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الخالصة
العالقة بين ) ر المال الجزيرىشعي االختيار و التأليف في تشكيل ايقاع دور محورَ (يتناول هذا البحث الموسوم ب 

فالعالقة بين قواعد اللغة الكوردية مع نظام و قواعد العروض العربي، عالقة . االيقاع الشعريمعحوري االختيار والتأليفم
، لذلك  على قواعد اللغة العربية، وقواعد اللغة الكوردية تختلف عن قواعد اللغة العربيةدة نظرًا ألن العروض العربي مبنيّ معق

من جانب و قواعد اللغة الكوردية ن ينظموا الشعر بطريقة تتفق مع قواعد العروضكان على الشعراء الكالسيكيين الكورد أ
.من جانب آخر

أن ينظم شعره بطريقة تُنسق فيها العروض مع قواعد اللغة الكوردية، وألجل تحقيق ذلك أستعمل ) المال الجزيرى(حاول 
والقوالب التي تتفق مع اللغة الكوردية واستعمال التفعيالت الخاصةفة، ذلك عن طريق أختيار بحور الشعررق مختلالشاعر ط

، من جانب آخر قصد الشاعر قواميس صارمةسمح للشاعر أن يبتعد احيانًا عن القواعد العروضية الالتي فيها مرونة بحيث ت
.نسقها مع قواعد العروضي تلمات كثيرة مترادفة لكاللغات المختلفة لما فيها من ك

تتضمن هذه الدراسة قسمين، القسم االول يتناول الجانب النظري في عالقة العروض بأختيار و تأليف الكلمات الشعرية 
وخاصة في الشعر الكالسيكي الكوردي، الفصل الثاني مخصص للجانب التطبيقي، في هذا الفصل تناولنا عالقة المحورين 

. وذلك عن طريق االمثلة و البيانات الضرورية للبحث)المال الجزيرى(كلمات الشعر عند بأختيار وتأليف  




ABSTRACT
This study, which is entitled '' The Roles of the Axes of Selection and Composition in the Formation of

Rhythm in Mala Al-Jaziri Poetry '', investigates the relation between these axes from one side and poetic
rhythm from the other. The relation between the Kurdish language grammar with the system and the
grammar of the Arabic prosody is complex since the Arabic prosody is based on the Arabic language
grammar and the Kurdish grammar is different from it.

So, the Kurdish classical poets had to arrange their poetry in such a way that it could coordinates with the
prosodic rules from one hand and the Kurdish grammar from the other.

Mala Al-Jaziri has tried to organize its poetry in a way that the prosody coordinates with the Kurdish
language grammar. To achieve this goal, he used different methods. He used those poetic meters that agree
with the Kurdish language. He manipulated special feet and syllables which helped him to avoid concrete
prosodic rules. Also, he used different dictionaries because they involve various synonyms and related words
that coordinate with prosodic rules.

The research consists of two parts. The first part studies the tie between prosody with the selection and
composition of the poetic terms especially in the Kurdish classical poems from the theoretical point of view.
The second part is practical. It studies the relation of the axes of selection and composition to Mala Al-Jaziri's
poetic terms using examples and necessary data.



17223452014

23




-
:2 ،2014 ،192014



















ـ 1
    

      
     

      
         
      

      
      

  
   

        
    



     

   2004 293


     
     

)Horsey,K:2001:7(   
     



17223452014

24




)1(ـ2
    

)2(    


- 1ـ2 Phonologycal

Ambiguity
   
      )3(


ـ1ـ 1ـ 2


      
       



'


'


      

  

    




'


'   

     

       
    2004 :285 ـ

286(        








        
     

        
       
    
       



       

          
  





17223452014

25

1.
    '  


2.      

'
       

2004 :288(
    

 2004 296   
      




1.
'


2.
  '       


ـ2ـ 1ـ 2
      
      
 


-    
     



-

2011 :151.(

      
      

  
2009 :109(




 


ـ
ـ.// 1
ـ

ـ.// 2    


ـ3ـ 1ـ 2
     

     
    

   
    

   


 
  )4(





17223452014

26









     
     

     
2004 :290

       

 


 1995 :84(    
 

       
      

     
      


  

      

    
2004 :290(     

 


ـ 1     


      
        


      


'
ـ2    


      


  


'
:Lexical Ambiguityـ2ـ 2

      


       
    

)Fromkin,V&Rodman,R &Hayms,N: 586:2002( .

   
      

2003:

22Crystal,D:(.



17223452014

27

1.
2.
3.
Syntax Ambiguityـ3ـ 2

  
      

      
  2000 :33(

    
      

    Deep Structure
     Surface

Structur  2004 297 


      

  1ـ   


      




1ـ


2 ـ
   
     

      

  
     


          

      


ـ3
       



     


      
     


       
     

  


contextـ1ـ3
     

  
    

  
     





17223452014

28

          


    
     

     
     

Hudson,G:2000:312(.
       




1.
2.
Linguistics Contextـ1ـ 1ـ 3

     


       
     
 


 2006 :82  

   



      










      
     

     
        


2000 :97


     

    
        

    
     


      
     

    1981
59      


       


Non Linguisticsـ2ـ 1ـ 3

Context



17223452014

29

  

      
     

2005:43
    
      

   



   



     


   


   
2006314


     

      
      


     


      

    
     

      
     
       


ـ2ـ 3


     
     

1994:40


     
1989

58     
     

   


1.
2.
3.
ـ3ـ 3  


    
 


     



17223452014

30

   
     

  :2001:242Akmajian,A. 
 

      
     


 


     


      
199893(.
       
    
   

        


ـ1ـ 3ـ 3
      

     

     

   


       
  

 1990 :167    
      


      

 
95ـ93: 1998

 
      

     


      
       
    

      
     
 open juncture  

      
  close juncture

       
 
1998 :95 96ـ(    


A newt         anewt

A napron         an apron
     

    



17223452014

31

      

  

 
  

     
 


     

       

   

  
       

    
   





ـ1








ـ2







ـ3







ـ4







ـ5







ـ6








ـ7





 


ـ8













17223452014

32

ـ2ـ 3ـ 3
    

     
         


       

   

     

     
      

1984 :84

      



      

   


    

  
    





           


'ـ1



'



'ـ2



'



'ـ3



'



  
     



      




17223452014

33






















      



    

     
  


       
   


  



   
    


    

    


      
       




ـ1

'



'



ـ2

'



'



ـ3

'



'



ـ4

'



'



ـ5

'



'



ـ1

'



'



ـ2

'



'



ـ3

'5



'





17223452014

34


 


  
    


1.


 '    

 '      


2.     

     

'


'  


    


      


      

       


     
        

      
     

 

     




'.
'  


 '     


   
     
    


1.
'


2.
'





17223452014

35

     
     


1//.-'  '  


2 .//-''


3 .// -'  ' 

4//.-'  '  

        


    
   

     
      



    

 
   

    
      



       


'
       


'
     


'

ـ3ـ 3ـ3  

    
 

  
    
 

      



       

     
      





17223452014

36

'ـ1



'



'ـ2



'



'ـ3



'



'ـ4



'



'ـ5



'



'ـ6



'



'ـ7



'

   


'ـ8




'

 


'ـ9



''



'ـ10



'



'ـ11



'



'ـ12



'





17223452014

37

'ـ 13



'




'ـ14



'



'ـ15




''

       


'ـ16




'




'ـ17



'



'ـ18
     




'




'ـ19



''



'ـ20



'




     

 
    


1//.-'   
     


2//.-'

      


      


     

       

    




17223452014

38

4ـ 3ـ 3
  

    
    

      



      

    
     

  
..

      
     





     
198493


       
   2004289




    
  

       

   
     
     


    




     
     

   
    

   
      







      



       









17223452014

39


      


      


     





     
     
 

  
     



     

     
)Crystal,D:

2004: 249(



     

       



      








     

  

)Peter Roach: 2009:154(


     


     





//-ـ1 
     


ـ2     
    




1ـ

2.



17223452014

40


-//

     


1ـ    






ـ2

   



ـ5ـ 3ـ 3   




   

'

     
      
   

'

      
     




'     
     

     
     




- //ـ  '    


     
       


 //-'      

    
     

      



'-//ـ 
 
       

ـ//-  


  

 
 
     



17223452014

41



    

  


 ـ// -   
       
      








1



Ø



'- //ـ      
   


-//ـ  '    



 ـ// -'


    


 ـ//-'


     




'-//ـ    
       

   


'-//ـ 

       
     



    



- //ـ

- //ـ



17223452014

42

'- //ـ
      
        



- //ـ '    


     
      

     














     






ـ6ـ 3ـ 3




      
    


ـ 


     
       



1-      
 


     
      


      


//-'
ـ 2



17223452014

43

     


   
       



'

     
       


ـ1       


     
        


      


'

ـ 2    


     





'



    
       




      
     


 

    
   

       
    

     
     




     
    





 






        






17223452014

44




ـ 1   
    




ـ 3    
   

       


    

      


ـ 4
   

     
   


ـ5
      

     



ـ 6



      



     

    



ـ1          


   


ـ 2       


ـ3        
        

     
  


ـ4      ← 


          

       
      


ـ5       





ـ1
)1(    )2011(


)2()2009 (





17223452014

45


)3(1984
)4(2000(


)5(  )1989 (    


)6(  )1995(    
       


)7(  )2004(    



2-
جامعة ، )1985(داللة، ترمجة جميد املا شطةعلم ال)1981(ثاملر.ار.اف)8(

.املستنصرية، بغداد
الجدیدة، اللغة العربية مبناها و معناها، مكتبة النجاح)1994(متام حسان)9(

.دار الثقافة، الدار البيضاء
اجلزء ، مناھجھالتحليل الداليل اجراءاته و)2000(كرمي زكي حسام الدين)10(

.النشر، القاهرة، دارغريب للطباعة و االول

)11()1998 (الكتب، عالم امحد خمتار عمر،: ترمجة، اسس علم اللغة
.الطبعة الثامنة 

التوزيع، دار الفالح للنشر و، االصوات اللغوية)1990(حممد علي اخلويل)12(
.عمان

، )اصولیةدراسة(نظرية السياق)2006(جنم الدين قادر كرمي الزنكي)13(
.لبنان، ، دار الكتب العلميةبريوتىلالطبعة االو 

الكتاب، دارعلم اللغة املعاصر)2005(ة الزعىبامنو حيىي عبابنة)14(
.، عمانالثقاىف

3- 
)15()Linguistics:An Introduction to2001Akmajian,A. (

ed.th.5Language an Communcation
)16(th.5Adictionary of Linguistics&Phonetics003)Crestal,D.(2

ed. Black well puplishing.
)17(The Cambreidge Encyclopedia of the(2004)________

edition.nd.2English  Language
)18(.London.101 Key Ideas:LinguisticsHorsey,K .(2001)
)19(.inguistics)Essentail Introductory LHudson,G.(2000

London: Cornwall.
)20(th.4English Phonetics  and PhonologyRoach,P.(2009)

edition Cambridge  University prees.
)21(AnRodman,R.&Hyams,N.(2002)Fromkin,V.&
.editionth. 7Introduction to Language

الخالصة
الى كيفية البحثيهدف؛ )طة العناصر الفوقطعيةإزالة الغموض بواس(دراسة وصفية تحليلية موسومة ب هذا البحث

الصوتية و (المختلفة على المستويات اللغوية) و التنغيمةالمفصل و النبر (معالجة الغموض بواسطة العناصر الفوقطعية
اختص بدراسة الغموض، اصناف ).دينيةالبه/  الكرمانجية الشمالية ( الكردية فيضمن اللغة) الصرفية و التركيبية و الداللية

المقام اللغوي، المقام : المقام:طرق إزالة الغموض، الغموض الفونولوجي، الغموض المعجمي، الغموض التركيبي: الغموض
و يعرض دور المفصل في إزالة )و التنغيمةالمفصل و النبر (إزالة الغموض بواسطة العناصر الفوقطعية،المعجم، الغير اللغوي

والمفصل معا في إزالة الغموض، و كذلك دور التنغيم في إزالة الغموض، ةفي إزالة الغموض، دور النبر ةدور النبر الغموض، 
.يم معا في إزالة الغموض و التنغةو التنغيم معا في إزالة الغموض،  دور كل من المفصل و النبر ةدور كل من النبر 


ABSTRACT
This study is a descriptive analytical  one about the (Disambiguation by Supra SegmentalElements).The

aim of this study is to show and clearify the role of these elements(juncture,strees and intonation) in
disambiguity, and also to clear the meaning  in different levels of Kurdish language,we can say in (North
kermange∖Bahdini dialects).

This study are includes the study of ambiguity, kinds of ambiguity: phonological ambiguity,lexical
ambiguity, syntax ambiguity, ,the ways of disambiguity:contexts: linguistics context,non linguistics context
and dictionary. disambiguity by supra segmental elements(juncture, stress and intonation) and show the role
of the juncture in disambiguity, the role of the stress in disambiguity, the role of the stress and juncture in
disambiguity to gether ,and also the role of the intonation in disambiguity, then the role of the stress,
intonation in disambiguity to gether,finally the role all of the juncture ,stress and intonation in disambiguity
to gether.
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.187ص،1978العريب، 
،1990، املركز الثقايف، 2محيد احلمدان،  بنية النص السردي، ط)3(

.45ص
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2011،79


الخالصة
و . األدبيةألنواعللكثير من ااً بحيث تصبح منبع) .الحدث–الواقعة ( يوجد في حياة وأدب كل الشعوب الحكاية 

مر و ) 1963-1891(مابين مراحل حياته الشاعر ه الخاصة في هذا المجال ، عاش الشاعر المعروف أحمد نالبند له ميزت
ف يعر قمنا بتهذا البحث في . وصاغ الكثير من هذه الوقائع واألحداث على شكل أبيات شعرية. المآسيخاللها بالكثير من

لمواضيعوااألشكال أغلبيةتبنى عليهامهمة بحيث أدبية عناصر )9(تحليل أدبي لتطبيقيآ قمنا بو)الحدثي(الشعر الحكائي
.األدبية 

ABSTRACT
In life and literature of every nation there are anecdotes and events. These anecdots and events become

the source of different literary genres. The famous poet Ahmed Nlband who has his own style in this field.
Through out his life time (1891- 1963) he had suffered a lot. He wrote these sufferings in a form of couplets.

In tgis research we introduce a type of poety called (poety of anecdots) where it has been analytzed  in a
pracyical and literary form into nine (9) importznt elements on which most literzry topics are based.
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القياس و التقويم في التربية ، ) 2002( ابو حويج ، مروان و اخرون -

، الطبعة االوىل ، الدار العلمية للنشر و التوزيع ، و علم النفس
.عمان ـ االردن 

، الطبعة األوىل، دار تقويم التعلم، )2005(أبو عالم، رجاء حممود -
.األردن-املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان

، الطبعة األوىل، دار تقويم التعلم، )2005(أبو عالم، رجاء حممود -
.األردن-املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان

( االسس الجمالية في النقد االدبي ، ) 1986( إمساعيل ، عزالدين -
، الطبعة الثالثة، دار الشؤون الثقافية )عرض و تغير و مقارنة

.العامة ، بغداد ــ العراق
عبدالسالم بن : ، دروس يف السميولوجيا ، ت )1986( بارت، روالن -

عبدالعاليو سامل يفوت، الطبعة الثانية، دار توبقال، دار البيضاء، 
.املغرب

تقييم تعلم الطالب ، )1983( بلوم ، بنيامني س ، واخرون -
حممد امني املفيت و اخرون ، : ، ترمجة التجميعي و التكويني

.مطابع املكتبة املصري احلديث ، القاهرة ـ مصر 
تذوق الفن الشعري في الموروث ، ) 1989( البنداري ، حسن -

.، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة ــ مصر النقدي و البالغي
تباين مستوى التذوق ، ) 2000( حسني ، ربيع شعبان حسن -

االدبي بتعدد سنوات الدراسة لدى عينة من طالب المرحلة 
. ، كلية الرتبية ، جامعة االزهر ، القاهرة ـ مصرالثانوية االزهرية 

)).رسالة ماجستريغري منشورة(( 
االوىل، ، الطبعة تعليم العلوم للجميع، )2005(خطابية، عبداهللا حممد -

.االردن- دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان
أساسيات القياس و التقويم في تدريس ، ) 1985( دوران ، رودين -

حممد سعيد صبارينية و اخرون ، دار االمل : ، ترمجة العلوم
.للنشر و التوزيع ، اربد ـ االردن

، ) 1981( الزوبعي ، عبد اجلليل ابراهيم ، و الغنام ، حممد امحد -
، اجلزء االول ، مطبعة جامعة بغداد ، مناهج البحث في التربية 

.بغداد ـ العراق
الدراسات ، )2010(الزيادات، ماهر مفلح و القطاوى، حممد ابراهيم-

، دار الثقافةاالجتماعية ـ طبيعتها و طرائق تعليمها و تعلمها
.للنشر و التوزيع، عمان ـ االردن 

مبادئ القياس ، )2005(الزيود، نادر فهمي، وعليان، هشام عامر -
، الطبعة الثالثة،  دار الفكرللنشر والتوزيع، والتقويم في التربية

.األردن-عمان
معالجة –طرائق التدريس العامة , )2009(سالمة، عادل ابو العز -

دار الثقافة , االصدار األول–الطبعة االوىل - تطبيقية معاصرة 
.االردن –عمان , للنشر والتوزيع

مبادىء القياس و التقويم في ، ) 1989( مسارة ، عزيز و اخرون -
، الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر و التوزيع ، عمان ـ التربية
.االردن
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، مكتبة النهضة املصرية ، التذوق االدبي، ) 1992( الشايب ، امحد -
.القاهرة ــ مصر

معجم المصطلحات ، ) 2003(شحاتة ، حسن و النجار زينب -
.، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ــ مصر التربوية و النفسية

، دار قراءة النص االدبي، ) 2009( الشيايل ، نضال حممد فتحي -
.وائل للنشر ، الطبعة االوىل ، عمان 

اثر العصف الذهني في تنية التفكير ، ) 2004( صاحل ، هناء حممد -
، املعهد العلمي و التحصيل الدراسي للمرحلة المتوسطة 
رسالة .((العايل للدراسات الرتبوية والنفسية ، بغداد ــ العراق

)).ماجستري غري منشورة
مبادئ القياس والتقويم في ، )1999(الظاهر، زكريا حممد، وآخران -

-، الطبعة األوىل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانتربيةال
.األردن

مناهج البحث في إلىمدخل ، )2007(عباس، حممد خليل، وآخران -
، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع، التربية وعلم النفس

.األردن-عمان
طبيعته ـ( التذوق االدبي ، ) 2010( عبدالباري ،  ماهر شعبان -

، دار الفكر ناشرون و )نظرياته ـ مقوماته ـ معاييره ـ قياسه 
.موزعون ، الطبعة الثانية ، عمان ـ االردن 

اثر استخدام طريقة ، ) 2004( العجاج ، شذى مظفر مال اهللا -
المناقشة في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في 

ة ، ، كلية الرتبيمادة االدب و النصوص و اتجاهاتهن نحوها
)).رسالة ماجستري غري منشورة .(( جامعة املوصل ـ العراق 

القياس والتقويم في العملية ، )2007(العزاوي، رحيم يونس كرو -
-، عمان، الطبعة األوىل، دار دجلة للنشر والتوزيعالتدريسية

.األردن
، قضايا النقد االدبي و البالغة، ) 1967( العشماوي، حممد زكي -

.دار الكتاب العريب ، القاهرة 
، طرق واساليب تدريس العلوم، )2010(عطا اهللا، ميشيل كامل -

-الطبعة االوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان
.االردن

, المناهج الحديثة و طرائق التدريس, )2009(حمسن علي , عطية-
.االردن–عمان , دار املناهج للنشر والتوزيع

، االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال، )2008(عطية،حمسن علي-
.الطبعة االوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان ـ االردن

الذوق االدبي أطواره ، انقاده ، ) 1987( عفيفي ، عبدالفتاح علي -
.، مطبعة االمانة ، القاهرة مجاالته ، مقايسه 

االختبارات والمقاييس التربوية ، )2006(عالم، صالح الدين حممود -
-للنشر والتوزيع، عمان-، الطبعة األوىل،  دار الفكروالنفسية

.األردن
، الطبعة القياس والتقويم في العملية التدريسية، )1999(عودة، أمحد -

-الثانية، اإلصدار الثالث، دار األمل للنشر والتوزيع، أربد
.األردن

مناهج البحث في التربية وعلم ، )2007(ب . فان دالني، ديوبولد-
حممد نبيل نوفل وآخرون، مكتب االنكلو : ، ترمجةالنفس

.مصر- املصرية، القاهرة
المنهاج التعليمي و ، ) 2006( الفتالوي ، سهيلة حمسن كاظم -

، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ــ االردن التدريس الفعال
.

تجديدات : قياس والتقويمال، )2007(الكبيسي، عبد الواحد محيد -
-، عمان، الطبعة األوىل، دار جرير للنشر والتوزيعومناقشات

.األردن
، الطبعة طرق تدريس اللغة العربية ، ) 2007( مدكور ، علي امحد -

.االوىل ، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ــ االردن 
اسس بناء ، ) 1982( املفيت ، حممد امني و الوكيل ، حلمي امحد -

.، مطبعة حسان ، القاهرة ـ مصرالمناهج و تنظيمها
اثر استخدام التكاملي ، ) 2008( املقداد ، زرياف عبدالقادر -

لطريقتي عصف الدماغ و المناقشة في تدريس علم االحياء و 
االول الثانوي و البيئة على التحصيل الدراسي لطلبة الصف

رسالة .(( ، كلية الرتبية ، جامعة دمشق ــ سوريااتجاهاتهم نحوها
)).ماجستري غري منشورة

دراسة في ( االبداعية التجربة، ) 2003( امللحم ، إمساعيل -
، منشورات احتاد كتاب العرب )سيكولوجية االتصال و االبداع

.، دمشق 
المدخل الى علم النفس ، ) 2002( منسي ، حممود عبداحلليم -

.، مركز اسكندرية للكتاب ، االسكندرية ــ مصر التعليمي
تقويم مقرر النصوص ، ) 2007( املهين ، امحد مصطفى حممد -

االدبية بالحلقة الثانية من التعليم االساسي في ضوء معايير 
، معهد الدراسات الرتبوية ، جامعة القاهرة تنمية التذوق االدبي

)).رسالة ماجستري غري منشورة.(( ــ مصر، القاهرة



17273 -94 ،2014

93

، أساسيات القياس في العلوم السلوكية، )2004(النبهان، موسى -
.األردن-الطبعة األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان

القياس و التقويم في التربية و علم ، ) 2007( النور ، امحد يعقوب -
.، اجلنادرية للنشر و التوزيع ، عمان ـ االردنالنفس

طرائق ، )2005(يوسف، ردينة عثمان ويوسف، حذام عثمان -
-، الطبعة االوىل، عمانالمنهج، اسلوب، وسيلة-التدريس

.االردن
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الخالصة
العاشر االعدادي في مادة االدب الكوردي الصف الب في تحصيل ططريقة المناقشة أثر استخدام استهدف البحث التعرف على 

.و تنمية التذوق االدبي لديهم
على : المجموعة ضابطة درستووفق طريقة المناقشة رستتجريبية دةتصميم المجموعات المتكافئة، مجموعثاعتمد الباح

.القبلي و البعدي لمتغير التذوق االدبي ، و االختبار البعدي فقط بالنسبة لمتغير التحصيلوفق الطريقة االعتيادية المتبعة، وباالختبارين 
)48(االعدادية من بين المدارس االعدادية في مركز مدينة قضاء زاخو و اشتملت عينة البحث ) (اختار الباحث قصدا مدرسة

.المجموعة الضابطة) ج(المجموعة التجريبية و مثلت شعبة) أ(ةطالبا من شعبتين اختيرتا عشوائيا ، حيث مثلت شعب
و أجرى الباحث التكافؤ بين طالب المجموعتين في بعض المتغيرات ذات العالقة، و اعد الباحث اداتين، االولى اختبار للتذوق 

تعدد و نوع ذات اجابات محددة و فقرة  من نوع االختيار من الم) 40(و الثانية اختبار تحصيلي اشتمل على، فقرة )24(االدبي اشتمل
.من الخصائص السيكومترية لالداتينتم التحقق 

اظهرن .)t. test( ، و اجراء التعامل االحصائي مع البيانات باستخدام االختبار التائي اتين و بعد االنتهاء من التجربة، و تطبيق االد
التذوق في تنميةرفع مستوى الطالب و لها دور فعال فيمن الطريقة االعتيادية وبداللة احصائيةالنتائج بان طريقة المناقشة افضل و 

. دم مقترحات الجراء بحوث مستقبليةاوصى الباحث توصيات عدة، و قئجنتاالاالدبي لديهم و في ضوء 
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THE EFFECT OF USING THE DISCUSSION METHOD IN TEACHING KURDISH
LITERATURE TO THE TENTH GRADE PREPARATORY STUDENTS

AND DEVELOPING LITERARY APPRECIATION IN THEM

ABSTRACT
The current thesis aims at identifying the discussion technique at the tenth grade level, literary branch,

concerning the Kurdish literature and developing their literary appreciation.
The researcher adopted the design of equal groups. The experimental group studied their material using

discussion method. The control group studied their material according to the traditional method of study.
Here, the two tests of pre- and post-variables for literary appreciation were used, while only the post-test was
used for education level variable.

Samples of the current research were 48 students, all taken from Tiroj preparatory school for boys.
Dividing into two classes, class (A): dedicated for experimental group, class (B): for control group the
researcher used the strategies and methodologies of a simple random style. The equivalence was conducted
between the groups in various variables and the researcher prepared and used two tools.

The first tool was the literary appreciation test which included 24 paragraphs, and the second one was the
test of learning level that consisted of (40) paragraphs of different qualitative choices and essays of limited
answers. The psychometric features of both tools were verified.

After completing the experiment and achieving the application tools, the researcher analyzed the data
using the t-test. The results, statistically proved, showed that the discussion method was better than the
traditional method in increasing the students' level concerning Kurdish literature and it had an active effect
on developing the students' level of literary appreciation.

Finally, the researcher presented some recommendations and suggestions for further research on the
same topic.
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ســاعد ســاعد، فنيــات التحريــر الصــحفي، املكتــب اجلــامعي احلــديث، )27(

.132ص، 2012اجلزائر، 
ابــرهيم امحــد ابــراهيم، فــن كتابــة اخلــرب واملقــال الصــحفي نظريــاً وعلميــاً، )28(

.189ص،2009شر والتوزيع، القاهرة، العريب للن
فــــاروق ابـــــو زيـــــد، الصـــــحافة املتخصصـــــة، عـــــامل الكتـــــب، بـــــريوت، . د)29(

.184ص،1986
حبيـــــب كركـــــوكي، فنـــــون التحريـــــر الصـــــحفي، مطبعـــــة خـــــاين، دهـــــوك، )30(

.169ص،2008
غـــازي زيـــن عـــوض اهللا، األســـس الفنيـــة للحـــديث الصـــحفي، اهليئـــة . د)31(

.10ص،1996اب، املصرية العامة للكت
.161ساعد ساعد، ص)32(
)33(

2012،
167.
)34(

)1918-1958(،
2013،
293.
)35(انور عبداحلميد املوسى، فنون الكتابة األدبية والصحفية والعلميـة، . د

.469-468ص، 2012دار النهضة العربية، بريوت، ،  2ج
)36(
)2003-2006( ،2011 ،268.
)37( .71فاروق ابو زيد، فن الكتابة الصحفية، ص.
)38(
.517انور عبداحلميد املوسى، ص. د-

.75-74فاروق ابو زيد، فن الكتابة الصحفية، ص. د-
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)39(
)4(،1997 ،95-97.

)40(
4(،98-99.

)41(
2(1994،5-6.

.8حبيب كركوكي، فنون التحرير الصحفي، ص )42(
.49ساعد ساعد، ص)43(
.9حبيب كركوكي، ص)44(
دار ،4عبـــداللطيف محـــزة، املـــدخل يف فـــن التحريـــر الصـــحفي، ط. د)45(

.57الفكر العريب،؟،؟، ص
.50ساعد ساعد، ص)46(
حممـــد عبـــدالغين املصـــري و جمـــد حممـــد البـــاكري الـــربازي، حتليـــل الـــنص )47(

ص ،2009للنشـــر والتوزيـــع، األردن، األديب بـــني النظريـــة والتطبيـــق، الـــوراق 
172.

)48(


1996  ،30.
خـــــريي دومـــــة، القصـــــة الروايـــــة املؤلـــــف دراســـــة يف األنـــــواع األدبيـــــة . د)49(

.109ص، 1997شرقيات، القاهرة، املعاصرة، دار

)50(
2012-2013.

)51(
4/9/2013 ،11:00.

)52( .طــــــــــــــــــــــــاهر، مقدمــــــــــــــــــــــــة يف النقــــــــــــــــــــــــد األديب، علــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــواد ال
.225-224ص

)53(36.
)54(36.
)55(

)1970-1979( ،2013 ،

19.
)56(لــــربازي، حتليــــل الــــنص حممــــد عبــــدالغين املصــــري و جمــــد حممــــد البــــاكري ا

، 2009األديب بـــــــني النظريـــــــة والتطبيـــــــق، الـــــــوراق للنشـــــــر والتوزيـــــــع، األردن، 

.148ص
)57(24.
)58()9(،1998 ،88..
)59(يوســـــف حطيـــــين، القصـــــة القصـــــرية جـــــداً، بـــــني النظريـــــة والتطبيـــــق، . د

.25ص، 2004مطبعة؟، سوريا، 
قــراءة نقديــة، جملــة –جـودي فــارس البطاينــة، القطعــة القصـرية جــداً . د)60(

لد  .222ص، 2011، )3(ع ،)18(الرتبية والعلم، ا
)61()7(,112.
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)2003-1991(الصحافة األدبية في جنوب كوردستان 

الخالصة
حافة األدبية وهي جزء من الصحافة المتخصصة، تعني بنشر المواضيع األدبية وهي صحافة تتناول هذه الدراسة الص

بينما يشكل األدب الصحفي كما تبينه الدراسة مصطلحآ واسعآ يشمل جميع األنواع األدبية التي . المختصين ومحبي األدب
بية المنشورة في الصحف والمجالت العامة كأدب أصبحت أنواعآ صحفية وجزءآ ال يتجزء منها كالمقالة مثآل وكل األنواع األد

تحاول الدراسة معالجة هذه المشكلة في الصحافة . في أحيان كثيرة يتم الخلط بين هذين المفهومين. وليس كصحافة
الكوردية وتفرق بين المفهومين و تتناول الصحافة األدبية كصحافة متخصصة وتبين خصائصها و تاريخها في الصحافة 

التي تعرف نفسها خطأ على أنها مجلة ثقافية ) (من خالل مجلة ) 2003-1991(في جنوب كوردستان للفترة الكوردية
.وقد بينت الدراسة أن التسميته خاطئة وأنها مجلة أدبية

LITERARY JOURNALISM IN THE SOUTHERN KURDISTAN (1991- 2003)

This study deals with literary journalism which is part of the specialized journalism, publishes literary
topics and is considered the journalism of those specialized and interested in literature. Journalistic
literature, on the other hand, is a broad terminology that covers all literary works which have become
journalistic and inseparable part of literature such as essays and all other literary works published in public
newspapers and magazines as literature, not journalism. These two concepts are, indeed, often mixed.
Therefore, this study attempts to address this problem in the Kurdish journalism and draw a distinction
between them. It also tackles the literary journalism as a specialized branch of journalism, shows its
characteristics and history in the Kurdish journalism in the southern Kurdistan from the period of 1991-
2003. This study achieves this through the following magazines: (Paiv) Magazine, issued in Duhok since
(1993), is known as a cultural magazine but this study shows that its naming is wrong because it is a literary
magazine.
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الذئب االسود-سيميائية الشخصية احلكائية يف رواية:جريويسياآ.د-

أحباث يف اللغة و االدب ) املخرب(جملة . يناحنا م:للكاتب
.2، ص2010،) 6(بسكرة، العدد -حممد خيضر: اجلزائري،جامعة

املركز الثقايف ).من منظور النقد العريب(بنية النص السردي: محيد حلمداين
الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، / العريب للطباعة و النشر، بريوت 

.24، ص2000
عبدالستار جواد،دار الرشيد للنشر، بغداد، : ترمجة.ة الروايةصنع: بريسي لوبوك

. 68، ص1981الطبعة االوىل، 
إبراهيم الصرييف،الدار املصرية للتأليف و الرتمجة، : ترمجة.بناء الرواية:أدوين موير

. 87القاهرة، دون تاريخ، ص
،مقارنة) عبداهللا عيسى حليلح(رواية كرافت اخلاطاية ل نادية بوفنوغور

حبث مكمل لنيل درجة نمائية ،الشخصية، الزمن، الفضاء،سي
شعبة االدب اجلزائر املعاصر تسمية اللغة –ماجستري ىف االدب العرىب 

ا ، كلية االداب و اللغات ،جامعة منتورى  العربية و أدا
حيىي شيخ صاحل ، غري منشورة، السنة جامعية :د.قسنطينة،بشراف أ

. 35، ص2009-2010

سعيد بنكراد، دار . د:ترمجة.سيميولوجية الشخصية الروائية: امونفيليب ه
.28،ص1990املغرب، الطبعة االوىل،/الكالم للطباعة و النشر، الرباط

      
14

       
)85 (199849 -50

      
     

200936
       1991–

20052010104–103ل.

عبدالسالم بنعبدالعايل،تقدمي : ترمجة. درس السيميولوجيا: روالن بارت
/ عبدالفتاح كيليطو، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء

.25،ص1986املغرب،د،ط،
يد العابد ؤية ر .. اللص و الكالب و ذات(سيميائية اخلطاب الروائي: عبدا

حكومة -، دائرة الثقافة و االعالم)الرافد(من اصدارات جملة). جديدة
.15،ص2013/ ،ديسمرب)59(الشارقة، العدد

رد يف : نبيلة بونشادة الشخصية من املستوى احملسوس اىل املستوى ا
أحباث يف ) املخرب(جملة . لعبداحلميد بن هدوقة) غدا يوم جديد(رواية

)7(بسكرة، العدد - حممد خيضر: جامعةاللغة و االدب اجلزائري،

.111،ص2011،

39
111ل112
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112ل
       

        
1996106ص

       
201327ل
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:الخالصة

مع العلم بان .ية كبيرة في الدراسات النقدية االدبيةتمثل الشخصية عنصرا مهما من مكونات القصة و لهذا لها اهم
يعتبرالشخصية  عنصر مهم من عناصر . الشخصية قد اخذت هذه االهمية منذ القدم اي منذ ايام ارستو و لحد االن

النصوص السردية بصورة عامة و القصة بصورة خاصة و من هذا المنطلق اختارنا هذا الموضوع لبحثنا الموسوم 
و حسب المنهج السيميولوجي قمنا ب ) للكاتب اسماعيل هاجانى- 1الصياد الصغير -يا االشخاص في قصةسيميولوج(

تحليل اشخاص القصة المذكورة و تبين لنا بان هنالك عدة شخوص في القصة و استاطاع بطلها ان ينجز عمله بصورة 
.ي القصةفعالة، و هنالك دالالت ضمنية وراء االشخاص الرئيسيين و الثانويين ف

ABSTRAC:
Character is one of the most important elements of the story and has a very prominent position in literary

studies. The important of character goes back to Aeiosto ,s era and exists until now. The character also
reprents an important element among the elements of narrative texts in general and particularly in short
story. According to the above mentioned idea, the the researcher has chosen this subject to be studied. The
title of the research is( Semiotic of characters in the Ismail Hajanis short story named " The little Hunter".
The characters of the study were analyzed in semiotics way. The researcher concluded that there are many
characters in the story and the hero of the story has completed his work effectively. There were also
entailment indicators behind main and secondary characters of the story.
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ABSTRACT

It has been considerd that the presence and the absence of the author and the functions of the novelist as
very important subjects in the text of the novelist. But this subject has not been addressed as required in those
researches related to the criticism of Kurdish novelist. for this reason, the researcher has tried to get benefit
from Arabic and Persian refarences to confirm kinds, functions of the novelist, Its relationship to author, and
the presence of the author in many paragraphs in novel of (Ez u Delal, "Min bi tene nehelin")
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عمان، األردن،، ندوة أدب األطفال، وزارة الثقافة، العربية

1988

األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية إعدادها ـ رشدي طعيمة،
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Berelson, B . Content analysis in harnd book of
social psychology,vol 1,ed g.lindzey,
1954.



الخالصة 
من المالحظ أن المناهج الدراسية والمتمثلة بالكتب الدراسية المتعلقة بطرق التدريس تمارس دورا بارزا في 
العملية التعليمية، والسيما في التربية التقليدية ، وان معظم االوقات السنة الدراسية تدور حول تدريس هذه 

ورة علمية دقيقة وان يتم تقويم ما وقع فيها من أخطاء، الكتب ولهذا الغرض يجب أن يتم تقييم هذه الكتب بص
.ويعد هذا العمل خطوة أساسية لتطوير النظام التربوي و التعليمي

تحليل محتوى كتاب القراءة الكردية للصف الرابع األساسي، حسب منهج ( يعد هذا البحث الموسوم ب 
.ة المحتوى محاولة لتقييم الكتاب المذكور انفا من ناحي) ويليام رومي

بلغت نسبة استخدام : يحاول هذا البحث أن يجيب على مجموعة األسئلة للوصول الى هذه النتائج 
وان نسبة استخدام األسلوب النشط في عرض صور في )5/0( األسلوب النشط في اعداد أسئلة الكتاب 

و ) 008/0(كتاب قد بلغ  و نسبة استخدام االسلوب النشط في اعداد نصوص ال)07/0( الكتاب قد بلغت 
نستنتج  من هذا بان الكتاب المذكور قد استطاع ان بعد اسئلة جيدة ولم يستطع ان بعد الصور والنصوص 

. بالمستوى المطلوب 

ABSTRACT
Much time of academic year usually passes in reading the mentioned book in those systems in

which teaching books have an important role in education and teaching (pedagogy) process,
especially in conventional education system. Therefore, this book should be evaluated and its
positive and negative points should be stated and corrected. This could be a step towards
correctness and progressiveness in education and teaching system.

This research, entitled, “Explaining the content of the book (Reading Kurdish for Grade 4
Elementary Stage) following William Romi model” tries to perform an evaluation of the content
of this book.

The research tries to answer some questions and reaches these conclusions: the rate of using
being active style in setting book’s question is (0/5), and the rate of using being active style in
presenting book’s pictures is (0/07), and the rate of using active style in setting book’s texts is
(0/008). Thus, the book is more successful in terms of setting questions than showing pictures and
presenting texts.
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النحو الوظيفى و عالقته بالتداولية فى اللغة الكردية

الخالصة  
هـل علـم التـداول يـنعكس فـى القواعـد الوظيفيـة ؟ مـاهى االبعـاد التداوليـة : لة يهدف البحث الى ايجاد الجواب لثالثـة اسـئ

للقواعد الوظيفية ؟ مدى ارتباط القواعد الوظيفية بتبادل المعلومات لدى المتكلم و المخاطب ؟
، وكــذلك كيفيــة تكمــن أهميــة البحــث فــي تنــاول األبعــاد المشــتركة بــين علــم التــداول و القواعــد الوظيفيــة فــي اللغــة الكرديــة

تبادل المعلومات ، و انعكاساتها في ضوء المنهج الوصفي ، وقد تكون البحث من محورين تسبقهما مقدمة وتتبعهمـا خاتمـة
يخـتص بنظـرة التداوليـة إلـى القواعـد الوظيفيـة: المحور الثـاني .يختص بالمنهج الوظيفي والقواعد الوظيفية: لمحور األول .
صــلنا إلــى أن الوظــائف القواعديــة لهــا جــذور تداوليــة ، إضــافة إلــى أننــا ال نســتطيع التوصــل إلــى معرفــة وفــي نهايــة البحــث تو .

.الوظائف دون السياق و قصد المتكلمين


FUNCTIONAL GRAMMAR AND HIS RELATIONSHIP WITH PRAGMATICS IN KURDISH
LANGUAGE

ABSTRACT
Research aimed at finding the answer to three questions: Is pragmatics reflected in functional

grammar? What are the dimensions of Pragmatic in the functional grammar? To what extent the
functional Grammar is associated with exchange of information with the speaker and the listener?

The importance of research Lies in dealing with the dimensions in pragmatics from functional
grammar in the Kurdish language, as well as how the exchange of information and its impact in the
light of the descriptive method.

The research consists of introduction, conclusions, and two chapters the first one deals with the
following areas: Functional methodology and functional grammar, the second deals with the:
pragmatic perspective to functional grammar. The researcher mentioned the most important
results which he has proven and abstract in English and Arabic languages
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الخالصة
خضعت للرقابة من قبل السلطات البريطانية والعراقية، وقد  1932-1921صدرت في الفترة الصحافة الكوردية التيان 

وأصبحت الصحافة الكوردية حجر عثرة أمام كانت عند المسؤولية التاريخية تجاه القضايا المصيرية للشعب الكوردي، 
فت أيضاً ووقتجاه كوردستان بوجه عام ووالية كركوك بوجه خاص، محاوالت الحكومات العراقية في تنفيذ سياسة التعريب

واستمرت الصحافة الكوردية في ممارسة الضغط ضد سياسة االهمال الحقوق القومية للشعب الكوردي وفضحت سياساتهم، 
ومن جهة أخرى استمرت في على المسؤوليين البريطانيين والعراقيين مكن أجل تطبيق الوعود التي أعطوها للكورد في كركوك، 

منطقة وكشفها للرأي العام الكوردي وشجعت الصحافة الكوردية النواب الكورد في فضح السياسات الحكومية من تعريب ال
في الدفاع عن الحقوق الثقافية للشعب الكوردي واعتبار اللغة الكوردية لغة رسمية في المحاكم مجلس النواب العراقي

لواء كركوك من قبل الحكومات ووقف تنفيذ سياسات التعريب التي تحدث في والمؤسسات الرسمية الحكومية في كركوك، 
.العراقية المتعاقبة

ABSTRACT
The Kurdish journalism was subjected to censorship by Iraqi and British authorities in (1932-1921).  The

Kurdish journalism had a prominent role in supporting Kurdish national issues and became an obstacle
against Iraqi government’s attempts to ArabizateKurdistan, especiallyKuirkuk governorate.  The Kurdish
journalism has also played an important role in working against negligence policy of national rights of
Kurdish people and in revealing the policies of Iraqi government. The Kurdish journalism continued in
playing its role in calling Iraqi and British politicians to keep their promises that they promised Kurdish
people in Kirkuk. The Kurdish journalism also managed to disclose to Kurdish public opinion, the   Iraqi
policies aim at arabizing the Kurdish region. It also encouraged Kurdish members in Iraqi parliament to
defend cultural rights of Kurdish people, to consider Kurdish language as an official language in courts and
official government facilities in Kirkuk and to stop implementing arabization policy which was applying in
Kirkuk by successive Iraqi governments
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فـي ضـوء القرآن الكريم والسـنة النبويةتفاضـــل بيـنـهاوالالجـنــة أســماؤهـا ومــراتبــها
نوري عبدالرمحن إبراهيم

العراق- إقليم كردستان،جامعة زاخو،فاكوليت العلوم اإلنسانية،قسم الدراسات اإلسالمية

)2014آب، 18:ر،  تاريخ القبول بالنش2013حزيران، 9:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
إنَّ ســلعة اهللا غاليــة،أآل ، لكــن الجنــة ســلعة اهللا تعــالى؛، ودخــول الجنــةكــل واحــٍد منــا غايــة مــا يتمنــاه، هــو رضــى اهللا ســبحانه وتعــالى

التـي كانـت فـي ،اسـتحق دخـول الجنـة؛لتزم بها ولـم يتجاوزهـاا، فمن ر التي فرضها اهللا سبحانه وتعالىودخولها يستوجب االلتزام باألوام
كان عليه أبونـا آدم عليـه السـالم، قبـل مخالفتـه فعلينا أن نعمل جاهدين للوصول إلى النقاء الذي. ة مسكناً ألبينا آدم عليه السالمالبداي

َمـهُ . كل حسب ما َقدَّمَ ،، كي نستحق دخول الجنةلألوامر اإللهية ؛ مـن عمـلفلكل واحد مقام خاص، وجنة خاصة تليق بمنزلتـه، ومـا َقدَّ
ل القـرآن ، بـدليلك التفاوت في الخدمات في كـل جنـةوحاولُت جاهداً بيان ذ. ، وكل َمْنـزَِلةٍ خْدمات الُمَقدَّمة في ُكلِّ جنةحيث تتفاوت ال

للوصـول، لتقـديم أفضـل الطاعـات والعبـادات ؛ ، ولترغيـب النـاس فيهـاضل كـل منهـا؛ لبيان فوالسنة النبوية المطهرة، وإجراء مقارنة بينها
آمـين آمـين . كني أعلـى الجنـاتجعلنـا اهللا و إيـاكم مـن سـا . ولتحقيق الرغبات في أعلـى الجنـات، التـي هـي ُأْمِنيـُة االمنيـات،إلى الغايات

.، يارب العالمينآمين

ا يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبويةتفاضل بينهوالاجلنة أمساؤها ومراتبها: كلمات الدالة

المقدمة

إنَّ احلمـــد هللا حنمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره ، ونعـــوذ بـــاهللا 
من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنـا ، َمـْن يهـِدِه اهللا فـال 
ُمِضلَّ له ، وَمْن ُيضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إالّ 

. داً عبده ورسولهاهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أنَّ حمم
أمـا بعــد فــإنَّ أصــدق احلــديث كتــاب اهللا ، وخــري اهلــدي 
ا،و   ُ هدُي حممٍد صلى اهللا عليه وسـلم ، وشـر األمـور ُحمْـَدثا
ُكــــلُّ ُحمَْدثَــــٍة ِبْدعــــة ، وُكــــلَّ ِبْدَعــــٍة َضــــاللة ، وُكــــلَّ َضــــاللٍة يف 

اْ اتـَُّقـواْ ﴿ يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـو : يقـول اهللا تبـارك وتعـاىل. النار
ــــــــــــُتم مُّْســــــــــــِلُموَن﴾ ــــــــــــَه َحــــــــــــقَّ تـَُقاتِــــــــــــِه َوَال َمتـُـــــــــــوُتنَّ ِإالَّ َوأَن الّل

). 102:آل عمران(
﴿ يَــا أَيـَُّهــا النَّــاُس اتـَُّقــواْ َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــم مِّــن نـَّْفــٍس 

ُهَمــا رَِجــاًال َكِثــري  َهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمنـْ اً َوِنَســاء َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمنـْ

َواتـَُّقوْا اللّـَه الـَِّذي َتَسـاءُلوَن بِـِه َواَألْرَحـاَم ِإنَّ اللّـَه َكـاَن َعلَـْيُكْم 
﴿ يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا اتـَُّقــوا اللَّــَه َوُقولُــوا ).1:النســاء(َرِقيبــًا﴾

ُيْصـِلْح َلُكـْم أَْعَمـاَلُكْم َويـَْغِفـْر َلُكـْم ُذنُـوَبُكمْ ۞قـَْوًال َسِديداً 
ــــــــــــــــاَز فـَــــــــــــــــْوزاً  ــــــــــــــــْع اللَّــــــــــــــــَه َو َرُســــــــــــــــوَلُه فـََقــــــــــــــــْد َف ــــــــــــــــن ُيِط َوَم

).71-70:األحزاب(َعِظيمًا﴾

إنَّ اهللا تبــارك وتعــاىل حكــم علــى خلقــه بــاملوت والفنــاء، 
لُِتْجـــَزى ُكـــلُّ والبعـــث إىل دار اجلـــزاء، والفصـــل والقضـــاء، ﴿

اىل ــــارك وتعــه تبـكما خيربنا الل). 15:طه (نـَْفٍس ِمبَا َتْسَعى﴾
﴿ ِإنَُّه َمن يَْأِت َربَُّه ُجمْرِماً فَِإنَّ َلُه َجَهنََّم َال : هـــكم تنـزيلــيف حم

َوَمـــــْن يَْأتِـــــِه ُمْؤِمنـــــاً قَـــــْد َعِمـــــَل ۞َميـُــــوُت ِفيَهـــــا َو َال َحيْـــــىي
َجنَّـاُت َعـْدٍن ۞الصَّاِحلَاِت َفُأْولَِئَك َهلُـُم الـدََّرَجاُت اْلُعلَـى

َهــــا اْألَنـَْهــــاُر َخالِــــِديَن ِفيَهــــا َوَذلِــــَك َجــــزَاء َمــــن َجتْــــرِي ِمــــن َحتْتِ 
).76-74:طه(تـَزَكَّى﴾
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واجلنــــة درجــــات :(( الــــذي حنــــن بصــــدده هنــــا،هي اجلنــــة
متفاضـــلة تفاضـــًال عظيمــــاً، وأوليـــاء اهللا املؤمنـــون املتقــــون يف 

م وتقـواهم : قـال تبـارك وتعـاىل. تلك الدرجات حبسب إميـا
ْلَنا لَـُه ِفيَهـا َمـا َنَشـاء ِلَمـن نُّرِيـُد ﴿ مَّن َكاَن يُرِيُد اْلعَ  اِجَلَة َعجَّ

َوَمـْن أَرَاَد ۞ُمثَّ َجَعْلَنا لَـُه َجَهـنََّم َيْصـالَها َمـْذُموماً مَّـْدُحوراً 
اآلِخــَرَة َوَســَعى َهلـَـا َســْعيَـَها َوُهــَو ُمــْؤِمٌن َفُأولَِئــَك َكــاَن َســْعيُـُهم 

ِــدُّ َهـــُؤالء ۞مَّْشــُكوراً  منُّ َوَهـــُؤالء ِمــْن َعطَــاء َربـِّـَك َوَمــا  ُكــال
ـــْلَنا بـَْعَضـــُهْم ۞َكـــاَن َعطَـــاء َربِّـــَك َحمْظُـــوراً  انظُـــْر َكْيـــَف َفضَّ

ـــــــــــــــُر  ـــــــــــــــُر َدَرَجـــــــــــــــاٍت َوَأْكبَـ ـــــــــــــــٍض َوَلآلِخـــــــــــــــَرُة َأْكبَـ ـــــــــــــــى بـَْع َعَل
فبني اهللا سـبحانه وتعـاىل أنـه ). 21-18:اإلسراء(تـَْفِضيًال﴾

ـــدنيا و مـــن يريـــد اآل ِـــِه ، وأنَّ َميـُــدُّ مـــن يريـــد ال خـــرة مـــن عطائ
﴿ : َعطاَءُه ما كان حمظوراً من بر و ال فـاجر، مث قـال تعـاىل

ـــــُر  ـــــْلَنا بـَْعَضـــــُهْم َعلَـــــى بـَْعـــــٍض َوَلآلِخـــــَرُة َأْكبَـ انظُـــــْر َكْيـــــَف َفضَّ
فبـني اهللا سـبحانه  ). 21:اإلسـراء(َدَرَجاٍت َوَأْكبَـُر تـَْفِضـيًال ﴾

فاضــل النــاس يف أن أهــل اآلخــرة يتفاضــلون فيهــا أكثــر ممــا يت
، الـــــدنيا وأن درجــــــات اآلخـــــرة أكــــــرب مـــــن درجــــــات الــــــدنيا 

وتفاضل أنبيائه عليهم السالم كتفاضل سائر عباده املؤمنني 
﴿تِْلـــَك الرُُّســـُل َفضَّـــْلَنا بـَْعَضـــُهْم َعَلـــى بـَْعـــٍض : فقـــال تعـــاىل. 

نَـا ِعي َسـى ابْـَن مِّنـُْهم مَّن َكلََّم الّلُه َوَرَفَع بـَْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتـَيـْ
وقـــال ) .253:البقـــرة(َمـــْرَميَ اْلبَـيـَِّنـــاِت َوأَيَّـــْدنَاُه بِـــُروِح اْلُقـــُدِس﴾

نَـا َداُووَد :تعاىل ﴿َوَلَقْد َفضَّـْلَنا بـَْعـَض النَِّبيِّـَني َعلَـى بـَْعـٍض َوآتـَيـْ
. )1() .))55:اإلسراء(َزبُوراً ﴾

الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم فضًال عما سبق فقد بـنيَّ 
ل اجلنة متفاضلون يف اجلنة حبسب منازهلم فيها، ففي أنَّ أه

صحيحي البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا 
إنَّ أهــل اجلنــة :(( عنــه عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

يرتاءون أهل الغرف من فوقهم كما يرتاَءون الكوكـب الـدري 
. مالغابر يف األفق مـن املشـرق أو املغـرب ، لتفاضـل مـا بيـنه

يارسـول اهللا ، تلـك منـازل األنبيـاء ال يبلغهـا غـريهم؟ : قالوا 

ـــــــذي نفســـــــي بيـــــــده ، رجـــــــال آمنـــــــوا بـــــــاهللا : قـــــــال  بلـــــــى وال
. )2())وصدقوا املرسلني

ـــــــــــه )3(وقـــــــــــد عقـــــــــــب القـــــــــــرطيب  ـــــــــــك يف كتاب علـــــــــــى ذل
اعلــم أنَّ هــذه الغــرف خمتلفــة يف العلــو و : (( بقولــه)التـذكرة(

ا يف األعمال،فبعضها أعلى الصفة حبسب اختالف أصحا
: وقـــول الرســـول صـــلى اهللا عليـــه وســــلم.. مـــن بعـــض وأرفـــع

، ))والذي نفسي بيده، رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسـلني((
ومل يــــــــذكر عمــــــــًال، وال شــــــــيئاً ســــــــوى اإلميــــــــان و التصــــــــديق 
للمرســـلني، وذلـــك لــــيعلم أنـــه عـــىن اإلميــــان البـــالغ وتصــــديق 

ال تلجلٍج ،و إال فكيف تُنـال املرسلني ِمْن غري سؤال آيٍة و
الغرفــات باإلميـــان والتصـــديق الــذي للعامـــة،ولو كـــان كـــذلك  
كـــان مجيــــع املوحــــدين يف أعــــايل الغرفــــات،وأرفع الــــدرجات، 

َـــا :وهـــذا حمال،وقـــد قـــال اهللا تعـــاىل ـــَة ِمب ـــَزْوَن اْلُغْرَف ـــَك ُجيْ ﴿أُْولَِئ
و، والصـرب)75:قـانالفر (َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها حتَِيًَّة َوَسـَالمًا﴾

بــذل الــنفس و الثبــات لــه وقوفــاً بــني يديــه بــالقلوب عبوديــة 
﴿َوَما أَْمَواُلُكْم َوَال :وهذه صفة املقربني ، وقال يف آية أخرى

ــــَن َوَعِمــــَل  ــــى ِإالَّ َمــــْن آَم ــــَدنَا زُْلَف ــــالَِّيت تـَُقــــرُِّبُكْم ِعن ــــم ِب أَْوَالدُُك
ْعِف ِمبَا َعِمُلوا َوُهْم ِيف اْلُغُرفَاِت َصاِحلاً َفُأْولَِئَك َهلُْم َجزَاء الضِّ 

ـــــوَن﴾ ـــــا ال تنـــــال )37:ســـــبأ(آِمُن ، فـــــذكر شـــــأن الغرفـــــة ، وأ
باألموال و األوالد ، وإمنا تنال باإلميان والعمل الصـاحل ، مث 
بــني أن هلــم جــزاء الضــعف ، وأنَّ حملهــم الغرفــات ، يـَُعلُِّمــَك 

ناً به يف كل ما أنَّ هذا إميان طمأنينة وتعلق قلب به ، مطمئ
نابه ، و جبميع أموره و أحكامه ، فإذا عمل عمالً صاحلاً ، 
فال خيلطه بضده ، وهو الفاسد ، فال يكـون العمـل الصـاحل 
الذي ال يشوبه فساد إال مع إميان بالغ مطمئن صاحبه مبـن 
آمن و جبميع أموره و أحكامه، واملخلط لـيس إميانـه وعملـه 

.)4())دون غريه هكذا ، فلهذا كانت منـزلته 
:بناًء على ما سبق فقد قسمت حبثي على مبحثني مها

ــــــأمســـــاء اجلنـــــان وانواعهـــــا ويشتم:المبحـــــث األول ل علـــــىـ
:     ثالثة مطالب
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.أمساء اجلنان الواردة يف القرآن :المطلب األول
.أمساء اجلنان الواردة يف السنة :المطلب الثاني
.لواردة يف القرآن أنواع اجلنان ا:المطلب الثالث

التفاضــــــل بــــــني اجلنــــــان ومــــــن يــــــدخلها :المبحــــــث الثــــــاني
:ويشتمل على ستة مطالب

أعلــــــى مراتــــــب اجلنــــــان علــــــى اإلطــــــالق، :المطلــــــب األول
وملن هي؟

جنة النعيم ، من يدخلها؟: المطلب الثاني
التفاضـــــــل يف اخلـــــــدمات وامليـــــــزات يف:المطلـــــــب الثالـــــــث

.جنة النعيم
.شروط احلصول على الغرفة:المطلب الرابع

.شروط احلصول على الفردوس:المطلب الخامس
.التفاضل بني اجلنان يف سورة الرمحن:المطلب السادس

وقــــــد خصصــــــت هــــــذه الــــــدرجات باحلــــــديث عنهــــــا، و 
التفاضـــــــل بينهـــــــا يف املبحـــــــث الثـــــــاين، مـــــــع أنَّ اجلنـــــــة مئـــــــة 

ث الشـــريف، و ذلـــك ألنَّ القـــرآن درجـــة،كما ورد يف احلـــدي
يف الوصـف و نفسهالكرمي مل يتناول مجيع اجلنان بالتفصيل

ــــان الــــيت  ــــذا اخــــرتت هــــذه اجلن ــــة و التفضــــيل بينهــــا، ل املقارن
تناولناهـــــا بالبحـــــث و املقارنـــــة، ملـــــا ورد فيهـــــا مـــــن تفاصـــــيل 
ـــزت  ـــذا ركَّ دقيقـــة، يعجـــز اإلنســـان عـــن وصـــفها و ختيلهـــا، ل

.عليها ترغيباً فيها
وأود أْن أنوه إىل أنين قد أدرجت رقم اآلية واسم السورة 

ومل ). 102:آل عمــــران: (ضــــمن املــــنت ، علــــى ســــبيل املثــــال
أدرجهــا ضــمن اهلــوامش ، حــىت ال يتيــه القــارئ بــني الــنص ؛ 
ـــواردة ضـــمن  والبحـــث يف قائمـــة اهلـــوامش، لكثـــرة اآليـــات ال

ـــــــــــــــا ومل أتـــــــــــــــرجم لألعـــــــــــــــالم . النصـــــــــــــــوص لالستشـــــــــــــــهاد 
م أشهر من  املشهورين الواردة أمساؤهم يف ثنايا البحث، أل

.        نار على علم

المبحث األول
أسماء الجنان وأنواعها

المطلب األول
أمساء اجلنان الواردة يف القرآن

نعيم اجلنـة يفـوق الوصـف، و يقصـر دونـه اخليـال، لـيس 
نــاس لنعيمهــا نظــري فيمــا يعلمــه أهــل الــدنيا، و مهمــا ترقــى ال

يف دنيــــاهم، فســــيبقى مــــا يبلغونــــه أمــــراً هينــــاً بالنســــبة لنعــــيم 
و اجلنــــة درجــــات بعضــــها فــــوق .اآلخــــرة، فاجلنــــة المثيــــل هلــــا

.)5(بعـــض، و أهلهـــا متفاضـــلون فيهـــا حبســـب منـــازهلم فيهـــا
و اجلنـــة هــــي دار كرامـــة اهللا تبــــارك و تعـــاىل، أعــــدها لعبــــاده 

:دت يف القرآن الكرمي، فمنهااملتقني، و هلا أمساء كثرية ور 
: وهــو االســم املشــهور هلــا، قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: اجلنــة-1

﴿ َال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْجلَنَِّة َأْصَحاُب اْجلَنَِّة 
).20:احلشر(ُهُم اْلَفائُِزوَن  ﴾

ومسيـت بــــذلك خللـود أهلهـا فيهـا، قـــــال اهللا : جنــة اخلـــلد-2
ــٌر أَْم َجنَّـــُة اْخلُْلــِد الَّـــِيت ُوِعـــَد : تبــارك وتعـــاىل ﴿ قُــْل أََذلِـــَك َخيـْ

).                                                                       15:الفرقان(اْلُمتـَُّقوَن َكاَنْت َهلُْم َجزَاء َوَمِصرياً ﴾
قـــيم ومسيـــت بـــذلك ملـــا فيهـــا مـــن النعـــيم امل: جنـــة النعـــيم-3

﴿َواْجَعْلــــِين ِمــــن َوَرثَــــِة َجنَّــــِة :الكــــرمي، قــــال اهللا تبــــارك وتعــــاىل
).                                                                                                     85:الشعراء(النَِّعيِم﴾

ا مأوى املؤمنني، قال اهللا : جنة املأوى-4 ومسيت بذلك أل
).    15:النجم(﴿ ِعنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى﴾:وتعاىلتبارك

فهـــي درجـــة مـــن درجـــات اجلنـــة، قـــال اهللا :جنـــات عـــدن-5
ـُــــــــــــــــُم :تبــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــاىل ﴿َجنَّـــــــــــــــــاِت َعـــــــــــــــــْدٍن مَُّفتََّحـــــــــــــــــًة هلَّ

).                                                                                     50:ص(اْألَبـَْواُب﴾
ا ساملة من كل املنغصات : دار السالم-6 مسيت بذلك أل

واملكــدرات، و مــن كــل بليــة و آفــة، و أول مــا تســتقبلهم بــه 
خزنــة اجلنــة هــو الســالم، و كالمهــم فيهــا ســالم، أي ال لغــو 
فيها و ال فحش و ال باطل و ال يقولونه و ال يسمعونه، و 

:تبـــــــــارك وتعـــــــــاىلمـــــــــن أمسائـــــــــه تعـــــــــاىل الســـــــــالم، قـــــــــال اهللا
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ـَــــــا َكـــــــانُواْ ﴿ ِـــــــيـُُّهْم ِمب ِـــــــْم َوُهـــــــَو َول ـــــــَالِم ِعنـــــــَد َرِّ َهلـُــــــْم َداُر السَّ
).                                                                                                       127:األنعام(يـَْعَمُلوَن﴾

ــم أهلهــا، قــال اهللا تبــارك : تقــنيدار امل-7 ومسيــت بــذلك أل
َوِقيــــَل لِلَّــــِذيَن اتـََّقــــْواْ َمــــاَذا أَنــــَزَل َربُُّكــــْم قَــــاُلواْ َخــــْرياً ﴿:وتعــــاىل

ــــٌر  نـَْيا َحَســـَنٌة َولَــــَداُر اآلِخـــَرِة َخيـْ لِّلَّـــِذيَن َأْحَســـُنواْ ِيف َهــــِذِه الـــدُّ
).30:النحل(َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقَني﴾

الغالـــب أن تُـــذكر بلفــظ التعريـــف، قـــال اهللا : ر اآلخــرةدا-8
اُر اْآلِخـَرُة َجنَْعُلَهـا لِلَّـِذيَن َال يُرِيـُدوَن ﴿:تبارك وتعاىل تِْلَك الدَّ

ُعلُـــــــــــــــــــّواً ِيف اْألَْرِض َوَال َفَســـــــــــــــــــاداً َواْلَعاِقبَـــــــــــــــــــُة لِْلُمتَِّقـــــــــــــــــــَني﴾ 
َو ِقيـــَل لِلَّـــِذيَن ﴿:وقـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل). 83:القصـــص(
تـََّقـــْواْ َمـــاَذا أَنــــَزَل َربُُّكـــْم قَـــاُلواْ َخــــْرياً لِّلَّـــِذيَن َأْحَســـُنواْ ِيف َهــــِذِه ا

ـــــــــــــــٌر َولَـــــــــــــــِنْعَم َداُر  نـَْيا َحَســـــــــــــــَنٌة َولَـــــــــــــــَداُر اآلِخــــــــــــــَرِة َخيـْ الــــــــــــــدُّ
).         30:النحل(اْلُمتَِّقَني﴾

﴿ لِّلَِّذيَن َأْحَسُنواْ احلُْْسَىن :قال اهللا تبارك وتعاىل: احلسىن-9
احلسىن اجلنة والزيادة النظر إىل وجـه ).((26:يونس(َوزِيَاَدٌة﴾
.                                                                                                 )6())الرمحن

﴿ :يعين دار اإلقامة، قال اهللا تبارك وتعاىل: دار املقامة-10
ُمَقاَمِة ِمن َفْضِلِه َال َميَسُّـَنا ِفيَهـا َنَصـٌب َوَال الَِّذي َأَحلََّنا َداَر الْ 

).                                                                           35:فاطر(َميَسَُّنا ِفيَها ُلُغوٌب ﴾
ذكـر اهللا تبـارك و تعــاىل ) املؤمنــون(يف سـورة : الفـردوس-11

ـــــذين  ـــــة ســـــتة شـــــروط جيـــــب توفرهـــــا يف ال ـــــون جن ســـــوف يرث
م مؤمنون و من أهل الفالح، قال  الفردوس، و وصفهم بأ

الَِّذيَن ُهْم ِيف ۞﴿ َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن : اهللا تبارك و تعاىل
ِِْم َخاِشُعوَن  ۞َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن ۞َصَال

ــــــاِعُلوَن  ــــــُروِجِهْم َوالَّــــــ۞َوالَّــــــِذيَن ُهــــــْم لِلزََّكــــــاِة َف ِذيَن ُهــــــْم ِلُف
ـَــــانـُُهْم ۞َحـــــاِفُظوَن  ـــــا َمَلَكـــــْت أَْمي ـــــى أَْزَواِجِهـــــْم أْو َم ِإالَّ َعَل

ــُر َملُــوِمنيَ  َفَمــِن ابـْتَـغَــى َورَاء َذلِــَك َفُأْولَِئــَك ُهــُم ۞فَــِإنـَُّهْم َغيـْ
ـــِدِهْم رَاُعـــوَن ۞اْلَعـــاُدوَن  ِِْم َوَعْه َـــا ـــْم ِألََمان ۞َوالَّـــِذيَن ُه

ِِْم ُحيَاِفُظوَن َوالَِّذي أُْولَِئَك ُهـُم اْلَوارِثُـوَن ۞َن ُهْم َعَلى َصَلَوا

الَّـــــــــــِذيَن يَرِثـُــــــــــوَن اْلِفـــــــــــْرَدْوَس ُهـــــــــــْم ِفيَهـــــــــــا َخالِـــــــــــُدوَن﴾۞
.     )7().11-1:املؤمنون(

الثانيطلبالم
أسماء الجنان الواردة في السنة النبوية

د ورد الســـنة النبويـــة الشـــريفة مفســـرة للقـــرآن الكـــرمي، وقـــ
فيهــــا أمســــاء اجلنــــان الــــواردة يف القــــرآن الكرمي،باســــتثناء جنــــة 

:هيأربعة واملأوى، و األمساءالواردة يف السنة
قــال : عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه قــال: جنــة الفــردوس-1

فـــــإذا ســـــألتم اهللا :((... رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم
-أراه فاســألوه الفــردوس، فإنــه أوســط اجلنــة، و أعلــى اجلنــة

ـار اجلنـة عـن أنـس . )8())فوقه عـرش الـرمحن، ومنـه تنفجـر أ
يا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:((... بن مالك

ــا جنــان يف اجلنــة، وإنَّ ابنــِك أصــاَب الفــردوس  أُمَّ حارِثــة، إ
وحيـــــــِك، أََو :فقـــــــال((... ويف روايـــــــة أخـــــــرى . )9())األعلـــــــى

ا ِجناٌن كثريٌة، و إنَُّه يف َجنَّـِة َهِبلِت، أََو َجنٌَّة واِحَدةٌ  َّ هي، إ
.                                                                                                )10())الِفْرَدوسِ 

قـال : عن َمسَُرُة بن ُجْنُدٍب رضي اهللا عنه قـال:جنة عدن-2
بـوا فقعـوا يف ذلـك اذه:((...رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

النهـــر، فوقعـــوا فيـــه، مث رجعـــوا إلينـــا، قـــد ذهـــب ذلـــك الســـوء 
هـذِه َجنَّـُة َعـْدٍن، : عنهم، فصاروا يف أحسـن صـورة، قـاال ِيل 

عبداهللا بـن [عن أيب موسى األشعري. )11(...))وهذا َمْنزُِلكَ 
جنَّتــان : ((، أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال]قــيس

ـــــٍة، آنيُتهمـــــ ا و مـــــا فيهمـــــا، و َجنَّتـــــان ِمـــــن ذهـــــب، ِمـــــن فضَّ
آنيتهمــا و مــا فيهمــا، و مــا بــني القــوم و بــني أْن يـَْنظــروا إىل 

م إالَّ رَِداُء الِكْربِ على َوْجهِه يف َجنَِّة َعْدنٍ  .                                                                 )12())ر
جــاء : ((عنــه قــالعــن أيب هريــرة رضــي اهللا: جنــة النعــيم-3

ذهــب أهـــل : الفقــراء إىل النــيب صـــلى اهللا عليــه وســلم فقـــالوا
ــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــدرجات الُع الــــــــــــــــــــــــدثور مــــــــــــــــــــــــن األمــــــــــــــــــــــــوال بال

.)13(:...))والنعيم املقيم
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أن ابــن مســعود كــان )14(عــن زِرِّ بــن حبــيشٍ : جنـة اخللــد-4
يـــدعو قائمــاً يصـــلي فلمـــا بلـــغ رأس املائــة مـــن النســـاء، أخـــذ

. َسـْل تـُْعطَـْه ثالثـاً : ((فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
اللهم إين أسألك إميانـاً ال يرتـد، و نعيمـاً ال ينفـد، و : فقال

ـــــــــــــى مرافقـــــــــــــة حممـــــــــــــد  صـــــــــــــلى اهللا عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم يف أعل
.                                              )15())جنة اخللد
لثالثالمطلب ا

أنواع الجنان الواردة في القرآن الكريم
اجلنـــة هـــي دار النعـــيم يـــدخلها املؤمنـــون، وُخيَلَّـــدون فيهـــا 
أبــداً ، لــيس فيهــا َحــرٌّ و ال بــرد و ال مــرض و ال حاجــة وال 

ـــــارك . مـــــوت  وهـــــي ال تفـــــىن وال يفـــــىن أهلهـــــا ، قـــــال اهللا تب
أُولَـــِئَك َأْصــَحاُب ﴿َوالَّــِذيَن آَمنُــواْ َوَعِمُلــواْ الصَّــاِحلَاتِ :وتعــاىل

لكن اجلنـات الـواردة ). 82:البقرة(اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾ 
يف القــــرآن الكــــرمي بصــــريح االســــم هــــي مخــــس فقــــط، لكــــن 
يتفـاوت عـدد ذكــر كـل جنـة عــن اُألخـرى ، حبسـب إقتضــاء 

:  السياق واملقام ، وهي
قول يوقد وردت مرتني يف القرآن الكرمي ،: جنة الفردوس-1

﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت :اهللا تبارك وتعاىل
﴿الَّــِذيَن يَرِثُــوَن ).107:الكهــف(َهلـُـْم َجنَّــاُت اْلِفــْرَدْوِس نـُــُزًال﴾
). 11: املؤمنون(اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾

يف القـــرآن مـــرة عشـــرة إحـــدى وقـــد وردت : جنـــة عـــدن-2
ــــــُه اْلُمــــــْؤِمِنَني :يقــــــول اهللا تبــــــارك وتعــــــاىلالكــــــرمي،  ﴿َوَعــــــَد الّل

َواْلُمْؤِمَنـــاِت َجنَّـــاٍت َجتْـــرِي ِمـــن َحتِْتَهـــا األَنـَْهـــاُر َخالِـــِديَن ِفيَهـــا 
َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكبَــُر َذلِـَك 

﴿َجنَّـاُت َعـْدٍن يَـْدُخُلونـََها ).72: التوبـة(اْلَعِظيُم ﴾ُهَو اْلَفْوزُ 
ِِْم َواملَالَِئَكُة يَْدُخُلوَن  َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّا

َــــــاٍب﴾  ــــــن ُكــــــلِّ ب ــــــْيِهم مِّ ــــــْدٍن ). 23:الرعــــــد(َعَل ﴿َجنَّــــــاُت َع
ـــاُر  ـــا األَنـَْه ـــن َحتِْتَه ـــرِي ِم ـــا َيَشـــآُؤوَن  يَـــْدُخُلونـََها َجتْ ـــا َم ـُــْم ِفيَه َهل

ــــَني﴾ ﴿أُْولَئِــــَك َهلُــــْم ).31:النحــــل(َكــــَذِلَك َجيْــــزِي اللّــــُه اْلُمتَِّق
َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمن َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَسـاِوَر 

َرٍق  ـــــن ُســـــنُدٍس َوِإْســـــَتبـْ ِمـــــن َذَهـــــٍب َويـَْلَبُســـــوَن ثَِيابـــــاً ُخْضـــــراً مِّ
ـــَواُب َوَحُســـَنْت ُمْرتـََفقـــاً مُّ  ـــَم الثـَّ ـــى اْألَرَائِـــِك نِْع ـــا َعَل ـــَني ِفيَه تَِّكِئ

ـــرَّْمحَُن ِعبَـــاَدُه ).31:الكهـــف(﴾ ﴿َجنَّـــاِت َعـــْدٍن الَّـــِيت َوَعـــَد ال
﴿َجنَّـــاُت َعـــْدٍن ).61:مـــرمي(بِاْلَغْيـــِب ِإنَّـــُه َكـــاَن َوْعـــُدُه َمْأتِيّـــًا﴾
ِديَن ِفيَهــــا َوَذلِــــَك َجــــزَاء َمــــن َجتْــــرِي ِمــــن َحتِْتَهــــا اْألَنـَْهــــاُر َخالِــــ

﴿َجنَّـاُت َعـْدٍن يَـْدُخُلونـََها ُحيَلَّـْوَن ِفيَهـا ِمـْن ).76:طه(تـَزَكَّى﴾
َأَســــــــــــــــــاِوَر ِمــــــــــــــــــن َذَهــــــــــــــــــٍب َوُلْؤلُــــــــــــــــــؤاً َولَِباُســــــــــــــــــُهْم ِفيَهــــــــــــــــــا 

ـُـــــــــــُم ).33:فــــــــــــاطر(َحرِيــــــــــــٌر﴾ ﴿َجنَّــــــــــــاِت َعــــــــــــْدٍن مَُّفتََّحــــــــــــًة هلَّ
ـــــَواُب﴾ ُهـــــْم َجنَّـــــاِت َعـــــْدٍن الَّـــــِيت ﴿َربـَّنَـــــا َوأَْدِخلْ ).50:ص(اْألَبـْ

ِِْم ِإنَّـــَك  َوَعـــدتـَُّهم َوَمـــن َصـــَلَح ِمـــْن آبَـــائِِهْم َوأَْزَواِجِهـــْم َوُذرِّيَّـــا
يـَْغِفــْر َلُكــْم ُذنُــوَبُكْم وَ ﴿).8:غــافر(أَنــَت اْلَعزِيــُز احلَِْكــيُم﴾

يَِّبًة ِيف َمَساِكَن طَ يُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر وَ 
12:الصــــــــــف(َجنَّــــــــــاِت َعــــــــــْدٍن َذلِــــــــــَك اْلَفــــــــــْوُز اْلَعِظــــــــــيُم ﴾

﴿َجزَاُؤُهْم ِعنَد َرِِّْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمن َحتِْتَهـا اْألَنـَْهـاُر ).
ُهْم َوَرُضــوا َعْنــُه َذلِــَك ِلَمــْن  َخالِــِديَن ِفيَهــا أَبَــداً رَِّضــَي اللَّــُه َعــنـْ

). 8:البينة(َخِشَي َربَُّه ﴾
وقــــد وردت مــــرة واحــــدة يف القــــرآن الكــــرمي :جنــــة اخللــــد-3

ـٌر أَْم َجنَّـُة اْخلُْلـِد الـَِّيت :يقول اهللا تبارك وتعاىل ﴿قُـْل أََذلِـَك َخيـْ
). 15:الفرقان(﴾  ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َكاَنْت َهلُْم َجزَاء َوَمِصرياً 

وقــد وردت ثــالث مــرات يف القــرآن الكــرمي :جنــة املــأوى-4
﴿أَمَّــا الَّــِذيَن آَمنُــوا َوَعِمُلــوا الصَّــاِحلَاِت فـََلُهــْم َجنَّــاُت اْلَمــْأَوى 

ــــوَن﴾  ـَـــا َكــــانُوا يـَْعَمُل ﴿ِعنــــَدَها َجنَّــــُة ). 19:الســــجدة(نـُــــُزًال ِمب
﴿فَـــــــــــــــــــــِإنَّ اْجلَنَّـــــــــــــــــــــَة ِهـــــــــــــــــــــَي ).15:الـــــــــــــــــــــنجم(اْلَمـــــــــــــــــــــْأَوى﴾

.             فقد ورد ذكرها ثالث مرات). 41:النازعات(اْلَمْأَوى﴾
وقد وردت مثاين مرات يف القرآن الكرمي :جنة النعيم- 5

اْ اتـََّقوْ َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب آَمُنواْ وَ ﴿:يقول اهللا تبارك وتعاىل
ِِْم وَ  ُهْم َسيَِّئا ألْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت َلَكفَّْرنَا َعنـْ

﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِحلَاِت ).65:املائدة(النَِّعيِم﴾
ِِمْ  َجتْرِي ِمن َحتِْتِهُم األَنـَْهاُر ِيف َجنَّاِت يـَْهِديِهْم رَبـُُّهْم بِِإميَا

ْلُك يـَْوَمِئٍذ لِّلَِّه َحيُْكُم ﴿اْلمُ ).9:يونس(النَِّعيِم﴾
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نَـُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِيف َجنَّاِت  بـَيـْ
﴿َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة ). 56:احلج(النَِّعيِم﴾
﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ).85:الشعراء(النَِّعيِم﴾

﴿فـََواِكُه َوُهم ).8:لقمان(َهلُْم َجنَّاُت النَِّعيِم﴾
).43- 42:الصافات(ِيف َجنَّاِت النَِّعيِم﴾۞مُّْكَرُمونَ 

. )12- 11:الواقعة(ِيف َجنَّاِت النَِّعيِم﴾۞﴿أُْولَِئَك اْلُمَقرَّبُونَ 
فقد ). 34:القلم(﴿ِإنَّ لِْلُمتَِّقَني ِعنَد َرِِّْم َجنَّاِت النَِّعيِم﴾ 

. )16(.ذكرها مثاين مراتورد

المبحث الثاني
التفاضل بين الجنان ومن يدخلها ؟

المطلب األول
أعلى مراتب الجنان على اإلطالق ، ولمن هي؟

األعمــال الصــاحلة بالنســبة للمــؤمن؛ بعــد رمحــة اهللا جــل 
ــــة، لكــــن األمــــر ال  ــــا ســــبب لــــدخول اجلن وعــــال، الشــــك أ

ــــة؛ لكــــن التفا ضــــل بــــني درجــــات يقتصــــر علــــى دخــــول اجلن
و التمييــز بــني مــن يعمــل مثقــال ذرٍة، و . الــداخلني يف اجلنــة

من مل يعمل مثقال ذرٍة، و يتحسر يوم القيامة على ما بدر 
اون يف العبادات يف احلياة الدنيا، بعدما يرى اجلنة  منه من 
و نعيمها، و يرى درجتـه أدىن مـن درجـة َمـْن كـان معهـم يف 

عماهلم أثقل ِمـْن ميـزان عملـه مبقـدار دار الدنيا؛ ألن ميزان أ
.                                                                                                      مثقال ذرة

والرسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يأمرنـا بـأن نسـأل اهللا 
عـــن . الفـــردوس؛ ألنـــه اليصـــح لنـــا أكثـــر مـــن جنـــة الفـــردوس

أنَّ رســـــــول اهللا صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم : جبـــــــلمعـــــــاذ بـــــــن
فــإنَّ اجلنــة مائــة درجــة ، مــا بــني كــل درجتــني كمــا :((...قــال

بني السماء واألرض، و الفردوس أعلى اجلنة و أوسـطها، و 
ـــار اجلنـــة، فـــإذا  فـــوق ذلـــك عـــرش الـــرمحن، و منـــه تفجـــر أ

.                             )17( ))سألتم اهللا فسلوه الفردوس
لكــن أعلــى املراتــب علــى اإلطــالق املقــام احملمــود ،وهــو 
حمجوز لشخص واحد فقط، وهو رسول اهللا صلى اهللا عليـه 

﴿َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد : وسلم ، بدليل قول اهللا تبارك وتعاىل 
َعثَــــــَك َربُّــــــَك َمَقامــــــاً حمَُّْمــــــودًا﴾ بِــــــِه نَاِفلَــــــًة لَّــــــَك َعَســــــى َأن يَـ  بـْ

عســـى مـــن الكـــرمي إطمـــاع واجـــب الوقـــوع ). ((79:اإلســراء(
أنــه املقــام الــذي يقومــه النــيب صــلى اهللا ...واملقـام احملمــود ...

ــم  عليــه وآلــه وســلم للشــفاعة يــوم القيامــة للنــاس لــريحيهم ر
فيــه، و هــذا القــول هــو الــذي عليــه األدلـــة مســبحانه ممــا هــ

ــــأن . )18())يحة يف تفســــري اآليــــةالصــــح يســــتنتج ممــــا ســــبق ب
اتفـق املفســرون ((و.هنـا توكيديـة، وليسـت احتماليـة) عسـى(

ألنَّ :قـال أهـل املعـاينعلى أنَّ كلمة عسى من اهللا واجـب،
لفظـــة عســـى تفيـــد األطمـــاع ومـــن أطمـــع إنســـاناً يف شـــئ مث 

يف اهللا تعــاىل أكــرم ِمــْن أْن يطمــع أحــداً وحرمــه كــان عــاراً،
كــل عســى يف القــرآن ((وكــذلك))(*)شــئ مث ال يعطيــه ذلــك

))(**).فهي واجبة

المطلب الثاني
جنة النعيم ، من يدخلها ؟

أعلـــى املراتـــب علـــى اإلطـــالق املقـــام احملمـــود، أدىن مــــن 
املقـام احملمـود مباشـرة، جنـة النعـيم؛ يـدخلها ثالثـة أنـواع مــن 

:                                عباد اهللا وهم
ـــــــــــون-1 ـــــــــــال اهللا تبـــــــــــارك وتعـــــــــــاىل: املقرب ـــــــــــاِبُقوَن : ق ﴿َوالسَّ

ـــــــاِبُقونَ  ـــــــَك اْلُمَقرَّبـُــــــونَ ۞السَّ ِيف َجنَّـــــــاِت النَِّعـــــــيِم ﴾ ۞أُْولَِئ
م )12-10:الواقعة( ، جند هنا املقربون قد ذُكروا صراحة بـأ

عيسى عليه (من املقربني على سبيل املثال. ات النعيميف جن
، و قد ورد ذلك صراحة يف القرآن الكرمي، قـال اهللا )السالم

ــُرِك :تبـــارك وتعـــاىل ﴿ِإْذ قَالَــِت اْلَمآلِئَكــُة يَــا َمــْرَميُ ِإنَّ الّلــَه يـَُبشِّ
نـَْيا ِبَكِلَمــٍة مِّْنــُه اْمسُــُه اْلَمِســيُح ِعيَســى ابْــُن َمــْرَميَ َوِجيهــاً ِيف  الــدُّ

).             45:آل عمران(َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبَني﴾
﴿ ِإالَّ ِعبَـاَد : قــال اهللا تبـارك وتعـاىل: عباد اهللا املُْخَلصني-2

ــــوٌم ۞اللَّــــِه اْلُمْخَلِصــــنيَ  ــــَك َهلـُـــْم رِْزٌق مَّْعُل فـََواِكــــُه ۞أُْولَِئ
ــــــــونَ  ــــــــ۞َوُهــــــــم مُّْكَرُم -40:الصــــــــافات(يِم﴾ِيف َجنَّــــــــاِت النَِّع

إذن الصنف الثـاين الـذي يـدخل جنـة النعـيم هـم عبـاد ).43
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ــــــاد اهللا املُْخَلصــــــني . اهللا املُْخَلصــــــني ــــــه (مــــــن عب يوســــــف علي
َوَلَقـــْد َمهَّـــْت بِـــِه ﴿:، بـــدليل قـــول اهللا تبـــارك وتعـــاىل)الســـالم

َا لَـْوال َأن رََّأى بـُْرَهـاَن َربـِِّه َكـَذِلَك لَِنْصـِرَف َعْنـ ِ ُه السُّـوَء َوَهمَّ 
). 24:يوسف(َواْلَفْحَشاء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخلِصَني﴾ 

؛ طلـب )إبـراهيم عليـه السـالم(وخيربنا القرآن الكرمي أن أبانا 
ـــا اهللا تبـــارك و تعـــاىل يف القـــرآن  ـــة النعـــيم باالســـم، وخيربن جن

ـــــــــــى لســـــــــــانه َـــــــــــِة َجنَّـــــــــــِة : الكـــــــــــرمي عل ـــــــــــن َوَرث ﴿َواْجَعْلـــــــــــِين ِم
و أنه مل يطلـب أيـة جنـة مـن اجلنـان ). 85:الشعراء(النَِّعيِم﴾

). ال الفـــردوس ، وال عـــدن وال املـــأوى و ال اخلُلـــد(األخـــرى 
ضــمن ) إبــراهيم عليــه الســالم(إَذْن ُيســتَـْنَتج ممــا ســبق ، بــأن 

ـــــــــاد اهللا  ـــــــــربني، أو مـــــــــن عب ـــــــــل مـــــــــن املَُق ـــــــــى األق لنفســـــــــه عل
.                                     )19(املُْخَلصني

هــــذه بشــــرى ألهــــل الكتــــاب، ال : مؤمنـــو أهــــل الكتــــاب-3
ُتضاهيها بشرى، و إغراء مذهل تتلهفهـا النفـوس التواقـة إىل 
اجلنـــة، إذأ حققـــوا الشـــروط الـــواردة يف اآليـــة الكرميـــة اآلتيـــة، 

﴿َولَــْو َأنَّ أَْهــَل اْلِكتَـاِب آَمنُــواْ َواتـََّقــْواْ :يقـول اهللا تبــارك وتعـاىل

ــــــــــــــــــاُهْم َجنَّــــــــــــــــــاتِ  ِِْم َوألْدَخْلَن ُهْم َســــــــــــــــــيَِّئا َلَكفَّْرنَــــــــــــــــــا َعــــــــــــــــــنـْ
يف اآليات السابقة هلذه اآلية، ذكر ). 65:املائدة(النَِّعيِم ﴾

اهللا تبــارك وتعـــاىل، قبـــائح أهـــل الكتـــاب ومعـــايبهم، وأقـــواهلم 
ـم لــو الباطلـة، فمــن كرمـه و جــوده، دعـاهم إىل التوبــة، و أ

آمنـــوا بـــاهللا ومالئكتــــه و كتبـــه، و رســــله، و اتقـــوا املعاصــــي، 
م، و ألدخلهم جنات النعيم . )20(لكفَّر عنهم سيئا

المطلب الثالث
التفاضل في الخدمات والميزات في جنة النعيم

لــو دققنــا النظــر يف اآليــات الــيت تتحــدث عــن اخلــدمات 
مـــة إىل املَُقر  ـــاد اهللا املَُقدَّ املُْخَلصـــني لوجـــدنا تفاضـــًال بني،وعب

مــا يف جنــة  هـائًال يف اخلــدمات و االمتيــازات بينهمـا، مــع أ
.إذن فما بال اجلنات األخرى. جنة النعيمواحدة؛ هي

:الفرق يف امليـزات عند املقربني و عند عباد اهللا املخلصني

الميزات عند عباد اهللا الُمْخَلصين مقربينالميزات عند ال
ـــــاَد اللَّـــــِه اْلُمْخَلِصـــــَني 1 ـــــوٌم ۞ـ﴿ِإالَّ ِعَب ـــــَك َهلـُــــْم رِْزٌق مَّْعُل فـََواِكـــــُه َوُهـــــم ۞أُْولَِئ

ال ). 44ـ40:الصـــافات(َعلَــى ُســـُرٍر مُّتَـَقــابِِلَني﴾۞ِيف َجنَّــاِت النَِّعـــيمِ ۞مُّْكَرُمــونَ 
ظــر بعضــهم توجــد فيهــا زخرفــة و ال توجــد كلمــة موضــونة، و معــىن التقابــل، أنــه ال ين

.                                       ) 21(يف قفا بعض

َهـــــا ُمتَـَقـــــابِِلَني ﴾ ۞ـ ﴿َعلَـــــى ُســـــُرٍر مَّْوُضـــــونٍَة 1 ـــــــ 15:الواقعـــــة(ُمتَِّكئِـــــَني َعَليـْ
منســــــوجة بقضــــــبان الــــــذهب، و ... النســــــج املضــــــاعف : املوضــــــونة، الوضــــــن).(16

ر و اليــاقوت و الزبرجـد، و مرم مسـتقرين علــى : متقــابلني). ولــة بالـذهبمشـبكة بالـدُّ
.                                               )21(.سرر متكئني عليها متقابلني ال ينظر بعضهم قفا بعض

هنـا ال توجـد أبـاريق ، ). 45:الصـافات(ـ ﴿ يُطَـاُف َعلَـْيِهم ِبَكـْأٍس ِمـن مَّعِـٍني ﴾ 2
أي مـن مخـر جتـري كمـا جتـري العيـون . فيـه جمرد كأس من مخر لذيذ املشـرب، ال آفـة 

.   )22(.على وجه األرض ، واملعني املاء اجلاري

َلَّــــــــُدونَ 2 ــــــــَداٌن خمُّ ــــــــْيِهْم ِوْل ــــــــن ۞ـ﴿َيطُوُف َعَل َــــــــارِيَق َو َكــــــــْأٍس مِّ بِــــــــَأْكَواٍب َوأَب
ال هــي األقــداح املســتديرة األفــواه الــيت: يــأتون بالكــأس. )18ـ17:الواقعــة(مَِّعــٍني﴾

ـــا مـــع األبــاريق ذات العـــرى و اخلــراطيم، فهـــذا منتهـــى : آذان هلــا و ال عـــرى، يــأتون 
(الكرم و الضيافة

22(                                             .
ــا ).42:الصــافات(فـََواِكــُه َوُهــم مُّْكَرُمــوَن﴾ـ ﴿3 مجيــع أنــواع الفواكــه، الــيت تتفكــه 

ألنَّ أرزاق : و خصـص الفواكـه بالـذكر يُقـال. نـه هـمو لكـن لـيس ممـا يتخريو . النفس
ـا أطيــب مـا يأكلونــه وألــذُّ : أهـل اجلنــة كلهـا فواكــه، و يُقـال إنَّ ختصيصــها بالــذكر أل

)24(إنَّ الفواكه ِمْن أتباع سائر األطعمة: و قيل. ما تشتهيه أنفسهم

ــُروَن﴾3 ،مهمــا ختــريوا وراق يف أعيــنهم  واشــتهته )20:قعــةالوا(ـ ﴿َوفَاِكَهــٍة ممَِّّــا يـََتَخيـَّ
و يطوفـون علـيهم مبـا . نفوسهم، من أنواع الفاكهة الشهية، هو يطلبها حسب رغبته

ــذه األشــياء املــأكول و املشــروب و املتفكــه  يتخــريون مــن الثمــار، و يطوفــون علــيهم 
).23(و حسب ما يشتهونه و خيتارونه مث يطلبونه، . به

ن أحسـن األلـوان ). 49: الصـافات ( َكـأَنـَُّهنَّ بـَـْيٌض مَّْكنُـوٌن ﴾ ـ ﴿4 كـون ألـوا
اهـــا ، لـــيس فيهـــا كـــدر و ال شـــني  ـــيض النعـــام، فلونـــه أبـــيض يف . و أ و شـــبهُهنَّ بَِب

26(.صفرة و   هو أحسن ألوان النساء
(                         .

ن اللؤلـــؤ )23ـ 22:الواقعـــة(ْؤلُـــِؤ اْلَمْكُنـــوِن﴾َكَأْمثَـــاِل اللُّ ۞ـــــ﴿َوُحوٌر ِعـــنيٌ 4 كـــأ
الرَّطـــُب يف بياضــــه وصــــفائه، ال عيــــب فــــيهن  بوجــــه مــــن الوجــــوه، بــــل هــــن كــــامالت 

مل متســه األيــدي و ال وقــع عليــه الغبــار فهــو أشــد مــا . األوصــاف، مجــيالت النعــوت
)25(.يكون َصفاءً 

.



لد 2014، 216-201ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(2: ، العدد17: جملة جامعة دهوك، ا

208

، نالحــظ الفــرق ع أنَّ اجلنــة واحــدةـممــا ســبق مــنســتنتج 
، وحىت بـني الرسـل بني عباد اهللا املُْخَلصني، وبني املقربني

كمـــا أنَّ اهللا َعـــزَّ وجـــل َفضَّـــل بعـــض الرســـل علـــى . واألنبيـــاء
ـــــَك الرُُّســـــُل :التكليـــــف بـــــدليلبعـــــض يف الـــــدرجات و ﴿ تِْل

ن َكلََّم الّلُه َوَرَفَع بـَْعَضُهْم َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض مِّنـُْهم مَّ 
و﴿ َوِإْمسَاِعيــــَل َواْلَيَســــَع َويُــــوُنَس ،)253:البقــــرة(َدَرَجــــاٍت﴾

ـــى اْلَعـــاَلِمَني﴾ فضَّـــْلَنا َعَل َوَلَقـــْد ﴿،)86:األنعـــام(َوُلوطـــاً وَُكـــال
ـــــــــــــا َداُووَد  َن ـــــــــــــْلَنا بـَْعـــــــــــــَض النَِّبيِّـــــــــــــَني َعَلـــــــــــــى بـَْعـــــــــــــٍض َوآتـَيـْ َفضَّ

ــل أويل العــزم مــن الرســل ). 55:اإلســراء(َزبُــورًا﴾ وكــذلك َفضَّ
ــل حممــداً صــلى اهللا عليــه وســلم علــى  علــى غريهم،كمــا َفضَّ

ـــاء واملرســـلني ـــَف ِإَذا :قولـــه تعـــاىل،بـــدليلســـائر األنبي ﴿ َفَكْي
َنــا بِــَك َعَلــى َهـــُؤالء َشــِهيدًا﴾ نَــا ِمــن ُكــلِّ أمَّــٍة ِبَشــِهيٍد َوِجئـْ ِجئـْ

ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيداً َعَلْيِهم مِّْن و﴿ َويـَْوَم نـَبـَْعثُ )41:النساء(
َنــا بِــَك َشــِهيداً َعَلــى َهـــُؤالء﴾ و،)89:النحــل(أَنُفِســِهْم َوِجئـْ

إمامتـــــه هلـــــم مجيعـــــاً ليلـــــة اإلســـــراء،كذلك درجـــــات األنبيـــــاء 

واملرســلني تتفاضــل يف اجلنــة ؛ فيتمتــع بعضــهم مبيــزات تفــوق 
مــــــــــِة إل لتفــــــــــاوت يهمــــــــــا ميــــــــــزات أخيــــــــــه يف اخلــــــــــدمات املَُقدَّ

م،حيث يكون تقدمي اخلدمات ألهل اجلنة على َقْدِر  درجا
م اليت وصلوا إليها .منازهلم ودرجا

م يف  فمن املؤكد بأنَّ الداخلني إىل اجلنة تتفـاوت درجـا
اجلنة ُكلٌّ حبسب ماَقدَّم من األعمال الصاحلة يف الـدنيا وقـد 

الَّ ِإنَّ  ﴿ كَ :القرآن الكرمي صراحة بقوله تعاىلأشار إىل ذلك
ـــرَاِر َلِفـــي ِعلِّيِّـــَني  ۞َوَمـــا أَْدرَاَك َمـــا ِعلِّيُّـــوَن ۞ِكتَـــاَب اْألَبـْ

ـــاٌب مَّْرقُـــوٌم  ـــي ۞َيْشـــَهُدُه اْلُمَقرَّبُـــوَن ۞ِكَت ـــرَاَر َلِف ِإنَّ اْألَبـْ
تـَْعــــِرُف ِيف ُوُجــــوِهِهْم ۞َعلَــــى اْألَرَائـِـــِك يَنظُــــُروَن ۞نَعِــــيمٍ 

ِخَتاُمـُه ِمْسـٌك ۞َن ِمن رَِّحيٍق خمَّْتُـوٍم  ُيْسَقوْ ۞َنْضَرَة النَِّعيمِ 
َوِمزَاُجــــُه ِمـــن َتْســــِنيٍم ۞َوِيف َذلِـــَك فـَْلَيتَـنَــــاَفِس اْلُمتَـَناِفُســـوَن 

َا اْلُمَقرَّبُونَ ۞ ).28ـ 18املطففني(﴾۞َعْيناً َيْشَرُب ِ
ِإنَّ اْألَبـْرَاَر َيْشَربُوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ﴿:وقد قال تعاىل(( 

).5:اإلنسان(﴾َها َكاُفوراً ِمزَاجُ 
بـاين بيــنهم فلمـا بـاين بـني األبــرار واملقـربني يف الشـراب،

يف املنازل والدرجات وأعايل الغرفات حسب مـا بـاين بيـنهم 
فيجتهــــد . يف األعمــــال الصــــاحلات باالجتهــــاد يف الطاعــــات

املقــــربني ليكــــون يف مــــناإلنســــان أن يكــــون مــــن األبــــرار أو
لســـاء الـــرمحن، وهـــم أصـــحاب عليـــني ،وأصـــحاب عليـــني ج

أي :ومزاجـه مـن تسـنيم..املنابر من النـور يف املقعـد الصـدق 
ــا املقربــون. مــزاج ذلــك الشــراب أي يشــرب :وعينــاً يشــرب 

ـا املقربــون صــرفاً وُمتــزج لســائر أهــل اجلنــة، وتســنيم  أشــرف 
باً هلــــم، االتســــنيم للمقــــربني خاصــــة شــــر ... شــــراب يف اجلنــــة

والكـــــافور ُميـــــزج لألبـــــرار مـــــن هلـــــم،لألبـــــرار شـــــراباً والكـــــافور
م، ــــا الزجنبيــــل والسلســــبيل فلألبــــرار منهــــا التســــنيم شــــرا وأمَّ

فما كان لألبرار مزاجاً فهو للمقربني صرفاً، وما كان ...مزاج
لألبـــــرار صـــــرفاً فهـــــو لســـــائر أهـــــل اجلنـــــة مزاجـــــاًواألبرار هـــــم 

)#())واملقربون هم الصديقون.الصادقون

المطلب الرابع
الحصول على الغرفةشروط 

بعــد جنــة النعــيم و أدىن منهــا، هنــاك الغرفــة، للحصــول 
علـــى الغرفـــة علـــى اإلنســـان أن حيقـــق شـــروطاً، منهـــا مـــا هـــو 
مــــذكور يف ســــورة األنعــــام، ومنهــــا مــــا هــــو مــــذكور يف ســــورة 

﴿ قُــْل :ففــي ســورة األنعــام يقــول اهللا تبــارك وتعــاىل. الفرقــان
ـــــا َحـــــرََّم َربُّ  ـــــُل َم ـــــاَلْواْ أَْت ـــــِه َشـــــْيئاً تـََع ـــــْيُكْم َأالَّ ُتْشـــــرُِكواْ ِب ُكـــــْم َعَل

ـــــْن إْمـــــَالٍق حنَّْـــــُن  َوبِاْلَوالِـــــَدْيِن ِإْحَســـــاناً َوَال تـَْقتُـُلـــــواْ أَْوَالدَُكـــــم مِّ
َهـا َوَمـا َبطَـَن  نـَْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوَال تـَْقَربُواْ اْلَفَواِحَش َمـا َظَهـَر ِمنـْ

َحرََّم اللّـُه ِإالَّ بِـاحلَْقِّ َذِلُكـْم َوصَّـاُكْم بِـِه َوَال تـَْقتُـُلواْ النـَّْفَس الَِّيت 
ـــوَن  ـــالَِّيت ِهـــَي ۞َلَعلَُّكـــْم تـَْعِقُل ـــيِم ِإالَّ ِب ـــاَل اْلَيِت ُـــواْ َم َوَال تـَْقَرب

ُه َوأَْوفُــواْ اْلَكْيــَل َواْلِميــزَاَن بِاْلِقْســِط َال  لُــَغ َأُشــدَّ َأْحَســُن َحــىتَّ يـَبـْ
ُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلواْ َوَلْو َكـاَن َذا قـُـْرَىب ُنَكلُِّف نـَْفساً ِإالَّ 

َوَأنَّ ۞َوِبَعْهِد الّلِه أَْوُفوْا َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تَـذَكَُّروَن 
َهـَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعواْ السُّـُبَل فـَتَـَفـرََّق ِبُكـْم 
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151:األنعـام(َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكـْم تـَتـَُّقـوَن ﴾َعن َسِبيِلهِ 

: أمــــــا يف ســــــورة الفرقــــــان يقــــــول اهللا تبــــــارك وتعــــــاىل).153-
﴿َوِعَبـــــــاُد الـــــــرَّْمحَِن الَّـــــــِذيَن َميُْشـــــــوَن َعَلـــــــى اْألَْرِض َهْونـــــــاً َوِإَذا 

ــــاُلوا َســــَالماً  َرِِّْم َوالَّــــِذيَن يَِبيتُــــوَن لِــــ۞َخــــاطَبَـُهُم اْجلَــــاِهُلوَن َق
َوالَّـــِذيَن يـَُقولُـــوَن َربـََّنـــا اْصـــِرْف َعنَّـــا َعـــَذاَب ۞ُســـجَّداً َوِقَيامـــاً 

ِإنـََّهــــــا َســــــاءْت ُمْســــــتَـَقرّاً ۞َجَهــــــنََّم ِإنَّ َعــــــَذابـََها َكــــــاَن َغرَامــــــاً 
َوالَّــِذيَن ِإَذا أَنَفُقــوا ملَْ ُيْســرُِفوا وَملَْ يـَْقتُـــُروا وََكــاَن بـَــْنيَ ۞َوُمَقامــاً 

َوالَّــــِذيَن َال يَــــْدُعوَن َمــــَع اللَّــــِه ِإَهلــــاً آَخــــَر َوَال ۞مــــاً َذلِــــَك قـََوا
يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمن يـَْفَعْل 

ُيَضــاَعْف لَــُه اْلَعــَذاُب يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة َوَخيُْلــْد ۞َذلِــَك يـَْلــَق أَثَامــاً 
ِإالَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً َصاِحلاً َفُأْولَِئَك ۞ِفيِه ُمَهاناً 

ِِْم َحَسَناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيمـاً  ُل اللَُّه َسيَِّئا َوَمـن ۞يـَُبدِّ
َوالَّــِذيَن َال ۞تَــاَب َوَعِمــَل َصــاِحلاً فَِإنَّــُه يـَُتــوُب ِإَىل اللَّــِه َمَتابــاً 

ـــزُّوَر َوِإذَ  ـــرُّوا ِكرَامـــاً َيْشـــَهُدوَن ال ـــاللَّْغِو َم ـــرُّوا ِب َوالَّـــِذيَن ِإَذا ۞ا َم
َهــا ُصــّماً َوُعْمَيانــاً  ــرُّوا َعَليـْ ِــْم ملَْ خيَِ ــُروا ِبآيَــاِت َرِّ َوالَّــِذيَن ۞ذُكِّ

يـَُقوُلوَن َربـََّنا َهْب لَنَـا ِمـْن أَْزَواِجنَـا َوُذرِّيَّاتِنَـا قـُـرََّة أَْعـُنيٍ َواْجَعْلنَـا 
أُْولَِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِمبَا َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها ۞َماماً لِْلُمتَِّقَني إِ 

). 75-63:الفرقان(حتَِيًَّة َوَسَالمًا﴾
ففــــي ســــورة األنعــــام بعــــد دحــــض مقالــــة املشــــركني، ِمــــن 
إدعائهم أنه لو شاء اهللا عـدم شـركهم مـا أشـركوا، وال َحرَّمـوا 

باين على لسان الرسول صلى فجاء الرَُّد الرَّ . شيئاً من األنعام
اهللا عليه وسلم، يدعوهم لالستماع إىل الـبالغ اإلهلـي لبيـان 
مـا َحرََّمــه علــيهم وهــو يشــتمل علـى مجلــة أمــور ال مــا َحرَّمــوه 

:ُهم؛ وهي
عدم اإلشراك باهللا بـأي شـكل مـن األشـكال وبـأي شـئ -1

.ِمن األشياء
ا و مـــن حقـــوق الوالـــدين علـــى األبنـــاء؛ اإلحســـان إليهمـــ-2

يهما ما و امتثال أمرمها و  .الرب 
من حقوق األوالد علـى الوالـدين؛ عـدم قـتلهم ِمـن أجـل -3

.اإلمالق و الفقر و العار و السيب

االبتعــــــــــــــاد عــــــــــــــن املعاصــــــــــــــي و اآلثــــــــــــــام، و الزنــــــــــــــا، يف -4
.السر و العلن

ق عدم قتل النفس اليت حرمها اهللا تعاىل إالّ مبا يوجبه احل-5
.يف قتلها قصاصاً 

عدم التعرض ملـال اليتـيم بوجـه ِمـن الوجـوه إالّ الـذي فيـه -6
صــالحه وحفظــه وتنميتـــه، فيكــون فيهــا نفـــع اليتــيم و زيـــادة 
يف مالـــــه؛ مث تُــــــْدَفُع إليــــــه حــــــني بلوغـــــه ســــــن التكليــــــف مــــــع 

. إيناس الرشد
االلتزام بالعدل يف األخذ واإلعطاء عنـد البيـع و الشـراء،-7

.واإليفاء بالكيل والوزن، وعدم الكيل مبكيالني
قــــــول احلــــــق و العــــــدل يف خــــــرب أو شــــــهادة أو جــــــرح أو -8

تعــديل؛ فاعــدلوا فيــه و حتــروا الصــواب، و عــدم التعصــب يف 
ذلــك لقريــب؛ وال علــى بعيــد، و عــدم املَيــل إىل صــديق وال 

بـــل التســـوية بـــني النـــاس فـــإنَّ ذلـــك ِمـــَن العـــدل . علـــى عـــدو
. بهالذي أمر اهللا

الوفاء بكل عهد عهده اهللا إليكم، ومما عهـده إلـيكم مـا -9
.تاله عليكم رسوله بأمرِه يف هذا املقام

أمرهم اهللا تعاىل بإتبـاع ديـن اإلسـالم، و هـو سـبيل اهللا -10
ـاهم عـن إتبـاع الُسـُبل ِمـن أهـل امللـل، و أهـل  املستقيم، و 

غــــــري البــــــدع و الضــــــالالت، و أهــــــل األهــــــواء و الشــــــذوذ و 
.)27(.ذلك

ويف سـورة الفرقــان ملــا ذكــر اهللا تعـاىل دالئــل التوحيــد؛ بعــدها 
عـاد إىل ذكـر قبــائح الكفـار، بعـدها انتقــل إىل بيـان صــفات 

:عباد اهللا املؤمنني؛ وهي
ميشون بسكينة و ِوقار، ِمن غري إستكبار، و ال مرح، و -1

: ال َأَشـــٍر و ال بطَـــٍر، كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
.                                                                               يتكفأ يف مشيته كأمنا ميشي يف َصَبب

ــــــيهم ِمــــــن أذى اُجلّهــــــاِل و -2 ــــــم يتحملــــــون مــــــا يَــــــرُِد عل أ
الُسَفهاء، فال يُقابلوهم عليه مبثله، بـل يعفـون و يصـفحون، 

رَ  . ؤن ِمن اُجلّهال والسفهاءو ال يقولون إالّ خرياً، و يـَبـْ
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م ُســــجداً علــــى و -3 ــــر ــــل يبيتــــون ل ــــذين إذا أدركهــــم اللي ال
جـــــوههم، و قيامـــــاً علـــــى أقـــــدامهم يقضـــــون ُجـــــلَّ لـــــيلهم يف 

. عبادته و طاعته
هــــــؤالء املؤمنــــــون هــــــم مــــــع طــــــاعتهم ُمشــــــِفُقون وجلــــــون -4

و قــــــد ُذمَّ املكــــــان، . خــــــائفون ِمــــــن عذابــــــه، املـُـــــالزم الــــــدائِم
م خيرجــــــــــون، و املقــــــــــام للكفــــــــــار فاملســــــــــتقرُّ  للعصــــــــــاة فــــــــــإ

م خيلدون . فإ
م متوســـــطون يف -5 وصــــف اهللا تعــــاىل هـــــؤالء املــــؤمنني بــــأ

اإلنفاق، فليسوا مببذرين يف إنفاقهم فيصرفون فـوق احلاجـة، 
م،  و ال ُخبــالء علــى أهلهــم فُيقصِّــرون يف حقهــم فــال يكفــو

َمــن أنفــق يف غــري . هابــل عــدًال خيــاراً، و خــري األمــور أوســط
طاعة اهللا فهـو اإلسـراف، و َمـن أمسـك عـن طاعـة اهللا فهـو 

عــن عبــداهللا . اإلقتــار، و مــن أنفــق يف طاعــة اهللا فهــو القــوام
هـم املؤمنـون ال يسـرفون : قـال] رضي اهللا عنهمـا[بن عباس 

. فينفقوا يف معصية اهللا، و ال يقرتون فيمنعوا حقوق اهللا
م بالطاعــــــات َشــــــرع يف بيــــــان ملــــــا فــــــرغ مــــــن ذكــــــر إتيــــــا-6

م للمعاصــي، عــن عبــداهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه  إجتنــا
: قال رجٌل يارسول اهللا أي الذنب أكُرب عند اهللا؟ قال: قال

أن تقتــل : مث أي؟ قــال: قــال.أْن تــدعَو هللا نــداً وهــو خلقــك
أْن تُــزاين : مث أي؟ قــال: قــال.ولــدك خشــية أن َيْطَعــم معــك

﴿ َوالَِّذيَن َال يَْدُعوَن :فأنزل اهللا تصديقها:قال. َحليَلة جارك
َمَع اللَِّه ِإَهلاً آَخَر َوَال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَّـُه ِإالَّ بِـاحلَْقِّ 

.)28()68:الفرقــان(َوَال يـَْزنُـوَن َوَمـن يـَْفَعــْل َذلِـَك يـَْلــَق أَثَامـا﴾
ة الـــــيت ذلـــــك يلـــــق العقـــــاب املناســـــب للجرميـــــوالـــــذي يفعـــــل 

مث . ارتكبهـــا وُيضـــاعف لـــه العقـــاب وخيلـــد فيـــه ذلـــيًال حقـــرياً 
اســـتثىن مـــن بـــني هـــؤالء الـــذين تـــابوا وآمنـــوا وعملـــوا صـــاحلاً، 

ا طاعات .أولئك ميحو اهللا عنهم املعاصي ويثبت هلم مكا
ومــن صــفات عبــاد الــرمحن ال يشــهدون شــهادة الــزور، و -7

ــداً علــى غــريه، وال حيضــ رونه، و إذا اتفــق هــي الكــذب ُمتَـَعمِّ

ُمعرضـني عنـه غــري . مـرورهم بـه َمـرُّوا و مل يـََتدنَّسـوا منــه بشـئٍ 
. ملتفتني إليه

ــروا بــالقرآن أو مبــا فيــه -8 ومــن صــفات عبــاد الــرمحن إذا ذُكِّ
م ُصـــماً و  مـــن موعظـــة و عـــربة، مل يقعـــوا عليهـــا حـــال كـــو
ا عمياناً، و لكنهم أَكبُّوا عليها سامعني مبصرين و انتفعوا مب

. مسعوا من القرآن
م -9 م و ُذرِّيـــا يـــدعون اهللا تعـــاىل أْن ُخيـــرَج اهللا مـــن أصـــال

واجعلنــــا أئمـــــًة . َمــــن ُيطيعــــه و يـَْعبُــــده وحــــده ال شــــريك لــــه
. يـُْقتدى بنا يف اخلري

ملَّا ذكر اهللا تعاىل ِمن أوصاِف ِعباده املؤمنني مـا ذكـر؛ -10
عــــال اجلليلــــة، ِمــــن هــــذه الصــــفات اجلميلــــة و األقــــوال و األف

الدرجـــــة : املتصـــــفني بتلـــــك الصـــــفات أولئـــــك ُجيْـــــَزون الغرفـــــة
الرفيعــة، و هــي أعلــى منــازل اجلنــة و أفضــلها، يـُْبتَــَدُرون فيهــا 

ــــــوَن التــــــوقري و االحــــــرتام، فلهــــــم . بالتحيــــــة و اإلكــــــرام و يـَُلقَّ
ُمقيمني، ال َيظعنون و ال َحيُولون، . السالم و عليهم السالم

ــــــــــــــــــــون عنهــــــــــــــــــــا و ال يـَْبغــــــــــــــــــــونو ال َميوتــــــــــــــــــــون، و ال يـَُزول
. )29(.عنها ِحَوال

اآليــــــــات الكرميــــــــة يف كــــــــال الســــــــورتني، أبلــــــــغ مــــــــن التعليــــــــق 
عليهـــــا،ولكن بعـــــد هـــــذا العـــــرض املـــــوجز والســـــريع لآليتـــــني 
ـــــــــات  ـــــــــن جن ـــــــــى ِم ـــــــــَأنَّ الُغرفـــــــــة أعل الســـــــــابقتني، ُيســـــــــتنتج ب

.واللبيب تكفيه اإلشارة.الفردوس
المطلب الخامس

الحصول على الفردوسشروط 
للحصول على جنة الفردوس ستة شروط فقط، مذكورة 

: ، يقــول اهللا تبــارك وتعــاىل)املؤمنــون(صــراحة يف بدايــة ســورة
ـــــــــــَح اْلُمْؤِمنُـــــــــــونَ  ـــــــــــْد أَفْـَل ـــــــــــْم ِيف َصـــــــــــَالِِْم ۞﴿َق الَّـــــــــــِذيَن ُه

َوالـَِّذيَن ُهـْم ۞َوالَِّذيَن ُهـْم َعـِن اللَّْغـِو ُمْعِرُضـونَ ۞َخاِشُعونَ 
ِإالَّ َعَلى ۞َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ ۞َكاِة فَاِعُلونَ لِلزَّ 

ـُر َملُـوِمنيَ  َفَمـِن ۞أَْزَواِجِهْم أْو َمـا َمَلَكـْت أَْميَـانـُُهْم فَـِإنـَُّهْم َغيـْ
َوالَّــــــِذيَن ُهــــــْم ۞ابـْتَـغَــــــى َورَاء َذلِــــــَك َفُأْولَِئــــــَك ُهــــــُم اْلَعــــــاُدونَ 
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ـــِدِهْم رَ  ِِْم َوَعْه َـــا ِِْم ۞اُعـــونَ ِألََمان ـــى َصـــَلَوا ـــْم َعَل َوالَّـــِذيَن ُه
ُــونَ ۞ُحيَــاِفُظونَ  الـَّـِذيَن يَرِثُــوَن اْلِفــْرَدْوَس ۞أُْولَئِــَك ُهــُم اْلَوارِث

ـــــُدوَن﴾  ـــــا َخاِل ـــــون(ُهـــــْم ِفيَه إذن املوصـــــوفون ). 11-1:املؤمن
بالصـــفات املـــذكورة يف اآليـــات الســــابقة، هـــم الـــذين يرثــــون 

م الفردوس، الذي هو أعلى اجلن ة و وسطها و أفضلها، أل
ــا أو املــراد بــذلك، . حلــوا مــن صــفات اخلــري إعالهــا و ذرو

م يف  مجيع اجلنة، ليدخل بذلك عموم املؤمنني، على درجـا
ال يظعنــون عنهــا، و ال يبغــون . مــراتبهم، كــل حســب حالــه

عنهـا ِحــَوال، الشــتماهلا علــى أكمــل النعــيم و أفضــله، و أمتــه 
.)30(من غري مكدر و ال منغص

المطلب السادس
التفاضل بين الجنان في سورة الرحمن

لقـد ورد وصــف اجلنـة يف آيــاٍت كثـرية يف القــرآن الكــرمي، 
و لكــــن لــــيس بالتفصــــيل الــــدقيق و املقارنــــة التفاضــــلية الــــيت 

فعنـد تــالوة ســورة الـرمحن، جنــد بــأن . وردت يف سـورة الــرمحن
جنــات، اهللا تبــارك وتعــاىل أعــد للــذي خيــاف مقــام ربــه أربــع 

إذن أهل الدرجات العالية يكونون يف نعيم أرقـى مـن الـذين 

ـم فقــد ذكـر اهللا تبــارك و تعـاىل أنــه أعـد للــذين خيافونــه . دو
﴿َوِلَمـــــْن َخــــاَف َمَقـــــاَم َربِّـــــِه َجنَّتَـــــاِن﴾ :جنتــــني، بـــــدليل قولـــــه

، و وصــفهما، قــال عبــداهللا بــن عبــاس رضـــي ) 46:الــرمحن(
. عـــد أداء الفـــرائض جنتـــانأي ب: اهللا عنهمـــا يف تأويـــل اآليـــة

﴿:بعـــدها أشـــار إىل الفـــرق بينهمـــا، قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل
عن عبداهللا بـن عبـاس ).62:الرمحن(َوِمن ُدوَِِما َجنََّتاِن﴾

ـــن دون اجلنتـــني األوليـــني جنتـــان ُأخريـــان، و : قـــال ـــه ِم أي ل
ما يف الدرج، و اجلنات ملن خاف مقام ربه : قال و ِمن دو

ـــــــــــني النخـــــــــــل والشـــــــــــجر، ويف  اُألخـــــــــــريني الـــــــــــزرع يف األولي
فاألوليــات للمقــربني، و األخريــات . و النبــات و مــا انبســط

.                                                      )31(ألصحاب اليمني 
ما(إذا وقفنا عند كلمة ، و أجرينـا مقارنـة بـني  )ومن دو

ليـــــني، كررهـــــا يف اجلنتـــــني كـــــل ميـــــزة ذُِكـــــَرْت يف اجلنتـــــني األو 
أي دون تلـك اجلنتـني يف . اُألخريني و لكن مبواصفات أدىن

.املقام و املرتبة، لوجدنا الفرَق واضحا جلياً ِألُويل األلباب

جدول املقارنة بني اجلنتني اَألوليني واُألخريني

الجنتين اُألخريين الجنتين اَألوليين
هاتــان اجلنتــان دون اللتــني قبلهمــا يف املرتبــة و ). 64:الــرمحن(ـ ﴿ُمــْدَهامََّتاِن﴾ 1

ِِمــا:(الفضــيلة و املنزلــة بــنص القــرآن قــال تعــاىل مــا يف الــدَّرج، ..)وِمــْن دو ِمــن دو
ِِمـــا يف الَفْضـــل ليـــني علـــى اُألْخـــرَيني أنـــه نعـــت و و الـــدليل علـــى شـــرف األُ . ِمـــْن دو

م اَألولَيني قبـل هـاتني، و التقـدمي يـدل علـى اإلعتنـاء ، و هـذا ظـاهر يف َشـرف التقـدُّ
).                                           32(. و عُلوِِّه على الثاين

ما ). 48:الــــرمحن(ـ ﴿َذَواتَــــا أَفْـَنــــاٍن﴾ 1 مــــا مــــن شــــدة خضــــر أي خضــــراوات كأ
أي أغصـــان . ســـوداوان، و وصـــفهما بكثـــرة األغصـــان الضـــخمة، ميـــسُّ بعضـــها بعضـــاً 

مــــل ِمــــن ُكــــلِّ مثــــرة َنضــــيجة فائقــــة، و كــــل ُغصــــٍن َجيَمــــع فنونــــاً ِمــــن َنِضــــرة حســــنة، حت
32(. و يـُْنِبُئ بفضلها و سعتها و مزيتها على ما سواها. الفاكهة

(                                          .

َنــاِن َنضَّــاَخَتاِن﴾ 2 . ممتلئتــان ال تنَقِطَعتــان فّياَضــتان). 66:الــرمحن(ـ ﴿ِفيِهَمــا َعيـْ
و اجلــــــري أقــــــوى ِمـــــــن . و النضــــــخ دون اجلـــــــري. أي فـــــــوَّارة غزيــــــرة: عــــــني َنضَّــــــاخة

.             )33(النضخ

َنـــاِن َجتْرِيَـــاِن ﴾ 2 َجـــرى املـــاء َجْريَـــه و املـــاء اجلـــاري : قلـــتُ ). 50:الـــرمحن(ــــ﴿ِفيِهَما َعيـْ
: أي. و هـو دليـل علـى وجـود مـاء زائـد لكـي جيـري. هو املتـدافع يف إحنـداٍر أو إسـتواء

33(. َتْسَرحان ِلَسقي تلك األشجار و األغصان فتثمر ِمن مجيع األلوان
.(

. و مل يقل من كـل فاكهـة زوجـان). 68:الرمحن(ـ﴿ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَخنٌْل َوُرمَّاٌن ﴾3
و هـــي نكـــرة يف والشـــك أنَّ اُألوىل أَعـــم و أكثـــر يف األفـــراد و التنويـــع علـــى فاكهـــةٍ 

.                       )34(.  سياق اإلثبات ال تـَُعمُّ و هو ِمْن باب عطف اخلاص على العام

ــــ﴿ِفيِهَما ِمــــن ُكــــلِّ فَاِكَهــــٍة َزْوَجــــاِن ﴾3 معــــروف و غريــــب، رطــــب و ). 52:الــــرمحن(ـ
علُمــون، ِمــن َمجيــع أنــواع الثمــار ممــا يعَلُمــون و َخــٌري ِممَّــا ي: أي. يــابس، فعــم و مل خيــص

)34(و ِممَّا ال َعٌني رأْت، و ال أُُذٌن مسََِعت، و ال َخطََر على قـَْلِب َبَشر 
.
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َقـــرِيٍّ ِحَســـاٍن﴾ 4 : العبقـــري). 76:الـــرمحن(ـ﴿ُمتَِّكِئَني َعلَـــى َرفْــــَرٍف ُخْضـــٍر َوَعبـْ
رف شــئ إذا اســتوى عليــه صــاحبه الرفــ: و قيــل. كســر اخلبــاء: و الرفــرف . الوشــي

يتلـــــذذ بـــــه مـــــع . رفـــــرف بـــــه و أهـــــوى بـــــه كاملرجـــــاح ميينـــــاً و مشـــــاالً رفعـــــاً و خفضـــــاً 
).                              35.(أنيسته

َرٍق َوَجــَىن اْجلَنَّتَـــْنيِ َداٍن﴾ ـ4 ). 54:الــرمحن(﴿ ُمتَِّكِئــَني َعَلــى فـُــُرٍش َبطَائِنُـَهــا ِمــْن ِإْســَتبـْ
و هــو الــديباج، و هــو أعلــى مــن الوشــي، و الفــرش املعــدة ِلإلتكــاء عليهــا : االســتربق

و هــو الـديباج املعمــول بالــذهب، فـََنبَّــه علـى شــرف الظِّهــار بشــرف . أفضـل مــن اخلبــاء
البطانة و هذا ِمَن التنبيـه بـاألدىن علـى األعلـى و مثرهـا قريـب إلـيهم مـىت شـاؤوا تنـاولوه 

ا  ال متت: على أيِة ِصَفٍة كانوا، أي .  )35(نع ِممَّن تناوهلا بل تـَْنَحطُّ إليه ِمن أغصا

ـــرَاٌت ِحَســـاٌن ﴾5 لكـــل مســـلم خـــرية، ولكـــل خـــرية ). 70:الـــرمحن(ـ ﴿ِفـــيِهنَّ َخيـْ
ـــــــق احلســـــــنِة : خـــــــريات. خيمـــــــة ـــــــرٍَة، و هـــــــي املـــــــرأة الصـــــــاحلة احلســـــــنة اخلُُل مجـــــــع َخيـْ
).            36(الوجه

َلُهْم َوَال َجـــانٌّ﴾ ﴿ِفـــيِهنَّ قَاِصـــرَاُت الطَّـــرْ ـ5 ـــبـْ ). 56:الـــرمحن(ِف َملْ َيْطِمـــثـُْهنَّ إِنـــٌس قـَ
َغضيضـــاٌت : أي. قصـــرن طـــرفهن علـــى األزواج، و مل يـــدن مـــنهن أحـــد أو مل يـــدمهن
هــن أبكــاٌر ُعــُرٌب . عــن غــري أزواِجِهــنَّ، فــال يـَــرَْينَّ شــيئاً أحســَن يف اجلنــة مــن أزواجِهــنَّ 

.                                       )36(ِمن اإلنس واجلنأتراٌب مل يطأهن أحٌد قبل أزواِجِهنَّ 
لكــل خيمــة أربعــة أبــواب يــدخل ).72:الــرمحن(ـ﴿ُحوٌر مَّْقُصــورَاٌت ِيف اْخلَِيــاِم ﴾6

والشـــكَّ أنَّ الـــيت .عليهــا مـــن اهللا كـــل يـــوم حتفـــة وكرامـــة و هديــة مل تكـــن قبـــل ذلـــك
راٍت َقَصَرْت طرَفها بِنَـْفِسها أفضُل ِممَّن قُ  )38).(37(ِصَرت وإْن كان اجلميع ُخمَدَّ

ـــــاُقوُت َواْلَمْرَجـــــاُن ﴾ 6 ـــــ ﴿َكـــــأَنـَُّهنَّ اْلَي تنظـــــر إىل وجههـــــا يف خـــــدرها ). 58:الـــــرمحن(ـ
)37(أصفى من املرآة، و إن أدىن لؤلؤة عليها لتضئ ما بني املشرق واملغرب

نتائج البحث
:ُأخلصها فيما يليالنتائج اليت متخض عنها البحث؛

اهللا تبـارك وتعــاىل أوردأنَّ اجلنــة ليسـت واحــدة بـل أنــواع،ـ1
.أمساَءها صراحًة يف القرآن الكرمي،وهي مخسة أنواع

أنَّ اجلنـــان الـــيت وردت أنواعهـــا يف القـــرآن الكـــرمي، قـــد ـ2
ا اخلاصــة؛ ــا مــن زينــة ُمسيــت بأمســاء هلــا مــدلوال ومبــا متتــاز 

.وهلا أمساء عديدةاخل فيها،وتقدمي اخلدمات للد
الســـنة النبويـــة الشـــريفة، فقـــد ورد فيهـــا أمســـاء اجلنـــان أمَّـــاـ3

.الواردة يف القرآن الكرمي باستثناء جنة املأوى
بيــــان التفاضــــل بــــني اجلنــــان مــــن حيــــث امليــــزات وتقــــدمي ـ4

اخلــدمات، والشــروط الواجــب توفرهــا يف الشــخص املســتحق 
ليـق بكـل شخص؛إســتناداً إىل واملقـام الـذي يلـدخول اجلنـة،

ما َقدَّمه من أعمال صاحلة يف حياته الدنيوية ذخراً آلخرته 
بيــــان أنَّ املقــــام احملمــــود ال يكــــون إالَّ لشــــخص واحــــد، ـ5

.والشخص هو رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم
هنــاك تفاضــل يف املقامــات واخلــدمات املقدمــة يف اجلنــان ـ6

، إســـتنادا إىل التفاضـــل املوجـــود حـــىت بـــني األنبيـــاء واملرســـلني
.بينهم يف الرتبة واملقام

إغراء العباد وترغيبهم يف املداومة واالستمرار علـى العمـل ـ7
الصــــاحل يف احليــــاة الــــدنيا، وحتقيــــق الشــــروط املفروضــــة لكــــل 

ـــــــــــى ـــــــــــة، للحصـــــــــــول عل ـــــــــــق األمـــــــــــاين املطلوب ـــــــــــة، لتحقي جن
.اجلنة املوعودة

نــة يف التفاضــل يف اخلــدمات يف جنــة مــا أوردنــاه مــن مقار ـ8
النعـــــيم ويف اجلنتـــــني األوليـــــني واألخـــــريني يف ســـــورة الـــــرمحن؛ 
واقتصــــرنا علــــى ذلــــك، ألنَّ القــــرآن الكــــرمي مل يتنــــاول مجيــــع 

.اجلنان بنفس التفصيل يف الوصف واملقارنة والتفضيل بينها
بيــــان أنَّ هــــذه اجلنــــان أو أيــــة واحــــدة منهــــا ال تنــــال إالّ ـ9

ــــــــــنفس باالميــــــــــا ــــــــــذل ال ن والتصــــــــــديق للمرسلني،والصــــــــــرب وب
ـــا التنـــال بـــاألموال واألوالد؛وإمنـــا تنـــال باإلميـــان  والثبات،وأ
والعمل الصاحل الـذي اليشـوبه فسـاد مـع إميـان بـالغ مطمـئن 

.لنيل ما يطلب
يف حياة باقية،تذكري الناس مبا ينتظرهم ِمن نَِعٍم خالدة ـ10

ا أمام مغريات حياة .الدنيا الفانيةوعدم التفريط 
لفــت أنظــار ذوي اإلختصــاص إىل هــذا اجلانــب الــذي ـ11

ــــا واحلــــث علــــى ســــلوك  فــــو النفــــوس إليــــه؛ إلبــــراز مكنونا
.السبيل السوي لتحقيق األماين املرجوة يف احلياة اخلالدة

الخاتمة

ـــــــــــُدوِن﴾  ـــــــــــَس ِإالَّ لِيَـْعُب ن ـــــــــــُت اْجلِـــــــــــنَّ َو اْإلِ ـــــــــــا َخَلْق ﴿َوَم
ترك هلم اخليار يف سلوك السبيل، بدليل ، مث) 56الذاريات(
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﴿ِإنـَّـا َهـــَديـَْناُه السَّــِبيَل ِإمَّـــا َشــاِكراً َوِإمَّـــا َكُفـــوراً ﴾ :قولــه تعـــاىل
؛ فالكــــافر جــــزاؤه معــــروف ومــــذكوٌر بعــــد اآليــــة )3اإلنســــان(

﴿ِإنَّـــا أَْعَتـــْدنَا لِْلَكـــاِفرِيَن َسَالِســـَال :الســـابقة، وهـــو قولـــه تعـــاىل
، والشـــــــاكرون هـــــــم الـــــــذين )4اإلنســـــــان(ًا﴾َوأَْغـــــــَالًال َوَســـــــِعري 

يســـتحقون دخـــول اجلنـــة، وقـــد ذكـــرهم اهللا تعـــاىل يف القـــرآن 
: الكــرمي؛ وحتــت أمســاء عديــدة منهــا علــى ســبيل اإلستشــهاد

األبرار،أخلصـــــــــوا ديـــــــــنهم هللا، األخيار،أصـــــــــحاب اجلنــــــــــة، (
ـــــة، أصـــــحاب اليمـــــني، املتقـــــون، احملســـــنني،  أصـــــحاب امليمن

).واملؤمناتمؤمن، املقربني، املؤمنني
كما بيَّنـا أمسـاء اجلنـان وأنواعهـا يف القـرآن والسـنة النبويـة، و 
أعلــى مراتــب اجلنــان، و ِلَمــن هــي؟ و شــروط احلصــول علــى 
جنــان خمصوصــة مــذكورة يف القــرآن الكــرمي، و التفاضــل بــني 
ـــٍة عـــن  ـــُز ُكـــلَّ جن اجلنـــان نفســـها، و بيـــان التفاصـــيل الـــيت ُمتيّـ

الزرع و الفاكهة، و اخلدمات اُألخرى؛ ِمن حيث األثاث و
املَُقدَّمـة يف ُكــٍل منهــا؛ و ُكــلُّ ذلـك ترغيبــاً فيهــا، و العمــل يف 
َمْزَرَعــِة الــُدنيا للوصــول إىل تلــك الغايــة يف اآلخــرة، أآل و هــو 
دخــــــــول اجلنــــــــة، ألنَّ اليــــــــوم عمــــــــل بــــــــال حســــــــاب و غــــــــداً 

. حساب بال عمل
نـة، و الـداخلني فيهـا، كما بـَيَّنا التفـاوت يف درجـات اجل

حــىت بــني الُرُســِل و األنبيــاء ــــ صــلوات اهللا و ســالمه علــيهم 
ــــــــــ أنفســـــــــهم؛ فـــــــــدرجات املقـــــــــرَّبني ختتلـــــــــف عـــــــــن أمجعـــــــــني ـ
درجــــــــــات املُْخَلصــــــــــني، علمــــــــــاً أنَّ اجلنَّــــــــــَة واحــــــــــدة، لكــــــــــنَّ 

.                                      الدرجات فيها تتفاوت
وال يفوتنا أْن ُنشَري إىل ِبشارٍة ُمِهمَّـٍة، أآل و هـي الِبشـارة 
ـــم لـــو آمنـــوا بـــاهللا و رســـولِه و  َّ املوجهـــة إىل أهـــل الكتـــاب؛ َأ

م و َألْدَخَلهــم َجنَّـــاتِ  ِ . النعـــيمأتقــوا اهللا َلَكفَّـــَر عــنهم ســـيئا
. آمــني...أهل اجلنةِمْن َجَعلنا اهللا و إيَّاكم 

الـهــوامـش
.190-188/ 11ج: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميه )1(
صـــــــــــحيح (احلـــــــــــديث متفـــــــــــق عليـــــــــــه ،اجلـــــــــــامع الصـــــــــــحيح املختصـــــــــــر)2(

بــاب مــا جــاء يف صــفة اجلنــة و -كتــاب بــدء اخللــق 3/1188ج):البخــاري

ـا خملوقــة، حـديث رقــم  كتــاب اجلنــة 4/2177ج:صــحيح مسـلم.)3083(أ
ــــة أهــــل الغــــرف ، حــــديث-وصــــفة نعيمهــــا وأهلهــــا  ــــي أهــــل اجلن ــــاب ترائ ب

.                                                          ) 2831(رقم 
هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجـي املـالكي أبـو )3(

لتفســري املشــهور الــذي ســارت بــه الركبــان املســمى عبــداهللا القــرطيب، مصــنف ا
: طبقــــات املفســــرين للــــداودي.ه671جبــــامع أحكــــام القــــرآن، املتــــوىف ســــنة 

).                                                                                           295(ترمجة رقم1/246ج
.421و2/420ج: للقرطيبالتذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة  )4(
املوقـع : ويُنظـر. 428-423ص:املعجم املفهرس أللفـاظ القـرآن الكـرمي)5(

اجلنــــات–شــــبكة و منتــــديات بيــــت املقــــدس للرقيــــة الشــــرعية : االلكــــرتوين
.                                                                  الواردة يف القرآن

اب3/1028ج ) : صــحيح البخـــاري ( اجلــامع الصــحيح املختصـــر )6( كت

اهــــــدين يف ســــــبيل اهللا،حــــــديث رقــــــم -اجلهــــــاد والســــــري  بــــــاب درجــــــات ا
-وكــان عرشــه علــى املــاء (بــاب -كتــاب التوحيــد 6/2700و ج).2637(

).                                                                                     6987(حديث رقم)7:هود
بـــاب مـــن -كتـــاب اجلهـــاد والســـري 3/1034ج:املصـــدر الســـابق نفســـه)7(

).2654(أتاه سهم غرب فقتله، حديث رقم 
بـــاب فضـــل مـــن -كتـــاب املغـــازي 4/1462ج:املصـــدر الســـابق نفســـه)8(

بـــاب -كتـــاب الرقـــائق 5/2398:وج. )3761(شـــهد بـــدراً، حـــديث رقـــم 
.                   )6199(، و حديث رقم )6184(صفة اجلنة والنار، حديث رقم 

و ( بـــاب قولـــه -كتـــاب التفســـري 4/1717ج: املصـــدر الســـابق نفســـه)9(
م خلطوا عمالً صاحلاً و آخر سيئاً عسى اهللا أن يتـوب  آخرون اعرتفوا بذنو

و ج).4397(، حـــديث رقـــم )102: بـــراءة-علـــيهم إن اهللا غفـــور رحـــيم 
ب تعبــــــــري الرؤيــــــــا بعــــــــد صــــــــالة الصــــــــبح، بــــــــا-كتــــــــاب التعبــــــــري 6/2583

).                                            6640(رقم حديث
و : ( بـــاب قولـــه-كتـــاب التفســـري 4/1848ج:املصـــدر الســـابق نفســـه)10(

ـــان  مـــا جنت و ). 4598و 4597( حـــديث رقـــم ) 62:الـــرمحن-مـــن دو
وجــوه يومئــذ ناضــرة ٭إىل :(تعــاىلبــاب قــول اهللا -كتــاب التوحيــد 6/2710ج

ا نـاظرة  : وصـحيح مسـلم).7006(، حـديث رقـم)23و 22: القيامـة-ر
بـــــاب إثبـــــات رؤيـــــة املـــــؤمنني يف اآلخـــــرِة رَبـَُّهـــــم -كتـــــاب االميـــــان 1/163ج

.                                                                )296(سبحانه و تعاىل، حديث رقم 
اب1/289ج):صحيح البخاري(الصحيح املختصراجلامع)11( -اآلذان كت

كتاب الـدعوات 5/2331و ج ).807(باب الذكر بعد الصالة،حديث رقم
: صـــــــحيح مســـــــلم.)5970(بـــــــاب الـــــــدعاء بعـــــــد الصـــــــالة،حديث رقـــــــم -
بــاب اســتحباب الــذكر بعـــد -كتــاب املســاجد ومواضــع الصــالة 1/416ج

.    )595(الصالة وبيان صفته،حديث رقم
و زر بن حبيش األسدي من أهل الكوفة ،كنيته أبو مرمي، و قـد قيـل ه)12(

ــــا  أبــــو مطــــرف، يــــروي عــــن عمــــر و علــــي روى عنــــه أهــــل الكوفــــه، مــــات 
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، وكان من أعـرب النـاس، وكـان عبـداهللا بـن )سنة122(وهو ابن ) ه82(سنة
. 4/269ج: الثقات البن حبان. مسعود يسأله عن العربية

ذكــر الــدعاء الــذي يعطــي ســائل اهللا مــا 5/303ج :صــحيح ابــن حبــان)13(
).1970(سأل يف موضع من صالته، حديث رقم 

.154-147: عمر األشقر.د:اجلنة والنار:ينظر)14(
: وقــال،)310(، حتــت رقــم 241ص: نظــم املتنــاثر مــن احلــديث املتــواتر)15(

ديث أيب موسى وكعب بـن عجـرة و ابـن عمـر و أُبَـــي بـن  جاء مرفوعاً من ح
وجـــاء موقوفـــاً علـــى الصـــديق و حذيفـــة و ابـــن . كعـــب و أنـــس و َأيب هريـــرة

. عباس و ابن مسعود
. 332-329: علـــي حممـــد الصـــاليب.د: اإلميـــان بـــاليوم اآلخـــر: ينظـــر)16(

املوقـع: و ينظـر. اجلنـة الـواردة يف املطلـب-اهلامش يشمل أمساء كل اجلنـان 
).موضوعات دينيةwww.moqatel.com:(االلكرتوين

بـاب -كتاب صـفة اجلنـة 4/675ج : اجلامع الصحيح سنن الرتمذي)17(
).                                                                     2530( ما جاء يف صفة درجات اجلنة،حديث رقم 

: فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري للشـوكاين)18(
: تفســريالقرآن العظــيم البــن كثــري: و ينظــر. تفســري ســورة اإلســراء3/251ج 
. 8/1189ج : ، و أحكام القرآن البن العريب13/37ج 
.21/26ج:التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب(*)

ـــــــــــري(تفســـــــــــري القـــــــــــرآن العظـــــــــــيم(**) ـــــــــــتح 2/342ج):تفســـــــــــري ابـــــــــــن كث ،وف
تفســــــري (جــــــامع البيــــــان يف تأويــــــل القــــــرآن:وينظــــــر،2/345:القديرللشــــــوكاين

ـــــــوجيز يف 342و10/223و9/358و8/91و7/263و3/39ج):القـــــــرطيب ،وال
.2/644ج):تفسري الواحدي(تفسري الكتاب العزيز

ج : ، تفسـري البحـر احملـيط أليب حيـان 8/41ج : ر الدر املنثـو : ينظر)19(
.5/148ج : ، فتح القدير 7/24
، و تيســــريالكرمي 7/186ج : تفســــري القــــرآن العظــــيم البــــن كثــــري: ينظــــر)20(

ج : و تفسريالســــــــمرقندي ،2/347ج :الـــــــرمحن يف تفســــــــري كـــــــالم املنــــــــان 
يـــات أفضـــل مـــن جنـــة الفـــردوس؛ ألنَّ اآليســـتنتج بـــأنَّ جنـــة النعـــيم. 1/428

،وقـد ُخصَِّصـْت تـدل علـى أنَّ املَُقـرَّبني وعبـاد اهللا املخلصـني هـم ِمـَن األنبيـاء
جنــة النعــيم هلــم لفضــلهم علــى ســائر اخللــق، إضــافة إىل أنَّ اهللا تبــارك وتعــاىل 

بــأْن جعــل َرغَّــَب أهــل الكتــاب لإلميــان برســالة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم؛
.جزاءهم جنة النعيم

ــا بالنســبة جل حممــد صــلى نــة الفــردوس فهــي خمصصــة للمــؤمنني برســول اهللاأمَّ
يف احلـــــديث صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلمرســـــول اهللا اهللا عليـــــه وســـــلم،وقد أمرنـــــا 

وال فحــدد لنــا املطلــب،،))فــإذا ســألتم اهللا فســلوه الفــردوس:((... الشــريف
َوَمـــا َوَمـــا آتَـــاُكُم الرَُّســـوُل َفُخـــُذوهُ ﴿:ُيســـمح لنـــا بتجـــاوزه تنفيـــذاً لقولـــه تعـــاىل

).7:احلشر(نـََهاُكْم َعْنُه َفانتَـُهوا ﴾
، تفســـريالقرآن 4/392و ج 5/149ج : فـــتح القديرللشـــوكاين : ينظـــر)21(

وتيســـري الكـــرمي الـــرمحن يف تفســـري كـــالم ،21/163ج : العظـــيم البـــن كثـــري 
.1/833ج : املنان

و تيسـريالكرمي الـرمحن .4/393وج5/149ج:فتح القدير للشوكاين:ينظر)22(
23. 1/833ج:يف تفسري كالم املنان

، فــتح القــدير 21/164ج : تفســري القــرآن العظــيم البــن كثــري :ـــ ينظــر)23(
.5/392ج : للشوكاين 

.                        5/392ج : وكاين فتح القدير للش: ينظر)24(
، فــــتح القـــــدير 21/168: تفســــري القــــرآن العظــــيم البــــن كثــــري : ينظــــر)25(

.5/150ج : للشوكاين 
.4/394ج : فتح القدير للشوكاين)26(
.457ـــ 2/421ج:التذكرة يف أحوال املوتى وامور اآلخرة للقرطيب)#(
.179-2/176ج : املصدر السابق نفسه : يُنظر)27(
ج ): صـحيح البخـاري(اجلامع الصحيح املختصر : احلديث متفق عليه)28(
و مــــن يقتـــــل مؤمنــــاً متعمـــــداً ( كتــــاب الــــديات ، قـــــول اهللا تعــــاىل 6/2517

بـاب قـول اهللا تعـاىل 6/2738و ج )6468( حديث رقـم ) فجزاؤه جهنم
صـــحيح . )7094( حـــديث رقـــم ) يـــا أيهـــا الرســـول بلـــغ مـــا أُنْـــزَِل إليـــك : (

بــاب كــون الشــرك أقــبح الــذنوب و بيــان أعظمهــا بعــده ، 1/91ج : مســلم 
).                                                                              86( حديث رقم 

ـــــــــــــري: يُنظـــــــــــــر)29( -15/209ج : تفســـــــــــــري القـــــــــــــرآن العظـــــــــــــيم البـــــــــــــن كث

.91ـ 4/83ج:وفتح القدير للشوكاين.16/5وج223
،و فـــــتح 11-15/6ج :رآن العظـــــيم البـــــن كثـــــريتفســـــري القـــــ:يُنظـــــر)30(

.475-3/473ج :القدير للشوكاين
-400ص: التــــذكرة يف أحــــوال املــــوتى و أمــــور اآلخــــرة للقــــرطيب: ينظــــر)31(

.                                                            158ص: لألشقر: باب منه ، هل تفُضل َجنة َجنًة؟ و اجلنة و النار402
، التـذكرة 148ـ 21/142ج : تفسـري القـرآن العظـيم البـن كثـري : ينظر)32(

، و اإلميان بـاليوم اآلخـر 159ص: ، اجلنة و النار لألشقر402ص: للقرطيب 
.344ص : للصاليب

،املصـباح 148-21/143ج : تفسري القرآن العظيم البن كثري : ينظر)33(
.                                                                                   362ص : نضخ -، و كتاب النون 63ص:جرى-كتاب اجليم: املنري 

التـــذكرة ،148ـ 21/143ج:تفســـري القـــرآن العظـــيم البـــن كثـــري:ينظـــر)34(
، واإلميــــان بــــاليوم اآلخــــر 159ص: اجلنــــة والنــــار لألشــــقر،401ص:للقــــرطيب
.343:للصاليب

ــــذكرة 21/144ج : تفســــري القــــرآن العظــــيم البــــن كثــــري : ينظــــر)35( ، و الت
بــاب منــه، و هــل تفضــل َجنَّــٌة -بــاب صــفة أهــل اجلنــة يف الــدنيا : للقــرطيب 
.403-402ص : َجنًَّة ؟ 

وفـــتح القـــدير ،21/143ج : تفســـري القـــرآن العظـــيم البـــن كثـــري : ينظـــر)36(
تفسري 5/145ج : ري للشوكايناجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفس

. سورة الرمحن
، 149و145-21/144ج : تفســري القــرآن العظــيم البــن كثــري : ينظــر)37(

ج : فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدرايـة مـن علـم التفسـري للشـوكاين 
. تفسري سورة الرمحن5/145
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موضـوعات -معلومـات ALMOQATEL: املوقع اإللكرتوين: ينظر)38(
.اجلنة-دينية 

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

لإلمـام أيب بكــر حممـد بـن عبــداهللا املعـروف بـابن العــريب ، : أحكـام القـران -
.                                                                                                م2008-هـ1429دار نوبِليس ـ بريوت ، الطبعة األوىل، 

ـــاليوم اآلخـــر فقـــه القـــدوم علـــى اهللا- ـــدكتور علـــي حممـــد حممـــد : اإلميـــان ب ال
.                                                                                م2011-هـ1432لبنان، الطبعة الثانية ، -بريوت -الصاليب، دار املعرفة 

لإلمــام مشــس الــدين أيب عبــداهللا : التــذكرة يف أحــوال املــوتى وأمــور اآلخــرة-
، مكتبة الثقافة ) هـ671ت (حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري القرطيب 

. م2001-هـ1421القاهرة ، الطبعة األوىل، -الدينية 
حممـــد بـــن يوســـف الشـــهري بـــأيب حيـــان األندلســـي، : تفســـري البحـــر احملـــيط-

ي حممـد معـوض، شــارك الشـيخ علـ-الشـيخ عـادل أمحـد عبـداملوجود : حتقيـق
يــد النــويف و د.يف التحقيــق د أمحــد النجــويل اجلمــل،دار الكتــب .زكريــا عبدا

.                                                           م2001-هـ1422بريوت،الطبعة األوىل، -لبنان -العلمية 
أبـــو نصـــر بـــن حممـــد بـــن أمحـــد: تفســـري الســـمرقندي املســـمى حبـــر العلـــوم-

بــريوت، بـــدون -حممــود مطرجــي، دار الفكــر.د: الليــث الســمرقندي، حتقيــق
.                                                                           تاريخ

اإلمـام احلــافظ عمادالـدين أبـو الفـداء إمساعيـل بــن  : تفسـري القـرآن العظـيم-
بــــــريوت ، الطبعــــــة -يس، دار نــــــوبِل)ه774ت(كثــــــري القرشــــــي الدمشــــــقي 

.م2006األوىل،
فخرالــدين حممــد بــن عمــر التميمــي :ـ التفســري الكبــري أو مفــاتيح الغيــب-

ــــ بـــريوت ،الطبعـــة األوىل:الـــرازي الشـــافعي ه ـ 1421،دار الكتـــب العلميـــة ـــ
.م2000

العالمـة الشـيخ عبـدالرمحن بـن : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان-
بريوت، -، حتقيق ابن عثيمني، مؤسسة الرسالة)ه1376ت(ناصر السعدي 

.م2000-ه 1421
ــــو حــــامت التميمــــي البســــيت : الثقــــات- ــــن أمحــــد أب ــــان ب ــــن حب ت ( حممــــد ب

الســـيد شــــرف الـــدين أمحــــد، دار الفكـــر، الطبعــــة األوىل، : ، حتقيــــق)هــــ354
. م1975-هـ1395

ر بـن يزيـد حممـد بـن جريـ):تفسـري الطـربي(جـامع البيـان عـن تأويـل القـرآنــ-
.ه1405بن خالد الطربي أبو جعفر،دار الفكر ـــ بريوت،

حممـــد بــن عيســى أبـــو عيســى الرتمـــذي : اجلــامع الصــحيح ســـنن الرتمــذي-
أمحــــد حممــــد شــــاكر وآخــــرون، دار إحيــــاء : ، حتقيــــق)ه279ت ( الســــلمي 
.                                             بريوت، بدون تاريخ-ريب الرتاث الع

حممــد بــن إ مساعيــل أبــو ): صــحيح البخــاري(اجلــامع الصــحيح املختصــر -
مصــطفى ديــب البغــا ، . ، حتقيــق د )هـــ256ت (عبــداهللا البخــاري اجلعفــي 

.     م1987-هـ1407بريوت، الطبعة الثالثة ، -اليمامة-دار ابن كثري
الكويـــت، -الـــدكتور عمـــر ســـليمان األشـــقر، مكتبـــة الفـــالح:اجلنـــة والنـــار-

.م1988-هـ 1408الطبعة الثانية ، 
، )هــ911ت(عبـدالرمحن بـن الكمـال جـالل الـدين السـيوطي: الدر املنثور-

.م1993دار الفكرـ بريوت، 
امت حممـد بـن حبـان بـن أمحـد أبـو حـ: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبـان-

-، حتقيــق شـعيب األرنـؤوط، مؤسسـة الرســالة )هــ354ت (التميمـي البسـيت 
.                                  م1993-هـ1414بريوت، الطبعة الثانية، 

ت (مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري : صحيح مسلم -
بـريوت -لعريب ، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الرتاث ا) هـ261

. ، بدون تاريخ
سـليمان بـن صـاحل : حتقيـق: أمحد بـن حممـد األدنـه وي: طبقات املفسرين-

ــــوم و احلكــــم  ــــة العل ـ1417الســــعودية، الطبعــــة األوىل، -اخلــــزي، مكتب -ھ
.                                                                     م1997

حممــد بــن : ين الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســريفــتح القــدير اجلــامع بــني فــ-
، دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب ، بـــريوت، )هــــ1250(علـــي بـــن حممـــد الشـــوكاين 

. بدون تاريخ
أمحـد بـن عبـداحلليم بـن : كتب ورسائل و فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة-

،حتقيق عبدالرمحن بن حممد بن قاسـم )هـ728ت (تيمية احلـراين أبو العباس 
.لعصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية،الطبعة الثانية،بدون تاريخا

ـــومي : عـــريب-املصـــباح املنـــري معجـــم عـــريب- أمحـــد بـــن حممـــد بـــن علـــي الفّي
.                                                                                               م2003-هـ1424القاهرة، -املقري، دار احلديث

ضبطها و رتبهـا : املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي وفق نزول الكلمة-
ــــدالباقي ، دار  حممــــد ســــعيد اللّحــــام ، ُروِجَعــــْت علــــى طبعــــة حممــــد فــــؤاد عب

. م 2007-هـ1428لبنان ، الطبعة اخلامسة ، -بريوت-املعرفة
اهللا، حممــد بــن جعفــر الكتــاين أبــو عبــد: نظــم املتنــاثر مــن احلــديث املتــواتر-

.شرف حجازي، دار الكتب السلفية، بدون تاريخ: حتقيق
ــــي بــــن أمحــــد ):تفســــري الواحــــدي(الــــوجيز يف تفســــري الكتــــاب العزيــــزـ عل

بريوتــــالطبعة ـ دمشـــق دار القلـــم والـــدار الشـــامية،الواحـــدي أبـــو احلســـن،
. ه 1415األوىل،
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PARADISE NAMED, AND THE DIFFERENTIATION BETWEEN THEM
IN THE LIGHT OF QURAN AND SUNNAH

ABSTRACT
Each one of us is very what he wishes, is by God Almighty, and enter heaven, but under the

conditions and orders imposed by God Almighty, it has committed not beyond; deserved entering
Paradise, which was initially home to our father Adam peace be upon him. We have to work hard to
reach the purity that it was our father Adam, peace be upon him, by violating the divine orders, so
we deserve to enter Paradise, each according to what Qzm. Each one has a special shrine, and a
special committee befit Bmenzlth, and his work; where services provided vary in every committee,
every status. And I tried very hard statement that the disparity in services in each committee, as
evidenced by the Quran and the Sunnah, and make a comparison between them; to indicate
preferred each of them, and to encourage people where, to provide the best acts of worship and
worship; to reach goals, and fulfill desires at the top of the gardens, which are security wishes. God
made us and beware of the inhabitants of the highest heavens. Amen, Amen, Lord of the Worlds



لد 2014، 234- 217ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(2: ، العدد17: جملة جامعة دهوك، ا

217

متميزاداء منظميتحقيقفيودورها القيادة االدارية انماط 
- يف جامعة زاخومدراء االقسام والشعبدراسة استطالعية لعينة من -

روش ابراهيم حممدو حممد عبد الرمحن عمر
العراق-اقليم كوردستان، جامعة زاخو، هيئة الدراسات االنسانيةقسم اقتصاد االعمال، 

)2014حزيران، 2:تاريخ القبول بالنشر، 2013آب، 2:بحثتاريخ استالم ال(
الخالصة

االداء المنظمي وذلك للتعـرف علـى مـدى العالقـة مـابين المتغيـرين مـن حيـث تحقيقتناولت الدراسة موضوع انماط القيادة االدارية ودورها في 
في تميزلمامدى قدرة المنظمات عينة البحث في تحقيق اداء منظميتبين االرتباط واالثر الذي تعكسه هذه االنماط القيادية والتي من خالل ذلك 

وقـع االختيـار ،و ذات جودة مناسبة  وتميزها عن بـاقي المنظمـات االخـرى العاملـة فـي نفـس المجـال مستفيدينمجال تقديم افضل الخدمات الى ال
وتـم اسـتخدام االرتبـاط واالنحـدار فـي اختبـار البحـث يتينى فرضـفـردا واسـتند البحـث علـ40على جامعـة زاخـو محافظـة دهـوك وبلـغ حجـم العينـة 

:ستنتاجات ومنهااالى ينوتوصل الباحثspssوفرضياته باستخدام برنامج

يعد النمط القيـادي األسـلوب الـذي يمارسـه القائـد ويتبعـه فـي المنظمـة والـذي يمكنـه مـن قيـادة المجموعـة بصـيغة معينـة مـن أجـل الوصـول إلـى .1
علــى قيــادة التغييــر داخــــــــــــــــــل المؤسســات والمنظمــات الــذي يقــود إلــى التحســين المســتمر فــي اداء العــاملين التأكيــدالمرســومة وضــرورة األهــداف 

.وإيجاد طرق جديدة للعمل والتوظيف
اختيــار أنســب المرشــحين أو أكفــأ عــين علــىيتعلــى إعــداد سياســة جيــدة للترقيــة ألنــه و يســاعد النظــام الــديمقراطي علــى تقيــيم المــوارد البشــرية .2

األشخاص لشغل وظائف أعلى فـي المسـتوى التنظيمـي كمـا وإن التقـدم المعرفـي مـن أسـبابه اسـتهداف قـادة ذو سـمات مرتبطـة بالجـدارة والشـفافية 
.واإلنجاز

المقدمة

تعّد القيـادة االداريـة مـن املوضـوعات الـيت تناولتهـا الدراسـات 
مصدر من مصـادر امليـزة التنافسـية، بعـد أن اإلدارية احلديثة كونه

أيقنــت املنظمــات أن الكفــاءات املميــزة الــيت متكنــت مــن الوصــول 
إليها قـد أسـهم الـنمط القيـادي يف حتقيقهـا مـن خـالل العمليـات 

ـــة الـــيت ميارســـها القائـــد يف املنظمـــة، و  أن امـــتالك واألنظمـــة اإلداري
خيتلـــف مـــن فـــرد اإلنســـان القـــدرة علـــى التطـــوير واخللـــق واإلبـــداع 

العقليــة وقدراتــه والفكريــة، األدائيــةاألخــر تبعــاً خلربتــه، ومســتوياته 
ــــك مــــن عوامــــل ميكــــن أن ختلــــق نــــوع مــــن  واجلســــدية ومــــا إىل ذل

فالقيـــــادة تعتـــــرب مـــــن اخلصـــــائص اهلامـــــة التمـــــايز بـــــني بـــــين البشـــــر 
للجماعــات و القائــد هــو الــذي ميــارس بعــض التــأثري علــى ســلوك 

موعات او االفراد العـاملني داخـل املنظمـة ويعـزز نفـوذ و تـأثري ا

من خالل السلطة املستمدة من قوة اهليكل التنظيمـي الرمسـي إمـا 
موعات الغري رمسيـة يسـتمد القائـد تـأثريه مـن اآلخـرين علـى  يف ا

كمــا أن جنــاح أيــة ضــوء مــا يتمتــع بــه مــن احــرتام ومكانــة رفيعــة،  
ــــيت منظمــــة مل يكــــن ســــببه الكلــــف املنخفضــــة واجلــــودة ــــة ال العالي

ا منتجات تلك املنظمات فحسـب، وإمنـا جـاء يف جـزء   تتحلى 
كبري ومهم فيه من خالل امتالك تلك املنظمات لقيادات إدارية 
متــارس أمناطــاً قياديــة يعتمــد عليهــا يف توجيــه املرؤوســني مــن أجــل 

ـــــــيت تعيشـــــــها ، إجنـــــــاز األهـــــــداف املرســـــــومة وتشـــــــري األحـــــــداث ال
ار األلفيـة الثالثـة إىل تزايـد أمهيـة القيــادة املنظمـات املختلفـة يف إطـ

ا علـى حتقيـق  اإلدارية وممارستها يف منظمات األعمال وانعكاسا
معظــم األهــداف الــيت تؤهــل املنظمــات املختلفــة للتميــز و التفــوق 
عــن اآلخــرين بإجيــاد وســائل جديــدة للتفــوق املســتند إىل االبتكــار 
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ان هـــذه الدراســـة فـــمـــا ســـبقعلـــى وتأسيســـا، و اإلبـــداع املنشـــور
.ستتضمن عدة حماور من خالل االيت

منهجية الدراسة : المحور االول
الجانب النظري : المحور الثاني
الجانب العملي : المحور الثالث
االستنتاجات والتوصيات: المحور الرابع

.منهجية الدراسة: المحور االول
.دراسةمشكله ال: اوال

ختيـــار القيـــادات اإلداريـــة يف كيفيـــة االدراســـةتكمـــن مشـــكله 
والــذي يعــّده خطــاً قياديــاً معينــاً يســتطيع املناســبة الظــروفإلجيــاد

الذي حتدثه القيادات املنظمي و لألداءمن خالله وضع األهداف 
حيــث ان اختيــار القيــادة ،اجيابيــا داخــل املنظمــة بشــكلاإلداريــة 

ة حيتــاج اىل دراســة ظــروف املنظمــة الداخليــةاملالئمــة لكــل منظمــ
متارس فيها القيادة واختالف العاملني واختالف خصائصهم اليت

وإن هلــــذه األمنــــاط القياديــــة دوراً مهمــــاً وحامســــاً يف التــــأثري علــــى ،
سلوك أعضاء اجلماعـة وأدائهـم لعملهـم وطريقـة تفكـريهم يف كـل 
مســتويات املنظمــة، ويعتمــد جنــاح القائــد وتقدمــه يف عملــه علــى 

، حيـث أن الـدور الكبـري الـذي جيـب طبيعة ومنط قيادته للعـاملني
علــى القائــد القيــام بــه هــو إقنــاع العــاملني ويف جــو عمــل مناســب 

لتنظيمــات لكمــا ان احلاجــة بضــرورة إجنــاز األعمــال بدقــة وفاعليــة  
ا للقيادة اإلدارية الفاعلة يعد ضرورة  ا ومستويا مبختلف أصـحا

ة توجيـه ملحة الرتباط وتطبيق خمتلف خطط  واسرتاتيجيات بأدا
فاعله تعىن األسلوب العلمي يف القيـادة والتحـرك العوامـل اإلنتـاج 
وحمافظـه علـى انســيابيتها مبـا خيــدم األهـداف تســعى إليهـا املنظمــة 
وتأسيســــا علــــى مــــا تقــــدم ميكــــن طــــرح جمموعــــه مــــن التســــاؤالت 

.للمشكلة الدراسة
هــل هنـــاك تصـــور واضـــح لـــدى املنظمـــة املبحوثـــة عـــن مفهـــوم - 1

واالداء املنظميية القيادة اإلدار 
يف ) الــدميقراطي، احلــر، األوتــوقراطي(مــا أثــر األمنــاط القياديــة - 2

تنميــة وتــدعيم اإلبــداع واالبتكــار والوصــول اىل اداء منظمــي مميــز 
يف املنظمة املبحوثة

مــــــا طبيعــــــة العالقــــــة االرتبــــــاط واألثــــــر بــــــني القيــــــادة اإلداريــــــة- 3
.واالداء املنظمي

.اعلية األداء املنظمييف فاإلداريةيادة القتأثريما مدى - 4
.أهميه الدراسة:اثاني

تــأيت أمهيــه الدراســة يف اطارهــا النظــري والتحليلــي عــن طريـــق 
للمنظمــــــة االداء املنظمــــــي ودورهــــــا يفعــــــرض القيــــــادة اإلداريــــــة 

املبحوثة الذي يساعدها يف زيادة وتطوير املنظمات والوصول اىل 
مــن خــالل األمهيــةهــذهمتثيــل هــي عليــه وميكــنحالــة افضــل ممــا
.األتيةعرض النقاط 

تســتكمل هــذه الدراســة نظريــا اجلهــود املبذولــة يف إبــراز الــدور -1
.يف املنظمة حتسني االداء املنظمياجلوهري للقيادة االدارية يف 

تعــــــــد هــــــــذه الدراســــــــة مــــــــن الدراســــــــات املهمــــــــة يف حماولتهــــــــا -2
ـــــة  ـــــنياستكشـــــاف العالقـــــة املتكون ـــــادةمـــــا ب االداء و االداريـــــة القي

.يف املنظمةاملنظمي
اإلداريــة القيــاداتاهتمــامزيــادةيفالدراســةهــذهتســاهمقــد-3

أسـلوبا و علـى أمهيـة القيـادة التأكيدعن طريق يف املنظمة املبحوثة 
.للمنظمةمهما يف تعزيز اداء افضل 

.أهداف الدراسة:اثالث
قيـادات اإلداريـة دف دراسة احلالية اىل التعـرف علـى دور ال

،كمـــا ان هـــدفها ينصـــب أساســـا علـــى االداء املنظمـــيتطـــوير يف
عـن فضال، واالداء املنظميالقيادة اإلدارية مابنيحتديد العالقة 

.حتديد  االهداف اآلتية
تقدمي معامل إدارية وميدانيه للمنظمة املبحوثة حـول دور الـذي -1

.االداء املنظمييفتلعبه القيادة اإلدارية 
داخــل اثــر خصــائص الشخصــية للقيــادة اإلداريــة علــىالتعــرف-2

.يف اإلداء املنظمياملنظمة املبحوثة 
الكشـــــــف عـــــــن دور الـــــــنمط القيـــــــادي الســـــــائد يف املنظمـــــــات -3

.تعزيز اداء افضل للمنظمةيف املبحوثة
تشــخيص و بحــوثني عــن طريــق الوصــف املإجابــةالتعــرف علــى -4

.نظميواالداء املحول القيادة اإلدارية 



لد 2014، 234- 217ص ،)العلوم االنسانية واالجتماعية(2: ، العدد17: جملة جامعة دهوك، ا

219

. مخطط الدراسة: رابعا 
يف ضــــوء املضــــامني املــــؤثرة يف مشــــكلة الدراســــة ووصــــوال إىل 
حتقيق أهداف الدراسـة وتوضـيح أبعـاد املشـكلة مت صـياغة خمطـط 
مــا ،  فرضــي يوضــح العالقــة املنطقيــة بــني بعــدي الدراســة ومتغريا

القيـــادة وتبعـــا لـــذلك فـــان املخطـــط ومتغرياتـــه الـــذي حيتـــوي علـــى 
اريــــة  بوصــــفه بعــــدا قراريــــاً أو تفســــريياً واالداء املنظمــــي بعــــدا االد

.مستجيبا 

مخطط الدراسة:)1(شكل 

اســتكماال ملتطلبـات الدراســة مت :فرضــيات الدراسـة: خامسـا 
:صياغة جمموعة من الفرضيات املنبثقة من خمطط الدراسة وهي

بــاط ذي داللــة ال توجـد عالقــة ارت: الفرضــية الرئيســة األولــى- 1
معنوية بني القيادة االدارية و االداء املنظمي

لقيادة لال توجد عالقة تأثري معنوية : الفرضية الرئيسة الثانية- 2
. االدارية يف االداء املنظمي

.أساليب جمع البيانات : سادسا
ا وذلـك بدراسـة  اعتمدت الدراسة احلاليـة يف اختبـار فرضـيا

الرئيســـية مـــن خـــالل مجـــع البيانـــات ذات العالقـــات بـــني األبعـــاد
العالقة باملنظمات عينة الدراسة وحتليلها إلسناد أهداف الدراسة  

يف نيبــــــار أمنوذجهــــــا ولقــــــد اعتمــــــد البــــــاحثكــــــي تســــــاهم يف اخت
باالعتمـــــاد علـــــى احلصـــــول علـــــى البيانـــــات واملعلومـــــات املطلوبـــــة 

دراسـات املتمثلة بالكتب والواألجنبيةالعديد من املصادر العربية 
والرســــــائل اجلامعيــــــة ،فضــــــال عــــــن مصــــــادر االنرتنيــــــت و اعتمــــــد 

ــــق نيالبــــاحث ايضــــا يف مجــــع البيانــــات اخلاصــــة بالدراســــة عــــن طري
واليت تعد األداة الرئيسة ومصدرا أساسيا جلمـع االستبانةاستمارة 

البيانـــات وروعـــي يف تصـــميم االســـتمارة أن تكـــون منســـجمة مـــع 
اســـــــتمارة اســـــــتبيان ) 50(زيـــــــع ومت تو ،واقـــــــع املنظمـــــــات املبحوثـــــــة

للعـــــاملني يف املؤسســـــة التعليميـــــة علـــــى املـــــدراء ورؤســـــاء االقســـــام 
اســـــتمارة ومت )47(واملخـــــولني يف هـــــذه املنظمـــــة وقـــــد مت اســـــرتداد

اســـتمارات وذلـــك لعـــدم صـــالحيتها  ومت اســـتخدام )7(اســـتبعاد
الــيت ) اتفــق بشــدة( مقيــاس ليكــرت اخلماســي واملرتــب مــن عبــارة 

اليت أخذت ) ال اتفق بشدة( صحيح إىل عبارة) 5(ن أخذت الوز 
صــــحيح  ،ومــــن اجــــل التوصــــل إىل أهــــداف الدراســــة )1(الــــوزن 

القيادة االدارية

المتساهلالديمقراطيلمتسلطا

االداء المنظمي
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ا من خالل االعتماد على الربجمية اجلـاهزة  احلالية واختبار فرضيا
)SpSS ( االحصائييف التحليل.

.حدود الدراسة : سابعا
ديـــدا تضـــمنت حـــدود الدراســـة الزمانيـــه حت: الحـــدود الزمانيـــه.1

.2/7/2012-15/1/2011من

مت اختيــار  جامعــة زاخــو وهــي عبــارة عــن : الحــدود المكانيــة.2
خدميــــة تعليميــــة  والــــيت تتــــوفر فيهــــا املقومــــات األساســــية منظمــــة 

. للحصول على البيانات واملعلومات املطلوبة
ـــــار العـــــاملني : الحـــــدود البشـــــرية.3 مـــــدراء ، رؤوســـــاء (مت اختي

.  عينه الدراسة)اإلداريةدات  األقسام ، واملخولني يف الوح
اقتصرت هذه الدراسة على حتديد دور : الحدود الموضوعية.4

.االداء املنظميقيقالقيادة االدارية يف حت
.اساليب التحليل االحصائي: ثامنا

ألغراض اجناز التحليل )SPSS(مت استخدام الربنامج االحصائي 
قــــــات بــــــني لوصــــــول اىل نتــــــائج العاللذه الدراســــــة هلــــــاالحصــــــائي 

:متثلت اهم هذه التحليالت فيما يأيتو املتغريات 
التكـــرارات والنســـب املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات - أ

.ونسبة االستجابةاملعيارية 
اســــــــــــــتخدام االرتبــــــــــــــاط البســــــــــــــيط لقيــــــــــــــاس العالقــــــــــــــة بــــــــــــــني- ب

.متغريي الدراسة
بعــد املتغــري التفســريي اســتخدام االحنــدار املتعــدد لقيــاس تــأثري - ت

.يف املتغري املستجيب
اختبـــار معنويـــة األمنـــوذج وأبعـــاد املعتمـــدة يف الدراســـة اعتمـــادا - ث

)T(قيمة و )F(من خالل قيمة)R2(على معامل التحديد 

االطار النظري: المحور الثاني
.القيادة االدارية: اوال

المفهوم .1
زمـن طويـل ان القيادة علم منظم وهي فن عرفته البشرية منذ

ـــة تقـــوم بـــدور اســـاس وجـــوهري يف توجيـــه  لـــذلك فالقيـــادة االداري
العمـــل االداري حنــــو حتقيـــق األهــــداف الـــيت تصــــبو إليهـــا املنظمــــة 

ـــا االداريـــة،  العمليـــة الـــيت يـــتم مـــن خالهلـــا التـــأثري يف ســـلوك " بأ
األفراد واجلماعات وذلك مـن اجـل دفعهـم للعمـل برغبـة واضـحة 

ــايــ. لتحقيــق أهــداف حمــددة قــدرة تــأثري شــخص يف : رى آخــر بأ
ـــزام قـــانوين  اآلخـــرين مبـــا جيعلهـــم يقبلـــون قيادتـــه طواعيـــة، ودون إل

إن القــــرن الواحــــد و ،)138: 2000القريــــويت، (القتنــــاعهم بقدرتــــه 
والعشـــرين البـــد أن يضـــع يف اعتبـــاره حاجـــات البيئـــة الداخليـــة و 

تغـــريات راء جـــأســـبقية البيئـــة اخلارجيـــة ألعلـــىاخلارجيـــة وإن يركـــز 
فـــــــالزبون هـــــــو أكثـــــــر أمهيـــــــة يف وجـــــــود و , الداخليـــــــة يف املنظمـــــــة

اســـــتمرارية و منـــــو املنظمـــــة و لـــــذلك البـــــد مـــــن قيـــــادة خبصـــــائص 
ومســـــــــات  معينـــــــــة ملواجهـــــــــة حتـــــــــديات البيئـــــــــة اخلارجيـــــــــة املمثلـــــــــة 

ـــــــــــا ـــــــــــون والتغـــــــــــريات االجتماعيـــــــــــة , بالتكنولوجي ومتطلبـــــــــــات الزب
اخليـــــة يف عالقتـــــه إضـــــافة إىل متطلبـــــات البيئـــــة الد،واالقتصـــــادية 

تحقيــــق لة معينــــة كفــــوءةأســــلوب ومنــــط قيــــادباملرؤوســــني تابعــــةمل
،)2004:11ســـهلية ،(األهـــداف ملواجهـــة التحـــديات اخلارجيـــة 

ــــا عمليــــة التــــأثري يف أنشــــطة فــــرد أو عــــرف القيــــادة االداريــــةتو  بأ
Hersey)مجاعة لغرض حتقيق هدف معني يف ظل ظروف حمددة

&  Blanchard ,1996:94)، وتؤكــد املفــاهيم احلديثــة علــى
نقطــة جوهريــة لعمليــة القيــادة هــي التصــور والرؤيــة املســتقبلية، يف 

القــدرة علــى تــأثري علــى ســلوك "ضــوء ذلــك جنــد أن القيــادة هــي
أفـــراد اجلماعـــة، وتنســـيق جهـــودهم، وتـــوجيههم لبلـــوغ األهـــداف 

القيــادة نشــاط دينــاميكي ينقــل و ، )97: 2007كنعــان، (املرجــوة
إىل احلالــة املتحركــة الديناميكيــة   كــود از اإلداري مــن احلالــة الر اجلهــ

كما أن القيـادة هـي علـم وفـن ، وختتلـف القيـادة عـن اإلدارة مـن 
حيــــث عناصــــر املبــــادأة والنيــــة واإلجــــراءات الــــيت قــــد يســــتخدمها 

،)247: 2001الطويل ، (القائد من أجل حتقيق أهداف املنظمة 
لوظيفـــــة اساســـــية مـــــن وظـــــائف ان القيـــــادة هـــــي االصـــــرييفويـــــرى 

مـــن أهـــم الوظـــائف الـــيت ميارســـها املـــدير حيـــث و العمليـــة االداريـــة 
يتوجب عليه ان يضع التخطيط و التنظيم املتخـذ موضـع التنفيـذ 

ــــا اإلداريــــةالقيــــادةوعرفــــت،)2007:67الصــــرييف،( جمموعــــةبأ
العمـــلهطريقـــعـــنالـــيت تـــتموالفنيـــةالتنفيذيـــةياديـــةالقالعمليـــات

املنــاختــوفريإىلالــدوامعلــىالســاعيالتعــاويناجلــامعينســايناإل
ويبعــــثاهلمــــمحيفــــزالــــذياملناســــبواملــــاديوالنفســــيالفكــــري
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أجــــلمــــنواملــــنظمالنشــــطالفــــردي واجلمــــاعيالعمــــليفالرغبــــة
وحتقيــق األهــدافاملوجــودةاملشــكالتوتكييــفالصــعابتــذليل

2001،البـــدري(ليميـــةالتعواملؤسســـاتللمجتمـــعاحملـــددةالرتبويـــة
:69-70.(

:القيادةأهمية.2
ان موضــوع القيــادة قــد اثــرى تفكــري الكتــاب والبــاحثني منــذ قــدمي 

مـــا مـــن خـــالل الزمـــان وتـــربز أمهيـــة القيـــادة االداريـــة يف املنظمـــات 
تشــهده مــن حتــديات ومتطلبــات عديــدة معقــدة متمثلــة باملنافســة 

االداريـة ، وان تفـوق الكبرية والعوملـة وكثـرة املشـكالت التنظيميـة و 
املنظمــــات يف حتقيــــق اهــــدافها واســــتمرار منوهــــا وازدهارهــــا يعتمــــد 
علــــى القيــــادة الناجحــــة، كــــذلك فــــان القائــــد النــــاجح هــــو الــــذي 
يــتمكن مــن اجيــاد الدافعيــة واحلمــاس والرغبــة واالســتعداد الطــوعي 

حـــــثيفبــــارزاً دوراً القيـــــادةتــــؤديكمــــا و للعمــــل لــــدى تابعيـــــة،  
معلــــىمنظمـــاتلليف العـــاملني للعمليــــةيكفـــلمبــــاأداء واجبـــا
كـانعمااليوماإلدارةمفهومتطورأهدافها ولقدبلوغاإلنتاجية

أوتابعـــــاً،،أوحمضـــــاً قائـــــداً اإلدارييعـــــدفلـــــمالســـــابقيفعليـــــه
ومـنقائـد،ناحيةمنفهومعاً،اجتاهنييفيعملإنهبلمنقاداً،
،)١٩٩٧:٢٧صاحل،(فهو يكون تابع او مرؤوسأخرىناحية

احـــد ان امهيـــة القيـــادة تكمـــن يف انـــه)2000:32جـــواد،( يـــرىو 
ـــــا املـــــدير وهـــــي  الوظـــــائف االداريـــــة اخلمـــــس املهمـــــة الـــــيت يقـــــوم 

من خالهلاواليت ،)التخطيط والتنظيم والتحفيز والتنسيق والرقابة(
فـــــان اخـــــرىجهـــــة،ومن لوصـــــول إىل اهــــدافهاااملنظمـــــة ســــتطيعت

األهـداف واالتصـال من خاللتحدددية االدارية تالوظائف القيا
بني الفرد واملنظمة ووظيفة اختاذ لتفوقوتبادل املعلومات وحتقيق ا

& Hersey)ويـرى،القـرار Blanchard ,1996:96) بـان أمهيـة
دراسة القيادة تتأطر عن طريق املسؤولية امللقاة على عـاتق املـدراء 

يتطلـــب فهـــم املســـؤولني يف جنـــاح أو فشـــل املنظمـــة ككـــل، وهـــذا 
اميع داخل املنظمـة وهـذا ،بالدرجة االساس عن أداء األفراد وا

كله يتوقف على السلوك التفاعلي الذي يسلكه القائد مع مجيـع 
ـــا  يكلهـــا وبنائهـــا ومكونا االطـــراف حـــىت يضـــمن بقـــاء املنظمـــة 

.األخرى

تل إىل العنصر البشري الذي اخذ حيايضا وتعود أمهية القيادة 
املكانة األوىل بني خمتلف العناصر االنتاجية األخرى اليت تساهم 

البد للمجتمعات البشرية من قيادة و ،يف حتقيق أهداف املشروع
ا وتقيم العدل بينها  لقد أمر النيب صلى اهللا عليه ،و تنظم شؤو

وسلم بتعيني القائد يف أقل التجمعات البشرية حني قال عليه 
رواه " ا خرج ثالثة يف سفر فليأمروا أحدهمإذ: "الصالة والسالم 

إمنا أمر بذلك ليكون أمرهم مجيعاً وال : أبو داوود ، قال اخلطايب 
م الرأي وال يقع بينهم االختالف وعليه فأمهية القيادة ،يتفرق 

:النقاط االتيةتكمن في
ـا حلقـة الوصــل بـني العـاملني وبــني خطـط امل- أ ا نظمـة أ وتصــورا

املستقبلية
ا البوتقة اليت تنصهر داخلها كافـة املفـاهيم واالسـرتاتيجيات أ- ب

والسياسات
وتقلــيص اجلوانــب الســـلبية نظمــةتــدعيم القــوى االجيابيــة يف امل- ت

.اإلمكانقدر 
الســـيطرة علـــى مشـــكالت العمـــل وحلهـــا ، وحســـم اخلالفـــات - ث

.اآلراءوالرتجيح بني 
،  نظمــةتنميـة وتــدريب ورعايـة األفــراد باعتبــارهم أهـم مــورد للم- ج

هلمقدوة كما أن األفراد يتخذون من القائد 
باملنظمة احمليطة احلاصلة يف البيئة تغريات لمواكبة اعلىةر قدال- ح

.لصاحلهاوتوظيفها 

:القيادةأنماط.3
هناك العديد من األنواع أو النماذج للنمط القيادي، وحتدد هـذه 

ني أنفســهم، األمنــاط العوامــل املوقفيــة الــيت تتصــل بفلســفة القيــادي
م مـــــن ناحيـــــة ، وبطبيعـــــة اجلماعـــــات الـــــيت  م وخـــــربا وشخصـــــيا

م  ـا واملسـتوى العلمـي ألفرادهـا ومنـط شخصـيا مـن ناحيــة يقودو
علـــــىالقيـــــادةموضـــــوعتناولـــــتالـــــيتاألدبيـــــات، وجتمـــــعاخـــــرى

الـــيت امجـــع عليهـــا رئيســـيةأمنـــاطإىل ثالثـــةالقيـــادةأمنـــاطتصـــنيف
. )2008:55عي ،السبي(اليت اهي كو الباحثني 

القائـد،حـولاألسـلوبهـذاويتمركـز:التسـلطيةالقيـادة-١
دونالتــابعونويقبلهــا ،كــل القــراراتباختــاذالقائــديقــومحيــث
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،ويـرى هـذا الـنمط ان االنسـان كسـول بطبعـه مييـل اىل قلـة سـؤال
يئــــه لالنقيــــاد  العمــــل والتهــــرب مــــن املســــؤولية وهــــذه الصــــفات 

ري وجتعلـــه يعمــــل خوفـــا مـــن اجلـــزاء والعقــــاب واالعتمـــاد علـــى الغـــ
حيتاج اىل متابعة وتـدقيق واشـراف مباشـر لذاوليس حبا بالعمل و 

ــــل املــــدير ــــد )327:1997النمــــر واخــــرون،(مــــن قب ــــز القائ ، اذ يتمي
األوتوقراطي مبحاولة تركيز كل السلطات والصـالحيات يف يـده ، 

حـــداً يف فهـــو يتـــوىل القيـــام بكـــل صـــغرية وكبـــرية فـــال يشـــرُك معـــه أ
ويبلغ املرؤوسني على السمع والطاعة دون فرصـة مباشرة وظيفته ،

وبالتـــايل هـــي عمليـــة اجتماعيـــة ،)1996:96يـــاغي ،(للمناقشـــة 
ترتكـــز بواســـطتها القـــرارات بيـــد شـــخص واحـــد يفـــرتض أن تكـــون 
درجــة معرفتــه أكــرب مــن درجــة معرفــة اآلخــرين وإنــه يعلــم مــا جيــب 

ف الـــيت تقــررت مــن قبلــه، ويـــرى عملــه موجهــاً إىل حتقيــق األهــدا
ــــا الــــنمط )210: 1999املصــــري، ( بــــان خصــــائص الــــيت يتســــم 

:القيادي األوتوقراطي تتمثل بااليت
االعتمـــاد علـــى الرقابـــة الصـــارمة واإلشـــراف املتزايـــد واملســـتمر .آ

.النعدام الثقة بني القائد ومساعديه يف تنفيذ األوامر والتعليمات
الب يف العمــل العتمــاد القائــد علــى اســتخدام التحفيــز الســ.ب

ـــــــد العـــــــاملني وختـــــــويفهم  دي وســـــــائل قســـــــرية رادعـــــــة تتمثـــــــل يف 
. واستخدام الشدة والعقاب ضدهم

حيتكـــر القائـــد إصـــدار األوامـــر واختـــاذ القـــرارات ويتوقـــع مـــن .جــــ
ا متاماً دون مناقشة .تابعيه أن يلتزموا 

ــ.د ابعني تســتمد يــؤمن القائــد بــأن قــوة نفــوذه وســيطرته علــى الت
.من السلطة املرتبطة باملركز الذي يشغله يف املنظمة

تطــوير مــن اجــل الــرأي وإجيابيــاً إىل درجــة كبــريةملهــمالقائــد .هـــ
.الرتقاء مبستوى االداء ومنوهاو 
احتياجـاتمـناألسـلوبهـذاوينبع:الديمقراطيةالقيادة-٢

مشـرتكةبطريقـةالقـراراتتصنعأنيفضل القائد،حيثاجلماعة
القائــــــد يف هــــــذا الــــــنمط يقــــــوم بتحديــــــد ، و واألتبــــــاعالقائــــــدبــــــني

األهـــــداف ووضـــــع اخلطـــــط والســـــبل الكفيلـــــة لتحقيقهـــــا، وذلـــــك 
مبشـــــاركة مرؤوســـــيه أي باالتفـــــاق معهـــــم، وهـــــو بـــــذلك يشـــــعرهم 
بــأمهيتهم ودورهــم يف العمــل وحتقيــق األهــداف، وهــذا مــا حيــدث 

نـــاك نـــوعني مـــن القيـــادة وه،تـــأثرياً إجيابيـــاً يف معنويـــات املرؤوســـني
:)170: 2000عباس وبركات ، (الدميقراطية مها 

، والـــــيت يشـــــرتك فيهـــــا عـــــدٌد مـــــن القـــــادة القيـــــادة الجماعيـــــة.  آ
م باإلمجـــاع، وذلـــك عمـــًال بقولـــه تبـــارك وتعـــاىل يف  وتصـــدر قـــرارا

نَـُهمْ (سورة الشورى  من اآلية : سورة الشورى) (َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
38.(
ــةالقيــ. ب والــيت يســتعني فيهــا القائــد باملستشــارين ، : ادة الفردي

وال يتخــــذ أي قــــرار إالّ بعــــد أن يستشــــري معاونيــــه ليتعــــرف علــــى 
.خمتلف وجهات النظر ، ويلم بكافة اآلراء واحللول

ومن أهم اخلصائص املميزة ألسلوب القيـادة الدميقراطيـة هـو 
ــــــا تعتمــــــد علـــــــى العالقــــــات اإلنســـــــانية الســــــليمة،  واملشـــــــاركة، أ

وتفويض السلطة، وخلق روح التعاون بني العاملني، وخلـق املنـاخ 
وإن القائد يستمد سـلطته وقـوة نفـوذه مـن . الدميقراطي يف العمل

قناعـــة تابعيـــه بـــه كقائـــد، وأن تابعيـــه ميكـــنهم توجيـــه أنفســـهم وأن 
.يكونوا جمددين يف أعماهلم إذا ما حفزوا بالطريقة الصحيحة

وتســـمى بالقيـــادة الفوضـــوية أو التســـيبية أو : ةالحـــر القيـــادة .3
قيــادة عــدم التــدخل أو احلــرة وغريهــا مــن التســميات الــيت أطلقــت 
ا تقوم على ترك الفرد العامل يفعل ما يشاء  عليها ، وذلك لكو
ـــا غـــري  علـــى أســـاس سياســـة رفـــع األيـــدي ، إذ تبـــدو القيـــادة وكأ

دم وجـود ضـابط موجودة لتتوىل توجيه العاملني فتكون النتيجة عـ
ــــك إىل الفوضــــى يف  ــــؤدي ذل ــــا ال ميــــارس ، للعمــــل وي ــــد هن والقائ

ـــادة الســـليمة والفاعلـــة للمرؤوســـني ، إذ  بإعطـــاءيقـــوم القائـــد القي
صالحيات واسعة يف ممارسة السـلطة واسـتقالهلم يف اجنـاز العمـل 

ينقصه احلمـاس واحملفـزات واالشراف و التوجيهويهتم فقط بعملية 
1992:239كنعـان ،(عه ألداء القيادة السليمة الالزمة اليت تدف

وإن رضا العاملني عن أعماهلم يف ظـل هـذه القيـادة مـنخفض ، )
جــداً، باملقارنـــة مــع القيـــادة األوتوقراطيــة، ألن التســـاهل والتهـــاون 
وعــدم احلســم يثــبط مــن مهــة الناشــطني الــذين قــد يــرون أن تقــدير 

الكســاىل مــنهم وقــد اإلدارة هلــم ال خيتلــف عــن تقــديرها للعــاملني
يكـــون التســـاهل كبـــرياً إىل درجـــة يـــرتك فيهـــا القائـــد ســـلطة اختـــاذ 
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القريــــــويت، (القــــــرارات للمرؤوســــــني ويصــــــبح يف حكــــــم املستشــــــار 
2000 :188. (
االداء المنظمي:ثانيا

المفهوم- 1
ميثـــــــل االداء املنظمـــــــي مفهومـــــــاً جوهريـــــــاً وفـــــــاعًال ملنظمـــــــات 

الشــاملة جلميــع حقــول االعمــال ككــل ، إذ يكــاد يكــون الظــاهرة
يتفـــق معظــــم البـــاحثني علـــى ان االداء املنظمــــي املعرفـــة االداريـــة و 

الــيت تســعى املنظمــة املتميــز هــو نتــاج لعمليــة صــياغة االســرتاتيجية
مـــن خالهلـــا اىل حتقيـــق رســـالتها و اهـــدافها بعيـــدة االمـــد و ذلـــك 

قــدرة بانــه اذ مت تعريــف االداءعــن منافســيهاجبعــل االداء متميــزا
ملنظمــة علــى حتقيــق أهــدافها مــن خــالل اســتخدام املــوارد املتاحــة ا

املؤشــر الــرئيس وهــو ،(Daft ,2003:12)بطريقــة كفــوءة وفاعلــة 
املــوارد البشــرية واملاديــة واملعلوماتيــة املتاحــة بالشــكل اســتخداميف 

الـــــذي حيقـــــق أعلـــــى الفوائـــــد منهـــــا فضـــــًال عـــــن إشـــــباع حاجـــــات 
لشـماع ومحــود، ا(حهـم املعنويــة العــاملني ورفـع رو االفـرادورغبـات 

اىل اربعــــــة عوامــــــل :kotler,2000)42(واشــــــار،)2000:330
:وتتمثل بااليتتؤدي اىل اداء منظمي مميز

الزبـائن (االداء املميز يتم من خـالل حتديـد اصـحاب املصـاحل -أ
هـزين اذ ان املنظمـات تـدرك ان عليهـا ) واملـوزعني، العاملني ، ا

.ورغبات اصحاب املصاحلتلبية احتياجات
بتطــوير ( ل ـــــــــــــــــــادارة عمليـات االعمــال االساسـية الــيت تتمث-ب

النفقـــــــــات وتلبيـــــــــة منـــــــــتج جديـــــــــد ، جـــــــــذب زبـــــــــائن ، اختـــــــــزال
لتـــــتمكن املنظمـــــة مـــــن حتقيـــــق اهـــــدافها اخلاصـــــة ) االحتياجـــــات 

.املصاحلاصحاببإرضاء
اليــــــــة ، املختصــــــــيص مناســــــــب للمــــــــوارد البشــــــــرية ، املاديــــــــة-ج
املنظمــــة اىل ختصــــيص علوماتيــــة فعنــــد تنفيــــذ العمليــــات حتتــــاجوامل

.ألعماهلاموارد مناسبة 
ادارة فاعلــة متمكنــة مــن وضــع اســرتاتيجية واضــحة ومعروفــة -د

.وكيفية حتقيقهتريد املنظمة حتقيقهللعاملني وما
وتأسيسا على ما تقدم فان االداء املنظمي يعكس قابلية وفاعليـة 

االمـــد مـــن خـــالل االســـتجابة نظمـــة يف حتقيـــق اهـــدافها البعيـــدةامل

ــــة تســــتطيع املنظمــــة مــــن  للمتغــــريات البيئيــــة وحتقيــــق نتــــائج مقبول
ومـــن خـــالل قيـــاس األداء ،مهمتهـــا بنجـــاح وتفـــوقهلـــا اجنـــازخال

يتحدد للمنظمة أين تقف من درجة حتقيق األهداف اليت تسعى 
, لـــى األمـــد الطويـــلإىل حتقيقهـــا ســـواء علـــى األمـــد القصـــري أو ع

يف حتقيــق مجيــع لكــي يتســىن إلدارة املنظمــة اختــاذ مــا تــراه مناســبا
).  2006:357، احملياوي(األهداف املخطط هلا 

لمنظمياأهداف األداء - 2
تــــأيت مـــن كونـــه يعــــرب عـــن قابليــــة املنظمـــيأن اهـــداف األداء 

اصـــحاب طلبـــات متتحقيـــق لاملنظمـــة علـــى خلـــق النتـــائج املقبولـــة 
يعده ممثًال للمدى الذي تستطيع فيـه و باملنظمة ، املرتبطة العالقة

املنظمـــــة أن تنجـــــز مهمـــــة بنجـــــاح أو حتقـــــق هـــــدفاً بتفـــــوق ، وإن 
ــــا علــــى وجــــه  عمليــــة تقيــــيم أداء املنظمــــات ضــــرورية جــــدا إلدار

أشــار بعــض البــاحثني اىل العديــد مــن االهــداف الــيت ،اخلصــوص
مــن خالهلــا حتقيـــق يـــث ميكــن حباالداء اىل حتقيقهــا تقيــيم يســعى 

.)2006:359احملياوي، (: عدة أهداف من أمهها

معرفـــة درجـــة حتقيـــق اســـتغالل املـــوارد املتاحـــة للمنظمـــة مقارنـــة .أ
باألهداف املطلوب حتقيقها

, حتديـــد الوضـــع الـــداخلي مـــن حيـــث نقـــاط القـــوة والضـــعف.ب
وكـذلك معرفــة الفــرص والتهديــدات الــيت حتــيط باملنظمــة يف بيئتهــا 

.اخلارجية
.ضع اخلطط املستقبلية للمنظمةو .ت
ـــــــاالت .ث تســـــــاعد يف ترشـــــــيد قـــــــرارات اإلدارة فيمـــــــا يتعلـــــــق با

.املختلفة للمنظمة
والدة قاعـــدة معلوماتيــــة كبــــرية تســـتخدم يف رســــم السياســــات .ج

.واخلطط العلمية املتوازنة والواقعية
حتديـد مواقـع اخللـل والضــعف يف نشـاط املنظمـة والعمـل علــى .ح

ل وضــع احللــول املناســبة هلــا بعــد حتليلهــا الــتخلص منهــا مــن خــال
ا .ومعرفة مسببا

قياس االداء المنظمي- 3
نتــــــائج االداء الداة املعرفــــــة لاتشــــــكل مقــــــاييس االداء املنظمــــــي 

ختتلف هذه و ،قق االهداف االسرتاتيجية للمنظمةاملميزة واليت حت
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املقـــــــاييس بـــــــاختالف االهـــــــداف واالســـــــرتاتيجيات الـــــــيت تتبعهـــــــا 
ة يف عمليــة تقيـــيم  أداء تعـــددت املقــاييس املســـتخدمذ، ااملنظمــة

وفقــــا لتعــــدد األهــــداف واألغــــراض املطلــــوب حتقيقهــــا يف املنظمــــة 
أدى ذلــك إىل إجيــاد مقــاييس متعــددة ومتنوعــة ممــاعمليــة التقيــيم 

.)2006:356،احملياوي(بعضها كمي واآلخر نوعي 

: الفاعلية التنظيمية-أ
تمــــع الــــذي متــــارس فيــــه املنظمــــة وتعــــين احلكــــم الــــذي يصــــدره ا

عملهــــا بشــــكل مرضــــي ويشــــري اىل احلكــــم الشخصــــي علــــى اداء 
املنظمــة واملنافســني واملــديرين اذ حتــاول املنظمــة ارضــاء اجلميــع يف 
البيئــة ويف هـــذه احلالــة حتـــاول املنظمــة جتـــاوز توقعــات زبائنهـــا وان 

عليـــة حقيق الفاــــــــــمتتلـــك رؤيـــة اســـرتاتيجية واحســـاس ملـــا حتتاجـــه لت
,Feigenbaum(التنظيمية  1996: 289(.

:  الكفاءة التنظيمية-ب
مبعـــىن للحصــول علـــى املخرجــاتهــي مقــدار املـــدخالت الالزمــة 

، باإلنتاجيـــــةمـــــا تســـــمىاملخرجـــــات أي /اخـــــر هـــــي املـــــدخالت 
فاملنظمــــة تكــــون ذات كفــــاءة عنــــد امتالكهــــا انتاجيــــة اعلــــى مــــن 

لـــيت تســـتخدم مقـــدار امنافســـيها وان املنظمـــة االكثـــر كفـــاءة هـــي 
ممـا جيعـل تكلفتهـا قليل من املدخالت للحصول على املخرجـات

,Hill & Jones(ميكـن، واشـار اقـل مـا 1999: 160 اىل )170-
ا من خال .ل ان املنظمة تتمكن من رفع كفاء

حيث يؤدي اىل انتاج كميات كبرية من : اقتصاديات الحجم
نتيجة توزيع التكـاليف السلع اىل اخنفاض تكلفة الوحدة الواحدة 

.على عدد الوحدات
يســـاعد منحـــىن الـــتعلم علـــى حتســـني االداء، : منحنـــى الـــتعلم

ولعدد حمدد من العاملني مما يضاعف االنتاجية خالل فـرتة زمنيـة 
.معينة، وزيادة االنتاج وخفض التكاليف يف ان واحد

توجيــه اســرتاتيجية املــوارد البشــرية حنــو تعزيــز الكفــاءة التنظيميــة
ـدف زيـادة ادائهـم  م  من خالل تدريب العـاملني وتطـوير كفـاء

.مما ينعكس على حتسن يف الكفاءة والكلفة

ـــــــة ـــــــى التحتي ـــــــة : البن يســـــــاعد علـــــــى حتســـــــني الظـــــــروف املادي
واالجتماعية والبيئية يف تنشيط العاملني يف املنظمـة ممـا يـؤدي اىل 
ــــا وتعتمــــد الكفــــاءة يف حتســــني العمليــــات الداخليــــة  زيــــادة كفاء
وتكـــوين ظـــروف بيئيـــة مالئمـــة وهنـــا يظهـــر الـــدور املهـــم للقيـــادة 

:2000، يتالقريــو (كفــاءة املنظمــة قــدرة  و االســرتاتيجية يف حتســني 

70(.
) Griffin, 1999: 81(حـدد :مـداخل دراسـة الفاعليـة-ج

:عدة مداخل لدراسة الفاعلية منها
ويشـري اىل قـدرة املنظمـة علـى احلصـول علـى : مدخل المـوارد

املـــوارد الـــيت حتتاجهـــا اثنـــاء وجـــود املنافســـة قويـــة للحصـــول عليهـــا 
ئــدة وكــذلك القــدرة علــى توظيــف كــادر مؤهــل واالقــرتاض باقــل فا

.ممكنة
ويشـــــري اىل قـــــدرة املنظمـــــة علـــــى حتقيـــــق : مـــــدخل االهـــــداف

اهـــــــدافها الـــــــيت رمستهـــــــا مــــــــن خـــــــالل اســـــــتخدام مــــــــدخل االدارة 
فرسم اهلدف والوصول اليه يوضح مدى قدرة املنظمـة باألهداف
. وفاعليتها

يســاهم هــذا املــدخل يف تقليــل : مــدخل العمليــات الداخليــة
االفـــراد واملنظمـــة وكـــذلك التـــوتر والضـــغط، وحتقيـــق التكامـــل بـــني

. حتقيق رضا العاملني
 ويتضـــــمن مـــــدى قـــــدرة : االســـــتراتيجيينمـــــدخل المنتفعـــــين

املنظمة على اشباع رغبات كل مـن املـوردين واملقرضـني واملـوظفني 
.بالبيئةويتأثرونواملديرين والعمالء واخرين يؤثرون 

وميكن استخدام اكثر من مدخل لقياس الفاعلية عن طريق دمـج 
هـــذه املـــداخل مبــــدخل واحـــد يســـمى املــــدخل التكـــاملي كمــــا يف 

.والذي يوضح امنوذج الفاعلية التنظيميةااليت الشكل 
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مدخل قياس الفاعلية املنظمي:)2(شكل

Source: Griffin, W, (1999) ,management "4thed Houghton miffin company, P. 84.

ؤشـــرات قيـــاس الفاعليـــة التنظيميـــة ظهـــر ان متومـــن الشـــكل  
: هي
 المخرجـــات:outcomes وتركـــز علـــى املـــوارد االشـــياء الـــيت

.العمليات عليهابأجراءتقوم املنظمة 
العمليات :process ويشري اىل كمية ونوعية النشـاطات ايل

.جتريها املنظمة
الهيكل :structure الفعـال لـألداءويشري اىل طاقة املنظمـة

.واخلربةمثل املهارة
مقاييس أصحاب المصالح -د

آن أصــحاب املصــاحل هــم أشــخاص مهتمــون بنشــاط املنظمــة 
م يتـأثرون بشـكل كبـري بتحقيـق أهـدافها واصـطحاب املصـاحل  أل

أصحاب األسهم املهتمني بتثمـني قيمـة السـهم واإليـرادات، (هم 
هـــــزون املهتمـــــون باإلبقـــــاء علـــــى املنظمـــــة كزبـــــون، والـــــدائنون  وا

ا، النقابات املهتمة بنسب املهتمون  بقدرة املنظمة على دفع ديو
جممــــــوع مقســــــوم االربــــــاح = ان قيمــــــة محلــــــة االســــــهم و ،األجـــــور
املنظمـة ألداءالزيادة يف قيمـة االسـهم اذ يعـد مقيـاس + لالسهم 

وفاعلية االدارة فهو يعكس تاثري اداء الشركة على اسعار االسهم 
ا علــى تعظــيم ثــرو  ة املســامهني عــن طريــق يف الســوق ومــدى قــدر

Wheelen& Hunger , 1995)هم ـــالقيمة السوقية للساعظم
: 289).

مقاييس األفراد- ه
, تصـــــف قياســـــات األداء ومـــــدى جـــــودة أداء الفـــــرد للمهمـــــة

حيــث ميكـــن اســـتخدامها لتقيـــيم ومكافـــأة األفـــراد داخـــل املنظمـــة
وتعــد مقــاييس األفــراد أحــد بــدائل املقــاييس املاليــة لــألداء ولكـــن

املآخذ على هذا املقاييس تكمـن يف االخـتالف يف حتديـد معـايري 
ــــة العامــــل ، , النجــــاح  فهــــي  متثــــل مقــــاييس األفــــراد مثــــل إنتاجي

والرضــا الــوظيفي للعــاملني وهــي حالــة مــن العاطفــة االجيابيــة الــيت 
و مــن اإلشــباع الــذي حيصــل عليــه اتنــتج مــن تقــومي الفــرد لوظيفــة 

البحـــث والتطـــوير ونفقـــات الفـــرد مـــن عملـــه فضـــال عـــن نفقـــات 
التـــــدريب عـــــن كـــــل عامـــــل يف املنظمـــــة ســـــواء كانـــــت نامجـــــة عـــــن 

اخلفاجي (التدريب الداخلي يف املنظمة أم عن التدريب اخلارجي 
 ،2004 :62 (.
ةس مالياييمق-و

املنظمة صورة ءال عطاتستخدم هذه املقاييس بصورة جمتمعة 
ي مفيــدة عنـــد واضــحة عــن ادائهــا خـــالل مــدة الســنة املاليـــة، وهــ

ىمـــا مضـــمقارنتهـــا بالتقـــارير الســـابقة ملـــدة زمنيـــة أطـــول أي مـــع 

مدخل 
االهداف

مدخل العملیات 
المرتدة

مدخل 
الموارد

عملیات

مدخالتمخرجات

عملیة الحصول على 
قة الموارد الطری
التكاملیة

مدخل المنتفعین 
االستراتیجیین
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وماهو موجود حالياً ، وتعترب مـن املقـاييس االكثـر اسـتخداماً 
رحبيــة الســهم الواحــد، العائــد علــى : لقيــاس رحبيــة املنظمــة، ومنهــا

املبيعــات، معــدل العائــد علــى حــق امللكيــة، ومعــدل العائــد علــى 
و أكثرهــا اســتخداماً لقيــاس أداء املنظمــة فيمــا االســتثمار الــذي هــ

وحيســـــب عـــــن طريـــــق قســـــمة صـــــايف الـــــربح قبـــــل باألربـــــاحيتعلـــــق 
ـــــــــــى جممـــــــــــوع املوجـــــــــــودات &Wheelen)الضـــــــــــريبة عل

Hunger,1995:67)

وصــف أبعــاد الدراســة وتحليــل عالقــات : المحــور الرابــع
االرتباط واألثر

ســةوصــف خصــائص االفــراد العــاملين وأبعــاد الدرا:  اوال
وتشخيصها

لوصـــف خصــــائص العــــاملني وأبعــــاد احملــــورمت ختصـــيص هــــذا
مـن خـالل لكل متغري من متغريات الدراسـةالدراسة وتشخيصها 

.االيت
.خصائص االفراد المبحوثين

) العــاملني(يوضــح خصــائص األفــراد املبحــوثني االيت اجلــدول 
مـــــن حيـــــث اجلـــــنس والعمـــــر وعـــــدد ســـــنوات اخلدمـــــة والتحصـــــيل 

ملوقــع الــوظيفي يف املنظمــة ومــن خاللــه ميكــن توضــيح الدراســي وا
:ذلك 

خصائص االفراد املبحوثني:)1(جدول 
%النسبة المئويةالتكرارالفئةالمتغير

2570.00ذكرالجنس

1530.00أنثى

40100.00المجموع

النسبة المئویةالتكرارالفئةالمتغیر

302050.00-20العمر

31-40923.50

41-50512.50

615.00فاكثر51

40100.00المجموع

النسبة المئویةالتكرارالفئةالمتغیر

التحصیل العلمي
1435.00شھادة علیا

2353.50بكالوریوس

512.50دبلوم

40100.00المجموع

النسبة المئویةالتكرارالفئةالمتغیر

عدد سنوات الخدمة

2870.00أقل من خمسة

6-10410.00

11-1525.00
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615.00أكثر من ذلك

40100.00المجموع

النسبة المئویةالتكرارالفئةالمتغیر

3069.50اداريالموقع الوظیفي

1030.50فني

40100.00المجموع

مــن املبحــوثني هــم % 70ان نســبة )1(يالحــظ مــن اجلــدول 
مــن االنــاث ممــا يــدل علــى ان اغلــب القــادة % 30الــذكور و مــن 

ويـرى ايضــا ، هــم مـن الــذكور) جامعــة زاخـو(املبحوثـة مـةيف املنظ
-20ان النسبة االكرب من املبحوثني هـم مـن الفئـات العمريـة مـن 

ســنة وبنســبة 40-31يليهــا الفئــة العمريــة % 50ســنة وبنســبة 30
حــث هــم مــن حــاملي ايضــا بــان اغلــب عينــة البويتضــح، % 23

يلــيهم حـــاملي الشـــهادات % 53.5شــهادة البكـــالوريوس وبنســـبة 
ــــالعلي ويشـــري اجلـــدول كـــذلك اىل ان غالبيـــة ،% 35وبنســـبة اـــــــــــــ

5افـــراد العينـــة املبحوثـــة كانـــت عـــدد ســـنوات خـــدمتهم تقـــل عـــن 
يف حـني ان االفـراد الـذين كانـت خـدمتهم %70سنوات وبنسـبة 

واخـريا يتضـح بـان . % 10سـنوات نسـبتهم 10-6بـنيترتاوح ما
حيتلــون مواقــع اداريــة حيــث وصــلت معظــم قــادة املنظمــة املبحوثــة 

يلــيهم القــادة الــذين يشــغلون مناصــب فنيــة % 69.5نســبتهم اىل 
.% 30.5وبنسبة 

:القيادة االداريةانماط وصف بعد .1
وجود نسبة اتفاق اجيابية بني األفـراد) 2(يالحظ من اجلدول 

%) 13,25(وبلغــت نســبة احملايــدين %)67,25(املبحــوثني قــدرها 
ـــــه بوســـــط حســـــايب %) 19,50(وعـــــدم االتفـــــاق  ـــــذي جـــــاء كل وال

%)73,40(وبنســـبة اســـتجابة ) 0,90(وبـــاحنراف معيـــاري ) 3,67(
ومــن بــني أهــم املؤشــرات الــيت عــززت نســبه االتفــاق االجيابيــة هــو 

تالحظ يف املنظمـة القيادة اإلدارية الذي ينص ان ) X10(املؤشر 
أســباب اخللــل والقصــور يف تنفيــذ الــربامج علــى وفــق نتــائج تقيــيم 

) 4,33(علــى وجــاء كلــه بوســط حســـايب األداء وحتــاول معاجلتهــا 
كمـــــا بلغـــــت نســـــبة االســـــتجابة هلـــــذا )1,12(وبـــــاحنراف معيـــــاري 

اهليكـــل الـــذي يـــنص علـــى أن ) X6(واملؤشـــر %)86,50(املؤشـــر 
ســاهم يف توزيــع العــاملني علــى وظــائف التنظيمــي يف راي القــادة ي

) 3,90(الـــــذي جـــــاء بوســـــط حســـــايب املنظمـــــة بشـــــكل مناســـــب 

وكانـــت نســـبة االســـتجابة هلـــذا املؤشـــر ) 0,97(وبـــاحنراف معيـــاري 
الــذي يــنص علــى أن القــادة االداريــني ) X5(واملؤشــر %) 78,00(

يــرون ضــرورة تفــويض الصــالحيات لزيــادة كفــاءة العــاملني وتوثيــق 
وبـاحنراف )3,83(ما بينهم  الذي جاء بوسـط حسـايب العالقة في
%)76,50(ر وكانـت نسـبة االسـتجابة هلـذا املؤشـ) 0,95(معياري 

القيـــادة االداريـــة عينـــة الدراســـة كلمـــا كـــان ةوهـــذا يعـــين أن املنظمـــ
اىل  مستوى إداري متميز أدى ذلك افضل كلماعاملنياللألفراد

.معينةمن حتقيق أهداف إداريةلكي يتمكنذلك و 
:االداء المنظميوصف بعد .2

بـأن نسـبة االتفـاق بـني عينـة البحـث قـدرها )3(يبني اجلدول 
ــــــــة البحــــــــث %) 81,00( يف حــــــــني بلغــــــــت نســــــــبة احملايــــــــدين لعين
الــذي جــاء بوســط حســايب%) 7,00(وعــدم االتفــاق %) 12,00(
%)81,55(وبنسبة استجابة ) 1,03(وباحنراف معياري %)4,08(

شرات اليت عززت االتفاق االجيايب لعينة البحث ومن بني أهم املؤ 
اهتمــام االدارة العليــا للمنظمــة كثــرياً يف الــذي يــنص ) X9(املؤشــر 

الـــذي جـــاء خمتلــف اللقـــاءات واالجتماعـــات علـــى خدمـــة الزبـــون 
وبنســــــــبة ) 1,12(وبــــــــاحنراف معيــــــــاري ) 4,33(بوســــــــط حســــــــايب 

مـة املنظالـذي يـنص علـى أن ) X4(واملؤشر %)86,50(استجابة 
العمـل االداري وجتـاوز كـل اسـباب الصـراع بأخالقيـاتتم كثرياً 

الــذي جــاء بوســط حســايبوالتفرقــة بــني االفــراد العــاملني واالدارة
وكانــت نســبة االســتجابة هلــذا )1,07(وبــاحنراف معيــاري ) 4,20(

ــــنص علــــى ) X2(واملؤشــــر %)84,50(املؤشــــر  ــــذي ي ان االدارة  ال
مــل مــن اجــل جتــاوز الصــعوبات الــيت تركــز علــى املشــاركة كفريــق ع

)4,18(الـــــــذي جـــــــاء بوســـــــط حســـــــايب تعـــــــرتض عمـــــــل املنظمـــــــة 
وكانـــت نســبة االســـتجابة هلـــذا املؤشـــر )1,05(وبــاحنراف معيـــاري 

)84,00.(%
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لقيادة االداريةاألمناطواالحنرافات املعيارية الوسط احلسايبالتوزيعات التكرارية والنسب املئوية و:)2(جدول 

متغ
ال

قل
ست

 الم
ير

التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
الوسط ال اتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدةالمؤشر

الحسابي
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

ارية
الد

دة ا
لقيا

ا

X137.51845.01127.5717.512.53.380.8467.50

X237.51640.0615.01230.037.53.100.8262.00

X31025.01435.025.01230.025.03.450.8669.00

X4820.02255.0410.0512.512.53.780.9375.50

X51435.01435.0615.037.537.53.830.9576.50

X61435.01537.5615.037.525.03.900.9778.00

X7820.02050.025.0922.512.53.630.8972.50

X8922.51947.5615.037.537.53.700.9174.00

X91025.01742.5615.025.0512.53.630.8972.50

X102050.01537.5410.000.012.54.331.1286.50

ر  المؤش
الكلي

24.7542.5013.2514.005.503.670.9073.40

67.2513.2519.50

املنظميلألداءواالحنرافات املعيارية الوسط احلسايبالتوزيعات التكرارية والنسب املئوية و: )3(جدول 

قل
مست

ر ال
متغي

التوزيعات التكرارية والنسب المئويةال

الوسط ال اتفق بشدةال اتفقمحايداتفقفق بشدةاتالمؤشر
الحسابي

االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

داء 
اال

مي
منظ

ال

X11025.02562.537.525.025.04.081.0381.50

X21435.02152.5410.012.512.54.181.0584.00

X31947.5717.525.0922.512.53.750.9275.00

X41845.01640.0410.025.000.04.201.0484.50

X51025.01947.5717.5410.025.03.880.9677.50

X61230.02255.0410.025.025.04.181.0683.50

X71230.01947.5820.012.512.54.051.0281.00

X8820.02255.0717.512.512.53.980.9979.50

X92152.51332.5410.025.000.04.331.1286.50

X101332.52050.0512.525.025.04.101.0382.00

المؤشر 
الكلي

34.5046.5012.003,903,104,081,0381,55

81.0012.007,00

الحاسبة االلكترونيةنتائجالجدول من اعداد الباحثين باالعتماد على 
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واالداء بـين القيــادة رتبـاطاالعالقـة عـرض وتحليـل: ثانيـا
.المنظمي

إذ تتضــمن هــذه الفقــرة للتعــرف علــى طبيعــة عالقــة االرتبــاط 
ن الفرضــــــية والتحقــــــق مــــــواالداء املنظمــــــيبــــــني القيــــــادة االداريــــــة 

الرئيســـية األوىل الـــيت تـــنص علـــى عـــدم وجـــود عالقـــة ارتبـــاط بـــني 

إىل وجـود )4(،ويشـري اجلـدول االداء املنظمـيالقيادة االدارية يف 
،إذ واالداء املنظمـــيعالقـــة ارتبـــاط معنـــوي بـــني القيـــادة االداريـــة 

ـــــاط  ـــــة )0,646(بلغـــــت قيمـــــة معامـــــل االرتب ـــــد مســـــتوى معنوي عن
)0,05.(

على مستوى املنظمات عينة الدراسةواالداء املنظمينتائج عالقة االرتباط بني القيادة االدارية :)4(جدول
البعد المستقل

البعد المعتمد

القيادة االدارية

*0,646االداء المنظمي

40N =0,05P≤*

بــين القيــادة االداريــة التــأثيرعالقــة عــرض وتحليــل:ثالثــا
.واالداء المنظمي

إىل أن للقيــــادة )5(تشــــري نتــــائج حتليــــل االحنــــدار يف اجلــــدول 
ويـدعم ذلـك قيمـة االداء املنظمـياالدارية  ذات تاثري معنوي يف 

)F ( البالغــــة)ــــة البالغــــة ) 216,27 وهــــي اكــــرب مــــن قيمتهــــا اجلدولي
) 0,05(ومســـــتوى معنويـــــة ) 38,1(عنـــــد درجـــــيت حريـــــة )3,231(

ويدعم ،)0,417(البالغة )R2(ويستدل من قيمة معامل التحديد 

،وعـزز ذلـك )0,837(ةالبالغـ) Beta(ذلك قيمة معامل االحنـدار 
وهي اكرب من قيمتها اجلدولية )5,217(احملسوبة والبالغة ) t(قيمة 

فرضـــية م فإننـــا نــرفض وتأسيســـاً علــى مـــا تقــد،) 1,684(البالغــة 
على ان عدم وجود تـاثري معنـوي للقيـادة االداريـة يف االداء العدم 

ة اليت تنص على وجود تأثري معنوي وقبول الفرضية البديلاملنظمي 
.االداء املنظميلقيادة االدارية يف ل

دراسةعلى مستوى املنظمات عينة الاالداء املنظميتأثري للقيادة االدارية يف :)5(جدول 
البعد المستقل

البعد المعتمد

القيادة االدارية
R2

F

BoB1الجدوليةالمحسوبة

0,790االداء المنظمي
0,837

)5,217(*
0,41727,216*3,231

N = 40)38,1Df (0,05*P ≤

) : (tاحملسوبة
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المحور الخامس
توصياتاالستنتاجات وال

الستنتاجاتا:أوال
معامل الدور من خالل جانب النظري للدراسة نييتبني للباحث.1

الذي متارسه القيادات االدارية للتأثري يف مستقبل املنظمة وبقائها
ا  .والذي يساعد على حتسني أداء املنظمة وتنمية قدرا

واألوتوقراطيوقراطي ، الدمي( وجود مجيع أمناط القيادة الثالثة .2
ة املنظمــالــنمط الــدميوقراطي هــو األكثــر شــيوعاً يف وأن) ر، واحلــ

وقــد عــزى الســبب يف ذلــك أن الــنمط،)جامعــة زاخــو(املبحوثــة 
هــــو الــــنمط احملبــــب واملرغـــوب فيــــه لــــدى العــــاملني ، الـــدميوقراطي

حيث فيه مشاركة العـاملني مـع املـدير يف اختـاذ القـرارات والتنظـيم 
علـــــى احتياجـــــات والتعـــــاون والتخطـــــيط وإبـــــداء الـــــرأي والتعـــــرف 

مالعــــاملني  م مبــــا يــــؤدي إىل حتقيــــق ومشــــكال وميــــوهلم واجتاهــــا
يــــدة وســــليمة بــــني املــــدير األهــــداف املنشــــودة وإجيــــاد عالقــــات ج

.والعاملني
يعــد الــنمط القيــادي األســلوب الــذي ميارســه القائــد ويتبعــه يف .3

موعــة بصــيغة معينــة مــن أجــل  املنظمــة والــذي ميكنــه مــن قيــادة ا
قيـادة التغيــري علىالتأكيـدضــرورة األهـداف املرسـومة و الوصـول إىل

الــــــذي يقـــــــود إىل التحســـــــني داخــــــــــــــــــــــل املؤسســـــــات واملنظمـــــــات
. املستمر يف اداء العاملني وإجياد طرق جديدة للعمل والتوظيف

يســــاعد النظــــام الــــدميقراطي علــــى تقيــــيم املــــوارد البشــــرية علــــى .4
يعـــــني علـــــى اختيـــــار أنســـــب إعـــــداد سياســـــة جيـــــدة للرتقيـــــة ألنـــــه 

املرشــحني أو أكفــأ األشــخاص لشــغل وظــائف أعلــى يف املســتوى 
التنظيمـي كمــا وإن التقـدم املعــريف مــن أسـبابه اســتهداف قــادة ذو 

.مسات مرتبطة باجلدارة والشفافية واإلجناز
ظهـــرت مـــن خـــالل نتـــائج التحليـــل االحصـــائي علـــى مســـتوى .5

يــــة بــــني امنــــاط القيــــادة معنو تــــاثريوجــــود عالقــــة املنظمــــة املبحوثــــة 
.االداء املنظمييف االدارية 

توصياتال:ثانيا
تعمـــق يف دراســـة معطيـــات املضـــرورة اهتمـــام املنظمـــة املبحوثـــة .1

بيئــــة اقلــــيم كوردســــتان ومبــــا يــــنعكس علــــى االداء املنظمــــيقيــــاس 

يضــــمن اســــتمرار مبــــا علــــى حنــــٍو فاعــــل جامعــــة زاخــــووبــــاألخص
.املنظمات وبقائها ومتيزها

ومرونة وشفافية ... قوة شخصية ... تفرد ... متيز .. ة القياد.2
ضـرورة مـع تدريب جيل قيادي مسـتقبًال البد من من اجل ذلك

لتواكـب التطـورات والتغيـريات اهتمام املنظمة باستمرارية التدريب 
.احلاصلة يف بيئة االعمال واالدارة والقيادة

لعـاملني وضع برامج تدريبيـة لتطـوير مهـارات االتصـال لكافـة ا.3
م االداريــة  والرتكيــز علــى جوانــب املهــارات وعلــى خمتلــف مســتويا

التحـــدث اىل االفـــراد العـــاملني والـــذي  يســـاعد املهمـــة كمهـــارة
.العاملنيلألفراداملنظمة املبحوثة للوصول اىل افضل اداء 

العمـــل،ظـــروفوحتســـنيتـــوفريينبغـــي علـــى املنظمـــة املبحوثـــة .4
علـى حتقيـققـادرغـريوحدهعاملالألنأداءأفضلإىلللوصول

مهــــاملتنفيــــذالالزمــــةواألدواتالوســــائلتــــوفردونأحســــنأداء
.وظيفته

أوجلنــةإنشــاءب) جامعــة زاخــو(ضــرورة قيــام املنظمــة املبحوثــة .5
،ومتابعـــةالتقيـــيماســـتماراتوقـــراءةمبتابعـــةمكلفـــةخاصـــةجهـــة

اختــاذيفواســتخدامهاالتقيــيم،نتــائجعنهــاتســفرالتوصـيات الــيت
املســـارتطـــويرخيـــدمومبـــاالالزمـــة،اإلداريـــةواإلجـــراءاتالقـــرارات
.للعاملنيالوظيفي

المصادر
العربيةالمصادر.أ

ــــــــدري،- ــــــــدطــــــــارقالب ــــــــةاألســــــــاليب،)2001(، عبداحلمي ــــــــةالقيادي يف واإلداري
.االردناملسرية لنشر والتوزيع،دارالتعليمية،املؤسسات

منظــور كلــي، دار احلامــد : ، إدارة األعمــال)2000(جــواد ، شــوقي نــاجي ، -
.للنشر والتوزيع، عّمان، األردن

، املـــدخل واملفـــاهيم االســـرتاتيجيةاإلدارة،)2004(اخلفـــاجي، عبـــاس خضـــري، -
.والعمليات، الطبعة االوىل، مكتبه دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن

ــــل حممــــد- ــــة ن"،)2000(محــــود، خضــــري كــــاظم، و الشــــماع، خلي " املنظمــــةظري
.للنشر والتوزيع ،االردناملسريةدار الطبعة األوىل ، عمان،

، اإلدارة الرتبيـــة ، حبـــوث ودراســـات ، )1997(صـــاحل ، هـــاين عبـــد الـــرمحن  ، -
,دار الشعب ، االردن
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القيـادة اإلداريـة اإلبداعيـة، الطبعـة االوىل ،دار فكـر ،)2007(، الصرييف ، حممـد-
.اجلامعي، االردن

اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمـي ،) 2001(يل ، هاين عبدالرمحن صاحل ،الطو -
ســــــلوك األفــــــراد واجلماعــــــات يف الــــــنظم ، الطبعــــــة الثالثــــــة ، دار وائــــــل : 

للطباعة والنشر ، األردن
حقيبــة تدريبيــة : القيــادة االبتكاريــة واألداء املتميــز،)2004(عبــاس ، ســهيلة ،-

ـــــداع اإلداري، الطب ـــــة اإلب ـــــع ، لتنمي ـــــل للنشـــــر والتوزي عـــــة األوىل ، دار وائ
.األردن

، مــدخل إىل علــم اإلدارة، )2002(عبــاس ، علــي وبركــات، عبــداهللا عــزت ،-
.الطبعة الثانية، دار النظم للنشر، عّمان ، األردن

االدارة ، الطبعـــــة االوىل ، دار اليـــــازوري مبـــــادئ،)1998(العـــــالق ، بشـــــري ، -
.ردن العلمية للنشر والتوزيع ، اال

دراســة الســلوك االنســاين / الســلوك التنظيمــي،)2000(القريــويت، حممــد قاســم، -
الفـردي واجلمـاعي يف املنظمـات املختلفـة، الطبعـة العربيـة الثالثـة، عمــان، 

.دار الشروق للنشر والتوزيع

،القيـــادة االداريـــة االســـس واملفـــاهيم، الطبعـــة االوىل، )1997(كنعـــان، نـــواف -
ر والتوزيع ، االردن،دار الثقافة للنش

مفـــاهيم : ،إدارة اجلـــودة يف اخلـــدمات )2006(احمليـــاوي، قاســـم نـــايف علـــوان، -
وعمليـــــات وتطبيقـــــات ،الطبعـــــة األوىل، دار الشـــــروق للنشـــــر والتوزيـــــع ، 

.االردن 
مـــــــدخل معاصـــــــر : ، التنظـــــــيم واإلدارة )1999(املصـــــــري ، ســـــــعيد حممـــــــد ، -

ـــادة والرق ـــة للطبـــع لعمليـــات التخطـــيط والتنظـــيم والقي ـــدار اجلامعي ـــة ، ال اب
.والنشر والتوزيع ، مصر 

،االدارة العامـة االسـس والوظـائف )1997(النمر ،سعود بن حممد ، واخرون ،-
.،الفرزدق للنشر والتوزيع، السعودية

درجـــة الرضـــا الـــوظيفي للعـــاملني يف املركـــز ،)1996(،يـــاغي ،حممـــد عبـــد الفتـــاح-
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)1(ملحق 
استمارة استبيان

المحترمون… السادة المشاركين في ملء االستبانة
…نهديكم تحياتنا، وبعد

دراسة استطالعية/ م 

دراسـة اسـتطالعية لعينـة مـن مـدراء االقسـام -متميـزاداء منظمـيحقيـق تفـياانماط القيادة االدارية ودوره( يهدف البحث احلايل املوسوم 
ــا مناســبة لكــل ســؤال بوضــع إشــارة ) فــي جامعــة زاخــووالشــعب  يف ) √(لــذا نرجــو تفضــلكم مشــكورين باختيــار واحــد مــن اإلجابــات الــيت ترو

.االسم البحث العلمي فحسب وال داعي لذكرألغراضاملكان املخصص وبالتأكيد فان املعلومات 

مع الشكر والتقدير

ينالباحث

المعلومات العامة : أوالً 
)(أنثى )(ذكر :الجنس -1
سنة : ...................... العمر-2
)(  إعدادية )(متوسطة )(ابتدائية : المؤهل العلمي-3

(      )شهادة عليا )(وريوس بكال)(دبلوم 
عدد سنوات الخدمة -4
(     )فأكثر 16(     )11-15(     )6-10)(1-5
: ...............................المنصب الحالي-5

ــا تفاعــل بــني القــادة واملرؤوســني يــؤدي إىل ارتفــاع مســتوى مر :القيــادة االداريــة : ثانيــا  ؤوســيه مــن أجــل إجنــاز والتطــور الــذايت و العمــل علــى بأ
.و قائد هو الشخص الذي يوجه اآلخرين ويرشدهم لتحقيق األهداف معينة, تنمية وتطوير للمجموعات وللمنظمة ككل
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الاتفق بشدةالاتفقمحايداتفقاتفق بشدةالفقراتت

االدارية اليت تدعم ذات الفرد العامل يف العملتتجه القيادة االدارية اىل اعتماد الصيغ واالساليب 1

تعمــل القيــادة اإلداريــة يف منظمتنــا علــى جعــل العــاملني يشــعرون بأمهيــة مشــاركتهم يف اختــاذ القــرارات مــن خــالل املعرفــة 2
املتوفرة لديهم

تنفذ املهمات املوكلة اليه على وفق رؤيتك دون تدخل االخرين3

قاد بان الفشل يف بعض مراحل العمل حالة طبيعيةلديك اعت4

يرى القادة ضرورة تفويض الصالحيات لزيادة كفاءة العاملني وتوثيق العالقات بينهم5

اهليكل التنظيمي يف راي القادة يساهم يف توزيع العاملني على وظائف املنظمة بشكل مناسب6

ا إىل العـاملني إلجنـاز األعمـال املوكلـة إلـيهم بالسـرعة تعتمد القيادة اإلدارية يف م7 نظمتنا على تفـويض جـزء مـن صـالحيا
املمكنة

ال متارس القيادة اإلدارية يف املنظمة أي نوع من الرقابة على العاملني حلثهم على امتالك املوارد وتوليد املعارف8

يبيشجع القائد االداري احلوار الناقد االجيا9

تالحظ القيادة اإلدارية يف املنظمة أسباب اخللل والقصور يف تنفيذ الربامج على وفق نتائج تقييم األداء وحتاول معاجلتها10

ه القــدرة علــى االســتخدام االفضــل للمــوارد املاديــة والبشــرية املتاحــة باجتــااملنظمــة لــديها العمليــة الــيت تكــون :االداء المنظمــي-:ثالثــاً 
ا التنافسيةألهدافهاحتقيق املنظمة  .ودميومة اقتدارها املتميز بغية احملافظة على ميزا

الاتفق بشدةالاتفقمحايداتفقاتفق بشدةالفقراتت

تضع ادارة املنظمات توقعات عامليها ، ومعـايري سـلوكهم القياسـية باالجتـاه 1
للزبونالذي ميكن من التعريف باخلدمة املميزة اليت تقدم 

عمـــل مـــن اجــل جتـــاوز الصـــعوبات الـــيت كفريــقتركيــز االدارة علـــى املشـــاركة  2
تعرتض عمل املنظمة

تعمـــــل املنظمـــــة علـــــى الـــــتخلص مـــــن السياســـــات واالجـــــراءات الـــــيت تعيـــــق 3
الوصول اىل افضل اداء

ع العمــل االداري وجتــاوز كــل اســباب الصــرا بأخالقيــاتــتم املنظمــة كثــرياً 4
والتفرقة مع االفراد العاملني واالدارة

ـــــم بـــــإدائهمتعمـــــل املنظمـــــة علـــــى تعريـــــف املـــــوظفني 5 واالهـــــداف احملـــــددة 
للوصول اىل مستويات اداء مناسبة

لدي معلومات عن العمل تكفل يل أداء العمل بصورة كفوءة6

بكل دقةلدى املهارة الكافية يف تنفيذ االوامر والتعليمات 7

تأخرياالعمال املوكلة يل يف وقتها ودون بإجنازاقوم 8

ــتم االدارة العليــا للمنظمــة كثــرياً يف خمتلــف اللقــاءات واالجتماعــات علــى 9
مواضيع خدمة الزبون 

ـــــالقبول عنـــــد اآلراءادي اســـــلوب عمـــــل لعـــــرض 10 ـــــاز ب ـــــيت متت واملقرتحـــــات ال
الرؤساء
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ABSTRACT
This study deals with the variant perspectives of administrative leadership and its role in improving the
performance of organizations in order to conceptualize the relation between the two variants from the
linkage and the effect which are reflected by these administrative leaderships , This effect refers to the ability
of organizations (data test) to achieve the organized performancein term of providing services to customers
with high quality in a way makes it different from other organizations . The scope of this study is Zakho
university with about (40) subjects depending on towhypothes by using co-relation and downgrading in the
research test and its hypothesis by using SPSS software program in which the researcher finds out :
1. The leader mood the leader practices in organization enables him to lead the group in a particular way in
order to get the certainaims . In fact , this mood focuses on the necessity of the updating leadership within the
organizations which leads to continuous improvement in the performance of workers in a way organizations
could find new methods of employing .
2. The democratic system facilitates the process of evaluating the human resources and preparing a good
policy for promotion because it focuses on the perfect choice of persons to have higher employment in the
systematic level. However, the reasons of the advance in the knowledge are to explore intelligent leaders who
could accomplish their takes perfectly and transparently.
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أسباب ضعف تبوأ المرأة للمناصب القيادية من وجهة نظر العاملين 
دهوك مدينة في المؤسسات الحكومية في 

**بشكوش جعفر عبداهللاو*فتوحيدفاتح أبلح

العراق- ،إقليم كوردستانسكول  علم النفس، فاكوليت علم النفس،جامعة دهوك *
العراق-رياض االطفال ،سكول الرتبية األساسية، فاكوليت العلوم الرتبوية، جامعة دهوك،إقليم كوردستان**

)2014حزيران، 2: تاريخ القبول بالنشر، 2014كانون الثاني، 27: تاريخ استالم البحث(

الخالصة
يهدف البحث الحالي الى التعرف على اسباب ضعف تبوأ المرأة للمناصب القيادية من وجهة نظر  العاملين في المؤسسات الحكومية في 

من الذكور 250و تكونت عينة البحث من . و معرفة الفروق  في بيان هذه االسباب حسب متغير الجنس و متغير سنوات الخدمة , دهوك مدينة 
و لغرض تحقيق . و االناث العاملين في المؤسسات الحكومية تم اختيارهم بطريقة عشوائية في عشرة مؤسسات حكومية في محافظة دهوك 

ةناالستبعلى الفئة الموجهة اليها البحث واستنادًا عليه قام الباحثان بصياغة فقرات اتوزعةاستطالعيانةأهداف البحث قام الباحثان بإعداد استب
و استخدم الباحثان معامل ارتباط . بطريقة اعادة االختباراعلى عدد من الخبراء و كذلك التحقق من ثباتهابعرضهاو التحقق من صدقهةالمغلق

.بيرسون و االختبار التائي لعينتين مستقلتين و تحليل التباين االحادي كوسائل إحصائية 
, شكلت اسباب ضعف تبوأ المرأة للمناصب القيادية  اذ كانت درجة حدتها أعلى من المتوسط فقرة 41أظهرت نتائج البحث أن هناك 

و خرج البحث بمجموعة من التوصيات . وكذلك أظهرت النتائج الى عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية حسب متغيري الجنس و سنوات الخدمة
مماثلة تشمل جميع إجراء بحوثمع و ضرورة تدريبها على المهارات القيادية و كذلك و المقترحات منها العمل على تعزيز مكانة المرأة في المجت

. ردستان و مقارنتها مع بقية أجزاء العراق و محافظات إقليم ك

مشكلة البحث

تمعات هو  إن من أهم عوامل استمرار احلياة وازدهار ا
وجود  وتفاعل عنصرين مهمني مها الرجل و املرأة  فبدون 

لذلك  فقد ,احدهم ال يستمر األخر وكذلك اجلنس البشري
ا اىل تفعيل دور املرأة و حماولة النهوض  وجهت الدول اهتماما

ة يف النهوض مبستواها العلمي حىت تتمكن بدورها من املسامه
مبستوى االمة  و يأيت  الرتكيز  على دور املرأة ملا عانته من 

فنالحظ انه اىل ايامنا هذه الزال . ميش وإمهال على مر الزمن
تمع وقدرة توليها  البعض يشكك يف امهية دور املرأة يف ا

و يرى البعض االخر ان للمرأة دور ولكن  ,مناصب قيادية 
الت معينة كإدارة البيت و  اجناب و رعاية حمدود جداً و يف جما

إال ان الواقع اثبت لنا العكس فاحلياة يف تطور .  االطفال
تمعات كافًة مما يستلزم  مستمر و العوملة تغلغلت وجبدارة اىل ا
تمع اىل  استثمار جهود كبرية ملواكبة هذا التطور و للرقي با

تمعات املتقدمة تكنولوجيًا و ا يعزى هذا , جتماعياً مستوى  ا
تمعات اىل اسباب كثرية  جمال لذكرها  ال,التفاوت ما بني ا

و لكن  من بني اهم هذه االسباب هو اشراك و , كلها االن 
تمع كافة يف هذه العملية ومن هنا ادرك  تنمية مكونات ا
املخططون للموارد البشرية ان مشاركة املرأة للرجل ضرورة ال بد 

تمع بشكل عام منها من اجل حت وعليه فإن اي . قيق تطور ا
ميش او امهال لدور املرأة قد يرتتب عليه ثغرات و عوائق يف 

تمع .طريق تقدم ا
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تمع الك تمعات ) ردستان العراقو ك(رديو ا شأنه شأن ا
املعاصرة حياول جاهداً مواكبة التطورات احلالية و متطلبات احلياة 
املعاصرة بالرغم من الصعوبات و التحديات اليت واجهها فمنذ 
اية احلرب العاملية االوىل و سقوط الدولة العثمانية و ما تلتها

بدأت حمنة ... لوزان,سيفر, من مؤمترات الصلح يف باريس
إذ بدأ صراعاً مستدمياً و دموياً من اجل نيل , ردي و الشعب الك

توالت الثورات و االنتفاضات يف . حقوقه اليت سلبت منه عنوةً 
.االجزاء االربعة لكردستان و هي مستمرة اىل يومنا هذا

على العنصر ومن الواضح ان هذا النضال مل يكن حكراً 
فقد شاركت املرأة يف هذا النضال اىل جنب ! الذكري فقط 

الرجل و شاركته يف السراء و الضراء سواء باملشاركة الفعلية يف 
او بطريقة غري مباشرة كتأمني املؤن و االغطية و ,املعارك 

اخلدمات الطبية او عن طريق التنظيمات السرية واحتادات الطلبة 
لقد عانت . ليلى قاسمك هي الشهيدة و خري دليل على ذل

ردية السجن و القصف بالطائرات و املدفعية الثقيلة و املرأة الك
, على البلدات املدن الثائرة و الىت كانت تساند البيشمركة 

ا و حتملها اعباء رعاية االطفال و تدبري املنزل  ناهيك عن وحد
ةمسؤولياذ كان الرجل يغيب طويًال يف جبهات القتال و يسلم

. البيت اىل الزوجة 
حققها الشعب االن و بعد االجنازات الكبرية اليتأما 

ما يسألرب سائٍل ) الفيدرالية(ردستان العراقو ردي يف كو الك
؟ و هل وردهو دور املرأة يف هذة املرحلة املهمة من تأريخ الك

تمع و احلكومة عن كل ما سامهت به او عانته يف  عوضها ا
سنوات النضال؟ 

ا يف اجلامعة  و من خالل ممن خالل عملهالحظ الباحثان 
تمع يف مماحتكاكه دهوك  أن املرأة مهمشة  يف  دينة ا با

ولعل  الطبيعة العشائرية اليت ما زالت تسود . املراكز القيادية 
تمع   هي من احدى املعوقات الىت حالت دون وصول هذا ا

ل حباجة اىل املرأة اىل هذه املناصب و لكن هذا يظل احتما
ضرورة البحث عن االسباب انلذلك فقد وجد الباحث,حتقيق 

املرأة للمناصب  القيادية يف حمافظة اليت تؤدي اىل ضعف  تبوأ
:و عليه ميكن تلخيص مشكلة البحث بالسؤال التايل. دهوك

مـــا هــــي أســــباب ضــــعف  تبــــوء املــــرأة للمناصــــب القياديــــة يف 
دهوك ؟   مدينة

:أهمية البحث و الحاجة اليه
أحد وانكساراالنسانية تطري جبناحني الرجل و املرأة معًا 

).5ص ,2005,الغزايل(اجلناحني يعين التوقف واهلبوط  
البالغة ملوضوع هذه املقولة كفيلة بأن تعرب عن االمهية 

ردية مبختلف ابعادها و الدراسة فالغرض من حبث قضايا املرأة الك
ليس القصد منه  ان نصنع منها نسخة غري مكتملة من املرأة 

ا ليست عملية ) هذا هو االعتقاد السائد يف جمتمعنا(الغربية إ
ا  تقليد اعمى للنمط الغريب يف حترير املرأة و املطالبة حبقوقها أل

تمع و املرأة على حد سواءستكو  بل . ن ذو نتائج سلبية على ا
هي حماولة لتفتيح االعني  االذهان و اثبات حقيقة   ان املرأة 
ا شأن الرجل يف خمتلف جماالت احلياة و هلا حقوق  شأ

تمع أألهموواجبات كما للرجل و  ان دورها يف تنمية وازدهار ا
.ال يقل امهية وضرورة عن دور الرجل

سواء أكان ذكرًا ام اإلنسانو إنسانفقضية املرأة هي قضية 
وقيمه فنحن وما هو بشري فهو غاية بشريواملرأة شخص ,أنثى

والنظري، وهو حال االنسان املرأةأخليايلنرفض االنسان 
)3ص,2011,خنانو.(

تمعات  يقاس  مما ال شك فيه ان رقي اي جمتمع من ا
تمع  و استجابته ملنحها حقوقها , للمرأةمبدى تقدير ذلك ا

الكاملة بوصفها الشريكة االوىل للرجل و ساعده االمين يف حتمل 
فاملرأة هي الزوجة اليت تدبر شؤون االسرة اليت ,اعباء احلياة 

تمع وهي األم املسؤولة قبل غريها عن , تعترب اخللية االوىل يف ا
,د الرازقعب. (تنشئة املواطن الصاحل و الزوجة الصاحلة

).5ص,1999
وجدير بالذكر ان قهر املرأة و استعبادها  ليس حالة خاصة 

تمع العريب او الشرقي او بلدان العامل الثالث و لكنها , با
ظاهرة تدخل يف صلب النظم السياسية و االقتصادية 

سواء كانت إقطاعية متخلفة او صناعية متقدمة ,والثقافية
ذلك ان مشكلة املرأة يف عاملنا اإلنساين احلديث قد . تكنولوجياً 
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و أخرىنتجت عن ذلك النظام الذي جعل طبقة تسود طبقة 
ا. جنس الرجال يسود جنس النساء مشكلة طبقية و جنسيةا

)  159ص,2002,,سعداوىال(واحديف ان 
و بالرغم من التطور التكنولوجي و أملعلومايت احلاصل يف 

و حتول العامل اىل قرية صغرية بفعل العوملة , جمتمعات العامل كافة
ما زالت ظاهرة التمثل الغري املتكافئ أكثر انتشارًا وأوسع نظاماً 
ليس على املستوى اإلداري  األعلى فقط و إمنا أيضا على كافة 

وبرغم بعض احملاوالت حلجب , اإلشرافيةاملستويات الوسطى و 
ا ,الشهايب و حممد(املرأة وفقدان الفرص أو االعرتاف بقدر

). 1ص, 2002
:و تتجلى أمهية البحث فيما يلي

تمع  تمع الكوردي و نظرة ا الكشف عن دور املرأة يف ا
لتبوأ املرأة املناصب القيادية

تمع ال و مصريية و ترى أنه وردي مير يف فرتة حرجةكإن ا
تمع  يف ) نساء و رجال(من الضروري أن يشارك مجيع أفراد  ا

اذ ختتقرير مصري الشعب الكوردي و يكون له القدرة على ا
.القرار و املشاركة الفعالة فيه 

ندرة الدراسات اليت أجريت يف إقليم كوردستان  اليت تناولت
على -هوك دمدينة موضوع القيادة النسوية و خاصة يف 

حد علم
. -ألباحثني

حماولة الكشف عن االسباب اليت تؤدي إىل عدم تبوء املرأة 
. للمناصب القيادية ومن وجهة نظر كال اجلنسني 

يهدف البحث اىل االجابة على : أهداف البحث
:التساؤالت التالية

القيادية يف اسباب عدم تبوأ املرأة للمناصب  أهم ما هي
مدينة دهوك؟

يف بيان  أسباب ضعف  إحصائية هل هناك فروق ذو داللة 
تبوء املرأة للمناصب  القيادية حسب متغريي 

أنثى–اجلنس   ذكر 
5-1سنوات اخلدمة-أ

6-10
سنة فما فوق11

:حدود البحث 
ني يف املؤسسات احلكومية العامليقتصر البحث احلايل على 

.2013دهوك للعام مدينةيف 
:مصطلحات البحث 

القيادة
أن القيادة مصطلح يشري إىل العملية ) 2001(يشري وحيد

أو التأثري على أفكار و مشاعر ,اليت بواسطتها يقوم الفرد بتوجيه
وقد حيدث هذا التأثري من خالل . أو يف سلوكهم, اآلخرين 

, اخرتاعاته أو ابتكاراتهأعمال الفرد أو مؤلفاته أو رسوماته أو 
ويطلق على هذا النوع من القيادة اسم القيادة غري املباشرة أو 

وتضم العلماء و الفنانني و الكتاب وغريهم من , القيادة الذهنية
وقد حيدث . الذين تؤثر أفكارهم و أعماهلم بعمق على اآلخرين

و يطلق على هذا , التأثري عن طريق اتصال الشخص وجهاً لوجه
نوع من القيادة اسم القيادة املباشرة  أو القيادة وجهاً ال

).195ص,2001,وحيد.(لوجه
ا فن التأثري يف األشخاص و ) 2007(عرفها املطايعة على ا

توجيههم بطريقة يتسىن معها كسب طاعتهم و احرتامهم
أو هي فن التنسيق بني .يف سبيل الوصول اىل هدف معني

. ودفعهم لبلوغ غاية منشودةاجلماعات االفراد و 
).221ص,2007,ةاملطايع(

االطار النظري
: نظريات القيادة: أوالَ 

نظرية السمات.1
ركزت البحوث عن القيادة على دراسة شخصية القائد و 
مسات القائد وخصائصه اجلسمية و العقلية االنفعالية و 

و أشارت  هذه النظرية يف البداية إىل  أن القيادة . االجتماعية
ا القادة أينما وجدوا بغض النظر عن نوع  مسة موحدة يتميز 

نظرية مل تصمد أمام إال أن هذه ال,القائد أو املوقف أو الثقافة
الواقع ذلك أن أنواعا خمتلفة من القيادة تنشأ يف الثقافات 
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وصحيح ان هناك مسات معينة شائعة بني القادة إال , املختلفة
املعايطة. (أن الدالئل ال توحي بأن القيادة مسة موحدة

من ابرز السمات اليت جيب ان تتوفر يف ). 100ص,2007,
:القائد

التشجيع و التحفيز فالقائد الفعال هو الذي القدرة على .1
.حيفز االفراد على االداء

.القدرة على االتصال.2
.القدرة على االقناع.3
القدرة على غرس الثقة يف االخرين.4
القدرة على اختاذ القرارات بعد مجع املعلومات و احلقائق .5

ملوقف معني يقوم القائد بتحديد االجراء الذي جيب ان يتخذه 
كما واجهت النظرية ) 14ص,2012,الغامدي. ( نفيذهويقوم بت

من , من تبين هذه النظريةالباحثنياليت متنع ,بعض االنتقادات 
ا مل تعطي تفسريا من ميتلكوناستطاعةلعدممقبوالأبرزها أ

وناجحني يف حني برز معروفنيقادةيصبحواأنالصفاتهذه
. و مسات أقلآخرون يتمتعون خبصائص

) 59ص,2009,العمري(
النظرية الوظيفية .2

القيادة حسب هذه النظرية  هي القيام بالوظائف اجلماعية 
وينظر اىل القيادة هنا . اليت تساعد اجلماعة على حتقيق اهدافها

ا وظيفة تنظيمية ويهتم أصحاب هذه النظرية بالسؤال . على ا
زيع عن كيفية توزيع الوظائف القيادية يف اجلماعة؟ فقد يكون تو 

وقد يكون ضيقًا جداً , الوظائف القيادية على نطاق واسع 
لدرجة ان الوظائف القيادية تنحصر يف شخص واحد هو 

)102ص,2007,املعايطة. ( القائد
فإن وظائف القائد ترتكز يف رسم , وعلى وفق اجتاه هذه النظرية
و ,وتنفيذ آراء و معتقدات اجلماعة, أو وضع السياسة للجماعة

قادراً على , وأن يكون منوذجاً يقتدى به, الفنية و االداريةاخلربة 
. فض املشاحنات بني أفراد اجلماعة من خالل الثواب والعقاب

).40ص,2001,وحيد(

:نظرية الرجل العظيم.3
وهي منبثقة على مقولة أن القادة يولدون وال يصنعون وأن 

ال القائد الفعال هو ذلك القائد الذي ميلك صفات خلقية 
ميلكها غريه من األفراد فإذا توفرت هذه الصفات امتلك القدرة 
على القيادة الفعالة وإذا مل توجد هذه الصفات الوراثية فلن 

أبو .(يكون قادرًا على أن يكون قائدًا فعاالً 
ا). 23ص,2008,ناصر و يعد فرنسيس جالتون من ابرز دعا

راسةلقد حاولت هذه النظرية  د)  13ص,2012,الغامدي(
موضوع القيادة من خالل الرتكيز على حتليل شخصيات قادة 
عسكريني و سياسيني متميزين لذلك اعتربوا  أن القائد إنسان 

مفرتضني أن هذه العظمة هي نتيجة موهبة    وقدرات , عظيم
خارقة أعطاها اهللا سبحانه و تعاىل بالفطرة و الوراثة إىل هؤالء 

ه النظرية هو شخص عظيم فالقائد يف إطار هذ.  األشخاص 
يتمتع بشخصية كاريزمية ساحرة حيظى بوالء عدد كبري من الناس 
ينقادون طوعًا له ويقدمون التضحيات راغبني غري مكرهني 

). 58ص,2009,العمري. (لتحقيق اجنازات عظيمة
:لقد واجهت هذه النظرية بعض املآخذ منها

ا جتاهلت العوامل.1 علىالقيادةوجوديتوقففالالبيئيةأ
أنبلفحسب،موروثةمسات قيادةفيهتتوافرشخصظهور
تمعبظروفتتعلقأخرىعواملهناك .التنظيموبطبيعةا

القيادية، املهارةتنميةبرامججدوىبعدمالنظريةهذهتؤمن.2
.يصنعواليولدالقائدألن

فشلت هذه النظرية يف حتديد مسات واضحة لشخصية الرجل 
)16ص,2010,العرابيد(.القيادي

: النظرية الموقفية.3
أي ال ميكن ,تستند هذه النظرية  أساسًا إىل املنهج البيئي 

يأت الظروف الستخدام مهاراته    و  أن يظهر القائد إال إذا 
أي أن أي عضو يف اجلماعة قد يصبح قائداً يف . حتقيق مطاحمه

. املناسبة هلذا املوقفموقف ميكنه من القيام بالوظائف القيادية 
فقد يصبح الفرد قائداَ يف وقت احلرب ولكن ال يصلح أن يكون 

إن املواقف هي ). 307ص,1979,محزة.(قائدًا يف وقت السلم
م احلقيقية وحسن تصرفهم  اليت تربز القادة وتكشف إمكانيا
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و لذلك فإن الظروف , على إخالف املواقف اليت تواجههم 
ية و الثقافية و السياسية هي القادرة على االجتماعية واالقتصاد
). 71ص,2008,عاِمل .(إجياد القادة وجناحهم

و من أهم مميزات هذه النظرية  االهتمام  بالنظرة الشمولية
القيادةفيهمتارسالذياملوقف من واقع الظرفوحتليل, للقيادة
ااملوقفنظريةمتيزتكما.عملها ديناميكًياقدمت مفهوماَ بأ

فقط،  للفردالشخصيةبالسماتالقيادةتربطملللقيادة، فهي
املوقفعواملأنأساسعلىاإلداريتربطها باملوقفوإمنا

تعززأنميكناليتحتدد السماتاليتهيبهاملرتبطةواملتغريات
ا فتتمثلزأما أبر . القائدومركزمكانة اعيو جتاهلتأ

الشخصيةالصفاتأنسلمنا منفإذاللقيادة، املطلوبةالصفات
القيادة فإنملنصبشخصترشيحيفمباشرًادورًاتلعبالقد
منترشيحهاحتمالمنيزيدقدبعضهاتوفرأنبهاملسلممن
أما هذه النظرية فتضع املوقف يف االعتبار . اجلماعةأفرادبني

) 35ص,2008,الزهراين.(األول عند اختيار القادة
: النظرية التفاعلية.4

تقوم هذه النظرية على أساس التكامل و التفاعل بني كل 
و , اجلماعة, األتباع, القائد: املتغريات الرئيسية يف القيادة وهي

وترتكز هذه النظرية على تفاعل القائد مع األتباع . املواقف
وهكذا على . وإدراك القائد لنفسه وإدراك األتباع له وإدراكه هلم

أساس هذه النظرية فإن القيادة  عملية تفاعل اجتماعي فالقائد 
جيب ان يكون عضوًا يف اجلماعة يشاركها معايريها وقيمها 

ا وأهدافها  إن القائد الناجح ). 306ص,1984,زهران(واجتاها
وفق هذه النظرية هو الذي يستطيع أن حيدث تفاعًال  و يوجد 

تم إال بالتعرف على يتكامًال مع أفراد مجاعته وهذا ال
م مث العمل على حل تلك اإلشكاالت  م و حاجا مشكال

).    50ص, 2012,الروقي( حلاجاتوحتقيق املتطلبات وتلبية ا
: نظرية ليكرت.5

لقد استطاع ليكرت حتديد مميزات القيادة عن طريق مقارنة 
موعات ذات االنتاجية العالية و  سلوك املشرفني يف ا

موعات ذات االنتاجية  وقد وجد ليكرت بأن أملنخفضةا
املشرفني ذوي االنتاجية العالية متيزوا مبشاركة حمدودة يف التنفيذ 

م مهتمون اكثر , الفعلي للعمل باالفراد ويتعاملون معهم كما ا
ويسمحون حبرية اكرب للمرؤوسني يف اختاذ ,بطريقة غري رمسية

وكذلك كان اشرافهم , القرارات واختيار طرق العمل املناسبة
على مرؤوسيهم أقل بكثري من إشراف املشرفني ذوي االنتاجية 

وتوصل ليكرت بشكل عام اىل ان القيادة الدميقراطية . املنخفضة
.ج أفضل من القيادة األوتوقراطيةتعطي نتائ

)86ص,2006,حسني وحسني(
:نظرية هاوس.6

إن تأثري القائد يف مرؤوسيه يكون عن طريق توضيحه هلم ماذا 
وهذا ميثل املسار لكي حيصلوا على األهداف اليت , يفعلون

ا عن طريق أساليبه القيادية املختلفة وهي املساندة  يبغو
وتفرتض هذه النظرية وجود . التوجه  حنو االجنازواملشاركة  

عوامل موقفية يؤثر يف العالقة السائدة ما بني القائد ورضا 
عوامل موقفية تتعلق باملرؤوسني : وتتضمن,املرؤوسني وأدائهم 

قفية تتعلق بالبيئة و عوامل م. ومركز الرقابة, واحلاجة,مثل القدرة 
رؤوسني فضًال عن العوامل العملية مثل املدى الوظيفي لوظيفة امل

التنظيمية كالسياسات االدارية و االجراءات و القواعد 
وتنبثق من هذه النظرية أربع أساليب قيادية كل منها . التنظيمية

يتطلب االهتمام بالعمل اىل جانب االهتمام بالنواحي االنسانية 
:وهي

يقوم على اساس معرفة  ما هو متوقع :األسلوب التوجيهي
رؤوسني مع إعطائهم توجيهات وتعليمات يتوجب من امل
.  متابعتها

 يتضمن مراعاة حاجات : األسلوب التدعيمي أو المساند
. املرؤوسني وخلق جو من الصداقة ضمن مجاعة العمل

ويتضمن األخذ بآراء املرؤوسني : األسلوب المشارك
م عند اختاذ القرارات .والقرتاحا

ويتميز بالبحث عن طرق :األسلوب الموجه نحو اإلنتاج
حتسني االداء مع التفوق فيه وإظهار ثقة القائد بتحقيق 

. املرؤوسني ملعدالت إجناز عالية



لد 2014، 253-235ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(2:العدد،17:جملة جامعة دهوك، ا

240

ن باستطاعة القائد ممارسة هذه األساليب األربعة يف أوقات إ
يرى الباحثان )68ص, 2006,حسني وحسني. (ومواقف خمتلفة

جيب ان يتفاعل مع وذلك ألن القائد هنا تبين النظرية التفاعلية 
م و كالمشاتباعه و معرفة ا وحاجا م و املواقف اليت ميرون 

هذا هو التفاعل االنساين و الذي من املفروض وجوده للذين 
يعملون يف املناصب القيادية و الذي تؤكد عليه قيادة إقليم  

. كوردستان يف مراعاة احلاجات االنسانية 
ردي و المجتمع الكمكانة المرأة في : نياً ثا

الشك أن موقع املرأة يف أي جمتمع مرآة حقيقية تعكس 
تمع و اجتاهاته يف احلياة ومنط تفكريه و مستوى  حقيقة ذلك ا

و قد مرت املرأة عرب التأريخ  بأشكال خمتلفة من . حضارته
املواقع و قد برز دورها حيناَ و غاب حيناَ أخر و برزت يف صقع 

فاملرأة عرب التأريخ استطاعت ان تقود و اختفت يف صقع اخر
شعوبَا و جيوشَا وان تكون ملكَة خيضع هلا جبابرة القوم من 
الرجال و لكنها عرب التأريخ أيضا استعبدت و أُذلت و طمست 

ا. شخصيتها و إن , و ختتلف جمتمعات اليوم يف كثري من مقوما
ملرأة يف احد ابرز عناصر التباين السوسيوانثروبولوجي هو موقع ا

تمع  إذ يعد هذا املوقع حمكَا تقوميياَ  هذا أو  ذاك ا
).131ص,2007,ألسندي(مهماَ 

كثري من الرحالة و املستشرقني الذين جابوا الشرقني االوسط 
ا، لفت أنظارهم الدور الرئيسي و  و االدىن أو كتبوا بصدد شعو

ا حيث. ردية يف جمتمعهاو احليوي الذي تضطلع به املرأة الك أ
تتمتع بقدر كبري من حرية احلركة و التعبري واملظهر، خصوصا إذا 
تمعات الشرقية اليت تعيش اىل جانب  ا من ا قارناها مبثيال

تمع الكردي . دي . جك“ وقد حتدث يف هذا الصدد . ا
حيث يبدي مالحظاته " كرد، ترك، عرب"ابه تو يف ك" أدموندز

ضمن النطاق االسري واألكربسع ردية االو و بشأن حرية املرأة الك
و يف هذا الصدد يذكر مينورسكي املطلع . و الدائرة االجتماعية
االسالمية الشرقية ان الكرد هم على  حياة االقوام 
) . 150ص, 2007, السندي. (اكثر تساحماَ مع املرأة

املراة الكوردية مبعزل عن التطورات و التحوالت مل تكن 
احلاضر يف و مل يغفل على أحد دورها يف املاضي و, العاملية 

تمع ب و رو الرخاء و اثناء الثورات و احليفضة و تنمية ا
الويالت اليت عاناه هذا الشعب يف مسريته الطويلة من أجل 

و لطاملا عرف التأريخ الكوردي أمساء أعالم و نساء . احلرية 
سي و القيادي ذوي دور و حضور كبري سواء يف امليدان السيا

خانزاد امرية سوران و حبسة خان  النقيب و قدم خري و أمثال 
غريهن الكثريات يف املاضي و احلاضر و مل تغب املرأة الكوردية 

وأخرياً , عن جمال االدب  و الشعر و من أشهرهن مستورة خان 
ا يف الجيب أن  ننسى شجاعة ليلى قاسم اليت ضحت حبيا

ة و غريهن الكثري من املعاصرات اللوايت سبيل القضية الكوردي
يواجهن بشجاعة حتديات االفكار الرجعية و دائبات يف طريقهن 

) 219- 192ص, 2008,برواري.(حنو احلرية و تكافؤ الفرص 
تمع  ومما سبق ال نريد املبالغة يف تعظيم شأن املرأة يف ا

تمع الكردي جمتمع عشائري , رديو الك ال جيب أن ننسى أن ا
حيظى فيه الرجل مبكانة أعلى من مكانة املرأة وهذا سبب  نوعاَ 

و . على مر العصورردية و رأة الكللممن التهميش و اإلمهال  
تمع الك(يعزو ألسندي يف كتابه  ردي يف املنظور االستشراقي و ا

ردية إىل عوامل ليست و لكهذا التدهور يف أوضاع املرأة ا) 
تمع الكو بك ردي من أقوام و حضارات و ردية تسربت إىل ا

و مع ذلك مل تستطع أن .  أو اجلورأخرى حبكم اجلوار
تمع الكمتحو كلياَ دور املرأة ومكانتها  . رديو يف ا

الدراسات السابقة

لقد القى موضوع املرأة ودورها التنموي اهتمامًا إقليميا 
وبرز ذلك من خالل مؤمترات املرأة املتعددة اليت , وعامليًا 

و الذي بدأ مبؤمتر , اجتمعت يف الربع األخري من القرن العشرين
مث مؤمتر املرأة الدويل الثاين , 1975املرأة الدويل يف كوبنهاكن عام

واليت , و الذي انتهى بوضع سياسات نريويب التطلعية, 1985عام
املؤمتر الدويل الرابع للمرأة وتوصياته و قراراته بنيت عليها قرارات

من خالل الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة 
املساواة بني اجلنسني و التنمية و " 2000عاماملرأة " املعنونة 

). 3ص,2009,اجلندي.(السالم يف القرن احلادي و العشرين
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فلم ,على نطاق واسعاهتماممن ملا القاه املوضوعبالرغم 
تتشابه كلياً سابقةاحلصول على دراساتكن الباحثان من يتم

بأبعادها و القيادة املرأة تناولت موضوعمع دراستنا لكنها 
املختلفة بدَأ من املعوقات اليت حتول دون وصوهلا أو ممارستها 
للسلوك القيادي إىل دراسات تتعلق  بدورها يف العمل وتنمية 

تمع وفيما يلي عرض هلذه الدراسات :ا
) :2002(دراسة الشهابي و محمد

هدفت دراسة الشهايب و حممد اليت أجريت يف العراق  
مشكالت تبؤ املرأة للموقع القيادي من وجهة نظر " املعنونة 

تشخيص أهم املعوقات )" التجربة العراقية(القيادات النسائية  
و تضمنت .القيادي ن املوقعاليت تؤثر يف تبؤها تبعدها ع

وزارة من جماالت البحث كافة النساء يف املواقع القيادية يف 
.من املنظمات وزارات عراقية و احتادات النساء و غريها

و املقابلة الشخصية يف مجع انةواعتمدت الباحثة على االستب
البيانات و متت هذه البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي

متوسطالوسط احلسايب الحتساب,)النسب و التكرارات( 
معامل.التحليل واملقارنةألغراضالعينةأفراداستجابات

/القيمقياس.متغريينبني كلاالرتباطدرجةلقياس/االرتباط
.ألعامليو التحليل,القيمتقديريفليكرتمقياساستخدام

إىل وجود اجتاه إجيايب حنو العمل أشارت نتائج الدراسة 
مع وجود مستوى عايل ,  الذي متارسه املرأة يف املوقع القيادي

وجود عدم تكافؤ يف , القيادية لدى املرأة املواقعللطموح لتويل
احتالل املواقع القيادية  بني الرجال و النساء بالرغم من أن 

ن يف املواقع القيادية ك أظهرت وكذل,  النساء أثبنت جدار
النتائج أن معظم النساء القياديات أكدن على أمهية توفر  

والتنظيمية , و الشخصية , االجتماعية ( السمات و اخلصائص 
الشهايب (.املواقع القياديةيتبوأنلدى النساء الاليت ) و اخللقية, 

)2002,و حممد
: 2005دراسة المطيري .1

أجرت املطريي دراسة ميدانية يف اجلمعيات النسوية لقد
هدفت إىل حتليل دور املرأة يف منظمات 2005العراقية يف عام 

تمعات العراقية والعربية وكذلك التعرف على   تمع املدين يف ا ا

تمع  العوامل التقليدية اليت حتد من مسامهة املرأة يف منظمات ا
تمع املدين و و العالقة , املدين  اجلدلية بني الدولة ومنظمات ا

تمع  تمع املدين يف سياسة التنمية يف ا مدى تأثري منظمات ا
مبحوثة من 150فبلغتعينة الدراسة  كونتو قد ت. العراقي

واعتمدت . الفئة العمرية الشابة اخرتن بالطريقة العشوائية 
تارخيي لتحقيق الباحثة على منهج املسح امليداين و الوصفي ال

اعتمدت الباحثة على كل من االستبانة و . أهداف البحث
بالنسبة للوسائل االحصائية . املقابلة الشخصية يف مجع البيانات 

فقد استخدمت الباحثة وسائل إحصائية متعددة للوصول اىل 
و االحنراف , و قانون الوسط احلسايب, املئويةالنتائج مثل النسبة
و أظهرت نتائج . و مربع كاي , تباط بريسوناملعياري معامل ار 

ن الظروف االجتماعية واليت تتمثل بالعادات والتقاليد أالدراسة 
اليت حتيط باملرأة قد أثرت وبشكل كبري على دورها وعملها يف 

تمع املدين وبنسبة و مبا ان . %) 85.33(جمال منظمات ا
جمال الدراسة حاولت الكشف عن معوقات مشاركة املرأة يف

عملها يف املنظمات يف العراق لوحظ من خالل الدراسة امليدانية 
ان اهم املعوقات هي عدم توفر األمن اذ بلغت نسبتها 

ترتبط مشاركة املرأة يف املؤسسات باالنفراج الذ%)78.67(
)2005,املطريي(.السياسي للبلد

:2006دراسة الجندي .2
اليت أجريت يف واليات ) 2006(و هدفت  دراسة اجلندي

" يف سلطنة ُعمان املعنونة) مسقط وصحار و الرستاق ( 
اجتاهات العاملني و العمالت العمانيني حنو توىل املرأة الوظائف 

إىل حتديد نوعية االجتاه للعاملني و العامالت "اإلدارية القيادية
حنو تويل  املرأة الوظائف  اإلدارية القيادية يف مؤسسات العمل 

تمع الُعماين و معرفة الفروق بني اجتاهات , املختلفة يف ا
و احلالة ,اجلنس : العاملني و العامالت يف ضوء متغريات 

.  و املستوى التعليمي, و العمر, و اخلربة يف العمل, االجتماعية
عامل وعاملة واليت اختريت بطريقة 149وتكونت العينة من 

ولغرض حتقيق أهداف البحث صمم الباحث استبانة  . عشوائية
أما عن الوسائل اإلحصائية فقد حسبت .  خاصة هلذا الغرض

) ت (اختبار , املتوسطات و االحنرافات املعيارية لكل افراد العينة
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موعات الثنائيةلتحديد الفروق  اجلنس و :بني متوسطات ا
كما استخدم حتليل التباين االحادي لتحديد . احلالة االجتماعية

موعات الثالثية , اخلربة يف العمل : الفروق بني متوسطات ا
.املستوى التعليمي, العمر 

و أشارت نتائج البحث اىل وجود إجتاه اجيايب لدى العينة 
املتزوجني و غري املتزوجني حنو تويل املرأةكال اجلنسني  و من

)2006, اجلندي(. للمناصب االدارية القيادية
: 2007دراسة الطائي .3

2007قامت الطائي بدراسة ميدانية يف مدينة بغداد عام 

املرأة و اختاذ القرار االجتماعي  هدفت  إىل التعرف "بعنوان 
على العوامل املؤثرة يف قدرة املرأة ومشاركتها يف اختاذ القرار 

هدفت الدراسة اىل التعرف على بىن املؤسسات و "االجتماعي
االجتماعية ووظائفها يف حتديد ماهية اختاذ املرأة 

. للقرار االجتماعي
املنهج التارخيي على ولتحقيق ذلك فقد اعتمدت الدراسة 

اعتمدت الباحثة على . واملنهج املقارن ومنهج املسح امليداين
) 200(أختيار  عينة عشوائية طبقية ممثلة مبدينة بغداد قوامها 

وقد اتبعت الدراسة طرائق إحصائية عدة ضمن هذا . امرأة 
دة ولعينتني مستقلتني، املنهج منها اختبار مربع كاي لعينة واح

أشارت نتائج . وحتليل التباين األحادي،ومعامل ارتباط بريسون،
ا  الدراسة إىل ارتفاع مكانة املرأة االجتماعية يؤثر يف زيادة قدر
على اختاذ القرار االجتماعي، كما توصلت الدراسة إىل أن 
اغلب املبحوثات من ذوات املكانة املرتفعة والوسطى واملتواضعة  
ن على اختاذ القرار متوسطة يف ضمن البناء األسري  كانت قدرا

)2007,الطائي(.واالقتصادي والسياسي
:2007دراسة العزاوي .4

و ,واسط , أجرت العزاوي دراسة ميدانية حملافظات بغداد
العوامل االجتماعية والثقافية وأثرها  يف "2007يف عام البصرة

هدفت إىل  التعرف على العوامل " تكوين شخصية املرأة  العراقية
االجتماعية والثقافية املؤثرة يف تكوين شخصية املرأة ومدى هذا 

امرأة عراقية  اختريت بطريقة 300التأثري و بلغت عينة الدراسة 
قابلة واملقابلة واملالحظة الباحثة استمارة املاستخدمت.  عشوائية

ومت استخدام وسائل إحصائية . كأدوات للبحث البسيطة
قانون االحنراف , متعددة لتحليل البيانات منها النسبة املئوية

سبريمان "معامل ارتباط و قانون الوسط احلسايبواملعياري
وكان من ابرز النتائج بان للعوامل االجتماعية والثقافية السائدة "

تمع العراقي اثريف  .يف تكوين شخصية املرأة العراقيةا
)2007,العزاوي(
: 2009دراسة الرقب .5

معوقات "أجريت هذه الدراسة  يف حمافظات غزة بعنوان
ممارسة املرأة للسلوك القيادي يف مؤسسات التعليم العايل 

فقد هدفت إىل التعرف " مبحافظات غزة و سبل التغلب عليها
على أكثر املعوقات شيوعَا واليت حتول دون ممارسة املرأة للسلوك 

.ت غزة القيادي يف مؤسسات التعليم العايل مبحافظا
استخدمت الباحثة املنهج و لغرض حتقيق أهداف البحث 

واعتمدت .عامل و عاملة)  301(وبلغت العينة ,الوصفي 
) 50(الباحثة االستبانة لغرض حتقيق أهداف البحث مكونة من 

. لتحليل استجابات أفراد العينةSPSSواستخدم برنامج . فقرة
شيوعَا هي املعوقات أكثر املعوقات كدت نتائج البحث أن  أ

.االجتماعية تاله املعوقات السياسية وتاله املعوقات الشخصية
ال توجد فروق ذو داللة إحصائية لدرجة تقديرات و أنه 

العاملني يف مؤسسات التعليم العايل مبحافظات غزة  للمعوقات 
ذاتفروقتوجد. اليت حتول دون ممارسة املرأة للسلوك القيادي

. الذكورلصاحلوذلكاجلنس،ملتغريةإحصائيداللة
)2009,الرقب(
:2011دراسة القبالن .7

هدفت دراسة القبالن اليت أجريت يف اململكة العربية 
دور املرأة السعودية يف التنمية و "و املعنونة ) 2011(السعودية  

إىل التعرف على دور املرأة السعودية يف "  بناء جمتمع املعرفة
ا بيان احللول املناسبة  التنمية وبناء جمتمع املعرفة و دراسة معوقا

اعتمدت الدراسة  . مشاركة377منالدراسة تكونت عينةهلا 
وذلك عن , ق أهدافهاعلى املنهج الوصفي املسحي  لتحقي

و أظهرت نتائج . طريق إعداد استبانة  وزعت على العينة
ووجود قناعة غالبية املشاركات بأمهية دور املرأة يف التنمية البحث 
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تفاوت االراء التنمية معتفاؤل حول مستقبل مشاركة املرأة يف 
حول جماالت مشاركتها و هيمنة العادات و التقاليد تعترب من 

)2011,القبالن. (املرأةوقات اليت تقف عائقاً يف سبيل أهم املع

: 2011دراسة الحسين .8
السمات و املهارات "بعنوان 2011كشفت دراسة احلسني 

ا املرأة القيادية  األردنية و املعوقات اليت تواجهها  اليت تتميز 
ا " اليت أجريت يف األردن عن  السمات و املهارات اليت تتميز 

املرأة القيادية يف وزارة الرتبية و التعليم األردنية و املعوقات اليت 
امرأة 27(فردًا ) 55(وقد تكون أفراد الدراسة من , تواجهها

مت اختيارهم باملعاينة اهلادفة , ) مرؤوسني21, رؤساء 7,قيادية
وقد استخدمت الباحثة األسلوب الوصفي يف البحث   أما 
جلمع املعلومات فقد استخدمت  أساليب املقابلة و املالحظة و 

مت حتليل البيانات حسب الفقرات و املفاهيم . الوثائق الرمسية
واستخدمت الباحثة النسب املئوية و , األسئلةالواردة يف 

كما , التكرارات و األوساط احلسابية لوصف البيانات وترتيبها
وقد خرجت . مت إجراء مقارنات بني إجابات الفئات الثالث 

تواجه املرأة إن أهم املعوقات اليت:الدراسة بالنتائج التالية
ة هي الصورة النمطيةالقيادية يف وزارة الرتبية و التعليم  االردني

ا , السلبية عن املرأة  ا تتميز ب شخصيتها املتزنة و قدر مع أ
.كما متتلك مهارات إدارية عديدة,على حتمل املسئولية 

)2011,احلسني (

مناقشة الدراسات السابقة

تبني أن  مجيعها تطرقت . بعد عرض الدراسات السابقة اليت
املرأة و القيادة سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة  إىل موضوع  

ووجد كذلك أن هناك تنوعًا يف  ما بينها من نواحي خمتلفة من 
حيث أهدافها و حجم العينات املستخدمة و الوسائل 

و فيما يلي عرض ألهم الدالالت و املؤشرات ,اإلحصائية 
:املستخلصة من الدراسات السابقة

:  األهداف.1
وجد الباحثان تباينًا يف أهداف الدراسات السابقة  اليت 
تناولت موضع املرأة فمنها من هدفت إىل التعرف على أهم 
املعوقات اليت حتول وصول املرأة إىل املوقع القيادي مثل دراسة 

باإلضافة إىل  التعرف على اجتاه املرأة حنو املوقع ) 2009الرقب (
دراسة ,املرأة إىل تبؤ هذه املناصب القيادي و الدوافع اليت تدفع 

) .الشهايب و حممد( 
وهدفت دراسات أخرى إىل التعرف على دور املرأة يف 
تمع املدين العراقي و العريب و العوامل اليت حتد من  منظمات ا

ال  وكذلك دراسة , ) 2005, املطريي( مسامهتها يف هذا ا
املرأة السعودية هدفت إىل  التعرف على دور ) 2011القبالن (

يف حني تطرقت دراسات أخرى . يف التنمية وبناء جمتمع املعرفة  
ا  فدراسة , إىل موضوع شخصية املرأة القيادية وأهم مسا

اليت أجريت يف األردن هدفت إىل كشف أهم )  2011احلسني (
ا املرأة يف وزارة الرتبية و التعليم   السمات و املهارات اليت تتمتع 

و كان هدف دراسة . ة  و املعوقات اليت تواجهها األردني
العوامل االجتماعية و الثقافية هو التعرف على) 2007العزاوي (

. املؤثرة يف تكوين شخصية املرأة ومدى هذا التأثري
أما موضوع املرأة واختاذ القرار فتم التطرق إليه من قبل 

حيث كان هدف دراستها األساسي هو ) 2007,الطائي(
رف على العوامل املؤثرة على قدرة املرأة و مشاركتها  يف اختاذ التع

اليت ) 2006اجلندي  (و أخرياً هدفت دراسة . القرار االجتماعي
أجريت يف سلطنة عمان إىل التعرف على اجتاهات العاملني و 

تمع العماين . العامالت يف مؤسسات العمل املختلفة يف ا
وىل إىل  التعرف على أهم أما دراستنا فتهدف بالدرجة األ

أسباب ضعف تبؤ املرأة للمناصب القيادية يف مدينة دهوك  من 
و كذلك بيان ما , وجهة نظر العاملني يف املؤسسات احلكومية  

إذا  كان هناك فروق ذو داللة إحصائية  يف بيان هذه األسباب 
.من حيث متغري اجلنس و سنوات اخلدمة

:العينة.2
هناك تباين واضح يف حجم عينات الدراسات السابقة الذي 
هو أمر طبيعي ألن اختيار العينة يعتمد على عوامل خمتلفة منها 
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ما يتعلق األهداف و املنهج املستخدم و حجم جمتمع 
أخل ...الدراسة

إذ بلغت) 2011(فكانت اكرب عينة هي عينة القبالن 
موزعة ) 2011(كانت عينة احلسني امرأة  أما أقل عينة ف377
فيما  بلغت . ) مرؤوسا21و رؤساء 7امرأة قيادية و 27(بني

و عينة دراسة اجلندي , امرأة 150) 2005( عينة املطريي
عامل وعاملة اختريوا بطريقة 149تكونت من) 2006(

امرأة اختريت 200) 2007(وكانت عينة الطائي .   عشوائية
امرأة 300بلغت ) 2007(وعينة العزاوي  . بطريقة عشوائية 

يف حني , اخرييت هي ايضًا بطريقة عشوائية 
اما الشهايب ,امرأة 377عينة مؤلفة من ) 2009(أختارت الرقب

فاختاروا بالطريقة العشوائية الطبقية عينة مؤلفة )2002(د ــو حمم
.امرأة122من
رجل و امرأة من 250لنسبة اىل حبثنا فقد تكونت عينته من با

اختريت , العاملني يف املؤسسات احلكومية يف مدينة دهوك 
بطريقة عشوائية وهذا يبني لنا ان حبثنا يتفق مع دراسة

أما عن طريقة اختيار . من حيث حجم العينة ) 2007(العزاوي 
السابقةالعينة فيكاد يتفق مع مجيع الدراسات

. الطريقة العشوائية وهي
إجراءا البحث

يتضمن هذا الفصل عرضًا ملنهج و إجراءات البحث من 
تمع و العينة و أداة البحث و كيفية تطبيقها و اهم  حيث ا

: الوسائل اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات كالتايل
: منهجية البحث : أوالً 

ض حتقيق لغر ,االعتماد على املنهج الوصفي املسحي مت 
العاملني يف املؤسسات احلكومية أهداف البحث و مجع أراء 

حول أسباب ضعف تبوأ املرأة للمناصب دهوك مدينةيف 
.القيادية 

*مجتمع البحث :ثانياَ 

نعين مبجتمع البحث مجيع مفردات الظاهرة اليت يقوم 
إذا أستطاع الباحث ). 269ص,2005,ملحم(بدراستها الباحث

فإن دراسته ستكون ذات , إجراء دراسته على كل جمتمع البحث
ولكن الباحث قد جيد صعوبة يف إجراء , نتائج أقرب إىل الواقع

دراسته على كل جمتمع البحث مما يضطره إىل إجراء الدراسة 
على جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة و اليت نسميها عينة 

).  289ص,2007,م و أبو زيدإبراهي(الدراسة
العاملني يف املؤسسات و عليه يتحدد جمتمع البحث احلايل

.م2013لسنة دهوك مدينةاحلكومية يف 
عينة البحث :ثالثاً 

إن هدف كل باحث هو التوصل إىل استنتاجات سليمة 
تمع األصلي الذي نبعت منها الدراسة و يتم ذلك عن . على ا

تمع متثيًال صحيحًا و هذا ما طريق اختيار فئة  ممثلة هلذا ا
فالعينة هي ).  139ص, 2007,املغريب.(نسميه بعينة البحث 

تمع األصلي ا أن , جمموعة من األفراد مشتقة من ا و يفرتض 
تمع األصلي متثيًل حقيقيًا صادقًا  أي أن متثل متغريا , متثل ا

ا   اليت  تمع البحث بنفس قيمتها و مستويا توجد يف ا
) 272-271ص,2002,عطيفة(األصلي
رجل و امرأة 250تتمثل عينة البحث احلايل ب  و 

يف عشرة  مؤسسات العاملنياختريوا  بالطريقة العشوائية من بني 
)1(وك كما مبني يف اجلدول  دهمدينة حكومية يف 

أداة البحث : رابعاً 
لغرض حتقيق أهداف البحث كان البد من وجود مقياس  
ميكن الباحثني من التعرف على أراء العاملني يف املؤسسات 
احلكومية على  أسباب ضعف تبوء املرأة للمناصب القيادية يف 

تطلب إعداد , و نظرا لعدم وجود أداة سابقة ,دهوكمدينة 
و يرى الباحثان أن . أداة خاصة لغرض حتقيق أهداف البحث 

تيح للفرد  تاألةاالستبانيأنسب أداة هلذا الغرض ه
ان يعرب عن رأيه حبرية دون اي مضايقة أو تدخل   و مت ذلك 

:مبرحلتني كالتايل
: ةاالستطالعيةاالستبان.1

على عدد من العاملني يف ةاستطالعيةستبانإمت توزيع 
شخص من الذكور و 50املؤسسات احلكومية مكون من 
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االناث لغرض التعرف على األسباب اليت متنع املرأة من تبوأ 
ةناالستبه ااملناصب القيادية وحرص الباحثان على توزيع هذ

شخصيَا لكي يتمكن من شرح مغزى البحث ويوضح أيْ قد 
.عليهايكون مبهماً للمجيب 

: ةالمغلقةاالستبان.2
قام  الباحثان على ةاالستطالعيةنابعد إرجاع  االستب

ابصيغتهةو املكونةاملغلقانةبصياغة فقرات االستباضوئه
من شخصًا 250على ااألولية من ستني فقرة  و مت توزيعه

الذكور و االناث من العاملني يف املؤسسات احلكومية يف
.   دهوك دينةم

صدق األداة: خامساً 
يقصد الصدق  ببساطة مدى استطاعة األداة قياس ما هو 

أي على الباحث حتديد ما يريد قياسه و بعدها , مطلوب قياسه 
األداة فإذا حققت, يعد أداة أو إجراءات معينة لقياس ما يريد

ا بذلك تكون , الغرض الذي يستهدفه الباحث فإ
)261ص,2002,عطيفة(صادقة

ولغرض التحقق من صدق األداة  قام الباحثان بعرضه على 
و بعد مت حتليل , ن اخلرباء يف العلوم الرتبوية و النفسيةمعدد 

أراء اخلرباء أستوجب حذف بعض الفقرات لعدم صالحيتها و 
نت االداةضافة فقرات أخرى حىت تكو أخرى لتكرارها و إ

جماالت  كما مبني 3فقرة مقسمة على 54النهائية من ابصيغته
احملور: هي )1( يف امللحق 

تمع مكون من : األول , فقرة)14(األسباب املتعلقة با
من احملور الثاين خمصص لألسباب املتعلقة باملرأة نفسها مكون

أما احملور الثالث فهي األسباب املتعلقة بالرجل )31(
.فقرات)9(و مكون من

توزيع عينة البحث حسب املؤسسات احلكومية  يف دهوك- :) 1(الجدول 

توزيع العينة حسب متغري سنوات اخلدمة-:)2(جدول ال

توزيع عينة البحث حسب متغري اجلنس-:)3(جدول ال

الثبات: سادساً 
يعد الثبات مسة أساسية من السمات اليت جيب أن تتوفر يف 

و ترتبط قضية ) . 264ص,2002,عطيفة(أي أداة للقياس 
مبعىن إذا تكرر استخدام األداة و , الثبات بكيفية تطبيق األداة

وهذا يقتضي ضرورة تطابق , أعطت نفس النتائج يف كل مرة
إبراهيم و أبو زيد . (الظروف احمليطة بتطبيق االختبار يف كل مرة

)334ص,2007

لتحقق من ثبات أداة البحث أعتمد الباحثان على الغرض 
رجل )30(على االستبانةتإعادة االختبار  حيت طبقطريقة 

و مت إعادة العاملني يف املؤسسات احلكومية و امرأة من 
و مت استخدام معامل ,  يومًا 15تطبيقها عليهم بعد مرور

ارتباط بريسون لقياس  درجات التطبيقني  األول و الثاين تبني 
و و هي درجة عالية , )0,81( أن قيمة معامل الثبات هي 

عدد أفراد العينةأسم المؤسسة
30مديرية بلديات دهوك

40إحتاد صحفيي كوردستان فرع دهوك

10طةلةرى دهوك

50بشكوذروضة 

30إعدادية كاوه للبنني

30إعدادية دهوك للبنات

20إعدادية صالح الدين

10متوسطة كاروان

20متوسطة ليالن

10مدرسة ئوردخيان األساسية

موع 250ا

العددسنوات الخدمة 
1-575
6-1080

95فوقسنة فما 11

موع  250ا

العددالجنس
107ذكور

143إناث

موع 250ا
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بذلك أصبحت األداة جاهزة للتطبيق ذات صدق و ثبات ميكن 
.عليهمااالعتماد 

تطبيق األداة: سابعاً 
بعد أن أصبحت أألداة جاهزة  مت تطبيقها على عينة 

رجل و امرأة يف يف عشرة ) 250(البحث و املؤلفة من 
30و قد استغرقت مدة التطبيق, دهوك مدينةمؤسسات يف  

. 2013- 12- 18-و لغاية 2013- 11- 18من  يوماً 

تحليل البيانات: ثامناً 
تفريغ و بدأت مرحلة ةانبعد أالنتهاء من تطبيق االستب

على حدَا وكذلك لكل فقرة على ةانحتليل البيانات لكل استب
سبب بدرجة  : وفق البدائل احملددة لكل  فقرة وهي , حداً 
.  سبب بدرجة ضعيفة,سبب بدرجة متوسطة ,كبرية

الوسائل اإلحصائية: تاسعاً 
معامل إرتباط بريسون لغرض التحقق من ثبات األداة .1
سباب ضعف تبوأ املرأة للمناصب أهم أن الوسط املرجح لبيا.2
قيادية لا

االختبار التائي لعينيتني مستقلتني لغرض معرفة داللة  .3
.الفروق ما بني الذكور و اإلناث

حتليل التباين األحادي لغرض معرفة داللة  الفروق حسب.4
متغري سنوات اخلدم

عرض النتائج و مناقشتها 
يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج البحث في ضوء األهداف  

:كاألتي 
معرفة أهم أسباب ضعف تبوأ المرأة : الهدف األول

العاملين في المؤسسات للمناصب القيادية من وجه نظر 
.في محافظة دهوك الحكومية 

أن  من بني ,أشارت نتائج البحث بالنسبة للهدف األول 
فقرة كانت 41هناك ,  فقرة54من ةاملكونةنافقرات االستب

ا دالة 2هودرجة احلدة فيها أكرب من املتوسط  الذي  أي أ
من خالل النظر اىل .%75و اليت تشكل نسبةإحصائيًا 

النتائج نرى أن السبب الذي حصل على درجة حدة أكرب و 
جاء باملرتبة األوىل من بني مجيع األسباب هو سبب متعلق 

تمع حيث رصد درجة حدة مقدارها يرى أغلب ( 2,724با
تمع أن الرجل أصلح و  أكفأ من املرأة لتبؤ املناصب أفراد ا

و هذا يبني أن الصورة النمطية و اليت ترى املرأة أقل  ) القيادية
كفاءة من الرجل تأيت على رأس قائمة األسباب اليت تضعف من 

و لكن إذا أمعنا النظر يف بقية . تبؤ املرأة للمناصب القيادية  
الفقرات نرى أن من بني إحدى و أربعني فقرة دالة كانت 
إحدى وعشرين منها من بني األسباب املتعلقة باملرأة و اليت 

و هكذا نرى أن , متنعها من تبؤ املناصب اإلدارية القيادية 
ا هي  نفسها السبب   ام ترجع إىل املرأة نفسها أي أ أصابع اال

.الرئيسي  الذي حيول دون وصوهلا إىل املناصب القيادية 
البحث مؤشر على أن نظرة و يعتقد الباحثان ان نتائج هذا 

تمع للمرأة نظرة دون املستوى املطلوب  إذ أن بعض أفراد , ا
تمع يرى أن الرجل أصلح من املرأة يف تبوأ املناصب القيادية  ا
أو نتيجة التنشئة االجتماعية يرفض الرجال العمل حتت إمرة 

, أو أنه من الصعب على املرأة ان تتخذ القرارات احلامسة, امرأة 
ا ا عاطفية يف قرارا ا . أو ا و أحياناً نظرة املرأة إىل نفسها بكو

. أقل شأناً من الرجل قد حيول دون وصوهلا اىل املناصب القيادية
الدراسات السابقة اليت و ال تتفق هذه النتيجة مع نتيجة 

اجلدول .استخدمت يف هذا البحث نتيجة لتباين االهداف
.قرات ذات درجة حدة أعلى من املتوسط يبني الف) 4(
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الفقرات ذات درجة احلدة أعلى من املتوسط- :) 4( الجدول 
التسلسل الفقرات 

تمع أن الرجل أصلح  و أكفأ من املرأة لتبؤ املناصب القيادية.1 يرى  بعض أفراد ا
2,724

اعاطفية .2 2,7املرأة تؤثر على قرارا

تمع أن انسب عمل للمرأة .3 2,604خارج املنزل هو التعليميرى اغلب أفراد  ا

4.
ةتقلب مزاج املرأة يؤثر على اختاذ القرارات يف املناصب القيادي

2,6
2,56املوظفني و تفويض السلطاتضعف قدرة املرأة اليت تشغل املناصب القيادية على إدارة و حل النزاعات بني .5

2,508.العادات و التقاليد االجتماعية تقيد حرية املرأة يف التواصل الفعال مع اآلخرين.6

2,552حاجة املرأة إىل اإلجازات الطويلة بسبب احلمل و الوالدة حتول دون و صوهلا اىل املناصب القيادية.7

2,512تتبوأ املناصب القياديةرفض الرجل من الزواج باملرأة اليت .8

2,452يرفض معظم  الرجال العمل حتت إمرة امرأة .9

عدم مشاركة الرجل للمرأة يف حتمل أعباء املنزل يعيق تبوأ املرأة للمناصب القيادية .10
2,448

2,44تعطي املرأة األولوية إىل إدارة منزهلا.11

2,396قيادة املرأةغرية و أنانية الرجل عائق يف طريق.12

2,388متنع العادات و األعراف االجتماعية الكردية تبوأ املرأة مناصب أعلى من الرجل.13

2,384التنشئة األسرية  تنمي اإلتكالية و الضعف لدى املرأة.14

2,372تعيق العادات و األعراف االجتماعية تنمية خاصية الريادة لدى املرأة.15

تمع للرجال من  أهم أسباب ضعف تبؤ املرأة للمناصب القيادية  .16 2,368حتيز ا

2,332ترتدد املرأة يف  اختاذ القرارات .17

2,312اتساع دائرة عالقات الرجل يعيق تبوأ  للمناصب القيادية.18

2,304تعتقد  املؤسسة السياسية أن املرأة غري قادرة على اختاذ القرار.19

2,292تتفادى املرأة املناصب القيادية لتفادى االساءة اىل مسعتها .20

2,28تنهار املرأة أمام القرارات الصعبة  . 21

2,28تتصف املرأة خباصية التطبيق احلريف للقوانني .22

2,272عدم ثقة  الرجل بقدرات املرأة . 23

تمع  عدم .24 2,248قيادية يف جمال العملتبوأ املرأة مكانة حيبذ ا

ن.25 2,24تنحاز أغلب النساء  يف قرارا

ا .26 2,24ترتاجع املرأة احياناَ يف قرارا

2,232) تم باجلزئيات (تفتقر املرأة إىل النظرة الشمولية 27

2,196تقصر املؤسسات الرتبوية الناشئة يف دورها على تنمية  املساواة بني اجلنسني.28

2,184ضعف إمكانية املرأة على املراوغة و املناورة يف األنشطة القيادية  .29

2,176قلة  إحرتام الرجل قدرات املرأة القيادية30

2,168االنفعايلتفتقر املرأة اىل االتزان .31

تقصر املرأة يف املطالبة حبقوقها32
2,156

2,14يالعمل اجلماعفتقر معظم النساء إىل  خصائص .33

2,136عجز املرأة عن تكوين قوى و احتادات تطالب حبقوقها.34

2,1معظم الرجال حياربون و يعرقلون عمل املرأة القيادية .35

2,092ليس هلا طموح يف تبوأ املناصب القيادية .36

2,084القراراتضعف ثقة املرأة بنفسها جيعلها متكلة  على اآلخرين يف اختاذ .37

تمع اىل املرأة نظرة دونية.38 2,08ينظر أغلب افراد  ا

تمع أن انسب عمل للمرأة .39 2,016هو  ان تكون ربة بيتيرى بعض افراد ا

2,032تفتقر املرأة إىل روح الدميقراطية يف عملها .40

ا املهنية و .41 2,008العائليةضعف قدرة املرأة يف التوفيق بني حيا
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هــل هنــاك فــروق ذو داللــة إحصــائية  فــي : أ: الهــدف الثــاني
بيان  أسباب ضعف  تبوء المرأة للمناصب  أإلدارية القيادية 

) . أنثى , ذكر (حسب متغير الجنس 
للكشف عن داللة الفروق بني الذكور و اإلناث مت 

استخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني و أظهرت النتائج  
موعتني فقد كانت  عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية بني ا

لقيمة التائية أقل من او هي )  0,054(  القيمة التائية احملسوبة 

) 0.5(   عند مستوى داللة ) 1.960(   اجلدولية  و البالغة 
) . 248(و درجة حرية 

يرى الباحثان أن سبب عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية 
م معرضون إىل نفس  أساليب  بني الذكور و االناث يعود اىل أ
التنشئة االجتماعية و اليت تؤكد على أفضلية الرجل و 

يرتبون على استقالليته و الذي يدعم اختاذ القرار بينما االناث 
و مل تتفق هذه .اخلضوع و السيطرة  وتنمي االتكالية لديها 

. النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة نظرًا لتباين االهداف  
.يوضح ذلك )5(اجلدول 

لعينتني مستقلتنياالختبار التائي - :) 5(  الجدول 
اجلدولية Tاحملسوبة Tالوسط احلسايبعدد العينة
143117.74إناث 

0.0541.960 107117.86ذكور 

هل هناك فروق ذو داللة إحصائية  : ب: الثالث الهدف 
في بيان  أسباب ضعف  تبوء المرأة للمناصب  أإلدارية 

:القيادية حسب متغير سنوات الخدمة  كما يلي
سنوات 5_1
سنوات 10_6

سنة فما فوق 11
استخدام حتليل التباين األحادي  لغرض حتقيق هذا مت 

احملسوبة )F(اهلدف  و بعد استخالص النتائج تبني أن قمة

)2.99(  من القيمة اجلدولية و البالغةأقل هي و ) 0,742(

).247(و)2(  حرية يتو درج) 0.05( عند مستوى داللة 

يرى الباحثان أن سبب عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية 
حسب متغري سنوات اخلدمة يعود إىل ان اخلربة و طول مدة 
العمل ال يؤثر على قرار الفرد ألته يعيش يف بيئة تشجع الذكور 

و مل تتفق هذه النتيجة مع نتائج . و تقلل من شأن اإلناث 
كما موضح يف اجلدول الدراسات السابقة نظراً لتباين االهداف   

 )6(

موعات الثالث- :)6(  الجدول  حتليل التباين األحادي مابني ا
الداللةقيمة ف المحسوبة قيمة ف الجدولية متوسط المربعات درجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين 
موعات  غري دال442.2562221.1282.990,742بني ا

موعات  73644.800247298.157داخل ا

74087.056249إمجايل 

يوصي الباحثان الجهات المعنية في إقليم  :التوصيات 
:كوردستان بما يلي

إتاحة الفرصة للمرأة لكي تربز مكانتها و ضرورة .1
االت كافة  ا القيادية يف ا .قدرا

تعزيز دور املرأة يف املؤسسات احلكومية  و غريها .2
وضع خطط و اسرتاتيجيات لدعم املرأة و النهوض .3

مبستواها و نبذ العنف  ضدها 
إعداد املرأة و تدريبها على املهارات القيادية .4
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ضرورة بث برامج تثقيفية يف وسائل االعالم حول دور .5
تمع  . املرأة و مكانتها يف ا

:المقترحات 
اثلة تشمل حمافظات إقليم كردستان كافة حبوث ممإجراء .1
, مكان السكن( مماثلة تشمل متغريات أخرى حبوثإجراء .2

) اخل...التحصيل الدراسي, احلالة االجتماعية 
مقارنة يف نفس املوضوع بني النساء يف  حبوثإجراء .3
الشرقية والغربية (ردستان و ردستان العراق و بقية أجزاء كو ك

)والشمالية
مقارنة يف نفس املوضوع بني النساء يف  حبوثإجراء .4
.العراق و بقية أجزاء العراقردستان و ك

المصادر
زار الباحثان مديرية إحصاء دهوك لغرض التأكد من عدد العاملني يف *

املؤسسات احلكومية يف مدينة دهوك لكنها اعتذرت عن تزويد الباحثني  
.باملعلومات املطلوبة بالغرم من امتالكهما لكتاب تسهيل مهمة

2007, عبد الباقي عبد املنعم,حممد عبد الرزاق و أبو زيد ,إبراهيم ,
.  عمان األردن, دار الفكر, الطبعة األوىل,مهارات البحث الرتبوي

الطبعة األوىل, مدخل إىل اإلدارة الرتبوية, 2008, فتحي حممد,أبو ناصر ,
.األردن, عمان, دار املسرية للنشر والتوزيع و الطباعة

دار سبرييز , الطبعة االوىل,كةسايةتيا ذَىن دديروكَى دا, 2008,هيفي, برواري
.دهوك, للطباعة و النشر

محاية املرأة يف القانون اجلنائي العراقي, 2002,تافكة عباس توفيق,البستاين
.أربيل,جامعة صالح الدين, "رسالة ماجستري غري منشورة"
 العامالت حنو تويل املرأة اجتاهات العاملني و ",2006, نزيه أمحد ,اجلندي

لد,4, العدد, جملة جامعة دمشق , "الوظائف االدارية القيادية . دمشق, 25ا
مهارات القيادة الرتبوية يف اختاذ القرارات االدارية, 2008, رافدة, احلريري,

. االردن , عمان , دار املناهج للطباعة
ا السمات و ", 2011, اميان بشري حممد , احلسني املهارات اليت تتميز 

-3العدد,جملة جامعة دمشق , "املرأة القيادية االردنية و املعوقات اليت تواجهها

لد ,4 . دمشق, 27ا
 الذكاء , 2006,طه عبد العظيم, سالمة عبد العظيم و حسني,حسني

. عمان االردن, الطبعة االوىل, املطابع املركزية,الوجداين للقيادة الرتبوية
مع العلمي, أسس علم النفس االجتماعي, 1979,خمتار,محزة , جدة, دار ا

.اململكة العربية السعودية
رسالة ",املرأة يف تاريخ الفكر الفلسفي, 2011,فادية ياقو , خنانو

.  جامعة بغداد, كلية االداب, "ماجستري غري منشورة

لوك القياديفي معوقات ممارسة املرأة للس, 2009, مؤمنة صاحل , الرقب
رسالة ", مؤسسات التعليم العايل يف حمافظات غزة و سبل التغلب عليها 

.اجلامعة االسالمية بغزة , كلية الرتبية , "ماجستري غري منشورة 
 المناط القيادية ملديري املدارس وعالقتها ا, 2012,عبداهللا بن عايض,الروقي

سالة ر ", يف مدينة مكة املكرمةبالرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة الثانوية 
جامعة أم . قسم االدراة الرتبوية و التخطيط,كلية الرتبية , "ماجستري غري منشورة

القرى
عالقة النمط القيادي ملديرات , 2008, نورة بنت عطية بن راشد, الزهراين

رسالة ماجستري", املرداس بالروح املعنوية ملعلمات املرحلة االبتدائية مبحافظة جدة
جامعة أم القرى. قسم االدراة الرتبوية و التخطيط,كلية الرتبية , "غري منشورة

الطبعة ,علم النفس االجتماعي, 1984,حامد عبد السالم,زهران
.مصر,القاهرة , عامل الكتب,اخلامسة

 مكتبة مدبويل, قضايا املرأة و الفكر و السياسة ,2002, نوال,السعداوي ,
القاهرة 

تمع الك,2007, نبدرخا,السندي الطبعة , ردي يف املنظور االستشراقيو ا
.دهوك, دار سبرييز للطباعة و النشر, الثانية

 الطبعة ,  تأخر زواج الفتيات مشكالت و حلول, 2010, رنا,الشعار
.  سوريا,دمشق , دار القدس للعلوم , األوىل

 مشكالت تبوا , 2002, طيف و حممد موفق حديد إنعام عبدالل, الشهايب
, ) التجربة العراقية(النسائية تدااملرأة للموقع القيادي من وجهة نظر القيا

unpan1.un.org
 أطروحة دكتوراه  ", املرأة و إختاذ القرار االجتماعي, أالء عبداهللا,الطائي

. علم االجتماع –كلية االداب ,  جامعة بغداد  ," غري منشورة
 احتاد الكتاب العرب , املرأة يف منظور الدين و الواقع, 2004, مجانة , طه ,

. سوريا , دمشق
 ِدرجة ممارسة القيادة الرتبوية يف اإلدارة العامة , 2008, خالد أمحد,  عامل

رسالة ماجستري غري ", للرتبية و التعليم للبنني بالعاصمة املقدسة لعملية إختاذ القرار
.  رتبية قسم اإلدارة و التخطيطكلية ال, جامعة أم القرى, "منشورة

اهليئة املصرية العامة , املرأة يف مصر اململوكية, 1999,أمحد, عبد الرازق
.مصر , للكتاب

 دور القيادة التشاركية مبديريات الرتبية و ,2010, نبيل أمحد حممود,العرابيد
رسالة ", التعليم يف حل مشكالت مديري املدارس الثانوية مبحافظات غزة

. كلية الرتبية قسم أصول الرتبية,غزة جامعة األزهر , "ماجستري غري منشورة
العوامل االجتماعية و الثقافية وأثرها , 2007, زينب حممد صاحل,   العزاوي

كلية اآلداب جامعة , "رسالة ماجستري غري منشورة", يف تكوين شخصية املرأة
.بغداد

ا يف منهجية ا, 2002,محدي أبو الفتوح,عطيفة لبحث العلمي و تطبيقا
القاهرة , دار النشر للجامعات,   الطبعة األوىل, الدراسات النفسية و الرتبوية

.مصر ,
املرأة املسلمة يف موكب اإلصالح السياسي و , 2009,أسامة أبو زيد,علي

.مصر, شروق للنشر و التوزيع,االجتماعي
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إلدارية وتأثريها يف إجناح أمناط القيادة ا, 2009, قاسم شاهني برسيم,العمري
كلية اإلدارة , جامعة البصرة, "أطروحة دكتوراه غري منشورة", املنظمات احلكومية

.و االقتصاد
درجات املمارسة العملية و و , 2012, فهد بن هزاع, الغامدي

االحتياجات التدريبية للقيادة اإلبداعية كما يتصورها القادة األكادمييون جبامعة 
قسم اإلدارة ,كلية الرتبية,جامعة أم القرى, "رسالة ماجستري غري منشورة ", الباحة

. اململكة العربية السعودية, و التخطيط
دار ,قضايا املرأة بني التقاليد الراكدة و الوافدة, 2005, حممد, الغزايل

.القاهرة, الشروق
بناء جمتمع دور املرأة السعودية يف التنمية و ", 2011, جناح قبالن,لقبالنا

لد ,2العدد,جملة مكتبة فهد الوطنية ,  "املعرفة دراسة للمعوقات و احللول 17ا

.أساليب البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية و ,2007,كامل حممد, املغريب
عمان األردن,دار الثقافة, الطبعة األوىل, االجتماعية

الطبعة الثانية,االجتماعيعلم النفس , 2007,خليل عبد الرمحن, املعايطة ,
. األردن , عمان, دار الفكر

تمع املدين العراقي ,  بانياس جلوب, املطريي ,فاعلية دور املرأة يف ا
. علم االجتماع–كلية االداب , جامعة بغداد , " السالة ماجستري غري منشورة"
الطبعة ,مناهج البحث يف الرتبية و علم النفس, 2005, سامي حممد, ملحم

.عمان األردن, دار املسرية,الثالثة 
 دار , الطبعة األوىل, علم النفس االجتماعي,2001, أمحد إبراهيم, وحيد

األردن, عمان, للطباعة و النشر املسرية

)1(الملحق 
النهائية ابصيغتهةنااالستب

انةاستمارة استب
اهليئة اإلداريةأخيت عضو /أخي

...حتية طيبة
أسباب ضعف  تبوأ المرأة للمناصب القيادية اإلدارية من وجهة نظر أعضاء الهيئات  اإلدارية في "يروم الباحثان  إجراء حبث حول 

) √(لك بوضع عالمةدهوك يرجى التفضل باإلجابة على الفقرات التالية وذمدينةِك أحد أعضاء اهليئات االدارية  يف /لكونكَ ." محافظة دهوك
.شاكرين تعاونكم اجلاد معنا. حتت البديل الذي يعرب عن وجهة نظرك

 علماً بأن املعلومات سوف تستخدم ألغراض علمية ال غري .
املعلومات املطلوبة:
 أنثى  –(   ) اجلنس  ذكر (    )

(   )سنوات  5- 1سنوات اخلدمة من  
(   )سنوات10- 6
(   ) سنة فما فوق  11

مع التقدير و اإلحرتام
الباحثان 

___________م .م________. د.أ.
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ا مجيع املعوقات : األسباب المتعلقة بالمجتمع ذات املنشأ االجتماعي مثل العادات و التقاليد و األعراف و مواقف الفئات االجتماعية اليت تقف عائقاَ أمام تبؤ املرأة و نقصد 
للمناصب القيادية

سبب بدرجة ضعيفةسبب بدرجة متوسطةسبب بدرجة كبيرة الفقرات .1
متنع العادات و األعراف االجتماعية الكردية تبوأ املرأة .1

اعلى من الرجلمناصب 
تمع اىل املرأة نظرة دونية .2 ينظر أغلب افراد  ا
تمع ان انسب عمل للمرأة .3 خارج يرى اغلب افراد  ا

املنزل هو التعليم
تمع أن انسب عمل للمرأة .4 هو  ان يرى بعض افراد ا

تكون ربة بيت 
تمع عدم تبوا املرأة للمناصب القيادية .5 حيبذ ا
التنشئة األسرية  تنمي االتكالية و الضعف لدى املرأة .6
تعيق العادات و األعراف االجتماعية تنمية خاصية الريادة .7

لدى املرأة
العادات و التقاليد االجتماعية تقيد حرية املرأة يف .8

.اآلخرينالتواصل الفعال مع 
تمع أن الدين يعيق  تبوء املرأة .10 يرى بعض أفراد ا

للمناصب القيادية 
تعتقد  املؤسسة السياسية أن املرأة غري قادرة على اختاذ .11

القرار
تمع للرجال من  أهم أسباب ضعف تبؤ املرأة .12 حتيز ا

للمناصب القيادية  
تمع أن الرجل أصلح  و أكفأ من يرى  بعض أفراد .13 ا

املرأة لتبؤ املناصب القيادية
تمع أن املرأة غري مبدعة.14 يعتقد  معظم أفراد ا

.سهاو نقصد بها جميع المعوقات التي تمنع المرأة من تبؤ المناصب القيادية المتعلقة بشخصية المرأة و نظرتها إلى نف:األسباب املتعلقة باملرأة نفسها
سبب بدرجة ضعيفةسبب بدرجة متوسطةسبب بدرجة كبيرة الفقرات .1

ا .1 عاطفية املرأة تؤثر على قرارا
ترتدد املرأة يف  اختاذ القرارات .2
ا املهنية و العائلية .3 ضعف قدرة املرأة يف التوفيق بني حيا
اجلماعيتفتقر معظم النساء إىل  خصائص العمل .4
قلة اهتمام  املرأة بامتالك الكفاءات القيادية الالزمة للعمل .5
ن يف املناصب القيادية  .6 بعض النساء مل يثبنت جدار
تقلب مزاج املرأة يؤثر على اختاذ القرارات يف املناصب . 7

القيادية
يف ضعف ثقة املرأة بنفسها جيعلها متكلة  على اآلخرين .8

اختاذ القرارات
تعطي املرأة األولوية إىل إدارة منزهلا.9

تفتقد املرأة اىل مهارة التنبؤ 10
ضعف امكانية املرأة على املراوغة و املناورة يف االنشطة 11

القيادية  
ن12 تنحاز أغلب النساء  يف قرارا
املرأة أقل قدرة على التحمل و الصرب13
ا 14 ترتاجع املرأة احياناَ يف قرارا
االنفعايلتفتقر املرأة اىل االتزان 15
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تنهار املرأة أمام القرارات الصعبة  16
تتعامل املرأة بفوقية مع اآلخرين 17
ضعف مرونة املرأة يف العمل 18
تتصف املرأة خباصية التطبيق احلريف للقوانني 19
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حتول دون و صوهلا اىل املناصب القيادية 
عجز املرأة عن تكوين قوى و احتادات تطالب حبقوقها30
ضعف قدرة املرأة اليت تشغل املناصب القيادية على ادارة و 31

حل النزاعات بني املوظفني و تفويض السلطات 
و هي جميع  المعوقات المتعلقة بدور الرجل في منع المرأة من تبوأ المناصب القيادية: أسباب متعلقة بالرجل 

سبب بدرجة ضعيفةسبب بدرجة متوسطةسبب بدرجة كبيرة الفقرات .1
رفض الرجل من الزواج باملرأة اليت تتبوأ املناصب القيادية.1
يرفض معظم  الرجال العمل حتت إمرة امرأة .2
عدم ثقة  الرجل بقدرات املرأة .3
معظم  الرجال  حياربون و يعرقلون عمل املرأة  القيادية .4
غرية و أنانية الرجل عائق يف طريق قيادة املرأة.5
اتساع دائرة عالقات الرجل يعيق تبوأ املرأة للمناصب .6

القيادية 
عدم مشاركة الرجل للمرأة يف حتمل اعباء املنزل يعيق تبوأ .7

املرأة للمناصب القيادية  
قلة  إحرتام الرجل قدرات املرأة القيادية.8
يتأسد الرجل على املرأة القيادية .9
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THE REASONS BEHIND THE WEAK REPRESENTATION OF WOMEN IN LEADERSHIP
POSITIONS  ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE WORKERS IN THE

GOVERNMENTAL ESTABLISHMENTS  IN DUHOK CITY
ABSTRACT

The research aimed to know the reasons behind the weak representation of women in leadership
according to the opinions of the people who work in the governmental establishments in Duhok
city, and to know whether there is an statistical difference between the answers of the participants
according to the variable of sex and the period of work . The sample of research consisted of 250
persons. In order to achieve the research aims the researchers  made an open questioner and
distributed it among the participants, then made the closed questioner and made sure of its validity
by the opinions of experts and if reliability by the Test-Retest method. The statistical means used
were Independent Sample T-Test , One way Anova , Fisher  and Pearson Correlation Coefficient.

The results showed that there are 41 vertebras were meaningful and that there are no
differences according to the variable of sex and period of working in scaling the reasons. At the end
of the research some reconditions and  suggestions were set by the two researchers.
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لعضو البرلماناالختصاص الرقابي
)دراسة مقارنة(

**مىن يوخنا ياقوو*أفني خالد عبد الرمحن 

العراق- ، اقليم كوردستانجامعة دهوكالقاتون،فاكوليت، سكول القانون*
العراق-اقليم كوردستان،جامعة صالح الدين،كلية القانون والسياسة* *

)2014تموز، 17:،  تاريخ القبول بالنشر2014آذارـ 24:تاريخ استالم البحث(

الخالصة
المتمثل بدور العضو في ممارسة الرقابة على عمل السلطة عضو البرلمان يمارس مجموعة من االختصاصات ،منها االختصاص الرقابي

التنفيذية ويمارس العضو هذه الرقابة من خالل بعض الوسائل التي حددت ونظمت من خالل الدستور والنظام الداخلي للبرلمان ،وتتمثل هذه 
ذلك يمارس ،الى جانب) طرح موضوع عام للمناقشة-التحقيق-االستجواب-سحب الثقة- توجيه السؤال–االقتراح برغبة (الوسائل باالتي 

وأقرار الموازنة ،ائبوضع قوانين الضر (عضو البرلمان رقابة على بعض الوظائف المالية التي تمارس من قبل السلطة التنفيذية من خالل دوره في 
ل مبحثين ،االول يبحث في وسائل ممارسة في هذا االختصاص من خالوسنحاول البحث ،) العامة، وتصديق الحساب الختامي والقرض العام

.االختصاص الرقابي على االمور المالية،والثاني يبحث في الرقابة البرلمانية 

المقدمة

خالل اعضائها تقرر الدساتري عادة للسلطة التشريعية من 
اختصاصات معينة متارسها يف مواجهة احلكومة وتتمثل بالرقابة 
ا، وهذا يتسق مع  الفعالة على اعمال السلطة التنفيذية وتصرفا

فضال عن ) ال سلطة بدون مسؤولية(القاعدة اليت تقضي 
اتساقها مع القاعدة الربملانية اليت تقضي بوجوب انسجام اعمال 

ربملان او نواب وممثلي الشعب الذي اوىل الوزارة مع اهداف ال
وتتمثل ممارسة االختصاص الرقايب مبجموعة من ،(ثقته للحكومة

الوسائل اليت جيري تنظيمها اما من خالل دستور الدولة او النظام 
الداخلي للربملان، وممارسة هذا االختصاص من قبل العضو ليس 
حكرا على نظام سياسي معني، وان كانت تعد قاعدة اساسية يف 

ميارس هذا االختصاص يف النظام السياسي الربملاين، اال انه ميكن ان 
ويف هذا ،ظل نظم سياسية اخرى سواء كانت رئاسية ام خمتلطة 

حث يف دور عضو الربملان يف ممارسة هذا نبالبحث سوف 

هلذا 2005لعام باحثني يف تنظيم دستور العراق االختصاص 
املشوبة لبعض النصوص وجه النقص والغموض أمبيننياالختصاص 

ا دساتري وقوانني ،فيه مستفيدين من بعض التطبيقات اليت جاءت 
متبعني يف ذلك املنهج الوصفي واملقارن وذلك من دول يعض ال
قبلمن االختصاصاممارسة هذبيان االجراءات املتبعة يفخالل 
مع اجراء مقارنة النواب يف العراق الربملان اي عضو جملسعضو

دساتريها وانظمتها لاستنادات بعض الدول ابااللية املتبعة يف برملان
متهيد وسوف نبحث يف هذا االختصاص من خالل ،الداخلية 
وسائل هية الرقابة الربملانية ،ومبحثني يبحث االول يف يبني ما

ممارسة الرقابة الربملانية ، والثاين يبحث يف بيان دور عضو الربملان 
.ر املالية و االختصاص الرقايب على بعض االميف ممارسة

وشروط ممارستهاالرقابة البرلمانيةتعريف –تمهيد
ا تلك الوظيفة  االختصاص الرقايب او الرقابة الربملانية تعرف بأ
اليت تتعلق بقيام الربملان بتمحيص وتدقيق اعمال احلكومة وبيان نقاط 
الضعف والقوة فيها الجل مسائلة اجلهات املقصره ودعم اجلهات 

)املركز القانوين لعضو الربملان(حبث مستل من اطروحة دكتوراه حتت عنوان 
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التدابري الالزمة يف سيبل التطبيق السليم لربامجالنشطة واختاذ
احلكومة واعماهلا وهي بذلك تعد الوظيفة االساسية لنشوء

. )1(املؤسسة الربملانية
ولكي يستطيع عضو الربملان ان يقوم بدوره الرقايب بشكل فاعل 

:البد من توافر شرطني اساسني ومها 
السلطة والقدرة والرغبة يف مراقبة السلطة ان يتحقق فيه - 1

التنفيذية وتتحدد السلطة الكافية لعضو الربملان لالضطالع 
بالرقابة من خالل االطار القانوين الذي ينظم عمله، اما قدرة 
ردة بل  لس على ممارسة دوره الرقايب فالحتددها القوانني ا ا

توضع حتت تصرف االمكانيات املادية والبشرية امللموسة اليت 
االعضاء للقيام باملراقبة والغرض الرئيسي من تأمني هذه 
االمكانيات هو السماح للربملان باحلصول على اكرب قدر من 
املعلومات حول اداء السلطة التنفيذية، اذ من دون هذه 
املعلومات يصعب على العضو املراقب القيام مبهمته وقد يتوافر 

االمكانات املادية والبشرية اليت تؤهله للربملان االطار القانوين و 
ذه املهمة من الناحية النظرية، ولكن دون ان يكون لديه  للقيام 
الرغبة او االرادة الكافية ملمارسة هذا الدور، ذلك ان هذه 
الرغبة تتأثر باالجواء السائدة يف البالد اي خارج نطاق العمل 

.الربملاين
للقيام بدوره الرقايب وهذه اجلهوزية ان تتحقق جهوزية الربملان - 2

تتأثر بعوامل موجوده خارجه ،منها نوع الثقافة السياسية السائدة يف 
الدولة وتوافر الثقافة السياسية واخللفية الفكرية اليت تكون فيها نظرة 
املواطن اىل االنتخابات كوسيلة من وسائل املشاركة يف

حزاب اليت تؤدي دورا مهما يف تكيفالعمل الربملاين واىل اال
.)2(احلياة الربملانية

وسائل ممارسة الرقابة البرلمانية-المبحث االول 

ميارس عضو الربملان دوره الرقايب على السلطة التنفيذية من 
املبينة واملنظمة وفق دساتري وقوانني خالل جمموعة من الوسائل 

يف اهم تلك هذا املبحث وسوف نبحث من خالل الدول ، 
برغبة وتوجيه االقرتاحيف ثالث مطالب اوهلا الوسائل الرقابية 

، وثالثها التحقيق وطرح وسحب الثقةاالستجواب، وثانيهاالسؤال
.موضوع عام للمناقشة

االقتراح برغبة وتوجيه السؤال–المطلب االول 
سوف نتناول من خالل هذا املطلب وسيلتني من وسائل 

متمثلة بكل من االقرتاح ،الرقابة الربملانية على السلطة التنفيذية 
:وفق التقسيم االيت برغبة وتوجيه السؤال ،

تعد هذه الوسيلة من ): ابداء الرغبة(االقرتاح برغبة -اوالً 
وسائل تبادل وجهات النظر يف شأن موضوعات معينة
من خالل طرحها من قبل اعضاء الربملان على احلكومة للوصول 

ا .)3(اىل حلول بشأ
وانطالقا من حق عضو الربملان يف مراقبة عمل السلطة 
التنفيذية فأنه حيق للعضو أبداء الرغبة او تقدمي اقرتاحات معينة 

ا الربملانيون، ويتمكن )4(للسلطة التنفيذية من اجل القيام 
من خالل هذه الوسيلة من نقل املعلومات اليت تعرب عن
رغبات املواطنني ذات الصفة العامة اىل احلكومة لكي 

.)5(حتاول حتقيقها
على 113يف مادته ) 1962(نص دستور الكويت لعام وقد 

املسائل العامة، وان لس االمة ابداء رغبات للحكومة يف " ان 
ذه الرغبات وجب ان تبني  تعذر على احلكومة االخذ 
للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مره واحدة على 

"بيان احلكومة 
ذه أخذ)108(يف مادته ) 2004(ودستور دولة قطر لعام 

لس الشورى حق ابداء الرغبات للحكومة يف املسائل " الوسيلة
ذه الرغبات وجب ان العامة وان تعذر على احلكومة االخذ 

تبني للمجلس اسباب ذلك وللمجلس ان يعقب مره واحدة 
"على بيان احلكومة 

من خالل النماذج السابقة الذكر يتبني لنا ان هناك جمموعًة 
من الشروط املوضوعية والشكلية اليت تنظم وسيلة االقرتاح 

: بالرغبة ومن امهها
من قبل اعضاء الربملان اىل السلطة ابداء الرغبة يوجه- 1

التنفيذية بشكل عام او اىل اشخاص حمددين فيها مثل رئيس 
كون يأبداء الرغبة يف الغالب البد ان ،الوزراء او وزير معني
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حول مسألة عامة، ومبفهوم املخالفة فأن الرغبة املتعلقة مبسألة 
عامة الجيوز قبوهلا موضوعا، وذلك مسألةخاصة او اليت التثري 

لكي التتخذ هذه الوسيلة كوسيلة للضغط على السلطة التنفيذية 
.لتحقيق اغراض خاصة باعضاء الربملان

نرى ان وسيلة االقرتاح برغبة تعد وسيلة من وسائل التعاون 
مابني السلطتني التشريعية والتنفيذية اذ من خالهلا ميكن للربملان 

حلكومة اىل بعض املسائل العامة ذات االمهية ان يلفت نظر ا
ا وسيلة من وسائل الرقابة وسبب  الجياد حل هلا اكثر من كو
البحث فيها من ضمن وسائل الرقابة هو من اجل بيان مفهوم 

هية املختلفة حوهلا، لة والتطرق اىل وجهات النظر الفقهذه الوسي
ذه الوسيلة  ونأمل منه نالحظ ان املشرع العراقي مل يأخذ 

ا وعدها الية للتعاون مابني السلطتني التشريعية  االخذ 
والتنفيذية على اساس ان النظام العراقي قائم على اساس برملاين 
من جهة، ومن جهة اخرى حملاولة لفت نظر اعضاء احلكومة يف 
بعض االحيان اىل االهتمام ببعض املسائل العامة اليت قد تتهاون 

.تالحظهافيها احلكومة او ال
يعد السؤال وسيلة يلجأ اليها عضو الربملان : توجيه السؤال–ثانياً 

دف احلصول على معلومات وبيانات معينة اليعرفها العضو عن 
احلكومة، او من اجل استجالء حقيقة غامضة او امر غري واضح 
او لبيان بعض النقاط املهمة املتعلقة بسياسة احلكومة او من

لفت نظر احلكومة اىل خمالفات حدثت بشأن موضوع معني اجل
. )6(يف اختصاصهاخليد

ان حق السؤال يعد صوره من صور اىل ويذهب البعض 
التعاون وتبادل املعلومات مابني اعضاء الربملان والوزارة، والتعد 

رأي وسيلة من وسائل الرقابة الربملانية، وعلى عكس ذلك ذهب 
اخر اىل ان توجيه السؤال يعد وسيلة جدية ملراقبة احلكومة يف 
مدى التزامها وتطبيقها للقواعد القانونية بصورة خاصة لذا فهي 
تعد وسيلة الستجالء الكثري من االمور ولفت نظر احلكومة اىل 

. )7(املخالفات الستدراكها
وحنن مع هذا الرأي، الن السؤال يكون من أجل االستفسار
والوصول للمعلومة الصحيحة، لذلك فهو يعد وسيلة من خالهلا 

.ميارس الربملان الرقابة على عمل احلكومة

استيضاح من "ويعرف الدكتور رأفت دسوقي السؤال بأنه 
احد الوزراء عن امر غامض من امور وزارته او امر جمهول 
دف الوقوف على حقيقة امر من االمور  بالنسبة هلذا الوزير او 
اليت تتعلق باعمال وزارته او توجيه نظر احلكومة اىل احد االمور 

.)8("او خمالفات معينة الستدراكها
والسؤال الربملاين ميكن ان يؤدي وظائف عدة يتوقف 
استخدامها على طبيعة السؤال املقدم، فقد يكون اهلدف هو جمرد 
االستعالم او االستيضاح عن امر من االمور وهنا تتحقق وظيفة
السؤال ليكون جمرد اداة لالستعالم وتبادل املعلومات بني الربملان 
واحلكومة، والسؤال ميكن ان يستخدم كأداة للرقابة الربملانية عندما 
يستخدم للكشف بصورة رمسية عن خمالفات حكومية للقوانني 
واللوائح مما ميكن استخدامها كوسيلة حملاسبة احلكومة وامكان طرح 

ا ان ل زم االمر، كما قد يستخدم السؤال كوسيلة الثقة 
الصالحات تشريعية عن طريق الكشف عن اوجه القصور يف 
التشريعات القائمة وبالتايل تقدمي اقرتاحات بقوانني لسد النقص 

. )9(احلاصل يف احكامها
الية ممارسة عضو الربملان لصالحية السؤال ونتناول يف أدناه -

: بعض الدولدساتريوفق 
يستخدم اعضاء الربملان السؤال من اجل طلب : فرنسا- 1

استيضاح من الوزراء حول مواقف وزرائهم بشأن مشكلة ما او 
امر سياسي معني وعلى الوزير ان يرد يف مهلة شهر واملدة قابلة 
للتمديد شهرا اخر، ويقدم السؤال بشكل شفهي او مكتوب 

لس احلكومة بذلك ويطرح يف اجللس ة فأذا كان ويعلم رئيس ا
سؤاال شفهيا بدون مناقشة جييب الوزير املختص مث يرد الربملاين 
السائل ملدة مخس دقائق، اما اذا كان السؤال شفهيا مع منافشة 
فيشارك يف املنافشة عدة برملانيني، وقد خصصت جلسة اسبوعية 
لالسئلة الشفهية واالجوبة عليها، وهناك نوع من االسئلة حول 

تسجل على جدول االعمال وجييب عليها الوزير االمور الراهنة
. )10(االول او من يكلفه من الوزراء يف مهلة دقيقتني

لس النواب : العراق- 2 اخذ دستور العراق والنظام الداخلي 
وعده صالحية ميارسها عضو الربملان وفق الية ) السؤال(بوسيلة 

من حيق الي عضوحيث حددت يف الدستور والنظام الداخلي 
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اعضاء جملس النواب توجيه سؤال اىل رئيس الوزراء او نوابه او 
احد الوزراء او رؤساء اهليئات املستقلة ورؤساء الدوائر غري 
املرتبطة بوزارة او غريهم من اعضاء احلكومة، ويكون السؤال 
خطي، والغرض منه االستفهام عن امر اليعلمه العضو او من 

حصول واقعه وصل علمها اليه او للوقوف مناجل التحقق 
على ما تقرتفه احلكومة يف امر من االمور يتم درج السؤال من 

لس وتكون االجابة عنه شفاهقبل هيئة رئاس يف جدول ةة ا
اعمال اقرب جلسة مناسبة وذلك بعد اسبوع على االقل من 
تاريخ ابالغه اىل املسؤول املعين والجيوز أن يتأخر الرد على

. )11(السؤال الكثر من اسبوعني
والجيوز ان تدرج جبدول االعمال اسئلة مرتبطة مبوضوعات حمالة 
لس والجيوز ان  لس قبل ان تقدم اللجنة تقريرها اىل ا اىل جلان ا
يدرج العضو الواحد اكثر من سؤال يف جلسة واحدة، وتكون 

جه السؤال االجابة عن االسئلة حبسب ترتيب قيدها، للعضو الذي و 
دون غريه ان يستوضح املسؤول املعين وان يعقب على االجابة ومع 
لس، اذا كان السؤال متعلقا مبوضوع له امهية عامة ان  ذلك فلرئيس ا
يأذن حبسب تقديره لرئيس اللجنة املختصة مبوضوع السؤال او لعضو 
اخر بابداء تعليق موجز او مالحظات موجزه على االجابة، وحيق 

ويسقط السؤال بزوال جملس النواب سحب سؤاله يف اي وقت لعضو 
.)12(او من وجه اليه السؤاله صفة مقدم

يتبني مما سبق أن االلية املنظمة ملمارسة صالحية توجيه 
: السؤال من عضو جملس النواب تتمثل بااليت

اعطاء صالحية توجيه سؤال لعضو جملس النواب بشكل - 1
يكون للسائل وحده ان يعقب على مستقل ومنفرد، على ان 

االجابة، ونتمىن من املشرع اعادة النظر يف هذا القيد السليب 
والسماح للعضو بطرح اكثر من سؤال يف اجللسة الواحدة 
وخاصة وان بعض االجوبة قد تكون مبهمة وتتحمل بالتايل 
توجيه سؤال جديد على اثرها بغية احلصول على االيضاح 

.املطلوب
حيق لعضو جملس النواب توجيه سؤال اىل اي عضو من - 2

يف و اعضاء احلكومة سواء كان رئيس الوزراء او نائبه او وزير ما 
.اي موضوع يدخل يف اختصاصهم

جيب ان يقدم السؤال بشكل مكتوب اي خطي ويوجه - 3
ابتداءا اىل هيئة رئاسة جملس النواب وتكون االجابة شفاها او  

شرع اعادة النظر يف هذا القيد واعطاء حرية كتابة، ونأمل من امل
.اكرب للعضو يف ان يقدم السؤال بشكل شفوي او مكتوب 

يسقط حق العضو يف ممارسة صالحيته يف طرح السؤال يف - 4
ل العضو السائل يف سحب السؤال من قب(حاالت معينة منها 

–صفة العضوية عن العضو يف جملس النواب زوال–اي وقت 
).صفة الرمسية عن الشخص الذي وجه اليه السؤالزوال  ال

وسحب الثقةاالستجواب- املطلب الثاين
سنبحث من خالل هذا املطلب يف وسيلتني اخريتني من 

وسائل الرقابة الربملانية من قبل عضو الربملان على عمل السلطة 
:وذلك وفق التقسيم االيتسحب الثقة و االستجواب التنفيذية ومها 

يتمثل االستجواب يف صالحية عضو :االستجواب-أوال
الربملان من ان يطلب من احلكومة او الوزير بيانات عن
سياسة الدولة او عن اي موضوع معني فيها، فهي 
مرحلة ضرورية المكان سحب الثقة سواء من الوزارة بأكملها

. )13(او من وزير معني
ويذهب الفقهاء اىل ان االستجواب يعد من انشط وسائل 
الرقابة الربملانية واشدها تأثريا على احلكومة وذلك لسببني اوهلما 
اما  امية مبعىن انه حيمل يف ثناياه ا انه اجراء ذو طبيعية ا

ا او او الحد اعضائها بسب قصور يف احدللحكومة  تصرفا
اثر ينه يعد وسيلة ذاعضائها، واالخر افعل مسيئ الحد 

عقايب شديد البأس ملا ينتهي اليه من حتريك مسؤولية الوزارة او 
. )14(طرح الثقة بأحد الوزراء

واالستجواب يشابه السؤال من حيث انه اداة رقابية يسمح 
احلصول على معلومات خافيه عنه وملسائلة بللعضو يف الربملان 

ف عنه ويتميز بسمتني احلكومة ومناقشة اعماهلا، اال انه خيتل
انه يقود اىل مناقشة عامة اذا وجد عدد من النواب ان جواب أوهلا 

احلكومة ليس كافيا وان املوضوع يستحق املزيد من البحث 
والتدقيق، والسمة االخرى انه حيمل معه عقابا سياسيا اذا مل تفلح 
ا عليه، من اقناع النواب بصواب احلكومة يف جوا
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ا او اسقاطها سياستها ومشاريعها اذ ميكن عندئذ طرح الثقة 
لس . )15(يف ا

والمهية االستجواب وخطورة االثر املرتتب عليه فإنَّ دساتري 
العديد من الدول قد احاطت ممارسة عضو الربملان

ات اليت تعد مبثابة لصالحية االستجواب ببعض الضمان
:هاقيود وضوابط ومن امه

ان يقدم االستجواب مكتوبا فالجيوز تقدميه شفاهة اثناء - 1
اجللسة وذلك لكي يكون االستجواب واضحا ومستندا اىل 
وقائع واسانيد ولكي يتمكن من يوجه اليه االستجواب من ان 

.يدافع عن نفسه من خالل اعطائه الوقت الكايف
اما او تقصريا لرئيس جملس الوزراء- 2 او ان يتضمن االستجواب ا

.احد الوزراء يف شأن ميس املصلحة العامة
اال يتضمن االستجواب ما خيالف القواعد الدستورية او - 3

القانونية ، فالجيوز توجيه االستجواب اىل االعمال اليت تتصل 
بأختصاص وصالحيات رئيس الدولة اليت يباشرها منفردا عن 

كومة، طريق القرارات واالوامر اليت يصدرها دون تدخل من احل
فمثل هذه االعمال يسأل عنها رئيس الدولة بصفة شخصية يف 

.النظام الربملاين اليت الجيوز فيها مسائلته النه يسود والحيكم
اال يرتتب على االستجواب ضررا باملصلحة العامة على - 4

حساب مصلحة خاصة، فقد يقضي الصاحل العام من وجهة 
لس عدم التعرض لبعض املسائل عن طريقنظر ا

االستجواب كأن يتضمن االستجواب امورا حتقق الصاحل اخلاص 
.  )16(ملقدم االستجواب

الية ممارسة عضو الربملان لصالحية االستجواب وفق وعن 
:قوانني بعض الدول 

يتم تقدمي االستجواب خطيا من اي عضو منفردا او مع : لبنان- 1
ا  لس الذي حييله اىل احلكومة طالبا استجوا غريه اىل رئيس ا
مبجموعها او احد الوزراء يف موضوع معني، وعندها على احلكومة ان 
جتيب على طلب االستجواب يف مهلة اقصاها مخسة عشر يوما من 

ان اجلواب يقتضي اجراء حتقيق او مجع تاريخ تسلمها اياه واذا ك
معلومات يتعذر معها تقدمي اجلواب يف املهلة املذكورة، تطلب احلكومة 
لس متديد املهلة، وللهيئة املذكورة  او الوزير املختص اىل هيئة مكتب ا

ان متدد املهلة بالقدر الذي تراه كافيا، وعند ورود جواب على 
ة اذا كانت احلكومة مل جتب عليه، االستجواب او بعد انقضاء املهل

يدرج موضوع االستجواب يف جدول اعمال اول جلسة وبعد طرح 
مجيع االستجوابات واجلواب عليها يعطى الكالم ملن شاء وميكن بعد 
ذلك طرح الثقة بعد كل ثالث جلسات عمل على االكثر وختصص 

امة جلسة لالسئلة واالجوبة او جلسة لالستجوابات او للمناقشة الع
. )17(مسبوقة ببيان من احلكومة

نظمت صالحية ممارسة االستجواب لعضو الربملان يف  : العراق- 2
لس النواب، اللذين جاءا  كل من الدستور والنظام الداخلي 
ببعض الشروط املوضوعية واالجرائية الالزمة ملمارسة هذه الصالحية 

:هذه الشروط بااليتتمثلتو 
عضوا على االقل من اعضاء )25(ان يقرتن الطلب مبوافقة - 1

لس موقعا عليه  جملس النواب ويقدم الطلب كتابة اىل رئيس ا
. من العضو طالب االستجواب

م اداء العضو يف يان يكون الغرض من االستجواب حماسبة وتقي- 2
جملس الوزراء يف الشؤون الداخلة يف اختصاصه، وجيب ان يتضمن 

موضوع االمور املستجوب عنها واالسباب اليت يستند اليها الطلب
مقدم االستجواب ووجه املخالفة اليت ينسبه اىل من وجه اليه 

.االستجواب وما لدى املستجوب من اسانيد وادلة تؤيد ماذهب اليه
الجيوز ان يتضمن طلب االستجواب امور خمالفة للدستور - 3

علقا بأمور التدخل يف تن يكون موللقانون او عبارات غري الئقة او ا
اختصاص احلكومة او ان يكون يف تقدميه مصلحة خاصة او 
شخصية للمستجوب او يتعلق مبوضوع سبق للمجلس ان فصل 

.فيه مامل تطرأ وقائع جديده تسوغ االستجواب مرة اخرى
حيق للعضو املستجوب ان يسحب طلبه يف اي وقت - 4

سحب (القانون حبالة ويسقط االستجواب يف حاالت حددها 
زوال صفة كل من –طلب من قبل املستجوب يف اي وقت 

).العضو املستجوب او العضو الذي وجه اليه االستجواب
ل يتم مناقشة االستجواب بعد تقدمي الطلب وفق االصو - 5

لس بوجهة نظر املستجوب عندئذ  وتكون النتيجة اما اقتناع ا
لس بوجهة نظر املستجوب ألةتعد املس منتهية، اوعدم اقتناع ا
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وهذا يؤدي اىل سحب الثقة باملستجوب وفق االجراءات الواردة 
.)18(يف النظام الداخلي

تسمى هذه الوسيلة الرقابية باملسؤولية :سحب الثقة - ثانيا
السياسية او املسؤولية الوزارية أيضا، وتعد هذه الوسيلة من الوسائل 

اركانه اجلوهرية حبيث اذا ختلفت هذه ملميزة يف النظام الربملاين واحدا
الوسيلة يف ظل هذا النظام نظريا او عمليا كان من الصعب وصف 

جذور هذه املسؤولية اىل ما نظام احلكم بأنه نظام برملاين، وتعود 
مونتسكيو من ان الرقابة امنا متارس على االعمال وليس على قرره

املقدسني، وبالتايل فهم غري مسؤولني وامنا تقع ) مللوكا(االشخاص 
املسؤولية على وزرائهم الذين يكونون مسؤولني عن اعماهلم يف ابداء 

م للملك .)19(استشارا
ا  حق الربملان يف سحب الثقة "وعرفت املسؤولية الوزارية بأ

ان التصرف الصادر من احد الوزراء او من الوزارة بأكملها اذا ك
أو استقالتها جب املسائلة ويرتتب عليه استقالته و عنه او عنها ي

وتربير هذا احلق يعود اىل القاعدة اليت تقضي انه حيث توجد 
.)20(السلطة توجد املسؤولية

وتعد هذه الوسيلة صورة من صور الرقابة الربملانية على عمل 
السلطة التنفيذية، حيث متارس من قبل اعضاء الربملان على 

ا احل .كومة عندما تقوم مبنح الثقة 
وخالل مناقشة برناجمها خالل املدة احملددة هلا فقد حيصل ان 
ال تستطيع احلكومة ان تتفق على برنامج، او ان االعضاء اليتفقون 
مع احلكومة يف بعض االمور املدرجة يف البيان احلكومي وتؤدي 

قبل اعضاء باملناقشات احلاصلة على البيان الظهار توجه من 
الربملان اىل سحب الثقة، اما اذا حصل سحب الثقة بعد قيام 
الربملان بأجراء التحقيق او االستجواب او حىت توجيه االسئلة فتعد 
وسيلة الرقابة السياسية للربملان على احلكومة يف هذه احلالة نتيجة 

. )21(من النتائج املرتبة على التحقيق او االستجواب الربملاين
- :ك نوعان من املسؤولية الوزارية، مهاهنا

هي احلالة املتعلقة مبسائلة وزير معني : املسؤولية الفردية- 1
وسحب الثقة عن ذلك الوزير دون غريه، وقرار سحب الثقة يف 
ذا الوزير والميتد اىل بقية اعضاء الوزارة،  هذه احلالة اليلحق اال 

شكالية املوجودة يف ىل االويرجع سبب املسائلة يف هذه احلالة ا

لوزارة أو اىل التصرف الصادر عن لة الداخلية السياس
الوزير بصفته رئيسا اداريا على الوزارة او عن احد املوظفني 

. )22(التابعني له
هي احلالة اليت يكون فيها التصرف حمل : املسؤولية التضامنية- 2

ا  املسائلة يتعلق بالسياسة العامة للوزارة، او ان تعلن الوزارة ا
ام ويف هذه احلالة املسائلة  متضامنة مع الوزير املوجه اليه اال
تتجاوز شخص الوزير اىل الوزارة بكاملها، وقرار سحب الثقة 

.ويؤدي اىل استقالتهاينال الوزارة كلها
آلية ممارسة عضو الربملان لصالحية سحب الثقة وفق أما عن 

ا تتمثل فيبعض الدول تريدسا :يليمافأ
لعضو جملس النواب صالحية طلب طرح الثقة : لبنان- 1

باحلكومة وصالحيته مطلقة وفق ماجاء يف الدستور اللبناين وهذا 
مناقشة هذا الطلب بعد منه، وجتري ) 37(ادة املما اكد يف 

مخسة ايام من ابالغه اىل الوزير او الوزراء املختصني واذا اختذ 
الربملان قرارا حبجب الثقة عن احد الوزراء كان عليه ان يستقيل 
من منصبه وتعترب احلكومة مستقيلة مبوجب الدستور اذا نزع 

لس عنها الثقة .)23(ا
لس  النواب ان وحيق للعضو حسب النظام الداخلي 

يطلب طرح الثقة بعد انتهاء مناقشة االستجوبات، واذا تقدمت 
لس على اقراره ملشروع قانون تقدمت به  احلكومة بتعليق ثقة ا

.)24(يعترب رفض القانون مبثابة نزع للثقة باحلكومة
نظم دستور العراق الية سحب الثقة من احلكومة : العراق- 2

:االيت بالشكل وهي 
يتم طرح موضوع الثقة بالوزير يف : الثقة من احد الوزراءسحب - 

، او بناء على طلب موقع )رغبة الوزير(حالتني اما بناءا على رغبته 
من مخسني عضوا من اعضاء جملس النواب، وذلك على اثر مناقشة 
استجواب موجه اليه، يصوت جملس النواب على قرار سحب الثقة 

اعضائه، ويتم طلب سحب الثقة من مبوافقة االغلبية املطلقة لعدد
لس قراره  الوزير على اثر مناقشة استجواب موجه اليه واليصدر ا

. )25(اال بعد سبعة ايام يف االقل من تاريخ تقدميه
سحب الثقة من رئيس الوزراء، يتم سحب الثقة من رئيس -

:من الدستور وفقا لاليت61الوزراء استنادا للفقرة ثامنا من املادة 
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لرئيس اجلمهورية تقدمي طلب اىل جملس النواب بسحب الثقة - أ
.من رئيس جملس الوزراء

لس النواب بناء على طلب مخس اعضائه سحب الثقة من - ب
رئيس جملس الوزراء وال جيوز ان يقدم الطلب اال بعد
استجواب وجه اىل رئيس جملس الوزراء، وبعد سبعة ايام يف االقل 

.من تقدمي الطلب
يقرر جملس النواب سحب الثقة من رئيس جملس الوزراء - ج

باالغلبية املطلقة لعدد اعضائه سواء كان طلب سحب الثقة 
.مقدم من قبل رئيس اجلمهورية او من قبل اعضاء جملس النواب

تعد الوزارة مستقيله يف حالة سحب الثقة من رئيس-ء
.جملس الوزراء

يف حالة التصويت بسحب الثقة من جملس الوزراء بأكمله، - هـ
لس الوزراء والوزراء يف مناصبهم لتصريف االمور  يستمر رئيس ا
اليومية ملدة التزيد على ثالثني يوما حلني تشكيل جملس وزراء جديد 

.من هذا الدستور)76(وفق املادة 
لس النواب فأنه -  ار اىل حالة سحب اشوبالنسبة للنظام الداخلي 

انه اذا انتهت املناقشة يف استجواب مقدم من قبل الثقة حيث بني
لس بوجهة نظر املستجوب تعد املسألة منتهية، اما اذا  الربملان واقتنع ا
مل يقتنع فيؤدي االستجواب هذا اىل سحب الثقة باملستجوب، وفقا 

لس لالجراءات الواردة يف النظام الداخلي وبقراءة النظام الداخلي 
ا الدستور يف تنظيم النواب يالحظ انه جاء بنفس االحكام اليت جاء 

. )26(الية سحب الثقة من احلكومة
طرح موضوع عام للمناقشةوالتحقيق–المطلب الثالثً 

سنبحث من خالل هذا املطلب يف وسيلتني اخريتني من 
وسائل الرقابة الربملانية من قبل عضو الربملان على  السلطة التنفيذية 

طرح موضوع عام للمناقشةالتحقيق ومن ومها كل،
إجراًء يقوم به الربملان او يعهد به اىل جلنة هو: التحقيق- أوال

مشكلة من عدد من اعضائه لبحث وتقصي موضوع حمدد يقع 
دف الكشف عن املخالفات  يف اختصاص السلطة التنفيذية 

.)27(السياسية واعداد تقرير لعرضها على الربملان
يتوخى املشرع عادة من اللجوء اىل هذه الوسيلة من الرقابة 
حتقيق عدد من االهداف دفعة واحدة ومن هذه االهداف 

الوصول اىل معلومات مل يتمكن من احلصول عليها عرب الوسائل 
االستقصائية االخرى، وهو حيتاج هذه املعلومات من اجل 

ف االخرى، هو املسامهة يف عملية التشريع والقوننة، ومن االهدا
مراقبة اعمال احلكومة وادائها يف تنفيذ املشاريع والربامج اليت 
سبق للمجلس ان اقرها مثل مشروع قانون املوازنة، وقد يكون 
اهلدف منها الرتويج ملوقف او لسياسة على صعيد الرأي العام او  
كأداة سياسية لغرض معاقبة جهة معينة يعتربها مضره باملصلحة 

صاحل جمموعة معينة ينتمي اليها كما فعل السيناتور العامة او مب
عندما قاد يف منتصف اخلمسينات ) جوزف مكارين (االمريكي 

مجلة حتقيقات برملانية ضد امريكيني ليرباليني ويساريني اعتربهم 
. )28()غري امريكية(يقومون بنشاطات 

ويذهب بعض الفقهاء اىل القول ان حق الربملان يف تشكيل 
التحقيق يثبت دون حاجة اىل نص دستوري يقرر هلا جلان 
وسيلة من الوسائل الضرورية اليت يتمكن الربملان عن ابوصفه

. )29(طريقها مباشرة اختصاصه الدستوري
لس كله اي بصورة  والتحقيق قد يتم ممارسته من قبل ا
مجاعية ومبشاركة مجيع اعضاء الربملان الذين يقومون بالتحقيق يف 

خطورة، وقد يتم وغالبا ما يكون هذا املوضوع ذامعنيموضوع
التحقيق من خالل عضو واحد يف الربملان يف موضوع معني 
وهذا النوع اليعد حتقيقًا برملانيًا الن الثابت ان يتم التحقيق 
الربملاين من قبل عدد من االعضاء وليس عضواً واحداً، وقد يتم 

ضاء الربملان من اجل التحقيق من قبل جلنة تشكل من قبل اع
التحقيق يف موضوع معني وتقوم هذه اللجنة باجراء التحريات 
الالزمة للوصول اىل احلقائق الثابتة وتنتهي مهمتها بأنتهاء 
ا، وهناك التحقيق الذي يكون من خالل جلان برملانية  حتقيقا
مشكلة سلفا وحسب اختصاصها ونطاق عملها، حيث

ان عدد من اللجان الربملانية املشكلة يكون لكل برمل
. )30(واملختصة جبوانب معينة 

آلية ممارسة عضو الربملان لصالحية التحقيق وفق قوانني 
:بعض الدول 

الزم القانون االساسي جملس النواب االحتادي : املانيا االحتادية- 1
ء اعضاحالة تقدمي طلب من قبل ربع بتشكيل جلنة حتقيق يف 
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تقوم هذه اللجنة بتقدمي االدلة الثبوتية يف مداوالت جملس النواب
علنية وميكن استثناًء ان تكون املداولة سرية وعند تقدمي االدلة 
الثبوتية يتم تطبيق احكام نظام احملاكمة اجلنائية ضمن مفهوم 
مالئم للحالة وتبقى سرية الرسائل والربيد واالتصاالت اهلاتفية 

ختضع قرارات جلنة التحقيق اىل مراجعة وتوضيحات مصونة وال
قضائية يف حني يكون للمحاكم كل احلرية يف تقدير وتقييم 
احليثيات اليت جرى التحقيق على اساسها ويلزم الدستور احملاكم 

. )31(والدوائر الرمسية بتقدمي املساندة القانونية والوظيفية
لس النواب بقراءة الدستور والنظام الداخ: العراق- 2 لي 

يالحظ عدم وجود نص يف الدستور ينظم التحقيق الربملاين، 
لس النواب قد جاء بأكثر من نص  بينما النظام الداخلي 
منظم لصالحية عضو الربملان يف ممارسة وسيلة التحقيق الربملاين 

:االيت هذه الوسيلة على النحونظمت قدو 
لس النواب من خالل اعضائه صالحية اجراء التحقيق مع - أ

اي من املسؤولني من اعضاء جملس الوزراء مبن فيهم 
رئيس الوزراء واي مسؤول اخر يف السلطة التنفيذية، بشأن أية 
واقعة يرى الربملان ان هلا عالقة باملصلحة العامة او 

. )32(اطننيحبقوق املو 
يتم تشكيل جلان حتقيق حبسب مقتضيات العمل واملوضوعات - ب

املعروضة على جملس النواب وتشكل هذه اللجان مبوافقة اغلبية عدد 
لس او  لس بناء على اقرتاح من هيئة رئاسة ا اعضاء احلاضرين يف ا

. )33(مخسني عضوا من االعضاء
تتمتع جلنة التحقيق بصالحية تقصي احلقائق فيما هو معروض - ج

عليها من قضايا وحيق للجنة دعوة اي شخص لسماع اقواله وفق 
الطرق االصولية وهلا حق االطالع على كل ماله عالقة بالقضية 
املعروضة عليها من دون املساس بالقضايا املعروضة على القضاء 

ء ويتم حتديد اجورهم باالتفاق مع هيئةوهلا االستعانة باخلربا
. )34(رئاسة الربملان

وتوصيات اىل اترفع جلنة التحقيق بعد انتهاء التحقيق تقرير -ء
لس الختاذ  هيئة رئاسة جملس النواب من اجل عرضها على ا

.)35(مايراه مناسبا

اىل الرقابية هذه الوسيلة دف : طرح موضوع عام للمناقشة–ثانيا
اجراء حوار بني الربملان واحلكومة حول موضوع له امهية معينة بقصد 
استيضاح سياسة احلكومة يف امر معني وتبادل الرأي للوصول اىل 

مما جيعلها تبعد ألةعليه الطرفان يف خصوص هذه املسحل يتفق 
ذه الوسيلة طرح  املسائلة امامه سياسيا بشأن هذا املوضوع، ويراد 
موضوع ذي امهية عامة للمناقشة داخل الربملان يشرتك فيها كافة 
اعضائه بقصد استيضاح سياسة احلكومة حول هذا املوضوع وتبادل 

. )36(الرأي بشأنه
الربملان يف عطي بعض الدساتري احلق لعدد من اعضاء تو 

طرح موضوع عام للمناقشة ، يتعلق بالسياسة الداخلية او 
اخلارجية ويستطيع من يشاء من االعضاء املشاركة يف املناقشة، 
على خالف صالحية السؤال الذي خيلق عالقة خاصة بني 
العضو مقدم السؤال والوزير املوجه اليه السؤال، وهذه الصالحية 

اما للحكومة فهي ليست اال مناقشة حرة ترمي اىل التتضمن ا
تبادل وجهات النظر يف جو من التفاهم للوصول اىل افضل 

. )37(سياسة ميكن انتهاجها
الية ممارسة عضو الربملان الختصاص طرح موضوع عام 

:للمناقشة وفق قوانني بعض الدول
اعطى الدستور االجنليزي لعضو الربملان صالحية : اجنلرتا-1

للمناقشة وذلك من خالل منح العضو غري طرح موضوع عام
ا الوزير املختص عن  الراضى او غري املقتنع باالجابة اليت تقدم 
السؤال الذي قدمه، فأنه يستطيع ان يصعد املوقف ويذهب اىل 
لس  ابعد من ذلك ويقوم بأقرتاح تأجيل فض اجتماع ا
ومضمونه هو السؤال مع املناقشة الطويلة، والغرض من هذه 

امهية عامة اجراء مناقشة مطولة حول موضوع ذااملناقشة هو 
دف احلصول على املعلومات الوافية عن السؤال، وقد تلفت 
املناقشة االنتباه اىل موضوع معني فتؤدي اىل املطالبة بأستقالة 

. )38(الوزير او الوزارة مامل تسارع الوزارة اىل اصالح الوضع 
لس النواب : العراق-2 منح دستور العراق والنظام الداخلي 

عضو جملس النواب صالحية طرح موضوع عام للمناقشة  وذلك 
:وفق االلية االتية 
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يقدم طلب طرح موضوع عام للمناقشة وفق الدستور من قبل - أ
مخسة وعشرين عضوا على االقل من اعضاء جملس النواب 

لوزراء او احدى الوزارات ويقدم الستيضاح سياسة واداء جملس ا
الطلب اىل رئيس جملس النواب وحيدد رئيس جملس الوزراء او 

. )39(الوزراء موعدا للحضور امام جملس النواب ملناقشته
وجاء النظام الداخلي مؤكدا ملا نص عليه الدستور مع 
اضافة ضرورة ان يتم حتديد سقف زمين للمناقشة امام الربملان 

وهذه االضافة هلا فوائدها من ، )40(جملس الوزراءمن قبل رئيس 
حيث الزام حضور رئيس جملس الوزراء او الوزير املعين يف موعد 
مناسب من اجل االستيضاح منه عن املوضوع العام الذي قدم طلباً 
للمناقشة فيه، وكان يفضل لو ان النظام الداخلي بني هذه املدة 

النه من املمكن ان اليتقيد على وجه التحديد ومل يرتكها مفتوحة
ذه الوسيلة من الرقابة او ان حياول التهرب منها،  الوزير املعين 

يقدم "لذلك نأمل من املشرع العراقي تعديل هذا النص وفق االيت 
لس موعداً زمنياً اليتجاوز  الطلب اىل رئيس جملس النواب وحيدد ا

ئيس جملس الوزراء او عشرة ايام ملناقشته امام جملس النواب، ويلزم ر 
".الوزير املعين باحلضور يف املوعد احملدد

االختصاص الرقابي على االمور- لثانيالمبحث ا
المالية

اىل جانب ميارس الربملان من خالل اعضائه الوظيفة املالية 
اليت حتمل وظيفيت التشريع والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ،و 

طابعا مزدوجا فهي من جانب تشريع حيث يقوم الربملان بسن 
قوانني الضرائب وقانون املوازنة العامة، ومن جانب أخر مراقبة 

صرف من الداء االنفاق املايل الذي متارسه السلطة التنفيذية 
النفقات والتقرير السنوي الذي يقدمه ديوان احملاسبة للربملان يبني 

صور واالمهال الذي شاب اداء السلطة التنفيذية فيه جوانب الق
واملخالفات اليت ارتكبت خالل السنة املالية، كما يصادق على 
عقد امتياز املرفق العام وعقد القرض العام، واالختصاص املايل 
للربملان خيتلف عن االختصاص التشريعي، ذلك ان التصرفات 

ا تصدر عن الرب  ملان، اال ان كثريا املالية تصاغ يف شكل قانون ال

ا التتضمن  منها ليست سوى قانون من حيث الشكل اال ا
قواعد عامة جمردة وموضوعية كما هي احلال يف القوانني العادية، 
فهي تعد قوانني شكلية والتنشئ مراكز قانونية عامة جمردة مثل 
القوانني املالية اخلاصة بفتح االعتمادات وعمل القروض واملوازنة 

فاهلدف من اصدارها على شكل قانون هو اعطاء صالحية العامة
. )41(الرقابة للربملان على املسائل املالية

ورقابة اعضاء الربملان على االمور املالية تعد جزأً من الرقابة اليت 
ا  ميارسها الربملان على السلطة التنفيذية، وعرفت هذه الرقابة على ا

اليت تتبع ملراجعة التصرفات املالية جمموعة من االجراءات والوسائل 
وتقييم اعمال االجهزة اخلاضعة للرقابة وقياس مستوى كفائتها 
ا على حتقيق االهداف املوضوعية والتأكد من ان االهداف  وقدر
املتحققة هي ماكان جيب ان تتحقق وان تلك االهداف حتققت 

.)42(وفق الضوابط املوضوعة وخالل االوقات احملددة هلا
املالية اليت الرقابية وسنحاول البحث يف اهم الوظائف 

ميارسها عضو الربملان واملتمثلة بسن قوانني املوازنة العامة 
.القرض العام بقانونكل من احلساب اخلتامي و وتصديق  

اقرار الموازنة العامة-المطلب االول 
بيان دور سنحاول من خالل هذا املطلب ان نبحث يف 

عرفت املوازنة العامة ،املوازنة العامة للدولة يف اقرارعضو الربملان 
ا وثيقة تتضمن تقديرا "من قبل الدكتور عادل فليح العلي بأ

ا ملدة حمددة ومقبلة من الزمن غالبا لنفقات الدولة وايرادا
تكون سنة واليت يتم تقديرها يف ضوء االهداف اليت تصبو اليها 

. )43(فلسفة احلكم
ا وثيقة تقدر ايرادات الدولة ومصاريفها  وعرفت ايضا بأ

ا وهي  يف ان واحد وعدت مبثابة توضعلسنة واحدة وتأذن 
وثيقة سياسية تعكس توجهات احلكومة، ووثيقة قانونية جيري 
اعتمادها بشكل قانون، ووثيقة مالية تبني ايرادات الدولة 

.)44(ومصاريفها
بل املشرع من خالل استخدامه وعرفت املوازنة العامة من ق

ا  امليزانية  اجلداول املتضمنة ختمني الواردات –1"ملصطلح امليزانية بأ
السنة املالية ،2. واملصروفات لسنة مالية واحدة تعني يف قانون امليزانية
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كانون الثاين من كل / 1املدة اليت ينفذ خالهلا قانون امليزانية، وتبدا يف 
ا/ 31سنة، وتنتهي يف  .)45(كانون االول من السنة ذا

ا تعد توقعًا او : وتتمتع املوازنة العامة ببعض اخلصائص منها إ
از من قبل الربملان، إذ تعد جمرد وثيقة جيتقديراً لاليرادات والنفقات، 

التعترب ملزمة للسلطةو لتحصيل االيرادات وصرف النفقات 
التنفيذية اذا مل تكتسب هذه الوثيقة صفة املشروعية اليت التأيت اال 

غري قابًل للتنفيذ اي مشروعابعد موافقة الربملان عليها واال ستبقى 
. )46(غري ملزم

وصالحية الربملان من خالل اعضائه يف اقرار او اجازة املوازنة 
من الرقابة املالية الربملانية اليت ميارسها الربملان االعامة تعد نوع

على عمليات حتصيل وانفاق االموال العامة حيث تكفل دساتري 
دول خمتلفة حق الربملان يف الرقابة على عمليات تنفيذ املوازنة 
قبل واثناء وبعد انتهاء السنة املالية، وتعمل الرقابة من اجل 

لعامة يتم وفق ما اقره الربملان من التأكد من ان تنفيذ املوازنة ا
ايرادات عامة ونفقات عامة اي ان الربملان ميارس من خالل 
ا  اعضائه رقابة سابقة والحقة للتصرفات املالية اليت تقوم 
احلكومة، ومرجع هذه الرقابة يعود اىل ان الربملان يعد 

ون له دور املمثل الشرعي الرادة الشعب لذلك جيب ان يك
رئيس يف مراقبة تنفيذ املوازنة العامة اليت وضعت لتحقيق الصاحل 

. )47(العام للمجتمع
وبالنسبة ملراحل اقرار املوازنة العامة يف العراق ودور عضو 

:جملس النواب فيها نبني االيت 
بأعتبار العراق دولة فدرالية فأن الدستور الفدرايل لعام 

دد من خالله صالحيات قد جاء بنص صريح حم2005
السلطات االحتادية، وبني ان صالحية وضع امليزانية العامة 
للدولة ووضع مشروع املوازنة العامة واالستثمارية هي من 

.)48(الصالحيات احلصرية للسلطات االحتادية
ويتم اعداد املوازنة العامة يف العراق من قبل السلطة 

أعداد مشروع املوازنة الفدرالية التنفيذية، حيث تقوم وزارة املالية ب
وتقدميه اىل جملس الوزراء يف شهر ايلول من كل عام لغرض 

)10(املوافقة عليه ومن مث احالته اىل جملس النواب العراقي يف 

. )49(تشرين االول لغرض اقراره

ومرحلة اعتماد املوازنة العامة اي اقرارها من خالل التصويت 
العامة يكون من اختصاص اعضاء جملس على مشروع املوازنة 

لس مث التصويت عليها،  ا ومناقشتها داخل ا النواب بعد قراء
لس النواب صالحية اجراء املناقلة بني ابواب وفصول املوازنة  و
العامة وختفيض جممل مبالغها وله عند الضرورة ان يقرتح على 

. )50(جملس الوزراء زيادة امجايل مبالغ النفقات
والتصويت يكون على مادة مادة ومبوافقة اغلبية اعضاء 
لس حيال املشروع اىل  جملس النواب وبعد اقرار املوازنة داخل ا

. )51(رئيس اجلمهورية للتصديق عليه
ونرى ان من الطرق املناسبة ملواجهة حالة تأخر املوازنة العامة داخل 

ذلك من خالل العمل جملس النواب االخذ مبا اخذ به املشرع الفرنسي و 
باملوازنة الشهرية اىل ان يتم اقرار تصديق املوازنة العامة للسنة اجلديدة، 

تأخر يوذلك ضمانا لعدم حدوث فساد مايل واداري خالل الفرتة اليت 
فيها اصدار املوازنة وايضا من أجل ضمان استمرار العمل يف مؤسسات 

الدولة وخاصة الدولة بشكل اليؤثر على استمرارية عمل مؤسسات
.املرافق العامة منها

والقرض العامالحساب الختامي–الثانيالمطلب 
دور عضو الربملان يف سوف نتناول من خالل هذا املطلب 

.ممارسة الرقابة على كل من احلساب اخلتامي والقرض العام 
بيان النفقات اليت مت انفاقها يقصد به :احلساب اخلتامي :أوال

اليت مت حتصيلها فعليا خالل الفرتة اليت نفذت فيها وااليرادات 
املوازنة، وعادة يعد احلساب اخلتامي بعد انتهاء السنة املالية من 

. )52(من قبل اعضاء الربملانل السلطة التنفيذية وجيب اعتمادهقب
ودستور العراق من الدساتري اليت بينت ان على جملس الوزراء 

املوازنة العامة واحلساب اخلتامي اىل جملس تقدمي مشروع كل من 
. )53(النواب القراره

اي ان احلساب اخلتامي مير مبراحل تتمثل مبرحلة وضع 
مشروع احلساب اخلتامي الذي يكون من اختصاصات السلطة 
التنفيذية من خالل جملس الوزراء وبعد ذلك جيب عرضه على 

.هجملس النواب ليتم اقراره مث اصداره للعمل ب
يقصد به ،اتفاق يربم بني االدارة وشركات: القرض العام : ثانيا
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مالية متخصصة او بنوك، يتم مبوجبه اقراض الدولة مبلغا من 
املال مقابل سداده مع اقساط فوائده تدفع ضمن املدة احملددة 
ا ترتب التزامات  يف العقد، ونظرا خلطورة القروض العامة كو

ا تؤدي اىل فرض ضرائب مالية على عاتق الدولة فض ال على ا
ا، لذلك فأن اغلب الدول تعطي للربملان  على االفراد او زياد

. )54(من خالل اعضائه مراقبة هذه القروض
وجيب قبل ابرام عقد القرض العام احلصول على موافقة 
اعضاء الربملان بغض النظر عن نوع هذا القرض سواء كان عقد 

ويتم اتباع اجراءات شكلية معينة قرض عام داخلي او خارجي 
عند اقرار هذه القروض وهي تشبه االجراءات املتبعة عند اقرار 

. )55(املوازنة العامة للدولة
:ومن التنظيمات الدستورية ملمارسة هذه الرقابة نعرض االيت

فأنه الجيوز عقد قرض1926وفق دستورها لعام : لبنان- أ
عام والتعهد يرتتب عليه انفاق مال من اخلزانة اال مبوجب

. )56(قانون
بني القانون االساسي على ان االقرتاض وعمل : املانيا االحتادية- ب

الكفاالت والتأمينات وغريها من االمور اليت يرتتب عليها نفقات يف 
ا من  السنوات املالية القادمة، مثل هذه االمور حتتاج اىل متويل للقيام 

. )57(خالل قانون احتادي
يعد ابرام عقد القرض العام من صالحيات السلطات : العراق- ج

االحتادية حيث أكد الدستور ان رسم سياسات االقرتاض
والتوقيع عليها وابرامها يعد من االختصاصات احلصرية

. )58(للسلطات االحتادية
ة عقد ومل يبني الدستور أي من السلطات االحتادية هلا صالحي

القرض العام ومن هلا صالحية التصديق على القرض، واملطبق هو 
ماهو متعارف عليه يف اغلب الدول بأن السلطة التنفيذية 
االحتادية من خالل جملس الوزراء هو الذي يربم عقد القرض العام 
وان جملس النواب هو الذي يقوم بتصديق هذا العقد من اجل 

شرع اعادة معاجلة هذه احلالة من اقرارها ونفاذها، ونأمل من امل
خالل النص بشكل واضح على صالحيات السلطة التنفيذية يف 
ابرام عقد القرض العام وربط نفاذه مبوافقة السلطة التشريعية 

.االحتادية عليه

الخاتمة

بعد ان وفقين اهللا سبحانه وتعاىل يف امتام هذا البحث 
)لعضو الربملانالرقايباالختصاص (العلمي املتواضع املوسوم ب

:توصلنا اىل بعض من االستنتاجات والتوصيات ندرجها بااليت
االختصاص الرقايب هي الوظيفة اليت تتعلق بقيام الربملان بتمحيص - 1

وتدقيق اعمال احلكومة الجل مسائلة اجلهات املقصره واختاذ التدابري 
.احلكومة واعماهلا الالزمة يف سيبل التطبيق السليم للقانون ولربامج 

ميارس عضو الربملان دوره الرقايب على السلطة التنفيذية من - 2
خالل جمموعة من الوسائل املبينة واملنظمة وفق دساتري وقوانني 
الدول منها االقرتاح برغبة القائم على اساس تبادل وجهات 
النظر يف شأن موضوع معني ما بني الربملان واحلكومة ، ويالحظ 

ذه الوسيلة لذلك نقرتح عليه االخذ ان املش رع العراقي مل يأخذ 
ا ،خاصة وان عضو جملس النواب ال ميلك صالحية تقدمي 
مشروع قانون ما ،وامنا هذا احلق عائد للحكومة فقط ،لذلك 
فأن وجود هذه الوسيلة يكون هلا دور كبري يف ابداء الربملان رأيه 

.غافل عنها احلكومةبشأن بعض املواضيع املهمة اليت قد تت
من الوسائل االخرى توجيه السؤال ويذهب البعض ان حق - 3

السؤال يعد صوره من صور التعاون وتبادل املعلومات مابني 
اعضاء الربملان والوزارة، والتعد وسيلة من وسائل الرقابة الربملانية، 
وعلى عكس ذلك ذهب رأي اخر اىل ان توجيه السؤال يعد 

قبة احلكومة يف مدى التزامها وتطبيقها للقواعد وسيلة جدية ملرا
القانونية بصورة خاصة لذا فهي تعد وسيلة الستجالء الكثري من 

.االمور ولفت نظر احلكومة اىل املخالفات الستدراكها
سحب الثقة واالستجواب من الوسائل الرقابية املهمة - 4

ب واخلطرة وتوجد عالقة وثيقة ما بينهما  حبيث ميكن عد سح
الثقة اجراًء متممًا لالستجواب كون االستجواب ينتهي يف 
الغالب بطرح موضوع الثقة بالوزير او رئيس الوزراء، وخلطورة 
ذلك فأن الدول اليت منحت هذه الصالحية لعضو 
ا أحاطت هاتني الوسيلتني بضمانات عدة محاية هلا  برملا

الستعمال، ولعدم استغالهلا ملصلحة خاصة او من سوء ا
.العتبار سياسي معني
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التحقيق وسيلة اخرى من وسائل الرقابة اليت تتم من خالل - 5
اعضاء الربملان وله صور عدة ونرى بأن افضل صوره للتحقيق 
الربملاين والذي نقرتح على املشرع االخذ به هو التحقيق الذي 
يتم من خالل جلان برملانية خاصة تضم اعضاء خمتصني يف 

لبحث والتقصي عن املوضوع الذي يتم التحقيق فيه، لكي يتم ا
.احلقيقة وفق اسس موضوعية وعلمية جمردة

6 - ميارس الربملان من خالل اعضائه الوظيفة املالية اىل جانب
وظيفيت التشريع والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ،واليت حتمل 
طابعا مزدوجا فهي من جانب تشريع حيث يقوم الربملان بسن 

املوازنة العامة، ومن جانب أخر مراقبة قوانني الضرائب وقانون 
من خالل الداء االنفاق املايل الذي متارسه السلطة التنفيذية،

التصديق على كل من احلساب اخلتامي والقرض العام 
فيالحظ وجود اشكالية كبرية عند بقانون،وبالنسبة للموازنة العامة

ان من الطرق أقرار املوازنة داخل جملس النواب وتأخر اقرارها ،ونرى 
املناسبة ملواجهة حالة تأخر املوازنة العامة داخل جملس النواب هو االخذ 
باملوازنة الشهرية اىل ان يتم اقرار تصديق املوازنة العامة للسنة اجلديدة، 
وذلك ضمانا لعدم حدوث فساد مايل واداري خالل الفرتة اليت تأخر 

ار العمل يف مؤسسات فيها اصدار املوازنة وايضا من أجل ضمان استمر 
الدولة بشكل اليؤثر على استمرارية عمل مؤسسات الدولة وخاصة 

.املرافق العامة منها

: الهوامش
،مطبعة 1خبتيار غفور البالكي، الوظائف غريالتشريعية للربملان،ط. د)1(

.81ص،2010شهاب،اربيل،
رغيد : الربملان راجعللمزيد حول العوامل املؤثر على الدور الرقايب لعضو )2(

الصلح، الدور الرقايب للمجالس العربية، حنو تطوير العمل الربملاين العريب، 
.201، 209سنة ،ص.م ، ب.ب

ابراهيم هالل املهندي، الرقابة الربملانية على اعمال السلطة التنفيذية يف )3(
.164، ص2011النظام الدستوري القطري،دار النهضة العربية،القاهرة،

امني املشاقبة، يف الرتبية الوطنية النظام السياسي االردين واملسرية . د)4(
.198ص، 2002احلامد للنشر والتوزيع،عمان،،6الدميقراطية،ط

مصطفى صاحل العماوي، التنظيم السياسي والنظام . د)5(
. 27ص، 2009،الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،1الدستوري،ط

السلطة التشريعية يف دول اخلليج العريب، منشورات عادل الطبطبائي، . د)6(
مدحت امحد . د؛ 27جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ،الكويت، ص

، 2يوسف، وسائل الرقابة الربملانية على اعمال احلكومة يف النظام الربملاين، ط
.270، ص2011املركز القومي لالصدارات القانونية، القاهرة، 

دراسة مقارنة للنظام (غازي كرم، النظم السياسية والقانون الدستوري . د)7(
، املكتبة الوطنية، عمان، 1، ط)الدستوري يف دولة االمارات العربية املتحدة

.380ص، 2009
رأفت دسوقي، هيمنة السطة التنفيذية على اعمال الربملان، منشأة . د)8(

.125ص، 2006املعارف، االسكندرية،
عادل الطبطبائي، احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية . د)9(
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ABSTRACT

Member of Parliament practic a range of authority , including jurisdiction regulatory goal of the role of a
member of exercising control over the work of the executive power is exercised by Member of such control
through some of the means that have been identified and organized by the constitution and rules of procedure
of Parliament , and is this means follows ( the proposal desire - to ask the question - Withdrawal confidence -
interrogation - investigation - propose a general topic for discussion) , besides practicing member of
parliament control over some financial functions exercised by the executive branch through its role in ( the
development of tax laws , and the adoption of the general budget , and the ratification of the final account
and the general loan ) , and we will try to Find in this jurisdiction through two sections , the first looking at
ways to exercise parliamentary control , and the second looks at the regulatory jurisdiction on financial
matters





               

       
 

  


                 



















































































