

 ءدعند الب املهم جدا

ى تخطيط ها تحتا  إلإلى أن القرارات اإلدارية التي تؤخذ في النتباهألي شممركة أو مؤسممسممة  السممتراتيجيفي التخطيط 

ند في األردن العمود الفقري ألي منظومة يسمممت السمممتراتيجيللتخطيط  القرارات. ألنفعال وإدارة في صمممنع  اسمممتراتيجي

ملا له من مخرجات إيجابية، ومن نتائج هذه الدراسمممممممممة أن تطبيق املؤسمممممممممسمممممممممات والشمممممممممركات  عليها صمممممممممان ي القرارات،

طيط وفعالية تطبيق برامج التخ ي األردن يزيد بشمممممكل يومي بشمممممكل ملحوظ،وإدارة األزمات ف السمممممتراتيجيللتخطيط 

إلدارة األزمات. وأوصممممممممممت هذه الدراسممممممممممة بإعطاء الدورات التدريبية في املؤسممممممممممسممممممممممات األردنية، وتطبيق  ،السممممممممممتراتيجي

 .الستراتيجيونشر ثقافة الوعي بالتخطيط  فيها، الستراتيجيأساليب التخطيط 

 إدارة األزمات.  ،الستراتيجيالتخطيط الكلمات املفتاحية: 

Abstract 

This study aimed to identify the role of strategic planning in crisis management in 

Jordan, and it is very important when starting strategic planning for any company or 

institution to pay attention to the fact that the administrative decisions taken in them 

need effective strategic planning and management in decision-making, because 

strategic planning in Jordan is the backbone of any system on which decision makers 

are based, because of its positive outputs, and one of the results of this study is that 

the application of institutions and companies to strategic planning and crisis 

management in Jordan increases significantly Remarkably daily, and effectively 

implementing strategic planning programs, for crisis management. This study 

recommended giving training courses in Jordanian institutions, applying strategic 

planning methods in them, and spreading the culture of awareness of strategic 

planning. 

Key words: Strategic Planning, Crisis Management. 
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مي:امللخص املفاهي  

 في إدارة األزمات في األردن، السمممممممممممممتراتيجيملفاهيم البحثية تعبر عن مضممممممممممممممون دور التخطيط تسمممممممممممممتعرض الدراسمممممممممممممة ا

 ،يالسممممممممممممممتراتيجاألخممذ بمبممدأ التخطيط لملزمممات كجزء مكمممل ملبممدأ التخطيط والتي تسممممممممممممممماهم في وأهميممة التخطيط، 

على تطوير العالقممممات العممممامممممة ودورهمممما في إدارة  وتعتمممممد منظومممممة التخطيط السممممممممممممممتراتيجي إلدارة األزمممممات في األردن

الكيانات اإلدارية وإدارة املخاطر للحد من تبعاتها عبر التخطيط اإلعالمي واليقظة اإلسمممتراتيجية للحد من تداعياتها 

ًّالستراتيجية في إطار الدمج بين التخطيط الستراتيجي والحد من تأثيرات األزمات عبر منهجية إدارية.

وإدارة األزمات في األردن االستراتي يالي يوضح امللخص املفاهيمي للتخطيط الشكل الت  

 

 

 تراتي ياالســــوالشــــكل التالي يوضــــح ملخص للدراســــة البحثية وأهم النتائج واملقترحات للتخطيط 

وإدارة األزمات في األردن.

التخطيط 

دارة اإلستراتي ي وإ

األزمات في األردن

إستراتيجيات 

العالقات العامة 
ودورها في إدارة 

األزمات

إدارة الكيانات 

اإلدارية

إدارة املخاطر

ادارة األزمات

التخطيط اإلعالمي

ودوره في مواجهة 
الكوارث واألزمات

إدارة املخاطر 

واليقظة 
اإلستراتيجية
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 مستقبلية: تطلعات 

.املوائمة بين التخطيط الستراتيجي التنموي وإدارة األزمات بما يساهم في الحد من تبعاتها 

.العمل على الحد من عدم اليقين في الخطط اإلستراتيجية عبر التنبؤ باملخاطر والتداعيات 

.استشراف املستقبل اإلستراتيجية بالتخطيط للمدخالت والتنبؤات املستقبلية 

ف املهددات املؤثرة على التنمية الستراتيجية.استكشا 

.تحليل التغذية الراجعية إلنتاجية املنظمات وتعزيز خطط وإجراءات العملية املؤسساتية 

.مأسسة العمل على إدارة املخاطر وفق منهجية إدارة األزمات بشكل استراتيجي 

 األردن في األزمات وإدارة االستراتي ي التخطيط

 يكشف األزمات ارةإد في الستراتيجي التخطيط تطبيق عدم وأن طيبة بنتائج أثمرًّ إذ األردن، في األزمات ملواجهة الستراتيجي التخطيط تطبيق فعالية إلى ةالدراس توصلت
 .املخاطر من للتقليل الستراتيجي التخطيط لتطبيق املؤسسات معهم تسارع لذا املؤسسة، في الضعف نقاط

ًّ بتقويمها وذلك املؤسمسمات في الخدمات جودة تحسمين على تعمل مناسمبة وبرامج اسمتراتيجيات صمميمبت الدراسمة هذه أوصمت
ً
ًّ داخليا

ً
 في ختصمينوم بخبراء لسمتعانة وخارجيا

 .األزمات إلدارة الستراتيجي التخطيط عمليات في خبراتهم من لالستفادة األردنية املؤسسات مختلف

 ومشاهدة سرد باعتباره الوصفي، املنهج الدراسة اتبعت األهداف لتحقيق

 تقصيه في العلمي الباحث يسلكه الذي األسلوب الطريقة أوًّ وهوًّ الش يء،

 .الطبيعية الجتماعية الظواهرًّ وصف على يقوم والذي العلمية، للحقائق

تعتبر األزمات والكوارث أحد املخاطر التى تهدد منظومة التخطيط الستراتيجي 

حليل تداعيات التخطيط الستراتيجي ودمجها مما يتطلب العمل دراسة وت

بمنظومة إدارة األزمات للحد من أضرارها على الخطط الستراتيجية وفي ضوء 

 عاليةف في الستراتيجي التخطيط ساهم هل :ذلك ظهر التسا ل الرئيس التالي

 ؟وتطبيقاتها في الحد من تداعياتهااألزمات  إدارة

 األردن في واملخاطرًّ األزمة إدارة كيفية ىعل التعرف إلى الدراسمممممممممممممة هذه هدفت

 الستراتيجي في اململكة األردنية الهاشمية. التخطيط طريق عن
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 اإلطار العام: .3

 مقدمة 1.1

 كبيممممممممممرة مممممممممممن األزمممممممممممات وال
ً
تممممممممممي يتفمممممممممماوت حممممممممممدوثها بممممممممممين تلممممممممممك األزمممممممممممات التممممممممممي تحممممممممممدث علممممممممممى يشممممممممممهد العممممممممممالم اليمممممممممموم أعممممممممممدادا

إن حمممممممممدوث األزممممممممممات وتنوعهممممممممما تنظيماتهممممممممما.  اخمممممممممتالفاملسمممممممممتوى الفمممممممممردي والتمممممممممي تحمممممممممدث علمممممممممى املسمممممممممتوى الجمممممممممماعي علمممممممممى 

 للعيممممممممممان، وبممممممممممات مممممممممممن املصممممممممممطلحات املتداولممممممممممة لممممممممممدى الخمممممممممماص 
ً
 مالحظمممممممممما

ً
وتكرارهمممممممممما فممممممممممي العقممممممممممود املاضممممممممممية، أصممممممممممبح أمممممممممممرا

 (.2014)بغدادي. لهذا املفهوم. والعام، كان ل بد التطرقًّ

إن الصممممممممعوبات التي تواجهها مؤسممممممممسممممممممات األعمال في عصممممممممر املعرفة واملعلوماتية وتزايد حدة البيئة التنافسممممممممية في عالم 

جعل املؤسمممسمممات تسممم ى بشمممكل دائم لتحسمممين جودة منتجاتها وخدماتها بصمممورة تتناسمممب  عام،األعمال الدولية بشمممكل 

 االتحسمممين املسمممتمر  حيث يشمممكل مع هذه التحديات،
ً
 ومتغيرا

ً
 أسممماسممميا

ً
ًّللجودة عنصمممرا

ً
 يؤدي دورا

ً
ياغة في صممم سمممتراتيجيا

ًّ(. 2014)زعبي. .األعمال املساهمة في تحسين الجودة استراتيجية

، وذلك ألنه يؤدي إلى رفع  السمتراتيجييعتبر التخطيط 
ً
في جميع املؤسمسمات العربية بمختلف أنواعها ضمرورة وليس ترفا

مجموعة  في تحقيق السممتراتيجييسمماعد تبني أسمملوب التخطيط  جيد، إذة املؤسممسممات إذا تم تطبيقه بشممكل أداء وكفاء

 .يةوالدولمن الفوائد من أهمها: تحديد خارطة طريق املؤسممسممة، وزيادة قدرتها على مواجهة املنافسممة الشممديدة املحلية 

ًّ(.2015)الصمادي.

ة ويرجع ظهور مفهوم إدارًّ كبير في العلوم اإلداريمممة، بممماهتممممامالتي تحظى  إن إدارة األزممممات تعتبر من املفممماهيم الحمممديثمممة

 الدول والحكومات بتحديد السممممممممممياسممممممممممة أو املوقف املالئم الذي يجب إتباعه تجاه الكوارث املفاجئة، اهتماماألزمات إلى 

 للمؤسمممممممممسمممممممممات.وتصمممممممممبح إع إدارتها، تتفاقمالقدرة على  لنعدامإن الكثير من األزمات تبدأ صمممممممممغيرة ونتيجة 
ً
 مدمرا

ً
 صمممممممممارا

ًّ(.2007)إسليم.

 :: األزماتمشكلة الدراسة2.1

وتتجلى مشكلة الدراسة بهذه األزمات العديدة التي تواجه املؤسسات في ، تمثل نقطة تحول حرجة في كيان أي منظمة 

ملمارسمممممممممممممة جد أن اي اإلسمممممممممممممتراتيجيةكوسممممممممممممميلة فعالة ملجابهتها. إن واقع التخطيط  السمممممممممممممتراتيجياألردن وتطبيق التخطيط 

 في الشمممممممركات الكبرى 
ً
بشمممممممكل كبير على تحديد كيفية وصمممممممولها إلى ما تسممممممم ى إليه، فباتت  اعتمدتالتسمممممممييرية خصممممممموصممممممما

هها التي تواج الطوارئًّ، والعمل على مواجهة كافة أهداف املؤسسة استراتيجية لتحقيقأغلب املؤسسات مزودة بخطة 

 تعد من أهم الظواهر التي تواجه املؤسسات والشركات في األردن. وبشكل خاص األزمات التي على املدى البعيد،

 أسئلة الدراسة:3.1

 على مشكلة البحث نطرح األسئلة التالية:
ً
ًّبناءا

  في فعالية إدارة األزمات. اإلستراتيجيةهل ساهم التخطيط 

  إلدارة األزمات في األردن. اإلستراتيجيةهل تم تطبيق التخطيط 



 (151-131ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- ستراتيجية للكوارث وإدارة الفرصمجلة الدراسات اال 

 

 146 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

  أهمية فعالة باملستقبل األردني. ستراتيجيةاإلًّهل لعملية التخطيط 

ًّ :أهداف الدراسة4.1

ويتفرع  ،اإلسممممممتراتيجيةتهدف هذه الدراسممممممة إلى التعرف على كيفية إدارة األزمة واملخاطر في األردن عن طريق التخطيط 

ًّمن هذا الهدف األهداف التالية:

  واألزماتمواجهة هذه املخاطر  اإلستراتيجيةكيف يمكن للتخطيط.ًّ

  اإلستراتيجيةتغطية موضوعي التخطيط .
ً
ًّوإدارة األزمات مفاهيميا

  ًّبإدارة األزمات في املستقبل. اإلستراتيجيةالتعرف على عالقة التخطيط

ًّ أهمية الدراسة5.1

نه ل إذ أ، في إدارة األزمات، في األردن اإلسمممممممتراتيجيةتبرز أهمية هذه الدراسمممممممة من الدور الحيوي الذي يلعبه التخطيط 

 لتوجيممه هممذه العمليممات، ؛ الحيويممة التي تحممدث داخممل املنظممماتهتم بممالعمليممات و
ً
 عمماممما

ً
ًّويحممدد أفكممارًّلكنممه يضممممممممممممممع إطممارا

ً
 ا

عة من السممممياسممممات العامة بمجموًّ اللتزامخالقة يلتزم بها من أشممممرف على هذه العمليات وذلك من خالل وضممممع خطط 

ًّما يلي:وتكمن أهمية الدراسة في، في األردن

 على إثراء معرفتهم والتوصممل إلى نتائج للباحثين، وتعملهذه الدراسممة معلومات قيمة مفيدة  تضمميف ية:العلماألهمية 

ًّجديدة لم يتم التوصل إليها بعد مضافة إلى املجال املعرفي بشكل عام.

، اإلسممممممممتراتيجية: إن دراسممممممممة العالقة بين التخطيط األهمية التطبيقية
ً
جاد له إيخال يتم منإذ  وإدارة األزمات مهم جدا

ًّووهدف البحث العلمي التطبيقي إلى تحديد املشكالت وإيجاد الحلول لها. حلول ملشكلة أو ظاهرة معينة،

ًّ:منهجية الدراسة6.1

اهدة سرد ومش باعتباره املنهج الوصفي، استخدامعلى العديد من الدراسات الالزمة إلتمام هذا البحث تم  الطالعبعد 

 والذي يقوم على وصممممممف وب الذي يسمممممملكه الباحث العلمي في تقصمممممميه للحقائق العلمية،أو األسممممممل يقةالشمممممم يء، وهو الطرًّ

ًّالطبيعية كما هي في الواقع. الجتماعيةالظواهر 

 جمع البيانات املستخدمة بالدراسة:

ًّشملت البيانات املستخدمة في هذه الدراسة على بيانات أولية وبيانات ثانوية:

لتي قام الباحث بجمعها من مصمممممادرها األسممممماسمممممية وهي بيانات واقعية وأصممممملية تعبر وهي البيانات ا األولية:البيانات  -أ

 كدراسات الحالة. عن مشكلة الدراسة،

هي مصممادر البيانات التي تسممتخدم إذا ما تعذر الحصممول على مصممادر البيانات األولية، وذلك أنها  البيانات الثانوية: -ب

عها من املصمممممممممممادر املكتبية ومن مراجعة أدبيات الدراسمممممممممممات تتناول املوضممممممممممموع بصمممممممممممورة غير مباشمممممممممممرة، بحيث يتم جم

ًّيلي: افيمالسابقة، وتعزز هذه البيانات الجانب النظري عن طريق األطر واألسس العلمية وتتمثل هذه البيانات 
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  ًّوإدارة األزمات. اإلستراتيجيةاملراجع والكتب ذات العالقة بموضوع التخطيط

  والتقارير املختصة بموضوع الدراسة.املواد العلمية والرسائل الجامعية 

 حدود الدراسة:7.1

ًّاململكة األردنية الهاشمية.

 مصطلحات الدراسة  8.1

ر ية منظمة  والشمممممركات لوضمممممع: الخطوات التي تقود أعضممممماء املنظمات  Strategic Planning االســــتراتي يالتخطيط 

ًّ(.2009لضرورية لتحقيق هذا املستقبل.)السالم.كافة الخطوات والعمليات ا واتخاذملستقبل املؤسسات واملنظمات 

 السممتراتيجيات: هي األسمماليب املسممتخدمة في إعداد Strategic Planning Methodsاإلســتراتيجيةأســاليب التخطيط 

مثل أسمممممممملوب تحليل األسممممممممئلة الحرجة، وتحليل جوانب القوة والضممممممممعف والتهديدات والفرص وأسمممممممملوب تحليل مجالت 

ًّ(.2007)السويدان.الطوارئ سيناريوهات وأسلوب ال واستخدامالعمل 

: أحممد الفروع الحممديثممة في مجممال اإلدارة تتضمممممممممممممممن أنشممممممممممممممطممة كثيرة على رأسممممممممممممممهمما التنبؤ بمماألزمممات املحتملممة إدارة األزمــات

 بطبيعممة التغير والتقلممب اللممذين 
ً
 كبيرا

ً
والتخطيط للتعممامممل معهمما والخرو  بممأقممل الخسمممممممممممممممائر، وتقممدم إدارة األزمممات وعيمما

ًّ(.2009)شومان. ا السمة الغالبة ملعظم بيئات العمل في العالم.أصبح

 الدراسات سابقة: 9.1

املؤســـــــســـــــات  في إدارة األزمات دراســـــــة تطبيقية: االســـــــتراتي يأثر التخطيط (، بعنوان: 2017. جعفر )دراســـــــة  1.9.1

 .العامة في منطقة ضواحي القدس

في الحممممد من األزمممممات التي يواجههمممما املوظفين في  راتيجيالسممممممممممممممتهممممدفممممت هممممذه الممممدراسمممممممممممممممممة إلى التعرف على أثر التخطيط 

 جيالسممممممممتراتي، ومن نتائج هذه الدراسممممممممة أن التخطيط السممممممممتراتيجياملؤسممممممممسممممممممات العامة والتعرف على أهمية التخطيط 

القرارات وحل املشممممممممكالت، وأوصممممممممت هذه  اتخاذسمممممممماهم في التقليل من املشممممممممكالت املحتملة وأنه يوفر معلومات تفيد في 

في  السمممممممممممتراتيجيراسمممممممممممة بوجوب إطالع املوظفين وإشمممممممممممراكهم في وضمممممممممممع الخطة اإلسمممممممممممتراتيجية ووجوب تبني التخطيط الد

ًّاملؤسسات.

كمدخل للتحسمممين املسمممتمر بمؤسمممسمممات التعليم ما  السمممتراتيجيالتخطيط (، بعنوان: 2015، الصـــمادي)دراســـة  2.9.1

ًّقبل الجام ي في األردن: دراسة تحليلية،

 السممممممممممممممتراتيجيوبيمممان أبرز معوقمممات التخطيط  السممممممممممممممتراتيجية إلى التعرف على مممماهيمممة التخطيط همممدفمممت همممذه المممدراسمممممممممممممممم

عم د اسمممممتمرارًّوالصمممممعوبات التي تواجهه، بمؤسمممممسمممممات التعليم العالي ما قبل الجام ي ومن نتائج هذه الدراسمممممة ضمممممرورة 

راسممممممة بالعمل على قياس دوري لجودة إدارة الجودة الشمممممماملة وأوصممممممت هذه الد مبادئفي تطبيق  والتزامهااإلدارة العليا 

الكوادر البشمممممممرية املتوفرة  واسمممممممتغاللبجودة الخدمة  الهتمامالخدمات التي تقدمها املؤسمممممممسمممممممات وأن على املؤسمممممممسمممممممات 

ًّمستوى التحسين املستمر. لدوها لترفع
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 .ادة في إدارة األزمات في املنظمةدور القي(، بعنوان: 2014، بغدادي)دراسة  3.9.1

سة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه القيادة في مواجهة وإدارة األزمات داخل املنظمات من خالل التطرق هدفت الدرا

القيادة في إدارة األزمات  الدراسممممممممممة أنومن نتائج هذه  األزمة، القيادة ومفهومالصمممممممممملة من مفهوم  املفاهيم ذاتإلى أهم 

وأوصمممت هذه الدراسمممة بإتباع أسممماليب متطورة إلدارة األزمات  من األمور الهامة التي على كل مؤسمممسمممة وقائدها تطبيقها

ًّ.الستراتيجيكالتخطيط 

على إدارة األزمات لدى  السممممممممممممممتراتيجيأسمممممممممممممماليب التخطيط  اسممممممممممممممتخدامتأثير (، بعنوان: 2011، املطيري )دراســـــــــــة  4.9.1

ًّ .القطاع املصرفي اإلسالمي الكويتي

ج على إدارة األزمات في الكويت ومن نتائ الستراتيجيليب التخطيط هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير أسا

  معتمدة للدخولًّجديدة  اسمممممتراتيجياتهذه الدراسمممممة تطوير 
ً
من منظمات  %39إلى األسمممممواق بقوة ورفع كفاءتها وأيضممممما

حوث ن البوأوصمممممممممت هذه الدراسمممممممممة بإجراء املزيد م ،السمممممممممتراتيجياألعمال الصمممممممممناعية في األردن تقوم بتطبيق التخطيط 

 .الستراتيجيوالدراسات امليدانية حول موضوع التخطيط 

هناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت ملوضوع  التخطيط  التعقيب على الدراسات السابقة:  5.9.1

وسمممممممممممممموف  وقممد تنوعممت هممذه الممدراسممممممممممممممممات في الممدول العربيممة، وتنمماولتممه من زوايمما مختلفممة، وإدارة األزمممات، السممممممممممممممتراتيجي

 داماسمممممتخوهي دراسمممممة  املطيري  تأثير  منها مع اإلشمممممارة إلى أبرز مالمحها، السمممممتفادةيسمممممتعرض هذا البحث دراسمممممات تم 

 ودراسممممممممممممة الصمممممممممممممادي: على إدارة األزمات لدى القطاع املصممممممممممممرفي اإلسممممممممممممالمي الكويتي ، السممممممممممممتراتيجيأسمممممممممممماليب التخطيط 

 لستراتيجيا أثر التخطيط  ودراسة جعفر يونس تعليم،كمدخل للتحسين املستمر بمؤسسات ال الستراتيجيالتخطيط 

في إدارة األزمات دراسة تطبيقية، تتفق هذه الدراسات مع دراستي البحثية على هدف واحد وهو بيان أهمية التخطيط 

 في إدارة األزمات وتختلف دراسممممممممتي البحثية عن هذه الدراسممممممممات، السممممممممتراتيجيوالتعرف على أثر التخطيط  السممممممممتراتيجي

بتحدثها عن األردن بشممممكل عام فيما تناولت الدراسممممتين السممممابقتين موضمممموع محدد للتحدث عن تفاصمممميله كمؤسممممسممممات 

ًّوالحديث عن مدينة القدس كحالة خاصة. التعليم والقطاع املصرفي،

لدور ا في إدارة األزمات بتوضمممممميح السممممممتراتيجي املتعلقة بالتخطيطالدراسممممممات األخرى  البحثية معتتشممممممابه هذه الدراسممممممة 

الدراسممممممممممة  وتتميز هذه في إدارة األزمات والر ى املسممممممممممتقبلية عند تطبيقه، اإلسممممممممممتراتيجيةالبارز الذي يقوم به التخطيط 

ن أهم م باعتبارهافي إدارة األزمات  السمممممممتراتيجيبأنها من الدراسمممممممات الحديثة في األردن فتميزت بدراسمممممممة دور التخطيط 

 اتخاذبمل نتائج هذه الدراسممممة التي من خاللها تسمممماعد الكثيرين من صممممناع القرار وتأ املواضمممميع التي تحتاجها كل شممممركة.

ًّاإلجراءات الالزمة واملناسبة للحد من مخاطر األزمات.

 وإدارة األزمات. اإلستراتيجية.مفهوم التخطيط 2

فة بحمت تمثمل وظيالنما ح واإلدارة اإلسممممممممممممممتراتيجيمة عن القيمادة، ألن القيمادة أصمممممممممممممم اإلسممممممممممممممتراتيجيةيعبر مفتماح التخطيط 

 
ً
 يحتوي فهممما

ً
 قيمماديمما

ً
ًّتنفيممذيممة مقممابممل الوظيفممة اإلداريممة وهممذا بجممانممب أن اإلدارة تتطلممب نظمماممما

ً
 كممامال

ً
منظمممة لل تحليليمما

ًّ(.R.King.1983) .اإلستراتيجيةالقرار  اتخاذوبيئتها ومهارات في تمييز القضايا اإلستراتيجية وتنسيق عملية 
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أن تخصيص بش واتخاذ القرارات استراتيجياتها: هو عملية املنظمة لتحديد اتيجيالسترًّالتخطيط وترى الباحثة أن 

ًّوهو محور العمل في املؤسسات املتقدمة. املوارد ملتابعة هذه اإلستراتيجية،

: االستراتي يالتخطيط 
ً
 مفاهيميا

والتعرف على  ومصممممممممممممممادر التمويل، السممممممممممممممياسممممممممممممممات واإلجراءات والبرامج،وًّ هو عملية تتضمممممممممممممممن تحديد مختلف األهداف،

ًّ(.2017)الرويلي. وإلدارة األزمات أو التخفيف منها. املشاكل وطرق معالجتها،

العمود الفقري لضممممممممممان نمو  واألزمات، وهوًّهو أحد الشمممممممممروط الهامة للسممممممممميطرة على املخاطر  :االســــــــتراتي يالتخطيط 

ي سسات بتخصيص جزء كبير من وقتها فاملنظمات وتطورها ويتطلب ذلك ضرورة قيام اإلدارة العليا في املنظمات واملؤًّ

 من 
ً
ًّ(.2011)املطيري. بمواجهة وإدارة األزمات الجارية واملحلية. الكتفاءالتفكير في األوضاع املستقبلية بدل

 بأنه: منهج نظامي يستشرف آفاق املستقبالت التربوية واملحتملة واملمكنة ويستعد  الستراتيجيويعرف التخطيط 
ً
أيضا

ًّ(.1993)زاهر. البديلة. الستراتيجياتتشخيص اإلمكانات املتاحة وتصميم ملواجهتها ب

 :االستراتي ي التخطيط.أهمية 1.2

أهميته بسممممممممممممممبب العديد من  ازدادتعنصممممممممممممممر مهم من عناصممممممممممممممر اإلدارة اإلسممممممممممممممتراتيجية وقد  السممممممممممممممتراتيجييعد التخطيط 

مل مع التأثير وهتم بالتعا السممممممممممممممتراتيجيكر أن التخطيط املتغيرات والتحديات املحلية واإلقليمية والعاملية، والجدير بالذ

خطيط ويلعممممب الت حيممممث وهتم بمممماألسممممممممممممممبمممماب والنتممممائج التي سممممممممممممممتظهر عن تطبيق قرار معين. املسممممممممممممممتقبلي للقرارات اآلتيممممة،

 في  السمممممممممممتراتيجي
ً
 في إدارة املؤسمممممممممممسمممممممممممات العربية تحديدا

ً
 مهم جدا

ً
 العربية حيث تنتهج الدول العربية القتصممممممممممماداتدورا

 
ً
تسممممممم ى من خاللها لتحقيق عدة أهداف للنهوض في مختلف  واجتماعية اقتصممممممماديةتؤسمممممممس لبرامج  اسمممممممتراتيجيةخططا

ًّ(.2020)طلحة. القطاعات في الدولة.

في تحسممممممممين النتائج والتركيز والتوجيه وحل املشمممممممماكل وتطوير التعليم وبناء الطريق  السممممممممتراتيجيوتظهر أهمية التخطيط 

ًّ(Okun.2003) .واألزمات املستقبليةالتغلب على املخاطر والتسويق وًّ والتصال

 :االستراتي ي.أبعاد التخطيط 2.2

 متعدد األبعاد واملسمممممممتويات املرجعي السمممممممتراتيجيأصمممممممبح التخطيط 
ً
 سمممممممتمراريةبالًّ والعلمية، ويتسممممممممة املعاصمممممممر تخطيطا

 من وضممممممممممع الر ية املسممممممممممتقبلية للمنظمة واملؤسممممممممممسممممممممممة وصممممممممممياغة األهداف مع ا
ً
متابعة حثيثة أثناء التنفيذ للقيام نطالقا

ًّفهي: الستراتيجيأما أبعاد التخطيط ، (2017الكناني. (بالتعديالت املطلوبة في الخطة بغية الوصول لملهداف

 ًّدراسة العوامل البيئية املحيطة باملنشأة

 .تحديد األهداف والغايات 

  البديلة واملقارنة بينها. الستراتيجياتوضع 

 ًّستراتيجيالًّالبديل  اختيار. 
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 ألنواع التخطيط املختلفة، ولعل من  السمممممممتراتيجيوللتخطيط 
ً
 نوعيا

ً
عدة مزايا وخصمممممممائص تنطلق من كونه يأتي تطورا

ًّ(.2019)كردي. :الستراتيجيأهم خصائص التخطيط 

  تجابةاسما هو أفضل  اختيارًّ، ألنها تتضمن استراتيجيةاإلستراتيجية أي أن تكون عملية التخطيط 

ًّتي تشكل بيئة ديناميكية وربما عدائية.للظروف ال

  ومنتظمةعملية مستمرة  الستراتيجيالتخطيط. 

  عملية ووسيلة للتفكير والتصرف، من أجل عمل تغيير معين الستراتيجيالتخطيط. 

 . مفهوم إدارة األزمات:3.2

 األزمة من املنظور التاريخي:

القديم، وكان مرادفها يسممممممممممممممتخدم للدللة على نقطة تحول كلمة األزمة تضممممممممممممممرب جذورها بعمق في علم الطب اإلغريقي 

كبيرة في تطور املرض ذلك أن املؤشممممممممممممممرات املعتادة لملزمة في املرض هي تلك األعراض املتمثلة في اضممممممممممممممطراب الضممممممممممممممغط 

ًّ(.2005ب.)سالم. والتنفس ودقات القل

العالقمات بين العرض والطلمب  ر فيوخطيحمدوث خلمل عظيم  األزممة بمأنهما: الجتمماعيمةوقمد عرفمت دائرة معمارف العلوم 

ًّ(.2005)سالم. في السلع والخدمات ور وس األموال.

: تهممديممد خطر غير متوقع ملختلف األهممداف والقيم واملعتقممدات وممتلكممات األفراد والممدول التي اإدارة األزمممات 
ً
صممممممممممممممطالحمما

ًّ.(2012)الدليمي. القرار. اتخاذتحد من عملية 

لبياتها يجابياتها وتجنب سممممامن  والسممممتفادةاألزمات باألدوات العملية واإلدارية املختلفة تعني كيفية تخطي  إدارة األزمة:

ًّ(.2008)الدليمي. وهي مسؤولية جماعية تنتمي إلى العمل الجماعي.

 قبل التوقيت املنتظر  عملية فعالةالتخطيط إلدارة األزمات: هو 
ً
منظمة ومسممممممممتمرة تخضممممممممع لضمممممممموابط مقننة تتم مبكرا

ًّ(.2016)السماعنة.الخدام. حتملة.لملزمات امل

: هي املفاجأة العنيفة 
ً
ن وسمممممممممممميادة حالة م تحمله من تهديد خطير للوضممممممممممممع القادم، واملعقدة ملاتعريف األزمات مفاهيميا

ًّ(.2011)محمد. التوتر والقلق والتشتت والخوف من فقدان السيطرة.

املبتكرة التي تتجاوز األشممممممممممممممكال  اإلجراءات واألسممممممممممممممسوًّعبارة عن محاولة لتطبيق مجموعة من الخطوات  إدارة األزمات:

 ملصممملحة الدولة.
ً
 التنظيمية املألوفة وأسممماليب اإلدارة الروتينية املتعارف عليها بهدف السممميطرة على األزمة وتوجهها وفقا

ًّ(.2007)محمد.

هذه األزمات ويمكن  التخطيط إلدارة األزمات: يعتبر التخطيط حجر األسممممماس ألي إدارة فعالة بصمممممرف النظر عن نوعية

 .تطبيق أسممممممممممممممس عمليممممممة التخطيط على أي نوع من األزمممممممات حيممممممث وهممممممدف التخطيط إلى منع حممممممدوث هممممممذه األزمممممممات

ًّ(.2007)الفرا.

ًّهي نمط معين من املشكالت أو املواقف التي يتعرض لها فرد أو أسرة أو مجتمع. وترى الباحثة بأن األزمة:
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لهمما حممالممة مالزمممة لإلنسمممممممممممممممان في كممل زمممان ومكممان تحممدث في البالد املتقممدمممة أشممممممممممممممكمما اختالفعلى  كممانممت األزمممات في القممدم

إن أزمة الدولة املعاصممممممممممممممرة مهما صممممممممممممممغر حجمها  طبيعتها وعمق تأثيرها، اختالفوالبلدان املتخلفة على حد سممممممممممممممواء مع 

ًّ(.2003)الخضيري. على الذات. النغالقيصرف النظر عن مكانتها في سلم القوى الدولية لم تعد قادرة على 

 :.أهمية إدارة األزمات4.2

 عديدة من األزمات التي يتفاوت مدى حدوثها بين تلك األزمات التي تحدث على 
ً
 هائلة وأشممممممممممممممكال

ً
يشممممممممممممممهد العالم أعدادا

، تنظيماتها سواء على املستوى املحلي أو الوطني أو العالمي اختالفاملستوى الفردي وبين تلك التي تمس املنظمات على 

ة األزمات أداة محورية ألي تنظيم وما قد تلعبه من أدوار محورية في املؤسممسممات بنجاحه وفشممله حيث تعتبر وتعتبر إدارًّ

 (.2014)بغدادي. إدارة األزمات النا حة بمثابة بوصلة تسير بالتنظيم إلى الوجهة التي رسمها.

ويمكننممممما ارهممممما في كمممممافمممممة املجمممممالت، إن إدارة األزممممممات هو فن إدارة التوازنمممممات والتكيف مع مختلف املتغيرات وبحمممممث آثممممم

بأهمية إدارة األزمات، ألنها تشممممممممممممل عملية اإلعداد والتقدير املنظم واملنتظم للمشمممممممممممكالت الداخلية والخارجية  اإلعتراف

ًّالتي تهدد بدرجة خطيرة سمعة املنظمة.

الرسممممممممممممممالة واألهداف الفعال الذي يحدد الر ية وًّ السممممممممممممممتراتيجييعزى سممممممممممممممبب األزمات بشممممممممممممممكل عام إلى غياب التخطيط 

اإلداري في أي مؤسمممممممممممممسمممممممممممممة لذا فإن وضمممممممممممممع إدارة شممممممممممممماملة  ات الالزمة لزيادة فاعلية النظاماإلسمممممممممممممتراتيجية والطرق واملهارًّ

 درخان،بوًّ )املبيضممممممممين، إلدارة األزمات تعمل على تجاوز الكثير منها. اسممممممممتراتيجيةومدروسممممممممة ووضممممممممع توقعات مسممممممممتقبلية 

 (.2018، عبد العزيزوًّ العناتي،وًّ

 ..خصائص األزمات5.2

 أغلبهم على أن األزمممممممة هي حممممممالممممممة تتميز بعممممممدة خصممممممممممممممممممممائص نممممممذكر منهمممممما: واتفق البمممممماحثين ملفهوم األزمممممممة، اختلفلقممممممد 

ًّ(.2010)تلعيش.

 .
ً
 أو مستقبال

ً
ًّالتهديد: ويعني الخطر الذي وهدد األهداف الجوهرية للكيان اإلداري حاليا

 ن للشممممممركات أو املؤسممممممسممممممات، وعلى الطرف الذي يسممممممتخدمها أن املفاجأة: وتحدث املفاجأة في املكان أو في الزما

 
ً
 نتائجها في سرعة تنفيذ ما خطط له من قبل. لستثمارًّيخطط تماما

 ،للرد عليه. املفاجئإن الحدث  ضيق الوقت 
ً
 كافيا

ً
 ل يتيح وقتا

 خاطرة.األزمة تعبر عن حدث ضد طبيعة األشياء أي نقطة تحول جوهرية تنطوي على درجة من الغموض وامل  

 أسباب األزمات وأنواعها:

 مختلفة لحدوثها منها: األزمات،هناك العديد من األسممممممممباب لحدوث 
ً
 إذ أن األزمات ل تنشممممممممأ بدون سممممممممبب ويوجد أسممممممممبابا

ًّ(.2008)عبد الحميد.

 .ًّسوء الفهم
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 .سوء اإلدارة 

 البتزازالرغبة في  واإلشاعات، واألخطاء البشرية، الثقة، انعدام. 

 ًّالتقييم.سوء التقدير و 

 .اإلدارة العشوائية املتقدمة 

 .اليأس  

 (.2014)بغدادي. مقومات إدارة األزمات: .6.2

  أو تتوقف 
ً
إجراء إداري معين،  لسممممتكمالتسممممهيل اإلجراءات وسممممرعة التدخل: حيث أن األزمات ل تنتظر أحدا

ًّوإن تجاهل عنصر الوقت يؤدي إلى دمار الكيان اإلداري.

  ًّمات إلى املنهجية العلمية: إن التعامل مع األزمات ل يخضممممممممع للعشمممممممموائية بل يخضممممممممع إخضمممممممماع التعامل مع األز

 رقابة(.الوًّ التوجيه،وًّ التنظيم،وًّ للمنهج اإلداري السليم الذي يقوم على أربع وظائف أساسية هي )التخطيط،

  .املتابعة والتواجد املستمر في مواقع األحداث 

 ي األردنوإدارة األزمات ف االستراتي ي. التخطيط 3

  فرضمممممميات تهديد  والتي يرتكز عليه دليل التخطيط الكوارث واألزمات يتطلب وجود السممممممتراتيجي ملواجهةإن التخطيط 

ًّ(.2022)بترا. . التنفيذي العملياتي  على مستوى مختلف الوزارات واملؤسسات واألجهزة األمنية في األردن

ك وذل )وقوع األزمة(، السممتجابةمرحلة ما قبل األزمة أو مرحلة وضممعت املراكز واملؤسممسممات والشممركات في األردن خطط 

إن العاملين في املؤسممممممممممسممممممممممات  لها،لة نية  والتعامل  معها كأزمات محتممن خالل إعداد وثيقة التهديدات واملخاطر الوط

عدم لحصممممر األزمات وًّ،يدركون األهمية القصمممموى  األردنية ولنأخذ على سممممبيل املثال العاملين في وزارة الداخلية األردنية

 ل حدوثها،األزمات قب لحتواءبالعمل الجاد  واهتمامهمفيها ملنع حدوثها،  الستراتيجيتساعها وإتباع أساليب التخطيط ا

إذ قامت العديد من الشركات واملؤسسات األردنية  العمل على حصرها من البداية في نطاق معين ليصار إلى مواجهتها،

ملزممممات كجزء مكممممل ملبمممدأ التخطيط المممذي تمممأخمممذ بمممه وزارة المممداخليمممة في عملهممما والعممممل على بممماألخمممذ بمبمممدأ التخطيط ل

 للتخطيط 
ً
 ومكمال

ً
 هاما

ً
ًّ(.2016.)سماعنة.الستراتيجيجعل التخطيط لملزمات جزءا

 تلقد قامت العديد من الجامعات في األردن بإنشمممممممماء فرق متخصممممممممصممممممممة في إدارة األزمات تكون مهمتها التعامل مع األزما

ًّ(.2018 عاشورًّوًّ )عبابنة، الجامعية وعمل خطط إجرائية مسبقة إلدارة األزمات وتدريب العاملين عليها.

ًّ:.إستراتيجيات إدارة األزمات4

ا أو تعليمية هدفها اإلبداع والتطوير والتميز في أدائه تربويةالعمود الفقري ألي مؤسممممسممممة  السممممتراتيجييشممممكل التخطيط 

ًّ(.2019، عبد الرحمنوًّ )الدباس، ة في اإلدارة.وهو إحدى التوجهات الحديث
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والهدف من مواجهة األزمات هو السمممممم ي باإلمكانات البشممممممرية واملادية  تختلف األزمة من حيث نوعها وشممممممدتها وأسممممممبابها،

ًّ(.2019.األلوس يوًّ بدوي،وًّ )العكيدي، إدارة األزمات كالتالي: استراتيجياتلذا فيمكننا حصر  املتوفرة إلى إدارة املوقف،

 تستخدم هذه اإلستراتيجية في حالة األزمات املبالغة والتي ل يمكن وقف تصاعدها، تغيير املسار: استراتيجية 

ًّلتعويض الخسائر. وهنا ل بد من تغيير مسار األزمة إلى مسارات بديلة،

 يت تفت وتعد من أفضمممممممل الطرق للتعامل مع األزمات ذات الضمممممممخامة والشمممممممدة ويتم تفتيت األزمة: اسمممممممتراتيجية

 األزمة في حالة النجاح في الوصول إلى معرفة تفصيلية ودقيقة بكافة القوى املشكلة لتحالف األزمة ودراستها.

 دفع األزمة لملمام: تهدف هذه اإلستراتيجية إلى اإلسراع بدفع القوى املشاركة في صناعة األزمة إلى  استراتيجية

 ع بينهم.مرحلة متقدمة تظهر خالفاتهم وتسرع بوجود الصرا

 هذه اإلسممممممممممتراتيجية عند حدوث األزمات  اسممممممممممتخدامحيث تلجأ املؤسممممممممممسممممممممممات إلى  الوفرة الوهمية: اسممممممممممتراتيجية

 السريعة ذات األحداث املتالحقة والتي يرافقها خوف كبير.

 تسمممممممممم ى إليه جميع املؤسممممممممممسممممممممممات في األردن، السممممممممممتراتيجيأصممممممممممبح التخطيط 
ً
 أسمممممممممماسمممممممممميا

ً
 ومحركا

ً
 مهما

ً
  نموذجا

ً
خصمممممممممموصممممممممما

 لستراتيجيا وإن التخطيط يمية، جاهدة لتحقيق امليزة التنافسية والجودة الشاملة في مختلف أعمالها ونشاطاتها.التعل

عملية يتم عبرها تحويل ر ية املنظمة ورسمممممممالتها في العمل إلى حقيقة بهدف التخلي عن البيروقراطية وتشمممممممجيع املبادرة 

 (.2018العناتي.وًّ بدرخان،وًّ )املبيضين، الفردية.

 ورشممممممممممممممة عمل  ما نظمته جامعة الشممممممممممممممرق األوسممممممممممممممط في األردن وإدارة األزمات، السممممممممممممممتراتيجيومن األمثلة على التخطيط 

وإدارة األزمات  في برنامج القيادات األمنية املسممممممممممممممتقبلية من مختلف مرتبات  السممممممممممممممتراتيجيتدريبية  بعنوان  التخطيط 

اإلدارة وعمليممممماتهممممما وتوظيف عمممممدد من املنهجيمممممات العلميمممممة  حيمممممث تنممممماولمممممت التعريف بمفممممماهيم األمن العمممممام في األردن،

اتي تسممتثمر املوارد املتاحة للمؤسممسممات وتحقق األهداف بفاعلية في إدارة املخاطر، حيث ركزت الورشممة  والسممتراتيجية

خالل  نعملية ذهنية تتمحور حول التنبؤ باملستقبل واإلستعداد ملواجهته وذلك م باعتباره الستراتيجيعلى التخطيط 

ًّ(.2022الدستور.(صياغة أهداف منطقية محكومة بتفضيالت ومجدولة ببرمجة زمنية.

 في األردن ويجب إتباع اإلعالم للنهج 
ً
إن وسممممممممممائل التواصممممممممممل اإلجتماعي واحدة من أكثر أدوات التواصممممممممممل في األزمات تأثيرا

تأثير كبير على مدى قدرة املؤسممممممممممسممممممممممات في فمع وجود خطة فعالة لإلدارة سمممممممممميكون هناك  في إدارة األزمات، السممممممممممتراتيجي

ًّاألردن في مواجهة األزمات.

في فاعلية إدارة األزمات والرؤى  االستراتي يوإدارة األزمات )التخطيط  االستراتي ي.التخطيط 5

 املستقبلية للتطوير واإلصالح في األردن.(

 بنجاح املؤسسات وإدارة األزمات. االستراتي يعالقة التخطيط 

 

ًّ
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وطرق  يالسممممممممتراتيجقد املوجه إلى نماذ  التخطيط التقليدية خالل العقدين املاضمممممممميين أدى إلى تطوير التخطيط إن الن

ًّ(.1991)أوبرين. اإلدارة وبالتالي نجاح املؤسسات وتعزيز عملية تطوير الخطة وتطبيق اإلستراتيجية.

تي في تحليل وتحديد القضايا الرئيسية ال وسوف تصنع الخطة اإلستراتيجية نجاح املؤسسة املرغوب بها عندما تنأح 

تواجه املنظمة مثل القضممممممممممممممايا القانونية والتشممممممممممممممريعية واملوارد املالية والعمالء املسممممممممممممممتفيدين وتوجهاتهم وذلك التدريب 

ًّالفعال إلدارة املوارد البشرية في جميع املؤسسات.

التغيرات  لعتبارًّباويأخذ  املؤسسات والشركات، في األردن على ر ية مستقبلية تطبق في الستراتيجييستحوذ التخطيط 

الداخلية والخارجية التي تحدث لها، كما أنه تخطيط ملدى بعيد يتم من خالله تحديد القطاعات والشرائح املستهدفة 

 يدرس  والرتباطوأسمملوب املنافسممة ويراعي العالقة 
ً
بين جميع جوانب املنظمة واألنشممطة التي تحصممل في داخلها، وأيضمما

املسمممتقبل، ملا تنوي القيام به ب السمممتراتيجيالعالقة بين املنظمة وبيئتها. وتصمممدر عن املؤسمممسمممة بيان بواسمممطة التخطيط 

وتوضمممممع الر ية )أي رسمممممالة املؤسمممممسمممممة وأهدافها والغاية من إنشمممممائها وكيفية تحقيقها( من قبل اإلدارة العليا للمسممممماعدة 

ًّعلى التخطيط والتوجيه.

في املؤسمممممممسمممممممات العامة في األردن في التقليل من املشمممممممكالت املحتملة وإن قلة توضممممممميحه  اتيجيالسمممممممترًّطيط خيسممممممماهم الت

 يعتبر قلة إشمممممممممممراك املوظفين في التخطيط 
ً
ي حل ف السمممممممممممتراتيجي عقبةللموظفين يقلل من فعالية إدارة األزمات، وأيضممممممممممما

 على أنه يكشف نقاط القوة والضعف في املؤسسة.
ً
ًّاملشكالت، فضال

سمممممممتقبل عملية مسمممممممتمرة تتعلق بامل لعتبارهفي الشمممممممركات األردنية له أهمية بالغة  السمممممممتراتيجيبعاد التخطيط إن إتباع أ

حيممث يعمممل على دراسمممممممممممممممة البيئممة الممداخليممة والخممارجيممة والتنبؤ بمماألزمممات وتقييمهمما ومعرفممة مسممممممممممممممتويممات األداء في  األردني،

ًّ(.2021كفاوين.وًّ )الزعبي، املستقبل القريب والبعيد.

 لتجاهاالقرارات وزيادة حدة املنافسمممممممة والتطور التكنولوجي الهائل إلى نمو  اتخاذمسمممممممتوى املخاطرة في  ارتفاعأدى لقد 

لممدى املؤسممممممممممممممسمممممممممممممممات )العممامممة والخمماصمممممممممممممممة(، بكممافممة أنواعهمما ومجممالتهمما وحجمهمما من أجممل تبني منهج التفكير في التخطيط 

 جعفر،) رتها التنافسممممممممممممممية في ظل ظروف بيئية متغيرة ومربكة.لتنمية إمكانياتها الذاتية والحفاظ على قد السممممممممممممممتراتيجي

ًّ(.017، إبراهيموًّ

عبارة عن خطة عامة لتسمممممممممهيل عملية اإلدارة النا حة والفعالة وهي تخر  املخطط من دائرة  السمممممممممتراتيجيوالتخطيط 

ة تقبلي فهو يزود اإلدارًّالنشمممماطات واألعمال اليومية داخل املنظمة ويعطينا صممممورة كاملة حول ماذا نفعل واملسممممار املسمممم

ًّ(.Shapivc.2003) بر ية على املدى البعيد.

 قبل التوقيت املنتظر  ارة األزمات هو عملية منظمة تخضممممممممممعإلد السممممممممممتراتيجيإذن التخطيط 
ً
لضمممممممممموابط تقنية تتم مبكرا

ًّ(.2005)مكاوي.. لملزمات املحتملة

رابط األهداف العريضممممة التي يسمممم ى إلى تحقيقها ويتبتحديد املسممممتقبل األسمممماسمممم ي للمنشممممأة وًّ السممممتراتيجيوهتم التخطيط 

املتاحة لها وتحقيق أفضل من املوارد  لالستفادة( وهو األسلوب الذي تختاره اإلدارة Strategyمع مفهوم اإلستراتيجية )

ى نقاط لعن فهم واق ي ملا يدور في البيئة الداخلية للمنظمة ومحاولة التعرف ع السممممممممممممتراتيجي، ويعبر التخطيط النتائج



 (151-131ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- ستراتيجية للكوارث وإدارة الفرصمجلة الدراسات اال 

 

 155 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

وفهم بيئممة املنظمممة الخممارجيممة ومحمماولممة التعرف على الفرص واملخمماطر التي تنطوي عليهمما، مممما  القوة والضممممممممممممممعف فيهمما،

ًّ(.2006، )الدجني املستقبل واإلعداد له. استشرافيمكن من 

رصة لبنائها. لها الفوأولوياتها ويتيح  لالحتياجاتإن بناء الخطة اإلستراتيجية املتكاملة والفعالة يعمل على حصر شامل 

ًّ(.2017، قاسموًّ )حامد، وإيجاد الحلول لملخطار املستقبلية على املدى البعيد.

التخطيط يؤدي إلى تحديد أهداف واضممممممممممممممحة للعمل وسممممممممممممممياسممممممممممممممته ومواجهة التحديات والتغيرات في املسممممممممممممممتقبل القريب 

ًّ(.2019)العوين. والبعيد ومن هذه األهداف:

 ًّرة صحيحة.املوارد البشرية بصوًّ دعم قاعدة

  وإكسابهم مهاراته. الستراتيجينشر ثقافة الوعي بأهمية التخطيط 

  بعملياته. الالزم للقيامتوفير الوسائل التكنولوجية والدعم املعنوي واملالي 

 .خلق مرونة في الخطة اإلستراتيجية والتكامل بين املؤسسات الداخلية والخارجية  

 إلدارة األزمات: والخيارات اإلستراتيجية (SWOT) .تحليل6

 الفجوات ويقترح خيارات للتعامل مع املسممممممتقبل، ويسممممممتقرئًّيشممممممخص البيئة الداخلية والخارجية  (SWOT)إن أسمممممملوب 

هم وإن من أ لصمممممممنع القرار، السمممممممتراتيجياتويعد ضمممممممروري لتفادي عنصمممممممر املباغتة في إدارة األزمات ووسممممممميلة لتوضممممممميح 

تويمممه البيئمممة المممداخليمممة والخمممارجيمممة من فرص وتحمممديمممات ونقممماط القوة سممممممممممممممممممات همممذا التحليمممل توجيمممه األنظمممار نحو مممما تح

لنأخذ مثال بسمممميط لشممممركة سممممتاربكس العاملية الذي قد يسمممماعد أن  .(2022)السمممميد. والضممممعف لتقويم العمل اإلداري.

حيممث أن نقمماط القوة  يوضممممممممممممممح نقمماط الضممممممممممممممعف والتهممديممدات ونقمماط القوة والفرص،وًّ بشممممممممممممممكممل أفضمممممممممممممممل، التحليمملتفهم 

 وهي عبارة عن عناصممممممممر لتحليل البيئة الداخلية للشممممممممركة تحدد السمممممممملبيات واإليجابيات داخل الشممممممممركة، والضممممممممعف هي

أما عن نقاط الضمممممعف التي تمثل السممممملبيات التي  ميزات الشمممممركة التي تعطيها أفضممممملية تنافسمممممية عن الشمممممركات األخرى،

تسممتطيع وًّ لدرء أي أزمة أو التقليل منها، اسممتراتيجيةويعتبر هذا التحليل كخطة  تعيق عمل الشممركة كالسمممعة السمميئة،

 الفرص وتطبيقها لزيادة الربح وتالفي األخطار. اكتشافالشركة 

ًّ
 لشركة ستاربكس العاملية. (SWOT)تحليل 



 (151-131ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- ستراتيجية للكوارث وإدارة الفرصمجلة الدراسات اال 

 

 156 السادس عشرالعدد  – الرابعالمجلد 

 مناقشة نتائج الدراسة:. 7

قه يشمممممير بيوإن عدم تط مفتاح رئيسممممم ي وفعال إلدارة األزمات في األردن، السمممممتراتيجيأن التخطيط توصممممملت الدراسمممممة إلى 

القوة والضمممممممممعف  الذي يبين نقاطالبيئة الداخلية والخارجية وذلك من خالل تحليل ؛ قاط الضمممممممممعف باملؤسمممممممممسمممممممممةإلى ن

مالها ويعرقل أع كيان أي منظمة أو مؤسممممسممممة، وهدد السممممتراتيجيفشممممل في تطبيق التخطيط ، إن الوالتهديدات والفرص

 إذ أثبمت لحممل املشممممممممممممممكالت واألزمممات، التخطيط وسمممممممممممممميلممة فعممالممة ، ويعتبرًّد من إتبمماع خطممة ممنهجممة لتجنممب ذلممكلممذا ل بمم

 من خالل الدراسمممات الخاصمممة بالشمممركات واملؤسمممسمممات أن إتباع منهجية متكاملة خاصمممة بالتخطيط 
ً
 يالسمممتراتيجمؤخرا

 ألزمات،لتخطيط سممممممممميضممممممممماعف من جودة التخطيط اإن العمل الجماعي من خالل ا، تعد وسممممممممميلة فعالة إلدارة األزمات

 ستراتيجيالًّوبهذا يكون ملبدأ التخطيط  ن تنبع التحركات عن فهم حقيقي للصورة الكاملة وأبعاد كل موقف،ويضمن أ

 في 
ً
 كبيرا

ً
 األزمة واألخطار. احتواءدورا

 يعمل على السمممممممتراتيجيمع دراسمممممممة املطيري والصممممممممادي أن وجود خطة هادفة للتخطيط  الدراسمممممممة الحالية اتفقت وقد

حسابية املتوسطات ال استخداممات وذلك بحسب القطاعات التي تم التركيز عليها في رسائلهم، تم رفع كفاءة إدارة األزًّ

نتائج دراسة  التركيز في ، وتمعلى إدارة األزمات الستراتيجيأساليب التخطيط  استخداماملعياري ملعرفة تأثير  والنحراف

قة وفي دراسمممممتي البحثية توصممممملت النتائج للعال ،اتيجيالسمممممترًّالصممممممادي على املعوقات واملشمممممكالت التي تواجه التخطيط 

ًّوإدارة األزمات. الستراتيجيبين التخطيط 

 :والتوصيات .النتائج8

 النتائج 1.8

  ًّإذ أثمر بنتائج طيبة. ملواجهة األزمات في األردن، الستراتيجيفعالية تطبيق التخطيط

  لذا تسممممممممممممممارع  اط الضممممممممممممممعف في املؤسممممممممممممممسممممممممممممممة،في إدارة األزمات يكشممممممممممممممف نق السممممممممممممممتراتيجيعدم تطبيق التخطيط

 للتقليل من املخاطر. الستراتيجياملؤسسات لتطبيق التخطيط 

  وأن  وثين،املبح اسممتجاباتاألزمة في املؤسممسممة وبدرجة قليلة من  اكتشممافيتم في حالة  السممتراتيجيالتخطيط

 متوسطة.في أعمالها بدرجة  الستراتيجياملؤسسات العامة تقوم بتبني التخطيط 

  الستراتيجياألخذ بمبدأ التخطيط لملزمات كجزء مكمل ملبدأ التخطيط. 

 التوصيات: 2.8

ًّخرجت هذه الدراسة بالتوصيات التالية:

  استراتيجياتتصميم  
ً
وبرامج مناسبة تعمل على تحسين جودة الخدمات في املؤسسات وذلك بتقويمها داخليا

.
ً
ًّوخارجيا

 من خبراتهم في عمليات التخطيط  لالسمممممممممتفادةؤسمممممممممسمممممممممات األردنية بخبراء ومختصمممممممممين في مختلف امل السمممممممممتعانة

ًّاألزمات. إلدارة الستراتيجي

 ة العاملين نحو ممارس اتجاهاتوتعزيز ، ين في إعداد الخطة اإلستراتيجيةمشاركة أكبر قطاع ممكن من العامل

 .الستراتيجيالتخطيط 
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  ارات التعامل مع األزمات من خالل خطط تأهيل وتدريب كافة الكوادر البشمممممممممممممرية داخل املؤسمممممممممممممسمممممممممممممات على مه

 مدروسة.

 التطلعات املستقبلية: 3.8

 العقود املستقبلية البديلة والتحليل والتغذية واستكشافمخططات السيناريو للتنبؤات  استخدام 

ًّ. وإدارة األزمات الستراتيجيالتخطيط    الراجعة إلنتا  خطط

  نحو 
ً
 .وإدارة األزمات الستراتيجيالتخطيط واإلبداع في مجال  البتكارًّاملض ي قدما

  ريعة ملعالجة س الستراتيجيدعم التفكير واملناقشة واملمارسات التطبيقية كمدخالت للتخطيط

 لملزمات الواقعة.

  مات.لتفادي وقوع األزًّ في جميع البيئات التشغيلية في املستقبل، الستراتيجيإدما  التخطيط 

 قائمة املراجع:

 عربية:املراجع باللغة ال

 ،أداء رجال بيع شممممممركات األدوية الوطنية في سمممممموق قطاع غزة: العمالء عنتقييم مسممممممتوى رضمممممم ى (: 2007) محمد الفرا 

ًّالجامعة اإلسالمية.     رسالة ماجستير،

 ،سمممممممات إدارة األزمات في املؤسممممممسممممممات الحكومية الفلسممممممطينية (: 2007) ماجد ،الفرا، وًّوسممممممام صممممممبحي مصممممممباح إسممممممليم

ًّة.فلسطين املحتل غزة، الجامعة اإلسالمية. كلية التجارة، رسالة ماجستير، لى وزارة املالية في غزة،دراسة ميدانية ع

 ًّموسوعة مقالت مهارات النجاح. املنظمات التربوية العربية، الستراتيجي وإدارةالتخطيط (: 1991) أوبرين، بيتر 

 ،ندوتها السمممممممممادسمممممممممة حول اإلنجازات اإلسمممممممممتراتيجية في عهد حوارات املسمممممممممتقبل تعقد (: 2022) وكالة األنباء األردنية بترا

 األردن. عمان، مقال، جاللة امللك عبد هللا،

 كلية الحقوق  جامعة املسمممممممميلة، رسممممممممالة ماجسممممممممتير، ور القيادة في إدارة األزمات في املنظمة،(: د2014) بغدادي فيصممممممممل

 قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية. والعلوم السياسية،

 كلية العلوم السممممممممممياسممممممممممية  ،3 جامعة الجزائرًّ رسممممممممممالة ماجسممممممممممتير، دور القيادة في إدارة األزمات،(: 2010) خالد ،تلعيش

 .قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية واإلعالم،

 ،في إدارة األزمات دراسممممممممممة تطبيقية: املؤسممممممممممسممممممممممات العامة في  السممممممممممتراتيجيأثر التخطيط (: 2017) يونس إبراهيم جعفر

ًّ.العدد األولًّ املجلد الحادي والعشرون، سلسلة العلوم اإلنسانية، مجلة جامعة األقص ى، واحي القدس،منطقة ض

 ،في السممممودان خالل  القتصمممماديةعلى التنمية  السممممتراتيجيأثر التخطيط (: 2017) قاسممممم ،جاد هللاوًّ عمر محمد. حامد

 .السعودية الدمام، ،2ملحق  ،(18املجلد ) القتصاديةمجلة العلوم  م،2013-2004 الفترة

 ،مصرالطبعة األولى ،العربيةمجموعة النيل  إدارة األزمات، :(2003) محمد أحمد الخضيري ،. 

 ،في الجمممامعمممات األردنيمممة والتطلعمممات  السمممممممممممممتراتيجيمعوقمممات التخطيط (: 2019) إيممممان عبمممد الرحمن،وًّ المممدبممماس خولمممة

 .2العدد  ،46د مجل العلوم التربوية، مجلة دراسات، املستقبلية لتجاوزها،

 ،رسممممممممالة  في الجامعة اإلسممممممممالمية في ضمممممممموء معايير الجودة، السممممممممتراتيجيواقع التخطيط (: 2006) إياد علي يحيى الدجني

 إدارة تربوية. قسم أصول التربية، سالمية غزة،الجامعة اإلًّ ماجستير،

 ًّمقال. ورشة تدريبية ملرتبات األمن العام في الشرق األوسط، ،(2022) الدستور 

 حالة دراسمممية إلعادة إعمار  في إدارة املشممماريع، دكتوراهأطروحة  دارة األزمات في بيئة العوملة،(: إ2008) خالد لدليمي،ا

 .الفلوجة، العراقمدينة 
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 ،العراق. دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان: ،1ط اإلعالم وإدارة األزمات،(: 2012) عبد الرزاق الدليمي 

 ،العلوم  مجلممة دراسمممممممممممممممات، للتعليم العممالي في األردن، السمممممممممممممتراتيجيالحمماكميممة وواقع التخطيط (: 2017) عبيممد الرويلي

 .()مؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي خاص من مؤتمر كلية العلوم التربوية بعنوان عدد التربوية،
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