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مستوى التفكير اإليجابي لدى طالبات قسم الطفولة المبكرة (كلية التربية – جامعة الجوف)
Positive thinking level among female students of early childhood Department,
Faculty of Education - Jouf University
د /فاطمه مصطفي سويلم يوسف
Dr: Fatma Moustafa Swilam Youssef
استاذ مساعد ،قسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية ،جامعة الجوف ،المملكة العربية السعودية
Email: fmyoussef@ju.edu.sa

ملخص البحث باللغة العربية
يهدف البحث الحالي إلى التعرف على مستوى التفكير اإليجابي لدى طالبات قسم الطفولة المبكرة – كلية
التربية – جامعة الجوف والكشف عن األبعااد األكرار انتشاااا للتفكيار اإليجاابي لاديهن .ولقاد مام اختيااا العيناة مان
( )03طالبة بالعينة االستطالعية و( )921طالبة بالعيناة االساساية ،للتأكاد مان الائاا
المستادم .اشتملت ادوات البحث على مقيا

السايكو مترياة للمقياا

التفكير اإليجابي (إعاداد إباراييم )2399 ،المكا نو مان ( )993فقارة

موزعة على عشرة محاوا .وكا من ايم نتا ج البحث اامفاع مستوى التفكير اإليجاابي بشاك ملحاو  ،حياث بلا
المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لداجات الطالبات على مقيا

التفكير اإليجاابي ( )%21.12( ،)91..91علاى

الترميب .وجدت فروق بين أبعاد التفكير اإليجابي موضع الدااسة وفقا لتوزيع المتوسط الحساابي والنسابة المئوياة
لكال منهم حيث جاء التفاؤل والتوقعات اإليجابياة فاي الترمياب األول بينماا جااءت المجازفاة اإليجابياة فاي الترمياب
األخياار .وج ادت فااروق رياار دالااة إحئااا يا بااين الطالبااات مبعااا لمسااتويامهن الدااسااية الماتلفااة (األول ،الرالااث،
الاامس ،السابع) على مقيا

التفكير االيجابي.

الكلمات المفتاحية :التفكير اإليجابي ،مقاييس ،طالبات كلية التربية.
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Positive thinking level among female students of early childhood Department,
Faculty of Education - Jouf University
Dr: Fatma Moustafa Swilam Youssef

Abstract:
The current research aims to identify the level of positive thinking among
female students of Early Childhood Department, Faculty of Education, Jouf
University, and to uncover the most common dimensions of positive thinking among
them. The sample was chosen from (30) female students for the exploratory sample
and (129) female students for the basic sample, to verify the psychometric properties
of the scale used. The research tools included the Positive Thinking Scale (Prepared
by Ibrahim, 2011) consisting of (110) items distributed on ten axes. One of the most
important results of the research was a marked increase in the level of positive
thinking, as the arithmetic mean and percentage of female students grades on the
positive thinking scale were (197.16) and (89.62%), respectively. There were
differences between the studied dimensions of positive thinking according to the
distribution of the arithmetic mean and the percentage for each of them, where
optimism and positive expectations came in the first place, while positive risk came in
the last order. Non-statistically significant differences were found between female
students according to their different academic levels (first, third, fifth, seventh) on the
positive thinking scale.

Key words: Positive Thinking, Standards, Female Students of faculty of Education
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المقدمه:
يعد التفكير اإليجابي أحد أنواع التفكير التي قدمها علم النفس اإليجابي والذي يركز على وجود الفنيات
واإلجراءات التي يمكن أ يتعلمها البشر والتي مدفعهم للسيطرة على عقولهم ومفكيريم ومحقيق أحالمهم كما يعد
من المهااات التي مساعد الطالب على مطوير قداامهم وإمكانيامهم الذينية ،ويحد من التسرع في امااذ القرااات
الااطئة (أبو حالوه.)22 :2392 ،
ويرمبط التفكير اإليجابي إامباطا وثيقا بالنجاح في ك مجاالت الحياة ،والفرد كي يحقق النجاح ويحيى
حياة متوازنة يجب أ يغير نمط مفكيره واسلوب حيامه ونظرمه مجاه نفسه واآلخرو  ،والمواقف التي محدث له
(الدليمى وآخرو .)229 : 2390،
ويذكر (إبراييم وآخرو  )192 :2391 ،أ الجوانب اإليجابية بالشائية السوية معد مئداا للسعادة
الحقيقية حيث مساعد الفرد على التفاع اإليجابي مع اآلخرين وممكنه من أ يحدد لنفسه أيدافا أو أ يكو قاداا
على مواجهة الئعاب.
وللتفكير اإليجابي أيمية منبع من بث التفاؤل في النفو  ،فكلما زادت مرونة اإلنسا في التفكير ،كلما
صاا من السه

عليه مجاوز لحظات الفش والتعام

معها على إنها خبرات يتعلم ويستفيد منها (السر،

.)29:2392
كما أ األفكاا اإليجابية مساعدنا على الشعوا بالتحسن واالامياح واؤية األشياء في شك أفض
والتئرف بعقالنية وبئواة عملية ،وكذلك فإ األفكاا المتفا لة واإليجابية محسن من فرص النجاح في العم
والحياة اإلجتماعية (بدير.)0.:2331،
ويرى (ديبونو( ،)02 :2339 ،الفقي )28 :2331 ،أنه عندما يستطيع الفرد أ يحدد طريقة مفكيره
فعند ذ يستطيع أ يزي الكرير من المشاعر رير المرروب فيها ،والتي ابما معيفه عن محقيق األفض لنفسه إذا
اختاا أ يفكر بإيجابية .حيث يعد التفكير اإليجابي مئداا لحرية اإلنسا وقومه ألنه سيحراه من معاناة التفكير
السلبي ،فمن المحتم أال يستطيع التحكم في الظروف ولكن يستطيع التحكم في أفكااه فالتفكير اإليجابي يؤدى
إلى الفع اإليجابي والنتا ج اإليجابية.
ولذلك مرى الباحرة أ التفكير اإليجابي الفعال والمنظم يوص الفرد إلى السعادة والحياة المنتجة .حيث
يعتبر التفكير من العوام االساسية في حياة اإلنسا فهو الذي يساعد على موجه الحياة ومقدمها ،كما يساعد على
ح العديد من المشكالت ومجنب الكرير من السلبيات.
ومن ينا فا البحث الحالي سعى إلى قيا

مستوى التفكير اإليجابي لدى عينة من الطالبات بقسم

الطفولة المبكرة ،كلية التربية ،جامعة الجوف بأبعاده اآلمية (التفاؤل والتوقعات اإليجابية ،الضبط االنفعالي
والتحكم في العمليات العقلية ،حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي ،الشعوا العام بالرضا،
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التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرين ،السماحة واألايحية ،الذكاء الوجداني ،التقب رير المشروط للذات ،مقب
المسؤولية الشائية ،المجازفة اإليجابية).

مشكلة البحث:
معتبر مهااات التفكير اإليجابي بمرابة أدوات حيوية والتي يحتاجها الفرد في عئر ملئ بالتغيرات
السريعة والمتالحقة حتى يمكنه التعام بفاعليه مع أي نوع من المتغيرات في المستقب ومن معالجة المعلومات
التي يحئ عليها معالجة صحيحة ،وبالتالي فإ مدايب الطالب على مهااات التفكير اإليجابي يسهم في معدي
امجايه إلى اإليجابية ويحسن من قداامه المعرفية ويكسبه القداة على أداء المهام بكفاءة وفاعلية (عبد
الستاا( ،)2399،إبراييم وآخرو .)198 :2391 ،
ويمنح التفكير اإليجابي الفرد حالة من السعادة الداخلية من خالل إماحة الفرصة له للتعام مع المشكالت
التي مواجهه بطريقة رير نمطية ،ولذلك يسعى اإلنسا جايدا إلى أ مكو حيامه مليئة بالسعادة والنجاح
المتواص في شتى مجاالت الحياة ويحاول الوصول إلى مرادة بتحسين مستويامه الفكرية ،وذلك بتبني منهج
فكرى سليم عن نفسه وعن مجتمعه وأ يداب نفسه عن التالي عن األفكاا السلبية التي محد من قداامه (عبد
الستاا.)92 :2399 ،
وممر المجتمعات بئفة عامة والمجتمع السعودي بئفة خاصة في يذه األيام بأزمة اجتماعية ،حيث
متطلب ملك األزمة األخذ بالمتغيرات اإليجابية على المستويين الفردي والجماعي ،ليس من أج المساعدة على
مافيف المعاناة الجسمية والنفسية واالجتماعية لدى األفراد فحسب وإنما لرفع كفاءمهم في مواجهة الحياة
الضارطة ومشكالمها اليومية.
كما أ لهذه االزمات مأثير سلبي على الطالب في شتى جوانب حيامهم سواء كانت اقتئادية أو
اجتماعية أو نفسية أو صحية .وحتى يستطيع الطالب مواجهة يذه األزمات بحيث ال مؤثر على حيامهم ومستقبلهم
الدااسي البد أ متسم شائيتهم باإليجابية والتفاؤل وأ يكونوا بعيدين عن الضغوط النفسية ومتحقق لهم السعادة
النفسية التي مؤدى بهم لشائيات ذات صحة نفسية جيدة.
ونظرا أليمية التفكير اإليجابي لبناء شائية سوية قاداة على مواجهة األزمات فإ الحاجة مدعو إلى قيا

يذا

المتغير.
وتتحدد مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ما مستوى التفكير اإليجابي لدى عينة من الطالبات بقسم الطفولة المبكرة ،بكلية التربية؟
 ما يي األبعاد األكرر شيوعا للتفكير اإليجابي بين الطالبات الجامعيات بقسم الطفولة المبكرة كلية التربية؟

فروض البحث:
 ما مستوى التفكير اإليجابي لدى طالبات قسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية؟
 يوجد اختالف ومباين ألبعاد التفكير اإليجابي بين الطالبات الجامعيات بقسم الطفولة المبكرة ،بكلية التربية؟
10
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 ما يي األبعاد األكرر شيوعا للتفكير اإليجابي بين الطالبات الجامعيات بقسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية؟

هدف البحث:
يهدف البحث الحالي إلى:
 التعرف على مستوى التفكير اإليجابي لدى طالبات قسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية.
 الكشف عن األبعاد األكرر انتشااا للتفكير اإليجابي بين الطالبات الجامعيات بقسم الطفولة المبكرة ،بكلية
التربية.
أهمية البحث:
مكمن أيمية البحث الحالي فيما يلي:
األهمية النظرية:
 يستمد يذا البحث أيميته من خالل مناوله للعديد من المتغيرات الهامة والتي قد مبدو ذات أيمية ومأثير
بال في حياة األفراد وطريقة مفكيريم اإليجابي.
 قد مفيد نتا ج يذه البحث في معزيز مفهوم التفكير اإليجابي والذي ينعكس بدواه على شائية الطالبات
ومقدمهم الدااسي.
 قد يكو يذا البحث إضافة إلى التراث السيكولوجي الذي ابما قد يسايم في إثراء المكتبة النفسية
والعربية.
األهمية التطبيقية:
يستمد يذا البحث أيميته التطبيقية من كونه يسايم في الوقوف على مستوى التفكير اإليجابي لدى
الطالبات الجامعيات ،وكذلك محديد االبعاد االكرر شيوعا لديهم ،حيث يمكن بناء برامج إاشادية ومنموية أو
أساليب ومنايج دااسية مسايم في افع مستوى الفعالية لهؤالء الطالبات عبر ملك المرحلة الحيامية الهامة.
حدود البحث:
الحدود البشرية  :مكونت عينة البحث من ( )921طالبة بقسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية ،جامعة الجوف.
الحدود الزمانية  :مم إجراء ومطبيق البحث على طالبات قسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية ،جامعة الجوف.
الحدود المكانية  :أجري يذا البحث خالل الفئ الدااسي األول من العام الجامعي 9229يـ  2323 ،م
مصطلحات البحث
التفكير اإليجابي:
يعرف التفكير اإليجابي بأنه (عمليه وجدانية ومعرفية يستطيع الفرد من خاللها التحكم في أفكااه
ومشاعره ومبنى أفكاا ومشاعر إيجابية مجعله أكرر مرونة ومفاؤال وواثقا في امكانامه وقداامه وأكرر محكما في
انفعاالمه ومقبال للمسؤولية الشائية عند مواجهة مشكالت الحياة مما يساعد على الوصول إلى حلول إيجابية
لهذه المشكالت (عبد الرسول.)20. :2392 ،
11
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وتعرف الباحثة التفكير اإليجابي (أنه نمط من أنماط التفكير الذى يقوم الفرد من خالله باستادام العق
بطريقة واعية وفعالة حتى يتمكن من مواجهة الئعاب والمشكالت التي مواجهه مما يزيد من إمكانيات الفرد
وقداامه وثقته بذامه ،ويبعده عن التفكير السلبى).
وتعرف الباحثة التفكير اإليجابي إجرائيا بانه (الداجة التي محئ عليها الطالبة على مقيا

التفكير اإليجابي).

ويتكون التفكير اإليجابي كما ذكر (إبراهيم( ،)221-208 :8002 ،إبراهيم( ،)802-291 :8022 ،أحمد،
 )221 :8022من عدة مهارات أهمها:
 )9التوقعات اإليجابية والتفاؤل :أ يحقق الفرد مكاسب متعددة في ماتلف جوانب حيامه ،فضال عن زيادة
مستوى التفاؤل وما يتوقعه من نتا ج إيجابية في حيامه الئحية والشائية واالجتماعية والمهنية .ومعرفه
(عبد الرسول )202 :2392 ،بأنه سمه في الشائية مجع الفرد ينظر إلى المستقب بأم ويتوقع أفض
النتا ج مما يجعله يسعى إلى محقيق أيدافه ويركز على نقاط الرقة بدال من نقاط الضعف.
 )2التقبل اإليجابي لالختالف مع اآلخرين :أي مبنى أفكاا وسلوكيات اجتماعية مدل على مفهم االختالف بين
النا  ،والنظر لها بمنظوا إيجابي.
 )0الذكاء الوجداني :يي الئفات الشائية والمهااات االجتماعية والوجدانية التي ممكن الفرد من مفهم
مشاعر وانفعاالت اآلخرين ،ومن ثم يكو أكرر قداة على فهم حيامه النفسية واالجتماعية.
 )2الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات العقلية :يستطيع الفرد موجيه انتبايه بمهاامه الماتلفة ،وقداامه على
التاي في امجايات سليمة ومفيدة متالءم مع متطلبات الئحة النفسية ومنمية اصيده المعرفي المال م
لعمليات التوافق النفسي واالجتماعي.
 )8حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي :ما يميز الفرد من امجايات إيجابية نحو إمكانيات التغير بما في ذلك
من االيتمام بالمعرفة وحب التعلم ،ويتسم أصحاب يذا النمط بالنظرة اإليجابية.
 )1السماحة واألريحية :مبنى أفكاا وسلوكيات منظر للماضي بئفته أمر مضى ،وأ متقب الواقع بما فيه من
محديات دو أ مغف عما به من أموا مستحيلة ال يمكن مغييريا ،والقبول بما ال يمكن مغييره.
 ).الشعور العام بالرضا والسعادة :وذلك بتحقيق األيداف العامة في الحياة بما في ذلك مستوى المعيشة
واإلنجاز والتعليم .ويعرفه ( (Gilligan& Huebner, 2002: 1150بأنه مقييم الفرد لمجاالت معينة في
حيامه ويي الرضا عن األسرة – الرضا عن األصدقاء -الرضا عن الجامعة – الرضا عن البيئة – الرضا
عن الذات.
 )2المجازفة اإليجابية :يتسم الفرد بقداات أعلى من حب االستطالع والرربة في اكتشاف المجهول ومقب
الغموض ،ومن ثم يكو أكرر قداة على امااذ القرااات اإليجابية الفعالة والمجازفة المحسوبة حيث مؤي
ملك المهااات الفرد للتعام مع متطلبات سوق العم التي يريديا مجتمعه.
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 )1التقبل غير المشروط للذات :ويعنى الرضا لدى الفرد من إمكانات ومجنب عدم محقير الذات أمام اآلخرين
بهدف الحئول على انتبايهم أو عطفهم أو حتى مجرد لفت األنظاا .
 )93تقبل المسئولية الشخصية  :الفرد اإليجابي يو الذى ال يتعذا بقلة وضيق الوقت  ،وال يلقى باألعذاا على
اآلخرين ولديهم الشجاعة لتحم المسؤولية بدو مردد .

اإلطار النظري:
مفهوم التفكير اإليجابي:
عرف الرقيب ( )2332التفكير اإليجابي بأنه " أسلوب متكام في الحياة ويعنى التركيز على
اإليجابيات في أي موقف بدال من التركيز على السلبيات " .
ويشير كال من (علة وآخرو ( ،)2391 ،عبد الرسول )93 :2392 ،بأنه أسلوب متكام في التفكير
ياتبره الطالب ويعكس موقعامه اإليجابية نحو حيامه اليومية والمستقبلية وقناعته بالقداة على محقيق النجاح.
ويرى الطمالوى ( )239.بأنه قداة الفرد اإلاادية على مقويم معتقدامه وأفكااه والتحكم فيها وموجيهها
مجاه محقيق ما موقعه من النتا ج الناجحة ،حيث يعتبر التفكير اإليجابي نمط من أنماط التفكير المنطقي التكيفي
الذى يبتعد فيه الفرد عن أخطاء التفكير الهدامة.
ويؤكد كال من ( الكاملى وآخرو ( ،)2391 ،عبد الرسول )93 :2392 ،على أ التفكير اإليجابي يعنى
أ يفكر الشا

بهدوء ومركيز وأ يتحكم في افكااه ويوجهها وجهة إيجابية متفا لة بدال من موقع االشياء السيئة

 ،وأ يكو لديه ثقة بذامه وإيما باهلل وا محم أفكااه الشجاعة والحما

والتئميم على مواجهة أي موقف أو

صعاب مواجهه.
ويعرف (األنئااي( ،).2 :2392 ،شحامه )2 :2398 ،التفكير اإليجابي على أنه نمط من أنماط
التفكير يرمقى بالفرد ويساعده على محقيق أيدافه ،والوصول إلى نتا ج أفض عبر نتا ج إيجابية ،وأ يمتلك
معتقدات وقناعات ااساة ذات طابع مفاؤلى حتى يكو أكرر مفاؤال ويذا يجعله قاداا من وضع موقعات إيجابية
لابرامه المستقبلية وخبرات اآلخرو  ،ويشم التفكير اإليجابي قداة الفرد على التعلم في المواقف الضارطة،
ويعتبر مفكير بنا ي يشم قداة الفرد على التركيز واالنتباه للوصول إلى حلول مرضية بقداات إبداعية.
ويرى ) (Simon, 2012: 25التفكير اإليجابي بأنه مسألة معلم التفكير بإيجابية أكرر ،ويو امجاه عقلي
يعترف بافكاا وكلمات وصوا العق التي موص إلى النمو والتوسع والنجاح ،وموقع النتا ج الجيدة والمفضلة.
ومن منظوا (الفقى( ،)221 :2399 ،عبد الرحمن )23 :2398 ،فإ التفكير اإليجابي يو مئدا القوة
والحرية ألنه يساعد اإلنسا على التفكير حتى يجد الح وبذلك يستطيع الفرد التحرا من معاناة وسجن التفكير
السلبي وآثااه السلبية.
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بينما عرفت (عبد الرسول )92 :2392 ،التفكير اإليجابي بأنه عملية وجدانية ومعرفيه يستطيع الفرد
من خاللها التحكم في أفكااه ومشاعره ومبنى أفكاا ومشاعر إيجابية مجعله أكرر مرونة ومفاؤال وواثقا في
إمكانامه وقداامه وأكرر محكما في انفعاالمه ومقبال للمسؤولية الشائية عند مواجهة مشكالت الحياة.
ويعرف ) (Sasson, 2011: 691التفكير اإليجابي على انه االمجاه العقلي الذي يحدد من خالله االفكاا
والكلمات والئوا التي مسهم في محقيق النمو والتوسع والنجاح.
ومرى (بكاا )2390 ،با التفاؤل يمر التفكير اإليجابي بك ما محمله يذه الكلمة من معنى والنظر إلى
الجمي في ك شيء والبحث عن الجانب المرير في الحياة وإ كانت ومضة ضوء.
وقد ينظر إلى التفكير اإليجابي بأنه الطريقة التي يفكر بها الفرد ومنعكس إيجابيا على مئرفامه مجاه
األشااص واألحداث (عبد الرحمن.)012 :2398 ،
ويعرفه ) (kelly, 2013بأنه الوعى والجهد المتعمد والمداو

إلدااة الفرد لوقته وانفعاالمه وحديره

وسلوكيامه رير اللفظية  ،ومعتقدامه بالطريقة التي مؤدى إلى أمكانية حدوث أكرر النتا ج إيجابية .
ويحدد ) (Caprara & Cervone, 2003التفكير اإليجابي بانه وعى الفرد بأمكانامه وقداامه التي
يستادمها في مواجهة متطلبات الحياة اليومية .
ويمر

التفكير اإليجابي على انه مجموعة من األنشطة واألساليب التي يستادمها الفرد لمعالجة

المشكالت بطرق عقلية بناءة ،واستادام استراميجيات التفكير لتدعيم ثقة الفرد في ذامه للنجاح من خالل مكوين
أنظمة وأنساق عقلية منطقية ذات طابع مفاؤلي ،مسعى للوصول لح المشكلة باإلضافة إلى نزعته إلى ممااسة
سلوكيات مجع حيامه ناجحة ويكو ااضيا عنها (سعيدة ( ،)932 :2331 ،الكشكى.)211 :2392 ،
ومعرفه (النفيسة وعبد الرسول )2323 ،بأنه قداة الطالبة على مواجهة ما يعترضها من عوا ق في
سبي محقيق يدفها من خالل التوقع اإليجابي والنظرة التفاؤلية لألموا وثقتها بذامها وإدااكها إلمكانيامها ومفتح
ذينها وسيطرمها على عمليات التفكير لديها ومقدامها على التوافق مع المواقف الجديدة والتعبير عن آاا ها بك
حرية.
ومن خالل التعريفات السابقة:
نلمس أنه من الممكن أ يكو ألي إنسا ا يكو إيجابيا ،ولكن التحدي األكبر له عندما يواجه
مشكالت ومحديات الحياة ،حينئذ عندما يواجه ملك التحديات بك يدوء وشفافية وثقة بنفسه وذامه ويستطيع مناول
ملك التحديات من منظوايا اإليجابي ،ومظهر الكفاءة والقداة على اإلنجاز ،ويستطيع االستمتاع بالحياة مع نفسه
واآلخرو  ،نستطيع فعال أ نقول إ يذا اإلنسا يفكر ويسلك طريقا إيجابيا ويوضح الشك اقم ( )9مايية
التفكير اإليجابي:
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شكل ( :)2يوضح ماهية التفكير اإليجابي
أبعاد التفكير اإليجابي
أبعاد التفكير اإليجابي من وجهات نظر متعددة كما في الجدول التالي:

قامت الباحرة بتلاي

جدول رقم ( :)2ملخص ألبعاد التفكير اإليجابي من خالل الدراسات السابقة
الباحث

السنة

أبعاد التفكير اإليجابي

إبراييم ،عبد الستاا

2332

التفاؤل والتوقعات اإليجابية ،الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات العقلية ،حب التعلم والتفتح

قاسم ،عبد المريد

2393

عبد الرحمن ،عال

2390

الئيدا  ،محمد

2392

العقلي ،الشعوا العام بالرضا ،التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرين ،السماحة واألايحية،
الذكاء الوجداني ،التقب رير المشروط للذات ،مقب المسؤولية الشائية ،المجازفة اإليجابية.
الضبط االنفعالي ،التحكم في العمليات العقلية ،حب التعلم والتفتح على الابرة ،الشعوا
بالرضا ،الرصيد المعرفي الئحي ،التسامح مع االختالف عن اآلخرين ،مقب المسؤولية
الشائية ،مقب الذات رير المشروط ،المسامحة واألايحية ،الذكاء االجتماعي.
مقب المسؤولية الشائية ،التقب رير المشروط للذات ،الضبط االنفعالي والتحكم العقلي في
االنفعال ،التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرين.
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لالختالف ،السماحة واألايحية ،الذكاء الوجداني.
البحيرى ،محمد

2398

المرونة المعرفية ،التوقع اإليجابي ،مقب االختالف ،الرضا عن الذات.

النجاا والطالع

2398

التوقعات اإليجابية والتفاؤل ،حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي ،الشعوا العام بالرضا،

السيد وآخرو

2391

الكاملى وآخرو

2391

حديث الذات اإليجابي ،التوقع اإليجابي.

اسليم ،يوسف

239.

التوقعات اإليجابية نحو المستقب  ،المشاعر اإليجابية ،مفهوم الذات اإليجابي ،الرضا عن

جابر ،رادة

239.

التوقعات اإليجابية ،مقب الذات ،مقب اآلخرين ،التحكم في االنفعاالت ،المرونة في التفكير

الطمالوى ،محمد

239.

التوقع اإليجابي والتفاؤل ،الحديث الذامي اإليجابي ،القيادة الذامية لألفكاا.

عبد الرسول ،حنا

2392

التفاؤل والتوقعات اإليجابية ،االمزا االنفعالي ،المسؤولية الشائية.

عبد الرازق ،وفاء

2392

التوقعات اإليجابية والتفاؤل ،الضبط االنفعالي ،مقب المسئولية االجتماعية ،التقب اإليجابي

النفيسة وعبد الرسول

2323

التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرين ،السماحة واألايحية ،الذكاء الوجداني ،التقب رير
المشروط للذات ،مقب المسؤولية الشائية ،المجازفة اإليجابية.
التوقعات اإليجابية والتفاؤل ،الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات العقلية العليا ،حب التعلم
والتفتح المعرفي الئحي ،الشعوا العام بالرضا.

الحياة ،المرونة اإليجابية.

لالختالف عن اآلخرين ،الشعوا بالرضا.
التفاؤل ،الرقة بالنفس ،المرونة الفكرية.

أهمية التفكير اإليجابي:
يذكر كال من )( ،(Cherry, 2014العازمى )911 :239. ،أ التفكير اإليجابي له فوا د حيامية
ومعليمية عديدة منها الشعوا بالسعادة ومحقيق النجاح الدااسي وزيادة الرقة بالنفس وامااذ القرااات الئا بة
والتفاؤل والقوة لمواجهة المواقف الضارطة والمرونة العقلية عند مواجهة التحديات والئعاب.
كما مرى (عئفوا )88 :2390 ،أ التفكير اإليجابي متمر أيميته في قداة الفرد في إقامة عالقات اجتماعية
إيجابية مع اآلخرو والتميز بقداات إبداعية والتركيز على ح المشكالت والقداة على التحكم في االنفعاالت
والسلوك والرربة في التغيير.
ويشير ) (Diaz, 2006,117إلى أ طريقة التفكير اإليجابي مكسب الفرد االعتماد على الذات والرقة بالنفس
والعديد من الئفات اإليجابية والضرواية للتعام مع محديات المستقب .
ويؤكد ) (Belching, 2012أ التفكير اإليجابي يزيد من مقييم الفرد لذامه بطريقة إيجابية باعتبااه نمط من
انماط التفكير في ضوء إدااكه لح المشكالت.
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وللتفكير اإليجابي كما وضح (السر )29 :2392 ،أثر فعال في أنفسنا وأموا حيامنا اليومية والمستقبلية
من بث للتفاؤل في النفو

فكلما زادت مرونة اإلنسا في التفكير كلما كا من السه عليه مجاوز لحظات الفش

والتعام معها على أنها خبرات يتعلمها ويستفيد منها .ويضيف (العمري )20 :2392 ،أ للتفكير اإليجابي أيمية
وفوا د منها ما يلي:
 عندما نفكر بإيجابية منجذب إلينا المواقف اإليجابية ،والعكس عندما نفكر بالمواقف السلبية فستنجذب
إلينا المواقف السلبية.
 اإليجابية في عقولنا ومشاعرنا مئنع اإليجابية في حيامنا والطاقة والتفاؤل والقداة على الدفاع عن
النفس.
 إ الشا

الذي يفكر بطريقة إيجابية يعتمد على نفسه ويستهوى ما حوله ويطلق القداات إلى محقيق

الهدف.
 التفكير اإليجابي مفكير موالدي حيث مئدا منه المقترحات العملية والملموسة ويدفه الفعالية والبناء.
 التفكير اإليجابي يحدث مغيرا إيجابيا بناءا داخ نفسك ويذا يعود باألثر النافع في شائيتك وكافة
نشاطامك.
كما أ التفكير اإليجابي يجلب السعادة ويمنح الفرد السعادة الداخلية ويجعله واثقا من نفسه يحب التغيير
وخوض المااطر في سبي

النجاح ويتيح للفرد التعام مع المشكالت التي مواجهه بطريقة رير منطقيه

()( ،Hamilton, 2005,108السيد وآخرو  ،)2391 ،ولكي يحقق اإلنسا السعادة ويعيش حياة متوازنة يجب
أ يغير اإلنسا من طريقة مف كيره ،أسلوب حيامه ،نظرمه مجاه نفسه ،النا  ،االشياء ،والمواقف التي محدث له
والسعي الدا م إلى مطوير جميع جوانب حيامه.
مما سبق يتضح أ التفكير اإليجابي يرمبط اامباط وثيقا بحياة الفرد ونجاحه في جميع مجاالت الحياة
ومحقيق النجاح الدااسي ،ويزيد من ثقة الفرد وقدامه على امااذ القرااات الئا بة ،ويجع اإلنسا ااضيا عن
حيامه ،ويمتلك مرونة في التفكير وطموحات عديدة في المستقب ويسعى دا ما جايدا في محقيقها.
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سمات المفكر اإليجابي:
يعطى الشك التالي كما ذكر (بركات( ،)1 :2392 ،عبد الرحمن )29 :2398 ،ملائا للسمات التي
يتميز بها الفرد اإليجابي عن ريره من االفراد:

شك اقم ( :)2سمات الشا

اإليجابي

ويضيف (السيد وآخرو ( ،)2391 ،عبد الرازق )2392 ،بأ الفرد اإليجابي يعتقد دا ما با المعااف
منمو من خالل الجهد واإلصراا عبر المراح الدااسية والعمرية الماتلفة ،ويضعو ألنفسهم أيداف محددة
ولديهم القداة على التفكير اإلبداعي وامااذ القراا (النجاا والطالع ،)2398 ،ويتميز بالتروي وعدم االندفاع
والقداة على التحكم في األفكاا وموجيهها.
ويتمتع الفرد اإليجابي بتقدير عال لنفسه فيمي نحو االستقاللية في التفكير وثبات الشائية ،االمزا
االنفعالي مما يجعله يشعر بالمودة نحو األسامذة واالمجاه الموجب نحو المقراات الدااسية مما يساعد على
التوافق الدااسي مما ينعكس ذلك بالنظرة اإليجابية نحو المستقب والشعوا بالرضا والسعادة (الطمالوى،
( ،)239.جابر .)239.
ومضيف (النفيسة وعبد الرسول )2323 ،بأ الشا

اإليجابي يسعى إلى التطوير والتغيير نحو

األفض  ،مقب النقد بئدا احب ،يحدد قا مة باأليداف قئيرة المدى وبعيدة المدى ،ووضع استراميجيات منظمة
لتحقيقها مهما كانت المئاعب ،التمتع باإلاادة والئبر والعزيمة والمرابرة ،التعام مع المشكالت بمرونة
وأايحية.
معوقات التفكير اإليجابي:
يمكن إجمال معوقات التفكير اإليجابي كما ذكرمها (كاندى )22-00 :2393 ،فيما يلي:
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 ضعف اإليما بالهدف وبمعتقدات الفرد اإليجابية.
 الابرات السابقة :أي خبرات الفرد السابقة وخاصة السبع سنوات األولى من حياة الفرد ،حيث يتشك
في ملك الفترة ما يقرب من  % 13من القيم التي يكتسبها الفرد من الوالدين والعا لة والمداسة
واألصدقاء فلو كانت سالبة فهي مؤثر بشدة على الفرد في كافة النواحي ومنها التفكير.
 رياب الهدف :أي عدم وجود يدف محدد في حياة اإلنسا يجعله ال يستغ قداامه فيعيش في ضياع.
 الاوف من الفش  :إذ يشعر الفرد بأنه حتما سيفش إذا أقدم على أي عم .
 الحديث الذامي للفرد فهو يرمد إليه مماما كئدى الئوت.
 المؤثرات الداخلية :يي محديات الفرد مع نفسه ويي من أكبر التحديات التي مواجه ومؤثر على مفكيره.
 المؤثرات الاااجية :معتبر من أيم عوام ضياع االيداف والتفكير السلبي فعلى سبي المرال قد يتأثر
الفرد بئديق له فيسلك مرله فالمؤثرات الاااجية قد مكو أشااص أو وسا

إعالم أو رير ذلك والتي

قد معتبر من ايم أسباب التفكير السلبي.
 العيش في الماضي :وخاصة لو معلم الفرد من الماضي فيجد نفسه سجينا في األحاسيس السلبية التي ليس
لها وجود إال في الذاكرة.
 الاوف من المواجهة :يي عدم القداة على المواجهة.
ويمكن ملاي

ما سبق في شك اقم ( )0التالي:

شكل ( :)1معوقات التفكير اإليجابي
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استراتيجيات تنمية التفكير اإليجابي:
يناك مجموعة من االستراميجيات التي ذكرت في العديد من الدااسات والكتب مر (الفقى،)2399 ،
(فررلى( ،)2392 ،النفيسة وعبد الرسول )03 :2323 ،ويمكن إجمالها كما يو مبين في شك ( )2كما يلي:
-١استراتيجية تغير الماضي:
حيث يفكر الفرد في مجربة سلبية حدثت له في الماضي ،مع مالحظة احاسيسه وكلمامه وسلوكه ويفكر
في األشياء التي معلمها من خالل يذه التجربة ،ويتاي الفرد بانه يعود بالزمن ويواجه نفس التحدي ،ويستعم
الكلمات المناسبة والسلوكيات االفض (سيجد ا احساسه أصبح أفض ).
- ٢إستراتيجية المثل األعلى:
حيث يفكر الفرد في مشكله مواجهه اال  ،ويالحظ سلوكه وأحاسيسه واسلوبه في التئدي لها ،ويفكر في
مر أعلى يعتبره قدوة له في االمزا والحكمة ثم يتاي الفرد ا مرله االعلى يو من يواجه يذا الموقف (كيف
سيكو سلوكه  -اسلوبه  -ايدافه  -مركيزه  -معبيرات وجهه -كلمامه) ،ومن ثم يالحظ الفرد مغير مئرفامه
وأحاسيسه إلى االفض حيث انه إكتسبها من مرله االعلى.
- ٣إستراتيجية الشخص األخر:
عندما مفكر في مح ٍد مع شا

اخر مواجهه في حيامك (بينكما مشكله -سوء فهم) ،ماي نفسك في شاشة

العرض وانت متئرف مع يذا الشا

 ،مع مالحظتك ،لكلمامك ،سلوكك ،منفسك ،أحاسيسك ،أفكااك ،اعتقادامك

عن الشا

وعن الموقف ،ماي انك الشا

االخر اال  ،الحظ اعتقاده عن الموقف وعنك وعن مئرفه معك،

والحظ التغير الذي حدث في احاسيسك وسلوكك.
- ٤إستراتيجية تغيير التركيز:
في يذه اإلستراميجية يركز الفرد على يدف إيجابي محدد ،ثم يقيم نفسه من خالل مجموعة من االسئلة
التي مر بها من خالل مجاابه ،ومتحدد النتا ج اإليجابية والسلبية بحسب ما يكو عليه التقييم ،فالتفكير السلبي
يركز على المشكلة وسلبيات الموقف ،أما التفكير اإليجابي يركز على الطرق األفض لح المشكلة.
- 5إستراتيجية التجزئة:
يمكن مجز ة أي مشكلة الى اجزاء صغيرة ،ومن ثم التعام مع ك جزء لتحقيق الهدف المنشود.
- 6إستراتيجية التنقيص والتصعيد:
على الفرد أ يعم يوميا على منقي

ما ال يريده وعلى مئعيد ما يريده حتى ينتهي مماما مما ال يريده،

ويزدير وينمو ما يريد.
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-2إستراتيجية إعادة التعريف:
عندما يرى الفرد نفسه او يراه اآلخرو ضعيفا او خجوال مرال او يشعر بدونيه ،عليه أ يفكر في
معريف سلبي اعطاه لنفسه او اعطاه له اآلخرو واعتقد انه حقيقة ،وا يفكر في االحاسيس التي يشعر بها بسبب
التعريف السلبي ،وبالتالي على الفرد أ يتنفس بعمق ثالث مرات لكي يارج من الحالة السلبية ثم يركز الفرد
على االحاسيس التي يشعر بها بسبب التعريف االيجابي ،ويالحظ ثقته في نفسه بالتعريف الجديد.
- 2إستراتيجية البدائل:
يعتمد نجاح الفرد على أفكاا وبدا

ومعتقدات جديدة ،مجعله يستفيد من البدا

المتاحة له ويحقق النجاح

الذي يسعى إليه.

شكل ( :)1إستراتيجيات تنمية التفكير اإليجابي
ويتضح من العرض السابق لبعض اإلستراميجيات المستادمة في منمية التفكير اإليجابي ا اإلنسا يستطيع
التال

من أفكااه السلبية ومحويلها إلى أفكاا إيجابية باستادام الطرق الماتلفة لهذه اإلستراميجيات حتى

يستطيع التغلب على ما يواجهه من صعوبات بأفض الطرق.
تعقيب على اإلطار النظري:
الدراسات السابقة:
أوال  :دراسات تتعلق بالتفكير اإليجابي:
دراسة إبراهيم وآخرون ( )8026بعنوان" برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات التفكير اإليجابي وتحسين
الشعور بالسعادة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية"
وقد يدفت يذه الدااسة إلى التعرف على العالقة االامباطية بين مهااات التفكير اإليجابي والشعوا
بالسعادة لدى مالميذ المرحلة االبتدا ية وقد مم اختياا العينة من بين مداا

التعليم األساسي ببلدية سوق الجمعة

بطرابلس والبال عدديم (  )91مداسة ( بنين وبنات ) وقد مم اختياا مداستين يما ( اس الحضااة الجديدة ،
الئديق كشو ) وبل عدد األطفال في المداستين (  ) 921بواقع ( )12ذكوا )19 ( ،إناث وقد أعد الباحرو
عددا من األدوات منها (مقيا

مهااات التفكير اإليجابي) و(مقيا

الشعوا بالسعادة النفسية) و(برنامج مدايبي

لتنمية بعض مهااات التفكير اإليجابي ومحسين الشعوا بالسعادة لدى مالميذ المرحلة االبتدا ية) وقد موصلت
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نتا ج يذا البحث إلى وجود عالقة اامباطية موجبة ذات داللة إحئا ية بين أبعاد مهااات التفكير اإليجابي وأبعاد
الشعوا بالسعادة لدى مالميذ المرحلة االبتدا ية عند مستوى( .)3.39

مقيا

دراسة الثقفي وآخرون ( )8029بعنوان "اإلبداع الجاد وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى عينة من طالبات جامعة
الملك عبد العزيز -جدة"
يدفت مللك الدااسة إلى التعرف على العالقة بين اإلبداع الجاد والتفكير اإليجابي لدى عينة من طالبات
جامعة الملك عبد العزيز ،حيث مم مطبيق مقيا

اإلبداع الجاد من إعداد األكرع " "239.ومقيا

التفكير

اإليجابي من إعداد القئاص " "2392على عينة من الطالبات قوامها ( )23.من طالبات جامعة الملك عبد
العزيز ولقد أ هرت النتا ج وجود عالقة اامباطية ذات داللة إحئا ية بين اإلبداع والتفكير اإليجابي ،ووجود
مستوى مرمفع من اإلبداع الجاد والتفكير اإليجابي لدى عينة البحث ،كما أ هرت النتا ج أ اإلبداع الجاد يسهم
بداجة دالة في التنبؤ بالتفكير اإليجابي.
دراسة عشماوى ( )8022بعنوان "التفكير اإليجابي في عالقته بكل من التفاؤل وتقدير الذات "
مناولت الدااسة فح

العالقة بين التفكير اإليجابي وك من التفاؤل ومقدير الذات وذلك على عينة

مكونة من طلبة جامعة حلوا قوامها  033من الذكوا ،و 213من اإلناث وطبق عليهم مقيا
من إعداد الباحرة ومقيا

التفاؤل لعبد الاالق " "9111ومقيا

للتفكير اإليجابي

اوزنبرج لتقدير الذات مرجمة سالمة ""9119

ومم التأكد من صالحية األدوات للقيا  ،وأشاات النتا ج إلى وجود إامباطات دالة بين ك متغيرات البحث
وبعضها البعض ،ولم مكن فروقا جويرية بين الذكوا واإلناث في الداجات على ك المقاييس التي شملها البحث،
كما أ التفاؤل ومقدير الذات منبئات بالتفكير اإليجابي.
دراسة عبد الرسول ( )8022بعنوان "فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض أبعاد التفكير اإليجابي في تحسين
الرضا عن الحياة لدى عينة من طالبات الجامعة "
يدفت الدااسة إلى الكشف عن فعالية برنامج مدايبي لتنمية بعض أبعاد التفكير اإليجابي لدى عينة من
طالبات الجامعة ،والتعرف على مدى أثر البرنامج في محسين الرضا عن الحياة لدى الطالبات ،وقد أجريت
الدااسة على عينه قوامها ( )03طالبة من طالبات المستوى األول بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب والعلوم
(جامعة القئيم) واستادم المنهج التجريبي ،وطبقت في البحث األدوات األمية :مقيا
الباحرة) ومقيا

التفكير اإليجابي (إعداد

الرضا عن الحياة المعدل بواسطة ) Schnettler et al (2015حتى يتناسب مع المرحلة

الجامعية .ولقد أسفرت نتا ج ملك الدااسة عن وجود فروق ذات داللة إحئا ية عند مستوى ( )3.39بين
متوسطات داجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقيا
لئالح القيا

التفكير اإليجابي بأبعاده الماتلفة

البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحئا ية عند مستوى ( )3.39بين متوسطات داجات المجموعة

التجريبية في القياسين القبلي والبعدي على مقيا

الرضا عن الحياة لئالح القيا

البعدي مما يدل على فعالية

البرنامج في منمية أبعاد التفكير اإليجابي.
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دراسة العازمى ( )8022بعنوان "التفكير اإليجابي وعالقته بالصمود النفسي وقلق اإلختبار لدى طالبات
كليات التربية األساسية بالكويت "
يدفت الدااسة إلى التعرف على التفكير اإليجابي والئمود النفسي وقلق اإلختباا لدى طالبات كليات
التربية األساسية ،ومكونت العينة من ( ).3طالبة وإستادمت الباحرة مقيا
 ،)2399ومقيا

الئمود النفسي (إعداد الباحرة) ،ومقيا

التفكير اإليجابي (إعداد إبراييم،

القلق اإلختبااى (إعداد الباحرة) ،وأسفرت النتا ج

على أ مستوى الئمود النفسي لدى العينة كا مرمفعا لدى العينة ،ومستوى قلق اإلختباا لدى العينة كا
متوسطا ،وأ النسبة المئوية لتكراات إستجابات الطالبات لعبااات مقيا

التفكير اإليجابي كانت نسب مرمفعة

جدا ،وأ نسب مكراات الطالبات للتفكير السلبى يي نسب منافضة.
دراسة عبد الرحمن ( )8025بعنوان "التفكير اإليجابي لدى الشباب وعالقته ببعض المتغيرات النفسية "
يدفت ملك الدااسة إلى محاولة التعرف على العالقة بين التفكير اإليجابي وبعض المتغيرات النفسية،
وقد مم إختياا العينة من الشباب الذين متراوح اعماايم ما بين ( )03-23عاما من الذكوا واإلناث طلبة
وخريجين .وإشتملت أدوات البحث على مقيا

التفكير اإليجابي ،مقيا

مواجهة الضغوط( ،جميع االدوات من إعداد الباحرة) ،و مقيا

الرضا عن الحياة ،مقيا

القداة على

مقدير الذات ،واسفرت نتا ج ملك الدااسة على

وجود إامباط دال إحئا يا عند  3.39بين التفكير اإليجابي وبين ( مقدير الذات ،الرضا عن الحياة ،القداة على
مواجهة الضغوط) ،وجود فروق في التفكير اإليجابي بين الذكوا واإلناث عند مستوى داللة ()3.38 ،3.39
لئالح اإلناث ،وجود فروق في مقدير الذات ،الرضا عن الحياة ،القداة على مواجهة الضغوط بين الذكوا
واإلناث عند مستوى داللة ( )3.38 ،3.39فيما عدا الضغوط االقتئادية والضغوط الئحية ال يوجد فروق
فيهما.
دراسة قاسم ( )8020بعنوان "أبعاد التفكير اإليجابي في مصر – دراسة عاملية "
يدفت ملك الدااسة إلى التعرف على أبعاد التفكير لدى المئريين ،من خالل التعرف على البنية
المعرفية لمقيا

التفكير إلبراييم ( ،)2332مكونت العينة من ( )939مفحوص من الجنسين ،وكا من أيم

النتا ج وجود مستوى عال في التفكير اإليجابي لدى المفحوصين حيث سايمت ثالثة عوام ا يسية في ()%82
ويي التفاؤل ،التوقعات اإليجابية ،مقب المسؤولية الشائية ،الذكاء الوجداني ،ووجود فروق دالة إحئا يا في
التفكير اإليجابي مبعا لمتغير النوع لئالح الذكوا.
دراسة العبيدي ( )8021بعنوان "التفكير (اإليجابي – السلبي) وعالقته بالتوافق الدراسي لدى طلبة جامعة
بغداد"
يدفت الدااسة إلى التعرف على طبيعة التفكير (إيجابي – سلبي) من خالل دااسة ميدانية على عينه من
طلبة الجامعة ( 233طالب وطالبه) وعالقته بالتوافق الدااسي وكذلك التعرف على الفروق في التفكير بشقيه
والتوافق الدااسي وفق متغير (الجنس – التائ
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(اإليجابي – السلبي) ومقيا

التوافق الدااسي ويما من إعداد الباحرة .وأ هرت نتا ج الدااسة بتمتع الطلبة بنمط

مفكير إيجابي ومستوى مرمفع من التوافق الدااسي ،كما موصلت الدااسة إلى عدم وجود فروق في التفكير
(اإليجابي – السلبي) مرجع لمتغير الجنس ،التائ

الدااسي أو المرحلة الدااسية.

دراسة مطرش و دريد ( )8021بعنوان " التفكير اإليجابي وعالقته بالدافعية األكاديمية الذاتية واالتجاه نحو
مهنة التدريس لدى طلبة كليات التربية بجامعتي بغداد والمستنصرية "
يدفت الدااسة إلى معرفة مستوى التفكير االيجابي ،والدافعية األكاديمية الذامية ،واالمجاه نحو مهنة
التدايس لدى طلبة كليات التربية ،وكذلك معرفة الفروق في التفكير االيجابي ،واالمجاه نحو مهنة التدايس،
والدافعية األكاديمية الذامية لدى يؤالء الطلبة وفق المتغيرات :التائ

 ،الئف والجنس .ولتحقيق أيداف

البحث مم اختياا مجتمع البحث من طلبة الئفوف األابعة األولى في الفترة الئباحية من كليات التربية في
العلمي واالنساني ،للعام الدااسي  ،2390-2392ثم

جامعتي بغداد والمستنئرية من كال الجنسين في التائ

مم اختياا عينة البحث وقد شملت طلبة الئفوف األولى والرابعة وعدديم ( )022طالبًا وطالبة ،موزعين وفق
التائ

 :علمي وإنساني ووفق الئف :األول والرابع ،ومم اختياايم بالطريقة العشوا ية المتعددة المراح .

وأما أدوات البحث فقد شملت المقاييس الرالثة :مقيا
وأخي ًرا مقيا

التفكير االيجابي ،ومقيا

الدافعية األكاديمية الذامية،

االمجاه نحو مهنة التدايس ،وأشاات أيم نتا ج البحث إلى أ مستوى التفكير االيجابي ،والدافعية

األكاديمي ة الذامية ،واالمجاه نحو مهنة التدايس لدى طلبة كليات التربية أعلى من الداجة المعيااية للمقيا  ،أي
أ طلبة الجامعة يتمتعو بمستوى عالي في المتغيرات الرالث ،وجود عالقة اامباطية موجبة ودالة احئا يًا بين
التفكير االيجابي والدافعية األكاديمية واالمجاه نحو مهنة التدايس ،وجود فروق ذات داللة إحئا ية بمستوى
الداللة ( )3.38في المتغيرات الرالث الر يسة والتي يمكن أ معزى للمتغيرات :التائ

 ،الجنس و الئف.

دراسة النفيسة وعبد الرسول ( )8080بعنوان " فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض أبعاد التفكير اإليجابي
وأثره على الصمود األكاديمي لدى عينة من الطالبات جامعة القصيم "
يدفت ملك الدااسة إلى التعرف على مدى فعالية برنامج مدايبي لتنمية بعض أبعاد التفكير اإليجابي
وأثره على الئمود األكاديمي ،وامبعت ملك الدااسة المنهج التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة،
وشملت عينة البحث ( ) 22طالبة من طالبات علم النفس بكلية التربية بجامعة القئيم ،ومم استادام األدوات
األمية :مقيا

الئمود األكاديمي إعداد ) (Cassidy, 2016معريب أبو بكر وعبد الرسول ( )2323ومقيا

التفكير اإليجابي وبرنامج مدايبي لتنمية بعض ابعاد التفكير اإليجابي ( الرقة بالنفس -التفاؤل – المرونة الفكرية )
من (إعداد الباحرة) ،وقد أشاات نتا ج ملك الدااسة إلى وجود فروق ذات داللة إحئا ية بين متوسطات داجات
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على مقيا

التفكير اإليجابي ومقيا

الئمود األكاديمي بأبعاده

الماتلفة لئالح التطبيق البعدي ،كما وجدت فروق ذات داللة إحئا ية بين متوسطات داجات المجموعتين
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الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقيا

التفكير اإليجابي ومقيا

الئمود األكاديمي لئالح المجموعة

التجريبية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل عرض الدااسات السابقة أ يناك العديد من الدااسات قد مناولت التفكير اإليجابي
وعالقته بالعديد من المتغيرات مر ( السعادة النفسية – اإلبداع – التفاؤل ومقدير الذات – الئمود النفسي –
الرضا عن الحياة – الدافعية األكاديمية) مر دااسة إبراييم وآخرو ( ،)2391سعد وآخرو ( ،)2391دااسة
عشماوى ( ،)2392دااسة محمود ( ،)2392دااسة العازمي ( ،)239.دااسة مطرش و دايد ( )2392كما
مناولت دااسة النفيسة وعبد الرسول ( )2323مدى فعالية برنامج مدايبي لتنمية بعض أبعاد التفكير اإليجابي
وأثره على الئمود األكاديمي ومن ايم ابعاد التفكير اإليجابي المستادمة في ملك الدااسة ( الرقة بالنفس-
التفاؤل – المرونة الفكرية) .وقد موصلت دااسة إبراييم وآخرو ( ) 2391إلى وجود عالقة إامباطية موجبة
ذات داللة إحئا ية بين أبعاد مهااات التفكير اإليجابي وأبعاد مقيا

الشعوا بالسعادة لدى مالميذ المرحلة

االبتدا ية عند مستوى(  ،)3.39ولقد أ هرت نتا ج سعد وآخرو ( )2391على وجود عالقة اامباطية ذات داللة
إحئا ية بين اإلبداع والتفكير اإليجابي ،كما استادم التفاؤل ومقدير الذات كمنبئات للتفكير اإليجابي كما في
دااسة عشماوى ( .)2392كما اجمعت ملك الدااسات على مدى مأثير جوانب التفكير اإليجابي على الطالب
والطالبات مر دااسة النفيسة وعبد الرسول ( ،)2323سعد وآخرو ( ،)2391كما كا له مأثير واضح على
السعادة النفسية لدى التالميذ مر دااسة إبراييم وآخرو (.)2391
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الباحرة من الدااسات السابقة كالتالي:
 كتابة اإلطاا النظري.
 االطالع على المئادا والدااسات والمراجع والتي ما

البحث الحالي.

 اختياا عينة البحث والمتغيرات المؤثرة في التفكير اإليجابي.
 اختياا أدوات البحث المناسبة.
منهجية البحث وإجراءاتها:
يتضمن يذا الجزء اإلجراءات التي متعلق بتئميم الدااسة من حيث منهج البحث ومحديد مجتمع البحث
وعينته وأداة البحث والتحقق من صدقها وثبامها وكذلك إجراءات البحث والمعالجة اإلحئا ية التي استادمت
للحئول على النتا ج.

منهج البحث:
اعتمدت الباحرة في يذه البحث على المنهج الوصفي لمال مته لنوعية المشكلة المراد قياسها.
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مجتمع البحث:
مكو مجتمع البحث من طالبات قسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية ،جامعة الجوف من المستويات
الدااسية للعام الجامعي 9222يـ2323،م والبال عدديم ( )083طالبة ،مم اختياا العينة بطريقة عشوا ية
ومكونت عينة البحث من ( )921طالبة.
أدوات البحث وخصائصها السيكو مترية:
تطلب البحث الحالي أداة واحده لقياس متغيرات البحث وهي مقياس التفكير اإليجابي المعد من قبل
(إبراهيم )8022 ،ويتكو من مجموعة من العبااات مئف بعض أساليبنا من التفكير في الشائية والمواقف
االجتماعية ،وزع المقيا

على (  )993فقرة موزعة على عشرة محاوا ،ك فقرة منها متكو من عباامين

فرعيتين )أ)( ،ب) ،ويطلب من المستجيب أ ياتاا من العباامين عبااة واحدة فقط ،ومعطى الفقرة (أ) الداجة
( )2والفقرة (ب) الداجة ( ،)9ومجمع داجات ك الفقرات ليئبح لك فرد داجة كلية ممر داجته على مقيا
التفكير اإليجابي ويعتبر الفرد ذو مفكير سلبي إذا حئ على ( ).9داجه فأدني بينما يعتبر إيجابيا إذا حئ على
( )922داجه فأعلى ويتكو المقيا

كما يو موضح بجدول اقم ( )2من األبعاد التالية:
جدول رقم ( :)8أبعاد مقياس التفكير اإليجابي
إرقام العبارات

عدد العبارات

األبعاد
التفاؤل والتوقعات اإليجابية

2-2

2

الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات العقلية

29-9

22

حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي

10-80

22

الشعور العام بالرضا

18-12

28

التقبل اإليجابي لالختالف مع اآلخرون

51-11

28

السماحة واألريحية

65-55

22

الذكاء الوجداني

25-66

20

التقبل غير المشروط للذات

98-26

22

تقبل المسؤولية الشخصية

200-91

2

المجازفة اإليجابية

220-202

20

المعامالت العلمية للمقياس:
قامت الباحرة بحساب المعامالت العلمية للمقيا

26
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أ ـ الصدق:
لحساب صدق االمساق الداخلي للمقيا

قامت الباحرة بتطبيقه على عينة قوامها ( )03طالبة من مجتمع

البحث ومن رير العينة األصلية للبحث ،حيث قامت الباحرة بحساب معامالت االامباط بين داجة ك عبااة
والداجة الكلية للبعد الذي منتمي إليه ،وكذلك معامالت االامباط بين داجة ك عبااة والداجة الكلية للمقيا ،
وأيضا معامالت االامباط بين داجة ك بعد والداجة الكلية للمقيا  ،والجداول ( )8( ،)2( ،)0موضح ملك
النتا ج على التوالي.
جدول ()1
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه (ن = )10
التفاؤل والتوقعات
اإليجابية

الضبط االنفعالي
والتحكم في
العمليات العقلية

حب التعلم والتفتح

الشعور العام

التقبل اإليجابي

المعرفي الصحي

بالرضا

لالختالف مع اآلخرون

اقم

معام

اقم

معام

اقم

معام

اقم

معام

اقم

معام

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

1

0.72

9

0.48

20

0.50

31

0.62

43

0.40

2

0.72

10

0.57

21

0.58

32

0.80

44

0.74

3

0.85

11

0.78

22

0.68

33

0.76

45

0.79

4

0.56

12

0.65

23

0.43

34

0.57

46

0.53

5

0.65

13

0.84

24

0.65

35

0.63

47

0.63

6

0.67

14

0.60

25

0.57

36

0.82

48

0.56

7

0.73

15

0.62

26

0.60

37

0.57

49

0.64

8

0.79

16

0.78

27

0.72

38

0.76

50

0.79

17

0.69

28

0.57

39

0.59

51

0.43

18

0.53

29

0.60

40

0.80

52

0.76

19

0.56

30

0.72

41

0.53

53

0.63

42

0.69

54

0.70
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تابع جدول ()1
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه (ن = )10
السماحة واألريحية

الذكاء الوجداني

التقبل غير

تقبل المسؤولية

المشروط للذات

الشخصية

المجازفة اإليجابية

اقم

معام

اقم

معام

اقم

معام

اقم

معام

اقم

معام

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

55

0.50

66

0.67

76

0.56

93

0.67

101

0.51

56

0.74

67

0.54

77

0.53

94

0.69

102

0.76

57

0.76

68

0.53

78

0.69

95

0.73

103

0.48

58

0.67

69

0.43

79

0.47

96

0.59

104

0.49

59

0.64

70

0.63

80

0.45

97

0.66

105

0.51

60

0.64

71

0.79

81

0.53

98

0.56

106

0.61

61

0.74

72

0.56

82

0.47

99

0.46

107

0.69

62

0.70

73

0.67

83

0.71

100

0.58

108

0.65

63

0.70

74

0.79

84

0.76

109

0.61

64

0.69

75

0.54

85

0.66

110

0.55

65

0.56

86

0.66

87

0.64

88

0.68

89

0.66

90

0.53

91

0.74

92

0.63

قيمة (ا) الجدولية عند مستوي داللة (3.019 = )3.38
يتضح من جدول ( )0ما يلي:
ـ مراوحت معامالت االامباط بين داجة ك عبااة والداجة الكلية للبعد المنتمية إليه ما بين ( )3.28 : 3.23ويي
معامالت اامباط دالة إحئا يا ً مما يشير إلى صدق االمساق الداخلي للمقيا
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جدول ()1
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس (ن = )10
اقم

معام

العبااة

االامباط

اقم
العباا
ة

معام

اقم

معام

اقم

معام

اقم

معام

االامباط

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

العبااة

االامباط

اقم
العباا
ة

معام
االامباط

1

0.74

20

0.62

39

0.52

58

0.60

77

0.56

96

0.59

2

0.74

21

0.40

40

0.68

59

0.65

78

0.54

97

0.41

3

0.67

22

0.53

41

0.50

60

0.60

79

0.53

98

0.55

4

0.56

23

0.56

42

0.52

61

0.59

80

0.53

99

0.48

5

0.55

24

0.65

43

0.56

62

0.59

81

0.45

100

0.43

6

0.59

25

0.50

44

0.70

63

0.68

82

0.45

101

0.59

7

0.61

26

0.63

45

0.57

64

0.60

83

0.54

102

0.61

8

0.69

27

0.57

46

0.49

65

0.56

84

0.66

103

0.46

9

0.60

28

0.59

47

0.47

66

0.44

85

0.47

104

0.50

10

0.55

29

0.59

48

0.44

67

0.56

86

0.54

105

0.55

11

0.54

30

0.59

49

0.50

68

0.65

87

0.57

106

0.49

12

0.52

31

0.53

50

0.52

69

0.65

88

0.70

107

0.53

13

0.55

32

0.59

51

0.51

70

0.51

89

0.71

108

0.53

14

0.63

33

0.59

52

0.44

71

0.59

90

0.48

109

0.55

15

0.45

34

0.70

53

0.49

72

0.45

91

0.67

110

0.57

16

0.56

35

0.62

54

0.59

73

0.50

92

0.48

17

0.46

36

0.69

55

0.61

74

0.52

93

0.67

18

0.59

37

0.59

56

0.62

75

0.49

94

0.62

19

0.44

38

0.59

57

0.69

76

0.44

95

0.68

قيمة (ا) الجدولية عند مستوي داللة (3.019 = )3.38
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يتضح من جدول ( )1ما يلي:
ـ مراوحت معامالت االامباط بين داجة ك عبااة والداجة الكلية للمقيا
معامالت اامباط دالة إحئا يا ً مما يشير إلى صدق االمساق الداخلي للمقيا

ما بين ( )3..2 : 3.23ويي
.

جدول ()5
معامل االرتباط بين مجموع درجات كل بعد والدرجة الكلية للمقياس (ن = )10
م

معامل االرتباط

األبعاد

9

التفاؤل والتوقعات اإليجابية

3.13

2

الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات العقلية

3.22

0

حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي

3.19

4

الشعوا العام بالرضا

3.2.

8

التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرو

3.22

6

السماحة واألايحية

3.19

2

الذكاء الوجداني

3.21

2

التقب رير المشروط للذات

3.13

9

مقب المسؤولية الشائية

3.22

20

المجازفة اإليجابية

3.13

قيمة (ا) الجدولية عند مستوي داللة (3.019 = )3.38
يتضح من الجدول ( )8ما يلي:
ـ مراوحت معامالت االامباط بين مجموع داجات ك بعد والداجة الكلية للمقيا
معامالت اامباط دالة إحئا يا ً مما يشير إلى االمساق الداخلي للمقيا

ما بين ( )3.19 : 3.22ويي

.

ب ـ الثبات:
لحساب ثبات المقيا

قامت الباحرة باستادام الطرق اآلمية:

( )2معامل ألفا لكرونباخ :
لحساب ثبات المقيا

قامت الباحرة باستادام معام ألفا لكرونباخ وذلك بتطبيقها على عينة قوامها

( )03طالبة من مجتمع البحث ومن خااج العينة األصلية ،وجدول ( )1التالي يوضح ذلك:
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جدول ()6
معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ للمقياس
األبعاد

(ن = )10
معامل الفا

التفاؤل والتوقعات اإليجابية

3.28

الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات العقلية

3.21

حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي

3.29

الشعوا العام بالرضا

3.22

التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرو

3..8

السماحة واألايحية

3.2.

الذكاء الوجداني

3.29

التقب رير المشروط للذات

3.21

مقب المسؤولية الشائية

3..1

المجازفة اإليجابية

3..2

الداجة الكلية

3.10

يتضح من جدول ( )1ما يلي:
ـ مراوحت معامالت ألفا للمقيا
المقيا

ما بين ( ، )3.10 : 3..8ويي معامالت دالة إحئا يا مما يشير إلى ثبات

.

( )8التجزئة النصفية:
للتأكد من ثبات المقيا

استادمت الباحرة طريقة التجز ة النئفية وذلك عن طريق مجز ة المقيا

إلى

جز يين متكافئين ـ العبااات الفردية مقاب العبااات الزوجية ـ ثم مم حساب معام االامباط بينهما  ،حيث قامت
الباحرة بتطبيق المقيا

على عينة من مجتمع البحث ومن رير العينة األصلية للبحث قوامها ( )03طالبة  ،وبعد

حساب معام االامباط قامت الباحرة بتطبيق معادلة سبيرما وبراو إليجاد معام الربات  ،وقد بل معام
االامباط بل معام االامباط بين داجات العبااات الفردية والزوجية للمقيا
( )3.10ويو معام اامباط دال إحئا يا ً مما يشير إلى أ المقيا

( ، )3.21بينما بل معام الربات

على داجة مقبولة من الربات .

األسلوب اإلحصائي المستخدم:
بعد جمع البيانات وجدولتها مم معالجتها إحئا ياً ،ولحساب نتا ج البحث استادمت الباحرة األساليب
اإلحئا ية اآلمية:
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ـ معام االامباط.
ـ معام الفا لكرونباخ.
ـ التجز ة النئفية.
ـ المتوسط الحسابي.
ـ النسبة المئوية.
ـ محلي التباين أحادي االمجاه.
وقد اامضت الباحرة مستوى داللة عند مستوي ( ،)3.38كما استادمت الباحرة برنامج  Spssلحساب
بعض المعامالت اإلحئا ية.

عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:
سوف مستعرض الباحرة نتا ج البحث وفقا ً للترميب التالي:
اإلجابة على التساؤل األول والذي ينص على:
ما مستوى التفكير اإليجابي لدى طالبات قسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية ،جامعة الجوف؟
ولإلجابة على التساؤل السابق مم حساب المتوسط الحسابي ،التباين ،االنحراف المعيااي للتفكير اإليجابي
(جدول ). ،كما مم حساب التكرااات والنسب المئوية الستجابات الطالبات على مقيا

التفكير اإليجابي باإلضافة

لحساب متوسط ملك االستجابات كما يو موضح بجدول ( )2وفيما يلي عرض لتلك النتا ج:
جدول ()2
المتوسط الحسابي والتباين واالنحراف المعياري لدرجات الطالبات على مقياس التفكير اإليجابي (ن = )289
المقياس

عدد العينة

التفكير االيجابي

921

المتوسط
الحسابي
91..91

المتوسط
الفرضي

التباين

للمقياس
922

911..2

االنحراف
المعياري
90.30

يتضح من جدول ( ).ما يلي:
ـ بل المتوسط الحسابي لداجات الطالبات على مقيا
بالمتوسط الفرضي للمقيا

التفكير اإليجابي ( ،)91..91ويذه القيمة مرمفعة مقاانة

( ،)922مما يشير إلى محقق التفكير اإليجابي بشك مرمفع.

ويمكن مفسير ذلك الفرض من خالل بعض الدااسات والتي امفقت معها ملك الدااسة مر دااسة (النفيسة وعبد
الرسول )2323،ودااسة (العازمي  )239.بأ الطالب يمتلكو أثناء المرحلة الجامعية بعض المهااات التي
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ممكنهم من ح المشكالت واكتسابهم الطرق واالستراميجيات التي مغير من مفكيريم نحو اإليجابية ومجنب العديد
من المواقف والمشاعر المؤذية التي مؤدي بهم إلى الفش .
ومن وجهة نظر الباحرة فإ الطالبات الجامعيات كما مبين من النتا ج لديهم مفكير مرمفع ويذا يفسره مدى قداة
الطالبات على استيعاب ما يواجههم من ضغوط عا لية أو معليمية أو روف خااجية بطرق ماتلفة ومتنوعة
إيجابية متناسب مع قداامهم ومحدى مك العوا ق بالتفكير اإليجابي.
جدول ()2
التكرارات والنسب المئوية الستجابات العينة على مقياس التفكير اإليجابي (ن = )289
م
9
2
.
93
90
91
91
22
28
22

البيان

االيجابي

التكراا

129

النسبة

%100

التكراا

129

النسبة

%100

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

99

30

النسبة

%77

%23

التكراا

93

36

النسبة

%72

%28

التكراا

66

63

النسبة

%51

%49

التكراا

90

39

النسبة

%70

%30

التكراا

69

60

النسبة

%53

%47

التكراا

111

18

النسبة

%86

%14

التكراا

120

9

33

السلبي

م
2
8
2
99
92
9.
23
20
21
21

البيان

االيجابي

السلبي

التكراا

120

9

النسبة

%93

%7

التكراا

96

33

النسبة

%74

%26

التكراا

111

18

النسبة

%86

%14

التكراا

75

54

النسبة

%58

%42

التكراا

105

24

النسبة

%81

%19

التكراا

87

42

النسبة

%67

%33

التكراا

105

24

النسبة

%81

%19

التكراا

129

النسبة

%100

التكراا

120

9

النسبة

%93

%7

التكراا

120

9

م
0
1
1
92
98
92
29
22
2.
03

البيان

االيجابي

السلبي

التكراا

111

18

النسبة

%86

%14

التكراا

126

3

النسبة

%98

%2

التكراا

114

15

النسبة

%88

%12

التكراا

99

30

النسبة

%77

%23

التكراا

93

36

النسبة

%72

%28

التكراا

93

36

النسبة

%72

%28

التكراا

87

42

النسبة

%67

%33

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

111

18

النسبة

%86

%14

التكراا

105

24
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09
02
0.
23
20
21
21
82
88
82

النسبة

%93

%7

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

126

3

النسبة

%98

%2

التكراا

123

6

النسبة

%95

%5

التكراا

108

21

النسبة

%84

%16

التكراا

105

24

النسبة

%81

%19

التكراا

120

9

النسبة

%93

%7

التكراا

105

24

النسبة

%81

%19

التكراا

102

27

النسبة

%79

%21

التكراا

120

9

النسبة

%93

%7

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

02
08
02
29
22
2.
83
80
81
81

النسبة

%93

%7

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

120

9

النسبة

%93

%7

التكراا

126

3

النسبة

%98

%2

التكراا

78

51

النسبة

%60

%40

التكراا

102

27

النسبة

%79

%21

التكراا

75

54

النسبة

%58

%42

التكراا

66

63

النسبة

%51

%49

التكراا

75

54

النسبة

%58

%42

التكراا

81

48

النسبة

%63

%37

التكراا

114

15

النسبة

%88

%12

00
01
01
22
28
22
89
82
8.
13

النسبة

%81

%19

التكراا

123

6

النسبة

%95

%5

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

123

6

النسبة

%95

%5

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

114

15

النسبة

%88

%12

التكراا

96

33

النسبة

%74

%26

التكراا

123

6

النسبة

%95

%5

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

123

6

النسبة

%95

%5

تابع جدول ()2
التكرارات والنسب المئوية الستجابات العينة على مقياس التفكير اإليجابي (ن = )289
م
19

البيان

االيجابي

السلبي

التكراا

93

36

النسبة

%72

%28

34

م
12

البيان

االيجابي

السلبي

التكراا

114

15

النسبة

%88

%12

م
10

البيان

االيجابي

السلبي

التكراا

120

9

النسبة

%93

%7
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12
1.
.3
.0
.1
.1
22
28
22
19
12
1.
933
930

التكراا

99

30

النسبة

%77

%23

التكراا

96

33

النسبة

%74

%26

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

90

39

النسبة

%70

%30

التكراا

96

33

النسبة

%74

%26

التكراا

123

6

النسبة

%95

%5

التكراا

72

57

النسبة

%56

%44

التكراا

81

48

النسبة

%63

%37

التكراا

108

21

النسبة

%84

%16

التكراا

96

33

النسبة

%74

%26

التكراا

114

15

النسبة

%88

%12

التكراا

84

45

النسبة

%65

%35

التكراا

66

63

النسبة

%51

%49

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

35

18
12
.9
.2
..
23
20
21
21
12
18
12
939
932

التكراا

126

3

النسبة

%98

%2

التكراا

114

15

النسبة

%88

%12

التكراا

108

21

النسبة

%84

%16

التكراا

96

33

النسبة

%74

%26

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

66

63

النسبة

%51

%49

التكراا

120

9

النسبة

%93

%7

التكراا

93

36

النسبة

%72

%28

التكراا

78

51

النسبة

%60

%40

التكراا

102

27

النسبة

%79

%21

التكراا

111

18

النسبة

%86

%14

التكراا

120

9

النسبة

%93

%7

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

72

57

النسبة

%56

%44

11
11
.2
.8
.2
29
22
2.
13
10
11
11
932
938

التكراا

90

39

النسبة

%70

%30

التكراا

84

45

النسبة

%65

%35

التكراا

114

15

النسبة

%88

%12

التكراا

111

18

النسبة

%86

%14

التكراا

84

45

النسبة

%65

%35

التكراا

105

24

النسبة

%81

%19

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

111

18

النسبة

%86

%14

التكراا

24

105

النسبة

%19

%81

التكراا

102

27

النسبة

%79

%21

التكراا

117

12

النسبة

%91

%9

التكراا

105

24

النسبة

%81

%19

التكراا

72

57

النسبة

%56

%44

التكراا

105

24

النسبة

%81

%19
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931
931

التكراا

60

69

النسبة

%47

%53

التكراا

84

45

النسبة

%65

%35

93.
993

التكراا

69

60

النسبة

%53

%47

التكراا

75

54

النسبة

%58

%42

932

التكراا

75

54

النسبة

%58

%42

متوسط النسبة المئوية للتفكير االيجابي = %2998
متوسط النسبة المئوية للتفكير السلبي = %8092

يتضح من الجدول السابق أ النسب المئوية لتكرااات استجابات الطالبات على مقيا

التفكير اإليجابي

بماتلف عبااامه مراوحت ما بين ( 89إلى  ،)% 933ومتوسط النسبة المئوية الاستجابات التفكير اإليجابي
( ) % .1.2ويي نسبة مرمفعة جدا مقاانة بمتوسط النسبة المئوية للتفكير السلبي والتي بلغت ( )% 23.2مما
يؤكد صحة الفرض.
اإلجابة على التساؤل الثاني والذي ينص على:
ما هي األبعاد األكثر شيوعا للتفكير اإليجابي بين الطالبات الجامعيات بقسم الطفولة المبكرة ،كلية
التربية ،جامعة الجوف؟
ولإلجابة على التساؤل السابق مم حساب المتوسط الحسابي ،التباين ،االنحراف المعيااي والنسبة المئوية لداجات
الطالبات على أبعاد التفكير اإليجابي كما يو موضح بجدول ( )1وفيما يلي عرض لتلك النتا ج:
جدول ()9
المتوسط الحسابي ،التباين ،االنحراف المعياري والنسبة المئوية
لدرجات الطالبات على أبعاد مقياس التفكير االيجابي

االنحراف

النسبة

المعياري

المئوية

15.28

1.47

1.21

%95.49

9

18.86

5.65

2.38

%85.73

1

حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي

20.26

3.33

1.83

%92.07

2

الشعوا العام بالرضا

22.81

3.48

1.87

%95.06

2

التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرين

21.30

3.68

1.92

%88.76

.

األبعاد
التفاؤل والتوقعات اإليجابية
الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات
العقلية

36

المتوسط

(ن = )289

الحسابي

التباين

الترتيب
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السماحة واألايحية

20.49

5.03

2.24

%93.13

0

الذكاء الوجداني

17.91

3.74

1.93

%89.53

1

التقب رير المشروط للذات

29.35

6.51

2.55

%86.32

2

مقب المسؤولية الشائية

14.35

1.87

1.37

%89.68

8

المجازفة اإليجابية

16.56

2.08

1.44

%82.79

93

يتضح من جدول ( )1ما يلي:
مراوحت النسبة المئوية لداجات الطالبات على مقيا

التفكير االيجابي ما بين (: %22..1

 ،)%18.21حيث جاء في الترميب األول (التفاؤل والتوقعات اإليجابية) بنسبه مئوية ،%95.49ويذا يفسر مدى
امتالك يؤالء الطالبات لرؤية إيجابية ومتفا لة مجاه المواقف واالحداث والمشكالت التي مواجههم ويذا ينتج عنه
(الشعوا العام بالرضا) والذى جاء في المرمبة الرانية وبنسبه مئوية  %95.06ويؤكد ذلك كال من (علة
وآخرو ( ،)2391 ،عبد الرسول (،)2392 ،السيد وآخرو  )2391 ،حيث أشاا كال منهم بأ التفكير اإليجابي
يشك أسلوب متكام في التفكير لدى الفرد ،ويعكس موقعامه اإليجابية نحو حيامه اليومية والمستقبلية وقناعته
بالقداة على محقيق النجاح .كما ذكر (إبراييم )239-910 :2399 ،بأ التفكير اإليجابي يزيد من مستوى
التفاؤل لدى الفرد وما يتوقعه من نتا ج إيجابية في حيامه الئحية والشائية واالجتماعية والمهنية .ويجعله ينظر
إلى المستقب بأم ساعيا إلى محقيق أيدافه ويركز على نقاط الرقة بدال من نقاط الضعف .ويؤدى بالفرد كما أشاا
( (Gilligan& Huebner, 2002: 1150أ يكو ااضيا عن (األسرة – األصدقاء -الجامعة –البيئة –
الذات) .ومرى الباحرة أنه بامتالك الطالبات لتلك الرؤية المتفا لة يجعلهم يشعرو بالرقة بالنفس وقداامهم الماتلفة
على مواجهة الئعاب الماتلفة ويذا يجعلهن واثقين في أنفسهن وينعكس ذلك برضاين عن ذامهن وشعواين
بالرضا العام.
وجاء في الترميب الرالث (السماحة واألايحية) بنسبه مئوية  % 93.13والترميب الرابع (حب التعلم
والتفتح المعرفي الئحي) وبنسبه مئوية  ،%92.07حيث بقداة يؤالء الطالبات على مواجهة ملك الئعاب
والتفكير مجايها بإيجابية وثقتهم بأنفسهن وعدم اعتمادين على اآلخرو جع يؤالء الطالبات يشعرو بالسماحة
واألايحية ومغلبهم علي الابرات المؤلمة شجع يؤالء الطالبات على اكتساب الابرات والمعلومات الااصة
بعملية التعلم التي مدفعهن للتفتح المعرفي واإلنفتاح للتعلم الجيد .ويذا ما يتفق مع دااسة (إبراييم-932 :2332 ،
( )992أحمد )920 :239.،حيث أيم ما يميز الفرد ذي النمط اإليجابي ،امتالكه امجايات إيجابية نحو إمكانيات
التغير بما في ذلك من االيتمام بالمعرفة وحب التعلم ،وقدامهم على مبنى أفكاا وسلوكيات منظر للماضي بئفته
أمر مضى ،وأ متقب الواقع بما فيه من محديات يمكن التغلب عليها.
ثم جاء في الترميب الاامس (مقب المسؤولية الشائية) بنسبة مئوية  ،%21.12والترميب الساد
(الذكاء الوجداني) بنسبة مئوية  ،%89.53ويمكن مفسير ذلك بأ الطالبات في ملك الفترة لديهم العديد من
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االيداف التي يريدو محقيقها بأقئر الطرق ،وبسعيهم الدا م والدؤوب ومحاوالمهم المستمرة ومفكيريم اإليجابي
يحققو بعضا من ملك االيداف ويذا يجعلهم متحملين المسؤولية ومتقبلين مللك المشكالت بشك اكرر إيجابية
ويذا يعكس مدى إمتالك يؤالء الطالبات الذكاء الوجداني للتعام مع اآلخرين والنجاح في ميسير عالقامهم معهم
بشك

إيجابى .و مفهم مشاعر وإنفعاالت اآلخرين ،ومن ثم يكو

أكرر قداة على فهم حيامه النفسية

واإلجتماعية.ويذا يتفق مع دااسة (علة وآخرو ( ، (Diaz, 2006,117) ،)2391 ،إبراييم-910 :2399 ،
 )239حيث أكد كال منهم أ طريقة التفكير اإليجابي مكسب الفرد االعتماد على الذات والرقة بالنفس والعديد من
الئفات اإليجابية والضرواية للتعام مع محديات المستقب .
ثم في الترميب السابع والرامن والتاسع على التوالي (التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرو )( ،التقب
رير المشروط للذات) ( ،الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات العقلية) بنسب مئوية كالتالي (، ) %88.76
( ) %85.73 ( ، ) %86.32ويمكن مفسير ذلك بأ يؤالء الطالبات لديهم قداات ومهااات عقلية ومعرفيه
وإنفعالية ممكنهم من إدااك مقب اآلخر بما يمتلكه من خبرات وادود أفعال ماتلفة ذلك يسهم بشك كبير في
ماطي العقبات التي يواجهونها .ويؤكد ذلك كال من ( الكاملى وآخرو ( ،)2391 ،عبد الرسول)93 :2392 ،
على أ التفكير اإليجابي يدفع الفرد للتفكير بهدوء ومركيز وأ يتحكم في افكااه ويوجهها وجهة إيجابية متفا لة
بدال من موقع االشياء السيئة  ،وأ يكو لديه ثقة بذامه والحما

على مواجهة أي موقف أو صعاب مواجهه.

ومبنى أفكاا وسلوكيات إجتماعية مدل على مفهم اإلختالف بين النا  ،والنظر لها بمنظوا إيجابي.
بينما جاء في الترميب العاشر واألخير (المجازفة اإليجابية) ،بنسبة مئوية  %22..1ويذا يدل علي مدى
إقدام الطالبات على آداء المهام بشك إيجابي ،وذلك يتطلب من منهم القداة على مقدير الجوانب اإليجابية في ك
المهام .التفكير اإليجابي يحدث مغيرا إيجابيا بناءا داخ نفسك ويذا يعود باألثر النافع في شائيتك وكافة
نشاطامك .ويذا يتفق مع دااستي )( ، (Hamilton, 2005,108السيد وآخرو  )2391 ،حيث أ التفكير
اإليجابي يجعله واثقا من نفسه يحب التغيير وخوض المااطر في سبي النجاح ويتيح للفرد التعام مع المشكالت
التي مواجهه بطريقة رير منطقيه.
اإلجابة على التساؤل الثالث والذي ينص على:
يوجد اختالف وتباين في المستوي الدراسي بين الطالبات الجامعيات بكلية التربية – قسم الطفولة
المبكرة بجامعة الجوف في التفكير االيجابي؟
يتضح من جدول ( )93ما يلي:
موجد فروق رير دالة إحئا يا بين الطالبات الجامعيات بكلية التربية – قسم الطفولة المبكرة بجامعة
الجوف في المستويات الدااسية الماتلفة (األول ،الرالث ،الاامس ،السابع) على مقيا

التفكير االيجابي .ويذا

يعكس مدى شيوع التفكير اإليجابي بين الطالبات على الررم من اختالف مستويامهم التعليمية .ومتفق ملك النتا ج
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مع دااسة كال من ()( ،Harven, 2004القرشي )2392 ،وأيضا دااسة (العبيدي )2390 ،التي بينت عدم
وجود فروق داله إحئا يا في التفكير اإليجابي وفق المرحلة الدااسية.
جدول ()20
تحليل التباين أحادي االتجاه بين الطالبات الجامعيات بقسم الطفولة المبكرة ،كلية التربية في المستويات
الدراسية المختلفة (األول ،الثالث ،الخامس ،السابع) على مقياس التفكير االيجابي (ن = )289
المقياس

متوسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

بين المجموعات

6.23

3

2.08

داخل المجموعات

181.73

125

1.45

الضبط االنفعالي والتحكم في العمليات

بين المجموعات

10.31

3

3.44

العقلية

داخل المجموعات

713.18

125

5.71

بين المجموعات

6.95

3

2.32

داخل المجموعات

419.61

125

3.36

بين المجموعات

24.91

3

8.30

داخل المجموعات

420.63

125

3.37

بين المجموعات

3.07

3

1.02

داخل المجموعات

468.14

125

3.75

بين المجموعات

6.08

3

2.03

داخل المجموعات

638.16

125

5.11

بين المجموعات

23.78

3

7.93

داخل المجموعات

455.10

125

3.64

بين المجموعات

4.87

3

1.62

داخل المجموعات

828.44

125

6.63

بين المجموعات

3.33

3

1.11

داخل المجموعات

235.98

125

1.89

بين المجموعات

4.74

3

1.58

داخل المجموعات

261.08

125

2.09

بين المجموعات

203.64

3

67.88

التفاؤل والتوقعات اإليجابية

حب التعلم والتفتح المعرفي الئحي
الشعوا العام بالرضا
التقب اإليجابي لالختالف مع اآلخرين
السماحة واألايحية
الذكاء الوجداني
التقب رير المشروط للذات
مقب المسؤولية الشائية
المجازفة اإليجابية
الدرجة الكلية

39
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9.20
3.13
3.11
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3.23
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داخل المجموعات

21515.94

172.13

125

قيمة (ف) الجدولية عند مستوى داللة (2.12 = )3.38

مقترحات وتوصيات
 مشجيع أعضاء ييئة التدايس على مطبيق استراميجيات التفكير اإليجابي.
 عقد دواات مدايبية ألعضاء ييئة التدايس لتوضيح كيفية يذه االستراميجيات بشك فعال.
 إعداد البرامج التدايبية المناسبة لتدايب الطالبات على مهااات التفكير اإليجابي.
 إجراء دااسات وبحوث في مجال التفكير اإليجابي وابطه بمتغيرات حديرة.

المراجع
المراجع العربية:
إبراييم ،أسامة عمر؛ سليما  ،سناء محمد؛ يوسف ،ماجي وليم ( :)2391برنامج مدايبي لتنمية بعض مهااات
التفكير اإليجابي ومحسين الشعوا بالسعادة لدى مالميذ المرحلة االبتدا ية ،مجلة البحث العلمي في التربية،
كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ،ع ( ،)9.ج (.189-190 :)8
إبراييم ،عبد الستاا ( :) 2332عين العق ؟ دلي المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقالني اإليجابي .داا الكامب
للطباعة والنشر والتوزيع .القايرة.
إبراييم ،عبد الستاا ( :)2399عين العق ؟ دلي المعالج المعرفي لتنمية التفكير العقالني اإليجابي .داا األنجلو
المئرية .القايرة.
أبو بكر ،نشوة كرم؛ عبد الرسول ،حنا حسين ( :)2323فاعلية برنامج إاشادي لتنمية التوجه اإليجابي نحو
المستقب كمدخ لتحسين المرونة األكاديمي ة لدى عينة من طالبات جامعة القئيم ،مجلة كلية االداب –
جامعة اإلسكنداية.11-9 :
أبو حالوه ،محمد السعيد ( :)2392علم النفس اإليجابي ماييته ومنطلقامه النظرية وأفاقه المستقبلية ،إصدااات
مؤسسة العلوم النفسية والعربية ،ع ( .)02
أحمد ،عقيلى محمد محمد ( :)239.برنامج مقترح في اللغة العربية قا م على أبعاد الحواا الحضااي العالمي
لتنمية مهااات التفكير المستقبلي والتفكير اإليجابي لدى مالميذ المرحلة الرانوية ،كلية التربية بأسيوط ،مج
( ،)00ع (.22. - 988 :)2
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اسليم ،يوسف فهمى ( :)239.التفكير اإليجابي وعالقته بالتنظيم االنفعالي لدى عينة من خريجي الجامعات
الفلسطينية – الجامعة اإلسالمية – رزة – مج ( )9ص .903
األكرع ،زينب صالح ثامر ( :) 239.اإلبداع الجاد وعالقته بالتنظيم الذامي لدى طلبة الجامعة ،اسالة ماجستير
(رير منشواة) ،جامعة القادسية ،العراق.
االنئااي ،سامية لطفي ( :)2392التفكير اإليجابي :استراميجيامه ومطبيقامه ،المجلة المئرية للدااسات النفسية،
ع ( ،).2مج (.22 - 8 :)22
البحيرى ،محمد ازق ( :)2398التفكير اإليجابي وعالقته باالرتراب لدى عينة من المرايقين المكفوفين
المضطربين سلوكيا ،المجلة المئرية للدااسات النفسية مج ( ،)28ع (.202 - 020 :)2.
الرقفي ،سحر سعد؛ الكشكى ،مجدة السيد على ( :)2391اإلبداع الجاد وعالقته بالتفكير اإليجابي لدى عينة من
طالبات جامعة الملك عبد العزيز -جدة  ،مجلة البحث العلمي في التربية  ،كلية البنات لآلداب والعلوم
والتربية ،جامعة عين شمس ،ع ( ،)23ج (.223 – 22. :)92
الدليمى ،نايدة عبد زيد بعيوى؛ عبود ،حيدا محمود؛ على ،ماجده عبا

محمد ( :)2390مستوى التفكير

اإليجابي وعالقته بالحئيلة المعرفية بالكرة الطا رة ،مجلة العلوم اإلنسانية ،مج ( ،)9ع (-229 : )92
.282
القئاص ،بسام عمر محمود ( :) 2392التفاؤل ومركز الضبط وعالقتهما بالتفكير اإليجابي لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية ،اسالة ماجستير (رير منشواة) ،الجامعة اإلسالمية ،رزه.
النجاا ،يحيى؛ الطالع ،عبد الرؤوف أحمد ( :)2398التفكير اإليجابي وعالقته بجودة الحياة لدى العاملين
بالمؤسسات األيلية بمحافظات رزة ،مجلة النجاح لألبحاث – العلوم اإلنسانية ،مج ( ،)21ع (- 231 :)2
.221
النفيسة ،االء إبراييم على؛ عبد الرسول ،حنا حسين محمود ( :)2323فعالية برنامج مدايبي لتنمية بعض أبعاد
التفكير اإليجابي وأثره على الئمود األكاديمي لدى عينة من الطالبات جامعة القئيم ،اسالة ماجستير،
كلية التربية ،جامعة القئيم.992-9 :
الرقيب ،سعيد بن صالح ( :)2332أسس التفكير ومطبيقامه مجاه الذات والمجتمع في ضوء السنة النبوية ،واقة
عم في المؤممر الدولي عن منمية المجتمع ،محديات وآفاق في الجامعة اإلسالمية بماليزيا ،كلية التربية:
.99 :1
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السر ،حنا عمر أحمد ( :)2392دوا معلمي المرحلة الرانوية في منمية منهاج التفكير اإليجابي لدى طلبتهم في
ضوء الكتاب والسنة وسب مفعيله ،اسالة ماجستير ،كلية أصول التربية اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية.
السيد ،شيماء محمد كمال محمد بدا؛ إبراييم ،نجاح عبد الشهيد؛ الترش ،يشام إبراييم إسماعي (:)2391
التفكير اإليجابي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طالب المرحلة الرانوية الفنية التجااية :دااسة إامباطية
منبؤية ،مجلة كلية التربية – جامعة بوا سعيد..11 -..2 :
الئيدا  ،محمد الحميدى ( :)2392التفكير اإليجابي وعالقته بمهااات اإلمئال لدى طالب السنة التحضيرية
بجامعة الملك سعود – الرياض -مجلة التربية ،جامعة األزير مج ( ،)21ع (.822 - 829:)0
الطمالوى ،محمد محمد محرو

( :)239.التفكير اإليجابي وعالقته بالضغوط المداسية لدى طالب المرحلة

الرانوية ،جامعة عين شمس – كلية البنات لألداب والعلوم والتربية ،ع ( ،)92ج (.022 - 008 :)1
العازمى ،عا شة ديحا قئاب ( :)239.التفكير اإليجابي وعالقته بالئمود النفسي وقلق اإلختباا لدى طالبات
كليات التربية األساسية بالكويت ،كلية التربية األساسية  ،الكويت ،ع(،)12مج (.911 -988 :)2.
العبيدي ،عفراء إبراييم خلي ( :)2390التفكير (اإليجابي – السلبي) وعالقته بالتوافق الدااسي لدى طلبة جامعة
بغداد .المجلة العربية لتطوير التفوق ،مج ( ،)2ع (.982-920 :).
العمرى ،حافظ ( :)2392التفكير اإليجابي ومئادا التأثير ،مجلة مسااات معرفية ،ع (.22 -91 :)2
الفقى ،إبراييم ( :)2331التفكير السلبي والتفكير اإليجابي ،مئر ،داا الراية للنشر والتوزيع.
الفقى ،إبراييم ( :)2399قوة التفكير ،القايرة ،داا سما للنشر والتوزيع.
القريشى  ،على مركى ناف ( : )2392التفكير اإليجابي وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة ،مجلة
القادسية للعلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب ،جامعة القادسية  ،مج ( ،)98ع (.212 - 221 :)2
الكاملى ،وفاء طه أحمد محمد؛ عبد الباقي ،سلوى محمد؛ الليري ،أحمد حسن محمد ( :)2391التفكير اإليجابي
وعالقته بالكفاءة المداكة لدى عينة من التالميذ المويوبين ،المرحلة االبتدا ية ،دااسات مربوية واجتماعية
– جامعة حلوا  ،مج ( ،)22ع (.923 - 21 :)0
الكشكى ،مجده السيد على ( :)2392فاعلية برنامج إاشادي انتقا ي مكاملي لتنمية التفكير اإليجابي كمدخ
لتحسين مقدير الذات لدى عينة من طالبات الجامعة الكفيفات ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدااسات التربوية
والنفسية ،ع ( ،)1مج (.210 - 212 :)21
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بدير ،كريما (  :) 2331التعلم اإليجابي وصعوبات التعلم "اؤية نفسية ومربوية معاصرة ،القايرة ،عالم الكتب
ط.9
بركات ،زيات ( :)2392التفكير اإليجابي والسلبي لدى طلبة الجامعة ،دااسة مقاانة في ضوء بعض المتغيرات
الديمواجرافية والتربوية ،مجلة دااسات عربية في علم النفس.
بكاا ،سااة ( :)2390أنماط التفكير لدى طلبة الجامعة وقلق المستقب المهني :اسالة ماجستير رير منشواة،
جامعة أبى بكر بلقايد ،ملمسا .
جابر ،رادة فررلى ( :)239.التفكير اإليجابي وعالقته بالتسويف األكاديمي لدى طالبات كلية التربية للطفولة
المبكرة ،مجلة دااسات في الطفولة والتربية-جامعة أسيوط ع (.9.8 - 991 :)0
ديبونو ،إدواا ( :)2339معليم التفكير ،دمشق ،داا الرضا.
سعيدة ،أمانى ( :)2331فاعلية برنامج لتنمية التفكير اإليجابي لدى الطالبات المعرضات للضغوط النفسية في
ضوء النموذج المعرفي  ،مجلة كلية التربية باإلسماعلية ،ع (.911 - 938 :)2
سالمة ،ممدوحة ( :)9119استبيا مقدير الشائية للكباا ،القايرة ،مكتبة األنجلو المئرية.
شحامه ،رادة محمد احمد ( :)2398الكفاءة األكاديمية في ضوء نظرية االستجابة للمفردة وعالقتها بك من
الئمود األكاديمي والتفكير اإليجابي لكلبة جامعة الزقازيق ،اسالة دكتوااه رير منشواة ،كلية التربية،
جامعة الزقازيق.
عبد الاالق ،أحمد (  :)9111دلي معليمات القا مة العربية للتفاؤل والتشاؤم  ،اإلسكنداية ،داا المعرفة الجامعية.
عبد الرازق ،وفاء محمود نئاا ( )2392إسهام عادات العق في التنبؤ بالتفكير اإليجابي لدى طالبات الجامعة،
كلية التربية ،جامعة بنها ،مج ( ،)991ع (.009 - 222 :)21
عبد الرحمن ،حنا أحمد ( :)2398التفكير اإليجابي لدى الشباب وعالقته ببعض المتغيرات النفسية ،مجلة كلية
التربية ،جامعة األزير ،ع ( ،)911ج (.920-.2 :)2
عبد الرحمن ،عال ( :)2390فاعلية برنامج مدايبي إلكساب بعض أبعاد التفكير اإليجابي لدى معلمات اياض
األطفال ومأثيره على جودة الحياة لديهن ،مجلة العلوم التربوية ،ع (.81 - 2 :)9
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عبد الرسول ،حنا حسين محمود ( :)2392فعالية برنامج مدايبي لتنمية بعض أبعاد التفكير اإليجابي في محسين
الرضا عن الحياة لدى عينة من طالبات الجامعة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،ع( ،)9مج (:)22
.212 -203
عبد الستاا ،أحالم على ( :)2399فاعلية برنامج مدايبي لمهااات التفكير اإليجابي وأثره في منمية الائا
النفسية والعقلية لدى الطف  ،اسالة دكتوااه ،معهد الدااسات التربوية ،جامعة القايرة.
عشماوى ،فيفا أحمد ( :)2392التفكير اإليجابي في عالقته بك من التفاؤل ومقدير الذات مجلة اإلاشاد النفسي
جامعة عين شمس ع ( ،)82ج (.282- 291 :)0
عئفوا ،إيما حسنين محمد ( :) 2391منشيط المناعة النفسية لتنمية مهااات التفكير اإليجابي وخفض قلق
التدايس لدى الطالبات المعلمات ،شعبة الفلسفة واالجتماع  ،دااسات عربية في التربية وعلم
النفس،ع(،)22ج (.10 - 90 :)0
علة ،عيشة؛ بوزااد ،نعيمة ( :)2391التفكير اإليجابي لدى طلبة الجامعيين ،دااسة ميدانية باألرواط ،مجلة
العلوم النفسية والتربوية ،مج ( ،)0ع (.921 - 922 :)2
فررلى ،صفاء أحمد محمد ( :)2392فعالية برنامج مدايبي في خدمة الجماعة في منمية التفكير اإليجابي للطالب،
مجلة دااسات في الادمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،مئر.2110 -2120 :)93( 0. ،
قاسم ،عبد المريد ( :)2393دااسة للفروق في بعض جوانب التفكير اإليجابي عند مجموعتين في علم النفس
مئرية وإيطالية ،دااسات عربية في علم النفس ع (.... - .00 :)2
كاندى ،اوال ( :)2393قوة التفكير اإليجابي ،أكسر حاجز دمارك ،القايرة ،مكتبة الهالل.
مطرش ،منتهي؛ دايد ،سوزا ( :)2392التفكير اإليجابي وعالقته بالدافعية األكاديمية الذامية واالمجاه نحو مهنة
التدايس لدى طالبات كليات التربية بجامعتي بغداد والمستنئرية ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،ع
(.922 - 990 :)29
المراجع األجنبية:
Belching, M. P. C. (2012): Effects of prior expectancy performance outcome on attributions
stable factors in high performance competitive students, physical education research,
Vol. (14), No.2: 1-8.
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اإلسالموفوبيا واألزمة االقتصادية في الغرب
Islamophobia and the Economic Crisis in the West
د .التجاني بولعوالي
كلية الالهوت والدراسات الدينية ،جامعة لوفان بلجيكا
Email: tijani.boulaouali@kuleuven.be

الملخص
تسعى هذه المقالة إلى تناول ظاهرة اإلسالموفوبيا في بعدها االقتصادي ،الذي غالبا ما يغيب في الدراسات التي اشتغلت
على هذا الموضوع .ويشكل المحدد االقتصادي عامال مهما ال يؤثر فقط على الشريحة المسلمة المستقرة في أوروبا
والغرب ،بل على عالقة اإلسالم بالغرب عموما وما يحكمها من محددات وتوازنات ومصالح.
وقد تم التركيز في هذه الدراسة بالدرجة األولى على العالقة "السببية" بين ظاهرة اإلسالموفوبيا باألزمة االقتصادية،
قصد النظر في حقيقة ما إذا كان المسلمون يشكلون عبئا اقتصاديا على المجتمعات األوروبية والغربية ،كما تروج
السيما الخطابات السياسية الرافضة لما هو إسالمي .ونسعى إلى مناقشة هذا السؤال اإلشكالي عبر ثالثة محاور
أساسية .يعالج المحور األول عالقة اإلسالم بالغرب في بعدها االقتصادي ،من خالل جملة من اآلراء الفكرية (إدوارد
سعيد ،محمد الرميحي ،المهدي المنجرة ،إنجمار كارلسون) ،السيما المتعلقة بأزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي،
حيث تبلور شق مهم من صورة اإلسالم في الخيال الغربي المعاصر .أما المحور الثاني فيشتغل بشكل خاص على
االزدواجية "الصارخة" في تعامل السياسات األوروبية والغربية مع اليد العاملة المسلمة ،حيث تنفتح على العنصر
األجنبي بشكل إيجابي عندما يزدهر االقتصاد وتنشأ الحاجة إليه ،لكن بمجرد ما يعم الركود ينظر إليه بكونه عامل
تهديد .في حين يتعرض المحور الثالث واألخير إلى جملة من تمثالت ظاهرة اإلسالموفوبيا في بعدها االقتصادي ،على
مستوى السكن وسوق العمل بوجه خاص.
الكلمات المفتاحية :اإلسالموفوبيا ،األزمة االقتصادية ،اإلسالم ،أوروبا ،الغرب
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Islamophobia and the Economic Crisis in the West
By: Dr. Tijani Boulaouali
Faculty of Theology and Religious Studies, KU Leuven, Belgium

Abstract
This article deals with the issue of Islamophobia, especially in its economic dimension,
which is often absent in the studies that have worked on this topic. The economy is an
important factor that affects not only the European and western Muslims, but also the
relationship between Islam and the Westgenerally.
The focus in this study is more on the relationship of Islamophobia to the economic crisis
as promoted by some political discourses rejecting Islam and Muslims. Three aspects are
here investigated. Firstly, the economic dimension in the relationship of Islam with the
West. A number of intellectual opinions (Edward Said, Mahdi Mandjara, Mohamed
Romaihi, Ingmar Karlsson) are examined, in particular on the oil crisis in the
1970s.Secondly, the duplication, in which European and Western policies deal with the
Muslim workforce, is addressed. When the economy grows and the need for this
workforce increases, it has been treated positively by Western politics, but when the
economic recession reigns it is seen as a threat. Finally, a set of manifestations of
Islamophobia in its economic dimension is discussed, especially at the level of housing
and the labor market.
Keywords: Islamophobia, Economic Crisis, Islam, Europe, West
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مقدمة
إن الباحث في المالبسات العامة لنشوء ظاهرة اإلسالموفوبيا ثم تداعياتها الخفية أو المعلنة على مستوى الواقع المعيش،
يدرك أنه غالبا ما يتم التركيز في هذا الموضوع على البعدين السياسي واإلعالمي .ولم ال؟ وهذه الظاهرة ما هي في
الغالب إال صناعة إعالمية عادة ما تخضع إلمالءات السياسة واإليديولوجيا ،والعكس صحيح أيضا ،أي أن هذه
الظاهرة ما هي إال صناعة سياسية تروجها وسائل اإلعالم المؤدلجة .أما األبعاد األخرى ،كالتربوية واالجتماعية
والثقافية ،فما هي إال مواد خامة يتم عجنها وتشكيلها سياسيا وإعالميا ودعائيا ،ثم تقديمها للجمهور العريض ،إما عن
طريق التمرير القانوني من خالل المؤسسات الرسمية والحزبية ،أو عن طريق التسويق اإلعالمي من خالل وسائل
اإلعالم وآليات الدعاية والبروباجاندا.
ال مناص إذن من تسليط الضوء على مختلف أبعاد اإلسالموفوبيا وتمثالتها قصد استيعاب هذه الظاهرة اإلشكالية ،التي
تؤثر "سلبيا" فقط على الشريحة المسلمة المستقرة في أوروبا والغرب ،بل على عالقة اإلسالم بالغرب عموما وما
يحكمها من محددات وتوازنات ومصالح .ولعل المحدد اإلقتصادي يشكل عامال مهما في هذه العالقة التي تتجاوز
الحدود والجغرافيا .وهكذا جاءت فكرة بحث هذا الجانب المغيب في األدبيات التي اشتغلت بظاهرة اإلسالموفوبيا.
وقد تم التركيز في هذه الدراسة بالدرجة األولى على العالقة "السببية" بين ظاهرة اإلسالموفوبيا باألزمة االقتصادية،
قصد النظر في حقيقة ما إذا كان المسلمون يشكلون حقا عبئا اقتصاديا على المجتمعات األوروبية والغربية ،كما تروج
السيما الخطابات السياسية الرافضة لما هو إسالمي .ونسعى إلى مناقشة هذا السؤال اإلشكالي عبر ثالثة محاور
أساسية .يعالج المحور األول عالقة اإلسالم بالغرب في بعدها االقتصادي ،من خالل جملة من اآلراء الفكرية (إدوارد
سعيد ،محمد الرميحي ،المهدي المنجرة ،إنجمار كارلسون)،السيما المتعلقة بأزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي،
حيث تبلور شق مهم من صورة اإلسالم في الخيال الغربي المعاصر .أما المحور الثاني فيشتغل بشكل خاص على
االزدواجية "الصارخة" في تعامل السياسات األوروبية والغربية مع اليد العاملة المسلمة ،حيث تنفتح على العنصر
األجنبي بشكل إيجابي عندما يزدهر االقتصاد وتنشأ الحاجة إليه ،لكن بمجرد ما يعم الركود ينظر إليه بكونه عامل
تهديد .في حين يتعرض المحور الثالث واألخير إلى جملة من تمثالت ظاهرة اإلسالموفوبيا في بعدها االقتصادي ،على
مستوى السكن وسوق العمل بوجه خاص.

أزمة النفط وتنميط اإلسالم في المخيال الغربي
ظهرت في العقود الثالثة األخيرة مجموعة من الدراسات العلمية والفكرية التي اشتغلت بمقاربة تجليات ظاهرة
اإلسالموفوبيا ،في المناهج التعليمية والصناعة السينمائية والفن التشكيلي والفوتوغرافي والكتابات األدبية والسردية،
غير أن البعد االقتصادي يكاد يغيب في مقاربة ظاهرة اإلسالموفوبيا ،رغم تأثيره العميق في نشوء هذه الظاهرة
وانتشارها وتصاعدها ،إذا ما تم استثناء بعض اإلشارات الطفيفة والفقرات المعدودة،

49

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

التي قد يصادفها الباحث في بعض الكتب والمقاالت .وبعبارة أوضح ،إن هذا البعد االستراتيجي لم يحظ بالدراسة
المستقلة والمعمقة ،رغم أنه يؤدي دورا كبيرا في تشكيل العالقات العامة بين الدول والشعوب.
ت فيد الدراسات المختلفة التي تناولت تاريخ اإلنسان بصفة عامة ،أن الحروب التي نشبت بين بني البشر تم أغلبها بسبب
التنازع حول جملة من المصالح ،كالمياه واألراضي الخصبة والمنافذ والثروات الطبيعية .أما هاجس األمن الذي عادة
ما يتذرع به المتحاربون ،ما هو إال عامل ثانوي ،يخفي وراءه العوامل الحقيقية غير المعلنة دوما ،كما تخفي الشجرة
وراءها غابات من األشجار التي ال نراها .من هذا المنطلق ،إن البعد االقتصادي يحضر بقوة في الصراعات الميدانية
التي تشتعل نيرانها بين القبائل والدول واألمم .إن معظم الحروب التي شهدها العالم في المرحلة األخيرة ،كان منفذوها
مسكونين بما هو اقتصادي ،وإن كانوا في الظاهر يرفعون شعارات ذات داللة سياسية ودينية ،كتحرير العالم المتخلف،
ومواجهة التهديدات الدولية ،ومحاربة اإلرهاب ،وتطبيق القوانين الدولية ،ورد الحقوق المستلبة إلى أصحابها
الحقيقيين .وهذا ما يسري أيضا على عالقة الغرب بالشرق ،السيما في الحقبة األخيرة التي بدأت باحتالل واقتسام العالم
اإلسالمي بين الدول األوروبية التقليدية ،فكانت مطبوعة بالهاجس االقتصادي والمادي المغطى عليه بما هو أمني،
قصد كسر شوكة الشرق أو العرب أو اإلسالم الذي يشكل "تهديدا أبديا" للحضارة األوروبية ،أو بما هو الهوتي لنشر
الديانة النصرانية والتبشير لها ،أو بما هو علمي لدراسة علوم الشرق وفنونه ومعارفه من خالل علم االستشراق
الغربي ،وغير ذلك من الذرائع.
وقد تجلى تأثير البعد االقتصادي في صياغة عالقة الغرب بالشرق ،في العديد من المحطات التاريخية المشهورة،
كالمرحلة االستعمارية التقليدية ،واستيراد اليد العاملة اإلسالمية ،والصراع العربي الصهيوني ،وأزمة النفط،
والحروب الخليجية (العراق ،إيران ،الكويت) ،وغزو الشركات الغربية للعالم العربي واإلسالمي ،واألزمة االقتصادية
األخيرة في عالقتها بالهجرة ،والسوق الحرة ،والعولمة االقتصادية.
ونلمس ذلك الهاجس االقتصادي في تحليل المفكر إدوارد سعيد لعالقة الغرب بالشرق ،إذ يرى أن "الشرق ليس لصيقا
بأوروبا وحسب ،بل إنه كذلك موضع أعظم مستعمرات أوروبا ،وأغناها ،وأقدمها ،ومصدر حضاراتها ولغاتها،
ومنافسها الثقافي ،وأحد صورها األكثر عمقا وتكرار حدود لآلخر" 1.وهذا يعني بوضوح أن الغرب تعامل مع الشرق
أثناء المرحلة االمبريالية ،وهو مدفوع برغبة االستحواذ على خيرات العالم اإلسالمي وثرواته الطبيعية والبشرية.
وعلى النحو ذاته ،يمضي عالم المستقبليات المهدي المنجرة ليكشف بجالء تام ،ودون مقدمات عن أن الهدف الحقيقي
وراء تحالف الغرب ضد العراق في مستهل تسعينيات القرن الماضي" ،هو تحقيق مصالح الغرب ،وعلى رأس هذه
المصالح االحتفاظ بمنابع النفط ووضع اليد عليها ،وال ننسى أن هذه المنطقة تتوفر على  %07من مجموع النفط
الموجود ،والواليات المتحدة تعتمد اآلن بصفة كبيرة على االحتياطي الخارجي،

1إدوارد سعيد ،االستشراق :المعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،تر .كمال أبو ديب ،ط( ،0بيروت :مؤسسة األبحاث العربية ،)5772 ،ص 70
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من جهة أخرى ال بد من اإلشارة إلى مسألة ،كثيرا ما تخفيها وسائل اإلعالم ،وتتعلق بكون أمريكا عرفت في المدة
األخيرة أسوأ أزمة اقتصادية تعرضت إليها في القرن العشرين ،وقد وجدت في أزمة الخليج مخرجا مناسبا لها".

2

وعلى ذكر النفط ،فإنه يعتبر من أهم العناصر التي ساهمت في تشكيل صورة الغرب حول اإلسالم ،التي تطورت عبر
عقود لتصل إلى الحالة التي هي عليها اآلن ،وهي حالة ظاهرة اإلسالموفوبيا ،ويؤرخ ظهور أزمة النفط بسبعينيات
القرن الماضي (أكتوبر  ،) 3707التي اشتعلت بسبب الصراع الصهيوني العربي ،إذ أعلنت آنذاك الدول العربية
األعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك حظرا نفطيا ،للتأثير على الدول الغربية ،كالواليات المتحدة
األمريكية وغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني ،حتى تلزم إسرائيل باالنسحاب من األراضي العربية المحتلة
أثناء حرب  ،3790وقد أث رت هذه األزمة بعمق على اقتصاديات الدول الغربية فتولد عن ذلك ركود اقتصادي كبير.
جاء في كتاب النفط والعالقات الدولية ما يلي:
"من المالحظ أن سبعة أقطار من مجموع أعضاء األوبك هي أقطار عربية .وإذا أضفنا إليها قطرين إسالميين .هما
إيران وإندونيسيا تصبح هناك أغلبية لألقطار اإلسالمية ،أما جغرافيا فباستثناء فنزويال واإلكوادور في أمريكا الالتينية،
فإن باقي األعضاء في األوبك هم في إفريقيا وآسيا .أما إقليميا فان التركيز األساسي لهذه األقطار يقع في إقليم يعرف
في الدراسات اإلستراتيجية (بالشرق األوسط) .لهذه األسباب مجتمعة فإن كثيرا من األدبيات الغربية  -المهتمة بدراسة
النفط  -تخلط عن عمد أو غير عمد بين األوبك والعرب واإلسالم والشرق األوسط".

3

ما يهمنا من هذا الكالم هو عنصران جوهريان :أحدهما يتعلق بالهيمنة العربية على منظمة أوبك ،ما يعني أهمية
الحضور العربي في سوق النفط العالمية ،والعنصر اآلخر أن األدبيات الغربية التي تهتم بدراسة النفط تخلط بين جملة
من األمور المختلفة ،كاألوبك والعرب واإلسالم والشرق األوسط .ومما ال شك فيه ،أن هذين العنصرين ساهما ،بشكل
أو بآخر ،في نسج صورة العرب والمسلمين في ذهنية الغرب ،وهي صورة سوداوية وقاتمة تبعث على االشمئزاز
والقرف والخوف.
وقد تعرض إنجمار كارلسون بموضوعية "نادرة" إلى جوانب من تلك الصورة التنميطية السلبية ،السيما في وسائل
اإلعالم الغربية ،غداة أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي ،حيث كان يهيمن وقتئذ توظيف مصطلح العرب ،مقابل
مصطلح اإلسالم أو المسلمين ،الذي يستعمل في وقتنا الراهن .يقول في هذا الصدد:
"وعلى الرغم من اتساع مساحة الوطن العربي وغنى طبيعته وتعدديته االجتماعية ومستويات تطوره ،فقد
اختزلوه في نمطية ضيقة ،فهو مجرد صحراء جرداء تختزن في باطنها بحرا من البترول ويسكنه قوم ال
توحي مالمحهم إال بكونهم إما إرهابيين جبناء ،وإما شيوخا أثرياء مفرطي البدانة يلهون بإسراف وسط
راقصات شرقيات يتمايلن ويهززن أردافهن! حتى ديانة العرب لم تسلم من هذا التحقير،

2المهدي المنجرة ،الحرب الحضارية األولى( ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)5772 ،ص 97
 3محمد الرميحي ،النفط والعالقات الدولية ،عالم المعرفة ( ،25الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدب ،أبريل  ،)3795ص 379
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فحين أراد هؤالء الرسامون التعبير عن االرتفاع الكبير في أسعار النفط لمصلحة المنتجين ،عمدوا إلى
تصوير المؤذنين للصالة واقفين على المآذن وهم يتلون آخر أنباء انهيارات أسعار األسهم في البورصات
العالمية بدال من كلمات اآلذان!".

4

وال يقف الكاتب عند هذا الحد ،بل يضيف أمورا يندى لها الجبين ،مثل :استعمال شعار (حارب أسعار النفط العالية :أثِر
حفيظة العرب اآلن) أثناء أزمة النفط ،كما أن شركة تويوتا للسيارات لم تفوت هذه الفرصة الذهبية ،فاستغلتها قصد
الترويج لسياراتها ،فرفع وكالؤها في األسواق األمريكية شعار( :اشتر تويوتا وادفع عربيا إلى حافة الجنون)" ،أما
اإلعالن الذي تجاوز كل الحدود في التفاهة الذوقية ،فهو الذي رفعته شركة أنتجت قطعا من الفحم أطلقت عليها اسم
"الشيخ" ووزعتها في األسواق مصحوبة بالكلمات التالية" :اقتصد في استعمال النفط ..واحرق شيخا بدال منه"".

5

ازدواجية التعامل مع اليد العاملة المسلمة
إن استيراد دول أوروبا الغربية لليد العاملة من بعض البلدان العربية واإلسالمية منذ ستينيات القرن الماضي كان ذو
طابع اقتصادي بامتياز .وتجمع التقارير الرسمية والدراسات العلمية على الدور الريادي ،الذي أدته اليد العاملة المسلمة
واألجنبية في بناء بعض االقتصاديات األوروبية .ويؤكد السوسيولوجي الهولندي سيب فان دي فيرف ،في كتابه
األجانب في المجتمع المتعدد الثقافات" ،أن العمال األجانب كانت لهم وظيفة احتياطية في سوق العمل .ففي إطار إعادة
هيكلة االقتصاد سدوا الفجوة التي خلفها الهولنديون .ثم إن وضعية سوق العمل ظلت مطبوعة بالعالقة بين الهجرة
والتنمية االقتصادية" 6.هذا يدل على األهمية القصوى لليد العاملة األجنبية في تلك الحقبة التاريخية ،حتى إن أرباب
العمل كانوا يطالبون السلطات الهولندية بأن تسمح لهم بتمديد عقود العمل ،التي كانت محددة في سنة واحدة ،ولم تأخذ
بعين االعتبار النتائج التي سوف تترتب عن تمديد استقرار تلك اليد العاملة في هولندا ،بل وتؤكد اإلحصائيات أنه في
سنة  3799وفد على هولندا  %77من العمال األجانب بطريقة قانونية ،في حين أن  %07منهم جاؤوا إما بطريقة غير
قانونية ،أو بمساعدة الشركات ،أو عبر الدول األوروبية األخرى.

7

وقد اتسمت نظرة األوروبيين آنذ اك إلى اليد العاملة األجنبية بالتفاؤل ،ليس تقديرا لها أو حبا في عيونها ،بل اطمئنانا
إلى عطائها البدني ومردوديتها الجيدة ،فلم تتشدق وسائل اإلعالم الغربية في ذلك العهد بالخطر أو التهديد ،الذي قد
يشكله نزوح األقليات المسلمة واألجنبية إلى أوروبا .ما يثبت مدى تأثير العامل االقتصادي في تنميط اآلخر وتحديد
مكانته ،غير أنه بمجرد ما تطفو على السطح األزمات االقتصادية ،ويسود الكساد والركود ،تبحث الحكومات الغربية
عن مشجب تعلق عليه فشلها في التعاطي مع تحديات الواقع وإشكالياته ،وال يكون ذلك المشجب في الغالب األعم إال
األقليات األجنبية التي عادة ما تتهم بأنها المسؤول األكبر عما يحدث،
4إنجماركارلسون ،اإلسالم وأوروبا تعايش أم مجابهة؟تر .سمير بوتاني( ،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية القاهرة ،)5777 ،ص 31 ،37
 5المرجع نفسه ،ص 32 ،31
6
Siep van de Werf, Allochtonen in de multiculturele samenleving: een inleiding, (Bussum: Coutinho, 2002), p
30
7
Siep van de Werf, p 30 -33
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فتشرع وسائل اإلعالم في الحديث عن أن األجانب يكلفون الدولة ميزانيات جسيمة قصد تعليمهم وإدماجهم وتحسين
وضعيتهم المادية ،وأنهم يشكلون تهديدا الستقرار المجتمعات الغربية ،وهلم جرا.
وقد حاولت في هذا الصدد بلدية فيك في إسبانيا حرمان مهاجرين غير شرعيين من الحصول على خدمات الرعاية
الصحية ،حيث أعلنت "أنها لن تسمح بعد اآلن بتسجيل المهاجرين الذين ال يحملون وثائق كـ"سكان" ،وبذا يحرمون
من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات االجتماعية" .غير أن هذه المحاولة قوبلت بمعارضة شديدة،
خصوصا من قبل رئيس الوزراء اإلسباني ،خوسيه لويس ثاباتيرو ،الذي قال بأنه "لن يحرم أحد في إسبانيا من
الخدمات االجتماعية بغض النظر عن وضع اإلقامة الذي يحمله".

8

ومثل هذه التهديدات التي عادة ما توجه إلى األقليات المسلمة واألجنبية في الغرب ،سواء من قبل بعض الجهات
الرسمية أو من طرف بعض األحزاب والتيارات السياسية ،تكشف عن ازدواجية الخطاب الغربي إزاء األجانب ،حيث
يرحب بالعمالة األجنبية في زمن الرفاهية واالنتعاش االقتصادي ،لكنه عندما ينكمش االقتصاد وتتراجع إنتاجيته،
يتحول الخطاب إلى لغة الرفض والتحفظ من الوجود األجنبي ،واعتباره تارة يشكل تهديدا للمجتمعات الغربية ،وتارة
أخرى يمثل "عبئا اقتصاديا حقيقيا أو متوهما ،وال شك أن هذا التأثير االقتصادي يتخذ اآلن مركبا لتأجيج مشاعر الحقد
العنصري ضد اإلسالم والمسلمين في المجتمعات الغربية".

9

على ال عكس من ذلك ،تغزو الشركات الغربية الدول العربية واإلسالمية ،ليس فقط بواسطة بضائعها ومنتوجاتها
المتنوعة ،التي عادة ما تهدد اقتصاديات شمال إفريقيا والشرق األوسط ،بل بواسطة استثماراتها الضخمة ،خصوصا
في منطقة الخليج العربي ،حيث بلغ التبادل التجاري  317مليار يورو بين أوروبا ودول الخليج 10.فالشركات األوروبية
والغربية تتحرك هناك كما تشاء معززة ومكرمة ،وخلفها حشد من التقنيين والمهندسين والخبراء والعمال الغربيين،
الذين يتلقون أجورا خيالية وتسهيالت شتى ،ولم يعامل أولئك على اإلطالق بالعنصرية أو اإلجحاف أو الكراهية ،بل
بمزيد من الترحيب والكرم والتقدير ،فلم نسمع كالما حول الخوف من الغرب (الغربوفوبيا) ،رغم أنه يشكل تهديدا
معينا لألمن القومي العربي واإلسالمي ،سواء من خالل حركته االمبريالية التقليدية أو من خالل تواطئه التاريخي مع
االحتالل الصهيوني ،وما يزال ذلك مستمرا إلى حد اليوم ،كما أنه لم نسمع كالما حول الخوف من المسيحية (المسيحية
– فوبيا) ،رغم أن حركة التنصير بلغت ذروة نشاطها في مختلف الدول العربية واإلسالمية ،وعلى مرأى من الساسة
ووسائل اإلعالم.
ومن المفارقات العجيبة أيضا ،أنه كانت تشكل الهجرة دوما عامال إيجابيا بالنسبة إلى االقتصاد ،الذي يستفيد من اليد
العاملة األجنبية التي غالبا ما تكون رخيصة ،وتؤدي خدمات شاقة أو غير محبذة لدى السكان األصليين.

8الشرق األوسط" ،األزمة االقتصادية اإلسبانية تحيي الجدل حول الهجرة" ،الخميس  35صفر  3173هـ  59/يناير  5737العدد 33791
9عبد القادر طاش ،صورة اإلسالم في اإلعالم الغربي ،ط( ،5القاهرة :الزهراء لإلعالم العربي ،)3777 ،ص 359
European Commission, ‘Trading with the Gulf Region’, European Commission, 05/05/2020, Retrieved
18/09/2020
10
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ثم إن وجود أعداد هائلة من األجانب يخلف نوعا من الدينامية االقتصادية ،فتنتعش قطاعات التجارة والخدمات
والسياحة وغير ذلك ،إل ى درجة أنه على صعيد المدن األوروبية الكبرى (لندن ،باريس ،بروكسل ،أمستردام) ،نشأت
في األحياء التي تقطنها األقليات المسلمة واألجنبية مراكز تجارية تشهد رواجا منقطع النظير ،بالمقارنة مع المراكز
الموجودة في األحياء التي يقطنها األوروبيون األصليون .واآلن انقلبت األمور رأسا على عقب ،فأصبحت األقليات
المهاجرة تشكل عامال معرقال لالقتصاد ،ومسؤوال عن األزمة االقتصادية الراهنة التي يمر بها الغرب ،كما تزعم
التيارات اإليديولوجية المعادية لألجانب.
تأسيسا على ما سبق ،إن االقتصاد في عالقته بظاهرة اإلسالموفوبيا يمكن وصفه بسيف ذي حدين؛ يوظف الحد األول
لتشويه صورة اإلسالم والشريحة المسلمة في الغرب ،واعتبارها المسؤولة عن اإلشكاليات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،كما رأينا أثناء أزمة النفط ،ونرى اآلن مع األزمة االقتصادية الغربية األخيرة .أما الحد الثاني ،فيمكن
استعماله للتقريب بين اإلسالم والغرب ،والدعوة إلى نهج استراتيجية تعاونية مبنية على التسامح والتضامن وتبادل
المصالح ،السيما وأن كل واحد من الطرفين في حاجة ماسة إلى اآلخر ،فالغرب يشكل مرتع ومستقر حوالي ستين
مليون مسلم ،والشرق يظل حاضن الكثير من الشركات والمصالح واالستثمارات األوروبية والغربية .وكما هو معلوم،
فكلما تشابكت تلك المصالح وتالقحت ،وآمنت كل األطراف بالقواسم اإلنسانية المشتركة التي توحد بينها ،تقلص
الحديث عن الخوف من اآلخر الذي قد يكون شرقيا أو غربيا ،مسلما أو مسيحيا .وال يتحقق الحد/المقصد الثاني إال
بواسطة استراتيجية عملية ميدانية ملموسة ،يعد المفكر اإلنجليزي روبيرت فان دي فايير خير من عبر عنها ،عندما
دعا إلى االنتقال من عولمة السلع ورأس المال إلى عولمة الناس والمعرفة ،حيث االقتصار على عولمة السلع ورأس
المال يوسع من هوة الشرخ الكائن ،سواء بين األغنياء والفقراء ،أو بين الشمال الغني والجنوب الفقير ،أو بين الغرب
المزدهر والشرق المتأخر .والحل األنجع لتخطي ذلك الشرخ السحيق هو االنتقال إلى عولمة اإلنسان والمعرفة ،التي
يمكن تحقيقها على أساس البدائل اآلتية التي يقترحها الباحث ،وهي:


استقدام الشباب من الدول الفقيرة إلى الغرب ،والسماح لهم بالدراسة والتكوين واالستفادة من تجارب الغرب،
وعند عودتهم إلى بلدانهم األصلية يوظفون تلك الخبرات في شكل مشاريع ،وهكذا يمكن تقديم مساعدة أكثر
فعالية لتلك الدول ،أفضل بكثير من تقديم إعانات الطعام التي تجعلها أكثر تبعية للغرب.

 مساعدة األسيويين و األفارقة على إنشاء مقاوالت ومشاريع في بلدانهم األصلية ،على أن تضمن حماية أولئك
المقاولين الشباب المبتدئين من المنافسة الخارجية الشرسة.


السماح للشركات التي أسسها شباب درسوا وتلقوا تكويناتهم في الغرب بتلقي رأس مالها من الجهات
الغربية.

11

11

Robert Van de Weyer, De Islam en het Westen van de kruistocht tot nu, transl. Katrien Bruyland,
(Nederland: Deltas, 2002), p. 96-101
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ثم إن دي فايير ال يكتف ي بطرح هذا السيناريو االقتصادي فقط ،بل يعضده بسيناريو آخر يقتضي التحول فيه من عولمة
الدين إلى عولمة الحكمة والرموز ،فعوض ما نقوم بعولمة الدين وتوسيع رقعة مجتمع ديني معين ،نقوم بنشر وتعميم
الطقوس والرموز الدينية المشتركة بين جميع األديان والثقافات ،يعتقد "أن عولمة الدين والمجتمع الديني شهدت تاريخا
طويال من العداوة ،في حين أن عولمة الحكمة الدينية شهدت أيضا تاريخا طويال لكن من التنوع .وكلما عم في العصر
الحديث التواصل الذي يقلص عولمة التعصب ،توفرت الحظوظ لعولمة روحية".

12

تمثّالت اإلسالموفوبيا في بعدها االقتصادي
إن ظاهرة اإلسالموفوبيا في ارتباطها بالجانب االقتصادي تتخذ أبعادا شتى ،أشار إلى بعضها تقرير المركز األوروبي
لمراقبة العنصرية وكراهية األجانب 13،حيث إنه منذ  33سبتمبر  5773أصبحت شرائح معينة في المجتمعات الغربية،
ومنهم العرب والمسلمون ،أكثر عرضة للعنصرية والتمييز في مختلف المجاالت بما في ذلك التعليم والتوظيف
واإلسكان والحصول على الخدمات والتمتع بالمواد االستهالكية واألمكنة العامة وحرية التحرك .وقد ركز هذا التقرير
على عنصرين أساسيين يمتان بصلة وطيدة إلى الجانب االقتصادي ،وهما :العمل والسكن.

سوق العمل
يكشف تقرير المركز األوروبي عن الفجوة العميقة بين العمل الذي يحظى به األوروبي األصلي ،والعمل الذي يوجه
إلى األجانب ،سواء فيما يتعلق بقيمة العمل أو بمستوى األجور .ومن التضليل أن نرد ذلك إلى التوجه الديني والثقافي
فقط ،الذي قد يؤثر سلبا على أي مترشح لوظيفة ما ،بل هناك أسباب مختلفة ،قد نفسر بها ذلك التمييز والحرمان ،ترتبط
بالجانب التكويني (المستوى الدراسي ،المهنية ،المهارات اللغوية ،التغيرات الهيكلية االقتصادية ،أهمية الشبكات
االجتماعية).

14

فضال عن ذلك ،فإن عامل األصل األجنبي أو اإلسالمي للمتقدمين للعمل ،وعادة ما يعرف من خالل االسم ،يؤثر بشكل
كبير على إمكانية قبولهم ،أو حتى الرد على ملفات الترشح للعمل ،حيث كشف مركز مراقبة التمييز في فرنسا سنة
 ،5771بناء على الطلبات المرسلة إلى جامعة باريس بخصوص  529وظيفة شغل ،أن المواطنين من أصول شمال
إفريقية كانوا خمس مرات أقل فرصة في الحصول على رد إيجابي15.أما في هولندا فقد بلغت البطالة في أوساط
األجانب سنة  5772نسبة  ،%39في مقابل النسبة اإلجمالية في سوق العمل المحددة في .%9،2

16

12

Robert Van de Weyer, p. 100
EUMC, Muslims in the European Union, Discrimination and Islamophobia.
14
EUMC, p. 44
15
EUMC, p. 44-45
16
EUMC, p. 45
13
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وضعية السكن
تختلف ظروف السكن من دولة أوروبية إلى أخرى .فيما يتعلق بالحالة الهولندية ،يبدو أن األصليين يتمتعون بسكن
فسيح وجيد يتوفر على أرفع التجهيزات والتسهيالت ،غير أن مرجع ذلك ليس إلى ظاهرة التمييز ،بل إلى أن
الهولنديين األصليين يرك زون أكثر على االستقرار في بلدهم ،ما يشجعهم على شراء المنازل الفخمة عبر القروض
البنكية .في مقابل ذلك ،يظل الهولنديون األجانب والمسلمون موزعين بين أوطانهم األصلية وبلدان اإلقامة .فهم غالبا ما
يتوفرون على منزلين ،أحدهما في البلد األصل ويكون واسعا وجميال ومجهزا ،واآلخر في بلد اإلقامة ويكون ضيقا
ومجهزا بشكل ترقيعي .كما أنه ال يمكن إغفال تأثير المداخل المالية على طبيعة السكن .ثم إنه تجدر اإلشارة إلى أن
القانون الهولندي يوفر لذوي الدخل األدنى إمكانية دعم تكاليف كراء المنازل.
ومع ذلك ،فإن الوضعية السكنية لألجانب في هولندا أرقى بكثير ،بالقياس إلى بلدان أوروبية أخرى ،كإيطاليا واليونان
وإسبانيا .وقد توقف التقرير عند األنموذج اإلسباني ،فكشف عن الوضعية السكنية المزرية والمتردية للمغاربة
بالخصوص ،حيث ال يتوفر في منطقة ألميريا إال  %02من المنازل على الماء الساخن ،وتعاني أكثر من  %20من
رطوبة جد عالية ،وال تتوفر  %17منها على المراحيض ،وتفتقر  %12منها إلى مطبخ ،وال تحظى  %17بالمياه
الجارية .بل وأكثر من ذلك ،فإن الكثير من المهاجرين من شمال إفريقيا يجدون صعوبات جمة في الحصول على
السكن،

17

وهذا يعني أن مأوى بعضهم يكون عادة الشوارع والقناطر والبنايات المهجورة وإسطبالت الضيعات

الفالحية!

خاتمة .آليات للتصحيح
إن فكرة معالجة ظاهرة اإلسالموفوبيا ال ينبغي أن تقتصر على ما هو إعالمي وسياسي وتعليمي فقط ،كما هو سائد
لدى أغلب الخبراء والمؤسسات البحثية ،بل يقتضي األمر تناول هذه المسألة في شموليتها ،عن طريق التعرض إلى
مختلف أبعادها ومستوياتها وحقولها ،بما في ذلك الجانب االقتصادي الذي من شأنه أن يؤدي دورا كبيرا في خلق
التوازن بين اإلسالم والغرب ،ومن ثم ردم الهوات المترتبة عن التشنجات اإليديولوجية والتنميطات اإلعالمية .وسعيا
إلى ذلك ،يتحتم أن تؤخذ بعين االعتبار اآلليات اآلتية:
 حاجة أوروبا والغرب الملحة إلى األجانب والمسلمين ،السيما فيما يتعلق باليد العاملة والكفاءات العلمية ،فقد
أشار تقرير لألمم المتحدة إلى "أن أوروبا ستحتاج إلى  327مليون مهاجر بين عامي  5777و ،5752فمن
أين ستأتي بهم؟" 18كما سبق لعالم المستقبليات المهدي المنجرة أن تساءل.
 حاجة أوروبا والغرب االستراتيجية إلى العالم العربي واإلسالمي ،الذي يزوده بمختلف المواد األولية ،كالنفط
والفوسفاط والحديد وغيرها ،ويوفر له شتى المنتوجات البحرية والفالحية،
EUMC, p. 20

17

18المهدي المنجرة ،قيمة القيم( ،الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)5770 ،ص 319
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بل ويشكل سوقا رائجة لالقتصاديات األوروبية والغربية ،كما تعتبر العديد من دول العالم اإلسالمي حاضنا
متميزا لالستثمارات األوروبية والغربية.


نشر الوعي االقتصادي بين أوساط الشريحة المسلمة بأوروبا والغرب ،وتشجيعها على االنخراط في مختلف
األنشطة االقتصادية ،واستثمار أموالها المجمدة والمودعة في البنوك في شتى المشاريع واألوراش ،سواء في
األوطان األصلية أو في بلدان اإلقامة.

 تحفيز أ فراد الشريحة المسلمة على االعتماد أكثر على النفس ،وعلى اإلمكانيات الذاتية ،والمؤهالت الفردية،
ال الركون إلى الراحة والخمول ،والسعي المشروع أو الملفق إلى التعويضات االجتماعية التي تمنحها الدول
الغربية ،فهي آخر الحلول ،أو هي حل من ال حل له.
 ممارسة النقد الذاتي قبل نقد اآلخر ،ما يجعل الشريحة المسلمة تصحح الكثير من االختالالت االجتماعية
والتنظيمية والتصورية التي تظل رهينة لها ،ومن شأن هذا أن يجعلها تستدرك الكثير من الفرص التي يفوتها
مسلمو أوروبا والغرب على أنفسهم ،بسبب التمسك باألنا ورفض اآلخر والتقوقع.
 االنفتاح على مكونات الواقع الذي تنتظم فيه الشرائح المسلمة المقيمة في الغرب ،سواء عن طريق العالقات
الفردية أو من خالل العمل المؤسسي المنظم ،كالمساجد والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني.


تشجيع المشاركة السياسية للمسلمين في الواقع السياسي الغربي ،ليس من خالل عملية التصويت فقط ،بل
بواسطة االنخراط الفعلي والميداني في العمل الحزبي والبرلماني الذي يوفر مختلف اإلمكانيات القانونية
لتوطين الحضور السياسي اإلسالمي.



تحفيز األجيال المسلمة الصاعدة على التحصيل العلمي ،وتوجيهها إلى التخصصات الحيوية ،التي من شأنها
ترسيخ قيمة اإلسهام اإلسالمي في المجتمعات األوروبية والغربية ،ال االقتصار فقط على التخصصات
اإلدارية والمهنية العادية.



األخذ بأفكار الباحثين والمفكرين الغربيين الموضوعيين ،التي تنصف األجانب والمسلمين ،والعمل المنظم
على ترويج تلك األفكار البناءة وترجمتها في واقع المسلمين ،السيما وإنها تصدر عن جهات تتمتع بوزن ثقيل
في المجتمع واإلعالم والبحث العلمي.

قائمة المراجع
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الصحة النفسية وعالقتها بالسمات الشخصية لدى طالب وطالبات الجامعات
الحكومية بوالية الخرطوم (السودان)
Mental health and its relationship to personality traits among students of
)public universities in Khartoum State (Sudan
استشاري نفسي :أسماء محمد مصطفى دفع هللا
دكتوراه علم النفس جامعة بحري  2012م ،السودان
استاذ مساعد ،قسم علم النفس ،كلية التربية ،جامعة القصيم ،المملكة العربية السعودية
Email: As.dafaalla@qu.edu.sa
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دكتوراه علم النفس جامعة الخرطوم  2012م ،السودان
استاذ مساعد ،قسم علم النفس ،كلية العلوم االنسانية جامعة بحري ،جمهورية السودان
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 0202ــــ 0202م

ملخص الدراسة باللغة العربية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصحة النفسية وعالقتها بالسمات الشخصية لدى طالب
وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم .وذلك بتطبيق استمارة بيانات أولية إعداد الباحثتين ،مقياس
الصحة النفسية للشباب اعداد عبد المطلب امين القريطي وعبد العزيز السيد ،ومقياس الخرطوم لسمات
الشخصية ،اعداد مهيد محمد المتوكل ،وحزمة بيانات احصائية متمثلة في اختبار (ت) لمتوسط مجتمع واحد
للحكم على درجة سيادة الصحة النفسية لدى أفراد العينة ،واختبار (ت) للفرق بين متوسطي مجموعتين
مستقلتين لمعرفة داللة الفروق في الصحة النفسية لدى أفراد العينة والتي تعزى لمتغير النوع،
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ومعامل االرتباط العزمي لبيرسون لمعرفة داللة االرتباط بين الدرجة الكلية للصحة النفسية وسمات
 ولمعرفة داللة الفروق، لمعرفة داللة االرتباط بين الصحة النفسية ومتغير العمر لدى أفراد العينة،الشخصية
 وتحليل التباين المزدوج لمعرفة،في الصحة النفسية لدى أفراد العينة والتي تعزى لمتغير التخصص الدراسي
 أدبي) على الدرجة/  طالبات) ومتغير التخصص الدراسي (علمي/ داللة التفاعل بين متغير النوع (طالب
.الكلية للصحة النفسية لدى أفراد العينة
 وتمثل مجتمع الدراسة في الجامعات الحكومية بوالية،واتبعت الباحثتان المنهج االرتباطي
.) طالبا وطالبه466(  وقد بلغ حجم العينة،الخرطوم
 السمات الشخصية، الصحة النفسية:الكلمات المفتاحية

Mental health and its relationship to personality traits among students of
public universities in Khartoum State (Sudan)

Abstract:
This study aimed to identify mental health and its relationship to personalitytraits
of male and female students at public universities in Khartoum State. By applying
a preliminary data form prepared by the two researchers, the mental health scale
for youth prepared by Abdul-Muttalib Amin Al-Quraiti and Abdulaziz Al-Sayed,
the Khartoum scale of personality traits, prepared by Muhaid Muhammad AlMutawakel, and a statistical data package represented by a test (T) for the average
of one community to judge the degree of mental health prevalence in Individuals
of the sample, and (T) test for the difference between the averages of two
independent groups to find out the significance of the differences in mental health
among the sample members that are attributed to the gender variable, and the
moment correlation coefficient for Pearson to find out the significance of the
correlation between the overall score of mental health and personality traits, to
find out the significance of the association between mental health and the age
variable. Among the sample members, and to know the significance of the
differences in mental health among the sample members, which are attributed to
the variable of academic specialization,
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and to analyze the double variance to find out the significance of the interaction
between the gender variable (male / female) and the academic specialization
variable (scientific / literary) on the total score of mental health among the sample
members.
The two researchers used the relational approach, and the study population was
represented in public universities in Khartoum State, and the sample size reached
(466) male and female students.

Key words: mental health, personality traits
المقدمة
اهتمت هذه الدراسة ب الوقوف على العالقة بين الصحة النفسية وسمات الشخصية وسط عينة من طالب
وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم ،بحكم أن هذه الفئة شريحة هامة في المجتمع ينتظر منها
النهوض بالمجتمع في كافة المجاالت ،والعمل على ترقيته ،وال يتم ذلك اال بإعداد طالب سليم نفسيا ً ذي
شخصية متكاملة ،لديه المقدرة على تحمل المسئولية ،ويعطي المجتمع بقدر ما يأخذ ،ممارسا ً أدواره بفعالية،
مستقالً امكانياته وقدراته.وال يتأتى ذلك للطالب إال إذا كان موفر الصحة بدنيا ،نفسيا وعقليا.
وبمقدور الطبيب اعطاء تقرير واضح عن الحالة البدنية والنفسية والعقلية ،لكنه يعجز عن كتابة تقرير بأن
الصحة النفسية سوية ،ألن تعريف الصحة النفسية يعتريها الكثير من الغموض ،فالصحة النفسية تعتمد أساسا
على ما يحس به الفرد تجاه نفسه واآلخرين والمجتمع من حوله ،خاصة فيما يتعلق بمكانته،
ويكمن تعريف الصحة النفسية بأنها االنسجام بين الصورة االجتماعية (ما يراه اآلخرين في الفرد)،
والصورة الذاتية (ما يراه الفرد عن نفسه) ،والصورة المثالية (ما يرغب الفرد أن يكونه) .أحمد عكاشة
(2009م)817 ،
ويؤكد سعد رياض ( 2004م )146،على ارتباط الصحة النفسية بسمات الشخصية مثل الرضا عن الحياة
واكتشاف المعنى منها ،والقدرة على مواجهة االرهاقات والتغلب عليها ،والثقة بالنفس والكفاءة.وتلعب هذه
السمات دوراً جوهريا ً في حياة الفرد والمجتمع.
وعرف محمد عثمان نجاتي السمات )2005( :بأنها عبارة عن انماط سلوكية عامة دائمة نسبياً ،تصدر عن
الفرد في مواقف كثيرة ،وتعبر عن توافقه مع البيئة ،وال يمكن مالحظتها مباشرة ،ولكن يستدل على وجودها
عند مالحظة سلوك الفرد خالل فترة من الزمن.
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وترى الباحثتين ان السمة هي صفة أو عدة صفات فطرية أو مكتسبة ذات دوام نسبي تشكل في مجموعها
شخصية الفرد وتميزه عن غيره من االفراد ،وتبدو هذه الصفات من خالل سلوك الفرد واستجاباته في
المواقف التي يتعرض لها وهذا يختلف من فرد إلى آخر في ذات الموقف مما يجعلنا نميز بين االفراد.
ويؤكد أحمد عزت راجح( :د.ت  ) 43 ،على عملية التطبيع االجتماعي في اكتساب السمات  ،ويرى ان على
االسرة وكافة مؤسسات التنشئة في المجتمع (بما فيها الجامعات) صقل الفرد وترويضه وتعليمه حتي تظهر
انسانيته.

مشكلة الدراسة- :
تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في التعرف على الصحة النفسية وعالقتها ببعض سمات الشخصية لدى طالب
وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم ،وإلى أي مدى يمكن تفسير هذه العالقة بين المتغيرين ،بجانب
بعض المتغيرات األخرى مثل النوع ،العمر ،والتخصص الدراسي (علمي | أدبي).

أهداف الدراسة- :
وفي هذه الدراسة تحاول الباحثتين الوقوف على العالقة بين الصحة النفسية وعالقتها ببعض سمات
الشخصية وسط عينة من طالب وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم ،لذا هدفت الدراسة لتحقيق
عدد من األهداف نجملها في اآلتي- :
 هدف عام يتمثل في التعرف على مفاهيم الصحة النفسية وبعض سمات الشخصية بجانب بعض المتغيرات.أهداف خاصة تتمثل في اآلتي- :
معرفة مستوى الصحة النفسية وسط الطالب والطالبات بالجامعات الحكومية بوالية الخرطوم.
معرفة ما إذا كانت هناك فروق في الصحة النفسية لدى أفراد العينة تعزى لمتغيرات ،النوع ،التخصص
الدراسي (علمي | أدبي).
معرفة ما إذا كانت هناك عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بين الصحة النفسية ومتغير العمر لدى أفراد عينة
الدراسة.
معرفة العالقة بين الصحة النفسية وبعض سمات الشخصية لدى أفراد عينة الدراسة.
معرفة ما إذا كان هناك تفاعل دال إحصائيا ً بين متغير النوع ومتغير التخصص الدراسي (علمي | أدبي) على
الدرجة الكلية للصحة النفسية لدى أفراد العينة.
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مصطلحات الدراسة- :
-2الصحة النفسية- :
أ| اصطالحاً- :عرفها حامد عبد السالم زهران  )9 ،1002(:بأنها حالة دائمة نسبيا ً ،يكون فيها الفرد قادراً
على تحقيق ذاته واستقالل قدر اته وامكانياته إلى اقصى حد ممكن ،وعلى مواجهة مطالب الحياة ،وتكون
شخصيته متكاملة ،سوية ،وسلوكه عادياً ،حسن الخلق ،بحيث يعيش في سالمة.
ب| إجرائيا -:يقصد بها مجموع الدرجات التي يتحصل عليها المفحوص في الدراسة الحالية في مقياس
الصحة النفسية المعد لذلك.
-1السمات الشخصية- :
أ| اصطالحا ً -:هي خصال أو صفات ذات دوام نسبي ،قد تختلف من فرد آلخر فيحدث تفاوت بينهم ،أي أن
هناك فروقا فردية فيها .وقد تكون السمة وراثية أو مكتسبة ،وكذلك قد تكون جسمية أو معرفية أو انفعالية
متعلقة بمواقف اجتماعية .أحمد محمد عبد الخالق.)754 ،0222( :
ب| إجرائيا -:يقصد بها مجموع الدرجات التي يتحصل عليها المفحوص في الدراسة الحالية في مقياس سمات
الشخصية المعد لذلك.
-3طالب /طالبات- :
يقصد بهم مجموعة الطالب (ذكور | إناث) النظاميين ،المقيدين بالجامعات التي مثلت مجتمع الدراسة ،من
المستويين األول والرابع.
 - 3الجامعات الحكومية-:
يقصد بها المؤسسات الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي "السودانية" والموجودة في والية الخرطوم.

النتائج- :
جدول رقم ( ) 1يوضح نتيجة اختبار (ت) لمتوسط مجتمع واحد للحكم على درجة سيادة الصحة النفسية
لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم
أبعاد الصحة النفسية
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تقبل الذات والثقة بالنفس

24.39

3.40

12.22

6.726

465

.001

كبيرة

النضج االنفعالي

13.12

2.24

21.00

10.824

465

.001

فوق الوسط

التحرر من العصابية

33.23

4.25

21.23

2.851

465

.003

كبيرة

مهارات التفاعل االجتماعي

23.83

2.70

12.22

4.038

465

.001

كبيرة

توظيف الطاقات واإلمكانات

15.30

1.76

20.00

15.979

465

.001

كبيرة

البعد اإلنساني والقيمي

29.87

2.43

16.23

37.264

465

.001

كبيرة

درجة كلية للصحة النفسية

139.76

10.54

222.0

13.844

465

.001

كبيرة

من الجدول رقم( )1يتبين سيادة الصحة النفسية (االيجابية) بدرجة كبيرة وسط طالب وطالبات الجامعات
الحكومية بوالية الخرطوم.
وعليه نتوقع ان الفرد في المرحلة الجامعية يتمتع بقدر من الحرية يتيح له التعبير عن نفسه واتخاذ قراراته
وتحديد مستقبله المهني وحرية الممارسة لألنشطة االجتماعية ،وهذا من شأنه إشباع الحاجات النفسية
واالجتماعية ،وبالتالي االتزان واالستقرار النفسي.
كما ان البيئة في الجامعات الثالث (في نظر الباحثتين) ربما أصبحت تسهم بشكل فعال في رفع مستوى
الصحة النفسية ،وذلك عبر ما تقدمه من فرص تعليم وصحة ومعينات تقنية (ولو بقدر نسبي) بجانب البرامج
المتنوعة والتي تهدف إلى تنمية وتطوير شخصية الطالب ليكون فرداً فعاالً في المجتمع.
كما ان لوجود وحدات التوجيه واإلرشاد النفسي دور فعال بما تقوم به من عمليات توجيه وإرشاد من شأنها
اكتشاف وتنمية وتطوير شخصية الطالب في كافة جوانبها.
جدول رقم ( )2يوضح نتيجة معامل االرتباط العزمي لبيرسون لمعرفة داللة االرتباط بين الدرجة الكلية
للصحة النفسية وسمات الشخصية لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم (حجم العينة ن
= )466
سمات الشخصية

قيمة
االرتباط

معامل قيمة احتمالية

الميل االجتماعي

**.446

.001

توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا

الضبط االنفعالي

**.465

.001

توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا
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الثقة بالنفس

**.500

.001

توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا

الميل للقيادة

**.252

.001

توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا

العفو والتسامح

**.353

.001

توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا

الشعور بالمسؤولية

**.444

.001

توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا

الثقة باآلخرين

**.436

.001

توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائيا

الجدول رقم ( )2يوضح وجود عالقة االرتباط الطردي بين الدرجة الكلية للصحة النفسية وسمات الشخصية
(االيجابية) لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم.
ومن خالل اطالع الباحثتين في ادبيات الصحة النفسية والسمات الشخصية توصلن إلى انه كلما ارتفع
مستوى الصحة النفسية لدى الفرد كلما كانت سمات الشخصية أكثر ايجابية ،وأن الشخص الصحيح نفسياً
بدرجة عالية ،هو ذلك الشخص الذي بلغ درجة من النمو في السمات االيجابية أكبر من تلك التي بلغها
الشخص العادي أو المتوسط صحياً .فقد أوردت آمال عبد السميع  )22 ،2033(:إلى ان الصحة النفسية
االيجابية ترتبط بتمتع الفرد بالخصائص االيجابية ،بينما يرتبط سوء الصحة النفسية بالصفات السلبية.
ويرى البورت انه كلما كان الشخص صحيحا ً كلما كان أكثر انفتاحا ً على اآلخرين ،قادراً على بناء عالقات
اجتماعية حميمة معهم ،يتحمل اخطائهم قادراً على مواجهة الحياة ،واثقا ً من نفسه ،مستقالً قدراته ومهاراته،
ومتحمالً لمسئولياته في شعور منه بان له رسالة يؤديها في الحياة ويعيش من اجلها.
جدول رقم ( ) 3يوضح نتيجة معامل االرتباط العزمي لبيرسون لمعرفة داللة االرتباط بين الصحة النفسية
ومتغير العمر لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم (حجم العينة ن = )466
أبعاد الصحة النفسية

قيمة
االرتباط

معامل قيمة احتمالية

تقبل الذات والثقة بالنفس

.018-

.352

عالقة االرتباط غير دالة إحصائيا

النضج االنفعالي

.030

.262

عالقة االرتباط غير دالة إحصائيا

التحرر من العصابية

.008

.435

عالقة االرتباط غير دالة إحصائيا

مهارات التفاعل االجتماعي

.050

.143

عالقة االرتباط غير دالة إحصائيا

توظيف طاقات وإمكانات

.009

.423

عالقة االرتباط غير دالة إحصائيا

البعد اإلنساني والقيمي

.024-

.299

عالقة االرتباط غير دالة إحصائيا
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درجة كلية للصحة النفسية

.012

عالقة االرتباط غير دالة إحصائيا

.396

والجدول رقم ( )3يوضح تحقق الفرض ،إذ تبين ان عالقة االرتباط غير دالة بين الصحة النفسية ومتغير
العمر لدى أفراد العينة.
وترجع الباحثتين هذه النتيجة إلى ان جميع أفراد العينة في مرحلة عمرية واحده ،وهي مرحلة الشباب كما
يسميها بعض الباحثين وهي التي تغطي الفئة العمرية من ( )26 – 23كما أوردها كل من عبد الستار إبراهيم
ورضوى إبراهيم ()200 ،1002
مما يشير إلى اشتراك أو تشابه أفراد عينة الدراسة الحالية في خصائص هذه المرحلة وحاجاتها ،ولذلك كانت
النتيجة عدم وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين الصحة النفسية ومتغير العمر لدى أفراد عينة الدراسة.
جدول رقم ( ) 4يوضح نتائج اختبار (ت) للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق
في الصحة النفسية لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم والتي تعزى لمتغير النوع.
أبعاد الصحة النفسية

النوع

تقبل الذات والثقة بالنفس

طالب

24.79

طالبات

23.99

3.68

طالب

13.57

2.16

طالبات

12.68

2.24

طالب

34.46

3.43

طالبات

31.99

4.64

طالب

24.25

2.61

طالبات

23.41

2.73

طالب

15.23

1.67

طالبات

15.38

1.85

النضج االنفعالي

التحرر من العصابية

مهارات التفاعل االجتماعي

توظيف طاقات وامكانات

66

الوسط

انحراف

(ت)

الحسابي

معياري

محسوبة

3.06

2.549

درجات

ح

االستنتاج

الحرية
447

.011

الفرق

دال

إحصائيا

متوسط الطالب أكبر
4.369

464

.001

الفرق

دال

إحصائيا

متوسط الطالب أكبر
6.539

424

.001

الفرق

دال

إحصائيا

متوسط الطالب أكبر
3.397

464

.001

الفرق

دال

إحصائيا

متوسط الطالب أكبر
.925-

464

.355

الفرق غير دال إحصائيا
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البعد اإلنساني والقيمي

درجة كلية للصحة النفسية

طالب

29.06

2.43

طالبات

30.69

2.15

طالب

141.4

9.28

طالبات

138.1

11.48

7.658

459

.001

3.327

الفرق

دال

إحصائيا

متوسط الطالبات أكبر
442

.001

الفرق

دال

إحصائيا

متوسط الطالب أكبر

من الجدول رقم ( )4يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للصحة النفسية بين أفراد العينة إذ
تبين أن متوسط الطلبة أكبر وذلك يشير إلى تمتعهم بالصحة النفسية بصورة أكبر من الطالبات .وترى
الباحثتين ان هذه النتيجة ربما ترجع إلى اآلتي.
 -2العوامل الفسيولوجية-:يشير انس محمد أحمد2004( :م  )32-20 ،إلى ان البعد الفسيولوجي النفسي
أصبح من المعايير الموضوعية للحكم على الفروق بين الجنسين ،فالعادة الشهرية مثالً مسئولة عن نوبات
التوتر والحساسية والتهيج واالكتئاب ،حيث التغيرات الهرمونية المؤثرة في بيوكيمياء الجسم ،مما يؤثر سلبا ً
على حالة المرأة النفسية خاصة في فترة ما قبل الدورة الشهرية مباشرة .
فالمرأة في هذه الفترة كما ورد في موقع  www.nafsianasa.comتكون معرضة لإلصابة باالكتئاب
والصداع وعدم القدرة على التركيز والخمول ،وتكون سريعة االنفعال والغضب ،مما يجعل بعض الباحثين
ينادون بتجنب المرأة اتخاذ القرارات المهمة في حياتها في هذه الفترة.
 -2عوامل اجتماعية-:حيث ال ينحصر مفهوم النوع في الذكورة واألنوثة فقط ،بل يدل أيضا على السياقات
المألوفة في المجتمع .والمجتمع بكافة هيئاته لديه استراتيجيات خاصة سابقة اإلعداد في انتظار كل من
الجنسين ،فالذكر كما ذكرت آنستازي يطبع على قيم معينة كالمغامرة والقوة والسيطرة واالستقالل ،اما األنثى
تطبع على الضعف والخنوع والتبعية والمسايرة.
ويشير انس محمد احمد قاسم2004( :م  )144 ،انه وبرغم ان المواقف تجاه المرأة أصبحت أكثر ليونة
وبدأت تتراجع المفاهيم الثقافية الخاصة بالذكورة واألنوثة اال أننا مازلنا في مجتمعنا الشرقي نعطي المرأة
فرصا ً أقل للتعبير عن نفسها ولممارسة أنشطتها المختلفة والدفاع عن حقوقها المتعددة،
كما انها ال تستطيع ان تسلك سلوكا ً إال بالعودة إلى األقوى ،وهذا االنطباع مما ال شك فيه يؤدي إلى اإلحباط
واليأس مما يؤثر سلبا ً على الصحة النفسية لألنثى.
وبالرجوع إلى الجدول رقم ( )4يتبين عدم وجود فروق دالة احصائيا بين الطالب والطالبات في بعد توظيف
الطاقات واإلمكانات،
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وتفسر هذه الجزئية من تعريف البعد نفسه والذي يشير الى سعي الفرد لتحقيق ما لديه من طاقات وإمكانات
في أعمال تشبع رغباته وال تتعارض مع اآلخرين ،وهذا ما نستدل عليه ،حسب اعتقاد الباحثتين ،من وجود
الطالب في هذه المرحلة التعليمية ذكراً كان ام انثى على جانب من التوازي في فرص التعليم ،وتواري
النظرة الوالدية التفضيلية للذكر إلى حد ما ،وحلول النظرة إليهما على أنهما متساويان حتى صارا يالقيان
نفس االهتمام بغرس مفاهيم االستقالل واالنجاز لديهما وتنمية تطلعات كل منها الحتالل مكانه اجتماعية
ارقى.
اما بالنسبة للبعد اإلنساني والقيمي فقد كان متوسط الطالبات أكبر ،وربما يرجع ذلك إلى طبيعة المرأة
واهتمامها بمشاعر اآلخرين والتزامها بالقيم األخالقية الواجبة (حسب نظرة المجتمع لها).
جدول رقم ( )5يوضح نتائج اختبار (ت) للفرق بين متوسطي مجموعتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق
في الصحة النفسية لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم والتي تعزى لمتغير التخصص
الدراسي.
أبعاد الصحة النفسية مسار
دراسي

انحراف
الوسط
الحسابي معياري

تقبل الذات والثقة علمي
بالنفس
أدبي

24.15

3.41

24.62

3.39

علمي

13.20

2.23

أدبي

13.05

2.26

33.08

4.40

33.38

4.11

23.69

2.79

23.98

2.60

15.21

1.73

15.39

1.80

29.94

2.28

29.80

2.58

النضج االنفعالي

التحرر من العصابية علمي
أدبي
مهارات
االجتماعي
توظيف
وإمكانات
البعد
والقيمي

68

التفاعل علمي
أدبي
طاقات علمي
أدبي
اإلنساني علمي
أدبي

( ت)
محسوبة

1.484-

.723

.764-

1.173-

1.093-

.627

درجات

قيمة
احتمالية

464

.139

الفرق
إحصائيا

.470

الفرق
إحصائيا

.445

الفرق
إحصائيا

.241

الفرق
إحصائيا

.275

الفرق
إحصائيا

.531

الفرق
إحصائيا

الحرية

464

464

464

464

464

االستنتاج
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غير

غير

غير

غير

غير
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درجة كلية للصحة علمي
النفسية
أدبي

139.8

10.23

140.2

10.83

.971-

464

.332

الفرق
إحصائيا

غير

من الجدول رقم ( )5يتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا في الصحة النفسية لدى أفراد العينة استنادا
لمتغير التخصص الدراسي (أدبي | علمي) مما يؤكد صحة الفرض.
وترى الباحثتين أن هذه النتيجة ربما (ومن المتوقع) ان ترجع إلى دور الطالب في اختيار التخصص
الدراسي الذي يتناسب مع مقدراته في اختيار التخصص خاصة وقد توسع التعليم الجامعي في السودان،
وأصبحت الجامعات تتيح فرصاً أوسع للتعليم عبر برامج القبول الخاص مثالً ،وذلك يتيح قدراً من الخيارات
أمام الطالب ليلتحق بالتخصص الذي يرضي طموحاته ويشبع حاجاته.
ولكن تأمل الباحثتين ان تكون هناك دراسات بصورة أعمق في الفروق في الصحة النفسية استناداً إلى
التخصصات داخل الكليات.
جدول رقم ( )6يوضح نتيجة تحليل التباين المزدوج لمعرفة داللة التفاعل بين متغير النوع (طالب /
طالبات) ومتغير التخصص الدراسي (علمي  /أدبي) على الدرجة الكلية للصحة النفسية لدى طلبة وطالبات
الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم
مصدر التباين

مجموع
المربعات

حد

متوسط
المربعات

قيمة (ف) قيمة
المحسوبة االحتمال

النوع

1241.258

1

1241.258

11.495

.001

التخصص

118.266

1

118.266

1.095

.296

التفاعل

422.313

1

422.313

3.911

.049

الخطأ

49887.940

462

107.983

الكلي

51631.599

465

االستنتاج

التفاعل دال إحصائيا

من الجدول رقم ( )6يوجد تفاعل دال احصائيا ً بين متغير النوع (ذكر|انثى) ومتغير التخصص الدراسي
(علمي /ادبي) على الدرجة الكلية للصحة النفسية لدى طالب وطالبات الجامعات الحكومية بوالية
الخرطوم".
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جدول رقم ( )7يوضح متوسطات الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعا للنوع والتخصص الدراسي
التخصص

النوع

المتوسطات

علمي

طالب

141.803

طالبات

136.634

طالب

140.907

طالبات

139.546

ادبي

من الجدول السابق ،رقم ( ،)7يتبين عدم وجود فروق دالة بين الطالب والطالبات داخل مجموعة األدبي
بينما الفرق واضح وكبير (دال إحصائيا) بين الطالب والطالبات داخل مجموعة العلمي.
رسم بياني رقم ( )2يوضح التفاعل بين النوع والتخصص الدراسي على الدرجة الكلية للصحة النفسية.

من الجدول رقم ( )6وشكل رقم ( )1يتضح عدم وجود فروق دالة احصائيا بين الطالب والطالبات داخل
مجموعة التخصص االدبي،
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بينما الفرق واضح ودال احصائيا بين الطالب والطالبات داخل مجموعة التخصص العلمي ،وجدول رقم
( ،)7إذ يتبين ان متوسط الدرجة الكلية للصحة النفسية أكبر لدى الطالب منه لدى الطالبات داخل مجموعة
التخصص العلمي.
وترى الباحثة أن هذه النتيجة ربما ترجع إلى ان التخصصات العلمية دائما ً ما تتطلب مجهوداً أكبر نظراً
لبعض الصعوبات والتي ربما تشكل ضغطا ً خاصة على االناث.
وبالنظر إلى طبيعة المرأة النفسية كما ذكر كل من آنستازي وجون فودى (:د .ت  )69،فهي تميل إلى
الظهور بموقف الضعيف ،وكثيراً ما تنتظر معاونة الرجل لمواجهة الصعاب في المواقف المختلفة ،ذلك انها
مطبوعة على الضعف والخضوع والتبعية.
بينما يميل الرجل إلى الظهور بمظهر القوة خاصة إذا وجد في بيئة واحده مع المرأة تجاه موقف مشترك،
ذلك إنه مطبوع على قيم معينة كالمغامرة والقوة واالستقالل.

الخالصة-:
اشارت الدراسة إلى أن الصحة النفسية وسمات الشخصية من الموضوعات المهمة في عملية التنشئة
السوية والتي هي مطلب أساسي للفرد والمجتمع.
وقد تم اختيار مجتمع الدراسة من طالب وطالبات الجامعات (السودانية) ،فهي الفئة التي يتم إعدادها
وتأهيلها والمنتظر ان تحتل مكانه متميزة في المجتمع والمنوط بها تنمية وترقية المجتمع.
وتتوقع الباحثتين ان يستفاد من نتائج هذه الدراسة ومقترحاتها وتوصياتها في وضع برامج إلعداد
الطالب السليم نفسيا وصحياً ،صاحب الشخصية السوية.

التوصيات والمقترحات
أوالً :التوصيات-:
االهتمام باإلجراءات الوقائية من االضطرابات النفسية وذلك من خالل العمل على تطوير وترقية وحدات
التوجيه واإلرشاد النفسي بالجامعات وتقديم الدعم الالزم لها حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.
تهيئة األجواء اآلمنة التي يسودها االحترام بين األستاذ والطالب وبين األساتذة أنفسهم.

ثانياً :المقترحات-:
إجراء نفس الدراسة على الجامعات األخرى (داخل وخارج والية الخرطوم)
إجراء نفس الدراسة بالتركيز على ما إذا كان للتخصصات داخل الكليات عالقة بمستوى الصحة النفسية.
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إجراء نفس الدراسة على الجامعات المختلطة وغير المختلطة.
دراسة واقع الصحة النفسية لدى العاملين بالجامعات.

قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
احمد عبادة ( :)0222مقاييس الشخصية للشباب والراشدين :مصر مركز الكتاب للنشر ،ط.2
احمد عكاشة ( :)0222الطب النفسي المعاصر :مكتبة االنجلو المصرية
أحمد محمد عبد الخالق )0222( :اسس علم النفس .ط ،3 /دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع
االسكندرية مصر
__ ( :)2224اصول الصحة النفسية :االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية ،ط.0
الشيخ محمد الشيخ ابوعاقله ( : )0224االيمان والصحة النفسية ،المجلس القومي للذكر والذاكرين ط2
آمال عبد السميع (: ) 0223الصحة النفسية والعالج النفسي :القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية ،ط.0
انس محمد قاسم ( ، )0227الفروق الفردية  ،مركز اإلسكندرية للكتاب .
حاتم محمد ادم (: )0225الصحة النفسية للمراهقين ،الفسطاط :مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترجمة  ،ط.2
حامد عبد السالم زهران (: )2244الصحة النفسية والعالج النفسي :القاهرة ،دار المعارف .
حنان عبد الحميد ( :) 0222الصحة النفسية :عمان  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط .2
ديل كارنجي (د.ت ) دع القلق وابدأ الحياة :ترجمة عبد المنعم محمد الزيادي  :القاهرة ،مكتبة الخانجي.
رجاء محمود ابوعالم ( : )0227مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية :القاهرة :دار النشر للجامعات ..
سامي ملحم ( : )0222مناهج البحث في التربية :عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،ط.2
سعد رياض (:) 0227علم النفس في الحديث الشريف :مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترجمة.
سهير كامل أحمد ( : ) 2222الصحة النفسية والتوافق ،االسكندرية  :مركز االسكندرية للكتاب .
سيد صبحي ( : )0223االنسان وصحته النفسية – القاهرة :الدار المصرية اللبناني .
صمويل ميقاريوس (.د.ت)  .مشكلة الصحة النفسية في الدول النامية  ،القاهرة مكتبة النهضة المصرية
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عباس محمود عوض ( : ) 0222في علم النفس االجتماعي – االسكندرية  :دار المعرفة الجامعية .
عبد الرحمن محمد العيسوي (د .ت ) :علم النفس الطبي ،اإلسكندرية  ،دار المعارف
عبد الستار ابراهيم ورضوي ابراهيم (:) 0223علم النفس ،اسسه ومعالم دراسته :القاهرة  ،مكتبة االنجلو
على احمد على (د.ت )  :مقدمة في العلوم السلوكية والنفسية  :بيروت  ،دار الجيل للطباعة .
فرج عبدالقادر طه ( :)0222اصول علم النفس الحديث :القاهرة ،دار قباء للنشر والتوزيع
فوزي محمد جبل (: )0222الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية :االسكندرية ،المكتبة الجامعية
ماهر محمود عمر (: )0222سيكولوجية العالقات االجتماعية :االسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية
محمد عثمان نجاتي ( :)0225القرآن وعلم النفس :القاهرة :دار الشروق ،ط.8
___ ( : )0225الحديث النبوي وعلم النفس :القاهرة :دار الشروق  ،ط. 5
مهيد محمد المتوكل ( : )0227ف اعلية شعيرة الصالة في بناء الشخصية  :الخرطوم  :دراسة علمية تأصيلية
منشورة حركة مطابع العملة .
الرسائل-:
أسماء محمد مصطفى ( " : )0227الجنوح وسط المراهقين وعالقته باضطرابات الشخصية"  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،جامعة جوبا .
ام كلثوم أحمد محمد حامد (" : )0228الصحة النفسية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى منسوبي قوات الشرطة
بوالية الخرطوم"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النيلين .
أمل بدر الدين النور بالل(":)0225عالقة القدرة على التفكير االبداعي ببعض سمات الشخصية والتحصيل
الدراسي ،لدى طالب الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم" ،رسالة دكتوراه غير منشوره ،جامعة الخرطوم.
بثينة إبراهيم شمو ( ":) 0222النفس اللوامة وعالقتها بالصحة النفسية والتنشئة الوالدية"( ،دارسة ميدانية
على طالب التربية والية الخرطوم ،دكتوراه غير منشورة ،جامعة الخرطوم.
صالح محمد عبد هللا آل هارون ( ": )0228مفهوم الصحة النفسية في القرآن الكريم " ،رسالة دكتوراه غير
منشورة  ،جامعة النيلين .
عباس السيد الفكي ( ":)0222الصحة النفسية والرضا عن العمل لدى الزوجات األول والزوجات الثواني في
الزواج المتعدد والزوجة في الزواج األحادي (دراسة مقارنة) ،دكتوراه غير منشورة جامعة الخرطوم.
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عبد هللا الرفاعي الشيخ الصادق ( " :)0228االحتراق النفسي وعالقته بمفهوم الذات وبعض سمات
الشخصية ،دراسة ميدانية على معلمي المرحلة الثانوية بالخرطوم ،رسالة دكتوراه غير منشورة – جامعة
النيلين .
هالة محمد صالح ابوبكر (" )0223الفروق النوعية في بعض سمات الشخصية طالب الجامعات الحكومية
بوالية الخرطوم "  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة
الدوريات-:
رشاد عبد العزيز موسي وصالح الدين محمد أبو ناهية " الفروق بين الجنسين في الواقع  ،مجلة علم النفس ،
ع5
فقيه العبد " أهمية الصحة النفسية للطالب الجامعي " مجلة جامعة دمشق العدد 0224( ،0م)
مهيد محمد المتوكل " تقنين مقياس سمات الشخصية " مجلة جامعة أم درمان اإلسالمية مركز البحوث
للترجمة والنشر  ،ع)0223( ،5
مواقع االنترنت
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www.alukah.net
www.almatraaa.com
www.nafsianasa.com
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التماسك النصي عند عبد القاهر الجرجاني في كتاب دالئل اإلعجاز
”Textual coherence according to Abd al-Qaher al-Jurjani in “Dalā’il al-Iʿjaz
إعداد الدكتور :محمود بن يحيى بن أحمد الكندي
أستاذ مساعد ،جامعة نزوى ،سلطنة عمان
البريدmahmoodyahya@hotmail.com :

ملخص:
لعبد القاهرة نظرة دقيقة في تماسك النص ،والغرو أن يكون تمييزه لبالغة الكالال عبالر الالنظد مالديال جيالدا
للدرس ال نصي؛ ألن النظد قائد في األساس على التماسك وأيذ الكال بعضه بسالب مالب بعالو ،وتبقالى نظريالة الالنظد
يير شاهد على القدرة الفاعلة في تعامل عبد القاهر مع النص في صورة كلية ،وقد بنى عبد القاهر نظرته إلى ترابط
الكال على أساس شكل ّي وداللي ،فكان يبحال عالب تماسالك المعالاني والتراكيال  ،علالى مسالتوى الوئالائل النحويالة فالي
المفردات ،ثد على مستوى الجمل ،وصوال إلى الترابط بيب تتابعات الجمل في بعو األحيان.
الداولي؛ فللبنيالة دور فياله كالالعطل
تشكلت رؤى عبد القاهر في تماسالك الالنصّ علالى أسالاس نحالوا وأسالاس ت
ّ
واإلحالة ،كما للمتكلميب دور في إيراج الكال وفق ما يختلج في النفس ،وبرزت عند عبد القاهر جوانال شالائعة مالب
أشكال الترابط النصي كالعطل واإلحالة واالنسجا الدالل ّي ،وكذلك برزت لديه نظرات لد تشع في كت نحالو الالنص
مثل إشارته إلى عطل المجموع على المجموع وعطل القصالة علالى القصالة ،والفصالل فالي كوناله اسالتراتيجة تماسالك
نص ّي.
الكلمات المفتاحية :عبد القاهر ،ترابط نصي ،انسجا النص ،اتساق النص
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Textual coherence according to Abd al-Qaher al-Jurjani in “Dalā’il al-Iʿjaz”
By Dr.: Mahmoud bin Yahya bin Ahmed Al-Kindi
Assistant Professor, University of Nizwa, Sultanate of Oman

Abstract:
The current research paper aims to demonstrate the concept of Textual coherence in
“Dalā’il Al-Iʿjaz” (Intimations of Inimitability) by Abd al-Qahir Al-Jurjani. The main
factor that engaged us to consider this concept through Al-Jurjani’s is what I found that
Al-Jurjani has looked at Textual coherence from a different angle. In his study of the
“Inimitability” of the Quran, he introduced the theory of “Nazm” (The theory of
Construction); where he investigated Arabic syntactic structure and grammatical
principles from a semantic frame of reference. He considered the coherence of
meanings and structures in different grammatical levels: words and sentences, in
addition to the sequences of sentences in some cases.
Moreover, as in Al-Jurjani’s perception, the textual coherence is developed on
grammatical and pragmatic basis to frame multiple structures: deep one and surface
structure of a speech. Related to this, he studied the contribution of coordination,
referral, and semantic harmony in textual coherence. Yet, there are some attractive
ideas that were introduced by Al-Jurjani and they are still need more attention from
researchers. For example, his idea of the coordination of one whole structure to another
whole structure, and one semantic unit to another, and the separation in being a strategy
of textual coherence.

Keywords: Al-Jurjani (Abd al-Qahir), “Dalā’il Al-Iʿjaz” (Intimations of Inimitability),
textual coherence, textual cohesion, textual consistency.
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المقدمة:
بدأت الدراسات اللغوية عند العرب لخدمة النص القرآني ،وكان تقعيدها لنحو الجملة ،مديال لتحقيق هدفها
األساس تضالافرت معاله بقيالة علالو اللغالة عنالدهد ،وفالي كالل مرحلالة وفالي كالل علالد يطالورون رؤيالتهد؛ لتكالون األنسال
واألفضل في فهد النص القرآني وتفسيره ،وقد بدأ الجدل بيالنهد علالى مكمالب إعجالازه فالي وقالت مبكالر؛ فكانالت مباحال
إعجالالاز القالالرآن إسالالهاما فالالي الالالدرس اللغالالوا السالاليما النصالالي منالاله ،وفالالي هالالذا السالالياق تالالرتي نظريالالة الالالنظد لعبالالد القالالاهر
الجرجاني.
جرى تصنيل إسها عبد القاهر في النظد علالى أناله مالب مباحال علالد البالغالة ،لكالب تطالور علالد اللغالة جعالل
يوجالاله هالالذا اإلسالالها وجهالات متجالالددة ،ويسالالتفيد منالاله مالالع ئهالالور أا نمالالط مالالب أنمالالا الالالدرس اللغالالوا يعالالالج الالالنص فالالي
صالورته الكليالة ،فالالالنحو الجمالالي واألسالاللوبية وعلالد لغالة الالالنص كلهالا نظالالرت لهالذا اإلسالها بعالاليب الر الى فاإلعجالالاب،
وسب كل ذلك وصول عبد القاهر إلى بيت القصاليد مالب الفكالر اللغالوا ممالثال فالي نظريالة الالنظد وتطبيقهالا علالى نالص
محكد وهو النص القرآني ،وهذا البحال يالرتي لسالبر إسالها عبالد القالاهر فالي جزئيالة نصالية مخصوصالة وهالي التماسالك
وأدواته.
وسؤال إشكالية هذه الورقالات :هالل كالان لعبالد القالاهر نظالرة فالي تماسالك الالنصم ومالا مظالاهر تماسالك الالنص
لديهم وللوصول إلى إجابة هذه اإلشكاليّة قسمت العمل قسميب:
األول :تناولت فيه بعو اإلشارات النظرية للتماسك النصي عند عبد القالاهر ،مثّلالت قواعالد انطلالق منهالا فالي مسالتوى
اإلجراء.
الثاني :مظاهر التماسك النصي التي يمكب قراءتها في أعماله وتحليالته في حديثه عب نظرية النظد.
وال يسعى البح إلى إسقا المصطلحات النصية المعاصرة على أعمالال عبالد القالاهر ،وإنمالا يسالتفيد منهالا،
ويلتز بما يستعمله مب مصطلحات قد تكون موازية للمصطلحات المعاصرة.

أهداف البحث
يهدف هذا البح مب يالل مساءلة مدوّنة تراثية مب منظور حدي إلى:


تبيّب منزلة الترابط النص ّي في النظرية اللغوية العربية مب يالل كتاب دالئل اإلعجاز.



الكشل عب بعد ثراّ مب التناول النص ّي في البالغة العربية.



اإلسها في رد الهوّة المتوهمة بيب مكنونات التراث ومعطيات الدرس اللساني المعاصر.



النصي في النظرية العربية؛ إذ يقدمها نظرية رائدة في "نحو النص"
البرهان على أولويّة البح
ّ

أهمية البحث:
تتمثل أهمية هذا البح في نظرنا مب كونه يكشل عب بعد حدي في مد ّونالة تراثيالة غنيالة متجالددة فالي ذات
اآلن ،وال يحفل بإسقا ما اليوجد في المدوّنة،
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فهو يلتز بحدود المنجز في المدوّنة واالحتيا عب الوقوع في اإلسقا قدر اإلمكان أو عب الوقوع في تقويل النصّ
ما لد يقله ،وهو محاولة في الكشل عب بعد ريل في نظرية النظد يتمثل في منزلة الترابط النصي فيها.

القسم األول:
بعض األسس النظرية لنظرة عبد القاهر الجرجاني للترابط النصي:
حفلت الخزانة اللغوية العربية بالكثير مب كنوز الدراسات التي مافتئت تشي بالجديد ،مواكبة مالا يصالل إلياله
العقالالل البشالالرا مالالب تجديالالد فالالي الالالدرس اللغالالوا ،ولالاليس مالالب نافلالالة القالالول أن يكالالون المخالالزون العربالالي إرث لالالد يكشالالل
مخبوؤه؛ فهي حقيقة تؤكدها البحوث اللغوية الجادة المنصفة ،غير أن بعو الدارساليب أصالبحوا يتتبعالون التالراث فالي
وء ما يستجد مب نظريات في األمالد األيالرى ،وقالد يتعسالفون فالي الترويالل واالقتبالاس ليالدللوا علالى صالدق مبتغالاهد،
وكرنما و عوا التراث في قدسية ،فيها يشتمل على كل ما يمكالب أن يسالتجد مالب درس لغالوا ،وغالدا يلالو التالراث مالب
بعو األفكار الحديثة تهمة يج على الغيور أن يدافع عنها .كما يقول أحدهد:
" على أننا ينبغي أن نعيد النظر فيما اتهد به بعالو المحالدثيب نحالاة العالرب مالب أنهالد قصالروا جهالودهد علالى
نحو الجملة ،ولد يتجاوزوها إلى النص ،ومب ثد لالد يتعالد تحلاليلهد للجملالة بيالان وئالائل الجملالة :كالفاعليالة والمفعوليالة
دايل الجملة والعالمة اإلعرابية لكل وئيفة (. )1
وال أرى األمر مب هذا الباب ،وإنما هي سلسلة مب الدرس اللغوا العربي ازدهرت ،ولالد تجالد الالذا يصالل
فيها ما انقطع ،فقد نضج نحو الجملة لديهد مب منطلق النص ،وكانوا يمارسون أشكاال شتى مالب النصالو

 ،ويثقفالون

نظريتهد اللغوية .غير أنها لد تتبلور في بعو جوانبها ،حي جمد العقل العربالي عالب مواصاللة الطريالق الجالاد ،حاليب
قنع بالترديد والتلخيص والحواشي.

 .1من الجملة إلى النص:
استثمرعبد القاهر الجرجاني نحالو الجملالة فالي سالبر الالنص وفهالد مغازياله وبيالان وجالوه بالغتاله ثالد إعجالازه،
وعبد القاهر نحوا وبالغي بالمعنى التراثي ،وأسلوبي نصالي فالي المعنالى المعاصالر ،وكالل هالذه االسالتحقاقات -بالدون
مبالغة-إنما استحقها مب فطنته في تسخير نحو الجملة آلفاق لغوية أوسع وأرح في الدرس البالغي والنصي.
ق ّد عبد القا هر كتابه دالئل اإلعجاز ببيالان فضالل علالد اللغالة عمومالا والنحالو يصوصالا ،ثالد ثنالى علالى علالو
الشعر ،فهو يرا ّ
أن مب علو اللغة والنحالو يُالدر مكنالون الشالعر ومزايالاه ،وبعلالو اللغالة يمكتلالك المفسالر قالدرة علالى
إدرا بالغة الكال ومعانيه ،بل يرى أن النقص في ذلك " يديل على صالاحبه مالب جهالة نقصاله فالي علالو اللغالة"(،)2
ويرى أن باب النظر في النص والتفسير هو النحالو ياصالة ،يقالول معاتبالا مالب قلالل مالب شالرن النحالو وتصالدى للتفسالير:
"انظروا في الذا اعترفتد بصحته وبالحاجة إليه هل حصاللتموه علالى وجهالهم وهالل أحطالتد بحقائقالهم وهالل وفيالتد كالل
باب منه حقهم وأحكمتموه إحكاما ً يؤمنكد الخطر فيه إذا أنتد يضتد في التفسيرم وتعا يتد علد الترويل ... ،وهل رأيالتد
إذ قد عرفتد صورة المبتدأ والخبر ،وأن إعرابهما الرفع أن تجاوزوا ذلك إلى أن تنظروا في أقسا يبره ،فتعلموا أنه
يكون مفرداً وجملة .وأن المفرد ينقسد إلى ما يحتمل

ميراً له ،وإلى ما ال يحتمل الضمير.

( )1عبد الرا ي أحمد ،نحو النص بيب األصالة والحداثة ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.131 8002 ،1 ،
()2الجرجاني ،عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة،1998 ،3 ،
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وأن الجملة على أربعة أ رب ،وأنه ال بد لكل جملة وقعت يبراً لمبتالدأ مالب أن يكالون فيهالا ذكالر يعالود إلالى
المبتدأ ،أن هذا الذكر ربما حذف لفظاً وأريد معنى  ...وأن فائدة التخصيص غير فائدة التو يحم كما أن فائدة الشياع
غير فائدة اإلبها  .)1("...وهذا يشي بمنزلة الجملة في رؤية عبد القاهر إلى النص.

 .0النص محور الدراسة عند عبد القاهر:
جاءت جهود ع بد القاهر الجرجالاني فالي يضالد نظالرة العلمالاء لقضالية اإلعجالاز القرآنالي ،والجالدل الالذا دار
فيها ،وال شك أن هذا الجدل كان ذا أثر إيجابي فالي ثالراء الالدرس اللغالوا؛ ألناله نمالط مالب الدراسالات ينطلالق مالب نالص
يجعله محور تفكيره بداية ونهاية ،وال شالك أن "مؤلفالات اإلعجالاز سالاهمت أكثالر مالب غيرهالا فالي بلالورة بالغالة الالنص
والسياق بحكد أنها تداولت مقولة النظد أكثر مب غيرها وحاولت تعريفها وإبراز وجه بالغتها"(.)2
والنظد معجميا كما جاء في اللسان " التالرلليلُ  ،نظظظ ظماله يظ لن ُظ ُماله ن ل
ظظمالا ً ونُظامالا ً ونظظاماله فالا لنتظظظد وتظالنظظاد .ونظظ لم ُ
الت
اللؤل ظؤ أا جمعته في الس لِّلك ،والتنظي ُد مثله ،ومنه نظظظ لم ُ
ل
ت ال ِّشعر ونظظا لمته ،ونظظظال ظد األظمال ظر علالى المثظالل .وكالل شاليء قظ ظر لنتظاله
بآير أو

ظ ُد :ال ظم لنظالو ُ  ،وصالل بالمصالدر .والالنا ل
ضاله إلالى بعالو ،فقالد نظظظ ظم لتاله .والالنا ل
ظ ُد :مالا نظظ لمتاله مالب لؤلالؤ
ظ ال ظم لمتظ بع ظ

ويرز وغيرهما"(.)3
وال يتحقق إ الالق مصالطلح الالنظد علالى مفهوماله لالدى البالغياليب ،ولالدى عبالد القالاهر الجرجالاني ياصالة إال
بإدرا معناه المعجمي أوال ،وبإدرا ما يبتغيه مالب فهالد عميالق للتماسالك باليب أجالزاء الالنص فالي كليتاله بصالورة عامالة
ثانيا؛ إذ ال تتحقق دراسة النظد بغير دراسالة تماسالك الالنص بكالل أشالكاله ،وهالذا التماسالك "يهالتد بالعالقالات باليب أجالزاء
الجملالالة وبالاليب جمالالل الالالنص وبالاليب فقراتالاله ،وبالاليب النصالالو

المكونالالة للكتالالاب"( ،)4والتماسالالك نقطالالة التقالالاء محوريالالة بالاليب

دراسة النظد عند عبد القاهر وبيب علد اللغة النصي؛ فالتماسك أر ية النظد ،وهو أهد عناصالر مو الوع علالد اللغالة
النصي ،فـ"التحليل النصي يعتمد أساسا على التماسك في تحقيق النصية مب عدمه"(.)5
وقد تحرى القدماء الدقة ،حي بنوا تحليلهد على الربط بيب بنية النص اللغوية والداللية ،وقد تجلى هذا عند
وقوفهد أما النص القرآني؛ إذ تضافرت على الكشل عب أسرار إعجازه عدة أسالس منهجيالة توصاللوا بهالا إلالى فهماله
فهمالا صالالحيحا ،)6( .وكالان مالب الضالرور ّ
ا أن يكيّفالالوا أدوات تحلالاليلهد لتكالون مثمالالرة فالي تحليالالل الالنصّ ؛ وال ساليّما أنهالالد
اعتبروا القرآن نصا واحدا في مجموعه.

 .3المعنى عند عبد القاهر في إطار النص وليس الجملة أو الكلمة:
يقول عبد القاهر" :اعلد أن معرفة الشيء مب ريق الجملة ،غير معرفته مالب ريالق التفصاليل"( )7وهالذا الالنص
صريح في تدبر عبد القاهر النصو

في صورتها الكلية ،وهو صل العمل النصي ومو وعه،

()1السابق.30 ،
( )2صمود حمادا ،التفكير البالغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس ،دار الكتاب الجديد ،رابلس،8010 ،3 ،
( )3لسان العرب ،مادة نظد.
( )4الفقي صبحي ،علد اللغة النصي بيب النظرية والتطبيق‘دار قباء للطباعة والنشر ،القاهرة،8000 ،1 ،ج.97 ،1
( )5السابق.97 ،
( )6عبد الرا ي أحمد ،نحو النص بيب األصالة والحداثة.167 ،
( )7الجرجاني عبد القاهر ،أسرار البالغة ،تحقيق محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة.157 ،1991 ،1 ،
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وقالالد سالالبق القالالول فالالي انطالالالق عبالالد القالالاهر مالالب الالالنص بصالالورته الكليالالة ،غيالالر أن هالالذا الالالنص يشالالير إلالالى الالريقيب
متعاقبيب قد يتوازيان في موا ع وهما:
 .1معرفة الشيء بالكلية وله رقه وأدواته.
 .8معرفة الشيء بالتفصيل وله رقه وأدواته.
وكالهما يخد التحليل النصي ،ويفضي إلى فهد أعمق لمكنالون الالنص وغاياتاله ،وقالد صالر عبالد القالاهر بالذلك -
ل
وإن بعبالارات مختلفالالة -فالالي موا الالع عالالدة ،وكانالالت منهجيتالاله فالالي البرهالان علالالى حقيقالالة اإلعجالالاز فالالي الالالنظد قائمالالة علالالى
المسلكيب السابقيب.
ويجدر اقتباس نص آير لعبد القاهر يشير فيه إلى فكرة يتكر عليها النصاليّون المعاصالرون فالي تحليالل جمالل
النص وفهمه ،حي يقول:
" وليس إذا كان الكال في غاية البيان ،وعلالى أبلالم مالا يكالون مالب الو الو  ،أغنالا ذا عالب الفكالرة إذا كالان المعنالى
لطيفا ،فإن المعاني الشريفة اللطيفة ال بُ اد فيها مب بنا ُء ثان على أوّ ل ،ور ّد تال على سابق ،أفظلستظ تحتاج فالي الوقالوف
على الغرض مب قوله:
" كالبظ لد ُر أُ لفر ظ فُي ال ُعلُ ِّو "
إلى أن تعرف البيت األول ،فتتصوار حقيقة المرا ُد منه ،ووجه المجاز في كونه دانيا شاسعا ،وترقد ذلك في قلبالك ،ثالد
يعرضُ البيت الثاني عليك مب ظحا ُل البدر"(.)1
تعود إلى ما ُ
والنص السابق  -وإن كان يناقش التشبيه -يقرر ما مفاده  :ليس لمحلل النص أن يتبيب المعنى المض ّمب في
جملة أو شطر بيت أو بيت مب الشعر إال إذا نظر إليه في سياق داللة ما جاوره مالب جمالل سالابقة أو الحقالة ،وهالو فالي
ذلك يلتقي مع ما يراه النصيون المعاصرون؛ إذ "تصبح المتتالية متماسكة دالليالا عنالدما تقبالل كالل جملالة فيهالا التفسالير
والترويل في يط دايلي ،يعتبر امتدادا بالنسبة لتفسير غيرها مب العبارات المماثلة في المتتالية"(.)2
ويذه عبد القاهر الجرجاني أن النظرة الكلية أسبق إلى النفوس مب التفصيل "وتجد الجمل أبدا أسبق إلالى
األوها وتقع في الخا ر أوال ،وتجد التفاصيل مغمورة فيما بينهالا"( ،)3وهالذا التصالريح يؤكالد انطالالق الجرجالاني مالب
كلية النص وصوال إلى تفاصيله في مستوى الكل ،أا أنه يدرس الكلمالة ثالد الجملالة ثالد متتاليالة الجمالل فالي إ الار الكالل
الجامع لها وهو النص ،وليست مستقلة عب نظمها وسلكها التي نظمت فيه.
و يصوصية منهج الجرجاني تكمب في تقديد تفسير لغالوا مو الوعي فالي أغلال الموا الع لوجالوه الالنظد،
فهو ينظر للكال بيب االستقامة النحويالة والصالحة الدالليالة ،وذلالك مالب يالالل كشالل فاعليالة النحالو فالي تو اليح الالنص
وتفسيره واستخراج اقاته (.)4

 .4تقسيم عبد القاهر الجرجاني النص على أساس داللي:
لد يصر عبد القاهرة بمصطلحات نصية معاصرة مثل :البنى الكبرى والبنى الصغرى ،وال بمصالطلحات
موازية لها ،لكنه كان يمارس النصو

على أساس فهد عميق واع ألنساقه وبناه.

()1السابق.٤١١ ،
( )2فضل صال  ،بالغة الخطاب وعلد النص ،دار الكتاب المصرا ،القاهرة،8001 ،1 ،
( )3الجرجاني ،أسرار البالغة.161 ،
( )4بحيرا سعيد ،دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بيب البنية والداللة ،مكتبة زهراء الشرق،1999 ،1 ،
.301
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والمترمل في تمثيله بالقُطظع والنصو

الشعرية يدر نظرته إليها على هالذا األسالاس ،ويمكالب أن نستشالل

ذلك مب نقاشه النص اآلتي [الطويل] معتبرا إياه بنية متكاملة في صورة شعرية واحدة:
ض لينظا ُم لب ُمنًى ُك ال ظحاجة  ...و ظمساح باألركان ظم لب هو ماســ ُح
ولظ اما قظ ظ
ارى ُر ظحالُنا  ...ولد يظ لنظُر الغادا الا ُذا هو رائ ُح
و ُش ادت على ُد لهد المهظ ظ
ل
أيذنا بر راف األحــادي بظ لينظنا  ...و ظسالظ ل
المطي األبا ـ ُح
ت برعناق
ِّ
" ...وذلك أن أ ّول ما يتلقاا مب محاسب هذا الشعر أنه قال:
" ول اما قضينا مب ُمنًى ك ال حاجة "
صر معه اللفظ ،وهو ريقة
فعبّر عب قضاء المناسك برجمعها والخروج مب فُرو ُ ها و ُسنظنُها ،مب ريق أمكنه أن يُق ِّ
العمو  ،ثد نبّه بقوله:
"ومسّح باألركان مب هو ماس ُح
المسير الذا هو مقصوده مب الشعر ،ثد قال:
على واف الوداع الذا هو آير األمر ،ودليل
ُ
أيذنا بر راف األحادي بيننا
فوصل بذكر مسح األركان ،ما وليه مب ظز ِّ الركاب وركوب الركبان ،ثد د ّل بلفظالة األ الراف علالى الصّ الفة
الول وشالجون الحالدي  ،أو مالا هالو عالادة المتظالرِّ فيب ،مالب
التي يختصّ بها ال ِّرفاق في السافر ،مب التصرف في فنون الق ُ
الل االغتبالا  ،كمالا تُوجبُاله ألفالة
اإلشارة والتلويح وال ار لمز واإليماء ،وأنبر بذلك عالب ُ يال النفالوس ،وقُالواة النشالا  ،وفظضل ُ
األصالحاب وأُنسالةُ األحبالالاب ،وكمالا يليالالق بحالال مالالب ُوفاالق لقضالاء العبالالادة الشالريفة ورجالالا ُحسالب اإليالالاب ،وتنساال ظد روائالالح
األحبّة واألو ان ،واستماع التهاني والتاحايا مب الخالان واإليوان. )1("...
فالي الالنص السالالابق قسّالد عبالالد القالاهر الجرجالالاني بنيالة الالنص إلالالى ثالالث وحالالدات ،وذلالك علالالى أسالاس المعنالالى
والداللة:
األولى :في قوله:
ض لينظا ُم لب ُمنًى ُك ال ظحاجة
ولظ اما قظ ظ
الثانية في قوله:
ومسّح باألركان مب هو ماس ُح "
و ُش ادت على ُد لهد المهظا ظرى ُر ظحالُنا  ...ولد يظ لنظُر الغادا الا ُذا هو رائ ُح
الثالثة في قوله:
" أيذنا بر راف األحادي بيننا "
فكرنما النص بكليته حركة للحدث كل وحدة مرحلة فيه .ومع أن الشر جعل مب األبيات الثالثة بناء نحويالا
وحدا؛ ففعل الشر في أولها ،وجوابه في آيرها ،إال أن تقسيد عبد القاهر لها كان على أساس الداللة .وقد تعامل مالع
النص السابق كوحدة متسقة قا بتحليله وتقسيمه إلى وحدات أصغر على أساس داللالي ،وهالذا يجعلاله موافقالا لمالا يالراه
النصيون مب بيعة داللية في تحديد األبنية الصغرى والكبرى(.)2

.

( )1الجرجاني ،أسرار البالغة88 ،
( )2أشار فان دايك إلى هذه القضية في أكثر مب مو ع في كتابه :علد النص،
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وفالي مو الع آيالالر مالايز فياله بالاليب مجموعالة مالب األبيالالات لشالاعريب صالر بمصالالطلح القطعالة الالذا يالالرادف
مصطلح البنية أو الوحدة حي يقول":وينبغي أن تعلد أن هذه القطعة

د األولالى"( ،)1وعبالد القالاهر يالرى أن دراسالة

النص ومعرفة ما يميزه وبيان يصائصاله ال تتالرتى مالب النظالر فالي األبيالات منفصاللة مسالتقلة ،بالل فالي كونهالا مجتمعالة
تؤلل قطعة أو وحدة داللية مترابطة" ،واعلد ّ
أن مب الكال مالا أنالت تالرى المزيّالة فالي نظماله والحسالب ،كالاألجزاء مالب
الصالبم تتالحالق وينضال ّد بعضالها إلالى بعالو حتالى تكثالر فالي العاليب ،فرنالت لالذلك ال تكبالر شالرن صالاحبه ،وال تقضالي لالاله
بالحذق واألستاذية وسعة ال ّذرع وشدة ال ُمنّة حتى تستوفي القطعة وترتي على ع ّدة أبيات"(.)2

 .5ترابط الكالم في النطق وفق ترتبه في النفس:
اهتد عبد القاهر الجرجاني بالنظد في مستوييب ،وهما في األصل مرحلتالان متعاقبتالان :مالا يكالون فالي الالنفس
مترتبا مب المعاني ،واأليالرى مالا ينالتظد مالب اللفالظ المسالبو والالنظد المرتال فالي الكالال منطوقالا ،فهمالا مالا يكالون فالي
الوجود بالقوة ،وما يكون موجودا في إثره بالفعل ،أو السطحي والعميق مب مصطلحات اللسانيات التوليدية ،أو اللغالة
والكال عند سوسير ،والنظد في نظر عبد القالاهر كالال يتالرجد مالا يعالتلج فالي الالنفس " ،فلاليس الغالرض بالنظد الكلالد أن
توالت ألفائها في النطق ،بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذا اقتضاه العقل"(.)3
فالنظد أو معاني النحو هو يضوع الكال لنواميس الفكر ،وبروزه على هيئة تحاكي الروابط المنطقية التي
يقيمها باليب المعالاني فتكالون البنيالة اللغويالة صالدى لبنيالة عقليالة منطقيالة سالابقة ( ،)4وهنالا يتفالق عبالد القالاهر مالع بوجرانالد
وغيره مب علماء النص على أن منتج النص يبدأ بترتي المعاني واألفكار في نفسه ،ثالد يختالار لهالا األلفالائ المناسالبة،
فيرتبها ترتيبا ياصا بقا لهذه المعاني دون فصل زمني بينها(.)5
وعندما يقرر عبد القاهر "أن الكلد تترت في النطق بسالب ترتال معانيهالا فالي الالنفس"()6؛ فهالو يالر ّد الكالال
على عمليتيب :األولى غير لغوية نفسية تدور في الذهب ،حي يحالدث الالتالؤ باليب اللفالظ والمعنالى ،أو مالا يطلالق علياله
عملية االيتيار ،تعقبها الثانية وهي لغوية حي يوجد التالرليل ،فهمالا عمليتالان األولالى يالارج الواقالع اللغالوا ،والثانيالة
دايل الواقع اللغوا.

 .6تركيز عبد القاهر الجرجاني على الجانب الداللي في الترابط:
يقول عبد القاهر" ليس الغالرض بالنظد الكلالد أن توالالت ألفائهالا فالي النطالق ،بالل أن تناسالقت داللتهالا وتالقالت
معانيها على الوجه الذا اقتضاه العقل"( )7ويفهد مب هذا الكال مدى تشب عبد القالاهر بالتماسالك الالداللي ،وأناله نالاتج
عب معان مرتبة أساسا في الفكر ،فالمعنى يولد عميقا فالي الالنفس ويظهالر كالمالا فالي النطالق منظومالا فالي ألفالائ بعضاله
بسب مب بعو،

( )1الجرجاني ،أسرار البالغة.311 ،
( )2الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.22 ،
( )3الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.١٤ ،
( )4صمود ،التفكير البالغي عند العرب.163 ،
( )5عبد الرا ي أحمد ،نحو النص بيب األصالة والحداثة،
( )6الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.٦٥ ،
( )7السابق.١٤ ،
82

.111

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495
وقد أشار إلى تحول المنطوق مب فكر إلى كال في قوله" :واعلد ا
أن ما ترى مالب أناله ال بال اد مناله مالب ترتيال
األلفائ وتواليها على الناظد الخا

ليس هو الذا لبته بالفكر ولكنّاله شاليء يقالع بسالب األظول

الرورة مالب حيال ُ ا
إن

ل
كانت أوعية للمعاني فإناها ال محالة تتبع المعالاني فالي مواقعهالا فالإذا وجال لمعنالى ل
أن يكالون أوال فالي الالنفس
األلفائ إذا
وج اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أوال في النطق"(.)1
ويتضح مب مجمل النصو

السابقة سعي عبد القاهر الجرجاني لتكالويب مبالادد دالليالة فالي تفسالير العالدول

في إ ار القواعد النحوية الضابطة للنظا اللغالوا ( ،)2ونجالد فالي موا الع عديالدة مالب دالئالل اإلعجالاز نصوصالا تؤكالد
المنحى العقلي الناتج عب تركيز عبد القاهر عملية النظد على العالقات الداللية بالدرجالة األولالى ( ،)3ويؤكالد علالد لغالة
النص المعاصرة على الترابط في المستوى الداللي ،ويثبت أن الترابط األفقي الشكلي محكو بقواعالد اتسالاق المعالاني
وانسجا الداللة؛ فالعالقات بيب الكلمات في الجمل المركبة والتتابعات ذات بيعالة دالليالة ،وتكالون العالقالات النحويالة
تابعة لها أحيانا؛ فاألمر يتعلق في المقا األول بوصل العالقات بيب معاني الجمل (.)4
وال غرو أن يهتد عبد القاهر بالمعاني ويبرهب على صدق نظريته ببح ما يؤكد أولويتها في مزية الكال ،
وأن اللفظ تابع للمعنى ووعاء له ،وفي النظد "يتحقق الالتالؤ باليب العالقالات الدالليالة والتركيبيالة"( .)5وهالذه المصالادرة
التي ينطلق منها عبد القاهر في دراسة التماسك سالوف تساليطر علالى جالل المباحال  ،ويغالدو تو اليحه للتماسالك مطلبالا
لبيان تماسك الداللة ،ولو كالان أسالاس التالرابط شالكليا نحويالا بالدرجالة األولالى ،وهالو فالي ذلالك يقالد إشالارات جليلالة فالي
التحليل النصي سعيا إلى إدرا استقامة التماسك ،ومنه يدلّل على مستوى البالغة فاإلعجاز في النص.

القسم الثاني:
من أشكال الترابط النصي عند عبد القاهر الجرجاني:
يمكب تلمس أشكاال متعالدد ة مالب وجالوه التالرابط النصالي التالي تجلالت فالي أعمالال عبالد القالاهر الجرجالاني ،فالي
المسالتوى النحالالوا والالالداللي والتالداولي ،وكالالل هالالذه األبعالاد تنصالالهر عنالالد الجرجالاني فالالي بحثالاله نظالد الكالالال فالالي صالالورة
مخصوصة؛ "إذ إن النحو يقو بتحليل العالقات باليب العالمالات فالي المسالتوى األفقالي والرأسالي ،وتحلالل الداللالة صاللة
العالمالالات بالمالالدلوالت ،وتعنالالى التداوليالالة بتوصالاليل دالالت العالمالالات"( ،)6ومالالب هنالالا يصالالبح تصالالنيل أدوات التماسالالك
مستقلة عب بعضها عسرا في البح اإلجرائي ،يالفا للتنظير ،وفالي هالذا المقالا سالنتلمس اسالتراتيجيات التالرابط التالي
تجلت في فكر الجرجاني في بلورة فكرة النظد لديه.

 .1الترابط األفقي شرط صحة النظم (السبك):
يوفر هذا الشكل مب الترابط األر ية الالزمة للنظد كما عرفه عبد القاهر الجرجاني فالي صالورته األفقيالة،
إذ يو ع الكال كما يقتضيه علد النحو ،و"معلو أن النّظد ليس سوى تعليق الكلد بعضها ببعو،
( )1السابق.٦٥ ،
( )2بحيرا سعيد ،دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بيب البنية والداللة.151 ،
( )3صمود ،التفكير البالغي عند العرب.1٦٥ ،
( )4فان دايك ،علد النص مديل متدايل االيتصاصات.12 ،
( )5بحيرا سعيد ،دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بيب البنية والداللة.121 ،
( )6بحيرا ،علد لغة النص ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،القاهرة،1997 ،1 ،
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وجعالل بعضالها بسالب مالالب بعالو"( ،)1وهالو أحالد معالايير النصالية لالدى دا بوجرانالالد حيال يتحقالق التالالرابط
الرصفي عندما تنتظد العناصر بصورة يؤدا السابق منها إلى الالحق ،ويتحقق بردوات لفظية شالكلية ( ،)2والشالك أن
نحو الجملة يمثل الفاعالل األكبالر فالي الكشالل عالب كناله هالذا النالوع مالب التالرابط النصالي ،الساليما وأن هالذا التالرابط "ذو
بيعة يطية أفقية"(.)3
ونظرة عبد القالاهر للالنّظد مبنيالة أساسالا علالى حتميالة البنالاء األفقالي للجملالة والمزيالة فالي كيفيالة تعلالق أجزائهالا
وترابطها بصورة فريدة ،وهو يرى ّ
أن "مختصر األمالر أنّاله ال يوجالد كالال مالب جالزء واحالد  ...أال تالرى أنالك إذا قلالت
كرن يقتضي مشبِّها ومشباها به كقولك :ك ّ
ّ
الرن زيالد األسالد .وكالذلك إذا قلالت لالو ولالوال وجالدتهما يقتضاليان جملتاليب ،تكالون
األولى جوابا للثانية" ( ، )4فالنمو الرصفي للنص حقيقة مؤكدة لديه ،فالال نظالد فالي غيالر هالذا الشالكل مالب نمالو الوحالدات
اللغوية وترابطها وصوال إلى كال بليم معجز.

 .0التقديم والتأخير:
تنالالاول عبالالد القالالاهر الجرجالالاني التقالالديد والتالالريير باعتبالالاره

الالربا مالالب

الالروب البالغالالة ووسالاليلة مالالب وسالالائل

تحسيب الخطاب ،وعلالى هالذا األسالاس ناقشاله وباليب أشالكاله ممالايزا باليب التقالديد والتالريير فالي سالياق كالل مالب االسالتفها
والنفي والخبر ،وكان يبح في ذلك عب انسجا الخطاب ،وأن يكون مترجما للمعنى الذا يريده المتح ِّدث في نفساله؛
فيكالالون الكالالال علالالى نمالالط تكونالاله ،وترتي ال بنيتالاله الوئيفيالالة النحويالالة مطابقالالا للمعنالالى الالالذا رتبالاله ف الي الالالنفس قبالالل إنشالالاء
الخطاب"،ويشهد لما قلنا مب أن تقديد المحدث عنه يقتضي تركيد الخبر وتحقيقه لاله أنالا إذا ترملنالا وجالدنا هالذا الضالرب
مب الكال يجيء فيما سبق فيه إنكار مب منكر ،نحو أن يقول الرجل :ليس لي علد بالالذا تقالول ،فتقالول لاله :أنالت تعلالد
أن األمر على ما أقول ،ولكنك تميل إلى يصمي .وكقول الناس :هو يعلد ذا وإن أنكالر ،وهالو يعلالد الكالذب فيمالا قالال
وإن حلل عليه .وكقوله له تعالى " :ويقولون على هللا الكذب وهد يعلمون"(.)5
ويرى عبد القاهر في تغيير الرتبة عامال مب عوامل الربط؛ فإذا قد المتحدِّث الظرف ،ثد أير العامل وهو
الفعل ،فذلك يجعل مب الكال المتقد والمترير قطعة متماسالكة مالب القالول تقالو علالى اإلفالادة مالب ذاكالرة المتلقالي الالذا
يختزن ثد يسترجع رابطا بيب المعمول وهو الظرف ،والعامل فيه هو الفعل (.)6

 .3الحذف:
تنالالاول النحالالاة العالالرب ئالالاهرة الحالالذف حس ال مقتضالالى البنيالالة اإلعرابيالالة والعامليالالة ،ووفالالق رد الفالالروع إلالالى
األصول ،وقد مكنهد هذا مب إدرا أسس هذه الظاهرة وشرو ها وأنواعها ،كمالا مكالنهد مالب إدرا أبعادهالا المختلفالة
والسيما دورها الرابطي ،وهو دور يتجاوز حدود بنية اإلعراب والعامل،

( )1الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.1 ،
.103
( )2ديبوجراند ،النص والخطاب واإلجراء،
( )3بحيرا ،علد لغة النص.٤٥١ ،
( )4الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.7 ،
( )5الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.133 ،
( )6يليل محمود ،في اللسانيات ونحو النص ،دار المسيرة ،األردن،8009 ،8 ،
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"واليسالتقيد إال إذا نال ّزل الكالالال فالي سالالياقه المقالال ّي والمقالالام ّي"( .)1وقالد كانالت نظالالرة عبالد القالالاهر إلالى الحالالذف
حس هذا المنطلق ووفالق هالذه الرؤيالة ،وهالو فالي بحثاله عالب قيمالة الحالذف يصالدر عالب القواعالد النحويالة واالعتبالارات
التداولية.
وباب الحذف لدى عبد القاهر الجرجاني "دقيق المسلك ،لطيل المريذ ،عجي األمر ،شبيه بالسالحر ،فإنالك
تالالرى بالاله تالالر الالالذكر ،أفصالالح مالالب الالالذكر ،والصالالمت عالالب اإلفالالادة أزيالالد ل فالالادة"( ،)2والحالالذف لديالاله قالالد يكالالون

الالرورة

النسجا والنص ترابط في بعو الموا ع؛ ففي تعليقه على الحذف الوارد في قوله تعالى:
ُ
الال ظمالا ي ل
ظطبُ ُك ظمالا
الرأتظ لي ُب تظال ُذودظا ُن قظ ظ
اس يظسلالقُونظ ظو ظو ظجال ظد ُمالب دُونُ ُهال ُد ا لم ظ
" ظ
(ولظ اما ظو ظر ظد ظماء ظم لديظبظ ظو ظج ظد ظعلظ لي ُه أ امةً ِّمبظ النا ُ
قظالظتظا ظال نظ لسقُي ظحتاى يُصل ال ُد ظر الرِّ عظالاء ظوأظبُونظالا شظال لي بَ ظكبُيالرب) (القصالص  ") 83 :ففيهالا حالذف مفعالول فالي أربعالة موا الع إذ
المعنى :وجد عليه أمالة مالب النالاس يسالقون أغنالامهد أو مواشاليهد ،وامالرأتيب تالذودان غنمهمالا ،وقالتالا :ال نسالقي غنمنالا،
فسقى لهما غنمهما  ...ففي حذف المفعول وتالر ذكالره فائالدة جليلالة ،وأن الغالرض ال يصالح إال علالى تركاله"( ،)3ومالب
جملة ما ال يستقيد بذكر المحذوف انسجا النص إذ لو ذكرت هذه المفاعيل لكان نشازا.

 .4العطف:
تدرج عبد القاهر في إثبات منزلة العطل في بالغة الكال  ،واعتبالر الوصالل والفصالل بابالا مهمالا فالي بالغالة
الكالالال وإعجالالاز القالالرآن ،وسالالبيله فالالي ذلالالك "النظالالر إلالالى فائالالدة العطالالل فالالي المفالالرد ،ثالالد يعالالود إلالالى الجملالالة فينظالالر فيهالالا،
ويتعرف حالها"()4؛ حتى وصل إلى إشارات عميقة في ترابط النص وانسجامه عبر العطل.
وقد وصل عبد القاهر هذا الباب برنه غامو ويفي دقيق صع ( ،)5مالع مالا يحتالاج إلياله مالب معرفالة النحالو
وإدرا العالقات بيب مقاصد الكال ومدلوالته ،وترتي أهميته مب هالذا البالاب فالي كوناله مالديال واسالعا لمعرفالة تماسالك
النص وانسجامه ،وقد جا وز عبد القاهر بحثه فالي العطالل نطالاق العامالل والمعمالول والتبعيالة الشالكلية باليب المفالردات؛
فقد له معالجة وافية على نطاق الجملة ومتتابعات الجمل.
ولد تقد مناقشة عبد القاهر لمسرلة العطل بيب الجمل على أساس شكلي فقط ،بل كان المع ّول في ذلالك علالى
الجان الداللي؛ فاالنسجا الداللي بيب الجملتيب اللتيب ارتبطتالا بعالقالة عطالل

الرورا السالتقامة الكالال "فلالو قلالت:

زيد ويل القامة وعمرو شاعر .كان ُيلفاً ،ألنه ال مشاكلة وال تعلق بيب ول القامة وبيب الشالعر ،وإنمالا الواجال أن
يقال :زيد كاتال  ،وعمالرو شالاعر ،وزيالد ويالل القامالة ،وعمالرو قصالير"( .)6ومالع اسالتقامة الشالكل فالي العطالل إال أن
المعنى يرباه ،وهذا الرائز في سالمة العطل داللي ،وينص في عمق انسجا النص واتساقه.
ويؤكد ما ذه إليه بقوله" :وجملة األمر أنها ال تجيء حتى يكون المعنالى فالي هالذه الجملالة لفقالا للمعنالى فالي
األيرى ومضافا له ،مثل أن زيدا وعمرا إذا كانا أيويب ،أو نظيريب ،أو مشتبكي األحوال على الجملة،

( )1الشاوش محمد ،أصول تحليل الخطاب ،المؤسسة العربية للتوزيع ،تونس،8001 ،1 ،
( )2الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.116 ،
( )3الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.161 ،
( )4الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.888 ،
( )5السابق.831 ،
.885
( )6السابق،
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كانت الحال التي يكون عليها أحدهما مالب قيالا أو قعالود أو مالا شالاكل ذلالك مضالمومة فالي الالنفس إلالى الحالال
التي عليها األير مب غير شك .وكذا السبيل أبدا"(.)1
قاد تتبع الوصل في النصو

الشعرية والنثرية عبد القالاهر الجرجالاني إلالى إدرا نصالي عميالق؛ فقالد ميّالز

بيب أشكال مب الربط تحصل بالعطل ،فقد رأى "أنه قد يؤتى بالجملة ،فالال تعطالل علالى مالا يليهالا ولكالب تعطالل علالى
جملة بينها وبيب هذه التي تعطل جملة أو جملتان .مثال ذلك قول المتنبي ،مب الوافر:
تولوا بغتة فكـــــــــرن بينا ً

تهيبني ففاجرني اغتياال

فكان مسير عيسهد ذميالً

وسير الدمع إثرهد انهماال

فقوله :فكان مسير عيسهد ،معطوف على تولوا بغتة دون ما يليه مب قوله ففاجرني"( ، )2وقالد اسالتنتج عبالد القالاهر مالب
العطل في البيتيب يوا

تنص في تماسك النص وانسجامه:

األولى :أن العطل وقع بيب جملتيب ،وهذا مما أشار إليه علد النحالو أساسالا فالي بحثاله الجمالل التالي لهالا محالل
مب اإلعراب.
الثانية :توسط جمل أيرى بيب الجملتيب اللتيب ارتبطتا بالالعطل ،وهالي( :فكــــــــالـرن بينالاً تهيبنالي ،ففاجالرني
اغتياال) وهو توسط بغير أجنبي داللة ومعنى؛ فعالقة السب هي مسوغ التدايل ،وقد حصل التماسك الداللي مب كل
ذلك.
الثالثة :ما يشير إليها بقوله" :وهاهنا شيء آير دقيالق .وهالو أنالك إذا نظالرت إلالى قولاله :فكالان مسالير عيسالهد
ذمالاليالً وجدتالاله لالالد يُعطالالل هالالو وحالالده علالالى مالالا عطالالل عليالاله ،ولكالالب تجالالد العطالالل قالالد تنالالاول جملالالة البيالالت مربو الاً آيالالره
بروله"( ،)3وهذا تطوير للفكرة بحي ال ينسالَ الخاصاليتيب السالابقتيب ،فهمالا قائمتالان فالي مقتضالى العطالل فالي البيتاليب،
وهذا نص صريح في عطل المجموع على المجموع ،وعطل النص على النص .وال يخفى التدرج الذا وره عبد
القاهر في العطل ليصل به إلى أوسع حاالته الرابطية" ،فرمر العطل إذاً مو وع على أنك تعطل تارة جملالة علالى
جملة ،وتعمد أيرى إلى جملتيب أو جمل ،فتعطل بعضا على بعو ،ثد تعطل مجموع هذا على مجموع تلك"(.)4
ويذه عبد القاهر إلى أبعد مب ذلك ،فيرى أنه ال يستقيد العطل في بعو الموا الع إال إذا جعلنالا العطالل
الر ظو ظمالالا ُكنالالتظ ُمالالبظ
ض ال لينظا إُلظالالى ُمو ظسالالى لاألظ لمال ظ
الي إُ لذ قظ ظ
بالاليب مجمالالوعيب ،ومثّ الل لالالذلك بقولالاله تعالالالى ( :ظو ظمالالا ُكنالالتظ بُ ظجانُ ال ُ لالغظرل بُال ِّ
ل
اويا ً فُي أظ له ُل ظم لديظبظ تظ لتلُو ظعلظ لي ُه لد آيظاتُنظا ظولظ ُكناالا ُكناالا ُمرل ُساللُيبظ )
ال اشا ُه ُديبظ  .ظولظ ُكناا أظنشظرنظا قُرُونا ً فظتظطظا ظو ظل ظعلظ لي ُه ُد لال ُع ُم ُر ظو ظما ُكنتظ ثظ ُ
اوياً فُي أظ له ُل ظمال لديظبظ ) إلالى ( ُمرل ُساللُيبظ ) علالى مجمالوع
(القصص)15 ،11 :؛ فينبغي أن يكون عطل مجموع ( ظو ظما ُكنتظ ثظ ُ
قوله ( :ظو ظما ُكنتظ بُ ظجانُ ُ لالغظرل بُ ِّي) إلى قوله :ل
(ال ُع ُمرُ) ( .)5فتراه حلل العطل على أنه عطلُ ق ّ
صة على قصّ ة ،وعطالل
حدث على حدث.

( )1السابق،
( )2السابق،
( )3السابق،
( )4السابق.
()5السابق،
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وقد قاس عبد القاهر العطل على الشر والجزاء؛ ليكشل عالب دوره فالي تماسالك الالنص ،ويظهالر الطبيعالة
المركبالة لعطالالل المجمالوع علالالى المجمالوع واحتيالالاج المعطالالوفيب لبعضالهما؛ كالالي يالتد الكالالال ويسالتقيد المعنالالى ،ويتضالالح
تماسك الخطاب بمراعاة بيعة تركي العطل بيب المجموع ،ويتوقل فهد المعنى عليه(.)1
 .5الفصل:
مب عجي اللغة أن يكون الفصل مبحثا في تماسك النص ،وهو تماسك داللي محالو ،وقالد بالدأ عبالد القالاهر
بنقاش الفصل بيب الجمل قياسا على وجود وئائل التوكيد والصفة" إذ يكون الربط فيها بدون واسطة يالفالا للعطالل
فهو بواسطة حرف العطل ،فكما "كان في األسماء ما يصله معناه باالسد قبله ،فيستغني بصلة معنالاه لاله عالب واصالل
يصله ورابط يربطه ،وذلك كالصالفة التالي ال تحتالاج فالي اتصالالها بالموصالوف إلالى شاليء يصاللها باله ،وكالتركيالد الالذا
يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد كذلك يكون في الجمل ما تتصل مب ذات نفسها بالتي قبلهالا ،وتسالتغني بالربط معناهالا
لها عب حرف عطل يربطها ،وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ،ومبينة لها"(.)2
وهذا النوع مب االرتبا بيب الجمل داللي صرف ال يعتمالد علالى الالروابط الشالكلية .والوئيفالة النحويالة التالي
قاس عبد القاهر العطل عليها وئيفة داللية ،مع مالا يترتال عليهالا مالب إعالراب شالكل ّي ،ويمكالب أن يسالتنبط مالب أمثلتاله
ثالثالالة أشالالكال مالالب تالالرابط الفصالالل :الفصالالل فالالي سالالياق التركيالالد ،والفصالالل فالالي سالالياق تغيالالر الخطالالاب ،الفصالالل بتقالالدير
االستفها (.)3
وترابط الفصل بالتركيد قد يكون بيب جملتيب أو أكثر ،وتكونان غاية في الترابط واللحمة ،وهالذه المسالتويات
تفهد مب أمثلة عبد القاهر التي ساقها مرتبة؛ ففي قولاله تعالالى ( :ظذلُالكظ لال ُكتظالابُ الظ ظر ليال ظ فُيال ُه هُالدًى لِّ لل ُمتاقُاليبظ ) (البقالرة) 8 :
قوله (الظ ظر لي ظ فُي ُه) ،بيان وتوكيد وتحقيق لقوله ( :ظذلُكظ لال ُكتظابُ ) وزيادة تثبيت له ( ،)4فقد ربط التوكيد هنا باليب جملتاليب.
ل
"ومثالل ذلالك قولاله تعالالى :ا
(إن
في حيب ساق في مو ع الحق آيتيب تمثيال للتركيد الذا تجاوز ربطه أكثر مب جملتيب
الا ُذيبظ ظكفظر ل
ُوا ظس ظوا بء ظعلظ لي ُه لد أظأظن ظذرل تظهُ لد أظ ل لظ لد تُن ُذرل هُ لد الظ ي لُؤ ُمنُونظ  .يظ تظ ظد ّ
ظاوةب
هللاُ ظعلظى قُلُوبُه لد ظو ظعلظى ظس لم ُع ُه لد ظو ظعلظى أظ لب ظ
ار ُه لد ُغش ظ
ص ُ
ظولظهُال لد ظعال ظذابب ع ُظالالي بد) (البقالالرة ) 6،7 :قولالاله تعالالالى( :الظ ي لُؤ ُمنُالالونظ ) تركيالالد لقولالاله ( :ظسال ظوا بء ظعلظال لي ُه لد أظأظنال ظذرل تظهُ لد أظ ل لظال لد تُنال ُذرل هُ لد)
وقوله( :يظ تظ ظد ّ
ار ُه لد) تركيد ثان أبلم مب األول ،ألن مب كان حاله إذا أنذر مثل
هللاُ ظعلظى قُلُوبُه لد ظو ظعلظى ظس لم ُع ُه لد ظو ظعلظى أظب ظ
لص ُ
حاله إذا لد ينذر كان في غاية الجهل ،وكان مطبوعاً على قلبه ال محالة"( .)5وقد بيب أن الترابط في اآليتيب السالابقتيب
وقع بيب أكثر مب جملتيب.
وقد بيّب عبد القالاهر فالي مثالال آيالر أن الفصالل يكالون مالع تغيالر الخطالاب مالب الحكايالة إلالى الخبالر ،فالي قولاله
ض قظالالالُ ل
الل لظهُال لد الظ تُ لف ُس الد ل
وا إُنا ظمالالا نظحل الالبُ ُمصل اللُحُونظ  .أظال إُناهُال لد هُال ُد لال ُم لف ُس ال ُدونظ ظولظالالـ ُكب الا يظ لش ال ُعرُونظ
تعالالالى ( :ظوإُ ظذا قُيال ظ
ُوا فُالالي األظرل ُ
(البقرة" )11،18 :إنما جاء (إُناهُ لد هُ ُد لال ُم لف ُس ُدونظ ) مسترنفا ً مفتتحا ً برال؛ ألنه يبر مب هللا تعالى برنهد كالذلك .والالذا قبلاله
مب قوله (إُنا ظما نظحل بُ ُمصل لُحُونظ ) حكاية عنهد،
( )1يط ابي محمد ،لسانيات النص مديل إلى انسجا الخطاب ، ،المركز الثقافي العربي ،بيروت،1991 ،1 ،
( )2الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.887 ،
( )3يطابي ،لسانيات النص.102 ،
( )4الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.887 ،
( )5السابق.882 ،
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فلو عطل للز عليه مثل الذا قدمت ذكره مب الديول في الحكاية ولصار يبرا مب اليهود ،ووصفا مالنهد
ألنفسهد برنهد مفسدون .ولصار كرنه قيل :قالوا إنما نحب مصلحون ،وقالوا إنهد هد المفسالدون ،وذلالك مالا ال يشالك فالي
فساده"( .)1ويرى عبد القاهر الفصل هنا

رورة لتماسك النص وانسجا الخطالاب ،بالل يفسالد امعنالى بدوناله؛ ومبالرره

في ذلك كون تغير صيغة الخطاب موجبة للفصل؛ فبالفصل ينسجد الخطاب ويتسق ويزول عنه اللبس والغموض.
وفالي تو اليحه للشالكل الثالال مالالب أشالكال التالرابط بالفصالل فالي سالالياق تقالدير السالؤال يقالول" :وإذا اسالالتقريت
وجدت هذا الذا ذكرت لك مب تنزيلهد الكال إذا جاء بعق ما يقتضي سؤاال منزلتاله إذا صالر بالذلك السالؤال كثيالراً.
فمب لطيل ذلك قوله مب الكامل:
زعد العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكب غمرتي ال تنجلي
لما حكى عب العواذل أنهد قالوا :هو في غمرة ،وكان ذلك مما يحالر السالامع ألن يسالرله فيقالول :فمالا قولالك
في ذلكم وما جوابك عنهم أيرج الكال مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له ،وصار كرنه قال :أقول صدقوا أنا كمالا قالالوا،
ولكب ال مطمع لهد في فالحي .ولو قال :زعالد العالواذل أننالي فالي غمالرة وصالدقوا لكالان يكالون لالد يصالح فالي نفساله أناله
مسؤول ،وأن كالمه كال مجي  ،ومثله قول اآلير في الحماسة ،مب الكامل:
زع ظد العواذ ُل ا
أن ناقة جندب بجنوب يبت عُرِّيت وأجّمت
كذب العواذ ُل لو رأيبظ مناينا بالقادسيّة قلب :ل ّج و ظذلّت
وقد زاد هذا أمر القطع واالستئناف وتقدير الجواب تركيدا برن و ع الظالاهر مو الع المضالمر فقالال :كالذب
العواذل ،ولد يقل :كذبب .وذلك أنه لما أعاد ذكر العواذل ئاهراً كان ذلك أبيب وأقوى لكونه كالمالا مسالترنفا مالب حيال
و عه و عا ال يحتاج فيه إلى ما قبله ،وأتى فيه مرتى ما ليس قبله كال "(.)2
ونستشل مب النص السابق أن تقدير السؤال متخيل في بنية األبيات العميقة ،ويرتي الكالال متصالال فالي بنيالة
القطع ،وال يمكب أن يحدث الوصل؛ إذ لو كان لفسد تماسالك الالنص ،وأ ّدى إلالى لالبس معنالاه وغمالوض داللتاله" .وبهالذا
يساهد زوج االستفها المقدر /الجواب في جعل الكالال متصالال بعضاله بالبعو دون وجالود رابالط شالكلي ،وهالو وساليلة
قوية مب حي الربط ،وما ينبغي االنتباه إليه هو أن الجرجاني

رب أمثلة تتراو بيب البيت والبيتاليب أا أن جالواب

السؤال قد يكون في نفس البيت وقد يكون في البيت الالحق"(.)3

الفصل مع فعل القول:
هذا نوع مب الترابط بيّنه عبد القاهر الجرجاني في معرض حديثة عب ترابط الفصل بتقالدير السالؤال ،وهالذا
النوع مب الترابط وإن كان يصدق عليه الفصل بتقدير السؤال إال أنّه يمكب أن يفرد له مقالال يالا

باعتبالار تمحالوره

الال
حول فعل القول ،وقد مثّل عليه عبد القالاهر برمثلالة عديالدة كقولاله تعالالى( :قظالا ظل فُرل عظالول نُ ظو ظمالا ظرب لال ظعالالظ ُميبظ (  ) 83قظ ظ
ض ظو ظمالالا بظ لينظهُ ظمالالا إن ُكن التُد مالالوقُنُيبظ (  ) 81قظالالا ظل لُ ظمال لالب ظحول لظالهُ أظ ظال تظ لس التظ ُمعُونظ (  ) 85قظالالا ظل ظرب ُك ال لد ظو ظرب
ظرب ال اس ال ظما ظوا ُ
ت ظو لاألظرل ُ
ال إُ ان ظرسُولظ ُك ُد الا ُذا أُرل ُس ظل إُلظال لي ُك لد لظ ظمجل نُ ب
ب ظو ظمالا بظ لينظهُ ظمالا إُن
آبظائُ ُك ُد لاألظ اولُيبظ (  ) 86قظ ظ
الر ُ
الر ُ
ق ظو لال ظم لغ ُ
الون (  ) 87قظالا ظل ظرب لال ظم لش ُ
ظاليء مبُاليب ( ) 30
ُكنتُ لد تظ لعقُلُونظ (  ) 82قظا ظل لظئُ ُب اتا ظخ لذتظ إُلظها ً ظغي ُلرا ظألظجل ظعلظنا ظ
ك ُمبظ لال ظم لسجُونُيبظ (  ) 89قظا ظل أظ ظولظالول ُج لئتُالكظ بُش ل
( )1السابق.838 ،
( )2السابق.836 ،
( )3يطابي ،لسانيات النص،
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ت بُ ُه إُن ُكنتظ ُمبظ الصاا ُدقُيبظ ( ( ) 31سورة الشعراء) ويعلق عبد القاهر على الفصل في هذه اآليات برنه جالاء"
قظا ظل فظرل ُ
على تقدير السؤال والجواب كالذا جرت به العادة فيما بيب المخلوقيب ،فلما كان السامع إذا سمع الخبالر عالب فرعالون
برنالاله قالالال " :ومالالا رب العالالالميب " م وقالالع فالالي نفسالاله أن يقالالول :فمالالا قالالال موسالالى لالالهم أتالالى قولالاله " :قالالال رب السالالماوات
واألرض "  ،مرتى الجواب مبتدأ مفصوالً غير معطوف .وهكذا التقدير والتفسير أبداً في كل ما جاء فيه لفظ قال هالذا
المجيء .وقد يكون األمر في بعو ذلك أشد و وحا"(.)1
فترى النص تماسك وانسالجد ،وتسلساللت أحداثاله فالي ثوباله القصصالي الحالوارا بتالرثير فعالل القالول والفصالل
القائد على تقدير السؤال ،وأمثلة ذلك كثيرة في النص القرآنالي الكالريد ،وفالي غيالره مالب منثالور الكالال ومنظوماله .وقالد
عمد عبد القاهر إلى تفسير الترابط بفعل القول علالى أسالاس تقالدير السالؤال نظالرا مناله لالبعو اآليالات التالي تشالي بالذلك
الال فظ ظمالا ي ل
ظطالبُ ُك لد أظيهظالا لال ُمرل ظساللُونظ (  ) 57قظالالُ ل
وا إُناالا
بصورة وا حة جليّة؛ "فمما هو في غاية الو الو قولاله تعالالى( :قظ ظ
أُرل ُس للنظا إُلظى قظول مجل ُر ُميبظ ( ( ) 52سورة الحجر) وذلك أنه ال يخفى على عاقل أنه جاء على معنى الجواب وعلى أن
نب ِّز ل السامعون كرنهد قالوا :فما قال له المالئكالةم فقيالل " :قالالوا إنالا أرساللنا إلالى قالو مجالرميب"( .)2غيالر أن ربالط فعالل
القول بتقدير السؤال محتاج لمزيد مب البح والتقصي؛ فهل يطرد هذا الترويل علالى كالل ربالط مالب هالذا القبياللم وهالل
يمكب اعتبار فعل القول رابطا مستقال ذا قيمة شكليّة ودالليّةم.

 .6اإلحالة:
يمكب تلمس اإلحالة في النحو العربي في أبواب مختلفالة (الضالمير ،اسالد اإلشالارة ،االسالد الموصالول) وسالماها بعالو
النحاة المبهمات على أساس لدالليّة نظرا لغمو ها وافتقارها إلى مفسِّر ،وعموما فاإلحالة تكون بمثالل هالذه العناصالر
اإلحالية ،وهي"قسد مب األلفائ ال تملك داللة مستقلة ،بالل تعالود علالى عنصالر أو عناصالر أيالرى مالذكورة فالي أجالزاء
أيرى مب الخطاب فشر وجودها هو النص"( ،)3وقد تع ّرض عبد القاهر لهذه األدوات فالي سالياق حديثاله عالب الالنظد
عموما ،ولد يفرد لها مباح مستقلة كما هو الحال في الحذف والفصل والوصالل ،إال أن اإلشالارات التالي وردت فيهالا
أدوات اإلحالة تند عب إدرا عبد القاهر لدور هذه األدوات في النص و رورة معرفة ما يزيل إبهامها كالي يحصالل
فهد النص.

اإلحالة بالضمير:
وردت إشارة مب عبد القاهر في معرض حديثه عب الفروق في الحال حي تحدث عب الضالمير فالي صالدر
جملة الحال كرابط بينها وبيب صاح الحال" ،فإن قلت :إنما استحال فالي قولالك :جالاءني زيالد وعمالرو يسالرع أماماله،
أن ترد يسرع إلى زيد ،وتنزله منزلة قولك :جاءني زيد يسالرع ،مالب حيال كالان فالي يسالرع

المير لعمالرو ،وتضالمنه

مير عمرو يمنع أن يكون لزيد ،وأن يقدر حالاالً لاله .ولاليس كالذلك :جالاءني زيالد يسالرع؛ ألن السالرعة هنالا لزيالد ال
محالة"( ،)4وقد جعل عبد القاهر الضمير مديال لصحة الكال واتساق المعنى بجعل الضمير لزيد دون عمر.
ومع أن اإلحالة بالضمير مب عوامل الربط التي تفيد الكالال تماسالكا واتسالاقا ،وتنفالي عناله التكالرار ،إال أنهالا
غير مستحسنة في كل مقا عند عبد القاهر؛ فقد تؤدا إلى ا طراب في القول (،)5
( )1الجرجاني دالئل اإلعجاز،
.
( )2السابق
( )3الزناد األزهر ،نسيج النص ،المركز الثقافي العربي ،بيروت،1993 ،1 ،
( )4الجرجاني ،دالئل اإلعجاز.816 ،
( )5يليل محمود ،في اللسانيات ونحو النص.882 ،
.811
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وال ظح ظكد في ذلك أن اتساق النظد يفضي إلى اتساق داللة النص وتماسكه ،والعكس بالعكس ،فإن كانت اإلحالة موافقة
لما يقتضيه علد النحو كانت عنصر تماسك ،وإن يرجت عب قواعدها أفضت إلى الغموض واللبس و عل انسالجا
داللة النص ،وقد أورد لذلك مثاال قول الفرزق مب الطويل(:)1
وما مثله في الناس إال مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه
فقد ديل الغموض في بيت الفرزدق مب

عل بنية اإلحالة في الضمير.

اإلحالة بالموصول:
أفالالرد عبالالد القالالاهر فصالالال ياصالالا بالالالذا ورأى أن فيالاله"علما كثيالالرا ،وأسالالرارا جمالالة ،ويفايالالا إذا بحثالالت عنهالالا
وتصورتها ا لعت على فوائد تؤنس النفس ،وتالثلج الصالدر ،بمالا يفضالي بالك إلياله مالب اليقاليب ،ويؤدياله إليالك مالب حسالب
التبييب"( .)2وقد ربطاله بسالر و العه فالي اللغالة وفائالدة اجتالباله إليهالا ،ونالصّ علالى ياصالية الرابطيّالة ،وأناله مالب أدوات
تماسالالك الكالالال ووصالالل بعضالاله بالالبعو؛ فقالالد "اجتل ال ليكالالون وصالاللة إلالالى وصالالل المعالالارف بالجمالالل ،كمالالا اجتل ال ذو
ليتوصل به إلى الوصل برسماء األجناس ،يعنون بذلك أنك تقول :مررت بزيد الذا أبوه منطلق ،وبالرجل الذا كان
عندنا أمس .فتجد قد توصلت بالذا إلى أن أبنت زيدا مب غيره بالجملة التي هي قولك :أبوه منطلق .ولوال الالذا لالد
تصل إلى ذلك ،كما أنك تقول :مررت برجل ذا مال :فيتوصل بذا إلى أن يبيب الرجل مالب غيالره بالمالال .ولالوال ذو
لالالد يتالالرت لالالك ذلالالك ،إذ ال تسالالتطيع أن تقالالول :برجالالل مالالال .فهالالذه جملالالة مفهومالالة إال أن تحتهالالا يبايالالا تحتالالاج إلالالى الكشالالل
عنها"( .)3والوئيفة اإلحالية قائمة مفهومة في كال عبد القاهر المتقد ؛ فتظ ظوصلُك بالذا إلى زيد هالو إحالالة الموصالول
إلى مفسره.

( )1الجرجاني ،دالئل اإلعجاز،
( )2السابق.199 ،
( )3السابق.
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الخاتمة:
نظر عبد القاهر الجرجاني إلى ئاهرة االإعجاز عبالر فكالرة الالنظد ،وسالعى إلالى إثبالات ّ
أن الكالال فالي كوناله
ّ
ولكب بحثه لد يكب محجورا على البالغة التقليدية؛ فقد تبيّب فالي عملاله زوايالا مالب
بنسق منعيّب هو س ّر بالغته وتميّزه،
الطرافة التي بدأت اللسانيات النصيّة الحديثة تستجلي جوانباله ،وكالان لعبالد القالاهر تفكيالر عميالق فياله -وإن لالد يسالتعمل
المصطلحات المعاصرة -فقد كان له جهازه المصطلحي والمفاهيمي الخا ّ في فنّه.
وردت إشارات عبد القاهر حول التمسا النصي مبثوثة في ثنايا حديثاله عالب ئالاهرة اإلعجالاز ،وتالبّب ثالراء
فكره النصي في حديثه عب النظد ،وئهرت إشارات عميقالة مناله عالب ألالوان أيالذ الكالال بعضاله بحجالزة بعالو ،وهالذا
مديل ريل نحو تباليّب التالرابط النصال ّي ،وبمقاربالة نظراتاله مالب منظالور اللسالانيات النصاليّة ئهالر مالا أبالداه مالب رؤى
يمكالالب ع ال ّدها مالالب اسالالتراتيجيات التالالرابط النص ال ّي ،كالحالالذف والعطالالل والفصالالل ،وغيرهالالا مالالب أشالالكال اتسالالاق الالالنصّ
وانسجامه.

أهم النتائج:


تجلى في كتاب دالئل اإلعجاز أشكال مب الترابط النص ّي.



كالالان األسالالاس فالالي نظالالر عبالالد القالالاهر إلالالى التالالرابط أساسالالا دالليالالا ،ولكنالاله مربالالو بواسالالمات لغويالالة فالالي بعالالو
األشكال.



انبنت نظرة عبد القاهر إلى الترابط عبر نظرية النظد في بعدها البالغي المحكو بالبنية.



اشالالتملت معالجالالة عبالالد القالالاهر لظالالاهرة التالالرابط علالالى أبعالالاد ريفالالة حتالالى علالالى مسالالتوى النظريّالالة اللسالالانيّة
المعاصرة.

أهم التوصيات:



غرس المنجز البالغي العربي في عمق اللسانيات النصيّة والتداولية المعاصرة.
تدريس البالغة العربيّة في مسالتويات االيتصالا

علالى أسالاس مالا بهالا مالب رافالة كشالفت عنهالا اللسالانيات

الحديثة.


تتبالالع نظالالر العلمالالاء العالالرب لقضالالية التماسالالك واسالالتخال

أبعالالاد مميّالالزة لنظالالريتهد تسالالمها وتجعلهالالا متكاملالالة،

وتعضد النظرية اللسانية الحديثة.


البح في جوان الريادة في النظرية العربية في مجالال اللسالانيات النصاليّة ومقارنتهالا بالنظريالة المعاصالرة
بغير إسقا وال غلو.
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دور الرقابة العليا للدولة في حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي في البلدان النامية
(دراسة تطبيقية مقارنة بين اليمن والمغرب)
The Role of The Supreme State Monitoring on Protecting Public Money and
Combating Financial Corruption in the Developing Countries (Comparative
)Study between Yemen and Morocco
الدكتور /بليغ علي حسن بشر
Dr. Baligh Ali Hasan Beshr
استاذ مساعد ،كلية العلوم االدارية والمالية ،الجامعة الخليجية ،مملكة البحرين
Assistant Professer of the College of Administrative and Financial Sciences - Gulf
University - Kingdom of Bahrain
Email: Baligh.beshr@gulfuniversity.edu.bh

ملخص البحث:
يهدف هذا البحث الى التعرف على اليات الحماية للمال العام من خالل اجهزة الدولة المختلفة وكيفية
مساهمتها في الحد من الفساد االداري والمالي وتسليط الضواء على اهم االساليب والتقنيات الفعالة في
محاربة الفساد المالي في الجهاز االداري للدولة في البلدان النامية  ،اما مشكلة البحث فتتلخص في ماهية
دور الرقابة العليا للدولة في محاربة الفساد المالي وحماية المال العام في البلدان النامية ( دراسة حالة اليمن
والمغرب)،أما األهمية العملية والتطبيقية لهذا البحث حيث تعاني األجهزة اإلدارية في البلدان النامية من
الفساد االداري و المالي وضعف الرقابة بنوعيها الداخلي والخارجي على الموظفين العموميون والتبذير في
المال العام  ،وغياب المسؤولية ،وااللتزام الذاتي ،والتفريط بالصالح العام ،وعدم الحفاظ على ممتلكات
الدولة ،وجود ثغرات في قوانين ولوائح اعداد الميزانية العامة واإلسراف في تطبيقها ،واالمتناع عن
االبتكار والتجديد في االدارة المالية  ،وعدم التقشف في نفقات التسير ،وخوصصة المرافق الحيوية ،وتوجه
بنود االنفاق ألغراض خاصة ...الخ كل هذا االعتبارات جعلت موضوع الرقابة المالية ذوى اهمية للرقابة
على اعمال االدارة والحد من االنحراف المالي واالداري  ،تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لوصف
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الظاهرة ومعرفة ابعاداها وارتباطها بالسياق العام للموضوع  ،من اهم نتائج البحث للفساد االداري تأثير
اقتصادي من حيث تعطيله للنمو االقتصادي و سبب في ضياع اموال الدولة الى يمكن ان نستخدمه في
مشاريع تخم المواطنين ،تؤثر الفساد االداري في جذب االستثمارات االجنبية وهروب رؤوس االموال
المحلية و يوثر في توزيع الدخل  ،تتم الرقابة العليا من خالل المحاكم المالية ممثلة في المجلس االعلى
للحسابات في اليمن والمجالس الجهوية للحسابات في الملكة المغربية ،من اهم توصيات البحث ادخال اليات
الحكامة المالية في جميع مرافق ومفاصل الدولة واالخذ بمبادئ الحكامة الجيدة في اسير الشئون العامة مثل
المحاسبة المسئولية والشفافية المشاركة الفعالية ،زيادة التوعية بأهمية المال العام عبر الصحف ووسائل
االعالم المختلفة  ،تفعيل مبدئ الثواب والعقاب ومحاكمة المفسدين حال تورطهم واالعالن عن ذالك في
وسائل االعالم الرسمية ومحاسبة المتالعبين والمتورطين في قضايا نهب وضياع المال العام.
الكلمات المفتاحية :رقابة الدولة العليا ،حماية المال العام ،مكافحة الفساد اإلداري والمالي ،اليمن ،المغرب

The Role of The Supreme State Monitoring on Protecting Public Money and
Combating Financial Corruption in the Developing Countries (Comparative
)Study between Yemen and Morocco
Dr. Baligh Ali Hasan Beshr
Assistant Professer of the College of Administrative and Financial Sciences - Gulf
University - Kingdom of Bahrain

Abstract:
This research aims to identify the mechanisms of protecting public funds through
the various state agencies, and how they can contribute to curbing administrative
and financial corruption, as well as highlighting the most important effective
methods and techniques in combating financial corruption in the state’s
administrative apparatus in the developing countries. The research problem were
designed toexplore what is the role of oversight The supreme state in combating
financial corruption and protecting public funds in developing countries (the case
study of Yemen and Morocco).
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The importance of the researchis due to the suffering of administrative agencies in
the developing countries from administrative and financial corruption, weak
internal and external oversight of public employees, wasting public money,
squandering the public interest and the failure to maintain the state property, as
well as the gaps of the laws and regulations of preparing the general budget and
the implementation... etc. All these considerations made the issue of financial
control is important to control the work of management and reduce financial and
administrative deviation. The methodology of this research was descriptive and
Analytical to describe the phenomenon and know its dimensions and its
connection with the general context of the topic.One of the most important results
of the research is, the impact of the administrative corruption on economic in
terms of disrupting economic growth and a reason for the loss of state funds that
can be used in projects that serve citizens. Administrative corruption affects
attracting foreign investments and escaping local capital, it is the distribution of
Domestic income. The highest control takes place through effective agencies, the
most important one is the financial courts represented by the Supreme Council of
Accounts in Yemen and the regional councils of accounts in the Kingdom of
Morocco. The most important recommendations of the research are the
introduction of financial governance mechanisms in all the facilities and joints of
the state with introducing the principles of good governance in the public affairs
such as accountability and transparency, effective participation, increasing
awareness of the importance of public money through newspapers and various
media, activating the principle of reward and punishment and prosecution of
corrupters and announce this in official media and take actions against those
involved in the cases of looting and loss of public money.

Key Words: Supreme State Monitoring, Protecting Public Money, Combating
administrative and financial corruption, Yemen, Morocco
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المقدمة:
تستخدم اإلدارة وسائل متعددة لتمارس نشاطها تتمثل في الوسائل البشرية (الموظفون العموميون) و(الوسائل
القانونية) القرارات اإلدارية والعقود اإلدارية( ،الوسائل المادية) األموال العامة التي تملكها الدولة
وأشخاصها المعنوية سواء كانت اقليمية أم مرفقية ،تتمثل في نوعين من األموال  ،أموال خاصة وهي تخضع
للقواعد القانونية التي تنظم الملكية الخاصة لألفراد في القانون المدني ،وأموال عامة تستخدمها الدولة
وأجهزتها لتنفيذ أنشطتها المختلفة الهادفة لتحقيق الصالح العام ،وتخضع هذه األموال لقواعد القانون اإلداري
والمالي وأحكامه ،كما تخضع المنازعات المتعلقة بها الختصاصات القضاء اإلداري.
ولما كان االستخدام الفعال لألموال العامة يشكل أحد الدعامات األساسية من أجل حسن إدارة تلك األموال
وفعالية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطة المختصة ،فإن تحقيق هذه األهداف يتطلب وجود هيئة عليا
للرقابة المالية يكفل القانون استقاللها ،تتولى الرقابة المالية على األجهزة اإلدارية لضمان االستخدام الفعال
والمناسب لألموال العامة ،وخاصة بعد أن توسع نشاط الدولة ليمتد إلى القطاعين االقتصادي واالجتماعي.
وفي اغلب الدول النامية نصن الدساتير على بعض المبادئ التي تحكم الشؤون المالية بشكل عام ونظام
الرقابة المالية على األجهزة اإلدارية بشكل خاص ،وإيرادات الدولة ،وكيفية تحصيلها ،وكيفية صرف أي
مبلغ من طرف الدولة ،ونشاط الرقابة المالية على األموال العامة كجهاز مركزي يراجع حسابات األجهزة
والهيئات التابعة له بموجب القانون.
كما عالج الدستور الوضعية لمجلس الحسابات واالختصاص المالي لهذه المجالس من خالل رقابته على
فرض ضرائب ،واإلعفاء وعقد القروض العامة والرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة والحساب
الختامي.
يستفاد من النصوص الدستورية ،ومن القوانين واألنظمة الصادرة استنادا إليها أن اغلب الدول قد أولت
اهتماما خاصا ألمور المتابعة والرقابة المالية للمال العام منذ بداية تكوينها.
ففي الوقت الذي كانت فيه موارد الدولة المالية محدودة المصادر واألرقام اهتمت الدولة بالحفاظ على هذه
األموال ،وذلك من خالل الرقابة على اإليرادات التي تجبى في األوقات المحددة لها ،وفي حدود األنظمة
التعليمات التي تحدد فئاتها وأنواعها ،وفي جانب المصروفات حددت مهمة ديوان المحاسبة في المراقبة
والمتابعة والتدقيق على جميع المصروفات العمومية ،أي مراجعة إجراءات الصرف والتأكيد من أنها تمت
وفق القوانين واألنظمة المالية لها.
ونظرا للموقع الهام للرقابة المالية بين أنواع الرقابات األخرى ،البرلمانية والقضائية واإلدارية التي تنصب
على األجهزة اإلدارية ،لكون األموال العامة عصب اإلدارة الذي ال تستطيع بدونه أن تمارس نشاطها
وتحقيق أهدافها.
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ترتبط الرقابة المالية ،بفاعلية وانتاجية الوحدات اإلدارية ومدى تحقيقها ألهداف المسطرة ،من خالل التأكيد
من أن استخدام األموال العامة في المشاريع واالستخدامات التي خصصت لها ،وكذا المداخيل والمحاصيل قد
تمت وفقا للقوانين األنظمة المالية القانونية المعدة لهذا الغرض ،واعتبار الرقابة المالية عمال مستمرا طبيعيا
ألجل حماية المال العام.

مشكلة البحث:
المشكلة الرئيسيية لهيذا الموضيوع وجيود اخيتالالت كبييرة فيي الييات االنفياق والصيرف الغيير مسيئول
للمال العام في البلدان النامية ووجيود فسياد كبيير فيي مفاصيل للدولية ميؤثر تيأثير كبيير عليى االقتصياد والنميو
والمجتمييع وبالتييالي وجييب علينييا التعييرف علييى ماهييية الرقابيية العليييا للدوليية لحماييية المييال العييام ميين الفسيياد
والصرف الى تنوي واال مسئول الذي ال يخدم اال اغراض خاصة ،والتعرف على انواع الرقابة التيي تميارس
على الجهاز االداري للدولة واهم االجهزة المعنية بذلك في النظام المقارن اليمني والمغربي.
وعلية فان المشكلة الرئيسية تتبلور في االتي:
ما دور الرقابة العليا للدولة في محاربة الفسياد الميالي وحمايية الميال العيام فيي البليدان الناميية (دراسية
حالة اليمن والمغرب)؟
وتتفرع عن هذا المشكلة الرئيسية العديد من التساؤالت الفرعية:
ماهية الرقابة العليا للدولة على المال العام والياتها؟
ما انواع الرقابة على المال؟
ما مظاهر الفساد المالي وكيف يؤثر على الدولة والمجتمع؟
ما االجهزة الرقابية واليات التشريعية والمؤسساتية الخاصة بالحماية المالية للمال العام؟

اهمية الموضوع:
ان االهمييية النظرييية للموضييوع تسييتمد ميين طبيعيية الرقاب ية واهميتهييا فييي تحقيييق متطلبييات الحكاميية
والمحافظة على المال العيام وكيفيية ادارتهيا فيي االنظمية المختلفية المقارنية والتعيرف عليى ماهيتهيا وانواعهيا
والهيئات الرقابية في النظام المقارن.
أما األهمية العملية والتطبيقية لهذا البحث  ،فتتجلى كون اإلدارة في الدول النامية تعاني من عدة
اختالالت وثغرات ،فإذا كانت االختالالت منها ما هو تشريعي ووظيفي وسلوكي وكذا رقابي ،فإن الجهاز
اإلداري يعاني ايضا من عدة اختالالت ،حيث تعاني األجهزة اإلدارية في البلدان النامية من الفساد االداري
و المالي وضعف الرقابة بنوعيها الداخلي والخارجي على الموظفين العموميون والتبذير في المال العام،
وغياب المسؤولية ،وااللتزام الذاتي ،والتفريط بالصالح العام ،وعدم الحفاظ على ممتلكات الدولة ،وغياب
القدوة الصالحة ،وتعقد اإلجراءات ،وعدم االلتزام بالقوانين واللوائح ، ،ووجود ثغرات في قوانين ولوائح
اعداد الميزانية العامة واإلسراف في تطبيقها ،واالمتناع عن االبتكار والتجديد في االدارة المالية،
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وعدم التقشف في نفقات التسير ،وخوصصة المرافق الحيوية ،واإلخالل بمبدأ المساواة ،والتعسف في
استعمال السلطة ،وتوجيه بنود االنفاق ألغراض خاصة ...الخ كل هذا االعتبارات جعلت موضوع الرقابة
المالية اهمية كبيرة وملحة في ضوء االعتبارات المبينة اعاله.

اهداف البحث:
 التعرف على اليات الحماية للمال العام من خالل اجهزة الدولة المختلفة-

تطبيقات واساليب والتقنيات الفعالة في محاربة الفساد المالي في الجهاز االداري للدولة

 -التعرف على مظاهر الفساد المالي وتأثيره الكبير على التنمية والنمو االقتصادي واالجتماعي

المنهج المتبع:
تيييم اتبييياع المييينهج الوصيييفي التحليليييي لوصيييف الظييياهرة ومعرفييية ابعاداهيييا وارتباطهيييا بالشيييياق العيييام
للموضوع واعتمدنا على المنهج المقارن للوقوف على بعض نقاط التشيابه واالخيتالف فيي االنظمية المقارنية،
والية االستفادة من تجارب بعض البلدان المتقدمة في هذا الجانب.

التقسيم المتبع:
تم اتباع التقسيم الثنائي في هذا البحث وهو تقسيم التيني ينسجم مع طبيعة البحوث القانونيية واالداريية
ذات الطابع القانوني واالداري.

المبحث االول :ماهية الرقابة العليا على المال العام وهيئتها واختصاصها.
ترتبط الرقابة المالية ،1بفاعلية وانتاجية الوحدات اإلدارية ومدى تحقيقها ألهداف المسطرة ،من خالل
التأكيد من أن استخدام األموال العامة في المشاريع واالستخدامات التي خصصت لها ،وكذا المداخيل
والمحاصيل قد تمت وفقا للقوانين األنظمة المالية القانونية المعدة لهذا الغرض ،واعتبار الرقابة المالية عمال
مستمرا طبيعيا ألجل حماية المال العام.
كان البد هنا أن نتعرف على مظاهر الفساد المالي وأثرها على التنمية (المطلب االول) ماهية الرقابة
المالية (المطلب الثاني) ،ثم بيان هيئات الرقابة المالية واختصاصها (المطلب الثالث).

 -1يمكن تعريف الرقابة العليا استنادا إلى ما حددته االنتوساي "كل جهاز عالي أيا كانت تسميته وطريقة نشأته وتنظيمه
يعهد إليه بمقتضى الدستور والقانون بممارسة الرقابة على المالية العامة ،والذي يزود البرلمان والحكومة أو كليهما
بمعلومات متعلقة بكيفية إدارة استعمال األموال العامة .المادة  2من النظام األساسي للمنظمة الدولية ألجهزة الرقابة العليا
على األموال العامة التي تسمى اختصارا .ANTOSAI
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المطلب االول :الفساد المالي وأثرها على التنمية
الفرع االول :مظاهر وانماط الفساد المالي وعالقته بالفساد االداري
يعد عدم التوصل إلى تعريف شامل ومتفق عليه للفساد بصورة عامة والفساد اإلداري والمالي وبصورة
خاصة من المعضالت التي تواجه الباحثين وذلك عائد إلى العديد من األسباب وفي مقدمة ذلك وجود أنواع
مختلفة ومتنوعة للفساد اإلداري.2
هذه األنماط تتنوع بتنوع المؤسسات والقطاعات التي تشيع وتنتشر فيها ،واختالف المتورطين فيها،
إضافة إلى ما لألديان السماوية والقيم األخالقية والنصوص القانونية من تأثير كبير في تقرير ما يعد فاسدا،
وتتباين أنماط الفساد اإلداري في درجة خطورتها وعمق آثارها السلبية ،لذا فإن العقوبات المفروضة عليها
تتباين أيضا على مرتكبيها واألطراف المتورطة فيها ،ورغم تعدد وتنوع أنماط الفساد اإلداري والفساد
المالي إال أن هناك تداخال واضحا فيما بينها.
اوال :مظاهر الفساد في العمليات المالية
ترصد الدولة األموال العامة وتخصيصها لضمان سير المرافق العامة ،فالبد من المحافظة عليها،
وحمايتها وال يتم التصرف فيها إال بما يحقق المصلحة العامة،
وإذا كانت الدولة تعهد إلى بعض من يمثلونها بمهمة الحفاظ على المال العام واستخدامه فيما هو مخصص
له فإن ذلك يقتضي أن يلتزم هؤالء الموظفون في الحدود المقررة لهذا المال.3
 -2فقد يصنف الفساد طبقا للمجال الذي نشاء فيه إلى أربعة أقسام:
أ -الفساد السياسي ب -الفساد االجتماعي -ج -الفساد االقتصادي واإلداري د -الفساد الثقافي.
 طبقا للمعيار القانوني إلى نوعين:أ -الفساد في المبادالت المشروطة ،ب -الفساد في المبادالت غير المشروطة.
 الفساد حسب درجتة.أ -الفساد العادي ،ب -الفساد الشامل.
 الفساد طبقا ألثره:أ -الفساد األكبر ،ب -الفساد األصغر.
 الفساد حسب انتماء المنخرطين:أ -فساد القطاع العام ،ب -فساد القطاع الخاص.
 الفساد وفقا للقطاعات الخدمية والترفهية:أ -فساد صحي ،ب -فساد اجتماعية ،ج -فساد رياضي ،د -فساد فني ،هـ -فساد إعالمي.
 الفساد وفقا لنطاقه الجغرافي:أ -الفساد المحلي ،ب -الفساد اإلقليمي ،ج -الفساد الدولي.
الحكم:
في
والمشاركة
الحاكمة
للسلطات
وفقا
الفساد
../..
 ../..أ -فساد رأس الدولة وأفراد أسرته -ب -فساد أعضاء السلطة التشريعية ،ج -فساد أعضاء السلطة القضائية.
د -فساد أعضاء السلطة المحلية ....الخ.
 انظر خالد بن عبد الرحمن بن حسين بن عمر آل الشيخ ،مرجع سابق ،ص .64 -3تشمل االنحرافات المالية إلى كل المخالفات المالية اإلدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف ،تتمثل هذه
المخالفات في:
 مخالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص عليها بالقانون. مخالفة القواعد األحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة.99
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ومن أمثلة الفساد في الوظائف والعمليات المالية الختالس واالستيالء على المال العام (أ) والتبديد
والتفريط بالمال العام (ب).
أ -االختالس واالستيالء على المال العام
 -1اختالس المال العام
االختالس "هو عبث الموظف بما أو تمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفة".
ويطلق عليه أحيانا "الغلول" وهو خيانة األمانة وأخذ الشيء في الخفاء.
والفرق بينه وبين السرقة أن السرقة تعتمد على الخفية ،واالختالس يعتمد على االستغالل ،ولهذا
ي عد االعتداء على المال العام أقرب إلى االختالس منه إلى السرقة وتأخذ أشكاال مختلفة ،منها قيام بعض
الجباة بتحصيل أموال غير مستحقة توصفها من قبل الرسوم الغرامات أو الضرائب.4
وفيما يتعلق باالختالس أو اإلخالل بواجبات الوظيفة العمومية فقد نصت المادة( )242من
قانون العقوبات اليمني على أنة "يعاقب بالحبس مدة ألتزيد عن سبع سنوات كل موظف عام اختلس
ماال ووجد في حيازته ،آو استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال الدولة آو إحدى الهيئات
والمؤسسات العامة آو الوحدات التابعة لها أو سهل ذلك لغيرة".

5

 -2االستيالء على المال العام
الم ال الذي يقع عليه االستيالء هو "كل ما يمكن حيازته أو االنتفاع به أيا كانت قيمته ،وسواء كانت
هذه القيمة مادية أم معنوية ،وسواء استولى عليه الموظف بنفسه أم سهل لغيره االستيالء عليه ،فالموظف
العام يعد فاعال للجريمة بكال الحالتين ،ألن التسهيل صورة من صور االشتراك في الجريمة.6
ب -التبذير والتفريط بالمال العام
 -1تبذير المال العام
التبذير هو إحدى صور االعتداء على المال العام ،ألن التبذير يعد إضاعة للمال العام الذي يجب
المحافظة عليه ،والموظف يجب عليه أن يحترم هذا المال بصرفه على ما يحقق المصلحة العامة.7

 مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية. -4أحمد محمد عبد الهادي ،مرجع سابق ،ص .46
5قانون رقم ( )22لسنة  2996بشان العقوبات والجزاءات اليمني ،جريدة رسمية عدد  9لسنة .2996
 -6ويدخل في ذلك الموظف الذي يعبث بالرواتب واألجور ويؤخر صرفها لمستحقيها من أجل أن ينتفع بها شخصيا ،ألن
ذلك من اعتداء على المال العام.
راجع سليمان بن محمد الجريش" :الفساد اإلداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية" ،مرجع سابق ،ص .241
 -7نصت المادة  7من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصل الثالث:
"اختالس الممتلكات أو تبذيرها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي.
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 -2التفريط بالمال العام
وهو التهاون فيها وفي متطلباته بما يؤدي إلى إضاعته وعدم المحافظة عليه ألن ذلك ،يتعارض مع
المصلحة العامة ،وسواء أكان هذا التفريط إيجابيا ،8سلبا ،9تحققت فيه مصلحة أم لم تتحقق ،بل يكف لقيام
المخالفة مجرد التفريط من قبل الموظف ،ويستوي في ذلك المال النقدي ،أو العيني كالسيارات واألثاث
واألشياء المستعملة ،ونحوها.
فمثل هذه الممارسات التي تتم بحكم السلطة الوظيفة ،وإن لم يكن فيها نفع شخصي للموظف إال أنها
تعد من جرائم إساءة استعمال السلطة ،ألنها إهمال متعمد ،والسلوك فيها يؤدي إلى إحداث ضرر باألموال
والمصالح العامة التي هي محل الحماية الجنائية.10
ثانيا - :العالقة بين الفساد المالي واإلداري
نالحظ أن هناك تداخال وتشابها بين الفساد اإلداري والفساد المالي ،فمن المعروف أنه إذا فسدت
اإلدارة فسدت األموال.
ويالحظ أن بينهما عالقة ،حيث أن طبيعة العمل الرقابي اإلداري وكذلك العمل الرقابي المالي يظهر
فيه التداخل والتشابك ذلك أن الخلل اإلداري ينتج عن خلل مالي والخطأ المالي منتج عن خطأ إداري وهكذا،
والفساد المالي بشكل عام سلوك شبه منحرف ،يترتب عليه خسائر مادية كبيرة ويؤثر على تنمية الوطن،
ومن ثم على الدولة بأكملها ،مما يحملها أعباء قد تكون في غنى عنها كالديون ،وقد تتدهور سياسة الدولة أن
انتشر هذا الفساد ،ولم تتحكم في المال العام.11
أما الفساد اإلداري بشكل عام هو تصرف إداري شاذ ينتج عنه هدر لحقوق اآلخرين ومستحقاتهم
وتقديم غير الفاصل على المفضول ،وعدم احترام اللوائح واألنظمة اإلجراءات اإلدارية،

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمدا ،لصالحه هو أو لصالح
شخص أو كيان آخر ،باختالس أو تبذير أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى
ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقفه ،أو تسريبها بشكل آخر".
وهذه االتفاقية تلزم الدول األطراف بوضع قوانين داخلية تجرم تبذير األموال العامة.
 -8ومن أمثلة السلوك اإليجابي في التفريط بالمال العام قيام الموظف العام بمنح تسهيالت ألحد األشخاص دون ضمانات
كافية بما يؤدي إلى ضياع المال العام ،كذلك تعمد الموظف القيام ببيع ممتلكات الدولة من أرض أو منقوالت أو معدات بأقل
من قيمتها الحقيقية يعتبر تفريطا بالمال العام.
 -9أما التفريط السلبي للمال العام فيتمثل بعده صور أهمها:
تعاطي الموظف أو امتناعه عمدا عن اتخاذ إجراء لمنع حدوث ضرر بالمال العام ،رغم أنه بمقتضى وظيفة قادر على
انجاز اإلجراء لمنع هذا الضرر.
 -10سليمان بن محمد الجريش ،مرجع سابق ،ص .242
 -11النظام اإلسالمي قد أرسى ضوابط وقواعد فريدة في اإلنفاق العام ،فمن هذه القواعد الضابطة لالتفاق العام :نجد قاعدة
الصالح العام والتي بمقتضاها حصر اإلنفاق العام في تحقيق المصلحة العامة للمسلمين ،ومنها قاعدة االستخالف وقاعدة
القوامة في اإلنفاق وعدم اإلسراف والتبذير ،ومنها قاعدة التخصيص التي بمقتضاها يتم تخصيص أنواع اإلنفاق في
مجاالتها كالزكاة يتم اتفاقها في المصاريف المشار إليها بالقرآن .ومنها قاعدة الشرعية والرقابة الذاتية على اإلنفاق العام.
 صدقي عبد اللطيف" :أنظمة الرقابة على المال العام في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي" ،رسالة لنيل دبلومالدراسات العليا المعمقة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط ،ص .29
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ويتفق مع الفساد المالي أنه يدخل ضمن إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة ،حيث أن فساد اإلدارة
العليا والدنيا ينتج عنه هدر للمال العام وتسريف وتبذير لألموال العامة.
ويرى أحد الباحثين 12أن الفساد اإلداري يختلف عن الفساد المالي من حيث إنه سلوك إداري صميم،
أظهرته عوامل اجتماعية وشجعته فئات من المجتمع باإلضافة إلى أنه عمل ال أخالقي وغير سوى ناتج عن
ضعف الوازع الديني واألخالقي ،13أما الفساد المالي فهو القدرة على اإلفالت من أجهزة الرقابة المالية عن
المؤسسات واألجهزة الحكومية.
خالصة القول ،أن هناك عالقة بين الفساد المالي واإلداري ،إال أن الفساد اإلداري بتعدد صوره يعد
أكثر شموال من الفساد المالي ،وكالهما فساد والفساد اإلداري تجتمع فيه في كثير من األحيان جريمتي الفساد
المالي واإلداري.14

الفرع الثاني :ثار الفساد المالي على التنمية
للفساد المالي أثار اقتصادية سلبية ،تؤثر على االقتصاد القومي وعلى المواطنين ،وآثار اجتماعية
تؤثر على بينية المجتمع ككل.

اوال :اآلثار االقتصادية للفساد المالي
إن للفساد آثار اقتصادية في استغالل الموارد واألداء االقتصادي ،ومن المسلم به أن اآلثار
االقتصادية كثيرة ومتعددة على مستوى الدولة أو المؤسسات أو األفراد ،وتتلخص أهم اآلثار االقتصادية
للفساد اإلداري فيما يلي:15
 -2تعطيل النمو االقتصادي:
إن العقبات التي يؤثر عن طريقها الفساد في النمو االقتصادي فيتمثل في التشوهات التي يحدثها هذا
الفساد في وجهة النفقات الحكومية ،فالدراسات تؤكد أن الحكومات التي ينشر فيها الفساد تكون أكثر ميال إلى
توجيه نفقاتها إلى مشروعات ووجوه إنفاق يسهل فيها الحصول على الرشوة وإخفائها،

 -12عبد هللا بن ناصر بن عبد هللا الغصاب" :منهج الشريعة اإلسالمية في حماية المجتمع من الفساد المالي واإلداري"،
مرجع سابق ،ص .94
 -13ويدخل في حكم الفساد في الوظائف اإلدارية العمليات السياسية مثل :استغالل النفوذ واالرتشاء والمحسوبية ،الوساطة
وتزوير العمليات االنتخابية وشراء األصوات وتزوير نتائج االقتراع ...الخ.
 -14ويدخل في حكمها :نهب المال العام ،االختالس ،تبذير المال العام مثل الزيادة في فواتير مشتريات إلدارة العامة ،إبرام
عقود صورية ،صرف المال على أمور شخصية ،تفويت أمالك الدولة ألغراض شخصية ...الخ.
 -15فيصل بن طلع بن طايع المطيري ،مرجع سابق ،ص  .45راجع المطري علي صالح ،ماهية الفساد واسبابة المحلية
والدولية،بحث منشور مجلة االداري الحديث،المعهد القومي للعلوم االدارية،العدد الخامس ،2119ص225
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ذلك لصعوبة تحديد سعرها في السوق أو في إنتاجها أو شرائها ،في حين يقل إنفاق هذه الحكومات على
الخدمات التعليمية والصحية والتي تقل فيها غالبا فرص الفساد.
إن الحكومات تخسر دخوال ضخمة من اإليرادات المالية المستحقة لخزينة الدولة بسبب الرشاوى
التي يتقاضها موظفو الدولة حتى يتجاهلوا جزاء من اإلنتاج ،والدخل والواردات ،في تقيميهم للضرائب
المستحقة على هذه األنشطة االقتصادية.16
فضال م ن ذلك فإن الفساد بسلب موارد الوطن ويساوم على دخوله أو تقليص إيراداته ،ويشوه
السياسات والحد من االستثمار ،فالفساد يضر باالقتصاد ويعطل النمو ويعيق تقدمه.
 -2سبب في ضياع أموال الدولة التي يمكن استغاللها في إقامة المشروعات التي تخدم المواطنين،
بسبب سرقتها أو تبذيرها ،أو إنفاقها من قبل الدولة على أجهزة العدالة والضبط والرعاية االجتماعية.17
وما يكلفها ذلك من توفير األموال واألدوات ،إذ أن التنظيم قد يصاب بعجز مالي يعطله نهائيا أو
جزئيا في مجال اإلنتاج الخدمات أو يعطل كفايته االقتصادية.
 -5تؤثر الفساد إلى اإلخفاق في جذب االستثمارات الخارجية ،وإلى هروب رؤوس األموال
المحلية ،وتسبب في هدر الموارد بسبب تعارض المصالح الشخصية مع المشروعات التنموية العامة،18
ويؤدي أيضا إلى عدم الحصول على المساعدات األجنبية وهجره الكفاءات االقتصادية وذلك لغياب التقدير،
وبروز المحسوبية والمح اباة في أشغال المناصب العامة وفي إقامة المشروعات الربحية ،وقد ال تمنح
االمتيازات والتراخيص إلى المشروعات األعلى إنتاجية التي ال تقدم الرشاوى والعموالت ،ويؤدي ذلك إلى
ضعف في كفاءة القطاع الخاص في المساهمة في التنمية االقتصادية ،وتعاني وحدات الخدمة العامة في اليمن
من تفتشي ظاهرة الفساد اإلداري والمالي بكافة أشكاله وهو ما يمثل مرضا خطيرا ،يكاد يفقد قدرة هذه
األجهزة عن ممارسة إعمالها الموكلة إليها قانونيا ،ويؤثر على انجاز عمليات التنمية والنمو االقتصادي
بشكل عام ،ناهيك عما يوثر ظاهرة الفساد بشكل مباشر على القدرة على تحقيق حاجيات المواطنين
والمتعاملين مع هذه األجهزة ،مما يفقد الثقة بهذه األجهزة وموظفيها ،وأصبحت هذه الظاهرة تمثل عائقا إمام
فرص االستثمار المختلفة ،وهو ما أكدته التقارير المختلفة ،ومنها التقرير االقتصادي الخليجي ،اذ ينص
على إن انتشار الفساد اإلداري ال يزال من أهم المعوقات التي تقف إمام تحسين األداء االقتصادي في اليمن

 -16النشا السيد ،مرجع سابق ،ص .246
 -17ويقصد بها األموال التي تنفق على أجهزة العدالة والضبط وأجهزة الرقابة اإلدارية والتشريعية المخصصة للمكافحة
والحد من مظاهر الفساد اإلداري.
 -18ويتم تبديد الموارد المالية العامة بتوجيهها لألنشطة الطفيلية التي ال توجد لها أي فائدة سوى مضاعفة أرباح وثروات
القائمين بها.
 راجع حنان سالم" :ثقافة الفساد في مصر" ،مرجع سابق ،ص .261103
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مما يؤثر على عمليات االستثمار كما يعمل على تفاقم أزمات الفقر والبطالة وغيرها وبالتالي تأخير عملية
التنمية الشاملة للمجتمع.19
 -4يؤثر الفساد في توزيع الدخول:
وإعادة توزيع الناتج القومي لصالح األغنياء والطبقة القليلة الطفيلية التي اعتمدت في ترائها على
مكسب غير المشروع ،واستغالل ثغرات القانون لصالحها ،األمر الذي يؤدي إلى خلق فجوة بين فئات
المجتمع الواحد ،الذي ينقسم إلى مجتمعين في آن واحد ،مجتمع لألغنياء ومجتمع للفقراء ومن ثم افتقاد كافة
صور العدالة االجتماعية.20
ب -اآلثار االجتماعية للفساد:
إن آثار الفساد اإلداري ال تمتد إلى الجوانب السياسة واالقتصادية واإلدارية فحسب ،ولكن قد تشمل
الجانب االجتماعي فالضرر واإلحباط اللذان يصيبان جوانب معنوية في اإلنسان ،مثل الكرامة والسمو
الروحي والتفاؤل يعدان عقبة تعثر في التنمية االجتماعية واالقتصادية.21

ويكن إجمال أهم اآلثار االجتماعية للفساد على النحو التالي:22
 -2يساهم الفساد في ارتفاع معدالت الجريمة:
ويخلق مجتمعا تكون فيه المؤسسات النظامية ،والقضائية والتنفيذية غير فاعلة ،وفي األنظمة
الفاسدة يتمكن المحتلون وبسهولة من الهروب من العقاب ،والفساد ال يؤدي إلى الجريمة السياسية والمؤسسية
فحسب بل هو مسئول أيضا عن تعزيز الجريمة المنظمة.23

-19راجع عبد اللطيف مصلح ،تفعيل الدور الرقابي لمكافحة الفساد ،أوراق المؤتمر السابع للقادة االداريين  ،2117المعهد
الوطني للعلوم اإلدارية ص .775راجع أحمد محمد عبد الهادي ،مرجع سابق ،ص .255
راجع أيضا:
- www.alriyadh.com.
 -20وتؤدي الفساد إلى إضعاف إمكانات الدولة وعدم قدرتها على الوفاء التزاماتها األساسية تجاه القطاعات العريضة داخل
المجتمع ،األمر الذي يؤدي إلى انتشار العديد من الظواهر المجتمعية السلبية مثل البطالة نظرا لتقليص دور الدولة أو تخليها
عن سياسات تعين الخريجين ،وأيضا رفع الدعم على بعض السلع األساسية وكذا الخدمات الحيوية وأهمها الصحة ،التعليم
المواصالت واإلسكان ...الخ.
راجع حنان سالم" :ثقافة الفساد في مصر" ،مرجع سابق ،ص .262
 -21وما تجدر اإلشارة إليه أن خطورة الفساد ال تتوقف عنده الرشوة ،بل إن الخطورة الحقيقية للفساد تكمن في ضرب القيم،
وفساد الذمم وتحويل مبادئ العلم والمنافسة واإلبداع إلى صفقات خداع وابتزاز ،وإلى أشكال مختلفة من االحتيال والنهب
واإلنفاق ،وال شك فيه أن الفساد وإفساد الثقافة ال يختلفان كثيرا عن ظاهرة غسيل األموال ،وتجارة المخدرات ،فهناك غسيل
ثقافي بهدف إلى إشاعة الفساد آال أخالقي ألذرائعي ،الذي يقبل التعبئة ويبرر العمالة األجنبي ،ويسوغ التخلي عن الثوابت
الوطنية لمصلحة المكاسب الشخصية.
 -22فيصل بن طلع بن طايع المطيري ،مرجع سابق ،ص .69
 -23في عام  2997قامت لجنة من رجال القضاء واألمن لدراسة ظاهرة الجريمة المنظمة في الواليات المتحدة األمريكية
وانتهت في تقريرها إلى التعريف اآلتي:
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 -2يساهم الفساد في إضعاف العدالة وانحسارها:
يؤدي الفساد إلى تفاقم الفقر وتوسيع الفجوة بين األغنياء والفقراء ،حيث يعمل الفساد على تخفيض
إم كانيات كسب الدخل لدى الفقراء بسبب تضاؤل الفرص المتاحة ،وكذلك من خالل الحد من اإلنفاق على
خدمات القطاع العام ،وحرمان بعض الناس من الحصول على الحقوق األساسية مثل الرعاية الصحية
والتعليم ،ويؤدي أيضا إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها،
مما ينعكس سلبا على الفئات األكثر حاجة إلى هذه الخدمات.24
 -5يؤدي انتشار الفساد إلى تقليص القيم اإليجابية (قيم المصلحة العامة ،قيم المشاركة ،قيم
االنتماء ...الخ) واختزالها في قيمة واحدة ،وهي قيمة المال األمر الذي يؤدي إلى انتشار النوازع الفردية

25

ويعمق مفهوم الحرية الفردية في السلوك االجتماعي ،والتمرد على النظم واألحكام الشرعية وهذا بدوره
يؤدي إلى انتشار الرذائل والتحلل الخلقي ،وخدش الحياة والكرامة والفطرة اإلنسانية.
 -6يؤثر الفساد تأثيرا مباشرا على الكفاءة والفعالية:
وذلك بخلقه سلوكا سلبيا حيث يؤدي إلى الحد من عملية الحراك االجتماعي النتشار الشعور باليأس
واإلحباط ،وعدم إدانة المسئولين عن الفساد وحمايتهم ،وعدم محاسبتهم،
كما يؤدي إلى االنحالل الخلقي بانتشار طرائق الكسب غير المشروع وتفشي األساليب أال أخالقية،
والتهرب من المسؤولية ،وضياع موازين الرقابة واإلشراف ،كما يؤدي االنحراف إلى المساس باألمن
والصحة العامة.26
وللحد من ظاهرة الفساد االداري في القطاع العام ،فقد قام المشرع اليمني بإصدار العديد من
التشريعات والقوانين إضافة الى انشاء بعض االجهزة المعنية بمكافحة الفساد ومن اهمها الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة ،والهيئة العليا لمكافحة الفساد ،إضافة الى مصادقة مجلس النواب على االتفاقات الدولية
لمكافحة الفساد في الخامس من يوليوز للعام  2114التي تعد الخطوة االولى في طريق مكافحة الفساد في
الجمهورية اليمنية ،كما قامت الحكومة في شهر يونيو للعام 2114م حملة التوعية الوطنية لمكافحة الفساد،

"الجريمة المنظمة هي تنظيم إجرامي يعمل خارج إطار القوانين والضوابط االجتماعية ويضم بين طياته اآلالف من
المجرمين الذين يعملون وفقا لنظام بالغ التعقيد والدقة ،يفوق النظم التي تتبعها أكثر المؤسسات تطورا وتقدما ،كما يخضع
أفرادها األحكام قانونية سنوها ألنفسهم تفرض أحكاما بالغة القسوة على من يخرج على قاموس الجماعة المنظمة ،ويلتزم
أفراد الجماعات اإلجرامية المنظمة في أداء أنشطتهم اإلجرامية بخطط دقيقة تعود عليهم باألرباح الطائلة".
للمزيد من اإلطالع حول العالقة بين الفساد والجريمة المنظمة ،رجع محمد االمين البشري ،مرجع سابق ،ص  75إلى
.97
 -24فيصل بن طلع بن طايع المطيري ،مرجع سابق ،ص .41
 -25حنان سالم ،مرجع سابق ،ص .262
 -26للمزيد من اإلطالع راجع:
 أحمد محمد عبد الهادي ،مرجع سابق ،ص .254 خالد بن عبد الرحمن بن عمر آل شيخ ،مرجع سابق ،ص .49105
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ان االطار التشريعي والقضائي في اليمن المتعلق بقضايا المال العام ومكافحة الفساد واالجراءات التشريعية
والتنظيمية التي تنظم اعمال محاكم االموال العامة يتوزع ما يزيد عن عشرين قانونا رئيسيا اهمها:
قانون الجرائم والعقوبات ،القانون المدني ،قانون الخدمة المدنية ،القانون المالي ،قانون البنوك،
قانون المزايدات والمناقصات ،قانون اراضي وعقارات الدولة ،قانون الجمارك ،القانون رقم  59لسنة
 2114بشأن مكافحة الفساد.

المطلب الثاني :ماهية الرقابة المالية
تشكل وظيفة الرقابة أبرز وأهم وظائف اإلدارة إلى جانب الوظائف اإلدارية األخرى من العملية
اإلدارية كتخطيط والتوجيه والتنفيذ.
من الناحية العملية أعطيت لمفهوم الرقابة المالية في الفقه المعاصر ثالثة اتجاهات :يهتم األول منها
بالجانب الوظيفي بحيث يركز على األهداف التي تسعى الرقابة لتحقيقها ،واالتجاه الثاني على الجانب
اإلجرائي ويرتكز من جهته على الخطوات التي يتعين اتباعها للقيام بعملية الرقابة ،أما االتجاه الثالث فيهتم
باألجهزة التي تضطلع بمهمة الرقابة وتتولى المراجعة والفحص والمتابعة وجمع المعلومات وتحليل
النتائج.27
ويذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الرقابة المالية "اإلشراف والفحص والمتابعة من جانب سلطة أعلى
لها حق التعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة ،والتأكيد من حسن استخدام األموال العامة في األغراض
المخصصة لها ،ومن أن الموارد تحصل طبقا للقوانين اللوائح والتعليمات المعمول بها ،والتأكد من مدى
تحقيق المشروع ألهدافه بكفاية ،ومن سالمة تحديد نتائج األعمال والمراكز المالية وتحسين معدالت األداء
والكشف عن المخالفات واالنحرافات ،ويبحث األسباب التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل عالجها لتفادي
تكرارها مستقبال.28
وتتعدد مفاهيم الرقابة المالية بحسب النظرة إليها والتشريعات التي تحكمها ويرجع ذلك الى الوظيفة
الذي ينظر اليها من خاللها واالهداف التي يجب تحقيقها واالجهزة التي تقوم بها 29،فمفهوم الرقابة المالية من
الناحية القانونية تختلف عن مفهومها من الناحية اإلدارية ،وتعدد الرقابة المالية وتنوع بتعدد المعايير التي يتم
بموجبها تقسيم هذه األنواع وتنوعها.

 -27شكري فهمي محمود" :الرقابة المالية العليا :مفهوم عام وتنظيمات أجهزتها في الدول العربية والدول األجنبية" ،دار
مجدوالي للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،2994 ،ص .26
 -28ملد عويس" :منظومة الرقابة المالية بالمغرب ،أي دور في حماية المال العام" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا
المعمقة ،كلية الحقوق ،الدار البيضاء ،عين الشق ،2112-2112 ،ص .5
29وقد عرف المؤتمر العربي األول للرقابة المالية بأنها "منهج علمي شامل يتطلب التكامل واالندماج بين المفاهيم
االقتصادية والمحاسبية واإلدارية تهدف إلى التأكيد على المحافظة على األموال العامة ،ورفع كفاءتها واستخدامها ،وتحقيق
الفعالية في النتائج المحققة .راجع محمد رسول العمودي ،الرقابة المالية العليا دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية،
الطبعة االولى ،2114ص29
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الفرع االول :المدلول القانوني واإلداري للرقابة المالية
اوال :المدلول القانوني للرقابة المالية
يرجع المدلول القانوني للرقابة المالية إلى كونها حقا ألنها تقوم على أساس وجود صلة أو رابطة
قانونية أيا كان منبعها ،الدستور أو القانون واللوائح والقرارات التي تحكم جميعها عمل السلطة التنفيذية،
وصاحب الحق في الرقابة هو الهيئات الرقابية المالية التي نص الدستور أو القانون ،سواء كانت سلطة عامة
أو أجهزة رقابية متخصصة ...وأما محلها فهو ضبط العمليات المالية في األجهزة اإلدارية بما يكفل تحقيق
خطة الدو لة ،ومضمون هذا الحق مجموع السلطات التي تخول أجهزة الرقابة لممارسة اختصاصاتها
الرقابية ،وهكذا تتم العملية الرقابية في إطار عملي له حدود كمية وزمنية ونوعية.
وتنص الدساتير صراحة على المبادئ التي تحكم األموال العامة للدولة بشكل عام والرقابة المالية
على األجهزة اإلدارية ،من خالل تحديد الهيئات التي تتولى الرقابة المالية ،وتحديد القواعد اإلجراءات
وتحصيل اإليرادات وصرف النفقات العامة ،والتأكد من أن النفقات العامة تتم على األوجه المحددة قانونا
وبما يخدم الصالح العام.

30

كما تنص بعض قواعد القانون اإلداري الخاصة باألموال العامة ،وقواعد قانون المناقصات
والمزايدات الذي يحكم العقود اإلدارية ،على األحكام الخاصة بوسائل جباية المال العام ،وكيفية إنفاقه ،وكيفية
مراقبة هذه العمليات ثم يتفق مع الخطط الموضوعة للتنظيم اإلداري سواء كان هذا التنظيم مركزيا أم ال
مركزيا ،واألحكام الخاصة بالحماية القانونية للمال العام في جانبها الجنائي والمدني.
والدستور اليمني نص على األموال العامة ،وتضمن قانون الخدمة المدنية نصوصا تتوجب على
الموظفين المحافظة على المال العام.

31

ويعتبر القانون رقم( )9لسنة  2991القانون المالي المطبق على جميع الوزارات والمصالح الحكومية
الهيئات التابعة لها ،ومختلف األجهزة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة بما فيها جميع الوحدات اإلدارية
المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات ،وتطبق ذات اإلحكام على جميع الوحدات االقتصادية في القطاع
العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة.

32

وهكذا يتضح من النصوص السابقة على أن المدلول القانوني للرقابة المالية ينص أساسا على هدف
محدد يتمثل في التحقيق من تطبيق أحكام قانون الميزانية الصادر عن السلطة التشريعية الذي ينص على
استخدام االعتمادات المالية في األوجه التي خصت لها ،وتحصيل اإليرادات وصرف النفقات حسب القوانين
واللوائح ،لتحقيق من سالمة التصرفات واإلجراءات المالية والمحاسبة وكشف األخطاء المالية واالنحرافات،

30للمزيد من االطالع حول القضاء المالي راجع عبد القادر تيعالتي ،المالية العامة المغربية ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية
،2999ص77
31تنص المادة  25من الفصل الثاني الفقرة الخامسة "على الموظف الحرص على ممتلكات الدولة التي بحوزته آو تحت
تصرفه واستخدامها وصيانتها على الوجه األكمل.
32الجمهورية اليمنية ،وزارة المالية ،التشريعات المالية ،الجزاء االول ،ديسمبر  ،2995ص5
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وبالتالي التأكيد من حسن استعمال واستغالل المال العام بالشكل المطلوب لتحقيق األهداف التي نشأ التنظيم
اإلداري لتحقيقها.
ثانيا :المدلول اإلداري للرقابة المالية
من وجهة نظر اإلدارة العامة ،مجموع المبادئ والنظريات واألساليب التي تطبق على أموال األجهزة
اإلدارية المختلفة ،وكيفية المراقبة عليها من الجانب الوصفي الفني ...فالرقابة المالية بالمفهوم اإلداري
محكومة بمجموعة ضوابط يتم بموجبها مطابقة مسيرة تنفيذ العمل مع خطته المقررة ،وذلك بهدف ضمان
سالمة التصرفات المالية والكشف عن االنحرافات.
وتعتبر الرقابة المالية واحدة من سلسلة من العمليات اإلدارية ،التي تمارسها اإلدارة ،والتي تتمثل في
التخطيط والتنظيم والتنسيق الرقابة (اتصال وصنع القرار والقيادة ...إن القانون هو الذي يحكم تنظيم ورقابة
نشاط اإلداري في الجانب المالي.

33

واعتبر جانب من الفقه أن وظيفة الرقابة تشمل األنشطة التي تعمل على تحقيق الخطط الموضوعة،
وهي تتضمن قياس وتصحيح أعمال األفراد القائمين بالتنفيذ الفعلي والتأكيد عن انجاز الخطط.34
وهكذا ينصب الهدف اإلداري من الرقابة المالية على التحقيق من أن أعمال اإلدارة المالية تؤدي
بأعلى درجة من الكفاءة والفعالية وبأقل النفقات ،وكذلك التحقق من سالمة القرارات واإلجراءات اإلدارية
الصادرة في مجال إيرادات الدولة ومستحقاتها ،واستخدام األموال العامة بطريقة تحقق الغايات المحددة سلفا
وذلك من خالل التدقيق والتفتيش والمراجعة والمتابعة.
ونخلص إجماال إلى أنه رغم تعدد التعريفات التي أعطيت لمفهوم الرقابة المالية واختالف منطلقاتها
ومدلوالتها فإنها مع ذلك تتوحد على مستوى الهدف وهو المحافظة على األموال العامة ،من خالل مالئمة
التصر فات المالية مع القوانين واللوائح والقواعد الجاري بها العمل ،الكشف الكامل عن االنحرافات وتحقيق
الفعالية والكفاءة في األداء المالي.

الفرع الثاني :أنواع الرقابة المالية
تتعدد الرقابة المالية وتتنوع بتعدد المعايير التي بموجبها يتم تقسيم هذه األنواع ،فهي من حيث نطاقها
الهيئات التي تمارسها فتنقسم إلى :رقابة مالية خارجية وداخلية وهي من حيث وقت ممارستها تنقسم إلى
رقابة سابقة ورقابة الحقة ،وهي من حيث محل الرقابة وموضوعها وأجزائها تنقسم إلى رقابة مالية شكلية

33حيث ان هناك انواع مختلفة من قوانين المالية ،وما يعرف عامة هو القانون المالي السنوي الذي يفتح السنة المالية ويجيز
ويقدر لكل سنة مالية مجموع موارد الدولة وتكاليفها ،وقانون التصفية الذي يأتي ليقفل السنة المالية ،ويثبت قانون التصفية
النتائج المالية لكل سنة مدنية ،ويصادق على الفروق الحاصلة بين النتائج وتقديرات القانون المالي السنوي المتمم عند
االقتضاء والقوانين المعدلة .راجع عبد القادر تيعالتي ،المالية العامة المغربية دراسة مقارنة ،مرجع سابق ص575
 -34شكري فهمي حمود" :الرقابة المالية العليا :مفهوم عام وتنظيمات أجهزتها في الدول العربية والدول األجنبية" ،دار
مجدوالي للنشر والتوزيع ،عمان -األردن ،2994 ،ص .26
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تنصب على مشروعية التصرف محل الرقابة المالية من الناحية القانونية والمالية المحاسبية ورقابة مالية
على األداء والكفاءة والفعالية لتحقيق األهداف المحددة مسبقا.

35

وتعرض فيما يلي أنواع الرقابة المالية:
اوال :الرقابة الخارجية والداخلية
الرقابة المالية الخارجية :الرقابة التي تتولى ممارستها جهة خارجية غير تابعة للجهة المركزية
التنفيذية الخاضعة للرقابة وهي جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية وهدفها التأكيد من صحة العمليات المالية
والبيانات المحاسبية ومشروعيتها والتحقق من كفاءة األجهزة اإلدارية وفاعليتها في تحقيق أهدافها وانجاز
برامجها ومشاريعها...
وتتولى الرقابة الخارجية في معظ م الدول جهتان هما السلطة التشريعية والمجلس األعلى للحسابات
والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.36
فالسلطة التشريعية تختص بسن القوانين المالية المختلفة بما فيها القوانين الرقابية ،ومثالها قانون
الميزانية العامة للدولة ،ذلك أن إقرار الميزانية ،وإن كان عمال تشريعيا إال أنه يعد من أهم وسائل الرقابة
المالية التي يمارسها البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية...
كما يتولى الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة والمجلس األعلى للحسابات في معظم الدول ومن بينها
اليمن والمغرب ووفقا للقانون الرقابة المالية على األموال العامة للدولة بأجهزتها اإلدارية المختلفة.
أما الرقابة المالية الداخلية :تعنى الرقابة التي تمارسها الجهة التنفيذية بنفسها من خالل مراقيبها
الماليين الذي يخضعون لها في التبعية اإلدارية ،وال يخلو تنظيم إداري مركزي أو المركزي من تحديد أوجه
الرقابة المالية الداخلية وأجزائها وأدواتها ،والهدف من الرقابة المالية الداخلية هو التأكيد من مطابقة تحصيل
اإليرادات وصرف النفقات لألهداف المقررة مسبقا ،ومحاولة الكشف عن االنحرافات واألخطاء والتحري
لمعرفة أسبابها واتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة لتصحيحها...وتعتبر الرقابة المالية الداخلية هي رقابة
ذاتية في جوهرها،
وفي اليمن تقوم وزارة المالية ممثلة بمكاتبها في مختلف الوزارات والوحدات االدارية بالرقابة
الداخلية على االموال العامة.
ثانيا :الرقابة المالية السابقة والالحقة
تعنى الرقابة المالية السابقة قيام هيئات الرقابة المالية بالرقابة على األعمال المالية لألجهزة اإلدارية
قبل القيام بالتصرف ،سواء كان هذا التصرف متعلقا بالنفقات أو إجراء االرتباط والتعاقد أو القيود المحاسبية،
35للمزيد من االطالع حول انواع الرقابة المالية وطرق ممارستها ،راجع محمد رسول العموري ،الرقابة المالية العليا
دراسة مقارنة ،مرجع سابق ص29
 -36سوف يتم تناول هذا النوع من الرقابة بالتفصيل في إطار هذه الفقرة ،هيئات الرقابة المالية اختصاصها.
109

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

وذلك بهدف الحيلولة دون وقوع األخطاء أو اكتشافها قبل وقوعها ،ولضمان أن تأتي هذه التصرفات المالية
على أكبر قدر من الدقة و الصحة ،وغالبا ما تتم هذه الرقابة من قبل هيئات الرقابة المالية داخل األجهزة
اإلدارية ،ويفترض الرقابة المالية السابقة أن يكون لدى هيئات الرقابة المالية سلطة الموافقة المسبقة على
األعمال المالية وأهم مثال لها الرقابة المالية قبل الصرف ،حيث يستلزم هذا األمر حصول حوار دائم بين
الجهتين :جهة الرقابة والجهة التي تقوم بالصرف وهذا يحقق تجنب األخطاء قبل وقوعها
أما الرقابة المالية الالحقة 37فتعني تلك التي تتم بعد التنفيذ أو بعد انجاز العمل كله أو كل مرحلة من
مراحله واكتمال نتائجه ...وتنصب هذه الرقابة على مقارنة النتائج الفعلية النهائية بالمعايير الموضوعة
والمحددة مسبقا لتحديد االختالفات ،أي مراجعة ما تم انجازه ثم مقارنته يتم هو مطلوب انجازه ،وبعد ذلك
التعرف على األخطاء واالنحرافات – إن وجدت-ومعرفة أسبابها ومحاولة إيجاد وسائل لتصحيحها في
الوقت المناسب.
ثالثا :الرقابة الشكلية ورقابة األداء
تعني الرقابة المالية الشكلية أن تتولى هيئة الرقابة المالية التأكد من أن اإلجراءات التي اتبعت في
صرف النفقات قد تمت في حدود االعتمادات المالية المقررة لها ،وأن ما تم تحصيله من إيرادات قد تم وفق
أحكام القوانين واألنظمة المالية ...فهي رقابة تنصب على مشروعية التصرف محل الرقابة من الناحية
القانونية والمالية والمحاسبة ،إن الرقابة المالية الشكلية الالئحية تركز على الجانب الالئحي أكثر من االهتمام
بالرقابة على األداء واالنجاز .
وفي اليمن والمغرب يمارس ديوان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني والمحاكم المالية في
المغرب في جانب من اختصاصه الرقابية ،رقابة شكلية من خالل دوره في التحقيق من أن جميع إيرادات
الدولة من أموال وخدمات وأعيان قد أدخلت في ذمتها وفقا للتشريعات السائدة ،وأن كافة النفقات قد تم
صرفها وفقا للقوانين واللوائح المالية والمحاسبية النافذة ،ووفقا ألحكام قانون الميزانية...
أما الرقابة المالية على األداء فتبقى مراقبة مدى االقتصاد والكفاءة والفاعلية التي تستخدم بواسطتها
الجهة الخاضعة للرقابة مواردها عند قيامها بمسؤولياتها ،إن الرقابة على األداء تنصب على مدى كفاءة
األداء وفاعليته ،لتحقيق األ هداف التي ينبغي أن تكون قد حددت مسبقا ،إن الرقابة المالية ليست هدفا ذاتيا
دائما هي وسيلة لتحقيق هدف رسمي ،يرتبط باالستخدام األمثل للمال العام ،فمعيار الرقابة المالية على األداء
معيار اقتصادي بالدرجة األولى ،يتوقف على ما تساهم به هذه الرقابة لتحسين المسار االقتصادي للدولة
ورفع مستوى االقتصاد الوطني لالستخدام األمثل للمال العام ،وعدم إساءة استعماله أو التقصير أو اإلهمال
أو التساهل في التصرف فيه لخدمة األهداف العامة وتحقيقها.

38

 -37سوف يتم تناوله الحقا بنوع من التفصيل.
38وفي مجال رقابة األداء وتنفيذ الخطة تنص المادة( )9يمارس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الرقابة على تنفيذ
الخطة وتقيم األداء على أساس ومعايير االقتصاد والكفاءة والفعالية االختصاصات التالية.......الخ للمزيد من االطالع راجع
110

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

ومن األمثلة الوظيفة للرقابة المالية على األداء استخدامها كوسيلة لتحقيق هدف محدد مسبقا ،وهو
االستخدام األمثل للمال العام من خالل التحقق مما إذا كانت الموارد قد استخدمت لغايات تحقيق الهدف ،وما
إذا كانت المهام قد نفذت بشكل تام وفعال ،وما إذا كان التصرف في المال العام قد تم بكفاءة وفعالية واقتصاد
وبأحسن وأفضل الطرق ،وأن المال العام قد سلم من العبث والضياع والغش واالختالس.39

المطلب الثاني :هيئات الرقابة المالية واختصاصها
حظي موضوع الرقابة المالية على األجهزة اإلدارية باهتمام الدول فأنشأت لهذه الغاية منظمات
اقليمية ودولية وصدرت عنها إعالنات دولية تتضمن مبادئ دولية أساسية للرقابة المالية ،تتعلق بتنظيم
هيئات الرقابة المالية العليا والتأكيد من استقاللها وتطبيق مبدأ المساءلة عن المخالفات المالية كضمانة
لتحسين األداء المالي لإلدارة ،وتنمية التعاون بين أجهزة الرقابة المالية العليا من الدول المختلفة ،ونشر
الوعي الرقابي المالي على المستويين الدولي 40واالقليمي،

الهام المتوكل ،الرقابة االدارية في الجمهورية اليمنية ،مرجع سابق ص .476راجع حسين البيلي ،رقابة االداء ودورها في
التنمية االدارية ،الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،اليمن ،اطروحة دكتورة في القانون العام ،كلية الحقوق ،طنجة ،العام
الجامعي .2121 -2122-ص.99
 -39ومن أمثلة ذلك :أن قياس فاعلية برنامج تدريبي من مجال الخدمة الصحية يتم من خالل قياس المخرجات لهذا البرنامج،
والتي يمكن الحكم عليها بصورة معقولة من خالل الزيادات الناتجة عن عدد الممرضات المؤهالت بصورة جيدة ،إضافة
إلى الخدمات الصحية بشكل عام  ،أن قياس فعالية برنامج إسكان يمكن الحكم عليه من خالل عدد المساكن التي وفرها هذا
البرنامج فعال ،ولكن هناك فحص أكثر أهمية وهو المنافع االجتماعية أو المنافع األخرى التي تنتج عن معالجة مشكل كثافة
السكان.
 -40ويفرض فيما يلي ألهم اإلعالنات الدولية الصادرة عن منظمات دولية في مجال الرقابة المالية والقواعد الرقابية التي
تتضمنها هذه اإلعالنات.
أوال :إعالن واشنطن :صدر هذا اإلعالن عن المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية المسماة عام ،2992
( ،)INTOSIAوتضمن هذا اإلعالن بعض القواعد األساسية النموذجية للرقابة المالية ،يمكن االسترشاد بها في مجال
الرقابة المالية.
ومن أهم القواعد القانونية التي أقرها إعالن واشنطن:
التأكيد على استقالل هيئات الرقابة المالية العليا عن السلطات العامة في الدولة ووجوب تقرير حماية تشريعية
-2
لمبدأ استقالل هذه الهيئات.
وجوب توفر األهلية والكفاءة واالختصاص للمراقب المالي ،لتكون هذه المتطلبات منسجمة مع طبيعة عمل
-2
الرقابة المالية ونطاقها وتعقيداتها ،والعمل على التنمية المهنية لموظف الهيئة العليا للرقابة المالية وتدريبهم لتمكينهم من أداء
عملهم بفعالية.
تحديد أنواع الرقابة المالية وهي:
-5
 الرقابة المالية القانونية :التي تأخذ تشكل رقابة وقائية ،وهي تتم في وقت يسمح فيه لهيئة الرقابة المالية أن تمنع إجراء أيتصرف يقرر بأنه مخالف للقانون ،وهذا النوع من الرقابة المالية يتمتع بمؤيد فوري هو الرفض الصادر عن الهيئة العليا
للرقابة المالية للجهة الخاضعة للرقابة بإجراء تصفية للنفقة في حال وجود مخالفة قانونية ومحاسبية.
 الرقابة المالية على اإلدارة :التي تنصب على التحقق من مدى التمسك بسياسات اإلدارة وتقديم المعلومات اإلداريةوالمالية والموثوق بها وفي الوقت المناسب ،فهي رقابة يعد فيها المراقب المالي تقريرا بشأن مدى التوفير والكفاءة اللذين يتم
بموجبها الحصول على الموارد واستخدامها ،فضال عن مدى الفعالية التي يتم بموجبها تحقيق األهداف.
 الرقابة المالية والمحاسبية :التي تستهدف المحافظة على الموجودات والموارد ،والتي تتحقق من دقة السجالت الحسابيةوكمالها وسالمتها.
وضع القواعد واإلجراءات الخاصة بإعداد التقارير الرقابية كأسلوب هام من أساليب الرقابة المالية ،ومدى
-6
اختالف هذه التقارير بحسب نوع الرقابة ،وبيان المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير وأهمها:
عنوان التقرير وتاريخه وهدفه وإعادة سجل التقرير وسنده القانوني ،ومناسبته وإعداده وتوقيعه ،ورأي معد التقرير وتوقيعه
والمخالفات المالية وحجمها ومستوى المسألة التي تترتب عنها.
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وتختلف تشريعات الدول في تسمية هيئات الرقابة المالية وتكوينها واختصاصها ومدى استقاللها
موقعها في الهرم التنظيمي للدولة ،إال أنها تتفق في هدف واحد هو النيابة عن الدولة في ممارسة الرقابة
المالية على األجهزة الدولة.
كما تتفق في منحها اختصاصات الرقابة المالية الالحقة والشاملة على العمليات المالية في األجهزة
اإلدارية ،إذ ال تكتفي معظم الدول بالرقابة اإلدارية أو التشريعية على األموال العامة التي تشمل إيرادات
الدولة ونفاقتها ،وميزانيتها ،بل تعهد بالرقابة المالية إلى هيئات مستقلة على السلطة التنفيذية يكون لها
اختصاص في هذا الشأن بناء على نصوص الدستور...
واألصل أن تمارس السلطة التشريعية الرقابة المالية على السلطة التنفيذية وفروعها التي تتولى جباية
األموال العامة وإنفاقها ضمن القواعد القانونية التي رسمتها لها لتتأكد من حسن التنفيذ ...أما السلطة التنفيذية
فال يمكنها أن تتولى مهمة الرقابة المالية ،ألنها هي وأجهزتها محل رقابة مالية ،ومن هنا درجت الدساتير
على إناطة هذه المهمة بأجهزة رقابية مستقلة تلحق السلطة التشريعية تنظيميا ،وهيئات رقابية متخصصة مثل
وزارة المالية والوحدات المالية داخلها.
ونعرض فيما رقابة الهيئة التشريعية ورقابة وزراء المالية.
ثانيا :إعالن طوكيو :صدر هذا اإلعالن عن المنظمة األسيوية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية خالل مؤتمرها
المنعقد في مدينة طوكيو العاصمة عام  ،2994وسمي فيما بعد بإعالن طوكيو الخاص بمبدأ المساءلة العامة وقد عرف هذا
( ،..)Public Accountabilityكما أكد هذا اإلعالن الصلة الوثيقة بين الرقابة المالية على األجهزة اإلدارية ومبدأ المسألة
من حيث أن تطبيق هذا المبدأ يعتبر ضمانة أكيدة لتحسين األداء اإلداري والمالي لإلدارة ،إذ كلما شعرت اإلدارة بأنها
عرضت للمساءلة حسنت من مستوى األداء وعززت نظم الرقابة ،فضال عن المسالة وسيلة فعالة للقضاء على الفساد
اإلداري والمالي ،وأن تطبيقها يؤدي إلى خفض الدين العام من حيث تخطيطه واستقالله وإجراءات التصرف فيه وتسديده
في مواعيده بم يترتب مزيد من الفواتير على الدولة.
ثالثا :إعالن جاكرتا :صدر هذا اإلعالن عن المنظمة األسيوية للهيئات العليا للرقابة المالية المسماة (أنتوساي) خالل
اجتماعها في مدينة جاكرتا عام  ،2999وتعتبر هذه المنظمة هيئة إقليمية مستقلة تهدف إلى تدعيم تبادل األفكار والخبرات
ما بين دواوين المحاسبة األسيوية في مجال الرقابة المالية العليا...
ومن أهم المبادئ الرقابية المالية التي نظمها هذا اإلعالن القواعد اإلرشادية لهيئات الرقابة المالية العليا ،التي تشكل إطارا
عمليا لتطبيق مفهوم الرقابة على األداء ،وهي قواعد مستقاة من الخبرات التي يتمتع بها األعضاء في المنظمة ،والتي تشكل
منهجا متكامال لرقابة األداء يمكن للمراقبين الماليين في دواوين المحاسبة من خالل تطبيقها التعامل مع المتطلبات المعقدة
لرقابة األداء في ظل االستخدام الواسع لتقنية المعلومات.
كما عرف هذا اإلعالن الرقابة على األداء بأنها "مراقبة االقتصاد والكفاءة والفعالية التي تستخدم بواسطتها الجهة الخاضعة
للرقابة مواردها عند قيامها بمسؤولياتها...
يضاف إلى المبادئ السابقة إعالن القواعد واإلجراءات اإلرشادية لتطبيق مفهوم رقابة األداء والتي تشمل :تحديد السلطة
القانونية لرقابة األداء وأهدافه ا وأسلوب رقابة األداء ،ومراحل تنفيذها ،ودليل إثبات الرقابة الذي تتضمن المعلومات التي
يتم الحصول عليها ،واستخدامها لدعم مالحظات هيئة الرقابة المالية ،وكيفية إعداد التقارير الرقابية الخاصة برقابة األداء
ومضمونة ،وأثر تقنية المعلومات على ممارسة رقابة األداء ،وآلثار المتمثلة لرقابة األداء.
رابعا :اإلعالن الصادر عن المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية:
نص النظام األساسي للمجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية على ضرورة تنظيم التعاون بين أجهزة
الرقابة المالية العليا وتنمية في دول المجموعة وتبادل وجهات النظر والخبرات واألفكار والدراسات والبحوث في مجال
الرقابة المالية ،ونشر الوعي الرقابي المالي في الوطن العربي والعمل على تقوية أجهزة الرقابة المالية في أداء مهامها
الرقابية ودعمها .هذا باإلضافة للعديد من المنظمات الدولية المهتمة برقابة المالية مثل المنظمة
االفريقية(افروسي)،والمنظمة االوروبية(ايروسي)،والمنظمة االمريكية ،واتحاد جنوب المحيط الهادي للهيئات العليا للرقابة
المالية ،كما توجد منظمات صغرى اقليمية مثل تلك الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي ،وايضا اتحاد المغرب العربي،
راجع نوال المتوكل ،الرقابة االدارية في الجمهورية اليمنية ،مرجع سابق ،ص.452
راجع نواف كنعان" :الرقابة المالية على األجهزة اإلدارية في اإلمارات العربية المتحدة" ،الشارقة ،الموقع االلكتروني
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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الفرع االول :الرقابة المالية عن طريق السلطة التشريعية في المغرب واليمن
تمارس السلطة التشريعية في الدول البرلمانية إلى جانب وظيفتها التشريعية وظيفة رقابية على
األموال العامة ويكاد يجمع الباحثون في القانون الدستوري بوجه عام ،على أن االختصاص المالي للبرلمان
هو سبب أصل وجوده ،وتمارس الرقابة المالية بالمغرب -كغيره من الدول-بواسطة البرلمان باعتباره
صاحب الترخيص للحكومة بتحصيل المداخيل والقيام بسرق النفقات وذلك من خالل مصادقته السنوية على
القانون المالي ،باإلضافة إلى كون الحكومة تعتبر مبدئيا وبمقتضى الدستور مسؤولية سياسيا أمام البرلمان
بعد الملك.
هذه الرقابة البرلمانية على النشاط المالي الحكومي متعددة األبعاد:
 رقابة سابقة :تقديم مشروع الميزانية ،ودراسته والتصويت عليه.41 رقابة مواكبة (موازية) :بواسطة اآلليات الكالسيكية كاألسئلة بأنواعها بمناسبةطلب الحكومة اعتمادات جديدة ،أو طلب تحويل أخرى ،حيث يناقش أعضاء البرلمان
الحكومة بمختلف االدوات الدستورية المتاحة حول النشاط الذي يقومون به.42
 رقابة الحقة :بواسطة لجان تقصي الحقائق في وقائع معينة ،ومن خالل قانونالتصفية.43
وفي الجمهورية اليمنية فان ما يتعلق بتقديم الميزانية والتصويت عليه فان المادة  99من الدستور
اليمني أوجبت عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على األقل من بداء السنة
المالية ،ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا وتصدر بقانون،

44

كما يصادق مجلس النواب على

المعاهدات واالتفاقات السياسية واالقتصادية الدولية التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة.

45

الفرع الثاني :رقابة وزارة المالية ومصالح التفتيش بالوزارات
تهمين وزارة المالية على الرقابة المالية من خالل األجهزة التابعة لها وعلى رأسها المفتشية العامة
للمالية ،ا لتي تشكل الهيئة العليا للدولة في المجال المالي ،بفضل طبيعة المهام والسلطات الواسعة التي تتوالها
في كل الدوائر العمومية والجماعية المرتبطة بالمال العام ،إلى جانب جهاز مراقبة االلتزامات بنفقات الدولة،
والخزينة العامة للمملكة.

 -41الفصل  74من الدستور المغربي الجديد" :يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت "...ويوازيه الفصل من الدستور
اليمني.
 -42بواسطة األسئلة الشفوية والكتابية ،راجع الفصل 47من الدستور المغربي الجديد .2122
 -43الفصل  74من الدستور المغربي الجديد .2122
44المادة  99من الدستور اليمني
45المادة 92من الدستور اليمني
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المبحث الثاني :الرقابة العليا من خالل أجهزة الرقابة العليا وهيئة مكافحة الفساد.
سوف نوضح أكثر عن اجهزة الرقابة المالية العليا في المغرب ممثلة بالمحاكم المالية (المطلب
االول) ،االنتقال ألجهزة الرقابة العليا في اليمن (المطلب الثاني).

المطلب االول :الرقابة المالية من خالل المحاكم المالية في المغرب
تجسدت الرقابة القضائية بوجه المحوري واألكثر أهمية في الرقابة الالحقة على المال العام ،إذ يمكن
اعتبار المحاكم المالية ،46أداة تقويم موضوعية على المستويين المركزي والمحلي ،وأنجع وسيلة للحفاظ على
مبدأ الشرعية وتكريس سلطة القانون في حفظ المصالح العليا للمواطنين في المجال المالي.
وتبرز بهذا الخصوص المحاكم المالية أو كما ينعتها البعض بأجهزة الرقابة العليا التي تعمل على
ترسيخ مبادئ الشفافية المالية.

المطلب الثاني :الرقابة العليا من خالل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون هيئة مكافحة
الفساد
الفرع االول :الرقابة العليا من خالل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني
بعد توحيد شطري اليمن شمالة وجنوبه في  22مايو  ،2991تم دمج الجهاز المركزي لمراجعة
الحسابات الذي تم أنشاءه في جنوب اليمن عام  .2972في أطار الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي تم
أنشاءه في شمال الوطن  .2976وقد صدر القرار الجمهوري رقم( )59لسنة  2992بشان الجهاز المركزي
للرقابة والمحاسبة ثم قرار مجلس الرئاسة رقم  2للعام  2995بشان الالئحة التنفيذية لقانون الجهاز رقم ()59
لسنة  2992الذي يعتبر هيئة رقابية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مباشرة رئيس الجمهورية،47ويتمتع
الجهاز باستقاللية إدارية ومالية وله موازنته المالية المستقلة المدرجة في الميزانية العامة للدولة ،وللجهاز
الحرية الكاملة في البث في المسائل والنواحي الرقابية دون اي توجيه ملزم أو تدخل من جهات أو سلطات
أخرى من خارج الجهاز48،حتى يتمكن الجهاز من ابدي الرأي الفني المحايد والموضوعي في ضوء إحكام
القوانين النافذة ،كما حددت المادة رقم ()6من نفس القانون أهداف الجهاز فيما يلي:
-2تحقيق رقابة فعالة على األموال العامة والتأكيد من حسن إدارتها من حيث االقتصاد والكفاءة
والفعالية

 -46ظهير شريف رقم  622-12-2الصادر بتنفيذه القانون  42-99المتعلق بقانون المحاكم المالية بتاريخ  24يونيو ،2112
ج.ر عدد  4151بتاريخ غشت  ،2112ص .2529-2296
للمزيد من اإلطالع راجع احمديوش مدني" :المجلس األعلى والمجالس الجهوية للحسابات -التشكيل واالختصاص"،
أطروحة دكتوراه ،أكدال -الرباط.2112 -2112 ،
47المادة( )5من قانون رقم ()59لسنة  2992بشان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
48احمد محمد االدياني "نبذة تاريخية عن رقابة الجهاز في الجمهورية اليمنية "المجلة الدولية للمراجعة الحكومية العدد
األول  2992ص62
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-2المساهمة في تطوير أداء الوحدات الخاضعة لرقابته ،وعلى األخص في المجاالت المالية واإلدارية
-5المساهمة في تطوير ورفع مستوى أداء مهنة المحاسبة والرقابة في الجمهورية اليمنية
-6تطبيق الرقابة المالية بشقيها المالي والمحاسبة
كما منح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سلطات وصالحيات على جميع الوحدات الحكومية
الواقعة تحت مسئوليته ،حيث يمارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القانون على الجهات التالية:

49

-2الوحدات التي يتألف منها الجهاز اإلداري للدولة ،ووحدات اإلدارة المحلية
-2الوحدات االقتصادية والمنشئات التابعة ألي منها
-5المجالس المحلية وتكوينها في المحافظات والمديريات
-6الوحدات المعاناة المتمثلة بالجمعيات التعاونية ذات النفع العام والنقابات والتنظيمات الشعبية
والجمعيات االجتماعية الخدمية والخيرية واي جهة تقدم لها الدولة الدعم المادي والمالي.
كما حددت المادة رقم ( )4أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز في االتي:
-2الرقابة المالية بشقيها المالي والمحاسبي
-2الرقابة على األداء ومتابعة تنفيذ الخطة

50

-5الرقابة القانونية وتقيم األوضاع القانونية والتنظيمية
ويقوم الجهاز بنشطة وفعاليات من صلب مهامه تتمثل في تقديم تقارير دورية عن اإلعمال الرقابية
الملزم أساسا بتقديمها ،بموجب مسئولياته وصالحيته ،والعالقة التنظيمية المقيد بها للرفع إلى األطر العليا
(رئيس الجمهورية ،مجلس النواب ،مجلس الوزراء) ،معبرا عنها كأساليب وأدوات رقابية عملية مشرعة
قانونا ،والتقارير الملزم بتقديمها الجهاز هي:

51

تقارير دورية منتظمة بالنتائج العامة لألنشطة الرقابية ،يرفعها الجهاز لفخامة رئيس الجمهورية،وترسل نسخة من التقرير لرئيس مجلس النواب ونسخة الى مجلس الوزراء.
تقارير سنوية بنتائج مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة ،والموازنة الملحق بها،والمستقلة عنها ،ترفع تلك التقارير الى رئيس الجمهورية ونسخة لرئيس مجلس النواب وأخرى لرئيس
مجلس الوزراء ،كما ترسل نسخة لألمن السياسي ونسخة للوزارة الداخلية.
تقارير وبيا نات طارئة بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء آو رئيس مجلسالنواب ،بم ال يتعارض مع استقاللية وحياد الجهاز.
تقارير استثنائية هامة في مجاالت مختلفة يرفعها رئيس الجهاز لرئيس الجمهورية والسلطاتالمختصة.
49المادة ( )4من فانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
50للمزيد من االطالع حول رقابة األداء في الجمهورية اليمنية ،راجع حسين البيلي رقابة األداء ودورها في التنمية اإلدارية
بالجمهورية اليمنية ،الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نموذجا-اطروحة دكتورة في القانون العام كلية الحقوق وحدة
اإلدارة والتنمية-طنجة-للعام الجامعي .2122-2121
51راجع رياض الفقير ،الرقابة على إعمال اإلدارة وعالقته بتحسين أداء مؤسسات الدولة اليمنية ،أطروحة دكتورة كلية
الحقوق –شعبة القانون العام–وحدة اإلدارة والتنمية-طنجة-العام الجامعي2122-2122ص229
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بذلك اتفق المشرع اليمني مع المشرع المغربي في تحديد المستوى األعلى للرقابة ،وفي الجهة التي
يرفع لها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس
الوزراء.
كما حدد القانون اليمني رقم ( )59لسنة  .2992الخاص بشان تنظيم اعمال الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة االختصاصات العامة بالمراجعة والتفتيش المالي ،والرقابة القانونية وتقيم األوضاع القانونية ،فيما
يخص اختصاص الجهاز بالمراجعة والتفتيش المالي

52

يقوم الجهاز بمراقبة مختلف الجهات في مجال

اإليرادات والمصروفات عن طريق القيام بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجالت المتحصالت
والمستحقات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل او بطرق
االستحقاق قد تمت بطريقة نظامية ووفقا للقوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية المقررة ويعمل على
مراجعة حسابات مرتبات التقاعد ومكافئة نهاية الخدمة واإلعانات والتأمينات االجتماعية والتثبت من
مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .حيث اعطى المشرع اليمني للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
سلطة وحق مراجعة القرارات الخاصة بشؤون العاملين فيم يتعلق بالتعيينات والمرتبات واألجور...53الخ
وهي تدخل ضمن اختصاصات ادارة الموارد البشرية التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية.
ويراقب الجهاز المركزي أعمال المؤسسات والهيئات والوحدات اإلدارية رقابة قانونية تستهدف تقيم
االوظاع القانونية والتنظيمية

54

ورقابة االداء،55حيث يقوم الجهاز القيام بفحص القوانين واللوائح والنظم

المالية واإلدارية والمحاسبية للتحقق من مدى كفاءتها ،وتالفي أوجه القصور فيها ،واإلسهام في ابدي الرأي
في مشاريع في مشاريع القوانين واللوائح والقرارات والنظم التي تتصل بمجاالت المحاسبة أو المراجعة أو
التفتيش والرقابة المالية أو مزاولة مهنة المحاسبة ،وذلك كله بهدف التحقيق من كفاءتها وتحديد أوجه
القصور آو النقص او االختالف فيها ،واقتراح المعالجات الالزمة لها ورفعها إلى السلطات المتخصصة
بإعدادها وإقرارها وإصدارها.

56

ويتكون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من أربعة قطاعات رئيسية يتولى قيادة الجهاز رئيس يتم
تعينه بمقرر من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجهاز يتم تعينه بدرجة نائب وزير ،ورؤساء قطاعات
يعينون بدرجة وكيل وزارة ،ويتبع كل قطاع عدد من اإلدارات المركزية التي تتفرع منها عدد من اإلدارات
العامة للرقابة.

57

 52المادة ( )7من قانون الجهاز المركزي.
53المادة( )74من قانون رقم  59لسنة  2992بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني.
54المادة( )9من قانون الجهاز الفقرة (أ)
55المادة( )9من قانون الجهاز
56رياض الفقير-الرقابة على إعمال اإلدارة وعالقتها في تحسين آدا مؤسسات الدولة اليمنية-مرجع سابق ص229
57راجع رياض الفقير الرقابة على اعمال االدارة وعالقتها بتحسين اداء مؤسسات الدولة اليمنية/مرجع سابق ص254
116

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

وفي سبيل تنفيذ مهامه فانة يمارس اختصاصه في مجال الرقابة المالية والمحاسبية والرقابة القانونية
ورقابة األداء.58ولذلك يعتبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعلي جهاز للرقابة العلي اعلى المال العام
في اليمن ويأتي دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد مكمال.
الفرع الثاني-الرقابة من خالل هيئة وقانون مكافحة الفساد

59

انشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا للقانون رقم  59لسنة  2114م وتتمتع بالشخصية
االعتبارية واالستقالل المالي واالداري وتعرف بانها :هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها
صالحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعاقب ممارسيه ودرء مخاطرة واثارة ،ومالحقة مرتكبيه ،وحجز
واسترداد األموال والعائدات المترتبة عن ممارسته ،إضافة الى توعية افراد المجتمع بمخاطر الفساد وتوسيع
نطاق المعرفة بوسائل واساليب الوقاية منة .وبإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اصبح لليمن مؤسسة
متخصصة في مكافحة الفساد تتمتع بسلطات وصالحيات واستقاللية واسعة ،بما يمكنها من السيطرة على
الفساد.

60

فق انون مكافحة الفساد جاء بشفافية كاملة ووضوح متناهي وشامل لجميع الحاالت التي تتصل بالفساد
وما يؤدي إليه من خالل العديد من فصوله.
إن منح الهيئة العامة لمكافحة الفساد والصالحيات واالستقاللية الكاملة التي تعزز دوره العملي في
مكافحة الفساد والقضاء على أوكاره ،وسد الثغرات القانونية التي ينطلق منها المدمنون على الفساد من
قيادات الدولة ،من أهم االنتظارات التي يجب أن تتمتع بها الهيئة.
وما يعزز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التفاعل اإليجابي المطلوب بينها وبين األجهزة العدلية
والقضائية من خالل تجاوبهم السريع والمتواصل مع ما تقدمه الهيئة من بيانات ومعلومات.61
58للمزيد من االطالع راجع الهام محمد المتوكل ،الرقابة اإلدارية في الجمهورية اليمنية ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتورة
كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،سنة 2112ص476
59القانون رقم  59لسنة  2114منشور ،بالجريدة الرسمية العدد 26 ،بتاريخ .2114
60سعى المشرع من خالل سن هذا القانون إلى تحقيق األهداف اآلتية:
منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطرة ومالحقة مرتكبيه وحجز واسترداد األموال والعادات المترتبة على ممارسته.تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحةالفساد.
إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعامالت االقتصادية والمالية واإلدارية بما يكفل تحقيق اإلدارة الرشيدة ألموال ومواردوممتلكات الدولة واالستخدام األمثل للموارد.
تفعيل مبدأ المحاسبة والمسائلة وتعزيز الدور الرقابي لألجهزة المختصة والتيسير على إفراد المجتمع في إجراءاتالحصول على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحتهوتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منة.
 -61إن قانون مكافحة الفساد قد ترك المجال مفتوحا للمشاركة الشعبية في اختيار أعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد الذي
جعل مسألة االختيار على مجلس الشورى والنواب ،األول يقوم بعملية الترشيح والثاني يقوم بعملية االختيار كأسلوب حر
وديمقراطي.
فاألمر يتوقف هنا على اإليجابية وحسن االختيار لألشخاص الموثوق بهم وبحسب الشروط التي حددت في القانون لمن
يحالفهم الحظ في حصولهم على ثقة ممثلي الشعب في البرلمان.
راجع محمد محمد الدرة" :مبادئ علم اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري" ،مطبعة جامعة تعز ،الطبعة الثانية،2119 ،
ص .212
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فمكافحة الفساد هي عبارة عن عملية تبادل معلومات ويمثل هذا الجانب األكبر من عملها بصورة
عامة وهي تعمل بالمشاركة مع المجتمع المدني كما جاء في نص القانون في المادة ( )26التي تنص "على
كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائ م الفساد اإلبالغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه
من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من
تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل اإلعالم المختلفة".
وهذا ما ي ؤكد أن المعلومة جزء أساسي من عمل الهيئة وتكون هنا الهيئة أما كم هائل من المعلومات
التي تتدفق إليها من جميع األجهزة الحكومية ومن مختلف المحافظات والمديريات وسيكون لهذه المعلومة
جوانب عديدة منها ما هو صحيح ومنها ما هو شبيه ومنها ما هو كيدي ومنها ما هو نزعة تحقيق أغراض
شخصية ،لكن الهيئة يجب أن تتفاعل مع المعلومات كمعلومة وبحسب ما جاء في نص القانون عليها تولى
دراستها والتأكيد من صحتها.
ولنجاح عمل الهيئة يجب أن يكون هناك أهمية لكيفية تقديم المعلومة السليمة من خالل وضع بعض
الشروط لألشخاص أو الجهات التي ترغب بتقديم معلومة أو معلومات للهيئة عن ممارسات الفساد ،ومن
جهة أخرى ال تصل هذه الشروط إلى الحد الذي يحجب المعلومة تحت مبرر الخوف أو الضرر الذي سيلحق
بمقدم المعلومة.
وهذا ما أكد عليه القانون صراحة في توفر الضمانات لمقدم المعلومات كما جاء في النص.
"تكفل الهيئة للشهود ،والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفة
والشخصية وتحدد الالئحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك".
فالهيئة هنا توفر الحماية والضمانات لكيال يلحق بمن يقدم معلومة ضررا سواء في وظيفة أو ما قد
يترتب على هذا من نتائج وهذا يتحقق من خالل السرية الكاملة للمعلومة وبمقدمها .وفي المغرب فان
الدستور المغربي أكد ألول مرة في الفصل  54على دستورية وإحداث هيئة عامة للنزاهة والوقاية من
الرشوة ومحاربتها ،وتتولى مهام المبادرة والتنسيق واإلشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد،
وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال ،والمساهمة في تخليق الحياة العامة ،وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة،
وثقافة المرفق العام ،وقيم المواطنة المسؤولة 62.هذا المبادرات واالجراءات والضمانات بدون شك من شانها
ان تساهم في ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة وحسن تدبير الشأن العام وتحقيق تنمية إدارية فعالة في المرافق
العامة والجهاز اإلداري للدولة.

62راجع الفصل  247من الدستور المغربي الجديد .2122
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الخاتمة:
ولما كان االسيتخدام الفعيال لألميوال العامية يشيكل أحيد اليدعامات األساسيية مين أجيل حسين إدارة تليك
األموال وفعالية القرارات اإلدارية الصادرة عين السيلطة المختصية ،فيإن تحقييق هيذه األهيداف يتطليب وجيود
هيئيية عليييا للرقابيية المالييية يكفييل القييانون اسييتقاللها ،تتييولى الرقابيية المالييية علييى األجهييزة اإلدارييية لضييمان
االسيييتخدام الفعيييال والمناسيييب لألميييوال العامييية ،وخاصييية بعيييد أن توسيييع نشييياط الدولييية ليمتيييد إليييى القطييياعين
االقتصادي واالجتماعي.
حيث كما رأينا ترصد الدولة األموال العامة وتخصيصها لضمان سير المرافق العامة ،فالبد من
المحافظة عليها ،وحمايتها وال يتم التصرف فيها إال بما يحقق المصلحة العامة ،وإذا كانت الدولة تعهد إلى
بعض من يمثلونها بمهمة الحفاظ على المال العام واستخدامه فيما هو مخصص له فإن ذلك يقتضي أن يلتزم
هؤالء الموظفون في الحدود المقررة لهذا المال
حيث لوحظ من خالل اغلب التقارير الدولية وجود فساد كبير ومستشري في الوظائف والعمليات
المالية في البلدان النامية كاالختالس واالستيالء على المال العام والتبديد والتفريط بالمال العام
ونالحظ أن هناك تداخال وتشابها بين الفساد اإلداري والفساد المالي ،حيث أن طبيعة العمل الرقابي
اإلداري وكذلك العمل الرقابي المالي يظهر فيه التداخل والتشابك ذلك أن الخلل اإلداري ينتج عن خلل مالي
والخطأ المالي منتج عن خطأ إداري وهكذا ،والفساد المالي بشكل عام سلوك شبه منحرف ،يترتب عليه
خسائر مادية كبيرة ويؤثر على تنمية الوطن ،ومن ثم على الدولة بأكملها ،مما يحملها أعباء قد تكون في غنى
عنها كالديون ،وقد تتدهور سياسة الدولة أن انتشر هذا الفساد ،ولم تتحكم في المال العام
وللفساد المالي أثار اقتصادية سلبية ،تؤثر على االقتصاد القومي وعلى المواطنين ،وآثار اجتماعية تؤثر
على بينية المجتمع ككل.

االستنتاجات:
 للفساد االداري تأثير اقتصادي من حيث تعطيله للنمو االقتصادي وسبب في ضياع اموالالدولة الى يمكن ان نستخدمه في مشاريع تخم المواطنين
 تؤثر الفساد االداري في جذب االستثمارات االجنبية وهروب رؤوس االموال المحليةيوثر في توزيع الدخل
 يساهم الفساد المالي في ارتفاع معدل الجريمة يساهم الفساد المالي في اضعاف العدالةوانحسارها وتقليص القيم اإليجابية ويؤثر تأثيرا مباشرا على الكفاءة االنتاجية والفعالية
 تعمل الدول النامية من بينها المملكة المغربية والجمهورية اليمنية على محاربة الفساد منخالل الرقابة التشريعية ووزارة المالية
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 تفعيل الرقابة المالية من خالل مصالح التفتيش بالوزرات ومراقبين لاللتزام بنفقات الدولةيعملون تحت مسئولية واشراف مراقب عام.
 الرقابة للمال العام من خالل الخزينة العامة الرقابة العليا من خالل المحاكم المالية ممثلة في المجلس االعلى للحسابات والمجالسالجهوية للحسابات في المملكة المغربية
 الرقابة العليا على المال العام من قبل الجهاز المركزي لرقابة والمحاسبة وهيئة وقانونمحاربة الفساد.
رغم وجود العديد من االليات الرقابية لمحاربة الفساد المالي وحماية المال العام اال انه
الزال هناك العديد من القصور في عمل هذا االليات قد ترجع ألسباب مؤسساتية وسياسية
وقانونية نتيجة ثغرات في قوانين الوظيفة العامة والقوانين المنظمة للجانب المالي العام
واالسراع في تطبيقها واتجاهها احيانا مما يؤدي الى عدم الحفاظ على المال العام وضمان
السير العادي لمرفق العام ،وقد تكون واسباب ادارية وشخصية.

التوصيات:
من خالل االطالع على الواقع الرقابي على المال العام في اغلب الدول النامية وعلى
وجهة الخصوص في الدول محل الدراسة اليمن والمملكة المغربية نوصي باالتي:
 زيادة التوعية بأهمية المال العام عبر الصحف ووسائل االعالم المختلفة تفعيل مبدئ الثواب والعقاب ومحاكمة المفسدين حال تورطهم واالعالن عن ذالك فيوسائل االعالم الرسمية والضرب بيد من حديد للمتساهلين والمتآمرون على المال العام.
 تثقيف الموظفين العموميين بأخالقيات المرفق العام وتخليق السلوك االداري والية وترشيداالنفاق الحكومي في األوجه االكثر اهمية للمجتمع.
 ادخال اليات الحكامة المالية في جميع مرافق ومفاصل الدولة واالخذ بمبادئ الحكامة مثلالمحاسبة المسئولية والشفافية المشاركة الفعالية.
 التقشف في نفقات التسيير والتقليل من المصروفات الغير ضرورية ،وخصصه المرافقالعامة االقل اهمية على ان تبقى المرافق العامة االكثر اهمية في أيدي الدولي لخدمة
المواطن ،واال يكون عرضة لالستغالل من قبل المرافق التي تمت خوصصتها مثل مرافق
الماء والكهرباء والتغذية واالدوية والطاقة  ...الخ
وفي الختام فان مشاريع االصالح المالي لن تراء طريق النور مالم يكون لها تخطيط
علمي سليم من خالل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة العلميين ،ووجود ارادة سياسية
تجسد هذا االهتمام على ارض الواقع،
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وعليه اوصي بزيادة االهتمام بالحوث العلمية خاصة في مواضيع أكثر حساسية واهميه
مثل دور االرادة السياسة في االصالح المالي وبحوث متخصصة عن اليات الحكامة
الرشيدة للجانب المالي في المرافق العامة.

قائمة المراجع:
الكتب والمراجع باللغة العربية:
-

أحمد محمد عبد الهادي" :االنحراف اإلداري في الدول النامية" ،مركز اإلسكندرية
للكتاب .2997

-

ادريس القاسمي ،الوظيفة العمومية ونظامها األساسي ،السلطات والقانون اإلداري،
التوظيف ،سلسلة التكوين اإلداري ،مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة االولى  ،2الدار
البيضاء،2996 ،

-

حميدوش مدني ،المحاكم المالية في المغرب ،دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ،مطبعة
فضالة ،المحمدية الطبعة االولى .2115

-

حنان سالم" :ثقافة الفساد في مصر دراسة مقارنة للدول النامية" ،دار مصر المحروسة،
الطبعة األولى ،القاهرة . 2115

 خالد بن عبد الرحمن بن حسين بن عبد آل الشيخ" :الفساد اإلداري :أنماطه وأسبابه وسبلمكافحته دراسة تطبيقية" ،لنيلة درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم األمنية ،جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية ،الرياض .2117
 خالد عمر باجنيد ،القضاء االداري وخصوصية الخصومة االدارية (دراسة مقارنه)،الطبعة الثانية  ،دار جامعة عدن للطباعة والنشر .2115 ،
-

سليمان بن محمد الجريش" :الفساد اإلداري وجرائم استعمال السلطة الوظيفة" ،مكتبة
الملك فهد الوطنية ،الطبعة األولى . 2115

 شكري فهمي حمود" :الرقابة المالية العليا :مفهوم عام وتنظيمات أجهزتها في الدولالعربية والدول األجنبية" ،دار مجدوالي للنشر والتوزيع ،عمان -األردن.2994 ،
-

شكري فهمي محمود" :الرقابة المالية العليا :مفهوم عام وتنظيمات أجهزتها في الدول
العربية والدول األجنبية" ،دار مجدوالي للنشر والتوزيع ،عمان -األردن.2994 ،

-

الشيخلي عبد القادر ،دور القانون في مكافحة الفساد االداري ،المنظمة العربية للتنمية
االدارية ،القاهرة. 2114،

-

عائض عبد الطيف مصلح ،تفعيل الدور الرقابي لمكافحة الفساد ،أوراق المؤتمر السابع
للقادة االداريين، 2117ص.717
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للدراسات اإلستراتيجية،2994،ص.249

 عبد العزيز توفيق" :قانون المحاكم المالية" ،سلسلة النصوص التشريعية المغربي ،الدارالعالمية للكتاب ،الطبعة األولى .2115
 عبد القادر تيعالتي ،المالية العامة المغربية ،دراسة مقارنة ،الطبعة الثانية ،الدار لبيضاء،2999
 عبد هللا حسين بركات ،المالية العامة ،الجزء الثاني ،التشريع الضريبي في اليمن ،مكتبةالصادق ،صنعاء .2114،
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عقالن حمود ،الفساد اإلداري في الجمهورية اليمنية ،منشور ضمن كتاب أوراق ندوة
اإلصالح اإلداري والمالي ،إصدار المركز اليمني للدراسات اإلستراتيجية.2994 ،

-

محمد االمين البشري" :الفساد والجريمة المنظمة" ،جامعة نايف للعلوم األمنية"،
الرياض،2117 -2629 ،

 محمد رسول العمودي ،الرقابة المالية العليا دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة االولى .2114
-

محمد محمد الدرة" :مبادئ علم اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري" ،مطبعة جامعة تعز،
الطبعة الثانية ،2119 ،ص .212

 نادية اسماعيل محمد الجبلي ،الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة للدولة ،دراسةمقارنة ،دار الكتب والدراسات العربية ،االسكندرية ،جمهورية مصر العربية االسكندرية،
.2129
 نادية اسماعيل محمد الجبلي ،المزايا والضمانات القانونية لالستثمار االجنبي ،دار الكتبوالدراسات العربية ،جمهورية مصر العربية.2129 ،
الرسائل واالطروحات:
 خالد عبد الرحمن بن حسين الشيخ ،الفساد اإلداري :أنماطه وأسبابه وسبل مكافحتهدراسة تطبيقية ،اطروحة لنيل درجة الدكتورة في الفلسفة في العلوم األمنية ،جامعة نايف
للعلوم األمنية ،الرياض .2117
 سعيد جفري" :الرقابة المالية المحلية بالمغرب" ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانونالعام ،جامعة الحسن الثاني ،كلية الحقوق ،عين الشق ،الدار البيضاء ،2992/2992 ،ص
.247
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-

احمديوش مدني" :المجلس األعلى والمجالس الجهوية للحسابات-التشكيل واالختصاص"،
أطروحة دكتوراه ،أكدال -الرباط.2112 -2112 ،

 حسين البيلي ،رقابة االداء ودورها في التنمية االدارية ،الجهاز المركزي للرقابةوالمحاسبة ،اليمن ،اطروحة دكتورة في القانون العام ،كلية الحقوق ،طنجة ،العام
الجامعي.2121-2122-
 راجع أحميدوش مدني" :المجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات –التشكيل واالختصاصات" ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،كلية الحقوق-أكدال،
.2112
 رياض الفقير ،الرقابة على إعمال اإلدارة وعالقته بتحسين أداء مؤسسات الدولة اليمنية،أطروحة دكتورة كلية الحقوق –شعبة القانون العام–وحدة اإلدارة والتنمية-طنجة-العام
الجامعي .2122-2122
 صدقي عبد اللطيف ،أنظمة الرقابة على المال العام في الشريعة اإلسالمية والقانونالوضعي .رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
الرباط . 2999
-

عبد هللا بن ناصر عبد هللا الغصاب ،منهج الشريعة اإلسالمية في حماية المجتمع من
الفساد اإلداري والمالي-دراسة تأصليه مقارنة تطبيقية ،بحث مقدم لنيل الحصول على
درجة الماجستير في العدالة الجنائية ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،عام .2119

 فيصل بن طلع المطيري ،معوقات تنفيذ االستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحةالفساد ،دراسة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على الماجستير للعلوم الجنائية ،جامعة
نايف للعلوم االمنية.2119
 ملد عويس" :منظومة الرقابة المالية بالمغرب ،أي دور في حماية المال العام" ،رسالةلنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ،كلية الحقوق ،الدار البيضاء ،عين الشق-2112 ،
.2112
 الهام المتوكل ،الرقابة اإلدارية في الجمهورية اليمنية-دراسة مقارنة-أطروحة دكتورة،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،سنة .2111
 يحيى الربيعي" :الشفافية المالية :المحاكم المالية نموذجا" ،رسالة لنيل دبلوم الدراساتالعليا المعمقة ،جامعة عبد المالك السعدي ،كلية الحقوق ،طنجة ،سنة .2117 -2114
-

يونس السريفي ،الفساد اإلداري ،من المقاربة القانونية نحو الحكامة ،رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا المعمقة ،طنجة ،العام الجامعي.2119-2117 ،
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المقاالت العلمية:
 المطري علي صالح ،ماهية الفساد وأسبابه المحلية والدولية ،بحث منشور مجلة االداري الحديث ،المعهدالقومي للعلوم االدارية ،العدد الخامس  ،2119ص225
 إبراهيم المقرش" :الطبيعة القانونية لمسؤولية اآلمرين بالصرف" ،مجلة المسالك ،العدد  ،7سنة ،2117 احمد محمد االدياني "نبذة تاريخية عن رقابة الجهاز في الجمهورية اليمنية "المجلة الدولية للمراجعةالحكومية العدد األول  2992ص.62
 أحميدوش مدني" :نحو إرساء المركزية الرقابة العليا على األموال العمومية من خالل محاكم جهوية"،م.م.أ.م.ت ،مواضيع الساعة ،عدد  ،2114 ،42ص .94
 المطري احمد حمود ،الشفافية ومكافحة الفساد ،مجلة النزاهة ،الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،صنعاء العدداالول ،مارس ،2119ص.27
 المكي السراجى ،الطبيعة القانونية ألعمال مراقب االلتزام بنفقات الدولة ،م.م.م.ا.م.ت عدد  44نونبر-دجنبر .2114
 طة محمد علوان  ،االستثمار في اليمن الواقع واالفاق ،الندوة العلمية بيئة ومحفزات االستثمار في اليمن،دار جامعة عدن للطباعة والنشر2117-22-21 ،
 عبد اللطيف مصلح ،تفعيل الدور الرقابي لمكافحة الفساد،أ وراق المؤتمر السابع للقادة اإلداريين،2117المعهد الوطني للعلوم اإلدارية ص.775
 مصطفى الكثيري" :المفتشية العامة للمالية" 5291 ،قرار حول تدبير المال العام ،جريدة االتحاداالشتراكي ،عدد  4592بتاريخ  9فبراير
 BRAHIMI (M) : « péco centralisation décentralisation au Maroc », R.M.F.P.E,n° 8, 1992

القوانين الوثائق والتقارير:
 الدستور المغربي الجديد  2يوليوز  2122نشر في الجريدة الرسمية العدد  4946مكرر الصادر بتاريخ 29يوليوز . 2122
-

القانون األساسي للوظيفة العمومية.

 ظهير رقم  2-15-294صادر في  22نونبر  2115بتنفيذ القانون رقم  49-11المتعلق بالرقابة الماليةللدولة على المؤسسات العامة وهيئاتها ،ج.ر عدد  4971بتاريخ  29دجنبر .2115
 قانون رقم  59لسنة  2992بشان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني. -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 2115
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 احمد علي البشاري ،االصالحات االقتصادية والمالية واالدارية في الجمهورية اليمنية ،بحوث وادبياتالمؤتمر االقتصادي لعام  ،2999مجلة الثوابت  ،اليمن2999 ،
 اصدارات وزارة المالية ،الجمهورية اليمنية ،التشريعات المالية ،الجزاء االول ،ديسمبر،2995ص5 التقرير التمهيدي لليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري حول المفتشياتالعامة ،يوم  26مارس .2999
 القانون رقم 42-99المتعلق بالمحاكم المالية المغربي . دستور الجمهورية اليمنية لعام  2991والمعدل لسنه . 2112 ظهير شريف رقم  622-12-2الصادر بتنفيذه القانون  42-99المتعلق بقانون المحاكم المالية بتاريخ 24يونيو  ،2112ج.ر عدد  4151بتاريخ غشت  ،2112ص .2529-2296
 قانون رقم ( )22لسنة  2996بشأن العقوبات والجزاءات اليمني جريدة رسمية عدد  9لسنة .2996 قانون رقم  9لسنة  2991بشأن القانون المالي ،بمطابع دائه التوجيه المعنوي ،بوزارة الشئون القانونية،اغسطس 2116م.
 قرار وزير المالية رقم  9لسنة  2117م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2117م ،اصدار وزارة المالية.
تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولة للعام المالي 2117م ،مجلس النواب،صنعاء.2114 ،
ظهير شريف رقم  2-79-974بتاريخ  2979-9-26يتضمن األمر بتنفيذ القانون رقم  22-79المتعلقبالمجلس األعلى للحسابات ،ج.ر عدد  5694مكرر (.)2979

جميع الحقوق محفوظة ©  ،2021الدكتور /بليغ علي حسن بشر ،المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي.
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معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة من وجهة نظر المعلمين
'Obstacles to the use of active learning in middle schools in Madinah from the teachers
point of view

الباحث /محمد حمدي السناني
ماجستير في التربية ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية
Email: s-40-40@hotmail.com

مستخلص الدراسة بالعربي
هدفت الدراسة للتعرف على معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة من وجهة نظر المعلمين،
ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وتمثلت األداة في استبانة تم تطبيقها على عينة بلغ عددها ( )232معل ًما
بالمرحلة المتوسطة ،وتوصلت الدراسة للنتائج اآلتية :جاء في الترتيب األول المحور الثاني المعوقات المتعلقة بالبيئة
المدرسية بنسبة مئوية بلغت ( )%18،33وجاء في الترتيب الثاني المحور الخامس المعوقات المتعلقة بالطالب بنسبة مئوية
بلغت (.) % 81،03جاء في الترتيب الثالث المحور الثالث المعوقات المتعلقة بالمقررات الدراسية بنسبة مئوية بلغت
(.)%87،13جاء في الترتيب الرابع المحور األول المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية بنسبة مئوية بلغت (.)%87،03ثم
جاء في الترتيب الخامس واألخير المحور الرابع المعوقات المتعلقة بالمعلم بنسبة مئوية بلغت ( .)%83،03جاء عدم
وجود تباين دال إحصائيا ً بين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة
المنورة تبعا ً للمواد التي يدرسونها في جميع محاور االستبانة ،وإجمالي المحاور (االستبانة ككل) ،مما يدل على اتفاق عينة
الدراسة على تلك المحاور إجمالي المحاور (االستبانة ككل) .كما أوصت الدراسة بتوفير بيئة تعليمية حافزة للتعلم النشط
من خالل توفير جميع احتياجات التعلم النشط من صاالت تعليمية وأجهزة عرض لجعل البيئة المدرسية خصبة لتعليم
نشط.ووضع حوافز مادية ومعنوية للمعلمين الذين يستخدمون التعلم النشط في تدريسهم الطالب  ،وتفعيل دور مدير
المدرسة التربوي لتفعيل التعلم النشط داخل المدرسة وجعل بيئته المدرسية التي يشرف عليها بيئة حافزة الستخدام التعلم
النشط ،وتشجيع الطالب الذين يتفاعلون في حال استخدام التعلم النشط ويقومون بتأدية دورهم في عملية التعلم النشط
كعضو فاعل في العملية التعليمة من خالل التشجيع المعنوي او المادي لهم علي مستوي الفصل او المدرسة او إدارات
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مراعاة المناهج الدراسية عند التأليف لتكون أساليبها التدريسية نشطة وتركز علي دور، التعليم المشرفة علي المدرسة
 وإقامة دورات تدريبية تسند الي خبراء في التعلم النشط لتدريب، الطالب في التعلم كباحث عن المعلومة ال متلقي لها فقط
 وعقد دورات تدريبيه للطالب لتعويدهم علي اتقان،المعلمين علي استخدام التعلم النشط في عملية تدريسهم للطالب
وإجراء دراسات في التعلم النشط لدراسة مدي معرفة تطبيق، األساليب الحوارية التي يحتاجونها في عملية التعلم النشط
التعلم النشط في الوطن العربي
 المدينة المنورة، التعلم النشط، استخدام، معوقات التعلم، استراتيجيات التدريس، التعلم النشط:كلمات مفتاحية

Obstacles to the use of active learning in middle schools in Madinah from the
teachers' point of view
Researcher / Muhammad Hamdi Al-Senani
Master of Education، Madinah، Saudi Arabia

Abstract:
The study aimed to identify the obstacles to using active learning in middle schools in
Madinah from the teachers' point of view، and to achieve this، the researcher used the
descriptive approach، and the tool was represented in a questionnaire that was applied to a
sample of (232) middle school teachers، and the study reached the following results: It came
in the first order The second axis is the obstacles related to the school environment with a
percentage of (81.30%)، and the second axis comes in the fifth axis the student-related
obstacles with a percentage of (78.60%). 80%). In the fourth rank، the first axis came in the
obstacles related to school administration، with a percentage of (74.50%)، then came in the
fifth and last rank، the fourth axis، obstacles related to the teacher، with a percentage of
(73.60%). There was no statistically significant discrepancy between the study sample
towards the axes of the questionnaire barriers to the use of active learning in middle schools
in Madinah according to the subjects they study in all the questionnaire axes،
And the total of the axes (the questionnaire as a whole)، which indicates the agreement of the
study sample on those axes.).
www.ajrsp.com
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The study also recommended providing an educational environment that stimulates active
learning by providing all the needs of active learning from educational halls and projectors to
make the school environment fertile for active education، setting material and moral
incentives for teachers who use active learning in teaching students، and activating the
educational school principal’s role to activate active learning within The school and make its
school environment supervised by the environment a catalyst for the use of active learning،
and encourage students who interact in the event of the use of active learning and perform
their role in the process of active learning as an active member in the educational process
through moral or material encouragement for them at the level of the classroom، school or
supervising education departments Ali school

مقدمة:
يحظى التعلم في اإلسالم بمكانة رفيعة؛ حيث ال يؤخذ العلم إال بالتعلم ،واهتم اإلسالم بتوجيه المتعلم نحو المعرفة،
واستثارة تفكيره ،وتحفيزه للتعلم ،وورد أسلوب إثارة التفكير بصيغة السؤال في أكثر من مئة وثالثين آية؛ فالسؤال يرد في
بعض المواضع ليكون بمثابة منبه للحقيقة المهمة التي تعقبه،
واعتــنت السنة النبوية بهذه األساليب التربوية؛ فنجد النبي صلى هللا عليه وسلم في تعليم صحابته رضوان هللا عليهم
يستخدم أفضل األساليب التي تؤدي إلى إشراك المتعلم في عملية التعلم؛ فقد ورد عند مسلم عن أبي هريرة –رضي هللا
عنه-أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال( :أتدرون من المفلس)؟ قالوا :المفلس فينا من ال درهم له وال متاع .فقال( :إن
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ،ويأتي وقد شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا،
وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ
من خطاياهم فطرحت عليه ،ثم طرح في النار)
وقد برز مفهوم التعلم النشط كمصطلح تربوي في أوائل القرن العشرين ،وأصبح محور اهتمام االتجاهات التربوية
الحديثة؛ لما له من تأثيرات إيجابية في عملية التعلم ،ونقل مركز النشاط في عملية التعلم من المعلم إلى الطالب ،وأصبح
الهدف في عملية التعلم الطالب الذي يراد أن تتكامل شخصيته عقال ،وخلقا ،وعاطفة ،وشعورا .واعتبر المعلم موجها
ومرشدا للطالب في عملية التعلم.
ولم يعد التعلم النشط خيارا لدى المعلم والمتعلم فحسب ،بل هو حاجة وركن أساسي من أركان العملية التعليمية ،وتكمن
أهميته في كونه يرتبط ارتباطا مباشرا باحتياجات الطالب واهتماماته ،ويجعله مركزا للعملية التعليمية ورغم هذه األهمية
البالغة للتعلم النشط ،وما تنادي به المؤسسات التربوية باستخدام أساليب التعلم النشط في المدارس كبديل لألساليب التقليدية،
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إال أنه ما زالت هناك معوقات تقف في سبيل استخدام التعلم النشط في مراحل التعليم العام على سبيل العموم ،وفي المرحلة
المتوسطة على سبيل الخصوص؛ لذلك جاءت هذه الدراسة ،والتي ستتناول هذه المعوقات من وجهة نظر المعلمين ،ثم
تضع الحلول والمقترحات المناسبة لمعالجة هذه المعوقات؛ من أجل المساهمة في توفير بيئة دراسية صالحة لتطبيق هذا
األسلوب األمثل في العملية التعليمية.
وقد اختار الباحث المرحلة المتوسطة إلجراء دراسته عليها؛ لكونها تقع بين المرحلة االبتدائية التي تمثل بداية سُلَّم التعليم،
والمرحلة الثانوية التي تعتبر نهاية مراحل التعليم العام؛ فهي واسطة ال ِع ْقد في مراحل التعليم ،كما تعتبر مرحلة هامة من
حيث طبيعة الطالب ،ففي هذه المرحلة تبدأ مرحلة المراهقة المبكرة للطالب ،وتتحدد فيها اتجاهاته وميوله ،وتنمو قدراته
وتتوسع مداركه.

مشكلة الدراسة:
ذكر الزعبي ( ( 2382أن استخدام طرق التدريس التقليدية في تعليم الطالب لمادة الرياضيات أدت إلى ضعف
تحصيلهم الدراسي ،وتكوين اتجاهات سلبية نحو المادة المتعلَّمة .وال تزال الطريقة التقليدية هي األكثر استخداما بين
الطرق واألساليب التي يستخدمها المعلم ،مما ساهم في جعل التالميذ أكثر سلبية واعتماداً في تعليمهم على اآلخرين،
فقلّ ْ
ت الدافعية لإلنجاز والثقة بالنفس كما أشار من خالل ما لمسه الباحث من واقع تجربته الميدانية كمعلم في التعليم
العام من قلة استخدام المعلمين الستراتيجيات التعلم النَّ ِشط في العملية التعليمية ،وكذلك ندرة الدراسات التي تبحث في
موضوع استخدام استراتيجيات التعلم النَّ ِشط بين المعلمين في المراحل المتوسطة وماهي العقبات التي تقف في
عوقات
طريقهم الستخدام التعلم النشط  ،برزت مشكلة البحث وجاءت الحاجة إلى إجراء دراسة تقف على موضوع ُم ِّ
استخدام التعلم النَّ ِشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة من وجهة نظر المعلمين  ،والكشف عن ُسبُل عالج تلك
عوقات استخدام التعلم النَّ ِشط بالمدارس
عوقات .ولذلك تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس :ما ُم ِّ
ال ُم ِّ
المتوسط بالمدينة المنورة من وجهة نظر المعلمين وما ُسبُل عالجها ؟.

أسئلة الدراسة:
تحاول هذه الدراسة اإلجابة على السؤالين الرئيسين:


ما معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة من وجهة نظر المعلمين؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 .8ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة باإلدارة المدرسية؟
 .2ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالبيئة المدرسية؟
 .3ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمقررات الدراسية؟
 .7ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمعلم؟
 .0ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالطالب؟
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الي أي مدي توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )3.30≤αبين وجهات نظر المعلمين بالمدارس المتوسطة



بالمدينة المنورة بخصوص معوقات التعلم النشط تبعا ً لمتغيرات (خبرة المعلم ،ونوع المادة التي يدرسها ،المؤهل،
الدورات التدريبية)؟

أهداف الدراسة:
سعت هذه الدراسة لإلسهام في تحسين وتطوير العملية التعليمية من خالل تحقيق األهداف التالية:
عوقات استخدام التعلم النَّ ِشط بالمدراس المتوسطة بالمدينة المنورة من وجهة نظر
.١التعرف على ُم ِّ
المعلمين.
عوقات التي تحول دون استخدام التعلم النَّ ِشط بالمدراس المتوسطة بالمدينة
.٢التعرف على ُسبُل عالج ال ُم ِّ
المنورة
-3التعرف الي أي مدي توجد فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )3.30≤αبين وجهات نظر المعلمين
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة بخصوص معوقات التعلم النشط تبعا ً لمتغيرات (خبرة المعلم ،ونوع
المادة التي يدرسها ،المؤهل ،الدورات التدريبية)؟

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في الجوانب التي تتصدى لدراستها ،ويلخص الباحث أهمية هذه الدراسة في النقاط
اآلتية:
 .8تتناول موضوعا يهتم بجانب أساسي من جوانب العملية التعليمية الحديثة التي تركز على أساليب وطرائق التعلم
الحديثة ،والتي تهتم بالمتعلم وتجعله شريكا في الموقف التعليمي.
 .2تسهم الدراسة الحالية في إثراء الفكر السائد في األوساط العلمية حول تحسين نمط التعلم.
 .3تسهم هذه الدراسة بمعرفة المعوقات التي تعترض المعلمين المهتمين باستخدام التعلم النشط ،ووضع بعض
المقترحات للتغلب على تلك المعوقات ،مما يؤدى إلى تكوين بيئية تعليمية مطبِّقة للتعلم النشط.
 .7تعتبر هذه الدراسة إضافة حقيقة للمكتبة العربية في مجال مناهج وطرائق التدريس الحديثة.

حدود الدراسة:
يقتصر إجراء الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:
 الحدود الموضوعية :معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة


الحدود البشرية :معلمي المرحلة المتوسطة بمدارس المدينة المنورة للبنين والبنات

 الحدود المكانية :المدارس المتوسطة بالمدينة المنورة – مدينة المدينة المنورة وعددها  282مدرسة
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 الحدود الزمانية :في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (8733-8732هـ) .تم توزيع االستبانة على العينة
المستهدفة 3

مصطلحات الدراسة:
المعوقات في اللغة :ورد في المعجم الوسيط :المعوقات جمع عائق وهو الصرف عن الشيء
ويعرفه إبراهيم :بأنه ما يعوق من عوامل حيوية أو طبيعية( .إبراهيم مصطفي  8782ص) 028
ويعرفه
وعرف ابن منظور "العائق" في لسان العرب لغويا بـــ "عاقه عن الشيء يعوقه" :صرفه وحبسه ،والتعويق معناه :إذا
أراد أمرا فصرفه عنه صارف( .ابن منظور – ص )282
وعرف الفارابي وزمالؤه في (معجم علوم التربية) العائق :بأنه صعوبة يصادفها المتعلم خالل مساره ،يمكن أن
تعوق تعلمه( .الفارابي –  8777م ص ) 370
المعوقات :هي العقبات التي تحد من تحقيق األهداف وتتطلب فكرا لحلها (الغامدي.)83 :8778 ،
ويعرفها الباحث إجرائيا :بأنها الصعوبات والعقبات التي تواجه العملية التعليمة ،وتحول دون استخدام أساليب التعلم
النشط في عملية التعلم والتعليم ،وتتطلب فكرا لحلها.
التعلم النشط :هو عبارة عن طريقة تعلم وتعليم ،حيث يشارك الطالب في األنشطة والتمارين بفاعلية كبيرة ،من خالل
بيئة تعليمية غنية ومتنوعة ،مع وجود معلم يشجعهم على تحمل مسؤولية تعليم أنفسهم تحت إشرافه ،ويدفعهم إلى
تحقيق األهداف المرغوبة للمنهج (سعادة وآخرون.)33 :2330 ،
ويعرفه الباحث إجرائيا :بأنه يشمل كل أساليب التعليم والتعلم التي يستخدمها معلمو المرحلة المتوسطة؛ بهدف إشراك
الطالب في عملية التعلم والتعليم.
المرحلة المتوسطة :هي مرحلة ثقافية عامة ،غايتها تربية النشء تربية إسالمية شاملة لعقيدته ،وعقله ،وجسمه،
نموه ،وخصائص التطور الذي يمر بها ،وهي تشارك غيرها في تحقيق األهداف العامة من
وخلقه ،ويراعى فيها ُّ
التعليم (الحقيل8727 ،ه ،ص.)837
التعريف اإلجرائي للمرحلة المتوسطة :هي المرحلة التي تعمل لتلبية حاجات الطالب بما يتفق مع خصائص السنوات
األولى من فترة المراهقة بعمر ( ،)80- 82وهي الفترة التي تتعهدها المرحلة المتوسطة بحكم وضعها في السلم
التعليمي في المملكة العربية السعودية.

دراسات سابقة:
يعرض الباحث للدراسات السابقة التي تخدم أهداف الدراسة ،وتفيده في إعدادها .ومن خالل اطالع الباحث على
مصادر البحث العلمي ،حصل على العديد من الدراسات ،والتي قام بعرضها كما يلي:
دراسة الثقفي (9241هـ) تهدف الدراسة إلى :تحديد مهارات التذوق األدبي التي ينبغي تنميتها لدي طالبات الصف
الثاني ثانوي .والتعرف على فعالية إستراتيجية التعلم النشط (التعلم التعاوني ،والعصف الذهني) في تنمية مهارات
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التذوق األدبي لدى طالبات الصف الثاني ثانوي ،واتجاهاتهن نحو مادة النصوص األدبية .والكشف عما إذا كانت هناك
فرق دالة بين متوسطي درجات المجوعتين؛ المجموعة التي درست في التعلم التعاوني ،واألخرى التي درست
بإستراتيجية العصف الذهني .واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وأوصت بــــ :توفير أكبر الفرص لتدريب
المعلمات على استراتيجيات التعلم النشط .ضرورة اهتمام معلمات اللغة العربية باستخدام استراتيجيات التعلم النشط.
تشجيع الطالبات من أجل استخدام استراتيجيات التعلم النشط المتمثلة في الحوار.
دراسة المالكي (9249هـ) هدفت الدراسة إلى :اقتراح برنامج لتدريب معلمي رياضيات التعليم العام على بعض
مهارات التعلم النشط والتعرف على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في إكساب معلمي رياضيات التعليم العام بعض
مهارات التعلم النشط .دراسة أثر البرنامج التدريبي المقترح في تحقيق بعض نتاجات التعليم المرغوبة لدى طالب
الصف الخامس االبتدائي ،مثل :تنمية االتجاه نحو الرياضيات ،وزيادة التحصيل في الرياضيات .واستخدم الباحث
المنهج الوصفي وأوصت الدراسة بتبني استراتيجيات عامة لتدريب المعلمين اثنا الخدمة على طرق التدريس الحديثة؛
لما لذلك من أثر فعال على أداء المعلمين ،ومن ثم ينعكس ذلك إيجابا على تحصيل الطالب .والتأكيد على المعلمين
بضرورة االهتمام بالمستويات العليا من تصنيف دبلوم مثل( :التركيب -التحليل – التقويم) ،وتدريب الطالب على
ذلك ،وعدم االقتصار على الجوانب والمستويات الدنيا للتعليم .وحث معلمي الرياضيات على إعداد وتبني األنشطة
والمهام التعليمية المختلفة ،والتي تعمل على تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطالب نحو مادة الرياضيات المدرسية.
دراسة الحربي (9249ه) هدفت الدراسة إلى :الكشف عن أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط على تحصيل
طالب الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة في مادة الفيزياء .واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة
الدراسة من مجوعتين :المجموعة األولى تجريبية درست بإستراتيجية التعلم النشط .والثانية ضابطة درست بالطريقة
التقليدية.
وتوصلت الدراسة إلى :وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى أقل من ( )3.38بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي لصالح طالب المجموعة التجريبية .ووجود فرق ذو
داللة إحصائية عند مستوى أقل من ( )3.38بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات نحو مادة الفيزياء لصالح طالب المجموعة التجريبية .ويوجد فرق ذو داللة
إحصائية عند مستوى أقل من ( )3.38بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقين
القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدي .ووجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى أقل من
( ) 3.38بين متوسطي درجات طالب المجموعة لتجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات نحو مادة
الفيزياء لصالح التطبيق البعدي.
بلغ حجم تأثير استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الدراسي ( )2.38وفسر ذلك أنه ذو تأثير كبير.
استخدام استراتيجيات التعلم النشط بالتعليم كبديل لألساليب التقليدية في عملية التعليم.
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دراسة الحارثي ( 9241هـ) هدفت هذه الدراسة إلى :التعرف على المعوقات اإلدارية التي تواجه اإلدارة المدرسية في
تفعيل مشروع إستراتيجيات التدريس الحديثة .والتعرف على فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= a
 )3 ،30بالنسبة للمعوقات اإلدارية والفنية ،تبعا لطبيعة العمل والمنطقة التعليمية .واستخدم الباحث المنهج الوصفي
المسحي ،وطبقت الدراسة على عينة الدراسة المكونة من تسعة وتسعين فردا ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة
لدراسته.
وتوصلت الدراسة للنتائج التالية :وجاءت كل من المعوقات اإلدارية والفنيّة لمشروع استراتيجيات التدريس بدرجة
كبيرة بفارق بسيط لصالح المعوقات الفنية .وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة () 3،30 =a
للمعوقات الفنية بناء على متغيري طبيعة العمل والمنطقة التعليمية لصالح مديري المدارس والمنطقة الشرقية ومكة.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 3،30 =aللمعوقات اإلدارية بناء على متغيري طبيعة العمل
والمنطقة التعليمية لصالح مديري المدارس ومنطقة الرياض .وأوصت الدراسة بما يلي :بتقديم الحوافز المادية
والمعنوية لمديري ومعلمي المدارس المطبق عليها مشروع استراتيجيات التدريس الحديثة .وتخفيف إعداد الطالب
داخل الفصول الدراسية التي يطبق عليها مشروع إستراتيجيات التدريس الحديثة .وتشجيع المعلمين على االطالع على
الدراسات واألبحاث الجديدة في التربية .وتزويد المدارس المطبق عليها مشروع إستراتيجيات التدريس الحديثة بكافة
الوسائل المساعدة على تطبيق المشروع.
دراسة عفيف (9241هـ) .هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تدريس مواد التربية اإلسالمية والحلول
الالزمة لتذليل هذه المعوقات .ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث استبانة لجمع المعلومات مستخدما ً المنهج
الوصفي .وكان من أهم نتائج الدراسة وجود معوقات تتعلق بمعلمي التربية اإلسالمية ،ومن أبرزها :عدم وجود نظام
يضع حداً للطالب المقصر ،ويحفظ للمعلم هيبته ومكانته .ووجود معوقات تتعلق بالمناهج الدراسية ،ومن أبرزها :عدم
فتح المجال للمعلمين للمشاركة في تخطيط منهج التربية اإلسالمية .ووجود معوقات تتعلق بطرائق التدريس ،ومن
أبرزها :عدم إلمام المعلم بطرائق التدريس الحديثة التي يمكن استخدامها بفعالية في تدريس مواد التربية اإلسالمية.
ووجود معوقات تتعلق بالطالب ومن أبرزها :عدم التزام الطالب باألداء الجدي والعملي .وفي ضوء تلك النتائج
قدمت الدراسة عدداً من التوصيات من أبرزها :وضع قوانين وأنظمة صارمة للطالب المشاغبين .تحفيز وتشجيع
المعلمين المتميزين .األخذ بآراء المعلمين في تخطيط منهج التربية اإلسالمية .وتزويد مناهج التربية اإلسالمية
بالخبرات العملية .تدريب المعلمين على الطرق الحديثة للتدريس وتشجيعهم عليها .وتكثيف التنسيق بين المدرسة
وأولياء األمور لمتابع أبنائهم باستمرار.
التعليق على الدراسات السابقة:
بالرجوع إلى الدراسات السابقة ،وجد الباحث أنها تنقسم إلى قسمين:
دراسات تناولت التعلم النشط وأثره في التحصيل الدراسي- :
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والتي اتضح للباحث من خالل االطالع عليها ،وقراءتها قراءة ناقدة تحليلية ما يلي :أهمية التعلم النشط في العملية
التربوية التعليمية .أن الطال ب الذين يتم تدريسهم باستخدام استراتيجيات التعلم النشط يكونون أعلى تحصيال من
الطالب الذين يتم تدريسهم بالطرق القديمة والتقليدية .وأن استخدام التعلم النشط يساهم في بقاء أثر التعلم لدى المتعلم.
التعلم النشط من األساليب الحديثة في عملية التعلم وضرورة تدريب المعلمين على استخدام التعلم النشط وتطبيقه في
المدارس.
الدراسات التي تناولت المعوقات ،بعضها تناول إستراتيجية واحدة فقط ،والتي تناولت معوقات استخدام التعلم
التعاوني ،والتعلم التعاوني يعتبر أحد إستراتيجيات التعلم النشط ،وكذلك بعضها تناولت معوقات عامة فقط ،والتي
هدفت إلى التعرف على أهم المعوقات التي تحول دون استخدام المعلم للطرق الحديثة في تدريس مادة الجغرافيا فإنها
تناولت المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تفعيل اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس ،وبعضها ا تناولت أهم
معوقات التدريس فقط .ولعل هذه الدراسات السابقة اتفقت مع الدراسات السابقة في منهج الدراسة ،وهو المنهج
الوصفي ،وكذلك في أداة الدراسة ،وهي االستبانة .كما اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي :معرفة
معوقات التعلم النشط من وجهة نظر المعلمين .وضع الحلول والمقترحات المناسبة للتغلب على معوقات التعلم النشط.
والمساهمة في رقي العملية التعليمية من خالل الحلول التي تتوصل إليها هذه الدراسة .كما استفاد الباحث من اطالعه
على الدراسات السابقة بما يلي :ساهم اطالع الباحث على الدراسات السابقة في تعزيز قناعته بأهمية الموضوع ،حيث
أكدت كثير من الدراسات أهمية تناول هذه الموضوعات .وساهم اطالع الباحث على الدراسات السابقة في تحديد
مفاهيم الدراسة ،واالستفادة منها في صياغة اإلطار النظري للدراسة الحالية .وساهم أيضا اطالع الباحث على
الدراسات السابقة في تحديد وصياغة مشكلة الدراسة وأهدافها .وساهم اطالع الباحث على الدراسات السابقة في
صياغة أسئلة الدراسة الحالية .وساهم اطالع الباحث على الدراسات السابقة في تحديد منهج الدراسة المناسب لمثل
هذه الدراسات ،وتحديد المحاور الرئيسية ،وصياغة فقرات وبنود عبارات األداة.

اإلطار النظري:
الفصل األول :وتحته عدة مباحث :استراتيجيات التعلم النشط بالمرحلة المتوسطة
يتعرض الباحث في هذا الفصل للحديث عن المرحلة المتوسطة التي هو بصدد تطبيق بحثه فيها ،وسيناقش الباحث هذا
الفصل كما يلي:
المبحث األول :تعريف المرحلة المتوسطة ،وأهميتها ،وخصائصها ،وأهدافها.
أوال :تعريف المرحلة المتوسطة وأهميتها:
المرحلة المتوسطة :هي مرحلة ثقافية عامة ،غايتها تربية النشء تربية إسالمية شاملة لعقيدته ،وعقله ،وجسمه،
نموه ،وخصائص التطور الذي يمر بها ،وهي تشارك غيرها في تحقيق األهداف العامة من
وخلقه ،ويراعى فيها ُّ
التعليم
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وتعرف أيضا بأنها :المرحلة التي تقع بين المرحلة االبتدائية التي تمثل بداية سلم التعليم العام ،والمرحلة الثانوية،
ويلتحق التلميذ بالمرحلة المتوسطة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة االبتدائية ،ومدة الدراسة بهذه المرحلة ثالث
سنوات ،يحصل الناجح فيها على شهادة إتمام المرحلة المتوسطة (الكفاءة المتوسطة) ،والتي تؤهله لاللتحاق بإحدى
مدارس التعليم الثانوي العام أو المهني( .الحقيل ،8727 ،ص )837
وهي المرحلة الثانية من السلم التعليمي بالمملكة العربية السعودية ،وهي التي تلي المرحلة االبتدائية ،والتلميذ يلتحق
بها عادة في السن الثانية عشرة من عمره ،ليقضي بها ثالث سنوات ،وهي بذلك تتفق مع الخصائص الجسمية والنفسية
للتلميذ في سن المراهقة المبكرة( .الحامد وآخرون ،8721 ،ص )21
ومما سبق من التعريفات يتضح للباحث أن المرحلة المتوسطة تشكل ما يلي:


المرحلة الثانية من مراحل التعليم العام ،فهي المرحلة الوسطى بين ثالث مراحل هي :االبتدائية،
والمتوسطة ،والثانوية.

 يلتحق بها الطالب غالبا ً في السن الثانية عشرة ،وينتهي في نهاية الخامسة عشرة .أي :ما يشكل المرحلة
المبكرة من المراهقة.
 تتكون من ثالثة صفوف هي :األول ،والثاني ،والثالث المتوسط.
أهمية المرحلة المتوسطة:
تتضح أهمية المرحلة المتوسطة من خالل النقاط اآلتية
 إنها واسطة ال ِع ْق ِد في مراحل التعليم العام؛ لذلك تمثل المرحلة المتوسطة بحكم وضعها في السلم التعليمي،
وهي مرحلة انتقال ذات أهمية في حياة التلميذ.
 أنها المرحلة األساس الذي تنبي عليه مراحل التعليم الالحقة ،كالتعليم الثانوي والجامعي.
 أنها المرحلة التي يتم فيها إعداد النشء ،وبناء شخصياتهم ،كمواطنين تكون لهم صفات ،وعادات،
وسلوكيات ،يحرص المجتمع على أن يتمثلها أبناءه.


إنها المرحلة التي يجري فيها تثبيت وتوسيع ما حققته المرحلة االبتدائية ،من تنمية المهارات والمعارف
األساسية.

 إنها تمثل بداية مرحلة المراهقة ،والتي تمتاز في مجتمعاتنا اإلسالمية بما يسمى بمرحلة الوعي الديني –بداية
سن التكليف– ،وظهور المشاعر والميول الدينية.


المرحلة المتوسطة مهمة؛ ألنها تحدد مستقبل الطالب؛ لكونها تلي المرحلة االبتدائية -مرحلة الطفولة ،-وما
يتبع هذه السن من تغيرات نفسية وجسدية وعقلية.

 المرحلة المتوسطة تتيح فرصا للطالب لكي يحقق انتما ًء أعمق إلى ثقافته األصيلة ،فضال عن أنها تتيح له
فرصا لتنمية القدرات واالستعدادات للطالب.
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ثانيا :خصائص المرحلة المتوسطة وأهدافها:
إن المرحلة المتوسطة تتميز على بقية المراحل بعدة خصائص هي (العقيل ،8727 ،ص )81


أنها تعمل لتلبية حاجات الطالب بما يتفق مع خصائص السنوات األولى من فترة المراهقة ( ،)80-82وهي
الفترة التي تتعهدها المرحلة المتوسطة بحكم وضعها في السلم التعليمي في المملكة.



أنها تعطي عناية كبيرة للكشف عن ميول الطالب واستعداداتهم وقدراتهم ،وتقوم بتوجيه هذه الميول،
واالستعدادات ،والقدرات لما فيه خير الطالب ،وخير المجتمع الذي يعيشون فيه؛ ألن مرحلة المراهقة التي
تقابلها المرحلة المتوسطة ،سن تتفتح فيها قدرات واستعدادات الطالب ،وتتبلور فيها ميولهم واتجاهاتهم في
تنوع وتعدد كبير.

 أنها تزيد على ما تحققه المرحلة االبتدائية من تنمية مهارات ،ومعرفة أساسية كحد أدنى للمواطنة الصالحة،
فتهيء جيال وسطا في تأهيله ،وكفايته ،يتخذ مكانه بين الرواد والقادة واألخصائيين ،وبين المواطنين بما
يتفق مع صالح المجتمع ،وبما يلبي حاجاته في مستويات محددة ،وفي نطاق اإلطار العام لوظائف المرحلة
المتوسطة.
وقد حددت اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية في وثيقة التعليم الصادرة عام 8373ه)ـ أهداف
المرحلة المتوسطة فيما يلي ( الغامدي وأخرون  ، 8720 ،ص ) 807
 تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ومحبة هللا وتقواه وخشيته في
قلبه.
 تزويد الطالب بالخبرات والمعارف المالئمة لسنه ،حتى يلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة
والعلوم.
 تشويق الطالب للبحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالب ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.


تربية الطالب على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة وتح ّمل
المسؤولية.

 تدريب الطالب على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 تحفيز همة الطالب على استعادة أمجاد أمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة
والمجد.
 تعويد الطالب االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة لدينه ومجتمعه.
 تقوية وعي الطالب ليعرف بقدر سنه كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
 إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.
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المبحث الثاني :استراتيجيات التعلم النشط وتصنيفاتها
تعريف االستراتيجية:
تعرف بأنها :توحيد وتنسيق الجهود لتحقيق األهداف التعليمية ،وهي تقابل التخطيط للوصول إلى نتيجة ما ،مع وضع
أهداف لتحقيقها ،والتفكير في وسائل لبلوغها( .حمدان ،8720 ،ص )02
وهناك تعريف آخر :بأنها مجموعة من القرارات العقالنية نحو التجديد والتغيير في بنية النظام التعليمي( .غنيمة،
 ،8770ص) 10
كما تعرف أيضا :بأنها االتجاه العام الذي يمثل المخططات العامة التي يحتفظ بها المعلم ،واألهداف التي يعتقد أن في
قدرته تحقيقها ،والنتائج التي يراد الوصول إليها ،من خالل مسالك التدريس أثناء عمله مع مجموعة من التالميذ
وتتنوع استراتيجيات التعلم النشط وفقًا للموقف التعليمي الذي تمر به العملية التعلمية التعليمية ،وألهدافها التي تسعى
لتحقيقها( .المراغي ،8738 ،ص )37
ويتناول الباحث في هذا المبحث استراتيجيات التعلم النشط من حيث التعريف واألهمية.
أوال :إستراتجية المناقشة وطرح األسئلة:
تعرف هذه اإلستراتيجية بأنها :ذلك النمط من التعلم النشط الذي يُ ْست َْخدَم لدعم نوعية المعلومات من خالل استقصاء
طالبي ،يتطلب طرح األسئلة الفاعلة ،أو صياغتها أو اختيار األفضل منها( .سعادة وآخرون ،2330 ،ص )277
أهمية إستراتيجية المناقشة وطرح األسئلة في التعلم النشط:
تكمن أهمية إستراتيجية المناقشة وطرح األسئلة في كونها تجعل الطالب متعلما نشطا وإيجابيا في عملية التعلم ،كما
تساعد المعلم في اكتشاف تفكير الطالب ونموه.
وهناك بعض اإلرشادات حول هذه اإلستراتيجية
يجدر بالمعلم القيام بها عند استخدام هذه اإلستراتيجية منها( :بدير ،8721 ،ص )12


أن يقوم المعلم بتوزيع األسئلة بشكل عادل بين الطالب ،وأن يكون مدركا إلجابات األسئلة التي سيقوم
بطرحها على التالميذ ،وإال يقترح اإلجابة على الطالب.

 عدم كثرة األسئلة المتناهية ،وعدم السرعة في إعطائها ،والتركيز على النقاط الرئيسة والهامة عند السؤال،
وتحديد نوع األسئلة على أساس المعلومات والميزات المتوفرة لدى الطالب ،ومستواهم اإلدراكي.


السماح للطالب وقتا كافيا للتفكير بعد كل سؤال ،وعدم اللجوء إلى الميكانيكية والتتابع الشديد في توجيهها،
وتوجيه األسئلة بعد االنتهاء من كل فقرة تعليمية؛ لغرض تقييم الطالب ،ولمزيد من التعليم ،وتوجيه األسئلة
للطالب غير المنتبهين ،وعدم االكتفاء باإلجابات الناقصة ،وتحري أن تكون إجابة الطالب كاملةً وواضحةً
ليستفيد منها زميله.

 يجب أن تكون األسئلة واضحة الصياغة ،ومفهومة لدى الطالب ،وأن ينادي أحد الطلبة باسمه لإلجابة على
األسئلة ،وأن يستخدم المعلم التلميح والتشجيع الكتمال اإلجابة،
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ويجب أن تكون األسئلة شاملة ألنواع أسئلة التفكير الدنيا والعليا ،وأسئلة إصدار األحكام التقويمية ،وأسئلة
االستدالل القياسي ،واالستدالل االستقرائي والمقارنة ،وتطبيق المفاهيم ،وحل المشكالت ،والعالقات بين
األسباب والنتائج.
ثانيا :إستراتيجية اتخاذ القرار:
تعرف إستراتيجية اتخاذ القرار بأنها :اختيار األشياء التي تَهُ ُّم حاليا ،وإصدار أحكام متعلقة بهذا االختيار المتأني
لألنشطة في ضوء أهميتها ( .بدير  ، 8721 ،ص ) 12
وعند اختيار المعلم بنفسه ما يتعلق بعملية تعليمية من طريقة تدريس ،ووسائل تعليمية وغيرها ،يشعر وجدانيا ونفسيا
باالرتياح؛ ألنه هو الذي قرر بنفسه ،وهذا يدفعه بنفسه إلى االلتزام لتحقيق هذا القرار طواعية.
أهمية إستراتيجية اتخاذ القرار في التعلم النشط:
تعتبر هذه اإلستراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط ،وهناك بعض المبادئ التي يمكن للمعلم اتباعها عند استخدامه
إستراتيجية اتخاذ القرار منها ( :سعادة وآخرون  ، 2330 ،ص ) 833
 تنظيم الطالب على شكل مجموعات.
 تنظيم المكان بشكل يتيح حرية الحركة للطالب.
 تنظيم الوقت بحيث يكون هناك وقت للفسحة ،ووقت للدرس ،ووقت للعب.
 تنظيم اإلمكانات التي يحتاجها المعلم للدرس.
 مشاركة الطالب واتخاذه القرار إزاء الوسيلة المناسبة في عملية التعلم.
ثالثا :إستراتيجية التعلم التعاوني:
تعرف بأنها :موقف تعليمي تعلمي يعمل فيه الطالب على شكل مجموعات في تفاعل إيجابي متبادل ،يشعر فيه كل
فرد بأنه مسئول عن تعلمه وتعلم اآلخرين؛ من أجل تحقيق أهداف مشتركة( .مرعي ،والحيله  ، 2337 ،ص ) 17
كما تعرف أيضا :بأنه االستخدام التعليمي للمجموعات الصغيرة ،بحيث يعمل الطالب مع بعضهم البعض؛ لزيادة
تعلمهم وتعليم بعضهم البعض إلى أقصى حد ممكن( .يوسف ،8733 ،ص ) 0
أهمية إستراتيجية التعلم التعاوني في التعلم النشط:
تأتي أهمية التعلم التعاوني في كونه يجعل الطالب محور العملية التعليمية ،ويتيح له فرصة العمل بروح الفريق
والتعاون والعمل الجماعي ،كما ينمي المسئولية الفردية والجماعية لدى الطالب ،وينمي الثقة بالنفس ،ويعود الطالب
على احترام آراء اآلخرين ،ويساعد على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب ،ويحقق نتائج مبهرة في حال تهئية الجو
المناسب لتطبيقه.
ويمكن للمعلم تنفيذ هذه اإلستراتيجية في التعلم النشط من خالل إتباع الخطوات اآلتية
تحديد أهداف الدرس( .عبد الحميد ، 8777 ،ص ) 882 3 71
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اختيار الطريقة أو األسلوب المناسب لتطبيق اإلستراتيجية.

 تحديد حجم مجموعة العمل حسب عدد الطالب ،ويفضل أن يكون عدد الطالب في كل مجموعة بين  0 -3طالب.
 تعيين الطالب في المجموعات وفق الطريقة العشوائية أو المقصودة.
 تحديد األدوار ألفراد المجموعة ،كتعين القائد والكاتب والمراقب ....الخ.
 التخطيط للزمان ،حيث يحدد كل زمان يحتاجه أي نشاط كما يحدد الطريقة المناسبة لترتيب المقاعد كالدائرية أو
العنقودية.
 إعداد المواد التعليمة المناسبة ،وإعداد بطاقات المالحظة التي يستخدمها المعلم أثناء الحصة.
رابعا :إستراتيجية العصف الذهني:
هي وسيلة فعالة لتوليد األفكار من الطالب ومن ثم مناقشتها ( .الحارثي  ، 8727 ،ص ) 88
وتعرف أيضا بأنها :طريقة إلثارة األفكار اإلبداعية ،أو هي طريقة تعتمد على استثارة المتعلمين وتفاعلهم ،انطالقا من
خلفيتهم العلمية ،حيث يعمل كل واحد منهم كمدخل ألفكار اآلخرين ،ومنشط لهم في إعداد المتعلمين لقراءة ،أو
مناقشة ،أو كتابة موضوع ما ،وذلك مع وجود موجه لمسار التفكير وهو المعلم( .يوسف)203 ،8733 ،
أهمية إستراتيجية العصف الذهني في التعلم النشط
وتكمن أهمية العصف الذهني كإستراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط في كونه يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار
لحل مشكلة ما ،وإثارة اهتمام وتفكير المتعلمين في المواقف التعليمية ،وتنمية تأكيد الذات والثقة بالنفس ،مع توضيح
نقاط ،واستخالص أفكار ،أو تلخيص موضوعات معينة( .مرعي والحيلة ،2337 ،ص )872
مراحل العصف الذهني:
ذكر الحمادي بعض مراحل العصف الذهني ( 8777م ،ص )1


مرحلة صياغة المشكلة وبلورتها :وفيها تطرح المشكلة في جلسة العصف الذهني على المشاركين ،ومن ثم تعاد
صياغتها بطرق مختلفة ،كاألسئلة وغيرها.

 مرحلة استدرار األفكار :وفيها يطلب تقديم بعض األفكار ،أو الحلول ،ثم يسجل ما يطرحه األعضاء.


مرحلة تقييم األفكار :وفيها يتم تقييم األفكار المطروحة عن طريق الفريق المصغر ،المكون من الرئيس وثالثة
أعضاء ،أو عن طريق المشاركين ،أو عن طريق المزاوجة بين األسلوبين.



مرحلة التنفيذ :وفيها يتم إعطاء تصور عن كيفية تطبيق األفكار أو الحلول التي يتم التوصل إليها.
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خامسا :إستراتيجية حل المشكالت:
تعرف بأنها :موقف تعليمي يتيح للمتعلم الفرصة للتفكير العلمي ،حيث يتحدى التالميذ مشكالت معينة ،فيخططون
لمعالجتها وبحثها ،ويجمعون البيانات وينظمونها ،ويستخلصون منها استنتاجاتهم الخاصة( .مرعي والحيلة 2337 ،م،
ص )228
أهمية إستراتيجية حل المشكالت بالتعلم النشط:
تعتبر من استراتيجيات التعلم النشط ،وتمر إستراتيجية حل المشكالت بخطوات نذكرها على النحو التالي:
تحديد المشكلة تحديدا دقيقا( .يوسف 8733 ،ه ،ص )208
جمع البيانات عن المشكلة ،وتحديد المعطيات المتاحة لحلها.
وضع الحلول للمشكلة (فرض الفروض) للمشكلة على ضوء المعطيات المتاحة ،والمعلومات التي تم جمعها حول
المشكلة.
تجريب الحلول التي تم جمعها ومناقشتها.
التوصل إلى الحل األمثل للمشكلة (االستنتاج).
تعميم حل المشكلة على المشكالت األخرى المماثلة.
كما ذكر جروان ( 8738ه ،ص  )10أن توقف نجاح إستراتيجية حل المشكالت على عوامل من أهمها:
 فهم المعلم إلجراءاتها.
 اقتناعه بأهميتها.
 قدرته على تنفيذها بالشكل الصحيح.
 قدرته على دفع المتعلم لمشاركته بفاعلية.
سادسا :إستراتيجية التعلم باللعب:
عرفتها بدير ( 8721ه ،ص  )832بأنها نشاط محدد يقوم به الطالب لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية والجسمية
والوجدانية ،ويحقق في الوقت نفسه المتعة والتسلية .وهو استغالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة ،وتقريب مبادئ
العلم للطلبة ،وتوسيع آفاقهم المعرفية.
أهمية إستراتيجية التعلم باللعب في التعلم النشط
ذكر يحي ،المنوفي ( 2337م  ،ص  ) 887أن أهمية هذه اإلستراتيجية في كونها أداة تربوية:
 تساعد على إحداث تفاعل بين الطالب مع عناصر البيئة؛ لغرض التعلم وإنماء شخصيته وتحسين سلوكه.
 تساعد على إدراك معاني األشياء ،وتعتبر أداة لتفريد التعلم ،وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية.


تعتبر طريقة عالجية يلجأ إليها المربون لمساعدتهم في حل بعض المشكالت واالضطرابات التي يعاني منها
بعض الطالب.

 تساعد هذه اإلستراتيجية على تنشيط القدرات العقلية.
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 تحسن الموهبة اإلبداعية لدى الطالب ،ويؤدى استخدامها إلشاعة روح التعاون ،واحترام حقوق اآلخرين بين
الطالب.
 تساعد في احترام القوانين ،ونمو الذاكرة واإلدراك والتخيل ،والثقة بالنفس واالعتماد عليها.
سابعا :إستراتيجية التعلم بالخبرة المباشرة:
ذكر الوكيل ( 8777م ،ص  )27تقديم الموقف التعليمي للتلميذ في صورة محسوسة تُ ْ
ظ ِه ُر األبعاد والمؤثرات التي
يتأثر بها ،ويؤثر فيها
أهمية إستراتيجية التعلم بالخبرة المباشرة بالتعلم النشط:
تحقق هذه اإلستراتيجية أسس التعلم النشط ،وتزود المتعلم بأفضل أنواع التعلم ،وتأتي أهمية التعلم بالخبرة المباشرة
كإستراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط في كونها تربط التلميذ بواقعه واحتياجاته ،وتجعله مركز العملية التعليمة،
وتوفر تفاعله مع معلميه ،وتجعله مبادرا في عملية التعلم ،ويشارك في التعلم ،واتخاذ القرار ،وتجعله مبدعا ومبتكرا،
وتثري خبرته التعلمية التعليمية ،وتوفر فرصة لإليجابية والمشاركة النشطة في العملية التعليمة ،فمثال :ال يمكن أن
يتعلم طالب السباحة بدون أن يباشر ويمارس السباحة بنفسه ( بدير  8738 ،ه  ،ص ) 831
ثامنا :إستراتيجية التعلم باالكتشاف:
عرفها الوكيل (8777م ،ص  )27هو التعلم الذي يحدث كنتيجة لمعالجة المعلومات ،وتركيبها ،وتحويلها حتى يصل
إلى معلومات جديدة.
أهمية إستراتيجية التعلم باالكتشاف في التعلم النشط:
تتضح أهمية التعلم باالكتشاف من خالل ما ذكرته بدير ( 8721ه ،ص  )878 – 873النقاط اآلتية:
 يساعد التعلم باالكتشاف المتعلم على تعلم كيفية تتبع الدالئل ،وتسجيل النتائج ،وبذلك يتمكن من التعامل مع
المشكالت الجديدة.


يوفر للمتعلم فرصا عديدة للتوصل إلى استدالالت باستخدام التفكير المنطقي ،سواء االستقرائي أو
االستنباطي.

 يشجع التعلم باالكتشاف التفكير الناقد ،ويعمل على المستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب والتقويم.
 يعوّد المتعلم على التخلص من التسليم للغير ،والتبعية التقليدية.
 يحقق نشاط المتعلم وإيجابيته في اكتشاف المعلومات ،مما يساعده على االحتفاظ بالتعلم.
 يساعد على تنمية اإلبداع واالبتكار.
 يزيد من دافعية الطالب نحو التعلم ،بما يوفره من تشويق وإثارة يشعر بها المتعلم أثناء اكتشافه للمعلومات
بنفسه.
 ينقل مركز العملية التعليمة من المعلم للمتعلم.
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تاسعا  :إستراتيجية التعلم الذاتي:
عرف عامر (  8720ه ،ص  ) 827التعلم الذاتي بأنه األسلوب الذي يقوم فيه الفرد بالمرور بنفسه على المواقف
التعليمية المختلفة؛ الكتشاف المعلومات واالتجاهات والمهارات ،بحيث ينتقل محور االهتمام من المعلم إلى المتعلم.
أهمية إستراتيجية التعلم الذاتي في التعلم النشط:
هي من استراتيجيات التعلُّم النشط التي تتيح فرصة توظيف المهارات بفاعلية عالية ،مما يسهم في تطوير اإلنسان
سلوكيا ً ومعرفيا ً ووجدانيا ً ،وتزويده بسالح هام يم ِّكنه من استيعاب معطيات العصر القادم ،وهو نمط من أنماط التعلُّم
الذي يُ َعلَّ ُم فيه الطالب كيف يتعلم ما يريد هو بنفسه أن يتعلمه.
وتتضح أهمية هذه اإلستراتيجية من خالل ما ذكره بدير ( 8721ه )823 ،في النقاط اآلتية


إن التعلم الذاتي كان وما زال يلقى اهتماما كبيرا من علماء النفس والتربية ،باعتباره أسلوب التعلم األفضل،
ويعتمد على دافعيته للتعلم.

 يأخذ المتعلم دورا إيجابيا ونشيطا في التعلم.
 ي ّمكن التعلُّم الذاتي الدارس من إتقان المهارات األساسية الالزمة لمواصلة تعليم نفسه بنفسه ،ويستمر معه
مدى الحياة.
 إعداد األبناء للمستقبل وتعويدهم تحمل مسؤولية تعلُّمهم بأنفسهم.
 تدريب الطالب على حل المشكالت وإيجاد بيئة خصبة لإلبداع.
 إن العالم يشهد انفجارا معرفيا متطورا باستمرار ال تستوعبه نظم التعلُّم وطرائقها ،مما يُ َح ِّت ُم وجود
إستراتيجية تمكن الدارس من إتقان مهارات التعلُّم الذاتي؛ ليستمر التع ُّل ُم معه خارج المدرسة ،وحتى مدى
الحياة.
ويرى الباحث مما سبق عرضه :أن االستراتيجيات السابقة بينها قاسم مشترك واحد ،وهو :أن الطالب هو مركز
العملية التعليمية ،وهي تسعى إلى إشراك الطالب في عملية التعلم ،وجعله متعلما نشطا وإيجابيا في عملية التعلم بدال
من الطرق التقليدية التي كانت تجعل من المعلم محور العملية التعليمة والمتعلم مجرد متلقي سلبي يعتمد على االستماع
والحفظ والتكرار.

المبحث الثالث :األدوار المطلوبة في التعلم النشط
أوال :دور المعلم في التعلم النشط:
تغير دور المعلم في التعلم النشط ،حيث لم يعد هو الملقن ،والمصدر الوحيد للمعلومة ،بل أصبح الموجه والمرشد
والميسر للتعلم ،وال يسيطر على الموقف التعليمي كما في النمط التقليدي ،ولكنه يدير الموقف التعليمي إدارة ذكية،
ويهيئ تالميذه ،ويساعدهم تدريجيا على القيام بأدوارهم الجديدة ،واكتساب الصفات والمهارات الحياتية ،فقد ذكر
كاشيون وبالمبري (المراعي  8787 ،ه  ،ص ص  ) 03- 72أدوارا ينبغي للمعلم القيام بها منها:
 يعمل على تشجيع الطالب ومساعدتهم على التعلم.
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 يسعى إليجاد التوازن بين األنشطة التعليمية الفردية والجماعية.
 يركز على القضايا الخاصة بأخالقيات التعلم والتعليم.


المعلم في التعلم النشط يحافظ على سير العملية التعليمة كما خطط لها ،من حيث قيام الطالب باألنشطة
الطالبية.

 مدرب للطلبة على التعلم النشط مع مناقشتهم بالتمارين التي يتم طرحها عليهم.
 يتعدى دوره من مالحظ إلى دور الباحث ،والموثق للمعلومات واألنشطة التي يقوم بها الطالب.
 يتعدى دوره كمخطط للمنهج الدراسي إلى دوره كشريك في بناء المعرفة.
 يعتبر شريكا للوالدين الحقيقيين في تثقيف الطالب.
 لم يعد كشخص موصل للمعلومات فقط ،بل أيضا كشخص يصغى للطلبة ،ويعمل على إثارتهم ،والتفاوض
معهم بشأن المعاني واألفكار واآلراء التي يتم طرحها ،ومناقشتها في الجلسة التعليمة.
 التوجيه واإلرشاد للطالب.
 تيسير المعارف والمعلومات في عملية التعلم.


المحافظة على العالقات االجتماعية بين الطالب ،والبعث والدعم لها ،حتى تكون العالقات على الوجه
األكمل واألمثل ،بحيث تكون العالقة بينهم إيجابية داعمة للتعلم داخل الفصل ،وعلى المستوى المحلي.

 مساهم فعال في إقامة البرامج المدرسية ،ولما يتعلمه الطلبة ،وليس كمطبق لها فقط .وذلك بقيامه بتقييم
البرامج المقدمة للكشف عن مدى مالءمتها للطلبة ،ومن حيث تحقيقها لألهداف التي وضعت من أجلها.
ثانيا :دور الطالب في التعلم النشط:
حتى تكتمل عملية التعلم النشط بفاعلية ونجاح ،فإن األمر ال يقتصر على دور المعلم فقط ،بل البد من قيام الطالب
بالدور األهم واألكثر حيوية ،من تحمل مسؤولية تعلم نفسه بنفسه تحت إشراف معلمه.
ذكر زيتون (  2333م ،ص ص  ) 828 – 828أن هناك أدوار ينبغي للطالب القيام بها في عملية التعلم النشط منها
:


الرغبة الحقيقة للمشاركة في الخبرات التعليمية ،واألنشطة التي تقام داخل الحجرة الدراسية أو خارجها .وتقدير
قيمة تبادل األفكار واآلراء مع اآلخرين.

 أن يفهم الطالب أن نموه وتطوره كفرد يبدأ من ذاته ،وذلك بسعيه إلى تعليم نفسه ،والبحث عن المعارف والعلوم
بنفسه ،مسترشدا بتوجيهات معلمه.


أن يتقبل الطالب النصائح واالقتراحات من المعلمين والمهتمين والمتخصصين على أساس من المودة والصداقة
والتفاهم .وثقة الطالب بقدراته في التعامل بنجاح مع البيئية التعليمية التعلمية المحيطة به.
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دور الطالب في التعلم النشط المشاركة والعمل ضمن مجموعات صغيرة ،من أجل التعلم وتبادل األفكار واآلراء،
وممارسة التفكير والتحليل في حل المشكالت التي تواجهه في عملية التعلم ،أو في حياته ،بحيث يق ِّد ُم حلوال ذكية
لها ،كما يفكر تفكيرا تأمليا إيجابيا في طريقة تعلمه ،وجودة هذا التعلم ونوعيته ،كما أنه باحث عن مصادر
المعرفة ،ويصل إليها ،ويتواصل معها بفاعلية وكفاءة ،كما أنه ناقد للتعلم وطريقته ومناقش ومحاور في عملية
التعلم.

كما تجدر اإلشارة إلى أن المبحث أقتصر على أدوار المعلم والطالب في التعلم النشط ألنهما هما أساس العملية
التعليمية إال أن مدير المدرسة وولي األمر وكذلك المشرف التربوي لهم دور بارز وهام في المساهمة في تفعيل التعلم
النشط أو تعويقه.
الفصل الثاني :معوقات التعلم النشط بالمرحلة المتوسطة وتحنه عدة مباحث:
هناك بعض المعوقات التي تؤثر في العملية التعلمية التعليمية ،وتعيق تقدمها ،وهي كما ذكر البعض معوقات تتعلق
بالبيئة المدرسية ،وبالمقررات الدراسية ،أو بالمعلم والطالب ،وفي هذا الفصل سيتناولها الباحث كما يلي:
المبحث األول :معوقات تتعلق باإلدارة المدرسية.
أشار رسمي (2332م  ،ص ) 880

إلى بعض المعوقات التي تتعلق باإلدارة المدرسية فقد ذكر أن:

 المركزية في اإلدارة التعليمية في اتخاذ القرار وسيادة الروتين والتشدد في العمل.
 غياب الدعم ،والحوافز لمديري المدارس من قبل اإلدارات التعليمة.
 عدم قبول التغيير من قبل بعض مديري المدارس.
 عدم النظر إلى اإلدارة المدرسية أنها مهنة.
كما أوضح الصرن ( التمية اإلدارية  ، 2332 ،ص )03إن من المعوقات اإلدارية ما يلي - :
 عدم وجود التدريب الكافي لمديري المدارس على مفهوم واستراتيجيات التعلم النشط.
 عدم تفهم مدير المدرسة للظروف الجديدة للعملية التعليمية.
 ضعف مرونة المدير وعدم قدرته على اتخاذ القرار الذي يخدم عملية التعلم.
 مقاومة المدير للتغيير في عملية التعلم.
كما اتفق كل من عابدين والمعايطة (عابدي والمعايطة ،2330 ،ص  )771على بعض المعوقات منها:


عدم توفر اإلمكانات الالزمة لإلدارة المدرسية للقيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليها.

 عدم توفر األبنية ،والقاعات المجهزة بالوسائل التعليمة التي يحتاجها التعلم النشط
 اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطالب وعدم التقيد باألعداد المطلوبة لكل مدرسة.


عدم مقدرة المدير على التواصل مع أولياء األمور وتفعيل مجالس اآلباء.

المبحث الثاني :معوقات تتعلق بالبيئة الدراسية.
أشارت عبيد ( ،2337ص  )28إلى بعض المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية منها:
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الحالة النفسية للطالب من حيث عدم تهيئة الجو المناسب لتعلم الطالب.

 عدم إثراء البيئة المدرسية باألنشطة التي تُفَ ِّع ُل دَوْ َر الطالب.
 ازدحام الصفوف الدراسية بشكل ال يُ َم ِّكنُ المعلمين من استخدام أساليب التعلم الحديثة.


النقص في إتقان بعض المهارات األساسية لطالب المرحلة المتوسطة.

المبحث الثالث :معوقات تتعلق بالمقررات الدراسية.
هناك معوقات تتعلق بالمقررات الدراسية ،فقد ذكر الدمرداش (  ، 2331ص : ) 80
 قلة الترابط بين أجزاء المادة التعليمية.
 عدم توافق المنهج الدراسي مع رغبات وميول الطالب.
 عدم ارتباط المقررات الدراسية بالواقع التعليمي.
 تَ َر ُّك ُز المقررات الدراسية على الكم.
 قلة النشاطات التعليمية المختلفة التي تُ َحفِّ ُز الطالب على التعلم.
المبحث الرابع :معوقات تتعلق بالمعلم.
ذكر سعادة وآخرون (  ، 2330ص ص ) 10 380أن المعلم عند تطبيقه ألي موضوع حديث النشأة يواجه معوقات
ومخاوف متعددة ،ومن بين أهم المعوقات التي يواجهها عدم الشعور بالقدرة على السيطرة على مجريات األمور داخل
غرفة الصف ،وعدم الشعور بالثقة بأنفسهم كمعلمين ذوي كفاءة ،وكذا عدم الحصول على مهارات تعليمية مناسبة
لتطبيق التعلم النشط داخل الحجرة الدراسية ،وكذلك الخوف من النقد من قبل اإلدارة أو المعلمين الذين ال يستخدمون
أساليب التعلم النشط.
ومما ال شك فيه أن المعلم في بعض األحيان يقاوم فكرة التغيير ،وخاصة تلك الموجودة لدى المعلمين الذين لديهم
سنوات طويلة من العمل في هذا الميدان ،حيث أنه يكون قد تعود على آلية معينة ،ونمط محدد في تنفيذه للمواضيع،
ويكون غير متقبل لهذا التغيير.
وقد يشكل النقص في األجهزة والمعدات والمواد واألدوات ،وكذلك إعداد وإنتاج الوسائل التعليمية جهدا ووقتا كبيرين،
مما يحول دون إمكانية تطبيق المعلم لموضوع واستراتيجيات التعلم النشط داخل الحجرة الدراسية ،ومن المعوقات –
أيضا-التي تواجه المعلم كذلك :اعتقاده ب أن تطبيق أساليب التعلم النشط في غرفة الصف تشكل عبئا ثقيال على تغطية
وإنهاء المنهج الدراسي المقرر ،وأنه مضيعة للوقت مما يجعل المعلم يتجه للتمسك باألساليب التقليدية ،والتخلي عن
استراتيجيات التعلم النشط وفلسفته .فالمعلم شأنه شأن جميع محاور العملية التعليمية األخرى ،ينتظره العديد من
الصعوبات والمعوقات التي تحول بينه وبين تحقيق أهداف العملية التعليمة.
كما أشار الروسان ومراعي ( 8773ص ص  )73 – 72لبعض المعوقات:
 قلة اهتمام المعلم بما يعلمه لتالميذه ،من حيث عدم العناية بصياغة األهداف صياغة جيدة.
 عدم توضيح عناصر الموقف التعليمي التعلمي ،وقلة التنويع في تقديم المثيرات التعليمية.
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 عزوف المعلم عن استخدام وسائل تعليمية وتقنيات تربوية حديثة.
 عدم تكوين المعلم قيَ ًما واتجاهات لدى تالميذه.


قلة استخدام المعلم ألساليب التعزيز عند الطالب ،وعدم استخدام طرائق التعلم الحديثة التي تؤكد فاعلية
الطالب في الموقف التعليمي.

 عدم التنويع في أساليب التقويم التي يستخدمها.
 عدم قيام المعلم بإجراء تغذية راجعة بين كل موقف تعليمي وآخر.
وقد قام سورطي ( ) 218 ، 2337بدراسة حول المعوقات التي تعترض المعلم ،وتحول دون تطبيقه لدرسه بالشكل
المطلوب ،فمن أبرز ما جاء في تلك الدراسة ما يلي:
 ضخامة العبء الملقى على كاهل المعلم.
 انخفاض دافعية المعلمين للتدريس ،وضعف كفايتهم.
 ضعف إعداد المعلمين قبل الخدمة.
 ضعف إعداد المعلمين أثناء الخدمة.
 ضعف مشاركة المعلمين في عملية اتخاذ القرار التربوي.
المبحث الخامس :معوقات تتعلق بالطالب.
يواجه الطلبة بعض المعوقات عند تطبيق التعلم النشط ،كعدم مشاركتهم بفاعلية كبيرة أثناء تعلمهم ،وعدم تمكنهم من
تعلم مواد المنهج المدرسي المختلفة بشكل كاف ،باإلضافة إلى عدم استخدامهم لمهارات التفكير العليا ،كالتحليل
والتركيب والتقويم ،وأيضا عدم مرورهم بالخبرات واألنشطة التعليمة المناسبة.
ويرى بونويلبان ( 2330م ،ص  )738أ ن المعوقات التي تواجه الطالب تأتي من منطلق التعود واالعتماد على
أساليب التعلم التقليدي ،وعدم الرغبة في التغيير ،وبالتالي عدم المشاركة الفاعلة في التعلم النشط ،وكذلك عدم الخبرة
الكافية للطالب بأساليب التعلم النشط ،باإلضافة إلى ضعف الثقة بالنفس.
كما أشارت بدير (  ) 882، 8731الي بعض معوقات التعلم النشط بالنسبة للطالب  ،يجدر بالباحث ذكرها كما يلي :
 ضعف إلمام الطالب في مهارات الحاسب ،والتي يحتاجها التعلم النشط .وتقديره ألهمية المحاورة والمناقشة
مع األخرين.
 عدم مشاركته في األنشطة الالصفية ،والتي قد تكون لها عالقة في التعلم النشط ،مثال ذلك :القيام برحلة إلى
منشأة صناعية للوقوف على طبيعة عمل المصنع؛ ليستقي الطالب الخبرات مباشرة من مصادرها،
 عدم إدراك الطالب في أن نموه المعرفي وإتقانه للمهارات يبدأ من ذاته،
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عدم تقبل الطالب للتوجيهات والنصائح من المعلم للحفاظ على سير عملية التعلم النشط.



وتجدر اإلشارة أن هذه المعوقات ستتضح بصورة أكبر وأوضح من خالل الدراسة الميدانية في الفصلين.
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إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافها.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة المتوسطة بمدارس المدينة المنورة للبنين في
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (8733-8732هـ) .وكان عددهم  232من أصل  333بنسبة % 88
عينة الدراسة :ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث الطريقة العشوائية ،وتوزيع االستبانة على كافة أفراد مجتمع
الدراسة ،حيث تكونت عينة المعلمين من ( )232معلما ً أي يمثلون نسبة ( )%88.0من مجتمع الدراسة .والجداول
التالية توضح توصيف توزيع عينة الدراسة كالتالي:

نتائج الدراسة وتفسيرها:
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة باإلدارة المدرسية؟
ولإلجابة على السؤال؛ تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات العينة على
عبارات المجال ،وكانت النتيجة كما يبينها الجدول التالي.
جدول رقم ( )0البيانات الوصفية للمحور األول :المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات العينة على
عبارات المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية مرتبة تنازليا بحسب متوسطاتها.

2

عدم توفر ميزانية خاصة إلدارة المدرسة تسهم في استخدام

الحسابي المعياري
2.00

3.00

11.8

ترتيب

رقـم

العبارات

المتوسط االنحراف النسبة%

درجة
المعوق

8

كبيرة

التعلم النشط.
النقص في تدريب العاملين بالمدرسة على مفهوم

8

2.31

3.07

87.0

2

كبيرة

واستراتيجيات التعلم النشط.
8

عدم تبني إدارة المدرسة لفكرة التعلم النشط.

2.30

3.81

81.3

3

كبيرة

1

تركيز إدارة المدرسة على األعمال الروتينية أكثر من

2.37

3.02

88.7

7

كبيرة

التعلم النشط.
83

يتطلب تطبيق التعلم النشط في المدرسة إعادة النظر في

2.28

3.08

80.8

0

متوسطة

األساليب والممارسات اإلدارية القائمة.
7

عدم وضع التعلم النشط في االعتبار عند تقييم المعلم.

2.22

3.07

87.3

0

متوسطة

3

مقاومة بعض المديرين للمستجدات في العملية التعليمية.

2.37

3.80

07.8

8

متوسطة

7

اعتقاد بعض مديري المدارس أن التعلم النشط ال يوفر

2.37

3.00

01.8

1

متوسطة

النظام داخل المدرسة.
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مقاومة العاملين بالمدرسة للتغيير من أجل تطبيق التعلم

0

2.33

08.8

3.00

متوسطة

7

النشط.
0

عدم اهتمام اإلدارة المدرسية بالتعلم النشط.

8.71

3.02

00.7

متوسط إجمالي المحور األول

4.42

1.40

%02.7

متوسطة

83

متوسطة

يوضح الجدول ( )0أن مجال المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية حصل على متوسط عام ( )2.27بتقدير لفظي
(متوسطة ،وحسب الفقرات فقد تراوحت متوسطاتها بين ( )8.71 -2.00وحصلت أربع عبارات على تقدر (كبيرة) فيما
حصلت ست منها على تقدير (متوسطة) ،وتعكس النتيجة قناعة العينة أن حضور هذه المعوقات ،بشكل متوسط ،السؤال
الثاني :والذي ينص على " ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالبيئة المدرسية ؟ " والجدول التالي يجيب على هذا
السؤال .جدول رقم ( ) 88
البيانات الوصفية للمحور الثاني :المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية

3

الستخدام التعلم النشط.
عدم وضوح الرؤية بين التعلم
النشط والتعلم التقليدي
قلة معامل الحاسب المزودة
باإلنترنت داخل المدرسة.
القصور

في

إعداد

متوسط

2

عدم مالئمة المبنى المدرسي

انحراف

8

تكرار نسبة %تكرار نسبة%

تكرار نسبة%

النسبة %

رقـم العبارات

موافق

ترتيب

موافق بشدة

غير موافق

38 13،2 810

80،7

7

3،7

2،803

72،8 3،037

8

88 08،2 872

33،0

87

1،2

2،033

17،3 3،077

7

83 00،0 802

33،2

83

7،3

2،082

18،8 3،083

2

وتجهيز

 7المكتبة المدرسية بما يخدم التعلم 78 08،3 833

37،2

1

3،7

2،037

17،0 3،000

3

النشط.
عدم توفر اإلمكانات والمقاعد
 0التي تساعد في تطبيق التعلم 880 70،0 831

03،3

1

3،7

2،738

18،3 3،002

0

النشط
822 77،7 833

02،0

8

3،3

2،787

13،0 3،002

8

 0صغر حجم الغرفة الدراسية.

71

827 72،2

03،7

83

7،3

2،387

87،3 3،001

7

 1القصور في تهيئة مناخ البيئة 71

827 72،2

00،0

0

2،2

2،738

13،3 3،033

1

8

عدم تناسب الفصول الدراسية
مع اعداد الطالب.
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الصفية الجيدة الستخدام التعلم
النشط.
7
83

عدم تشجيع الطالب المشارك
داخل الفصل.
القصور في توزيع األدوار داخل
الفصل
القصور

في

تهيئة

18

820 37،7

07،3

20

2،278 83،1

87،8 3،033

88

87

837 37،8

08،8

87

2،207

80،3 3،071

83

1،2

وإعداد

 88التجهيزات الصفية الالزمة للتعلم 882 77،8 887

71،2

0

2،0

2،700

12،2 3،077

0

النشط.
82

التركيز على الطالب المتميزين
في المشاركة داخل الفصل.

80

830 32،1

متوسط إجمالي المحور الثاني

2،737

االنحراف المعياري

3،337

النسبة المئوية

01،2

28

7،8

2،238

87،0 3،033

82

% 18،33

يوضح الجدول البيانات الوصفية من حيث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
والترتيب الستجابات عينة الدراسة للمحور الثاني المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية  ،وجاءت نتائج أكبر تكرار للمحور
في العبارة رقم (  ) 8والتي تنص على " عدم مالئمة المبنى المدرسي الستخدام التعلم النشط " بنسبة مئوية بلغت
( )%13،23وبتكرار ( )810في اإلجابة موافق بشدة ،أما أقل نسب فكانت في العبارة رقم (  ) 1والتي تنص على "
القصور في تهئية مناخ البيئة الصفية الجيدة الستخدام التعلم النشط " بنسبة مئوية بلغت ( )%2،23وتكرار قدره ( )0في
اإلجابة بغير موافق  ،ومن حيث الترتيب جاءت العبارة رقم (  ) 8في الترتيب األول للمحور بمتوسط حسابي قدره
( )2،803ونسبة مئوية بلغت ( ،)%72،83وجاءت العبارة رقم (  ) 82في الترتيب األخير للمحور بمتوسط حسابي قدره
( )2،238ونسبة مئوية بلغت ( ،)%87،03أما المتوسط الحسابي للمحور الثاني فقد بلغ ( )2،737وانحراف معياري قدره
( )3،337ونسبة مئوية بلغت ( )%13،33أي بدرجة معوق عالية.
السؤال الثالث :والذي ينص على " ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمقررات الدراسية؟
" والجدول التالي يجيب على هذا السؤال.
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جدول رقم ( )91البيانات الوصفية للمحور الثالث :المعوقات المتعلقة بالمقررات الدراسية

متوسط

طول المحتوى للمادة الدراسية801 .

01،8

00

23،8

87

1،2

انحراف

8

تكرار نسبة %تكرار

نسبة %تكرار نسبة%

النسبة %

رقـم العبارات

موافق

ترتيب

موافق بشدة

غير موافق

10،0 3،038 2،077

8

عدم توافق بعض المقررات
2

الدراسية مع رغبات وميول 832

00،7

10

30،0

80

0،0

13،0 3،088 2،037

2

الطالب
3

المقرر الدراسي غير مرتبط
بالواقع التعليمي.
قلة

7

األنشطة

التعليمة

77

73،0

831

70،0

33

82،7

80،7 3،087 2،280

3

في

المقررات التي تحفز الطالب 08

20،3

872

08،2

27

82،0

88،3 3،037 2،831

7

على التعلم النشط.
0

عدم الترابط بين أجزاء المادة
التعليمية.

70

87،7

877

02،8

73

81،0

08،3 3،088 2،337

83

تركيز بعض المقررات الدراسية
0

على النواحي المعرفية وإهمال 07

20،7

800

08،2

88

8،3

82،8 3،077 2،818

0

الخبرات الحياتية للطالب.
عدم مراعاة بعض المقررات
8

الدراسية للفروق الفردية بين 03

28،2

878

03،7

22

7،0

82،0 3،013 2،888

8

الطالب.
1

كثرة المفاهيم والمصطلحات
المجردة في كثير من المناهج.

83

33،2

870

02،7

80

0،7

87،7 3،007 2،233

7

افتقار بعض المقررات الدراسية
7

لألنشطة المصاحبة التي تدعم 07

27،8

837

07،7

27

83،3

83،8 3،037 2،877

0

التعلم النشط.
83

غموض

المعلومات

لبعض

المقررات الدراسية.
متوسط إجمالي المحور الثالث

150

00

21،7

833

08،3

33

87،2

88،7 3،037 2،872

2،270
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3،370

االنحراف المعياري

% 87،13

النسبة المئوية

يوضح الجدول البيانات الوصفية من حيث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
والترتيب الستجابات عينة الدراسة للمحور الثالث المعوقات المتعلقة بالمقررات الدراسية  ،وجاءت نتائج أكبر تكرار
للمحور في العبارة رقم (  ) 8والتي تنص على " طول المحتوى للمادة الدراسية " بنسبة مئوية بلغت ()%01،83
وبتكرار ( ) 801في اإلجابة موافق بشدة ،أما أقل نسب فكانت في العبارة رقم (  ) 2والتي تنص على " عدم توافق بعض
المقررات الدراسية مع رغبات وميول الطالب "بنسبة مئوية بلغت ( )%0،03وتكرار قدره ( )80في اإلجابة بغير موافق
 ،ومن حيث الترتيب جاءت العبارة رقم (  ) 8في الترتيب األول للمحور بمتوسط حسابي قدره ( )2،077ونسبة مئوية
بلغت ( ،)%10،03وجاءت العبارة رقم (  ) 0في الترتيب األخير للمحور بمتوسط حسابي قدره ( )2،337ونسبة مئوية
بلغت ( ،)%08،33أما المتوسط الحسابي للمحور األول فقد بلغ ( )2،270وانحراف معياري قدره ( )3،370ونسبة مئوية
بلغت ( )%87،13أي بدرجة معوق متوسطة.
السؤال الرابع :والذي ينص على " ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمعلم؟ " والجدول التالي يجيب على هذا
السؤال.
جدول رقم ( )91البيانات الوصفية للمحور الرابع المعوقات المتعلقة بالمعلم

المناسب

للتعلم النشط

متوسط

8

وضع

المعلم

انحراف

عدم

تكرار نسبة %تكرار

نسبة %تكرار نسبة%

النسبة %

العبارات

موافق

ترتيب

رقـم

موافق بشدة

غير موافق

للوقت
عند 881

03،7

17

30،2

33

82،7

87،3 3،837 2،387

7

تخطيطه لدروسه
2
3

ابتعاد المعلم عن التعلم النشط
لحاجته لجهد أكبر.
كثرة األعمال المطلوبة من
المعلم.

838

70،8

833

73،8

20

83،1

81،7 3،001 2،303

0

823

08،8

832

77،3

83

7،3

12،0 3،018 2،787

2

اعتقاد المعلم أن استخدام التعلم
7

النشط

يعيق

إنهاء

المقرر 01

20،3

870

02،7

21

82،8

88،3 3،070 2،827

82

الدراسي.
0

عد م إلمام المعلم باستراتيجيات
التعلم النشط

151

00

21،3

808

00،8

80

0،7

83،8 3،003 2،288

1
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ضعف قدرة المعلم على إدارة
0

الصف أثناء استخدام التعلم 38

80،7

870

02،0

03

28،0

07،1 3،088 8،777

87

النشط
8
1

رفض المعلم لكل جديد في
العملية التعليمة
النقص

في

تدريب

المعلم

الستخدام التعلم النشط.

30

80،0

78

37،2

07

27،8

873

03،3

70،3 830
23

7،7

00،1 3،822 8،833

80

83،3 3،077 2،871

7

ندرة الحوافز المقدمة للمعلم
7

الذي يستخدم إستراتيجيات التعلم 820

07،3

70

73،7

88

7،8

13،2 3،011 2،770

8

النشط.
83

اعتقاد بعض المعلمين أنه مازال
محور العملية التعليمة.
ندرة

88

إطالع

المعلم

00

21،3

828

07،8

73

88،2

83،3 3،000 2،831

83

على

الدراسات واألبحاث الجديدة في 838

73،0

881

03،7

83

0،0

87،3 3،078 2،387

7

مجال التعلم النشط
عدم توفر المهارات الالزمة لدى
82

المعلم في تقويم الطلبة في 73

73،8

820

03،7

87

0،3

81،3 3،017 2،378

8

تطبيقات التعلم النشط.
ضعف المقدرة عند المعلم على
83

التواصل مع أسرة الطالب لدعم 11

72،8

827

03،7

7

3،7

87،0 3،002 2،311

3

تطبيقات التعلم النشط.
87

اهتمام المعلم بتقييم طالبه من
خالل الحفظ

00

21،7

838

07،8

27

82،0

82،3 3،028 2،803

88

حرص المعلم على إنجاز درسه
80

أكثر من سعية لتحقيق أهداف 88

33،0

838

00،0

33

82،7

82،0 3،038 2،888

83

الدرس.
80

عدم مراعاة المعلم للفروق
الفردية بين الطالب.

152

77

28،8

880

03،3

08

21،7

07،8 3،837 8،722

80
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متوسط إجمالي المحور الرابع

2،283

االنحراف المعياري

3،337

النسبة المئوية

% 83،03

يوضح الجدول البيانات الوصفية من حيث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
والترتيب الستجابات عينة الدراسة للمحور الرابع المعوقات المتعلقة بالمعلم  ،وجاءت نتائج أكبر تكرار للمحور في
العبارة رقم (  ) 0والتي تنص على " عد م إلمام المعلم باستراتيجيات التعلم النشط " بنسبة مئوية بلغت ()%00،83
وبتكرار ( )808في اإلجابة موافق ،أما أقل نسب فكانت في العبارة رقم (  ) 83والتي تنص على " ضعف المقدرة عند
المعلم على التواصل مع أسرة الطالب لدعم تطبيقات التعلم النشط" بنسبة مئوية بلغت ( )%3،73وتكرار قدره ( )7في
اإلجابة بغير موافق  ،ومن حيث الترتيب جاءت العبارة رقم (  ) 7في الترتيب األول للمحور بمتوسط حسابي قدره
( )2،707ونسبة مئوية بلغت ( ،)%13،23وجاءت العبارة رقم (  ) 8في الترتيب األخير للمحور بمتوسط حسابي قدره
( )8،833ونسبة مئوية بلغت ( ،)%00،13أما المتوسط الحسابي للمحور الرابع فقد بلغ ( )2،283وانحراف معياري قدره
( )3،337ونسبة مئوية بلغت ( )%83،03أي بدرجة معوق متوسطة.
السؤال الخامس :والذي ينص على " ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالطالب؟ " والجدول التالي يجيب على هذا
السؤال.
جدول رقم ( )41البيانات الوصفية للمحور الخامس :المعوقات المتعلقة بالطالب

في عملية التعلم النشط.
افتقاد الطالب لمهارات الحوار
والمناقشة.

متوسط

2

افتقاد الطالب الدافعية للمشاركة

انحراف

8

تكرار نسبة %تكرار

نسبة %تكرار نسبة%

النسبة %

رقـم مستحدثات تقنيات التعليم

موافق

ترتيب

موافق بشدة

غير موافق

873

03،3

10

38،8

0

2،0

10،7 3،070 2،081

8

837

07،7

18

38،0

0

2،0

10،1 3،070 2،083

2

عدم إلمام الطالب في مهارات
 3الحاسب التي تختص بالتعلم 887

77،8

838

70،8

88

7،8

18،0 3،010 2،777

7

النشط
7
0

خجل الطالب في المشاركة
الفاعلة في عملية التعلم النشط.
عدم إلمام الطالب بالمهارات
القيادية

153

التي تطلبها

بعض

10

30،0

830

01،2

82

0،2

88،2 3،000 2،380

8

83

38،0

807

00،7

0

2،2

80،7 3،038 2،273

88

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

استراتيجيات التعلم النشط.
0
8
1

عدم رغبة الطالب للمشاركة في
األنشطة.
عدم تقدير الطالب لقيمة تبادل
األفكار واآلراء مع اآلخرين
عدم إدراك الطالب بأن نموه
وتطوره كفرد يبدأ من ذاته

07

28،0

808

00،8

88

8،3

83،7 3،000 2،233

87

88

33،0

878

03،7

87

0،3

87،7 3،007 2،270

83

87

37،8

878

03،7

0

2،0

88،2 3،081 2،380

8

عدم تقبل الطالب للتوجيهات
7

والنصائح من المعلم للحفاظ على
سير عملية التعلم النشط كما

80

32،1

873

03،3

80

0،7

80،3 3،080 2،207

82

خطط لها.
عدم ثقة الطالب بقدراته في
 83التعامل مع البيئة التعليمية 17

30،2

837

08،1

87

0،3

80،8 3،088 2،332

83

التعلمية المحيطة به.
عدم قدرة الطالب على توظيف
88

المعارف

والمهارات

واالتجاهات التي اكتسبها في

10

30،0

837

07،7

1

3،7

88،8 3،073 2،332

0

مواقف تعلمية وحياتية جديدة.
82

عدم التزام الطالب ببذل الجهد
المطلوب في التعلم النشط.

833

73،8

823

08،8

82

0،2

87،3 3،013 2،387

0

الضعف العام لدى بعض الطلبة
 83في المهارات األساسية الالزمة 883

71،8

882

81،3

8

3،3

18،7 3،008 2،708

3

في التعلم النشط
عدم مقدرة الطلبة على التفاعل
 87مع أساليب تقويم آدائهم في التعلم 11

38،7

821

00،2

80

0،7

88،3 3،070 2،383

7

النشط
متوسط إجمالي المحور الخامس

2،301

االنحراف المعياري

3،377
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% 81،03

النسبة المئوية

يوضح الجدول البيانات الوصفية من حيث التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري
والترتيب الستجابات عينة الدراسة للمحور الخامس المعوقات المتعلقة بالطالب ،وجاءت نتائج أكبر تكرار للمحور في
العبارة رقم (  ) 0والتي تنص على " عدم إلمام الطالب بالمهارات القيادية التي تتطلبها بعض استراتيجيات التعلم النشط" .
بنسبة مئوية بلغت ( )%00،73وبتكرار ( ) 808في اإلجابة موافق  ،أما أقل نسب فكانت في نفس العبارة رقم (  ) 0بنسبة
مئوية بلغت ( )%2،23وتكرار قدره ( ) 0في اإلجابة بغير موافق  ،ومن حيث الترتيب جاءت العبارة رقم (  ) 8في
الترتيب األول للمحور بمتوسط حسابي قدره ( )2،081ونسبة مئوية بلغت ( ،)%10،73وجاءت العبارة رقم (  ) 0في
الترتيب األخير للمحور بمتوسط حسابي قدره ( )2،233ونسبة مئوية بلغت ( ،)%83،73أما المتوسط الحسابي للمحور
الخامس فقد بلغ ( )2،301وانحراف معياري قدره ( )3،377ونسبة مئوية بلغت ( )%81،03أي بدرجة معوق عالية.
جدول رقم ( )49ترتيب محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة
متوسط

انحراف

النسبة%

الترتيب

م

2،230

3،383

%87،03

7

2،737

3،337

%18،33

8

2،270

3،370

%87،13

3

7

المحور الرابع المعوقات المتعلقة بالمعلم

2،883

3،337

% 83،03

0

0

المحور الخامس المعوقات المتعلقة بالطالب 2،301

3،377

% 81،03

2

8
2
3

المحاور
المحور األول المعوقات المتعلقة باإلدارة
المدرسية
المحور الثاني المعوقات المتعلقة بالبيئة
المدرسية
المحور

الثالث

المعوقات

المتعلقة

بالمقررات الدراسية

يوضح الجدول ترتيب محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة من حيث
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبة المئوية ،وجاءت نتائج الترتيب كالتالي:
جاء في الترتيب األول المحور الثاني المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية بنسبة مئوية بلغت ()%18،33
جاء في الترتيب الثاني المحور الخامس المعوقات المتعلقة بالطالب بنسبة مئوية بلغت (.)% 81،03
جاء في الترتيب الثالث المحور الثالث المعوقات المتعلقة بالمقررات الدراسية بنسبة مئوية بلغت (.)%87،13
جاء في الترتيب الرابع المحور األول المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية بنسبة مئوية بلغت (.)%87،03
ثم جاء في الترتيب الخامس واألخير المحور الرابع المعوقات المتعلقة بالمعلم بنسبة مئوية بلغت (.)%83،03
والرسم البياني التالي يوضح ترتيب هذه المحاور.
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شكل رقم ( )0نسب ترتيب محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة.
السؤال السادس :والذي ينص على " إلى أي مدى تختلف معوقات التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة من
وجهة نظر المعلمين باختالف متغيرات خبرة المعلم ونوع المادة التي يدرسها؟ " والجداول التالية تجيب على هذا السؤال.
جدول رقم ()44
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAبين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً للمواد التي يدرسونها
م

المصدر

محاور االستبانة
المحور األول المعوقات

8

المتعلقة

باإلدارة

المدرسية

درجات
الحرية

بين المجموعات 0
داخل
المجموعات
المجموع

2

المتعلقة بالبيئة المدرسية المجموعات
المجموع

220
238

3228،010

المحور الثالث المعوقات
3

المتعلقة

بالمقررات

الدراسية

المجموعات
المجموع

7

المجموعات

المتعلقة بالمعلم

المجموع

0

المحور

الخامس

المعوقات

المتعلقة

بالطالب

156

المجموعات
المجموع

83،177

220

3018،778

80،723

238

3833،172
00،201

220

3070،288

238

3038،781

80،808

21،788

220

0080،807

27،223

238

0033،010
71،370

220

0732،708

238

0033،770

8،870

8،280

3،338

3،207

7،288

7،830

بين المجموعات 0
داخل

80،730

828،170

بين المجموعات 0
المحور الرابع المعوقات داخل

المربعات

"ف"

23،380

بين المجموعات 0
داخل

70،728
3820،807

بين المجموعات 0
المحور الثاني المعوقات داخل

مجموع المربعات

متوسط

قيمة

الداللة

3،017

3،802

3،873

3،710

80،378
27،383

3،013

3،000
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بين المجموعات 0
إجمالي المحاور

داخل

(االستبانة ككل)

المجموعات
المجموع

880،130

887،338

220

71730،087

3،077 288،307

238

77028،781

3،888

** دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.01  
* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.05  
يوضح الجدول عدم وجود تباين دال إحصائيا ً بين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً للمواد التي يدرسونها في جميع محاور االستبانة ،وإجمالي المحاور (االستبانة
ككل) ،مما يدل على اتفاق عينة الدراسة على تلك المحاور إجمالي المحاور (االستبانة ككل).
جدول رقم ()44
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAبين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً للمؤهل العلمي
م

المصدر

محاور االستبانة
المحور األول المعوقات

8

المتعلقة

باإلدارة

المدرسية

درجات
الحرية

بين المجموعات 2
داخل
المجموعات
المجموع

2

المتعلقة بالبيئة المدرسية المجموعات
المجموع

227
238

3228،010

المحور الثالث المعوقات
3

المتعلقة
الدراسية

7

بالمقررات

المجموعات
المجموع

87،032
83،778

70،801

227

3008،827

80،783

238

3833،172
0،773

227

3077،711

238

3038،781

المحور الرابع المعوقات بين المجموعات 2

157

المربعات

"ف"

23،317

بين المجموعات 2
داخل

27،337
3872،012

بين المجموعات 2
المحور الثاني المعوقات داخل

مجموع المربعات

متوسط

قيمة

71،200

الداللة

8،373

8،707

3،300

3،233

3،270
80،077

27،833

3،238

3،173

3،183

3،732
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داخل

المتعلقة بالمعلم

المجموعات
المجموع

0

المحور

الخامس

المعوقات

المتعلقة

بالطالب

227

0000،323

238

0033،010

بين المجموعات 2
داخل
المجموعات
المجموع

83،008

227

0728،770

238

0033،770

بين المجموعات 2
إجمالي المحاور

داخل

(االستبانة ككل)

المجموعات
المجموع

21،020

30،880
23،838

8،002

783،822

230،008

227

77871،308

8،832 287،022

238

77028،781

3،287

3،337

** دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.01  
*

دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.05  

يوضح الجدول عدم وجود تباين دال إحصائياً بين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً للمؤهل العلمي في جميع محاور االستبانة ،وإجمالي المحاور (االستبانة
ككل) ،مما يدل على اتفاق عينة الدراسة على تلك المحاور إجمالي المحاور (االستبانة ككل).
جدول ()42
داللة فروق اختبار " ت "  T-Testبين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس
المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً لنوع المؤهل العلمي
تربوي ن = 499غير تربوي ن =49
م محاور االستبانة

8
2

المحور األول المعوقات المتعلقة باإلدارة
المدرسية
المحور الثاني المعوقات المتعلقة بالبيئة
المدرسية

متوسط

انحرا
ف

متوسط

قيمة

انحراف "ت"

الداللة

3،730 3،133 3،718 28،887 3،803 22،728
3،170 3،838- 3،708 27،318 7،302 27،208

 3المحور الثالث المعوقات المتعلقة بالمقررات 3،838 3،380- 3،070 22،802 3،717 22،722
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الدراسية
3،802 3،380- 7،387 30،887 0،701 30،328

 7المحور الرابع المعوقات المتعلقة بالمعلم

 0المحور الخامس المعوقات المتعلقة بالطالب 3،008 3،788- 3،770 33،727 7،700 32،702
873،33 80،38 872،37

إجمالي المحاور (االستبانة ككل)

3

1

3

3،101 3،887- 7،133

** دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.01  
* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.05  
يوضح الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً لنوع المؤهل العلمي في جميع محاور االستبانة ،وإجمالي (االستبانة ككل) ،مما
يدل على اتفاق عينة الدراسة على تلك المحاور وإجمالي (االستبانة ككل).
جدول رقم ()47
تحليل التباين األحادي  One Way ANOVAبين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً لعدد سنوات الخبرة
م

المصدر

محاور االستبانة
المحور األول المعوقات

8

المتعلقة

باإلدارة

المدرسية

درجات
الحرية

بين المجموعات 3
داخل
المجموعات
المجموع

2

المتعلقة بالبيئة المدرسية المجموعات
المجموع

221
238

3228،010

المحور الثالث المعوقات
3

المتعلقة
الدراسية

159

بالمقررات

المجموعات
المجموع

المربعات

"ف"

77،037
83،781

72،301

33،810

221

3088،030

80،173

238

3833،172

بين المجموعات 3
داخل

871،021
3383،301

بين المجموعات 3
المحور الثاني المعوقات داخل

مجموع المربعات

متوسط

قيمة

883،020

221

3788،703

238

3078،787

الداللة

3،083

8،777

*3،383

3،823

38،172
80،207

2،718

3،301
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بين المجموعات 3
7

المحور الرابع المعوقات داخل
المجموعات

المتعلقة بالمعلم

المجموع

0

المحور

الخامس

المعوقات

المتعلقة

بالطالب

21،23

7،738

221

0080،312

21،137

238

0033،010

بين المجموعات 3
داخل
المجموعات
المجموع

838،370

إجمالي المحاور

داخل

(االستبانة ككل)

المجموعات
المجموع

3،280

30،077

221

0373،733

238

0033،770

بين المجموعات 3

3،138

23،008

8،037

8201،707

722،123

221

71303،323

8،777 282،380

238

77028،781

3،283

3،880

** دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.01  
* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.05  
يوضح الجدول وجود تباين دال إحصائياً بين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس
المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً لعدد سنوات الخبرة في المحور األول المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية ،وإليجاد اتجاه
تلك الفروق الدالة استخدم الباحث اختبار شيفه  Scheffeلتوضيح تلك الفروق.
وعدم وجود تباين دال إحصائيا ً في باق المحاور وإجمالي المحاور (االستبانة ككل) ،مما يدل على اتفاقهم على هذا
المحاور وإجمالي المحاور (االستبانة ككل).
جدول ()42
داللة الفروق بين المجموعات تبعا ً لعدد سنوات الخبرة لتحديد اتجاه الداللة باستخدام اختبار شيفه Scheffe Test
للمحور األول المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية
المتوسط

7-9

الحسابي

سنوات
-

المجموعات

العدد

من  0-8سنوات

88

87،011

من 83-0سنوات

23

22،303

من  80-88سنة

22،071 887

160

 91-2سنوات  97-99سنة

أكثر من  97سنة

2،702-

*3،837-

*2،708-

-

3،078-

3،717-

-

3،801
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أكثر من  80سنة

80

-

22،073

** دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.01  
* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.05  
يوضح الجدول اتجاه فروق الداللة بين المجموعات تبعا ً لعدد سنوات الخبرة باستخدام اختبار  Scheffe Testللمحور
األول المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية ،حيث جاءت الداللة لصالح المجموعات تبعا ً للترتيب التالي:
بين من  0-8سنوات ومن  83 – 0سنوات بقيمة غير دالة ولصالح من  80 – 88سنة.
بين من  0-8سنوات ومن  80 – 88سنة بقيمة دالة عند مستوى ( )3.30بلغت ( )3،837-ولصالح من  80 – 88سنة.
بين من  0-8سنوات وأكثر من  80سنة بقيمة دالة عند مستوى ( )3.30بلغت ( )2،708-ولصالح أكثر من  80سنة.
بين من  83-0سنوات ومن  80 – 88سنة بقيمة غير دالة ولصالح من  80 – 88سنة.
بين من  83-0سنوات وأكثر من  80سنة بقيمة غير دالة ولصالح أكثر من  80سنة.
بين من  80-88سنة وأكثر من  80سنة بقيمة غير دالة ولصالح أكثر من  80سنة
أي أن ترتيب عدد سنوات الخبرة في معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة جاءت لصالح من
 80 – 88سنة ،ثم من  0 – 8سنوات ،ثم أكثر من  80سنة ،وفي األخير من  83 – 0سنوات
جدول ()40
داللة فروق اختبار " ت "  T- Testبين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط بالمدارس
المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً لحضور دورات تدريبية في التعلم النشط
حضور ن =24
م

محاور االستبانة
متوسط

8
2
3
7

المحور األول المعوقات المتعلقة باإلدارة
المدرسية
المحور الثاني المعوقات المتعلقة بالبيئة
المدرسية
المحور الثالث المعوقات المتعلقة بالمقررات
الدراسية
المحور الرابع المعوقات المتعلقة بالمعلم

161

انحرا
ف

عدم

حضورن

=911
متوسط

قيمة
انحراف

"ت"

الداللة

3،307 8،738- 3،087 22،018 3،187 28،382
3،037 3،087 7،383 27،230 7،387 27،001
3،078 3،377- 3،772 22،033 7،388 22،233
3،070 3،372 0،737 30،210 0،873 30،008
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0

المحور الخامس المعوقات المتعلقة بالطالب 3،138 3،287- 7،182 33،338 0،220 32،108
إجمالي المحاور (االستبانة ككل)

872،03 87،17 878،08
7

1

3

3،838 3،310- 87،078

** دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.01  
* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ( ) 0.05  
يوضح الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً لحضور دورات تدريبية في التعلم النشط في جميع محاور االستبانة ،وإجمالي
(االستبانة ككل) ،مما يدل على اتفاق عينة الدراسة على تلك المحاور وإجمالي (االستبانة ككل).

تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
بعد أن استعرض الباحث نتائج استجابات عينة الدراسة ،يتناول في هذا المطلب الثاني تفسير تلك النتائج تبعا ً لتساؤالت
الدراسة:
تفسير ومناقشة السؤال األول والذي ينص على ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة باإلدارة المدرسية؟
جاءت نتائج جدول رقم (  ) 80لتجيب على هذا السؤال على النحو التالي :أن هناك درجة مرتفعة من المعوقات المتعلقة
باإلدارة المدرسية فقد بلغ المتوسط الحسابي بشكل عام لهذه المعوقات  2،230وقد تبين من خالل متوسطات المعوقات ان
جميع المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية ذات درجة متوسطة حيث زادت استجابات المعلمين عند المعوق رقم ()2
والذي جاء في الترتيب األول للمعوقات ونصه "عدم توفر ميزانية للمدرسة لتطبيق التعلم النشط " وهذا يبين الحاجة إليجاد
ميزانية للمدارس من اجل تطبيق التعلم النشط  ،ثم جاء المعوق ( )8وهو "النقص في تدريب العاملين في المدرسة على
التعلم النشط" في المرتبة الثانية وهذا يتبين من خالله الحاجة الى تدريب العاملين في المدرسة على التعلم النشط وجاء في
المرتبة األخيرة المعوق الذي ينص على " عدم اهتمام اإلدارة المدرسية بالتعلم النشط " وجاء متوسط إجمالي محور
المعوقات المتعلقة باإلدارة المدرسية بدرجة متوسطة .
حيث جاءت أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة باإلدارة المدرسية من حيث األهمية في الترتيب التالي:
 عدم توفر ميزانية خاصة إلدارة المدرسة تسهم في استخدام التعلم النشط.
 النقص في تدريب العاملين بالمدرسة على مفهوم واستراتيجيات التعلم النشط.
 عدم تبني إدارة المدرسة لفكرة التعلم النشط أساسا.
 تركيز إدارة المدرسة على األعمال الروتينية أكثر من التعلم النشط.
 يتطلب تطبيق التعلم النشط في المدرسة إعادة النظر في األساليب والممارسات اإلدارية القائمة.
 عدم وضع التعلم النشط في االعتبار عند تقييم المعلم.
 مقاومة بعض المديرين للمستجدات في العملية التعليمية.
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اعتقاد بعض مديري المدارس أن التعلم النشط ال يوفر النظام داخل المدرسة.

 مقاومة العاملين بالمدرسة للتغيير من أجل تطبيق التعلم النشط
 عدم اهتمام اإلدارة المدرسية بالتعلم النشط.
وبهذا تتحقق اإلجابة على السؤال األول.
تفسير ومناقشة السؤال الثاني :والذي ينص على ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالبيئة المدرسية؟
جاءت نتائج جدول رقم ( )88لتجيب على هذا السؤال على النحو التالي:
أن هناك درجة مرتفعة من المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية فقد بلغ المتوسط الحسابي بشكل عام لهذه المعوقات 2،737
وبينت النتائج أن جميع المعوقات المتعلقة بالبيئية المدرسية كانت ذات درجة مرتفعة .ففي المرتبة األولى جاء المعوق
الذي ينص على " عدم مالئمة المبنى المدرسي الستخدام التعلم النشط " بنسبة مئوية بلغت ( )%13،23وهذا يعنى أن
المباني المدرسية بحاجة الى إعدادها وتجهيزها بما يتناسب الستخدام التعلم النشط ثم جاء في المرتبة الثانية المعوق الذي
ينص على " قلة معامل الحاسب المزودة باالنترنت داخل المدرسة ".بنسبة

 % 18،8وهذا يعني الحاجة لتجهيز

المدرسة بمعامل الحاسب المزودة بخدمة األنترنت بما يخدم التعلم النشط ،ثم جاء في المرتبة األخيرة المعوق الذي ينص
على "التركيز على الطالب المتميزين في المشاركة داخل الفصل "
وجاء متوسط إجمالي محور المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية بدرجة عالية.
حيث جاءت أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالبيئة المدرسية من حيث األهمية في الترتيب التالي:
 عدم مالئمة المبنى المدرسي الستخدام التعلم النشط من حيث صغر الغرف.
 قلة معامل الحاسب المزودة باالنترنت داخل المدرسة.
 القصور في إعداد وتجهيز المكتبة المدرسية بما يخدم التعلم النشط.
 عدم وضوح الرؤية بين التعلم النشط والتعلم التقليدي.
 عدم توفر اإلمكانات والمقاعد التي تساعد في تطبيق التعلم النشط.
 القصور في تهيئة وإعداد التجهيزات الصفية الالزمة للتعلم النشط.
 القصور في تهيئة مناخ البيئة الصفية الجيدة الستخدام التعلم النشط.
 عدم تناسب الفصول الدراسية مع أعداد الطالب.
 القصور في توزيع األدوار داخل الفصل.
 عدم تشجيع الطالب المشارك داخل الفصل.
 التركيز على الطالب المتميزين في المشاركة داخل الفصل.
وبهذا تتحقق اإلجابة على السؤال الثاني.
تفسير ومناقشة السؤال الثالث :والذي ينص على ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمقررات الدراسية؟
جاءت نتائج جدول رقم ( )81لتجيب على هذا السؤال على النحو التالي:
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أن هناك درجة مرتفعة من المعوقات المتعلقة بالمقررات الدراسية فقد بلغ المتوسط الحسابي بشكل عام لهذه المعوقات
 2،270و تبين للباحث من النتائج أن المعوق الذي ينص على " طول المحتوى للمادة الدراسية " جاء في المرتبة األولى
بنسبة بلغت ( ) % 10.0وهذا يعنى أن طول المحتوى للمادة لبعض المقررات الدراسية يمثل عائق وأننا بحاجة إلعادة
النظر بالمقررات الدراسية بما يتوافق مع استراتيجيات التعلم النشط كما جاء في المرتبة الثانية المعوق الذي ينص على
عدم توافق بعض المقررات الدراسية مع رغبات وميول الطالب بنسبة ( ) 13.0وهذا يعنى أن عدم توافق بعض المقررات
الدراسية مع رغبات الطالب يمثل عائق الستخدام التعلم النشط بنسبة مرتفعة وأنه يجب إعادة النظر في المقررات
الدراسية للتوافق مع ميول ورغبات الطالب كما جاء في المرتبة األخيرة المعوق الذي ينص على "عدم الترابط بين أجزاء
المادة التعليمية " وجاء متوسط إجمالي محور المعوقات المتعلقة بالبيئة المدرسية بدرجة متوسطة.
حيث جاءت أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمقررات الدراسية من حيث األهمية في الترتيب التالي:
 طول المحتوى للمادة الدراسية.
 عدم توافق بعض المقررات الدراسية مع ميول الطالب.
 تركيز بعض المقررات الدراسية على النواحي المعرفية وإهمال الخبرات الحياتية.
 المقرر الدراسي غير مرتبط بالواقع التعليمي.
 كثرة المفاهيم والمصطلحات المجردة في كثير من المناهج.
 افتقار بعض المقررات الدراسية لألنشطة المصاحبة التي تدعم التعلم النشط.
 قلة األنشطة التعليمية في المقررات التي تحفز الطالب على التعلم النشط.
 غموض المعلومات لبعض المقررات الدراسية.
 عدم مراعاة بعض المقررات الدراسية للفروق الفردية بين الطالب.
 عدم الترابط بين أجزاء المادة التعليمة.
وبهذا تتحقق اإلجابة على السؤال الثالث.
تفسير ومناقشة السؤال الرابع :والذي ينص على ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمعلم؟ جاءت نتائج جدول رقم
( )91لتجيب على هذا السؤال على النحو التالي:
أن هناك درجة مرتفعة من المعوقات المتعلقة بالمعلم فقد بلغ المتوسط الحسابي بشكل عام لهذه المعوقات  2،283وتبين
للباحث من أن المعوق الذي ينص" على ندرة الحوافز المقدمة للمعلم الذي يستخدم إستراتيجيات التعلم النشط " جاء
بالمرتبة األولى وبنسبة ( ) % 13.2وهذا يعنى أن هناك حاجة لوضع حوافز سواء كانت مادية أو معنوية للمعلم الذي
يستخدم التعلم النشط كما جاء في المرتبة الثانية المعوق الذي ينص "على كثرة األعمال المطلوبة من المعلم " بنسبة
( ) 12.0وهذا يعنى أن هناك حاجة لتخفيف االعمال الموكلة للمعلم من أجل أن يقوم بتأدية عملية التدريس بصورة نشطة
وفعالة .كما جاء في المرتبة األخيرة المعوق الذي ينص على " رفض المعلم لكل جديد" وجاء متوسط إجمالي محور
المعوقات المتعلقة بالمعلم بدرجة متوسطة.
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 حيث جاءت أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمعلم من حيث األهمية في الترتيب التالي:
 ندرة الحوافز المقدمة للمعلم الذي يستخدم التعلم النشط.
 كثرة األعمال المطلوبة من المعلم التي يلزمه القيام بها.


ضعف المقدرة عند المعلم على التواصل مع أسرة الطالب لدعم تطبيقات التعلم النشط.

 ندرة إطالع المعلم على الدراسات واألبحاث الجديدة في مجال التعلم النشط.


عدم وضع المعلم للوقت المناسب للتعلم النشط عند تخطيطه لدروسه.



عدم توفر المهارات الالزمة لدى المعلم في تقويم الطلبة في تطبيقات التعلم النشط.

 عدم إلمام المعلم باستراتيجيات التعلم النشط.
 النقص في تدريب المعلم الستخدام التعلم النشط.
 ابتعاد المعلم عن التعلم النشط لحاجته لجهد أكبر.
 حرص المعلم على إنجاز درسه أكثر من سعيه لتحقيق أهداف الدرس.


اعتقاد المعلم أن استخدام التعلم النشط يعيق إنهاء المقرر الدراسي.

 اهتمام المعلم بتقييم طالبه من خالل الحفظ.
 اعتقاد بعض المعلمين انه مازال محور العملية التعليمة.
 ضعف قدرة المعلم على إدارة الصف أثناء استخدام التعلم النشط.
 عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب.
 رفض المعلم لكل جديد في العملية التعليمية.
 وبهذا تتحقق اإلجابة على السؤال الرابع.
تفسير ومناقشة السؤال الخامس :والذي ينص على ما أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالطالب؟
جاءت نتائج جدول رقم ( )23لتجيب على هذا السؤال على النحو التالي:
أن هناك درجة مرتفعة من المعوقات المتعلقة بالطالب فقد بلغ المتوسط الحسابي بشكل عام لهذه المعوقات  2.371وتبين
من النتائج ان جميع المعوقات المتعلقة بالطالب ذات درجة مرتفعة  ،ففي المرتبة األولى جاء المعوق الذي ينص على
الضعف العام لدى بعض الطلبة في المهارات األساسية ا لالزمة في التعلم النشط بنسبة بلغت ( )% 10.2وهذه نسبة عالية
تدل على أن هناك ضعف في مستويات الطالب في المرحلة المتوسطة في مهارات التي يستدعيها التعلم النشط لذلك فإن
هناك حاجة ماسة الستخدام استراتيجيات التعلم النشط في المرحلة االبتدائية كبديل لالستراتيجيات التقليدية بهدف تنمية
المهارات لدى الطالب في المرحلة التي تسبق المرحلة المتوسطة والتي تنعكس إيجابا على مستوى الطالب في المرحلة
المتوسطة .كما جاء في المرتبة الثانية المعوق الذي ينص على افتقاد الطالب لمهارات الحوار والمناقشة بنسبة ()13.8
وهي نسبة عالية وهذا يؤكد ما جاء في المعوق األول فالطالب بحاجة لتدريبه على مهارات الحوار والمناقشة والتي
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يستدعيها التعلم النشط .كما جاء في المرتبة األخيرة المعوق الذي ينص على عدم رغبة الطالب للمشاركة في األنشطة
وجاء متوسط إجمالي محور المعوقات المتعلقة بالطالب بدرجة عالية.
حيث جاءت أهم معوقات التعلم النشط المتعلقة بالمعلم من حيث األهمية في الترتيب التالي:


الضعف العام لدى بعض الطلبة في المهارات األساسية الالزمة في التعلم النشط.

 افتقاد الطالب لمهارات الحوار والمناقشة.


افتقاد الطالب الدافعية للمشاركة في عملية التعلم النشط.

 عدم إدراك الطالب بأن نموه وتطوره كفرد يبدأ من ذاته.
 عدم التزام الطالب ببذل الجهد المطلوب في التعلم النشط.
 عدم مقدرة الطلبة على التفاعل مع أساليب تقويم آدائهم في التعلم النشط.
 عدم المام الطالب في المهارات القيادية التي تتطلبها بعض استراتيجيات التعلم النشط.
 عدم المام الطالب في مهارات الحاسب التي تختص بالتعلم النشط.


عدم قدرة الطالب على توظيف المعارف والمهارات واالتجاهات التي اكتسبها في مواقف تعليمة وحياتية جديدة

 عدم ثقة الطالب بقدراته في التعامل مع البيئة التعليمية التعلمية المحيطة به.
 خجل الطالب في المشاركة الفاعلة في عملية التعلم النشط.
 عدم تقدير الطالب لقيمة تبادل األفكار واآلراء مع اآلخرين.


عدم تقبل التوجيهات والنصائح من المعلم للحفاظ على سير عملية التعلم النشط كما خطط لها.

 عدم رغبة الطالب للمشاركة في األنشطة.
وبهذا تتحقق اإلجابة على السؤال الخامس
تفسير ومناقشة السؤال السادس :والذي ينص على إلي أي مدى تختلف معوقات التعلم النشط بالمدارس المتوسطة
بالمدينة المنورة من وجهة نظر المعلمين باختالف متغيرات خبرة المعلم ونوع المادة التي يدرسها؟
جاءت نتائج جدول رقم ( )22لتجيب على هذا السؤال على النحو التالي:
والتي تتضح من خاللها عدم وجود تباين دال إحصائياً بين عينة الدراسة نحو محاور استبانة معوقات استخدام التعلم النشط
بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة تبعا ً للمواد التي يدرسونها في جميع محاور االستبانة ،وإجمالي المحاور (االستبانة
ككل) ،مما يدل على اتفاق عينة الدراسة على تلك المحاور إجمالي المحاور (االستبانة ككل).

توصيات الدراسة ومقترحاتها في نهاية الدراسة أوصي الباحث- :
 توفير بيئة تعليمية حافزة للتعلم النشط من خالل توفير جميع احتياجات التعلم النشط من صاالت تعليمية وأجهزة
عرض لجعل البيئة المدرسية خصبة لتعليم نشط.
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تفعيل دور مدير المدرسة التربوي لتفعيل التعلم النشط داخل المدرسة وجعل بيئته المدرسية التي يشرف عليها
بيئة حافزة الستخدام التعلم النشط.



تشجيع الطالب الذين يتفاعلون في حال استخدام التعلم النشط ويقومون بتأدية دورهم في عملية التعلم النشط
كعضو فاعل في العملية التعليمة من خالل التشجيع المعنوي او المادي لهم على مستوي الفصل او المدرسة او
إدارات التعليم المشرفة على المدرسة.

 مراعاة المناهج الدراسية عند الت أليف لتكون أساليبها التدريسية نشطة وتركز علي دور الطالب في التعلم كباحث
عن المعلومة ال متلقي لها فقط.


إقامة دورات تدريبية تسند الي خبراء في التعلم النشط لتدريب المعلمين على استخدام التعلم النشط في عملية
تدريسهم للطالب.

 عقد دورات تدريبيه للطالب لتعويدهم على اتقان األساليب الحوارية التي يحتاجونها في عملية التعلم النشط.
 اقترح الباحث إجراء دراسات في التعلم النشط لدراسة مدي استخدام التعلم النشط في الوطن العربي.

المصـــــادر والمراجع
أوال :المصادر.
()9

القرآن الكريم

()4

ابن منظور ،محمد مكرم ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادر ،الطبعة األولى.

()4

البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري8777 ،م.

()2

النيسابوري ،مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،الطبعة األولى8732 ،هـ.

ثانيا :المراجع العربية.
()7

آل ياسين ،محمد حسين ،المبادئ األساسية في طرق التدريس العامة ،بيروت ،دار القلم8787 ،م.

()2

بدير ،كريمان ،التعلم النشط ،عمان ،دار المسيرة ،الطبعة األولى8721 ،هـ.

()0

التعلم النشط بين المفهوم والممارسة ،مجلة قطر الندى ،العدد الرابع عشر 8727،هـ.

()1

الثقفي ،مرحومة فيصل ،فعالية إستراتيجية التعلم النشط في تنمية مهارات التذوق األدبي لدى طالبات الصف الثاني

ثانوي واتجاهاتهن نحو مادة النصوص األدبية ،رسالة دكتوراه ،قسم المناهج ،كلية التربية ،جامعة أم القرى8727 ،هـ.
()1

جبران ،وحيد ،التعلم النشط الصف كمركز تعلم حقيقي ،رام هللا ،فلسطين ،منشورات مركز اإلعالم والتنسيق،

2330م.
( )91جروان ،فتحي عبد الرحمن ،تعليم التفكير -مفاهيم وتطبيقات ،عمان ،دار الفكر ،الطبعة الخامسة8738 ،هـ.
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( )99الجهني ،عبد الحميد ضويغن ،معوقات استخدام التعلم التعاوني في تدريس الجغرافيا في المرحلة المتوسطة
بالمدينة المنورة ،رسالة ماجستير ،جامعة طيبة ،كلية التربية8721 ،هـ.
( )94جونسون ،ديفيد روجز ،التعلم التعاون ،الطبعة الثانية ،ترجمة مدارس الظهران ،الظهران2333 ،م.
( )94الحارث ،إبراهيم أحمد ،تعليم التفكير ،الطبعة الثالثة ،الرياض ،مكتبة الشقري8727 ،هــ.
( )92الحارثي ،محمد خاتم ،المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تفعيل مشروع إستراتيجيات التدريس الحديثة،
رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم اإلدارة المدرسية8733 ،هـ.
( )97الحامد ،محمد معجب ،وآخرون ،التعليم في المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف الماضي،
الرياض ،مكتبة الرشد ،الطبعة الرابعة8721 ،هـ.
( )92الحربي ،خالد عودة عيد ،أثر التعلم النشط في التحصيل واالتجاه نحو مادة الفيزياء لدى طالب الصف الثاني ثانوي
بالمدينة المنورة ،رسالة ماجستير ،قسم المناهج ،كلية التربية ،جامعة طيبة8738 ،هـ.
( )90الحقيل ،سليمان بن عبد الرحمن ،نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ،الرياض ،الطبعة الخامسة
عشرة8727 ،هـ.
( )91الحمادي ،علي 33 ،طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية ،بيروت ،دار ابن حزم8777 ،م.
( )91حمدان ،محمد ،معجم مصطلحات التربية والتعليم ،عمان ،دار كنوز المعرفة ،الطبعة األولى8721 ،هـ.
( )41الدمرداش ،عبد المجيد سرحان ،المناهج المعاصرة ،الرياض ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى.
( )49الروسان ،سليم سالمة ،وآخرون ،أصول التعلم والتعليم الصفي ،الطبعة األولى ،مطبعة الدستور8773 ،م.
( )44الزايدي ،فاطمة خلف ،أثر التعلم النشط في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل الدراسي بمادة العلوم لدي طالبات
الصف الثالث المتوسط ب المدارس الحكومية بمدينة مكة ،قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة
المكرمة8733 ،هـ.
( )44زيتون ،عايش ،استراتيجيات التدريس–رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم ،-القاهرة ،عالم الكتب2333 ،م.
( )42سعادة ،جودت أحمد ،وآخرون ،التعلم النشط بين النظرية والتطبيق ،عمان ،دار الشروق ،الطبعة األولى2330 ،م.
( )47سورطي ،عيسى ،المشكالت التي تواجه المعلمين العرب وحلولها ،المجلة العربية للتربية،
( )42شاك ،حمدي محمود ،البحث التربوي للمعلمين والباحثين ،دار األندلس للنشر والتوزيع ،حائل8777 ،م.
( )40شومان ،علي سعيد ،القيم التربوية التي تضمنها السؤال في القرآن الكريم ،قسم أصول ،كلية الشريعة ،جامعة
اليرموك ،األردن ،رسالة ماجستير8782 ،ه.
( )41عبد الحميد ،جابر ،استراتيجيات التدريس والتعلم ،سلسة المراجع في التربية وعلم النفس ،الكتاب العاشر ،القاهرة،
دار الفكر العربي 8777م.
( )41عبد الكريم ،غادة قصي ،أثر برنامج قائم على التعلم النشط في الدراسات االجتماعية لتنمية بعض المهارات
الحياتية والتحصيل لدى التالميذ المعوقين عقليا القابلين للتعلم ،رسالة ماجستير ،جامعة قنا ،قسم التربية8733 ،هـ.
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( )41عبيد ،ماجدة بهاء الدين ،صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها ،عمان ،دار الصفاء ،الطبعة األولى2337 ،م.
( )49عبيدات ،محمد ،وآخرون ،منهجية البحث العلمي ،دار وائل للنشر ،الطبعة الثانية8777 ،م.
( )44العساف ،صالح ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،الطبعة الرابعة8728 ،هـ.
( )44عفيف ،صالح بن أحمد بن صالح ،معوقات تدريس التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر مشرفيها
ومعلميها بمكة المكرمة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،قسم المناهج وطرق التدريس8727 ،هـ.
( )42العقيل ،عبد هللا بن عقيل ،سياسة التعليم ونظامه في المملكة العربية السعودية ،الرياض ،مكتبة الرشد٦٢٢١ ،هـ.
( )47العيسي ،علي مسعود ،تنمية القيم األخالقية لدى طالب المرحلة المتوسطة ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،عام
8733هـ.
( )42الغامدي ،حمدان ،وآخرون ،تطور نظام التعليم في المملكة ،الرياض ،مكتبة الرشد ،الطبعة الثانية8720 ،هـ.
( )40الغامدي ،عبد الغني خميس ،معوقات تنفيذ برنامج التربية الرياضية بمدارس البنين بمكة ،رسالة ماجستير ،كلية
التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة8778 ،م.
( )41غنيمة ،محمد متولى ،التربية والعمل وحتمية التطوير لسوق العاملة العربية ،بيروت ،الدار العربية اللبنانية،
8770م.
( )41الفارابي ،عبد اللطيف ،وزمالؤه ،معجم علوم التربية ،دار الخطابي للنشر ،الطبعة األولى8777 ،م.
( )21فالتة ،وفلمبان إبراهيم محمود ،وسمير نور ،االتجاهات المعاصرة في بناء المناهج ،الرياض ،المكتبة الفيصلية،
الطبعة األولى.
( )29كوجك ،كوثر حسين ،وآخرون ،تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين طرق التعليم والتعلم في مدارس
الوطن العربي ،بيروت ،مكتب التربية لليونسكو8727 ،هـ.
( )24المالكي ،عبد الملك مسفر ،فاعلية برنامج تدريبي إلكساب معلمي الرياضيات بعض مهارات التعلم النشط ،رسالة
ماجستير غير منشورة8738 ،هـ.،
( )24مجلة قطر الندى ،صادرة عن مؤسسة الموارد العربية ،العدد الرابع عشر2332 ،م.
( )22مداح ،سامية صدقة ،أثر التعلم النشط في تنمية التفكير اإلبداعي ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،كلية التربية،
8738ه.
( )27المراغي ،السيد ،استراتيجيات التدريس ،الطبعة األولى ،المدينة المنورة ،مكتبة دار الزمان ،عام 8787هـ.
( )22مرعي ،والحيلة ،توفيق أحمد ،ومحمد محمود ،طرائق التدريس العامة ،عمان ،دار المسيرة ،الطبعة الرابعة،
2337م.
( )20مصطفى ،إبراهيم ،وآخرون ،المعجم الوسيط ،تحقيق مجمع اللغة العربية ،القاهرة8782 ،م.
( )21معوضة ،صالح أحمد علي ،معوقات استخدام الطرق الحديثة لتدريس مادة الجغرافيا في المرحلة الثانوية ،رسالة
ماجستير ،قسم المناهج وطرق التدريس ،جامعة أم القرى8771 ،م.
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( )21الوكيل ،حلمي أحمد ،االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة األولى ،دار الفكر ،عام 8777م.
( )71يحيى ،والمنوفي ،حسن عايل ،وسعيد جابر ،مدخل إلى التدريس الفعال ،الرياض ،الدار الصولتيه للتربية ،الطبعة
الخامسة8787 ،هـ.
( )79يوسف ،ماهر إسماعيل ،التدريس مبادؤه ومهاراته ،الرياض ،مكتبة الرشد ،الطبعة األولى8733 ،ه.
( )74الجدي ،مروة عدنان ،أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم في تنمية المهارات الحياتية،
فلسطين ،غزة ،جامعة األزهر ،رسالة ماجستير8733 ،هـ . ،
ثالثا :المراجع االنجليزية
(Kathleen (2010). Active learning.lllinois State،Mckinney )74

Center for Teaching

Learning &Technology،
(Phoeve (2002). The secret is the teacher: the learnerview ، Joan &Palmiere، - Cashion )72
Australia: NCVER.،of online. Kensington
(L.( 1999) Active Learning and the at Risk students Cultivating Positive ،. Basham )77
Attitudes towards science and Learning.
رابعا :المواقع االلكترونية.
()9

موقع وزارة التربية والتعليم

http://www.moudir.com/vb
()4

منتديات التعلم النشط والتقويم http://taalmnashet.ahlamontada.net/t257-topic
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مدى مساهمة الرقابة على تكاليف الجودة في تحسين األداء المالي للبنوك
(دراسة تطبيقية على البنوك التجارية في فلسطين)
Contribution of Quality Cost Control to Improving Bank's Financial
)Performance (An Applied Study on Commercial Banks in Palestine
د .خالد محمد المدهون
أستاذ المحاسبة المشارك ،كلية ادارة المال واالعمال ،قسم المحاسبة ،جامعة فلسطين – قطاع غزة ،فلسطين
البريد االلكترونيKhaledd64@Hotmail.Com :

الملخص:
تهدف الدراسة للتعرف على مدى مساهمة الرقابة على تكاليف الجوددة بعاارورها االربعوة اتكواليف الدقايوة،
تكاليف التقديم ،تكاليف الفشل الداخلي ،تكاليف الفشل الخارجي) في تحسين األداء المالي للبادك التجارية فوي
فلسووطين موون خوورل مالووراة الربحيووة فيهووا ،لتحقيووه هوودف الدراسووة تووم تبووميم اسووتبا ة وزع و علووى عياووة
الدراسة ،تدرل الدراسة الى عدة تائج ماها :أن مستدى أهمية جددة تكاليف الدقاية والتقييم وتكاليف الفشول
الداخلي والخارجي في البادك التجارية في فلسطين مرتفعاً .أن مستدى األداء الموالي كوان مرتفعوا ً فوي الباودك
التجارية في فلسطين من حيث العائد علوى االسوتامار ،ومون حيوث العائود علوى حوه الملكيوة ،مون حيوث هوام
الربح من العمليواة ،ومون حيوث مجمول الوربح المتحقوه ،وجودد داللوة احبوائية لمسواهمة تكواليف الجوددة فوي
تحسوين األداء المووالي للباوودك التجاريوة فووي فلسووطين عاود مسووتدى داللووة ا .)0.05مون أهووم تدرووياة الدراسووة:
ضرورة اهتمام إدارة الباو بوالتحقه مون تكواليف تخطوي

اوام الجوددة بشوكل مسوتمر ،ضورورة اهتموام إدارة

البا بتقييم تكاليف الجددة بشكل مستمر.
الكلمات المفتاحية :تكاليف الجددة ،األداء المالي ،البادك التجارية ،فلسطين.
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Contribution of Quality Cost Control to Improving Bank's Financial
Performance (An Applied Study on Commercial Banks in Palestine)

Dr. Khaled M. Al Madhoun
Associate Professor –University Of Palestine

Abstract: The study aims to identify the contribution of controlling the costs of
quality with its four components (prevention costs, evaluation costs, internal
failure costs, costs of external failure) in improving the financial performance of
commercial banks in Palestine through profitability indicators in them, to achieve
the objective of the study. A questionnaire was designed and distributed on the
study sample, The study reached several conclusions, including: The level of
importance of quality prevention and evaluation costs and the costs of internal and
external failure in commercial banks in Palestine is high. That the level of
financial performance was high in commercial banks in Palestine in terms of
return on investment, in terms of return on equity, in terms of operating profit
margin, and in terms of gross profit margin and there is a statistical indication of
the contribution of quality costs to improving the financial performance of
commercial banks In Palestine, the significance level is (0.05). Among the most
important recommendations of the study: The need for the bank’s management to
continuously check the costs of planning the quality system. The need for the
bank’s management to continuously assess quality costs.. .

Key words: Quality Costs, Financial Performance, Commercial Banks, Palestine.
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 -1المقدمة
تسعى مااماة األعمال بشكل عام والمااماة العاملة في القطاع المبرفي بشكل خاص إلى تحقيه المزايا
التاافسية التي تمكاها من مداجهة التحدياة الخطيرة للماافسة العالمية ،وضمان بقائها واستمراريتها ،والبحث
عن السبل والدسائل التي تساعدها على تحقيه هذه المزايا.
اراً لما يشهده العالم في الدق

الحاضر من تطدراة اقتبادية وتقاية متسارعة ،تسعى مااماة األعمال

بشكل عام والمااماة العاملة في القطاع المبرفي بشكل خاص إلى تحقيه المزايا التاافسية التي تمكاها من
مداجهة التحدياة الخطيرة للماافسة العالمية ،وضمان بقائها واستمراريتها  ،والبحث عن السبل والدسائل
التي تساعدها على تحقيه هذه المزايا ،و تيجة لذل أربح

الماسساة عمدما والبادك خبدرا ً تتاافس

فيما بياها من أجل االستحداذ على حبة أكبر في السدق من خرل كسب رضا الزبدن بتقديم خدماة تتسم
بالحداثة ومسايرة للتقدم العالمي في المجال المبرفي.
ولغرض االرتقاء بمستدى الخدمة المقدمة للزبائن ومداجهة حدة الماافسة والمحافاة على الحبة السدقية
البد من االهتمام بعاارر الجددة وتحديد تكاليفها وتحليلها وإدارتها بشكل علمي مدروس الن هذه التكاليف
تعد أداة مهمة للعديد من القراراة ،كما تستخدم في التقييم والبحث والتطدير ،وكذل تاخذ في الحسبان عاد
إعداد مداز ة المبروفاة وذل من اجل تحسين األداء وتقديم خدماة عالية الجددة اأحمد.)2102 ،
في ظل هذه الاروف تدرك البادك وبشكل متزايد أن االهتمام بتكلفة الجددة من األساليب المهمة والحدياة
التي ستادي إلى خفض التكلفة وتحسين الجددة وتأثيرها اإليجابي على األداء المالي ،مما يادي إلى تكريس
جهدد إداراة البادك لرهتمام بتكاليف الجددة بأبعادها األربعة االدقاية والتقييم والفشل الداخلي والفشل
الخارجي) والرقابة عليها لدورها ومساهمتها في التأثير على مالراة األداء المالي .وتقدم اداراة البادك
أيضا ً بمتابعة األداء المالي للبادك بما يحقه رؤيتها ورسالتها وأهدافها االستراتيجية بما ياثر على الاشاط
المبرفي و مد وازدهار االقتباد الدطاي االسيد.)2112 ،

 -1-1مشكلة الدراسة
إن جاح البادك في تحقيه أهدافها وتحقيه ميزة تاافسية يكدن ذل بتحسين أدائها المالي من خرل بيان
مساهمة الرقابة على تكاليف الجددة بأبعادها األربعة االماع ،التقييم ،الفشل الداخلي ،والفشل الخارجي) في
تحسين األداء المالي للبادك العاملة في فلسطين ،وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمال في اإلجابة على الساال
الرئيس التالي:
ما مدى مساهمة الرقابة على تكاليف الجددة في تحسين األداء المالي في البادك التجارية في فلسطين؟
وتفرع من الساال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
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 -0ما مدى مساهمة الرقابة على تكاليف الماعاالدقاية) في تحسين األداء المالي في البادك التجارية في
فلسطين.
 -2ما مدى مساهمة الرقابة على تكاليف التقييم في تحسين األداء المالي في البادك التجارية في
فلسطين.
 -3ما مدى مساهمة الرقابة على تكاليف الفشل الداخلي في تحسين األداء المالي في البادك التجارية في
فلسطين.
 -4ما مدى مساهمة الرقابة على تكاليف الفشل الخارجي في تحسين األداء المالي في البادك التجارية
في فلسطين.

 -1-2أهمية الدراسة
تابع أهمية الدراسة من اآلتي:
 .0زيادة اهتمام البادك في الرقابة على تكاليف جددة الخدماة لما لهذا المدضدع من أثر كبير.
 .2ما يدفره الضب والرقابة على تكاليف الجددة من تبدراة حدل التكاليف التي تتحملها البادك.
 .3أهمية تكاليف الجددة في تعزيز المركز التاافسي للبادك وزيادة كفاءة عملياتها وخفض التكاليف
وتحسين األرباح وبالتالي زيادة جددة الخدمة المقدمة للعمرء وتحسين األداء المالي لها.
 .4أهمية الرقابة على تكاليف الجددة في الشركاة والتي تعد أحد العاارر الرئيسة في تكاليف
الخدماة وعرقتها باألداء المالي.
 .5دراسة تكلفة الجددة ومكد اتها لتدفير المعلدماة إلدارة البا لمساعدتها في القيام بدظائفها المختلفة
من التخطي والرقابة واتخاذ القرار لتحقيه األهداف.
 .6الدور المهم لتكاليف الجددة في ظل زيادة حدة الماافسة التي تداجهها المبارف في الدق الحاضر
بحيث أربح استمرار هذه المبارف متدقفا ً على قدرتها على تقديم ماتجاتها بأسعار تاافسية وجددة
عالية وبتكلفة أقل مما ياثر على الربحية واألداء المالي.

 -1-3أهداف الدراسة
تسعى الدراسة لتحقيه األهداف التالية:
 -0التعرف على مفهدم تكاليف الجددة في البادك.
 -2التعرف على عاارر تكاليف الجددة في البادك التجارية في فلسطين.
 -3التعرف على ماهية االداء المالي .ومالراته
 -4التعرف على مدى مساهمة الرقابة على تكاليف الجددة بعااررها االربعة اتكاليف الدقاية ،تكاليف
التقديم ،تكاليف الفشل الداخلي ،تكاليف الفشل الخارجي) في تحسين األداء المالي للبادك التجارية
في فلسطين من خرل مالراة الربحية فيها.
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 -5تقديم االستاتاجاة والتدرياة التي يمكن أن تسهم في تحسين قدرة البادك قيد الدراسة لتدظيف
المحاسبة عن تكاليف الجددة وبيان دورها في تحسين االداء المالي.

 -1-4مخطط الدراسة
المخط االفتراضي للدراسة في إطار المتغيرين الرئيسين هما :
 -0المتغير المستقل :تتمال بمحاسبة تكاليف الجددة ،وتضم أربعة متغيراة فرعية هي :اتكاليف
الدقاية ،تكاليف التقديم ،تكاليف الفشل الداخلي ،تكاليف الفشل الخارجي( .
 -2المتغير التابع :يتمال في األداء المالي
يعرض الشكل) (1المخط االفتراضي للدراسة مع تدضيح المتغيراة المستقلة والمتغيراة التابعة
والعرقاة االفتراضية فيما بياها.
الشكل ( )1نموذج الدراسة

المتغير المستقل

المتغير التابع

 COQتكاليف الجودة
تكاليف المنع (الوقاية)PVC
تكاليف التقييم APC

األداء المالي
FP

تكاليف الفشل الداخلي IFC
تكاليف الفشل الخارجي EFC

 -1-5فرضيات الد راسة
تجسيداً لمشكلة وأهداف و مدذج الدراسة تم رياغة الفرضياة التالية:
الفرضية الرئيسة
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 :HO1ال يدجد داللة إحبائية عاد مستدى معادية ) (α ≤ 0.05لمساهمة الرقابة على تكاليف الجددة في
تحسين األداء المالي في البادك التجارية العاملة في فلسطين..
وياباه عن الفرضية الرئيسية الفرضياة الفرعية االتية:
الفرضية الفرعية االولى:
: HO1-1ال يدجد داللة إحبائية عاد مستدى معادية ) (α ≤ 0.05لمساهمة الرقابة على تكاليف الدقاية
في تحسين األداء المالي في البادك التجارية العاملة في فلسطين.
الفرضية الفرعية الثانية:
: HO1-2ال يدجد داللة إحبائية عاد مستدى معادية ) (α ≤ 0.05لمساهمة الرقابة على تكاليف التقييم
في تحسين األداء المالي في البادك التجارية العاملة في فلسطين.
الفرضية الفرعية الثالثة:
: HO1-3ال يدجد داللة إحبائية عاد مستدى معادية ) (α ≤ 0.05لمساهمة الرقابة على تكاليف الفشل
الداخلي في تحسين األداء المالي في البادك التجارية العاملة في فلسطين.
الفرضية الفرعية الرابعة:
: HO1-4ال يدجد داللة إحبائية عاد مستدى معادية ) (α ≤ 0.05لمساهمة الرقابة على تكاليف الفشل
الخارجي في تحسين األداء المالي في البادك التجارية العاملة في فلسطين.

 -1-6منهج الدراسة:
تم االعتماد في الدراسة على الماهج الدرفي التحليلي في تحليل البيا اة واختبار فرضياة الدراسة.
اعتمدة الدراسة عدة أساليب في جمع البيا اة ،ماها:
- ١المراجعة للكتب والمجرة العلمية وجميع اإلرداراة المحلية ذاة العرقة بمحاسبة تكاليف الجددة
والميزة التاافسية وفي جميع االختباراة ذاة البلة.
- ٢المراجعة لما شر عبر لبكة اال تر

في مجال المحاسبة تكاليف الجددة والميزة التاافسية.

- ٣االستبا ة تتكدن من البادد الخارة بمدضدع الدراسة ،وتشمل المتغيراة الرئيسة والفرعية لكل من
تكاليف الجددة ،واألداء المالي.
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 -1-7حدود الدراسة
الحدود المكا ية :تطبه الدراسة على البادك التجارية العاملة في فلسطين باستاااء البادك االسرمية والبادك
االجابية.
الحدود الزما ية :البيا اة والمعلدماة المتدفرة عن الفترة من  2105لاهاية عام .2102
الحدود البشرية :تجسدة الحدود البشرية للبحث بعياة عمدية لمل العاملين في المستدياة اإلدارية من ذوي
االختباص في مجال تكاليف الجددة من المدراء الماليين ،رؤساء قسم المحاسبة ،المحاسبين ،ومدراء
الجددة في البادك التجارية.

-2اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 -2-1الدراسات السابقة:
دراسة ا .)Weinstein, et..al, 2009هدف الدراسة إلى تحليل تكاليف جددة البيا ة فوي ماامواة ربحيوة
بالداليوواة المتحوودة األمريكيووة .وتووم االعتموواد علووى اووام تكلفووة البوويا ة بتحليوول تكوواليف جووددة البوويا ة .الووذي
يساعد على فتح اتباالة بين اإلدارة العليا ووظيفة البيا ة .وقد تدرل الدراسة إلى أن الااام وفور قاوداة
جديدة لرتبال لتدضيح أفضل الممارساة وتاسيه الجهدد في إدارة الجددة وتحسين جددة البويا ة بموا يقلول
من تكاليف الجددة.
دراسة االحلبي ،)2101 ،وهدف
المشروعاة البااعية ،وتااول

الدراسة إلى بيان أهمية الجددة وا عكاسها على التكلفة والربحية في
مدضدع الجددة من جا بين اداري ومحاسبي ،وتأثير مفاهيم الجددة على

تحليل البيا اة المحاسبية .اعتمدة الدر اسة على الدرفي التحليلي .ومن تائج الدراسة أن مفهدم الجددة
يجب أن يحقه التدازن بين مدارفاة الماتج وتدقعاة العميل ويكدن هذا التدازن بأقل تكاليف ،أن اام
تكاليف الجددة يمال أحد فروع اام محاسبة التكاليف .ومن تدرياة الدراسة ،اعتبار جددة الماتج هدفا ً
رئيسيا ً للشركاة فيجب عمل تكامل بين وظيفة الجددة وباقي أجزاء الماامة ،العمل على تبميم اام
تكاليف قادر على قياس وتسجيل تكاليف وماافع برامج الجددة التي تطبقها الماشأة.
دراسة االحدياي )2101 ،هدف

الدراسة الى التعرف على دور تكاليف الجددة )تكاليف الدقاية وتكاليف

التقييم وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي) في تحسين االداء المالي لشركاة تبايع االدوية في
االردن .واعتمدة الدراسة على االستبا ة كأداة رئيسية لجمع المعلدماة من عياة الدراسة حيث تم تدزيع
استبا تين االولى مدجهة لمديري اال تاج والجددة والاا ية للمدراء الماليين والمحاسبين ،وقد تدرل الدراسة
الى العديد من الاتائج :ماها وجدد دور ايجابي ذو داللة معادية لتكاليف جددة التبايع المتضماة تكاليف
الدقاية والتقييم والفشل الداخلي والفشل الخارجي في تحسين االداء المالي لشركاة التبايع االدوية األرد ية .
واور الدراسة بضرورة اهتمام ادارة الشركاة بتكاليف تخطي
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دراسة ا أحمد ،)2102 ،هدف الدراسة إلى تدجيه عااية إداراة المبارف إلى تحديد ورقابة عاارر كلف
الجددة بالشكل الذي ال يسمح بقبدل أي فشل خارجي بالخدمة المقدمة للزبائن وتحقيه القيم المستهدفة
للمبرف .وتمال

مشكلة الدراسة من عدم اهتمام إدارة المبرف بتحديد ومراقبة كلف الجددة وتبايفها

إل ى كلف الماع ،كلف التقييم ،كلف الفشل الداخلي وكلف الفشل الخارجي مما ياثر في شاط المبرف ،ومن
تائج الدراسة وجدد حاجة ملحة لتاقيف الكدادر العاملة في القطاع المبرفي بمتطلباة الجددة وآلياة
تبميم جددة الخدمة وتقديمها ابتدا ًء بالتبميم الدظيفي ورسم سياسة اإل فاق على عاارر كلف الجددة بشكل
دقيه ومراقبة عملية اإل فاق وتخطي تدجيهها بالشكل الذي ياثر ايجابيا ً في شاط المبرف ويادي إلى
تحقيه قيمه المستهدفة.
دراسة ا  )Arenas, 2014هدف

هذه الدراسة لمعرفة كيفية التكيف مع تكاليف الجددة للااام المبرفي

والتي يمكن استخدامها كأداة إدارية على مستدى مجلس اإلدارة ،حيث تم تطدير دراسة حالة إلجراء قياس
عملي لتكاليف الجددة في ثرثة من البادك الكبرى في كدلدمبيا .واعتمدة الدراسة على البيا اة المالية لعياة
من البادك وقام الباحث بدمج اسلدب مدذج ) PAFالدقاية ،التقييم ،الفشل( التقليدي مع المتغيراة الخارجية
والداخلية الهامة التي تاثر على الجددة في البادك .وقد تدرل

الدراسة الى العديد من الاتائج اهمها أن

تطبيه تكاليف الجددة  COQيساعد على تحديد فرص التحسين جددة الخدماة ،وفرص االدخار ،وعلى
البادك االستامار بشكل مستمر في تكاليف الدقاية من اجل ضمان الااام المبرفي حيث تعد هذه التكاليف
من أكار عاارر تكاليف الجددة اهمية ،واور الدراسة الى ا ه من الضروري اجراء تحليل مفبل لطبيعة
عمل كل خدمة من أجل تحديد المتغيراة التي تاثر على تكاليف الجددة في تل الخدمة .واستفادة الدراسة
الحالية لمعرفة تطبيه تكاليف الجددة او ا عكاسها على تحسين جددة الخدماة.
دراسة اسارة )2102 ،هدف

هذه الدراسة الى معرفة أثر تكاليف الجددة على االداء المالي للماسسة

االقتبادية بماسسة بروليبدس إل تاج الزيدة والمداد الدسمة -عين مليلة-والية أم البداقي .وتم إتباع أسلدب
الماهج الدرفي التحليلي لدراسة هذا المدضدع في جا به الااري باإلضافة الى تدزيع  40استبا ة على عياة
من مدظفي البا من اداريين وعمال وتدرل الدراسة الى العديد من الاتائج :ابرزها وجدد أثر ايجابي ذو
داللة إحبائية لتكاليف الجددة )الدقاية والتقييم والفشل الداخلي والفشل الخارجي( على تحسين االداء المالي
لماسسة بروليبدس إال تاج الزيدة والمداد الدسمة .واور هذه الدراسة بضرورة االهتمام بتكاليف الجددة
بهدف تحسين المستمر للماتجاة والخدماة المقدمة .واستفادة الدراسة في معرفة أثر تكاليف الجددة على
تحسين االداء المالي ومقار ة الاتائج التي تدرل اليها الدراسة الحالية مع تائج هذه الدراسة.
دراسة ا( Abulaila, & Aloudat, 2019تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير تكلفة الجددة على األداء
المالي للبادك العاملة في األردن .واستخدم

الماهج الدرفي التحليلي باالعتماد على بيا اة متغيراة

الدراسة من التقارير المالية السادية لبادك العاملة في االردن حيث تم قياس المتغير المستقل للدراسة
)تكاليف الجددة (باالعتماد على تكاليف الدقاية ،وتكاليف التقييم ،وتكاليف الفشل الداخلي،
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وتكاليف الفشل الخارجي وتم قياس المتغير التابع) األداء المالي (من خرل ثرثة مالراة مالية) العائد على
األردل ،وربحية السهم ،و )  Tobin`s Qتدرل

الدراسة الى العديد من الاتائج ابرزها :أن البادك

العاملة في األردن تهتم بأ شطة الجددة بشكل عام ،وألارة الاتائج الى ا ه ال يدجد أثر معادي لتكاليف
الدقاية وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي على معدل العائد على االردل في البادك العاملة
في االردن ،بياما يدجد أثر ايجابي معادي لتكاليف التقييم على معدل العائد على االردل .باإلضافة الى عدم
وجدد أثر معادي لتكاليف الدقاية وتكاليف الفشل الخارجي على مالر  ، Tobin`s Qووجدد أثر ايجابي
معادي لتكاليف التقييم على مالر  ، Tobin`s Qوتبين ان لتكاليف الفشل الداخلي تاثر سلبيا على مالر
Tobin`s Qفي هذه البادك .واور

الدراسة اداراة البادك التجارية بضرورة زيادة االستامار في

التكاليف الدقاية ألن لها دور مهم في تقليل تكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي الااتجة عن عدم
المطابقة للجددة.
دراسة ا )Al-abedallat, 2019هدف

الدراسة إلى تقييم أداء البادك األرد ية باستخدام ا Camels

 ) modelللفترة ا ،)2102-2113والتعرف على أثر مكد اة الامدذج على أداء البادك المقاسة بالعدائد
على األردل  ،والعدائد على حقدق المساهمين ،و رافي الدخل .واستخدم

الدراسة عياة من أكبر أحد

عشر مبرفا ً من البادك األرد ية اعتماداً على رأس المال وأردل البادك ،وذل الختبار فرضياة الدراسة
باختبار اال حدار الخطي المتعدد باستخدام بر امج  .E-Viewsوخلب

الدراسة إلى أن البادك األرد ية

لديها سبة كفاية رأس مال أعلى من  ، ٪02وأن البادك األرد ية بشكل عام لديها سب ماخفضة من العائد
على األردل والعائد على حقدق الملكية بسبب ارتفاع مستدى السيدلة  ،وتحفاها الشديد على االستامار في
البا اديه .الزيادة ضريبة الدخل في األردن ،وأن البادك التجارية لديها ميزة على البادك اإلسرمية في
مكد اة الامدذج المذكدر ومقاييس األداء .أور الدراسة بتطبيه مدذج ا ) Camels modelبالكامل من
قبل البا المركزي لتقييم أداء البادك في األردن ،وزيادة اهتمامه بأداء البادك اإلسرمية.
دراسة اغامه )2121 ،تهدف هذه الدراسة الى معرفة أثر تكاليف الجددة اتكاليف الدقاية وتكاليف التقييم
وتكاليف الفشل الداخلي وتكاليف الفشل الخارجي) على األداء المالي في الشركاة الخدمية األرد ية والتي تم
تحديدها في لركاة الاقل المدرجة في بدررة عمان وعددها  2لركاة قل في هاية عام ، 2102
ولتحقيـه هــذا الهــدف تم جمع البيا اة من القدائم المالية الماشدرة لشركاة قطاع الاقل للفترة الداقعة بين
2009-2018 .ولتحليل بيا اة الدراسة واختبار فرضياتها تم االعتماد على البر امج االحبائي ) )SPSS
بحيث استخدم تحليل اال حدار المتعدد الختبار الفرضياة .وتدرل

الدراسة الى وجدد أثر لتكاليف الجددة

على األداء المالي مقاسا في مالر ) (’Tobins Qومعدل العائد على األردل ،كما ان هااك تفاوة في أثر
ابعاد تكاليف الجددة على مالراة األداء المالي سداء كان األثر ايجابي ام سلبي.
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مــن التدرــياة أهمهـا ضرورة اهتمام اداراة الشركاة بالحد من الفشل الداخلي والتكاليف المترتبة عليها
لما لها من تأثير سلبي على األداء المالي ،وذل

من خرل زيادة االهتمام بشكل أكبر بإجراءاة الدقاية

والتقييم و التي تحد من حدوث الفشل الداخلي والخارجي.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
إن الدراسة الحالية من الدراساة العربية القليلة على حد علم الباحاين التي تتااول تكاليف الجددة فوي الباودك،
حيث إن معام الدراسواة السوابقة قود ركوزة علوى كلوف الجوددة فوي الماسسواة والشوركاة البوااعية ،بياموا
اعتموودة هووذه الدراسووة علووى كلووف الجووددة المتعووارف عليهووا وهووي كلووف الدقايووة والتقيوويم والفشوول الووداخلي
والخارجي .كذل فقد تااول هذه الدراسة مدى مساهمة الرقابة على تكاليف الجددة فوي تحسوين األداء الموالي
في البادك التجارية العاملة في فلسطين

-2-2اإلطار النظري:
-2-2-1مفهوم تكاليف الجودة:
تقدم اإلدارة ،وكجزء من جهددها إلدارة جوددة ماتجاتهوا أو خودماتها بقيواس تكواليف األ شوطة الرزموة لضوب
الجددة وتكاليف األ شطة أو اإلجراءاة المتخذة لتبحيح الفشل فوي ضوب الجوددة ا Hilton, et..al,2008:
 .)266وياكد ا )Horengren, et..al,2003: 3أن الكلفة تعد احد عدامل الاجاح الرئيسية للماامة ،إضوافة
إلى الجددة ،والدق  ،واإلبداع .لذا تسعى مااماة األعمال إلى السيطرة على تكاليف إ تاج سلعها او خدماتها
باستعمال طرق معياة وأساليب مختلفة تمكاها مون الدرودل إلوى أهودافها فوي تحقيوه رضوا العميول الاواتج عون
زيادة قيمة الماتج لديه مقار ه بالماتجاة الماافسة .ويستعمل مبطلح ادارة الكلفة لدروف الماواهج واأل شوطة
المستعملة إلدارة قراراة التخطوي والرقابوة قبويرة وطديلوة األجول التوي تزيود القيموة للزبودن وتخفوض كلفوة
الماتجاة والخدماة.
اتفق

االدبياة على أن اولى اإلسهاماة المعرفية في مجال مفهدم تكاليف الجددة ترجع

إلىا ،(Brekke,& Franzen, 2007, p13وبماادر تقليدي فإن تكاليف الجددة غالبا ً ما تفهم من وجهة
الاار اال تاجية عبر التركيز على التكاليف الاالئة عن ا حراف اإل تاج عن المدارفاة ،ومع اتساع مفهدم
الجددة بدرفها من أهم أبعاد الميزة التاافسية اختلف الباحادن في وضع مفهدم محدد لتكاليف الجددة ،إال أن
هااك اتفاقا ً على أ ها تعاي تكاليف المطابقة مضافا ً اليها تكاليف عدم المطابقة & (Schiffauerova
) ، Thomson, 2006, p11أو أ ها " أجمالي التكاليف الاالئة عن قيام الماامة بالاشاطاة ،الضرورية
لتجاب الجددة الرديئة ،أو الدقاية ماها والتكاليف الاالئة لضمان وتقديم متطلباة الجددة والتكاليف االخرى
الاالئة عن الجددة الرديئة بعد اال تاجا .(Beecroft, 2000, p3وقد ألار (Machowski & Dale,
)p85

1998,إلى أن هااك قبدالً في تبايف تل التكاليف إلى تكاليف المطابقة وتكاليف عدم المطابقة

ويفسر (Schiffauerova & Thomson, 2006, p647بأن تكاليف المطابقة هي السعر الذي تدفعه
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المااماة البااعية مقابل الدقاية من الجددة الرديئة ،أي تكاليف الفحص وتقديم الجددة ،في حين أن تكاليف
عدم المطابقة هي كلفة الجددة الرديئة التي تحدث بسبب فشل الماتج أو الخدمة.
وعرف تكاليف الجددة بأ ها التكاليف التي تحدث في تبميم ام إدارة الجددة وتافيذها وتشغيلها وريا تها،
فضرً عن كلفة المدارد التي تتزامن مع برامج التحسين المستمر وتكاليف الااام وتكاليف فشل الماتج أو
الخدمة وتكاليف الاشاطاة التي ال تضيف قيمة ا ،(Dale & Plunkett, 1995, 16يرى ا الفضل،
وغدير2102 ،
 ،ص  )232بأ ه يمكن تعريف تكاليف الجددة بأ ها" الخسائر الكلية للماامة التي تحدث بسبب أن ماتجاتها
وعملياتها غير ماالية" .وتجدر االلارة إلى أن التعريفاة السابقة كا

واسعة لكد ها تضما التكاليف التي

ال تضيف قيمة ،وهي ال تعد بالماادر التقليدي من تكاليف الجددة ،فضرً عن أ ها تضما

الخسائر الاالئة

عن الجددة الرديئة بضماها خسائر المجتمع .وتعاي تكاليف الجددة بماادر المعيار البريطا ي للجددة
"الافقاة التي تاشأ لدى الماتج والمستعمل والمجتمع والتي تقترن مع جددة الماتج أو الخدمة ،والكلفة ذاة
البلة بالجددة اياما كا

والافقاة تيجة للدقاية من المعيب و شاطاة التقديم فضرً عن الخسائر بسبب

الفشل الداخلي والخارجي " ).(Alexandros et al 2000, p2
 -2-2-2تصنيف تكاليف الجودة في البنوك:
تااول العديد من الباحاين أ داعا ً مختلفة من تكاليف الجددة ا Hilton, et..al, 2003, p276؛ Morse,
 et..al, 2002, p383؛ جاريسدن درين ،)966:2000 ،وهي:
 -1تكاليف المنع :وتُعرف هذه التكاليف بأ ها التكاليف المتحققة من إ فاق مبالغ لماع حدوث عدم التدافه أو
المطابقة مع المدارفاة المطلدبة لحين وردل السلع أو الخدماة إلى الزبائن ( Evans & Lindsay,
) 2002, p469ومن أ داع هذه التكاليف ،كلفة تخطي الجددة ،كلفة تبميم وتطدير الماتدج ،كلف التدريب
والتأهيل ،كلف الرقابة على عملياة اإل تاج ،كلف وقائية أخرى ،كلف السفر وااليفاد ،التراكاة اال تر ،
الدعاية واالعرن ،طباعة و شر ،ضيافة ،ماتمراة و دواة ،احتفاالة ،اهرك المدجدداة االشحما ي،
 ،2112ص  .)23ومن أهم أ داع تكاليف الماع التي تبرف في المبارف هي ،كلف التدريب والتأهيل
وذل من خرل إلراك العاملين في دوراة وبرامج تدريبية بهدف خله كدادر فاية وإدارية متطدرة ومبدعة
وتقديم الخدمة إلى الزبائن بشكل مقبدل من المرة األولى ،كما أن هااك تكاليف وقائية أخرى مال كلف
االلتراك في لبكة المعلدماة وكلف إدارية ككلف الاقل ومكافآة العاملين لضمان رفع جددة الخدمة المقدمة
للزبائن وتقليل وق اال تاار.
 . 2تكاليف التقييم :وهي التكاليف المرتبطة بقياس وتقييم وتدقيه جددة الماتجاة والخدماة لضمان تدافقها
مع متطلباة الزبائن ومعايير الجددة ا  )Quarles & Sower, 2007, p124وتتمال هذه الكلف ...بكلف
فحص واختبار المداد المشتراة لعملية الباع وكلف مداد ومعداة الفحص الرزمة لقياس مستدى الجددة
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وكلف تدقيه ومراجعة البيا اة المرتبطة بالعمل وكلف الرقابة والفحص على العملياة اإل تاجية ...وغالبا ً
تكدن كلف التقييم في المااماة الخدمية أكبر مما هي عليه في المااماة السلعية (Evens, & Lindsay,
) 2002, p31ومن ابرز أ داع كلف التقييم التي تاهر في المبارف هي ،تكاليف ريا ة المبا ي واألجهزة،
وتكاليف تدقيه العملياة والبيا اة المبرفية وغالبا ً ما تكدن هذه الكلفة مرتفعة الن تدقيه العملياة
المبرفية تكدن لاملة وال يبلح أسلدب التدقيه بأسلدب العيااةاالسلما ي ،2112 ،ص  ) 55ويُطله على
تدقيه العملياة المبرفية بالتدقيه التشغيلي حيث يتضمن تدقيه جددة الخدمة من جميع الجدا ب اإلدارية
والفاية والمالية وتقديم تائج التدقيه مع التدرياة إلى الجهة المساولة وذل لمعالجة األخطاء قبل تقديم
الخدمة أو المعاملة للزبدن .كما تمال كلف ريا ة األجهزة دع من أ داع كلف التقييم للمحافاة على مستدى
جددة السلعة أو الخدمة.
 .3تكاليف الفشل الداخلي :وهي التكاليف المطلدبة لتحديد األخطاء أو اال حرافاة المدجددة في السلع أو
الخدماة قبل تقديمها وايبالها للزبدن ويمكن تعريفها بأ ها الكلف التي تحدث خرل مراحل اإل تاج والتي
تساعد على اكتشاف الماتجاة رديئة الباع قبل وردلها للزبائن .ا  )Mcwatters,et.al., 2001:43ومن
أهم أ داع هذه الكلف ،كلف اكتشاف الدحداة المعيبة وكلف إررحها ،وكلف فشل المعالجة بسبب استخدام
معداة تبليح غير مااسبة وكلف تدقفاة المكائن وإررحها والديدن المعدومة وكلف االتباالة
والقرطاسية وغيرها .وغالبا ً ال تكدن هذه التكاليف واضحة في المااماة الخدمية وتكدن ماخفضة قياساً
بالقطاع البااعي ...حيث أن فررة تبحيح الخطأ قبل وردل الخدمة للزبائن ضئيلة.ا & Evans
 )Lindsay, 2002:473فيما يخص المبارف تتشمل كلف الفشل الداخلي كلفة القرطاسية وكلفة
المطبدعاة المتعلقة بطبع السجرة المبرفية لمتابعة اإلعمال المبرفية وإخطار الزبائن عن ودائعهم
وحساباتهم المبرفية ...تكاليف الدقدد وتعد الديدن المعدومة جزء من مكد اة تكلفة الفشل الداخلي...
ومطلدب من اإلداراة تخفيض هذه التكاليف إلى الحد المعقدل وعدم المبالغة في البرف لتأثيرها على
إرباح المبرف ،وكذل تكلفة الدق

الذي يبرفه ماتسبي المبرف مع الزبائن وتكاليف الحبدل على

المعلدماة البحيحة من ضمن كلف الفشل الداخلي.
 .4تكاليف الفشل الخارجي :هي التكاليف التي تاتج من عدم مطابقة الماتج للمدارفاة بعد لحاه إلى الزبائن
االخطيب )032 :2112،هذه الكلف تتحملها المااماة تيجة تقديم ماتجاة أو خدماة غير متدافقة مع
المدارفاة المعروضة للزبائن وعادة تحدث بعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة للزبائن ومن أ داع هذه
الكلف ...كلفة الضمان وكلفة إعادة تقديم الخدمة مرة أخرى ،كلف الغراماة والكلف القا د ية الااتجة عن
الدعاوي والشكاوي المرفدعة ضد الماامة واتعاب المحامين إضافة إلى كلفة فقدان السمعة التي تاثر سلباً
على حجم الزبائنا )Schroeder, 2007فيما يخص المبارف يعد هذا الادع من الكلف من األهمية مما
يتطلب من اإلدارة الرقابة والسيطرة عليه بشكل مقبدل الن األساس في عدد الزبائن يعتمد على السمعة
الطيبة للمبرف ...فكلما كان هااك مدثدقية ومبداقية بالتعامل مع المبرف زاد حجم الاشاط تيجة لزيادة
زبائن المبرف.
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من أبرز المباريف التي يافقها المبرف ذاة عرقة بالفشل الخارجي هي كلفة الخدماة القا د ية التي تاشأ
تيجة لمتابعة القضايا المرفدعة ضد المبرف وكلفة التعديضاة والغراماة المترتبة على المبرف لبالح
الزبائن.
-2-2-3أهمية تحديد تكاليف الجودة وتصنيفها:
تعد كلف الجددة مقياسا ً جيداً لألداء أل ها تكشف عن كيفية أداء العاملين لداجباتهم وتحفيزهم لتحقيه أهداف
الماامة .كما أن تبايف كلف الجددة إلى عااررها تساعد الماامة في ).) Rossi, & Tayior, 2000
 تحديد فرص الربح. رياغة المداز اة الرأسمالية وقراراة االستامار المرتبطة بالجددة. اتخاذ القراراة المتعلقة بالشراء والتجهيز. التأكد من مدى مااسبة تدزيع أرااف كلف الجددة. تشخيص أسباب الفشل في تحقيه الجددة.ويرى الباحث أن المبارف مااماة مالية مهمة البد أن ترتقي في مستدى الخدماة التي تقدمها للزبائن
لمداكبة التطدر الحارل في العالم في القطاع المبرفي .وتعد عملية حبر تكاليف الجددة وتبايفها إلى
عااررها األساسية وبيان سبة كل عابر من عاارر كلف الجددة ذاة أهمية وتأثير في شاط المبارف
إضافة إلى كد ه أداة من أدواة تقييم أداء البادك.
 -2-2-4االداء المالي
يحاى االداء المالي في الشركاة بكافة ا داعها باهتمام متزايد لدى ذوي العرقة المبالرة او غير المبالرة
من الباحاين والدارسين واإلدربين والمستامرين وغيرهم ،ذل الن االداء المالي هد السبيل االساسي للحفاظ
على بقاء واستمرار الشركاة .كما ويعتبر من المقدماة المالية للشركاة حيث يدفر اام متكامل للمعلدماة
الدقيقة والمدثدق بها لمقار ة االداء الفعلي أل شطة الشركاة من خرل مالراة محددة لتحديد اال حرافاة
عن االهداف المحددة مسبقا.
وعرف )  (Al-abedallat, 2019االداء المالي بأ ه يركز على استخدام مالراة مالية لقياس مدى ا جاز
االهداف المحددة ،ويعبر االداء المالي عن اداء البا باعتباره الداعم االساسي لألعمال المختلفة التي
تمارسها الشركاة ويساهم في اتاحة المدارد المالية لها وتزويدها في فرص استاماريه في مختلف
الميادين .ويعرف االداء المالي بأ ه مقياس لتحديد مدى جاح البا واستمراريتها وقدرتها على البقاء وان
فقدا ها للمستدى المراد تحقيقه من االداء المالي يزيد من مخاطر وجددها واستمراريتها (Horngren,
 ،et.al, 2016).وعرف ) ) Awan & Saeed, 2015االداء المالي أ ه يعبر عن أداة للتعرف على
الدضع المالي القائم في البا في لحاة معياة ككل أو جا ب معين من أداء البا  .وعرف )ثاب (2017 ،
االداء المالي بأ ه اداة تحفيز العاملين واالدارة في البا  ،لبذل المزيد من الجهد بهدف تحقيه تائج ومالراة
مالية أفضل من السابه ،وبالتالي يعتبر مالر لتعرف على الدضع المالي للشركة في لحاه معياة ،او لجا ب
معين من اداء البا او اداء اسهمها في السدق في يدم محدد وفي فترة محددة.
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كما يعرف االداء المالي بمدى مساهمة اال شطة في خله القيمة والفعالية في استخدام المدارد المالية المتاحة،
من خرل بلدغ االهداف المالية بأقل التكاليف المالية الممكاة )زاهية ،وعباس) 2018،
ويرى الباحث أن االداء المالي وبغض الاار عن المفاهيم العديدة المرتبطة به فأن المفهدم العام الذي تشترك
فيه معام التعريفاة هد قدرة البا على تحقيه اهدافها التي تسعى اليها بأقل التكاليف الممكاة .
-2-2-5أهداف تقييم االداء المالي
يعتبر االداء المالي وتقديمه أداة رئيسية الزمة للرقابة في البا  ،فهي تاهر من أجل تبحيح وتعديل
االستراتيجية وترليد استخدام المدارد المتاحة .وهاال عدة اهداف لتقييم االداء المالي ومن ضماها )غامه،
)2020
 - -0تقييم اداء الشركاة والدقدف على مستدى إ جاز الدحدة ومقار ته باألهداف المدرجة في خطتها.
 -2الكشف عن اماكن الضعف في شاط البا  ،واجراء تحليل لامل وبيان مسبباته ووضع الحلدل
الرزمة وتبحيحها.
- -3الدقدف على مدى كفاءة استخدام المدارد المتاحة بطريقة رليدة لتحقيه عائد اكبر وبتكاليف اقل
وبادعية أفضل.
 -4االستفادة من البيا اة المالية التي يقدمها االداء المالي التخاذ القراراة االدارية والمالية الرليدة.
 -2-2-6اهمية االداء المالي للبنوك
وياكد) عامر ،ودرغام )2018 ،أن اهمية األداء المالي تابع من خرل:
 خدمة مستخدمي البيا اة لتحديد جدا ب القدة والضعف وكيفية معالجتها العامل المحدد لمودى جواح وفشول الشوركاة ،وأن عودم تحقيوه الشوركاة المسوتدى المرضوي المطلودبيعرض وجددها واستمراريتها للخطر.
 األداء الموالي المرتفوع يتويح للشوركة اسوتغرل المودارد الماليوة الرزموة القتاواص الفورص االسوتاماريةالمختلفة
 متابعة ومعرفة شاط الماامة وطبيعته. متابعة ومعرفة الاروف االقتبادية والمالية المحيطة. المساعدة في إجراء عملية التحليل والمقار ة وتفسير البيا اة المالية. المساعدة في فهم التفاعل مع البيا اة المالية. -2-2-7العوامل المؤثرة على االداء المالي
هااك العديد من العدامل التي تاثر على االداء المالي من اهمها): ( Abdallah, 2019
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 - -0الهيكل التاايمي :يتمال االطار الذي تتفاعل فيه جميع الدظائف االدارية في البا او العاملين
والبرحياة والمساولياة وأساليب تبادل اال شطة والمعلدماة وغيرها.
 -2المااخ التاايمي :يتمال في كيفية اتخاذ القرار بطريقة عقر ية وتقييمه ومدى مرئمة المعلدماة،
وأسلدب االدارة وتدجيه االداء وتامية العابر البشري اود ا رك العاملين لمهام البا وأهدافها
وعملياتها و شاطاتها.
 -3التكادلدجيا :ة تمال في االساليب والمها راة والطرق المعتمدة في البا

لتحقيه االهداف

الماشددة ،وعلى البا تحديد دع التكادلدجيا المااسبة لطبيعة أعمالها والماسجمة مع أهدافها.
 -4الحجم  :يقبد بالحجم تبايف البا إلى لركة رغيرة أو متدسطة أو كبيرة الحجم ،حيث يدجد
عدة مقاييس لتبايف الشركاة وفه حجمها ماها :إجمالي االردل أو إجمالي الددائع أو إجمالي
المبيعاة.
 -5السياساة المالية واالقتبادية للدولة والقدا ين والتعليماة التي تطبه على الشركاة من طرف
الدولة وقدا ين السدق.
 -2-2-8مجاالت ومؤشرات األداء المالي
وتااول ا )Wheelen & Hunger, 2006: 901مجاالة األداء المالي كاآلتي:
الربحية :تدجد هااك مالراة عديدة لقياس هذا المجال ممالة باسب الربحية والتي تقويس فاعليوة اإلدارة

-

في تدليد األرباح ،وتستخدم أيضا ً للحكم على كيفيوة كفواءة اسوتخدام المااموة لمدجدداتهوا ،ومون اهوم هوذه
الاسووب هووام

الووربح اإلجمووالي  ،Gross Profit Marginوهووام

 ،Profit Marginوهوام

الووربح التشووغيلي Operating

الوربح البوافي  ،Net Profit Marginوالعائود علوى االسوتامار Return

 ،On Investmentوالعائد على حه الملكية .Return On Equity
المركز السدقي :ويتمال بالحبوة السودقية والتوي تشوير إلوى سوبة حجوم األعموال المتودفرة لكول سولعة أو

-

خدمة.
-

اإل تاجية ،وتعاى العرقة بين مخرجاة الماامة من سلع وخدماة وبين مدخرتها وتعود اإل تاجيوة مقياسوا ً
لمدى االستخدام األمال لعاارر اإل تاج بما تتضوماه مون مودارد وطاقواة ماديوة وبشورية متاحوة للمااموة
بما يكفل لها تحقيه أهدافها.

-

قيادة الماتجاة ،وتتمال بقيام اإلداراة الرئيسة بالماامة بتقديم التكاليف والجددة والمركوز السودقي لكول
ماتج من الماتجاة الحالية والماتجاة المخط لها.
تامية األفراد وإتجاهاة العاملين ،والمشار إليه بدرفه مجوال أداء رئيسوي تسوعى الماامواة لقياسوه عون

-

طريه تجميع تقارير متادعة لتقديم األسلدب الذي تتبعه الماامة في سد االحتياجاة الحاليوة والمسوتقبلية
مون القودى العاملوة ،كموا يوتم قيواس اتجاهوواة العواملين حود المااموة مبالورة بداسوطة بحودث االتجاهوواة
وبطريه غير مبالر عن طريه بيا اة الغياب ودوران العمل.
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المساولية العامة ،وفي هذا المجال تضوع المااموة مقواييس ترئوم طبيعتهوا وبيئتهوا المحيطوة بهودف تقوديم

-

مدى جاحها في تحمل مساولياتها حد العاملين والمدردين والمجتمع.
المداز ة بين أهداف المودى القبوير والمودى الطديول ،وهاوا تقودم المااموة بوإجراء دراسوة متعمقوة بشوأن

-

التداخل بين مجاالة األداء الرئيسية للتأكد من أن األهداف الحاليوة لوم يوتم تحقيقهوا علوى حسواب األربواح
واالستقرار في المستقبل.
يتضح ان التحليل المالي يتم غالبا ً باستخدام الاسب والمالراة المالية ،وتقسم هذه الاسب والمالراة المالية
إلى مجمدعاة االحدياي )2101 ،وهذه المجمدعاة هي:
أ .سب الربحية ،وتقيس كفاءة وفاعلية الماامة في تدليد األرباح من خرل استخدام أردلها بكفاءة.
ب .سب السيدلة ،وهي مجمدعة الاسب المخببة لقياس قدرة الماامة على الدفاء بالتزاماتها قبيرة األجل.
ج .سب الاشاط أو إدارة المدجدداة ،والمستخدمة في قياس فاعلية الماامة في إدارة مدجدداتها واستخدام
مداردها.
د .سب الرافعة أو إدارة المديد ية ،وتشير درجة تمديل الماامة من خرل الدين للغير أو عملية التدازن بين
الملكية والديدن.
ه .سب سدق األوراق المالية ،وهي مجمدعة الاسب المخببة لقياس قدرة الماامة على تحقيه أداء عالي
يرفع من القيمة السدقية ألسهمها.
 -2-2-9عالقة تكاليف الجودة باألداء المالي
يمكن بيان أهمية تكاليف الجددة في تحسين االداء المالي من خرل ازدياد اهتمام الشركاة بالجددة والذي
ساهم في تعزيز سمعتها لدى العمرء ومكا تها السدقية التي تمكاها من البقاء واالستمرار في سدق الماافسة
المحلي والعالمي ،اذ تعتبر الجددة احد االتجاهاة المحاسبية الحدياة والمالراة الرئيسية لتحسين االداء
المالي لشركاة الذي ياعكس على مستدياة الربحية ومدى قدرة البا

في مداجهة الاروف الطارئة

)حليحل ،و سليمان.) 2016 ،
وتعمل الجددة على تحسين االداء المالي ويمكن تدضيح ذل من خرل عرقة الجددة بتكاليف الماتج او
الخدمة المقدمة .فإن االهتمام بالجددة يجب أن ي ا رفقه اهتمام مماثل في قياس تكاليفها ،األمر الذي يحتم
على اإلدارة قياس تكاليف الجددة واالفباح عاها ليساعدها بمعرفة تكاليف الجددة الرديئة وغير الضرورية،
وبالتالي يمكاها من اتخاذ القراراة واالجراءاة التي تادي إلى التخلص من تكاليف الجددة الرديئة وغير
الضرورية ،كما أن قياس تكاليف الجددة تساعد اإلدارة على معرفة األماكن التي تتطلب تدابير وقائية،
وايضا ً قيام ادا راة الشركاة بفبل تكاليف الجددة عن إجمالي التكاليف يساعدها في إعداد مداز ة لتل
التكاليف واظهارها بشكل مافبل في القدائم المالية بهدف ممارسة اإلدارة لرقابة أكبر وأفضل على العملياة
الجددة وبهدف تقييم االداء ،وبالتالي تدزيع تكاليف الجددة حد ا شطة الدقاية والتقييم والتي بدورها تخفض
تكاليف الفشل الداخلي والفشل الخارجي مما يحسن من سمعتها وادائها المالي) الرواد.) 2015 ،
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 .3اجراءات الدراسة
 -3-1مجتمع وعينة الدراسة:
تم تطبيه الدراسوة علوى الباودك التجاريوة العاملوة فوي فلسوطين وتوم اسوتاااء الباودك االسورمية واألجابيوة،
حيث بلغ عدد البادك التجارية العاملة في فلسطين محل الدراسة  05باكا ً تجاريا ً ماها  6باودك فلسوطياية اباو
فلسطين ،البا التجاري الفلسطياي ،با االستامار ،با القدس ،الباو الودطاي ،وباو البوفا) ،بشوبكة فوروع
عووددها  022فرعواً .و 2باوودك أرد يووة وافوودة االقوواهرة عمووان ،العربووي ،التجوواري األرد ووي ،األهلووي األرد ووي،
االسكان ،األرد ي الكديتي ،االتحاد) ،يتبعها لبكة فروع ومكاتب بلغ  002فرعاً ،وباو مبوري واحود هود
البا العقاري المبري ويتبعه  2فروع لاهاية العام  2102اسلطة الاقد الفلسطياية.)2121 ،
أمووا عياووة الدراسووة فهووي اقبوودية) اسووتهدف جميووع الموودظفين فووي اإلداراة العامووة واإلقليميووة فووي الباوودك
التجارية العاملة في فلسطين محول الدراسوة ،ويشوغلدن المراكوز الدظيفيوة امودير موالي ،مودير الجوددة ،رئويس
قسم محاسبة ،محاسب) حيث بلغ عددهم ا )65مدظفا ً تم تدزيع االستبا ة علويهم ،وتوم اسوترداد ا )53اسوتبا ة،
تووم اسووتبعاد عوودد ا )6اسووتبا اة غيوور محققووة لشووروط قبدلهووا ،وتووم قبوودل عوودد ا )42اسووتبا ة مكتملووة ومحققووة
للشروط المطلدبة لقبدلها أي باسبة  ،%22.3وهذه الاسبة مااسبة لهذه الدراسة.

 -3-2أداة الدراسة:
االستبا ة ،وهي أداة قياس تم االعتمواد فوي تبوميمها علوى آراء مجمدعوة مون الكتواب والبواحاين فوي مدضودع
الدراسة للحبدل على البيا اة األولية والاا ديوة الرزموة السوتكمال الجا وب التطبيقوي للدراسوة ،وتوم تقسويمها
إلى األقسام التالية:
 .0يتاوواول ورووف عياووة الدراسووة وفووه الخبووائص الشخبووية ويتكوودن موون  4فقووراة تتضوومن االمركووز
الدظيفي ،الماهل العلمي ،التخبص العلمي ،الخبرة).
 .2يتاوواول االسووئلة ذاة العرقووة بتكوواليف الجووددة وقيوواس عااروورها االربعووة اتكوواليف الدقايووة ،تكوواليف
التقييم ،تكاليف الفشل الداخلي ،تكواليف الفشول الخوارجي) فوي الباودك التجاريوة فوي فلسوطين ويتكودن
من ا )23فقرة.
 .3يتااول االسئلة ذاة العرقة باألداء المالي معبرا عاها بأربعة مالوراة رئيسوة للربحيوة االعائود علوى
االستامار ،العائد على حه الملكية ،هام

الربح مون العمليواة ،مجمول الوربح المتحقوه) لقياسوها فوي

البادك التجارية في فلسطين ويتكدن من ا )03سااالً.
باستخدام البر امج اإلحبائي ا )spssفقد تم ترميز وإدخال البيا اة إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكرة
الخماسووي ا 0غيوور مدافووه بشوودة 2 ،غيوور مدافووه 3 ،محايوود 4 ،مدافووه 5 ،مدافووه بشوودة) ،ولتحديوود طوودل فتوورة
مقياس ليكرة الخماسي االحدود الد يا والعليا) المستخدم في محاور الدراسة ،تم حسواب المودىا ،)4=0-5ثوم
تقسيمه على عدد فتراة المقياس الخمسة للحبودل علوى طودل الفتورة أي ا ،)1.12=5/4بعود ذلو توم إضوافة
هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس اوهي الداحد البحيح) وذل لتحديد الحد األعلى للفتراة.
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حيث تم اعتماد مقياس تكاليف الجودة الشكل التالي:
أوافه بشدة

أوافه

محايد

ال أوافه

ال أوافه بشدة

5

4

3

2

1

بينما تم اعتماد مقياس االداء المالي الشكل التالي:
أكار من %31
مرتفع جداً

من

من

من

 20ـ %31

 00ـ %21

 0ـ %01

مرتفع

متدس

ماخفض

اقل من %0
ماخفض جداً

أي أ ه إذا كان معدل الزيادة أكار من  %31وعلى سبيل الماال بمعودل العائود علوى االسوتامار فهوذا يشوير إلوى
أن درجة الزيادة كا

بشكل مرتفع جداً.

 -3-4األساليب االحصائية المستخدمة:
لإلجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها سيتم استخدام األساليب اإلحبائية التالية:


التكراراة ،حيث استخدم للمعلدماة الشخبية لعياة الدراسة.



مقوواييس الازعووة المركزيووة ومقوواييس التشووت موون خوورل حسوواب المتدسووطاة الحسووابية واال حرافوواة
المعيارية من أجل معرفة المتدس الحسابي لكل ساال على حدة ولجميع األسئلة الخارة بكل محدر.

 أختبار االتساق الداخلي  Cronbach Alphaللتحقه من ثباة االستبا ة.
 إختبار  Tلعياتين مستقلتين غير مترابطتين.
 مستدى األهمية ،الذي تم تحديده طبقا ً للمقياس اآلتي:

وبذل تكدن االهمية الماخفضة من  – 1أقل من 2.33
واألهمية المتدسطة من 3.66 – 2.33
واالهمية المرتفعة من  3.67فأكار.
 -3-5صدق أداة الدراسة وثباتها:
أ) الصدق الظاهري:
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تطلب التحقه من البدق الاواهري لمقيواس الدراسوة االسوتعا ة بمجمدعوة مون المحكموين بلغو عشورة مواهم،
حيث تألف مـن أربعة أعـضاء من األكاديميين المتخببين فوي المحاسوبة واإلدارة واالحبواء ،وعلوى سوتة
من ذوي الخبراة العملية الطديلة في مجال العمل المبرفي ،بقبد االستفادة مون خبورتهم فوي اختبارواتهم
وقـد اسـتجاب الباحث آلراء السادة المحكموين وقوام بوإجراء التعوديرة الرزموة ،مموا جعول المقيواس أكاور دقوة
ومدضدعية في القياس.
ب) ثبات أداة الدراسة:
من أجل البرهاة على أن االستبا ة تقيس العدامل المراد قياسها ،والتاب من رودقها ،لجوأ الباحوث إلوى اجوراء
اختبار مدى االتساق الداخلي لفقراة المقياس ،حيث توم تقيويم تماسو المقيواس بحسواب .Cronbach Alpha
حيث أن أسلدب كرو باخ ألفا يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخورى ،وهود يشوير إلوى قودة االرتبواط
والتماس بين فقراة المقياس ،إضافة لذل فإن معامول  Alphaيوزود بتقودير جيود للابواة .وللتحقوه مون ثبواة
أداة الدراسة بهذه الطريقة ،طبق معادلة  Cronbach Alphaعلى درجاة أفراد عياة الاباة .وعلى الورغم
من عدم وجودد قداعود قياسوية بخبودص القويم المااسوبة  Alphaلكون مون الااحيوة التطبيقيوة يعود ا ≥ Alpha
 )0.60معقدال في البحدث المتعلقة باإلدارة والعلدم اإل سا ية .حسب الجدول ا.)0
الجدول ( :)1معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (كرونباخ ألفا)
الرقم

البعد

قيمة ا)αألفا

1

تكاليف الدقاية

78.3

2

تكاليف التقييم

81.4

3

تكاليف الفشل الداخلي

76.4

4

تكاليف الفشل الخارجي

84.3

تكاليف الجددة

93.6

0

العائد على االستامار

76.8

2

العائد على حه الملكية

79.1

الربح من العملياة

3

هام

4

مجمل الربح المتحقه

83.4
75.8

األداء المالي

81.9

االستبا ة ككل

88.4

عال على قدرة األداة على تحقيه
وتدل معامرة الاباة هذه على تمتع األداة ببدرة عامة بمعامل ثباة
ٍ
أغراض الدراسة وفقا ً لـ ا .)Sekaran, 2003حيث يتضح من الجدول ا )0أن أعلى معامل ثباة أبعاد
االستبا ة األولى حققته تكاليف الفشل الخارجي بقيمة ا ،)83.3يليه مبالرة تكاليف التقييم بقيمة ا.)81.4
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فيما يرحظ أن أد ي قيمة للاباة باالستبا ة االولى كا
بمحاور األداء المالي فقد كا
كا

لتكاليف الفشل الداخلي بقيمة ا .)76.4أما ما يتعله

اعلى قيمة للاباة لبعد هام

الربح من العملياة بقيمة ا )83.4وأد ى قيمة

لبعد مجمل الربح المتحقها ) 72.9وهد ما يشير إلى إمكا ية ثباة الاتائج التي يمكن أن تسفر عاها

االستبا ة تيجة تطبيقها.
 -3-6التحليل االحصائي :
التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة:
الجدول رقم ( )2المتغيرات الوصفية ألفراد عينة الدراسة.
التكرار النسبة

المركز
الوظيفي

0

مدير

المؤهل

%

العلمي

2.03

بكالدريدس

التكرار النسبة التخصص التكرار النسبة
%
23

الخبرة

التكرار النسبة

%

 42.24محاسبة

32

%

22.22

عام

أقل من

4

2.50

5
ساداة
00

مدير

 23.41دبلدم عالي

4

2.50

ادارة

6

02.22

مالي

من 5

05

30.20

إلى أقل
من 01
ساداة
02

مدير

 25.53ماجستير

02

 36.02علدم

الجددة

3

6.32

من 01

مالية

إلى أقل

ومبرفية

من 05

02

36.02

ساة
23

رئيس

 42.24دكتدراه

3

6.32

اخرى

0

2.03

من 05

قسم

إلى أقل

المحاس

من 21

بة

00

23.40

ساة

المجموع

47

111

المجموع

47

111

المجموع

47

111

المجموع

47

رحظ من الجدول ا )2اآلتي:
أ-المركز الوظيفي :أن أكبر سبة من عياة الدراسة هم رئيس قسم المحاسبة باسبة  ،%42.24يليه مدير
الجددة حيث بلغ

190

سبته  ،%25.53يليه مدير مالي باسبة ،%23.40
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ثم المدير العام باسبة  %2.02مما يعاي أن عياة الدراسة هم من ذوي العرقة والمعايين بالااام المالي
واالداري ومعايين أيضا بمدضدع الدراسة مما يعزز الاقة في المعلدماة التي تم تجميعها بداسطة االستبا ة.
ب-المؤهل العلمي :أن ما سبته  %42.24من أفراد عياة الدراسة هم من حملة درجة البكالدريدس وما
سبته  %23.02حارلين على درجة الماجستير ،وما سبته  %2.50من حملة الدبلدم العالي ،وما سبته
 %6.32من حملة الدكتدراه .وهذا يعاي أن عياة الدراسة يتمتعدن بماهرة أكاديمية جيدة تجعل لهم القدرة
على تفهم أسئلة االستبا ة ،مما يعزز الاقة في المعلدماة التي تم تجميعها بداسطة االستبا ة.
ج-التخصص العلمي :أن ما سبته  %22.22من األفراد المجيبين على أسئلة االستبا ة هم من ذوي تخبص
المحاسبة وهم أكار األلخاص قدرة في التعامل مع أ امة المحاسبة المختلفة ،وما سبته  %02.22من
تخبص اإلدارة أي لهم القدرة على التعامل مع القراراة اإلدارية على مستدى البا وهذا مالر على مدى
القدرة التي يتمتع بها األفراد المجيبين على االستبا ة في فهم أسئلة االستبا ة وفهم مدضدع الدراسة.
د-عدد سنوات الخبرة :أن أكار من  %20.42من عياة الدراسوة خبوراتهم تتجواوز الخموس سواداة مموا يعاوي
أ وه تتودفر الخبورة الكافيوة لعياووة الدراسوة فوي المجوال الموالي واالداري والمبوورفي ولهوم القودرة علوى التعاموول
باأل امة المحاسبية المختلفة ،وعادهم الخبرة والقدرة على التعامل مع االستبا ة بشكل مدضدعي.
 3-7نتائج التحليل واختبار الفرضيات:
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
السؤال االول :ما مستوى أهمية تكاليف جودة الخدمات في البنوك التجارية في فلسطين؟
لإلجابة عن هذا الساال سيتم االجابة عن االسئلة الفرعية التالية:
السؤال الفرعي االول :ما مستوى أهمية تكاليف الوقاية في البنوك التجارية في فلسطين؟
لإلجابة عن هوذا السواال توم احتسواب المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة ،وأهميوة الفقورة ،كموا هود
مدضح بالجدول ا.)3
جدول ( :)3مستوى أهمية تكاليف الوقاية في في البنوك التجارية العاملة في فلسطين
اال حووورا
الرقم

الفقراة

المتدسووووووو

ف

الحسابي

المعيوووار
ي

1

2

3

191

تعووي إدارة البا و أهميووة تكوواليف تجهيووز وتافيووذ
برامج التدريب المتعلقة بالجددة
تهووووتم إدارة الباوووو بتكوووواليف روووويا ة األجهووووزة
للحفاظ على دقتها
تاكووود إدارة الباووو علوووى تكووواليف دراسوووة قووودرة
العملياة

ترتيووووووووووب
أهميووووووووووووة االهمية
الفقرة

4.06

4 0.71

مرتفعة

4.11

3 0.65

مرتفعة

4.20

2 0.53

مرتفعة
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4
5
6
2
2

تلتووووزم إدارة الباوووو بمبوووودأ المتابعووووة للعمليوووواة
المبرفية.
تاكد إدارة البا أن خدماتها مطابقة الحتياجاة
العمرء.
تقوودم إدارة البا و بووالتحقه موون تكوواليف تخطووي
اام الجددة بشكل مستمر
تُقيم إدارة البا تكاليف الجددة بشكل مستمر.
تهوووتم إدارة الباووو بتقيووويم تافيوووذ الاشووواطاة فوووي
خطتها الشاملة للجددة

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي

4.22

0 0.63

مرتفعة

4.03

5 0.73

مرتفعة

3.66

2 1.19

متوسطة

3.87

6 0.93

مرتفعة

3.81

2 0.86

مرتفعة

3.99

0.46

يشووير الجوودول ا )3الووى مسووتدى أهميووة تكوواليف الدقايووة فووي الباوودك التجاريووة فووي فلسووطين ،حيووث تراوح و
المتدسطاة الحسابية لها بين ا 3.66ـ  ،)4.29بالمقار ة مع المتدس الحسوابي العوام لمسوتدى جوددة تكواليف
الدقاية في البادك التجارية العاملة فوي فلسوطين البوالغ ا .)3.99حيوث جواءة الفقورة التوي تواص علوى " تلتوزم
إدارة البا و بمبوودأ المتابعووة للعمليوواة المبوورفية " فووي المرتبووة االولووى بمتدس و حسووابي ا )4.29وا حووراف
معيواري بلوغ ا )0.63بالمقار وة موع المتدسو الحسوابي العوام واال حوراف المعيوواري العوام .فيموا حبول فقوورة
"تقوودم إدارة الباو بووالتحقه موون تكوواليف تخطووي

اووام الجووددة بشووكل مسووتمر" علووى المرتبووة الااماووة واألخيوورة

بمتدس حسابي ا )3.66وا حوراف معيواري بلوغ ا )0.02بالمقار وة موع المتدسو الحسوابي العوام واال حوراف
المعياري العام .وبشكل عام يتبين أن مستدى جددة تكاليف الدقايوة فوي الباودك التجاريوة فوي فلسوطين مرتفعواً.
ويعد هذا مالراً واضحا ً ومن خرل استجاباة أفراد عياة الدراسة ان هااك اهتمام عوالي بتكواليف الدقايوة فوي
البادك التجارية العاملة في فلسطين.
السؤال الفرعي الثاني :ما مستوى أهمية تكاليف التقييم في البنوك التجارية في فلسطين؟
لإلجابة عن هوذا السواال توم احتسواب المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة ،وأهميوة الفقورة ،كموا هود
مدضح بالجدول ا.)4
جدول ( :)4مستوى أهمية تكاليف التقييم في البنوك التجارية في فلسطين
الرقم

الفقراة

المتدسوو

اال حراف

الحسابي

المعياري

ترتيووووووووووب
أهميووووووووووووة االهمية
الفقرة

تهووتم إدارة البا و بتكوواليف اختبوواراة الخوودماة
2

الجديووودة وذلووو لضووومان مطابقتهوووا للمداروووفاة

4.03

2 0.66

مرتفعة

المحددة.
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01

تعتمووود إدارة الباووو علوووى األسووواليب اإلحبوووائية
لتحديد تكاليف التقييم.

3.71

6 0.93

مرتفعة

تقووودم اإلدارة العليوووا فوووي الباووو بتحديووود تكووواليف
00

االختبووار الاهووائي للخوودماة قبوول القيووام بطرحهووا

3.88

5 0.27

مرتفعة

للجمهدر.
02
03
04

تهوووووتم إدارة الباووووو بتكووووواليف رووووويا ة المبوووووا ي
واألجهزة للمحافاة على مستدى جددة الخدمة
تهتم إدارة البا بتكاليف تجميع ومعالجة بيا اة
االختباراة التي تستخدم لتقييم العمل
تهووووتم ادارة الباوووو بتكوووواليف توووودقيه العمليوووواة
والبيا اة المبرفية.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الكلي

3.92

4 1.85

مرتفعة

4.02

3 0.63

مرتفعة

4.01

0 0.69

مرتفعة

3.98

0.42

يشووير الجوودول ا )4الووى مسووتدى أهميووة تكوواليف التقيوويم فووي الباوودك التجاريووة فووي فلسووطين ،حيووث تراوحوو
المتدسطاة الحسابية لها بين ا 3.71ـ  ،)4.11بالمقار ة موع المتدسو الحسوابي العوام لمسوتدى جوددة تكواليف
التقييم في البادك التجارية العاملة في فلسطين البالغ ا .)3.98حيث جاءة الفقرة التي تاص على " تهتم ادارة
البا بتكاليف تدقيه العملياة والبيا اة المبرفية " فوي المرتبوة االولوى بمتدسو حسوابي ا )4.11وإ حوراف
معياري بلغ ا )0.69بالمقار ة مع المتدس الحسابي العوام واإل حوراف المعيواري العوام .فيموا حبول فقورة "
تعتمد إدارة البا على األساليب اإلحبائية لتحديد تكاليف التقييم " علوى المرتبوة السادسوة واألخيورة بمتدسو
حسابي ا )3.71وإ حراف معياري بلغ ا )0.93بالمقار ة موع المتدسو الحسوابي العوام واإل حوراف المعيواري
العام .وبشكل عام يتبوين أن مسوتدى أهميوة تكواليف التقيويم فوي الباودك التجاريوة فوي فلسوطين مرتفعوا ً .وهود موا
يشير إلى أن بادك مجتمع الدراسة تعي اهمية هذا الادع من التكاليف وأ ها تقدم بتطبيقه بشكل كبير.
السؤال الفرعي الثالث :ما مستوى أهمية تكاليف الفشل الداخلي في البنوك التجارية في فلسطين؟
لإلجابة عن هوذا السواال توم احتسواب المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة ،وأهميوة الفقورة ،كموا هود
مدضح بالجدول ا.)5
جدول ( :)5مستوى أهمية تكاليف الفشل الداخلي في البنوك التجارية في فلسطين
الرقم

05

193

الفقراة
تهووووتم إدارة الباوووو بتكلفووووة القرطاسووووية وكلفووووة
المطبدعاة المتعلقة بطبع السوجرة المبورفية

المتدسوو

اال حووووووراف

الحسابي

المعياري

3.84

ترتيوووووب
أهميوووووووة االهمية
الفقرة

3 0.72

مرتفعة
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لمتابعووة اإلعموووال المبوورفية وإخطوووار الزبوووائن
عن ودائعهم وحساباتهم المبرفية والعمل على
تخفيضها.
06
02
02
02

تهتم إدارة البا بتكاليف الطاقة الرزم لتدارول
العمل على تقاياه بما ال يضر بسير العمل.
تحدد إدارة البا قيمة الديدن المعدوموة والعمول
على الحد ماها.
تهوووتم إدارة الباووو بتكلفوووة الدقووو الوووذي يقضووويه
المدظف مع كل عميل.
تهووووتم إدارة الباووووو بتكووووواليف الحبووووودل علوووووى
المعلدماة البحيحة عن العمرء.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

3.80

4 0.64

مرتفعة

4.20

0 0.57

مرتفعة

3.96

2 0.53

مرتفعة

3.79

5 0.78

مرتفعة

3.87

0.43

يشير الجدول ا )5الى مستدى أهمية تكاليف الفشل الداخلي في البادك التجاريوة فوي فلسوطين ،حيوث تراوحو
المتدسطاة الحسابية لها بين ا 3.22ـ  ،)4.21بالمقار ة مع المتدسو الحسوابي العوام لمسوتدى أهميوة تكواليف
الفشل الداخلي في البادك التجارية العاملة في فلسطين البالغ ا .)3.87حيوث جواءة الفقورة التوي تواص علوى "
تحدد إدارة البا قيمة الديدن المعدومة والعمل على الحد ماها ".في المرتبة االولوى بمتدسو حسوابي ا)4.21
وإ حراف معياري بلغ ا )0.57بالمقار ة مع المتدس الحسابي العام واإل حراف المعياري العام .فيما حبل
فقرة " تهتم إدارة البا بتكواليف الحبودل علوى المعلدمواة البوحيحة عون العمورء ".علوى المرتبوة الخامسوة
واألخيوورة بمتدس و حسووابي ا )3.79وإ حووراف معيوواري بلووغ ا )0.78بالمقار ووة مووع المتدس و الحسووابي العووام
واإل حراف المعياري العام .وبشكل عام يتبين أن مسوتدى أهميوة تكواليف الفشول الوداخلي فوي الباودك التجاريوة
في فلسطين مرتفعاً .وهد طبيعي حيث ان االهتمام بتكاليف الفشل الداخلي يمكن البادك مون تشوخيص سولبياة
في العمل ما ياعكس بالاتيجة الاهائية التأثير على األداء المالي.
السؤال الفرعي الرابع :ما مستوى أهمية تكاليف الفشل الخارجي في البنوك التجارية في فلسطين؟
لإلجابة عن هوذا السواال توم احتسواب المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة ،وأهميوة الفقورة ،كموا هود
مدضح بالجدول ا.)6
جدول ( :)6مستوى أهمية تكاليف الفشل الخارجي في البنوك التجارية في فلسطين
الرقم

مستدى جددة تكاليف الفشل الخارجي

21

يلتووزم البا و بتحموول تكوواليف اعووادة تقووديم

194

المتدسووووووو

اال حووووراف

الحسابي

المعياري

3.28

ترتيووووووب
أهميووووووووة االهمية
الفقرة

4 0.84

مرتفعة
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الخدمووة غيوور المتدافقووة مووع المدارووفاة
المعروضة.
يتحموول البا و التكوواليف القا د يووة الااتجووة
20

عن الودعاوي والشوكاوى المرفدعوة ضود

4.01

2 0.80

مرتفعة

البا واتعاب المحامين.
يتحموووووول الباوووووو تكوووووواليف التعديضوووووواة
22

والغراموووواة المترتبووووة علووووى المبوووورف

4.21

0 0.72

مرتفعة

لبالح الزبائن.
23

يتحمل الباو تكلفوة إرضواء العمورء عاود
حدوث مشكرة تتعله بالخدمة.

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

3.97
3.89

3 0.93

مرتفعة

0.52

يشير الجدول ا )6الى مستدى أهمية تكاليف الفشل الخارجي في البادك التجارية في فلسطين ،حيث تراوحو
المتدسطاة الحسابية لها بين ا 3.78ـ  ،)4.21بالمقار ة مع المتدسو الحسوابي العوام لمسوتدى أهميوة تكواليف
الفشل الخارجي في البادك التجارية العاملة في فلسطين البالغ ا .)3.89حيث جاءة الفقرة التي تواص علوى "
يتحمل البا تكواليف التعديضواة والغرامواة المترتبوة علوى المبورف لبوالح الزبوائن " فوي المرتبوة االولوى
بمتدس حسابي ا )4.21وإ حوراف معيواري بلوغ ا )0.72بالمقار وة موع المتدسو الحسوابي العوام واإل حوراف
المعياري العام .فيما حبل فقرة "تتحمل البا كافة التكاليف التي يتحملهوا المتعواملين عاود اسوترم الماتجواة
المعياة" على المرتبة الرابعة واألخيرة بمتدس حسابي ا )3.78وإ حراف معياري بلغ ا )0.84بالمقار ة مع
المتدس و الحسووابي العووام واإل حووراف المعيوواري العووام .وبشووكل عووام يتبووين أن مسووتدى جووددة تكوواليف الفشوول
الخارجي في البادك التجارية في فلسطين مرتفعاً .وهذا الن االهتمام بتكاليف الفشل الخوارجي جوزء ال يتجوزأ
من اهتمام البادك بتكاليف الجددة حيوث أن االهتموام العوالي بهوذا الاودع مون التكواليف يحسون مون سومعة الباو
على المدى البعيد من حيث االستخدام لخدماتها .وبما ياعكس إيجابا ً على أداء هذه الشركاة المالي.
السؤال الثاني :ما مستوى األداء المالي للبنوك التجارية في فلسطين المالي للفترة من ( )2115إلى
()2119؟ لإلجابة عن هذا الساال قام الباحث سيتم االجابة على االسئلة الفرعية:
السؤال الفرعي االول :ما مستوى األداء المالي للبنووك التجاريوة فوي فلسوطين الموالي مون حيوث العائود علوى
االستثمار للفترة من ( )2115إلى ()2119؟
لإلجابة عن هوذا السواال توم احتسواب المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة ،وأهميوة الفقورة ،كموا هود
مدضح بالجدول ا.)2
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جدول ( :)7مستوى األداء المالي للبنوك التجارية في فلسطين من حيث العائد على االستثمار
للفترة من ( )2115إلى ()2119
الرقم

1

2

الفقرات
أحرز البا تغيراً ايجابيوا ً فوي معودل العائود
على االستامار
حقوووه الباووو معووودل عائووود علوووى االسوووتامار
يتجاوز فيه البادك الماافسة.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

ترتيب
أهمية

االهمية

الفقرة

3.78

1.18

4

متوسطة

4.06

0.67

0

مرتفعة

إذا لووووم يكوووون هاوووواك تغيوووور ايجووووابي خوووورل
3

االعدام الارث فما سوبة تراجوع الباو فوي

4.04

0.53

2

مرتفعة

معدل العائد على االستامار
4

ان رافي االربواح بعود الضورائب للشوركة
حقه زيادة

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

3.92
3.89

0.87

3

مرتفعة

0.49

يشير الجدول ا )2الوى مسوتدى األداء الموالي للباودك التجاريوة فوي فلسوطين مون حيوث العائود علوى االسوتامار،
حيث تراوح المتدسطاة الحسابية لها بين ا 3.78ـ  ،)4.06بالمقار ة مع المتدسو الحسوابي العوام لمسوتدى
أداء البادك التجارية العاملة في فلسطين المالي من حيوث العائود علوى االسوتامار البوالغ ا .)3.89حيوث جواءة
الفقرة التي تواص علوى " حقوه الباو معودل عائود علوى االسوتامار يتجواوز فيوه الباودك الماافسوة " فوي المرتبوة
االولووى بمتدسوو حسووابي ا )4.06وإ حووراف معيوواري بلووغ ا )0.67بالمقار ووة مووع المتدسوو الحسووابي العووام
واإل حراف المعياري العام .فيما حبل فقرة " أحرز البا تغيراً ايجابيوا ً فوي معودل العائود علوى االسوتامار "
علووى المرتبوووة الرابعوووة واألخيووورة بمتدسووو حسووابي ا )3.78وإ حوووراف معيووواري بلوووغ ا )0.12بالمقار وووة موووع
المتدس و الحسووابي العووام واإل حووراف المعيوواري العووام .وبشووكل عووام يتبووين أن مسووتدى األداء المووالي للباوودك
التجارية في فلسطين من حيث العائد على االستامار مرتفعاً .وهوذا طبيعوي حيوث ان االهتموام بتكواليف الجوددة
يعوود مالووراً حوود تحسووين االداء المووالي وهوود مووا عكسووته قوويم المتدسووطاة الحسووابية فيمووا يتعلووه بالعائوود علووى
االستامار من وجهة ار عياة الدراسة.
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السؤال الفرعي الثاني :ما مستوى األداء المالي للبنوك التجارية فوي فلسوطين الموالي مون حيوث العائود علوى
حقوق الملكية للفترة من ( )2115إلى ()2119؟
لإلجابة عن هوذا السواال توم احتسواب المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة ،وأهميوة الفقورة ،كموا هود
مدضح بالجدول ا.)2
جدول ( :)8مستوى األداء المالي البنوك التجارية في فلسطين المالي من حيث العائد على حقوق الملكية
للفترة من ( )2115إلى ()2119
الرقم

5
6

الفقراة
أحرز البا تغير ايجوابي فوي معودل العائود
على حه الملكية
حقووه الباو معوودل عائوود علووى حووه الملكيووة
يتجاوز فيه الشركاة الماافسة

المتدسووووووو

اال حووووراف

الحسابي

المعياري

ترتيووووووب
أهميووووووووة االهمية
الفقرة

3.92

2 0.82

مرتفعة

4.02

0 0.63

مرتفعة

في حال عدم وجدد تغير ايجابي فموا سوبة
2

تراجووع البا و فووي معوودل العائوود علووى حووه

3.67

3 0.84

متوسطة

الملكية
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

3.82

0.64

يشير الجدول ا )2الوى مسوتدى األداء للباودك التجاريوة فوي فلسوطين مون حيوث العائود علوى حوه الملكيوة حيوث
تراوح المتدسطاة الحسابية لها بين ا 3.67ـ  ،)4.02بالمقار وة موع المتدسو الحسوابي العوام لمسوتدى أداء
البادك التجارية العاملة في فلسطين المالي من حيوث العائود علوى حوه الملكيوة حيوث جواءة الفقورة التوي تواص
على " حقه البا معدل عائد على حه الملكية يتجاوز فيه الشوركاة الماافسوة " فوي المرتبوة االولوى بمتدسو
حسابي ا )4.02وإ حراف معياري بلغ ا )0.63بالمقار ة موع المتدسو الحسوابي العوام واإل حوراف المعيواري
العام .فيما حبل فقرة " في حال عدم وجدد تغير ايجابي فما سوبة تراجوع الباو فوي معودل العائود علوى حوه
الملكية " على المرتبة الاالاة واألخيرة بمتدس حسابي ا )3.67وإ حراف معياري بلغ ا )0.84بالمقار وة موع
المتدس الحسابي العام واإل حراف المعيواري العوام .وبشوكل عوام يتبوين أن مسوتدى أداء الباودك التجاريوة فوي
فلسطين الموالي مون حيوث العائود علوى حوه الملكيوة مرتفعواً .وهوذا دليول علوى أن الباودك مجتموع الدراسوة تهوتم
بتكواليف الجووددة حيووث أن االهتموام بهووذه التكوواليف حسوون مون مسووتدى العائوود علووى حقودق الملكيووة ولووذل ظهوور
مستدى العائد على حقدق الملكية من وجهة ار البادك مجتمع الدراسة مرتفعاً.
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السؤال الفرعي الثالث :ما مستوى األداء المالي البنوك التجارية في فلسطين الموالي مون حيوث هوام

ربو

العمليات للفترة من ( )2115إلى ()2119؟
لإلجابة عن هوذا السواال توم احتسواب المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة ،وأهميوة الفقورة ،كموا هود
مدضح بالجدول ا.)2
رب العمليات للفترة

جدول ( :)9مستوى األداء المالي للبنوك التجارية في فلسطين من حيث هام
من ( )2115إلى ()2119
الرقم

2
2

الفقراة
أحرز البا تغير ايجابي في هوام

المتدسووووووو

اال حووووراف

الحسابي

المعياري

الوربح

من العملياة باسبة
حقوووه الباووو هوووام

ربوووح مووون العمليووواة

تتجاوز فيه البادك الماافسة

ترتيووووووووووب
أهميووووووووووووة االهمية
الفقرة

3.87

0 0.96

مرتفعة

3.62

3 0.77

مرتفعة

إذا لووم يكوون هاوواك تغيوور ايجووابي فمووا سووبة
01

تراجووووع الباوووو فووووي هووووام

الووووربح موووون

3.72

2 0.92

مرتفعة

العملياة
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

3.69

0.62

يشير الجدول ا )2الى مستدى أداء البادك التجارية في فلسطين المالي من حيث هوام

الوربح مون العمليواة،

حيث تراوح المتدسطاة الحسابية لها بين ا 3.68ـ  ،)3.87بالمقار ة مع المتدسو الحسوابي العوام لمسوتدى
أداء البادك التجارية العاملة في فلسطين المالي من حيث هام
تاص على "أحرز الباو تغيور ايجوابي فوي هوام

الربح من العملياة .حيث جواءة الفقورة التوي

الوربح مون العمليواة" فوي المرتبوة االولوى بمتدسو حسوابي

ا )3.87وإ حراف معيواري بلوغ ا )0.96بالمقار وة موع المتدسو الحسوابي العوام واإل حوراف المعيواري العوام.
فيما حبل فقرة " حقه البا هام

ربوح مون العمليواة تتجواوز فيوه الباودك الماافسوة " علوى المرتبوة الاالاوة

واألخيوورة بمتدس و حسووابي ا )3.68وإ حووراف معيوواري بلووغ ا )0.77بالمقار ووة مووع المتدس و الحسووابي العووام
واإل حراف المعياري العام .وبشكل عام يتبين أن مستدى أداء البادك التجاريوة فوي فلسوطين الموالي مون حيوث
هام

الربح من العملياة مرتفعا ً .وهذا ياكد أن زيادة الرقابة على تكاليف الجددة يوادي إلوى ضوب والوتحكم

في اإل فاق المتزايد من التكاليف الكلية وهد ما ياعكس على مقدار الربح التشغيلي من العملياة للبا .
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السووؤال الفرعووي الرابووع :مووا مسووتوى األداء المووالي للبنوووك التجاريووة فووي فلسووطين موون حيووث مجموول الوورب
المتحقق للفترة من ( )2115إلى ()2119؟
لإلجابة عن هوذا السواال توم احتسواب المتدسوطاة الحسوابية واال حرافواة المعياريوة ،وأهميوة الفقورة ،كموا هود
مدضح بالجدول ا.)01
جدول ( :)11مستوى األداء المالي للبنوك التجارية في فلسطين المالي من حيث مجمل الرب للفترة
من ( )2115إلى ()2119
الرقم

00
02
03

الفقراة
أحرز البا تغير ايجابي في مجمول الوربح
المتحقه
حقه البا مجمل ربح تتجواوز فيوه الباودك
الماافسة باسبة
إذا لووم يكوون هاوواك تغيوور ايجووابي فمووا سووبة
تراجع البا في مجمل الربح المتحقه

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام

المتدسووووووو

اال حووووراف

الحسابي

المعياري

ترتيووووووووووب
أهميووووووووووووة االهمية
الفقرة

4.09

0 0.53

مرتفعة

3.82

3 0.73

مرتفعة

3.96

2 0.80

مرتفعة

3.92

0.56

يشير الجدول ا )01الوى مسوتدى أداء الباودك التجاريوة فوي فلسوطين الموالي مون حيوث مجمول الوربح المتحقوه،
حيث تراوح المتدسطاة الحسابية لها بين ا 3.82ـ  ،)4.09بالمقار ة مع المتدسو الحسوابي العوام لمسوتدى
أداء البادك التجارية العاملوة فوي فلسوطين الموالي مون حيوث هوام

الوربح مون العمليواة البوالغ ا .)3.92حيوث

جوواءة الفقوورة التووي توواص علووى "أحوورز الباو تغيوور ايجووابي فووي مجموول الووربح المتحقووه" فووي المرتبووة االولووى
بمتدس حسابي ا )4.09وإ حوراف معيواري بلوغ ا )0.53بالمقار وة موع المتدسو الحسوابي العوام واإل حوراف
المعياري العام .فيما حبل فقرة "حقق البا مجمل ربح تتجاوز فيه البادك الماافسوة" علوى المرتبوة الاالاوة
واألخيوورة بمتدس و حسووابي ا )3.82وإ حووراف معيوواري بلووغ ا )0.73بالمقار ووة مووع المتدس و الحسووابي العووام
واإل حراف المعياري العام .وبشكل عام يتبين أن مستدى أداء البادك التجاريوة فوي فلسوطين الموالي مون حيوث
مجموول الووربح المتحقووه مرتفعواً .وهووذه الاتيجووة ماطقيووة بسووبب أن االهتمووام بتكوواليف الجووددة علووى الموودى البعيوود
سيزيد من مستدى الرضا لدى المتعاملين مع البا وبالتالي زيادة الحبة السودقية لهوا ،وهود موا يواعكس علوى
إجمالي الربح المتحقه.
اختبار فرضيات الدراسة:
يتم اختبار فرضياة الدراسة الرئيسية والفرعية ،واختبار مدى قبودل أو رفوض فرضوياة الدراسوة وذلو كموا
يلي:
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الفرضية الرئيسة:
"  :HO1ال يوجد داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05لمساهمة الرقابة على تكاليف الجوودة
في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية في فلسطين".
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعياتين مستقلتين ،وكما هد مدضح في الجدول ا.)00
جدول ( :)11مساهمة الرقابة على تكاليف الجودة في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية في
فلسطين
المتدسووووووو

البيان

مسوواهمة الرقابوووة علوووى تكووواليف
الجددة في تحسين األداء المالي
للبادك التجارية في فلسطين

الحسابي
تكووووووووووووووواليف
الجددة
االداء المالي

اال حووووراف T
المعياري

3.26

المحسدبة

معاموووووول
االرتباط

مستدى
الداللة

1.442
1.262 32.060

3.22

*Sig.

1.111

1.433

يدضح الجدول ا )00مساهمة الرقابة على تكاليف الجوددة فوي تحسوين األداء الموالي فوي الباودك التجاريوة فوي
فلسطين .حيث أظهرة تائج التحليل اإلحبائي وجدد داللة إحبوائية لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الجوددة
في تحسوين األداء الموالي فيهوا ،إذ بلوغ معامول االرتبواط ا .)%26.2كموا بلغو قيموة  Tالمحسودبة ا)32.060
وهي دالة عاد مستدى ا )  0.05بالمقار وة موع قيموة  Tالجدوليوة ا ،)2.1وهوذا ياكود عودم قبودل الفرضوية
الرئيسة ،وعليه ترفض الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على:
"يدجد داللوة إحبوائية عاود مسوتدى معاديوة ) (α ≤ 0.05لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الجوددة فوي تحسوين
األداء المالي في البادك التجارية في فلسطين"
للتحقه من مساهمة الرقابوة علوى كول متغيور مون متغيوراة تكواليف الجوددة فوي تحسوين األداء الموالي فوي
البادك التجارية في فلسطين ،يتم اختبار الفرضياة فرعية ،وتم استخدام اختبوار  Tلعياتوين مسوتقلتين الختبوار
كل فرضية فرعية على حدة ،كما يلي:
: HO1-1ال يدجد داللة إحبائية عاد مستدى معاديوة ) (α ≤ 0.05لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الدقايوة
في تحسين األداء المالي في البادك التجارية العاملة في فلسطين.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعياتين مستقلتين ،وكما هد مدضح في الجدول ا.)02

200

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

جدول ( :)12مساهمة الرقابة على تكاليف الوقاية في تحسين األداء المالي للبنوك التجارية في فلسطين
البيان
مساهمة الرقابة على تكاليف

تكاليف

الدقاية في تحسين األداء

الدقاية

المالي للبادك التجارية في
فلسطين

االداء المالي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.92

0.420

3.22

1.433

T

معامل

المحسوبة االرتباط

03.120

1.230

*Sig.
مستوى
الداللة

1.111

يدضح الجدول ا )02مسواهمة تكواليف الدقايوة فوي تحسوين األداء الموالي للباودك التجاريوة فوي فلسوطين .حيوث
أظهرة تائج التحليل اإلحبائي وجدد داللة إحبائية لمساهمة الرقابة على تكاليف الدقاية في تحسين األداء
المووالي فيهووا ،إذ بلووغ معاموول االرتبوواط ا .)%23.0كمووا بلغ و قيمووة  Tالمحسوودبة ا )03.120وهووي دالووة عاوود
مستدى ا )  0.05بالمقار ة مع قيمة  Tالجدولية ا ،)2.1وهذا ياكد عودم قبودل الفرضوية  ،وعليوه تورفض
الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على:
"يدجد داللوة إحبوائية عاود مسوتدى معاديوة ) (α ≤ 0.05لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الدقايوة فوي تحسوين
األداء المالي في البادك التجارية في فلسطين"
 :HO1-2ال يوجد داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) (α ≤ 0.05لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف التقيويم
في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية في فلسطين.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعياتين مستقلتين ،وكما هد مدضح في الجدول ا.)03
جدول ( :)13مساهمة الرقابة على تكاليف التقييم في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية في فلسطين
البيان
مسواهمة الرقابوة علوى تكواليف

تكووووووووووووووواليف

التقييم في تحسين األداء المالي

التقييم

في البادك التجارية في فلسطين

االداء المالي

المتدسووووووو

اال حووووراف

الحسابي

المعياري

3.98

0.420

3.22

1.433

T
المحسووووود
بة

معامووووووول
االرتباط

22.310 02.023

*Sig.
مسوووتدى
الداللة

1.111

يدضوح الجودول ا )03مسواهمة الرقابوة علوى تكواليف التقيويم فوي تحسوين األداء الموالي للباودك التجاريوة فوي
فلسطين .حيث أظهرة تائج التحليل اإلحبائي وجدد داللة إحبوائية لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الدقايوة
في تحسين األداء المالي فيها ،إذ بلغ معامل االرتباط ا.)%22.3
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كما بلغ قيمة  Tالمحسدبة ا )02.023وهي دالة عاد مسوتدى ا )  0.05بالمقار وة موع قيموة  Tالجدوليوة
ا ،)2.1وعليه ترفض الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على:
"يدجد داللوة إحبوائية عاود مسوتدى معاديوة ) (α ≤ 0.05لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الدقايوة فوي تحسوين
األداء المالي في البادك التجارية في فلسطين"
 :HO1-3ال يوجد داللة إحصائية عنود مسوتوى معنويوة ) (α ≤ 0.05لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الفشول
الداخلي في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية في فلسطين.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام إختبار  Tلعياتين مستقلتين ،وكما هد مدضح في الجدول ا.)04
جدول ( :)14مساهمة الرقابة على تكاليف الفشل الداخلي في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية في
فلسطين
المتوسووووووط االنحوووووراف T

البيان
مسواهمة الرقابوة علوى تكواليف

الحسابي

المعياري

المحسوبة االرتباط

مسووتوى
الداللة

تكووووووووووووووواليف

الفشووول الوووداخلي فوووي تحسوووين الفشوووووووووووووووووول 3.87

0.430

األداء الموووالي فوووي الباووودك الداخلي
التجارية في فلسطين

معاموووووووووول

*Sig.

االداء المالي

26.232 02.421
3.22

1.111

1.433

يدضوح الجودول ا )04مسواهمة الرقابوة علوى تكواليف التقيويم فوي تحسوين األداء الموالي للباودك التجاريوة فوي
فلسطين .حيث أظهرة تائج التحليل اإلحبائي وجودد داللوة إحبوائية لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الفشول
الووداخلي فووي تحسووين األداء المووالي فيهووا ،إذ بلووغ معاموول االرتبوواط ا .)%26.2كمووا بلغ و قيمووة  Tالمحسوودبة
ا )02.421وهووي دالووة عاوود مسووتدى ا )  0.05بالمقار ووة مووع قيمووة  Tالجدوليووة ا ،)2.1وعليووه توورفض
الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على" :يدجد داللة إحبوائية عاود مسوتدى معاديوة ≤ (α
)0.05لمسوواهمة الرقابوة علوى تكوواليف الفشوول الوداخلي فوي تحسوين األداء الموالي فوي الباوودك التجاريوة فووي
فلسطين"
 :HO1-4ال يوجد داللة إحصائية عنود مسوتوى معنويوة ) (α ≤ 0.05لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الفشول
الخارجي في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية في فلسطين.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار  Tلعياتين مستقلتين ،وكما هد مدضح في الجدول ا.)05
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جدول ( :)15مساهمة الرقابة على تكاليف الفشل الخارجي في تحسين األداء المالي في البنوك التجارية
في فلسطين.
البيان
مسواهمة الرقابوة علوى تكواليف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المحسوبة االرتباط

مستوى
الداللة

تكووووووووووووووواليف

الفشوول الخووارجي فووي تحسووين الفشوووووووووووووووووول

3.89

0.520

األداء الموووالي فوووي الباووودك الخارجي
التجارية في فلسطين.

T

معامل

*Sig.

االداء المالي

0.726 9.223
3.22

0.000

1.433

يدضوح الجودول ا )05مسواهمة الرقابوة علوى تكواليف التقيويم فوي تحسوين األداء الموالي للباودك التجاريوة فوي
فلسطين .حيث أظهرة تائج التحليل اإلحبائي وجودد داللوة إحبوائية لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الفشول
الخووارجي فووي تحسووين األداء المووالي فيهووا ،إذ بلووغ معاموول االرتبوواط ا .)%22.6كمووا بلغ و قيمووة  Tالمحسوودبة
ا )2.223وهووي دالووة عاوود مسووتدى ا )  0.05بالمقار ووة مووع قيمووة  Tالجدوليووة ا ،)2.1وعليووه توورفض
الفرضية البفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تاص على:
"يدجد داللوة إحبوائية عاود مسوتدى معاديوة ) (α ≤ 0.05لمسواهمة الرقابوة علوى تكواليف الفشول الوداخلي فوي
تحسين األداء المالي في البادك التجارية في فلسطين"

-4النتائج والتوصيات:
-4-1النتــائــج:
هوودف الدراسووة الحاليووة إلووى بيووان مسوواهمة الرقابووة علووى تكوواليف الجووددة اتكوواليف الدقايووة؛ وتكوواليف التقيوويم،
وتكاليف الفشل الداخلي؛ وتكاليف الفشل الخارجي) في تحسين األداء المالي في البادك التجارية في فلسطين.
تدرل الدراسة إلى عدة تائج ساهم في حل مشكلة الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها وفرضياتها ،ومن هذه
الاتائج:
 .0أن مستدى أهمية جددة تكاليف الدقاية والتقييم وتكاليف الفشول الوداخلي والخوارجي فوي الباودك التجاريوة
في فلسطين مرتفعاً .وهذا ياكد أن ضوب تكواليف الجوددة بأ داعهوا تلعوب دوراً رئيسوا ً فوي تحقيوه التفودق
للبادك عياة الدراسة.
 .2أن مستدى أداء في البادك التجارية في فلسطين المالي من حيث العائد على االستامار ،ومن حيث العائد
على حه الملكية ،من حيث هام

الربح من العملياة ،ومن حيوث مجمول الوربح المتحقوه ،فوي السواداة

امن  -2105إلى )2102كان مرتفعاً.
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 .3وجدد داللة احبائية لمساهمة تكاليف الجددة في تحسين األداء المالي للبادك التجارية في فلسوطين عاود
مستدى داللة ا.)0.05
 .4وجدد داللة احبائية لمساهمة تكاليف الدقاية في تحسين األداء المالي للبادك التجارية في فلسوطين عاود
مستدى داللة ا)1.15
 .5وجدد داللة احبائية لمساهمة تكاليف التقييم في تحسين األداء المالي للبادك التجاريوة فوي فلسوطين عاود
مستدى داللة ا.)1.15
 .6وجوودد داللووة احبووائية لمسوواهمة تكوواليف الفشوول الووداخلي فووي تحسووين األداء المووالي للباوودك التجاريووة فووي
فلسطين عاد مستدى داللة ا.)1.15
 .2وجدد داللوة احبوائية لمسواهمة تكواليف الفشول الخوارجي فوي تحسوين األداء الموالي للباودك التجاريوة فوي
فلسطين عاد مستدى داللة ا.)1.15

-4-2التوصيــات:
وفقا ً للاتائج التي تم التدرل إليها من اإلطار الااري للدراسة وكذل من واقع التحليل االحبائي للبيا اة ،تم
الخروج بالتدرياة اآلتية:
 .0ضرورة اهتمام إدارة البا بالتحقه من تكاليف تخطي

اام الجددة بشكل مستمر

 .2اهتمام إدارة البا بتقييم تكاليف الجددة بشكل مستمر.
 .3ضرورة اهتمام إدارة البا بتقييم تافيذ الاشاطاة كما وردة في خطتها الشاملة للجددة
 .4ضرورة اهتمام إدارة البا باالعتماد على األساليب اإلحبائية لتحديد تكاليف التقييم.
 .5ضرورة قيام ادارة البا بتحديد تكاليف االختبار الاهائي للخدماة قبل القيام بطرحها للجمهدر.
 .6ضرورة االهتمام إدارة البا بضب تكاليف الطاقة الرزم لتدارل العمل.
 .2ررورة اهتمام إدارة البا بضب تكاليف الحبدل على المعلدماة البحيحة عن العمرء.
 .2ضرورة اهتمام ادارة الباو بتقوديم خودماة متدافقوة موع المداروفاة المعروضوة لتجاوب تحمول تكواليف
اعادة تقديم الخدمة.

-5المراجع
أوالً :المراجع العربية
-

أحمد ،رهباء عبد القادر ،ا ،)2102اثر تحديد ومراقبة عاارر كلف الجددة في شاط المبارف حالة
تطبيقية في مبرف االقتباد لرستامار والتمديل ،مجلة كلية بغداد للعلدم االقتبادية ،عدد،30بغداد،
العراق.
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ثاب  ،محمد ،ا ،)2102أثر التخطي الضريبي على األداء المالي للشركاة المساهمة العامة المدرجة
في بدررة فلسطين األوراق المالية ،رسالة ماجستير غير ماشدرة ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

-

جاريسدن ،ري أت ؛ و درين ،أيري  ،ا" ،)2112المحاسبة اإلدارية" ،ترجمة :زايد ،محمد عبام
الدين ،دار المريخ للاشر ،الرياض ،المملكة العربية السعددية.

-

الحدياي ،سرى كريم ريشان ، ( 2010 )،دور الرقابة على تكاليف جددة التبايع في تحسين االداء
المالي لشركاة األدوية األرد ية ،جامعة الشرق األوس للدراساة العليا ،عمان ،األردن.

-

الحلبي ،أ در هايل ،ا ،)2101دراسة للااام المحاسبي لتكاليف الجددة وتأثيرها على الدخل والعائد
الربحي ،رسالة ماجستير ،االكاديمية العربية البريطا ية للتعليم العالي ،بغداد ،العراق.

-

حليحل ،جليلة ،وسليمان ،مهاد ،ا ،)2106أثر قياس تكاليف الجددة في زيادة األرباح وتحقيه الميزة
التاافسية ،مجلة د ا ير ،المجلد ، 0العدد ، 2ص .521-553

-

حمددة ،خالد ودرغام ،ماهر ،ا،) 2105واقع تكاليف الجددة في الشركاة البااعية الفلسطياية :دراسة
تطبيقية ،مجلة جامعة االزهر ،مجلد ، 02العدد  ،0ص 3-0

-

الخطيب ،سمير كاملا ،)2112إدارة الجددة الشاملة وااليزو  -مدخل معارر ،الطبعة األولى ،مكتبة
مبر ودار المرتضى للاشر ،بغداد ،العراق.

-

زاهيه ،العراف وعباس ،فرحاة ،ا ،)2102تقييم األداء المالي للبادك التجارية الجزائرية في ظل قيد
السيدلة ،مجلة الحقدق والعلدم اال سا ية ،المجلد  ،06العدد  ،33ص .360 -346

-

ساره ،حسيل ا ،)2102أثر تكاليف الجددة على تحسين األداء المالي في الماسسة االقتبادية دراسة
ميدا ية ماسسة  Proliposإل تاج الزيدة والمداد الدسمة -عين مليلة ،رسالة ماجستير غير ماشدرة،
جامعة أم البداقي ،كلية العلدم االقتبادية والعلدم التجارية وعلدم التسيير ،أم البداقي ،الجزائر.

-

السلما ي ،ماال حسين لفته رالحا ،)2112تبميم اام معلدماة لادعية الخدمة المبرفية وأهميته في
تقديم األداء ،أطروحة دكتدراه ،كلية اإلدارة واالقتباد ،جامعة بغداد ،العراق.

-

السيد ،لذى محمد رضا حسين ،ا" ،)2112محاسبة الجددة" ،دار الاقافة للاشر والتدزيع ،عمان،
األردن.

-

الشحما ي ،زياب طعمة سلمان ،ا ،)2112أثر كلف الجددة في اإلدارة الماامي-دراسة حالة في
مبرف االئتمان العراقي ،رسالة ماجستير غير ماشدرة ،الكلية التقاية اإلدارية ،بغداد ،العراق.

-

غامه ،أ دار .ا ،)2121أثر تكاليف الجددة على األداء المالي في لركاة الخدمية األرد ية المدرجة في
بدررة عمان ،رسالة ماجستير غير ماشدرة ،جامعة الشرق األوس  ،عمان ،األردن.

-

الفضـل ،مايـد ،وغديــر ،إ عـام ،ا ،)2102تأثيـر محاسـبة تكاليـف الجـددة فـي تحقيـه الميـزة
التاافسـية :دراسـة تحليليـة لعياـة مـن الماامـاة البااعيـة العراقيـة ،مجلـة الغـري للعلـدم االقتباديـة
واالداريـة ،جامعة الكدفـة ،المجلد  ،2العدد ، 23ص  .230-252العراق
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 رسالة ماجستير، أثر قياس تكاليف الجددة واالفباح عاها في القدائم المالية،)2105 ا، ا س،الرواد

-

. األردن، عمان،  جامعة الشرق االوس،غير ماشدرة
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أثر المبادرات واإلعانات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية خالل االزمة االقتصادية
الراهنة (دراسة ميدانية لقياس أثر تلك المبادرات واإلعانات على الشركات ورجال األعمال
واألفراد والمواطنين)
The impact of initiatives and subsidies provided by the government of the
Kingdom of Saudi Arabia during the current economic crisis (a field study to
measure the impact of these initiatives and subsidies on companies, businessmen,
(individuals and citizens

اعداد الباحثة /سهام فايح عامر العتيبي
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ،المملكة العربية السعودية
Email: sh000mh055@gmail.com

الملخص:
يعد موضوع المبادرات واإلعانات الحكومية من اكثر المواضيع اهتماما في الوقت الحالي من قبل الباحثين
والكتاب نظرا للظروف االقتصادية الراهنة التي تمر بها البالد في ضوء تطبيق رؤية  0202وكذلك في
التنفيذ الفعلي القتراحات مجلس قمة العشرين الهادفة الى تكوين اقتصاد مستديم ،فتهدف هذه الدراسة الى
التعرف على اإلعانات والمبادرات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 0202
وكذلك في ضوء اقتراحات مجلس العشرين واثرها على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين في
ظل االزمة االقتصادية الحالية التي تمر بها جميع دول العالم .فأستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي
التحليلي وذلك لجمع البيانات والحقائق وتحليلها التحليل الدقيق فكشفت النتائج الى استفادة كال من الشركات
ورجال االعمال واالفراد من المبادرات واإلعانات التي قدمتها الحكومة المملكة وذلك لمساعدة وسد الفجوة
االقتصادية التي تركتها االزمات الحديثة وذلك دليل على فعالية الخطط الموضوعة في رؤية  0202وكذلك
دليل على القدرة العالية على تنفيذ االقتراحات الموضوعة في مجلس العشرين على الرغم من الظروف
االقتصادية الصعبة ،ولتجنب عمق الجراح االقتصادي ينبغي تكوين إدارة طوارئ لوضع الخطط الطارئة
،وكذلك ينبغي تكوين فريق عمل تطوعي ذو خبرات عالية وايضا البد من توفر امان وظيفي ثابت لجميع
افراد المجتمع.
الكلمات المفتاحية :االزمات ،اإلعانات والدعم الحكومي ،المبادرات الحكومية ،فعالية رؤية  0202بالنسبة
لإلعانات والمبادرات الحكومية المقدمة ،ما حققته مجموعة العشرين لخدمة الشركات واالفراد.
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The impact of initiatives and subsidies provided by the government of the
Kingdom of Saudi Arabia during the current economic crisis (a field study to
measure the impact of these initiatives and subsidies on companies,
businessmen, individuals and citizens(
By/ Siham Fayeh Amer Al-Otaibi
General Presidency of the Grand Mosque Affairs, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:
The issue of government initiatives and subsidies is one of the most concerned
topics at the present time by researchers and writers in view of the current
economic conditions that the country is going through in light of the
implementation of Vision 2030, as well as in the actual implementation of the
proposals of the G20 Summit aimed at forming a sustainable economy, so this
study aims to identify the subsidies And the initiatives presented by the
government of the Kingdom of Saudi Arabia in light of Vision 2030, as well as in
light of the proposals of the Council of Twenty and their impact on companies,
businessmen, individuals and citizens in light of the current economic crisis that
all countries of the world are going through. The results revealed that companies,
businessmen and individuals have benefited from the initiatives and subsidies
provided by the Kingdom's government in order to help and bridge the economic
gap left by the modern crises. Difficult economic conditions, and in order to avoid
the depth of the economic surgeon, an emergency department should be formed to
develop emergency plans, and a volunteer work team with high experience should
also be formed and there must be stable job security for all members of society.

Keywords: Crises, Subsidies and government support, Government initiatives,
the effectiveness of Vision 2030 with regard to advertisements and government
initiatives presented, its achievement by the Group of Twenty to serve companies
and individuals.
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الشكر والتقدير
الحمد هلل الواحد االحد الذي خلق السماوات بال عمد ،فالحمد هلل على توفيقه لي في انجاز هذا العمل ،وله
الحمد كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه وله الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد الرضى.

ثم اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى األستاذة واالخت مشاعل الصعيدي لما قدمته لي من نصح وتوجيهات
قيمة ،فلها مني كل التقدير واالحترام.
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساعدني من قريب وبعيد على انجاز هذا العمل.

االهداء
الى عبق طفولتي ،ودفء حياتي الى ملجئي ومالذي بعد هللا الى حبيبي وروح قلبي أبي اطال هللا في عمرك.
الى من سقتني الحب من صغري ،الى كنزي ودرة قلبي امي حفظك هللا.
الى اخوتي وأخواتي جعلكم هللا سند لي.
الى زوجي الغالي واطفالي ال اراني هللا مكروها فيكم وحفظكم هللا لي.
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اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
كانت والزالت بوصلة االقتصاد تدور حول فلك متذبذب غير متزن في العالم اجمع .في كل مرة تظهر ازمة
جديدة بتداعياتها وتحدياتها وتزيد اعباء الدولة االقتصادية وتقلل ِمن انتاجيتها  ،فتواجه المملكة الكثير من
التحديات االقتصادية على المستوى الخارجي والداخلي ففي عام  ٠٢٠٢تعرضت المملكة مثلها مثل بقية
الدول الى تغيرات في اسعار النفط بسبب االوضاع السياسية كمثل االزمات الخليجية والصراع مع ايران
وايضا الصراع االمريكي االيراني والصراع االمريكي الصيني فتراجع حجم االنتاج النفطي فوصل سعر
النفط الى  ٠٢دوالر للبرميل الواحد  ،كما ادى الظهور المفاجئ لفيروس كوفيد ٠١-الذي ادى الى عمق
جراح االقتصاديات وتكبد المزيد من الخسائر مما ادى الى اتخاذ الحكومة المزيد من التعديالت والخطوات
االقتصادية متمثلة في تنوع موارد ومصادر الدخل وذلك لزيادة ايرادات الدولة والقدرة على التصدي
لألزمات المفاجئة للدولة واندثار تبعات االزمة على اقتصاد المملكة العربية السعودية  .سنناقش في هذا
البحث االزمات االقتصادية والخطط المعالجة والحلول البديلة لهذه االزمات من خالل التطبيق العملي لرؤية
 ٠٢٠٢وكذلك من خالل اآلراء والمقترحات المطروحة في مجلس قمة العشرين للنهوض باالقتصاد لتهيئة
الظروف وخلق اقتصاد مستديم وكذلك قياس أثر عمق أثر المبادرات والدعم واإلعانات الحكومية المقدمة
على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين.

مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة البحث في المحاور التالية:
 /٠المشاكل واالزمات االقتصادية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية من عام ٠٢٠٢م الى عام
٠٢٠٢م؟
 /٠تأثير االزمات االقتصادية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية على الشركات ورجال االعمال؟
 /0تأثير االزمات االقتصادية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية على االفراد والمواطنين؟
 /٢مدى فاعلية المبادرات واإلعانات والدعم الحكومي المقدم من خالل تطبيق رؤية  0202وكذلك من خالل
التنفيذ الفعلي القتراحات مجلس العشرين ومعرفة أثر هذ ا الدعم على الشركات ورجال االعمال واالفراد
والمواطنين؟

فرضيات الدراسة:
 /٠ضعف االقتصاد السعودي كلما زادت المشاكل االقتصادية للدولة.
/٠كلما زادت شدة االزمات االقتصادية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية كلما أثر ذلك على
االستثمار وإنتاج الشركات ورجال االعمال.
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/٠كلما زادت شدة االزمات االقتصادية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية كلما أثر ذلك على االفراد
والمواطنين.
 /٢كلما زادت مصداقية وفعالية المبادرات واإلعانات والدعم الحكومي المقدم من خالل تطبيق رؤية 0202
وكذلك من خالل التطبيق الفعلي لمقترحات مجلس قمة العشرين كلما ادى ذلك الى المحافظة على االستثمار
ونمو الناتج المحلي بالنسبة للشركات ورجال االعمال وكذلك أدى الى رضاء المواطنين واالفراد وأدى ذلك
الى تمكين االنسان وبذلك نصل الى نمو اقتصاد الدولة واستدامته.

إطار وحدود الدراسة:
يسعى الباحث لمعرفة وقياس العالقة بين أزمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عام 0214م
وما خلفته من تبعات وبين اإلصالحات االقتصادية والدعم واإلعانات والمبادرات التي قدمتها الحكومة من
خالل رؤية  0202ومن خالل اجتماعات قمة العشرين ،فكانت الفترة الزمنية ممتدة من عام 0214م الى
0202م.

أهمية الدراسة:
تعاني المملكة العربية السعودية من تفاقم االزمات االقتصادية وتبعاتها التي اثرت على نمو االقتصاد العام
للدولة .فيهدف هذا البحث الى القاء الضوء على االزمات المفاجأة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية
ومدى تأثيرها على اقتصاد الدولة وقياس األثر الذي اتخذته الحكومة من اجراءات وخطوات ومبادرات
ودعم واعانات لمواجهة هذه االزمات والحد من أثرها والخروج بأقل الخسائر وذلك عن طريق التطبيق
العملي لرؤية  ٠٢٠٢وخلق الفرص االقتصادية الستدامة اقتصاد الدولة ونموه .فسوف يتم تسليط الضوء
على قياس أثر هذه االزمات وكذلك أثر اإلعانات والدعم والمبادرات الحكومية المقدمة الى رجال االعمال
والشركات واالفراد ووضع االقتراحات والتوصيات لمواجهة وتصدي االزمات وكذلك لمساعدة الدولة في
استدامة اقتصادها .فهذا البحث لم يكن االول والنادر من نوعه وانما يمتاز هذا البحث بقياس أثر المبادرات
والدعم اإلعانات الحكومية المقدم لنمو اقتصاد الدولة واستدامته من خالل رؤية  0202وايضا من خالل
اجتماعات مجموعة العشرين على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين وذلك لمعرفة العوائق التي
تحد من تحقيق رؤية  0202وكذلك تحد من تنفيذ اقتراحات مجلس العشرين التي تهدف الى نمو واستدامة
اقتصاد الدولة وأيضا تهدف الى تمكين االنسان في األرض بحيث يعيش عيشة كريمة.

اهداف الدراسة:
تهدف الدارسة الى:
 /٠دراسة تأثير االزمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عام 0214م على الشركات ورجال
االعمال ومعرفة مدى فاعلية اإلعانات والمبادرات والدعم الحكومي المقدم من خالل رؤية  0202وكذلك من
خالل التنفيذ الفعلي القتراحات مجلس العشرين.
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 /٠دراسة تأثير االزمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عام 0214م على االفراد والموا
طنين ومعرفة مدى فاعلية اإلعانات والمبادرات والدعم الحكومي المقدم من خالل رؤية  0202وكذلك من
خالل التنفيذ الفعلي القتراحات مجلس العشرين.
 /٠مساهمة هذا البحث في رفع مؤشر اقتصاد المعرفة للمملكة العربية السعودية.

منهجية الدراسة:
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك لدراسة المشكلة بشكل دقيق حيث يتم
التعرف على األسباب التي أدت الى ظهور المشكلة ويساهم في كشف الحلول لها.

اإلطار النظري للدراسة
تمهيد:
اتعبت االزمات كاهل المملكة العربية السعودية فبدا تأثيرها واضح على اقتصاد المملكة وخصوصا بعد ازمة
انخفاض أسعار النفط عام ٠٢٠٢م مما أدى الى إدراك الحكومة لهذه الخسائر فعملت على اعداد الخطط
والترتيبات للعمل على اإلصالحات والتغيرات االقتصادية وذلك للنهوض باالقتصاد العام للمملكة .فستتناول
في هذا الفصل على مفهوم االزمة االقتصادية وتبعاتها ،مفهوم اإلصالح االقتصادي وتبعاته وكذلك التعرف
على االزمات التي هزت اقتصاد المملكة واإلصالحات التي عملت بها حكومة المملكة العربية السعودية في
ظل رؤية  ٠٢٠٢وكذلك في ظل التطبيق الفعلي القتراحات مجموعة العشرين وكذلك معرفة أثر اإلعانات
والمبادرات الحكومية المقدمة للشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين.
مفهوم االزمة االقتصادية:
هي حالة اضطراب مفاجئ يعصف باقتصاد بلد ما او مجموعة بلدان تؤدي الى تباطئي وانخفاض مفاجئ في
الناتج المحلي اإلجمالي ،ونقص السيولة ،وارتفاع او انخفاض األسعار بسبب التضخم واالنكماش
االقتصادي فتأخذ هذه االزمة شكل الركود او الكساد االقتصاديCom.Retrieve. "1" .
( .business.dictionary .)0218تم االسترداد من econmic.crisis.

مظاهر وتبعات االزمة االقتصادية "2" :شحاته حسين0216( .م) .االزمة االقتصادية االسباب والبدائل .دار
المشورة.
هناك ظواهر عديدة تتغير عند حدوث االزمة االقتصادية ومنها:
 ارتفاع معدالت البطالة.
 انخفاض الناتج المحلي.
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 تدهور الدخول واالرباح.
 تصفية المؤسسات وتقليص الموظفين.
 هبوط أسعار البورصة وانخفاض التداوالت في سوق النقد والمال.
 انخفاض معدالت االستثمار واإلنفاق واالستهالك والمبيعات.
 تزايد قيمة الدين العام وزيادة قيمة التضخم.
 تدني مستوى المعيشة.
 زيادة معدالت الطلب على اإلعانات الحكومية.
مفهوم اإلصالح االقتصادي:

تعددت المفاهيم لمعنى اإلصالح االقتصادي "0" :جبارة سوسن0210( .م) .االصالح االقتصادي:المفهوم
،والسياسات،واالهداف.
فعرفها واضعي السياسات االقتصادية والباحثين بانها مجموعة من اإلجراءات االقتصادية الالزمة للوصول
الى مستوى مرتفع من الكفاءة والتنافسية من خالل تحقيق عالقة متوازنة بين الموارد المتاحة للمجتمع
ومتطلباته وبما يؤدي الى تصحيح االختالالت األساسية في االقتصاد واستعادة التوازن االقتصادي العام.
تشير برامج اإلصالح االقتصادي الى حزمة السياسات التي تعني بإدارة الطلب اإلجمالي بحيث يتوافق
الطلب مع اجمالي الناتج المحلي والتدفقات العادية للموارد الخارجية ،وقد توزعت هذه البرامج بين كل من
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،والتي تهدف لتقديم دعم سريع لتسوية العجز الخارجي ،ومكافحة
التضخم الداخلي الستعادة التوازن االقتصادي في الدول النامية.
بينما كان اهتمام اإلدارة االقتصادية للبنك الدولي بإجراءات المدى الطويل والتي تستهدف خلق نظام للحوافز
يساعد على احداث تغييرات هيكلية في االقتصاد القومي وبالتالي تحقيق النمو المستمر.
مظاهر وتبعات برامج اإلصالح االقتصادي ""4"" :حدود عمران عمار السموعي0227( .م) .اثر برامج

االصالح االقتصادي على معدالت توزيع الدخل -تحليل لتجارب بعض البلدان العربية .جامعة طرابلس
تبنت اغلب دول العالم برامج اإلصالح االقتصادي وذلك للتكييف مع التغيرات التي طرأت على اقتصاد دول
العالم والتي أدت الى جانب إيجابي متمثل في تحسين بعض مؤشرات األداء االقتصادي مثل تخفيض عجز
الموازنة ،واحتواء عجز ميزان المدفوعات وتخفيض التضخم وعبء الدين.
وأيضا أدت هذه البرامج الى حدوث آثار سلبية تمثلت في ارتفاع معدالت البطالة وتزايد حدة الفقر االجتماعي
ونظرا الن فئة محدودي الدخل والفقر أكثر حساسية للتغيرات في فرص الكسب وتكاليف المعيشة فكانت
برامج الرتق االقتصادي عليهم اشد وطأة وذلك الن هذه البرامج تؤدي الى احداث ضغوط اجتماعية مثل
الغاء وتخفيض الدعم على السلع االستهالكية ،وخفض االنفاق العام على القطاعات االجتماعية كالصحة
والتعليم باإلضافة الى فرض زيادات على رسوم الخدمات الحكومية وتجنيد التوظيف.
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مفهوم اعانة الدعم الحكومي "5" :الدعم الحكومي على المحك -الجزائر نموذجا0218( .م) .موقع من قناة
من القارة افريقيا العربي
هي امدادات تقدمها الحكومة سواء في صورة عينية او مادية وذلك للتخفيف األعباء سواء لصالح صناعة
معينة او لصالح المواطن.
االزمات التي هزت اقتصاد المملكة منذ عام 2102م واإلصالحات التي عملت بها حكومة المملكة العربية
السعودية في ظل رؤية  ٠٢٠٢وكذلك في ظل التطبيق الفعلي القتراحات مجموعة العشرين والتعرف كذلك
على أثر اإلعانات والمبادرات الحكومية المقدمة للشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين:
تمر المملكة العربية السعودية بالعديد من االزمات على مر العصور ففي ٠٢٠٢م تدنت أسعار النفط الى
مستويات منخفضة حيث وصل سعر البرميل الواحد الى  ٠٢دوالر .ويرجع ذلك االنخفاض لعدة أسباب مثل
االضطرابات السياسية في العالم العربي (االزمات الخليجية والصراع مع إيران) ،وبسبب زيادة انتاج
الواليات المتحدة االمريكية للنفط وتتنافس في تصدير البترول مع الدول الكبرى المصدرة له وأيضا ً بسبب
ارتفاع أسعار صرف الدوالر تدريجيا ...الخ.
يعتبر النفط في ذلك الوقت هو المورد األكبر الذي تعتمد عليه السعودية في دخلها حيث تعتبر المملكة العربية
السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط فالتغيرات التي تحدث في أسعار النفط سواء باالرتفاع او االنخفاض
سوف يكون لها األثر األكبر على اقتصاد المملكة ونموه .فأدى هذا االنخفاض الى تدني االنفاق الحكومي
الذي أدى الى تدني الدين العام وهبوط فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وأدى ذلك الى عجز في
ميزانية الدولة الذي أدى الى ضعف القطاع االقتصادي وتراجع نموه كما أدى الى ارتفاع معدالت البطالة.
كما شهدت البورصة وأسواق األسهم هبوطا ً حا ًد في عام ٠٢٠٢م فقد تراجعت البورصة الخليجية وقدرت
خسائرها الى أكثر من  ٠٠٢مليار دوالر " ""6نيفين حسين( .الربع الثالث من 0216م0216 ،م) .انهيار
اسعار النفط وتداعياته على دول مجلس التعاون الخليجي .وزارة االقتصاد باالمارات.نتيجة تزايد المخاوف
من مدى تأثير اقتصادها بانخفاض أسعار النفط وخاصة احتمال قيام الحكومة بخفض نفقاتها فقد يؤدي
االنخفاض في أسعار األسهم الى زيادة األعباء االستهالك .كما تأثرت بعض الشركات والبنوك المرتبطة
بالقطاع النفطي باالنخفاض الذي حدث في أسعار النفط بسبب صعوبة قدرتها على إعادة التمويل وهذا يؤدي
الى انخفاض إيراداتها وتباطؤ التدفقات الرأسمالية "مستجدات افاق االقتصاد اإلقليمي  ."٠٢٠٠اما باقي
القطاعات والصناعات األخرى لم تتأثر على المدى القصير او كان تأثرها طفيف وذلك الرتفاع هوامش
األمان المالي واحتفاظ المملكة بمستويات عالية من راس المال الوقائي ولدى المملكة مستوى من سيولة عالي
والكن ال يمكن الوثوق بما سيحدث لهذه القطاعات الغير نفطية والشركات على المدى المتوسط والمدى
الطويل وذلك لوجود عالقة مؤكدة بين النمو في القطاع الغير نفطي واالنفاق الحكومي وال يوجد تقدير
افتراضية ومعرفة حقيقية بتوقيت حدوث االزمات وخصوصا المفاجئة منها.
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اما بالنسبة للمواطن العادي فتهافتت األصوات بين المؤيد والمعترض ليسبب ارتفاع أسعار البنزين بسبب
هبوط أسعار النفط عالميا والكن هذا لم يشكل فارقا ً قويا الن ميول المواطن في االستهالك البنزين لم تتغير
مع تغير ارتفاع أسعار البنزين .خصوصا ان االرتفاع في نظر اغلب المواطنين يعتبر ارتفاعا ً ال يذكر
بالنسبة ألسعار البنزين في باقي الدول فتعتبر المملكة االرخص عالميا في سعر البنزين.
فاتخذت الحكومة عدة خطوات على المدى المتوسط لتخفيف الجراح االقتصادي العميق متمثلة تلك
اإلصالحات في (إصالحات اقتصادية لتعزيز وزيادة اإليرادات النفطية ،ورفع الدعم الحكومي عن الوقود
وافراغها أسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه ،وزيادة رسوم التأشيرات واستحداث رسوم جديدة مثل
تأشيرة الزيارة ،وزيادة رسوم بعض الخدمات البلدية وتكيف االنفاق الحكومي مع بيئة أسعار النفط
الخام)" "7محمد حضاض1441( .هـ) 5 .ازمات اقتصادية مرت بها المملكة خالل  42عام.كيف تجاوزتها.

سبق
كما اتخذت الحكومة إجراءات على المدى الطويل فقامت المملكة عام ٠٢٠٢م بوضع خطط طويلة االجل
متمثلة في رؤية ، ٠٢٠٢فكانت الرؤية تستند على  ٠محاور( مجتمع حيوي  ،اقتصاد مزدهر
ووطن طموح) بحيث تؤدي طموحات هذه الرؤية الى نمو اقتصادي محلي عن طريق تنوع مصادر
الدخل ورفع إنتاجية االيدي البشرية الوطنية وتنافس االقتصاد الوطني واالستفادة من األدوات
االستثمارية التي تمتلكها المملكة عن طريق تحويل صندوق االستثمارات العام الى صندوق سيادي
حيث يتم نقل جزء من ملكية شركة أرامكو النفطية وبذلك تساهم الزيادة في عائداته االستثمارية الى
نمو القطاعات األخرى الغير نفطية وبذلك تودي الى زيادة اإليرادات الغير نفطية وبالتالي رفع
إنتاجية الدولة  ،كما تم طرح ٪٠ من أصول شركة أرامكو لالكتتاب العام يتبعه االكتتاب في
الشركات التابعة ألرامكو وبذلك تزيد األموال داخل الصندوق السيادي وأيضا ً وضعت الدولة عدة
برامج لتحقيق رؤية  ٠٢٠٢ورسمت خريطة الطريق لها فقامت بتفعيل  ٧برامج منها( برنامج
تطوير القطاع المالي  ،وبرنامج تحقيق التوازن المالي وبرنامج التحول الوطني ) على امال تنفيذ

باقي البرامج الواصل عددها  ٢برامج في المستقبل القريب "8" .رؤية المملكة العربية
السعودية .)2016( .0202تم االسترداد من Vision2030.gov.sa.
فحققت رؤية  ٠٢٠٢العديد من اإلنجازات منها تم اطالق برنامج حساب المواطن وحساب غالء المعيشة
وذلك لحماية االسر من تأثير اإلصالحات االقتصادية فتم خدمة اكثر من  ٠٢٠٢مليون مستفيد  ،ادراج واحة
االحساء ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي ،تأهيل الخريجين لسوق العمل وتدريبهم على المهارات
الرقمية ،أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص للتكنولوجيا المالية منذ اطالق مبادرة فينتك
 Fintechبحيث تصبح المملكة مركزاً للتكنولوجيا المالية والمساهمة في دعم الشمول المالي وزيادة وتيرة
المعامالت الرقمية  ،انضمت البورصة السعودية الى مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة فيؤدي الى زيادة فعالية
التدفقات المالية ،زيادة اإليرادات الغير نفطية بنسبة ٪٢٠ وانخفاض عجز ميزانية الدولة بنسبة ٪٤٢
مقارنة بالعام السابق ،ارتفاع مؤشر االنفاق الحكومي للمملكة ليصبح في المرتبة  ٠٧على المستوى العالم ،
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اطالق مجموعة مبادرات لتشجيع االستثمار ،رفع اإلنتاج السمكي والوصول الى األسواق العالمية فتم
تصدير اول سلعة وشحنها الى الصين ،تأهيل المدرجات الزراعية فتم زراعة بعض المحاصيل المربحة
ماديًا  ،رفع كفاءة المنشآت الصغيرة فتم اطالق شبكة الحاضنات والموسوعات و اطالق عدة تطبيقات رقمية
سواء لخدمة المواطنين او لخدمة المستثمرين فتم ربط  ٠٤جهة حكومية وقطاع خاص عبر منظومة
متكاملة "9 ".رؤية المملكة العربية السعودية .)2016( .0202تم االسترداد من Vision2030.gov.sa.
ويتم االخذ بالحسبان ما تم االتفاق علية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين فبعد االزمة المالية العالمية التي
ضربت االقتصاد األمريكي ٠٢٢٤م انضمت المملكة العربية السعودية الى قمة مجموعة العشرين
وذلك لما للمملكة من مكانة في اقتصاد العالم فهي من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم ،ومن
أوائل الدول المتالكها اكبر مخزون نفطي فتستطيع ان تسد العجز في الطاقة اذا حدث في أي دولة
من دول العالم كما انها تمتلك القوة االقتصادية فلديها القدرة على التحكم في السوق وضخ االمدادات
للسوق .فمن النتائج اإليجابية لعضوية المملكة في مجموعة العشرين توفير قنوات اتصال بصناع
السياسات االقتصادية المالية العالمية فخالل السنوات الماضية وقعت المملكة العديد من االتفاقيات
الدولية مع دول كبرى في جميع المجاالت وعملت مع عدة دول جميعها أدت الى نمو االقتصاد
والتجارة عل ًى المستوى المحلي والعالمي "1 2"2 .قصة السعودية ومجموعة العشرين دور مهم في
ضبط ايقاع االقتصاد العالمي1409( .هـ) .واس.
اثبتت المملكة العربية السعودية قدرتها على الخروج من التحديات والصعوبات واألزمات المفاجئة التي
تعرضت لها رغم الظروف التي تمر بها جميع دول العالم في الوقت الحالي واكبر دليل على ذلك قدرتها
على االصالح االقتصادي والعمل على تنفيذ ما جاء في رؤية  ٠٢٠٢وما شملته من اإلصالحات االقتصادية
للبالد وكذلك قدرتها على الخروج من التدهور واالنهيار االقتصادي الذي حل بجميع العالم في ظل كوفيد-
 ٠١حيث أدت هذه الجائحة الى ركود عالمي واغالق األسواق وانهيار االقتصاد وخسائر بشريه هائلة في
جميع دول العالم  ،فاتخذت الحكومة عدة إجراءات مثلها مثل بقية دول العالم وذلك لمواجهة االثار المالية
واالقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد ٠١-فقامت بإلغاء او تمديد او تأجيل بعض النفقات التشغيلية
والرأسمالية لعد من الجهات الحكومية  ،وخفض اعتمادات عدة من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع
الكبرى للعام الحالي  ٠٢٠٢وإيقاف بدل غالء المعيشة ودفع رواتب الموظفين مع توقف العمل لمدة  ٠اشهر
وكذلك ساعدت القطاع الخاص في دعم رواتب الموظفين وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من ٪٠
الى ٪٠٠ وكذلك رفع كفاءة الصرف وذلك للمحافظة على النمو االقتصادي الذي وصلت اليه  ،والعودة
باالقتصاد الى افضل حال  ،والحد من التأثيرات المالية للدولة والحد من تبعات جائحة كوفيد ٠١-وتأثيرها
على المنشآت واألجهزة الحكومية واقتصاد الدولة  ،وكذلك قامت المملكة بدعم النمو من خالل المالية العامة
للدولة  ،وتمويل المشاريع التنموية واالستثمارية ودعم األنشطة االقتصادية للقطاع الخاص وما قدمته
الحكومة لحماية القطاع الخاص من حائرة كوفيد.٠١-
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كما التزمت المملكة العربية السعودية بالقرارات التي وضعتها مجموعة العشرين والتي تؤدي الى تحفيز
القطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ،وإطالق عدة مبادرات لتحقيق نمو شامل ومستدام ،وتعزيز
التعاون التنموي بين دول مجموعة العشرين واغتنام الفرص للجميع من خالل تمكين االنسان والحفاظ على
كوكب األرض وتشكيل آفاق جديدة فهذه جميعها تعمل على نمو اقتصاد كامل شامل مستدام.
وأخيرا؛ ال تخلو أي عملية اصالح اقتصادية من االثار السلبية المباشرة والقوية على الشركات ورجال
االعمال واالفراد والمواطنين ولكن شهدت المملكة العربية السعودية نجاحات كبيرة في الحد من اثار هذه
اإلصالحات فتبنت العديد من البرامج التي خصصت لدعم القطاع الخاص واالفراد.

الدراسات السابقة:
الدراسة األولى:
لقد نوقش موضوع نمو اقتصاد المملكة كال من نافتيج ديلون وحسن حكيميان٠٢٢١ ،م ،بعنوان االزمة
االقتصادية العالمية :هل هي عامل للتغيير في المملكة العربية السعودية
يهدف هذا النقاش بين الخبراء االقتصاديون الى مراقبة آثار االزمة االقتصادية العالمية على أسواق المملكة
ويبين الوضع االقتصادي للمملكة العربية السعودية.
وصل هذا النقاش الى ان اقتصاد المملكة العربية السعودية يتمتع بارتفاع فوائد عائداته النفطية بما فيها
المستويات المتدنية من الديون العامة وطموح المملكة في المشاريع التطويرية ،كما تمتع المملكة باحتياطيات
مالية ضخمة تمثل خط الدفاع األول لسد أي عجز تواجهه المملكة وبذلك تتفادى الحاجة الى اللجوء .الى
االقتراض من الخارج ،كما اتخذت عدة خطوات إلضفاء الصبغة السعودية على القوى العاملة المحلية في
السنوات القادمة.
وضع هؤالء الخبراء مالحظات بضرورة تبني تغيرات سياسية اقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة.
الدراسة الثانية:
حاج بن زيدان٠٢٠٠ ،م ،دراسة النمو االقتصادي في ظل تقلبات أسعار البترول لدى دول المينا دراسة
تحليلية قياسية حالة :الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر ٠٢٠٢-٠١٧٢
تهدف هذه الدراسة الى إيجاد العالقة بين تقلبات أسعار البترول والنمو االقتصادي لدى دول المينا وتأثير
الصادرات البترولية دون غير البترولية على النمو االقتصادي لدول المينا.
انتهجت هذه الدراسة منهج وصفي تحليلي قياسي على بلدان دول المينا الجزائر والمملكة العربية السعودية
خالل الفترة ٠٢٠٢-٠١٧٢م
فتوصلت الدراسة الى ان دول المينا من غير تجارة النفط تعتبر دول منغلقة  ،كما ان التبادل بين دول المنطقة
محدود جدا وال يفصل الى تمثيل الميزان التجاري بنسبة عالية من المبادالت الجارية لها .فتعبية دول المينا
للبترول قوية مما جعلها رهينة للتقلبات الخارجية فتقلبات أسعار البترول لها اثر مباشر على مداخيلها،
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كما ان هناك هاال فات جوهرية في شكل الموارد االقتصادية ومضمونها وتوجيهها وكذلك الهيكل اإلنتاجي
لكل دول المينا على الرغم من التوفر الفعلي واالمثل للرأسمال البشري والمورد الطبيعي  ،كما توصلت
الدراسة الى ان ارتفاع أسعار النفط له اثر في النمو مما يرفع من مستوى اإليرادات البترولية ويقترن هذا
االرتفاع باالرتفاع في أسعار سلع عديدة تدعم استخدامات النفط وهذا يفسر عدم قدرة دول المينا في التحكم
الرشيد في الوفرة المالية البترولية .
توصي الدراسة الى ضرورة دعم عوامل النمو وتوسيع النشاط االستثماري الن لدى هذه الدول من
اإليرادات ما يكفي لتنوع األنشطة االقتصادية وتنمية صناعات تنافسية مطلوبة كما لديها زراعة لديها القدرة
على تحقيق ميزة نسبية  ،فعلى الحكومة ان تدعم مؤشرات األداء االقتصادي األساسية كرفع معدل نمو الناتج
المحلي وخفض معدل التضخم وإيجاد سياسات رشيدة تكفل امتصاص التراكمات المالية المحققة حتى تؤمن
مناخا مالئما لتحقيق نمو اقتصادي مرغوب فيه  ،كما وصى باالندماج واالنفتاح التجاري والمالي على
السواء وفتح أسواق امام القطاع للخاص ،وتحسين مناخ لالستثمار ونظم حوافز ،واعفاءات للمستثمرين كما
وصى باشراك مراكز البحث العلمي والجامعات والمخابر في النشاط االقتصادي .
الدراسة الثالثة:
زهور حزام  ،٠٢٠٤/التحديات السياسية واالقتصادية لإلصالح في المملكة العربية السعودية (-٠٢٠٢
)٠٢٠٧
تهدف هذه الدراسة الى معرفة الصعوبات التي تواجه اإلصالح السياسي واالقتصادي في المملكة العربية
السعودية عندما لجأت لتغيير والتكيف مع تطورات الحراك السياسي او االقتصادي وذلك بعد االنتفاضة
العربية وانهيار أسعار النفط في األسواق العالمية.
اتبعت منهج وصفي تحليلي ومنهج تاريخي ومنهج تحليل النظم ومنهج دراسة الحالة  ،فتوصلت الدراسة الى
ان تحول الدولة الى نظام مفتوح واقتصاد السوق فالبد ان تربط بين اإلصالحات السياسية مثل مشاركة
السياسة وتوسيع حقوق االنسان والشفافية وأيضا البد ان تبني إصالحات اقتصادية مثل المنافسة ،وجذب
االستثمار  ،وإيجاد قوانين تتعلق بالعمالة الوافدة التي تؤرق كاهل المملكة وتؤدي الى انتشار البطالة بين
الشباب السعوي كما عليها اجراء تغييرات في األنظمة المالية .فقد ساهمت الثروة النفطية في حماية النظام
السعودي اإلدانة مع انخفاض أسعار النفط في عام ٠٢٠٢م بدا الوضع يتغير فأصبحت القوى النفطية
المسيطرة تتالشي ووجدت نفسها مطالبة بالتغيير  ،كما ادركت الحكومة ان النفط لم يعد مصدر دائما
لإليرادات وام يعد األمان المالي الدائم للدولة السيما مع التطورات البيئة التنافسية لالقتصاد العالمي .
فتوصي هذه الدراسة بمجموعة مالحظات البد من االخذ بها الستمرار عملية اإلصالح في المملكة منها(
االبتعاد عن الحلول الشكلية واالقتراب من المواطنين لمعرفة الحلول الحقيقية والواقعية  ،والبدء بحوارات
عامة يكون أطرافها السلطة والمواطنين ومنظمات المجتمع الوطني من اجل النهوض بمشروع وطني يساعد
على تطوير عملية اإلصالح  ،وضرورة االعتماد على أساليب المساءلة والرقابة وتفعيل الدور القضائي من
احل محاربة الفساد بكل أشكاله ،
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وضرورة التوفيق بين مناهج التعليم ومتطلبات السوق من اجل تطوير سوق العمل في ظل بيئة تنافسية
وبناء قاعدة صناعية بعيدة عن القطاع النفطي من اجل التنويع لخلق صناعات تصدير محفزة للنمو  ،خلف
فرص عمل للمواطنين وكذاك القيام بإصالح القطاع الخاص للحد من تركيزات األسواق والثروة وخلق قطاع
خاص تنافسي متنوع بعيد عن تدوير الريع ويسهم في بناء اقتصادي معرفي .
يرى الباحث ان هذه الدراسات السابقة والنقاش المطروح الذي قدم في هذا البحث لم يكن اال صورة نظرية
فلم يطبق على ارض الواقع وال يوجد دراسة رياضية تحليلية للتغيرات واإلصالحات االقتصادية التي قامت
بها المملكة في ظل رؤية  ٠٢٠٢وكذلك ما قامت به المملكة من تنفيذ لالقتراحات المطروحة في مجموعة
العشرين  G20واثرها على نمو اقتصاد المملكة واالستفادة من العائدات النفطية المرتفعة لنمو القطاعات
الغير نفطية والنهوض بها والوصول بهذه القطاعات الى التصدير العالمي وكذلك العمل على حماية المجتمع
والمواطنين والحد من تأثير هذه اإلصالحات والتغيرات عليهم .
الدراسة الرابعة:
دراسة قام بها مركز الملك عبد هللا للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك "٠٢٠١،م
دراسة تكشف عن فوائد اصالح أسعار البنزين على المملكة ٠٢٠٤
أظهرت هذه الدراسة ان التعديل وارتفاع أسعار البنزين حقق عدة فوائد منها رفع اإليرادات الحكومية بنحو
 ٠٠مليار دوالر ،واسهم اإلصالح في أسعار البنزين الى إعادة التوازن لكميات االستيراد والتصدير من
البنزين ورفع العائدات السنوية للرفاهية االقتصادية بنحو  ٠٢مليارات الريال وكذلك أسهم في دعم جهود
الحكومة للحد من ظاهرة المناخ فتم تجنب  ٢ماليين طن من االنبعاثات خالل عام  ٠٢٠٤م كما انخفض
استهالك المملكة من البنزين بنسبه .٪٢٠٢
الدراسة الخامسة:
توقعات مؤسسة استثمارية ٠٢٠٢،م
دراسة٪٠٠٠ : نمو االقتصاد السعودي في ٠٢٠٢
تهدف الدراسة الى معرفة مدى تسارع النمو االقتصادي السعودي نتيجة تنوع الموارد االقتصادية حسب
رؤية .٠٢٠٢
فتوصلت الدراسة الى ان القطاع الغير نفطي هو المحرك األساسي للنمو االقتصادي لهذا العام حيث يتوقع ان
يكون االرتفاع بمقدار ٠٠٠العام الماضي في حين يتوقع ان يتراجع قطاع النفط بنسبة  ٠٠٠العام الماضي
وسيعاود النمو بنسبة ٪٠،٠ في ٠٢٠٢م .كما تتوقع هذه الدراسة ارتفاع الناتج المحل اإلجمالي االسمي
للمملكة بقدر  ٤٢٤مليار دوالر لعام ٠٢٠٢م.
يرى الباحث ان هذه دراسات قاست تأثير هذه التغيرات على الشركات النفطية والشركات الغير نفطية ولم
تعمل على قياس تأثير هذه التغيرات على المواطنين واالفراد وكذلك لم تضع في الحسبان ازمة كوفيد٠١-
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تحليل االستبيان ونتائجه

إجراءات البحث:
هدف الباحث هذا البحث الحالي معرفة االزمات االقتصادية والخطط المعالجة والحلول البديلة لهذه االزمات
من خالل التطبيق العملي لرؤية  ٠٢٠٢للنهوض باالقتصاد وايضا من خالل اآلراء والمقترحات المطروحة
لتهيئة الظروف وخلق اقتصاد مستديم في قمة العشرين وكذلك قياس أثر عمق هذه االزمات وأثر المبادرات
والدعم واإلعانات الحكومية المقدمة على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين.
ويتناول وصف إلجراءات البحث الميدانية لتحقيق أهداف البحث ،وتتضمن تحديد المنهج المتبع في البحث،
ومجتمع البحث ،وعينة البحث ،وأداة البحث والتحقق من صدقها وثباتها ،والمعالجة اإلحصائية المستخدمة
في تحليل النتائج.

منهج البحث:
من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي" :ويختص المنهج
الوصفي على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها وتبويبها ،باإلضافة إلى تحليلها التحليل الكافي الدقيق
المتعمق ،بل يتضمن أيضا قدرا من التفسير لهذه النتائج ،لذلك يتم استخدام أساليب القياس والتصنيف
والتفسير ،بهدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة ،ثم الوصول إلى تعميمات بشأن الظاهرة موضوع
الدراسة.

عينة البحث:
تتمثل عينة البحث في ( )05من رجال األعمال والشركات وعدد ( )08فرد من افراد المجتمع السعودي.

أداة البحث:
بعد أن تم االطالع على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث ،فقد قام الباحث ببناء وتطوير استبانة
بهدف القاء الضوء على االزمات المفاجأة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ومدى تأثيرها على
اقتصاد الدولة وقياس األثر الذي اتخذته الحكومة من اجراءات وخطوات للخروج من هذه االزمات بأقل
الخسائر وذلك عن طريق التطبيق العملي لرؤية  ٠٢٠٢وخلق الفرص االقتصادية الستدامة اقتصاد الدولة
ونموه ،وكذلك ما تم
انجازه من االتفاقيات واالقتراحات الموضوعة في مجموعة العشرين .فسوف يتم تسليط الضوء على اراء
رجال االعمال والشركات واالفراد ووضع االقتراحات والتوصيات لمواجهة وتصدي االزمات التي عصفت
باالقتصاد.
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وفي سبيل الحصول على المعلومات الالزمة من مفردات العينة لإلجابة عن تساؤالت البحث ،اعتمدت على
االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات المطلوبة لدعم البحث النظري بالجانب التطبيقي لإلجابة على تساؤالته
وتحقيق أهدافه ولذلك قد تم االستعانة باستبانتين أحدهما لرجال األعمال والشركات واالخرى لألفراد.

وصف أداة البحث (االستبانتين):
االستبانة االولى (رجال األعمال والشركات) :يتكون من  ٠٢فقرة رئيسية تخدم هدف البحث
االستبانة الثانية (األفراد) :يتكون من  ١فقرات رئيسية تخدم هدف البحث
صدق أداة البحث:
 الصدق الظاهري:
بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراتها ،تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من
السادة المحكمين؛ وذلك للتأكد من مدى ارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الذي تنتمي إليه ،ومدى وضوح
كل فقرة وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله ،وبعد استعادة النسخ
المحكمة من السادة المحكمين وفي ضوء اقتراحات بعض المحكمين تم اعادة صياغة االستبانة حيث تم إعادة
صياغة بعض العبارات في االستبانة وذلك فيما اتفق عليه أكثر من ( )% 82من السادة المحكمون ،وبذلك
أصبحت استبانة رجال األعمال والشركات في شكلها النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من
()٠٢فقرة و استبانة االفراد في شكلها النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من ( )٤فقرات.
ثبات أداة البحث:
لحساب ثبات اداة البحث تم ايجاد معامل الثبات الفا كرو نباخ لمحاور االستبانة وكانت النتائج كما هي
موضحة بالجدول رقم (:)1
جدول رقم ( )0معامل الفا كرو نباخ ألدوات الدراسة
االستبانة

عدد الفقرات

استبانة رجال االعمال والشركات 14
استبانة االفراد

9

معامل الفا كرو نباخ
2.780
2.721

من الجدول رقم ( )1نجد ان معامالت الثبات لالستبانتين جاءت جميعها ذات درجة عالية تقترب من الواحد
الصحيح ونجد ان قيمة الدرجة الكلية لمعامل ثبات الفا كرو نباخ الستبيان رجال األعمال والشركات جاءت
ذات قيمة عالية مساوية ( ).780وهي قيمة تقترب من الواحد الصحيح؛ وتشير هذه القيمة إلى صالحية
االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها وجاءت الدرجة الكلية لمعامل ثبات الفا كرو
نباخ الستبيان األفراد جاءت ذات قيمة عالية مساوية ( ).721وهي قيمة تقترب من الواحد الصحيح؛ وتشير
هذه القيمة إلى صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.
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األساليب اإلحصائية:
بناء على طبيعة البحث واألهداف التي سعي الباحث إلى تحقيقها ،تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSواستخراج النتائج وفقا ً لألساليب اإلحصائية التالية:
 معامل ألفا كرو نباخ :لحساب الثبات لعبارات االستبانة.


المتوسطات الحسابية والوسيط والمنوال :لدراسة فقرات االستبيان

 معامل االرتباط :إليجاد العالقة بين المتغيرات الرئيسية للدراسة
 معادلة االنحدار :إليجاد تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
اوال استبانة األفراد:
أوال دراسة فقرات االستبيان
لدراسة فقرات االستبيان تم حساب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لفقرات االستبيان كما في الجدول
(:)0
جدول رقم ( )2يوضح المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال ألسئلة االستبيان
رقم الفقرة

الفقرة

1

هل تعرضت الزمة اقتصادية قبل جائحة
كوفيد19-؟

0

1.89

0

0

اذا كانت اجابتك بنعم فكيف اثرت هذه
االزمة على وضعك المعيشي؟

0

المتوسط الحسابي

الوسيط

المنوال

0.68

4

4

هل اثر ارتفاع أسعار النفط على استهالكك
كفرد؟

1.00

1

1

4

اذا كانت اجابتك بنعم فكيف اثرت؟

0.05

0

0

5

هل اثرت كوفيدا 19-على وضعك
المعيشي؟

6

هل أدت صدمة كوفيد 19-الى تعديل ثقافتك
االستهالكية؟

7

1.09
0.20

0

0

هل اثرت كوفيد 19-على خطط المستقبلية؟
1.16

225

1

1

اذا كنت موظفا كيف اثرت كوفيد 19-على
وضعك الوظيفي؟

8

1.00

1

1

1

1
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9

هل تمت االستفادة من المبادرات والدعم
الحكومي المقدم خالل هذه االزمات؟

1.49

1

1

من الجدول السابق الخاص باستبانة االفراد فقد تم عرض  9فقرات تدور حول موضوع البحث وقد جاءت
النتائج كما يلي:
السؤال االول "هل تعرضت الزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد "19-كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث
هي "ال " بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية ( )1.89وهذا
يدل ان العدد االكبر من افراد البحث لم يتعرضوا الزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد.19-
السؤال الثاني "كيف اثرت هذه االزمة على وضعك المعيشي" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي
" الشي ذكر " بمنوال قيمته " "4وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "4والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.68
السؤال الثالث "هل أثر ارتفاع اسعار النفط على استهالكك كفرد " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث
هي " نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية ).)1.00
السؤال الرابع "فكيف اثرت؟" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " التقليل من استهالك البنزين "
بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.05
السؤال الخامس "هل اثرت كوفيد 19-على وضعك المعيشي؟" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي
" نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية (.)1.00
السؤال السادس "هل ادت صدمة كوفيد19-الى تعديل ثقافتك االستهالكية؟" كانت االجابة االكثر ألفراد
عينة البحث هي " نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية
(.)1.09
السؤال السابع "إذا كنت موظفا كيف اثرت كوفيد19-على وضعك الوظيفي " كانت االجابة االكثر ألفراد
عينة البحث هي " اعمل عن بعد " بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي
مساوية (.)0.20
السؤال الثامن " هل اثرت كوفيد19-على خططك المستقبلية؟" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي
" نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية (.)1.16
السؤال التاسع " هل تم االستفادة من المبادرات واإلجراءات الحكومية خالل األزمات؟" كانت االجابة
االكثر ألفراد عينة البحث هي " نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط
الحسابي مساوية (.)1.49
ثانيا :لدراسة االرتباط بين االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي خالل ازمات وكال من (االزمة
االقتصادية قبل كوفيد ،01-وازمة كوفيد01-على الوضع المعيشي ،صدمة كوفيد 01-على الثقافة
االستهالكية ،ازمة كوفيد 01-على الوضع الوظيفي)
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تم استخدام اختبار االرتباط بيرسون ) (Person correlationوجاءت النتائج كما في الجدول (:)0
جدول رقم ( )3لدراسة االرتباط وتوضيح العالقة بين متغيرات الدراسة
االزمة

ازمة كوفيد-

ازمة كوفيد01-

ازمة كوفيد-

االقتصادية قبل

 01على

في الثقافة

 01على

االستفادة من

جائحة كوفيد-

الوضع

االستهالكية

الوضع

المبادرات

01

المعيشي

2.104

2.255

والدعم

معامل ارتباط

الحكومي

بيرسون

المقدم خالل

مستوى الداللة 2.400

االزمات

العدد

08

الوظيفي
2.142

2.100

2.744

2.422

2.400

08

08

08

من الجدول السابق تبين عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين (االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي
المقدم خالل االزمات) وكال من (االزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد ،19-وأزمة كوفيد 19-على الوضع
المعيشي ،وازمة كوفيد19-في الثقافة االستهالكية ،وأزمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي) حيث جاءت قيمة
الداللة مساويا بالترتيب ( )2.400 ،2.422 ،2.744 ،2.400عند مستوى دالله ( )2.25فهي قيم غير دالة
احصائيا ألنها أكبر من ( )2.25مما يدل على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية.
ثالثا :لدراسة درجة االنحدار بين االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي المقدم خالل االزمات وكال من
(االزمة االقتصادية قبل كوفيد ،01-ازمة كوفيد 01-على الوضع المعيشي ،صدمة كوفيد 01-على الثقافة
االستهالكية ،وأزمة كوفيد 01-على الوضع الوظيفي)
تم استخدام اختبار االنحدار) (Regression testوجاءت النتائج كما في الجدول (:)4
جدول رقم ( )2يوضح االنحدار وتأثيره بين المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
مربع المتوسط ف

مجموع

عدد درجات

المربعات

الحرية

االنحدار

0.562

4

2.642

البواقي

7.180

04

2.011

المجموع

9.744

08

0.209

مستوى الداللة

2.201

من الجدول السابق تبين وجود تأثير ذات داللة احصائية لالستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات على
كال من ((االزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد ،19-وأزمة كورنا على الوضع المعيشي ،وازمة كوفيد19-في
الثقافة االستهالكية ،وأزمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي) حيث جاءت قيمة مستوى الداللة مساويا
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( )2.201اقل من ( )2.25دال احصائيا مما يدل على وجود تأثير ذات داللة احصائية ،وجاءت معادلة االثر
كما في الجدول رقم (:)5
الجدول رقم ( )5يبين معادلة األثر بالنسبة لألفراد
Model

0

()Constant
هل تعرضت الزمة قبل
جائحة كوفيد19-
هل اثرت ازمة كوفيد-
 19على وضعك
المعيشي
هل أدت ازمة كوفيد-
 19الى تعديل ثقافتك
االستهالكية
اذا كنت موظفا كيف
اثرت كوفيد 19-على
وضعك الوظيفي

Unstandardized
Coefficients
B
2.485
2.586

Std.Error
2.525
2.050

2.450-

2.182

2.004

2.186

2.200

2.127

ويمكن تلخيص المعادلة كما يلي:
المبادرات والدعم الحكومي المقدم لألفراد خالل ازمات = ( )2.586( + )2.485االزمة االقتصادية قبل
جائحة كوفيد )2.450-( +19-أثر ازمة كوفيد 19-على الوضع المعيشي  )2.004( +أثر ازمة كوفيد19-
على الثقافة االستهالكية  )2.200( +أثر ازمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي.
ثانيا استبانة رجال االعمال والشركات:
أوال :دراسة فقرات االستبيان
لدراسة فقرات االستبيان تم حساب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لفقرات االستبيان كما في الجدول
(:)6
الجدول رقم ( )6يوضح المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال ألسئلة االستبيان
رقم الفقرة
0
2
3
2
5

228

الفقرة
نوع المنشأة
إيرادات المنشأة لعام 0219م
هل كانت المنشأة تعاني من مشاكل
اقتصادية ومالية قبل جائحة كوفيد19-؟
اذ كانت اجابتك بنعم فما حجم المشاكل التي
تعرضت لها منشأتك؟
هل اثرت ازمة كوفيد 19-سلبيا على
منشأتك؟

المتوسط الحسابي
1.76
0.04
1.50

الوسيط
0
0
0

المنوال
0
1
0

0.76

5

5

1.0

1

1
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6

7

8
1
01
00

02

03
02

اذا كانت اجابتك بنعم فما هو مستوى األثر
االقتصادي والمالي على منشأتك خالل
ازمة كوفيد 19-مقارنة بالعام 0219؟
هل تم االستفادة من المبادرات واإلجراءات
الحكومية التي اتخذتها لمساعدة رجال
االعمال والشركات خالل ازمة كوفيد19-؟
اذا كانت اجابتك نعم ما اسم المبادرة التي
استفادة منها منشأتك؟
هل الدعم الحكومي المقدم كافي لتغطية
االزمة والضرر الذي سببته كوفيد19-؟
اذا كانت إجابتك ال فما نوع الدعم الذي
تحتاجه منشأتك لتخطي االزمة؟
ما اإلجراءات المالية التي اتخذتها منشأتك
لتخفيف األعباء المالية خالل فترة كوفيد-
19؟
ماهي اإلجراءات المستخدمة في منشأتك
في حال استمرار ازمة كوفيد 19-خالل
األشهر المقبلة؟
ما حجم األثر المتوقع على إيرادات منشأتك
على المدى النصف السنوي لعام 0201م
ماهي اهم التوصيات والمقترحات التي
تقدمها منشأتك لمواجهة كوفيد19-؟

0.84

0

0

1.56

0

0

0.06

5

5

1.56

0

0

1.10

1

1

0.10

0

4

1.84

02

1

0.8

0

0

0.28

4

1

من الجدول السابق الخاص باستبانة رجال االعمال والشركات فقد تم عرض  14فقرة تدور حول موضوع
البحث وقد جاءت النتائج كما يلي:
السؤال االول "نوع المنشاة" كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي "خاص " بمنوال قيمته ""0
وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية ).)1.76
السؤال الثاني "ايرادات المنشأة لعام  "0219كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " مرتفع جدا "
بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.04
السؤال الثالث "هل كانت المنشأة تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية قبل جائحة كوفيد " 19-كانت االجابة
االكثر ألفراد عينة البحث هي " ال" بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي
مساوية ()1.50
السؤال الرابع "إذا كانت إجابتك بنعم فما حجم المشاكل التي تعرضت لها منشأتك؟ " كانت االجابة االكثر
ألفراد عينة البحث هي " الشي ذكر " بمنوال قيمته " "5وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "5والمتوسط
الحسابي مساوية ()0.76
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السؤال الخامس "هل اثرت أزمة كوفيد  19-سلبيا على منشاتك؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث
هي " نعم " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط الحسابي مساوية ()1.0
السؤال السادس "إذا كانت اجابتك بنعم فما هو مستوي االثر االقتصادي والمالي على منشأتك خالل أزمة
كوفيد  19مقارنة بالعام 0219؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " متوسط " بمنوال قيمته ""0
وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية ).)0.84
السؤال السابع "هل تم االستفادة من المبادرات واإلجراءات الحكومية التي اتخذتها لمساعدة القطاع الخاص
خالل أزمة كوفيد19 -؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " ال " بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة
الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)1.56
السؤال الثامن " إذا كانت اجابتك نعم ما اسم المبادرة؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " ال
شيء ذكر " بمنوال قيمته " "5وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "5والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.06
السؤال التاسع " هل الدعم الحكومي المقدم كافي لتغطية األزمة والضرر الذي سببته كوفيد "19 -كانت
االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " ال " بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط
الحسابي مساوية (.)1.56
السؤال العاشر " إذا كانت إجابتك ال فما نوع الدعم الذي تحتاج منشأتك لتخطي األزمة؟ " كانت االجابة
االكثر ألفراد عينة البحث هي " مادي " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "1والمتوسط
الحسابي مساوية (.)1.10
السؤال الحادي عشر " ما االجراءات المالية التي اتخذتها منشأتك لتخفيف األعباء المالية خالل فترة كوفيد-
 "19كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " ايقاف التوظيف " بمنوال قيمته " "4وجاءت قيمة
الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.10
السؤال الثاني عشر " ما هي االجراءات المستخدمة في منشاتك في حال استمرار أزمة كوفيد 19 -خالل
االشهر المقبلة؟ " كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " تقليص المصاريف قدر االمكان " بمنوال
قيمته " "1وجاءت قيمة الوسيط مساوية " "0والمتوسط الحسابي مساوية (.)1.84
السؤال الثالث عشر " ما حجم االثر المتوقع على ايرادات منشاتك على المدى النصف السنوي لعام "0201
كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي "  " % 02بمنوال قيمته " "0وجاءت قيمة الوسيط مساوية ""0
والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.28
السؤال الرابع عشر " ما هي أهم التوصيات والمقترحات التي تقدمها منشأتك للحكومة لمواجهة كوفيد-
 "19كانت االجابة االكثر ألفراد عينة البحث هي " زيادة الدعم واإلعانات " بمنوال قيمته " "1وجاءت قيمة
الوسيط مساوية " "4والمتوسط الحسابي مساوية (.)0.28
ثانيا :دراسة االرتباط بين االستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات وكال من (االزمة االقتصادية قبل
الكوفيد 01-وأثر ازمة كوفيد 01-على منشاتك)
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تم استخدام اختبار االرتباط بيرسون ) (Person correlationوجاءت النتائج كما جاء في الجدول (:)7
الجدول رقم ( )7يبين االرتباط وتوضيح العالقة بين متغيرات الدراسة
االستفادة من المبادرات

االزمة االقتصادية قبل

والدعم الحكومي المقدم

جائحة كوفيد01-

خالل االزمات

ازمة كوفيد01-

معامل االرتباط بيرسون 2.409

2.482

مستوى الداللة

2.208

2.215

العدد

05

05

من الجدول السابق تبين وجود عالقة ذات داللة احصائية بين االستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمة
كوفيد ٠١-وكال من (االزمة االقتصادية قبل الكوفيد 19-وأثر ازمة كوفيد 19-على منشاتك) حيث جاءت
قيمة مستوى الداللة مساويا بالترتيب ( )2.215( ،)2.208عند مستوى دالله ( )2.25وهي قيم دالة احصائيا
ألنها اقل من ( )2.25مما يدل على وجود عالقة ذات داللة احصائيا بين (االستفادة من المبادرات الحكومية
خالل ازمات وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفيد 19-وأثر ازمة كورنا على منشاتك.
ثالثا :دراسة درجة االنحدار بين االستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات وكال من (االزمة
االقتصادية قبل كوفيد 01-وأثر ازمة كوفيد 01-على منشاتك)
تم استخدام اختبار االنحدار) (Regression testوجاءت النتائج كما جاء في الجدول رقم (:)8
الجدول رقم ( )8يوضح االنحدار وتأثيره بين المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
مربع المتوسط ف

مجموع

عدد درجات

المربعات

الحرية

االنحدار

1.618

0

2.829

البواقي

4.540

00

2.026

المجموع

6.162

05

0.902

مستوى الداللة

2.205

من الجدول السابق تبين وجود تأثير ذات داللة احصائية لالستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات
وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفد19-و أثر ازمة كوفيد 19-على منشاتك)
حيث جاء مستوى الداللة مساويا ( )2.205اقل من ( )2.25دالة احصائيا مما يدل على وجود تأثير ذات
داللة احصائية لالستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفيد19-
وأثر ازمة كورنا على منشاتك)
وجاءت معادلة االثر كما في الجدول رقم (:)9
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الجدول رقم ( )1يبين معادلة األثر بالنسبة للشركات ورجال االعمال
Model

1

()Constant
معاناة المنشأة من
المشاكل االقتصادية
والمالية قبل جائحة
كوفيد19-
اثر ازمة كوفيد19-
على المنشأة

Unstandardized
Coefficients
B
2.667

Std.Error
2.000

2.090

2.027

2.075

2.059

من الجدول السابق يمكن ان نستنتج معادلة االنحدار كما يلي
االستفادة من المبادرات الحكومية لرجال االعمال والشركات خالل أزمات = ( )2.090(+ )2.667معاناة
المنشأة من مشاكل اقتصادية ومالية قبل جائحة كوفيد  )2.075(+ 19أثر أزمة كوفيد  19على المنشأة
وبالنظر لما تم التوصل إليه من نتائج يمكن استخالص اآلتي:
•

عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين (االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي
المقدم خالل االزمات وكال من (االزمة اقتصادية قبل جائحة كوفيد  19وأزمة كوفيد19-
على الوضع المعيشي وازمة كوفيد ٠١ -على الوضع الوظيفي وأزمة كوفيد  19في الثقافة
االستهالكية.

•

وجود تأثير ذات داللة احصائية بين االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي المقدم خالل
االزمات وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفيد - 19-ازمة كوفيد 19-على الوضع
المعيشي -وأزمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي وازمة كوفيد 19-على الثقافة
االستهالكية)

•

وجود عالقة ذات داللة احصائية بين (االستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات
وكال من (االزمة االقتصادية قبل كوفيد 19-وأثر ازمة كوفيد 19-على منشاتك.

•

وجود تأثير ذات داللة احصائية لالستفادة من المبادرات الحكومية خالل ازمات وكال من
(االزمة االقتصادية قبل كوفيد 19-وأثر ازمة كوفيد 19-على منشاتك)

•

جاءت معادلة االنحدار بالنسبة لألفراد كما يلي:

االستفادة من المبادرات والدعم الحكومي المقدم لألفراد خالل ازمات = ( )2.586( + )2.485االزمة
االقتصادية قبل جائحة كوفيد )2.450-( +19-أثر ازمة كوفيد 19-على الوضع المعيشي  )2.004( +أثر
ازمة كوفيد 19-على الثقافة االستهالكية  )2.200( +أثر ازمة كوفيد 19-على الوضع الوظيفي.
•
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االستفادة من المبادرات الحكومية لرجال االعمال والشركات خالل أزمات = ( )2.090(+ )2.667معاناة
المنشأة من مشاكل اقتصادية ومالية قبل جائحة كوفيد  )2.075(+ 19أثر أزمة كوفيد  19على المنشأة

النتائج:
توصل الباحث من هذا البحث الى النتائج التالية:
 تأثر اقتصاد المملكة العربية السعودية بأزمة انخفاض أسعار النفط التي حدثت في عام 0214م
وأدى ذلك الى تراجع وعجز الميزانية العامة للدولة مما أدى ذلك الى ضعف القطاع االقتصادي
وتراجع نموه وتأثر بذلك القطاعات التي لها عالقة بالقطاع النفطي ولم يصل هذا التأثير الى
القطاعات األخرى الغير نفطية وكذلك لم يتأثر بتلك االزمة رجال االعمال واالفراد والمواطنين في
المملكة وذلك بسبب احتفاظ المملكة بهامش امان عالي.
 أدت جائحة كوفيد 19-الى ركود عام في اقتصاد المملكة مما تسبب لها بخسائر وتسبب ذلك بشل
حركة التجارة واالستثمار وأثر ذلك على الشركات ورجال االعمال واالفراد.
 استفادت الشركات ورجال االعمال من اإلعانات والمبادرات التي قدمتها حكومة المملكة العربية
السعودية من خالل رؤية  0202وكذلك من خالل ما تم تنفيذه من االقتراحات المطروحة في
مجموعة العشرين وذلك لمواجهة الوضع االقتصادي الحرج الحالي او تعزيز حركة االستثمار لبناء
اقتصاد قوي متنوع الموارد.
 استفاد االفراد والموطنين من اإلعانات والمبادرات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية
من خالل رؤية  0202وكذلك من خالل ما تم تنفيذه من االقتراحات المطروحة في مجموعة
العشرين وذلك لمواجهة االزمات التي تتعرض لها المملكة وتؤثر على هؤالء االفراد والموطنين
وكما تستطيع هذه المبادرات من تمكين االنسان وتوفر الفرص الوظيفية للجميع والعيش الكريم.

التوصيات:
يوصي الباحث في هذه الدراسة بما يلي:
 ان الدولة لم تأخذ في الحسبان االزمات المفاجئة التي من الممكن ان تتعرض لها مثل ازمة كوفيد-
 19وتقل بذلك فعالية الخطط االقتصادية لنمو اقتصاد الدولة واستدامته فالبد من توفر إدارة طوارئ
لوضع الخطط واإلمكانات البديلة واللجوء اليها في حال احتاجت الدولة لها دون توقف المشاريع
االقتصادية قيد التشغيل او تأجيلها حتى انتهاء االزمة
 في ظروف كوفيد 19-لجأت القليل من المنشأة الى فسخ عقود بعض موظفيها او خصم رواتبهم
وبذلك قل اإلنتاج الكلي لها ،فمن الممكن تكوين فرق عمل تطوعي ذو خبرات عالية وذلك لمساعدة
الشركات ورجال االعمال في القيام بإنتاجها اليومي المقدر من قبل االزمة خصوصا في قطاع
السلع الضرورية
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البد من توفر امان وظيفي ثابت للمواطنين ال يتأثر وال يتغير مع تغير االزمان واألزمات .فعلى
الحكومة مراقبة الوضع الوظيفي لمواطنيها سواء في القطاع العام او القطاع الخاص او المتقاعدين.

الخاتمة:
وفي خاتمة بحثنا العلمي هذا تعرفنا فيه على االزمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية منذ عام
0214م .واإلصالحات االقتصادية المتضمنة في رؤية 0202وايضا االقتراحات المطروحة في مجلس
العشرين واألثر الذي تركته على الشركات ورجال االعمال واالفراد والمواطنين فمن اهم النتائج التي توصل
لها الباحث نجاح فعالية رؤية  0202واكبر دليل على ذلك درجة استفادة الشركات ورجال االعمال واالفراد
والمواطنين من المبادرات واإلعانات التي قدمتها الحكومة وكذلك وجود مصداقية عالية في تنفيذ االقتراحات
المطروحة في مجلس العشرين فمثال ( اعداد الفرص الوظيفية لجميع افراد المجتمع وتمكينهم من العمل )،
كما تم وضع عدد من التوصيات ممتثلة في وجود إدارة طوارئ لوضع الخطط واالمكانات البديلة واالعتماد
عليها في حال حدوث الكوارث االقتصادية مع عدم توقف او تأجيل المشاريع االقتصادية قيد التشغيل ،وكذلك
العمل على تكوين فريق تطوعي مؤهل لمساعدة القطاعات المتضررة وأيضا توفر امان وظيفي عالي
وثابت ال يتغير
وأخيرا يدعو الباحث أصحاب العقول واالبتكار الى تقديم االسهامات االقتصادية العلمية والعملية التي تخدم
التطور العالمي وتساعد زيادة نمو االقتصاد واستدامته.

المراجع:
 .business.dictionary .)0218( Com.Retrieved.تم االسترداد من econmic.crisis.
الدعم الحكومي على المحك -الجزائر نموذجا( .بال تاريخ) .تم االسترداد من القارة افريقيا العربي.

جبارة سوسن0210( .م) .االصالح االقتصادي:المفهوم ،والسياسات،واالهداف.
حدود عمران عمار السموعي0227( .م) .اثر برامج االصالح االقتصادي على معدالت توزيع الدخل -
تحليل لتجارب بعض البلدان العربية .جامعة طرابلس.
حسين شحاته( .بال تاريخ) .االزمة االقتصادية االسباب والبدائل .دار المشورة.
رؤية المملكة العربية السعودية .)0216( .0202تم االسترداد من Vision2030.gov.sa.
فارس الهمزاني .)0202( .السعودية  ..من ادارة االزمات الى ادارة االنسان .عكاظ.
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المواجهة الجنائية لإلبتزاز اإللكتروني بالتجريم والعقاب (في ضوء أحكام التشريع اإلماراتي)
Criminal confrontation of electronic extortion with criminalization and punishment (in light
)of the provisions of UAE legislation

إعداد :األستاذ الدكتور /أحمد موسى هياجنه
دكتوراه في القانون ،جامعة الشارقة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
الباحثة /عائشة محمد هزيم سيف السويدي
باحثة ماجستير ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
Email: a.m.alsuwaidi@hotmail.com

ملخـــــــــــــص
يشهد العالم ارتفاعا ً كبيراً في عدد الجرائم اإللكترونية وذلك سبكباع عديكدة هامهكا اإلنترنكه والهواتكم المحمولكة وتطبيقكات
التواصل االجتماعي التي هصبحه في متناول الجميع ،اسمكر الك أ هفكر جكرائم ابتكزا إلكترونكي تحكدي يوميكا ً ويقكع بسكببها
مئات الضحايا ال ين يتعرضون لتهديد وترايب بنشر معلومات خاصة عنهم هو بنشر صور ومقاطع فيديو خاصكة بهكم مقابكل
دفع مبالغ طائلة من اسموال.
يتناول ا ا البحث ظاارة مستحدثة واي ظاارة جريمة االبتزا اإللكتروني ،ويكتسب ا ا البحث هاميته من الطبيعة
الخاصة لتل الجريمة التي ه صبحه تختلم باختالف الوبيلة اإللكترونية التي يمكن من خاللها الوصول إلى معلومات
برية هو حسابة عن الضحايا ،واو اسمر ال أ يكشم عن مدى الحاجة لوجود تشريع يواكب التطور الملحوظ لصور
وهنماط الجرائم االلكترونية بواء فيما يتعلق بمرتكبيها ،وهدواتها هو هباليبها وطرق ارتكابها.
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 وبتتم معالجته من خالل ثالثة مباحث،واعتمد ا ا البحث على اسبلوع الوصفي التحليلي في جمع وتحليل الحقائق المتعلقة
 وتُكشم لنا موقم المشرع اإلماراتي لجريمة االبتزا االلكتروني من حيث التجريم،بتُبيّن لنا طبيعة االبتزا االلكتروني
.والعقاع
 ويطلق عليها الجرائم الناعمة،وتمثله هام نتائج ا ا البحث إلى هن جريمة االبتزا اإللكتروني تُعتبر من الجرائم المستحدثة
 كما هنها قد تتسبب في حدوي، واي جريمة يصعب إثباتها حيث من السهل هن تمحى آثاراا بسهولة،التي تخلو من العنم
.جرائم بعداا كالقتل هو السرقة
،وهخيراً هوصينا من خالل ا ا البحث على مجموعة من التوصيات منها ضرورة ابتمرار نشر الوعي بين هفراد المجتمع
.وتشجيع من يتعرض لالبتزا باإلبالغ عن الجريمة وبط تأمين برية للمجني عليه حتى ال يحجم عن اإلبالغ
. مجرم، ضحية، قانون، تكنولوجيا، عقوبة، تهديد،  ابتزا، جريمة الكترونية:كلمات دالة

Criminal confrontation of electronic extortion with criminalization and punishment (in light
)of the provisions of UAE legislation

Summary
The globe is witnessing a large volume of electronical crimes for so many reasons amongst
which is the internet, mobiles and different applications of social media which is now can be
in the reach of all, that led to electronical blackmailing crimes every day, hundreds of victims
are subject to threats and terrorise by publishing their private formations or by publishing their
personal pictures or videos and compelled to pay huge amount of money.
This research addresses recent phenomena which is the electronical blackmailing, this
research gains it’s importance from the specific nature of that crime, which either according to
the electronic mean through which one can have access to sensitive confidential information
about the victims, therefore raised a need for legislation that catch up with the development in
types and kinds of electronical crimes whether related to the criminals, tools, types, and it’s
means of act.
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This research depends on the analytical descriptive manner in gathering and analyzing the
facts related, which shall be treated through 3 chapters which shall explain the nature of the
electronical blackmailing and discover the Emirati legislator’s point of view towards the
electronical blackmailing from both sides of criminalization and punishment.
The most important results of this research conclude that, the crime of electronical
blackmailing is one of the most recent crime which refers to it as soft crimes without violence
and which is hard to prove and easy to hide its trucks thus it might consequently lead to other
crimes like murder or theft.
At last we recommends through this research a bundle of recommendations amongst which is
the necessity to raise continues awareness between society members and to encourage, those
subject to blackmailing to report the crime in a confidential manner, so they will not hesitate
to report the afore-said crime.

Keywords: Electronical crime, blackmailing, threat, punishment, technology, law, victim,
criminal.

المقدمـــــــــة
، وعلكى رهبكها اسمكن باعتبكاره حاجكة هبابكية،إن بناء الحضارة وتشييداا يعتمد على جملة من الضرورات للبناء والتطكوير
 فالشكعور بعكدم اسمكان واالطمئنكان مكن. ويمتل حضارة قادرة على التأثير في اإلنسكان والبشكرية،ومرتكز لبناء مجتمع بليم
.)53: ص، 1002 ،محبطات العمل البناء سأ مجتمع (الجميلي
 كمككا ُ ك ّرعه الجككزاءات، وقككد ُ ك ّرعه الجككزاءات لمحاربتهككا والقضككاء عليهككا،عرفككه المجتمعككات القديمككة ظككاارة اإلجككرام
مكن اليسكير

 ولكي،المترتبة على مخالفة بعض اسعراف المحلية والقواعد التي ترااا الجماعة ال مكة لوجوداكا وابكتمراراا

 ولكن من المتفق عليه هن ا ه الظاارة قديمة قكدم المجتمكع البشكرأ نفسكه منك هن،تحديد تل الفترة التي ظهرت فيها الجريمة
ككرع اإلنسككان يعككيط فككي نطككاق العشككيرة هو القبيلككة رطككم عككدم وجككود بككلطات وممبسككات ربككمية فككي بككاد اسمككر كككالبولي
 وإن كانككه قكد تطكورت تلك الممبسكات بأ ككال وصككور مختلفكة انعكابكا ً للتاييككرات التكي هصكابه ذلك،والمحكاكم والسكجون
.)3: ص،1000 ، جعفر:المجتمع في عالقاته االقتصادية والفكرية والدينية(د
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وقد هصبح اإلنترنه هام وبيلة إعكالم متعكددة المهكام ،بينمكا تراجكع الكدور الك أ تلعبكه وبكائل اإلعكالم التقليديكة اسمكر الك أ
يبرر القوة الكامنة وراء التأثير العميق لتكنولوجيكا االعكالم اإللكترونكي الحكديث (احصكائيات اعكالم الكترونكي ،متكوافرة علكى
الموقع .)http://www.internetworldstats.com/stats5.htm :
وال أ هظهر لنا هنمط جرمية جديدة هفر تها الجريمة اإللكترونيكة فكي مجكال االتصكاالت وتكنولوجيكا المعلومكات ،وهصكبحه
اك ه الجككرائم خطككراً ممرقًككا للمجتمككع الككدولي والمحلككي علككى السككواء .ولعككل االبتككزا اإللكترونككي كككان مككن اسنمككاط الجرميككة
المستحدثة والتي قد توصم بأنها ذات طبيعة معقدة في طرق ارتكابهكا وفكي وبكائل كشكفها ،وعليكه ككان البكد مكن المزيكد مكن
الدرابات التي تهدف إلى كشم مدى المالئمة القانونية لمواجهة جريمة االبتزا اإللكتروني.

أهمية الدراسة:
تكمن هامية ا ه الدرابة في تناولها لظاارة مستحدثة واي ظاارة الجرائم اإللكترونية وخاصة جريمة االبتزا اإللكتروني،
فالتطورات التكنولوجية على الرطم من آثاراا اإليجابية إال هن لها العديد من السلبيات التي تهدد همن وابتقرار المجتمع لي
على المستوى الفردأ بل على المستوى االجتماعي ك ل  ،فرطم التاييرات االجتماعية التي تشهداا المجتمعات القديمة
والحديثة منها ،إال هن ا ه الظاارة بقيه محل ااتمام المشرع لما تُثيره من اضطراع في العالقات اإلنسانية واإلجتماعية،
ولما تشكله من تهديد يقع على بلطة الدولة والقانون.
ويُضاف ل ل هن العالم يشهد ارتفاعا ً كبيراً في عدد الجرائم اإللكترونية وذل سبباع عديدة هامهكا اإلنترنكه والهواتكم
المحمولة وتطبيقات التواصل االجتماعي التي هصبحه في متناول الجميع ،إضافةً إلى تطور البرمجيات الهائل والتي تسكاعد
على قرصنة البيانات واالحتفاظ بها هو حتى ابترجاعها ،اسمر ال أ هفر جرائم ابتزا إلكتروني تحدي يوميا ً ويقكع بسكببها
مئات الضحايا ال ين يتعرضون لتهديد وترايب بنشر معلومات خاصة عنهم هو بنشر صور ومقاطع فيديو خاصكة بهكم مقابكل
دفع مبالغ طائلة من اسموال.
وتكتسككب ا ك ه الدرابككة هاميتهككا مككن الطبيعككة الخاصككة لجريمككة االبتككزا اإللكترونككي ،والتككي هصككبحه تختلككم بككاختالف
الوبيلة اإللكترونية التي يمكن من خاللها الوصول إلكى معلومكات بكرية هو حسابكة عكن الضكحايا ،ولعكل اك ه الوبكائل تنكتج
يوميا ً وبشكل مضطرد جداً ،فتطبيقات التواصل االجتماعي وااللكتروني تعددت بشكل كبير ومخيم .ومن انكا جكاءت هاميكة
وجود درابة تستقصكي مالءمكة التشكريعات الحاليكة وابكتيعابها للتاييكرات والتجديكدات علكى مسكتوى التجكريم والعقوبكة لتلك
الجريمة.

إشكالية الدراسة:
هفر ت وبائل اإلعالم اإللكتروني العديد مكن الجكرائم المسكتحدثة التكي تسكتخدم وبكائل وهبكاليب تكنولوجيكة مبتككرة لكم تككن
مألوفة في المجتمع اإلماراتي ،اسمر ال أ يكشم عكن مكدى الحاجكة لوجكود تشكريع يواككب التطكور الملحكوظ لصكور وهنمكاط
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الجرائم اإللكترونية بواء فيما يتعلق بمرتكبيها ،وهدواتها هو هباليبها وطرق ارتكابها ،واو مكا يُبكرر إلاكاء القكانون االتحكادأ
االماراتي رقم ( )1لسنة  1000في أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
وابتحداي قانون جديد في بنة 1021م في أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وال أ تم تعديله بموجكب القكانون االتحكادأ
رقم ( )21لسنة  ،1020وبعضا ً من التعديالت التي ا تملها القانون االتحادأ لعام  1022بشأن الجرائم االلكترونية.
كاىل حككول مككدى فعاليككة المواجهككة التشككريعية فككي الحككد مككن جككرائم
وتتمثككل إ كككالية اك ه الدرابككة فككي محاولتهككا إلثككارة تسك ف
االبتزا اإللكتروني ،وما إذا كان المشرع اإلماراتي قد هفرد قواعد خاصة في مكافحتها بواء في التجريم ذاته ،هو في فرض
الجزاءات على مرتكبيها ،هم هنه بار في فل القواعد العامة.

تساؤالت الدراسة:
تحاول ا ه الدرابة الحالية اإلجابة عن التساىالت اآلتية:
 -2ما اي طبيعة االبتزا اإللكتروني وما اي جريمة االبتزا اإللكتروني؟
 -1ما او دور التشريع اإلماراتي في مواجهة جرائم االبتزا اإللكتروني من حيث التجريم؟
 -5ما دور التشريع اإلماراتي في مواجهة جرائم االبتزا االلكتروني من حيث العقاع؟

منهج الدراسة:
تعد ا ه الدرابة نمطا ً من الدرابات الكشفية االبتطالعية ،حيث لم يجد الباحث في حدود علمه هية درابة قانونية تناوله
ا ا الموضوع على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل ،وتعتمد ا ه الدرابة على اسبلوع الوصفي التحليلي
في جمع وتحليل الحقائق المتعلقة بموضوع الدرابة.

خطة البحث:
بتتم معالجة ا ا الموضوع من خالل تقسيمه إلى ثالثة مباحث ،حيث بيتطرّ ق المبحث اسول إلى بيان طبيعة االبتزا
اإللكتروني ،والثاني إلى مواجهة المشرع اإلماراتي لجريمة االبتزا اإللكتروني من حيث التجريم ،واسخير إلى مواجهة
المشرع اإلماراتي لجريمة االبتزا اإللكتروني من حيث العقاع.
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المبحث األول
طبيعة وماهية االبتزاز االلكتروني
تمهيد:
مع التطور التكنولوجي السريع ال أ وصله إليه طالبية بلدان العالم ،هصبح بإمكان هأ خص واو في مكانكه الحصكول
على طايته وما يسعى إليه ،وذل من خالل تصفح مئات المواقع اإلخباريكة وآالف مكن المتكاجر اإللكترونيكة ،وطيراكا العديكد
مككن وبككائل التواصككل االجتمككاعي التككي اجتاحككه القلككوع قبككل العقككول ،ومككن انككا ظهككرت بعككض المماربككات هو المشكككالت
المرتبطة بابتخدام اإلنترنه والتي طدت تزداد يوما ً بعد يوم وذل بسبب ابتاالل بعض الجماعات اإللكترونية له ه الوبائل
وحساباتها وابتزا هصحابها بهدف جمع اسموال.
ويعتبككر االبتككزا اإللكترونككي هحككد هكبككر المخككاطر التككي تواجككه مسككتخدمي ككبكة اإلنترنككه واسجهككزة ال كيككة ،فقككد يككمدأ
االبتزا اإللكتروني إلى حدوي مشاكل ممثرة على الفرد بمستوياتها النفسية واالجتماعيكة وخصوصًكا فكي مجتمعاتنكا العربيكة
المتمسكة بعاداتها وتقاليداا (عبدالمجيد.)1022 ،
كمكا وتمتكا جريمكة االبتككزا اإللكترونكي بخصوصكية واخككتالف كبيكرين عكن جريمكة االبتككزا التقليديكة ،واك ه الخصوصككية
وذاك االختالف إنما مرجعه إلى الطبيعة المميزة لتل الجريمة ،حيث هنها تتم في مسرح جريمة افتراضكي ،يكتنفكه الامكوض
والتخفي ،وتختلم هدلته عن تل اسدلة الملموبة في مسرح جريمة مكادأ ،حيكث تعتبكر جريمكة االبتكزا اإللكترونكي صكورة
من صور الجرائم اإللكترونية التي تُرتكب في مسرح جريمة تحده نقاط االتصال والتكنولوجيا الرقمية ،واك ا االخكتالف بكين
الجريمتين التقليدية واإللكترونيكة يجعكل طكرق ارتككاع جريمكة االبتكزا االلكترونكي تعتمكد علكى وبكائل التكنولوجيكا الحديثكة
بشكل هبابي.
وكك ل فككالاموض الك أ يحككيط بجريمككة االبتككزا اإللكترونككي منك بدايككة تنفيك ا ك ه الجريمككة وحتككى تمامهككا ،يمثككل تحككديا ً
صارخا ً ومقلقا ً في ذات الوقه همام جهات الضبط الجنكائي والقضكائي ،ويُطكال اك ا الامكوض تعريكم وهرككان الجريمكة ،ممكا
هظهر اختالفات في تعريفات ا ه الجريمة ،وإن تالقه جميعها في ابتخدام التكنولوجيا والواقع االفتراضي كمسكرح جريمكة،
وامتالك مرتكبها لمهارات وصفات متمايزة عن المجرم بشكله التقليدأ.
المطلب األول
مفهوم االبتزاز االلكتروني وأنواعه
يشهد العالم ثورة معرفية وتكنولوجية اائلة هبفرت عن ظهور وبكائل التقنيكات الحديثكة التكي ككان لهكا الكدور فكي تسكهيل
حياة البشر وطوّرتها بشكل وفّر عليهم الكثيكر مكن الوقكه والجهكد ،وعلكى الكرطم مكن إيجابيكات تلك الوبكائل التكي ال تعكد وال
تحصى إال هنها هوجدت بعض السلوكيات واسنماط السلبية منها "الجرائم االلكترونية" واكو هكثكر هنكواع الجكرائم انتشكاراً فكي
وقتنا الحالي.
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ومن المتفق عليه هن االبتزا االلكتروني كفعل جرمي يرجع إلى هصله اللاوأ ،وتأبيسا ً على ا ا المنطلق فأننا البكد لنكا
من التعريج على مفهوم االبتزا لاةً واصطالحا ً وصوالً إلى المفهوم القانوني لالبتزا اإللكتروني.
ُّ
والبز بفتح الباء اكو السكلب ،ومنكه قكولهم فكي المثكل :مكن عك عز بك عز معنكاه مكن
فاالبتزاز في اللغة :مشتق من كلمة (بز )،
بلب ،وب عزه ُّ
يبزهُ بَ ًّزا :طلبه وطصبه ،وبَ عز الشي يَب ُُّز بَ ًّزا :انتزعه .وبَ عزه ثيابه بَ ًّزا .وبَ عزه :حبسه ،وحكي عن الكسكائي :لكن
طلب
َ
َ
يأخ ه هبداً ب عزةً مني هأ قسراً .وابتزه ثيابه :بلبه إيااا (ابن منظور ،2111 ،ص.)512
وبالنسبببة لتعريببف االبتببزاز فببي االقببط

الفقهببي :فيُقصككد بكككه هخكك الشككي بجفككاء مككن طيككر رضككى صككاحبه (ه.د .قلعكككة

جي ،2111،ص ،)52وقد عرّفه بعض الفقهاء المعاصرين باآلتي:
 -2محاولة تحصيل مكابب مادية ،هو معنويكة مكن كخص ،هو ه كخاص :طبيعكي هو اعتبكارأ بكاإلكراه ،هو التهديكد بفضكح
بر من وقع عليه االبتزا .
 -1فرض هبلوع التهديد بالفعل ،هو الترك للحصول على مكابب من خص ،هو جهة ممنوعة رعا ً وعقالً.
ويمخ على ا ا التعريم ذكر الارض الاالب من االبتزا  ،واو الحصول على مكابكب بكواء كانكه اك ه المكابكب ماديكة
هو مالية ،سنه قد يكون طرضه مجرد اسذى كتشويه بمعته ،هو من يسوىه فعل ذل به (ابن منظور، 2111 ،ص .)512
ومن الناحية القانونية :فقد تعددت وتنوعه التعريفات القانونية لالبتزا لكنهكا تكدور حكول معنكى واحكد وممكا عُكرف بكه
االبتزا  ،او القيام بالتهديد بكشم معلومات معينة عن كخص ،هو فعكل كيء لتكدمير الشكخص ال ُمهكدد إن لكم يقكم باالبكتجابة
إلى بعض الطلبات ،وا ه المعلومات تكون عادة محرجة هو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيا ً (محسن ،1023 ،ص.)31 :
ويُعرف االبتزا ك ل بأنه نمط جرمي يرتكز إلى تخويم اسفراد وتهديدام إلرطامهم على دفع مبالغ نقدية هو تقديم اس ياء
العينيككة ،فككي مقابككل عككدم تعرضككهم لدي ك اء الجسككدأ هو النفسككي .وينطككوأ االبتككزا علككى ابككتخدام التهديككد باإلي ك اء الجسككدأ
والنفسي واإلضرار بالسمعة والمكانة االجتماعيكة مكن خكالل تلفيكق الفضكائح وإلصكاق الكتهم بهكم ونشكر هبكرارام ممكا يجبكر
الشخص المبت ّز على الدفع مجبراً وكاراًا لمن ُّ
يبتزه ،وا ا النمط الجرمكي يُعكد هحكد ككالً خطيكراً مكن ه ككال الفسكاد اإلدارأ
(لطفي، 1021 ،ص.)35 :
وقد يكون دوافع ارتكاع تل الجريمة اإللكترونية نفسية متمثلة في نية المبتز الرتكاع اك ه الجريمكة ،هو ماديكة بطلبكه مقابكل
مادأ نقدأ ،هو جنسية ال هخالقية ،وكما او معلوم بأن لجريمة االبتزا اإللكتروني هضكراراً نفسكية واجتماعيكة ،وهن طالبيكة
من يتعرضون لالبتزا هو التهديد يعانون من هعراض قلق حاد وهحيانا ً تصل إلى مرحلة الهلع والخوف الشديد واضكطرابات
في النوم واسكل وقلة التركيز ،وقد يصل اسمر هحيانا ً إلى الشعور باإلحباط الشديد ونوبات البككاء وقكد يحصكل لكدى الضكحية
هفكار انتحارية ربما تصل إلى االنتحكار حسكب خصكية الضكحية وثقافتكه ،همكا بالنسكب للضكرر االجتمكاعي فهك ا يعتمكد علكى
مدى ثقافة المجتمع ال أ يعيط فيه وحسب جن

الضحية ،فمثالً عنكدما تككون الضكحية امكرهة وفكي مجتمكع محكافش هو متشكدد

ربما يصل اسمر إلى النب هو التحقير هو الطرد وهحيانا يصل إلى القتل والضرر هحيانا يتعدى إلى عائلة الضكحية وقكد يسكتمر
إلى بنوات طويلة (هحمد.)1022 ،
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وتتعدد أنواع االبتزاز اإللكتروني؛ وينقسم إلى(المطيرأ:)1025 ،
 .2ابتببزاز مببادي :ويرتكككب اك ا النككوع مككن االبتككزا مككن خككالل طلككب مبككالغ ماليككة مككن الضككحية مقابككل عككدم فضككحه وإفشككاء
هبراره ،وبرهينا فإن ا ا النوع عكادة مكا يرتكبكه مجموعكة مكن العصكابات المتخصصكين فكي جكرائم االبتكزا اإللكترونكي
والمتواجدين خارج بالد المبتزين من هجل الحصول على اسموال التي يطلبونها بموجب عملية االبتزا ا ه ،ممكا يجعكل
عملية اكتشاف الجريمة والقبض على المجرم ومقاضاته جنائيا ً به مستحيلة.
 .1ابتزاز جنسي :ويرتكب من خالل إجبار الضحية على تقديم خكدمات جنسكية هو ارتككاع هفعكال جنسكية مقابكل عكدم كشكم
هبراره هو نشر صور ومقاطع فيديو خاصة فيه ،وبرهينا فإن ا ا النوع يُعتبكر مكن هخطكر وه كهر هنكواع االبتكزا البكيما
عند النساء اللكواتي ينجرفكون بسكهولة إلكى طلبكات المبتكز ،تفاديكا ً للفضكيحة التكي قكد تكواجههم فكي ظكل مجتمعاتنكا العربيكة
اإلبالمية المحافظة.
 .5ابتزاز منفعة :ويرتكب ا ا النوع اسخير من خالل إرطام الضحية على القيام بخدمات هخرى طير مشروعة هو قد تككون
مشروعة إلى ح فد ما مقابل عدم بث صور هو بيانات برية ،وهكثر الفئات عرضة له ا النوع مكن اإلبتكزا اكم اس كخاص
ذوأ المناصب الحسابة وصانعي القرار في المجتمع.
وا ا ال يقتصر على تهديد اس خاص وابتزا ام الكترونيكا ً ،بكل هصكبحه انكاك كيانكات منظمكة للقرصكنة وابتكزا الشكركات
والممبسات في تى وهكبر دول العالم ،ففكي عكام 1023م تعرضكه  50كركة همريكيكة لسكرقة بياناتهكا والتهديكد بنشكر اك ه
البيانات مالم تدفع ماليين الدوالرات بالمقابل (الزعابي ،1025 ،ص ، )02 :وقد تواله الجرائم المشابهة وابكتمرت إلكى هن
انتشرت بشكل كبير في مختلم دول العالم.

المطلب الثاني
اآلثار الخطيرة ل بتزاز االلكتروني وكيفية مواجهته
مخاطر جريمة االبتزا االلكتروني قكد تك ّدمر اسفكراد ونظكام المجتمكع بصكفة كليكة هو جزئيكة ،عنكدما يككون الاكرض مكن
ابتهداف الضحية او تدميراا هو ابتااللها هو تشويه بكمعتها لتحقيكق مصكالح وطايكات المبتكز الشخصكية والتكي تككون علكى
حساع الضحية ،وا ه الجريمة ال

في هنها عمدية تمدأ إلى حدوي الكثير من اسضرار التي قد تكمثر بشككل بكلبي علكى

الفرد هو الحكومة ،واو ما يُبرر برهينا تدخل المشرع بسن قوانين وهحكام خاصة له ا النوع من الجرائم.
ونظراً لكل الميزات الخاصة بالشبكة العنكبوتية فقد هصكبحه الكثيكر مكن المعكامالت تُبكرم عبكر اإلنترنكه ،ذلك مكا جعكل
ا ه المعامالت عرضة سن تكون محل اختراق وبرقة وقرصنة (وابتزا ك ل ) ،فاإلعالم اآللي ال أ يستخدمه اسفراد فكي
مجال المعلوماتية او نفسه الك أ يسكتخدمه المجرمكون لتحقيكق مك ربهم الشخصكية (همكين ،1023 ،ص ،)3وفيهكا قكد يسكتخدم
المبتز ضحيته كأداة للجريمة ،بتحريضه على ارتكاع جريمة لصالح المبتز كالسرقة هو خالفه.
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وقككد تمتككد مخككاطر ا ك ه الجريمككة لككتم
االجتماعي مثل "الفي

الضككحية وهبككرته ،فككال يُخفككى علينككا مككدى التككأثير ال ك أ تحدثككه مواقككع التواصككل

بوك ،تويتر ،انستجرام" وطيراا من المواقع ،التي تج ع العديد مكن الفئكات العمريكة فكي المجتمعكات

المختلفكة ،وخاصككة فئككة المككرااقين واككم اسكثككر متابعككة واسقككل إدرا ًكككا لمجريككات اسمككور ،وبالتككالي يقعككون فريسككة بككهلة لتلك
المواقع االلكترونية ،خاصة هن جريمة االبتكزا اإللكترونكي بك ّخرت اإلنترنكه والمواقكع االلكترونيكة ليُصكبحا وبكيلة للتخفكي
والتمويه ومماربة بلوكيات جرمية بهدف اإليقاع باآلخرين وابتزا ام ،وا ا برهينا ما يُميّز اإلجكرام اإللكترونكي عكن الفعكل
اإلجرامي العادأ.
وعلى الصعيد االقتصاد الوطني ،فإن جريمة االبتزا االلكتروني قد تمثر بشكل كبير على اقتصاد الدول ،فما لم نستطع
تأمين بُنيتنا التحتية اإللكترونية فإن كل ما يحتاجه المجرم لتعطيل اقتصادنا ووضع حياتنا موضكع الخطكر اكو نقكرات بسكيطة
على جها الحابوع واالتصال عن طريق اإلنترنه ،فالفأرة يمكن هن تكون اآلن هكثر خطورة من الرصاص والقنبلة ،وا ا
مكا هدلككى بككه (المككار بككميث) رئكي

اللجنككة الفرعيككة المسككمولة عككن الجريمككة فكي الكككونارل اسمريكككي للتككدليل علككى الخسككائر

االقتصادية التي قد تلحق بالواليات المتحدة اسمريكية جراء ا ه الجريمكة وطيراكا مكن الجكرائم المعلوماتيكة( .همكين،1023 ،
ص-55ص.)53
هما على المستوى االجتماعي ،فقد تمثر جريمة االبتزا االلكترونكي بكلبًا علكى الطبقكات االجتماعيكة فتزيكد الهكوة بينهكا
بمقدار ما تمل من معلومات فيجد المبتز الفضاء اإللكتروني مناخا ً مناببا ً له ،وخير وبيلة للوصول إلى مبتااه.
وعلى المستوى السيابي ،فإن العابثين في بكة اإلنترنيه يجدون ضالتهم فكي مماربكة هبكاليب الضكاط السيابكي وابكتاالل
ا ه الشبكة في لتحقيق م ربهم اإلجرامية والتي تتنابب مع مصالحهم الخاصة.
وخالصة القول هن لجريمة االبتزا اإللكتروني آثار خطيرة ،فهك ه الجريمكة هصكبحه تسكاام فكي انهيكار القكدوة والتفكك
اسبرأ ال أ يصل حد الطالق ،مما هصبح إحجام الشباع والفتيات عن الزواج وتأخرام همراً بببته فقد الثقة بسبب ما يطفكو
علككى بككطح المجتمككع مككن هبككرار مفضككوحة بسككبب اإلبتككزا  ،وتتمثككل اآلثككار النفسككية فككي حالككة االضككطراع النفسككي ،والقلككق،
والخوف ،واالكتئاع ال أ يتولد لدى المجني عليه ،وتنتج عنه الشخصية العدوانية هو المضادة للمجتمع ،كما قد تصل اسمكور
إلى حد اقدام الضحية على االنتحار( .العتيبي.)1020 ،
ونظراً لتل اآلثار والمخاطر التي خلّفتهكا جريمكة االبتكزا اإللكترونكي هصكبح مكن الضكرورأ هن تكتم مواجهكة تلك الظكاارة
التي اجتاحه مجتمعاتنا ،و ّكله خطراً على حياة هفراده ،حيث هصبحه مسمولية مواجهة ا ا النوع من االبتزا مكن وجهكة
نظككر الباحككث تقككع علككى عككاتق كككل مككن الفككرد والدولككة مجتمعككين ،خاصككة هنككه فككي اآلونككة اسخيككرة ظهككرت محككاوالت االبتككزا
اإللكتروني لتكون هكثر رابة وقوة عن قبكل ،فكتكمن مسكمولية الفكرد الشخصكية فكي هن يحكرص علكى عكدم وضكع بياناتكه هو
معلوماته الشخصية وصوره في مواقع التواصل اإلجتمكاعي دون إدراج خاصكية الخصوصكية ،التكي تتكيح المجكال سصكدقائه
واس خاص ال ين يثق بهم لرىية ومشاركته تلك الصكور والمعلومكات ،باإلضكافة إلكى االمتنكاع عكن التواصكل هو مرابكلة هأ
خص طريب،
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وتجنب تصفّح المواقع اإللكترونية مجهولة المصدر هو الاير معروفة الحتمالية تض ّمنها روابط قد تخترق الحابوع الخاص
بالمتصككفح دون علمككه ،وتبككر مسككمولية الوالككدين فككي المراقبككة واإل كراف علككى هبنككائهم المككرااقين هثنككاء تص كفّحهم للمواقككع
اإللكترونية تفاديا ً لوقوعهم ضحايا جرائم االبتزا اإللكتروني.
وتكمن مسمولية الدولة لمكافحة ا ه الجريمة من خالل نشر الوعي حول مخاطر جريمة االبتكزا اإللكترونكي بشكتى الطكرق
والوبائل ،والتنسيق مع الجهات المعنية لتثقيم هفراد المجتمع وتزويكدام بالمعرفكة الال مكة حكول التعامكل مكع تلك الجريمكة.
ومن انا يأتي دور المشرع من خالل بكن القكوانين واسنظمكة واإلجكراءات القانونيكة الال مكة مكع اسخك بعكين االعتبكار مكدى
تفشي ا ه الجريمة ،وإقرار نصوص تشريعية مشددة للحد من جريمة االبتزا االلكترونكي وإطكالق جميكع الثاكرات القانونيكة
التي قد يستالها مرتكبي ا ه الجريمة.
المبحث الثاني
مواجهة المشرع االماراتي لجريمة االبتزاز االلكتروني من حيث التجريم
تمهيد:
تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من الدول المتقدمة فكي المجكال المعلومكاتي وكانكه مكن هوائكل الكدول التكي تنبهّكه إلكى
خطر الجريمكة اإللكترونيكة وفرضكه قكوانين ملزمكة تُعاقكب مكن يتسكبب فكي جكرائم اإلبتكزا  ،حيكث هن دولكة اإلمكارات تكوفر
كافة التقنيات والجهود للتبليغ عن ا ا النوع من الجرائم ضمن برية معقدة وضمن آلية متطورة ،و لما كانه دولكة اإلمكارات
من هكثر الدول التي تهتم بعالم التكنولوجيا وتتسابق في توفير كافة الوبكائل التكي تسكاعد المكواطن علكى مواكبكة التطكور فهكي
هيضا ً تنبهه إلى خطر اإلبتخدام السيء لتل الوبائل التكنولوجية ،و فرضكه هنظمكة و قكوانين تسكاعد علكى حمايكة المكواطن
بالدرجة اسولى ،وتُعاقب المجرمين بعقوبات قابية تبعكا ً لنكوع الجريمكة اإللكترونيكة المقترفكة ،فهكي تعاقكب مجرمكي اإلبتكزا
االلكتروني بعقوبات قابية جداً دون النظر إلى نوع االبتزا بواء كان ابتزا جنسي هو مالي هو طيراا مكن هنكواع االبتكزا .
(العتيبي)1020 ،
المطلب األول
الركن المادي في جريمة االبتزاز االلكتروني
على المستوى القانوني في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقد تطكرّق المربكوم بقكانون اتحكادأ رقكم ( )3لسكنة 1021م بشكأن
مكافحة تقنية المعلومات وتعديالته إلى فعل االبتزا والتهديد بابتخدام وبيلة من وبائل تقنية المعلومات ،حيث نصّه المكادة
رقم ( )20من القانون الم كور على هنه " :يُعاقب بالحب

مدة ال تزيد على عامين والارامة التكي ال تقكل عكن  13هلكم دراكم

وال تتجاو  300هلم درام هو بإحدى ااتين العقوبتين كل من ابتز هو ادد خصكا ً آخكر لحملكه علكى القيكام بفعكل هو االمتنكاع

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.ajrsp.com
245

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

عنه وذل بابتخدام بكة معلوماتية هو وبيلة تقنية معلومات ،وتككون العقوبكة السكجن مكدة ال تزيكد علكى  20بكنوات إذا ككان
التهديد بارتكاع جناية هو بإبناد همور خاد ة للشرف هو االعتبار".
وابككتناداً إلككى ذلك الككنص ،يتّضككح لنككا هن المشككرع اإلمككاراتي تطّلككب لقيككام فعككل االبتككزا االلكترونككي المجكرّم تككوافر كككل مككن:
السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية وقيام العالقة السكببية بينهمكا ،واكو مكا يُطلكق عليكه الكركن المكادأ للجريمكة هأ السكلوك
المكادأ بالفعككل المجّكرم الك أ يكككون ظكااراً ويُبككر اك ه الجريمكة فيجعلهككا تخككرج إلكى العككالم الخككارجي ،حيكث يُشككترط لوقككوع
جريمة االبتزا هن يكون اناك بلوك إجرامي صادر من المبتز المتمثل في طلبه سمكر رطمكا ً عكن إرادة المجنكي عليكه ،ككأن
يطلب المبتز من ضحيته ماالً لكي

مكن حقكه ،وهن يككون المبتكز جكاداً فيمكا يُهكدد بكه ،باكض النظكر عكن الطريقكة التكي تكم فيهكا

التهديد ،وفي المقابل هن يكون الضحية عالما ً هن ا ا الطلب او نوع من هنواع االبتزا يُماربه المبتز لتحقيق مبتااه.
إضككافةً إلككى السككلوك اإلجرامككي المشككار إليككه فالمشككرع اإلمككاراتي تطلككب كك ل تحقككق نتيجككة إجراميككة مككن ذلك السككلوك،
ويُقصكد بالنتيجكة اإلجراميككة :اسثكر الك أ ترتككب علكى السكلوك االجرامككي للمبتكز ضكد المجنككي عليكه ،كمكا هنككه بلاكة هعكم تعتبككر
النتيجة االجرامية اي االعتداء الواقع على المصلحة المعتبرة والمحمية بنص القانون ،بكواء هضكر اك ا االعتكداء بالمصكلحة
المعتبرة نظاما ً هو كل تهديداً لها بأأ صورة من صور االبتزا  ،بواء كان ذلك تهديكداً بالصكور هو ملفكات هو فيكديواات هو
هأ وبيلة هخرى.
وفي جريمة االبتزا اإللكتروني تقع النتيجة الجرمية بمجرد قيام الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء بر من هبراره بكأن
يقوم بنشره على المأل هو نشره على مواقع التواصل االجتماعي هو طير ذل والتي يعتبراا همراً ال يجكب االطكالع عليكه همكام
المأل وكان التهديد بأمر طير مشروع ،طالما ببب ذل الخوف والهلع والتكأثير علكى إرادة نفسكية المجنكي عليكه بكأن هلقكى فكي
نفسه قلقا ً من قيام المبتز بتنفي تهديده( .هحمد ،1022 ،ص )251
والعنصكر اسخيككر الك أ ا ككترطه المشككرع لقيكام الككركن المككادأ لجريمككة االبتككزا االلكترونكي اككو قيككام عالقككة بككببية بككين
السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية ،وبدون ا ه العالقكة ال يمككن نسكبة الجريمكة إلكى الفاعكل ،وتطبيقكا ً لك ل لكو هن النتيجكة
الجرمية في جريمة االبتزا االلكتروني تحققه بإفشاء هبرار المجني عليكه ولككن بفعكل كخص آخكر لكم يككن اكو المبتكز ،هو
بسبب ضياع ا ه المستندات وانتشاراا بمحض الصدفة ،فال مسمولية على الفاعل لالنتفاء العالقة السببية ،ولربما يسكأل عكن
ب آخكر ال دخكل للفاعكل
جريمة هخرى بحسب التكييم القانوني للفعل مثل قيام الفاعل باالبتزا والتهديد ولكن االفشاء تكم لسكب ف
فيه ،وانا برهينا هيضا ً تقع جريمة االبتزا نتيجة الضرر ال أ ترتب على ذل االفشاء حتى وإن كان دون قصد مبا ر.
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المطلب الثاني
االشتراك الجرمي والشروع في جريمة االبتزاز االلكتروني
جريمككة االبتككزا اإللكترونككي قككد يرتكبهككا فاعككل وحيككد ،وقككد يشككترك فككي الككركن المككادأ لهككا هكثككر مككن فاعككل ،وا ك ا اككو
اال تراك المبا ر كما يعرفه الفقه الجنائي اإلبالمي والقكوانين الوضكعية ،إال هن انكاك صكورة هخكرى لال كتراك واكي حالكة
اال تراك طير المبا ر والتي تسمى بالمساامة المعنوية في الجريمة بواء كانه المساامة قبل ارتكاع الجريمة هو هثنائهكا هو
بعد تنفي اا ،فقد تُرتكب جريمة االبتزا اإللكتروني بنا ًء على تحريض المبتز على ارتكابهكا ،هو االتفكاق معكه علكى ارتكابهكا،
هو مساعدته في ارتكاع تل الجريمة ،وممكا ال ك فيكه هنكه وبكالنظر إلكى نكص تجكريم فعكل االبتكزا اإللكترونكي الكوارد فكي
المادة ( ) 20من المربوم بقانون اتحادأ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي وال أ ببق وهن تمه اإل ارة إليها،
فإن نص المادة لم يتطرق إلى صور اال تراك طير المبا كر السكالفة الك كر بكنص خكاص ،وبالتكالي فكإن المشكرع قكد لجكأ إلكى
تطبيق القواعد العامة في ا ا النوع من المشاركة الجنائية ،باعتبار الشري المتسبب مرتكبا ً للجريمة كما لكو ككان اكو الفاعكل
اسصلي ومستحقا ً للعقاع مثله ،فإن تشددت العقوبة على الفاعل اسصلي فيتمد هثراا إلى الشري بالتسبب.
وفيما يتعلق بالشروع :فإن جريمة االبتزا اإللكتروني كايراا من الجرائم الجنائية اسخرى إما هنها تكتم فتككون جريمكة
تامة ،هو ال تكتمل فتكون جريمة ناقصة هو تقم عند مرحلة الشروع ،ويُقصد بالشروع ابتناداً إلى القانون االتحادأ رقم ()5
لسنة 2121م بشأن إصدار قانون العقوبات اإلماراتي ال أ عرّف الشروع بأنه " :البدء في تنفي فعكل بقصكد ارتككاع جريمكة
إذا هوقم هو خاع هثره سبباع ال دخل إلرادة الجاني فيها .ويعد بد ًء في التنفي ارتكاع فعل يعتبر في ذاته جزءا من اسجزاء
المكونة للركن المادأ للجريمة هو يمدأ إليه حاال ومبا رة.
وال يعتبر روعا فكي الجريمكة مجكرد العكزم علكى ارتكابهكا وال اسعمكال التحضكيرية لهكا مكا لكم يكنص القكانون علكى خكالف
ذل " ،وبه ا يتضّح لنا بأن الشروع او البدء في التنفي في الجريمكة التكي يعقكد الجكاني العكزم علكى ارتكابهكا ،ولكنكه ال يصكل
إلى النتيجة التي يريد تحقيقها ،فهي جريمة ناقصة لعدم اكتمال النتيجة االجرامية المرجوة.
وبرجوع الباحث إلى المربوم بقانون اتحادأ رقم ( )3لسنة  1021بشأن مكافحة جرائم تقنيكة المعلومكات وتعديالتكه يجكد هن
المشرع اإلمكاراتي لكم يافكل عكن الشكروع فكي االبتكزا االلكترونكي لمجكرد اعتبكار هن الجريمكة لكم تكتم ،بكل إنكه اعتبكر مجكرد
الشروع في عملية االبتزا االلكتروني او فعل مجّرم وقرر له عقوبة بيتم التطرق لها الحقاً ،وذل بموجب نص المادة رقم
( )50من المربوم بقانون اتحادأ المشار إليه والتي نصّه على هنه "":يُعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها فكي
ا ا المربوم بقانون بنصم العقوبة المقررة للجريمة التامة" فطالما عاقب المشرع االماراتي على الشروع فه ا براان على
هن المشرع قد توبّع في نطاق التجريم ليشمل الشروع في االبتزا االلكتروني ضمن ذل النطاق.
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المطلب الثالث
الركن المعنوي في جريمة االبتزاز االلكتروني
الركن المعنوأ او القصد الجنائي للجريمة ،وا ا القصد ينهض على عنصرين اما:
العلم:
ويقصككد بككه علككم الجككاني بنتيجككة السككلوك ال ك أ يرتكبككه ،والوقككائع التككي تتصككل بهككا ،والتككي تعككد مككن عناصككر الجريمككة والعلككم
بموضوع الجريمة ،فيجب هن ينصب علمه على هن ما يقوم به من الحصول على صور فاضحة لحد اس خاص وتهديده به ه
الصور مقابل الحصول على منفعة جريمكة يعاقكب عليهكا المشكرع فهنكا يتحقكق العلكم وتكتمكل هرككان الجريمكة ،كمكا ينباكي هن
يككون عالمكا ً بماايككة الفعككل هو االمتنككاع المجكرم ،ويعلككم بكأن فعلككه يلحككق ضككرراً بكالمجني عليككه ،وال عبككرة فككي قيككام القصككد إن
انصرفه اإلرادة إلى ا ه النتيجة إذ يكفي توقعها العلم المسبق بها( .عودة ،بدون بنة نشر ،ص )112
واسصل هن الجاني فكي االبتكزا اإللكترونكي يحكيط بككل العناصكر المكونكة للجريمكة وبجميكع هركانهكا ،ولككن المسكمولية
الجنائية تقوم في جرائم العمد فقط ،فه ه الجريمة ال تكون إال عمدية.
اإلرادة:
تعتبر اإلرادة اي الدافع اسبابي للسلوك االجرامي ،ويجب هن تكون اناك إرادة للسلوك والنتيجة في نف

الوقه ،كمن

يعقد عزمه بأن يقوم بابتزا فتاة بمعلومات برية تشينها ،ففي ا ه الحالة هراد المبتز هن يحقق نتيجة الحصول على المال
(هحمد ،1022 ،ص  ،)211وكما او معلوم هن اإلرادة تنقسم إلى قسمين ،إرادة الفعل وإرادة النتيجة ،ولكي تقوم المسمولية
يجب إثبات هن إرادة الفاعل اتجهه إلى القيام به ا الفعل ،وذل دون هن تقع إرادته في عيب من عيوع اإلرادة،
كأن يكون مختاراً ومدركا ً هنه يحصل على معلومات وصور برية وخاصة بالضحية من مستودع هبرار اسخير فإن كان
مكراا ً فال يوجد قصد جنائي ،وال تقوم مسمولية الفاعل المكره ،كما هنه لقيام المسمولية الجنائية البد هن يتحقق القسم الثاني
من اإلرادة واو إرادة النتيجة فالبد هن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجة االجرامية من فعله بالحصول على المنفعة
المادية هو المعنوية طير المشروعة هو الالهخالقية.
وفي جميع اسحوال يتضّح لنا بأن المشرع اإلماراتي في نصوصه التجريمية الخاصة باإلبتزا اإللكتروني ا ترط
القصد الجنائي العام ال أ يتحقق بمجرد توافر لدى الجاني نية العمد الرتكاع الفعل ،مع علمه بأنه يرتكب فعالً محظوراً
قانونا ً (نصّه المادة ( )20من المربوم بقانون اتحادأ رقم ( )3لسنة 1021م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على هنه:
"يُعاقب بالحب

مدة ال تزيد على عامين والارامة التي ال تقل عن  13هلم درام وال تتجاو  300هلم درام هو بإحدى

ااتين العقوبتين كل من ابتز هو ادد خصا ً آخر لحمله على القيام بفعل هو االمتناع عنه وذل بابتخدام بكة معلوماتية هو
وبيلة تقنية معلومات ...،الخ").
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المبحث الثالث
مواجهة المشرع االماراتي لجريمة االبتزاز االلكتروني من حيث العقاب
تمهيد:
الثابه او هن العقوبات تعد من هام اآلثار التي تترتب على تجريم السلوك المعتدأ ،ل ا نظّم المشرع اإلماراتي كل فعل
هو ترك مخالفةً لنصوصه الموضوعة ،وجعل مقابل ا ا الفعل هو الترك المجرّمين عقوبة ،ا ه العقوبة اي لضمان تحقيق
الردع الخاص للمجرم ،ولتحقيق الردع ا لعام للمجتمع ككل ،فللعقوبة وجهين ،العالجي والوقائي ،وتختلم اسنظمة والقوانين
المجرمة في كل دولة وذل باختالف كل بيابة جنائية يتخ اا المشرع ما بين التخفيم هو التشديد في العقوبات (السلمي،
1020م ،ص )02
وتُعرّف العقوبة بأنها :الجزاء ال أ يُقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفي اً لحكم قضائي على من تثبه مسموليته
عن الجريمة لمنع ارتكاع الجريمة مرة هخرى من قبل المجرم نفسه هو طيره (،)https://www.mohamah.net/law
والعقوبة كجزاء ال تُقرر إال بنص ابتناداً لمبده قانونية العقوبات ،وكون العقوبة جزاء يقتضي هن تنطوأ على هلم يحيق
بالمجرم نظير مخالفته نهي القانون هو همره ،وذل بحرمانه من حقوقه التي يتمتع بها ،بواء في خصه هو حريته هو
مبا رته لنشاطه السيابي ،كما هن ا ا الجزاء يتعين هن يكون مقابالً لجريمة ،فال عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتتوافر لها
جميع هركانها وتنشأ المسمولية عنها (د .ربيع ،2115 ،ص ،)23:وتُقسّم العقوبات الجزائية بنظر المشرع اإلماراتي إلى
نوعين ،اي :العقوبات اسصلية والعقوبات الفرعية وتشمل( :العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية).
فالعقوبات بحسب هاميتها كجزاء قائم ب اته إلكى عقوبكات تكفكي بك اتها لتحقيكق معنكى الجكزاء المقابكل للجريمكة الك أ ينطكق بكه
القاضي وتُسمى :العقوبات اسصلية ،والقسم اآلخر او عقوبات ليسه لها نف

هامية العقوبات اسصلية وبالتالي ال تكون اكي

الجزاء الوحيد ال أ ينطق به القاضي ،وإنما توقع إلى جانب العقوبة اسصلية وتُسمى :العقوبات الفرعية ،وقد ورد في قكانون
مكافحة جرائم تقنية المعلومات االمكاراتي الكنص علكى العقوبكات اسصكلية والفرعيكة لجريمكة االبتكزا اإللكترونكي ،وبنُسكلط
الضوء على ا ه العقوبات باإلضافة إلى عقوبة كل من الشروع والمشاركة اإلجرامية في ثالثة مطالب على النحو التالي:
المطلب األول
العقوبات األقلية
يُقصد بالعقوبات اسصلية تل الجزاءات والعقوبات ال أ ينص عليها المشرع ويق ّدراا للجريمة والتي تحكم بها المحكمكة
عنككد ثبككوت إدانككة المككتهم ،وال تنفك تلك العقوبككة اسصككلية علككى المحكككوم عليككه إال فككي حككال ن ّ
صكه عليهككا المحكمككة فككي حكمهككا
وتشككمل :عقوبككات الحككدود والقصككاص والديككة ،والعقوبككات التعزيريككة واككي اإلعككدام ،السككجن الممبككد هو الممقككه ،والحككب ،
والارامة.
وفيما يتعلق بجريمة االبتزا اإللكتروني محل اك ه الدرابكة فإنكه وبكالنظر إلكى نكص التجكريم والعقكاع الكوارد فكي المكادة
( )20من المربوم بقانون اتحادأ رقم ( )3لسنة 1021م نجد هن المشرع االماراتي نكصّ علكى هنكه ":يُعاقكب بكالحب
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تزيد على بنتين والارامكة التكي ال تقكل عكن مكائتين وخمسكون هلكم دراكم وال تجكاو خمسكمائة هلكم دراكم هو بإحكدى اكاتين
العقككوبتين كككل مككن ابتككز هو اككدد ككخص آخككر لحملككه علككى القيككام بفعككل هو االمتنككاع عنككه وذل ك بابككتخدام ككبكة معلوماتيككة هو
وبيلة تقنية معلومات ،وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر بنوات إذا ككان التهديكد بارتككاع جنايكة هو بإبكناد همكور
خاد ه للشرف هو االعتبار ".
فعقوبة الحب

الواردة فكي الكنص المك كور تُعتبكر إحكدى العقوبكات السكالبة للحريكة ،متمثلكة فكي وضكع المحككوم عليكه فكي

إحككدى المنش ك ت العقابيككة المخصصككة قانون كا ً له ك ا الاككرض وذل ك للمككدة المحكككوم بهككا (انظككر :المككادة رقككم ( )01مككن القككانون
االتحادأ رقم ( )5لسنة 2121م بشأن إصدار قانون العقوبات اإلماراتي) ،هما بالنسبة إلى الارامة المنصوص عليهكا كعقوبكة
هصلية فتُعرف بأنها :إلزام المحكوم عليه هن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به ،وال يجكو هن تقكل الارامكة عكن هلكم دراكم وال
هن يزيد حداا اسقصى على مليون درام في الجنايات وثالثمائة هلكم دراكم فكي الجكنح ،وذلك كلكه مكا لكم يكنص القكانون علكى
خالفكه( .انظكر :المككادة ( )12مكن الكنص المعك ّدل بكنة 1020م للقكانون االتحككادأ رقكم ( )5لسكنة 2121م بشككأن إصكدار قككانون
العقوبات اإلماراتي)
ويتضّككح لنككا مككن خككالل نككص المككادة ( )20هعككاله هن المشككرع االمككاراتي قككد جعككل العقوبككة اسصككلية لجريمككة االبتككزا
اإللكتروني اي الحب

والارامكة ،وحكدد الحكب

خمسمائة هلم درام ،ولم يضع حداً هدنى للحب

فكي بكقفه اسعلكى بسكنتين ،وكك ل حكدد الارامكة فكي حكداا اسدنكى واسعلكى
تاركا ً اسمر للقواعد العامة في القانون الجنائي،

وابتناداً إلى تل القواعد العامة فإن الفقرة الثانيكة مكن المكادة رقكم ( )01مكن القكانون االتحكادأ رقكم ( )5لسكنة 2121م بشكأن
إصدار قانون العقوبات اإلماراتي نصّه على القاعدة العامة بالنسبة للحكد اسدنكى واسعلكى لعقوبكة الحكب
يجو هن يقل الحد اسدنى للحب

علكى هنكه ... ":وال

عكن كهر وال هن يزيكد حكده اسقصكى علكى ثكالي بكنوات مكا لكم يكنص القكانون علكى خكالف

ذلك " .كمككا هن للقاضككي حريككة االختيكار فككي هن يحكككم بعقككوبتي الحكب

والارامككة معكا ً هو اختيككار هحكداما حسككبما يتككراءى فككي

تقككديره مككدى جسككامة الجريمككة ومقككدار اسضككرار الناتجككة عنهككا باإلضككافة إلككى خطككورة الجككاني اإلجراميككة بككواء فيمككا يتعلككق
بجرائمه السابقة هو بدوافعه الرتكاع تل الجريمة.
باإلضافة إلى هن المشرع االماراتي قد قرر ك ل عقوبة السكجن لمرتككب جريمكة االبتكزا اإللكترونكي والتكي تصكل إلكى
عشر بنوات إذا كان التهديد باالبتزا من هجل ارتكاع جناية هو بإبناد همور خاد ه للشرف واالعتبار (نصّه الفقكرة الثانيكة
من المكادة رقكم ( )20مكن المربكوم بقكانون اتحكادأ رقكم ( )3لسكنة 1021م بشكأن مكافحكة جكرائم تقنيكة المعلومكات علكى هنكه:
(...وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر بكنوات إذا ككان التهديكد بارتككاع جنايكة هو بإبكناد همكور خاد كه للشكرف هو
االعتبار) ،إال هنه لم يتبين من ذل إن كانه عقوبة السجن منفكردة هم يمككن جمعهكا مكع الارامكة كمكا ككان واضكحا ً فكي عقوبكة
الحككب  ،وبرهينككا فككإن الارامككة كعقوبككة هصككلية لككم تككرد إطالقكا ً فككي الجنايككات وإن وردت فتككرد كعقوبككة تكميليككة وليسككه هصككلية
(انظر :المادة رقم ( )12من القانون االتحادأ رقم ( )5لسنة 2121م بشأن إصدار قانون العقوبكات االمكاراتي) ،وبهك ا يككون
المشرع االماراتي قد وضع رادعا ً قويا ً حين يتصل التهديد بارتكاع جناية واي الجريمة الكبيرة،
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هو يكون التهديد له عالقة بإبناد همور تم

الشرف واالعتبار(.انظر :المادة رقم ( )12من القانون االتحكادأ رقكم ( )5لسكنة

2121م بشأن إصدار قانون العقوبات االماراتي)
كما نجد هن المشرع االماراتي في قانون العقوبات االتحادأ المع ّدل بنة 1003م هورد نصا ً عاما ً فكي المكادة رقكم ()512
فيما يتعلق باالعتداء على حرمة الحياة الخاصة بابتخدام إحدى طرق التكنولوجيا ،حتى وإن لم يتضمن االعتداء على حرمكة
الحياة الخاصكة تهديكداً ،واكو مكا نكثمن للمشكرع االمكاراتي اك ا االتجكاه لحمايكة الخصوصكيات ،مالقكا ً بك ل ككل الثاكرات همكام
هصحاع النفول اآلثمة.
ولي

ا ا فقط بل إن المشرع االماراتي ابتند إلى قاعدة التشديد في العقوبكة بحكق مرتككب جريمكة االبتكزا اإللكترونكي،

وذل عندما تتكوافر هبكباع التشكديد التكي تكمثر علكى حكدود السكلطة التقديريكة للقاضكي ،فهكي تسكتبدل بحكدوداا الماديكة حكدوداً
جديكدة حينمكا تككون وجوبيكة فتُلكزم القاضككي هن يحككم بعقوبكة مكن نكوع ه كد ممككا يقكرره القكانون للجريمكة ،هو هن يحككم بعقوبككة
الجريمككة مجككاو اً فككي مقككداراا حككداا اسقصككى ،هو اككي توبككع نطككاق اك ه السككلطة -حينمككا تكككون جوا يككة -بتمكينهككا القاضككي،
باإلضككافة إلكى الحكككم بالعقوبككة الماديككة للجريمككة هن يحكككم بعقوبككة ه ككد منهككا نوعكا ً هو مقككداراً ،وعلككة اك ه اسبككباع اككي تمكككين
القاضي من تحقيق مالءمكة كاملكة بكين العقوبكة التكي ينطكق بهكا والظكروف الواقعيكة للكدعوى التكي تقتضكي مزيكداً مكن التشكديد
يجاو ما يسمح به القانون في النص الخاص بالجريمة.
وتطبيقكا ً علككى ذلك  ،فككإن جريمككة االبتككزا اإللكترونككي فككي التشككريع االمككاراتي تتضككمن حككاالت تتشككدد فيهككا العقوبككة حككال
ارتكاع تل الجريمة ،والمقصود بالتشديد انا هن يحكم القاضي بالحد اسعلى للعقوبة المقررة هو هن يحككم بككال العقكوبتين هأ
الحب

والارامة معا ً ،فقد نصّه المادة ( )20من المربوم بقانون اتحادأ رقكم ( )3لسكنة 1021م بشكأن مكافحكة جكرائم تقنيكة

المعلومات االماراتي على هنه  ... ":وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر بنوات إذا كان التهديكد بارتككاع جنايكة هو
بإبناد همور خاد ه للشرف واالعتبار".
كما ونصّه الفقكرة الثانيكة مكن المكادة رقكم ( )50مكن ذات المربكوم بقكانون المشكار إليكه علكى هنكه ..." :كمكا يعكد ظرفكا ً مشكدداً
ارتكككاع هأ جريمككة منصككوص عليهككا فككي اك ا المربككوم بقككانون لحسككاع هو لمصككلحة دولككة هجنبيككة هو هأ جماعككة إراابيككة هو
مجموعة هو جمعية هو منظمة هو ايئة طير مشروعة".
نستدل مما ببق هن المشرع اإلماراتي قد خرج عن القواعد العامة بتقريره الظروف المشددة في نصكوص خاصكة قكد طلّظكه
من عقوبة جريمة االبتزا االلكتروني ،حيث ارتفع مقكدار العقوبكة فيهكا ممكا هثكر ذلك علكى نكوع عقوبتهكا فلكم تعكد جنحكة كمكا
كانه في هصلها المقرر ،وإنما تم ابتبدالها بعقوبة هخرى من نوع ه د ،وبالتكالي تح ّولكه نكوع العقوبكة مكن جنحكة إلكى جنايكة،
وبه ا يككون المشكرع االمكاراتي قكد وضكع رادعكا ً قويكا ً حكين يتصكل التهديكد بارتككاع جنايكة واكي الجريمكة الكبيكرة ،هو يككون
التهديد له عالقة بإبناد همور تم

الشرف واالعتبكار هو فكي حكال ارتكبكه تلك الجريمكة لحسكاع هو مصكلحة دولكة هجنبيكة هو

جماعة إراابية هو مجموعة هو جمعية هو منظمة هو ايئة طير مشروعة.
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وعلى الرطم من هن المشرع قد دد في العقوبات المقررة لجريمة االبتزا االلكتروني بنصوص خاصكة تفكرّد فيهكا عكن تلك
المنصككوص عليهككا فككي القواعككد العامككة ،إال هنككه جككاء فككي المككادة رقككم ( )52مككن المربككوم بقككانون بشككأن مكافحككة جككرائم تقنيككة
المعلومات ونصّ على هنه  ":ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في ا ا المربوم بقانون بأأ عقوبة ه د يكنص عليهكا
قانون العقوبات هو هأ قانون آخر" وبرهينا ا ا نوع آخر من التشديد ك ل .
وبنا ًء على ما ببق ومن وجهة نظرنا فإن المشرع اإلماراتي قد هحسن في تطبيق مبكده التشكديد فكي العقوبكة بنصكوص خاصكة
ضمن قانون خاص ،إال هنه كان البد له هن يُعالج حالة العود في جريمة االبتزا االلكترونكي التكي تُعتبكر ظرفكا ً مكن الظكروف
المشددة العامة عن طريق التشديد من العقاع بنص خاص بدالً عن تطبيق القواعد العامة بشأن العود فكي اك ه الجريمكة ،همكالً
في هن تنتج العقوبة الشديدة من اسثر ما عجزت عن تحقيقه العقوبة اسقل دة ،وذل سن العود دليل على إصرار الجاني فكي
إكمال بيره في طريق اإلجرام ال بيما في ا ه الجريمة محل درابتنا ،وما ينطوأ على ذل من ابكتهانة فكي الحككم بالعقكاع
المسبق مما بيُحقق الردع بنوعيه العام والخاص.

المطلب الثاني
العقوبات الفرعية
تُقسّم العقوبات الفرعية إلى عقوبكات تبعيكة وعقوبكات تكميليكة ،وتُعكرّف العقوبكات التبعيكة بأنهكا تلك العقوبكات التكي تلحكق
بعقوبة هصلية بقوة القانون دون حاجة إلى هن ينص القاضي عليها صراحة في الحكم ،وقد بيّنه المادة رقم ( )15من القكانون
االتحادأ رقم ( )5لسكنة 2121م بشكأن إصكدار قكانون العقوبكات اإلمكاراتي العقوبكات التبعيكة فكي قولهكا هن "العقوبكات التبعيكة
اي:
 -2الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.
 -1مراقبة الشرطة.
وتلحكق اك ه العقوبكات المحككوم عليكه بقكوة القكانون دون حاجكة إلككى الكنص فكي الحككم وذلك علكى النحكو المبكين فكي اك ا
الفرع" (الفرع اسول من الفصل الثاني من الباع الخكام

مكن الكتكاع اسول مكن قكانون العقوبكات االتحكادأ) (د .ربيكع،

 ،2115ص.)50:
هما بالنسبة إلى العقوبات التكميلية فهي تل العقوبات التي تُصيب الجاني بنكا ًء علكى الحككم بالعقوبكة اسصكلية بشكرط هن يحككم
القاضي بالعقوبة اسصلية (عودة ،بدون بكنة نشكر ،ص ،)055 :واكي تختلكم عكن العقوبكة التبعيكة التكي تصكيب الجكاني بنكا ًء
على الحكم بالعقوبة اسصلية دون الحاجة إلى إصدار حكم تبعي فهي مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً ومبا راً بالعقوبة اسصلية(عودة،
بدون بنة نشر ،ص،)052 :
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وا ا النوع من العقوبات قد تكون وجوبية يلتزم القاضي بالنطق بها صراحة في حكمه المتضمن العقوبة اسصكلية وإال جكا
الطعن على الحكم كالمصادرة ،وقد تكون جوا ية للقاضي بلطة تقديرية بالنطق بهكا فكي حكمكه هو ال ينطكق بهكا ،وانكا يككون
قد اكتفى بالنطق بالعقوبة اسصلية.
وبكاالطالع علككى المربككوم بقكانون رقككم ( )3لسككنة  1021تبككين هن المكادة رقككم ( )55ن ّ
صككه علككى هنكه" :مككع عككدم اإلخككالل
بالعقوبككات المنصككوص عليهككا فككي ا ك ا المربككوم بقككانون يجككو للمحكمككة هن تككأمر بوضككع المحكككوم عليككه تحككه اإل ككراف هو
المراقبة هو حرمانه من ابتخدام هأ بكة معلوماتية  ،هو نظام المعلومات اإللكتروني  ،هو هأ وبيلة تقنية معلومات هخكرى ،
هو وضعه في مأوى عالجي هو مركز تأايل للمدة التي ترااا المحكمة مناببة" ،كما ونصّه المادة رقم ( )52علكى هنكه" :مكع
عدم االخالل بحقوق الاير حسكني النيكة يحككم فكي جميكع اسحكوال بمصكادرة اسجهكزة هو البكرامج هو الوبكائل المسكتخدمة فكي
ارتكككاع هأ مككن الجككرائم المنصككوص عليهككا فككي ا ك ا المربككوم بقككانون هو اسمككوال المتحصككلة منهككا ،هو بمحككو المعلومككات هو
البيانات هو إعدامها ،كما يحكم بإطالق المحل هو الموقع ال أ يرتكب فيه هأ من ا ه الجرائم ،وذلك إمكا اطالقكا ً كليكا ً هو للمكدة
التي تقدراا المحكمة".
ومن خالل ابتعراضنا لتل النصكوص فإنكه يتضكح لنكا هن المشكرع اإلمكاراتي قكد قكرر عقوبكة تكميليكة لجريمكة االبتكزا
االلكتروني متمثلة في المصادرة ،مخاطبا ً بها القاضكي الك أ يتعكين عليكه هن يلتكزم بكالنطق بهكا فكي حكمكه إلكى جانكب العقوبكة
اسصلية ،فتكييفنا القانوني للمصادرة بأنها عقوبة وليسه تدبير وقائي مبرره هن محل المصادرة فكي اك ه الجريمكة اكي ه كياء
ال يعتبراا القانون بمجرد حيا تها هنها جريمة ،باإلضافة إلكى هن المشكرع االمكاراتي فكي الوقكه نفسكه قكد راعكى عنكد إقكراره
لتل العقوبة التكميلية حقوق طير حسني النية (الشخص اسجنبكي عكن الجريمكة) عنكدما يككون لهك ا الشكخص حكق عينكي علكى
اس ياء محل المصادرة مثل :حق الملكية ،وحق الران وطيراا من الحقوق العينية اسخرى ،ومكن الممككد هن مراعكاة حقكوق
الاير انا ال يُقصد بها عدم جوا المصادرة مطلقاً ،وإنما تنتقل ملكية الشي محل المصادرة إلى الدولكة محملكة بحقكوق اكمالء
الاير.
كما وقرر المشرع االماراتي مجموعة من التدابير الجنائية المقيدة والسكالبة للحريكة المتمثلكة فكي :حرمكان المحككوم عليكه
مككن ابككتخدام هأ ككبكة معلوماتيككة هو نظككام المعلومككات االلكترونككي هو هأ وبككيلة تقنيككة معلومككات هخككرى ،وإطككالق المحككل هو
الموقع ال أ ارتكبه فيه الجريمة وذل للمدد التي تقدراا وترااا المحكمة مناببة ،وبه ا لم يُحدد المشرع مدد معينة للقاضي
ليحكم بها ،بل ترك تحديداا بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات اإلماراتي السالم ال كر.
وهخيراً وجب علينا توضيح هن المشرع اإلماراتي هجا ك ل وضع المحكوم عليكه تحكه اإل كراف والمراقبكة كنكوع مكن
التدابير الجنائية المقيدة للحرية ،والمراقبة انكا ال يمككن مكن وجهكة نظرنكا تكييفهكا كعقوبكة تبعيكة لسكببين :هحكداما هن المراقبكة
لتكون عقوبة تبعية يجب هن تُلحق بالمحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة إلى النص عليها في الحكم،
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والثانية ابتناداً إلى حكم المادة رقم ( )11من قانون العقوبات االتحادأ اإلماراتي (نصّه الفقرة اسولى من المكادة ( )11مكن
القانون االتحادأ رقم ( )5لسنة 2121م بشأن إصدار قانون العقوبات اإلماراتي علكى هنكه :مكن حككم عليكه بالسكجن الممبكد هو
الممقه في جريمة مابة بأمن الدولة الخارجي هو الداخلي هو في جريمة تزييم نقود هو تزويراا هو تقليداا هو تزويكر طوابكع
هو مستندات مالية حكومية هو محررات ربمية هو في جريمة ر وة هو اختالل هو بكرقة هو قتكل عمكد ،يوضكع بحككم القكانون
بعد انقضاء مدة عقوبته تحه مراقبة الشرطة وفقا للقواعد التي يحكدداا و يكر الداخليكة مكدة مسكاوية لمكدة العقوبكة علكى هن ال
تزيد على خم

بنوات) ،فالمراقبة كعقوبة تبعية يُحكم بها الرتكاع جرائم ُمحددة على بكبيل الحصكر ،وهن يككون المكتهم قكد

حكم عليه بعقوبة هصلية (السجن الممبد والسجن الممقه) ،وبالتالي تُكيّم المراقبة مكن الناحيكة القانونيكة علكى هنهكا تكدبير مكن
التدابير الجنائية التي تحكم بها المحكمة.

المطلب الثالث
عقوبة الشروع والمشاركة اإلجرامية
يُقصد بالشروع كما ذكرناه بالفا ً البدء بالتنفيك فكي الجريمكة التكي يعقكد الجكاني العكزم علكى ارتكابهكا ،ولكنكه ال يصكل إلكى
النتيجة التي يريد تحقيقها ،والشروع او جريمة ناقصة تخلّفه بعض عناصراا ،هما في حال توافرت جميع عناصر الجريمة
فالجريمة تصبح تامة وال تعتبر روعا ً والعنصر المفقود فيها او النتيجة اإلجرامية ،فالجاني قد يرتككب الفعكل الك أ هراد بكه
تحقيكق اك ه النتيجكة ولكككن فعلكه لككم يفكض إلككى ذلك  ،بمعنككى هن الشكروع تتككوافر فيكه عناصككر الجريمكة التامككة بابكتثناء النتيجككة
اإلجرامية.
ويُشترط في الشروع شرطين :اسول ،البدء في التنفي  ،هأ ارتكاع فعكل فكي حكد ذاتكه يعتبكر جكز ًءا مكن اسجكزاء المكونكة
للركن المادأ للجريمة هو يمدأ إليه مبا رةً ،وال يعتبر روعا ً في الجريمة بمجرد العكزم علكى ارتكابهكا هو التفكيكر فيهكا وال
حتى اسعمال التحضيرية لها طالما كان التحضير ال يش ّكل جريمة بنفسه ،وتسكبق مرحلكة التنفيك ال ُمعاقكب عليهكا مكا لكم يكنص
القانون على خالف ذل  ،والشرط الثاني ،او عدم إتمام الجريمة سبباع خارجة عن إرادة الفاعكل ،مثالكه قيكام المبتكز بتهديكد
ضحيته وذل بعد اختراق ااتفه المتنقل وإبالطه بحصوله على صور فاضكحة لكه ،إال هنكه وقبكل التهديكد تعطّكل ااتفكه المتنقكل
ال أ كان بيربل ابتكزا ه عكن طريقكه ،فهنكا الجريمكة وقفكه لسكبب خكارج عكن إرادة الجكاني ،فتُصكبح الجريمكة ناقصكة لعكدم
اكتمال النتيجة اإلجرامية المرجوة.
وينقسم الشروع إلى قسمين :الشروع التام ،ويُقصد به قيام الجاني بارتكاع جريمته كاملكة ،ولككن النتيجكة اإلجراميكة لكم
تتحقق ،كقيام خص ادد آخكر للحصكول علكى همكوال بعكد حصكوله علكى مقكاطع مصكورة لكه تشكينه ،وقبكل هن تتحقكق النتيجكة
االجرامية قُبض عليه (هحمد ،1022 ،ص ،)231 :والشروع الناقص ،ويُقصد به هن النشاط االجرامي ال أ يقوم بكه الجكاني
لم يتم بشكل كامل ،مثال ذل هن تتمكن السلطات من القبض على المبتكز بعكد حصكوله علكى مسكتندات بكرية لشكركة تجاريكة،
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وقبل هن يقوم بتنفي تهديد الشركة وابتزا اا (هحمد ،1022 ،ص )235 :هأ هنه فقكط كانكه عنكده نيكة االبتكزا ولكم ينفك تلك
الجريمة بالفعل.
وبعد درابتنا واطّالعنا على النصوص التشريعية االماراتية المتعلقة بالشروع ،اتّضح لنكا بكأن المشكرع قكد بكار فكي فلك
القواعككد الخاصككة حينمككا قككرر هن يُعاقككب الجككاني علككى ككروعه فككي ارتكككاع الجككرائم الجنحيككة (جريمككة االبتككزا اإللكترونككي)
وجعلهككا نصككم العقوبككة المقككررة للجريمككة التامككة ،واك ه الصككالحية ابككتم ّداا المشككرع مككن القواعككد العامككة الككواردة فككي قككانون
العقوبات االتحادأ ال أ لم يُحدد هنواع الجكرائم الجنحيكة التكي يُعاقكب علكى الشكروع فيهكا وكك ل مكدة العقوبكة تارككا ً تحديكداا
للنصككوص الخاص كة(انظككر :المككادة رقككم ( )51( + )50مككن القككانون االتحككادأ رقككم ( )5لسككنة  2121بشككأن إصككدار قككانون
العقوبكات االمككاراتي) ،فالجنايكات برهينككا اككي جكرائم جسككيمة اسصككل فيهكا هن يُعاقككب علكى الشككروع فيهككا لك ل جكرّم المشككرع
الشروع فيها وحدد لها عقوبة،
هما بالنسبة إلى الجنح فخطورتها تعتبر هقل جسامة فهي طير جديرة بالعقاع إال إذا كان المشرع يرى عكك

اك ا اسمكر فإنكه

ينص على تجريم الشروع فيها بنصوص خاصة ،وا ا ما ذاب إليه المشرع في المربوم بقكانون بشكأن مكافحكة جكرائم تقنيكة
المعلومات ،تاركا ً تطبيق القواعد العامة للشروع في الجنايات.
أما بالنسبة إلى عقوبة المشاركة اإلجرامية :فقد يكون اال تراك مبا راً هو بالتسبب،فبالنسبة إلى اال تراك المبا ر فكل مكن
يُبا ر في ارتكاع الركن المادأ للجريمة بواء هكان خصا ً واحكداً فيُعاقكب عقوبكة الفاعكل اسصكلي هو عكدة ه كخاص فيعتبكر
كل منهم مبا ر للجريمة ويُعاقب عقوبة اال تراك ال ُمبا ر ،هأ بمعنى يُعاقب امالء نف

عقوبة الفاعل اسصلي ،فعقوبكة مكن

ا ترك مع آخرين في مبا رة الجريمة اي ذات العقوبة المقررة لمن يرتكب الجريمة وحده ،وقد قرر المشرع اإلماراتي فكي
الفصل الثالث من الباع الثالث من قانون العقوبات االتحادأ قاعدة المشاركة اإلجرامية (انظر :المواد رقم ( 55إلى  )31من
القانون االتحادأ رقم ( )5لسنة  2121بشأن إصدار قانون العقوبات االماراتي).
هما بالنسبة إلى اال كتراك طيكر المبا كر هو بالتسكبب ،فهكو نشكاط يكرتبط بالفعكل اإلجرامكي ونتيجكة برابطكة بكببية دون هن
يتضمن تنفي اً للجريمة هو قياما ً بدور رئي

في ارتكابها ،هأ هن تكون مساامة الشري بفعل من اسفعال "الممهدة هو المسهلة

للفاعل" في تنفي جريمته دون هن يكون ا ا الفعل داخالً فكي نطكاق الكركن المكادأ للجريمكة ،والمشكترك التبعكي اكو مكن يقكوم
بنشاط ثانوأ في تنفي الجريمة وبك ل فكال يعتبكر نشكاطه رئيسكاً ،ذلك هنكه ال يقكوم بكدور رئيسكي فكي الجريمكة ويكرتبط نشكاطه
بنشاط المساام اسصلي ويستمد منه صفته اإلجرامية (د .مصبح ،1023 ،ص ،)131+132 :وقد بيّنه المادة رقم ( )53مكن
قانون العقوبات االتحادأ صور اال تراك الاير مبا ر هو بالتسبب المتمثل في التحريض ،االتفاق ،والمساعدة (نصّه المكادة
( )53من القانون االتحادأ رقم ( )5لسنة  2121بشأن إصدار قانون العقوبات االماراتي على هنه  ":يعد ريكا بالتسبب فكي
الجريمة :هوالً :من حرض على ارتكابها فوقعه بناء على ا ا التحريض ،ثانياً :من اتفق مع طيره على ارتكابها فوقعكه بنكاء
على ا ا االتفاق ،ثالثاً :مكن هعطكى الفاعكل بكالحا هو آالت هو هأ كيء آخكر ابكتعمله فكي ارتككاع الجريمكة مكع علمكه بهكا هو
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بككاعد الفاعككل عمككدا بككأأ طريقككة هخككرى فككي اسعمككال المجهككزة هو المسككهلة هو المتممككة الرتكككاع الجريمككة ،وتتككوفر مسككئولية
الشري بواء هكان اتصاله بالفاعل مبا رة هم بالوابطة).
وفيما يتعلق بجريمة االبتزا االلكتروني محل ا ه الدرابة ،فإنكه وبكالرجوع إلكى المربكوم بقكانون بشكأن مكافحكة جكرائم
تقنية المعلومات االماراتي نجد هن المشرع اإلماراتي لم ينص صراحة في المادة رقم ( )20على عقاع الشكري  ،كمكا هنكه لكم
يفرد نصا ً خاصا ً للعقاع على المساامة هو المشاركة الجنائية لجريمة االبتكزا اإللكترونكي ،إال هننكا نكرى هنكه فكي اك ه الحالكة
تُطبّق القواعد العامة في المشاركة الجنائية ،باعتبار الشري المتسبب مسااما ً في الجريمة ومستحقا ً للعقاع مثله ،والقانون قد
بوى بين عقوبة الفاعل اسصلي وعقوبة الشري بالتسبب ،وا ه المساواة من وجهة نظرنا اي مساواة تشكريعية حيكث يُطبكق
نص تشريعي واحد على كل من الفاعل اسصلي والثانوأ ويخضعون ل ات النص المتعلق بالجريمة التكي اقترفواكا والعقوبكة
المقررة لها.
المطلب الرابع
مواجهة جريمة االبتزاز االلكتروني باإلبعاد
اإلبعاد كما او معلكوم هنكه تكدبير جنكائي مقيكد للحريكة يكتم فرضكه مكن قبكل السكلطات المختصكة فكي حكاالت معينكة علكى بعكض
المقيمين في الدولة ويقتصر على اسجانب فقط ،وام امالء ال ين صدرت ضدام هحكام إدانة بجرائم واقعكة علكى العكرض هو
ارتكابهم لبعض الجرائم التكي تضكر همكن المجتمكع كاإلتجكار والتعكاطي بكالمواد المخكدرة والمكمثرات العقليكة ،فيفكرض علكيهم
ماادرة الدولة وعدم العودة إليها مرة هخرى إما بصفة دائمة هو ممقتة ،كما ويتم فرض تدبير االبعاد في بعض الحاالت بشكل
إدارأ وخصوصا ً عندما تستدعي المصلحة العامة هو اسمن والنظام العام ابتبعاد هحد اال خاص عن هراضي الدولة.
نصّ المربوم بقانون رقم ( )3لسنة 1021م بشأن مكافحة جرائم المعلومات في مادته رقم ( )52علكى هنكه" :مكع مراعكاة
حكم الفقرة الثانية من المادة ( )212من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد اسجنبي الك أ يحككم عليكه فكي هأ مكن الجكرائم
الواقعة على العرض ،هو يحكم عليه بعقوبة الجناية في هأ من الجرائم المنصوص عليها في اك ا المربكوم بقكانون وذلك بعكد
تنفي العقوبة المحكوم بها." .
ولعل ا ا الحكم باإلبعاد لألجنبكي بعكد تنفيك ه للعقوبكة اكو نكوع مكن التكدابير الجنائيكة المقيكدة للحريكة ،واكو حككم متصكور
ومنطقي لألجنبي ال أ يسئ إلى الوطن ال أ يعكيط فكوق هراضكيه ،وبرهينكا فكإن المشكرع االمكاراتي هحسكن بكالنص علكى اك ا
النوع من التدبير ،فثقافة احترام القانون تعتمد على إيجاد عالقة إيجابية بين الفرد والقانون لدوراا في حمايكة اسرواح وحفكش
الحقوق ،سن المجتمع ال يعتمد على فهم القانون من نصوصه ،إنما على فهم طبيعة الحاالت المجرمة التي تحدي فكي الواقكع.
(عابد)1021 ،
وابتناداً إلى جميع ما ذكر ،فما توصّل إليه الباحث من خالل ا ه الدرابة يُثبه هن دولة اإلمارات العربية المتحدة من هوائكل
الدول التي هصدرت تشريعها الخاص في أن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن القوانين الملزمة والناف ة لديها،
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فككي حككين هن انككاك دول عربيككة هخككرى لككم تتنككاول هأ تشككريعات تعاقككب المجكرّم علككى الجككرائم اإللكترونيككة وجككرائم االبتككزا
بالدرجة اسولى ،والتي لألبم تساعد المجرمين على اقتراف المزيد من اك ا النكوع مكن الجكرائم ،فعكدم وجكود تشكريعات فكي
بعض الدول اسخرى بواء على المستوى العربي هو العالمي تُعاقب علكى جريمكة االبتكزا اإللكترونكي فهك ا يكمثر بكلبا ً علكى
دولة اإلمارات وخصوصا ً هن ا ا النوع من الجريمة يُعتبر من الجرائم الدولية الممتكدة ،وبالتكالي يجعكل مكن جريمكة االبتكزا
جريمة معقدة وحلولها تواجه صكعوبات منهكا فكي عكدم وجكود قكوانين مسكاعدة ومشكتركة كمكا هبكلفنا ذككره مكن ناحيكة ،وذككاء
مجرم متمرل ومتخفي عبر اإلنترنه من ناحية هخرى.

الخاتمـــة
تعتبر جريمة االبتزا اإللكتروني من الجرائم المستحدثة ،ويطلق عليها في علم الجريمة الجرائم الناعمة التي تخلو من
العنم ،واي هحد صور الجريمة اإللكترونية ،واالبتزا اإللكتروني او الوجه اآلخر لجريمة االبتزا التقليدية التي تنشأ
وترتكب في عالم مادأ ،وفي مسرح جريمة تقليدأ ،حيث يترك الجاني فيه بصمة ،هو نقطة دم ،هما االبتزا اإللكتروني فيتم
في عالم افتراضي مليء بالرمو والشفرات ،ويتنامى التحدأ حين نجد العقبات والصعوبات التي تواجه هجهزة التحقيق في
التحقيق فيها وفي التعامل مع الدليل الرقمي ،وا ه الجريمة هصبحه تمثل اوباً لدى مستخدمي التكنولوجيا الحديثة ،وذل
بعد ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تفجرت بالقرن العشرين ،وإ اء ا ه الثورة حاوله الدول في البداية هن تطوع
التشريعات لتواكب ا ه الجرائم المستحدثة ،ثم تنبهه لضرورة إفراد نصوص تشريعية خاصة به ه الجرائم اإللكترونية،
وجريمة االبتزا اإللكتروني على وجه الخصوص ،وكل ما بلم ذكره او نتيجة درابات حاولنا من خالل خطة منطقية ال
نزعم كمالها هن نتوصل إلى المخاطر التي هفر تها تل الجريمة وكيفية ومواجهتها من خالل التشريع ،حيث اتضح لنا من
خالل ا ه الدرابة هن المشرع اإلماراتي قد هفرد قواعد خاصة في تجريم االبتزا االلكتروني قيّد فيها اسحكام العامة،
وحسنا ً فعل المشرع سن ا ا النوع من الجريمة او بمثابة جريمة العصر برهينا التي تُعتبر من هبشع الجرائم التي حدثه
خالل السنوات الماضية ،والتي وجدت لها ببيالً بهالً وبريعا ً وفعّاالً مع تقدم الوبائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة،
جعل من إفراد القواعد الخاصة لها ال ما ً للتمكن من التصدأ لها ومواجهتها تشريعيا ً وقانونياً.

النتائج والتوقيـات
أوالً :النتائج:
توصلنا في درابتنا ا ه إلى عدد من النتائج نورداا فيما يلي:
 .2جريمة االبتزا جريمة قد تتسبب في حدوي جرائم بعداا ،كالزنا او القتل هو جريمة عنم هو برقة.
 .1جريمة االبتزا جريمة عابرة للحدود ،فقد يكون المبتز في دولة بالعالم ،ويقوم بابتزا ضحيته في هقصى العالم.
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 .5جريمة االبتزا اإللكتروني جريمة يصعب إثباتها ،حيث من السهل هن تمحى آثاراا بسهولة ،وتحتاج لعمل اق حتى
يتم اثباتها.

ثانياً :التوقيات:
 .2ضرورة ابتمرار نشر الوعي المجتمعي بأخطار جريمة االبتزا اإللكتروني.
 .1تشجيع من يتعرض لالبتزا باإلبالغ عن الجريمة ،وبط تأمين برية للمجني عليه حتى ال يحجم عن اإلبالغ.
 .5إنشاء قاعدة بيانات همنية عن المبتزين ال ين يتم القبض عليهم في جرائم االبتزا اسلكتروني ،لتكون متاحة على جميع
المناف بالدولة لمنع امالء المبتزين من العودة مرة هخرى بعد ابعادام عن ربوع دولتنا الحبيبة.

قائمة المصادر والمراجع
أوالً :الكتب:
 .1ابككن منظككور ،لسككان العككرع ،بيككروت :دار إحيككاء التككراي العربككي ،ممبسككة التككاريخ العربككي ،ط ،2:ج ،2:بككنة 122اك
050/م.
 .2د .حسن محمد ربيع ،رح قانون العقوبات االتحادأ لدولة اإلمكارات العربيكة المتحكدة ،دبكي :كليكة كرطة دبكي ،ج،1:
بنة 2525ا 2115 /م.
 .3خالد حسن لطفي ،جرائم اإلنترنه بين القرصنة اإللكترونية وجرائم اإلبتزا اإللكتروني-درابة مقارنكة -االبككندرية:
دار الفكر الجامعي ،بنة 1021م.
 .4ذياع موبى البداينة ،ورقة عمل علمية :الجكرائم اإللكترونيكة ،المفهكوم واسبكباع ،الملتقكى العلمكي الجكرائم المسكتحدثة
في ظل المتايرات والتحوالت اإلقليمية والدولية ،كلية العلوم االبتراتيجية ،عمان :بنة 1025م.
 .5طعباش همكين ،الحمايكة الجنائيكة للمعكامالت االلكترونيكة ،االبككندرية :دار الوفكاء لكدنيا الطباعكة والنشكر ،مكتبكة الوفكاء
القانونية ،ط ،2:بنة 1023م.
 .6عبد الرحمن توفيق هحمد ،رح قانون العقوبات القسم العام ،عمان :دار الثقافة للنشر والتو يع ،بنة 1022م.
 .7عبد القادر عودة ،اسحكام العامة للتشريع الجنائي اإلبالمي ،بيروت :دار الكتاع العربي ،ط ،2:بدون بنة نشر.
 .8د :علي محمد جعفر ،قكانون العقوبكات والجكرائم ،بيكروت :الممبسكة الجامعيكة للدرابكات والنشكر والتو يكع ،ط ،2بكنة
2510ا 1000 /م.
 .9د.عمككر عبدالمجيككد مصككبح ،ككرح قككانون العقوبككات االتحككادأ لدولككة اإلمككارات العربيككة المتحككدة ،مصككر :دار الكتككب
القانونية ،بنة1023م.
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 .11فتحية عبدالاني الجميلي ،الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة ،عمان :دائرة المكتبة الوطنية ،بنة 1002م.
 .11محمد بالم الزعابي ،الجرائم الواقعة على السمعة عبر تقنيكة المعلومكات اإللكترونكي ،الريكاض :مكتبكات جامعكة الملك
بعود ،بنة 1025م.
 .12ه.د .محمد وال قلعة جي ،معجم لاة الفقهاء ،بيروت :دار النفائ

للطباعة والنشر والتو يع ،ط ،1:بنة 2111م.

ثانياً :الرسائل العلمية:
 .2بككليمان بككن طككا أ العتيبككي ،دور البحككث الجنككائي فككي الكشككم علككى الجككرائم المعلوماتيككة ،هطروحككة دكتككوراه ،المملكككة
العربية السعودية جامعة نايم العربية للعلوم اسمنية ،كلية العدالة الجنائية ،قسم الدرابات اسمنية ،بنة 1020م.
 .1مسلم بن باع المطيرأ ،التعويض عن إباءة السمعة عبر وبائل التواصكل االجتمكاعي الحديثكة ،هطروحكة دكتكوراه ،
المملكة العربية السعودية :جامعة نايم العربية للعلوم اسمنية ،بنة 1025م.
 .5منصور صالح السلمي ،المسمولية المدنية النتهاك الخصوصية في نظام مكافحة جكرائم المعلوماتيكة السكعودأ ،ربكالة
ماجستير ،الرياض :جامعة نايم العربية للعلوم اسمنية ،كلية الدرابات العليا ، ،بنة 1020م.
ثالثاً :التشريعات:
 .2القانون االتحادأ رقم ( )5لسنة 2121م بشأن إصدار قانون العقوبات اإلماراتي وتعديالته.
 .1المربوم بقانون رقم ( )3لسنة 1021م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديالته.
رابعاً :مواقع ومنشورات إلكترونية:
https://www.mohamah.net/law .2
 .1احصائيات اعالم الكتروني ،متوافرة على الموقع:
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
 .5هحمد عابد – العقوبكات تشكمل «المكا حين» والجهكل بالعقوبكة ال يعفكي مكن المسكاءلة ،منشكور فكي االنترنكه ،االمكارات
العربية المتحدة :هبوظبي،صحيفة االتحاد ،التاريخ 11 :يناير .1021
 .5داليا عبدالعزيز ،المسمولية الجنائية عن جريمة االبتزا اإللكتروني في النظام السعودأ دراب ة مقارن ة  ،المملكة
العربيكة السكعودية :كلي

ك ات القصكيم اساليكة ،بحكث نشكر فكي مجلكة جيكل اسبحكاي القانونيكة المعمقة،العكدد  ،13بكنة

1021م.
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 .3بيناء عبد هللا محسن ،المواجهة التشريعية للجرائم المتصلة بالكمبيوتر في ضوء التشريعات الدوليكة والوطنيكة ،هعمكال
الندوة اإلقليمية حكول :الجكرائم المتصكلة باإلنترنكه ،المملككة الماربيكة :إصكدارات برنكامج اسمكم المتحكدة لتعزيكز حككم
القانون في بعض الدول العربية ،بنة 1023م ،ص.31 :
 .0عبد المحسن بدوأ محمد هحمد ،بحث منشور في اإلنترنه بعنوان تشكريعات اإلعكالم الجديكد وجكرائم اإلنترنكه ،مجلكة
اسمن والحياة ،العدد  ،551مارل/إبريل.1022
 .1نبيه طارق عبد المجيد ،اسمن اإللكتروني ضرورة ملحة سمن المجتمعات ،المجلة العربية الدولية للمعلوماتيكة ،المجلكد
 ،00العدد  ،22بنة 1022م.
فهـــرس المحتويــــــــــات
الموضوع

الصفحة

المقدمة

2
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2
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2
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Causes of administrative corruption, its effects, and ways to reform it (a case study The
)Republic of Iraq
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الملخص
إن ظاهرة الفساد اإلداري من أخطر الظواهر المدمرة للمجتمع ،لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع واألمة .إحدى
هذه األقاليم التي عانت من هذه المشكلة هي العراق خصوصا ً بعد اإلطاحة بنظام صدام حسين واحتالل أمريكا وتحكمها
بمصادر الدولة ،األمر الذي سهل من تالعب الزعماء الفاسدين لمناصبهم السياسية واإلدارية العليا بظهور ظواهر االبتزاز
والمساومة في نهب المال العام وظهور المحسوبيات في التعيين وتقديم الخدمات العامة .بالتالي تم طمس لغة المواطنة
لتحل محلها مرادفات مثل األحزاب والعشائر والمذاهب ،وك ٌل له والئه حسب انتمائه لفئة ما.
استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي في تحليل البيانات الثانوية المنشورة من كتب ومقاالت وتقارير وغيرها .حيث
ساعدت هذه المعلومات في الحصول على فهم أولي لحالة المجتمع العراقي ،ومن ثم تم الربط بينها في عملية التحليل
وتقديم االستنتاجات العامة بالدراسة.
توصلت الدراسة إلى أن هناك ضعف في رقابة ومساءلة الحكومة العراقية على أجهزة الدولة ،وأن فساد المجتمع ناتج من
فساد السلطة .بالتالي تم تقديم توصيات بضرورة تطبيق استقالل القضاء بتطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد مع وجود
تدقيق خارجي على هيئات المحاسبة لضمان تكامل النزاهة العامة.
الكلمات المفتاحية :الفساد اإلداري ،مكافحة الفساد ،اإلصالح اإلداري ،النظام السياسي ،الحوكمة.
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Causes of administrative corruption, its effects, and ways to reform it (a case study The
Republic of Iraq)

Abstract:
The phenomenon of administrative corruption is one of the most dangerous phenomena that
destroys society, because of its negative effects on the individual, society and the nation. One
of these regions that suffered from this problem is Iraq, especially after the overthrow of
Saddam Hussein's regime and the occupation of America and its control of state resources,
which facilitated corrupt leaders ’manipulation of their political and administrative positions
through the emergence of phenomena of extortion and bargaining in plundering public
money and the emergence of favoritism in recruitment and provision of public services.
Consequently, the language of citizenship has been obliterated, to be replaced by synonyms
such as parties, clans, and sects, and each has his loyalty according to his affiliation to some
group.
This study used the qualitative approach to analyze secondary data published from books,
articles, reports, and others. As this information helped in obtaining an initial understanding
of the state of Iraqi society, and then it was linked in the process of analysis and presenting
the general conclusions of the study.
The study found that there is a weakness in the Iraqi government's oversight and
accountability over state agencies, and that community corruption is a result of the corruption
of the authority. Consequently, recommendations were made on the necessity of
implementing the independence of the judiciary by applying anti-corruption laws, with an
external audit on the accountability bodies to ensure the integrity of public honesty.

Key words: Administrative corruption, anti-Corruption, Administrative reform, political
system, Governance.
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 -1المقدمة واإلطار العام للدراسة
 المقدمة
إن ظاهر الفساد هي ظاهرة تاريخية لها جذور في كل بقاع العالم .وتتعدد وتتنوع مظاهره ،فهناك فساد مالي ،إداري،
وتنظيمي .تقدم هذه الورقة رؤية تصورية للفساد في جمهورية العراق ،وتعني بالتحديد الفساد اإلداري في القطاع العام فيه.
وقد تم اختيار جمهورية العراق كأحد هذه البلدان العربية ،وذلك لدراسة واقعها وجذورها التاريخية التي ساهمت في
ترسيخ الفساد فيها ،فمعرفة األسباب والعوامل هي التي سوف تساعدنا على فهم المشكلة لتقديم المعالجات ذات الصلة .قد
تم تصميم هذا ابحث استناداً على األسلوب النظري النوعي بمراجعة األدبيات السابقة ،والتي ستساعد في عملية تحليل
المشكلة واإلجابة على تساؤالتها .من ثم سيتم عرض االستنتاجات وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لبحوث
مستقبلية التي من شأنها التوسع في هذا النطاق.

 مشكلة البحث
لقد مر على العراق عدة أنظمة ،إال أن ظاهرة الفساد عاشت معه من زمن بعيد .وهذه اآلفة ممتدة جذورها في بعض البلدان
العربية والتي من ضمنها العراق .حيث اتضح حسب المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد أن هذا البلد قد استشرى فيه الفساد
بالنظر للرسم البياني رقم ( )1في الملحق ،نجد أن العراق حصد  02نقطة من أصل  122للسنوات ما بين  0210إلى
 0212على نهج مستقر فيما يخص مكافحتها للفساد .أما بالنسبة لترتبيها دوليا ً في هذا الشأن فقد احتلت المرتبة رقم 160
من أصل  121دولة ،مما يشير إلى ضعف الحكومة العراقية في التصدي لهذه اآلفة (Corruption Perceptions
) .Index , 2019فاألصل هو أن تقوم أجهزة الدولة اإلدارية بالعمل بكفاءة وفاعلية في سبيل تقديم خدمات عامة للمواطن،
بل وتكون عنصر حيوي مساهم في عملية التنمية من خالل المشاركة في صنع وتنفيذ السياسات العامة .وقد أشارت دراسة
إلى أن الجهاز اإلداري العراقي لم يستطع من إصالح ذلك نظراً للبيروقراطية اإلدارية المعقدة وتبينه نهج تقليدي في
اإلدارة).(Salal, 2007

 تساؤالت البحث  /السؤال البحثي
يتلخص السؤال البحثي الرئيسي في اآلتي :ما هي أسباب الفساد اإلداري في العراق وآثارها وسبل إصالحها؟
أما األسئلة الفرعية المشتقة من السؤال الرئيسي فتتمثل في اآلتي:
 .1ما هي أسباب وعوامل تفشي الفساد اإلداري في العراق؟
 .0ما هي آثار الفساد اإلداري على المجتمع العراقي؟
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 .3ما هي سبل اإلصالح التي قامت بها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد؟

 أهمية الدراسة
لهذا البحث أهمية من الجانبين األكاديمي والتطبيقي .أما الجانب العلمي فيتمثل بإضافة دراسة ذات قيمة للمكتبة
العربية في هذا الموضوع إذ تشهد البحوث العربية ندرة في هذا الجانب خصوصا ً بدراسة حالة جمهورية العراق.
وبالنسبة للجانب التطبيقي ،فهذه الورقة تمثل مقترح إصالح مؤسسي للحكومة العراقية بجهازها اإلداري للقيام
بإجراءات وخطط تنموية التي من شأنها أن تلقى نتائجها اإليجابية على المستفيدين من الخدمات العامة.

 أهداف الدراسة
إن هدف البحث األساسي هو التوصل لفهم أولي لظاهرة الفساد اإلداري في العراق ،من خالل معرفة األسباب
والعوامل المؤدية لذلك وسبب تخلف هذا المجتمع في مكافحته عبر السنوات الماضية .وأيضا ً تهدف الورقة بربط
مفهوم الحكومة الرشيدة باإلصالح اإلداري .ومن جانب آخر سيتم التعرف على دور البرلمان العراقي في مراقبة
ومكافحة الفساد ،والذي يعكس السلطة التشريعية للبلد ويمثل جانب الرقابة والمساءلة لخدمة المصلحة العامة .وأخيراً
نسعى لتقديم مقترح للحكومة العراقية للتصدي لهذه المشكلة التي أثرت على وبشكل كبير على جميع جوانب التنمية
في البلد من النواحي االقتصادية واالجتماعية.
 -0تصميم منهجية الدراسة
يعتبر هذا البحث نظري ألنه فقط يعتمد على مراجعة األدبيات السابقة والرجوع للبيانات الثانوية المنشورة لمؤشرات
تساعد على استقراء الواقع اإلداري العراقي .حيث سيتم معالجة هذه البيانات باستخدام األسلوب النوعي بمراجعة
البيانات الكيفية المتاحة ،بحيث تساعد على وضع تصور أولي لمشكلة البحث واإلجابة على تساؤالته بعد االستنتاج
والربط بين البيانات الثانوية من كتب ،دراسات سابقة ،تقارير ،دوريات ،وغيرها .وذلك لتدعيم الجانب األكاديمي
النظري في هذا الشأن ،وتقديم الحلول والمقترحات للمساهمة في معالجة هذه المشكلة.
 حدود البحث:
 الحدود الموضوعية :أسباب الفساد اإلداري في العراق وآثاره وسبل إصالحه.


الحدود المكانية :الجهاز اإلداري لجمهورية العراق والمتمثل في القطاع العام.

 الحدود الزمانية :فترة إعداد البحث من شهر سبتمبر  0202إلى شهر نوفمبر .0202
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 -3اإلطار النظري للدراسة
 تعريف الفساد :لغة واصطالحا
في اللغة يشير لفظ الفساد إلى البطالن وتلف الشيء(فراج ،)0212 ،وهي كلمة مضادة لإلصالح .أما من الناحية
االصطالحية فقد يأتي بمعنى الخروج عن النفع العام أو عمل معصية .أما في التعريف اإلداري فيشير إلى تقديم المصلحة
الخاصة على المصلحة العامة ،والتعامل بصفة غير أخالقية بما هو متعارف عليه وفيه يكون انتهاك للقوانين المعمول بها
وإلحاق الضرر باآلخرين(فراج.)0212 ،
 أنواع ومظاهر الفساد
تعددت واختلفت صور الفساد في العالم بشكل عام ،إال أننا نستطيع حصرها في ثالث فئات عامة وهي :الفساد اإلداري،
التنظيمي والمالي .فالفساد على المستوى اإلداري يهدف الستغالل المناصب اإلدارية ألغراض شخصية وبطرق غير
شرعية ،ودائماً ما يشعر الفاسدون أنهم لديهم سلطة فو ق القانون تسمح لهم بالعمليات التخريبية التي ينتهكون بها حقوق
العامة من الناس (مقدادي .)0212 ،وهنا نتكلم عن جانب األداء الوظيفي وقلة كفاءة العاملين في ظل غياب المحاسبة
والمساءلة من أرباب العمل والتي حتما ً هي بسبب البيروقراطية المعقدة في تطبيق ونفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة
أو وجود قصور فيها من األساس.
أما الفساد التنظيمي فكما هو واضح يظهر في سوء تنظيم المؤسسات وعدم تماثل المسؤوليات والواجبات الوظيفية للعاملين
فيها .ففي بعض المنظمات يفتقر موظفوها إلى وجود وصف وظيفي من األساس يحدد مهامهم واختصاصاتهم الوظيفية،
وهذا يترتب عليه مشاكل في عملية التقييم الحقاً .إذ أن هذه المشاكل أساسها عدم وجود بيئة تنظيمية ألمور العاملين
بالمنظمة أو ضعف إجراءات إدارة الموارد البشرية في تطبيقها أو عدم مواكبتها لمستجدات الوضع الحالي .أيضا ً نتكلم هنا
عن الهيكل التنظيمي بالمؤسسة هو واضح بشموله على جميع الوظائف والمناصب ،وهل شكل الهيكل يعيق عملية
التواصل في رفع الشكاوى والمقترحات أو المشاركة في صنع القرار .كل هذه األمور البد من معالجتها بصورة دورية في
المؤسسات بشكل عام ،لضمان مالئمة الوضع الحالي بما يجري خارج المؤسسة ،فالبد من اقتناص الفرص للتحسين
وتجنب التهديدات الخارجية.
وأخيراً الفساد المالي قد يبدو واضحا ً لدى الكثير من الناس الرتباطه بالجانب المادي .لعل أبرز صور هذا الفساد هو قبول
الرشاوي لتخليص معامالت أو سرقة المال العام بطرق غير مشروعة من خالل التحايل على القوانين السائدة (محمود و
الساعدي.)0212 ،أو قد تكون في صورة إلخفاء حالة فساد أكبر كقضايا غسيل األموال وغيرها .فالبلدان التي تعاني من
هذا الفساد عليها أن تفعل قوانينها التأديبية لحماية المال العام من السرقة والنهب ألغراض شخصية،

266

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

باإلضافة إلى وضع ديوان مختص بالمساءلة والتدقيق المالي للموارد المالية الحكومية وربطها بموازنة الدول وتخصيص
بنود معينة للصرف والبد للجهات العامة أن تفصح بشكل علني عن مصروفاتها وإيراداتها إن وجدت خالل السنة.
 أسباب الفساد اإلداري وآثاره وسبل إصالحه
في هذا البحث سيكون تخصصنا بدراسة الفساد اإلداري فقط ،بغية التوسع فيه لمعرفة العوامل التي أدت إلى تفشيه في
المؤسسات الحكومية ،ومن ثم نستعرض آثاره على العاملين واإلداريين والمجتمع ككل؛ األمر الذي سيساعدنا كثيراً في
فهم الصورة ككل لتقديم أفضل الحلول الممكنة إلصالح هذه القضية التي تعاني منها الكثير من البلدان.
لعل أبرز أسباب الفساد هو تغليب الهوى على العقل ،وبما أن النفس دائما ً أمارة بالسوء فانحالل الوازع الديني لدى البعض
قد يقوده للفساد بغية نيل المناصب العليا وانتهاك المصالح العامة لمصالحه الشخصية .السبب اآلخر هو عدم تساوي
الفرص لطبقات المجت مع ،فك ٌل يرى نعم اآلخر دون النظر للنعم التي حباها هللا له ،فعدم وجود القناعة قد يدفع الشخص
أيضا ً للتنافس بطرق غير مشروعة دون النظر للمصلحة العامة والضرر التي قد يلحق باآلخرين وهذا يعكس أيضا ً جانب
األنانية وحب الذات .أسباب أخرى قد تتعلق بضعف الجانب الرقابي وعدم تفعيل قوانين وتشريعات المساءلة (Tas,
) ، 2012فمن أمن العقوبة أساء األدب؛ بالتالي تسهل هذه العملية على األفراد بتفشي الفساد في مجتمعهم .سبب آخر يتعلق
بالثقافة السائدة في البلد ،فنرى أن المحسوبية والتعامل بالواسطة أمر شائع في بلداننا العربية،
وقد ينظر إليها البعض بأنها تمثل الفزعة المجتمعية بتخليص أمور أفراد معينين فقط من باب المعرفة الشخصية أو لصلة
قرابتهم ،في حين أن هذا يصنف أن فساداً إداريا ً فاألولى هو تقديم الخدمات وتخليص المعامالت بالتراتبية.
ال يعلم الفاسد مدى اآلثار التي سيخلفها على زمالئه والمنظمة التي يعمل بها ،وعلى المجتمع ككل .فانعكاس ظاهرة الفساد
اإلداري تؤثر وبشكل كبير على جوانب عدة منها الجوانب االقتصادية ،السياسية ،إدارية وحتى االجتماعية .فالجانب
االقتصادي يتمثل في أن الفساد يعيق عملي ة التنمية وتنفيذ المشروعات لخدمة المصلحة العامة وذلك بسبب استغالل أموال
الدولة في غير مواضعها ،بالتالي تضعف من فرص الدولة في استقطاب االستثمارات األجنبية (بشر .)0213 ،نتيجة
إلعاقة التنمية الشاملة ،قد يضع الدولة في تصنيف متدني عالميا ً في مجال المساءلة والمحاسبة بسبب غياب الشفافية وعدم
تطبيق بنود اتفاقيات ومعاهدات دولية موقع عليها ،مثل قضايا مكافحة غسل األموال .وهنا تتأثر السلطة السياسية الحاكمة
بشكل سلبي باستشراء الفساد في البلد ويؤدي إلى صعوبة في السيطرة عليه ،عالوة على أنه ممكن قيام مظاهرات مجتمعية
تحاول اإلطاحة بالنظام السياسي كونه رأس الهرم ومتى ما صلح سيصلح البلد .من ناحية أخرى يؤثر الفساد على العملية
اإلدارية من خالل تناقص الكفاءة وسطوة الفاسدين على أجهزة اإلدارة ،بالتالي يتم وضع الشخص غير المناسب في
المناصب اإلدارية العليا (بشر .)0213 ،ومن الناحية االجتماعية ،فوجود الفساد سيخلف تداعيات كثيرة على المجتمع
منها :انتشار معدل الجرائم بسبب ضعف العدالة المجتمعية ،وتنحسر القيم الحميدة مقابل تفشي األهواء الفردية.
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هنا نستعرض أهم الطرق التي يمكن من خاللها معالجة الفساد اإلداري .أوالً البد من مراجعة القوانين والتشريعات
الضعيفة والعمل على تعديلها بما يتناسب مع متطلبات الوقت .ثانياً وضع جهات مختصة بالمحاسبة والمساءلة ومراقبة
األداء مقابل األهداف المعلنة وذلك بصورة دورية لضمان االمتثال مع تفعيل قانون العقوبات .ثالثا ً تذكير المنظمات العامة
أفرادها بصورة مستمرة بميثاق العاملين بالمؤسسة لتأصيل مبادئ النزاهة والعدل وردع النوايا الفاسدة .رابعا ً اتخاذ السلطة
السياسية نموذج إصالحي بمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية .أما الرسمية فتشمل ما هو مكتوب من أنظمة وقوانين ،ولكن
األصعب هو العمل على تأصيل األخالق الحميدة في المؤسسات غير الرسمية بحيث تصبح ضمن سلوك األفراد وهذا
يحتاج إلى وجود نموذج يقتدى به كالسلطة السياسية العادلة والنزيهة.
 -4دراسة حالة "جمهورية العراق"
قد يأخذ الفساد اإلداري في العراق صوراً وأشكاالً عدة قد مثل :الرشاوى ،النهب ،المحسوبيات ،المحاباة ،التزوير،
استغالل النفوذ السياسية ،المزاجية في إنجاز المعامالت ،تسريب المعلومات المهمة ،إهمال المال العام لما هو غير نافع أو
ابتزاز المواطنين والمقيمين برسوم وهمية لتخليص المعامالت اإلدارية (سعيد .)0211 ،وهذا الفساد يتخذ مستويات عدة،
فقد يكون هناك موظف في أحد الوزارات فاسد يقبل الرشاوى على سبيل المثال ،وقد يكون أيضا ً إدارة بأكملها فاسدة
بتواطؤ المدير مع أتابعه في الجريمة اإلدارية .ولكن ماذا لو كانت اإلدارة العليا للجهاز اإلداري بالدولة فاسدة ،ما الذي
نرجوه بعد إ ٍذ! هذا هو الواقع العراقي ،في هذا الجزئية سنتطرق لدراسة أسباب وآثار وطرق إصالح المؤسسة العراقية من
الفساد اإلداري المسرطن.
 أسباب الفساد اإلداري في العراق
إن جذور الفساد اإلداري في العراق متأصلة بالنظر للبعد التاريخي .فقد أشارت دراسة إلى أن تدخل القوات األمريكية في
العراق عام 0223م ،أدت إلى تراجع االقتصاد وزعزعة النظام السياسي بسبب ظاهرة الفساد اإلداري والسياسي آنذاك
(الغانمي و الخزرجى .)0212 ،صحيح أن الفساد كان ظاهراً قبل هذا التاريخ ولكن ،ظهر بصورة واضحة وللعلن بعد
عام  . 0223ففساد النظام السياسي والسلطة الحاكمة أدت إلى فساد النظام اإلداري في المنظمات العامة ونهب المال العام
أصبح أمراً شائع  ،فانعدام وجود نموذج إيجابي يقتدى به يؤدي إلى اتباع النموذج السيء وهذا النموذج لألسف هو يمثل
واجهة البلد بسياساتها وتوجهاتها العامة .وقد أكدت على ذلك دراسة أخرى أن األنظمة السياسية في العراق قامت
باالستيالء على ثروة البلد والمتمثلة في النفط ،األمر الذي ساعد في تفشي واستمرار الفساد الحكومي فيها (Mahdy,
).2016وعوامل أخرى تعد مؤشراً على ظهور الفساد اإلداري في العراق هو تراجع اإلنتاجية في الدوائر الحكومية،
تخلف المستوى المعيشي لألفراد ،تدني أجور العاملين ،األمر الذي أدى بشكل عام إلى عرقلة النمو االقتصادي (Salim,
) .2007وتعزي دراسة أخرى أجريت على المجتمع العراقي أن أحد األسباب هو ضعف الرقابة واإلجراءات المتبعة في
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متابعة عملية سير المناقصات الحكومية ،التي في الغالب تصبح أحد وسائل الثراء للفاسدين نتيجة غياب النظام القانوني
المحاسبي (عبدالمجيد . )0222 ،أسباب أخرى تتعلق بالمجتمع العراقي هو أن الترقيات الوظيفية واستالم المناصب
اإلدارية العليا ال تكون في الغالب مبني على الكفاءة والجدارة ،بل على من يدفع أكثر وهذا أمر سائد في الدوائر الحكومية
العراقية ويتم تفضيل المرشحين كذلك تبعا ً لمواالتهم ألحزاب سياسية معينة؛ األمر الذي ساهم وبشكل كبير في تفشي هذا
الوباء في المجتمع (عبدالمجيد .)0222 ،أيضا ً ضعف السياسات واللوائح اإلدارية وغياب الشفافية تكون مبرر لدى
ضعاف النفوس في استشراء الفساد اإلداري (سعيد .)0211 ،أمر آخر هو أن المجتمع العراقي مقسم إلى عدة أحزاب
سياسية ومواالة األفراد للقائد السياسي أكثر من انتمائهم للوطن ،األمر الذي أدى إلى استغالل ذلك من قبل رموز األحزاب
بتضليل الرأي العام بأجندتهم وبرامجهم الوهمية في سبيل كسب األصوات والشروع بعد إ ٍذ في تقديم المصلحة الخاصة
على خدمة المجتمع (محمود و الساعدي .)0212 ،وأحد أهم أسباب الفساد هو تقسيم المجتمع العراقي إلى طوائف متعددة،
بالتالي فإن السلطة كانت تسعى لتوزيع المناصب القيادية حسب الوالءات السياسية والعرقية والدينية (كوتي،)0211 ،
وهذا منافي لمبدأ الكفاءة في العمل .األمر الذي ساعد في تفكيك وحدة المجتمع وتزايد المطامع الشخصية وتفضيلها على
خدمة األتباع من المرجعيات السياسية والدينية والقبلية .هذه كانت أبرز عوامل وأسباب انتشار الفساد في العراق ،التي
سنقدم لها معالجات في المحاور القادمة.
 آثار الفساد اإلداري على المجتمع العراقي
إن الشخص الفاسد بطبيعة حاله هو شخص أناني ،ال يفكر إال في مصلحته الخاصة ويظن أن الضرر لن يقع إال عليه حينما
ينكشف أمره .ولكن العكس صحيح ،هذا التلف اإلداري له انعكاسات سلبية مختلفة على الجوانب اإلدارية واالقتصادية
والسياسية والثقافية وحتى االجتماعية .فتأكد إحدى الدراسات أن ظاهرة الفساد تؤدي إلى عرقلة عجلة التنمية في البلد،
وتحدث خلل في التركيبة االجتماعية بسوء توزيع الثروة وعدم تكافؤ الفرص في التقدم الوظيفي ،عالوة على انحالل القيم
األخالقية بالنظر للفاسد أن إنسان ناجح قد وصل لمبتغاه وإن كانت الطرق غير مشروعة (محمود و الساعدي.)0212 ،
وتتناول دراسة أخرى أن أثر انتشار هذه الظاهرة أدى إلى انحسار اإلنتاجية للجهاز اإلداري العراقي سواء كان يقدم خدمة
أم سلعة للمواطن ) .(Salal, 2007وممكن أن نربط هذا األثر بمفهوم المواطنة والمشاركة الشعبية ذات االتجاهين من
وإلى المسؤولين بضرورة التعامل مع المواطن المتلقي للخدمة كأنه عميل لدى أي شركة تجارية تهدف لتعظيم الوالء
لعمالئها بتقديمها خدمات أفضل لهم والسعي في التنافس من أجل التطوير والتحسين .ومن زاوية أخرى فالتأثير ممكن أن
يكون داخل منظومة العمل ذاتها بعدم رضا الموظفين عما هو مقدم لهم من امتيازات وحوافز وأجور وتقدم وظيفي
) ، (Ismail & Abbas, 2015األمر الذي ممكن أن تكون له تداعيات في ارتفاع معدل دوران العمل .من ناحية أخرى
أثر الفساد وبشكل واضح على ترتيب الدولة عالميا ً في مجال مكافحة الفساد وقد أخذت العراق مراتب متدنية خالل
السنوات السابقة ) ،(Corruption Perceptions Index , 2019األمر الذي سيعرقل وجود استثمارات أجنبية في
البالد؛ بل وقد يدفع المنظمات غير الحكومية الدولية إلى أخذ الحذر في تعاملها مع دول شاع فيها الفساد مثل العراق.
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من الناحية الثقافية فإن تقلد الفاسدين في المجتمع مناسب إدارية عليا يجعلهم يتحكمون في توجيه السياسة العامة لغاياتهم،
بالتالي سيعملون على تغيير الثقافة السائدة من خالل مؤسسات الدولة غير الرسمية ويبلورون صورهم أنهم قادة ناجحين،
بل إنهم مضللين ألناس كثير يتبعونهم نتيجة المواالة السياسية .ومن الناحية االجتماعية نجد أن األصلح واألكفأ غير مرحب
به في الدوائر الحكومية ،فالبقاء أصبح لألفسد ،بالتالي فإن منظومة القيم ستتأثر بانحالل الجانب األخالقي واتباع الشهوات
والنزعات الخاصة وتفضيلها على مصلحة البلد .أما األثر األمني فيؤثر في تسريب المعلومات الهامة بشكل غير مشروع،
فيؤدي ذلك إلى اختالل األمن العام واضطراب المجتمع ككل .هذه هي أبرز اآلثار ،وسنتطرق إلى المعالجات.
 الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد
نظراً لألضرار الوخيمة الواقعة على العراق نتيجة تفشي الفساد؛ قامت الحكومة العراقية ببذل جهود لمكافحته ،حيث
سنتناول أبرزها في هذه الجزئية مع تحليلنا الخاص بفاعليتها .يمثل البرلمان العراقي السلطة التشريعية لسن القوانين
والتشريعات التي من شأنها محاربة الفساد ،ليس هذا فحسب وإنما وظيفته أيضا ً مراقبة أداء الجهات الحكومية ومتابعة
وصولها لألهداف المعلنة سابقاً .اعتبرت العراق الفساد جريمة يعاقب عليها القانون ،لذلك تم تأسيس هيئات مستقلة
لمكافحته (محمد ،عبد الرزاق ،و عبد اللطيف .)0212 ،وهذا أمر جيد ،إذ أن بداية معالجة المشكلة هو االعتراف بوجودها
أوالً ومن ثم تتخذ اإلجراءات الالزمة لتقليص دائرة عملها .أعلنت الحكومة العراقية في السنوات القليلة الماضية أنها
ستنتصر على الفساد مثلما انتصرت على تنظيم داعش اإلرهابي(كوتي .)0211 ،وهذا يتطلب من الدولة توجيه كافة
الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين بوضع سياسات عامة تمثل الطريق العام لإلصالح .قد تكون نية النظام السياسي
العراقي صادقة في اإلصالح ولكن ماذا عن الجهود التي بذلتها في المكافحة! وهذا األمر قد بررته ورقة سياسة عامة بأن
هناك معرقالت لمواجهة الفساد في العراق نستعرض بعض منها في اآلتي :التنافس غير الشريف بين األحزاب على نيل
السلطة ،وجود ظاهرة المساومة واالبتزاز بين األطراف ذات العالقة ،جميع من في السلطة يحقق االستفادة الشخصية
بالتالي هناك إجماع على التستر على هذه المشكلة ،تمثيل الرؤساء لجماعات دينية وقبلية بالتالي يسهل السيطرة على
المجتمع التابع ،وأخيراً غياب مبدأ الشفافية والمحاسبة لكل فاسد (محمد أ .)0213 ،.وأحد أبرز المساهمات الحكومية خالل
السنة الماضية هو نجاح وزارة الداخلية وهيئة النزاهة بضبط عملية سرقة للمال العام واعتقال المسؤولين المتورطين
والحكم عليهم ،وقد تم تقدير المبلغ بحوالي  4ماليين دوالر أمريكي (الشمري و علي .)0212 ،في المقابل ظهرت حمالت
ضغط مجتمعية على الحكومة بأن هيئة النزاهة بالرغم من جهودها لم توجه أي أصابع اتهامها نحو الشخصيات الفاسدة في
المناصب القيادية العليا مما أثار غضب الشعب (ستار .)0212 ،من هذا المنطلق سيتم تلخيص النتائج للتوصل لمقترحات
وخطط لمكافحة الفساد في العراق.
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 -5االستنتاجات والتوصيات
نقدم في هذه الجزئية عدداً من االستنتاجات المبنية على تحليل اإلطار النظري وكيفية االستفادة مما توصلت إليه الدراسات
السابقة في هذا الشأن من خالل تقديم التوصيات التي ممكن أن يكون لها أثر في دحض الفساد اإلداري في العراق.
 االستنتاجات
 نستنتج مما سبق أن ظاهرة الفساد المتفشية في المجتمع العراقي ليست وليدة الساعة ،وإنما تعود لجذور تاريخيةمتأصلة والتي برزت بصورة واضحة عند تدخل القوات األمريكية في العراق واستنزفت ثرواتها وهدمت
أجهزتها اإلدارية وعرقلت من تنميتها.
 إ ن النظام السياسي الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلد يعتبر رأس الهرم الفاسد ،بالتالي عنصر المساءلة والشفافيةغائب عن المشهد السياسي واإلداري.
 طبيعة تركيبة المجتمع العراقي معقدة بانتمائهم لديانات ومذاهب وعشائر وأحزاب مختلفة ،فكل هذه االعتباراتصعبت من وجود إصالح فعلي نظراً أن زعماء هذه الجماعات استغلوا انتماءات الناس لتحقيق مصالحهم
الشخصية.
 إن التعيين والتوظيف في الوظائف العامة وخصوصا ً القيادية مبني على الوالء السياسي وليس على مبدأ األحقيةبالجدارة والكفاءة .وهذا يؤدي إلى مشاكل جمة في المجتمع ،فالشخص الكفؤ ال يأخذ مكانه الصحيح .في المقابل
ينال الشخص الفاسد سلطة بيده ويتحكم بما هو تحته.
 إن ضعف تطبيق القوانين والتشريعات من أهم العوامل التي ساهمت في تفشي هذه الظاهرة ،فلو كانت هناكعقوبة رادعة مطبقة على الجميع ،لجعلت الفرد يفكر مئة مرة قبل تطبيق نواياه السيئة .وهنا نؤكد على ضرورة
استقالل القضاء في إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات ،وهذا إن وجد دليل على وجودة حوكمة صحيحة.
 السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان العراقي ،لم تصلح الحال العراقي بل زادته سو ًء بمساومة زعماء األحزابعلى استنزاف الثروة الحكومية وتعيين من واالهم في المناصب العليا.
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 التوصيات
نقدم في هذه الدراسة مجموعة من التوصيات موجهة للحكومة العراقية في سبيل اإلصالح ومكافحة ظاهرة الفساد الذي
استشرى في المجتمع ككل ،خصوصا ً في القطاع العام.
 .1البد من تع ديل القوانين والنظم المتبعة لمكافحة الفساد ،مع ضرورة نفاذ هذه القوانين على الجميع لتحقيق مبدأ
المساءلة من خالل جهات مستقلة مختصة ،وممكن أن يتم االستعانة بمراكز تدقيق خارجية لضمان نزاهة هذه
الجهات.
 .0انتخاب الشخص الكفؤ في تصويت البرلمان وفي تقلد المناصب القيادية العليا ،وليس بنا ًء على الموالة الحزبية
والعشائرية .وذلك تحقيقا ً لمبدأ العدالة والمساواة والتكافؤ في الفرص.
 .3محاسبة البرلمان العراقي للجهات الحكومية بصورة دورية وطلب مستندات تثبت تحقيق أهداف المؤسسات
العامة والتي البد أن تكون موازية للخطط واألهداف الموضوعة على مستوى الدولة بتنفيذ سياسة واضحة
لإلصالح.
 .4البد من تعزيز مبدأ المواطنة بضرورة خدمة المواطن وكأنه عميل لدى الحكومة ،والتعامل معه بطريقة
احترافية بغض النظر عن انتماءاته أو معتقداته الخاصة.
 .5إعادة هيكلة المؤسسات العامة باتباع مبدأ الحكم الرشيد في صنع القرارات وتجنب البيروقراطية المعقدة التي
تعوق أخذ التغذية الراجعة من مستويات الدنيا ،بذلك يتم مشاركتهم في اتخاذ القرارات لغرض تحسينها.
 .6وأخيراً اتباع مبدأ الحوكمة بمشاركة الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني مع القطاع العام داخليا ً
وخارجيا ً لوضع خطة زمنية لمكافحة الفساد ومتابعة ذلك من قبل الجميع.
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أهمية المعرفة في تنمية مهارات قادة األدنيةة الرةاضية السعودةة
The importance of knowledge in developing the skills of the leaders of Saudi
sports clubs
إعياد الباحث :لؤي عبي القادر محمي البغيادي
الماجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية ،قسم التسويق ،كلية األعمال برابغ ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة،
المملكة العربية السعودية
البريد االلكترونيdarloai@hotmail.com :

مستخلص اليراسة- :
تهدف هذه الدراسة إلى تنمية مهارات قادة األندية الرياضية في المملكة العربية السعودية ،وذلك من
خالل تقصي آراء القادة والمرؤوسين عن مدى الفائدة المرجوة من تطوير مهارات القادة والتي تعود نتائجها
على األندية خاصة والرياضة السعودية بشكل عام.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي باإلضافة إلى استخدام المنهج الميداني الختبار فرضيات الدراسة،
وتم استخدام استبانة تم تقسيمها إلى جزئين ،الجزء األول موجه إلى العاملين في األندية السعودية وتحتوي
على  92سؤاال ً ،والثانية تحتوي على  92سؤاالً ،وتقيس فرضيات الدراسة البالغ عددها خمس فرضيات
مشتقة من الفرضية األساسية ،وذلك لغايات اختبار هذه الفرضيات.
وقد تم توزيع  922استبانة على مفردات عينة الدراسة استرجعت بأكملها ،وبالتالي فقد تشكلت عينة
الدراسة من  922فردا ً من موظفي األندية الرياضية ،ونظرا ً لهدف الدراسة الرئيسي فقد اعتمد الباحث
مجتمعا ً للدراسة مكونا ً من رؤساء األندية وموظفيه.
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تصورا ً إيجابيا ً لدى وحدات العينة حول تنمية مهارات قادة األندية
الرياضية في المملكة العربية السعودية ،وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات ،كان من أهمها التركيز
على االهتمام بمقترحات الموظفين واألخذ بها ،وتشجيع التعاون بين الموظفين ،والعمل بروح الفريق الواحد،
والتأكيد على أهمية اعتبار الموظفين شركاء أساسيين في عملية اتخاذ القرارات ،ونوهت على أهمية إجراء
دراسات أوسع وأكثر عمقا ً ودقة في نفس المجال ،وتناول جوانب مختلفة.
الكلمات المفتاحية :رأس المال الفكري ،الفكري ،المعرفي ،المعرفة ،القيادة ،القائد ،أساليب القيادة.
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The importance of knowledge in developing the skills of the leaders of Saudi
sports clubs

Abstract:This study aims to develop the skills of sports club leaders in the Kingdom of
Saudi Arabia, by exploring the views of leaders and subordinates how useful it is
to develop the skills of leaders, the results of which are mainly for clubs and Saudi
sports in general.
The researcher used the descriptive approach in addition to using the field
curriculum to test the hypotheses of the study, and a resolution was used that was
divided into two parts, the first part addressed to Saudi club workers and contained
on 29 questions, the second contains 23 questions, and the five hypotheses of
study measure from the basic premise, for the purposes of testing these
hypotheses.
A total of 200 resolutions were distributed to the entire sample of the study, and
the sample study was therefore made up of 200 staff members sports clubs, given
the main objective of the study, the researcher has adopted a study society
composed of the Chiefs and staff of the clubs.
The study found that there was a positive perception among the sample units about
the development of the skills of sports club leaders in Saudi Arabia, the study
concluded with a number of recommendations, the most important of which was
to focus attention on staff proposals and to introduce, encourage cooperation
between staff, work in a team spirit and emphasize the importance of staff as key
partners in the decision-making process, and noted the importance of broader,
deeper and more rigorous studies in the same area, addressing different aspects.
Key words: Intellectual capital، intellectual، cognitive، knowledge، leadership،
leader ،Leadership styles
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المقيمة- :
تشكل المعرفة أحد التطورات الفكرية لدى القادة في تنمية مهاراتهم ،حيث تتعاظم أدوار قادة األندية
الرياضية في تحقيق األهداف التنافسية في مجال المنظمات الرياضية ،وقد تبلور ذلك في ظهور وظائف
جديدة في الهياكل التنظيمية لبعض األندية الرياضية ،خاصة الكبرى منها ،وتعكس هذه الوظائف مسؤوليات
القيادات اإلدارية في تنمية مهاراتها المعرفية.
ويتميز مجتمع المعرفة – مجتمعع معا بععد الرأسعمالية -بعأن المعورد الرئيسعي فيعه هعو المعرفعة (( )1رأس المعال
الفكري).
لذا فإن أهمية الحديث عن المعرفة ودورهـا في تنمية وإعـداد القيـادات اإلدارية الرياضية ،يعـد من بين أهـم
القضايا التي تسعـي إليها مؤسسات المجتمع الرياضي وخاصة األندية الرياضية السعودية ،من أجـل توفير
ميزة بالغـة تمكنهـا من التنافـس وتحقيـق التميـز باستخدام ثورة معلوماتية ،ولعله مكمن التحدي في هذا
المنعطف توافر رأسمال فكري معرفي.
لذا يتم التركيز بهذه الدراسة بشكل أساسي على استعراض أهم التحعديات التعي تواجعه القائعد الرياضعي
في تنمية مهاراته من خالل تلقي المعلومات في عصر الثورة الرقميعة ،والعذي يحعتم بعدوره ضعرورة االهتمعام
بتنميععة رأس المععال المعرفععي بهععدف تحسععين األداء المؤسسععي ،مععع استشععراف رؤيععة المملكععة المسععتقبلية لمععدى
إمكانيعة تطبيعق بععرامج إداريعة فعي المعرفععة إلععداد وتنميععة قيعادات إداريعة كفععؤة وفعالعـة تسهعـم فععي الرفعـع مععن
مستوى األداء المؤسسعي لننديعة الرياضعية السععودية وخاصعة بععد اكتمعال خصخصعة األنديعة العذي سعينعكس
بطبيعة الحال إيجابا ً على مخرجات األندية الرياضية السعودية محليا ً وعالمياً.
يقععول قائععل( :مععن البععديهي أن المعرفععة تولععد المعرفععة) ،2ولععذلك فععإن المنش ع ت الرياضععية البععد لهععا مععن
المواجهعة والتحعدي والمنافسععة لتعتمكن معن الععتحكم فعي كميعة المعلومععات التعي توفرهعا المعرفععة وذلعك بإدارتهععا
واالسععتفادة منهععا ،وعععن طريقهععا يمكععن اكتسععاا القائععد ألساسعيات الفكععر المعرفععي ،وال يعتم ذلععك إال مععن خععالل
مشاركة الخبراء واالستفادة من إدارتهم داخل اإلطار التنظيمي لنندية الرياضية ،ويمكن القول أن التقنية هعي
أداة من أدوات المعرفة كما سنرى الحقا بشكل اكثر تفصيال.
ويعد ظهور مفهوم المعرفة في علم اإلدارة في السنوات األخيرة كمفهعوم متنعامي يركعز علعى المعرفعة
من أجل تحسين األداء المؤسسي.

) (1املصدر :أ.د .مسري حممد عبد الوهاب

نشرت ىف  4إبريل  1122بواسطة ،khalidalzwaid

http://kenanaonline.com/users/khalidalzwaid/posts/242035
2

نبيل علي-الثقافة العربية وعصر املعلومات-عامل املعرفة-العدد -481الكويت-اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب9224-م.
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ومما ال شعك فيعه أن االرتقعاء بمسعتوى األنديعة الرياضعية الوطنيعة ال يتطعور إال بتنميعة األداء المهعارى للقعادة
والذي يرتبط بالقيادة ،فالقائد وحده هو الذي يمكنه االضطالع بذلك العبء ،باعتبار أن القيادة اإلدارية هي فن
توجيه وتنسيق نشاطات العاملين وحثهم على التعاون في سبيل تحقيق األهداف ،وهذا ال يتحقق إال عن طريعق
( التنميععة اإلداريععة :فهععي هععي العمليععة المنظمععة والمسععتمرة والتععي يععتم مععن خاللهععا تزويععد المععديرين الحععاليين
بالمنظمععة أو مععديري المسععتقبل بحصععيلة مععن المعرفععة والمهععارات التععي تمكععنهم مععن قيععادة المنظمععة حاليعا ً وفععي
المستقبل )

.3

تعد القيادة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام من الوظائف الرئيسية المعنية بعمليات التوجيه والتطعوير
والتحديث في أداء المنش ت وعنصرا هاما لتفعيل قعدرة المنظمعات علعى أداء دورهعا وتحقيعق أهعدافها .ويمثعل
سعلوك القيعادات واتجاهاتهعا مؤشعراً هامعا ً فعي معرفعة نعوع الجهعود المبذولعة معن قبلهعا لتحسعين األداء وتطعوير
المنظمات والموارد البشرية (.)4
وتعتبر القيادة من أهم أدوات التوجيه فاعلية ،فهي الوسيلة األساسية التعي ععن طريقهعا يسعتطيع المعدير
بث روح التالف بين العاملين في المنظمة (.)5
وقد أجريت العديد من الدراسات عن القيادة اإلدارية وتم استخالص بعض النتائج في اآلتي:


عدم اهتمام القيادات الرياضية بتحسين األداء وتطوير قدرات العاملين وتوفير البرامج التدريبية
المناسبة لهم.



تجاهل الفساد اإلداري وانعدام المساواة والعدل بين اإلداريين مما أدى إلى غياا دور فريق العمل.

 عدم وجود سياسة واضحة الختيار القادة ،مما يؤدي إلى صعوبة اكتشاف قدرة القادة على اإلبداع
واالبتكار.


عدم توفير برامج تدريبية متخصصة لتقويم األداء لدى القادة الرياضيين.



وجود عالقة بين تولى القيادة وبين الوظائف القيادية والمستوى العلمي لتحقيق فاعلية األداء.
إن التحععديات التععي يواجههععا اإلنسععان العربععي تععزداد ضععراوة يومععا بعععد يععوم وخاصععة فععي ظععل التقععدم

التكنولوجي وثورة المعلومات ،وإذا كان البعد معن مواكبعة هعذه التغييعرات والتحعديات ،فعان االطعالع المسعتمر

( )2المنهج الحديث في ادارة االفراد ( ادارة الموارد البشرية )  ،ا.د مدني عبد القادر عالقي ،مكتبة خوارزم – جدة ،
 9222م.

( )4مدحت أبو النصر  ،قادة المستقبل  ،القاهرة  ،المجموعة العربية للنشر  ،ط  ( ، 4القاهرة  9222 ،م ) ص 2

( )5أيمن النحاس ومحسن هالل  ،مبادئ اإلدارة  ،ط ، 4مكتبة الوفاء القانونية (اإلسكندرية  9222 ،م ) ص 992
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والتععدريب همععا بمثابععة التجربععة الحقيقيععة خاصععة وإنهععا تسععهم بقععوة فععي المشععاركة إلعععداد (القيععادات الناجحععة)
والقادرة على إدارة التغيير واالبتكار

(6

مشكلة اليراسة- :
تشهد األندية الرياضية في الوقت الحاضر تغيراً متسارعا في بيئة أعمالها ،وتعد الثورة المعلوماتية
مععن أبععرز معععالم هععذا التغييععر فععي الوقععت الحاضععر ،كمععا أن األنديععة الرياضععية التععي ال تسععتطيع مجععاراة هععذه
التطورات والتركيز على أهمية المعرفعة فعي تنميعة مهعارات القعادة الرياضعيين ،وال تحسعن اسعتخدام األسعاليب
التكنولوجيعة الحديثعة ،سعوف تخسععر الشعيء الكثيعر مععن الجهعد والوقعت والمعال لعععدم تطعوير مهعارات العععاملين
لديها ،فيجب أن تعمل على تحفيز طاقات األفراد اإلبداعية ،وتعزيز القدرة التنافسعية ،والتسعل بثقافعة اإلبعداع
والتطوير واألداء الجماعي ،وإتاحة فرصة التعلم أمام العاملين ،من اجل تنمية معلوماتهم ،وتطوير مهاراتهم،
وقدراتهم ،واستخدام نمعاذ هيكليعة مرنعة ،وتكنولوجيعا ونظعم معلومعات واتصعال متطعورة .ويمكعن القعول بعأن
ثععورة المعلومععات تمثععل فععي الوقععت الحاضععر تح عديا حقيقيععا للقععادة القععائمين علععى تععولي مهععام القيععادة باألنديععة
الرياضية ،حيث يتطلب األمر من القائمين في اإلدارة العليا اإللمام والمعرفة بهذه التطورات الجديدة.
لقععد الح ع الباحععث أن هععذا الموضععوع يكتنفععه شععيء مععن الغمععوض وخاصععة فععي األنديععة الرياضععية
السعودية ممعا يثيعر الفضعول لمعرفعة الكيفيعة التعي يعتم بهعا اختيعار القيعادات الرياضعية لشعغل المواقعع الوظيفيعة
والتعععرف عل عى أسععباا ظهععور بعععض الظععواهر السععلبية بعععد االختيععار ،وهععل األمععر يتعلععق بقصععور القععادة فععي
ممارسة مهامهم المتعلقة بإعداد المرؤوسين ومتابعة أدائهم وتوظيفهم وتدريبهم.
من خالل ما تقدم يمكن تلخيص مشكلة البحث فعي محاولعة التععرف علعى العدور االسعتراتيجي للقيعادة
اإلداريععة الناجحععة فععي تنميععة مهععارات قععادة األنديععة الرياضععية السعععودية وإعععدادهم لمجابهععة تحععديات المنافسععة
والتنمية وتقييم الواقع الحالي من خالل التساؤل التالي:
هل تتوفر مهارات للقادة إلحداث تغييرات إيجابية باألندية الرياضية السعودية؟

أهمية اليراسة- :
تعد أهمية هذه الدراسة في كونها قد تتناول بعداً جديداً لم ينل بعد االهتمام الكافي من قبل الباحثين
وهو التعرف على البعد المعرفي للقيادة اإلدارية العليا في اختيار وإعداد وتوجيه العمليات اإلدارية في
األندية الرياضية السعودية وذلك على عكس ما اتجهت إليه الدراسات السابقة.
( )6محمد حسنين العجمي  ،القيادة اإلدارية والتنمية البشرية  ،ط ، 9دار المسيرة للنشر والتوزيع (عمان  9242 ،م ) ص 42
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إن القيادة بصفة عامة تعد ذا أهمية لتنمية الموارد البشرية بالمنشأة الرياضية وخططها وتصوراتها
المستقبلية وتتفاعل من خاللها كافة المفاهيم واالستراتيجيات اإلدارية وتدعم نقاط القوة االيجابية في المنش ت
الرياضية وتقلص نقاط الضعف السلبية قدر اإلمكان وتمكن من إيجاد الحلول لكثير من مشكالت العمل
وتنمية وتدريب ورعاية اإلفراد باعتبارهم أهم مورد للمنشاة الرياضية ،كما أن األفراد يتخذون من القائد
قدوة لهم ،فقد اكتسبت هذه الدراسة أهمية خاصة ألنها تناولت موضوعا ذا أهمية استراتيجية في مجال
تطوير القيادة اإلدارية الناجحة وربطها بالمهارات المعرفية لدى القادة باألندية الرياضية السعودية ،فقد
تناولت الدراسة بالتحليل موضوع الدور االستراتيجي للقيادة اإلدارية ومدى تأثيرها على تطوير مهارات قادة
اإلدارة العليا باألندية الرياضية السعودية.

أهياف اليراسة- :
تهدف هذه الدراسة إلى توضي معنى ومفهوم القيادة اإلدارية والكيفية التي يتم بها اختيار القادة
اإلداريين ومعرفة أهمية هذا الدور في تطوير مهارات قادة اإلدارة العليا باألندية الرياضية ووصف عملية
القيادة وتحل يلها وتحديد جوانب القصور ومعالجتها باإلضافة إلى ذلك تحديد مدى قيام األندية الرياضية محل
الدراسة كيفية ومدى تنمية وتطوير مهارات قياديي اإلدارة العليا وتقنين األداء من خالل الوقوف على اآلتي:
 التعرف على السمة العامة لمهارات القادة باألندية الرياضية السعودية.


التعرف على الفرق في المهارات القيادية لدى قادة األندية الرياضية السعودية بنا ًءا على
سنوات العمر.



التعرف على العالقة بين المهارات القيادية لدى قادة األندية الرياضية السعودية والمستوى
التعليمي.

 التعرف على نوع التدريب الذي يتلقاه قادة األندية الرياضية السعودية.
 ماهية ومفهوم المعرفة وتطبيقها في األندية الرياضية السعودية.
 تأثير المعرفة على القادة واألفراد العاملين في األندية الرياضية السعودية.
 مدى تأثير مبادئ المعرفة على تطوير األداء الوظيفي للقادة باألندية الرياضية السعودية.
 أهداف استخدام المعرفة في األندية الرياضية السعودية.
 الصفات القيادية الواجب توافرها في القادة باألندية الرياضية السعودية في ضوء المعرفة.
 معوقات عدم تطبيق المعرفة على القادة باألندية الرياضية السعودية.

تساؤالت اليراسة- :
 .4هععل توجععد عالقععة دالععة بععين المهععارات المتععوفرة للقععادة باألنديععة الرياضععية السعععودية ومسععتوياتهم
التعليمية؟
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 .9هععل توجععد فععروق فععي المهععارات القياديععة للقععادة فععي األنديععة الرياضععية السعععودية بنععا ًءا علععى سععنوات
الخبرة؟
 .2ما هو نوع التأهيل والتدريب الذي يتلقاه قادة اإلدارة العليا باألندية الرياضية السعودية؟
 .1ماهي الصفات القيادية الواجب توافرها في القادة باألندية الرياضية السعودية في ضوء المعرفة؟

مصطلحات اليراسة- :
المعرفة :هي :يري كل من  Harrisو  Hendersenبأن المعرفة أحد العــــناصر األساسية ضمن
سلسلة متكاملة  ،تبدأ باإلشارات ،ثم إلى معلومات ،ثم إلى معرفة ،ثم إلى حكمة وهذه األخيرة هي
أساس االبتكار الموضوعة"(.)4
رأس المال الفكري أو المعرفي- :
 هو مجموع الخبرات والمعارف والطاقات والحماس واإلبداع والصفات التي يمتلكها العاملونفي الشركة ويستثمرونها في العمل.
 تطبيقات الخبرة ،تكنولوجيا المنظمة ،العالقات مع الزبائن والمهارات االحترافية والتي تمنالمنظمة ميزة تنافسية.
القيادة :هي :فمن التعريفات التي قيلت في القيادة" :أنها قدرة الفرد في التأثير على شخص أو
مجموعة من األشخاص وتوجيههم وإرشادهم من أجل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى
درجة من الكفاية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة"(.)9

فرضيات اليراسة- :
 .4هنعععاك عالقعععة ذات داللعععة إحصعععائية بعععين المهعععارات المتعععوفرة للقعععادة باألنديعععة الرياضعععية السععععودية
ومستوياتهم التعليمية.

( )4هيثم على حجااز ،،المنهجياة المتكاملاة إدارة المعرفاة فاي المنظماات ،دار الرضاوان للنشار والتوزياع ،عماان،
األردن ،الطبعة األولى،9241،ص.14

( )9د .كام اال الميرب ااي و خ اارون ،أساس اايات ف ااي اإلدارة ،الطبع ااة األول ااى ،دار ال ك اار للنش اار والتوزي ااع4221 ،م،
ص. 441-442
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 .9هنععاك عالقععة ذات داللععة إحصععائية بععين التأهيععل والتععدريب وتنميععة المهععارات الععذي يتلقععاه قععادة اإلدارة
العليا باألندية الرياضية السعودية.
 .2هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين فـروق المهارات القيادية للقادة فعي األنديعة الرياضعية السععودية
بنا ًءا على سنوات الخبرة.
 .1هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الصفات القيادية الواجعب توافرهعا فعي القعادة باألنديعة الرياضعية
السعودية في ضوء المعرفة.
دنموذج اليراسة- :
المتغير التابع
المتغير المستقل

التحسين المستمر
دعم اإلدارة العليا
الحوافز

تنمية مهارات
القيادة لرؤساء
األندية
الرياضية

التيرةب

منهج اليراسة- :
اتبع الباحث ألغراض هذا البحث المنهج الوصفي المسحي نظرا لما يوفره من إمكانيات الحصول
على أكبر قدر من المعلومات والمساعدة في التوصل إلى أصول المشكلة ومسبباتها والجوانب المؤثرة
فيها واقتراح الحلول المناسبة لها إلى جانب منهج دراسة الحالة تنمية مهارات قادة األندية الرياضية
السعودية.

مجتمع اليراسة- :
شملت الدراسة العاملين على مستوى القيادات العليا اإلدارية في األندية الرياضية السعودية بمحافظة
جدة ألنهم يعتبرون القوى المؤثرة على كفاءات وأداء األنشطة في هذه األندية ذات العالقة بالدراسة.
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عينة اليراسة- :
شملت العينة بالطريقة العشوائية للعاملين على مستوى القيادات اإلدارية (العليا ،التنفيذية ،الوسطى،
أعضاء الشرف) في األندية الرياضية السعودية بمحافظة جدة ،وبلغ حجم العينة (.)922

مصادر جمع المعلومات- :
المصادر األولية :تمثلت في البيانات والمعلومات المتحصل عليها من مجتمع الدراسة المتمثل في
القيادات المختلفة لنندية الرياضية السعودية موضوع الدراسة.
المصادر الثادنوةة :شملت الدراسة عدد من المصادر والمراجع في مجال -اإلدارة الرياضية ،إدارة
ا إلعمال ،إدارة المعرفة إلى جانب التقارير واإلحصاءات والدوريات التدريبية الصادرة من األندية
الرياضية السعودية من كتب ومجالت ورسائل أكاديمية والمواقع االلكترونية لنندية.

أدوات جمع المعلومات- :
استخدم الباحث في جمع البيانات والمعلومات استبانة رصد القيادة والمقابالت الشخصية باإلضافة
إلى المالحظات والوثائق الرسمية والحقائق الديموغرافية للمفحوصين.

محيدات اليراسة- :
تتحدد الدراسة الحالية بالمحددات التالية- :
المحيدات الزمادنية- :
تغطي هذه الدراسة من الناحية الزمانية في العام الجامعي 4128هـ 9242-م.
المحيدات المكادنية- :
الدراسة من الناحية التطبيقية األندية الرياضية السعودية.
المحيدات البشرةة- :
قادة وإداريين األندية الرياضية السعودية.
المحيدات الموضوعية- :
اقتصرت الدراسة على معرفة قدرات القيادات الرياضية وصقل مهاراتهم بهدف تحقيق المعرفة
المطلوبة لننظمة والسياسات المرتبطة في األندية الرياضية السعودية ،من خالل:
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تشخيص نقاط الضعف في واقع الممارسات اإلدارية ألنظمة األندية الرياضية السعودية،
ونقاط القوة لتعزيزها ،وذلك من خالل التعرف إلى وجهات نظر عينة الدراسة.



مس لواقع ممارسات القيادات الرياضية لإلفادة منها في تعزيز دور المعرفة في زيادة
فاعلية األداء في األندية الرياضية السعودية.



إبراز الصعوبات التي تواجهها األندية الرياضية السعودية في تطبيق نموذ ناج للقيادات
الرياضية.



إبراز األفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تفعيل المعرفة للقيادات الرياضية
في األندية الرياضية السعودية.

اليراسات السابقة- :
غلبت دراسة الجانب القيادي ودراسة تنمية مهارات القيادين على العديعد معن الدراسعات السعابقة التعي
تم االطالع عليها.


دراسة قام بها (األستاذ :نعمان عبد الغني )9244 ،وجاءت بعنوان " :اإلدارة والتسيير
الرياضي والحكم الراشد ،وهدفت الدراسة إلى التعرف على المؤثرات الرئيسة على تطوير
أداء اإلداريين بتطوير أساليب النظم اإلدارية لما لها من أهمية العمل على تخطيط ادارة
المنش ت الرياضية وتنمية قدرات برامج التدريب الرياضي وفق المتطلبات والمقاييس العالمية،
وبذلك فهي تجسد مفاهيم تحسن وتطور اإلنسان.



وقد تناولت الدراسة بصفة عامة جميع الجوانب المتعلقة بالقيادة وأنواعها وأهدافها ودورها في
التنمية ،وتطرق إلى وظائف اإلدارة الرياضية والتحفيز واالتصال الفعال .



وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تحقيق المهام الوظيفية بأفضل درجة من الكفاية يتم من خالل
إحداث تغيير في أسلوا اإلداريين داخل الهيئة الرياضية وتحسين كفاءاتهم ومهاراتهم
وقدراتهم في إطار من عناصر اإلدارة أو عملياتها بهدف تحقيق المصلحة العليا للبالد.
=112http://blog.iraqacad.org/?p



وفي دراسة أجراها (حجازي ٥٠٠٢ ،م ) ١١ :يقول ":تعتبر إدارة المعرفة من أهم
االستراتيجيات و األساليب اإلدارية الحديثة إلحداث التغيير و التطوير و تحقيق الميزة
التنافسية فلقد أثبتت جدواها في عالم الصناعة و الصحة و اإلنتا ".



ويؤكد ذلك (الرشيدي ٥٠٠٠ ،م ") ٥٢ :وجد علماء اإلدارة في العالم المتقدم أن الفكر
والمعرفة المتجددة و المبتكرة من أهم وسائل نجاح اإلدارة وهما جناحا القيادة نحو النجاح
االستراتيجي في شتى المواقف بشرط أن تراعى اتجاهات المجتمع".
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ثادنياً :اإلطار النظري لليراسة
الفصل األول :المعرفة
 1 -1المقيمة- :
لعل ما يميز توظيف المعرفة ،فإنه يُحسن ظهورهعا ويمتلعك قوتهعا ،وبنعا ًءا علعى ذلعك أصعبحت تنميعة
المععوارد البشععرية عععامالً مهمعا ً فععي تعزيععز القععدرات االنتاجيععة والتنافسععية للمنظمععات والمجتمعععات ،وعليععه فععإن
موضوع استقطابها وتوظيفهعا والمحافظعة عليهعا وتعدريبها وتحفيزهعا أمعراً فعي غايعة األهميعة ،وبنعا ًءا علعى أن
اإلدارة تستهدف اإلفادة المثلى معن مواردهعا البشعرية -قعادة ومرؤوسعين -فعإن تشعجيعهم ودفعهعم لالجتهعاد معن
خععالل تهيئععة المنععاا المناسععب ينمععى االبتكععار واإلبععداع وينشععطه ،فقععد باتععت إدارة المععوارد البشععرية وصععقل
المهارات المعرفية إحدى أهم وظائف النظم المؤسسعية العصعرية ،إذ معا يميزهعا ععن بعاقي تلعك األصعول أنهعا
أصععول مفكععرة .وسععيتم الحععديث عععن مفهععوم المعرفععة وأهميععة تطبيععق المعرفععة فععي مجععاالت اإلدارة الرياضععية،
وسنتعرف على أهداف وفوائد المعرفة ،تنمية مهارات قيادات األندية الرياضية باستخدام المعرفة.
 2-1مفهوم علم المعرفةKnowledge - :
ما هي المعرفة؟
" تعود بدايات االهتمام بالمعرفة إلى بداية خلق اإلنسان إذ خلقه هللا سبحانه وتعالى على الفطرة ،ثم
علمه وهداه السبيل يتنين هذا من قوله تعالى( ":وعلم ادم األسماء كلها ("البقرة  – 31 -وقد نمت
المعرفة و تطورت مع نمو المجتمعات اإلنسانية وتقدمها وعلى الرغم من ذلك لم يكن هناك تصور
واض في آراء الفالسفة والمفكرين وذلك الختالف خلفياتهم العلمية التي ينظر إليها كل مفكر،
ويرى (  (Peter Druckerبيتر دراكر أن العالم أصب يتعامل مع صناعات معرفية تكون
األفكار منتجاتها والبيانات موادها األولية والعقل البشري أداتها (.)7
المعرفة هي :يرى كل من  Harrisو  Hendersenبان المعرفة احد العناصر األساسية ضمن سلسلة
متكاملة ،تبدأ باإلشارات ،ثم إلى معلومات ،ثم إلى معرفة ،ثم إلى حكمة وهذه األخيرة هي أساس االبتكار4

( )2ليث عبد اهلل القهيو ،،إستر ا تيجيةة إدارة المعرفةة ،دار الحاماد للنشار و التوزياع ،عماان ،األردن ،الطبعاة
األولى ، 2013 ،ص20

( )4هيثم على حجاز ، ،مرجع سابق  ،ص.44

( )5عمار احماد همشار ،،إدارة المعرفةة الطرةة إلة التمييةز و الرةةادة ،دار الصا اء للنشار و التوزياع عماان ،األردن،
الطبعة األولى ، 2013 ،ص44
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هرم المعرفة -الشكل رقم ()1( )1-1

3-1

أهمية تطبي المعرفة في اإلدارة
تبرز أهمية المعرفة من خالل إضافة قيمة للمؤسسة ،وكذا في الدور الذي تؤيده في تحويل مؤسسة
إلى اقتصاد المعرفة ،ويمكن أن نحدد هذه األهمية في النقاط التالية

8



المعرفة أصبحت أساس لخلق ميزة تنافسية واستخدامها؛



توجه المعرفة اإلدارية مدراء المنظمات إلى كيفية أداء مهماتهم بكفاءة؛



المعرفة هي األساس وأراء كيفية خلف المنظمة وتطورها ونضجها؛



تساهم المعرفة في مرونة المنظمة من خالل دفعها العتماد أشكال التنسيق والتصميم والهيكلة تكون
أكثر مرونة؛



يمكن للمؤسسة أن تستفيد من المعرفة كسلعة نهائية عبر بيعها والمتاجرة بها واستخدامها لتعديل
منتج معين
أو إليجاد منتجات جديدة؛

 8إميان قحموش ،دور إدارة المعرفة في تحسين تسيير عالقات الزبائن ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،ختصص إدارة املعرفة
واملعارف ،كلية
 ،. 2012ص  68 /العلوم االقتصادية و التجارية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجل ا زئر2011،
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المعرفة ال تخضع لقانون تناقص الغلة ،وال تعاني من مشكلة الندرة ،وهي المورد الوحيد الذي يبني
بالتراكم وال يتناقص باالستخدام ،وتستخدم المعرفة في توليد وتطوير أفكار جديدة بتكلفة أرخص أو
بدون تكلفة إضافية.
خصائص المعرفة

4-1

للمعرفة مجموعة من الخصائص يمكن أن أوجزها فيما يلي:


9

المعرفة ةمكن أن تولي :بعض المنظمات لديها خصوبة ذهنية مما يجعلها قادرة على توليد المعرفة
وهذا ما يمثله األفراد المبتكرون الذين يبتكرون ويولدون المعرفة.



المعرفة ةمكن أن تموت :وكما تولد المعرفة فإنها تموت بإحالل المعارف الجديدة بمحال القديمة
لتتقاعد عن االستعمال.



المعرفة ةمكن أن تخزن :المعرفة يمكن أن تخزن بشتى الوسائل فقد كانت في العشرين سنة الماضية
على الورق ،واألشرطة وعلى وسائل التخزين االلكترونية.



المعرفة ةمكن أن تمتلك :أن المنظمات تمارس دورا كبيرا في تحويل المعرفة التي تمتلكها إلى
براءات اختراع وأسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية شأن ملكية مادية.
وهناك خصائص أخرى للمعرفة وهي:

10

 تجدد المعرفة :المعرفة متطورة بشكل دائم بسبب تطور العقول وتحسينها مع مرور الزمن إنتا المعرفة :بواسطة األف ا رد المبتكرون لنفكار الجديدة والذين يتم االعتماد عليهم في عمليةاإلبداع
 تصنيف المعرفة :تصنف المعرفة بأشكال عديدة وأنماط مختلفة حسب طبيعتها أو استخدامها أوهدفها.
5-1

أدنواع المعرفة

األشخاص مع بعضهم البعض وتقاسم الخيرات والتجارا وقد قسمها بعض العلماء إلى ما يلي 4

11

 المعرفة الضمنية :والتي تسير إلى معرفة شخصية تحتوي على معان داخلية ونماذ
ذهنية وخبرات وتبصر وبديهة وهي نوعان أحدهما تقني يعود إلى العمق واألخر إدراكي
يحتوي على أفعال وسلوكيات يومية؛

 4 9أمرية هاتف حداوي اجلنايب ،اثر إدارة املعرفة الزبون يف حتقيق التفوق التنافسي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،ختصص علوم إدارة األعمال ، 9224 .،ص
 / 91كلية اإلدارة و االقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق9221 ،
 9 . 9 . 10حممد عشماوي ،اإلدارة االستاتيجية يف تنمية موارد بشرية ،منشاة املعارف اإلسكندرية ،مصر ، 9242 ،ص 922
11

1نضال محمد الزطمة ,إدارة المعرفة و أثرها عل تمي ا ز ألداء؛ مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة . ،

 ،2011ص  21 /اإلسالمية ،غزة ،فلسطين ، 2010 . 2011 ،ص  21 /اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2010،
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 المعرفة المعلنة :وهي المعرفة التي يعبر عنها من خالل الحقائق والتعبيرات والرسومات
والتصورات ،ويمكن توثيقها في الورق أو في الشكل االلكتروني؛
 المعرفة التكنولوجية :وهي جزء من المعرفة الضمنية وتعبر عن البراعة والخبرة
والمهارة في العمل؛
 المعرفة الضحلة :وتعني الفهم القليل لمؤشرات مساحات المشكلة؛
 المعرفة العميقة :وهي التي تتطلب التحليل العميق للموافق المختلفة؛
 المعرفة السلبية :وهي التي تتم بناء على ربط المفاهيم معاد باستخدام طرق االستنتا
واالستقراء؛
 المعرفة الموجهة :فهي المعرفة التي تبني على أساس عدد سنوات الخبرة في العمل
وتصب دليال ومرشدا للسلوك نتيجة التعلم.
وهناك تصنيف أخر للمعرفة حسب  :Lundvallوالذي قسمها إلى أربعة أنواع وهي12 :
 معرفة ماذا ( Know-What):تعبر عن المعرفة حول الحقائق التي يمكن ترميزها؛
 معرفة لماذا ( Know-Why):هي معرفة حول المبادئ و القوانين؛
 معرفة كيف ( Know-How):وتعني المهارات والقابلية لتنفيذ مهمة معينة بنجاح؛
 معرفة من ( Know-Who):وهي معرفة حول من يعرف ماذا وكيف.
6-1

مصادر المعرفة

يمكن تقسيم مصادر المعرفة إلى مصادر داخلية ومصادر خارجية:

13

 .4المصادر الداخلية للمعرفة :وهي مصادر تتبع من المؤسسة وتزودها بالمعرفة ويمكن حصرها
كما يلي:
أ .استراتيجية المعرفة :Knoweledge Stratégisteهم الذين يعيدون تقييم أو بناء استراتيجية
المؤسسة وهم مسئولون عن االهتمام بمعرفة األغراض وهو غبراء االستراتيجية والمنافسة القائمة
على المعرفة في السوق ويلفظون بشكل فاعل وعميق األدوار الجديدة للمعرفة داخل المنظمة
بوصفها رأس مال فكري داخل المؤسسة من جهة وخار

المؤسسة ،وهي المعرفة توليدها

وتقاسمها هي السالح االستراتيجي التنافسي الجديد من جهة أخرى.
12

2

.65-عالء فرحان ،أميرة الجنابي ،إدارة المعرفة ،دار الص اء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ، 2009 ،ص

60
13

2سم ارء كحيالت ،تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرةة رسالة مقدمة لنيل الماجستير تخصص علم المكتبات ،كلية العلوم

اإلنسانية و العلوم  ،. 2009ص  33 /التجارية  ،جامعة منتو ،،قسنطينة ،الج ا زئر2008،
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ب .مهنيو المعرفة  : Knoweledge Professionalوهؤالء هم الذين يتعلمون مع المعرفة
كموضوع و هم من يستوعبون المضمون المعرفي وهي الخبيرة في أساليب الحصول عليها
واستيعابها بالمنهجية الفعالة لتوليدها أو جعلها قادرة على العمل في مجاالت االستعمال المختلفة
وهذه الفئة هي التي تمثل القدرة الجوهرية والقائمة على المعرفة و تمثل جوهر رأس المال الفطري
للمنظر وقيمتها المتجددة غي توليد وانشاء المعرفة.
ج .عمال المعرفة  :Knoweledge Workersهؤالء يعلمون في مجال المعرفة من اجل توفير
عوامل الدعم واإلسناد المهني للمعرفة فهم يقدمون بجمع المعلومات و تصنيفها وجدولتها و خزنها
و إيصالها و االستجابة لكل الطلبات ذات العالقة بالموارد الخام و رمز هذه المعرفة هو التوثيق و
االتصال.
مصادر خارجية :المصادر الخارجية للمعرفة هي:
 .1الزبائن: Customer
هي الحلقة األكثر أهمية في سلسلة القسمة إلى األمام من المنظمة إلى السوق ،إذ يعتبر الزبائن
المصدر المتجدد للمعرفة ،ولمعرفة الحاجات التي تطور المنتجات لخدمات العائلة للتسوق ،وكلما
كانت المنظمة أكثر إصغاء وتفاعل واستجابة كلما تطورت أسرع وأفضل وأرخص بالسوق وتكون
أكثر توجها إلى المستقبل.
 .2الموردون : Supplies
وهم المصدر األساسي األكثر أهمية بالمعرفة المتعلقة بالسوق الصناعي والمواد ومواصفاتها
وخدماتها ،أن العالقة التفاعلية بالموردين يمكن أن تقدم مصدر للمعرفة العميقة عن الموارد
وتأثيرها على المنتجات والخدمات.
 .3المنافسون:
وهم المصدر األكثر تأثيرا فهم يسعون إلى جعل معرفتهم صعبة التقليد ،وذلك لجعلها متجذرة في
بيئة وثقافة المؤسسة المنافسة ،إال أن منتجات وخدمات هذه األخيرة كلها تقدم فرصا حقيقية للتعلم
منها ،و بعض تحركاتهم يمكن أن تكون مصدر للمعرفة كذلك المتعاملون معظم من زبائن و عاملين
سابقين.
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 .4الشركاء : partners
وهم المصدر الذي يوفر وبطريقة جاهزة وسريعة ما تفتقد إليه المؤسسة من معرفة وخبرات وهذا
يتم بالتشارك وتحالف منظمتين متكاملتين بشكل ايجابي ،أي أنها تحتا إحداهما لنخرى ليس فقط
الموارد المادية وإنما في أصول المعرفة أيضا.
7-1

ضرورة المعرفة

تظهر ضرورة المعرفة لنفراد والمؤسسات ،حيث أسهمت عدة عوامل في جعل المعرفة قضية
بتلك األهمية لهاتين الفئتين ومنها: 1

14

 -1الميزة التنافسية:
تجعل مجموعة من العوامل مثل زيادة التنافس والعولمة والجوانب االقتصادية الخاصة بالمعرفة
التي استجدت من المحافظة على نمو األعمال ،مما جعل التنافس أكثر حدة وقوة.
 -2التقنية:
أثارت التقنية عما معدل التغير وتطلب وجود قوة عاملة قابلة للتكيف وماهرة ومتعلمة فالعمل يتزايد
تعقيده ،إال أن التقنية قد منحت األف ا رد فرصة في مشاركة المعلومات كما ساعدت خبراء
التدريب على إعادة التفكير في األساليب التي يتعلم بها األفراد داخل فصول الد راسة وخارجها.
-3التغيرات التنظيمية:
أثارت عملية التقليص واالندما واالستحواذ وغير ذلك على الطرق التي تعمل بها المنظمة ،فمثال
بإجراء التقليص على بعض العمال لكبار السن األكثر خبرة فان الشركات سرحت معرفة مهمة
وجوهرية ممن اثبت نجاحها في العمل أو لم تثبت هذا النجاح.
-4مرودنة التوظيف:
باتت المعرفة أكثر سرعة في الزوال كما كانت قبل ذلك حيث يقوم الموظفين بتغيير مهنته
ووظائفهم بتكرار اكبر ،فالشركات إلي تعتمد في مصادرها على المصادر الخارجية،

 14زكية بنت ممدوح قارئ عبد اهلل الطشكندي ،إدارة المعرفة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،ختصص إدارة التبوية و التخطيط ،جامعة أم
القرى،
 ،. 2009ص  57 /اململكة عربية السعودية20،
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تواجه حضر فقدان المعرفة التي توجد داخل المنطقة الخاصة بهم ،وبهذا يصبحون معتمدين بشدة
على الشركات الخارجية.

15

الفصل الثادني :القيادة
1-1

مقيمة- :
مع ظهور التنظيمات الرسمية والغير رسمية زادت الحاجة إلى قيادات ذات كفاءة ومؤهلة تأهيل
كامل من خالل التدريب والتنمية وصقل المواهب بحيث تستطيع النهوض بالمنش ت الرياضية
وجميع أنشطتها المختلفة ،وتختلف القيادات بحسب طبيعة النشاط ،مثل :االقتصادية ،واالجتماعية،
والفنية ،واإلدارية.
وقد تم البحث في القيادة عن المراجع حيث اهتمت الدراسات والبحوث في مجال اإلدارة بوصف
سلوك القائد أي تحديد نمط قيادته اإلدارية ،وقد بين الباحث مفهوم القيادة وأهميتها وأدوارها
وأنماطها ومصادرها.
ونتحدث عن مهارات القائد الناج وتأثير ذلك على تميز القائد ونجاحه في إدارة المنشأة

2-1

مفهوم وتعرةف القيادة
هناك عدة تعريفات من أصحاا األعمال والخبراء لكلمة القيادة ،وهي كالتالي4 :

 ستان  :Kimerالقيادة الفعالة هي توفير الرؤية والدافع للفريق حتى يستطيعوا العمل معا ً نحو
هدف واحد ،ثم فهم مواهب كل فرد والقيام بتحفيز فعال لكل شخص ألن يبذل قصارى جهده في
سبيل تحقيق هدف المجموعة.
 دافني مالوري :القيادة هي فن خدمة اآلخرين من خالل تزويدهم بالتدريب واألدوات فضالً عن
الوقت والطاقة والذكاء العاطفي ،حتى يتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم ،سواء شخصيا ً أو مهنياً.
 ألكسيس دةفيس :القائد هو الشخص الذي يعرف الخصوصيات والعموميات حول العمل حتى
يتمكن من التعاطف مع أتباعه .وباإلضافة إلى كونه ذا تأثير إيجابي على الناس الذين يقودهم،
والقيادة هي التحفيز ،واإللهام.

15
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 جودي كروكيت :الزعيم الحقيقي هو من يخلق إطاراً ليشجع اآلخرين لالستفادة من مهاراتهم
الخاصة ،وأفكارهم والمساهمة بحرية في المشروع أو الشركة .كورت الكثير من الناس ينظرون
الى اإلدارة كالقيادة ،ولكنها ليست كذلك ،فالقيادة تأتي من النفوذ والتأثير ويمكن أن تأتي من أي
شخص على أي مستوى وفي أي دور ،مما يساعد على رفع بعضهم لبعض والعمل على مهمة
مشتركة .وتأتي القيادة الحقيقية عندما تُؤثر بحياة من حولك بطريقة إيجابية.
 كاتي إةسلي :القيادة هي الخرو من منطقة الراحة الخاصة بك والقيام بالمخاطر لخلق مكافأة.
مات بارني القيادة هي السلوك الذي يجلب المستقب ل إلى الحاضر ،من خالل تصور الممكن
وإقناع اآلخرين لمساعدتك على جعله حقيقة واقعة.
 سوزان آشر :الزعيم هو الشخص الذي يأخذك إلى حيث لن تذهب وحدك.
 كنيرا كولمان :القيادة هي فعل -قرار التخاذ موقف ،أو خطوة ،من أجل تشجيع وإلهام أو تحفيز
اآلخرين لل16تحرك معك ،والقائد األكثر فعالية ال يعتمد على لقبه ،أو القوة الموضعية له .القيادة
تتميز بقدرتها على استخدام القوة الشخصية الخاصة جنبا ً إلى جنب مع استخدام نفوذها
االستراتيجي وهذا ما يجعلها فعالة.

17

 روبرت برةزةوسي :القيادة هي اإلجراءات التي يرتكبها الشخص أو المجموعة التي تُنتج ناتجا ً
أو نتيجة ما ،وببساطة تساعد الناس على إنجاز األمور .والقائد هو من ال يقوم على االعتماد على
التسلسل الهرمي.
 جوش :القيادة هي القدرة على إبراز الدافع في اآلخرين للتحرك نحو رؤية مرغوا فيها .وبينما
تركز اإلدارة على المهام ،تركز القيادة على الشخص .الكل في الكل ،والتغيير هو أفضل
محركات القيادة والتحفيز طويل األمد.
 بوب ماسون :القيادة هي ببساطة أن تحفز اآلخرين على فعل ما يريده القائد ،فالقيادة الجيدة،
سواء كانت رسمية أو غير رسمية ،تساعد برفع أشخاص آخرين إلى كامل إمكاناتهم في إنجاز
المهمة وأهداف المنظمة .جمي ع أعضاء المنظمة الذين يتحملون مسؤولية عمل اآلخرين لديهم
القدرة على أن يكونوا قادة جيدين ،إذا وضعت القيادة بشكل صحي .


3-1

أهمية القيادة في اإلدارة- :
تعتبر القيادة حلقة وصل بين الطبقة العاملة وأهداف وخطط المؤسسة
وتصوراتها المستقبلية .تساهم القيادة في صهر جهود العاملين في بوتقة إنجاز األهداف
وتحقيقها .تفرض السيطرة على العوائق التي تقف في وجه تحقيق األهداف والعمل على

http://mawdoo2.com16
17
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إيجاد حلول جذرية لها .تساعد على تدريب األفراد والعاملين وتنميتهم وتحفيزهم .تحفز
قدرات األفراد ومهاراتهم اإلنسانية والعملية.

4-1

أدوار القيادة- :

يقول د .طارق السويدان :أ َّن هناك  ٦أدوار رئيسية للقائد .هذه هي مهمة القائد؛ كل ما عدا ذلك فهو إدارة.
وهي كالتالي:
 الدور األول (تخطيط) :التخطيط.
ت) :فت آفاق ومجاالت جديدة للعمل (أو اإلبداع)
 الدور الثاني (إبداع وفت مجاال ِ
 الدور الثالث (عالقاتك) :االهتمام بالعالقات ،طبعا ً العالقات ليس دورها فقط حل المشكالت،
لكنها صيغت بهذه الطريقة ألجل تناسق النظم.
ت) :حل المشكالت المزمنة ،التي لم يستطع غيرك حلها.
 الدور الرابع (حل المشكال ِ
ت) :تطوير الذات (نفسك ،واآلخرين)
 الدور الخامس (تطويرك للذا ِ
ت) :التقدير والتكريم «والقاعدة :التقدير والتكريم ال
 الدور السادس (تقديراً وتكريما ً لنعطيا ِ
يُفَوَّض»!

5-1

أدنماط القيادة- :

-1

دنمط الميةر اليكتاتور-:

18

 االفتراضات األساسية: -4العمل في حد ذاته غير مرغوا لمعظم للناس.
 -9معظم الناس غير طموحين وال توجد لديهم رغبة لتحمل المسؤولية.
 -2يتمتع معظم الناس بقدرة قليلة على االبتكار في حل المشكالت التنظيمية.
 -1أن التحفيز فقط يتم في األشياء الفسيولوجية (مأكل ،مشرا ،مسكن).
 -1البد من الرقابة المباشرة على معظم الناس ويجب إجبارهم على تحقيق أهداف
المنظمة.

 18أمناط القيادة  ،معلومات توثيقية عن كاتب المقال :د .محمد بن علي شيبان العامري .
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* طريقة اإلدارة:
مسؤول شخصيا عن تنفيذ العمل من خالل اآلخرين ،فهو صاحب السلطة وعلى اآلخرين الطاعة.
أنه بقوم بتخطيط العمل بشكل محكم وكذلك األنظمة والقوانين واللوائ وذلك ألنهم كسالى  -من
وجهة نظره.
تنظيم العمل بشكل محكم وعلى أساس السلطة هي العمود الفقري والطاعة حتمية يستخدم في عملية
التوجيه قانون الثواا والعقاا بشكل محكم ويدفع الناس للعمل دفعا ً .يضع معايير رقابية محكمة
لقياس األداء وتصحي االنحرافات أوال بأول وعقاا المخطئ ليكون عبرة ويعتمد على الزيارات
المفاجئة الكتشاف األخطاء.
* النظرة لنهداف:
يعتقد المدير الدكتاتور أن هناك تعارض بين أهداف المنظمة وأهداف األفراد وفي حال تحقيق
أهداف األفراد فإن ذلك يكون على حساا أهداف المنظمة.
* النظرة للزمن:
األهداف بالنسبة له محدودة بزمن والزمن محدد بالساعة والدقيقة.
البرامج الزمنية محددة تحديدا دقيقا.
19

ينظر إلى البرامج الزمنية بقدسية ألنها تحدد ببداية ونهاية لكل األعمال.
يعطي تعليمات مختصرة شفوية وال يجب الحديث الطويل ألنه يعتبره مضيعة للوقت.
يحب التقارير المختصرة والتي توض المطلوا بسرعة.

* مفهوم السلطة-:
أن السلطة حق له وليس حقا لآلخرين.
أن السلطة تفوض وقد فوضت له من أعلى.
السلطة تحكم تصرفات اآلخرين.
* نوع العالقات:
العالقات السليمة عند المدير الدكتاتور هي عالقة شخص يأمر وشخص يطيع األوامر (.)49

19
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-2الميةر المجامل:
 االفتراضات األساسية: -4إن الحاجات اإلنسانية متعددة ويختلف األفراد في حاجاتهم ودوافعهم.
 -9إن الناس بطبيعتهم طيبون ووظيفة المدير مساعدة مرءوسيه في حل مشاكلهم.
 -2إن المدير المجامل يصور نفسه على أنه األا األكبر ووظيفته مساعدة اآلخرين.
* طريقة اإلدارة:
يعتقد كل شخص مسؤول عن تنفيذ العمل حيث أن المدير المجامل يقود المرؤوسين وال
يدفعهم
 -4إن طريقته هي طريقة كماليات.
 -9تخطط العمل ولكن بدون إحكام حيث أن الناس طيبون.
 -2يتسام مع مرءوسيه والمحور التحفيزي الذي يعمل على أساسه هو محور عاطفي
اجتماعي.
 -1يعتمد على التنظيم غير الرسمي ليعرف ما يدور في التنظيم الرسمي وال يتدخل للتصحي
بسرعة أو بعنف لكي ال يسبب مضايقات ألحد.
* النظرة لنهداف:
يعتقد المدير المجامل أنه ال يمكن تحقيق أهداف المنظمة إال إذا حققنا أهداف األفراد ومدراء هذا
النمط يرددون دائما أن مصلحة العمل تتطلب االهتمام أوال بمصلحة األفراد.
* النظرة للزمن:
إن المدير المجامل يفهم السلطة على أنها ذلك القبول من المرؤوسين المتعلق بتنفيذ عمل معين.
* نوع العالقات:
المدير المجامل يهتم بالعالقات غير المخططة أكثر من العالقات المخططة وهو يشجع العالقات بين
األفراد ومن الطبيعي أن تظهر الشللية في إدارته نتيجة تغذيتها باألحاديث واالهتمام بالناس (.)42
 -3الميةر البيروقراطي
 -االفتراضات األساسية:
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-4أن العمل شر أو ال فائدة فيه على أحسن تقدير.
 -9أن معظم الناس أشرار والبعد عنهم غنيمة.
 -2ليس من مسئوليته التحفيز ،ومن يريد شيء يسعى إليه.
 -1ليس من الضرورة الرقابة على الناس لعدم وجود فائدة من ذلك.
* طريقة اإلدارة:
ال يدير أشخاصا ولكنه مفقود بينهم.
ال يخطط وال ينظم أو ال يوجه فتلك من وظائف الرئيس.
يؤمن بترك الناس على حالها.
* النظرة لنهداف:
هدف المدير البيروقراطي هو البقاء على قيد الحياة وهدف المنظمة ال يهمه وال يشارك في صياغته
وليس معنيا به.
* النظرة للزمن:
 -4يحضر في الميعاد إذا كان غيابه أو تأخيره سيكون ملحوظا.
 -9ينسحب من االجتماع دون أن يدري أحد بخروجه.
 -2يحول البريد الوارد إليه المختص فورا أو إلى أعلى.
 -1يبدو وكأنه مشغول وأن الوقت غير كافي لحل أي مشكلة.
* مفهوم السلطة :مفهوم السلطة ال تتعدى من أنه ساعي بريد وظيفته توصيل الرسائل ليس إال.
* نوع العالقات :يتجنب الظهور واالجتماعات والكالم.
 -4الميةر الزئبقي ( الميكافيلي):
 االفتراضات األساسية: -4العمل في حد ذاته شيء مر.
 -9الناس غير طموحين.
 -2يتم التحفيز على المستوى الفسيولوجي ومستوى األمان لمعظم الناس.
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 -1الرقابة نسبية وتوفير الجو الودي.

* طريقة اإلدارة:
ممكن تنفيذ األعمال بمساعدة اآلخرين عن طريق إشراكهم في القرارات.
يقوم بتخطيط العمل بمشاركتهم عن طريق أخذ آرائهم بشكل عام.
يقوم بتنظيم العمل مع االستعانة برأيهم ويؤمن بالتنظيم غير الرسمي وأهميته.
يقوم بتحفيز اآلخرين باستخدام الثواا والعقاا.
يقوم بالرقابة على المرؤوسين وتوقيع الجزاء المعقول.
* النظرة لنهداف:
يجد تعارضا ً بين أهداف المنظمة وأهداف الفرد.
* النظرة للزمن:
 -4األهداف محددة بزمن معقول.
 -9ال ينظر إلى البرامج الزمنية وكأنها جوهر العملية التخطيطية.
 -2تعليماته ليست مختصرة كالدكتاتور وليست طويلة كالمجامل فهي وسط.
 -1ال يحب التقارير التي تصمم بطريقة االستثناء.
* مفهوم السلطة:
يعتبر السلطة بأنها سلطة المجموعة.
* نوع العالقات:
ينظر المدير المكيافييلي إلى نوعين من العالقات :عالقات رسمية محدودة ومعتمدة في ضوء
الهيكل التنظيمي وعالقات شخصية (.)41
 -5الميةر قائي الفرة
 االفتراضات األساسية: -4العمل طبيعي مثله مثل اللعب إذا كانت الظروف مالئمة.

298

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

 -9الرقابة الذاتية ال يمكن االستغناء عنها في تحقيق أهداف المؤسسة.
 -2الطاقة االبتكارية لحل المشكالت التنظيمية واإلدارية.
 -1التحفيز على المستوى االجتماعي ومستوى المكانة ومستوى تحقيق الذات باإلضافة
إلى المستوى الفسيولوجي ومستوى تحقيق األمان.
 -1ممكن أن يقوم الناس بتوجيه أنفسهم ذاتيا ويكونوا مبتكرين إذا تم تحفيزهم بشكل سليم.
* طريقة اإلدارة:
 -4مسؤولية تحقيق النتائج هي مسؤولية الجميع.
 -9مسؤولية التخطيط مسؤولية الجميع.
 -2التنظيم عبارة عن نظام منسق إداريا فالكل مسؤول عن نجاح المنظمة.
 -1طالما أن كل شخص شارك في صياغة أهداف المنظمة فليس هناك اختالف بين
أهداف المنظمة واألهداف الشخصية وبالتالي فإن التوجيه والمراقبة تنبع من ذات الفرد.
 -1إن الفهم المتبادل واإلحساس العالي بمسؤولية االلتزام تجعل الرقابة الذاتية ممكنة.
* النظرة لنهداف:
إن المدير قائد الفريق يعتبر نفسه مسؤوال ليس عن وضع األهداف للمنظمة ولكن ينظر إلى نفسه
مسؤوال عن التأكد من أهداف سليمة للمنظمة منسقة مع أهداف سليمة للفرد .المدير الفعال يقوم
بوضع أهداف المنظمة مع مرءوسيه ورؤسائه بحيث تكون هناك أهداف لكل منصب من المناصب
اإلدارية متفقة مع المناصب اإلدارية األخرى رأسيا وأفقيا.
* النظرة للزمن:
إن مفهوم المدير قائد الفريق للسلطة بأنها المستمدة من الوقت والموقف.
* نوع العالقات:
تعتبر العالقات لدى قائد المجموعة عالقات عضوية.
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* دنظرة متكاملــة للقيـادة:
ويتم توضيحها من خالل الشكل التالي:

مهارات القائي الناجح- :
من المهم أن دنذكر المهارات األساسية للقائي وهي:

20

 القيرة عل التخطيط :التخطيط هو أحد وظائف اإلدارة الرئيسية إضافة إلى التنظيم والتوجيه والرقابة،
وهو :وضع مجموعة من االفتراضات حول الوضع في المستقبل ثم وضع خطة تبين األهداف المطلوا
الوصول إليها خالل فترة محددة مع تقدير االحتياجات المادية والبشرية لتحقيق هذه األهداف بفاعلية
هدف يُسعى إلى تحقيقه وسيلة تحقيق الهدف

معيار ضبط جودة تحقيق الهدف

فوائي التخطيط:
االستعداد للطوارئ
رفع الكفاءة للعاملين بتحديد الوظائف والمسؤوليات
القدرة على التنظيم للموارد واإلمكانيات بوضعها في المكان الصحي

 20مهارات القائد الناجح  ،معلومات توثيقية عن كاتب المقال :د .محمد بن علي شيبان العامري .
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اإلحساس بروح الفريق والمشاركة بين العاملين
المساعدة على النمو والتطور لنفراد وللفريق وغيرها من الفوائد
معوقات التخطيط:
الجهل بأهمية التخطيط والحاجة إليه
الخوف من اإلخفاق والفشل
عدم وجود الوقت الكافي للتخطيط
الحاجة إلى موارد مالية ومادية لوضع الخطط ومن ثم تنفيذها
التعود على عدم التخطيط فهم يقولون :إنا وجدنا آباءنا على أمة
الخوف من تبعات التخطيط بالتكليف بأعمال جديدة مما يستدعي مقاومة التغيير
 إجادة التعامل مع اآلخرةن :البعض يبالغ بالقول إن اإلدارة ما هي إال مجموعة من االتصاالت .ويستند هذا
الرأي إلى نتائج األبحاث التي أثبتت أن المدير يقضي  %82من وقته في العمل باالتصال فهو يستمع
ويتحدث ويقرأ ويكتب المذكرات والتقارير.
لالتصال أهمية كبيرة فهو وسيلة رئيسة لتوجيه سلوك األفراد اتجاه األهداف المرغوبة ،توفر البيانات
والمعلومات وتنقلها إلى مركز اتخاذ القرار ،وتقرا بين األفكار والمفاهيم للعاملين وتوحد أنماط العمل ،تنقل
أفكار العاملين إلى مراكز اتخاذ القرارات.
 مهارة الحوار وإدارة النقاش :للحوار آداا يجب أن يتحلى بها كال المتحاورين منها:
التعامل بالحسنى مع المحاور أو المخالف ،أن يكون الحوار لطلب ال  ،اختيار الوقت والمكان
المناسب ،مراعاة المقاصد االيجابية عند الطرف اآلخر ،احترام الطرف اآلخر ،اإلنصاف والعدل مع
الخصوم.
 القيرة عل إدارة الوقت :عملية منظمة يتم من خاللها توزيع الوقت والموارد على األعمال التي تعود
علينا بأعظم النتائج المرجوة ،ومن أشهر قوانين إدارة األولويات قانون باريتو والمسمى قانون 92-82
ويعني هذا القانون أن  %82من النتائج كانت حصيلة  % 92من الوقت ،وعليه فان  %82من وقتك لم
تعطك إال  %92من النتائج وهنا مكمن السر في إحباط بعض الناس.
 تشكيل وإدارة الفرة الجماعي :عدد من األفراد بخلفيات مختلفة في المهارة والمعرفة ،يتم اختيارهم
من مجاالت مختلفة بالمنظمة ألداء مهمة محددة ومعروفة.
أبرز خصائص فريق العمل هي:
 يجمع بينهم هدف مشترك
 يشعر كل منهم بانتمائه للفريق
 توجد بينهم مهام وعالقات متبادلة
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 يشتركون في قيم ومبادئ متفق عليها لتنظيم سلوك وتصرفات الفريق أثناء أداء المهمة
 إدارة االجتماعات :إن الطريقة التي يتم بها التعامل مع االجتماعات التي يتم عقدها ،تحدد بشكل أساسي
مدى النجاح الذي يمكن أن تحققه هذه االجتماعات في بلوغ أهدافها ،وهذا ال يتوقف فقط على أسلوا
إدارتها أثناء انعقادها ،بل يتوقف أيضا ً على أسلوا اإلعداد المسبق لها ،وأسلوا المتابعة الالحقة لما تم
االتفاق على تنفيذه أثناءها.
 حل المشكالت واتخاذ القرارات :فوائد المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات أنها:
تحقق المشاركة لفهم المرؤوسين للقرار وقبولهم له
زيادة التزام المرؤوسين بتنفيذ القرار
استيعاا المرؤوسين ألهداف القرار
إشباع الحاجات العليا لإلفراد
الجماعة تمارس ضغوطا على أفرادها لقبول القرار واإلذعان له
زيادة فرص التعاون بين األفراد

ثالثا :منهجية اليراسة -:
اعتمدت هذه الدراسة علعى المعنهج الوصعفي ،معن خعالل اسعتعراض اإلطعار اإلداري المتعلعق بتنميعة
مهععارات القععادة اإلداريععين ،وتنميععة المعرفععة لععديهم ،وبععالرجوع إلععى الدراسععات السععابقة المرتبطععة بموضععوع
الدراسة ،إضعافة إلعى اسعتخدام المعنهج الميعداني لمحاولعة اختبعار فرضعيات الدراسعة ،والوصعول إلعى نتائجهعا،
وذلك باالعتماد على أداة خاصة تم تطويرها ألغراض هذه الدراسة.

مجتمع وعينة اليراسة-:
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في األندية الرياضية السععودية (بالمنطقعة الغربيعة لصععوبة
تنقل الباحث خار منطقته) والبالغ عددهم  922موظفاً .وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة
بلغت ( )422فرداً ،منهم ( )12قائداً ،و( )12موظفاً ،ويبين الجدول ( )4خصائص الععاملين فعي األنديعة محعل
الدراسة.
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جدول رقم ()4
توزيع العاملين في األندية الرياضية محل الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية
المتغير

فئات المتغير

العيد

النسبة المئوةة

الجنس

ذكر

422

%422

أنثى

صفر

صفر%

ثانوية عامة فما دون

1

%1

دبلوم متوسط

8

%8

بكالوريوس

89

%89

دراسات عليا

4

%4

أقل من  1سنوات

41

%41

من  42-1سنوات

48

%48

أكثر من  42سنوات

48

%48

المؤهل العلمي

الخبرة

أداة اليراسة:
استبادنة تقييم مهارات قادة األدنيةة السعودةة
تم تطوير أداة لتحقيق أغراض الدراسة من خالل الرجوع لندا النظري المتعلق بمهارات القيعادة ،واشعتملت
أداة الدراسة على جزأين:
الجزء األول :يتضمن الخصائص الشخصية (الجنس ،والمؤهل العلمي ،والخبرة).
أما الجزء الثاني :فقد خصص لقياس مهارات القيادة لدى رؤساء األندية الرياضية السعودية ،ويتضمن خمسعة
مبععادئ (التحسععين المسععتمر ،واالهتمععام بالععاملين ،والحععوافز والتقععدير ،وفععرق العمععل ،ومشععاركة العععاملين فععي
اتخاذ القرارات).
واعتمد فــي تطويــر أداة الدراسة على مقياس ليكرت الخماسعي ( )Likert Scaleوقعد تعم احتسعاا
خمسة أوزان للدراسة.
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ووزعت فقرات االستبانة ( )92فقرة لتشمل جميع فرضيات الدراسة المتعلقة بتنميعة مهعارات القيعادة
لرؤساء األندية الرياضية السعودية ،وذلك على النحو التالي-:
 الفقرات من ( )1-4تقيس مبدأ التحسين المستمر. الفقرات من ( )49-4تقيس مبدأ االهتمام بالعاملين. الفقرات من ( )42-42تقيس مبدأ الحوافز والتقدير. الفقرات من ( )94-48تقيس مبدأ فرق العمل. الفقرات من ( )92-99تقيس مبدأ مشاركة العاملين في القرارات.جيول رقم( )2متغيرات اليراسة والفقرات التي تقيسها في االستبادنة
اسـم المتغير

الفقرات التي تقيسه

التحسين المستمر

1-4

االهتمام بالعاملين

49-4

الحوافز والتقدير

42-42

فرق العمل

94-48

مشاركة العاملين في

92-99

القرارات

صيق أداة اليراسة وثباتها- :
تم عرض أداة الدراسة على عدد من المتخصصين في مجال اإلدارة الرياضية ،لمعرفة مدى
مالئمة ،وصالحية فقرات االستبانة لغوياً ،وانتمائها للبعد الذي وضعت ضمنه ،وتم األخذ بمالحظات
المحكمين وآرائهم ،وأعيدت صياغة بعض الفقرات في ضوء هذه المالحظات ،كما تم التأكد من ثبات أداة
الدراسة باالعتماد على معادلة كرونباا ألفا ،وكان معامل الثبات في االستبانة مرتفعاً.
ثبات أداة اليراسة- :
تعععم اسعععتخرا معامعععل االتسعععاق العععداخلي ألداة الدراسعععة ،درجعععة التوافعععق علعععى فقعععرات أداة الدراسعععة
باالعتماد على معادلــة كرونبــاا ألفــا ) ،(Cronbachs' Alphaوكانت معامالت الثبات لجميع المتغيرات،
مرتفعة وهي نسب ثبات جيدة ومقبولة في البحوث والدراسات اإلنسانية ،ويبين الجدول ( )9معامالت الثبات.

304

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار 0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

جدول رقم ()9
معامل االتساق الداخلي لكال من المتغيرات الثابتة
كرونباا

الفقرات

المتغيرات الثابتة

1-4

التحسين المستمر

2.28

49-4

االهتمام بالعاملين

2.82

42-42

الحوافز والتقدير

2.22

94-48

فرق العمل

2.81

92-99

مشاركة العاملين في القرارات

2.21

ألفا

أسلوب المعالجة اإلحصائية- :
تم استخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالختبار فرضيات الدراسة،
وهذه المقاييس هي :التكرارات والنسب المئوية ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
اختبار االنحدار المتعدد والبسيط.
تحليل متغيرات اليراسة- :
تم إجراء التحليل الوصفي لجميع متغيرات الدراسة وفقا ً إلجابات أفراد عينة الدراسة على
الفقرات الواردة في االستبانة ،حيث احتسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتم
ترتيبها حسب أهميتها النسبية استناداً لقيمة المتوسط الحسابي ،مع األخذ بعين االعتبار تدر
المقياس المستخدم في الدراسة ،و إلى ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت إليها الدراسة،
اعتمدت على معيار إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للفقرات أكبر من ( )2.1فيكون مستوى تقدير
أفراد عينة الدراسة مرتفعاً ،أما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ( )2.12 -9.1فإن مستوى
المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي متوسطاً ،وإذا كان المتوسط الحسابي ( )9.12فما دون فإن
مستوى المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي منخفضاً.
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دنتائج اليراسة- :
بناءا ً على ما جاء في اختبار الفرضيات ،تم استنتا النتائج التالية:
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر التحسين المستمر في تطوير مهارات القيادة لديهم.
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر االهتمام بالعاملين في اكتساا الخبرة العملية.
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر فرق العمل في االنسجام كفريق عمل بشكل جماعي.
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر الحوافز والتقدير في تحفيز أداء العاملين لديهم.
 التصور اإليجابي لدى القادة حول أثر مشاركة العاملين في القرارات في تطوير األداء اإلداري لديهم.
 التصور اإليجابي لدى القادة لمستوى الصفات القيادية المطلوا توفرها لديهم.

توصيات اليراسة- :
اعتمادا ً على ما تم التوصل إليه من النتائج ،واستكماال ً لمتطلبات الدراسة ،وإتماما ً لفائدتها ،فإننا نقدم
عددا ً من التوصيات نوردها فيما يلي:
 يجب على المستويات اإلدارية العليا في األندية الرياضية تحسين شروط العمل اإلضافي والعمل على
زيادة الحوافز المادية والمعنوية المقدمة للوظائف القيادية.
 من الضروري اعتبار القائد في األندية الرياضية شريكا ً أساسيا ً في عملية اتخاذ القرارات ،وبالتالي
إتاحة الفرصة المناسبة له في المشاركة باتخاذ القرارات.
 تشجيع القادة على التعاون والعمل الجماعي كفريق واحد واتخاذ القرارات في موقع العمل بشكل
جماعي.
 االهتمام بمقترحات القادة وآرائهم واألخذ بها لما يصب في مصلحة العمل.
 يجب على إدارات األندية الرياضية إدراك مدى أهمية مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات.
 إجراء المزيد من الدراسات والتقييمات السنوية وجمع االقتراحات بهدف تحسين مستوى العاملين
إداريا ً.
 القيام بدراسات أوسع في مجال هذه الدراسة وتشمل جوانب مختلفة وأكثر عمقاً ،حيث إن إجراء
دراسات أوسع سيكون كفيال ً بتحقيق معرفة أدق حول الجوانب التي تطرقت لها.
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المصادر والمراجع
( )1محمد حسنين العجمي ،القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ،ط ،9دار المسيرة للنشر والتوزيع
(عمان 9242 ،م ) ص 42
( )1مدحت أبو النصر ،قادة المستقبل ،القاهرة ،المجموعة العربية للنشر ،ط  ( ،4القاهرة 9222 ،
م)ص2
هيثم على حجازي ،المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المظلمات ،دار الرضوان للنشر
والتوزيع،
عمان ،األردن ،الطبعة األولى، 9241 ،ص.14
( )4د .كامل المغربي وآخرون ،أساسيات في اإلدارة ،الطبعة األولى ،دار الفكر للنشر والتوزيع،
4221م ،ص.441-442
( )1( )9أيمن النحاس ومحسن هالل ،مبادئ اإلدارة ،ط ،4مكتبة الوفاء القانونية (اإلسكندرية،
 9222م ) ص 992
()2

1

1نضال محمد الزطمة ,إدارة المعرفة و أثرها عل تمي ا ز ألداء؛ مذكرة مقدمة لنيل شهادة

ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة ، 2011.،ص  21 /اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2010. ،
 ،2011ص  21 /اإلسالمية ،غزة ،فلسطين2010،
()1

1

2سمراء كحيالت ،تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرةة رسالة مقدمة لنيل الماجستير

تخصص علم المكتبات ،كلية العلوم اإلنسانية و العلوم ، 2009.ص  33 /التجارية ،جامعة
منتوي ،قسنطينة ،الج ا زئر2008،

( 4 1 )1أميرة هاتف حداوي الجنابي ،أثر إدارة المعرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي ،رسالة
مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،تخصص علوم إدارة األعمال ،9224 ،ص  / 91كلية اإلدارة و
االقتصاد ،جامعة الكوفة ،العراق9221 ،
( 9 .9 . )4محمد عشماوي ،اإلدارة االستراتيجية في تنمية موارد بشرية ،منشاة المعارف
اإلسكندرية ،مصر ،9242 ،ص 922
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.65- 2عالء فرحان ،أميرة الجنابي ،إدارة المعرفة ،دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،األردن،
الطبعة األولى ، 2009،ص60
http://mawdoo2.com/%D%8AA%D%8B%2D%8B%4D8%2A%D84%2_%D%8
A%2D%81%2D%89%2D%8A%2D%8A%4D%8AF

جميع الحقوق محفوظة  ،© 2021الباحث لؤي عبد القادر محمد البغدادي ،المجلة األكاديمية لنبحاث
والنشر العلمي(CC BY NC) .
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التعدّديّة الّلسانيّة وانعكاساتها على تشكيل الهويّات السنغاليّة
Wuuteeglàkkyiak seen injeexital ci lóofóonugdoomisenegaaleyi(1).
إعداد الباحث /الشيخ مود بدر جوب
طالب باحث في معهد الدوحة للدراسات العليا ،الدوحة ،قطر
Email: Cdi001@dohainstitute.edu.qa

ّ
الملخص بالعربيّة:
تهدف الدراسة إلى استظهار العالقة القائمة بين اللغات ومتداولينها ،لتحقيق نتائج تتعلق بالتنوع اللغو ّ
ي في
السنغال ،مع بيان االستيعاب الحاصل إما من اللغات األجنبية على حساب اللغات الوطنية /المحلية ،أو على حساب
اللغات األجنبية؛ كل على حسب المنطقة .كما ستبين أن سكان الحضر مثل دكار تهيمن على هوياتهم اللغوية استخدام
األلفاظ الفرنسية ،تعبيرا عن المستوى الثقاف ّي أو اإلبراز عن مكانة تحضّرهم وحداثة لغتهم ،بينما يُهيمن على أهل
األرياف /القرى النائية طاب ُع التسلخ عن اللغات األجنبيّة كما يقوم تواصلُهم بشكل ملفت على اللغات المحليّة ،سواء
بالولوف أو بغيره من اللغات الوطنيّة .كذلك تهدف الدراسة أيضا إلى كشف الصراع الهويات ّي ما بين اللغة الفرنسيّة
واللغة العربيّة ،وأن الصراع بينهما ساهم بشكل مباشر على تشكيل هويات على األفراد؛ إداريّا واجتماعيّا ودينيّا
وفكريّا ،وحتى في المجال سياس ّي.
الكلمات المفتاحيّة :التعددية اللغوية ،التنوع اللغويّ ،االستيعاب اللغويّ ،الفكرانية ،الهوية ،السياسة اللغوية ،التخطيط
اللغويّ ،صراع الهويات ،اللغات المحلية ،اللغات األجنبية ،اللسانيات االجتماعية ،فرض اللغة.

ُ ْ
( )1العنوان باللغة السنغالية ُ(ولوف)Wolof /
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Linguistic pluralism and its implications for the formation of Senegalese
identities.
***
Cheikh Modou Badar DIOP
Doha institute for graduate studies
Qatar – Doha
Cdi001@dohainstiute.edu.qa

Abstract:
The study aims to highlight the relationship between languages and their users, in order to
achieve results related to the linguistic diversity in Senegal, while demonstrating the
assimilation obtained either from foreign languages at the expense of national / local
languages, or at the expense of foreign languages. Depending on the region. It will also
show that urban population such as Dakar dominate their linguistic identities by using
French vocabulary, as an expression of the cultural level or highlighting the status of their
civilization and the modernity of their language, while the people of remote
countryside/villages are dominated by the character of dissociation from foreign
languages and their communication is noticeably based on local languages, whether In
Wolof or other national languages. The study also aims to uncover the identity conflict
between the French language and the Arabic language, and that the conflict between them
contributed directly to the formation of identities on individuals. Administratively,
socially, religiously and intellectually, and even in the political sphere.

Key words: Multilingualism, linguistic diversity, linguistic comprehension, ideology,
identity, linguistic politics, linguistic planning, identity clashes, local languages, foreign
languages, sociolinguistics, imposing language.
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المقدّمة:
إن حضارة الولوف هي أكثر من مجرد اإلهمال ،بل أصبحت في ط ّي النسيان ،بما أننا توقفنا عن تعليم السود
في السنغال بلغتهم الخاصة .فمهما يقوله المرء عن ذلك ،يجب تعليم السود بلغتهم األم ،وبدون ذلك لن تكون هناك
ٌ
مؤسسات دائمة وال حضارة .فعال ،ما فائدة الكلمات الفرنسية أو اإلنجليزية التي يكررها شاب أفريق ّي عندما ال يستطيع
أن يفهم ما تعنيه هذه الكلمات في لغته؟ لذلك هو في النهاية يشعر باإلحباط ....من السهل جعل الشاب الفرنس ّي يفهم أن
( courirجرى) و( dormirنام) أفعال محايدة ،لكن الشاب األسود لن يفهمها إال إذا كان يعرف ما تعنيه هذه الكلمات
نفسها بلغته .ومن ثم أستنتج أنه من الضرور ّ
ي للغاية أن نبدأ تعليم األفارقة بلغتهم الطبيعية ).(2
إن هوية السنغال ّي قبل االستعمار تختلف عن هويته ما بعد االستقالل .يتفق الجميع أن اللغة الفرنسية لغة أجنبية
وصلت إلينا بحموالتها الثقافية والفكرية والفكرانية من خالل الرجل األبيض ،فرضها على السنغاليين بمنطق القوة
وآلة البندقية .استعان في ذلك من خالل التعليم من الدرجة األولى ،فأنشأوا أوّل مدرسة فرنسية في سين لوي) (3وجعل
الدراسة إجبارية ،قائمةً على اللغة الفرنسيّة المحضة لدرجة أن فُصل ،بموسوم من القيادة الفرنسية ،المكلَّفُ في تنفيذ
خطة أعمال ذلك المشروع التغريب ّي ،والموصول عن العمل هو جون دارد ( ،)jean dardبذريعة عدم كفاءة منهجه
في إعمال تلك الخطط الفرنسية .وفي الحقيقة ،فُصل الرجل ألنه ،بدال من تعليم السنغاليين باللغة الفرنسية ،بدأ في
تعليمهم لغتهم األم ( ُولُوفُ ) ،مستعينا بها لتعليمهم الفرنسيّة ،ما أثار استياء السلطات االستعمارية .غير أنه ظ ّل متمسكا
برأيه حيث قال" :أستنتج أنه من الضرور ّ
ي للغاية أن نبدأ تعليم األفارقة بلغتهم الطبيعية ...إن حضارة الولوف هي
أكثر من مجرد اإلهمال ،بل أصبحت في ط ّي النسيان ،بما أننا توقفنا عن تعليم السود في السنغال بلغتهم الخاصة" ).(4
ال يعني هذا أن السنغاليين يتكلمون لغة واحدة ،بل إنهم شعب متعدد اللغات /اللسان ،وإن كانت لغة الولوف ،لغ ِة
والرْ  ،و َما ْن ِدي ْغ ،وج َ
يريرْ  ،وبَ ْمبَ َرا ،والبُ َ
ُوال ،وسُونِ ْن ِك ،تكون
أغلبية السكان ،مهيمنةً على باقي اللغات الوطنية .فهناك ِ
الس ِ
هذه العناصر مجموعة اللغات الرسمية في الدستور السنغالي الحال ّي .أشير هنا إلى أن أغلب هذه األعراق ،إضافة إلى
لغتهم األم ،يتكلمون لغة عرق الولوف بالتوازي مع لغاتهم ،ما ش ّكل فيهم تعدديا لغويا وليس فقط ثنائ َي اللغة ،وبالتالي،
فه ْم ،مع ما تحمل كل لغة من األفكار والثقافة ،شعبٌ متعدد الهويات والثقافات .وهذه التعددية اللغوية انعكست على
جميع حيثيات حياتهم الثقافية والفكرية واالجتماعية والسياسية والدينية ،لدرجة أنك يمكن أن تُح ّدد انتماء/هوية الشخص
الدينية أو الطرقية (االنتماء الصوف ّي) انطالقا من لغته األ ّم /الثانية ،كذلك يمكن تحديد انتماءه الحزبي في بعض
األحيان .فعلى سبيل المثال؛ يهيمن فيمن يتكلمون لغة الولوف أنه ينتمي إلى الطريقة المريدية ،وفيمن يتكلم لغة البوالر
أنه من الطريقة التيجانية ،والجوال أنه مسيح ّي ،والسيرير أنه مسلم ،ويشترك كل هؤالء في اللغات األجنبية مثل
الفرنسية ،كما أن المزيد والمزيد من أعضاء هذه المجموعات العرقية األخرى يعتبرون أنفسهم ولوفا أيضا بصفتها لغة
مشتركة.

(2)Dard, J. (1826). Grammaire Wolofe, ou méthode pour étudier la langue des noirs qui habitent les royaumes de Bourba-jolof, de
Walo, de Damel, de Bour-sine, de Saloume, de Baole, en Sénégambie. Paris: imprimerie royal. Avant-propos.
( )3مدينة في السنغال كانت العاصمة األولى للسنغال ،كما كانت مقاطعة من دولة فرنسا أيما االستعمار ،وهناك فتحوا املدرسة األولى .1856
(4) Ibid., p. Avant-propos.
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مشكلة الدراسة:
من اإلشكاالت الحضارية أن السنغاليين يتحدثون باللغات المحلية على نطاق واسع ،لكنها مستبعدة من نظام
التعليم ومن التدابير الرسمية للدولة ،على الرغم من وجود لغات محلية أخرى يقرب إلى عشرين ،ومع ذلك ال نكاد
نجد التعددية اللغوية في المدرسة وهذا انعكاس على الهوية السنغالية ،وخاصة عند المدن الكبيرة مثل داكار وباقي
األقاليم ،في حين أن الفرنسية ،اللغةَ الرسمية لإلدارة والتعليم واألنظمة القضائية ،ال يفهمها سوى حوالي  ٪02من
السكان ،فإن الولوف هي األداة الرئيسية التي يمارسها ويفهمها أكثر من  ٪02من السكان) ،(5هل هذا يعني أن التعددية
في السنغال متحيزة؛ تتجلى في الحياة اليومية وتغيب عن موطن تكوين الهويات (المدرسة) وصناعة األفكار،
وبالتالي ،تعطي انطباعا ثقافيا آخر؟
من ناحية ،يتم تنظيم التعددية اللغوية في داكار حول ثالثة أقطاب موحدة وهي الولوف ،اللغة السائدة للبيئة،
والفرنسية واللغات العرقية األصلية للمهاجرين .في  ،Ziguinchorتعد التعددية اللغوية أكثر تنوعًا ،بحيث يمكن أن
تكون األسرة الحضرية السنغالية متعددة اللغات بشكل بارز ويتم تكوين األفراد في إطار هذه التعددية اللغوية ،األمر
الذي يطرح مسألة أهمية اللغة األم أو فئة اللغة األصلية.
هناك مشكلة أخرى ،حيث إن اإلعالم السنغال ّي ساهم في نشر هذه التعددية اللغوية ،على مستوى الشعب من
خالل ّ
بث مسلسالت أجنبية وبلغة أجنبية أغلبها فرنسية ،وال يو ّفر للمشاهدين ترجمة/الحاشية السينمائية ()subtitling
باللغات المحلية ،باإلضافة إلى اإلعالم الرقمي والصحافة المكتوبة ،وكلها تكتب بالفرنسية ،ما أدى إلى أن انعكست
بمعالم هوياتية على الشخصية السنغالية ،أثرت في تكوين ثقاف ٍة ورؤي ٍة تعدديّة لديه.
وال يمكن في أي حالة من األحوال تفكيك السنغاليين من اللغة العربية بمكوناتها الدينية والثقافية والحضارية
والهوية اإلسالمية .رسخت اللغوية العربية لدى السنغاليين أنماطا من المعالم الهوياتية تشكلت من خالل وصول
اإلسالم واللغة العربية إلى المنطقة عبر بوابة التجار المغاربة.
إن السنغال من البلدان اإلسالمية التي يدرس أبناؤُها باللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية .لقد كانت العربية
لغتهم الثقافية والتعليمية والدينية وحتى في المعامالت اإلدارية والمراسالت الرسمية قبل االستعمار .فكان اكتساب
مقترنا بدخول الفرد في اإلسالم ،حيث يبدأ بحفظ القرآن الكريم وتعلم الفرائض ال َعينية ،ألنه يتعلم تلك
اللغة العربية
ِ
األمور بالعربية الفصيحة "إنهم يشبهون العرب ،ومعظ ُمهم يتكلمون العربية ألنهم يتعلمونها في مدارسهم").(6
هكذا أصبحت اللغة العربية قبل مجيء االستعمار ،ومع انتشار المدارس القرآنية ومعاهد التعليم ،لغةَ أهل
السنغال وجزءا كبيرا في هويتهم الدينية واإلدارية ،حتى إذا كانوا يكتبون باللغة ال ُولُوفيَّة ،فهم يكتبون باألحرف العربية
عموما ،إضافة إلى تسرب مفردات ومصطلحات دينية كثيرة من المعجم العربي إلى اللغة ال ُولُوفِيَّة ،إال أن فترة
االستعمار كانت مرحلة انحطاط وهبوط سهم اللغة العربية في السنغال،

(5)Martine Dreyfus et Caroline Juillard. (2004). le plurilinguisme au Sénégal: Langue et identités en devenir. Paris: kathala. P. 8.
املغربي .املغرب ،الرباط :جامعة
()6الودغيري ،عبد العالي .)1122( .اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بالغرب اإلفريقي ومالمح من التأثير
محمد الخامس-أكدال .ص .101
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نتيجة العوامل المضادة لكل ما يمت بصلة إلى اإلسالم بشكل عام ،بما في ذلك التعليم العربي اإلسالمي في
نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن الواحد والعشرين.
يجدر اإلشارة إلى أن الحرب الثقافية من الغرب لم تمنع سكان السنغال من تعلم اللغة العربية وثقافتها الدينية،
لكن ض ُمور مستوى حضورها وتأثيرها شهدا انخفاضا حا ّدا بفعل الغزو الثقاف ّي الفرنس ّي.

أسئلة الدراسة:
للوصول إلى نتائج تبيّن وجود تفاعالت وتأثيرات بين اللغات األجنبية /المحلية على هوية سكان السنغال،
طرحنا مجموعة من األسئلة المر ّكبة وذلك لمحاولة تشخيص اإلشكالية وإعادة تركيبها من خالل المقاربات المنهجية:
.1

هل هناك انعكاسات هوياتية انطالقا من تعدد اللغات على الهوية السنغاليين ،سواء على مستوى من يعيش في

الحضر أو القرى ،وكيف تتجلى هذه االنعكاسات؟
.0

هل هي إيجابية أو سلبية على هوياتهم الدينية والوطنية والفكرية والعرقية والسلوكية ،وهل سببت التعددية

اللغوية صرا َع الهويات في السنغال؟
.3

كيف تنعكس جدلية الفرنسية والعربية على هوية المواطن السنغال ّي على حساب اللغات المحلية؟
مناهج تحليل المعطيات:
تدخل الدراسة ضمن مجال حقل اللسانيات ،لذلك ستعتمد على نظرية اللسانيات االجتماعية ،وعلى المقاربات

اللغوية االجتماعية ،لكن هذا ال يمنع من أن نستعين بباقي المناهج ،بحكم إيماننا على القاعدة اإلبستمولوجية القائلة :إن
المناهج تتكامل فيما بينها؛ لذلك سنجد استعانة بالمنهج التاريخي ،وبالتحليل الوصفي لمضمون المعطيات.

بنية الدراسة:
قسمنا البحث إلى مقدمة وهي التي بين أيدينا ،وإلى محاور وخاتمة.

المحاور:
 .１اللغات السنغالية وتشكيل الهوية:
 .２اللغة العربية مصدر للهوية:
 .３االستعمار وفرض اللغة الفرنسية.
 .４التعددية اللغوية وعالقتها بالهويات.
 )1الهوية الدينية وعالقتها باللغة.
 )0صراع الهويات بين اللغات األجنبية واللغات الوطنية.

الخاتمة
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حدود الدراسة:
تحيط الدراسة مجال وصول اللغات األجنبية إلى أرض السنغال؛ وهذا يعني أنها تؤ ِّ
طر منذ دخول اللغة
العربية إلى اليوم ،بما في ذلك وصول الفرنسية مع االستعمار الفرنسي للسنغال ،إضافة إلى األماكن التي تهمين فيها
لغةٌ وطنية معينة على أخرى ،أو على اللغات األجنبية والعكس كذلك.

أهمية الدراسة:
تُح َّدد األهمية من خالل األهداف التي ستحققها ،والنتائج الدراسية التي ستخرج بها ،غير أنه يمكن القول إنها
تطبيق عمل ّي جديد على مستوى اللغة في السنغال وعالقتها بتشكيل الهوية لدى األشخاص ،إلى جانب اكتشاف األفكار
التي تُمرّر عبر منافذ اللغة ،كذلك من األهمية إثباتها على وجود الهويات اللغوية التي تَ ْع ِكس على باقي الهويات
األخرى.
المحور األول:
اللغات السنغال ّية وتشكيل الهو ّية:
بدأت الجهود األولى في الدراسات الجادة للغات السنغالية في أعقاب الحروب النابليونية .فإن اإلدارة
االستعمارية الجديدة التي أرسلتها حكومة االستعادة من قبل  Bourbonإلى السنغال تض ّم بعض المعارضين الملتزمين
لتجارة الرقيق ،من بينهم اثنان من المؤلفين األوائل لألعمال اللغويّة على مستوى الّلغات السنغاليّةُ ،جو ْن دارد وجاك
فَرا ْن ُسوا روجر  .roserأُرسل دارد ،وهو مد ّرس رياضيات ذو خلفية متواضعة ولكنّه ُمجهَّز بشهادة البكالوريوس في
العلوم وأحدث النظريات التعليميّة ،إلى سانت لويس (مدينة في السنغال/العاصمة األولى) إلنشاء مدرسة لألفارقة

)(7

مختلطي األعراق ،الذين يعيشون داخل المستع َمرة الصغيرة.
وألجل األشخاص
ِ
ُعيّن روجر مديرا لمحطة زراعية ملكية؛ بعد ذلك ( )1201-1200أصبح حاك ًما للمستعمرة ،وك ّرس نفسه
ألجنّدة االستعمار السلميّة لمساعدة المنطقة على التعافي من آثار تجارة الرقيق من خالل تعزيز التنمية الزراعية
ً
والعمل التعاقد ّ
أعماال عن اللغة
ي .في أثناء وجوده في السنغال ،تعلّم كلٌّ من دارد وروجر لغةَ ال ُولُوف ،ونشر ك ّل منهما
بعد عودتهما إلى فرنسا (دارد 1201 ،1201؛ روجر  .(8))1201 ،1202قبل عام  ،1232تم توثيق عدد قليل من
الّلغات اإلفريقيّة األخرى كما كانت في ُولوف .رأى ك ّل من دارد وروجر أعمالهما اللغويّة مساهمةً في ح ّجة ضد تجارة
الرقيق ،على أساس المساواة اإلنسانية األساسية التي ُكشفت عنها في اللغة .كما كتب دارد "لكل شعب عاداته وتقاليده
وروحه المختلفة؛ لكن جميع الرجال لديهم ذكاء متسا ٍو") .(9ويضيف روجر" :لقد عرف هؤالء [السنغاليون] كيف
يمنحون الولوف الكثير من التماسك والرقة واالنتظام .ما هي التركيبات ،أي روح منظمة  ...الفرصة ال تخلق شيئًا مثل
هذا .يفترض هذا العمل مسبقًا وجود شعب موهوب بحكم واضح ،وتنظيم [فكري] سعيد،
(ّ 7
)أول مدرسة رسمية في أيام االستعمار .كانت تضم أبناء النخبة السنغاليين وبعض الجاليات الفرنسية.
(8)Dard, J. (1826). P. 22.
(9) Ibid., p. 22
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والذي ،على الرغم من التحيّزات العبثية المستوحاة غالبًا من لونهم ،ليس لدى البشرية ما تخجل منه") .(10لكن
إذا كان السود أذكياء على ح ّد سواء ،فإنهم لم يكونوا ،في نظر هؤالء المؤلفين ،متح ّ
ضرين بنفس القدر .ال يمكن أن
تأتي "الحضارة" إال بالتعليم؛ تعليم دين ّي مسيح ّي ومحو األمية .وبسبب هذا االفتقارُ ،وصف األفارقة بشكل سلبي
("غير متحضر"" ،غير معلوم")؛ أو في حالة طبيعية؛ أو في حالة بائسة سببها نهب تجارة الرقيق).(11يذهب دارد إلى
أن على فرنسا واجبا أخالقيّا على الشعب السنغالّي نتيجة اآلثار السيئة لتجارة الرقيق وواجب التقديم التعليمات إلى
إفريقيا:ذلك أنه يرى أن ح ّل هذه المشكلة الثقافية في تعليمهم" ،إِ َذا أخذ المرء عنا َء تعليمهم القراءةَ والكتابة والحساب
بلغتهم الخا ّ
صة ،فيمكنهم في وقت قصير جدًا أن يأخذوا مكانهم بين الدول المتحضرة".

)(12

تساهم اللغة هنا في تحديد هوية الفرد لدى اآلخر الذي ينظر إليه من زاوية األفكار ،التي تتحصّ ل وفق اللغة التي
يتكلم بها أو تكوّنت أفكا ُره من خاللها ،وبالتالي ،فهناك من ذهب إلى تصنيف أصحاب اللغات المحليّة بغير "التحضر"
و"الجهل" ،وذلك ألنّهم لم يتلقوْ ا تعليمات دينيّة عن طريق التعليم المسيح ّي ،وعليه ،يجب تعليمهم عبر اللغة الفرنسية.
بينما يرى دارد أن حضارة السود

)(13

ال يمكن أن تتحقق إال عبر تعليمهم وبلغتهم األم ،ألن أسباب التحضر ،على

خالف من يرى أن التحضر يجب أن يكون بنمط الغرب ،يجب أن يبدأ من لغة الفرد؛ يتعلم بها إذا ما أراد أن يُحقق
االستقاللية الفكرية والهوياتية ،دون التبعية أو التسيّب في استيعاب اللغات األخرى على هوياته .وهذا يتوافق مع ما

ذهبت إليه السنغاليّة اللسانية أرام فال جوب [(14)]Arame fall DIOPحيث قالت" :إن اللغة الوطنية هي ناقلة
للمعرفة .فتع ّلم لغة أجنبية في ّ
ست سنوات مضيعة للوقت .لقد ذكرها علماء الرياضيات .في الواقع ،يستغرق الناس وق ًتا
طوي ً
ال في تعلم اللغة لفهمها") .(15إذا كانت سياسة اكتساب المعرفة ضرورة حتمية لتنمية البلدان األفريقية على مستوى
الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية ،يبقى أن يكون تنفيذها يمر بالضرورة عبر اللغات المحلية .وهذا يوافق مع
قوإليرْ ِو ْ
ين(" :)Irvineلم تكن الحضارة احتكا ًرا فرنسيًا ،بل كانت شرطًا قد تطمح إليه أي دولة ،ومن خالل لغتها
ِ
الخا ّ
صة") ،(16وعليه يمكن للسنغال ،بل ينبغي ،أن تبني مصاد َرها التنموية والثقافية والهوياتية على لغاتها الوطنية
وليست على لغة أجنبية!
فالثقافة والحضارة القومية ال تُحفظ من خالل لغة أجنبية ،ألن األفكار والفكرانيات ( ،)Ideologyتُحافظ عليها
لألجيال القادمة من خالل اللغة التي أنتج ْتها ويُف ّكر بها أه ُل تلك اللغة .فال فرنسا وال إنجلترا تق ّدمت وحافظت على إرثها
الثقافي ّّالهويات ّي بلغة أجنبية أخرى.

(10) Ibid., p.01
(11) Irvine, J. T. (1993). Mastering African language:The Politics of Linguistics in NineteenthCenturySenegal. Social Analysis: The
International Journal of Social and Cultural. Practice, 33. P. 30.
(12)Dard, J. (1826). P.14.
( )13يستخدم دارد كلمة "السود"  noir / blackتعبيرا عن الشعب السنغالي.
()14حصلت السيدة أرام فال جوب على دبلوم الدراسات العليا في اللسانيات من جامعة الشيخ أنت جوب بداكار .ثم انضمت إلى املعهد األساس ي
ألفريقيا السوداء ( )IFANفي عام 2691؛ ركزت كل أبحاثها في قسم اللسانيات حتى اآلن على اللغات األفريقية.
15
( ) Sudonline.sn. (2013, fev 18). Actualite de la pensee de Cheikh AntaDiop Les langues nationales, véhicule du savoir. Récupéré sur
www.halima.com : https://bit.ly/3eT9TeV.
(16) Irvine, J. T. (1993).
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أشارت أرام فال جوب[ ]Arame fall DIOPإلى أن "كوريا قامت بعمل مه ّم في تطوير اللغة الكورية التي
يتم تدريسها في المدارس العامة ،بينما أرادت السنغال التطور بلغة ليست لغتها .دافع الشيخ أنت جوب منذ عام 1112
عن هذه القضية المتعلقة بسياسة اللغة التي تتكيّف مع واقعنا الثقاف ّي ومتطلباتنا التنموية”.

)(17

إن تهميش اللغات المحلية الوطنية خلّف آثارا سلبية على هوية الفرد السنغال ّي وساهمت في تشكيل أجزاء من
جوانب هوياتهم فكرية والمعرفية .بل تع ّدى األث ُر السلب ّي على الهوية ليصل إلى مصدر األفكار ،تقريبا ،ابتدا ًء من
السنغال إلى جميع المستعمرات الفرنسية ،فكأنهم يشتركون في نفس المرض وبنفس األسباب .هكذا ألقى األنثربولوج ّي
السنغال ّي الشيخ أنت جوب خطابا على شباب دولة نيجير ()nigerقائال"(18):في كثير من األحيان ،يشبه المستع َم ُر إلى
حد ما ،أو المستع َمر المح َّر ُر ،هذا العب َد من القرن التاسع عشر ،الذي تم تحريره ،حيث ذهب إلى عتبة الباب ثم عاد إلى
المنزل ،ألنه لم يعد يعرف إلى أين سيذهب ،حيث أن الوقت الذي فقد فيه حريته هو نفس الوقت الذي تعلّم فيه التبعيّة،
وكذلك هو نفس الوقت الذي تعلّم فيه التفكي َر من خالل سيده") .(19والتفكير من خالل أفكار سيّده ال يكون إال عبر لغته
ألن اللغة وعاء للهويات الثقافية .فلما كان اإلنسان السنغال ّي /المستع َمر من فرنسا ،عدَل عن التفكير بلغته صار مسلوب
بعض ّ
الهوية .والدليل عليه َّ
الطالب الفرنسيّة على الشيخ أنت جوب ع ّدة أسئلة متعلّقة بالهويات والثقافات
أن طرْ ح
ِ
اإلفريقية في مجالها الفكريّ /المعرف ّي ،فل ّخصها في قوله:
"كل األسئلة التي طرحتموها عل ّي ت ُعود إلى سؤال واحد وهو ‘متى سيعترف بكم البيض؟’بينما ترون أن
تر ّن بيضا َء! لكن ما تقولونه أمر خطير ،ألنه إذا كانت المساواة الفكريةّ ملموسةً بالفعل ،فيجب على إفريقيا -في
الحقيقة ِ
الموضوعات المثيرة للجدل (مثل األصل األفريق ّي للحضارة اإلنسانية األولى) -أن تكون قادرة على الوصول إلى
حقيقتها من خالل فكرها الخاص ،ثم التحقّق والتم ّس ك بهذه الحقيقة حتى تعرف اإلنسانية أن إفريقيا لن تكون مجروحة
بعد اآلن ،وأن الفكرانيِّين (األيديولوج ِيين) سوف يضيّعون أوقاتهم ،ألنهم سيصادفون ذكاء متساويا ً يمكن أن يواجههم
في البحث عن الحقيقة.لكنكم مقتنعون ،بأنه ،ولكي تكون الحقيقة صحيحة وموضوعية ،يجب أن تكون بيضاء اللون.
غير أن هذه ال ُعقدة في روحنا يجب أن تختفي ( .)...إذا لم أكن عميق االقتناع بقدرة كل عرق على قيادة مصيره الفكريّ
والثقاف ّي ،فسوف أُصاب بخيبة أمل ،فماذا سنفعل إذا؟").(20
يرى أحمد ُمختار ا ُمبُوْ )]Ahmad MokhtarMBOW[(21أنه "لن نخرج أبدًا من الوضع الذي نجد أنفسنا
عليه ،إذا لم ننجح ،نحن أنفسنا،
(17)Sudonline.sn. (2013, fev 18).
(18) Diop, C. Anta. (2013). Allocation de Cheikh AntaDiop à la jeunesse du Niger. SARL NAQD, 30. P. 215 à 216.
()19منشورة في هذا الرابط ّ https://www.cairn.info/revue-naqd-2013-1-page-215.htm
أنبه إلى أن الباحث قد ال يصل إلى املقالة ألن الجريدة
ُ
ُ
تفرض لغير املشتركين رسومات.
(20) Ibid., p. 216.
سنغالي .كان أستاذا للتاريخ .شغل عدة مرات منصب وزير في بالده واملدير العام لليونسكو ملدة ً 21
ّ
عاما .ألقى هذا
()21أحمد مختار امبو سياس ّي
الخطاب
ً
في عام  1112عندما كان يبلغ من العمر  21عاما ،وافق على رئاسة الجمعية الوطنية السنغالية التي أطلقتها جبهة (SiggilSenegaalالترجمة الحرفية:
َر ْف ُع السنغال؛ بمعنى ْرفع راية السنغال) والتي جمعت ملدة عام ً
تقريبا أحزاب املعارضة الرئيسية في السلطة في عهد الرئيس عبد هللا واد وعشرات من
منظمات مختلفة .وألنه يتمتع بالخبرة والوعي بمسؤولياته ،فقد التقى ً
سابقا برئيس الدولة وممثلي املجتمع املدني وكبار الشخصيات الدينية  .4في 14
ً
رسميا إغالق الجمعية.
مايو  1116ثم أعلن
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في الحصول على المعرفة التي هي األعلى في العالم وأن نكون مساهما أيضًا في خلق المعرفة") ،(22وبالتالي،
فإن الهوية السنغالية تتق ّوى وتتحقّق من خالل وعيها بأهمية لغاتها المحليّة وما تت ّ
ضمنها من المق ّومات الحضاريّة
والثقافيّة والمعرفيّة ،وأن اإلنتاج المعرف ّي ال يكون بلغة أجنبيّة ،وعليه ،ينبغي إعادة صياغة السياسات اللغوية في
السنغال مع إعادة االعتبار إلى الّلغات الوطنية في المجاالت الثقافيّة وإنتاج المعرفة وتكوين الهويات السنغالية ،ألنها
تَحمل مق ّومات هويات السنغاليِّين من سلَفهم إلى خلَفهم.
قد يعود تراجع الوعي بأهمية الّلغات القوميّة لدى الشعب إلى تأ ّخر انفتاح الجامعات السنغالية والمؤسسات

االجتماعية الفاعلة عن الدراسات التداوليّة للّغة ،ولم تتجاوز الحركات النخبويّة النشطة مثل "الجمعية الوطنية السنغالية
التي أطلقتها جبهة  SiggilSenegaalبرئاسة الشيخ أنت جوب ،حدو َد اإلطار النخبويّ ،ولم يكن الشعب آنئذ واعيا ً
و ُمدركا الجوانب التداولية للغاتهم ،وكيف هي وعا ٌء لألفكار وقوةٌ في تكوين هويتهم القومية إضافة إلى أهميتها في
تحقيق االستقالل المعرف ّي والثقاف ّي.
من األهمية بمكان ،أن ينفتح المجتمع على باقي المجتمعات البشرية وعلى ما عندهم من األشياء اإليجابية ،حيث
ي يرى العالم ويُفسّره بشكل أكثر رحابة وانفتاحا من األحاد ّ
إن المتع ّدد اللغو ّ
ي اللغويّ ،لكن ،لكي يتحقق الحفاظ على
الهوية دون أن يتعرض لالستيالب والتمييع ،فعلى المجتمع أن يحقِّق الحصانة والمناعة اللغوية الهوياتية لتقدر على
ي عن المؤثّرات الفكرانية من اللغات األجنبية األخرى على المستوى الثقاف ّي والفكر ّ
التصد ّ
ي.
المحور الثاني:
اللغة العربية مصدرا للهوية:
ضآلَةَ نسبة المتكلّمين بالعربية ،وهذا يرجع إلى اعتبارات
إن معظم اإلحصاءات الرسميّة في السنغال تُظهر َ
فكرانيّة ،هي من ِوراثة الخطوات المنهجيّة لما بعد االستقالل لمحاولة االستيعاب اللغو ّ
ي وتَدخل ضمن السعي لفرنسنة
الشعب السنغال ّي وفرض اللغة الفرنسية المستع ِمرة عليهم ،لذلك ال تكاد تجد تسجيال لنسبة السنغاليِّين المتكلِّمين
بالعربية ،في حين ،يكتفون بتسجيل الجاليات المتح ّدثة بها فقط دون اعتبار السكان األصليِّين من المسلمين المتع ّدد
اللغات.

)(23

(22)Sudonline.sn. (2013, fev 18).
( )23قامت جامعة  lavalبشراكة مع الحكومة السنغال إلجراء هذه اإلحصاءات اللغوية ،باإلضافة إلى إضافة معظم السياسات اللغوية في السنغال.
أشير هنا إلى أن األرقام في الخطاطة كانت ترجع لسنة  2012ولم تغط أيضا األوضاع ما قبل االستعمار الفرنس ي على السنغال ،لذلك لم ّ
تسجل
النسبة العربية من الشعب .للمزيد من املعلومات اتبع هذا الرابط[ :النص باللغة الفرنسية].
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/famnigero-congolaise.htm#ouest-atlantique
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.)2020 ، بشراكة مع الحكومة السنغاليةlaval  (جامعة. اللغات المتداولَة في السنغال:)1( جدول رقم
Populat Pourcent
Langue maternelle
ion
age
5 208
Wolofs et Lebous
39,7 %
wolof
000
Peuls,
Poulars,
3 452
Fula,
26,3 %
peul
000
Toucouleurs,
1 376
10,5 %
sérère
Sérères
000
Malinkés (Malink 1 296
malinké (malinka,
9,8 %
a)
000
mendé)
318
Diolas (Joolas)
2,4 %
diola
000
281
2,1 %
soninké
Soninkés
000
134
1,0 %
arabehasanya
Mauresblancs
000
121
0,9 %
mandjaque
Mandjaques
000
kriolu (créole de GuinéeCréoles de Haute- 118
0,9 %
000
Bissau)
Guinée
96
0,7 %
balante
Balantes
000
70
Bambaras
0,5 % bambara (bamanankan)
000
(Bamanakan)
61
0,4 %
arabelibanais
Arabelibanais
000
47
Jahanques
0,3 %
jahanque (jahanka)
000
(Jahanka)
47
0,3 %
français
Français
000
43
0,3 %
ndut
Ndut
000
37
0,2 %
soussou (susu)
Soussous (Susu)
000
37
Mossi (Moorés)
0,2 %
mòoréoumossi
000
34
0,2 %
créolecapverdien
Métis
Ethnie

www.ajrsp.com

Affiliation linguistique
groupeouest-atlantique
groupeouest-atlantique
groupemandingue
groupemandingue
groupemandingue
groupemandingue
famille afroasiatique (sémitique)
groupeouest-atlantique
créole portugais
groupeouest-atlantique
groupemandingue
famille afroasiatique (sémitique)
groupemandingue
langue romane
groupeouest-atlantique
groupemandingue
groupegour
créole portugais
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capverdiens
Mancagnes (Man
kanya)

000
34
000
28
000
21
000
19
000
18
000
15
000
15
000
14
000
13
000
12
000
12
000
11
000
10
000

0,2 %

mancagne

groupeouest-atlantique

0,2 %

arabehasanya

famille afroasiatique (sémitique)

0,1 %

wamei (wamey)

groupeouest-atlantique

0,1 %

bayotte

groupeouest-atlantique

0,1 %

gusilay

groupeouest-atlantique

0,1 %

oniyan

groupeouest-atlantique

0,1 %

kerak

groupeouest-atlantique

0,1 %

laalaa

groupeouest-atlantique

0,0 %

bandial

groupeouest-atlantique

0,0 %

arabesyrien

famille afroasiatique (sémitique)

0,0 %

palor

groupeouest-atlantique

0,0 %

yalunka

groupemandingue

0,0 %

xaasongaxango
(khasonké)

groupemandingue

9 400

0,0 %

bainouk-gunyaamolo

groupeouest-atlantique

9 600
7 200
6 200
6 200
6 100
4 300

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

karon
kuwaataay
mlomp
papel
crio
bédik

Zenaga

2 500

0,0 %

zenaga

Badjara

2 100

0,0 %

badyara

groupeouest-atlantique
groupeouest-atlantique
groupeouest-atlantique
groupeouest-atlantique
créoleanglais
groupeouest-atlantique
famille afroasiatique (berbère)
groupeouest-atlantique

Arabessaharien
Wamei
Bayottes
Gusilay (Kusilay)
Bassari
Keraks
Lala
Bandials
Arabessyriens
Palors (Falors)
Yalunka
Khasonkés
Bainouks
(Karonés
et
Samiks)
Karons
Kwatay
Mlomps
Papels
Créolesanglais
Bédiks
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groupeouest-atlantique
groupeouest-atlantique
-

)cassanga (kasanga
cobiane
-

-

-

500 0,0 %
400 0,0 %
57 000 0,4 %
13 098
100,0 %
700

Cassanga
Cobianes
Autres
Total

فكما نجد في الجدول (رقم ( ،))1لم يؤخذ في االعتبار إال العربُ الحسّانيّة) (24من  ٪1,0والعربية اللبنانيّة 0,4
٪؛ وهذه الفئة لم يكن لهم وجو ٌد قبل سنة  1967حيث كانوا الجئين إلى السنغال ،وعربيةُ جنوب الصحراء  ،٪ 0,2ثم
هناك إقصاء للتع ّددية اللغويّة ،حيث إن  ٪90من الشعب يفهمون ال ُو ْ
لوف .هكذا لم نجد إحصاء للسنغاليِّين الذين
يتكلّمون العربية ،في حين،
نجد ّ
أن السنغال قبل االحتالل الفرنس ّي لم يتداول لغة على مستوى اإلدارة وشؤون الدولة غير العربية ،حتى
المراسالت التي كانت تُكتب بالّلغات المحليّة كانت تستخدم األحرف العربية ،إلى جانب ّ
أن معظم شيوخ القبائل ونخبة
المماليك كانوا يُتقنون اللغة العربية.
ّ
إن السنغال من البلدان اإلسالمية التي يدرس أبناؤها باللغة العربية إلى جانب اللغة الفرنسية .لقد كانت العربية
لغتهم الثقافية والتعليمية والدينية وحتى في المعامالت اإلدارية والمراسالت الرسمية قبل االستعمار .فكان اكتساب
اللغة العربية مقترنا بدخول الفرد في اإلسالم ،حيث يبدأ بحفظ القرآن الكريم وتعلم الفرائض العينية ،ألنه يتعلم تلك
األمور بالعربية الفصيحة "إنهم يشبهون العرب ،ومعظمهم يتكلمون العربية ألنهم يتعلمونها في مدراسهم").(25
أصبحت اللغة العربية قبل مجيء االستعمار ،ومع انتشار المدارس القرآنية ومعاهد التعليم ،لغةَ أهل السنغال
وجزءا كبيرا في هويتهم الدينية واإلدارية ،حتى إذا كانوا يكتبون باللغة ال ُولُوفيَّة ،فهم يكتبون باألحرف العربية عموما،
إضافة إلى تسرب مفردات ومصطلحات دينية كثيرة من المعجم العربي إلى اللغة ال ُولُوفِيَّة (االقتراض اللغويّ)ّ ،إال ّ
أن
فترة االستعمار كانت مرحلة انحطاط وهبوط سهم اللغة العربية في السنغال ،نتيجة العوامل المضا ّدة لكل ما يمت
بصلة إلى اإلسالم بشكل عام ،بما في ذلك التعليم العربي اإلسالمي في نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن الواحد
والعشرين.
يجدر اإلشارة إلى أن الحرب الثقافية من الغرب لم تمنع سكان السنغال من تعلّم اللغة العربية وثقافتها الدينيّة،
لكن ض ُمور مستوى حضورها وتأثيرها شهدا انخفاضا حا ّدا بفعل الغزو الثقاف ّي الفرنس ّي .هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى إن ض عف المناهج وقلة األدوات البيداغوجية ،بما في ذلك غياب المعاجم المدرسية في النظام التعليمي ،ساهم
بشكل كبير في تدنّي اكتساب هذه اللغة من جديد ،ما أ ّدى إلى فتور ه ّمة التالميذ من مواصلة دراساتهم بالعربيّة.
لقد حاربت فرنسا ،اللغةَ العربية ،وقد أخذت هذه الحرب ع ّدة أشكال؛ من سبيل التهميش والتسطيح والسخرية
ومنع استعمالها وتداولها إلى جانب إبعاد أهلها عن المجال العمل ّي الحكوم ّي العام.
جزءا من املجتمع املغربي األكبر ً
()24ويعتبر دارمانكوموورز[ً ]MauresDarmanko
حجما والذي ينقسم اآلن بين املغرب والصحراء الغربية والجزائر
وموريتانيا والسنغال ومالي والنيجر .وفي موريتانيا والسنغال ومالي أكبر عدد من املغاربة .والحسانية من فصيلة الدارجة املغربية ،إذن ،تعني أنها من
أصل عربي.
()25الودغيري ،عبد العالي .)1122( .ص .101
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ُّ
ضخ تمويالت ضخمة لفائدة اللغة الفرنسيّة على حساب العربيّة؛
ومما زاد على حدة االنخفاض ،إلى جانب تلك،
فسعوا إلى توفير -تقريبا -ك َّل اللوازم التعليميّة والبيداغوجيّة ،التي تساعد التالميذ أن يجدوا طريقة وأسلوبا سهال في
اكتساب اللغة الفرنسيّة ،وكلما في األمر ،هو أنهم ،بش ّدة تمسكهم بالدين اإلسالمي ،اعتمدوا على اجتهاداتهم الشخصيّة
مع العناية اإللهيّة في تعلّم لغة القرآن مع الحفاظ على هوياتهم الدينية والحضارية ،التي كانت فرنسا تستهدفها بكل
وسيلة من أحدث الوسائل.
فليست قضية االقتراض اللغو ّ
ي من العربية إلى الولفية مج ّرد تفاعل لغويّ فحسب ،بل إنها ظاهرة تتسم
بحموالت ثقافية وهوياتية ،حيث إن الشاي [أَتَايَوأَتَايْ بالمغربية ،وكَاسْ  /كأْسُ بالمغربية ،ونَانَا /نعناع بالعربية] لم تكن
والموريتاني والمغرب ّي والصحراو ّ
ي في
مجرد أسماء بال ظاهرة تداوليّة اجتماعية بارزة .فال تختلف طريقة السنغالي
ّ
شرب الشاي ،فكأنهم مجتمع واحد ،والسبب في ذلك ،كما هو معروف أن الشاي ليس ألحد منهم)،(26
أنهم يشتركون في ثقافة شرب الشاي ،بعبارة أخرى ،أنهم لم يأخذوا الكلمات مج ّردة من المعاني ،بل أخذوها
على معانيها التداولية الثقافية.
فهذه التعددية اللغوية من العربية واللغات المحلية أضْ فت صورة هوياتية دينيّة وثقافيّة على الفرد السنغال ّي
المسلم ،بل إن اإلسالم بشكل عام أثّر في تشكيل هويات الشعب السنغال ّي) (27وإن حاولت فرنسا بفكرانياتها مح َوها
ووأ َدها والسع َي نحو استيعابها وفرض اللغة الفرنسية على الشعب ،لكن الشعب نجحت في احتواء هذه الحرب اللغوية
والثقافية لما تم ّكنت من التمسك بهويته الدينيّة واإلسالميّة.
هذا ال يعني ،في أي حال من األحوال ،أن اللغة العربية هي أيضا عنصر نق ّي .ت ّسربت مجموعة من العادات
العربية إلى السنغال بفعل المثاقفة والتفاعل الحضار ّ
ي عبر ب ّوابة ال ِّدين والمصاهرة على مستوى األنساب والد ّم ،فحمل
الفرد السنغال ّي تفكيرا وتص ّورات ،في بعض األحيان ،ال عالقة لها باإلسالم ،وإنما ترجع إلى طبيعة اللغة التي يتكلّم
بها على مستواها التداول ّي الثقاف ّي .وتتجلى تلك في طريقة اللباس والعيش والسكن والرؤية للعالم في أحيان أخرى،
وبالتالي ،فال يمكن القول :إن الفرد السنغال ّي يرى العالم بعين سنغاليّة خا ّ
صة على قدر ما ينظر إليها بأعين متع ّددة
بفعل العامل التع ّددي ّاللغو ّ
ي لديه
المحور الثالث:

االستعمار وفرض اللغة الفرنسية:
سبق في إشارة إلى أن أول مدرسة فرنسية كانت في سين لويس عاصمة السنغال األولى ،وكان دارد أوّل معلّم
للّغة الفرنسيّة ،غير أنه أُقِيل ألسباب ذكرتُها ،منها ّ
أن دارد كان يد ّرس السنغاليِّين بلغتهم أوّال ،في حين " ،كان اهتمام
السلطات االستعمارية هو تدريب مساعدين مسؤولين،

( )26كلمة الشاي ليست عربية وال سنغالية وإنما هي صينية وصلت للدول العربية عن طريق إيران ،ومن مسلمي املغرب إلى السنغال مع دخول
اإلسالم .انظر عرض الطالب أمين جينغ (طالب صيني في معهد الدوحة) حول "تأثيل كلمة الشاي" سنة  2020في محاضرة "املعجمية العربية" ،وما
أضافه الدكتور إلياس عطا هللا عقب العرض.
ُ
ن
()27إن املسحيين في السنغال يسلم بعضهم بعضا ،سواء سنغالي مسلم أو غيره ،ب "السالم عليكم" يقولو " :سالم عليكم" باللكنة السنغالية .وهذه
الصورة تعبيرة صريحة على التأثير اإلسالمي على الهويات القومية.
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بحيث يقدرون على القراءة والكتابة للعمل كمترجمين وتسهيل التجارة مع السكان"

)(28

 ،ولم يكن لتثقيفهم أو تحديثهم

( .)moderniseول ّما رأوا ،في رأيهم ،فشلَه استبدلوه بإخوان بُوليرْ ِملْ [ ]les freresploermelقاموا بإنشاء نظام
تعليم ّي ،مباشرةً ،على غرار النموذج الفرنس ّي دون األخذ بعين االعتبار واقع البالد .اختلفت طريقتهم عن طريقة دارد
من حيث إنها ركزت على تدريس اللغة التقليدية مع حظر تام على التحدث باللغات المحلية .يجب ،هنا ،أن نتذكر ،أن
اإلخوة قد حصلوا من السلطات االستعمارية الفرنسية إذنا ً على أنهم يُدرجون في َعقدهم بندًا يتطلب تدريس نفس
البرنامج كما في العاصمة الفرنسية.

)(29

إن فرض الفرنسية على الشعب وإرغامهم على تعلّمها جاء عقب قرارات سلطة االحتالل على إجبار التالميذ
بدراستها في المساء،
ومن ثم أصدروا قرارات إضافية أخرى أكثر عنفا تقوم على فرض غرامات مالية وفي بعض األحيان جنائية
على أصحاب المدارس القرآنية ،ألن كثيرا من الشعب كانوا يعتبرون المدرسة الفرنسية مركزا للتغريب والعلمنة.
رأى العديد من المسلمين في هذه المؤسسات أماكن للهالك والر ّدة ،معتبرين إياها أداة للدعاية في خدمة
الكاثوليكية ،وهي هيئة تبشيرية كانت في السنغال ،خاصة وأن هذه المؤسسات كانت ،في معظم األحيان ،يديرها رجال
دين مسيح ِّيين .وكان ذلك في عيون الشعب السنغال ّي خطرا بارزا في وجه الحفاظ على عقيدتهم وثقافتهم .هذا ،كانت
لدى فيدربه [ ،(30)]Faidherbeبصفته إداريًا جيدًا لخدمات االحتالل ،فكرةُ علمنة هذه المؤسسة الجديدة لتبديد هذه
المخاوف ،دون التم ّك ن من وقف االستياء بسبب المنافسة من المدارس القرآنية .ففي عام  ،1210من خالل ترسانة
قانونية ملزَمة كاملة ،دخل في صراع مباشر مع المدارس المذكورة .تنص المادة  1من المرسوم رقم  1الصادر في
 00يونيو  1210على أن "معلم ّي المدارس اإلسالميّة ملزمون بقيادة السيارة أو إرسال كل يوم إلى الفصل المسائ ّي -
إما فصل المدرسة العلمانية ،أو اإلخوة -جميع الطالب بعمر  10سنة فما فوق").(31
يمكننا أن نرى مدى مخاوف السلطات االستعمارية في رغبتها في فرض الفرنسية بأي ثمن وبكل الوسائل
المتاحة .في عام  ،1202صدر مرسوم آخر من الحاكم يذهب أبعد من ذلك في مكافحة المنافسة "غير العادلة" مع
المدارس القرآنية:
"نحن حاكم السنغال وتوابعها [ ]...معتبرين أن الهدف من إدارة المستع َمرة ،من خالل تنظيم المرسوم المذكور
لمؤسسة المدارس اإلسالمية ،هو السعي إلى استيعاب أطفال السكان األصليين ،وأن هذا الهدف لم يتحقّق حتى اآلن
بسبب الالمباالة التي يحملها أساتذة المدرسة القرآنية.

)28(Faty, El HadjiAbdou Aziz. (2014). « Politiques linguistiques au Sénégal au lendemain de l’Indépendance.
Entre idéologie et
réalisme politique », Mots. Les langages du politique [En ligne], 106, mis en ligne le 31 décembre 2016, consulté le 21mai2019.URL :
http://journals.openedition.org/mots/21747. P. 16.
(29(Bouche, D. (1968). « Autrefois notre pays s’appelait la Gaule… Remarques sur l’adaptation de l’enseignement au Sénégal de 1817 à
1960 », Cahiers d’études africaines, vol. VIII, no 29, p. 111.
()30حاكم فرنس ي في مدينة سين لويس .كان عسكريا شريرا سجل له التاريخ السنغالي انتهاكات صارخة ضد حقوق اإلنسان ،أقلها كان يغتصب
الفتيات ،كما كان قاسيا على الشعب!
)31(Fall,Moussa. (2003). « Baisse du niveau des élèves en français : mythe ou réalité. Le cas du Sénégal »,SudLangues, n° 3, p. 154.
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في حين أن الطريقة األكثر فعالية لتحقيق ذلك هي اآلن مطالبة هؤالء المعلمين بتعويد األطفال على فهم اللغة
ي شخص في المستقبل من الحصول على تصريح
الفرنسية والتحدّث بها ،وبالتالي تقول المادة رقم  :1لن يتمكن أ ّ
ل َعقد مدرسة إسالميّة [ ]...إذا لم يكن بإمكانه تبرير معرفته بالفرنسية أمام هيئة المحلّفين [يعني حُكام الفرنسية
القانونية]...كما تنص المادة رقم  :3يجب على الطالب الملتحقِين بالمدارس اإلسالميّة تعلّ ُم التح ّدث بالفرنسيّة هناك،
وأن الذين ،بعد عامين ،لن يكونوا قادرين على فهم اللغة الفرنسية بطالقة ،لن يذهبوا إلى المدارس القرآنيّة ،ولن
يعودوا قادرين على االلتحاق بمدرسة اإلخوان أو المدرسة العلمانية").(32
ت في هوية
ت وتش ّوها ٍ
تركت ،هذه السياسة اللغويّة القائمة على أساليب فرض األحادية اللغوية ،جروحا ٍ
السنغال ِّيين ،وفي طبيعة ممارساتهم اليومية واالجتماعية وحتى اإلدارية ،حيث إن مؤسسات الدولة،
ما بعد االستقالل ،لم تُنظّم أوضاع أصحاب اللغة العربيّة ضمن رعاياها أو تعتبرهم أو تُوظّفهم في مؤسسات
الدولة بذريعة عدم إتقانهم اللغةَ الفرنسية ولو كانوا درسوا الطبَّ أو الهندسة باللغة العربية!
كذلك ،ينظر بعضٌ من الشعب إلى الذين ال يتقنون اللغة الفرنسية ،بفعل التأثيرات الثقافية والفكرانية الناتجة من
تلك السياسة العنصرية ،على أنهم ليسوا مثقّفين وال حداث ِيين ،حيث صارت تلك النظرة صورةً نمطيّة ،لدرجة أن
يضط ّر الفرد السنغال ّي ،لكسر تلك الصورة النمطيّة ،أن يكون متع ّدد اللغة (إما العربية  /الفرنسية ،أو الفرنسية مع
احدى اللغات المحلية) لكي يجد ويحظى على اعتبار المجتمع ،وال تزال هذه الصورة حاضرة في ذهن كثير من
الشعب السنغال ّي وإن انخفضت ح ّدتها في اآلونة األخيرة ،كما أن خيار التعددية اللغوية لم تكن عمال اختياريًّا على
طيب راحة الشعب ،بل ظل خيارا إجباريًّا في النهاية ،إما على سبيل القوة وسلطة االستعمار الخشنة ،وإما على سبيل
القوة الناعمة الفكرانية ،والعنف الرمز ّ
ي

)(33

مارييلر ْسبَايْ
المعنو ّ
ي بخلق تأديبات اجتماعية) ،(34كما تقول
ِ

[" :]MarielleRispailفي بعض األحيان تُفرض دولة لغة ما؛ في مكان آخر تعيش بدون دولة أو عبر حدود
الدولة") ،(35وبالتالي ،وفق منطق القوة ،يقول روالن بارث نقال عن رسبايْ " :تدخل اللغة في خدمة السلطة") .(36هذا
القول يبرر فكرانية االحتالل الفرنس ّي على تكوين هوية لغوية لدى السنغاليِّين تُمكنهم من مزاولة مهمة التجارة
االستعمارية في المنطقة ،إلى جانب خلق مترجمين وسطاء بينهم وبين الشعب.
المحور الرابع:
التع ّددية اللغويّة وعالقتها بالهويات:
تربط دراسات اللسانيات االجتماعية فكرة الدولة القومية واألحادية اللغوية بالهوية ،حيث إن اللغة في هذه الحالة
تجسيد واقع ّي للهوية .يرى هاري بُ َوا ِيي[ )2010(]Henri Boyerأنه وصل تقدير عدد الّلغات المستخدمة في العالم
بأكثر من ،1222

( )33هذا املصطلح من الباحث الفرنس ّي بيير ُب ْ
ور ِد ُيو.
ِِ

(32) Ibid., p. 154

(34)socials punishments.
(35)Rispail, Marielle, Ammari, Hadjer. (2013). Langues et pouvoirs. Belgique, Bruxelles, Cahiers de Linguistique, EME éditions. P. 4.
(36) Ibid., p. 12.
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لذلك من الواضح أن أحادية اللغة هي االستثناء وأن تع ّدد اللغات هو الوضع األكثر انتشا ًرا في جميع الدول .وينطبق
الشيء نفسه على أوروبا ،مع وجود تع ّددية أقل ،ولكن مع ذلك ،غالبًا ما تكون مه ّددة .ومن هنا جاء تنفيذ مجلس
ي
األوروبي للغات اإلقليمية أو أقلّية) ،(37ألن الفضاء
أوروبا لحكم سياسة اللغة فوق الدول الميثاق
الجيوسياسي األوروب ّ
ّ
ّ
غالبًا ما يكون هو المكان الذي تطوّر فيه المثل األعلى للدولة القومية إلى أقصى حد ،أي مثال دولة أحادية اللغة تميل
إلى ربط نفسه بإقليم ،أو بمنظمة سياسية وإدارية واحد ٍة ولغ ٍة واحدة .فالدولة الفرنسية هي تحقيق هذا المثل األعلى
للدولة القومية التي تستحوذ على عدد كبير من مطالبات الهوية (والقومية) في القارة األوروبية).(38
حاولت فرنسا لما استعمرت السنغال أن تطبّق نفس السياسة األوروبية في أراضيها فحاولت القضاء ،من خالل
ّ
شن حرب لغوية ،على اللغات المحلية واألجنبية السابقة على الفرنسية فيه مثل العربيّة ،بناء على فكرة الفكرانية
ي نحو سحق وتجريد السنغاليِّين من هوياتهم ،ألن الهوية اللغوية هي الحاضنة
القومية واألحادية اللغوية .وكل ذلك سع ٌ
األساسية لباقي الهويات الثقافية والحضارية ،غير أن ر ّدة فعل المعارضة من الماركسيِّين والمحافظين القوميِّين أفشلوا
هذا التخطيط اللغو ّ
ي) ،(39حيث أ ّسسوا جمعية  siggil Senegalالتي كانت خلية لالهتمام باللغات الوطنية السنغالية
حتى أصبحت مق َّررا في الجامعات السنغالية في العقود األربعة األخيرة.
يمكن التسجيل هنا شيئا له عالقة بالتع ّدديّة اللغوية ،حيث تتحقق في ظاهرة التعددية اللغوية مقولة حسين
السودان ّي ،حيث رآى في مقالته "لماذا نتعلم لغة أخرى") .(40يقول كذلك" :فال غرابة في أن تجد أكثر الناس تسامحا
وقبوال باألخر أولئك الذين يتكلّمون بأكثر من لغة (ّ ،)...
إن تعلّم لسان جديد هو فت ٌح لنافذة جديدة على الكون( ،)...وفي
أساس هوية جديدة ،فتُخرج الفرد من انغالق الهوية ،ولذلك تجد متعدد
مستوى العالقة بالمحيط تفتح اللغةُ الجديدة
َ
األلسنة مجبوال على التسامح") .(41ال يبتعد األمر عن فكرة أشرف عبد الح ّي

)(42

على َّ
أن الهوية ال تقوم خارج اللغة،

وبالتالي ،فكلما تتع ّدد الشخص لغويا تتع ّدد هوياتيا ،وال يدعو أحد إلى الهوية الواحدة إال من يدعو إلى األحاد ّ
ي اللغوية.
 )3الهوية الدينية وعالقتها باللغة.
سبقت اإلشارة إلى أن اللغة العربية كانت لغة اإلدارة والمراسالت بين المماليك في السنغال قبل االحتالل
الفرنس ّي ،بحكم عالقتها بالدين اإلسالم ّي ،خاصة أن كثيرا من تلك المماليك كانت مسلمة ،والتي لم تكن كذلك تقوم
ي للقيام بمهمة الترجمة والفتيا .غير أن هذه الصورة تغيّرت مع سقوط ك ّل المماليك بيد
بتعيين ُكتاب في الديوان الملك ّ
بعضهم البعض إلى جانب التدخل االستعماريّ .ولم تن ُج اللغة العربية من هجمات االحتالل ومحاربة تأثيرها في الفرد
السنغال ّي.

(37)Woehrling, J.-M., (2005), La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.Un commentaire analytique, Strasbourg,
Conseil de l’Europe.
(38)Boyer, H. éd.(2004). Mots. Les langages du politique, no 74, mars, Langue(s) etnationalisme(s).
(39)https://maliactu.net/mali-le-professeur-cheikh-anta-diop-et-lamenagement-linguistique-de-lafrique-suite/
ّ
ّ
العربي ،العدد  ،716يوليو ،ص .28
()40السوداني ،حسين" .)2018( .ملاذا نتعلم لغة أخرى؟" .مجلة
( )41نفس املرجع ،ص 28
( )42محاضرات في املعجم واملجتمع ،معهد الدوحة للدراسات العليا،قطر ،السنة الثانية ،2020 ،برنامج اللسانيات واملعجمية العربية.
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كتب الرئيس السنغالي األوّل عن عالقة “Négritudeet arabisme le dialectique negro-
)arabe”(43اإلهمال والعروبية جدليةُ العرب ّي األسود،كما كتب حامدو جاه [(44)]HamidouDiaعن " État
 réformateurs et éducation arabo-islamique en Afriqueإصالح الدول والتعليم العربي اإلسالمي في
متجذر في ذلك منذ القرن الحادي عشر على األقل
إفريقيا .يشير الكاتب إلى وجود نوع آخر من تدريب األطفال
ٍ
التربية اإلسالمية العربية .بدأ أوالً من قبل التجار العرب البربر الذين يمارسون التجارة عبر الصحراء ،ثم روجت من
قبل األخويات الدينية ،وفي القرن التاسع عشر ُع ِّمم التعليم العربي اإلسالمي من خالل تن ّوع المؤسسات التي تشمل،
من بين أمور أخرى ،المدرسةَ القرآنية والمدرسة الفرنسية العربية والمعهد والجامعة اإلسالمية .يعتمد هذا التدريس
على تعلّم القرآن واللغة العربية والعلوم .على هذه القاعدة المشتركة ،تُبنى طرق مح ّددة لتنظيم ونقل هذه المعرفة ،إما
في بيئة خاصة أو تحت قيادة السلطات العامة ،كما تتنوع وفقًا للسياقات والفترات الوطنية التاريخية ،وبالتالي يمكن
تكريس المؤسسات التعليمية فقط لنقل المعرفة الدينية (المدارس الصوفية القرآنية ،على سبيل المثال) أو دمج
التخصصات "العلمانية" ،وحتى "العلمية" (المدارس الفرنسية العربية أو العربية) .تكون الدروس إما ثنائية اللغة
باللغتين العربية والفرنسية (مدارس فرنسية عربية) أو تُعطى حصريًا باللغة العربية؛ في بعض الحاالت يعتمدون على
اللغات المحلية ،وخاصة في المستويات العليا.
تُفسّر هذه الفقرات ارتباط الهوية الدينية باللغة العربية عند الشعب السنغال ّي .فتعلّم لغة ثانية أجنبية ،في هذه
الحالة ،تعتمد على أواصرها المتعلقة باألمور واألفكار الدينية ،لذلك كانت فكرة ْ
تخليَ ِتهم عنها نوعا من أنواع االنسالخ
من هويتهم اإلسالمية ،تماما ،مع االعتبار أن تعويدها بلغة أخرى كان يُنظر على أنها تغريب وتسيّب في الثقافة
الغربية .وال تزال هذه الفكرة عند بعض اآلباء في السنغال لح ّد اآلن ،حيث يعتبرون أن الفرنسية لغة ال ُكفّار -كما
يقولون -فال يجوز االنفتاح عليها .غير أن هذه الفكرة لها عالقة بالذاكرة التاريخية للشعب السنغال ّي الذي تعرّفوا على
اللغة الفرنسية على صورة الرجل األبيض المستع ِمر ،وعليه ،فهي تعبير رمز ّ
ي عن صورته السيّئة يجب التخلص
منها.
 )4صراع الهويات بين اللغات األجنبية واللغات الوطنية:
ال توجد حرب لغوية في أ ّ
ي واقع إال و ُوجد معها صراع في الهويات .فالسودان

)(45

خير مثال على ذلك

والقضايا اللغوية في أمريكا بين األمريكيين السود والبيض دليل واضح على أن معظم الصراعات في الهويات تسبقها
توترات في المسائل المتعلقة بالهوية اللغوية.
نجحت الحكومة السنغالية في احتواء إشكالية السياسة اللغوية مع إعطاء الفرنسية شرعية الهيمنة على مؤسسات
الدولة ،إال أن الواقع االجتماع ّي يُفرض عليهم تداول اللغات الوطنية إلضفاء الشرعية على ممارساتهم السياسية،
(43)Senghor, L, S, (1967), Éditions Présence Africaine, n°61, https://www.cairn.info/revue-presence-africaine-1967-1-page-94.htm
(44)Dia, Hamidou, at al. (2016/1). «État réformateurs et éducation arabo-islamique en Afrique», Afrique contemporaine, n° 257,
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2016-1-page-11.htm
ّ
اللغوية في السودان يمكن مراجعة هذه الورقة
()45للمزيد من املعلومات حول األوضاع
البحثيةhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dome.12072:
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وبالتالي ،فكل األخبار المسموعة تُؤ ّدى على اللغات الوطنية إذا قُ ّدمت على اللغة الفرنسيّة ،إلى جانب أن معظم
األحداث الدينية واالجتماعية والتاريخية والثقافية تُج َرى باللغات المحليّة ،ما جعلت اللغات الوطنية أقوى على الساحات
العمومية.
ال تزال الدعوات إلى تمكين اللغات المحليّة تتعالى في الساحات الفكرية والنقاشات الجماهيرية بالتوازي مع
المطالبات بطرد اللغات األجنبية بما في ذلك العربية المرتبطة بالتاريخ دون الوحي .وهذه الحرب قديمة منذ عصر
الشيخ أنت جوب،
الذي يعتبر اليوم األب األول للحفاظ على اللغات المحلية " la véritable promotion des langues
"africainesالترويج الحقيقي للغات األفريقية( ،)1100كما دعا إلى ""l’unitélinguistique de l’Afrique
الوحدة اللغوية ألفريقيا) ، (46حيث اعتبر "الوحدة اللغوية تهيمن على كل الحياة الوطنية ،بدونها تكون الوحدة الوطنية
والثقافية خادعة وهشة") ،(47لذلك ال يزال الصراع قائما بين اللغات األجنبية والوطنية ،بل أصبح أكثر ح ّدة مع دعوات
القطيع مع العملة الفرنسية إلى جانب ظهور فكرانية البَنَ ْف ِري َكانيةpanafricanimعند الشباب المثقف لدرجة أن كتب
إبراهيم يَ َحايَا ["PRÉSENCE AFRICAINE : LE COMBAT CONTINU" ]Ibrahim Yahaya
حضور إفريقيا :الحرب مستمرة .هذا عنوان مقالة يدعو فيها إلى التذكير بالنهضة اإلفريقية ،والبحث عن هويتهم من
خالل كتابة نصوص علمية تعيد تأهيل حضاراتهم وثقافاتهم طالما قلّل ال ُكتاب األوروبيون من قيمتها أو رفضوها في
خدمة أيديولوجية عنصرية واستعمارية)...(48

الخاتمة:
كانت األهداف من الدراسة بيان العالقة القائمة ما بين اللغة والواقع على مستوى التداول ،سواء يتعلق األمر
على النتائج التي تنعكس عليهم أو على التنوع المجتمع ّي ،باإلضافة إلى بيان العمليات المترتبة على ذلك من االستيعاب
ي الناتج من التدخل اللغو ّ
اللغو ّ
ي الخارجي المتمثِّل باللغة الفرنسيّة ،التي ه ّددت واشتبكت ،بفعل السياسة اللغوية في
السنغال ،مع اللغات المحليّة إلى جانب صراعها مع اللغة العربية.
ْ
تجلت
وكل هذه العناصر أدت إلى ظهور مظاهر هوياتية في شخصية الفرد السنغال ّي ،وساهمت في تشكيلها ل ّما
في معظم تصرفاتهم اليومية والثقافية والسياسة وكذلك االجتماعية بقدر يمكن مالحظتها ومتابعة مصدرها اللغويّ.
لقد ص ّح تعبير الرسول صلى هللا عليه وسلّم حين قال" :من تعلّم لغة قوم أمن مكرهم" .ليس مفهوم المكر بمعنى
الخداع فحسب ،بل يشمل كل الحموالت التداولية والفكرانية اللغوية ،كما أنه دعوة قبل قرون إلى التعددية اللغوية
بالتأكيد .هذه لفتة طريفة في هذا الحديث .تحتاج إلى مزيد من التحليل...

(46) Diop, C. Anta. (2008). Les Fondements économiques et culturels d’un État fédéral d’Afrique Noire. Paris, Présence africaine.
(47) Ibid., p. 19
(48)https://www.cairn.info/revue-presence-africaine-2018-2-page-211.htm
326

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

ي والثقاف ّي في الشعب السنغال ّي ،وأنه ليس شعبا أحاد ّ
مما سبق ينجلى بشكل واضح التنوع اللغو ّ
ي اللغة ،على
الحوض في الصراع اللغو ّ
ي الذي يؤدي إلى الدمار الشامل والعنف
ب
َ
األقل ليس على مستوى المجتمع ،وبالتالي ،تجنَّ َ
أو اإلقصاء على مستوى البنية االجتماعية .وال تهيمن عند الشعب السنغال ّي فكرةُ أحادي اللغة بحكم ضرورة العناية
باللغات المحليةُ ،مجتمعةً دون أ ّ
ي إقصاء أو عنف.
وبما أن الهوية ال تتش ّكل خارج اللغة ،انبرى مف ّك ْ
روا السنغال؛ أمثال الشيخ أنت جوب ومن معه في مؤسسة
 ،siggil Senegal /taxawعلى الدفاع عن هذه اللغات الوطنية ،ألنهم كانوا على وعي بأهميتها في التنمية البشرية
واالقتصادية والثقافية والهوياتية ،وذلك من خالل خطابات تكتنف هوية الشعب السنغال ّي ،دفاعا لهم عن االختراقات
االحتاللية الفرنسية ،وتحقيقا للوعي اللغو ّ
ي فيهم.
تأتي فكرة التعددية اللغوية بالنسبة للسنغال ّي من خالل التنشئة االجتماعية ،التي تقوم بعمليات اجتماعية يكتسب
عبرها أفرا ُد المجتمع وعيًا باألعراف ومعرفةً بطبيعة بنيته وقيمه التي تكوّ نهم على تحقيق معنى لذات متع ّددة الهوية.
وهذه التعددية ساهمت بشكل مباشر في تقوية أواصر المجتمع السنغال ّي على اختالف أعراقه وإثنياته ،كما تو ّحدوا في
التصد ّ
ي عن التدخالت األجنبية التي حاولت إحداث مشاكل لغوية من خالل سياسة لغوية استعمارية في صفوفهم
المستغربين.
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دراسة العوامل المؤثرة على مدّة تنفيذ مشاريع الطرق السريعة في سورية
Studying the Factors Influencing implementation duration of the Highway
projects in Syria
د .ماهر مصطفى( ،)1م .هدى سبسوب ()2
( )1أستاذ دكتور في الهندسة المدنية ،قسم اإلدارة الهندسية والتشييد ،جامعة دمشق ،سورية
( )2إجازة في الهندسة المدنية ،ماجستير في قسم اإلدارة الهندسية والتشييد-قسم إدارة تقانات المعلومات ،جامعة دمشق ،سورية
Email: hudasabsoub@gmail.com

ملخص البحث:
تعتبر مشاريع الطرق السريعة دعامة أساسية في صناعة التشييدوأحد أهم قطاعات البنى التحتية في سورية ،ولذلك فإن دراسة
العوامل المؤثرة على مدة تنفيذها يع ُّد أمرا حساسا يؤثر على حركة النقل واالقتصاد وسالمة المسافرين وذلك من أجل إعطاء
تقدير مقبول للمدة في المراحل األولية للمشروع (المراحل المبكرة) يساعد بشكل رئيس في دراسة جدوى تنفيذ الطريق واتخاذ
القرار في اعتماد المشروع أو العدول عنه.
يهدف البحث إلى التوصل ألكثر العوامل تأثيرا على مدة تنفيذ الطرق وذلك من خالل التحقيق في أغلب العوامل المؤثرة
المعتمدة في الدراسات السابقة ومناقشة تأثيرها المحلي عن طريق مقابلة الخبراء واالستشاريين في قطاع الطرق.
حيث تم اعتماد المنهج التاريخي التحليلي ،وذلك من خالل مراجعة األبحاث والدراسات السابقةوإحصاء أكثر خمسة عشر عامال
يحمل تأثيرا على المدة ،ثم إجراء المقابالت لعرض هذه العوامل على الخبير ،ومن ثم تحليل نتائج المقابالت من أجالختيار
العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية.
تأثير على مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية وهي :كلفة الطريق المتوقعة،
عوامل تحمل أعلى
وقد توصل البحث إلى سبعة
ٍ
ٍ
موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة ،الطول الكلي للطريق ،زمن إزالة العوائق ،ظروف التربة ،ظروف الطقس المتوقعة خالل
فترة التنفيذ ،المنشآت الصناعية على الطريق.
الكلمات المفتاحية :إدارة المشاريع ،مشاريع التشييد ،الطرق السريعة ،مدة المشاريع ،العوامل المؤثرة ،تقدير المدة ،المراحل
المبكرة ،سورية
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Studying the Factors Influencing implementation duration of the Highway projects in Syria

Abstract:
Highway projects are a mainstay in the construction industry and one of Syria's most critical
infrastructure sectors. Therefore, studying the factors influencing their implementation duration is
a sensitive matter that affects transport, the economy. Moreover, travelers' safety gives an
acceptable estimate of the duration in the initial stages of the project (early stages) It mainly helps
in studying the feasibility of implementing the road and deciding to approve and abandon it.
The research aims to determine the most influencing factors on the duration of road
implementation by investigating most of the influencing factors adopted in previous studies and
discussing their local impact by meeting experts and consultants in the road sector .
The historical and analytical approach was adopted by reviewing previous research and studies
and counting the fifteen factors that affect the duration. Then, conducting interviews to present
these factors to the expert and then analyzing the interviews' results to choose the factors
affecting highways implementation duration in Syria.
The research has shown seven factors that have the highest impact on the implementation
duration of the Highway projects in Syria. The factors are these the following: expected Road
costs, the location of the road / topography of the Area, total length of the road, time required to
remove the obstacles, soil conditions, weather conditions expected while implementing the road,
industrial facilities in the road.

Key words: project management, building construction, highway, projects duration, influencing
factors, estimating of duration, early stages, Syria
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المقدمة:
كبير من عدم اليقين على أكثر من صعيد؛ ومن هنا تأتي جوهرية عملية التقدير وخاصةَ في
يتسم العمل بمشاريع التشييد بمستوى
ٍ
مرحلة ما قبل التصميم (الفكرة) كونها تصب مباشرة في تحقيق الهدف الرئيسي إلدارة المشروع وهو :إكمال المشروع في
الوقت المحدد وضمن الموازنة المخطط لها وبالجودة المطلوبة.
وعلى وجه مخصّص فإن تقدير م ّدة المشروع هو تقدير المدة المعطاة من قبل المالك للمقاول لتنفيذ جميع بنود العقد لذلك تعتبر
تقديرات المدة الدقيقة والواقعية نقطة مفصلية لنجاح مشروع ما ألن الوقت هو المال «.»TIME IS MONY
وبما أن مشاريع الطرق السريعة أحد أهم قطاعات البنى التحتية في سورية لذلك تعد عملية تقدير المدة في المراحل المبكرة من
المشروع ناجعة جدا للمساعدة في التوصل للقرار الصحيح حول جدوى المشروع ،وتُع ّد العوامل المؤثرة على مدة التنفيذ الحجر
األساس والشرط المشترك في جميع أبحاث تقدير المدة في مراحل المشروع المبكرة وإيجاد هذه العوامل المؤثرة المحلية هو
هدف البحث المقدم.

مشكلة البحث:
بالرغم من أهمية تقدير الم ّدة بشكل موثوق في المراحل المبكرة باالستعانة بالعوامل المؤثرة على المدة تبيّن من خالل االطالع
على الواقع المحلي في مجال تنفيذ الطرق أن األدوات المستخدمة للتقدير تقتصر على الخبرات الفردية والتي تفتقر إلى الدقة
والتأكد وتؤدي غالبا للمبالغة في التقدير زيادة أو نقصانا.

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في قلة وندرة األبحاث السابقة خاصة المحلية منها في مجال تحديد العوامل المؤثرةلتقدير مدة تنفيذ الطرق في
المراحل المبكرة للمشروع؛ وذلك من أجل مساعدة االستشاريين في التقدير الصحيح لمدة تنفيذ الطريق التخاذ القرار حول
جدوى المشروع.

أهداف البحث:
إن الهدف الرئيسي من البحث هو تحديد أكثر العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ الطرق السريعة في سورية ،وذلك من خالل:
 .1تحديد العوامل المؤثرة على المدة األكثر اعتمادا في الدراسات السابقة.
 .2مقابلة الخبراء للتفضيل بين هذه العوامل حسب الواقع المحلي.

 .3تحليل نتائج المقابالت للتوصل ألهم العوامل المؤثرة محليا على مدة تنفيذ الطرق في سورية.
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حدود البحث:
دراسة مشاريع الطرق السريعة.
البحث لتحديد العوامل المؤثرة على المدة في المراحل المبكرة من المشروع.

منهجية البحث:
سيتم في هذا البحث اعتماد المنهج التاريخي التحليلي وذلك وفق مخطط التدفق المنطقي اآلتي:

الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات السابقة في مجال تقدير الزمن مع اختالف شروط البحث والبيانات المتاحة ونعرض منها األبحاث التالية:
نبدأ ببحث جيونغ وآخرون (:)2002حيث قدم هذا البحث نظاما لتقدير مدة عقد مشاريع الطرق السريعة الستخدامه في حل
النزاعات الحقا ،وجُمعت البيانات من مشاريع الطرق المنفذة في أوكالهوما في السنوات العشرة األخيرة ،وقامت منهجية البحث
على:
– تصنيف المشاريع حسب حجم المرور.
– بعد ذلك تحديد النشاط الغير المسيطر من غيره وهو النشاط الذي يمكن تنفيذه بالتزامن مع أنشطة أخرى دون أن يؤثر
عليها كبناء الرصيف مثال.
– ثم تحديد معدالت اإلنتاج التقريبية لألنشطة المسيطرة حيث يحتاج ال ُمستخدم لضبط معدالت اإلنتاج هذه للتمكن من
استخدام البرنامج وهي تعتمد على عوامل عدة :كـ الطقس ،وطبوغرافيا المنطقة ،وحجم المشروع وموقعه ،وظروف
التربة ،وظروف المرور.
– تطوير تطبيق  OK-CTDSوهو تطبيق مؤتمت قائم على قاعدة بيانات ) (ACCESSتُمكن من تقدير مدة العقد
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– وينتهي البحث بتقديم هذا التطبيق الجاهز للمستخدمين بمجرد توفير معدالت إنتاج األنشطة المسيطرة ليقوم البرنامج
بحساب فترات كل نشاط ثم تقديم الجدول الزمني ومدة العقد النهائيين.
ولكن نجد من الصعب تعميم هذا التطبيق لتحديد العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ طريق في المراحل المبكرة حيث ال نتمكن دوما
من تقدير صحيح نوعا ما لنسب اإلنتاج لكل نشاط عندما نكون في المراحل األولية من المشروع (الفكرة) وذلك بسبب شحِّ
المعلومات في هذه الفترة بينما يطلب التطبيق المقدم من المستخدم قاعدة بيانات كبيرة تقلل من إمكانية استعماله في مراحل
دراسة الجدوى.
ولتدارك مشكلة قاعدة البيانات الكبيرة المطلوبة من المستخدم قام بحث بيودم وآخرون ( )2002باستخدام الشبكات العصبية
)(ANNباعتبارها فعالة في األغراض التنبؤية حيث:طوَّر البحث نموذجا ) (ANNللتنبؤ بميزانية ومدة تنفيذ طريق سريع في
مرحلة البناء ،وجُمعت بيانات  11مشروعا لطريق سريع في تايلند بين عامي( ،)2002-2002وقامت منهجية البحث على:
– إنشاء نموذجين ) (ANNمنفصلين أحدهما للكلفة واآلخر للزمن.
– تم اعتماد العوامل المؤثرة على مدة المشروع التالية :تاريخ بدء العمل ،مدة العقد(باليوم) ،النسبة المئوية لإلنجاز
المخطط له ،النسبة المئوية لإلنجاز الفعلي.
– تم اختيار شبكة عصبية ذات انتشار خلفي.
– وكانت مخرجات البحث تقدير كلفة وزمن نهائيين من خالل النموذج المقدم الذي يهدف إلى التنبؤ المسبق بمخاطر
تزايد التكاليف وال ُمدد الذي قد يحصل في مرحلة البناء.
وأيضا نجد من الصعوبة استخدام هذا النموذج نظرا لكونه في مرحلة البناء األمر الذي يعطي اختالفا بالعوامل المؤثرة والبيانات
المتاحة عن مرحلة الفكرة.
لذلك ننتقل لبحث عرفان وآخرون ( )2010المدروس في مرحلة التخطيط حيث :تم في هذا البحث تقدير مدة تنفيذ طريق سريع
على أساس ثالث متغيرات فقط اعتبرها البحث كافية بما أنها األكثر معرفة في المراحل األولية للمشروع ،وجُمعت بيانات من
مشاريع الطرق السريعة المنفذة في والية إنديانا األمريكية ،وتضمنت البيانات( :كلفة المشروع النهائية والزمن النهائي) ،وقامت
منهجية البحث على:
 تجزئة البيانات  00%لتطوير النموذج ،و 20%للتحقق.
 العوامل المؤثرة الثالثة المأخوذة هي :التكلفة المتوقعة ،نوع المشروع (إعادة تأهيل-بناء أرصفة-جسور ،)...نوع العقد.
 وباستخدام هذه العوامل كمدخالت تم إنشاء نموذج انحدار خطي يقوم بتقدير مدة التنفيذ.
 وبالتالي كانت مخرجات النموذج هي قيمة مدة متوقعة على أساس الكلفة المخطط لها.
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لكن يُؤخذ على هذا البحث إهمال العوامل المؤثرة األخرى التي تعطي فرقا كبيرا في مدة التنفيذ كظروف الطقس والتربة كما أن
عامل نوع المشروع قد ال يُؤخذ به في معظم األبحاث لكونه ثابتا كمشاريع طرق سريعة مثال.
ونجد تعدد العوامل المؤثرة بالنظر إلى بحث تايلور وآخرون ( )2012حيث:ت ّم في هذا البحث دراسة دقة أنظمة الجدولة المتبعة
في مؤسستي نقل حكوميتين لتقدير مدة العقد لمشاريع الطرق السريعة ،جُمعت بيانات  66مشروعا لطريق سريع في والية
كنتاكي األمريكية بين عامي ( ،)2000-2002وقامت منهجية البحث على:
 دراسة النموذجين المستخدمين في كال الشركتين لتقدير مدة العقد حيث تم إدراج نتائج استبيان قُدِّم لموظفي الشركتين
لقياس مدى علمهم بالنموذج ومدى تطبيقه.
 أوضح االستبيان أن  01%من الموظفين على دراية بالنموذج لكن  10%فقط في صدد تطبيقه وذلك لضعف دقة
النموذج وصعوبة استخدامه.
 لذلك قدم البحث خيارا محسنا عن أسلوبي الشركتين في التقدير حيث طور نموذج انحدار إحصائي متعدد المتغيرات
لتقدير مدة العقد.
 وكانت مدخالت هذا ا لنموذج :كميات المواد الواردة في جدول تحليل األسعار (حجر مجروش-بيتومين-بيتون،)...
أعمال الحفر والردم ،أعمال تدعيم الفوالذ ،تقدير المهندس االستشاري لمدة العقد.
 وبالتالي مخرجات البحث هي تقدير مدة عقد نهائية لطريق سريع.
لكن نجد في هذا البحث دراسة لصالحية النماذج المستخدمة في الشركتين المدروستين أكثر من كونه نموذجا عاما َ يمكن
استخدامه في تقدير المدة في المراحل األولية لمشاريع مختلفة للطرق السريعة ،باإلضافة للحاجة للخوض في كميات وأسعار
المواد بدال من الكلفة الكلية المتوقعة والتي غالبا ما تكون هي المعروفة فقط في مرحلة الفكرة.
وأيضا اختار بحث نايك وراديكا ( )2011استخدام الشبكات العصبية ) (ANNكأداة فعالة لعمليات التقدير حيث:طوَّر البحث
نموذجا ) (ANNللتقدير األولي لمدة وكلفة إنشاء طريق سريع ،وتتكون قاعدة البيانات في هذا البحث من مشروعي طريق
سريع مكتملين وتضمنت ال بيانات( :األعمال التحضيرية ،أعمال الحفر والردم ،أعمال طبقة األساس ،األعمال البيتومينية،
المنحنيات ،الجسور الرئيسية والثانوية على الطريق ،أعمال الصرف الصحي ،إشارات المرور) ،وقامت منهجية البحث على:
 تطوير نموذج  ANNباستخدام البيانات األولية لهذين المشروعين ثم مقارنة نتائج النموذج مع بيانات الطريقين الفعلية
ونظرا لتقارب النتائج تم التوصل إلى فعالية النموذج.
 تم اختيار شبكة ذات تغذية أمامية وتدريبها مع معلم بواسطة خوارزمية االنتشار الخلفي نظرا لثبوت فعاليتها في
مجاالت التنبؤ.
 وبالتالي كانت مخرجات البحث كلفة وزمن نهائيين.
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ويُؤخذ على هذا البحث ضعف في جمع البيانات فاالكتفاء بمشروعين غير كاف لبناء نموذج شبكة عصبونية تحتاج إلى بيانات
تدريب واختبار وتحقق مما يقلل من فعالية النموذج وإمكانية استخدامه.
لذلك نعرض بحث مينساه وآخرون ( )2016الذي استخدم الشبكات العصبونية لتطوير نموذجه بعدد أوسع من البيانات
حيث:طور البحث نموذجا باستخدام الشبكات العصبونية لتقدير مدة بناء جسر مسبق الصنع على الطرق الريفية ،وجُمعت بيانات
 10مشروعا لجسور مكتملة البناء في غانا بين عامي ( )2000-2012وتضمنت البيانات( :جدول تحليل األسعار النهائي
المعتمد-تاريخ البدء وتاريخ االنتهاء-بيانات متعلقة بمكونات الجسر كـ مدى الجسر وعدد حارات الجسر وأوزان المكونات
الفوالذية) ،وقامت منهجية البحث على:
 تحضير البيانات حتى تالئم الشبكة العصبونية
 تقسيم البينات على النحو التالي 12 :مشروعا للتدريب ( 60%من العينات) 3 ،مشاريع لالختبار ( 3 ،)20%مشاريع
للتحقق (.)20%
 اُعتمدت شبكة ذات طبقة مخفية واحدة واُستخدم برنامج  STATISTICAلتدريب الشبكة.
 كانت مدخالت الشبكة هما العاملين المؤثرين التاليين فقط :عرض الجسر ،والقوالب المستخدمة.
 وكانت مخرجات النموذج والبحث مدة تنفيذ الجسر.
أيضا هذا البحث ق ّدم النموذج لتقدير المدة بعد االنتهاء من تصميم الجسر وإعداد جدول األسعار أي ال يمكن استخدامه في مرحلة
الفكرة ،كما يُؤخذ عليه اقتصاره على هذين العاملين المؤثرين فقط وإهمال موقع الجسر مثال وظروف الطقس.
ويقدم بحث بيسكو وآخرون ( )2012مجموعة من العوامل المؤثرة المتوفرة في المراحل األولية لدراسة المشروع حيث:طور
البحث نموذجا لتقدير كلفة ومدة بناء طريق من خالل المقارنة بين نموذج شبكات عصبونية ) (ANNونموذج)، (SVM
وجُمعت بيانات  166مشروعا لطريق حضري في مدينة نوفي ساد في صربيا بين عامي ( ،)2012-2001وقامت منهجية
البحث على:
 تقسيم البيانات إلى 122 :مشروعا للتدريب ،و 12مشروعا لالختبار.
 اُعتمدت شبكة ذات طبقة مخفية واحدة.
 كانت مدخالت الشبكة هي العوامل المؤثرة التالية :كميات مواد البناء المتوقعة كـ (الحجر المجروش ،أحجار الرصف،
البيتومين ،البيتون) ،أعمال تحضير الموقع ،أعمال الحفر والردم ،أعمال الصرف الصحي ،أعمال إشارات المرور،
منطقة المشروع ،درجة الطريق.
 تحديد أوزان العوامل مع االنتباه الختالف وزن كل عامل في نموذج الكلفة أو الزمن.
 ونتج مخرجين عن النموذج كلفة ومدة نهائيين.
 وانتهى البحث إلى تقارب النتائج بين نموذج ( )ANNونموذج (.)SVM
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لكن البحث تناول الطرق الحضرية لذلك نجد اختالف في بعض العوامل كدرجة الطريق التي تثبت في أبحاث الطرق السريعة،
باإلضافة إلى إهمال بعض العوامل كحالة الطقس.
ونختم ببحث سون وآخرون ( )2012الذي درس الطرق السريعة وقدم نموذجا لتقدير المدة باستخدام الكلفة ال ُمتوقعة كمؤشر
أساسي باعتباره متاحا غالبا طوال دورة حياة المشروع حيث:قدم البحث نموذجا لتقدير مدة تنفيذ طريق سريع في مرحلة
التخطيط باستخدام نمذجة االنحدار الخطي المتعدد ،وجُمعت بيانات  623مشروعا لطريق سريع في والية تكساس بين عامي
( ،)2012-2003وقامت منهجية البحث على:
 تقسيم البيانات على النحو التالي 220 :مشروعا للتدريب ( 00%من العينات) 121 ،مشاريع للتحقق (.)20%
 كانت متغيرات النموذج هي العوامل المؤثرة على مدة التنفيذ التالية :موقع المشروع ،حجم وظروف حركة المرور،
ظروف الطقس ،ظروف التربة ،باإلضافة إلى الكلفة المتوقعة باعتبارها مؤشر أساسي كما ذكرنا.
 تم تنظيم  2نماذج الستبعاد القيم المتطرفة ثم اعتماد أحدها ذو القيم األكثر مطابقة.
يعد البحث جيدا من حيث العوامل المؤثرة والبيانات إال أن الشبكات العصبونية أثبتت فعالية ودقة أكثر في قطاعات التنبؤ.
بعد االطالع على الدراسات السابقة نجد تنوعا ً في الطرائق المستخدمة لتقدير مدة تنفيذ طريق ،ومع اختالف الطرق إال أنها
تشترك في أهمية تحديد العوامل المؤثرة وكونها حجر أساس في أي بحث يهتم بالتقديرات األولية بنا ًء على بيانات تاريخية
سابقة.

الخلفية النظرية:
يتم تقدير الزمن ضمن جميع مراحل المشروع ويصبح حاسما في كثير من األحيان وخاصة في مشاريع البنى التحتية التي يكون
العامل الزمني فيها ذو تأثير حساس؛ فكلما كانت دقة التقدير ضمن الحدود المنطقية والمطلوبة كان التنفيذ يسري بصورة أفضل.
لكن يتمثل التحدي الرئيسي في إعداد تقدير زمني موثوق لمشروع طريق سريع خالل المراحل المبكرة في االفتقار إلى بيانات
المشروع الالزمة؛ فقد تتوفر المعلمات الرئيسية للمشروع بما في ذلك الموقع ،ومسار الميل ،ونوع المشروع ،لكن المعلومات
الالزمة لعملية التقدير مثل خطة تفصيلية للتحكم في حركة المرور وكميات عناصر عروض األسعار غير متوفرة.
وبعد االطالع على الدراسات السابقة نجد تنوعا في الطرائق المستخدمة لتقدير مدة تنفيذ طريق كالطرق اإلحصائية والشبكات
العصبونية ،لكن مع اختالف الطرق إال أنها تشترك في أهمية تحديد العوامل المؤثرة وكونها حجر أساس في أي بحث يهتم
بالتقديرات األولية بناء على بيانات تاريخية سابقة.
تحديد العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ طريق سريع:
( )1الدراسة األولية:
تم تحديد العوامل األكثر تأثيرا على م ّدة تنفيذ الطرق السريعة من خالل مراجعة األبحاث والدراسات السابقة وهذه العوامل هي:
 .1كلفة الطريق المتوقعة.
 .2موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة.
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 .3ظروف الطقس المتوقعة خالل فترة التنفيذ.
 .2كميات عناصر البناء المتوقعة «حجر مجروش ،أحجار الرصف ،بيتون ،بيتومين»
 .1المنشآت الصناعية على الطريق.
 .6المنحنيات والتقاطعات على الطريق.
 .2طول الطريق الكلي.
 .0أعمال الصرف الصحي.
 .2أعمال إزالة العوائق.
 .10ظروف التربة.
 .11األعمال الترابية.
 .12نوع العقد.
 .13تكنولوجيا التنفيذ والمعدات واآلليات المستخدمة.
 .12القوى العاملة.
 .11نوع المقاولين.
 .16إدارة المشروع.
 .12تقدير االستشاري لمدة تنفيذ الطريق.
( )2المقابلة:
بعد جمع العوامل المؤثرة على الم ّدة من خالل الدراسات السابقة تم إجراء مقابالت مع الخبراء واالستشاريين في مجال الطرق
من أجل حصر هذه العوامل حسب الحالة المحلية لقطاع تشييد الطرق.
تم اختيار المقابلة كأداة لجمع البيانات للتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من األفكار ولضمان الوصول للخبير مباشرة
والتمكن من االستفادة من خبراته ،حيث التواصل مع أهم المؤسسات المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الطرق مثل "المؤسسة العامة
للمواصالت الطرقية" و "الشركة العامة للطرق والجسور"و"شركة الدراسات".
كما تم مقابلة عدد من الخبراء ذوي المراكز الهامة كمدير تنفيذ المشاريع ،ومدير الدراسات ،ومعاون مدير الدراسات ،ومدير
دراسة الجدوى ،ومدير الصيانة ،ورئيس دائرة الجسور ،ورئيس الدائرة الفنية ،ورئيس دائرة التخطيط ومتابعة التنفيذ.
بالنسبة لنوع المقابلة :كانت المقابالت من نوع مقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة حيث تم عرض العوامل المؤثرة على م ّدة تنفيذ
الطريق المحددة من الدراسات السابقة على ثمانية خبراء ومن ثم الطلب من الخبيرما يلي:
– اختيار العوامل المؤثرة في المشاريع المحلية.
– حذف العوامل التي ال تحمل تأثيرا محليا.
– اقتراح عوامل مؤثرة إضافية غير مذكورة.
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( )3تحليل نتائج المقابالت:
تم تحليل نتائج المقابالت حسب الجدول التالي:
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 تم إضافة عامل مؤثر غير وارد في الدراسات من قبل سبعة خبراء وهو:
زمن إزالة العوائق
ثم بالنظر آلراء الخبراء ومقارنة نتائج المقابالت بالدراسات السابقة أي استنادا إلى (الدراسات السابقة ومقابلة الخبراء العاملين
في هذا المجال)تم اعتماد العوامل ال ُمختارة من قبل ستة خبراء على األقلكأكثر العوامل تأثيرا على م ّدة تنفيذ طريق سريع وهذه
العوامل هي:
 .1كلفة الطريق المتوقعة.
 .2موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة.
 .3الطول الكلي للطريق.
 .4زمن إزالة العوائق.
 .5ظروف التربة.
 .6ظروف الطقس المتوقعة خالل فترة التنفيذ.
 .7المنشآت الصناعية على الطريق.

نتائج البحث:
في هذا البحث تم تحديد أكثر العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ طريق سريع في سورية حسب الدراسات السابقة ومقابلة الخبراء
ليتم استخدامها من قبل االستشاريين لمساعدتهم في تقدير مدة التنفيذ وذلك في المراحل المبكرة من المشروع وكانت هذه العوامل
هي:
كلفة الطريق المتوقعة ،موقع الطريق وطبوغرافية المنطقة ،الطول الكلي للطريق ،زمن إزالة العوائق ،ظروف التربة ،ظروف
الطقس المتوقعة خالل فترة التنفيذ ،المنشآت الصناعية على الطريق.

التوصيات والمقترحات:
تم في هذا البحث التوصل للعوامل من خالل مقابلة الخبراء كونها الطريقة التي أُتيحت ضمن الظروف المحلية غير أن النتائج
تكون مشوبة نوعا ما نظرا العتمادها على وجهة نظر الخبير الشخصية؛ لذلك قد يتم التوصل لنتائج أكثر دقة في حال إمكانية
توفير بيانات تاريخية وتوزيع استبيانات على عدد أكبر من الخبراء.
تعد العوامل المؤثرة على مدة تنفيذ طريق الناتجة عن هذا البحث بداية ألي بحث مستقبلي في مجال تقدير مدة تنفيذ طريق سريع
في المراحل األولية من المشروع وتستخدم كمدخالت للنموذج المطور للتقدير.
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ينصح باستخدام الشبكات العصبونية الصنعية لبناء نموذج تقدير مدة تنفيذ الطريق السريع وذلك لثبات فعاليتها في مجال التنبؤ
.كما تبين في الدراسات السابقة
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تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة وسبل االستفادة منها في معالجة معوقات تحقيق المواطنة في التعليم
بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
India's experience in ensuring equal access to education for individuals, and ways to
benefit from this experience in addressing the obstacles of achieving such goal in Saudi
Arabia from the perspective of the faculty members of Imam Muhammad ibn Saud
Islamic University
الباحثة /صيته بنت بدر الحنتوشي
طالبة دكتوراه بقسم أصول التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
Email: seeta.b.otaibi@gmail.com

المستخلص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية ،وسبل االستفادة
من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة في التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية ،والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات تقدير عينة الدراسة تعزى لمتغير(الكلية) .اعتمدت
الدراسة على المنهج الوصفي المسحي ،واتخذت االستبانة أداة لها في جمع البيانات والمعلومات .طُبقت الدراسة على جميع
أعضاء هيئة التدريس (الذكور ،واإلناث)،من هم برتبة (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) في كلية الشريعة والعلوم
االجتماعية واللغة العربية واإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وأخذت عينة طبقية بلغت ()872
عضواً .وأظهرت النتائج أن هناك موافقة من أفراد مجتمع الدراسة بدرجة كبيرة على المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق
المواطنة بالمملكة العربية السعودية و أبرزها يتمثل في بُعد :المعوقات التعليمية وأبرز بنودها "تتسم اإلدارة العليا
بالمركزية" ،يليه المعوقات اإليديولوجية وأبرز بنودها "التركيز على ثقافة محددة عبر التاريخ" ،يليه المعوقات الثقافية
وأبرز بنودها "تصادم الثقافات المختلفة في كثير من األحيان" ،يليه المعوقات النفسية وأبرز بنودها "تغول فئة دون غيرها
في المشاركة االقتصادية" -8.هناك موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيرة على سبل استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة
الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم في مجال :اإلدارة المدرسية وأبرز بنودها" :تعمل المدرسة على نبذ أسباب العنصرية"،
المعلم وأبرز بنودها "يعزز المعلم السلوك المرغوب فيه لدى الطالب" -3وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات عينة
الدراسة باختالف متغير الكلية.
الكلمات المفتاحية :المواطنة ،التعليم ،المواطنة التنظيمية.
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India's experience in ensuring equal access to education for individuals, and ways to
benefit from this experience in addressing the obstacles of achieving such goal in Saudi
Arabia from the perspective of the faculty members of Imam Muhammad ibn Saud
Islamic University.
SEETA BADR MUBARAK ALHNTOSHI
PhD student Principles of Education Department, Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract:
Objectives: This present study aims at identifying the obstacles that the education sector in the
Kingdom of Saudi Arabia faces in ensuring equal access to education for individuals, and the
means to benefit from India's experience in achieving this goal from the perspective of the
faculty Members of Imam Muhammad ibn Saud Islamic University. Furthermore, it aims to
statistically identify the differences in the samples' average GPA according to the following
variables: gender, college, academic level, and work experience.Methodology: The method
used to conduct the study is the descriptive survey method, and the tool used for collecting data
and information is surveys.Study Sample and Population:The study population is the faculty
members of Imam Muhammed ibn Saud Islamic University (males and females), (lecturers,
associate lecturers, assistant lecturers) from the departments of Shari'ah, social sciences, Arabic
language, and media and communication. Using a stratified sampling methodology, a sample of
278 member was taken. The most significant findings:1– Broad consensus exists among the
members of the study population on the obstacles that the education sector in Saudi Arabia
faces in ensuring equal access to education for individuals, the most prominent of which
revolve around the following dimensions: the educational obstacles and their most prominent
item is "the top management is centralized," followed by the ideological obstacles and their
most prominent item is " the focus on a specific culture throughout history", and then there
is the cultural obstacles and their most prominent item is "the collision of different cultures in
many instances," followed by the psychological obstacles and their most prominent item is,
"the encroachment of one class over the others in economic participation." 2- There is
much agreement among the members of the study population on the ways that Saudi Arabia can
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benefit from the experience of India in ensuring equal access to education for individuals in the
fields of: school administration and the most prominent item of it is: "The school is working to
reject the causes of racism," the teacher and its most prominent item is "The teacher
promotes the desired behavior of students" 3- There are no statistically significant
differences in the trends of the study sample according to the gender variable, except for the
educational obstacles in favor of the males study sample, as well as differences due to the
college variable.

Key words: Citizenship, Education, organizational citizenship.

مقدمة الدراسة:
يشككككككككل التعليم رافكدا مهمكا في التقكدم العلمي والمعرفي

بلكد ،حي يختلف نظام التعليم من بلد خر باختالف ثقافة هذا

البلد ،والدول الناجحة هي دول اسككككتطاعت ان تسككككتفيد من التجار الناجحة في التعليم لدول أخرى أكثر منها خبره وتطور في
مجكال التعليم .ومن منطلق الخبرة يقول مؤسككككككس علم االجتمكا أوسسككككككت كونكت بك نه "ال سككككككبيل الى المعرفة إال بالمالحظة
والخبرة"(مريزيق8002،م ،ص )70حي تسككككتطيع البالد التي تعاني من مشكككككالت في نظامها التعليمي ان تتبنى هذه التجربة
الناجحة وتكيفها في الوسط الذ تعيش فيه من اجل تحقيق نظام تعليمي متكامل يحقق اهدافه التي يسعى الى تحقيقها.
كما ان التعليم يجب ان يراعي ثقافة المجتمع الذ يسككككتمد اصككككوله من قيم هذا المجتمع وال يسككككتطيع الخروه عنها ،وكذلك
يراعي المسكككككاواة بين الجنسكككككين في التعليم واحقيتهما في التعليم .ولنا نماذه في بعض اعالم الفكر اليوناني(افالطون)الذ دعا
الى أن تؤسككس تربية النسككاء على نفس االسككس التي تقوم عليها تربية الرجال ،وهو بذلك سككاوى بين الرجال والنسككاء في التعليم
ويعتبر بذلك مجددا وسككككابقا في هذه الدعوة على خالف رأ تلميذه أرسككككطو الذ ينتق

من قدرة المرأة وحقها المشككككرو في

التعليم بعكس اسككككككتكاذه افالطون ،كمكا يرى أفالطون الى انكه يجب أن تتا لططفال فرص متكافئة من التعليم بغض النظر عن
الطبقة االجتماعية التي ينتمون اليها ؛الن النبوغ والعبقرية سير مقصككورين على طبقة معينة (يككريف8000،م،ص030م) ليس
افالطون فحسككب من نادى بالمسككاواة في التعليم بل دعا لها ايضككا العالم العربي ابو حامد الغزالي فكانت اهم اراءه التربوية عدم
اقتصار التربية والتعليم على الذكور فقط(،العربي، ،ص.)82إن تكافؤ الفرص التعليمية يساعد
على خلق جو من االسككتقرار للبلدان التي تتخذ كنماذه رائده في التعليم وهذا االسككتقرار يتعدى التعليم ويتجه للقطاعات االخرى
في الدولة التي هي امتداد للتعليم فيحقق لها االسككككتقرار نظير عدلها ومسككككاواتها بين افراد المجتمع وبناء على ما سككككبق ظهرت
العديد من الدراسكككات التي توصكككي ب همية العدل بين الطبقات وتحقيق فرص تعليم متسكككاوية بهدف يكككعور افراد المجتمع باتجاه
ايجابي نحو وطنهم ومنها دراسككككككة  LEENALUKOSEالتي توصككككككي بامتداد فرص التعليم للجميع في الهند بوالية كيرال،
بككغككض الككنككظككر عككن الككعككرق أو الككلككون أو الككعككقككيكككدة أو الككجككنككس أو الككقكككدرة(8000م،ص)70ودراسكككككككككة نكككاهكككد سكككككككككابكككا
)2011(NaheedSabaوتعزيز قيم مثل التراث الثقافي المشكككترك للهند ،والمسكككاواة ،والديمقراطية والعلمانية ،والمسكككاواة بين
الجنسين ،وحماية والبيئة ،وإزالة الحواجز االجتماعية ،وسرس من المزاه العلمي.
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وذكر أيضكككا أن "السكككياسكككة الجديدة سكككتركز على إزالة الفوارق ،وتحقيق المسكككاواة في التعليم(8000م،ص )011كما أن هناك
دراسككات تناولت معوقات تحقيق المواطنة في التعليم ،ودراسككات تناولت سككبل تحقيق المواطنة في التعليم .ومن الدراسككات التي
تناولت المعوقات :دراسككة وطفه (8003م) ،هدفت إلى تحديد نسككق المخاطر والتحديات التي تواجه الهوية الوطنية في الكويت،
وبلغت عينة الدراسكككة ( )82081طالبا وطالبة في جامعة الكويت ،ومن أبرز نتائج الدراسكككة تصكككدر بند الكككعاف اللغة العربية
يهكدد الوحكدة الوطنية ويلي العربية من حي الخطورة العامل الطائفي في المرتبة الثالثة ،البند ا ول "الوالء للدين يعزز الهوية
الوطنية" ،وفي المرتبة الرابعة ي تي دور الديمقراطية .ودراسة مبارك (8001م) ،هدفت الدراسة الى معرفة تصورات الشبا
التونسككي نحو مس ك لة المجتمع المدني ومس ك لة المواطنة ،طبقت على مختلف يككرائم المجتمع التونسككي بحسككا الفئات العمرية،
وأبرز نتائج الدراسكككككة أن اسلبية الشكككككبا يحددون تدعيم المشكككككاركة المجتمعية من خالل المشكككككاركة االقتصكككككادية ،ودراسكككككة
،)2014( Pradyumanbhai. Dهككدفككت الككدراسكككككككة إلى فهم الطال

مفهوم المواطنككة للمككدارس الثككانويككة العليككا في واليككة

سوجارات فيما يتعلق بالمنطقة و فيما يتعلق بمجال الفنون والتجارة ،على عينة من طال الريف والحضككر في جنو  ،يكككرق،
سر  ،يكككمال ووسكككط سوجارات ،وأبرز نتائج الدراسكككة أن الطال من المناطق الحضكككرية تمتلك أكثر في فهم المواطنة من
الطال في المناطق الريفية ،وأن طال العلوم لديهم فهم افضل للمواطنة من طال التجارة ،ودراسة ( Lubna Selaibeek
 ،)2017هدفت الدراسككة إلى التحقق من مفاهيم المواطنة وتعليم المواطنة من منظور التالميذ والمعلمين ووالككعي السككياسككات
وتحديد أ توترات تكمن وراءها ،تم إجراء مقابالت مع ثمانية عشككر معلما من المدارس الثانوية لتعليم المواطنة باإللككافة إلى
أربعين تلميذا من عشر مدارس تمثل مناطق ديموسرافية مختلفة وأيضا ً االستبيانات ،كان التركيز على االنتماء والوالء والحًا
في كل من المعلمين والطال وكان يُنظر إليه على أنه مترادف مع المواطنة ،ومع ذلك يجب مالحظة أن الطال يبنون فهمهم
للمواطنة من جميع الوسكككائط المختلفة التي يتفاعلون معها ،مثل العائلة وا صكككدقاء والمؤسكككسكككات الدينية واإلعالم والمدرسكككة.
ودراسكككات تناولت سكككبل تحقيق المواطنة في التعليم منها :دراسكككة  )2014( Nicola Samanthaهدفت الدراسكككة إلى معرفة
مدى فاعلية تفهم التالميذ والمعلمين للمواطنة و أيكككككال المعرفة التي تتعامل معها لبناء مفاهيم المواطنة النشككككطة في المدارس،
طبقت المقابالت مع التالميذ والمعلمين مدارس ثانوية إنجلترا ،وأبرز النتائج سكككككعي المعلمون إلى رفع مسكككككتوى المواطنة من
خالل تفسككير المولككو من خالل طرق تدريس م لوفة .دراسككة ،)2015( etal. Orla Kellyهدفت الدراسككة إلى الكشككف عن
العوامل الفردية(الشكككخصكككية)واالجتماعية وعوامل البنية التحتية التي تؤثر على التعليم،واسكككتخدمت الباحثان المنهج الوصكككفي
المسككحي ،وطُبقت اسككتبانة على جميع طال السككنة الثانية من عشككرين كلية حكومية في عشككر مقاطعات في والية ماهارايككترا،
وأبرز النتائج أن الطال يدينون نجاحهم في المقام ا ول للمعلمين في تحسكككككين المسكككككاواة بين الجنسكككككين في التعليم ،كما ظهر
المعلمون كمحفز حاسككم للنجا في المدرسككة .وقدم المعلمون اإلريككاد وتشككجيعهم على المشككاركة في الصككف .ودراسككة سككهام
كعكي(8007م ) ،هدفت الدراسككككككة الى اقترا تطوير اداء مؤسككككككسككككككات التعليم العالي في تعزيز الوحدة الوطنية على لككككككوء
التوجهات العالمية ،طبق اسكككتبيان على عينة طالبات كلية التربية ()031طالبة وأبرز نتائج الدراسكككة ولكككع أنشكككطة تهدف إلى
تعزيز الهوية الوطنية وتحديد المهارات االسكاسكية التي يحتاجها الطالب الجامعي ،واسكتغالل الببيئة الجامعية في عقد يراكات
تمكن من تنفيذ انشكطة لتعزيز الوحدة الوطنية.ودراسكة  ،)2018( UKEssaysهدفت الدراسة إلى معرفة أ عالقة بين سلوك
المواطنكة التنظيميكة وفعكاليكة معلمي الجامعة طُبقت االسككككككتبانة والمالحظة على جميع المعلمين العاملين في جامعة بيشككككككاور،
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وأبرز النتكائج المكدرسككككككين في الجكامعكات ذات المواطنكة العكاليكة يك خذون أنفسككككككهم على عاتقهم تقديم أفكار ابتكارية والتعاون،
ويرعون ا نشطة الالصفية ،ويستغلون وقتهم.

مشكلة الدراسة:
تعككككددت الثقافككككات فككككي المجتمككككع الواحككككد وأصككككبم لككككزام عليهككككا التكيككككف والتككككرابط بككككين بعضككككها الككككبعض مككككن اجككككل تحقيككككق
االزدهككار والنمكككو االيجكككابي لوطنهكككا ومكككع تعكككدد الثقافكككات ظهكككر مصكككطلم (المواطنكككة) والكككذ يجشكككع علكككى التكيكككف االيجكككابي
للفكككرد وتككك ثيره االيجكككابي بالوسكككط المحكككيط بكككه وتقبكككل المجتمكككع للعكككيش الككككريم فيكككه،وإن تعلكككم مفهكككوم المواطنكككة وتحقيقهكككا
لكككيس محصكككوراً فقكككط علكككى الكككدول التكككي تتميكككز بتنكككو فكككي الثقافكككات بكككل تسكككتفيد منهكككا الكككدول التكككي تقكككل فيهكككا تنكككو الثقافكككات
؛ويرجكككع السكككبب الكككى االولكككا القادمكككة التكككي ال يعلكككم كيكككف تسكككير مكككع تغيكككرات وتقلبكككات االولكككا االجتماعيكككة،كما يسكككتفيد
منهكككا المبتعثُكككون الكككى الخكككاره الكككذين نشككك وا فكككي بيئكككات ينكككدر فيهكككا تنكككو الثقافكككات ممكككا يسكككهل علكككيهم العكككيش الككككريم وتقبكككل
االخككر مهمكككا كككان معتقكككده وثقافتككه ولونكككه ،كمككا انهكككا تربكككي نككشء صكككالم مخلكك

لوطنكككه متقبككل جميكككع اطيافككه .كمكككا تعكككددت

الكككبالد التكككي تحظكككى بتنكككو ثقكككافي متعكككدد المجكككاالت ورككككزت الدراسكككة الحاليكككة علكككى دولكككة واحكككد هكككي الهنكككد حيككك تميكككزت
بتنكككو ثقكككافي متعكككدد المجكككاالت (الكككدين ،اللغكككة ،ال ِعكككرق ،اللكككون ،الفككككر ،اللكككبس) وتميكككزت ازاء ذلكككك بتحقيكككق المواطنكككة حيككك
قسكككم الحسكككيني (8001م ،ص )218التنكككو بكككين البشكككر الكككى التنكككو اللسكككاني-اللغكككو والكككذ يقصكككد بكككه اللغكككات المختلفكككة
وفكككي الهنكككد وحكككده ثمكككة  220لغكككة ولهجكككة محليكككة مسكككتعملة .كمكككا تميكككزت الهنكككد بسلسكككلة تعرلكككت لهكككا حتكككى تحقكككق المواطنكككة
علكككى الصكككعيد التكككاريخي .ومكككع انتشكككار هكككذا المفهكككوم سكككعت الدراسكككة الحاليكككة للكشكككف عكككن معوقكككات تحقيكككق المواطنكككة فكككي
التعلككككيم وسككككبل التغلككككب عليهككككا حيكككك تشككككير معظككككم الدراسككككات فككككي المملكككككة إلككككى أن تحقيككككق المواطنككككة متذبككككذ ويختلككككف
بككاختالف المنككاطق فككي المملكككة،واظهرت العديككد مككن الدراسككات بكك ن هنككاك قصككور فككي التعلككيم بالككدول العربيككة فككي تحقيككق
المواطنكككة ومنهكككا دراسكككة( يحكككي8001،م،ص ) 812التكككي بينكككت بُعكككد مسكككاهمة المؤسسكككات التعليميكككة فكككي المملككككة العربيكككة
السككعودية عككن السككعودية وسككبل االسككتفادة مككن تجربككة دولككة الهنككد القيككام بككا دوار المتوقعككة منهككا فككي تعزيككز قككيم المواطنككة.
وكككككذلك دراسككككة المعمككككر (8002م،ص )011التككككي أكككككدت علككككى ان هنككككاك إيكككككالية فككككي معالجككككة المواطنككككة وعالقتهككككا
بالتربيككة فككي الفكككر التربككو العربككي نبعككت مككن لككيق فهككم مفهككوم المواطنككة .لككذا جككاءت هككذه الدراسككة كككي تبح ك معوقككات
تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السعودية.

اهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية والتعرف سبل
استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ،وكذلك الكشف عن الفروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقدير عينة الدراسة
حول دور التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية واالستفادة من تجربة دولة الهند تعزى لمتغيرات (الكلية).
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أهمية الدراسة:
ا هميكة النظريكة-0:بناء ت طير نظر علمي حول مفهوم المواطنة في التعليم-8.االهتمام الكبير الذ يلقاه مولككككككو المواطنة
في التعليم؛ ليصككبم مولككوعا ً ملحا ً وقضككية هامة تتطلب تضككافر جهود كل دولة لتحقيق المواطنة في نظامها التعليمي من أجل
اسككككككتقرارهكا مكدى الحيكاة .االهميكة التطبيقيكة-3:سرس المواطنكة وتقبل ثقافة وأفكار بعضككككككنا البعض مهما اختلفت،عن طريق
المؤسكسات الرسمية في الدولة وأهمها التعليم من خالل التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة -1.تعزيز مساهمة وزارة التعليم في
تحسككككككين الكفاءة الخارجية لنظام التعليم من خالل سرس مفهوم المواطنة في نفوس النشء-2.توجيه نظر اصككككككحا القرار في
وزارة التعليم لالسكككككتفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة-1.اسكككككتفادة أداراه التعليم في المملكة العربية السكككككعودية من ت ثير
المواطنكة على الفكر التبكادلي االجتمكاعي بكدولكة الهنكد .وإعطكاء الفكر التبكادلي اهميكة بكالغكة لتك ثير القيم االجتمكاعية على اهمية
التبادل االجتماعي.

اسئلة الدراسة:
-0ما المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السككككككعودية من وجهة نظر أعضككككككاء هيئة التدريس في
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.؟
-8ما سكككبل اسكككتفادة المملكة العربية السكككعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من وجهة نظر أعضكككاء هيئة
التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ؟
 -3هل يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقدير عينة الدراسة حول دور التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة
العربية
السعودية االستفادة من تجربة دولة الهند تعزى لمتغيرات (الكلية)؟

حدود الدراسة:
الحدود المولكككوعية :التعرف على معوقات تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السكككعودية واالسكككتفادة من تجربة الهند
المعوقات كما يراها أعضكككاء هيئة التدريس في جامعة اإلمام محمد بن سكككعود اإلسكككالمية والحدود الزمانية :تطبق الدراسكككة في
الفصكل الدراسكي ا ول من العام الجامعي0110ه ،والحدود المكانية  :تطبق الدراسكة على أعضاء هيئة التدريس بجامعة االمام
محمد بن سعود االسالمية.

مصطلحات الدراسة:
المواطنكة اصككككككطالحكا  :عالقكة بين فرد ودولكة كمكا يحكددهكا قكانون تلكك الكدولكة،ومكا تتضككككككمنهكا العالقكة من مسككككككاواة وتكافؤ
الكككفكككرص،وحكككقكككوق وواجكككبكككات االفكككراد الكككمكككنكككتكككمكككيكككن الكككى دولكككة مكككا،يكككنككك

عكككلكككيكككهكككا الكككدسككككككككتكككور،وتصككككككككبكككم عكككنكككوان

الهويكة(.عبكاس8002،م،ص)821؛(الشككككككاهر 8002،م،ص)07مفهوم المواطنكة اجرائيا :تعرفها الباحثة ب نها الجهود والخطط
التي تقوم بهكا وزارة التعليم في المملككة العربيكة السككككككعوديكة التي لتحقيق االسككككككتقرار والتنميكة بشككككككتى مجاالتها االقتصككككككادية
واالجتماعية والسياسية وسيرها،
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لبناء مجتمع صكككككالم مترابط البُنية يتمتع بوجود عالقة ايجابية بين االفراد بعضكككككهم ببعض وبين الفرد والدولة من خالل تحقيق
الفرص المتسكككاوية لهم .التعليم :اجراء تكنولوجي يسكككتخدم سكككيكولوجيا التعلم باإللكككافة الى علوم اخرى لتحقيق اهداف تربوية
معينة .كما يشككككككمل التعليم تحديد السككككككلوك الذ يجب تعلمه وتحديد الشككككككروط او الظروف التي يتم فيها هذا التعلم والتي تالءم
مولكككو التعلم ،وكذلك التحكم في الظروف التي تؤثر في سكككلوك المتعلم بحي يصكككبم هذا السكككلوك تحت سكككيطرتها من اجل
تحسينه كما وكيفا( .الخاف8001،م،ص)80

منهجية الدراسة:
منهج الدراسةةة :اسككتخدمت الدراسككة المنهج الوصككفي واختارت" المسككحي" أحد أنوا هذا المنهج لمناسككبته لطبيعة الدراسككة
وتحقيقا
هدافها .ويُعرف (حسككن8007،م،ص )838المنهج الوصككفي المسككحي ب نه المنهج الذ يتم من خالله الحصككول على بيانات
ومعلومات وافيه ودقيقه
تسهم في تحليل الظواهر ،وتصور الواقع االجتماعي والحياتي ،ويؤثر في االنشطة العلمية والتربوية.
مجتمع الدراسةةةةة :بلغ عددهم ( )0001عضككككو هيئة تدريس بجامعة االمام محمد بن سككككعود االسككككالمية في رتبة أسككككتاذ
وأسكككتاذ مشكككارك ،واسكككتاذ مسكككاعد .وذلك في (كلية العلوم االجتماعية ،كلية الشكككريعة ،كلية اللغة العربية ،كلية االعالم واالتصكككال).
(عمادة تقنية المعلومات بجامعة اإلمام ،م)8002

عينة الدراسة :تم أخذ عينة بطريقة طبقية عددها  872عضو.
أداة الدراسةة :وتم بناء اداة الدراسكة بعد مراجعة أدبيات الدراسكة الفلسفية والتطبيقية و الموقع الرسمي للسفارة الهندية ومكتبات
الجامعات الهندية تحديداً  UNIVERSITY OF DELHI & UNIVERSITY OF KERALAوموقع وزارة التعليم
بالسكككعودية لالطال على برامج ر ية التعليم  8030وخططها وأهدافها.تم تقسكككيم أداة الدراسكككة الى جزأين هما :الجزء االول:
يتضكككمن البيانات االولية عن أفراد الدراسككككة وهي( :الجنس ،المسككككتوى االكاديمي ،الرتبة العلمية ،الخبرة الوظيفية) والككككافت
الباحثة جدول قبل بدأ تعبئة االسككككتبانة يتضككككمن المقارنة بين دولة الهند والمملكة العربية السككككعودية في عدة مجاالت والعوامل
المؤثرة ليسهل على المجيبين االجابة ودعمهم باالطال على
الجديد في هذا المولكككو البحثي .الجزء الثاني :يتضكككمن محورين للدراسكككة ،ولكككم كل محور عدداً من العبارات جاءت على
النحو التالي :المحور االول :المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السكككعودية وسكككبل االسكككتفادة من
تجربة دولة الهند ،ويتكون من ()01عباره .والمحور الثاني :السكككبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية السكككعودية لالسكككتفادة
من تجربة الهند
في تحقيق المواطنة بالتعليم ،ويتكون من( )02عباره .وبلغ مجمو العبارات التي تتضككمنها المحاور السككابقة( ،)31إلككافة الى
التعليمات التي تولم فراد مجتمع الدارسة كيفية االجابة على العبارات وذلك
باختيار استجابة واحدة من بين خمس استجابات متدرجة .والجدول ( )1-3يولم
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عدد عبارات االستبانة ،وكيفية توزيعها على المحاور.
جدول ( )6-3محاور االستبانة وعباراتها
المحور

البعد

 -0المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة

المعوقات التعليمية

بالمملكة العربية السعودية وسبل االستفادة من تجربة دولة

عدد
العبارات
1

المجموع

 01عبارة

الهند

المعوقات االيديولوجية

8

المعوقات الثقافية

2

المعوقات النفسية

3

 -8السبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية السعودية

المجال ا ول :اإلدارة المدرسية

2

لالستفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم

المجال الثاني :دور المعلم

2

محورين

 02عبارة
 31عبارة

تم اسكتخدام مقياس ليكرت الخماسكي للحصول على استجابات أفراد عينة الدراسة ،وفق درجات الموافقة التالية( :موافق بدرجة
كبيرة جداً – موافق بدرجة كبيرة – موافق بدرجة متوسكككككطة  -موافق بدرجة لكككككعيفة  -موافق بدرجة لكككككعيفة جداً) .ومن ثم
التعبير عن هكذا المقيكاس كميكاً ،بكءعطكاء ككل عبكارة من العبكارات السككككككابقكة درجكة ،وفقكا ً للتالي ،:موافق بدرجة كبيرة جداً ()2
درجات ،موافق بدرجة كبيرة ( )1درجات ،موافق بدرجة متوسككككطة ( )3درجات ،موافق بدرجة لككككعيفة ( )8درجتان ،موافق
بدرجة لعيفة جداً ( )0درجة واحدة.
الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق المح ِّكمين) :تم عرض االستبانة ،على مجموعة من المحكمين وعددهم( )7محكمين في
تخصصات مختلفة.
صدق االتساق الداخلي لألداة:
للتحقق من صككككككدق االتسككككككاق الداخلي لالسككككككتبانة ،تم حسككككككا معامل ارتباط بيرسككككككون Pearson's Correlation
Coefficien؛ للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة من
عبارات االسككككتبانة بالدرجة الكلية للمحور أو البعد الذ تنتمي إليه العبارة ،وتولككككم الجداول التالية معامالت االرتباط
لكل محور من المحاور بما فيها من عبارات.
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الجدول رقم ( )8-3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكلية للبعد
المحور األول
(المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية وسبل االستفادة من تجربة دولة
الهند)
البعد

المعوقات التعليمية

المعوقات االيديولوجية

المعوقات الثقافية

المعوقات النفسية

رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد
0

**0.720

1

**0.232

8

**0.710

2

**0.708

3

**0.111

1

**0.733

7

**0.283

2

**0.218

2

**0.711

08

**0.283

00

**0.231

03

**0.720

00

**0.721

-

-

01

**0.202

01

**0.283

02

**0.217

-

-

** دال عند مستوى الداللة  0.00ف قل
يتضم من الجدول ( )2–3أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع بُعدها موجبة ،ودالة إحصائيا ً عند مستوى
الداللة ( )0.00ف قل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور ا ول ،ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.

الجدول رقم ( )9-3معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للبعد
المحور الثاني
(السبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية السعودية لالستفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم)
البعد

اإلدارة المدرسية

دور المعلم
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رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد
07

**0.772

88

**0.220

02

**0.771

83

**0.720

02

**0.237

81

**0.722

80

**0.271

82

**0.271

80

**0.771

-

-

81

**0.200

30

**0.220

87

**0.201

38

**0.218
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المحور الثاني
(السبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية السعودية لالستفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم)
رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة معامل االرتباط بالبعد

البعد

82

**0.280

33

**0.217

82

**0.222

31

**0.223

30

**0.222

-

-

** دال عند مستوى الداللة  0.00ف قل
يتضككم من الجدول ( )2-3أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصكككائيا ً عند مسككتوى الداللة ( )0.00ف قل؛ مما يشكككير إلى صكككدق
االتساق الداخلي بين عبارات المحور الثاني ،والدرجة الكلية للمحور ،ومناسبتها لقياس ما أُعدت من أجله.
أ) ثبات أداة الدراسة:
تم الت كد من ثبات أداة الدراسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ
(معادلة ألفا كرونباخ) () ،)Cronbach's Alpha (αويولككككم الجدول رقم ( )00-3قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ
لكل محور من محاور االستبانة.
جدول رقم ( )01-3معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
البعد

محاور االستبانة

عدد
العبارات

ثبات المحور

المعوقات التعليمية

1

0.7702

المعوقات االيديولوجية

8

0.2113

المعوقات الثقافية

2

0.2172

المعوقات النفسية

3

0.2232

 -8السبل التي يمكن اتباعها في المملكة العربية

اإلدارة المدرسية

2

0.2323

السعودية لالستفادة من تجربة الهند في تحقيق المواطنة

دور المعلم

2

0.2281

31

0.2811

 -0المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة
بالمملكة العربية السعودية وسبل االستفادة من تجربة
دولة الهند

بالتعليم
الثبات العام

عال حي بلغ ( ،)0.2811وهذا يدل على أن االسكككككتبانة تتمتع بدرجة
يتضكككككم من الجدول رقم ( )00-3أن معامل الثبات العام ٍ
ثبكات مرتفعكة يمكن االعتمكاد عليهكا في التطبيق الميداني للدراسككككككة ،كما يُعد مؤيككككككراً مهما ً على أن العبارات المكونة لمحاور
االسكككتبانة تعطي نتائج مسكككتقرة وثابتة في حال إعادة تطبيقها على أفراد عينة الدراسكككة مرة أخرى؛ وبالتالي توجد طم نينة تجاه
تحليل بيانات االستبانة.
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 -6-3إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد الت كد من صكدق (االستبانة) وثباتها ،وصالحيتها للتطبيق ،قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيا ً باتبا الخطوات التالية-0 :
توزيع االسكتبانة-8.جمع االسكتبانات بعد تعبئتها ،وقد بلغ عددها ( )872استبانة-3 .مراجعة االستبانات ،والت كد من صالحيتها،
ومالءمتها للتحليل.

 -7-3أساليب المعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسككككة ،وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم اسككككتخدام العديد من ا سككككاليب اإلحصككككائية المناسككككبة
باسكككتخدام الحزم اإلحصكككائية للعلوم االجتماعية  Statistical Package for Social Sciencesوالتي يرمز لها اختصكككاراً
بالرمز ( .)SPSSوبعد ذلك تم حسا المقاييس اإلحصائية التالية:
التكرارات ،والنسككب المئوية؛ للتعرف على خصككائ

أفراد عينة الدراسككة ،وتحديد اسككتجاباتهن تجاه عبارات المحاور الرئيسككة

التي تتضكككمنها أداة الدراسكككة-8.المتوسكككط الحسكككابي الموزون (المرجم) ""Weighted Mean؛ وذلك للتعرف على متوسكككط
اسككككتجابات أفراد عينة الدراسككككة على كل عبارة من عبارات المحاور ،كما أنه يفيد في ترتيب العبارات حسككككب أعلى متوسككككط
حسككابي موزون-3 .المتوسككط الحسككابي ""Mean؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفا  ،أو انخفاض اسككتجابات أفراد عينة الدراسككة عن
المحاور الرئيسككككة ،مع العلم ب نه يفيد في ترتيب المحاور حسككككب أعلى متوسككككط حسككككابي-1.االنحراف المعيار

"Standard

"Deviation؛ للتعرف على مدى انحراف اسكتجابات أفراد عينة الدراسكة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل محور
من المحاور الرئيسككة عن متوسككطها الحسككابي .ويالحال أن االنحراف المعيار يولككم التشككتت في اسككتجابات أفراد عينة الدراس كة
لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسككككة ،إلى جانب المحاور الرئيسككككة ،فكلما اقتربت قيمته من الصككككفر تركزت االسككككتجابات،
وانخفض تشكككككتتها-2.معامل ارتباط بيرسكككككون لقياس صكككككدق االتسكككككاق الداخلي-1 .معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات ا داة-7 .تم
اسكتخدام أختبار ت لعينتين مسكتقلتين للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدراسة باختالف متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين-2 .تم
اسككتخدام أختبار تحليل التباين االحاد للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدراسككة باختالف متغيراتهم التي تنقسككم إلى أكثر من
فئتين-2 .تم استخدام أختبار ييفيه للتحقق من أتجاه الفروق بين اتجاهات عينة الدراسة التي بينها أختبار تحليل التباين االحاد .

نتائج الدراسة:
أوالً :إجابة السؤال ا ول :ما المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية؟
جدول رقم ( )5-4استجابات أفراد
عينة الدراسة على المحور األول :أبعاد المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
البعد

م
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

الترتيب
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0

المعوقات التعليمية

3.78

0.117

0

8

المعوقات االيديولوجية

3.21

0.070

8

3

المعوقات الثقافية

3.12

0.221

3

1

المعوقات النفسية

8.21

0.021

1

3.17

0.782

المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق

-

المواطنة بالمملكة العربية السعودية من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام
محمد بن سعود االسالمية
يتضكككم من خالل النتائج المولكككحة أعاله أن أفراد عينة الدراسكككة موافقون بدرجة كبيرة على المعوقات التي يواجها التعليم في
تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السككعودية من وجهة نظر أعضككاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سككعود االسككالمية
بمتوسككككككط (  3.17من  ،) 2وأتضككككككم من النتكائج أن أبرز المعوقكات التي يواجهكا التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السكككككعودية كما يراها أعضكككككاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سكككككعود االسكككككالمية تمثلت في بُعد المعوقات التعليمية
بمتوسكط (  3.78من  ،) 2يليه بُعد المعوقات االيديولوجية بمتوسكط ( 3.21من  ،) 2يليه بُعد المعوقات الثقافية بمتوسط (3.12
من  ،) 2وأخيراً جاء بُعد المعوقات النفسية بمتوسط (  8.21من .)2
البُعد األول :المعوقات التعليمية:
جدول رقم ( )0-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السعودية فيما يتعلق ببُعد المعوقات التعليمية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
م

العبـارة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

تتسم االدارة العليا بالمركزية
1.00

0.221

0

1

3.22

0.282

8

3.28

0.228

3

1

3.12

0.282

1

2

3.18

0.212

2

0
8

354

لككككعف تشككككجيع التالميذ على اسككككتخدام
التفكير الناقد
لعف تشجيع التالميذ على إبداء آراءهم
المختلفة
المحدودية في تقبل أفكار االخرين
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م

العبـارة

لككعف تبني االدارة العليا مراعاة التنو
في ثقافات
المجتمع عند رسم السياسات التعليمية
لككككككعف توجيكه التالميذ للمشككككككاركة مع
3
بعضهم البعض داخل الفصل
المتوسط العام

المتوسط
الحسابي

3.10
3.78

االنحراف
المعياري

الرتبة

0.020

1

0.117

ويتضم من النتائج في الجدول ( )0-1أن أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على ستة من المعوقات التي يواجها
التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية فيما
يتعلق ببُعد المعوقات التعليمية تتمثل في العبارات رقم ()3 ،2 ،1 ، 8 ،0 ،1
التي تم ترتيبها تنازليا ً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بدرجة كبيرة.
 يتضكم موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيره على "تتسم اإلدارة العليا بالمركزية "بالمرتبة ا ولى وتتفق هذه النتيجة مع
رجع الباحثة هذه
دراسكة (العز 8007،م) والتي تؤكد أن المواطنة في التعليم هي طاعة قواعد المدرسة وأنظمتها ،وتُ ِ
النتيجكة إلى أن المواطنكة في التعليم تتحقق من خالل ابتعكاد اإلدارة العليكا عن المركزيكة في اتخاذ قراراتها وأن يكون
هناك مشاركة بين أفراد المنظمة وطاعة قوانين نظام المنظمة .كما تتفق هذه النتيجة مع نظرية التبادل االجتماعي
والتي تؤكد على لرورة تبادل العالقات بين ا فراد وأن التفاعل يحقق الفائدة على جميع العاملين في ادارة المنظمة.
 -0المعوقات التعليمية:
 يتضم موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيره على "ضعف تشجيع التالميذ على استخدام التفكير الناقد " ،وتتفق
 هذه النتيجة مع دراسة (بول د.ييرمان8007،م) والتي تؤكد على أن هوية المواطنة العالمية للطال
 تت ثر بشكككككككل كبير بالبيئة العادية التي تدعم المواطنة العالمية في تعزيز ممارسككككككة الوعي العالمي من خالل الجامعة،
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن تبني المعلم اسكككككتخدام التفكير الناقد يؤد إلى خلق بيئة تتسكككككم باإليجابية والرفاهية
وتُ ِ
لكدى الطال  .كمكا تتفق هذه النتيجة مع نظرية التضككككككامن االجتماعي والتي تؤكد على أن التباين بين طبقات المجتمع
يحتككاه تككد خككل الككدولككة وكككذلككك التبككاين في دور المعلم و الطال

في حككدوث فجوه يحتككاه من المعلم التككدخككل وتغيير

استراتيجياته.
 يتضم موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيره على"ضعف تشجيع التالميذ على إبداء أراءهم المختلفة "تتفق هذه النتيجة
مع دراسككككككة (إيان تريفبليان هوسككككككاك8002،م)والتي تؤكد على أن تعليم المواطنة في التعليم يكون من خالل تطوير
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى لككككرورة قيام المعلم وتشككككجيعه
مهارات تالميذ المدارس الثانوية اليابانية في الحوار ،وتُ ِ
على استخدام استراتيجية الحوار بين الطال لتبادل آرائهم المختلفة مما يسهم في تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة
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 العربية السعودية .كما تختلف مع دراسة (العقيل والحيار 8001،م)والتي تؤكد على أن أبرز قيم المواطنة في التعليم
التي تسكككعى الجامعات ا ردنية في ترسكككيخها لدى منتسكككبيها هي "الحرية في إبداء الرأ وتبني ثقافة الحوار اإليجابي
رجع الباحثة السكككبب إلى أن البيئة في
بين منتسكككبيها" وحصكككلت على نسكككبه مقدارها %13تعتبر متوسكككطة النسكككبة،.وتُ ِ
الجامعات ا ردنية تختلف عن البيئة في الجامعات السكككعودية مما جعل وجهات نظر أفراد العينة في الدراسكككتين تكون
مختلفة .كما تتفق
 هذه النتيجة مع نظرية العق االجتماعي والتي تؤكد على مبدأ الحرية وتكافؤ الفرص بين ا فراد.
 يتضككككم موافقة أفراد الدراسككككة بدرجة كبيره على"ضةةةةعف تبني اإلدارة العليا مراعاة التنوع في ثقافات المجتمع عند
رسم السياسات التعليمية "وتتفق هذه النتيجة مع دراسة( -0:براديومانبها ديف8001،م)والتي
 تؤكد على أن هناك فرق كبير في تحقيق المواطنة بالتعليم بين طال الثانوية في والية سوجارات المناطق الحضكككرية
والريفية لصالم الحضرية
 لديهم فهم للمواطنة وكذلك بين طال العلوم الذين لديهم فهم أفضل
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن لككعف تبني اإلدارة العليا في التعليم التنو في رسككم
 للمواطنة من طال التجارة ،وتُ ِ
السكياسات التعليمية سوف يحدث فجوه بين الطال والعاملين ويصبم مفهومهم للمواطنة متذبذ  -8.تتفق هذه النتيجة
مع دراسكككة (8008،Katzarska,Reyser,Nandiniم) التي تؤكد أن الت ثير الثقافي عامل مهم في تحسكككين أسكككاليب
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى العالقة القوية الوالحة
القيادة .وتُ ِ
 بين العامل الثقافي واإلدارة العليا في تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككككككعودية-3.تتفق نتيجة الدراسككككككة
الحالية مع دراسة(8001،James.Rم) والتي تؤكد أن هناك ارتباط بين سلوك المواطنة التنظيمية بمفاهيم اإلدارة
رجع الباحثة هذه النتيجة بضكككرورة ا هتمام
 العليا وأن الثقافة لم تؤثر بشككككل كبير على سكككلوك المواطنة التنظيمية ،وتُ ِ
بعنصر الثقافة من قبل اإلدارة العليا في التعليم بالمملكة العربية السعودية.

البُعد الثاني :المعوقات االيديولوجية:
جدول رقم ( )2-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي يواجهها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السعودية فيما يتعلق ببُعد المعوقات االيديولوجية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة
م

العبـارة

المتوسةةط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

التركيز على ثقافات محددة عبر التاريخ
7
االقتصار على تنمية اتجاهات ايديولوجيه
2
محددة تسود البالد
المتوسط العام
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3.22

0.070

0

3.12

0.882

8

3.21

0.070
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 يتضككككككم موافقكة أفراد الكدراسككككككة بكدرجكة كبيره على "التركيز على ثقةافةات عبر التاريخ"بالمرتبة ا ولى وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة(درير8002،م)و التي تؤكد على أن المواطنة تتحقق
رجع الباحثة
 من خالل تبني عدد من الثقافات المختلفة من خالل إبراز أبطال الجزائر ورموز الوطن .وتُ ِ


هكذه النتيجكة إلى أن تقكدير أصككككككحكا القرار في وزارة التعليم لرموز الوطن الكذين جكاءوا من ثقكافكات مختلفة وإبراز
اسهاماتهم العلمية سوف يحقق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السعودية.

البعد الثالث :المعوقات الثقافية:
جدول رقم ( )3-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السعودية فيما يتعلق ببُعد المعوقات الثقافية مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
م

03

العبـارة
تصادم الثقافات المختلفة في كثير من
ا حيان

المتوسط
الحسابي
3.23

االنحراف
المعيار
0.023

الرتبة

0

اقصاء الرأ المخالف لرأيه وتوجهه
3.20

08

0.077

8

التمسك بثقافة واحدة فقط
00

3.20

0.800

3

3.32

0.020

1

3.38

0.023

2

رفض الحوار مع الطرف ا خر.
00
2

الجهل بالثقافات المختلفة في المجتمع.

المتوسط العام

3.12

0.221

 يتضككككم موافقة أفراد الدراسككككة بدرجة كبيره على "تصةةةةادم الثقافات المختلفة في كثير من األحيان" بالمرتبة ا ولى
وتتفق هذه النتيجة مع دراسككككككة(وطفه 8003م) والتي تؤكد على أن إلككككككعاف اللغة العربية يهدد تحقيق المواطنة في
رجع البكاحثكة هكذه النتيجة إلى أن محاولة اختالل التوازن بين الثقافات المختلفة من حي اللغة والدين وذلك
التعليم .وتُ ِ
برفع ثقافه وإلعاف أخرى له
 دور في عكدم تحقيق المواطنكة في التعليم بكالمملككة العربيكة السككككككعودية وبذلك احترام كافة الثقافات المختلفة في مجال
التعليم .كما تختلف نتيجة الدراسككككككة الحالية مع نتيجة دراسككككككة (صككككككليبيخ8007،م) والتي تؤكد على أن اللغة والدين
والطائفة نادراً ما تستخدم في تحقيق المواطنة في التعليم وأن تحقيق المواطنة يكون في االنتماء والوالء فقط.
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البُعد الرابع :المعوقات النفسية:
جدول رقم ( )4-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول المعوقات التي يواجها التعليم في تحقيق المواطنة بالمملكة العربية
السعودية فيما يتعلق ببُعد المعوقات النفسية مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
م

02

01

العبـارة
ت ُغول فئة دون سيرها في المشاركة
االقتصادية
يككعور الفرد بصككعوبة االسككتقرار النفسككي
في وطنه

 01يعور الفرد بالدونية في وطنه
المتوسط العام

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.30

0.822

0

8.72

0.381

8

8.73

0.330

3

8.21

الرتبة

0.021

 يتضم موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة على "تغول فئة دون غيرها في المشاركة االقتصادية" بالمرتبة ا ولى
وتختلف هذه النتيجة مع( دراسكككة مبارك 8001،م) والتي تؤكد أن المشككككاركة االقتصككككادية تُسككككهم في تحقيق المواطنة
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن مشككككاركة بعض ا فراد دون
بالتعليم وذلك من خالل تدعيم المشككككاركة االجتماعية .وتُ ِ
سيرهم في الجانب االقتصككككاد يؤثر على الجانب النفسككككي لطفراد يشككككعرهم بالتهميش مما يعوق تحقيق المواطنة في
رجع الباحثة سبب
التعليم بالمملكة العربية السكعودية وخاصه في عقد الشراكات بين الجامعات والقطا الخاص ،كما تُ ِ
اختيار أفراد الدراسة درجة متوسطة لعدم فهمهم لعقود الشراكات بين الجامعات
 وابتعادهم عن الجانب اإلدار ا على .وتتفق هذه النتيجة مع نظرية الحرية التي تؤكد عدم وجود قيود في المشككككاركة
االقتصادية بين االفراد وكشف الجوانب السلبية في المشاركة من خالل تحقيق مبدأ الحرية.
ثانياً :إجابة السةاال الثاني :ما سةبل استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية؟
جدول رقم ( )8-4استجابات أفراد عينة الدراسة على المحور الثاني :مجاالت سبل استفادة المملكة العربية السعودية من
تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن سعود
االسالمية
م

المجال

0

اإلدارة المدرسية

358

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعيار

3.22

0.282

الترتيب
8
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دور المعلم

8

سبل استفادة المملكة العربية السعودية من

1.01

0.232

0

3.27

0.710

-

تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية
يتضككككم من خالل النتائج المولككككحة أعاله أن أفراد عينة الدراسككككة موافقون بدرجة كبيرة على سككككبل اسككككتفادة المملكة العربية
السكككككعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم من وجهة نظر أعضكككككاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن
سعود االسالمية بمتوسط (  3.27من  ،) 2وأتضم من النتائج أن أبرز سبل استفادة المملكة
العربية السككعودية من تجربة دولة الهند في تحقيق المواطنة بالتعليم كما يراها أعضككاء هيئة التدريس في جامعة االمام محمد بن
سككعود االسككالمية تمثلت في مجال دور المعلم بمتوسككط (  1.01من  ،) 2وأخيراً جاء مجال اإلدارة المدرسككية بمتوسككط ( 3.22
من .)2
المجال األول :اإلدارة المدرسية:
جدول رقم ( )6-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول سبل استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة دولة الهند في
تحقيق المواطنة بالتعليم فيما يتعلق بمجال اإلدارة المدرسية مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة
م

العبـارة

تعمكل المكدرسككككككة على نبذ أسككككككبا
 83العنصرية

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
1.02

0.010

الرتبة

0

تُشكجع إدارة المدرسة المعلمين على
 81المشكككاركة في المناسكككبات المجتمعية
لتعميق سلوك المواطنة لديهم
تعمككل المككدرسكككككككة على سرس ثقككافككة
 82المساواة بين الجميع

1.00

0.232

8

3.27

0.002

3

إيككراك منسككوبي المدرسككة في اتخاذ
 07القرارات المتعلقة بتحقيق المواطنة

3.27

0.020

1

تنفكككذ االدارة المكككدرسككككككيكككة الخطط
 80المرسومة لها

3.21

0.223

2

88

3.21

0.220

1
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م

العبـارة

تعتمكككد إدارة المكككدرسككككككككة تمثكككل قيم
المواطنكة أحد مؤيككككككرات تقييم اداء
المعلم
تعمل على توفير المناخ المدرسككككككي
 80لتعزيز المواطنة لدى الطلبة
تحرص اإلدارة المكككدرسككككككيكككة على
 02التعكككامكككل بكككديمقراطيكككة مع الطلبكككة
والعاملين في المدرسة
يجيد قائد المدرسككككككة التواصككككككل مع
02
المجتمع المحلي لترسيخ المواطنة
المتوسط العام

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

3.28

الرتبة

0.002

7

3.12

0.022

2

3.12

0.018

2

3.22

0.282

 يتضككم موافقة أفراد الدراسككة بدرجة كبيره على "تعمل المدرسككة على نبذ أسككبا العنصككرية "بالمرتبة ا ولى ،وتتفق
هذه النتيجة مع دراسككككة (اورال كيلي ،وجاكلين بهابها ،وأديتي كريشككككنا8002 ،م) والتي تؤكد أن تحقيق المواطنة في
رجع الباحثة
التعليم بكالهنكد يكون من خالل معالجة العنف الطبقي والتمييز على أسككككككاس الطبقة أو االنتماء العرقي .وتُ ِ
هذه النتيجة إلى أن تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السكعودية يكون من خالل المدرسة حي لها دور كبير
وفعال في هذا الجانب من خالل إلغاء العنصرية المذهبية أو الجنسية أو القبلية وسيرها.
 يتضكككم موافقة أفراد الدراسكككة بدرجة كبيره على "تُشةةةجع إدارة المدرسةةةة المعلمين على المشةةةاركة في المناسةةةبات
المجتمعية لتعميق سةةةلوك المواطنة "بالمرتبة الثانية وتتفق مع نتيجة دراسككككة (8002،Ukessysم) والتي تؤكد على
رجع الباحثة هذه النتيجة
أن قيام اإلدارة بسكلوك المواطنة التنظيمية يؤثر إيجابا ً في كفاءة ا داء للمؤسكسكة التعليمية ،وتُ ِ
إلى أن كفكاءة ا داء لددارة المكدرسككككككيكة يتحقق من خالل مشككككككارككة معلميهكا في المنكاسككككككبكات المجتمعية من ندوات
ومؤتمرات وتجمعات علمية في وسائل التواصل االجتماعي،
يتضككككم موافقة أفراد الدراسككككة بدرجة كبيره على "تعمل المدرسةةةةة على غرس ثقافة المسةةةةاواة بين الجميع "بالمرتبة الثالثة.
وتتفق مع نتيجككة دراسكككككككة( 8002،Ukessysم) في أن المواطنككة في التعليم تتحقق من خالل اتخككاذ اإلدارة لسككككككلوك المواطنككة
التنظيمية والذ يؤد إلى مسكككاعدة الطال بعضكككهم لبعض ومسكككاعدة المعلم الطال في وقتهم الخاص والبقاء في الجامعة إذا
لزم ا مر .كما تتفق مع نتيجة دراسة (دانييال مار
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هوالند8001،م) والتي تؤكد أن المسككؤولين في الجمعية التعليمية بويلز يعترفون ب ن معوقات تحقيق المواطنة في التعليم سككببها
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن المسككاواة في التعليم بين المعلم وطالبه وبين
عدم المسككاواة في الهياكل السككياسككية في التعليم ،وتُ ِ
المعلمين بعضهم لبعض يحقق لددارة مسؤوليتها أتجاه تفعيل المواطنة بالتعليم في المملكة العربية السعودية.
المجال الثاني :المعلم
جدول رقم ( )7-4استجابات أفراد عينة الدراسة حول سبل استفادة المملكة العربية السعودية من تجربة دولة الهند في
تحقيق المواطنة بالتعليم فيما يتعلق بمجال دور المعلم مرتبة تنازليا ً حسب متوسطات الموافقة

م

العبـارة
يعزز المعلم السلوك المرسو
فيه لدى الطال
يكوجكككه الكمكعكلكم الكطكلكبكككة نحو
ا نشككطة التي تكرس المواطنة
لديهم
يعمل المعلم على تعزيز مفهوم
المواطنة لدى الطلبة من خالل
المواقف التعليمية
يكون المعلم قكككدوة للطلبكككة في
احترام الثقافات المختلفة

1.82

0.122

0

1.02

0.280

8

1.01

0.230

3

1.01

0.277

1

ينمي المعلم مهكككارات العمككككل
 82التعاوني عند الطال

1.02

0.227

2

81
87

31

33
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المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

الرتبة

على

يشككككككجكع الكمعلم الطال
 82الحوار

3.22

يعمككل المعلم على سرس ثقككافككة
 30االبتكار

3.22

يشجع المعلم من خالل أساليب
 30تدريسه النقد البناء لدى الطلبة

3.22

يُشككككككجكع الكمعلم الطال على
 38اسككتخدام اسككتراتيجيات مختلفة
لحل المشكالت االجتماعية

3.72

المتوسط العام

1.01

0.008

0.003

0.082

0.033

1

7

2

2

0.232
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 يتضكككم موافقة أفراد الدراسككككة بدرجة كبيره جدا على "يعزز المعلم السةةةةلوك المرغوب فيه لدى الطالب" وتتفق هذه
النتيجة مع دراسة(المعمر 8002،م) والتي تؤكد أن معالجة المواطنة في الفكر التربو العربي التركيز على الجانب
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن سكككبب أسككككبا تحقيق
العملي السكككلوكي وليس على حسككككا المحتوى المعرفي لها .وتُ ِ
المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككعودية هو أن يقوم المعلم بالسككلوك العملي الجيد ويكون قدوة لطالبه في اتبا
السكلوك الجيد .كما تتفق مع نتيجة دراسة (8002،Ukessaysم) والتي تؤكد على أن سلوك المواطنة التنظيمية يؤد
رجع الباحثة هذه
إلى فعالية المعلمين وتحفيزهم للقيام بمهام تتجاوز مهامهم الرسككمية في تحسككين المؤسككسككة التعليمية .تُ ِ
النتيجكة إلى التزام المعلم بكالمواطنكة التنظيميكة لكه أثر فعكال في إحكداث سككككككلوك مرسو فيكه للطال وبكالتكالي تتحقق
المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السعودية.
 يتضككككككم موافقككة أفراد الككدراسكككككككة بككدرجككة كبيره على"يوجةةه المعلم الطلبةةه نحو األنشةةةةةةطةةه التي تكرس المواطنةةة
لةديهم"و"يعمةل المعلم على غرس ثقةافة األبتكار" وتتفق هاتان النتيجتان مع دراسككككككة(8002،Ukessaysم) والتي
تؤكد على أن التزام المعلمين بالمواطنة التنظيم
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى
 يجعلهم ي خذون على أنفسككهم عاتق تقديم أفكار ابتكارية ويراعون ا نشككطة الالصككفية .وتُ ِ
أن هنكاك عالقة بين سككككككلوك المواطنة التنظيمية للمعلم وبين تحقيقه للمواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككككككعودية،
وكذلك تناسكب طرد فكلما زادت سلوك المواطنة التنظيمية زادت فعالية المواطنة في التعليم بشكل ملحوظ من خالل
ا نشكطة الالصككفية التي يقدمها المعلم وتشككجيعه على االبتكار .كما تتفق مع نتيجة دراسككة (كعكي8007،م)والتي تؤكد
على أن المواطنة تتحقق في التعليم من خالل ولكككع خطه اسكككتراتيجية لطنشكككطة الطالبية الالمنهجية وتنو ا نشكككطة
وأن هذه ا نشطة تعزز الوحدة الوطنية.
 يتضككككككم موافقكة أفراد الكدراسككككككة بدرجة كبيره على "يعمل المعلم على تعزيز مفهوم المواطنة لدى الطلبة من خالل
المواقف التعليمية" وتتفق هذه النتيجة مع دراسكككة ( -0:أوالكيلي،وجاكلين بهابها،وأديتي كريشكككا8002م)والتي تؤكد
على أن ظهور المعلمين كمحفز حاسم للنجا في المدرسة هو أحد أدوات نجا وتحقيق المواطنة في التعليم في الهند.
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أهمية دور المعلم في تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السكككككعودية من خالل
 وتُ ِ
تبنيككه المواقف التعليميككة وتقككديمهككا للطال
الدراسكككة السكككابقة :سكككلوك المعلمين في فح

لتنميككة مفهوم المواطنككة عنككد الطال  .ومن هككذه المواقف التي أظهرتهككا
الواجبات المنزلية تشكككجيع الطال على المشكككاركة في الصكككف معالجة

قضككككككايكا العنف الطبقي والتمييز( -8.نيكوال سككككككامكانثكا هورسككككككلي8001،م)والتي تؤككد أن تطبيق تعليم المواطنة في
المدارس الثانوية اإلنجليزية ال تمثل فقط تغي ًرا في التعليم بل تطو ًرا في السكككككياسكككككات التي تهدف إلى إعادة ت كيد دور
المواطنة الفعالة في المجتمع البريطاني والتي تحقق من خالل قيام المعلم بمسكككككاعدة التالميذ على "لعب دور فعال في
المجتمع".
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 يتضم موافقة أفراد الدراسة بدرجة كبيره "يشجع المعلم الطالب على استخدام استراتيجيات مختلفة
 لحل المشةةةةكالت االجتماعية "تتفق هذه النتيجة مع دراسككككة (نيكوال سككككامانثا هورسككككيلي8001،م) والتي تؤكد على أن
تحقيق المواطنة في التعليم في المدارس اإلنجليزية الثانوية يكون من خالل تشكككككككيل فهم التالميذ نفسككككككهم كمواطنين
عامالُ رئيسيًا في معالجة مجموعة من القضايا االجتماعية ،حي
رجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن
 يقوم معلم التربيكة البدنية في المدارس الثانوية الحكومية اإلنجليزية بدوره في ذلك .وتُ ِ
تحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككككككعودية يكمن في أدوار أهمها دور المعلم في طر قضككككككايا اجتماعية
يتعين على الطال مناقشتها جماعيًا وتحقق اواصر الترابط بين أفراد المجتمع.
ثالثاً :إجابة السةةةاال الثالث :هل يوجد فروق ات داللة احصةةةةائية بين متوسةةةةطات تقدير عينة الدراسةةةةة حول دور التعليم في
تحقيق المواطنة بالمملكة العربية السعودية االستفادة من تجربة دولة الهند تعزى لمتغيرات (الكلية)؟
 )0الفروق باختالف متغير الكلية:
 )2جدول رقم ( )00-4يوضح نتائج اختبار شيفيه للتحقق من الفروق بين فئات الكلية
المحور

المتوسط

الكلية

العدد

كلية العلوم االجتماعية

022

3.22

كلية الشريعة

12

3.81

كلية اللغة العربية

11

3.32

كلية االعالم واالتصال

2

1.80

سبل استفادة المملكة العربية

كلية العلوم االجتماعية

022

3.22

السعودية من تجربة دولة

كلية الشريعة

12

3.20

الهند في تحقيق المواطنة

كلية اللغة العربية

11

3.72

بالتعليم

كلية االعالم واالتصال

2

1.72

المعوقات التي يواجها التعليم
في تحقيق المواطنة بالمملكة
العربية السعودية

 ** )3دالة عند مستوى  1010فأقل

الحسابي

* دالة عند مستوى  1015فأقل

توصيات الدراسة:
توصيات الدراسة :في لوء النتائج السابقة خرجت الدراسة بتوصيات عدة أهمها ما يلي:
أ-توصيات تتعلق باإلدارة المدرسية:
-0قيام إدارات المدارس في العمل على نبذ أسككككككبا العنصككككككرية وذلك من خالل الخطة التشككككككغيلية للمدارس ومن خالل
المتابعة والمراقبة لتحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككعودية-8 .لككرورة تشككجيع إدارات المدارس المعلمين
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على المشككاركة في المناسككبات المجتمعية لتعميق سككلوك المواطنة لديهم من خالل الحوافز مادية ومعنوية لتحقيق المواطنة
في التعليم بالمملكة العربية السعودية-3 .لرورة وجود ر ية والحة لدى إدارات المدارس على العمل على سرس ثقافة
المسكككككككاواة بين الجميع من خالل العمككل على ا نشككككككطككة والبرامج العلميككة لتحقيق المواطنككة في التعليم بككالمملكككة العربيككة
السكككعودية-1 .محاولة اسكككتفادة إدارة المدرسكككة من كافة منسكككوبيها وذلك من خالل إيكككراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة
بتحقيق المواطنكة في التعليم بكالمملككة العربيكة السككككككعوديكة-2 .قيكام إدارات المدارس على اعتماد تمثل قيم المواطنة ك حد
مؤيكككرات تقييم اداء المعلم وذلك من خالل تنسكككيق الجهود بين اإلدارة وبين المعلمين لتحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة
العربية السعودية.
ب-توصيات تتعلق بالمعلم:
-0لككككككر ورة قيكام المعلم بتوجيه الطلبة نحو ا نشككككككطة التي تكرس المواطنة لديهم في المواقف التعليمية وذلك من خالل
حسككن إدارته للصككف واإلعداد الجيد في التخطيط للدرس-8.العمل على التقويم المسككتمر من قبل قائد المدرسككة لسككلوكيات
المعلمين المتعلقة بجانب القدوة عند الطال ولبط سلوكياتهم
لتحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية السككككعودية-3.لككككرورة إعداد إدارة التدريب واالبتعاث بوزارة التعليم برامج
علمية موجهه للمعلمين في كيفية اسكككتخدام اسكككتراتيجيات التدريس وأهمها التعلم التعاوني والتفكير الناقد وحل المشككككالت
واسكلو الحوار مع الطال كونها أسكاليب حديثه وفعاله وذلك بشكل مستمر لتحقيق المواطنة في التعليم بالمملكة العربية
السعودية.

المراجع:
أوالً :المراجع العربية:
ايككككككوين ،ومكاريكانا ،و رويسككككككن ،و البارثنون8001 .م .ادارة النمو :كيف يزيد رأس المال الخاص في التعليم فرص
الوصول
لدلهام واالبتكار وتحسين النتائج .مجلة الراصد الدولي.11 .1،
الجعافرة ،عبدالسككالم والموالككية ،رلككا والهويد  ،زيد والمواجده ،بكر (8001م ) .مدخل الى علم التربية .االمارات
العربية المتحدة :دار الكتا الجامعي.
حسكككككن ،عباس فؤاد8007( .م) .األسةةةةةاليب الحديثة في البحث العلمي :مفاهيم وتطبيقات .المملكة العربية السكككككعودية:
مكتبة المتنبي.
الحسككيني ،احمد عبدالرلككا8001( .م) .التنو الثقافي والتعايش السككلمي :ر ية اسككالمية .مجلة اآلداب بجامعة بغداد –
العراق.281.)002( .
الخاف ،ايمان عباس8001 ( .م ).نظريات التعليم والتعلم .دار المناهج :عمان.
الدخيل ،عبد العزيز عبد هللا8001( .م) .معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية .عمان :دار المناهج.
الدليمي ،عبد الرزاق محمد8008( .م) .مدخل الى وسائل االعالم الجديد .ع ٌمان :دار المسيرة.
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درير ،جمال8002( .م) .دور اإلعالم الريالكككي في تنمية رو المواطنة لدى الشكككبا الجزائر دراسكككة ميدانية على
الطلبة الجامعيين .مجلة تنمية الموارد البشرية.223.)00( .
الشاهر،ياهر اسماعيل8002(.م).المواطنة مابين الدولة الدينية والدولة المدنية (قراءة في العالقة بين السلطة والمجتمع).مجلة نقد
وتنوير –مقاربات نقدية في التربية والمجتمع.02-07.
العنز  ،محمككد سككككككمككا 8007( .م) .دور معلم المرحلككة الثككانويككة في تعزيز قيم المواطنككة لككدى الطال من وجهككة نظر
المشرفين التربويين .مجلة كلية التربية بأسيوط-مصر.078 .)0(33،
فره ،عبد اللطيف حسين8002( .م) .نظام التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية .دار وائل :االردن.
أبو فرحة،جمال الحسيني8001(.م).التعايش مع االخر :مفهومه-اهميته-معوقاته .المدينة المنورة :مكتبة دار الزمان.
مبارك8001 ،م.الشكككككبا العربي :ولكككككعيات اجتماعية جديدة وسكككككلوكيات مهيمنه قراءة في تمثالت الشكككككبا التونسكككككي للمواطنة
والمجتمع المدني .مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية.)3( ،
راتانسي ،علي8003( .م) .التعددية الثقافية مقدمة قصيرة جدا .مصر :كلمات عربية للترجمة والنشر( .العمل ا صلي
نشر في عام  8000م)
السبيعي ،نوره سعود8001( .م ) .المواطنة تعلم وتعليم .دار افاق :الكويت.
سفارة الهند بالقاهرة8001( .م) .دستور الهند (ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات) ،دمشق.
الشكاهر ،يكاهر اسكماعيل8002( .م) .المواطنة :ما بين الدولة الدينية والدولة المدنية (قراءة في العالقة بين السلطة والمجتمع).
مجلة نقد وتنوير –مقاربات نقدية في التربية والمجتمع .دمشق.
يريف ،السيد عبدالقادر8000،م ،تطور الفكر التربو  ،دار الزهراء :الرياض.
يكككككعبان ،عبد الحسكككككين8007( .م) .الهوية والمواطنة البدائل الملتبسةةةةةة والحداثة المتعثرة .بيروت :مركز دراسكككككات الوحدة
العربية.
الشككهراني ،عبد هللا فال (8007م-أ يككهر) .إسككهام مؤسككسككات إعداد المعلم في تعزيز قيم االنتماء والمواطنة "دراسككة ميدانية
على كلية التربية بجامعة بيشكككككة" .الماتمر الدولي-المعلم وعصةةةةةر المعرفة :الفرص والتحديات تحت شةةةةةعار (معلم متجدد
لعالم متغير).800 ،3
صككحراو  ،عبدهللا8002(.م).موجهات تربية المواطنة بالمدرسككة في ظل التحوالت المعاصككرة بين المواطنة والوطنية،
الخيارات المتاحة .مجلة تنمية الموارد البشرية.)00( .
رجع على الرابط:
صككككككحيفكككة الريكككاض الكترونيكككة 2 ،مكككارس  .8002الجمعكككة  80جمكككاد االخرة 01132هـكككككككككككك اسككككككتُ ِ
http://www.alriyadh.com/1102699
صكحيفة الشكرق االوسكط 8002،2 ( .مارس –اذار) .لقاء ولي العهد السكعود ورئيس ا سكاقفة أكد أهمية تعزيز التسككامم ونبذ
رجع على الرابطhttps://m.aawsat.com :
العنف والتطرف ،السنة االربعون ،العدد ،01311صفحة .82استُ ِ
طككه ،امككاني محمككد وعبككد الحكيم ،فككاروق جعفر8003( .م) .تربيةةة المواطنةةة بين النظريةةة والتطبيق .مصككككككر :مكتبككة االنجلو
المصرية.
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عباس ،سكحر قدور 8002( .م).المواطنة بين سكطوة العنف ودور المؤسكسات المجتمعية الواقع والم مول .مجلة المستنصرية
للدراسات العربية والدولية.)28(.
العربي،محمد خالد8002 (.م ).أصول التربية وعلم النفس.عمان:دار امجد.
عمر ،معن بن خليل8003( .م).النظرية االجتماعية المعاصرة دراسة تحليلية ونقدية .الرياض :دار الزهراء.
الغامد  ،حمدان احمد وعبد الجواد ،نور الدين محمد(8000م) ط .3الرياض :مكتبة الريد.
الغريبيكة ،زينكب محمد8002( .م) .اسككككككتراتيجية لتعزيز التربية من أجل المواطنة في المدرسككككككة الحديثة .مجلة تنمية الموارد
البشرية.02-88،)00( .
فوز  ،سامم8007( .م) .المواطنة .مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان :القاهرة.
الكسكر ،يكريفه عوض8002( ،م) .تصكور مقتر للتغلب على معوقات تولي المرأة السعودية للمناصب القيادية العليا وأساليب
مواجهتها .مجلة جامعة الباحة للعلوم االنسانية.)3( ،
كعكي ،سككككهام محمد8007( .م) .تطوير أداء الجامعات في تعزيز الوحدة الوطنية على لككككوء التوجهات العالمية .ورقة مقدمه
إلى الماتمر الثاني للوحدة الوطنية :دور الماسةةسةةات التعليمية في تعزيز الوحدة الوطنية ،جامعة الجوف01-08،ديسككمبر
8007م.
المجلس البريطاني8001 ( .م).فهم الهند :مستقبل التعليم العالي وفرص التعاون الدولي .مجلة الراصد الدولي شهرية يصدرها
مرصد التعليم ،المملكة العربية السعودية.)10( .
مريزيق ،هشام يعقو 8002 ،م ،المدخل الى علم االجتماع دار الراية :عمان
المعمر  ،سيف ناصر8002( .م) .المواطنة والتربية مقاربة منهجية .مجلة تنمية الموارد البشرية.)00( .
مجموعة باحثين8001( .م) .ال وقت لنضككككككيعه :كيفية بناء نظام تعليم عالمي من الدرجة االولى في كل والية .مجلة الراصةةةةةةد
الدولي شهرية يصدرها مرصد التعليم ،المملكة العربية السعودية.)78(1.
ُ
اسككككككتكرجكع عكلكى الكرابط:
وزارة الكتكعكلكيكم8002،م ،الةتةعةلةيةم ورؤيةةةة السةةةةةةعةوديةةةة  .2131بكتكككاريكخ -8ابكريكككل8002-م.
https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/vision2030.aspx
وطفة ،علي أسككعد8003( .م) .تحديات الهوية الوطنية والشككعور باالنتماء الوطني لدى عينة من طال جامعة الكويت .سككلسككلة
علمية محكمة .العدد ،31مارس .الكويت ،مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية .بجامعة الكويت.
ويل كيمليكا8000( .م) .أوديسا التعددية الثقافية :سبر السياسة الدولية الجديدة في التنو  .ترجمة :إمام
يحيي ،حسككككككن عايل8001( .م) .تقويم ادوار مؤسككككككسككككككات المجتمع السككككككعود في تعزيز المواطنة لمواجهة التطرف الفكر
واالرها  .مجلة عجمان للدراسات والبحوث دورية محكمة.812.)0(02،
يوسف ،سناء علي8000( .م) .تربية المواطنة في ضوء التحديات المعاصرة (المواطنة في
الفلسفات المختلفة) .دار العلم وااليمان :مصر.

366

www.ajrsp.com

 م0201-1-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

: المراجع األجنبية:ُثانيا
Abbas,Sahar Kadouri (2015). Citizenship between the power of violence and the role of
community institutions reality and hope. Al Mustansiriya Journal for Arabic and
International Studies (52).
Advisory Committee- Indira Gandhi Award for National Integration.) 2012),Indira Gandhi
Award for National Integratio All India Congress.
A group of researchers (2016). No time to waste: how to build a world class education system
in every state. Journal of the
International Monitor Monthly issued by Education Observatory, Saudi Arabia. (72).

Anzi, Mohamed Samah. (2017). The role of the secondary school teacher in promoting the
values of citizenship among students from the perspective of educational supervisors.
Journal of Faculty of Education in Assiut - Egypt, 33 (1). 172.

Ashwin, Mariana, Roissen, and Parthenon. 2016. Growth management: how private

capital

in education increases
access to inspiration and innovation and improves results. International Monitor Magazine, 6.
64.

Darir, Gamal (2015). The role of sports media in developing the spirit of citizenship among
Algerian youth is a field study for university students. Journal of Human Resources
Development (11).583.
British Council. (2014). Understanding India: the future of higher education and opportunities
for international cooperation. International Monthly Monitor, issued by Education
Observatory, Saudi Arabia. (41).
Ghribi, Zainab Mohammed. (2015). A strategy to promote education for citizenship in modern
school. Human Resources Development Journal. (11), 22-18.
Al-Husseini, Ahmed Abdul-Reza (2014). Cultural diversity and peaceful coexistence: an
Islamic vision. Journal of Arts, University of Baghdad, Iraq (109).

www.ajrsp.com

367

 م0201-1-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Alkaser , Sharifah.(2015).Proposal to overcome the Impediments Get Saudi Women high-level
leadership Positions.Shaqra University journal.(3).
Al Maamari, Saif.(2015).Rapprochement the modern between citizenship and education.
Human Resources Development Magazine.(11).
Mubarak,( 2014). Arab youth: new social situations and dominant behaviors Reading in the
representations of Tunisian youth of citizenship and civil society. Journal of the
Generation of Human and Social Sciences, (3).
Naheed Saba.(2011). Linguistic Heterogeneity and Multilinguality in India: A Linguistic
Assessment of Indian Language Policies. Doctor of Philosophy in Linguistics.
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY, ALIGARH.
Nicola Samantha Horsley.(2014). Citizenship Education in English Secondary Schools:
teaching and learning to transform or conform?. Submitted in accordance with the
requirements for the degree of Doctor of Philosophy. The University of Leeds School
of Sociology and Social Policy.
Orla Kelly,* Jacqueline B, & Aditi Krishna. (2015l).Champions: The Realities of Realizing
the Right to Education in IndiaK. Human Rights Quarterly 37.by Johns Hopkins
University Press. Vol. 37.
Ornit shani.Conceptions of Citizenship in India and the ‘Muslim Question Department of
Asian Studies. (2010). Cambridge University Press.
University of Haifa, Mount Carmel Modern Asian Studies 44, 1 , pp. 145–173

Johan Liljestrand.(2016).Education for Citizenship in Swedish،National Council on Religion
and Public Education. Bulletin (1900 - 1983)
Leena lukose.(2000). UPLIFT OF THE RURAL MASSES A STUDY WITH
REFERENCE TO THE COASTAL AREA OF ALAPPUZHA DISTRICT.
SCHOOL OF GANDHIAN THOUGHT AND DEVELOPMENT STUDIES
MAHATMA GANDHI UNIVERSITY. EDUCTION AND THE UPLIFT. Doctor of
Philosophy. MAHATMA GANDHI UNIVERSITY. KERALA, INDIA.
Lubna Selaibeekh. (2017).Citizenship Education in Bahrain: An investigation of the
perceptions and understandings of policymakers, teachers and pupils.

www.ajrsp.com

368

 م0201-1-5 :المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار
ISSN: 2706-6495

Sahrawi, Abdullah (2015). The direction of citizenship education in the school in light of the
contemporary transformations between citizenship and national, available options.
Human Resources Development Journal. (11).
Sehgal, Prachee; Nambudiri, Ranjeet; Mishra, Sushanta Kumar. (2017). Teacher effectiveness
through self-efficacy, collaboration and principal leadership The International
Journal of Educational Management. Bradford Vol. 31, Iss. 4, : 505-517.
Shaher, Shaher Ismail. (2015). Citizenship: Between the religious state and the civil state
(reading in the relationship between power and society). Criticism and enlightenment critical approaches in education and society. Damascus. 17-18.
Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy. School of Politics. Faculty of Arts and
Human Sciences.
UKEssays.(2018). The Concept Of Organizational Citizenship Behaviour Commerce
Essay. is a trading name of All Answers Ltd, a company registered in England and
Wales. Published: Mon, 5 Dec.
Vaibhavi Pradyumanbhai Dave.(2014).CITIZENSHIP UNDERSTANDING OF HIGHER
SECONDARY SCHOOL STUDENTSIN RELATION TO CERTAIN
VARIABLES.DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATION SARDAR PATEL
UNIVERSITY VALLABH VIDYANAGARGUJARAT, INDIAINVESTIGATOR.
watfa, Ali Asaad. (2013). Challenges of national identity and sense of national belonging in a
sample of students of Kuwait University. Scientific Series Court No. 34, March.
Kuwait, Center for Gulf and Arabian Peninsula Studies.
Yahya.Hasan Ayel A.2016.An Evaluation of the Saudi Community Institutions Roles in
Enhancing Citizenship to Confront Intellectual Extremism and Terrorism. Ajman
Journal of Studies and Research Court Review, 15 (1).245.

. المجلة ا كاديمية لطبحاث والنشر العلمي، الباحثةب صيته بنت بدر الحنتويي،© 2021 جميع الحقوق محفوظة
(CC BY NC)

www.ajrsp.com

369

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

إدارة األداء لتحقيق التميز المؤسسي في القطاع العام )دراسة حالة دولة قطر)
Performance management to achieve institutional excellence in the public sector
)(Case study State of Qatar
الباحثة /فاطمة عبد هللا عبد الرحمن البيشي الشهراني
طالبة ماجستير إدارة عامة ،مسار التنمية اإلدارية ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،الدوحة ،دولة قطر
Email: fal027@dohainstitute.edu.qa
تحت إشراف الدكتور :فريد الصحن
نوفمبر 0202

الملخص:
لعل أبرز عناصر اإلدارة االستراتيجية تتمثل في إدارة األداء ،نظراً ألنها عملية تكاملية تبدأ منذ صياغة المؤسسة
الستراتيجيتها إلى أن يتم تنفيذ األهداف وتقييمها والحصول على تغذية راجعة .إذ أن هذه العملية تتم بشكل متواصل
ومستمر لتحقيق استدامة المؤسسة ودفعها قُدما ً لتحقيق األفضل دائماً .يلخص هذا البحث عدة جوانب لتأكيد دور إدارة
األداء كعنصر هام لتحقيق التميز المؤسسي بالتأكيد على أهمية العنصر التكنولوجي.
استخدم هذا البحث المنهج النوعي بالرجوع لألدبيات السابقة ذات الصلة ،فهو بحث استكشافي يهدف لوضع رؤية
عامة لدور إدارة األداء في تحقيق التميز المؤسسي مع ربطها بإدارة الجودة الشاملة لتعزيز كفاءة المؤسسة،
وهو يركز على المجتمع القطري بدراسة نماذج مختلفة حول العالم ومحاولة بلورة النموذج القطري بما يتناسب مع
البيئة المحلية في رفع كفاءة إدارة القطاع العام.
استنتجت الدراسة بأنه ال يوجد تشبيك مؤسسي بين قطاعات الدولة ،وال توجد جائزة للتنافس حتى بين مؤسسات
القطاع العام .لذا أوصت الدراسة الحكومة القطرية بضرورة التركيز على إدارة األداء أثناء صياغة الخطة الوطنية
الثالثة والمرتبطة برؤية قطر ،ومن جانب آخر البد من تأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال ،مع ضرورة إشراك
أصحاب المصلحة في العملية االستراتيجية لما لهم من دور فعال في توجيه الخطط والسياسات نحو الصالح العام.
الكلمات المفتاحية :إدارة األداء ،التميز المؤسسي ،الجودة الشاملة ،اإلدارة االستراتيجية.
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Performance management to achieve institutional excellence in the public sector
"(Case study "State of Qatar)
Executive Summery
Perhaps the most prominent element of strategic management is performance
management, since it is an integrative process that begins from the institution’s strategy
formulation until the goals are implemented, evaluated and feedback is obtained. As this
process takes place continuously and integrated to achieve the sustainability of the
institution and push it forward to always achieve the best. This research summarizes
several aspects to emphasize the role of performance management as an important
element in achieving organizational excellence by emphasizing the importance of the
technological component.
This research used the qualitative approach with reference to the relevant previous
literature. It is an exploratory research that aims to develop a general vision of the role of
performance management in achieving institutional excellence while linking it to total
quality management to enhance the efficiency of the institution. It focuses on the Qatari
society by studying different models around the world and trying to develop the Qatari
model in line with the local environment to raise the efficiency of public sector
management.
The study concluded that there is no institutional networking between Qatari’s sectors,
and there is no prize for competition even between public sector institutions. Therefore,
the study recommended that the Qatari government should focus on performance
management during the formulation of the third national plan related to Qatar's vision. On
the other hand, national human resources must be qualified in this field with the need to
involve stakeholders in the strategic process because of their effective role in directing
plans and policies towards the public benefits.
Key Words: Performance Management, Institutional Excellence, Total Quality, Strategic
Management.
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المقدمة
إن من أهم الوظائف التي تقوم بها المؤسسات بكل فئاتها هو وظيفة اإلدارة االستراتيجية للمنظمة ،والتي نعني بها
عملية اتخاذ القرارات ذات أهمية على المستوى البعيد وذلك عن طريق تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة
وتنميتها من خالل دراسة العوامل البيئية المحيطة و التي تكون على المستوى الداخلي والخارجي للمنظمة .إذ أن هذه
الدراسة المسبقة تساعد المؤسسات في وضع استراتيجيات وسيناريوهات دقيقة بهدف تحقيق رؤية المنظمة ورسالتها
و غاياتها وأهدافها المعلنة .وأحد أهم عناصر اإلدارة االستراتيجية هي عملية مساهمتها في ربط المشاريع باألهداف
االستراتيجية للمنظمة ،والتي يتم من خاللها توجيه الكوادر والموارد لتتوافق مع المخرجات المطلوبة.وهي عملية
متكاملة منذ بدء اإلعداد في وضع رؤية إلى عملية التقييم لمعرفة ما إذا تم تحقيق األهداف من عدمه .حيث تقوم هذه
الدراسة االستكشافية بتحديد أهم خصائص ومهام إدارة األداء لتدعيم دورها االستراتيجي في تحقيق التميز والتنافس
المؤسسي .وذلك من خالل الكشف عن أهم اآلليات المستخدمة في ربط األعمال باألهداف االستراتيجية ،ليتم تسهيل
عملية المتابعة والمراقبة الفعالة لألداء .بالتالي فإن أهم أهداف الدراسة تتمثل في تقديم حلول مؤسسية لمتابعة تحقيق
أهدافها االستراتيجية وكيف يمكن تطوير النمط السائد تبعا ً ألغراض المنظمة وغاياتها ،حيث ستتم دراسة حالة
النموذج القطري في تحقيق التميز المؤسسي في القطاع العام .سيتم استخدام المنهج النوعي لغرض الدراسة بالرجوع
لألدبيات السابقة ذات الصلة ،وبناء على ذلك سيتم تحليل البيانات الثانوية ومناقشتها والربط بينها إلثراء الموضوع
البحثي .ومن ثم سيتم تقديم مجموعة من التوصيات والحلول المؤسسية المساعدة في عملية متابعة األداء .وبما أن
حدود الدراسة محصورة في اإلطار النظري ونظراً لوجود أبعاد أخرى لم نستطيع من تغطيتها في هذا الموضوع
بسبب الحدود الموضوعة؛ سيتم عرض مجموعة من المقترحات في نهاية الدراسة للتوسع في هذا الجانب لبحوث
مستقبلية في الجانب التطبيقي.

مشكلة الدراسة
تشير إحدى الدراسات العربية إلى أن هناك ضعف في عملية التغذية الراجعة داخل المؤسسات التعليمية ،وندرة في
البرامج التدريبية المتخصصة في عملية المتابعة ،مع غياب وظائف إدارة األداء واتباع المؤسسات أساليب تخطيط
تقليدية غير فعالة (عيداروس ،نصيـــف ،و أحمد.)9102 ،
مما يعني أن الوضع القائم في المؤسسة ال يعكس ما تريد أن تصبو إليه ،وهذا يؤثر في عملية الوصول لألهداف
االستراتيجية بشكل سلبي؛ نظراً لعدم تهيئة الظروف المحيطة لهذا الغرض بعيد المدى .فإدارة األداء قائمة على ربط
األعمال اليومية التي يقوم بها موظفو المنظمة باألهداف الموضوع مسبقا ً (درويش ،)9101 ،وفي حال االنحراف يتم
تقويمها حسب التوجه االستراتيجي للمنظمة .لذلك يهدف هذا البحث الكتشاف أهم خصائص إدارة األداء ودورها في
تعزيز تحقيق المنظمة ألهدافها االستراتيجية بكل فعالية ،والتي تؤدي إلى تميز المنظمة عن منافسيها في القطاع لبلورة
النموذج العام القطري .هذا باإلضافة إلى تحديد مهام اإلدارة بالتوازي مع مراحل اإلدارة االستراتيجية منذ بداية
التخطيط ووضع األهداف إلى عملية التقييم والتطوير وتحقيق الجودة الشاملة .لذا نلخص المسألة البحثية في السؤال
اآلتي :ما هو نموذج إدارة األداء الفعال لتحقيق التميز المؤسسي في المنظمات العامة القطرية؟
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تساؤالت الدراسة
عطفا ً على ما سبق نقدم مجموعة من التساؤالت البحثية المتفرعة من السؤال الرئيسي في التالي:
 .0ما هي أهم خصائص إدارة األداء كأحد عناصر اإلدارة االستراتيجية؟
 .9ما هي آليات تطبيق إدارة األداء لتحقيق التميز المؤسسي؟
 .3ما عالقة األداء المتميز بالجودة الشاملة؟

تصميم منهجية الدراسة
يعتبر نوع هذا البحث استكشافي ،حيث يهدف إلى الكشف عن أهم سمات إدارة األداء .ويأخذ الطابع النظري نظراً
الستناده على مراجعة األدبيات السابقة للتوصل لفهم عام وللمساعدة في وضع رؤى مبدئية لإلجابة على التساؤل
البحثي .وبالنسبة للمراجع المستخدمة فهي عبارة عن بيانات ثانوية منشورة من كتب ودوريات ومقاالت وتقارير ذات
الصلة بالموضوع .نظراً لذلك سيتم استخدام المنهج النوعي بتحليل الدراسات السابقة للتوصل لمجموعة من
االستنتاجات والتي ستساعد في تقديم التوصيات ذات الصلة.

حدود الدراسة
-

حدود موضوعية :يركز البحث بالتعرف على أهم خصائص إدارة األداء كأحد عناصر اإلدارة
االستراتيجيةوربطها بالتميز المؤسسي والجودة الشاملة لإلدارة.

-

حدود مكانية :يغطي هذا البحث دراسة إدارة األداء ومدى فعاليتها في المنظمات العامة بالتركيز على
منظمات القطاع العام القطري.

-

حدود زمانية :استغرق هذا البحث إلعداده مدة شهر من أكتوبر  9191إلى نوفمبر .9191

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة بتسليط الضوء على جوانب محددة تتمثل في اآلتي:
 .0التعرف على أبرز خصائص ومميزات إدارة األداء ودورها في تفعيل أداء المنظمات العامة.
 .9التعرف على بعض النماذج العالمية في مجال إدارة اإلدارة االستراتيجية والجودة الشاملة.
 .3تسليط الضوء على آليات تطبيق إدارة األداء بشكل فعال ومتميز في المنظمات العامة.
 .4تقديم توصيات للحكومة القطرية ولإلدارة العليا في تفعيل الدور االستراتيجي للمؤسسات العامة.

أهمية الدراسة
لهذه الدراسة أهميتين من الناحية األكاديمية ومن جانب آخر من الناحية التطبيقية .أما الجانب األكاديمي فسيثري مجال
البحث العلمي في مواضيع إدارة االستراتيجية والتي تعد شحيحة في مصادرها العربية ،وله أهمية في توسيع مدارك
الباحثين بتوجيههم إلى مواضيع بحثية ذات صلة بالموضوع آخذين بعين االعتبار محددات هذا البحث.
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أما الجانب التطبيقي فسيفيد صناع القرار في الجهات الحكومية القطرية بضرورة التركيز على إدارة األداء بمتابعة
العملية التخطيطية بالمنظمة العامة وضرورة ربطها باألهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل مع إعطائهم توصيات
عملية لوضع إجراءات دقيقة تهدف بتفعيل دور إدارة األداء لتحقيق التميز المؤسسي.

المصطلحات العلمية للدراسة
 اإلدارة االستراتيجية
إن عملية اإلدارة االستراتيجية تتمثل في إنها عملية شاملة ومستمرة لوضع الخطط وتنفيذها وتقييم أدائها لغرض
التطوير والتحسين .وقد عرفها ياسين في كتابه على أنها مجموعة من القرارات واألفعال الصادرة من المؤسسة
لتحقيق هدف ما بتكاتف جهود العاملين فيها ،وهي عملية قائمة على تحليل معطيات البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة
بهدف الحصول على قرارات سليمة ومالئمة للمتغيرات المحيطة لتحقيق النفع العام للمنظمة(ياسين.)0221 ،
 إدارة األداء
إن إدارة األداء هي ليست إدارة لها كيان مادي مستقل كباقي إدارات المؤسسة ،إنما هي تدخل ضمن أحد عناصر
اإلدارة االستراتيجية .يعكس هذا المفهوم جهود المنظمة والعاملين بها في توجيه الموارد البشرية والمالية والمادية
لوضع الخطط االستراتيجية حسب معايير واضحة لقياس النتائج الحقاً ،وبذلك يتم تقويم أنشطة المؤسسة لتتسق مع
الرؤية والرسالة الموضوعة مع مراعاة عملية التطوير والتحسين المستمر بتقييم مراحل االستراتيجية للحصول على
تغذية راجعة (تيشوري.)9112 ،

اإلطار النظري للدراسة
 المكونات الرئيسية إلدارة األداء
إن عملية إدارة األداء تتكون من مجموعة من العناصر المتكاملة والمتشابكة ،حيث تتم هذه العمليات بقصد للوصول
نحو غاية معينة .تتألف إدارة األداء من العناصر التالية :التخطيط ،التوجيه ،التشخيص ،التحسين ،وأخيراً
التطوير(فليح .)9100 ،أما التخطيط فيعني مرحلة اإلعداد لما تنوي المؤسسة أن تكون خالل فترة زمنية تمتد ألكثر
من سنة .ثم التوجيه فيكون بتوجيه أنشطة وأعمال المؤسسة لألهداف مع مراعاة اإلمكانيات والموارد المتاحة والممكنة
بعد التوسع االستراتيجي .ثم يأتي دور التشخيص للمشاكل التي تواجه المنظمة مثل انخفاض اإلنتاجية،نقص الموارد،
التسيب الوظيفي ،وغيرها .بعد ذلك يأتي دور التحسين بمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهها المنظمة بناء على
نتائج عملية التشخيص السابقة .وأخيراً يأتي دور التطوير المؤسسي والذي يهدف بتمكين الكفاءات البشرية وتطوير
األنظمة والسياسات واإلجراءات بناء على التغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة.
بناء على ذلك يمكن تلخيص مكونات األداء والتقييم المؤسسي في وجود ثالثة عناصر أساسية وهي كاآلتي :المؤسسة،
منهجية التقييم ،المعايير ومؤشرات األداء (رضوان .)9103 ،إذ أن المؤسسة تستطيع من خالل إدارة األداء قياس
نسبة نجاحها في إنجاز المشاريع واألهداف باالستغالل األمثل للموارد في الوقت المحدد.
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فالعنصر األول يتمثل في وجود الشخص االعتباري وهي المؤسسة بهيكلها التنظيمي الذي يحدد الوظائف بتوزيع
المسؤوليات والمهام حسب المستويات اإلدارية .وأما العنصر الثاني فيتمثل في وجود خطة ممنهجة لعملية تقييم األداء
حسب المشاريع والبرامج مع ربطه بأداء الموظفين خالل العام بتحقيق األهداف االستراتيجية .وأخيراً العنصر الثالث
يتمثل في وضع معايير ومؤشرات أداء رئيسية تهدف لقياس نسبة إنجاز األهداف وما إذا تم تحقيقها بفاعلية وكفاءة
ومدى وجود انحراف عما كان مخطط له ومعرفة حجم الفجوة االستراتيجية.
 متطلبات إدارة األداء المؤسسي
إن إدارة األداء تحتاج لمتطلبات موجودة فعليا ً في المؤسسة ليتم أخذ اإلجراءات الالزمة بعملها .فعند اتخاذ المؤسسة
قرار بإدارة أدائها وقياس مدى فعاليتها ووصولها لألهداف المرجوة ،البد أن تأخذ بعين االعتبار أن المؤسسة قد
استوفت كل الشروط مسبقا ً والتي ممكن حصرها في النقاط التالية (جابر:)9191 ،
-

وجود استراتيجية واضحة للمنظمة ،تتضمن الرسالة والرؤية ومجموعة القيم واألهداف االستراتيجية.

-

تخصيص الموارد البشرية والمالية والمادية للقيام بالعمل على أكمل وجه للوصول لألهداف المرجوة.

-

وضع نظام إلكتروني موحد يسهل عملية تجميع البيانات والمتابعة ومراقبة األداء ويبين مدى االنحراف
عما هو مخطط لهمع وجود آلية لتبرير االنحراف والتحسين المستمر.

-

التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء.

-

التحول من مبدأ المحاسبة النقدية إلى مبدأ االستحقاق.

-

وجود وعي كافي لدى القيادات العليا والموظفين التنفيذيين بضرورة االلتزام بالخطط الموضوعة مسبقاً
وتنفيذ المشاريع بالمواعيد المحددة.

-

تأهيل الكوادر البشرية على عملية الرقابة المستمرة وتوسيع نطاقها من المراقبة على الصرف إلى التأكد
من تحقيق األهداف بفاعلية وبكفاءة عالية.

-

تغيير نماذج تقييم الموظفين وذلك بربط األداء المتميز بالعالوات واالمتيازات المادية.

-

تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية لدى العاملين في المؤسسة وذلك عن طريق نشر ميثاق سلوك الموظفين ويكون
ملزم بعقوبات تأديبية في حال مخالفة أحد البنود.

 أهم خصائص إدارة األداء المؤسسي
تتمثل خصائص إدارة األداء المؤسسي في اآلتي):(Performance Management - Characteristics, n.d.
 .0ينصب صلب اهتمامها في المدخالت المؤسسة لالستراتيجية مع ربطها بالقيم والسلوكيات والمهارات
المطلوبة لتحقيق النتائج المؤسسية من قبل العاملين.
 .9تتمثل إدارتها في إنها عملية تشاركية بين األطراف ذات العالقة ،بالتالي فهي بعيدة كل البعد عن استخدام
أسلوب األمر واإلكراه؛ وإنما تقوم على مبادئ التوافق والتكامل.
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 .3تركز العملية على ت خطيط الستراتيجية المؤسسة ورسم مالمح أدائها المستقبلي والعمل على تحسينه في جميع
مراحل اإلدارة االستراتيجية ،على عكس التقييم بأثر رجعي فيكون في المرحلة األخيرة فقط من العملية
االستراتيجية.
 .4تقوم إدارة األداء بقياس المخرجات وتقارنها باألهداف الموضوع سابقاً ،بل وتتوقع كيف سيكون أداء المؤسسة
بناء على تحليلها ،فهي تقارن التوقعات باألداء المتحصل عليه.
 .5إدارة األداء هي عملية مستمرة ومتصلة في جميع مراحل اإلدارة االستراتيجية ،وتشرك جميع العاملين فيها
من المدراء ومرؤوسيهم والموظفين التنفيذيين ،حيث يتم تحديد أطر عمل كل مستوى إداري للوصول للنتائج
المطلوبة.
 مميزات إدارة األداء االستراتيجي
إن أبرز ما يميز إدارة األداء عن غيرها من عناصر لإلدارة االستراتيجية ،تتمثل في اآلتي (Performance
):Management - Characteristics, n.d.
-

تهدف للعمل ضمن بيئة متغيرة ومتطورة لذا فالعملية تكون مستمرة.

-

ممكن أن يتحسن أداء المؤسسة خالل فترة زمنية ملحوظة وذلك نظراً للمتابعة الشاملة.

-

تشارك جميع األطراف فيها يؤدي إلى وضع أسس منتظمة في الحوار وإبداء الرأي حول احتياجات
المؤسسة وسبل تطويرها.

-

تعمل بالتوازي بين تحسين أداء المؤسسة مع تنمية اإلمكانات البشرية لدى العاملين فيها.

-

تستند على معايير واضحة ومقاييس لألداء لقياس نسبة تحقيق األهداف مما يسهل عملية المقارنة في
األوضاع بين المؤسسات أو للمؤسسة ذاتها عبر سنوات ماضية.

 أبعاد إدارة األداء
تستند إدارة األداء االستراتيجية على بعدين رئيسيين :البعد األول يتمثل بالجانب المعرفي المتمثل بالتطور للذاكرة
المؤسسية من خالل التعلم المزدوج وأما الثاني متعلق بالتنظيم االجتماعي بين األفراد والذي يتمثل في تحقيق
رضا العاملين ،حيث استخلصت دراسة ) (Thorpe & Beasley, 2004إن تطبيق الجانب المعرفي ألداء
المؤسسة هو أصعب من الجانب االجتماعي التي تتصف بالتقارب .وأشارت دراسة أخرى المنظمات التي تعتمد
في استراتيجيها على إدارة األداء فإنها تكتسب ميزة مؤسسية لتطبيقها نظام اإلدارة االجتماعي (de Waal,
) .Kourtit, & Nijkamp, 2009إلى جانب ذلك هناك أبعاد أخرى من الضروري اإلشارة إليها مثل البعد
االقتصادي ،التنظيمي والبيئي .حيث يمكن قياس البعد االقتصادي من خالل مراجعة القوائم المالية الدورية
للمنظمة ،وأما البعد التنظيمي فهو يتعلق بالهيكل التنظيمي للمستويات اإلدارية بالمؤسسة وما هي الطرق
المستخدمة في تحقيق األهداف ،وأما البعد البيئي فهو نتاج تفاعل المنظمة بمحيطها الداخلي والخارجي للمساهمة
في تنمية وتطوير األداء (شرف الدين.)9102 ،
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 معوقات تطبيق إدارة األداء
قبل أن تبدأ المؤسسة بتطبيق نظام إدارة األداء ،البد أن تأخذ باعتبارها بعض التحديات التي يمكن أن تواجهها .إضافة
إلى تهيئة الظروف المحيطة بوجود بيئة عمل تعمل على نظام التخطيط االستراتيجي .وهنا نلخص أهم المعوقات
المؤسسية إلدارة األداء(كردي:)9101 ،
 -0يكمن التحدي الرئيسي في المورد البشري ومقوماته األساسية في وجود كفاءة مهيئة للتعامل مع
أنظمة المتابعة المستمرة ،والتي تقوم على مبدأ الشفافية والرقابة.
 -9عدم وجود رغبة حقيقة ودافعية من الموظفين التنفيذيين بتطبيق إدارة األداء ،وذلك لضعف عمليات
التواصل بين المستويات اإلدارية في تعزيز أهمية اإلدارة االستراتيجية.
 -3ضعف التنسيق أو الفصل بين عمليات اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات العامة ،وضعف التشبيك
المؤسسي بين القطاع ذاته.
 -4صعوبة تحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة ليتم القياس عليها ،خصوصا ً المؤشرات النوعية التي
يمكن أن تختلف عملية تقييمها من شخص آلخر.
 -5وجود ضغط في العمل وانشغال الموظفين بأداء المهام اليومية بدل من تفكيرهم في تنفيذ أهداف
المؤسسة بعيدة األجل.
 -2تجاوز بعض المسؤولين للكثير من الزالت واألخطاء بهدف االنتهاء من إنجاز األعمال ،وهذا له أثر
سلبي على النتائج العامة إلدارة األداء.
 -7عدم وجود إجراءات دقيقة وواضحة ألداء األعمال ،األمر الذي يضعف من عملية تأديتها على أكمل
وجه وبالتالي تكون النتائج ضعيفة وال تتسم بالفعالية.
 -1عدم وجود أنظمة تكنولوجية متطورة لمتابعة أداء اإلدارات وربطها مع بعضها بشكل مؤسسي،
وتحليل النتائج بشكل إحصائي ودقيق مع صيانتها بطريقة مستمرة.
 -2عدم ربط أداء الموظفين بإنجازهم لألعمال الموكلة إليهم ،وهذا يضعف من عملية إدارة األداء بشكل
فعال.
 -01تحتاج عملية متابعة تطبيق األهداف وربطها باالستراتيجية إلى توفير العنصر المالي ،والذي تحتاجه
المؤسسة في أكثر من جانب خصوصا ً في مرحلة التدريب والتطوير.
 تنمية وتطوير األداء المؤسسي
كما ذكرنا سابقا ً إن عملية التطوير المؤسسي مستمرة لجميع مراحل اإلدارة االستراتيجية حتى قبل الحصول على
تغذية راجعة من المعنيين باإلدارة العليا في المنظمة .إذ أن عملية المتابعة البد أن تنعكس بمدى عالقة المؤسسة
بموظفيها وتصوراتهم نحو األهداف المرسومة وأن تكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة .فقد قامت إحدى الدراسات
بتسليط الضوء على هذا الجانب بدراسة خصائص أنظمة األداء المؤسسي وعالقتها بالموظفين حيث أشارت بضرورة
تواتر عملية التقييم والتعليق على أداء المهام بطرق رسمية وغير رسمية والذي يعكس مدى التزام الموظفين بتحقيق
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أهد اف المنظمة ،حيث أكدت أن مراجعة األداء بمشاركة الموظفين في عملية التقييم يعكس العدالة في التقييم وظهور
نظام فعال ،باإلضافة إلى التأكيد على دور أنظمة الموارد البشرية في تفعيل الدور االستراتيجي للمؤسسة وأن التغذية
الراجعة البد أن تتم بصورة مستمرة ،إلى جانب نتيجتها أن المراجعات غير الرسمية حققت نتائج أفضل فيما يتعلق
نظام إدارة األداء ) .(Dewettinck & van Dijk, 2013أما جانب التطوير فقد أشارت دراسة أخرى لضرورة
وجود توجه استراتيجي للمنظمة وأن يكون مؤطر في جوانب محددة والتي تشمل :الجانب التنظيمي ،التكنولوجي،
االبتكار والتصميم ،حيث أن هذه العناصر تعمل على زيادة كفاءة العاملين في المؤسسة العامة وبالتالي ينعكس عليها
بتقديم خدمات أفضل للجمهور) .(Antonio & Gregorio , 2005إذ أن هذا التوجه االستراتيجي يقود المنظمات
العامة نحو االستدامة في األداء.
 قياس وتقييم األداء المؤسسي
إن مبادرات التطوير والتحسين لألداء المؤسسي في المنظمات العامة تدور حول العالقة بين توقعات األداء واألفعال
التي تم تحقيقها ،وذلك من خالل االعتماد على وسائل القياس للتحكم بصلب العملية االستراتيجية وللحصول على تغذية
راجعة من شأنها تقويم األداء وتوجيهه في االتجاه الصحيح ) .(Boland & Fowler, 2000ومن جانب آخر فإن
عملية تقييم األداء ما هو إال نتاج تفاعل المنظمة مع التغييرات المستمرة في البيئة المحيطة .فالمنظمة التي تود تحقيق
أداء أفضل يجب عليها أن تكون مرنة بقدرتها على التكيف مع الظروف المحيطة ،والتي هي نتاج تحديد أثر العوامل
على قدرتها التنافسية مع منظمات القطاع ذاته ،والتي في المجمل ممكن ذكرها أنها تتلخص في حجم المؤسسة وهيكلها
التنظيمي والرأسمال وأثر تطبيقه بشكل يتسم بالفاعلية).(Rajnoha & Lesníková, 2016من ناحية أخرى قامت
إحدى الدراسات بقياس فعالية إدارة األداء ألحد المؤسسات العامة في مصر واستنتجت أن المنظمات العامة هناك
تواجه ضعفا ً في عملية التواصل بين اإلدارة العليا والموظفين ،إلى جانب تهميش عملية التدريب والتطويربسبب قلة
البرامج التدريبية ،وغياب أسلوب التخطيط االستراتيجي الحديث(عيداروس ،نصيـــف ،و أحمد .)9102 ،من هنا
نؤكد على دور التغذية الراجعة بعد تقييم األداء ،لما لها من أهمية في تقويم وتوجيه السلوك العام نحو أهداف المؤسسة
لتحقيقها بشكل فعال.
 oالفرق بين المعيار والمؤشر
مما ال شك فيه أن يوجد اختالف واضح بين مصطلحي المعيار والمؤشر .حيث يقصد بالمعيار بأنه ما يقاس عليه وهو
يتصف بالثبات على عكس أداء المؤسسة فيمثل العنصر المتغير(محمد ،)9102 ،حيث يتم مقارنة األداء بمعيار ما
للتأكد من أن الوضع الحالي للمؤسسة مقبول لدى القطاع .وهو يعكس مستوى الحد المطلوب من األداء لتحقيق
األهداف بترشيد الموارد البشرية والمالية والمادية .والغرض الرئيسي من هذه العملية هو تقييم أداء المنظمة والعاملين
فيها ،وتوفير معلومات مهمة لإلدارة العليا فيما يخص تحقيق األهداف االستراتيجية ،وأخيراً تهدف إلى تحديد المشاكل
التي تواجهها المنظمة في سبيل معالجتها من قبل المعنيين(محمد .)9102 ،أما المؤشر فهو يقيس مدى تقدم المؤسسة
وإنجازها لهدف ما سواء باستخدام المؤشرات الكمية أم النوعية ،ويتم مقارنتها باألهداف الموضوعة مسبقاً ،وعليه يتم
تقديم تبريرات لالنحرافات بين الصياغة والتطبيق وذلك بغرض التصحيح وعالج الالزم في الوقت المناسب،
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وهي بمثابة أدلة اللتزام المؤسسة بتطبيق استراتيجيتها(محمد .)9102 ،بالتالي فإن عملية تحديد نظم القياس تعتبر
مهمة لتوجيه المؤسسات العامة نحو التخطيط االستراتيجي ،وذلك من خالل العمل بمنهجية وحرفية عالية ،بحيث
تصاغ هذه المعايير والمؤشرات بطريقة دقيقة وواضحة لتعزيز الكفاءة والفاعلية.
 oمعايير اختيار مؤشرات األداء الرئيسية KPI’s
هناك العديد من المعايير التي البد أن تراعيها المؤسسة أثناء وضع مؤشرات قياس األداء الرئيسية ،سواء نوعية كانت
أم كمية وهي كاآلتي (معهد تطوير الكفاءات:)9101 ،
 -0البد للمؤشرات أن تكون دقيقة ليتم القياس عليها بسهولة وبطريقة محددة.
 -9البد أن تصاغ بصورة مبسطة ومفهومة للجميع وذلك حتى يتحقق مبدأ الوضوح.
 -3التأكيد على مبدأ المشاركة من خالل االتفاق التام من جميع المستويات اإلدارية على األهداف
الموضوعة وذلك بمشاركة جميع األطراف ذات العالقة.
 -4البد من وجود طرق وأساليب الكتشاف أسباب األداء الضعيف والعمل على معالجته.
 -5العمل على ربط نظام إدارة األداء باإلطار الزمني وترشيد الوقت من خالل وضع إجراءات مبسطة
وواضحة.
 -2البد من وجود نظام إلكتروني فعال ومرن يهدف لجمع البيانات وتحليلها للحصول على معلومات
تساعد المدراء على اتخاذ قرارات صحيحة.
 -7البد أن تكون هناك نظام تخطيط استراتيجي على مستوى المؤسسة موضحا ً فيه الرسالة والرؤية
والقيم واألهداف ،وذلك حتى تستمد إدارة األداء أنشطتها منه.
 -1البد من ربط نظام الحوافز بأداء العاملين للوصول لألهداف بطريقة فعالة ،وذلك عن طريق تحديث
أنظمة الموارد البشرية.
 ثقافة الجودة الشاملة
إن عملية الجودة المؤسسية في القطاع العام تهدف إلى لفت االنتباه لجميع مراحل االستراتيجية حتى يتم تطبيقها بشكل
فعال وبطريقة شاملة للمراحل الرئيسية الثالث ،المتمثلة في الصياغة ،التنفيذ ثم التقييم ،وذلك من أجل تعزيز فرصتها
بتطبيق نظام إدارة األداء بشكل ناجح ) .(de Waal A. , 2007وقد تم تعريف مصطلح الجودة الشاملة على أنها
مشاركة جميع العاملين وتكاتفهم لتطوير وتحسين أداء المنظمة ،ومن جهة أخرى تعكس قدرة المنظمة على تلبية
احتياجات موظفيها وتوقعات المستفيدين من أنشطتها فتقوم المنظمة برسم خطط تفصيلية إلدارة األنشطة في لتحقيق
أهدافها (محمد .)9101 ،لعل أبرز شهادات الجودة على مستوى العالم هي شهادة األيزو .وأبرز ما يميزها هي أنها
وضعت مواصفات عالمية لتطبيق معايير الجودة لكل أنشطة المؤسسة باختالف القطاعات المنتمية إليها ،وهذه
المواصفات تهدف إلى ضبط العملية في تقديم المنتجات أو الخدمات للمستفيد ،بغض النظر عن حجم المؤسسة وطبيعة
عملها ) .(Al Dhaafri, Bin Yusoff , & Al Swidi , 2014فهي تمتاز بالمرونة وقدرتها على التكيف
واالنخراط في مجاالت عديدة وبأشكال منظمات مختلفة.
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 التميز والتنافس المؤسسي
لقد تعدى دور إدارة األداء االستراتيجي في تحقيق أهداف المنظمة وبجودة عالية ،إلى أن وصل لمرحلة التنافس
المؤسسي وذلك من خالل استحداث جوائز خاصة على مستوى القطاع العام .إذ أن هذه الجوائز قد تكون على مستوى
وزارات الدولة ،أو على المستوى القطاعات ،أو حتى على المستوى الدولي .وفي هذه الجزئية من البحث سنستعرض
أهم النماذج العالمية بهذا الخصوص من بيئات إلثراء جانب التنوع الثقافي وربطه بالعملية االستراتيجية .حيث سيتم
غربلة هذه النماذج والعمل على االستفادة من تجاربهم في محاولة إيجاد نقاط تميزها لوضع نموذج يمكن االستفادة منه
وتطبيقه على مستوى دولة قطر ،وذلك بالتزامن مع خطة الدولة المرحلية المتمثلة في استراتيجية التنمية الوطنية.
 نماذج لجوائز األداء المؤسسي:
أوالً جائزة ديمينج اليابانية حيث تم اإلعالن عن هذه الجائزة عام 0250م وكانتعلى نطاق الشركات اليابانية في بداية
تأسيسها ،إلى أن توسع اليابانيون فيها بجعلها برنامج وطني للجودة،
وأصبحت جائزة عالمية للتنافس بين المنظمات (الخطيب .)9101 ،يوضح الشكل رقم ( )0في الملحق ،شروط تقييم
هذه الجائزة استناداً على معايير محددة .ولدينا أيضا ً النموذج األمريكي المتمثل في جائزة بالديرج ،فقد تأسست هذه
الجائزة في الواليات المتحدة عام 0217م(الحاج و نوري،)9102 ،والهدف منها بوجه عام هو تعزيز مبادئ الجودة
المؤسسية لتمييزها عن باقي المؤسسات المنافسة .يبين الشكل رقم ( )9في الملحق عناصر التقييم والتي تعتمد على
سبع عناصر رئيسية ولكل عنصر نقاط فرعية .ويليه النموذج األوروبي الذي يهدف بتوجيه المؤسسات نحو اإلبداع
واالبتكار باكتشاف جوانب ملهمة في الشخصيات االعتبارية للمنظمات ،وهذا من أجل االلتزام بالمبادئ االستراتيجية
مع القدرة على تطويره وتنميته استجابةً للظروف المحيطة ) ،(The EFQM Model, 2020حيث يبين الشكل رقم
( )3أهم العناصر التي يركز عليها هذا النموذج .أما النموذج العربي فيمكن تسليط الضوء على برنامج دبي للتميز
الحكومي حيث تُمنح المؤسسات الحكومية جوائز وفقا ً لمعايير تفصيلية خاصة بالتميز الحكومي (المجلس التنفيذي،
.)9191



دراسة حالة دولة قطر :إدارة األداء والتميز المؤسسي في القطاع العام

في هذا المحور سندرس حالة دولة قطر ودور الحكومة في تعزيز ثقافة إدارة األداء على المستوى الكلي للدولة وعلى
المستوى الجزئي لألجهزة اإلدارية فيها .وذلك من خالل ربط ما تم ذكره في رؤية قطر واالستراتيجية الوطنية الثانية
في مجال إدارة األداء للمؤسسات العامة وإحرازها لألهداف السابقة ،واستعراض مجموعة من الجوائز لوزارات
قطرية ،وجوائز للتنافس المؤسسي على مستوى الشركات الخاصة .حيث ستقودنا هذه األجزاء لوضع رؤية في فهم
طبيعة النموذج المحلي للقطاع العام مع تنمية بطريقة تالئم البيئة المحيطة لرسم خارطة طريق واضحة للتميز
المؤسسي.
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 oرؤية قطر 0202
تم إطالق رؤية قطر عام 9111م للوصول لنتائجها في عام 9131م أي فارق زمني يمثل  99سنة وهي فترة كافية
للتخطيط االستراتيجي طويل األجل ،حيث تستند الرؤية الوطنية على أربعة ركائز أساسية والتي تتمثل في اآلتي:
التنمية البشرية ،التنمية االجتماعية ،التنمية االقتصادية ،والتنمية البيئية (رؤية قطر الوطنية  .)9111 ،9131فالرؤية
بشكل عام تهدف لتحول االقتصاد القطري نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز جانب التنمية المستدامة لضمان حياة كريمة
وبنفس المستوى الحالي لألجيال القادمة.
 oاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (إدارة األداء)
انبثقت مجموعة من االستراتيجيات المرحلية لتطبيق رؤية قطر الوطنية ،ونحن اآلن نقع ضمن اإلطار الزمني
الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي يتم إنجازها ابتدا ًء من عام  9101وتنتهي بعام (9199استراتيجية التنمية
الوطنية ،)9101 ،بفارق  5سنوات وهو ما يمثل رسم أهداف متوسطة األجل.
حيث يوضح الشكل رقم ( ) 4مراحل االستعداد االستراتيجي للجهات المعنية في عملية جمع البيانات الالزمة للحصول
على رؤية واضحة والبدء في العملية التخطيطية .وفيما يخص جوانب االستراتيجية العديدة ،فتركز هذه الدراسة على
جانب إدارة األداء لالستراتيجية .ففي هذه الجزئية ذكرت وثيقة االستراتيجية أن هناك مجموعة من التحديات في عملية
رصد األداء للمرحلة السابقة والتي يمكن تلخيصها في اآلتي كما ذكرها المصدر (استراتيجية التنمية الوطنية،
:)9101
 .0هناك تفاوت بين المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بفاعلية األداء.
 .9صعوبة قياس نسبة التقدم واإلحراز لعدد من األهداف.
 .3ضعف التواصل والتنسيق الحكومي بين األجهزة اإلدارية.
نتيجة للنقاط المذكورة أعاله قامت الجهة المعنية برسم االستراتيجية للمرحلة الثانية ،بأخذ هذه النقاط بعين االعتبار
لتجنب احتمالية حدوثها في المراحل المقبلة .فقد تم معالجة هذه التحديات بإجراءات واضحة تتمثل في اآلتي :استحداث
نظام إلكتروني موحد خاص بمتابعة سير العملية في الجهات الحكومية وذلك لتسهيل عملية جمع البيانات وتحليها
ومقارنة األداء ،أيضا ً تحديد مجموعة من مؤشرات القياس لضمان توحيدها بين الجهات المنفذة وتعزيز جانب التناسق
والتنظيم ،إلى جانب تواتر عملية التقييم الشامل بجعلها في منتصف المدة وذلك إلعطاء أولوية لتطبيق االستراتيجية
في الجهات العامة وتوفير الوقت والجهد بفرصة التعديل المرحلية بناء على التغذية الراجعة (استراتيجية التنمية
الوطنية .)9101 ،وفي هذا السياق يبين الشكل رقم ( )5هذه العملية ضمن سلسلة متصلة من المتابعة والتنسيق لخلق
ثقافة التطوير المؤسسي.
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 oخارطة الطريق لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي
تماشيا ً مع رؤية واستراتيجية قطر الوطنية ،البد من توحيد لغة الجودة في المؤسسات الحكومية القطرية في سبيل
تعزيز جانب التميز المؤسسي وذلك من خالل وضع جوائز معتمدة للتنافس .إن النماذج التي تمت اإلشارة إليها أعاله
باختالف بيئاتها البد من االستفادة منها بمحاولة أخذ نقاط القوة فيها للسعي وراء محاولة بلورة النموذج القطري .ومما
ال شك فيه أن هناك أدا ًء متميزاً لدى العديد من الوزارات في الدولة ،وقد نالت عدد منهم جوائز خارجية ،نذكر منها
هاتين الجائزتين:
 وزارة الداخلية :حصدت وزارة الداخلية على عد ٍد من الجوائز لعل أهمها شهادة الجودة
العالمية والتي نالتها عام 9105م (شهادة الجودة العالمية في مجال التدريب،)9105 ،
والتي تعكس مدى التنظيم المؤسسي في عملية تقديم الخدمات العامة.
 وزارة الصحة :حصدت مؤسسة حمد الطبية-كأحد المؤسسات التابعة لوزارة الصحة-
جائزة التميز في األداء التشغيلي في سنة  9101كأفضل المؤسسات الصحية العربية وذلك
خالل ملتقى اتحاد المستشفيات العربية ،حيث تم التأكيد على ضرورة وضع رؤى
واستراتيجيات مشتركة لتطوير القطاع الصحي العربي (البلوشي.)9101 ،
من جانب آخر البد من ربط مشاريع الدولة بعملية تمويلها ،وهنا نذكر أن دولة قطر تستند على موازنة البنود لكل
الجهات الحكومية فيما عدا القطاع الصحي ،وهذا النوع من الموازنات له أثر سلبي بعدم وجود أليات واضحة لربط
المصروفات باألهداف (جابر .) 9191 ،وهذا يستوجب من الحكومة القطرية إلى التحول نحو موازنة البرامج واألداء
بالتمويل حسب األوليات للبرامج التي تحقق أهداف الدولة ،وهذا يستلزم عملية رقابة أوسع من عملية متابعة تدفق
األموال إلى الرقابة على إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة وحسب اإلمكانيات المادية والبشرية .وفي هذا السياق
البد أن تضع الحكومة إجراءات تفصيلية تابعة لعملية التحول للموازنة العامة.
 oجائزة قطر للجودة للشركات الخاصة القطرية
قامت دولة قطر بإنشاء جائزة معنية بالجودة المؤسسية تحت مسمى "جائزة قطر للجودة" ،والتي تم إطالقها سنة
 9113تبعا ً للقانون رقم ( ) 7من تلك السنة بإنشاء الجائزة بأمر من نائب األمير الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني (القانون
رقم  .)9113 ،7هذه الجائزة تمنح بشكل سنوي للشركات والمؤسسات القطرية -سواء التي تقدم خدمات أو منتجات
في السوق القطري-التي تتميز بجودة عالية في أداءها وذلك بعد تحليل خطتها االستراتيجية وسياسة ضبط الجودة
لديها ،ونظم التدريب والتطوير المؤسس ،مع النظر في أسلوب قيادتها وخطة تنمية الموارد البشرية فيها (القانون رقم
 .)9113 ،7والشركة أو المؤسسة الفائزة تمنح شهادة خاصة بذلك ،ويحق لها وضع شعار الجودة للجائزة على
منتجاتها ومطبوعاتها لمدة عام .وتهدف هذه المبادرة المقدمة من الحكومة القطرية إلى تشجيع القطاع الخاص
المملوك من مواطنين البلد في رفع مستوى الجودة المقدم وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم لتعزيز مبدأ الميزة
التنافسية،
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إضافة إلى دعم التجار القط ريين ودفعهم لألمام للتنافس على مستوى عالمي في ظل وجود بيئة تنافسية عالية وفق
االتفاقيات الدولية المبرمة ،أيضا ً مثل هذه الجوائز تساعد المؤسسات في ترسيخ أسس اإلدارة االستراتيجية الفعالة
(القانون رقم .)9113 ،7
 oآلية لتأسيس نموذج قطري شامل
بالنظر إلى رغبة الحكو مة القطرية في التطوير وتحقيق التنمية الشاملة ،وبالرجوع لنماذج جوائز عالمية ومحلية
ُمنحت لوزرات وشركات محلية؛ نؤكد على ضرورة التركيز على إدارة األداء لتحقيق التميز المؤسسي بالتركيز على
القطاع العام .حيث لوحظ أن معظم الجهات تبنت نماذج عالمية في الجودة مثل شهادة األيزو لضبط الجودة ،في حين
نرى جائزة قطر للجودة منصب تركيزها على الشركات القطرية فقط؛ لذا ل َم ال تكون هناك جائزة على مستوى الدولة
للتميز المؤسسي بفئات مختلفة تشمل :العام والخاص والمختلط .وهذه الجائزة البد أن تحقق مبادئ اإلدارة
االستراتيجية فتشمل مدى اس تعداد المنظمات لعملية التخطيط االستراتيجي ،وكيفية صياغة الخطة االستراتيجية
بشمولها على العناصر الرئيسية .من ثم يتم تقييمها ولفقا ً للخطة االستراتيجية الموضوعة ومدى إحرازها لألهداف وفق
اإلطار الزمني المحدد ،إلى أن نصل لمرحلة تقييم المراحل ككل ومدى انخراط العاملين في هذه العملية واالهتمام
بعنصر التغذية الراجعة من الجهتين .عندما تقوم المنظمة باجتياز كل هذه المراحل وبجودة عالية في التنفيذ ،فإنها
تستحق جائزة التميز المؤسسي نظراً لحسن إدارتها الفاعلة لألداء والتي هي عنصر هام في العملية االستراتيجية.

االستنتاجات
 .0إن إدارة األداء عنصر حيوي في اإلدارة االستراتيجية وال تقتصر على عملية التقييم فقط ،بل إنها تبدأ من
مرحلة صياغة الخطة االستراتيجية إلى أن يتم تنفيذها وتقييمها والحصول على تغذية راجعة بأدائها ومقارنته
بما تم وضعه سابقاً.
 .9إن إدارة األداء لها بعدين رئيسين وهما :البعد المعرفي واالجتماعي .فالبعد المعرفي يتمثل في التعلم المزدوج
الذي تحققه المؤسسة في عملية إدارتها للخطة االستراتيجية وهو يمكن قياس تبعاته بصورة تتسم بالدقة على
عكس البعد االجتماعي الخاص بعملية إدارة العاملين فهو أكثر صعوبة في قياسه بأساليب علمية.
 .3إن التوجه االستراتيجي للمؤسسات يعكس مدى استدامة أدائها ،حيث يتطلب ذلك جهوداً في االبتكار واإلبداع
وذلك عن طريق االستخدام األمثل لعنصر التكنولوجيا مع وجود كوارد بشرية مدربة على ذلك.
 .4استناد دولة قطر على موازنة البنود في الوضع الحالي وعدم ربط األداء المتميز للموظفين الحكوميين
بالحوافز المادية ،يضعف دور إدارة األداء في تحقيق األهداف االستراتيجية.
 .5وجود نظام إلكتروني موحد بين مؤسسات الدولة لقياس إنجازها لألهداف الموضوعة حسب االستراتيجية
الوطنية ،يسهل عملية رصد البيانات والتواصل والرقابة على األداء.
 .2ال يمكننا الفصل بين مفهومي إدارة األداء وإدارة الجودة ،حيث إنهم وجهين لعملة واحدة فكال الجانبين
يعززون فكرة التميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية بين منظمات القطاع.
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 .7البد من االستفادة من التجارب األجنبية في طريقة صياغتها لنماذج التميز المؤسسي ،وذلك بوضع نموذج
محلي منافس لها يتعامل مع متغيرات البيئة الداخلية في مؤسسات الدولة الحكومية ،على أن يكون هناك
وضوح في الرؤية وتدعيم عنصر الشفافية بالتفريق بين المعايير والمؤشرات التي يتم القياس بها.
 .1لتحقيق رؤية قطر  9131البد من اتباع خطط الدولة الوطنية الخاصة بذلك ،حيث تم التركيز على التنمية
المستدامة في جميع القطاعات لضمان حياة كريمة لألجيال القادمة ،وهذا األمر يتطلب تكاتف جميع الجهود
بحسن إدارتها للموارد بشتى أنواعها لتحقيق ذلك الهدف.
 .2جائزة قطر للجودة إحدى النماذج الهامة في سبيل تحقيق إدارة أداء فعالة بالتركيز على التخطيط االستراتيجي،
ولكنها مقتصرة في منحها على الشركات القطرية لرفع مستويات الجودة فيها.
 .01نالت العديد من الجهات العامة القطرية جوائز إقليمية وعالمية في مجال الجودة الشاملة وتميزها في جانب
معين ،إال أن الدولة ينقصها نموذج شامل لكل القطاعات لتحقيق التنافس بينهم لتعزيز دور إدارة األداء ضمن
العملية االستراتيجية للمنظمات.

التوصيات
بناء على ما تم ذكره من استنتاجات ،فيقدم هذا البحث مجموعة من التوصيات موجهة للحكومة القطرية بضرورة
تعزيز الدور االستراتيجي إلدارة األداء من خالل اآلتي:
 .0عند صياغة خطة التنمية الوطنية للمرحلة الثالثة ،البد من مراجعة ما تم إنجازه في األعوام السابقة ابتدا ًء من
مراحل الخطة األولى والتحديات التي تمت مواجهتها في جميع المراحل ودراستها بشكل جدي ليتم التغلب
عليها أو تجنبها في األعوام المقبلة.
 .9ضرورة تحول دولة قطر من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء ،وتغيير النظام المحاسبي من النقدي
إلى االستحقاق لمتابعة تحقيق األهداف بفاعلية وكفاءة عالية.
 .3تدريب الكوادر الوطنية على كيفية تقييم كل مرحلة من مراحل اإلدارة االستراتيجية بمؤشرات واضحة كمية
ونوعية ،وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم عنصري اإلبداع واالبتكار.
 .4تهيئة المؤسسات العامة بكيفية تحويل خطتها االستراتيجية إذا واجهت بعض التحديات في أي مرحلة من
المراحل ،وذلك بوجود دعم مركزي في الدولة يزود الجهات الحكومية بالخطط البديلة لضمان سير العملية
بسالسة وفاعلية.
 .5تشجيع المؤسسات العامة على التنافس الفعال بابتكار نموذج قطري أو جائزة تهدف إلى تحفيز القطاع العام
بتنفيذ استراتيجيته بما يتناسب مع الظروف المحلية.
 .2تعزيز مبادئ إدارة الجودة بالتزامن مع إدارة األداء في المؤسسات العامة القطرية ،لتعزيز مبدأ التكامل
وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
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 .7البد من إشراك أصحاب المصلحة في عملية إدارة األداء الحكومي ،ولذلك حتى تتبصر المؤسسة بجوانب
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التنظيم القضائي العسكري أثناء الثورة التحريرية
Military judicial organization during the editorial revolution
الدكتورة /عائشة عبد الحميد
ثستاذة محاضرة قسم – ث -رلي ،الحقوق بالعلوأ السياسي ،هامع،
الطارج -الجزائر
البري اإللكتربني malekcaroma23@gmail.com
ملخص:
بالرغم من خضوع الجزائر لالستعمار الفرنسي الغاشمم الم د ماأ ثر مر ممن  031سمة ،ال ثنمو ب بانم ع
ال ورة التحريري ،في الفاتح من نوفمبر  0591ب التي انتهت باستقالل الجزائر عاأ  .0591فق شمه

الجزائمر

خالل ال ورة التحريري ،نظاما قضائيا عسكريا ماخم فمفوج هبهم ،التحريمر المويةي ب هميل التحريمر المويةي
من خالل فرضو لقواع ب قوانين ماخلي ،باهب ،ا حتراأ ب توقيم الجمزاع علمن ممن ي مال

لم ا القموانين حيم

ته ج ال راس ،اللن القاع ب تسليط الضوع علن مبر هيل التحرير المويةي فمي اليجمام نموع ممن التةظميم القضمائي
العسكرد ثثةاع ال ورة التحريري ،ب ممن الةتمائا المتوفم ثليهما ثت التةظميم القضمائي ثثةماع ال مورة ب الم د تمو ا
هيل التحرير الويةي ق رات فارما ب تةفي يا ض ر من ي الفو.
الكلمات المفتاحية :هبه ،التحرير الويةي :المجال بت مؤتمر الصوماأ التةظيم القضمائي العسمكرد ال مورة
التحريري ،الةظاأ القضائي.
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Military judicial organization during the editorial revolution
Abstract:
Although Algeria has been subjected to the French colonization of more than 130
years, it was the eruption of the liberating revolution on November 1, 1954, which
ended with Algeria's independence in 1962. During the liberation revolution, Algeria
witnessed a military judicial system within the ranks of the National Liberation
Front and the National Liberation Army through imposing rules and internal laws
that are respected and that are to be signed Those who violate these laws, where the
study aims to highlight the role of the National Liberation Army in creating a kind
of military judicial organization during the liberation revolution, The results of the
revolution were that the judiciary, which was run by the National Liberation Army,
was strict and operational against anyone who violated it.
Key words: National Liberation Front: Mujahideen, Somali Congress, military
Judicial Organization, Revolution, Liberation, Judicial System.

:مقدمة
، الحاسم، ب ذلك بفض قراراتو التةظيمي،يشك مؤتمر الصوماأ تحو لاما في تاريخ ال ورة التحريري
 بالطاب العسكرد لتوليو من قب،في المجالين السياسي ب العسكرد حي تتميز القضاع البات ال ورة التحريري
 ه ي ة في تاريخ، التحرير الويةي حي يؤرخ مؤتمر الصوماأ لمرحل،المجال ين ال ين يةتموت اللن هبه
 بلما رانت ال ورة تعةي تغيير الوض القائم ب الةهوض ض المستعمر الفرنسي فق رات،ال ورة التحريري
 ث ب، العامل، الويةي، القضي،الةظاأ القضائي في عه ال ورة عسكريا نظرا لتجةي ثغلب ثفرام الشعب ل م
.لي ا ستقالل
 بع ان ع، فق تميز الةظاأ القضائي آن اك بطاب خاص ب متميز خاف، ل ا المرحل،ب نظرا أللمي
.0591  في الفاتح من نوفمبر عاأ،ال ورة التحريري
، فافل، من خالل نقط، التحرير الويةي ثثةاع ال ورة التحريري، التةظيم القضائي لجبه،ل لك يمكن مراس
 ب ال د بض تةظيما ثحسن للجهاز0599  ثب11 في تاريخ ال ورة ث ب لي مؤتمر الصوماأ ال د انعق في
العسكرد
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ب عليو سةقوأ بطرح اإلشكالي ،التالي:،
ما لي يبيع ،الةظاأ القضائي العسكرد ابات ال ورة التحريري ،؟
ل لك انتهجةا في ل ا ال راس ،المةهجين الوففي ب التاري ي فاألبل ثد الوففي من خالل ابراز همل،
العقوبا المطبق ،ثثةاع ال ورة ض الم الفين للةظاأ العسكرد ال برد ب التاري ي فق است مةاا ألت ال راس،
تاري ي ،من خالل سرم ه الوقائ التاري ي ،مة مؤتمر الصوماأ  11ثب  0599ب ال د ثسس لةظاأ قضائي
عسكرد فارأ.
أوال :النظام القضائي* لجبهة التحرير الوطني قبل انعقاد مؤتمر الصومام:
ان لعت ثورة التحرير رما لو معربج ل ى المعافرين في الفاتح نوفمبر عاأ  0591برات لفظ ال ورة
الجزائري ،يترمم ر يوأ في ثههزة ا عالأ العالمي ،الم تلف ،حي فرضت ال ورة احترامها بفض تضحيا
المجال ين ب المةاضلين ب ر الطبقا الشعبي ،ب ق مامت رسميا سبع ،سةوا ب خمس ،ثشهر ب تسع ،عشرة
يوما .1
قسمت الجزائر حيةها اللن خمس مةايق للعمليا ب لي األبراس الشمال القسةطيةي بلرات الجزائر
القبائ

الصحراع ب ق تم توزي المسؤبليا اللن  9مةايق م تح ي مهاأ قائ ر مةطق ،ب من يتولن القيامة .2
ب ق تم توزي المسؤبليا ماخ الجزائر راآلتي:
 المنطقة األولى :بقيامة مصطفن بن بولعي ب نائبو بشير شيحاني.
 المنطقة الثانية :بقيامة مرام مي بش ب نائبو زيغوم يوس .
 المنطقة الثالثة :بقيامة رريم بلقاسم ز نائبو عمر ابعمرات.
 المنطقة الرابعة :بقيامة رابح بيطاي ب نائبو بوهمع ،سوي اني.
 المنطقة الخامسة :العربي بن مهي د ب نائبو عب الحفيظ بوفوج.
 المنطقة السادسة :فق تقرر الحاقها بالمةطق ،األبلن ثد مةطق ،األبراس.

3

ب لكن يةبغي ثب تح ي مصطلحين ظهرا ثثةاع ال ورة ب لما :هيل التحرير الويةي ب هبه ،التحرير
الويةي.
 .0جبهة التحرير الوطني :لم تكن قائم ،رسميا في الفاتح من نوفمبر  0591ألت المةاشير التي بزعت
علن الةاس لت برلم فيها بقياأ ثورة التحرير الويةي رسميا في فاتح نوفمبر رانت تحم المضاع '' لجنة الثورة
لالتحاد و العمل '' ب لكن التجابب العميق للجمالير الشعبي ،م ثورة التحرير ب ان رايهم في ففوفها تم
تغيير عبارة اللجة ،اللن هبه ،التحرير الويةي ب تم ذلك في ثبائ سة 0599 ،ثد بع شهور قليل ،فقط من ان ع
ثورة نوفمبر ب ق فتحت الجبه ،ثبوابها لجمي المةاضلين الجزائريين بصرج الةظر عن األحزاب السياسي،
التي رانوا يةتموت الليها من قب .

ألت هبه ،التحرير الويةي لي مةظم ،سياسي ،ثد ثنها تهتم بالةضال

السياسي.
 .1جيش التحرير الوطني :الت التفكير بالوح ة بين ففوج هبه ،التحرير الويةي ب التي ل فها األبل
لو تحرير الوين من ا ستعمار رات ب من التفكير في بض هةاح عسكرد يقوأ بالعمليا الحربي ،ض
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الع ب فكات ل ا الجةاح لو هيل التحرير الويةي ب ال د رات يضم بيةيين ب متطوعين ب مجال ين عازمين ب
مصممين علن الكفاح ب الةضال ب رات قامة ال ورة يومئ ست ،مةهم :مصطفن بن بولعي زيغوم يوس
العربي بن مهي د.

ب

4

فور ان ع ثورة التحرير الكبرى تفطن المسؤبلين المجال بت اللن ال بر ال د لعبو القضاع الفرنسي
في تعميق ه بر ا ستعمار ب يمس معالم الع ال ،ب قرربا قط ر عالق ،تربط الموايةين الجزائريين
بالجها القضائي ،الفرنسي ،ب مةعهم من عرض مةازعاتهم ثماأ المحارم الفرنسي ،فضال عن ثمرلم بتعليق
مةازعتهم التي رانت مطربح ،ثماأ المحارم الفرنسي.،
ب للت لص من الجها القضائي ،الفرنسي ،ثنشأ هبه ،التحرير الويةي '' لجات القضاع '' ب '' محارم
ال ورة '' لتضطل بالمةازعا الم تلف ،التي تةشب بين الموايةين.
ثسس له ا الغرض:
أ-لجان القضاء:
ت تص لجات القضاع بالةظر في القضايا الم ني ،ب الجزائي ،البسيط ،را متةاع عن مف ا شترارا

ب

ع أ ا ستجاب ،لالست عاع الموهو من هبه ،التحرير الويةي ب من هيل التحرير الويةي مبت تق يم ع ر
ه د ب رات يرثس لجات القضاع مسؤبل القطاع العسكرد في حال ،نظرلا في القضايا الجزائي ،ب المحافظ
السياسي عة البت في القضايا الم ني.،

5

ب تتشك لجات القضاع من قضاة مةت بين من ثفرام الشعب (مسلمين) ب تتم

العقوبا التي تحكم بها

ل ا اللجات عامة في عقوبا هس ي ،رالضرب بالعصا ب غراما مالي ،ض الم نيين ب ل ا يعةي ثت لجات
القضاع لها الو ي ،العام ،في ا ختصاص ب ر الةزاعا التي تعجز لجات القضاع عن حلها تحال علن هه،
عليا للفص فيها.
ب بع اف ار اللجة ،قرارلا يرس اللن لجة ،القضاع الم تص ،لتبليغو ب تةفي ا ب الذا رات الةزاع ي بر
حول مسأل ،سياسي ،خاف ،بال ورة فإت ا ختصاص يةعق لصالح هيل التحرير الويةي.
ب رانت ل ا اللجات تطبق ثعرفا ب اهتهاما غير مكتوب ،ثب تعليما ثوري ،عام ،رالوفايا العشر
لجيل التحرير الويةي ن رر مةها:
 األمر رقم :20تطوير شبك ،التأثير من يرج هبه ،التحرير الويةي ل ى الشعب به ج خلق سةثابت ب مائم.
 األمر رقم  :20تقوي ،ا نضباي ماخ ففوج هيل التحرير الويةي. األمر رقم  :12الرهوع اللن مبامئ الشريع ،اإلسالمي ،ب القوانين ال بلي ،في تحطيم الع ب.6ب نظرا لع أ بهوم ثد قانوت مكتوب في السةوا األبلن لل ورة ع ا بيات ثبل نوفمبر  0591فق رانت
اإلهراعا المطبق ،آن اك بسيط ،ب خالي ،من الشكليا
يسمح بتوري مم
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ب رانت ثحكاأ اللجات عامة نهائي ،ب نامرا ما تق أ يعوت ض لا ب التي تق أ اللجة ،المص رة للحكم.

7

ب -المحاكم الثورية:
الذا رانت لجات القضاع ت تص بالحكم في الجرائم البسيط ،فإت المحارم ال وري ،ت تص بالةظر في
الجرائم ال طيرة ب ت تل

تشكيل ،المحارم ال وري ،حسب فف ،المتهم (م ني ثب عسكرد ) رانت تسمن

المحارم ال وري ،ثب المجالس العسكري.،

8

أ -بالنسبة للمتهم المدني:
ت تص المحارم ال وري ،التي ثنشأ علن مستوى ر ناحي ،بالةظر في الجرائم الجسمي ،التي رانت
ترتكب من يرج الم نيين الجزائريين رأعمال التجسس ب التعابت م الع ب ب غيرلا:
 رئيس المحكمة :مسؤبل الةاحي ( ،برات لو المسؤبل السياسي ب العسكرد في آت باح ). ممثل النيابة :مسؤبل اإلعالأ ب ا تصال للةاحي.، المساعدون المحلفون :ثالث ،ثعضاع م تارين من سكات العرش. المدافع القضائي :المحافظ السياسي.ب يمكن ثت يتةحن تلقائيا مسؤبل الةاحي ،عن الةظر في القضي،

عتبارا نفسي ،ثب ثمبي ،ثب سياسي ،ثب

بسبب فف ،المتهم ب في ل ا الحال ،تحال القضي ،علن المحكم ،ال وري ،للمةطق،

9

ب التي تتشك ب برلا من:

 الرئيس :مسؤبل المةطق، ممثل النيابة :مسؤبل اإلعالأ بالمةطق.، مساعدين محلفين :ثعضاع من الشعب. الدفاع :المحافظ السياسي ( الذا لم يعين المتهم م افعا من بين العسكريين ثب الم نيين المقبولين منيرج هيل التحرير الويةي ).
ب -بالنسبة للمتهم العسكري:
الذا رات مرتكب الجريم ،فرما من ثعضاع هيل التحرير الويةي فإت تكوين المحكم،
ب مكات انعقاملا ي تلفات باختالج رتب ،المتهم ب يبيع ،الجريم ،المةسوب ،الليو.
فإذا رانت الجريم ،المرتكب ،بسيط ،ب رات المتهم برتب ،هة د ثب عري

ثب ف

ضابط فإت محارمتو

تكوت في مقر الكتيب ،التي يةتمي الليها.
ثما الذا رانت الجريم ،المرتكب ،هسيم ،فإت المتهم يحال ثماأ محكم ،الةاحي ،التي تتشك من األعضاع
التاليين:
 رئيس المحكمة :مسؤبل الةاحي.، ممثل النيابة :المسؤبل العسكرد للةاحي، قاضي مساعد :المحافظ السياسي للةاحي ،ثب مسؤبل القطاع ثب المحافظ السياسي للقطاع. المدافع القضائي :مسؤبل م تار من ثد مره ،رانت.395
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ثما الذا رات المتهم برتب ،ضابط فإنو يحال علن محكم ،المةطق ،التي يرثسها مسؤبل المةطق ،ب يشبو
تشكيلها محكم ،الةاحي.،
غير ثنةا نالحظ ثت ل ا اإلهراعا لم تكن موح ة فيما بين الو يا

نظرا نع اأ القوانين المكتوب ،البات

السةوا األبلن لل ورة ب لي مرحل ،ا نطالق ( ثبل نوفمبر سة 11 – 0591 ،ثب .)0599
ثانيا :النظام القضائي لجبهة التحرير الوطني بعد انعقاد مؤتمر الصومام:
لم تعرج ال ورة الجزائري ،اهتماعا عاما لمسؤبليها حتن يوأ  11ثب  0599ب لو ا هتماع ال د
عرج في تاريخ ال ورة الجزائري ،بمؤتمر الصوماأ.
 -0التنظيم العسكري لجيش التحرير الوطني:
انعق مؤتمر الصوماأ بالو ي ،ال ال  ،بوام فوماأ في قري ،اليفرد غرب م ية ،بجاي ،يوأ  11ثب
 0599بع ثت توي

العالقا بين الةواة الج ي ة لجبه ،التحرير الويةي بقيامة رريم بلقاسم عبات رمضات

عمر ابعمرات ب بين قامة الو ي ،ال اني ،بزعام ،زيغوم يوس

ب الو ي ،ال امس ،ال اف ،بقيامة العربي بن

مهي د حي قاأ العقي عميربش بتجةي حوالي  3111هة د لحماي ،المؤتمر من ثد لجوأ فرنسي حي
حضر المؤتمر المةايق ال مس ،باست ةاع المةطق ،األبلن بسبب استشهام قائ لا مصطفن بن بولعي في مارس
* 0599ب نائبو بشير شيحاني.

10

هغرافيا ق قسمت الجزائر اللن ست ب يا هغرافي ،ب ر ب ي ،رات لها مجال من الحري ،باس في
التحريا العسكرد ب تعم بتةسيق تاأ لم ى ضربرة التعابت بين ب يتين متجابرتين ثب ثر ر ثما عسكريا
فق بض مؤتمر الصوماأ ثلم األسس لتةظيما هبه ،التحرير الويةي ب ق بض ل لك:
أ -التقسيم العسكري:
قسم ههاز هيل التحرير الويةي الن:
 المجال  :ب لو هة د رسمي نظامي في هيل التحرير الويةي. المسي  :لو مةاض مشارك في ال ورة عة الحاه ،ب يلجأ اليو خاف ،في األرياجب الجبال.
 الف ائي :ب لو عضو الجماع ،الف ائي ،المكلف ،بالهجما علن المرارز في الم ت.ب تق ر ر لك ثت تكوت نواة بح ا الجيل ب نص
 -نصف الفوج :يتأل

الفوج قاع يا ب لي راآلتي:

11

من  9رهال يقوأ عليهم هة د ثبل.

 -الفرج :يتأل

من  00رهال فيهم عري

 -الفرقة :تتأل

من  39رهال (ثالث ،ثفواج بإضاف ،قائ الفرق ،ب مساع ا).

ب هة يات.

 الكتيبة :تشم  001ره -الفيلق :يشم  303رهال
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رما بض مؤتمر الصوماأ رتب في هبه ،التحرير الويةي ب ح م ففاتها ب لي  01رتب :الجة د
األبل العري

العري

األبل المساع المالزأ المالزأ ال اني الضابط األبل الضابط ال اني الصاغ

األبل الصاغ ال اني (العقي ).
ب -التقسيم اإلداري:
ثما التقسيم اإلمارد للفرق ،العسكري ،فكات يةقسم اللن  1ثقساأ:
 -القسم :ب يشرج عليو مساع ب يساع ا ثالث ،ثعوات برتب ،عري

ثبل.

 الناحية :يشرج عليها مالزأ ثات ب مساع بت ثالث ،برتب ،مالزأ. المنطقة :يشرج عليها ضابط ثات ب مساع بت ثالث.، الوالية :يقوملا فاغ ثاني (عقي ) ب مساع بت ثالث ،برتب ،فاغ ثبل.ب قسمت الجزائر اللن  9ب يا ب

12

من المةايق ب تتجس السلط ،في مجلس ر ب ي ،يترثسو عقي ب

ثربع ،ضباي برتب ،رائ ب ر باح مسؤبل عن قطاع معين ب لي راآلتي:


الوالية األولى :األبراس الةمامش.،



الوالية الثانية :شمال قسةطية.،



الوالية الثالثة :القبائ .



الوالية الخامسة :الغرب.



الوالية السادسة :الجةوب

حي لم يظهر قانوت القضاع العسكرد الجزائرد المكتوب ال البات مرحل ،الشمول
ب التةظيم الممت ة من  11ثب  0599اللن سة 0593 ،حي عمت ال ورة رام التراب الويةي ب في
ال ارج ثفبح لةاك تطور معتبر في مجال التةظيم ب فعال بع مؤتمر الصوماأ  11ثب  0599أ ح م
ثرضي ،المؤتمر ال طوي العريض ،للقضاع الجزائرد فتم ا نتقال من مرحل ،الشرائ ب القوانين غير المكتوب،
اللن القوانين المكتوب ،فق نصت الفقرة ال امس'' ،م'' المتعلق ،بةشايا ج

ب علن تةظيم القضاع ثما الفقرة ''

م'' فق نصت علن ثت تةظيم اإلمارة يتطلب ثت تكوت المجالس الشعبي ،مةت ب ،ب تتكوت من  9ثعضاع بما فيهم
الرئيس يسهربت علن تةظيم الحال ،الم ني ،ب الشؤبت القضائي ،ب اإلسالمي ،ب القضايا المالي ،ب ا قتصامي ،ب
الشري ،العام .،فص ر ثبل قانوت مكتوب لو '' ملي المجال '' ال د يعتبر اللبة ،األبلن للقضاع العسكرد ال د
اشتم علن ا هراعا الجزائي ،العسكري ،الواهب ،ا تباع ثماأ محارم هيل التحرير الويةي م بن ،التةظيم
القضائي ثثةاع ال ورة التحرري ،ب ل ا من خالل:
أ -دليل المجاهد( :وثيقة  10أفريل )1550
قرر لجة ،التةسيق ب التةفي المةب ق ،عن مؤتمر الصوماأ ثثةاع اهتماعها بتاريخ  01ثفري 0593
بأت التوهيها المتعلق ،بحفظ الةظاأ ب التشري القضائي العسكرد يجب ثت تطبق في همي ففوج هيل
التحرير الويةي فأف ر '' :ملي المجال '' ب لو عبارة عن رتيب بو مجموع ،قوانين قسم اللن ثالث ،ثبواب
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يح م الباب األبل تعري

المجال ب يبين باهباتو ب حقوقو ب يح م الباب ال اني حفظ الةظاأ العاأ العسكرد ب

ق سماا '' :القضاع العسكرد ''.
ب ق قسم ملي المجال الجرائم اللن ثالث ،ثقساأ:
أ - 1 -الجرائم البسيطة :ب سمالا األخطاع البسيط ،ب تشم :
 الطب الرمدع (سوق ال لق ) قل ،التبصر الق ارة ال صاأ ع أ ا عتةاع بالموام المحفوظ، ع أ احتراأ الرفاق تأخير العم ب المالو التكاس لباس مشوش.أ 0-الجرائم الخطيرة :ب سمالا األخطاع ال طيرة ب تشم :
 محابل ،ا غتيال تضيي السالح الغل في الحسابا ب اختالس األموال التأخير في تةفي األبامر التع د علن السلم الةظامي العسكرد السكر التجابز في السلط، -ا متةاع عن ثماع التحي،

13

 العب بحفظ الةظاأ افسام السالح بصف ،اختياري، التزبير ب استعمال المزبر السرق، -التغيب في المةاماة
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 الحط العلةي من هيل التحرير الويةي ثب القامة التةق ب بت الذت.أ -3-الجرائم الفاحشة :ب سمالا األخطاع الفاحش ،ب تشم :
 القت المتعم التوايؤ م الع ب ب ال يان، ب ربح الهزيم، -نشر ال عاي ،الطائفي،

14

 ا عت اع علن الحرما تب ير األموال الت لي عن المررز العم علن حط معةويا الجيل الفرار من ففوج الجيل -تعم رش

السر

 الشقاق شق عصا الطاع، التغيب في المةاماة اخفاع ثرزاق ال ورة الجبن ثماأ الع ب هريم ،الزناأ -4-العقوبات:
عرج ملي المجال العقوب ،بأنها قصاص علن األخطاع المرتكب ،غايتها تقويم ما ثعوج من سيرة
المجال بمةعو من نسيات باهباتو بق قسم العقوبا حسب نوع الجريم ،المرتكب ،بسيط ،خطيرة فاحش.،
أ1-4-العقوبات المقررة للجرائم البسيطة:
تعتبر ل ا الجرائم ثخطاع بسيط ،في نظر المجال ت خ في اليار ا نضباي بالمحافظ ،علن الةظاأ
العاأ بيص ر ل ا العقوبا

الجةوم الق امن ثب ضباي الص

بتتل ص ل ا العقوبا في اآلتي:

 اإلنذار :تس ير الم طئ للقياأ بأعمال متعب ،تعييةو للحراس ،لوقت الضافي اللوأ قط الراتب.
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أ 0-4-العقوبات المقررة للجرائم الخطيرة:
ر من ارتكب هريم ،فاحش ،يحال علن المحكم ،العسكري ،بتت رج ل ا العقوبا من السجن ب نزع
الرتب ،اللن خل الجةسي ،الويةي ،ب الحكم باإلع اأ ب

يص ر الحكم باإلع اأ ال الذا رانت الجريم ،ثابت ،في

حق المتهم ب ر شك ب لو رات ضئيال يفسر لصالح المتهم.

15

ب -اإلجراءات الجزائية العسكرية الواردة في دليل المجاهد:
ت تص المحارم العسكري ،بمحارم ،ر هزائرد ارتكب خطأ فاحشا سواع رات موهوما فوق التراب
الويةي للجزائر ثب خارهو بت تص محكم ،الو ي ،بالةظر في هريم ،الزنا ب ا عت اع علن الحرما مهما
رانت رتب ،المتهم.
ب ق هاع في ملي المجال ثت '' األخطاع ال طيرة ه ا تجر ال ين اقترفولا ثماأ المحارم العسكري ،لتحكم
عليهم '' ب له ا السبب نوهز باقتضاب مرها ل ا المحارم قب التطرق لإلهراعا الجزائي ،المتبع ،ثمامها.
قسمت الجها القضائي ،اللن المحارم التالي:،
ب - 0-المحكم ،العسكري ،العامل ،في الةاحي :،بلي محارم من ال ره ،األبلن فالح ،للةظر في سائر الجرائم
التي يرتكبها عسكريوت من هةوم ثب عرفاع ثب رقباع ثب حتن م نيين بالتي
الةظر فيها.

يحق للجات القضائي ،في ال بار

16

ب -1-محكم ،المةطق :،ت تص بمحارم ،ضباي الص

ب الجةوم ب تتشك رالتالي:

 ضابط ثبل ثب مالزأ ثاني للمةطق ،رئيسا
 ضابطات ثعضاع
 ثالث ،قضاة مساع ين ( برتب ،ضابط بف

ضابط ب هة د )

 مفوض عن الجيل
 راتب
 م اف .
ب -3-محكم ،الو ي :،تتكوت بقرار مجلس الو ي ،بع الشارة من ليئ ،األررات ب ذلك لمحارم ،الضباي
األعوات ب تتكوت رالتالي:
 رئيس المحكمة :برتب ،فاغ ثبل (نقيب)
 قاضيان :ضابطات
 ثالثة حكام مساعدين ( :ضابط ف
 مفوض عن الجيش :يم

ضابط ب هة د )

الةياب،

 م اف
 راتب قضائي
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ب -1-المحكم ،القضائي ،العليا :ت تص بمحارم ،الضباي السامين ( المسؤبلين الكبار ) ب تتكوت بقرار من ليئ،
األررات بع الذت من لجة ،التةسيق ب التةفي ب تتشك رالتالي:
 رئيس :برتب ،فاغ ثات (رائ )
 ضابطان ساميان( :ثعضاع في تشكي المحكم ) ،راللما عضو في المجلس الويةي لل ورة
الجزائري.،
 ثالثة حكام مساعدين :ر باح مةهم برتب ،ضابط.
 مفوض عن الجيش :يم

الةياب.،

 كاتب قضائي
 مدافع يختاره المتهم :ثب يعين تلقائيا مبت استشارتو.
ثما ا هراعا الجزائي ،العسكري ،فتتل ص في تحريك ال عوى العمومي ،إلحال ،المتهم علن المحكم،
العسكري ،حي يتم تق يم مرتكب هريم ،ال طأ الفاحل من يرج مسؤبلو المباشر ب يتم ذلك رالتالي:

17

الذا اقترج العسكرد خطأ خطيرا يجب علن رئيسو المباشر ثب السلط ،التي عايةت ال طأ ثت ت طر
ب لك المسؤبل بك سيئ ،عن يريق شكوى 18مصحوب ،بتقرير مفص عن الجريم ،المقترف ،ترمي اللن الحال،
المتهم علن المحكم ،العسكري ،ب ر لك ر ما من شأنو ثت يؤي التهم ،الذا ثمكن ب يجب ثت يبين في التقرير:
 األعمال المؤاخ عليها المتهم ثب ال طأ ال طير ال د ارتكب. سوابق المتهم ب العقوبا التي تعرض لها. مالحظا حول ريفي ،قياأ المتهم بواهباتو المعتامة. ثق مي ،المتهم ب ثبسمتو ب الشهاما التي يحملها.ثما الهراعا التحقيق فتتم بالكيفي ،التالي:،
فور بفول شكوى بإحال ،المتهم ثماأ المحكم ،العسكري ،اللن السلط ،المعةي ،يعين ضابط بح يساع ا
راتب قضائي للتحقيق في القضي ،ب تسلم لو ثبراق القضي ،فيقوأ باستجواب المتهم ثب المتهمين في استمارة
خاف ،موزع ،من قيامة هيل التحرير الويةي.
ب توق تلك الةماذج من المتهمين ب الشهوم ب من الضابط المحقق ب الجة د الكاتب ب يبقن المتهموت
تحت تصرج ضابط البح يوال الم ة الضربري ،للتحقيق.
ب يجب ثت يتضمن محضر البح حتما مالحظا ضابط البح حول الثبا التهم ،ثب براعة المتهم ب
يجب ثت يكوت ا ستةطاق (ا ستجواب ) خاليا من ر ضغط مامد ثب معةود ب يمة التع يب بجمي ثنواعو.
ب بع انتهاع التحقيق يرس المل

اللن الضابط ال د ثمر بالتحقيق ال د يسلمو ب برا اللن الضابط

المعين لرئاس ،المحكم ،رما يجب ثت يطل علن المل

الضابط المعين عن الجيل (مم

الةياب ) ،ب لسات

ال فاع ال د اختارا المتهم ثب المتهموت.
ب يتكوت مل

القضي ،عة اإلحال ،من الوثائق التالي:،

 شكوى علن برق عامد401
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 الوثائق المؤي ة للتهم ،الذا رانت لةاك بثائق شهامة عن م ة ال م ،لك متهم (تاريخ ان رايو في هيل التحرير الويةي ثب في هبه ،التحريرالويةي الجراح التي ثفيب بها في مي ات الشرج األبسم ،ب الشهاما التي يحملها ).
 تقرير عن ريفي ،قياأ المتهم بواهباتو في الماضي ب ر لك عن سوابقو. محضر تعيين محكم ،عسكري( ،نموذج خاص يحم رقم ") "0 محضر تعيين محكم ،عسكري( ،نموذج خاص يحم رقم ") "1 محضر تعيين ضابط بح (التحقيق) (نموذج خاص يحم رقم ") "3 محضر استةطاق (استجواب) الشهوم (نموذج خاص يحم رقم ") "1 -محضر استةطاق (استجواب) المتهم (نموذج خاص يحم رقم " "1مكرر )

19

ب تكوت ل ا المحاضر محررة في ثالث نسخ .ب تتل ص الهراعا المحارم ،انطالقا من است عاع المتهم
ب الشهوم ثماأ المحكم ،العسكري ،المعية ،من يرج السلط ،الم تص،

20

التي تح م تاريخ الجلس ،ب بع فتح

الجلس ،من يرج رئيس المحكم ،يق أ المتهم تحت حراس ،هة يين اثةين ثم يقرث الكاتب القضائي علن مسمعو
قرار ا تهاأ ب بع ذلك تلقن عليو ثسئل ،من يرج رئيس المحكم ،ثب مساع يو الت به با رما تلقن ثسئل ،علن
الشهوم الت به با ثم تحال الكلم ،اللن الةياب( ،مفوض عن الجيل) ثم يأتي مبر ال فاع ثم تةسحب المحكم،
(رئيس المحكم ،ب مساع يو) للتشابر ثم التصريح بالحكم الما بإمان ،المتهم ثب بتبرئتو ب في رلتا الحالتين يحاي
علما ب لك ر من يهمو األمر ب يةطق باألحكاأ في هلس ،علةي.،
ثما تةفي األحكاأ فبع ف بر الحكم من المحكم ،العسكري ،يةف فورا ب

يمكن العامة الةظر فيو ( غير

قاب ألد يريق من يرق الطعن ).
ب

يجوز ذبح المحكوأ عليهم باإلع اأ ب يةف الحكم فيهم رميا بالرفاص الذا رانوا عسكريين ثما

الذا رانوا غير ذلك فإت اإلع اأ يكوت بالطرق التالي:،
 بواسط ،الفأس ( شطر الرثس ) شةقا ذبحاب يسلم المحكوأ عليهم اللن مررز حراس ،المساهين حا
لؤ ع من المحكوأ عليهم باإلع اأ فعلن الضابط المكل
ثالث نسخ يضم اللن مل

لتةفي األحكاأ التي ف ر ض لم ب الذا رات

بتةفي الحكم ثت يحرر محضرا بتةفي حكم اإلع اأ في

القضي.،

ب ترس الةس تات األخريات اللن ر من القيامة العسكري ،ب لجة ،التةسيق ب التةفي .
ب الذا رات المتهم لاربا فإت الف ائيين لم ال ين يتولوت تةفي الحكم فيو بواسط ،المس سا عموما.
ب في معظم الحا
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ب رانت األحكاأ الصامرة عن الجها القضائي ،ال وري ،ت ض للرقاب ،الصارم ،من يرج القامة
السلميين للجيل ب ر لك من يرج ثفرام الشعب ال ين لم علن احتكاك مائم بأفرام هيل التحرير الويةي
رما رات المحافظ السياسي مكلفا بإع ام تقرير شهرد اللن القيامة حول سير القضاع في القليمو يشرح فيو القضايا
التي فص فيها ب المشار المطربح.،

الخاتمـة:
ثرخ مؤتمر الصوماأ لمرحل ،ه ي ة من تاريخ ال ورة التحريري ،بق اهتم ثغلب قامة ال ورة في ثب
 0599ب اهته با في تقييم المسيرة ال ورة ب بضعوا ثحسن تةظيم قضائي عسكرد ب ح مبا ا يار ال د يقةن
سير الجهازين السياسي ب العسكرد رما ثفبح هيل التحرير الويةي هيشا نظاميا بامتياز ببضعت عقوبا
رامع ،ألفواج المجال ين ال ين خالفوا القوانين الموضوع ،ب ق رانت العقوبا فارم ،تص لح اإلع اأ.
ب عليو نت لص الةتائا التالي:،
 -0لق بض ثثةاع ال ورة التحريري ،تةظيم سياسي ب عسكرد متكام .
 -1لق تم بض نظاأ قضائي عسكرد ال د رات رما حاسما علن ا نتهارا الفظيع ،للمستعمر
الفرنسي.
 -3تميز الةظاأ القضائي العسكرد بالصرام ،بضمن ا ستقاللي ،من حي التشكي ب التةظيم ب العقوب،
ب التةفي .
ب نتوف اللن التقصيا التالي:،
 -0عة ما نطال القضاع العسكرد الجزائرد بع ا ستقالل المقرر بموهب األمر  111-91ب المع ل
باألمر  13-69ب المع ل بالقانوت  01-03نج ثثر ه برا رانت تاري ي ،بامتياز من مؤتمر
الصوماأ .0599
 -1الت العقوبا العسكري ،بصف ،عام ،ت تل

عن العقوبا المقررة في قانوت العقوبا الجزائرد ب

سة لا في ذلك لو ثت العسكرد يتميز بالصرام ،ب ا نضباي.
 -3الت القانوت العسكرد الجزائرد قانوت قضائي بامتياز ب يوازت بين الطبيع ،الم ني ،لرئيس المحكم،
العسكري ،ب لو قاضي برتب ،مستشار في المجلس القضائي ب بين العضوين اآلخرين رعسكريين.

الهوامش
* تج ر اإلشارة اللن ثت موضوعا حول التةظيم القضائي العسكرد ماخ ففوج هيل التحرير الويةي ثثةاع ال ورة
التحريري ،بليس موضوعةا التشريعا العسكري ،الفرنسي ،ثثةاع ال ورة التجاا الجزائريين.
 1عب الملك مرتاض المعجم الموسوعي لمصطلحا ال ورة التحريري 0591-0591 ،مار الكتاب العربي
 1101ص.16
2فالح فرروس تاريخ الجزائر من عه الفيةيقيين اللن خربج الفرنسيين ( 305ق أ –  591أ) مار العلوأ
 1100ص .193
403
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3فالح فرروس المره نفسو ص . 193
 4عب المالك مرتاض مره سابق ص .93-96-99
 5فالح ال ين هبار يرق بالهراعا الطعن في ثحكاأ المحارم العسكري ،بفقا للتشري الجزائرد مار لوم،
الجزائر  1109ص .19-19
6الوفايا العشر لجيل التحرير الويةي لي :
 /0موافل ،المقابم ،التحريري ،حتن ا ستقالل .
 /1موافل ،تحطيم قوا الع ب ب غةم ثربر ما يمكن من العتام.
 /3تطوير اإلمكانيا المامي ،ب المعةوي ،لوح ا –ج. .ب. -
 /1اتباع الحرر ،ب ا نتشار اللن ثقصن ح م ترريز الهجوأ .
 /9تقوي ،ا تصال بين مرارز القيامة ب م تل

الوح ا .

 /9تطوير شبك ،ا ستعالما ماخ ففوج الع ب ثب بين ثفرام الشعب.
 /6تطوير شبك ،التأثير من يرج ج

ب ب ل ى الشعب به ج خلق سة ثابت ب مائم.

 /3تقوي ،ا نضباي ماخ ففوج ج .
 /5تطوير ربح األخوة ب التضحي ،ب الشجاع ،بين مقاتليها.
 /01الرهوع اللن مبامئ اإلسالأ ب القوانين ال بلي ،في تحطيم قوا الع ب.
 7تعتبر ل ا اللجات ذا يبيع ،ب ئي ،البات ثورة التحرير ب ق ظلت قراراتها الصامرة قب 0591/16/11
رامل ،األثر حتن بع ا ستقالل بشري ثت تكوت م يل ،بالصيغ ،التةفي ي ،حتن تكتسب فف ،الحكم القضائي
الحقيقي ب ذلك في الموام الم ني ،ب من ثم يمكن تةفي لا رما يمكن ثت يطعن فيها با ستئةاج من يرج الةياب ،ثب
الطرج اآلخر .
ب المرسوأ رقم  013/19بتاريخ  0591/01/03الجري ة الرسمي ،رقم  3لسة 0591 ،القرار الوزارد الصامر
بتاريخ  0591/01/11بعكس ذلك قرار المجلس األعلن الصامر بتاريخ  0591/19/03نشرة القضاة الع م 0
لسة 0561 ،ص  16ب ما يليها حي اعتبر القرارا الصامرة عن لجات القضاع بايل ،ب ع يم ،األثر.
 8نسرين بحرد المؤسس ،القضائي ،لل ورة التحريري 0591-0591 ،م ررة ماستر قسم التاريخ هامع ،بسكرة
 1106-1109ص .99
9رات التقسيم اإلقليمي البات ثورة التحرير بع انعقام مؤتمر الصوماأ رالتالي :
=* الو يا  :تشبو نظاأ الةواحي العسكري * ،الةواحي :تشبو نظاأ الو يا

* المةايق :تشبو نظاأ ال بائر حاليا

* األقساأ :تشبو نظاأ البل يا حاليا * ال بائر ب األحياع :في األرياج ب الم ت.
* استشه مصطفن بن بوالعي في  11مارس  0599ثنظر محم عباس ثوار  ......عظماع شهاما 06
ش صي ،بيةي ،مار لوم ،الجزائر  1115ص .63
 10فالح فرروس تاريخ الجزائر من قب التاريخ اللن غاي ،ا ستقالل المراح الكبرى مار العلوأ 1119
ص .111
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 11عب هللا مقالتي ا ستراتجي ،العسكري ،لجيل التحرير الويةي بين العم الف ائي ب حرب العصابا ( - 0599
 ) 0596المجل ،التاري ي ،الجزائري ،هامع ،محم بوضياج المسيل ،الع م  10ثفري  1106ص . 33
12عب الملك مرتاض مره سابق ص .63-61
 13نسرين بحرد م ررة سابق ،ص . 96
 14فالح ال ين هبار مره سابق ص .30-31
15فالح ال ين هبار مره سابق ص .33-31
 16محم بجابد ال ورة الجزائري ،بالقانوت الطبع ،ال اني ،مار الرائ للكتاب الجزائر  1119ص.69
17فالح ال ين هبار مره سابق ص .39-31
18لةاك استمارة خاف ،ب لك ( نموذج رقم .) 10
 19نسرين بحرد م ررة سابق ،ص . 93
20تتولن السلط ،التي ي خ في اختصافها تعيين المحارم العسكري ،بتقرير رتابي تعيين ثعضاع المحكم ،لمحارم،
المتهم ب المتهمين موضوع الشكوى ب ذلك بفقا لةموذج التعليم رقم  1ال د بضعتو قيامة هيل التحرير ب يعتبر
تشكي المحكم ،من الةظاأ العاأ فال حق ألد محكم ،عسكري ،ق تتكوت بصورة م الف ،للترتيبا بالتعليما
بالتوهيها المةصوص عليها في اإلنعقام ب في الف ار ثد حكم.

همي الحقوق محفوظ © 2021 ،ال رتور /عائش ،عب الحمي المجل ،األراميمي ،لألبحاث بالةشر العلمي.
)(CC BY NC

405

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج
The challenges of implementing a value-added tax in the Gulf countries
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الباحثة /فاطمة الشهراني

3

برنامج ماجستير اإلدارة العامة ،مسار التنمية اإلدارية من معهد الدوحة للدراسات العليا ،الدوحة ،قطر

1,2,3
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تحت إشراف الدكتور :محمد جابر

الملخص
باعتبار دول الخليج دولا ريعية ،ونظراا للتقلبات التي شهدتها أسعار النفط في اآلونة األخيرة والتي يصعب توقع رجوعها
لمرحلة الزدهار القتصادي ،ما دفع تلك الدول للتوجه نحو تنويع مصادر دخلها .فقد تم التوقيع على التفاقية الموحدة
لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة على مجموعة األنشطة القتصادية بنسبة تمثل  %5مع بعض
التعديالت.
استخدم هذا البحث المنهج النوعي بالرجوع لألدبيات السابقة ذات الصلة ،فهو بحث استكشافي يهدف لوضع رؤية مبدأ
يهألثر تطبيق التفاقية أعاله حيث تمت صياغتها على شكل فرضيات ليتم اإلجابة عليها من خالل التعرض للبيانات
الثانوية المنشورة ،وبالتركيز على تحديات التطبيق من كل الجوانب.
أكدت الورقة البحثية على صحة الفرضية األولى والثانية ،فيما يتعلق باألثر اإليجابي للتطبيق على الموازنة العامة
واستدامة التمويل لدول الخليج .فيما تم نفي صحة ا لفرضية الثالثة والمتعلقة بالعالقة اإليجابية بين تطبيق الضريبة والنمو
القتصادي لهذه الدول .وفي ذلك قدم الفريق البحثي مجموعة من التوصيات العملية للحكومات الخليجية في محاولة
تحسين الوضع الحالي وتحقيق تطبيق فعال مستقبالا.
الكلمات المفتاحية :ضريبة القيمة المضافة .اإلصالح القتصادي .الضريبة غير المباشرة.
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The challenges of implementing a value-added tax in the Gulf countries

Abstract:
As the Gulf states are rentier countries, and in view of the recent fluctuations in oil prices,
which are difficult to expect to return to the stage of economic prosperity, what pushed these
countries to move towards diversifying their sources of income. The unified agreement for
the application of value-added tax was signed, which is an indirect tax on a group of
economic activities at a rate of 5%, with some adjustments.
This research used the qualitative approach with reference to the previous relevant literature,
as it is an exploratory research aimed at developing a preliminary vision and impact of the
application of the abovementioned agreement. The study was formulated in the form of
hypotheses to be answered through exposure to the secondary published data, and with a
focus on implementation challenges from all aspects.
The research paper confirmed the validity of the first and second hypotheses, regarding the
positive impact of the application on the public budget and the sustainability of finance for
the Gulf countries. The third hypothesis related to the positive relationship between the
application of the tax and the economic growth of these countries was denied. In this, the
research team presented a set of practical recommendations to the Gulf governments, which
attempt to improve the current situation and achieve effective implementation in the future.

Key words: Value added tax, Economic reform, Indirect tax.
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المقدمة
إ ن الصدمة التي فرضها الهبوط الحاد في أسعار النفط في دول الخليج منذ العام 4102؛ أدت إلى السعي لقرارات جديدة
تُعنى بالتنويع القتصادي في هذه الدول ومحاولة السعي إلصالحات اقتصادية لتقليل العتماد على اإليرادات
النفطية( .)AbouZaki, 2020من بين األفكار إليجاد إيرادات مستقرة ،جاتت فكرة فرض الضرائب والرسوم الجديدة.
حيث اعتمد مجلس التعاون الخليجي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة في عام  ،4102وكانت المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة من الدول األولى في تطبيق هذه الضريبة في عام  4102وتلتها مملكة البحرين في
مطلع  .)AbouZaki, 2020( 4102ولهذه التفاقية تبعات وآثار وتحديات سنقوم من خالل هذه الورقة في النظر إليها
عبر مراجعة األدب اإلداري المتاح والبيانات التي تم رصدها خالل السنوات التي تلت التفاقية إلى هذا اليوم ،في محاولة
تقديم توصيات من شأنها تعزيز فعالية تطبيق هذه الضريبة.

مشكلة الدراسة:
لسنوات طويلة اعتمدت دول الخليج العربي على إيرادات النفط التي أحدثت طفرة اقتصادية في هذه الدول ولهذا أطلق
عليها مسمى الدول الريعية ذات القتصادي األحادي .فالنفط هو المكون األساسي للناتج المحلي اإلجمالي ،والذي أثبت مع
الوقت أنه يشكل عب ات وتحديا ا كبيرين على هذه الدول لسيما بعد تذبذب أسعار النفط .من هنا يأتي الوعي بضرورة
اإلصالح القتصادي الذي نرى إحدى معالمه في ضريبة القيمة المضافة التي تم التفاق عليها .حيث تعمل هذه الضريبة
كآلية مفيدة للسياسة المالية لزيادة اإليرادات الحكومية مع تجنب العديد من المخاطر السياسية المرتبطة بضرائب الدخل أو
األنواع الضريبية األخرى .وعلى الرغم من ذلك ،نجد أن هناك تحديات مصاحبة لتعشيش هذه التفاقية ،لذا نلخص
المسألة البحثية في السؤال اآلتي :ما هي تحديات وآثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج؟

فرضيات الدراسة:
 -1هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج والموازنة العامة فيها.
 -2هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج واستدامة التمويل فيها.
 -3هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج والستثمار العام والنمو القتصادي فيها.
 متغيرات الفرضيات أعاله:
 oالمتغير المستقل :تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج.
 oالمتغير التابع :التأثير اإليجابي على الموازنة العامة ،استدامة التمويل ،الستثمار العام والنمو
القتصادي لهذه الدول.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بتسليط الضوت على جوانب محددة تتمثل في اآلتي:
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 .0معرفة تأثير ضريبة القيمة المضافة على الموازنة العامة ،استدامة التمويل ،الستثمار العام والنمو القتصادي في
دول الخليج.
 .4تسليط الضوت على أهم التحديات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج.
 .3الخروج بنتائج بوضع رؤى مبدأيه للوضع الحالي ومحاولة تقديم توصيات تساهم في تحسين الوضع المالي
والقتصادي العام لهذه الدول.
 .2توسيع مدارك الباحثين بتناول مواضيع بحثية مستجدة مثل ضريبة القيمة المضافة.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية البحث من الناحية األكاديمية بإضافة قيمة نوعية للتراكم المعرفي في المكتبة العربية ،نظراا لوجود شح في
الدراسات التي تتعرض لهذا الموضوع نتيجة لحداثته فهول يتعدى تطبيقه حوالي  2سنوات مع األخذ بالعتبار محددات
هذا البحث .ومن الناحية التطبيقية ستساعد الدراسة في تحديد التحديات التي تواجهها دول الخليج في تطبيق ضريبة القيمة
المضافة ومعرفة آثارها المستقبلية ،حيث ستخدم الدراسة متخذي القرار في وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع
التحديات وإدارتها بشكل أكثر فاعلية مع النظر في جانب تأثيرها على الجوانب المالية والقتصادية للدولة.

تصميم منهجية الدراسة:
إن هذه الدراسة تندرج تحت نوع البحث الستكشافي؛ لهدفها في الوصول لرؤية مبدأيه للوضع الخليجي نتيجة فرضه
لضريبة القيمة المضافة وما لها من تحديات وآثار .بالنسبة للبيانات المتحصل عليها ألغراض البحث والتحليل ،فقد تم
العتماد على البيانات الثانوية وذلك من خالل مراجعة ما تم نشره سابقا ا من أدبيات وبحوث ومقالت وتقارير وغيرها من
البيانات المنشورة في هذا الصدد.
بالنسبة لمنهج التحليل المستخدم فيتمثل في المنهج النوعي بالرجوع لألدبيات السابقة وربطها بفرضيات الدراسة للتوصل
لفهم عام للمشكلة واإلجابة على فرضيات البحث ،والتي ستمكننا من تقديم توصيات فعالة ذات صلة بصلب الموضوع.

 حدود الدراسة:
-

حدود موضوعية :سيقتصر البحث بدراسة تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج مع النظر
في تأثيراتها على المستويات التالية :الموازنة العامة ،استدامة التمويل والنمو القتصادي.

-

حدود مكانية :هذه الدراسة محصورة ضمن النطاق الجغرافي لمجلس التعاون الخليجي بدولها الستة المتمثلة
في :قطر ،الكويت ،اإلمارات ،السعودية ،عمان والبحرين.

-

حدود زمانية :استغرقت فترة إعداد هذا البحث مدة شهر من أكتوبر  4141إلى نوفمبر .4141

مفاهيم ومصطلحات عامة:
 ضريبة القيمة المضافة:
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هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها عند كل عملية بيع أو شرات للسلع والخدمات سوات المحلية أو الدولية ،بحيث
يتم الدفع للخزينة عند كل مرحلة من مراحل الدورة القتصادية ول تقتصر فقط على آخر مرحلة من اإلنتاج ،بل
يمكن للبائع من خاللها تحويل العبت الضريبي الذي يخضع له إلى المشتري ،وهكذا حتى تصل للمستهلك
النهائي الذي سوف يتحمل عبت الضريبة كامالا (علي والشافعي.)4102 ،

اإلطار النظري للدراسة:
 -1مراحل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج:
انطالقا ا من أهداف تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج المتطلعة لتنمية عالقات التعاون فيما بينهم وتماشيا ا مع أهداف
التنمية القتصادية التي تم التفاق عليها سنة 4110م والتي تسعى للتكامل القتصادي فيما بينهم لتعزيز القتصاد ،تم
التفاق على استحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة  %5بحسب التفاقية الموحدة لدول الخليج العربية والتي تم تحريرها
بتاريخ  4102/00/42من أجل زيادة اإليرادات الحكومية غير النفطية (التفاقية الموحدة.)4102 ،
كانت بداية التطبيق في كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 4102/0/0م ،ثم تلتهم
مملكة البحرين بتاريخ 4102 /0/0م ،بعدها سلطنة عمان والتي أقرت بدت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقتبل العام
القادم إبريل 4140/لتصبح رابع دولة خليجية مطبقة لالتفاقية ،في حين ل تزال دولتي قطر والكويت تؤجالن تطبيقها
ألجل غير محدد (اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.)4102 ،
 -2تأثير ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج على اآلتي:
 الموازنة العامة :حسب توقعات صندوق النقد الدولي ستساهم هذه الضريبة في تحقيق زيادة في الناتج المحلي
اإلجمالي بنسبة  %0.5لدول الخليج (اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.)4102 ،


وسيكون لفرض الضريبة دوراا كبيراا لإلسهام في الستقرار المالي للدول الخليجية من خالل تقديم نموذج إصالحي
لعجز الموازنة العامة والذي يهدف إلى ترشيد النفقات العامة وزيادة اإليرادات العامة .خاصة بعد أزمات النخفاض
الكبير في أسعار البترول ،وتلتها أزمة كوفيد 02-التي سنحت للكثير من الدول باتباع سياسات التقشف القائمة على
خفض اإلنفاق (العتيبي وجوادي.)4102 ،

 استدامة التمويل :إن فرض هذا النوع من الضرائب سينعكس إيجابيا ا على تمكين دول الخليج في استمرارية التنمية
سوات للمواطن مباشرة ولألجيال القادمة ،باإلضافة إلى تعزيز الستقرار المالي من خالل ما ستضيفه إيرادات ثابتة
(بوشامة وعمامرة .)4102 ،أما من ناحية النمو القتصادي فسيكون لها أيضا ا تأثير إيجابي من خالل زيادة إيراداتها
الحكومية بمعزل عن اإليرادات النفطية المتذبذبة ،والتي ستخدمها في الستمرار في تقديم الخدمات التعليمية
والصحية والمرافق العامة وخدمات اإلطفات والشرطة ورواتب الموظفين الحكوميين ،إلى جانب تمويل اإلنفاق على
تلك الخدمات إلتاحة تقديمها وفق المعايير العالمية (بوشامة وعمامرة.)4102 ،
 االستثمار العام والنمو االقتصادي :يعد األثر القتصادي الذي يفرضه تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج
بمساهمته في اإلنعاش القتصادي.
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باإلضافة إلى دعم السياسات الموضوعة من قبل الدول الخليجية للتحول القتصادي األكثر تنوعا ا واستدامةا (بوشامة
وعمامرة.)4102 ،إلى جانب وجود تأثير متكامل بمختلف األشكال على مصادر الدخل ألفراد المجتمع وعلى
استخداماتها للموارد ،والذي سينعكس على األنشطة القتصادية منها الستثمار الذي سوف يتقلص حجمه والذي
سيؤدي للحصول على عوائد منخفضة نتيجة فرض الضريبة(العتيبي وجوادي.)4102 ،كما وستؤثر على الطلب
الكلي بتراجعه والذي سينعكس بشكل سلبي على حجم اإلنتاج واألرباح المحققة للمشاريع ،إلى جانب انخفاض العائد
المتوقع منهم لإليرادات الحكومية(العتيبي وجوادي.)4102 ،ويعد األثر على الشركات المقيدة في البورصة سلبيا ا
بشكل مبدئي وخاصة للشركات الخدمية؛ نتيجة إخضاع الضرائب على الخدمات التي تقدمها والتي تجعلها تتجه نحو
رفع أسعار الخدمات .بالتالي سينعكس ذلك على انكماش الطلب أو توجه الشركة لتحمل قيمة الضريبة والتي ستسهم
في خفض هوامش أرباحها (العتيبي وجوادي.)4102 ،
 -3تحديات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج تتمثل في النقاط التالية:
 تحديات ثقافية :إن الثقافة السائدة في هذه المجتمعات هي ثقافة استهالكية وتعتمد على الصرف بشكل كبير .ففرض
الضرائب على السلع والخدمات هي ثقافة جديدة في المجتمع تحتاج لتهيئة ودراسة بإدخالها بشكل تدريجي ،على أن
تتوسع في نطاقات أكبر مستقبالا (مينا هيرالد.)4102 ،
 تحديات إدارية :هذا التطبيق يتطلب عملية جمع وتحليل للبيانات بأسس علمية ليتم قياس أثر تطبيقها في الوصول
لألهداف الموضوعة والمرتبطة باستراتيجية كل دولة؛ بينما نجد أن أغلب العاملين في القطاع العام في هذه الدول
غير واعيين ألهمية دورهم المحوري في تحقيق األهداف على مستوى الدولة(إضاتات.)4102 ،
 تحديات اقتصادية :إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كل الدول تؤثر على القوة الشرائية للمستهلك خصوصا ا ذوي
الدخل المحدود .ولكن حالة التطبيق في دول الخليج أخذت منحنى آخر بظهور تأثير سلبي أقل من نظرائها للضرائب
في مناطق مختلفة من العالم؛ ويرجع السبب إلى تدني النسب الضريبية المطبقة حاليا ا (إضاتات.)4142 ،
 إل أنه في حال تزايد هذه القيمة مستقبالا وظهور سيناريو تضخم اقتصادي وتدني سعر العملة المحلية؛ سيؤثر هذا
وبشكل كبير على مستوى الدخل المعيشي للمواطنين (إحصائيات لضريبة القيمة المضافة .)4102 ،من جانب آخر
ممكن أن تؤثر هذه الضريبة على تقليل حجم الستثمارات األجنبية في المنطقة ،نظراا لوجود قيمة ضريبية مضافة
تستقطع من الربح الدوري لألنشطة القتصادية؛ األمر الذي سيقلل من الفرصة التنافسية بين دول الخليج في جذب
المستثمر األجنبي ما يعارض السياسات الحالية (.)4141 ،AbouZaki
 تحديات تشريعية :ل تزال القوانين واللوائح المطبقة حاليا ا غير واضحة بشكل كافي لفهمها من العامة غير
المتخصصين الذين يمثلون فئة دافعي الضرائب ،وهذه إشكالية فمبدأ الشفافية والوضوح هو متطلب رئيسي لذلك
(إحصائيات لضريبة القيمة المضافة .)4102 ،كما سيكون هناك تحدي أيضا ا للشركات واألفراد بالمتثال للقوانين
ذات الصلة بطريقة صحيحة كون أن هذه التشريعات تحتاج لتبسيط وصياغة في اإلجراتات واللوائح (إضاتات،
.)4102
 تحديات رقابية :حيث يحتاج تطبيق هذا النوع من الضرائب إلى اعتماد الحكومات على نظام محاسبي دقيق يلبي
احتياجات العصر (ضو . )4102 ،إلى جانب أن يكون لألجهزة الرقابية وعي كافي ليس فقط لضبط المخالفين
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والمتهربين؛ وإنما يتوسع مجالها لتربط واقع عملها بتقييم ما تم تحقيقه من أهداف للخطة الستراتيجية ألنشطة الدولة
(مينا هيرالد.)4102 ،
 تحديات تكنولوجية :حيث يتطلب هذا التطبيق عملية التشبيك المؤسسي لضمان إدخال جميع البيانات ومعالجتها بشكل
صحيح ،األمر الذي يتطلب مهارات تقنية عالية لدى العاملين (ضو .)4102 ،باإلضافة إلى أن النظام المحاسبي لبد
أن يكون معتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة تتبع المعايير الخاصة بالمحاسبة الدولية الحكومية وهو ما يسمى برقمنة
المالية العامة (إضاتات .)4102 ،وهذا األمر سيساعد الحكومات الخليجية بتوفير الوقت والمال والحصول على
معالجة للبيانات بشكل دقيق ،مما يؤدي إلى رفع الكفاتة والفاعلية.
 تحديات سياسية :ل نستطيع أن نفصل استمرار أزمة الحصار على دولة قطر عن النظام الضريبي الموحد لدول
الخليج ،فعملية التنسيق في السياسات بين دول المنطقة باتت أقل فاعلية فبدل التنسيق والتكامل ستخوض الدول منحنى
آخر نحو المنافسة والسجال فيما بينها (العربية نت .)4141 ،وقد تجلى هذا واضحا ا بالتباين في توقيت التطبيق
للضريبة بين دول الخليج ،وقد يؤثر هذا التباين على استخدام تقنيات وأساليب مختلفة لكل دولة حسب سياستها المالية
وعالقتها بالسياسة الضريبية (.)4102 ،Mogielnicki
 -4مناقشة وتحليل البيانات المرصودة:
بعد الطالع على ما سبق من آثار وتحديات لضريبة القيمة المضافة في دول الخليج ،يمكننا التحليل بالنظر في اتجاهات
عدة  .فحتى نستطيع الجزم بأن هناك نظام ضريبي فعال ويحقق الهدف منه لسيما في خدمة احتياجات القتصاد غير
النفطي ،لبد من تذليل للتحديات المذكورة سابقا ا .وهنا نركز على مدى جاهزية السلطات ودافعي الضرائب لمثل هذه
القوانين وتطبيقها بالشكل المطلوب .حيث أنها في الغالب تمثل تحديات تشغيلية وتنظيمية للشركات ،فقد تؤثر على جني
األرباح والفائدة في بداية تطبيقها.
ومن جانب آخر ،تعتبر الضريبة مصدر دخل ثابت للحكومة يمكن العتماد عليه في تقديرها لإليرادات السنوية .إن تكلفة
تحصيل الضريبة خالل مراحل تحصيلها وحسابها ومتابعتها ،تحتاج إلى جهاز إداري ضخم ومستعد لذلك مما يشكل
عبت على الجهاز الحكومي بضرورة تشعبه .باإلضافة إلى عدم وضوح السياسة بالنسبة لدافعي الضرائب سوات كان في
نصوص القوانين أو تحديد المحاكم المختصة لتسوية نزاعات التهرب الضريبي .إضافة إلى نقص الكوادر الوطنية من
الموظفين ذوي الكفاتة.
ويذكر )2019( Mehboobفي استعراضه ل حالة اإلمارات العربية المتحدة بعض من هذه اآلثار ،حيث أشار إلى أن
النظام الرقمي قد يساهم في تبسيط عملية جمع المعلومات من قبل دافعي الضرائب ،ويذكر أن اإلمارات تستند على
نظامها الضريبي لقرارات محكمة ضريبية سريعة ويتم تقديمها باللغة العربية فقط .بالتالي تشتكي الشركات من عدم
الوضوح عندما يتعلق األمر بفهم السوابق القضائية قبل النزاعات خاصة عندما تكون الغرامات سريعة .حيث تتطلب هذه
ا
تمثيال في المحكمة من متخصصين ضرائب يتحدثون باللغة العربية .أمور كهذه في دولة تشجع الستثمار األجنبي
القضايا
يجب أن تكون من البديهيات واألساسيات لضمان أن القوانين تسري وتطبق بشكل صحيح على كل من يقع تحت فئة
دافعي الضرائب.
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ويشير ) 2018( Stanley-Smithإلى بعض المشكالت التي ظهرت في بداية سريان الضريبة في حالة المملكة العربية
السعودية ،حيث تكافح سلطات الضرائب لإلجابة على جميع األسئلة التي يتم طرحها عليهم ،نظراا ألن التشريع غير كامل
وقد تم تعديله بالفعل .إضافة إلى أنه لم يتم تسجيل جميع الشركات ،إذ يكمن السبب في الوقت القصير لهذا التغيير الجذري
حيث لم تشارك اآللية اإلدارية في شيت من هذا القبيل ( .)4102 ،Stanley-Smithإن تطبيق ضريبة القيمة المضافة
يتضمن الكثير من اللوائح المفصلة ،والمبادئ التوجيهية ،ومذكرات الممارسة ،وغيرها من األشيات التي يجب أن تكون
موجودة ألهميتها في العملية اإلدارية .ومع ذلك وخالل وقت قصير قامت المملكة العربية السعودية بمضاعفة ضريبة
القيمة المضافة من  %5إلى  %05دفعة واحدة (الدليل اإلرشادي .)4141 ،ويرى )2020(Mattiasبأنه قد تنظر
الحكومات المتعطشة للسيولة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة كمثال مغر على زيادة اإليرادات بسرعة ،لكن هذا يتعارض
مع خطة الدولة طويلة األجل لالرتداد من تأثيرات كوفيد02-؛ حيث سيؤدي اقتران الضرائب المتزايدة على الستهالك
مع الطلب الضعيف إلى تأخير النمو القتصادي.
قد تترتب آ ثار عكسية لهذه الزيادة السريعة بسبب التضخم المفاجئ في األسعار مع قلة الوعي من قبل المؤسسات ودافعي
الضرائب بما أن هذه الضريبة على الستهالك ستقوم الشركات بتمرير الضريبة إلى المستهلك وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع
األسعار وانخفاض مستوى الطلب مما سيؤدي إلى تغير في مستوى رفاهية الفرد بسبب تغير مستوى الدخل.
بالنظر إلى الشكل البياني رقم ( ) 0في الملحق ،نجد أن هناك ارتفاع في إيرادات إحدى الدول الخليجية التي قامت بتطبيق
الضريبة .حيث ارتفعت قيمة عائدات الحكومة السعودية من الضرائب على السلع والخدمات من  4105إلى  4102بفارق
يصل لبليون لاير سعودي .حيث أن اإليرادات المتأتية من تطبيق الضريبة المضافة ،ارتفعت بشكل كبير ومفصلي مقارنة
بالسنوات التي قبلها ويعزى ذلك إلى جدة النظام.
ول نستطيع أن ننكر بأن مواقف سلطة الضرائب السعودية والمتطلبات المحددة المتعلقة بهم أصبحت أكثر وضوحا ا من
ذي قبل .وسيؤدي هذا الوضوح إلى مستويات تسجيل أكثر سالسة ،وزيادة المتثال من قبل دافعي الضرائب .أما من
ناحية إسهام الضريبة في التنويع القتصادي ورفع نسبة الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ،فمن خالل النظر إلى الشكل
البياني رقم (،)4نالحظ أن المملكة العربية السعودية شهدت انخفاض االنسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي من
بعد عام  ،4102وذلك بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي.
أما في الشكل البياني رقم ( ،)3فيوضح وضع دولة اإلمارات العربية المتحدة .حيث كما هو مالحظ أنه بعد عام 4102
نرى ارتفاعا ا إلسهام العائدات النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة السنوات السابقة ،وقد يختلف وضع اإلمارات عن
السعودية من حيث تطبيق الضريبة على قطاعات معينة وقطاعات مستثنى من ذلك كالتعليم والصحة على عكس السعودية
التي فرضت الضريبة بشكل أكبر وأوسع.
وعند النظر بشكل عام لكافة دول الخليج المطبقة للضرائب وغير المطبقة يمكننا مالحظة الشكل البياني رقم( ،)2حيث
يتضح لنا الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي من  4105وحتى  ،4102وهي فترة مهمة للتحليل حيث تأثرت دول الخليج
بانخفاض أسعار النفط في  .4102ومثال على هذه الحالة دولة الكويت ،حيث نالحظ بأن النسبة متذبذبة بشكل ملحوظ
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وذلك لعتمادها على النفط بشكل كبير لإلنفاق الحكومي وتأثر ذلك بأسعار النفط .أما حالة البحرين ،فتشير إلى حالة من
الستقرار كونها من أقل الدول الخليجية اعتماداَ على النفط بسبب ضعف الحتياطي لديها وسعيها للتنويع القتصادي إل
أنها لم تبدأ بتطبيق الضريبة إل حديثا ا في مطلع عام ( 4102األسئلة الشائعة لضريبة القيمة المضافة .)4141 ،بالنسبة
للمملكة العربية السعودية نالحظ بأنها قامت بتطبيق الضريبة في  4102وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بشكل
بسيط في  .4102أما اإلمارات العربية المتحدة لم يكن هناك تغيير كبير بعد تطبيق الضريبة كما ذكرنا مسبقا ا بأنها لم
تطبق الضريبة بشكل موسع ليشمل كل القطاعات كما فعلت المملكة العربية السعودية حيث توجد هناك قطاعات معفية.
أما بالنسبة لدولة قطر فيالحظ بأنه وعلى الرغم من أن الدولة تسعى لتنويع اقتصادها وازدهار قطاع الخدمات فيها
ومساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إل أنه ل يمثل سوى الربع فقط من اقتصادها ،بينما نجد بأن القطاع غير النفطي
مثل قطاع الخدمات والصناعات التحويلية في سلطنة عمان قد شكل في سنة  4102نسبة  %52من الناتج المحلي
اإلجمالي (.)World Bank, 2019ويستنتج بأن ضريبة القيمة المضافة عندما تكون مطبقة بشكل فعال وسليم ستكون
عنصراا مسانداا في التنويع القتصادي ولكنها مجرد جزت من عملية اإلصالح القتصادي في الخليج نحو التنويع
والستدامة وما يزال هنالك عدة عوامل تؤثر على الناتج المحلي اإلجمالي لدول الخليج.
 -5اإلجابة على فرضيات البحث:
 الفرضية (:)0هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج والموازنة العامة.
من خالل تحليل البيانات الثانوية أعاله ،نؤكد على صحة هذه الفرضية .حيث أن العالقة طردية بين المتغيرين فتطبيق هذا
النوع من الضرائب في دول ريعية تعتمد بشكل أساسي على مواردها الطبيعية المتمثلة في النفط ،وعالقتها في زيادة
إيرادات الدول الخليجية التي طبقت .األمر الذي أدى لتنويع مصادر دخل الحكومات مع ربط األهداف الستراتيجية لهذه
الدول بتوجيه سياساتها العامة نحو تغيير ثقافة المجتمع من الستهالك إلى الدخار .وهذه األهداف يمكن قراتتها في
الموازنة العامة للدولة ،فهي ليست وثيقة لسرد اإليرادات والمصروفات؛ إنما لها هي مربوطة ارتباط كلي بتوجه الدولة.
ثانياا ،إن التجاه نحو التنوع القتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة لهذه الدول هو أمر بديهي خصوصا ا بعد األزمات
القتصادية في تذبذب أسعار النفط والمستمرة إلى اآلن بشكل ل يمكن توقع مؤشراته في المستقبل والعتماد عليه كونه
مورد ناضب.
 الفرضية (:)4هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج واستدامة التمويل.
تؤكد الورقة على صحة الفرضية الثانية ،وذلك بأن تطبيق الضريبة المضافة لدول الخليج على مدى مراحل زمنية أطول
ستعكس مدى مساهمتها الفعلية في تحقيق الستدامة ،وهذا الستنتاج مستخلص مما تم تحليله في فترة زمنية وجيزة ل
تتعدى  5سنوات بظهور نتائج إيجابية في ذلك ،فحتما ا سيكون التأثير اإليجابي أكثر في المدد طويلة األجل .الستدامة في
التمويل تتحقق في العتماد على مصدر دخل للحكومة ثابت ومستقر بمعزل عن التأثيرات الخارجية .حيث أن هذه
الضريبة مفروضة على قطاعات وأنشطة محددة تستقطع بشكل سنوي قهي تعكس خاصية الدوري ،على أل ينتظر دافعي
الضرائب مقابل جرات دفعهم للضريبة فهذا أمر خاص بالحكومة في كيفية إنفاقها حسب أوليات المجتمع والسياسات
العامة .بالعتماد على هذا اإليراد ومصادر أخرى كالستثمارات الخارجية واألنشطة القتصادية المتنوعة ،يمكن لدول
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الخليج تحقيق استدامة تمويل لضمان حياة كريمة لألجيال القادمة وأن يتمتعوا بنفس مستوى الرفاهية الحالية أو أعلى
منها.
 الفرضية ( :)3هناك عالقة إيجابية بين تطبيق ضريبة القيمة المضافة لدول الخليج والستثمار العام والنمو
القتصادي.
من خالل ما تعرضنا له من دراسات ،نؤكد على عدم صحة هذه الفرضية نظراا للتحليل اآلتي .إن منطقة الخليج نظراا
لموقعها الجغرافي وتسهيالتها اإلجرائية كانت محط أنظار لالستثمارات األجنبية فيها .ولكن اآلن بعد توقيع ضريبة
القيمة المضافة قد يشكل هذا تحديا ا بإضعاف الميزة التنافسية بين دول الخليج في جذب المستثمرين األجانب خاصةا
إلى ما تم رفع النسب الضريبية مستقبالا أو تطبيقه على نطاق أوسع بضم قطاعات معفية في الوقت الحالي .هذا من
جانب ،أما الجانب اآلخر من يتمثل في فئة دافعي الضرائب من الشعب ،فكلما زادت نسب الضريبة المطبقة زادت
نسبة التهرب الضريبي والتجاه نحو السوق السودات في البيع والشرات .بالتالي يؤثر ذلك سلبا ا على القتصاد بظهور
صور متعددة للفساد.

 -6االستنتاجات:
 .0إن ضريبة القيمة المضافة هي من أنواع الضرائب التي تتناسب في طبيعتها مع السياسة العامة دول الخليج
بتوجهها لتنوع مصادر إيراداتها ،مع سهولة تطبيقها بوجود نظام ضريبي موحد.
 .4قد ل تؤدي الضريبة الهدف المرجو منها في السنوات األولى من التطبيق ،وذلك لحداثة النظام على السلطات
والمجتمع واحتياجه لعدة سنوات حتى يتم تثبيته بالشكل المناسب.
 .3عدم وضوح القوانين والتشريعات المختصة بالضرائب في دول الخليج ،أثر على مساهمة الضريبة في الناتج
المحلي اإلجمالي عند بدت تطبيقها.
 .2وجود تحديات تشغيلية وتنظيمية ،والذي أدى لزيادة في اإلنفاق لتهيئة األجهزة الحكومية في الدولة لتحصيل
الضرائب بطريقة صحيحة وفي وقت تتذبذب فيه أسعار النفط.
 .5نستنتج عدم وجود تناسق في الجهود الخليجية فيما يخص وضع آليات وتبادل للخبرات ،على الرغم من وجود
اتفاقية موحدة مبرمة.
 .2ما يزال أمام دول الخليج خطوات عدة لتلحق بركب التنوع القتصادي ،واإلصالح الفعلي لالقتصاد يحتاج إلى ما
هو أكثر من فرض ضريبة لزيادة السيولة في اإليرادات.

 .7التوصيات:
 .0تنظيم برامج للتثقيف والتوعية ،والتنسيق مع اإلعالم الرسمي وجهات العمل .وذلك من خاللتوجيه المؤسسات
التدريبية والتعليمية في تلك الدول من قبل الحكومات نحو توفير برامج واستحداث تخصصات تعزز القدرات
الوطنية في هذا المجال من خالل ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق المحلي.
 .4اعتماد أنظمة إدارية ورقابية مختصة بالضرائب لمتابعتها وحسابها مع ضرورة ربطها باألهداف الستراتيجية
للدولة ،حتى نضمن وجود شفافية ورقابة عالية مع التأكيد على عنصر الفاعلية في األدات.
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 .3إنشات محاكم أو هيئات اختصاصية مستقلة في مجال حسم النزاعات الضريبية ،مع ضرورة وضوح التشريعات
واألحكام ذات الصلة للعامة من غير المتخصصين.
 .2وضع نظام رقمي يسهل المتثال للضريبة في عملية جمع المعلومات والتوجه نحو رقمنة المالية العامة ،حيث إن
الحصول على المعلومات بشكل أسرع يؤدي إلى جني اإليرادات بالوقت المطلوب كما هو متوقع لها.
 .5التأني في رفع نسبة الضريبة ،تجنبا ا للركود القتصادي المحتمل وعدم التصادم مع ثقافة المجتمع.
 .2بسبب جدة وحداثة الموضوع وقلة البيانات المتوفرة ،توصي الورقة بالستفادة من تجارب دول مماثلة وتجنب
المخاطر والتحديات مثل تجربة المملكة العربية السعودية في رفع قيمة الضريبة لزيادة اإليرادات بطريقة أقل
تأثيراا على المجتمع.
 .2نوصي الحكومات الخليجية بالتفكير من وجهة نظر دافعي الضرائب ،بل وإشراكهم في عملية وضع السياسة
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المالحق:
الشكل البياني رقم ()1
قيمة عائدات الحكومة السعودية من الضرائب على السلع والخدمات من  2115إلى 2112
(بليون لاير سعودي)

مالحظة :البيانات الواردة في الشكل رقم  0مستقاة من Value of the Saudi Arabian government's revenue
 .Statista ،4102 .of taxes on goods and services from 2015 to 2019حقوق النشر محفوظة.
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الشكل البياني رقم ()2
نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،والمساهمة في نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالنسب المئوية (المملكة العربية
السعودية )2112-2111
مالحظة :البيانات الواردة في الشكل رقم  4مستقاة من Economic Diversification for a Sustainable and

 .Reliant GCCديسمبر  ،4102البنك الدولي .حقوق النشر محفوظة.
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العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمة (دراسة نظرية – تحليلية)
 The relationship between visual media and globalization (theoretical)analytical study
الباحث :د .عبد المجيد نايف أحمد عالونة
أستاذ علم االجتماع جامعة القدس المفتوحة ،فرع القدس – فلسطين
Email: a_dr.abed@yahoo.com

" الملخص "
لقد هدف هذا البحث القصير الى إظهار طبيعة العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمة ،وذلك من خالل
توضيح صورة الواقع الظاهرة لوسائل االعالم المرئية وعالقتها بالعولمة وإظهار مدى اهمية الوجود لوسائل
االعالم المساهمة في انتشار العولمة والكشف عن مدى التفاوت في موقع كل منهم على االخر في هذا العالم،
وقد اقتصر هذا البحث على المراجع النظرية فقط كدراسة تحليلية لها مستخدما ً بذلك المنهج التاريخي
والتحليلي النقدي ،وقد توصل الى أنه يوجد تأثير مهم وواضح لوسائل االعالم المستخدمة من اجل نشر
العولمة واوصى في نهايته الى ضرورة التعاون من اجل مواجهة مثل هذه األمور المتمثلة بإستغالل الغير
لبعض المجتمعات وخاصة الدول النامية ومنها الدول العربية.
الكلمات المفتاحية :اإلعالم ،المرئي ،العولمة.
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The relationship between visual media and globalization (theoretical )analytical study

" Abstract "
This short research aims to show the nature of the relationship between
visual media and globalization, by clarifying the image of the apparent reality of
the visual media and its relationship to globalization and showing the importance
of the presence of the media contributing to the spread of globalization and
revealing the extent of the disparity in their position on the other in this world,
This research was limited to theoretical references only as an analytical study of it,
using the historical and analytical and critical approach, and it was concluded that
there is an important and clear influence of the media used to spread globalization
and recommended at the end of the need for cooperation in order to confront such
matters represented by the exploitation of some societies by others. Especially
developing countries, including Arab countries.

Key words: media, visual, globalization.

" " الفصل االول
" " منهجية الدراسة

: المقدمة
تناول هذا البحث موضوع العالقة بين اإلعالم المرئي وخاصةً (التلفزيون) والعولمة وتأثير هذه العالقة
على انتشار ظاهرة العولمة في مختلف الدول في العالم وخاصةً فيما يتعلق بالجدل القائم واآلراء المختلفة
لوجود العالقة وشكل العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمة ولعل دوافع هذه الدراسة تكمن في عنصر الغرابة
.واالثارة التي تتميز بها العالقة بين األعالم المرئي والعولمة
 وحتى فى وقتنا الحاضر،إن العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمة كانت عالقة متواصلة ولكنها مخفيه
 بل شهدت تفاوت وتنوع في أشكال التواصل نظراً للتقدم الحاصل في العالم،تسير بوتيرة واحدة وطبيعية
،ونظراً للدور الذي لعبته السياسات المختلفة من قبل الدول المتقدمة من سياسات اقتصادية وثقافية وغيرها
،والتي أثرت على تركيبة وبنية المجتمعات النامية للعمل على نشر ظاهرة العولمة في مختلف دول العالم
www.ajrsp.com
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وما ترتب على ذلك فيما بعد من حالة التبعية والتقليد من قبل الكثير من الدول والمجتمعات النامية المصنفة
ضمن دول المحيط إلى الدول المتقدمة (دول المركز) ،باإلضافة الى وقوف دول المركز لنشر ظاهرة
العولمة باعتبار ذلك من العوامل الخارجية لنشرها،
فيوجد هنالك العديد من العوامل األخرى الداخلية لدى دول المحيط تساعد في انتشار تلك الظاهرة (العولمة)
وتقبلها دون رفض ،وهي العوامل النفسية والعوامل االجتماعية والعوامل الثقافية والديمغرافية للمجتمعات
والعالقات بين الناس والسلوك عندهم.
كما أن حالة الصراع وعدم االستقرار الثقافي واالجتماعي بين القديم والجديد والتي تؤدي في األغلب الى
انتصار الجديد مكان القديم ،أي انتصار القيم الجديدة مكان القيم القديمة أدت إلى التسارع في إنتشار
العولمة .كما أن استمرار ذلك الصراع لفترة طويلة بعد ان كان ذلك يتم من خالل الغزو الثقافي الذي يأتي من
الدول المتقدمة (دول المركز) وتأثيرها على الدول األخرى (دول المحيط) لنشر ظاهرة العولمة أدى إلى
التسارع في نشرها.
إ ن من أهم المؤثرات التي تعمل على ذلك التغيير بل وتعمل على اإلسراع في ذلك التغيير بشكل عام هي
وسائل األعالم وخاصةً التلفزيون الذي يعتبر من وسائل االتصال الجماهيرية في مختلف المجتمعات والدول،
فاللتلفزيون أثر كبير في تربية أفراد المجتمع منذ نشأتهم أطفاال وحتى مرورهم بفترات الحياة المختلفة ،وال
بد من ال ذكر ان للتلفزيون األثر الكبير في ترك الكثير من القيم والعادات والتقاليد والسلوك عند المواطنين في
المجتمع ،والتلفزيون أيضا ً يعتبر من الوسائل المهمة التي تكسب الناس الكثير من المعلومات التي يحتاج لها
اإلنسان في حياته ،وايضا ً يعتبر هذا الجهاز من وسائل التسلية والترفيه التي يستخدمها الناس .
إن التلفزيون يعتبر من أحدث ما توصل إليه العالم في مجال االتصال الجماهيري .كما ان التلفزيون
كجهاز يحتاج إلى العديد من الهوائيات لكي يظهر الكثير من البرامج والقنوات المختلفة ،لذلك فان تلك
الوسائل تعمل على جلب الكثير من القنوات األجنبية ببرامجها المختلفة والهامة ،مما يؤدي إلى نشر ظاهرة
العولمة بين مختلف الدول فى العالم ،وفيما يتعلق بهذا البحث فسوف يتم استعراضه من خالل ثالثة فصول
وهي:
الفصل االول  :يحتوي على المقدمة ومشكلة البحث وأهميته .
الفصل الثاني  :يعرض اهمية وسائل االعالم المرئية وخاصةً (التلفزيون) .
الفصل الثالث  :يوضح العالقة بين التلفزيون والعولمة ويحتوي على خاتمة البحث.

هدف البحث :
يتبلور الهدف الرئيسي من هذا البحث في معالجة مسألة اإلعالم المرئي وموقعة من ظاهرة العولمة ،كما
سيتم تسليط الضووء علوى حجوم هوذه المسوألة وخصائصوها مون خوالل التحليول والتقيويم ألدبيوات وأبحواث سوابقة
متعلقة بهذا الموضوع.
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كما سيهدف هذا البحث إلى فهم وتفحص هذه الظاهرة (اإلعالم المرئي) والوقوف عن كثب وبشكل علموي
ودقيق أثناء تناولها واستقصاء آثارها ومعانيها وأبعادها المختلفة.

مشكلة البحث :
إن مشكلة هذا البحث تدور حول السؤال المحير والغير واضح االجابة علية وهو:
ما هي العالقة بين اإلعالم المرئي والعولمة ؟
وينبثق عنه عدد من األسئلة الفرعية وهي:
-

ما هي صورة الواقع الظاهرة لوسائل االعالم المرئية والعولمة ؟

-

ما مدى اهمية الوجود لوسائل االعالم من اجل انتشار العولمة ،ام ان العولمة تعمل على انتشار
وسائل االعالم ،وما مدى التفاوت في موقع كل منهم على االخر ؟

أهمية هذا البحث :
إ ن كثرة الحديث في اآلونة األخيرة حول ظاهرة العولمة في مختلف المناطق وفي المجتمعات العربية
بشكل خاص جعل لها اهمية كبيرة ،لذلك فأن أهمية هذا البحث تكمن في تناوله لموضوع مهم وسائد الحديث
عنه على الساحة العربية والعالمية وخاصة بأن موضوع هذا البحث يعتبر من المواضيع التي توصف بأنها
ليست قديمة وال حديثة تحديداً ،ولكن االهتمام في الوقت الحالي بها وهي العولمة واهتمام الناس بالحديث
عنها يتطلب معرفة العوامل المختلفة التي تؤثر على أحداث تلك الظاهرة وهل تقتصر على بعض المجتمعات
أم إنها عامة وشاملة في مختلف الدول والمجتمعات ،هذا ما سيتم تناوله في مشكلة البحث التي تهدف الى
معرفة دور اإلعالم المرئي و تأثيره على ظاهرة العولمة الجديدة .

" الفصل الثاني "
" تأثير التلفزيون وأهميته على العولمة "
أثبتت معظم الدراسات المتعلقة بموضوع العولمة على انه يوجد عالقة بين اإلعالم وخاصة االعالم
المرئى والعولمة ،ولكن هنالك اختالف واضح حول تفسير كل منظر وباحث حول هذه العالقة ،فهناك من
يعتبر بأن اإلعالم جزء من العولمة وهناك من يعتبر بأن اإلعالم مجاال من مجاالت العولمة وهنالك من
يعتبر بأن اإلعالم منفصل عن العولمة وال دخل له بالعولمة ،وأيضا ً هناك من يعتبر بأن الدول المتقدمة (
دول المركز  -الدول الرأسمالية ) هي القائمة على انتشار موضوع العولمة وذلك لمصلحتها ،حيث تقوم
باستغالل تلك الوسائل اإلعالمية بهدف انتشار العولمة ونشرها في مختلف الدول وخاصةً الدول النامية حتى
تبقى تابعة لها .وهناك رأي آخر يرى بان اإلعالم يؤثر على الجميع سواء كان في دول متقدمة ام دول
متأخرة ولكن المتأثر من الناحية السلبية هى الدول النامية باعتبار ان دول المركز تستغل تلك الوسائل من
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اجل نشر العولمة ،لذلك تبقى تلك الدول أي الدول النامية على حالها دون أي تغيير يذكر فيها ،حيث تبقى في
حالة من التقليد للدول المتقدمة والتبعية لها وفقاً لما تراه في وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة الوسائل المرئية
ومن أهمها التلفزيون لكونه له تأثير كبير على عقول وعواطف الناس،
كما تبين ذلك في أحد الدراسات عن التلفزيون حيث جاء فيها عن هذا الموضوع بأنه" يعتبر التلفزيون بحق
من أقوى وسائل اإلعالم التي ظهرت في القرن العشرين ،ويتميز التلفزيون بمزايا عديدة يشارك فيها وسائل
اإلعالم وينفرد دونها بمزايا أخرى ،حيث يقدم لمشاهديه المعارف واألفكار والخبرات في مشاهد متكاملة
تعتمد على الصورة الحية المعبرة المقترنة بالصوت الدال على عمق المشاعر ومغزى األحداث والوقائع ".1
كما ويعتبر التلفزيون بتقنياته الحديثة من أهم وسائل اإلعالم المؤثرة على الجماهير التي تلعب دوراً
كبيراً كونه مؤثرا وفعاال على األفراد والمجتمعات ،ال سيما خالل االعتماد على مزايا هذه الوسيلة وبالتحديد
استخدامها للصورة ،حيث تملك أضعاف ما تملكه الكلمة .كما إن التنوع في محطات البث والتنوع في
نوعيات البرامج المختلفة التي تبثها تلك القنوات تشكل في حقيقة األمر تعبيراً عن ثقافة المجتمع او الدولة او
الجهة القائمة على تلك القناة ،وبما أنها موجه إلى العديد من المجتمعات والثقافات األخرى فإن تأثيرها
(القنوات) على تلك الثقافات سيكون واضحا ً في أحداث تغيير على الثقافة الموجودة وكون الثقافة المحلية
انعكاس للتركيبة والبنية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع لذلك فإن التغيير في الثقافة سيولد تغيير في تلك
البنية االجتماعية.
إن ما يؤكد بإن التلفزيون من أهم وسائل اإلعالم ويعمل تغييرا على الثقافة والبنية االجتماعية الدراسة
التي جاء فيها عنه بأنه" يخاطب التلفزيون أعدادا ضخمة متباينة وغير متجانسة من حيث الثقافة والمستوى
التعليمي ،واألعمار ،والديانة ،والمكانة االجتماعية ،واالقتصادية ،والجنس  ،واإلقامة ،والتوزيع الجغرافي،
فضال عن الخصائص النفسية واالجتماعية والتي لها داللتها ،والتي تؤثر على مدى االستجابة لالتصال
التلفزيوني مثل األنماط والقيم االجتماعية المختلفة ،ومستوى تطلعات واتجاهات وسلوكيات جماهير
المشاهدين المتنوعة ".2
كما بينت الدراسة السابقة ان من األهمية التي تكمن في قوة وتأثير التلفزيون على الناس انه يعمل على
نشر المعرفة العلمية واإلخبارية حالة حدوثها في أي مكان في العالم " ،فإذا كان التلفزيون ينقل الصورة
الحية حال حدوثها ،فإنه ينقل الواقع ويشعر المشاهد بالفورية التي تزيد من واقعيته ،وتزيد من قوة تأثره ،فهو
يقدم لنا األحداث حال وقوعها ،وفي نفس زمن حدوثها  ،وبطريقة حية ال يمكن ان تصل إليها وسائل اإلعالم
األخرى ،ويتفق النقاد على ان التلفزيون كجهاز إعالمي يبلغ ذروة الكفاءة …… وليس هناك ما يضاهي
قدرة التلفزيون في ان يكون مرآة صادقة تعكس صورة المجتمع " .1وايضا ً ان التلفزيون وبرامجه المختلفة
لها تأثير كبير على السلوك اإلنساني بإ عتبار ان السلوك اإلنساني يأتي من الخارج وليس من بدأ خلق
اإلنسان ،فالسلوك اإلنساني مكتسب من العادات والتقاليد والثقافة الموجودة في المجتمع،
 1محمد معوض  ،المدخل الى فنون العمل التلفزيوني  ،القاهرة  :دار الفكر العربي  ،د.ط  ، 2991،ص . 9
 2محمد معوض  ،المدخل الى فنون العمل التلفزيوني  ،مرجع سابق  ،ص . 21
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حيث ان هذا ما يتبين من خالل دراسة لـ سامية احمد علي وعبد العزيز شرف حيث توضح على أنه " إذا
كانت التربية تعنى بعملية التشكيل اإلنساني للوليد البشري ،فإن الوظيفة التربوية للتلفزيون تستند على أساس
ان السلوك اإلنساني سلوك مكتسب ،أي انه سلوك يتعلمه الفرد بتعامله مع أفراد المجتمع اآلخرين ".2
كما ان وسائل اإلعالم المرئية (( التلفزيون والفضائيات وشبكة االنترنت )) ارتبطت كإنجاز علمي
بمفهوم العولمة على اعتبار ان ذلك شيء حديث ومساير للتقدم الحاصل في العالم ويعبر عن المراحل األكثر
تقدما للحداثة ،حيث تكمن في أهمية هذه الوسائل األهمية الخاصة بها من السرعة في انتشارها والتأثير الكبير
الذي عملت على إحداثه من طبيعة وبيئة المجتمعات من مختلف مناحي الحياه.
كما ان وسائل اإلعالم تعمل على االندماج الثقافي وتوحيد الثقافة بين الناس نتيجة البراز عادات وتقاليد
شعوب مختلفة امام الناس اينما كانوا ،مما يؤثر عليهم في عاداتهم وتقاليدهم على اعتبار ان السلوك اإلنساني
مكتسب كما تبين سابقا ً ،وهناك من يرى بأن وسائل اإلعالم تؤثر على فئات معينة في بعض المجتمعات اكثر
من غيرها ،مثل التأثير الكبير على فئة الشباب اكثر من غيرهم وخاصة في الدول النامية ومنها الدول
العربية ،على اعتبار ان فئة الشباب تشكل غالبية سكان البالد العربية ،هذا ما يبينه د  .هشام الشرابي في
دراسته عن تأثير التلفزيون على المجتمع العربي حيث يقول " ان المجتمع العربي مجتمع شاب فهو من
أصغر مجتمعات العالم فستون في المائة من سكانه ال يزالون دون سن العشرين ".3
لقد ظهر ايضا ً أن هناك عدد كبير من األطفال في داخل تلك الدول وان التوقع المستقبلي هو ان تأثير
وسائل اإلعالم عليهم سيكون كبير ،هذا ما تبين من دراسة د .شرابي في " ان اكثر من خمسين بالمائة من
سكان العالم العربي في عمر يقل عن الثامنة عشرة  ،كما ان ثلث هذه الفئة هم في السادسة فما دون ،بمعنى
آخر هناك حوالي  12مليون طفل مستقبلهم هو مستقبل المجتمع العربي "

4

 .لذلك فتعمل الدول الغربية

المتقدمة (دول المركز) القائمة في سياستها على العمل لتحقيق وجود ظاهرة او نظام العولمة ،حيث تعمل في
وسائل أعالمها وضمن القنوات الفضائية الموجهة لهذا الغرض إلى توجيه بعض من هذا األعالم الى فئة من
األطفال الن األطفال اكثر تأثرا من غيرهم وما يتعلمونه يبقى معهم طوال مراحل حياتهم المستقبليه.
إن ذلك التأثير يكون مطبوعا وفقا لنظام العولمة التي تسعى تلك الدول الباثة لهذه البرامج الى وجوده
وقبوله دون أي معارضة له كما يتبين ذلك في دراسة ل د.عاطف عدلي العبد في التأثير السلبي لتلك البرامج
على األطفال حيث يقول " يمكن ان يؤدي االعتماد على المواد والبرامج األجنبية الموجهة لألطفال الى
اغراق األطفال فيما ال يفيد ،وقد يؤدي الى تثبيت قيم ومفاهيم خاطئة وضارة بالمجتمع ". 5

 1محمد معوض  ،المدخل الى فنون العمل التلفزيوني  ،مرجع سابق  ،ص . 22
 2سامية احمد علي وعبد العزيز شرف ،الدراما في اإلذاعة والتلفزيون  ،القاهرة  :دار الفجر للنشر والتوزيع ،
الطبعة األولى  ، 2999،ص . 119
 3هشام شرابي  ،مقدمات لدراسة المجتمع العربي  ،بيروت  :دار الطليعة للطباعة والنشر  ،الطبعة الرابعة ،
 ، 2992ص . 21
 4هشام شرابي ،مقدمات لدراسة المجتمع العربي  ،مرجع سابق  ،ص.221
 5عاطف عدلي العبد ،االعالم المرئي الموجه للطفل العربي  ،القاهرة  :دار الفكر العربي  ،الطبعة األولى،
،2991ص.6
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لقد تبين التأكد من هذا االستنتاج في تأثير وسائل اإلعالم على الضرر بقيم المجتمع واالنهيار القيمي في
عدة مواقع من الدراسات ،هذا ما توصلت إليه نزها الخوري في دراستها حيث تقول "يشهد عالمنا انهيارا
ذريعا للقيم الروحية واإلنسانية والفنية ،التي كانت في الماضي مفخرة ثقافتنا وتراثنا االجتماعي كما تعرض
وسائل اإلعالم الجماهيرية قيما شائعة في مجتمعات وقارات أخرى دون تمييز في منحى كوني ظاهر ،قالبة
أسس المعتقدات والقناعات الراسخة ،ومعطيات التاريخ المحلي للشعور" . 1حيث يتبين من هذا االستنتاج ان
المؤثرات السلبية على المجتمعات ،الناتجة عن وسائل االعالم المرئية ومن أهمها ( التلفزيون ) من النواحي
المختلفة االجتماعية والثقافية واالقتصادية تكون ذات تأثيرات كبيرة ،حيث ان ذلك االستنتاج لم يقع في هذا
الحد وإنما يكون هنالك أيضا تأثير آخر على تكوين شخصية الفرد في داخل المجتمع ،مثلما يقول حسن حنفي
في دراسته ".فالمعلومات سلعة وليست خدمة ،حق لمن يملكها وليست واجبا عليه اتجاه اآلخرين ،والحقيقة
ان هذه الثورة المعلوماتية تصيب المركز بالتقلص في معدل الذكاء الطبيعي نظراً لكثرة االعتماد على اآلالت
والشاشات الضوئية الكلي فكل سؤال لدى اإلنسان لديه إجابة على الشاشة حتى يتعود الذهن على الكسل
العقلي فيهبط مستوى الذكاء…". 2

" الفصل الثالث "
" صورة العالقة بين االعالم المرئي والعولمة "
إن الثورة في وسائل اإلعالم وخاصة الوسائل المرئية ومن أهمها (التلفزيون) قد ادت الى بروز
وجهات نظر مختلفة حول العالقة بينها وبين العولمة ،فهناك من يعتبر بأن وسائل اإلعالم مسخرة للعولمة
ومرافقة لعملية العولمة حسب المصالح والحاجات للدول الرأسمالية التي تدفعها النتشار هذه العولمة.
إن هذا الرأي يعتبر الوسائل اإلعالمية وخاصة المرئية ومنها (التلفزيون) من وسائل انتشار العولمة،
حيث يظهر ذلك في دراسة لـ د .صادق جالل العظم عن العولمة والتي جاء فيها على "ان عمليات العولمة
وقواها هي افضل في الصراع والتنافس بين الثقافات واألمم ،توظف فيها المعلوماتية والثقافة العليا والميديا
(وسائل األعالم) في التحكم والسيطرة على مقدرات العالم" . 3
كما ويرى العظم في دراسته هذه بأنه من الصعب اختزال العولمة في مفهوم واحد فقط سواء كان
اقتصادي او تكنولوجي او غيره ،فالعولمة ليست هي هذه الوسائل بحد ذاتها ،حيث ان اإلعالم بإعتباره واحداً
من تلك المفاهيم يعتبر مسخراً النتشار العولمة بسماتها المختلفة.

 1نزها الخوري ،اثر التلفزيون في تربية المراهقين ،بيروت  :دار الفكر اللبناني  ،الطبعة األولى،
،2991ص.129
 2حسن حنفي وصادق جالل العظم ،ما العولمة؟  ،بيروت ودمشق  :دار الفكر ودار الفكر المعاصر ،2999 ،
ص.16
 3حسن حنفي و صادق جالل العظم  ،ما العولمة؟ ،مرجع سابق  ،ص.17
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كما يظهر بأن العولمة جاءت مع التقدم في مختلف المجاالت وبذلك يقول العظم " أما العولمة فهي مقولة
راهنة من مقوالت ما بعد الصناعة وما بعد الحداثة ،ارتبطت بانفجار تقنيات االتصال على نحو ضاقت معه
األمكنة وتقلصت المسافات  ،الى جعل األرض قرية صغيرة تسبح في هذا العالم العادي الذي يتشكل من
الفضاء السبرانى " .1ولذلك وبما ان العولمة مرتبطة او ارتبطت بالتقدم العلمي وان وسائل اإلعالم تعتبر من
التقدم العلمي الحاصل ،لذلك فهي مرافقة لعملية العولمة ومسخرة لخدماتها وانتشارها فى مختلف دول
ومجتمعات العالم ،الن العولمة أصبحت من السياسيات المتبعة في الدول المتقدمة بعد حصول التقدم بمختلف
أشكاله وخاصة التقدم التقني والتكنولوجي والتطور الحاصل في مختلف مجاالت الحياة اليومية المختلفة،
وهذا ما يظهر في إحدى الدراسات التي تؤكد بإن وسائل اإلعالم وسيلة من الوسائل المساهمة والمنبثقة بشكل
كبير في الدول المتقدمة ،لتحقيق المصالح الخاصة فيها من اقتصادية وسياسية وثقافية ،حيث تبين ذلك في
إحدى الدراسات لـ .محمد األطرش حيث يقول " مما ال ريب فيه ان التقدم التقني الكبير الذي شهده العالم في
حقل االتصاالت ونقل المعلومات قد ساهم في تحقيق التزايد الهائل في المتاجرة باالستثمارات المالية ولكن
هذا التزايد كان ناتجا ً في األساس من قرارات سياسية ناجمة لدرجة كبيرة عن قوى اقتصادية ضاغطة وليس
عن تقدم في حقل االتصاالت ".2
كما ان هنالك الكثير من الدراسات التي أوضحت بان وسائل األعالم تعتبر وسيلة من وسائل العولمة
القائمة حتى يتم تقبل العولمة بشكل سريع الن العولمة آخذةً في التسارع في السنوات األخيرة من القرن
العشرين ومطلع القرن الحالي ( القرن الحادي والعشرين ) .كما وتعمل وسائل اإلعالم على التأثير ثقافياً
بشكل اكبر من أي جانب آخر.
إ ن وسائل االعالم وخاصة المرئية تعمل على نقل األنماط الثقافية المختلفة من خالل عملية الغزو الثقافي
التي تقوم باجتياح معظم دول ومجتمعات العالم خاصةً الدول النامية ( دول العالم الثالث ) ومنها الدول
العربية ،حيث تبين ذلك فى احدى الدراسات التى جاء فيها على " أن التنميط الثقافي يتم باستغالل ثورة
وشبكة االتصاالت العالمية وهيكلها االقتصادي اإلنتاجي والمتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع وتحريك
رؤوس األموال " .3
كما ويؤكد السيد احمد مصطفى عمر في دراسته عن األهداف الخاصة بوسائل اإلعالم القائمة على نشر
العولمة باعتبارها وسيلة من وسائلها حيث يقول " ان األهداف التي يرمي إليها إعالم العولمة ،وان كانت
ذات طبيعة سياسية واقتصادية في مظهرها الخارجي،

 1حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة؟  ،مرجع سابق ،ص . 11
 2محمد االطرش ( )1222حول تحديات االتجاه نحو العولمة االقتصادية  ،مجلة المستقبل العربي  ،عدد ، 162
ص . 21
 3السيد احمد مصطفى عمر ( ، )1222اعالم العولمة وتأثيرة في المستهلك  ،مجلة المستقبل العربي  ،عدد 116
 ،ص . 17
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إال أن جوهرها يرمي الى نشر ثقافة جديدة تجعل مسألة قبول األفكار السياسية واالقتصادية للعولمة مسألة
مقبولة وممكنة ،وهذا لن يأتي إال إذا عمل اإلعالم على تغيير ما يعتقده دعاة العولمة بأنها عقبات تعترض
الطريق نحو تحقيق أهدافه " .1
إن العولمة ليست هي وسائل اإلعالم حسب ما تم توضيحه في بعض األبحاث ،فهذا يعني انه يوجد فصل
بين وسائل اإلعالم والعولمة ،ولكن يوجد ترافق زمني بينهم من حيث نشوء كل منهم وتطوره ومحاولة
تسخير اإلعالم لنشر األفكار الخاصة بالعولمة وفقا ً للسياسات الدولية القائمة ،يقول العظم بهذا الموضوع " ال
شك ان ما يحدث اليوم يشكل تغيراً هائالً في مشهد العالم تدخل معه البشرية في عصر المجال التلفزيوني
والفضاء السبراني والتواصل االلكتروني " . 2
كما ان وسائل اإلعالم بإستخدامها كتحول وكإتجاه من اتجاهات العولمة الجديدة حسب بعض اآلراء تعمل
بصورة مستقلة عن االتجاهات األخرى ،وان الدول العربية تعتبر انتشار وسائل إعالمها كنوعا ً من التحديث
الذي يؤدي إلى التقليد والتبعية من قبل الدول النامية ،وهذا بدورة يعمل على زيادة واضحة في انتشار ظاهرة
العولمة في مختلف البالد في العالم.
كما ان الدول الغربية في سياساتها المتبعة وخاصة في وسائل أعالمها المرئية تحرص على استغالل
عواطف الناس واستدراجهم لالقتداء بها وتقليدها ،الن تلك الدول الغربية تعرض نفسها بأنها حريصة على
المصالح اإلنسانية وحريصة على تطبيقها وقيامها من حيث األفضل.
إن محاولة القيام بتفسير معنى العولمة ال يمكن ان يتم إال من خالل توضيح سياسة الدول القائمة على
محاولة نشرها للعولمة وفقا ً ألساليبها وطرقها المختلفة وفي مختلف المجاالت والمناطق .كما ان توضيح
العولمة ال بد إال أن يأتي عن طريق توضيح دور وهدف القائمين على انتشارها وهي الدول الغربية
الرأسمالية .
إن الدول الغربية تتبع أساليب ووسائل مختلفة منها وسائل اإلعالم وخاصة الوسائل المرئية ومن أهمها (
التلفزيون ) وذلك عن طريق عرض القنوات والبرامج المختلفة والهادفة إلى نشر أفكارها وثقافتها ،الن تلك
المعروضات لها تأثير اكبر من أي نوع آخر من الوسائل اإلعالمية المتباينة ،وبما انه اصبح اإلعالم المرئي
مشاهداً من قبل جميع الناس تقريبا ً ،لذلك فالتغير القيمي المتعلق بالعادات والتقاليد يحدث بسبب التغير في
الثقافة الموجودة والمتأثرة من تلك الوسائل ،فالثقافة تعكس الحالة االجتماعية والتأثر بها من تلك الجوانب
المختلفة ،ألنها توضح مدى فاعلية المعايير والقيم الموجودة والتمسك بها ومدى حصول التغير فيها.
إ ن الدول الغربية تحرص على اتباع اساليب معينة خاصة بها وبسياستها الداخلية والهادفة إلى إحداث
التغير في العالم من خالل بث البرامج المختلفة في وسائل اإلعالم المرئية الموجهة الى كثير من المجتمعات،
حيث تعمل عن طريق ربط تلك البرامج بظواهر معينة ،من أجل أن تحدث نوعا من التغيير ،حيث يظهر
ذلك في برامجها المعروضة،
 1السيد احمد مصطفى عمر ( )1222اعالم العولمة وتأثيرة في المستهلك  ،مرجع سابق  ،ص . 19
 2حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة؟  ،مرجع سابق  ،ص . 11
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ومما يدل بذلك على ان الدول الرأسمالية الغربية تستغل وسائل اإلعالم هذه لفرض نظامها او ظاهرة
العولمة حسب ما تريده هي ،حيث يظهر ذلك في بعض الدراسات التي جاء فيها على " ان حالة الترغيب
العميق هي حالة اقتنع فيها بإشباع رغباتي بطرق تفيد النظام ،فالبضائع ترتبط بالجنس والنساء العاريات
يستخدمن في تسويق كل شيء من السيارة إلى حبر تصحيح األخطاء الطباعية ،وصورة المرأة العارية هنا
تمنح لذة جنسية بديلة عن اللذة الجنسية الفعلية  ........وهكذا أصبحت األفالم والكتب أصرح في األمور
الجنسية ،ان لم تقل إنها أصبحت خالعية – أصبحت أفيونا حديثا للجماهير ،وهكذا تحول تطور في الحاجات
اإلنسانية يكمن في الخطر إلى شيء يفيد النظام " . 1
إن الثورة في وسائل اإلعالم اليوم هي آخر االتجاهات العريضة والرئيسية التي تؤثر في أجزا ًء كبيرة
من العالم بجوانب مختلفة ،ولذلك فظهر أن لها أهمية خاصة في مختلف الدول في ذلك التأثير ،فكل شخص
في العالم يتأثر بهذه التغيرات حسب ظروفه الخاصة ،حيث ان الدول النامية تأثرها يكون اكبر من تأثر البالد
المتقدمة ،و هذا االتجاه من االتجاهات التي تعمل على توضيح حالة العالم المتشابك والمترابط بصورة شديدة
مثلما جاء عن ذلك فى احدى الدراسات التي ترى بإن " المجتمع العالمي اآلن متشابك ومترابط بصورة
معقدة اكثر من أي وقت مضى -وعملية العولمة تسير بوتيره متسارعة " . 2
إذاً وكما يظهر من خالل ما هو موجود في العالم ومن خالل ما تم توضيحه في هذه الدراسة ،فإن وسائل
اإلعالم وخاصة التي تعرض الصوت والصورة لما لها من تأثير على األفراد اكثر من تأثير الوسائل
اإلعالمية األخرى المسموعة والمقروءة ،لذلك فان وسائل اإلعالم في وقتنا الحاضر باعتبارها إحدى
االتجاهات الموجودة في هذا العالم في الوقت الحاضر ،وبذلك فإنها هي التي تعمل على انتشار ظاهرة
العولمة ،كما تبين ذلك في كتاب حاالت فوضى عن العولمة " وقد حصل الكثير من هذه التغيرات في وقت
واحد ،مما دفع إلى األمام عملية العولمة التي سبق ان وسمت السنوات األخيرة من القرن العشرين بعمق وفي
حين إنها خلقت فرصا ً لم يكن يحلم بها بعض األفراد واألقطار ،فإن قوى العولمة هذه قد أسهمت في الوقت
ذاته ،وفي كثير من بلدان العالم ،في زيادة الفقر ،وعدم المساواة ،وعدم األمان في العمل ،كما أسهمت
واضعفت االنتماء والقيم الراسخة الموروثة ".3
إ ن الذي يعمل على االهتمام بوسائل اإلعالم من قبل األفراد في المجتمعات النامية على اعتبار ان من
يمتلكها ويتابعها هو نوعا ً من التقدم والتطور في العالم وذلك لمواكبة ما يحصل في هذا العالم المتسارع في
التقدم فهي سياسة اصبحت دارجة أمام الناس ،فالذي يعمل على االهتمام بها هو عدم الوعي وزيادة التبعية،
مما يعمل بذلك على زيادة في تقبلها وتفضيل رؤيتها مثلما تبين ذلك في أحدى الدراسات والتي ترى على أن
" المجتمع العالمي يحظى اآلن بمعرفة افضل مما كان لديه في أي وقت سابق،
 1ايان كريب  ،النظرية االجتماعية ،الكويت  :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  ،2999 ،ص .211
 2معهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  ،حاالت فوضى  :اآلثار االجتماعية للعولمة  ،بيروت  :المؤسسة
العربية للدراسات والنشر  ،د.ط ، 2991،ص . 11
 3معهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  ،حاالت فوضى  :اآلثار االجتماعية للعولمة  ،مرجع سابق ،
ص6
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فهناك أكثر من  212قمر اتصاالت تبث سيال من الصور المتلفزه الى كل جزء معمور على هذه األرض،
وكل تمرد ،وكل جماعه ،وكل اضطراب سياسي – ما أسرع ان تغدو معروفة على نطاق العالم " . 1
يظهر مما تبين ان هنالك دورا كبير لتأثير وسائل اإلعالم المرئية ومن أهمها (التلفزيون) على
المجتمعات ،وما يف ند االعتبار الذي يرى بأن من يمتلك وسائل اإلعالم مواكبا للتقدم الحاصل في العالم هو ما
جاء في احدى الدراسات حيث تقول " قد تبدو هذه التطورات قدرا محتوما :صورة يمكن التنبؤ بأن يسلكها
التطور التكنولوجي والثقافي ،لكنها في الحقيقة نتاج تطور تم بلوغه بتأثير قوي جاء نتيجةً للتخطيط
االقتصادي والسياسي في األقطار المتقدمة صناعيا ً"  . 2باالضافة الى كونه تقدم صناعي وتكنولوجي في
الدول المتقدمة فإنه يعتبر تقدم سياسي واقتصادي ايضا ً ،الن سياسة هذه الدول الرأسمالية الغربية المتقدمة
تحرص على انتشار هذه الوسائل اإلعالمية إلى مختلف الدول النامية خاصة التي لها مصالح فيها مثل دول
الخليج العربى كحرصها على مصلحتها في الثروة النفطية او األسواق لترويج سلعها المصنعة فيها .
كما تعمل تلك الوسائل على حدوث التأثير فيها ليكون هذا التأثير له أهمية في إبقاء تلك الدول تابعة
للدول المتقدمة ومقلده لها كما تبين سابقا ً من غير ان يكون لها دور في التأثير وانما تظل متأثرة فقط ،لذلك
فتحرص تلك الدول المتقدمة الغربية على تطبيق نظام او ظاهرة العولمة التي تهدف الى توحيد العالم في
بوتقة واحدة تكون هي ( الدول الغربية ) المتحكمة في زمام األمور بها في مختلف المجاالت وذلك وفقا ً
لمصالحها الخاصة ،لذلك تسعى تلك الدول المتقدمة من خالل هيمنتها على الدول األخرى خاصة الدول
النامية او دول العالم الثالث الى فرض ثقافتها ومعاييرها المختلفة الخاصة بالحياة االجتماعية لمختلف البلدان
وتعمل على غزو ثقافي بشكل واسع في مختلف المجتمعات النامية عن طريق وسائل األعالم وخاصةً
المرئية والتي عملت على توحيد العالم وتصغيره ،حيث يمكن النظر الى هذه الوسيلة بأنها جعلت من العالم
قرية صغيرة وأ ن تأثيرها في أحداث التغيرات الثقافية في المجتمعات قد وصلت الى مستوى لم يسبق له مثيل
وذلك بسبب المزايا العديدة لها .
إن من اهم هذه المزايا ما يرتبط بقدرتها على مخاطبة العين واألذن في آن واحد ،األمر الذي يسهل من
تقبله الى حد بعيد وتشير إحدى الدراسات عن هذا الموضوع لـ د .محمد ضياء الدين على " أن التلفزيون
باعتباره اخطر اساليب التأثير في الجماهير لما له من خاصية ال تتوفر في غيرة وهي مخاطبة العين واألذن
بالصورة والصوت وتتجلى أهمية ذلك إذا عرفنا ان اإلنسان يحصل على معلوماته بنسبة  % 92عن طريق
النظر وبنسبة  %1عن طريق السمع".

1

باالضافة الى ما سبق فإن اتساع نطاق الخيارات المتاحة في

استخدام التلفاز من خالل تعدد القنوات والتنوع في البرامج التي ال حصر لها سواء البرامج المسلية او
المثيرة …… .الخ،

 1معهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  ،حاالت فوضى  :اآلثار االجتماعية للعولمة  ،مرحع سابق ،
ص. 11
 2معهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  ،حاالت فوضى  :اآلثار االجتماعية للعولمة  ،مرجع سابق ،ص
. 27
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يجعله يشكل قوة جذب تستحوذ على قلوب الناس وتخاطب عواطفهم مما يسهل في إمكانية حدوث التغيرات
وتقبلها دون أي مقاومة أو رد فعل وتشير الدراسة الى " أن المثيرات الخالية من الخوف او التهديد اكثر
نجاحا ً في تغيير اتجاهات الناس "  .2فهذا هو االستعمار الجديد الذي تتبعه الدول الغربية االستعمارية وهو
العمل على استعمار العقول والعواطف والغزو الثقافي من خالل تأثير وسائل اعالمها في بثها لبرامجها
المختلفة الهادفة الى ذلك .
إن تلك الوسائل اإلعالمية المرئية أدت إلى تقريب المجتمعات من بعضها البعض كما تقول د .انشراح
الشال في دراستها عن التلفزيون بإنه يعمل على " القدرة على تخطي الحواجز والحدود المتمثلة في الحكومة
والدول والحدود السياسية والطبيعية "  .3لذلك فهي (وسائل االعالم المرئية) عملت على التقليد األعمى
للناس في الدول النامية بعادات وتقاليد المجتمعات األجنبية القائمة على نظم مختلفة ،مما يساعد ذلك في تفريد
وحدة الثقافة العالمية الموالية للغرب ،وهذا بدورة يساعد في تقوية الهيمنة وإقامة النظام العالمي الجديد (
العولمة ) تحت ستار جديد للتقدم والتطور تخفي تلك الدول األجنبية وراءه كل حاجاتها ومصالحها الخاصة
بها ،وهذا ما يؤيد وجهة النظر القائلة بصعوبة التغيير في النظرة الثقافية في عالم اليوم ،حيث أصبحت
صناعة عالمية تحظى باهتمام معظم مجتمعات العالم على الرغم من الدور الذي تلعبه بالنسبة للدول
والمجتمعات النامية.
إ ن وسائل االعالم وخاصة المرئية منها تعمل كأداة للهيمنة والسيطرة المخفية واالستعمار الجديد على
الدول النامية ،بل وعلى استعمار العقول من خالل التشريب الثقافي الجديد لهم ومن خالل االستعمار الجديد
القائم على سياسة مخفية تخدم مصالح الدول االستعمارية الرأسمالية الغربية ،ومما يدل على ان الدول
الغربية تحرص على إبقاء الدول األخرى تابعة لها ولسياستها هو حرصها على سيرها بالطريق الذي تريده
هي كما يظهر ذلك جليا ً في أحدى الدراسات التي جاء فيها " فحينما كانت األقطار الغنية نفسها تشجع المبادئ
القومية للرفاه العام فيها سلكت األقطار النامية الطريق نفسه تقريباً ،وحين انقلبت البلدان الصناعية الى انتهاج
سياسات ليبرالية جديدة لقي عدد كبير من البلدان األقل تطورا كل تشجيع التباع ذلك الطريق نفسه "  .4لذلك
فتحرص تلك الدول الصناعية المتقدمة على تحقيق أهدافها بأي شكل من األشكال سواء كان ذلك عن طريق
وسائل اإلعالم او أي وسائل أخرى متاحة ،وبذلك وجدت تلك الدول بان وسائل اإلعالم من أهم الوسائل
المؤثرة على تلك الدول ومن أهم الوسائل المؤثرة على المجتمعات ،لذلك أخذت تتوسع وتحرص على انتشار
تلك الوسائل الستغاللها حتى تؤثر على مختلف الدول وتحقق مصلحة تلك الدول المتقدمة القائمة على نشرها
واستغاللها.

 1محمد ضياء الدين عوض  ،التلفزيون والتنمية االجتماعية  ،القاهرة  ،الدار القومية للطباعة والنشر  ،الطبعة
األولى . 71 ، 2996 ،
 2محمد ضياء الدين عوض  ،التلفزيون والتنمية االجتماعية  ،مرجع سابق ،ص . 71
 3انشراح الشال  ،قنوات للتلفزيون فضائية في عالم ثالث  ،القاهرة  :منشورات دار الفكر العربي ،الطبعة األولى
 ، 2991 ،ص . 216
 4معهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،حاالت فوضى  ،مرجع سابق  ،ص .27
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إن اإلعالم المرئي يعتبر من أهم وسائل اإلعالم مثلما تبين ذلك فى احدى الدراسات والتى جاء فيها عن
هذا الموضوع بأنها " كانت إحدى النتائج البالغة األهمية لتكنولوجيا االتصاالت الجديدة هي ذلك الزخم الذي
يسرته لتطور وسائل اإلعالم العالمية فالكلمة المكتوبة ،والطباعة والنشر ككل ،آخذة اآلن في االنتقال إلى
الحوسبة ،غير ان التطورات الثورية الحقيقية قد تمت فعال في حقل التلفزيون والفيديو ،فهناك اآلن ما يزيد
عن أكثر من  221بليون جهاز تلفزيون قيد االستعمال في مختلف أنحاء العالم "  .1وكما تبين من دراسة لـ.
السيد أحمد مصطفى عمر ان الوسائل اإلعالمية المرئية هي وسيلة وأداة لنشر العولمة حيث يقول " لقد
أضحت ثورة االتصاالت العمود الفقري لعصر العولمة …… بل روحها ،وأداتها للوصول الى ما تدعو إليه
في عالم أصبح صغيراً " .2
على صعيد آ خر فان أهمية وسائل اإلعالم في العوالم باتوت تشوكل محوورا مون المحواور المهموة ،وهوذا موا
أدى إلووى وجووود بعووض موون االختالفووات وان كان وت جعلووت الووبعض يعتبرهووا بأنهووا مجوواال مهمووا موون المجوواالت
الرئيسية للعولمة مثلها مثل المجال السياسي واالقتصادي والثقافي واالجتماعي حسب ما جواء ذلوك فوي بعوض
الدراسات مثل دراسة إسماعيل صبري عبد هللا حيث انه يعتبر وسائل األعوالم مجواال مون المجواالت الرئيسوية
واألساسية الخاصة بالعولمة ،وذلك باعتبارها المجال التقني والتكنولوجي خاصة من حيث التوسوع الهائول فوي
مجال العولمة من حيث وسائل االتصاالت والثورة المعلوماتية التي تصل من خوالل وسوائل اإلعوالم وخاصوة
التلفزيون باعتباره من احدث وسائل اإلعالم الموؤثرة علوى النواس فوي نوواحي عديودة ومختلفوة ثقافيوة وتجاريوة
وسياسية واجتماعية متعلقة بالقيم والمعايير والتقاليد.
كما ان وسائل اإلعالم المرئية وخاصوة التلفزيوون مون خوالل تعودد القنووات والتنووع فوي البورامج التوي ال
حصر لها تعمل على اضعاف االنتماء والقيم الراسخة والموروثة ،حيث تبين ذلك من خالل ما جاء في بعض
الدراسات عن أنها قود " أصوبحت وسوائل اإلعوالم الدوليوة اآلن مقنعوة ومنتشورة لدرجوة إنهوا تسوتطيع أضوعاف
الثقافات القومية والقيم التقليدية ،فلم تعد برامجها اإلخبارية مجرد عملية نقل لألحداث ،بل صوارت تسواعد فوي
تحديد اتجاه تلك األحداث أيضا ". 3
إن هذا الرأي اعمق من االستنتاجات التي تعتبور بوأن وسوائل اإلعوالم تسوتغل فقوط كوسويلة لنشور العولموة،
ألن هذا الرأي األخير يعتبر الوسائل اإلعالمية المرئية تعمل على إحداث التغييرات المرافقة لما تعرضه تلوك
القنوووات فووي برامجهووا عبوور الشووبكات الفضووائية الباثووة إلووى وسووائل اإلعووالم المرئيووة وموون أهمهووا (التلفزيووون)،
فإسماعيل صبري عبد هللا يظهر في دراسته بأن وسائل اإلعالم مجاال مهما من المجاالت المرئيوة حيوث يقوول
" فشركة التلفزيون والتلغراف الدولية تملك مثال شركة فنادق شيراتون،

 1معهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  ،حاالت فوضى  ،مرجع سابق  ،ص . 71
 2السيد احمد مصطفى عمر ( ، )1222إعالم العولمة وتأثيرة في المستهلك  ،مرجع سابق  ،ص . 11
 3معهد االمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،حاالت فوضى ،مرجع سابق  ،ص.21
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وشركة تايم وارنور تشوتغل بعودد كبيور مون شوركات النشور واألعوالم والمالهوي :فوي سوتوديوهات هوليوود الوى
المجلووة األمريكيووة الشووهيرة إلووى شووبكة االخبووار( )CNNموورورا بووالتلفزيون بالكابوول وتلووك مظوواهر نشوواطها
الرئيسية التي ال تمنعها من تملك صحف أخرى ومحطات تلفزيون " .1
كما يظهر في دراسة إسماعيل صبري عبد هللا بأن وسائل اإلعالم هي من المجواالت األساسوية والرئيسوية
للعولمة من خالل عمل الكثير من الشركات بها ،وذلك ألنها تعمل تلك الوسائل اإلعالمية ليس فقط علوى نشور
العولمووة باعتبارهووا وسوويلة موون الوسووائل للعولمووة بوول بإعتبارهووا (أي وسووائل اإلعووالم بحوود ذاتهووا) مجوواالً موون
المجاالت الخاصوة بالعولموة ،لموا لهوا مون أهميوة فوي فورض الكثيور مون الثقافوات واالفكوار والقويم المعبورة عون
سياسة تلك الدول القائمة في سياستها على نشر تلك الظاهرة (العولموة) فوي مختلوف دول العوالم ،بحيوث تظهور
تلك الدول على أن ثقافتها هي الثقافة الصحيحة والتي يجب اتباعها ،لذلك فتعمل على بوث العديود مون المفواهيم
والمصطلحات من خالل أعالمها وذلك لتحقيق تلك الفكرة وهوي األخوذ بثقافتهوا وتقليودها ،حيوث تبوين ذلوك فوى
احدى الدراسات التى جاء فيها على " أن ثقافة المركز هوي الثقافوة النمطيوة ممثلوة مون الثقافوة العالميوة ،والتوي
على كل ثقافة احتذاؤها ". 2
إن إسووماعيل صووبري عبوود هللا يعتبوور العولمووة مرحلووة موون احوودث المراحوول المتقدمووة بعوود الرأسوومالية بوول
ويعتبرهووا فووي رأس النظووام الرأسوومالي ،لووذلك ف وإن التقوودم فووي تلووك السياس وة ومووا رافقووه موون تقوودم فووي مختلووف
المجواالت ومنهوا المجوال التقنوي والتكنولووجي الوذي يعتبور وسوائل اإلعوالم مون أهوم إنجازاتوه فوي هوذا العصوور
والذي عمل على تسهيل أيجاد العولمة بل وتطبيقها في مختلف دول العالم ،يعتبور مون أحودث الطورق المتقدموة
المستخدمة في نشر العولمة في الوقت الحاضر.
كما ويظهر في دراسة لـ .إسوماعيل صوبري عبود هللا علوى اعتبوار ان مجوال اإلعوالم مون المجواالت المهموة
للعولمة ،حيث تمارس تلوك الودول القائموة علوى نشور نظوام العولموة سياسوة االزدواجيوة فوي المعوايير المتبعوة،
وذلك وفقا لمصلحتها الخاصة فتظهر للناس من خالل وسائل إعالمها بأنها حريصه علوى تطبيوق نظوام حقووق
اإلنسان ،وذلك حتى تتمكن من التدخل في مناطق عديودة فوي العوالم (مثول منطقوة الخلويج العربوي وغيرهوا مون
المناطق اإلخرى) بحجة إنها هي المسؤولة عن العالم والراعية لحقوقة ،حيث تمثل ذلك من خالل ما جواء فوى
احدى الدراسات على " أن في المجتمعات الغنية أفرادا وجماعوات يوؤلمهم موا يرونوه علوى شاشوات التلفزيوون
من محون ومسسوي إنسوانية ،ولهوذا يقوول صوناع القورار انهوم يشوجعون المسواعدات اإلنسوانية  .............وعلوى
الجانب اآلخر نقرأ ما يكتبه بعض أهل الغرب من أصحاب عقيدة السووق وأساسوها الفلسوفي الودارويني ان مون
ال يستطيع تدبير طعامه بجهده ال يستحق ان يعيش . 3 " ...

 1محمد االطرش وآخرون ، ...........العرب وتحديات النظام العالمي  ،بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية
، 2999 ،ص.11
 2حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة؟  ،مرجع سابق  ،ص .79
 3السيد يسين وآخرون  ،......العرب والعولمة  ،بيروت  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،الطبعة األولى ،
 ،2991ص.169
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لم يقتصر الجدل القائم حول اإلعالم والعولمة على كون اإلعالم وسيلة من وسائل العولموة او مجواال مون
مجاالتهووا او أداة موون أدواتهووا ،ولكوون هنوواك بعووض المنظوورين والبوواحثين موون يعتبوور بووأن وسووائل اإلعووالم علووى
اختالفها بأنها جزء ال ينفصل من عملية او ظاهرة او نظام العولمة القائمة حاليا ومنذ زمون بعيود .لوذلك يتبوين
من دراسة المنظر اإلسالمي حسون حنفوي بوأن اإلعوالم جوزء مون العولموة بول هوو ركيوزة مون ركائزهوا ولويس
منفصال عنها .كما تبين ذلك عند بعوض المنظورين والبواحثين حيوث يقوول حنفوي" ان ركوائز العولموة مجموعوة
من األساطير واألوهام اقرب إلى الدعاية منها الى الحقائق ،والى اإلعالم منها الى البحث العلمي الرصين :اذ
تقوم هذه الركائز على ان العالم قرية واحدة بسبب ثورة االتصاالت ،وان المصالح أصبحت متشابكة " . 1
كما تبين سابقا فإن العولمة هي من العمليات األساسية في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة ،لذلك فهوي
تعمل على استمرار وسائل اإلعالم فوي تأثيرهوا ،لوذلك فتوضوح إحودى الدراسوات ألدموون غريوب تلوك العمليوة
وأهوودافها حيووث جوواء فيهووا علووى " أن وسووائل اإلعووالم أصووبحت جووز ًء موون العمليووة السياسووية تووؤثر او تتووأثر او
تشارك في بناء وتدمير الصور والعمل كبوق لما كان يقال عبر الهمسات الدبلوماسية ". 2
لقد ظهر أنه من الواضح ان مضمون هذا االستنتاج مرتبط بالنواحي السلبية التي توؤثر فيهوا هوذه الوسوائل
اإلعالميووة علووى المجتمعووات والبنيووة االجتماعيووة واالقتصووادية الموجووودة موون خووالل تأثيرهووا ثقافي وا ً علووى تلووك
المجتمعات والعمل على تغيير تلك الثقافات األصلية الموجودة فيها ،فلم يقتصر رأي حسون حنفوي علوى إبوراز
أ ن وسائل اإلعالم جزء من العولمة فقط وإنما عمل على إبراز التأثيرات السلبية على الثقافات المختلفة بحجوة
أن تلك الثقافات الجديدة التي تعمل علوى تغييور ثقافوات أخورى قديموة هوي ليسوت إال ثقافوات أخورى ،بحيوث يوتم
التأثر بها عن طريق مشاهدةً وسائل األعالم المرئية ،حيث وضح حنفي بأنه ال يوجد توحيداً للثقافوات العالميوة
الموجودة ،وإنما ذلك التوحيد هو النواتج عون التوأثر بثقافوات بوالد أخورى عون طريوق معرفتهوا بواسوطة وسوائل
اإلعالم المختلفة .
يبرز هنا حنفي أهمية المكان والزمان لحدوث الثقافة ومن ثم اإلنتشار لبعض الثقافات عون طريوق الهيمنوة
اآلتية عن طريق اإلعالم فيقول حنفي " فكل ثقافة مهما ادعت إنهوا عالميوة تحوت توأثير أجهوزة اإلعوالم ،فإنهوا
نشأت في بيئة محددة ،وفي عصر تاريخي معين  ،ثم انتشورت خوارج حودودها بفعول الهيمنوة ،وبفضول وسوائل
االتصال " . 3
لقد اصبحت الثقافة الغربية مسيطرة على مختلف ثقافات ومجتمعات العالم حسب قول حنفوي الوذي يظهور
أنه " وفوي خضوم سويطرة المركوز االوروبوي فوي عصووره الحديثوة وترويجوة لثقافتوه خوارج حودوده الوى بواقي
الثقافات اصبح مسار التاريخ االوروبي عون وعوي او غيور وعوي هوو المسوار التواريخي لجميوع الثقافوات " ، 4
لذلك فتعتبر الثقافة هوي المتوأثر وهوي الوسوط بوين وسوائل اإلعوالم والعولموة ،لهوذا فوالبالد الناميوة ومنهوا الوبالد
العربية اكثر تأثرا من وسائل اإلعالم المرئية ،وذلك ألنها موجهة إليها ألنها مجتمعات شابة كما تبين سابقاً.
 1حسن حنفي وصادق جالل العظم ،ما العولمة؟  ،مرجع سابق  ،ص.12
 2ادمون غريب ( )1222االعالم االمريكي والعرب ،مجلة المستقبل العربي  ،عدد  ،162ص.12
 3حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة ؟  ،مرجع سابق  ،ص.17
 4حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة ؟ ،مرجع سابق  ،ص. 11
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إن التأثير على الثقافات المختلفوة فوي بعوض الودول يعتبور مون المخواطر الكبيورة الناتجوة عون سياسوة بعوض
الدول األخرى في سياستها التدخلية لنشر العولموة ،وهوذا موا تبينوه أحودى الدراسوات السوابقة مون " ان مخواطر
العولمة على الهوية الثقافية إنما هي مقدمة لمخاطر اعظم على الدولة الوطنية ،تعني العولمة مزيودا مون تبعيوة
األطراف للمركز ،تجميعا لقوى المركز وتفتيتا لقوى األطراف " . 1
لقد تبين من خالل الدراسات السابقة ان عمل الودول الغربيوة خاصوة حسوب رأي حنفوي يقووم علوى ابوتالع
ثقافووة األطووراف لتحوول محلهووا ثقافووة المركووز ،بمعنووى آخوور فووان العموول علووى االسووتحواذ والسوويطرة علووى وسووائل
اإلعالم اصبح هدفا هاما تبحث عنه تلك الدول الن نشر العولموة ال يمكون ان يوتم اال عون طريوق تلوك الوسوائل
االعالمية وخاصة الوسائل االعالمية المرئية ،فيبين ذلوك حنفوي بأنوه ال يمكون نشور ثقافوة العولموة عون طريوق
ثقافة مكتوبة ،لذلك فخير وسيلة لنشر تلك الثقافوة الخاصوة بالعولموة لتوسوع أفكارهوا والعمول علوى إحاللهوا فوي
مختلف دول العالم هي وسائل اإلعالم المرئية كما جاء في أحدى الدراسات من أن " العولمة لها ثقافتها وهوي
ثقافة غير مكتوبة ،فمنها مبثوثة عبر األقمار الصناعية والقنوات الفضائية بل وعبر أساليب الحياة اليومية فوي
الطعام والشراب والكساء والمواصالت والهاتف والتلفاز. 2 " ...
لقد تبين من خالل هذة الدراسة ان رأي حسن حنفي عن وسائل اإلعالم باعتبارهوا جوزء مون العولموة هوو
رأي اعمق من اآلراء التي تعتبر اإلعالم وسيلة فقط او أداة او مجاال مون مجواالت العولموة ،فحنفوي باإلضوافة
إلى انه اعتبرها جز ًء وركيوزةً أساسوية هاموة مون العولموة فإنوه اعتبور وسوائل اإلعوالم بحود ذاتهوا قيموة مون قويم
العولمة واعتبور ان للعولموة ثقافوة خاصوة بهوا .ويتأكود ذلوك االسوتنتاج مون الدراسوة لمهيووب غالوب احمود التوي
تعتبر بأن وسائل اإلعالم هي قطاعا ً من القطاعات الرئيسية واألساسية الناتجة عن نشوء العولمة والتغيير في
مجاالت الحياة المختلفة من ثقافية واقتصادية وغيرهوا ، ...حيوث جواء فيهوا عون العولموة بأنهوا " تنموو فوي هوذا
الشأن تقنية االتصاالت وصناعة الثقافة ،او ما يسمى بالبنية التحتية لإلعالم الشوامل وتتضومن هوذه البنيوة التوي
تخترق جميع مجاالت النشاط االقتصادي واالجتماعي والثقافي ثالثة قطاعات رئيسية :المواصوالت ،ووسوائل
اإلعالم ،والحاسبات اإللكترونية . 3 "....

الخاتمة:
لقد تبين أن ظاهرة العولمة لها جوانب كثيرة مثل الجانب االقتصادي والسياسي والثقافي والفكري
(االيديولوجى) والتكنولوجي … ،وان العالقة بين وسائل اإلعالم والعولمة تكمن في كون تلك الوسائل تعمل
على خدمة هذه الظاهرة او النظام ( العولمة ) الذي يقف وراءه العديد من الدول االستعمارية الغربية ضمن
نظامها الرأسمالي،

 1حسن حنفي وصادق جالل العطم  ،ما العولمة ؟ ،مرجع سابق  ،ص .76
 2حسن حنفي وصادق جالل العظم  ،ما العولمة ؟ ،مرجع سابق  ،ص.11
 3مهيوب غالب أحمد ( )1222العرب والعولمة مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل  ،مجلة المستقبل العربي ،
عدد ، 116ص . 16
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حيث ان غرض تلك الدول الغربية العمل على إبقاء التبعية لها من قبل الدول النامية للدول المتقدمة حتى
تظل تلك الدول ( النامية ) في حاجة إليها ،وأيضا حتى تعمل الدول االستعمارية على تأمين مصالحها
الخاصة بها وفي مقدمتها مصالحها االقتصادية في مختلف دول العالم ،لذلك فإن عمل وسائل اإلعالم كوسيلة
لخدمة تلك الدول االستعمارية يعمل على انتشار كبير وسريع لظاهرة العولمة الن ظاهرة العولمة آخذة في
التزايد والتسارع المستمر خاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي ( االتحاد السوفيتي ) وبقاء الدول الغربية
وخاصة الواليات المتحدة األمريكية متحكمة في العالم منذ عام  2992م وحتى وقتنا الحاضر .لذلك فهناك
العديد من األسباب الداخلية والخارجية التي تعمل على زيادة في االنتشار الكبير لوسائل اإلعالم وخاصة
وسائل اإلعالم المرئية ،ولهذا فإن هذه الوسائل آخذه في االنتشار بشكل كبير اكثر من أي وقت مضى ،على
اعتبار ان هذه ا لوسائل المرئية وخاصة التلفزيون وشبكة االنترنت من أهم وسائل اإلعالم واألكثر في التأثير
من غيرها على األفراد ومن ثم على المجتمعات والشعوب ،لكونها تتمكن من عرض الصوت والصورة في
وقت واحد ،فتأثير الصورة على األفراد اكثر من تأثير أي كلمة أو مقالة أو غير ذلك…..
كما وتبين من خالل هذه الدراسة ان التلفزيون يؤدي الى الكسل وعدم التفكير النه يعطي المعلومات على
الشاشة دون إعطاء حوافز على التفكير او االستنتاج او االستقراء او االستنباط ،لذلك فيعمل على تعويد
األشخاص على أسلوب التلقين من غير ان يكون عندهم أي استنتاج ألخذ األفكار والمعلومات المطلوبة.
كما ويؤدي التلفزيون عبر برامجه المختلفة من مختلف بلدان العالم إلى تقريب المجتمعات من بعضها
البعض والتعرف على ثقافات جديدة ،فهذا بدوره يؤدي الى التأثر بتلك الثقافات خاصة الثقافات في الدول
المتقدمة ( األجنبية ) الغربية االستعمارية ويعمل على تغير أيضا ً في البنية االجتماعية والعادات والتقاليد
لبعض الدول األخرى ،وبالتالي يؤدي الى عملية التغير الكلي للثقافة ويعمل على إبراز ثقافة عالمية واحدة
تكون تابعة للثقافات االستعمارية الغربية ،باإلضافة الى تأثير التلفزيون على نواحي عديدة ومختلفة
اقتصادية وسياسية وفكرية ( أيديولوجية ) وغيرها. ...
لقد باتت هذه الوسائل اإلعالمية المرئية وخاصةً ( التلفزيون ) تشكل المحور الرئيسي لالتجاهات
العالمية اليوم  ،كما ان ذلك التأثير للبرامج المعروضة على الشاشة كوسيلة من وسائل نقل ظاهرة العولمة
والعمل على نشرها يعمل على التقليد والتبعية وإبقاء الدول النامية على حالها مع تقدم الدول المركزية على
حساب الدول النامية .ومن خالل هذا البحث يستشف ايضاً ان تأثير وسائل اإلعالم المرئية وخاصةً
(التلفزيون) تأتي بنفس الدرجة على الرغم من اختالف اآلراء ووجهات النظر المختلفة في الجدل القائم
حولها ،فهناك من يعتبرها أي وسائل اإلعالم المرئية ،وسيلة لنشر العولمة وهناك من يعتبرها بأنها مجاالً من
مجاالت العولمة وهناك من يعتبرها بأنها جزء من العولمة ،إال ان الجميع ال ينفي تأثيرها على العديد من
دول ومجتمعات وأفراد العالم ،وخاصة تأثيرها على الدول النامية ( دول العالم الثالث) ومنها الدول
والمجتمعات العربية وايضا ً يظهر من خالل هذه الدراسة بأن العالقة بين االعالم والعولمة هي عالقة طردية
أي كلما زاد تأثير وسائل االعالم يزداد انتشار العولمة بشكل اكبر،

439

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

وهذا ما يؤكد مدى اعتبار تأثير وسائل االعالم المرئية ودورها الكبير في القيام بنشر العولمة من خالل بثها
لبرامج مختلفة عبر القنوات المتعددة الباثه من الدول االجنبية المختلفة.
وفي النهاية البد من توفر الوعي الكافي واالرادة الصلبة في البالد النامية ومنها البالد العربية لرفض
التقليد والتبعية للغرب عن طريق اعتماد تلك الدول على نفسها في المجاالت المختلفة.آمالً ان تكون هذه
الدراسة مساهمة بسيطة ومفتاحا ً جديداً للنهوض بالواقع الحالي من جديد واعادة النظر في السياسات المتبعة
من قبل الحكومات والشعوب النامية وخاصة الدول العربية ووضع اسس وسياسات جديدة تتالءم مع الواقع
الحالي وتساهم في توجيهه نحو الجهة الصحيحة في ظل مختلف الظروف والتغيرات الداخلية والخارجية
التي تمر بها مختلف البالد والشعوب النامية ،بعيدا عن التشدد فى الفكر او المغاالة فى التطرف المؤذى الى
الغير.
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الوليمة ومناسبات األعراس التي تشتمل على بعض المنكرات والمحرمات وحكم
حضورها
Ruling on attending a feast and occasions of weddings when it includes
some of the evils and prohibited things
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ملخص البحث:
ّ
وحث عليها اإلسالم ور ّغب ،ففي الصحيحين أن النبي )(قال لعبد الرحمن بن عوف« :أَوْ لِ ْم
إن وليمة العرس سنة مؤكدة
َولَوْ ِبشَاة»( ، )1وال خالف بين أهل العلم في شرعية إجابة الدعوة لها ،بل بعضهم يرى وجوب إجابتها ألمر الرسول
)(بذلك ،والناس في هذا الزمان وهلل الحمد أولموا ولم يق ّ
صروا ،وأجاب كثيرهم ولم يتمنعوا ،ولكن السؤال :كيف وضع
هؤالء عر َسهم؟ وما حدث فيه؟ وكيف أولئك أجابوا؟ وما صنعوا فيه؟ بنا ًء على ذلك يهدف هذا البحث إلى إعطاء القارئ
تصوراً شامالً عن حكم حضور الوليمة في مناسبات األعراس ونحوها عندما تشتمل على بعض المنكرات والمحرمات
وبيان حكم إجابة الدعوة في مثل هذه األماكن ،فبين الباحث مفهوم الوليمة لغة وشرعا وشروط حضورها للداعي والمدعو
إليها،
وذكر بعض مخالفات الشرعية في الوليمة ومناسبات األعراس مع بيان حكمها ،وبعض المسائل التي يتعرض لها المسلم
في بعض المواقف التي تتعلق بهذا الموضوع.
الكلمات المفتاحية :حضور ،الوليمة ،حكم ،المدعو ،مناسبات ،األعراس.

()1أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب النكاح ،باب :الوليمة حق ،حديث رقم ( ،)32/7( ،)6655قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغريهم
الوليمة الطعام املتخذ للعرس مشتقة من الومل وهو اجلمع ألن الزوجني جيتمعان قاله األزهري وغريه وقال ابن األنباري أصلها متام الشيء واجتماعه والفعل
منها أومل].
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Ruling on attending a feast and occasions of weddings when it includes
some of the evils and prohibited things
ABSTRACT
Walima (Arabic:  وليمةwalīmah), or the marriage banquet, is the second of the two traditional
parts of an Islamic wedding. The walima is performed after the nikah (Arabic:  )نكاحor
marriage ceremony. The word walima is derived from awlama, meaning to gather or
assemble. It describes a feast in Arabic. In the two Sahih, the Prophet said to Abd al-Rahman
ibn Auf:perform a Walima, even if it is only with a goatThis humble article aims at exploring
and depicting the Shariah ruling on attending a feast and occasions of weddings that involves
in evils and wrong doings. It is one of the major issues in which people have posed a
questions to the scholars of our time in order to find out the solution to that ruling on
attending weddings and feast when they include some evils and prohibited deedsand so on. Is
it permissible for him to attend or not to do so?, and other issues related to this topic. In this
study the researcher tried to study the views of the past and contemporary scholars, and
presented their opinions, compare and discuss them from what Allah opens to him. The
modern world has witnessed many phenomena, which is not hidden from every wise person,
particularly who is invited to a feast or wedding and has some evils and prohibited things,
and it is very important, toMuslim to know the Shariah ruling regarding them.At the end
conclusion drawn from variant views of the scholars,and the main findings and
recommendations have been given.

Keyword: feast, weddings, evils, wrong doings.

:المقدمة
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم وبعدفكثرت األسئلة عن حكم حضور
 والتي يجد الكثير حرجا ً في حضورها أو الذهاب بأهله،مناسبات األعراس ونحوها عند اشتمالها على بعض المنكرات
 وهي من القضايا الكبيرة التي طرح فيها الناس أسئلتهم على أهل العلم في زماننا هذا كي يجتهدوا فيها فكان عنوان،إليها
:الوليمة ومناسبات األعراس التي تشتمل على بعض المنكرات والمحرمات وحكم حضورها:البحث
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أوالً:أسباب اختيار الموضوع:ومن أهم أسباب اختيار الموضوع:
 .1حال بعض أفراد األمة في حضور وليمة ومناسبات ألعراس ونحوها .
 .2كثرةاألسئلة حول حضور بعض المناسبات األعراس في حال اشتمالها على بعض المنكرات.
 .3الرغبة الطبيعية في فهم المسائل الفقهية.
 .4حيوية هذا الموضوع وأهميته إذ يتعلق ببعض أهم القضايا المعاصرة.
 .5بيان كمال الشريعة اإلسالمية وشمولها وصالحيتها لكل زمان ومكان وبيان أحكامها الغراء في هذا المجال.
 .6لكي يستفيد الباحث من بحث مثل هذه المسائل التي تهم المسلم في زمننا هذا.
 .7ما لهذا الموضوع من قيمة علمية كبيرة يمكن بيانها واالستفادة منها.

ثانيًا :أهداف البحث:
 .1بيان صالحية الشريعة في كل وقت وحين.
 .2إبراز حقيقة المشاركة في الوليمة في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 .3بيان أراء العلماء القدامى و المعاصرين في حكم هذه الوليمة.
 .4معرفة بعض األحكام الشرعية المطلوبة من اإلنسان في حياته الدنيا.

ثالثًا :مشكلة البحث وأسئلته:
معرفة موقف الفقهاء قدي ًما وحديثًا حول حكم حضور وليمة ومناسبات األعراس ونحوها عند اشتمالها على بعض
المنكرات والمحرمات وكيف أثر واقع األمة اإلسالمية على اآلراء الفقهية؟؟؟

راب ًعا :أهمية البحث:
تبدو أهمية البحث من خالل عرضه لماهية الوليمة وبيان حكمها.

سا :منهج البحث:
خام ً
انتهج الباحث في سرد المعلومات وتقسيمها المنهج التالي:
اعتمد الباحث المنهج التحليلي والوصفي في هذه الدراسة :وذلك بدراسة أقوال الفقهاء السابقين ،وذكر أسباب الخالف في
أقوالهم ،وذكر العالقة بين أقوال الفقهاء القدامى وأقوال الفقهاء المعاصرين.
التزم الباحث ضوابط البحث المنهجي عز ًوا وتخريجًا وضبطًا وتحري ًرا.
-1حاول الباحث في استخراج عناوين البحث أن تكون بارزة وشاملة
-2تحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها ،وذكر األقوال في المسألة ،مع نسبة كل قول لقائله ،وذكر أدلة كل قول
وما ورد عليها من مناقشات واعتراضات ،وذكر األجوبة عنها  ،وترجيح ما يظهر رجحانه بنا ًء على المرجحات الظاهرة.
 -3عزو جميع اآليات الواردة في البحث وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية وخصص الباحث اآليات بالقوسين المستقيمين.
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 -4تخريج الحديث من مصادره األصيلة ،والحكم عليه من خالل أقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن إن لم يكن في
الصحيحين.
 -5توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب ،وتوثيق النصوص من مصادرها األصيلة..
-6شرح األلفاظ الغريبة والمصطلحات الغامضة في البحث.
-7مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من األدلة واألقوال في المسألة مرجحًا ما أراه راجحًا بالحجة والدليل.

سا  :الدراسات السابقة:
ساد ً
الدراسات السابقة ،:وسأذكر بعض هذه الدراسات على سبيل المثال ال الحصر:
 -1منكرات األفراح ،غانم غالب غانم ،كتاب الكتروني.
 -2بدع ومنكرات األفراح ،ندى أبو أحمد ،سنة 8341ه6182-م.
 -3أحكام الوليمة في الفقه اإلسالمي ،د.اسماعيل شندي ،بحث منشور في مجلة جامعة القدس المفتوحة ،عدد 68تشرين أول
6181م.
 -4حضور الدعوة المشتملة على بعض المعاصي ،علي بن عبد الرحمن ديبس 8381 ،ه6112-م.
 -5أحكام الوليمة ،عبد العزيز بن سعد الدعيس.
 -6حكم إجابة الدعوة لوليمة العرس ،د .عبد العزيز الفوزان.
 -7من دعي إلى وليمة وفيها منكرات ،فهد بن أحمد السالمة 82 ،رجب 8346ه ،بحث منشور في موقع المسلم.
 -8فص الخواتم فيما قيل في الوالئم ،محمد بن طولون.
 -9األعياد والوالئم في أندونيسيا أحكامها وآدابها في الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستير ،محمد نور خازن الصديق8342 ،ه-
6183م ،جامعة المحمدية،سواكرا.
 -11كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة ،محمد نصر الدين األلباني.
على الرغم من كثرة األبحاث في هذا الموضوع ا لمطروح فلم أجد من كتب في هذا الموضوع وتناوله من جوانبه المختلفة
سوى بعض الفتاوى المنشورة على شبكة اإلنترنت.

سابعا ً :خطة البحث :تتألف الدراسة من مقدمة ،وأربع مباحث ،وخاتمة:
أما المقدمة ،فعرض الباحث فيها :أسباب اختيار الموضوع وأهدافهومشكلتهوأسئلته وأهمية ومنهجه والدراسات السابقة و
خطة البحث.
المبحث األول :الوليمة لغة واصطالحًا.
المبحث الثاني :شروط حضور الوليمة ،والداعي والمدعو إليها.
المبحث الثالث  :مخالفات الشرعية في الوليمةومناسباتاألعراس
المبحث الرابع :حكم الحضور في أماكن المنكرات.
المبحث الخامس:حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة.
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الخاتمة وفيها:أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
المبحث األول:
واصطالحا
الوليمة لغة
ً
أوالً :تعريف الوليمة لغة.
الولم ،والولم:حزام السرج والرحل وحبل يشد من التصدير والولم:القيد ،والولم:تمام الشيء واجتماعه ،وأولم الرجل:إذا
اجتمع خلقه وعقله()2وتطلق عند بعض أهل اللغة على طعام العرس والذي عند اإلمالك النقيعة )3(.وتُ ْ
طل َ ُ
ق في قول الجمهور
()4
س خاصة ،وعلى غيره بقيد .قال الخليل بن أحمد :الوليمة :طَ َعا ٌم يُتَّ َخ ُذ َعلَى عُرْ س"( ،)5وقال ابن
منهم على طعام العُرْ ِ
فارس ":وأهل اللغة يقولونَ :
س وليمة"( .)6وقال ابن منظور ":قال أبو عبيد :سمعت أبا زيد يقول :يُ َس َّمى الطَّ َعا ُم
ط َعا ُم العُرْ ِ
()7
س َولِ ِي َمة :أن الزوجين يجتمعان،
اإل ْم ِ
س ال َولِ ِي َمة ،والذي ِع ْن َد ِ
الك النَّقِ ِي َعة" وسبب تسمية طعام العُرْ ِ
ال ِذي يُصْ نَ ُع ِع ْن َد العُرْ ِ
فسُم َي الطعا ُم الذي يُصنع ابتهاجا ً بهذه المناسبة َو ِل ِي َمة ،من ال َو ْل ِم :وهو ال َج ْمعُ ،واالجتماع وتمام األمر()8وقيل :ال َو ِل ِي َمةُ ُك ُّل

صنِ َع لِعُرْ س َو َغي ِْر ِه.
طَ َعام ُ
يبدو واضحاً مما سبق أن علماء اللغة متفقون على أن لفظ ال َو ِل ِي َمة يُطلق على الطعام الذي يُصنع لمناسبة ،لكنهم اختلفوا في
نوع هذه المناسبة :فمنهم من أطلق ،ولم يُسم مناسبة بعيْنها ،معتبراً أن كل طعام يُصنع لعُرْ س أو لغيره يُس َّمى َولِي َمة ،ومنهم
()2

هتذيب اللغةاألزهري منصور حممد بن أمحد)،(393/66حتقيق  :حممد عوض مرعب ،الطبعة  :األوىل3006،م.دار النشر  :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت لبنان .ومعجم املقاييس اللغة ،(640/5 )،والصحاح تاج اللغة ) ،(3064/6ولسان العرب البن منظور )،(542/63

الرزاق احلسيين  ،أبو الفيض.(56/24)،حتقيق
والقاموس احمليط )،(6651/6تاج العروس من جواهر القاموس َّ
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
للزبيديّ ،
 :جمموعة من احملققني،الناشر  :دار اهلداية.

العروس.
تاج العروس من جواهر القاموس (.(56/24حتقيق  :جمموعة من احملققني،الناشر  :دار اهلداية.
()3
حممد بن مكرم األفريقي املصري  ،)542/63( ،الطبعة األوىل،الناشر  :دار صادر – بريوت لبنان.و معجم املقاييس
()4
لسان العرب البن منظور ّ
اللغة ،)640/5( ،القاموس احمليط ،)6651/6( ،تاج العروس ،)53/24( ،هتذيب اللغة.)393/66( ،
كتاب العني لل فراهيدي أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري ،)244/1( ،حتقيق :د مهدي املخزومي ،د إبراهيم
()5
السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
السالم حممد َه ُارون الطبعة  6432 :هـ = 3003م.
()6
معجم املقاييس اللغةالبن فا ِرس أبو احلسني أمحد بن زَك ِريّا .)640/5(، ،حتقيق  :عبد َّ
الناشر  :احتاد الكتاب العرب.
لسان العرب.)542/63( ،
()7
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلللمرداوي عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان الدمشقي الصاحلي،
()8
،)266/1( ،الطبعة  :الطبعة األوىل 6469هـ،الناشر  :دار إحياء الرتاث العريب بريوت ـ لبنان .واملطلع على ألفا املقنع ،حملمد بن أيب الفتح
بن أيب الفضل البعلي ،أبو عبد اهلل ،مشس الدين ،)299/6( ،حتقيق :حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب ،الطبعة :الطبعة األوىل 6432هـ
  3002م ،الناشر :مكتبة السوادي للتوزيع.446
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س ،أو اإلمالك ،فأطلق لفظ ال َولِي َم ِة على الطعام الذي يُصنع فيهما فحسب ،بينما ذهب الجمهور
من قيد هذه المناسبة بالعُرْ ِ
س خاصة ،أما غيره من األطعمة التي تُصنع
منهم إلى أن ال َولِي َمةَ إذا أطلقت فإنها تَختَص بالطعام الذي يُصنع في العُرْ ِ
لمناسبات أخرى ،فيمكن أن يطلق عليها لفظ ال َو ِلي َم ِة بقيد.
ثانيًا :الوليمة في االصطالح:
ذهب جل الفقهاء من الحنفية()9والمالكية()10والشافعية()11والحنابلة()12إلى أنها تختص بطعام العرس دون غيره.لذا كما
س خاصة"()13وقال
أسلفت في تعريف اللغوي يالحظ ال يختلف عن قول أهل اللغة .قال الدردير ":ال َولِي َمة هي طعام العُرْ ِ
()16
س خاصة ،ال يقع هذا االسم على غيره"()14وقال بعض الحنفية( )15والشافعية،
ابن قدامة ":ال َولِي َمة اسم للطعام في العُرْ ِ
في قول ،في رواية :إن ال َو ِلي َمة تقع على كل طعام لسرور حادث .جاء في مغني المحتاج قوله ":وهي تقع على كل طعام
يُتخذ لسرور حادث؛ من عُرْ س ،وإمالك وغيرهما ،لكن استعمالها مطلقة في العُرْ س أشهر ،وفي غيره بقيد"

()17

وقول

ا لجمهور هو ما أميل إليه ،ألنه يتفق مع قول جمهور أهل اللغة ،العارفين بموضوعات اللغة ،وبلسان العرب قال ابن
َرسْالن ":وقول أهل اللغة أقوى ،ألنهم أهل اللسان ،وهم أعرف بموضوعات اللغة ،وأعرف بلسان العرب()18وألن
استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى يجعلها تتناسب والموضوعات التي سوف يتناولها هذا البحث ،والتي عالجها الفقهاء
()19

حينما بحثوا موضوع ال َو ِلي َم ِة

إضافة إلى أن اللغويين والفقهاء قد وضعوا لألطعمة التي تُصنع في المناسبات األخرى

س،
س تسميات أخرى غير ال َولِي َمة( ،)20فس ُّموا ما يُصنع للختان :ال َع ِذي َرةَ ،وللوالدة :ال ُخرْ َ
من غير العُرْ ِ

()9
()10
()11

رد احملتار على "الدر املختار  :شرح تنوير االبصار"البن عابدين ،حممد أمني بن عمر (.)247/5
الشرح الكبري للدردير أبو الربكات أمحد بن حممد العدوي .)227/3( ،
مغين احملتاج إىل معرفة ألفا املنهاج للشربيين (.)402/4

()12

املغين يف فقه اإلمام أمحد الشهري البن قدامة المقدسي أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين  ،بدون التاريخ
الطبع ( ،)315/6كشاف القناع للبهويت (.)656/6
الشرح الكبري للدردير.)227/3( ،
املغىن.)376/7( ،
رد احلتار.)247/5( ،
مغىن احملتاج.)402/4( ،
املرجع السابق نفس اجلزء والصفحة.
تكملة اجملموع.)75/61( ،
إذا ثبت أنه تغري العرف وأصبح الناس يطلقون لفظ الوليمة على مناسبات اليت تشاهبها فال مانع من ذلك ألن العرف ال يتعارض مع التطور
والرقي اللغوي كما هو معروف لدى اجلميع.
معجم العني ،)673/6( ،مجهرة اللغة ، )592/3( ،العباب الزاخر واللباب الفاخر ،لرضي الدين احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر العدوي
العمري القرشي الصغاين احلنفي.)93/6( ،

()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19
()20
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الح َذاقَ،
اق الصبيِ :
ولبناء الدار :ال َو ِكيِ َرةَ ،ولقدوم الغائب :النَّقِيِ َعةَ ،)21( ،وللمأتم :ال َو ِ
ضيِ َمةَ ،وألجل الولد :ال َعقِيِقَةَ ،وعند ِح َذ ِ
وما يُتخذ لسبب أو غير سببَ :مأ ُدبَة

()22

ثالثا :شروط حضور الوليمة ،والداعي والمدعو إليها.
أوالً :شروط حضور الوليمة:هناك شروط التى ال بد من توافرها لحضور مائدة الطعام ،و هي كالتالي:
.1أن يكون الداعي مسل ًما

(.)23

فإذاكانت الدعوة من ذمي فللفقهاء ،فيها آراء منها عدم وجوب اإلجابة ،وهو الرأي الراجح عند المالكية ،ورواية عند
الشافعية ،والحنابلة( ،)24ذلك أن اإلجابة -كما هو معروف معهود فيها نوع من المواالة واإلكرام ،وتوطيد العالقة وتأكيد
المودة والمحبة واألخوة وما إلى ذلك ،وبما قد يحدث من اختالط طعامهم بالمحرمات والنجاسات مما ال يأمن منها المرء
المسلم .إال أن الراجح واألصح جواز إجابتهم وهو ما اختاره اإلمام المرداوي رحمه هللا

(.)25

ي )(إِلَى ُخب ِْز َش ِعير َوإِهَالَة َسنِخَة ،فَأ َ َجابَهُ»
ودليله على ذلك ما روى اإلمام أحمد ع َْن أَنَس « ،أَ َّن يَهُو ِديًّا َدعَا النَّ ِب َّ

()26

وجه الداللة هنا قبوله )(دعوة اليهودي .ويبدو أن المسألة راجعة إلى المصلحة الحاصلة من قبول دعوة الذمي وعدم
قبولها ،فإن كان فيها تأليف لقلبه ،ومساعدة على تحقيق األمن في المجتمع وتعاون من فيه-بمختلف عقائدهم -على رعاية
المصلحة العامة ودفع المضرة ،وبيان روح االسالم السمح ومحبة المؤمنين الخير لغيرهم-فالزيارة في هذه الحالة وقبول
الدعوة ال شك أنها أفضل من ردها ،وفي مقابل هذا قد ال يكون مستحسنًا قبول الدعوة في ظروف تتسبب من ضرر
للمجتمع ،وتجلب اتفاق بين ابنائه ،ويظهر قابل الدعوة وكأنه يماني طرفًا على آخر.
.2أن يكون المدعو مسل ًما ،فال تجب على الكافر إجابة.)27(.

()21لسان العرب.)542/63( ،
املرجع السابق اجلزء والصفحة.
()22
مواهب اجلليل لشرح خمتصرللحطايب اخللياللشمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب  ،)377/7( ، ،حتقيق
()23
 :زكريا عمريات،الطبعة  :طبعة خاصة 6432هـ 3002 -م،الناشر  :دار عامل الكتب.
ومغىن احملتاج ،)406/4( ،وغاية البيان ،)367/ ،6( ،املغىن ( ،)601/1واملبدع البن مفلح ( ،)616 ،610/7وكشاف القناع (،)651/6
واإلنصاف (.)230/1
ينظر :مواهب اجلليل للحطاب ،)2/4( ،مغىن احملتاج( ،)406/4غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ،للشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد
()24
بن محزة شهاب الدين الرملي )367/6( ،دار املعرفة – بريوت ،تكملة اجملموع ،)13/61( ،املغىن ،)371/7( ،املبدع )322/5( ،كشاف
القناع ،)651/6( ،اإلنصاف.)269/1( ،
ينظر :اإلنصاف.)230/1( ،
()25
املسند أمام أمحد () 434/30وقال حمققه  :إسناده صحيح على شرط مسلم ،رجاله ثقات رجال الشيخني غري أبان -وهو ابن يزيد العطار-
()26
فمن رجال مسلم .يراجع حاشية مسند اإلمام أمحد بن حنبل .434 /30
الشرح الكبري للدردير ،)227/3( ،ومواهب اجلليل ،)2/4( ،واملغىن البن قدامة ( ،)607/1واملبدع ،)610/7( ،وكشاف القناع،
()27
( ،)655/6واإلنصاف.)269/1( ،
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هذا بناء على رأي من يرى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة –أي باألوامر والنواهي -مطلقًا وهو قول اإلمام أحمد
في رواية عنه ،واإلمام الشافعي وهو اختيار أبي حامد اإلسفراييني من الشافعية وهو مذهب كثير من األحناف

()28

.3أن يكون المدعو معينًا.
ذلك بأن يدعو صاحب الوليمة رجالً بعينه أو جماعة معينين

()29

فأما إن قال :يأيها الناس ،أجيبوا إلى الوليمة فقط ،أو قال

ُ
شئت ،لم تجب في هذه الحالة اإلجابة ولم تستحب.)30(.
رسول الداعي:أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من
وذلك أنه لم يحدد ولم يعيينأحدًا بعينه ،)31(.وللمدع ّو في هذه الحالة أن يدعو غيره-ممن يرى أنهم ال يثقلون على صاحب
البيت أو الدعوة-بعد استذان صاحب الدعوة ،وقد فعل هذا رسول هللا )(فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أَ ِبي
ار يُقَا ُل لَهُ :أَبُو ُ
هللا )(فَ َع َرفَ ِفي
اري ،قَا َلَ :كانَ َر ُج ٌل ِمنَ ْاألَ ْن َ
َم ْسعُود ْاألَ ْن َ
ش َعيْبَ ،و َكانَ لَهُ ُغ َال ٌم لَحَّا ٌم ،فَ َرأَى َرسُو َل ِ
ص ِ
ص ِ
صنَ َع،
س َخ ْم َسة ،قَا َل :فَ َ
ي )(خَا ِم َ
َوجْ ِه ِه ْالجُوعَ ،فَقَا َل لِ ُغ َال ِم ِهَ :و ْي َحكَ ،اصْ نَ ْع لَنَا طَ َعا ًما لِ َخ ْم َس ِة نَفَر ،فَإِني أُ ِري ُد أَ ْن أَ ْد ُع َو النَّبِ َّ
اب ،قَا َل النَّ ِب ُّي )« :(إِ َّن هَ َذا اتَّبَ َعنَا ،فَإِ ْن ِش ْئتَ أَ ْن تَأْ َذنَ لَهُ،
س َخ ْم َسة َواتَّبَ َعهُ ْم َر ُجلٌ ،فَلَ َّما بَلَ َغ ْالبَ َ
ي )(فَ َدعَاهُ خَا ِم َ
ثُ َّم أَتَى النَّ ِب َّ
هللا ...الحديث)32(...ففي هذا الحديث الشريف بيان أن المدعو اذا تبعه رجل
َوإِ ْن ِش ْئتَ َر َج َع» ،قَا َلَ :ال ،بَلْ آ َذنُ لَهُ يَا َرسُو َل ِ
بغير استدعاء ينبغى له أن اليأذن له وينهاه واذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه وأن صاحب
الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذى الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون
جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك فان خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له وينبغى أن يتلطف فى
رده ولو أعطاه شيئا من الطعام ان كان يليق به ليكون ردا جميال كان حسنا
.4أن يكون المدعو غير قاض.

()33

(.)34

ولعل األئمة عليهم رحمة هللا إشترطوا هذا الشرط لكى ال تتعطل مصالح الناس بغياب القاضي عن مجلسه الذي يجرى فيه
التقاضي ،وقال البهوتي رحمه هللا":لعله في مظنة الحاجة إليه لدفع ما هو أهم من ذلك(.)35

()28
()29
()30
()31
()32

ينظر :املسألة بالتفصيل يف  :حاشية الصنعاين البن امللقن ( ، )372 /2اإلعالم بفوائد عمدة األحكام – (  )69/6من طبعة  :دار العاصمة
للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية.
غاية البيان شرح زبد ابن رسالن للعامل الفاضل مشس الدين حممد بن أمحد الرملي األنصاري الشافعي الصغري (.)367/6بدون تاريخ الطبع.
ينظر :تكملة اجملموع ،)16/61( ،اإلنصاف للمرداوي.)269/1( ،
ينظر :املغىن ،)645/7( ،كشاف القناع ،)651/6( ،تكملة اجملموع.)13/61( ،
اب إِ ْذ ِن ص ِ
أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب :األشربة ،باب ما يـ ْفعل الضَّيف إِ َذا تَبِعه َغيـر من دعاه ِ
استِ ْحب ِ
ِ
اح ِ
ب الطَّ َع ِام
َ ُ َ َ َُ ْ ُ
َ
َ ُ ُْ َ ْ َ َ ُ َ
ب الطَّ َعامَ ،و ْ َ
صاح ُ
لِلتَّابِ ِع حديث رقم (.)6501 /2 ( ، )3025

()33

يراجع :املنهاج شرح صحيح للنووي مسلم بن احلجاج،أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري  .)17/7(،الطبعة الطبعة الثانية ،6293 ،الناشر :

()34
()35

دار إحياء الرتاث العريب – بريوت لبنان.
تكملة اجملموع ،)16/61( ،واإلنصاف.)269/1( ،
كشاف القناع.)656/6( ،
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ولذا إذا ثبت أن ذلك ال يتسبب في تعطيل هذه الواجبات فحينئذ تجب عليه الحضور واإلجابة كسائر الناس وهللا أعلى
وأعلم.ولعل سببًا آخر يرد في حظر حضور القاضي الدعوات الطعام ،وهو أن يقضي بين أشخاص بينهم من دعاه إلى
طعامه ،وهو احتراز حسن ،وإن كان ال ينبغي إطالقه بحيث ال يجيب القاضي إذا وجه إليه دعوة.
.5أن تسبق الوليمة دعوة تطلب من المدعو الحضور.

()36

فليسأل حد أن يحضر دعوات الطعام بدون أن يسبق له الدعوة صريحة أو بالكناية أو االشارة الواضحة ،أما أن يدعو نفسه
فهو الطفيلي الذي يأكل سحتًا ويدخل في بطنه حراما.
()37

.6أن يكون صاحب الوليمة دعوة ممن يحرم هجره.

فإن كان ممن يهجر شرعًا ،كظالم وصاحب البدعة فال يجوز حضور مائدته)38(.إال لمن قصد الرد واإلنكار عليه ،فحينئذ
يجوز له الحضور.
.7أن يكون كسب الداعى حالالً فتحرم إجابة من كان ماله خبيثًا حرا ًما.

(،)39

فإن كان مال صاحب الدعوة مختلطَّا ،إلى فيه الحالل والحرام ،ولكن غلب على ماله الحالل ،يبيع سلعًا كثيرة حالالً ،وإلى
جانبها يبيع السجائر وهي خبيثة وكسبها خبيث ،فهذا تجاب دعوته ،وتحضر مائدته ،وإن كان الغالب األعم على مال
الداعي إلى الطعام هو المال الحرام كمن يتاجر في الخمر وأكثر ماله منها ،فهذا تتجنب موائده ودعواته ،ويفضَّل بيان
سبب االعتذار عن عدم حضور موائده أم ًرا المعروف ونهيًا عن المنكر بأسلوب مالئم وطريقة مناسبة.
.8أن ال يقصد الداعي بفعل الوليمة إظهار التفاخر ،)40(.ومع أن هذا األمر داخل في النية التي يعلمها هللا تعالى ،إال أن
هناك عالمات وتصرفات قد تظهر من الداعى تكشف عن هذا األمر ،كأن يكثر الحديث عن موائده والطاعمين في بيته
والجوعى الذين سد جوعتهم ،فمثل هذا يُنتدب ترك موائده وعدم االجابة لدعواته ،وهللا أعلم.
.9أال يقف على رؤوس اآلكلين ينظر إليهم

()41

ألن ذلك قد يؤذيهم ،فقد روي أن أعرابيًا أكل مع سليمان بن عبد الملك فرأى سليمان في لقمة األعرابي شعرة فقال له:أزل
()42

الشعرة عن لقمتك فقال له األعرابي:أ تنظر إلي نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟وهللا ال أكلت معك!
.11أال يخص بها األغنياء.

()36
()37
()38
()39
()40
()41
()42
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()43

مغين احملتاج للشربيين (.)261/4
مغىن احملتاج( ،)406/4كشاف القناع ،)655/6( ،واإلنصاف.)261/1(: ،
اإلنصاف.)261/1( ،
ينظر :مغىن احملتاج ،)345/2( ،وغاية البيان ،)262/6( ،واحمللى.)46/9( ،
الشرح الكبري ،)221/3( ،ومغىن احملتاج( ،)406/4واملبدع ( ،)610/7وكشاف القناع.)657/6( ،
مواهب اجلليل ،)4/4( ،والشرح الكبري (.)221/3
اجلامع ألحكام القرآن الكرمي للقرطيب أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين  .)55-56/9( ،حتقيق :
مسري البخاري،الطبعة  6432 :هـ ،3002 /م الناشر  :دار عامل الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
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وذلك لما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال:قال رسول هللا )«(شَرُّ الطَّ َع ِام طَ َعا ُم ْال َولِي َم ِة ،يُ ْدعَى لَهَا
ْاألَ ْغنِيَا ُء َويُ ْت َر ُ
ك ْالفُقَ َرا ُء» ()44وقال عبدهللا بن مسعود":إذا ُخصَّ الغني وتُرك الفقير أمرنا أن ال نجيب"()45وكان أبو
هريرة يقول"أنتم العاصون في الدعوة تدعون من ال يأتي ،وتدعون من يأتي"()46وكل هذا يدل على عدم الحضور إذا
كان فيها نوع من هذا القبيل.ولعل هذا خاص بأعراف بعض البيئات في الوليمة وقد ال يكون عادتهم في مناسبات أخرى
غير وليمة العرس ،وهذا يعني أن زوال هذا الحال-أن االكتفاء بدعوة األغنياء.
.11أن ال يكون في الطريق خوف أذى.
كنحو عدو يؤذيه ،فإن وجد شيء من هذا ونحوه ،فال تجب اإلجابة عندئذ)47(.وهذا خاضع للقاعدة الثابتة من أن دفع الضرر
مقدم على جلب المنفعة.وهذا مما يدخل في دائرة األعذار الشرعية التي تغير أو تخفَّف ألجلها األحكام.
ضا لغيره.
.12أن ال يكون المدعو
مريضا ،أو ممر ً
ً

()48

.13أن يكون الداعي مطلق التصرف.
()49

فال يجاب من حجر عليه لصبا أو جنون أو سفه ،إن أذن وليه ،ألنه مأمور بحفظ ماله ال بإتالفه.
.14أن ال يكون في موضع المائدة ممن يتـأذى المدعو بوجوده.

()50

كمن شأنهم الوقوع في أعراض الناس ،إن وجد هؤالء وأمثالهم فهو معذور في التخلف عن الحضور.
.15أن ال يكون الحضور لخوف من الداعي أو طمع في جاهه أو إعانته على باطل.

()51

.16أن ال يتعين على المدعو حق يتأخر بحضور الوليمة.
كأداء شهادة وصالة جنازة أو يكون مشغوالً بحفظ ماله أومال غيره.

()52

.17أن ال يكون المكان بعيدًا بعدًا يشق على المدعو.
()53

فإن كان كذلك جاز التخلف عن الحضور.
()43
()44
()45
()46
()47
()48
()49
()50
()51
()52
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مواهب اجلليل ()/2/4ومغىن احملتاج ( ،)406/4و غاية البيان ( )367/6واإلنصاف (.)261/1
أخرجه البخاري يف باب من أجاب إىل كراع ،حديث رقم ( ،)276/2( ،)3077ومسلم يف باب األمر بإجابة الداعي إىل دعوة ،حديث رقم
( ،)6066/3( ،)601والبيهقي يف السنن الكربى ،باب إتيان دعوة الوليمة حق حديث رقم (.)437/7( ،)64636
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البن حجر أمحد بن علي أبو الفضل العسقالين الشافعي
 .) 346/9( ،حتقيق  :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،الناشر  :دار املعرفة  -بريوت 6279 ،
املرجع السابق واجلزء والصفحة.
الشرح الكبري ( ،)221/3ومغىن احملتاج ،)406/4( ،و تكملة اجملموع (.)13/61
الشرح الكبري ( ،)221/3وتكملة اجملموع ( ،)13/61وكشاف القناع.)657/6( ،
مغىن احملتاج ( ،)406/4وغاية البيان (.)367/6
الشرح الكبري ( ،)227/3ومغىن احملتاج (.)406/4
مغىن احملتاج ( ،)406/4وغاية البيان (.)367/6
الشرح الكبري ( ،)221/3ومغىن احملتاج ،)406/4( ،وتكملة اجملموع (- ،)13/61وكشاف القناع (.)657/6
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صا لم يأذن له المستأجر ألن منافعه مملوكة لغيره
.18أن ال يكون المدعو أجي ًرا خا ً

)54(.

.19أن يكون الجو مناسبًا.
فإن كان حارًا أوباردًا ،أو ممط ًرا ،أوكانت األرض موحلة بحيث يجد المدعو المشقة في الحضور لم يجب عليه ،ألن هذه
()55

األمور من األعذار التي تبيح ترك الجماعة فتبيح ترك اإلجابة.

.21أن تخلو الوليمة من األمور التي تعد معصية في نظر الشارع الحكيم.

()56

مثألن يوجد هناك من مضحك بفحش أو كذب ،أو كان فيها الخمر وغير ذلك مما ال خالف في كونه معصية.وهذا من
األداب المتعلقة بمن يدعو الناس إلى طعامه ،وليس شرطا في قبول الدعوة ،وإن كان يفضَّل هجرانه الموائد التى يُعرف
عن أصحابها مخالفة األوامر واألداب عامة ،وعلى الطعام خاصة.
ثانيًا :شروط الداعي إلى الوليمة:
وأما الشروط الشرعية المعتبرة في الداعي إلى الوليمة فستة شروط فهي كالتالي:
.1أن يكون بال ًغا يصح منه اإلذن والتصرف في ماله.
.2أن يكون عاقالً ،ألن المجنون لفقده التمييز أسوأ حاالً من الصغير في فساد إذنه ورد تصرفه.
.3أن يكون رشيدًا يجوز تصرفه في ماله ،فإن كان محجو ًرا عليه لم تلزم إجابته.
.4أن يكون ح ًرا .ألن العبد ال يجوز تصرفه ،فلم تلزم إجابته.
.5أن يكون مسل ًما تلزم مواالته في الدين.
.6أن يصرح بالدعاء إما بقول أو مكاتبة ،أو مراسلة مثل أن يقول أسألك الحضور أو أحب أن تحضر".

()57

ثالثًا :شروط المدعو إليها
وأما الشروط التي في المدعو إلى الوليمة فخمسة شروط هي:
.1البلوغ :بأن يكون بال ًغا.
.2العقل :بأن يكون عاقالً.
.3الحرية بأن يكون حرا ،ألن العبد ممنوع من التصرف بحق السيد.
()53
()54
()55
()56

()57
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الشرح الكبري (.)221/3
كشاف القناع.)657/6( ،
الشرح الكبري ( ،)227/3ومغىن احملتاج ( ،)406/4وتكملة اجملموع ( ،)13/61وكشاف القناع (.)657/6
اإلختيار لتعليل املختار للموصلي احلنفي عبداهلل بن حممود بن مودود ( ،) 677/4وعليه تعليقات لفضيلة املرحوم الشيخ حممود أبو دقيقة ،دار
الكتب العلمية بريوت لبنان ،وتبيني احلقائق شرح كنزالدقائق لفخرالدين عثمان بن على الزيلعي احلنفي ( ،)62/5الطبعة األوىل باملطبعة الكربى
األمريية ببوالق مصر املعزية سنة  6262ه.والتنبيه يف الفقه الشافعي أليب اسحاق امللقب جبمال الدين ،فقيه صويف (ص )659بدون تاريخ
الطبع ،وتكملة اجملموع ( ،)16/61واملغىن ( ،)660/1واملبدع ( ،)614 ،616/7واإلنصاف (.)261/1
احلاوي الكبري للعالمة أبو احلسن املاوردى ( ،) 661/9دار النشر  :دار الفكر ـ بريوت لبنان وأسىن املطالب يف شرح روض الطالب
(.)334/2
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.4أن يكون مسل ًما.
.5أن ال يكووون لووه عووذر مووانع موون موورض أو تشوواغل بموورض أو إقامووة علووى حفووظ مووال أو خوووف موون عوودو علووى نفووس أو
مال)58(".بعد كل ما سبق من شروط إجابة الدعوة
المبحث الثالث :
مخالفات الشرعية في الوليمة ومناسبات األعراس
أما منكرات األعراس فهي قسمان :مخالفات في الزينة لها ،ومخالفات في ليلة الزفاف نفسها ،أما مخالفات الزينة فهي
كثيرة ،من أهمها ما يلي:
-1لبس غير الكاسي من الثياب بالنسبة للنساء حتى إن الداخل ألسواقنا ليرى ألبسة عجيبة يستنكر العقالء فضالً عن ذوى
اإليمان أن تلبسها النساء ،ثياب رقيقة وأخرى عارية تبدي جز ًءا من المرأة ،وألبسة مخرمة وكذا القصيرة والمفتوحة من
الجوانب والضيقة التي تصف حجم األعضاء ،وحدث وال حرج عن البناطيل والصدور والنحور بادية وأسافلها مفتحة،
والحجة :موديل العصر ونحن أمام النساء .يا سبحان هللا ،أين ّ
ار لَ ْم
هن مما جاء في مسلم يقول )ِ « : (
ص ْنفَ ِ
ان ِم ْن أَ ْه ِل النَّ ِ
أَ َرهُ َما قَ ُّ
يال ٌ
ات َمائِ َال ٌ
َاريَ ٌ
اسيَ ٌ
ت ُم ِم َ
ت ْال َمائِلَ ِةَ ،ال يَ ْد ُخ ْلنَ ْال َجنَّةَ َو َال
ال أَ ْسنِ َم ِة ْالب ُْخ ِ
ط ،» :وذكرَ « :و ِن َسا ٌء َك ِ
ت ُر ُءو ُسه َُّن َكأ َ ْمثَ ِ
ات ع ِ
وج ُد ِم ْن َك َذا َو َك َذا» ()59؟!وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو الرتفاع
يَ ِج ْدنَ ِري َحهَاَ ،وإِ َّن ِري َحهَا لَتُ َ
الغدائر فوق رءوسهن وتكثيرها بما يضفرن مع شعورهن حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام ،ورد
في تفسير كاسيات عاريات أنها تستر بعض بدنها وتكشف بعضه ،أو تلبس ثوبًا رقيقًا تصف بدنها .وفي جواب اللجنة
الدائمة لإلفتاء لمن تلبس ما شاءت مما سبق وتحتج أنها أمام النساء قالت اللجنة :وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة ال
تبدي للمرأة إال ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ،وأما التوسع
في الكشف فع الوة على أنه لم يدل دليل على جوازه ،فهو طريق لفتنة المرأة وتشبه بالكافرات والبغايا الماجنات في
لباسهن ،وقد ثبت عن النبي )َ «:(م ْن تَ َشبَّهَ بِقَوْ م فَهُ َو ِم ْنه ُْم»()60ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا" :البسة البنطلون تدخل
ار» اآلنف الذكر حتى ولو كان واسعًا فضفاضًا.
في حديثِ « :
ص ْنفَ ِ
ان ِم ْن أَ ْه ِل النَّ ِ
-2عدم التزام الحجاب الشرعي ،بل أصبح الحجاب ذاته عند بعضهن تج ّمل ومباهاة ،وذلك بلبس العباءات المطرّزة
وأغطية الوجه المخالفة للشرع والنقابات الواسعة ووضع العباءة على الكتف ولبس الكاب وغيرها،

( )58احلاوي الكبري ( )661/9بتصرف يسري.
()59أخرجه البيهقي يف سنن الكربى يف كتاب الصالة ،باب الرتغيب ىف أن تكثف ثياهبا أو عجعل حتت درعها ثوبا إن خشيت أن يصفها درعها،حديث
رقم  .361/2200،4قال البغوى :قيل :معناه أهنن يعظمن روءسهن باخلمر والعمائم حىت تشبه أسنمة البخت -اجلِمال -وقيل :يطمحن إىل الرجال ،ال
يغضضن من أبصارهن ،وال ينكسن رءوسهن .شرح السنة .373 /60
الصوف  ،646/5حديث رقم ( )4026قال حمققه :حسن صحيح :اإلرواء
( )60أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب اللّباس باب يف لبس الشعر و ُّ
( ])6359يف إسناده :عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ،وهو ضعيف.
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وما سبق فتاوى العلماء فيه ظاهرة واضحة بالحرمة ،ال يعرض عنها إال المكابرون الذين يستمدون تحليلها من أهوائهم
ورغباتهم والحجة :ال أظن أنه حرام ،وماذا فيها؟!
-3ما تفعله كثير من المتزوجات من لبس ثياب بيضاء تس ّمى التشريعة ،وربما كانت طويلة وال تستطيع المشي بها حتى
يحمله معها عدد من النساء ،وتلبس معها ش ّرابًا أبيض وقفازين أبيضين ،وهي من األعراف الفاسدة الدخيلة على المسلمين،
ناهيك ما فيها من الرياء والسمعة واإلسراف والتبذير ،تُشرى بغالي األثمان من أجل أن تلبس مرة واحدة ولمدة ساعـات،
س ِرفِينَ ﴾( )61ففي هذه اآلية الكريمة النهي عن اإلسراف ،إما في التصدق ،أي :ال تعطوا فوق
س ِرفُوا إِنَّهُ ال يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْ
﴿ َوال تُ ْ
المعروف.
-4المبالغة في تفصيل الثياب من الحاضرات والمباهاة بها لمجرد أن تلبس مرة واحدة في إحدى المناسبات ،والراقية من
تلبس األغلى ونسيت حساب العلي األعلى.
-5ومن المخالفات بالنسبة للرجال إسبال الثياب والمشالح إلى أسفل الكعبين ،وقد أخرج مسلم في صحيحة أن النبي )(
ث َال يُ َكل ُمهُ ُم َّ
قال« :ثَ َال ٌ
هللاُ يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِةَ ،و َال يُزَكي ِه ْمَ ،و َال يَ ْنظُ ُر إِلَ ْي ِه ْمَ ،ولَهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌمَ :م ِل ٌ
ك َك َّذابٌ َ ،و ْال َعا ِئ ُل ْال ُم ْستَ ْك ِبرَُ ،وال َّش ْي ُخ
ال َّزانِي »( )62منهم المسبل إزاره.ال يكلّمهم بغير واسطة ،استهانةً بهم ،وقيل :معنى ذلك اإلعراض عنهم ،والغضب
()63

عليهم،

اش َمةَ َو ْال ُم ْستَوْ ِش َمةَ»
صلَةََ ،و ْال َو ِ
صلَةَ َو ْال ُم ْستَوْ ِ
-6لبس الباروكة وهي حرام فهي واصلة ،وصح عن النبي )«:(لَ َعنَ ْال َوا ِ
()64وجه الداللة من هذا الحديث الشريف فيه داللة على تحريم الوصل ،ولعن الواصلة و المستوصلة مطلقا؛ سواء كانت
مزوجة أو غير مزوجة ،وسواء كانت من ذوات الريب أم ال .وسواء كان شع ًرا لمحرم أو غيره ،وسواء كان من شعر
آدمي أو غيره.
-7الذهاب إلى محالت تصفيف الشعر ووضع المساحيق وهي ما تس ّمى بالكوافيره ،فتدخل المرأة في مكان ال يؤ َمن عليها
فيه ،بل قد تصوَّر وهي ال تعلم ،بل بعضهن تبدي من جسدها ما ال يح ّل بحجة التنظيف ،وهللا المستعان.
-8قص الشعور أو تسريحها على وجه يشبه ما عليه الكافرات وهذا محرم ،أو تجمع الشعر بطريقة مائلة فوق رأسها
ت ْال َما ِئلَ ِةَ ،ال يَ ْد ُخ ْلنَ ْال َجنَّةَ»
ال أَ ْس ِن َم ِة ْالب ُْخ ِ
فتدخل في وعيد نبيهاُ « :ر ُءو ُسهُ َّن َكأ َ ْمثَ ِ

( )61سورة األنعام ،اآلية.646:
( )62أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب اإلميان،باب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار ،واملن بالعطية ،وتنفيق السلعة باحللف ،وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم
اهلل يوم القيامة ،وال ينظر إليهم ،وال يزكيهم وهلم عذاب أليم،حديث رقم  .602/601،6قال حمققه:إسناده صحيح.
( )63البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج،حملمد بن علي بن آدم بن موسى اإلتيويب الولوي ،319/2،الطبعة :األوىل6435( ،
  6425هـ) ،الناشر :دار ابن اجلوزي.ِ
()64أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اللِّبَ ِ
الزينَة ،باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمصة واملتفلجات واملغريات
اس َو ِّ
خلق اهلل ،حديث رقم [ ،6577/3634،2ش (الواصلة) هي اليت تصل الشعر بشعر آخر .سواء اتصل بشعرها أو بشعر غريها( .املستوصلة) هي اليت
تأمر من يفعل هبا ذلك( .والوامشة واملستومشة) الوشم غرز اإلبرة يف الوجه حيشى كحال أو غريه]
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ت
اش َما ِ
-9حلق ما يحرم حلقه من الشعر ،فتحلق المرأة حواجبها وهذا هو النّمص ،وقد صح عن النبي )«(لَ َعنَ هللاُ ْال َو ِ
هللا»( ، )65قال النووي :هذا الفعل حرام على
ت َخ ْل َ
ت َو ْال ُمتَنَم َ
تَ ،والنَّا ِم َ
ق ِ
ْن ْال ُمغَي َرا ِ
تَ ،و ْال ُمتَفَل َجا ِ
صا ِ
صا ِ
َو ْال ُم ْستَوْ ِش َما ِ
ت لِ ْل ُحس ِ
الفاعلة وعلى المفعول بها ،لهذه األحاديث ،وألنه تغيير لخلق هللا ،ومحله إن فعلته لل ُحسْن .أما لو احتاجت إليه لعالج أو
عيب فال بأس.

()66

وكذلك حلق الرجل لحيته يريدون الجمال زعموا ،وهل عرفت الدنيا أجمل من محمد )(؟! كان كث

ُوس»( ،)67ومن ذلك أيضًا تخفيفها أو تحديدها ونحو ذلك.
بَ ،وأَرْ ُخوا الل َحى خَالِفُوا ْال َمج َ
ار َ
اللحية ،وهو القائل« :ج ُُّزوا ال َّش َو ِ
 -10صبغ اللحية بالسواد ،وهذا ما يفعله بعض كبار السن في المناسبات ،وعند اإلقدام على الزواج خاصة ،فأين هم عما
ضبُونَ ِفي
رواه اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا )«:(يَ ُكونُ قَوْ ٌم يَ ْخ ِ
َ ْ َّ ()68
اص ِل ْال َح َم ِامَ ،ال يَ ِريحُونَ َرا ِئ َحة ال َجن ِة»
ان ِبال َّس َوا ِدَ ،ك َح َو ِ
ِ
آخ ِر ال َّز َم ِ
()65أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب اللباس والزينة ،باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمصة واملتفلجات واملغريات
خلق اهلل ،حديث رقم  [ ، 6571/2 ،3636ش (النامصات) النامصة هي اليت تزيل الشعر من الوجه واملتنمصة هي اليت تطلب فعل ذلك هبا(واملتفلجات
للحسن) املراد مفلجات األسنان بأن تربد ما بني أسناهنا الثنايا والرباعيات وهو من الفلج وهي فرجة بني الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها
يف السن إظهارا للصغر وحسن األسنان ألن هذه الفرجة اللطيفة بني األسنان تكونللبنات الصغار فإذا عجزت املرأة كربت سنها وتوحشت فتربدها باملربد
لتصري لطيفة حسنة املنظر وتوهم كوهنا صغرية ويقال له أيضا املوشر
( )66تطريز رياض الصاحلني ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك احلرميلي النجدي ،)936/6(،احملقق :د .عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم
الزير آل محد ،الطبعة :األوىل 6432 ،هـ  3003 -م ،الناشر :دار العاصمة للنشر والتوزيع ،الرياض.
()67أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الطهارة ،باب خصال الفطرة ،حديث رقم .)333/6(3506
ِ
ض ِ
اب السواد،حديث رقم .)373/5،(4363قال حمققه:إسناده صحيح .عبد
الرتجل ،باب ما جاء يف خ َ
( )68أخرجه أبو داود يف سننه ،يف أول كتاب ّ
رد عليه احلافظان :املنذري يف
ابن اجلوزي حيث جزم بأنه ابن أيب املخارق ،فذكر احلديث يف "املوضوعات" ،لكن َّ
الكرمي :هو ابن مالك اجلزري ،وقد أخطأ ُ
ُ
الرقِّي ،وأبو توبة .هو
"اختصار السنن" وابن حجر يف "القول املس ّدد" (ص  )49 – 41وبيّنا أن عبد الكرمي هذا هو اجلزري الثقةُ .عبيد اهلل :هو ابن عمر َّ
ُ
الربيع بن نافع احلليب .وأخرجه النسائي يف "الكربى" ( )9392من طريق ُعبيد اهلل بن عمرو الرقي ،هبذا االسناد .وهو يف "مسند أمحد" ( .)3470قال
ّ
النووي يف "شرح مسلم" عند احلديث ( :)3603وحيرم خضابه بالسواد على األصح ،وقيل :يكره كراهة تنزيه واملختار التحرمي لقوله " :-()-هذا
مذهبنا"! .وقال احلافظ يف "الفتح" ( : )499 /5وعن احلليمي أن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء ،فيجوز ذلك للمرأة ألجل زوجها .قلنا :وهو الذي
نقله ابن القيم يف "هتذيب السنن"(  =)604 /5عن إسحاق بن راهويه قال ابن القيم :وكأنه رأى أن النهي امنا جاء يف حق الرجال وقد ُج َّوز للمرأة من
جيوز للرجل ،واهلل أعلم .وقال ابن القيم أيضاً :وقيل :لإلمام أمحد :تكره اخلضاب بالسواد؟ قال :إي واهلل .وهذه املسألة من
خضاب اليدين والرجلني ما مل َّ
املسائل اليت حلف عليها ،وقد مجعها أبو احلسن ،وألنه يتضمن التلبيس ،خبالف الصفرة ،ورخص فيه آخرون منهم أصحاب أيب حنيفة وروي ذلك عن
احلسن واحلسني وسعد بن أيب وقاص وعبد اهلل بن جعفر وعقبة بن عامر ،ويف ثبوته عنهم نظر ،ولو ثبت فال قول ألحد مع رسول اهلل  -() -وسنته أحق
باالت باع ولو خالفها من خالفها .قلنا :قد ثبت عن احلسني أنه كان خيضب بالومسة كما يف "صحيح البخاري" ( ،)2741لكن اختُلف يف تعيني الومسة
أصالً ،فقد قال اخلطايب عند شرح احلديث ( :) 4306يقال :إن إليهم الومسة ،ويقال :هو نوع آخر غري الومسة ،ونقل صاحب "اللسان" يف حديثه عن
تسود الشعر ،واهلل تعاىل أعلم .وأكثر الذين حكي عنهم الصبغ
الكتم :أنه نبات خيلط مع الومسة للخضاب األسود .قلنا :وهذا يقتضي أن الومسة مبفردها ال ِّ
بالسواد إمنا جاء بلفظ الومسة ال السواد.
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وفي هذا الحديث الشريف تهديد شديد في خضاب الشعر بالسواد ،وهو مكروه كراهة تحريم .تهديد شديد في خضاب الشعر
بالسواد ،وهو مكروه كراهة تحريم .وقد أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه هللا بحرمته .أال فليتق هللا
أولئك ،وحجتهم :فالن يعمله وفالن يعمله ،أال إن كل نفس بما كسبت رهينة ،ولن يحا ّج أح ٌد عن أحد.
-11خروج النساء من بيوتهن متعطرات ومرورهن أمام الرجال ،وقد نهى النبي ) (المرأة إذا مست بخو ًرا أن تأتي إلى
المسجد ،فكيف باهلل إذا خرجت لغيره؟!
-12لبس الكعب العالي ،وقد أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء بحرمته.
-13إطالة األظفار ،فإن كان تشبهًا فال شك في حرمته ،وإن كان هوى فهو خالف الفطر المستقيمة.
نأتي نحن وإياكم اآلن إلى حفلة الزفاف نفسها ،وفي جعبتها ما فيها من مخالفات و َحيْدة عن تعاليم دين ربها ،فمن ذلك:
-1اإلسراف في حفالت الزفاف ابتدا ًء من بطاقات الدعوة والمغاالة فيها شكالً ومضمونًا وعددًا وطباعة ،والوريقة اليسيرة
بل والمكالمة تجزئ عنها ،ولكنه التباهي والتفاخر ،وانتها ًء بقصور األفراح والمباهاة فيها ،بل تطور األمر ببعضهم إلى
إقامة حفالت الزفاف في الفنادق بمبالغ طائلة ،وكذلك اإلسراف في المطاعم والمشارب ،وذاك عند النساء خاصة ،ومن
بعدهن الرجال ،فلم تكتف النساء بطعام الوليمة ،بل انظر إلى ما قبلها عند االستقبال وبعدها من لذائذ األطعمة ،وصرف
مئات بل آالف الرياالت عليها ،ناهيك عن رؤوس المواشي ثم أين مصيرها؟ لقد رأيته ـ وهللا ـ بأم عيني هاتين والبُخار
الحار يتعالى منها وهي مرمية في حاوية كبيرة للنفايات ،فرحماك يا إله العالمين ،وعفوك يا أرحم الراحمين ،أمم تتباهى
بأطعمتها نوعًا وك ّمًا ،وترمي بز ائدها ،وإخوانها في العقيدة والدين في مشرق األرض ومغربها يبحثون عن فتات الخبز،
ألم تروا ألم تقرؤوا عن النساء المسلمات في تشاد وهن يبحثن في بيوت النمل عن حبة القمح ليأكلوها؟! أين نحن؟! وأين
هم؟! وبماذا سنجيب ربنا عنهم؟!
اخشوا عقوبة هللا وغضب هللا ،فأمره بعد الكاف والنون ،وما بين غمضة عين وانتباهتها يغير هللا من حال إلى حال .اثنان
اب النَّا ِر﴾
س ِرفِينَ هُ ْم أَ ْ
وعشرون آية في القرآن يعيب هللا فيها المسرفين وكفــاكَ ﴿ :وأَنَّ ا ْل ُم ْ
ص َح ُ

(.(69

تفننوا في عرض حلوياتهم وعرض أصناف مطعوماتهم ،ألم يفكروا في أسر مسلمة قريبة منهم تحتاج الواحدة منهم لقمة
لتس ّد جوعتها أو بعض نقود لتفك عوزتها؟! استرخصوا اآلالف في والئمهم ،وشحّوا بالمئين ،بل ما دونها فيما يدعوهم إليه
ربهم ،فاهلل المستعان ،وال حول وال قوة إال باهلل.
-2تخصيص الدعوة إلى الوليمة لألغنياء دون الفقراء ،والنبي ) (قال كما في الصحيحين« :شَرُّ الطَّ َع ِام طَ َعا ُم ْال َولِي َم ِة،
يُ ْدعَى إِلَ ْي ِه ْاألَ ْغنِيَا ُء َويُ ْت َر ُ
ك ْالفُقَ َرا ُء»()70أي من شر الطعام .قال النووي معناه اإلخبار بما يقع من الناس بعده )(من مراعاة
األغنياء في الوالئم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم

()71

()69سورة غافر ،اآلية.42:
( )70سبق خترجيه.
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-3حضور النساء إلى حفالت األعراس وغيرها بال محرم ،بل مع السائق وخروجهن معه ،فوليها ال طاقة له بانتظارها،
فالعرض العرض.
-4التصوير وهذا حرام بال شك ،وال يرضى عاقل أن تلتقَط صور لمحارمه ونسائه فضالً عن ذي إيمان ومروءة ،ويزيد
األمر قبحًا إذا صوّر لقاء النساء ورقصهن بكاميرات الفيديو ،فالعار العار والشنار الشنار.
صة أمام النساء ،بل وال تتحجّب كثير من النساء عند دخوله ،ولكأن التكليف رفع تلك
-5جلوس الزوج وزوجته على المن ّ
الساعة ،قلة حياء ،وهذا ـ وربي ـ شر البالء.
-6دخول بعض الرجال كإخوة العريس عند النساء ورقصهم وإنشادهم األشعار ،أو دخول خدم الفنادق وقصور األفراح
صغر سنه وهو ابن الخامسة عشر بل وإلى الثامنة عشر
من الرجال لخدمة النساء ،ومثله دخول بعض المراهقين والحجة ِ
وتزيد ،فأين الغيرة يا رعاكم هللا؟! والحجة :نحن في ليلة فرح ،ولكأن ذلك من الضرورات ،فال حول وال قوة إال باهلل.
-7والبلية العظمى والطامة الكبرى إحياء حفلة الزفاف زعموا بالغناء الماجن المصاحب آلالت العزف المحرمة ،بل
وتستقدم بعضهم الفرق الغنائية لذلك ،ك لمات ماجنة وعبارات ساقطة ،دعوات مبطنة للرذيلة ،وإخالل على رؤوس األشهاد
بالفضيلة ،ومكبرات أصوات تسمع صوتها يخرق الجدران ويدوي في اآلذان بكلمات الهوى والحب والشيطان .أال فاعلموا
ـ رحمكم هللا ـ أن ما أباحه دينكم هو الطار وهو المختوم من وجه واحد ،وإنشاد بكالم شريف ال وضيع ،وال يكون فيه أذى
للجيران وغيرهم.
-8الرقص الماجن الخليع من النساء ،إثارة للشهوة وتحريك للغرائز ،والحجة :أمام النساء .أال فليتقوا فاطر األرض
والسماء.
-9السهر الطويل ليلة الزفاف ،بل ولربما صلى الناس وهم في لهوهم سادرون ،وإن ذهبوا فقرب الفجر فهم في فرشهم
خامدون ،وعن صالة الفجر معرضون.
-10النثـار وهو طرح النقود ونحوها في الزواج ،كتبت إحدى الصالحات في مجلة الدعوة أن امرأة كانت ترقص وفي
يدها عشرة آالف لاير ،وبعد انتهاء شوطها مزقتها ورمتها على األرض .فاللهم ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
-11إطالق األعيرة النارية في الهواء ،وال يخفى ما فيه من تعريض أرواح الناس للخطر.
12تزاحم الرجال أمام بوابة النساء عند خروجهن بطريقة مزرية.
-13تهنئة الجاهلية وهو قولهم :بالرفاء والبنين .والسنة قول :بارك هللا لك ،وبارك عليك ،وجمع بينكما في خير.

( )71الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،حقق أصله ،وعلق عليه :أبو اسحق احلويين
األثري ،)44/4(،الطبعة :األوىل  6465هـ  6995 -م ،الناشر :دار ابن عفان للنشر والتوزيع  -اململكة العربية السعودية – اخلرب.
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المبحث الرابع:
حضور أماكن المنكرات
وأما حضوره في المكان الذي يقدم فيها للضيوف الخمر والخنزير أو موا شوابه ذلوك مون المحرموات إذا كوان هنواك مثول هوذه
المنكرات المذكورة ففيه حالتان:
الحالة األولى:
أن يكون له القدرة على منع وإزالة المنكر ،و إذا كان األمر كذلك يجب ويتحتم عليه المشاركة والحضور وذلك ألمرين:
()72

إجابة الداعي ،وإزالة المنكر.
الحالة الثانية:

أن ال يكون له القدرة على منع وإزالة المنكر ،ففيه حالتان -:
األولي  :أن يكون له علم بما سيقع من المنكرات قبل إتيانه.
فالعلماء اختلفوا في ذلك على قولين:
القول األول:
عوودم جووواز الحضووور والمشوواركة ،وهووو مووا ذهووب إليووه الحنفيووة()73والمالكيووة()74وأظهوور الوووجهين عندالشووافعية()75وقووول
()76

للحنابلة.

واستدلوا على ذلك بالتالى:
ب أَنْ
 - 8أن في حضوره معنى الرضا بالمنكر الذي كانوا عليه )77(.وقد قال هللا تبوارك وتعوالىَ ﴿ :وقَد ْد نَد َّز َل َعلَد ْي ُك ْم ِفدي ا ْل ِكتَدا ِ
ضدو ْا فِدي َحد ِديث َغ ْيد ِر ِه إِنَّ ُكد ْم إِ ًذا لمد ْثلُهُ ْم إِنَّ ّ
هللاَ َجدا ِم ُع
هللا يُ َكفَ ُر بِ َها َويُ ْ
ستَ ْه َزأُ بِ َهدا فَدالَ تَ ْقعُددُو ْا َم َعهُد ْم َحتَّدى يَ ُخو ُ
إِ َذا َ
ت ِّ
س ِم ْعتُ ْم آيَا ِ
()78
ا ْل ُمنَافِقِينَ َوا ْل َكافِ ِرينَ فِي َج َهنَّ َم َج ِمي ًعا﴾
وجه االستدالل من اآلية الكريمة هو أن الجالس في مكان فيه منكر يلزم عليه تركه ومغادرته لوذلك المجلوس( )79وبنوا ًء علوى
ذلك من األحسن واألفضل أن ال يحضر مثل هذه المجالس ابتدا ًء بل يجب عليه عدم حضورها أصال.
()72
()73

()74
()75
()76
()77
()78
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بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين  ،)631/6( ،ومغىن احملتاج ،)407/4( ،احلاوي الكبري ( ،)653/9وأسىن املطالب يف شرح روض
الطالب لزكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،)336/2( ،املغىن البن قدامة ( ،)379/7وكشاف القناع ( ،)670/6واإلنصاف (.)226/1
بدائع الصنائع ( ،)639/6ودرر احلكام شرح غرر األحكام حملمد بن فرامرز بن على الشهري مبال أو منال أو املوىل-خسرو (،)266/6
الطبعة:بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار إحياء الكتب العربية ،تبيني احلقائق ( ،)62/5تكملة فتح القدير ( ،)64 ،/60الفتاوى اهلندية
(.)2/24
الشرح الكبري ( ،)227/3مواهب اجلليل ( ،)1/4منح اجلليل (.)639/2
املغىن ( ،)379/7كشاف القناع (.)670/6
اإلنصاف (.)226/1
مغىن احملتاج (.)405/4
سورة النساء ،اآلية640:
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-2وما رواه أبو داود في سننه من حديث عب ِد هللا بن مسعود - -قال :قال رسو ُل هللا «() -إن أول ما دخل النَّقصُ على
ق هللاَ و َد ْع ما تصنعُ ،فإنّه ال يحلُّ لك ،ثم يلقاهُ من الغ ِد ،فال يمن ُعهُ ذلك
بني إسرائيل كان الرجل يَلقَى الرَّج َل فيقول :يا هذا اتَّ ِ
س َرا ِئي َل
ب هللا
قلوب بعضهم ببعض" ثم قال﴿ :لُ ِعنَ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِمنْ بَ ِني إِ ْ
َ
ض َر َ
َريبَهُ وقَ ِعي َدهُ ،فلما فعلوا ذلك َ
أن يكون أ ِكيلَهُ وش ِ
َّ
لتأمرن بالمعروف ولتنهَوُنَ عن المن َكر،
اسقُونَ ﴾( )80ثم قال :كال وهللا،
ان دَا ُوو َد َو ِعي َ
َعلَى لِ َ
سى ا ْب ِن َم ْريَ َم* إلى قوله :فَ ِ
س ِ
ص ُرنَّه على الحق قصراً» الحديث...
ولتأ ُخ ُذ َّن على يدَي الظَّالم،
ولتأط ُرنَّه على الحق أطراً ،ولتق ُ
ِ

()81

القول الثاني:
جواز الحضور والمشاركة ،ولكن يجب ويلزم عليه أن ينكر المنكر قدر استطاعته ،وهو أحد الوجهين في مذهب
()82

الشافعية.

وقالوا :بأن مشاركته وحضوره قد يكون سببًا في رفع المنكر خاصة إن كانت له هيبة ومكانة-قد يستحي الناس ألجلها،
()83

فيدفعهم إكرامهم الخير إلى ترك المنكر.
مناقشة هذا القول:

يمكننى أن أقول :قولهم حسب القدرة أي إنكار بالقلب عند عجز باللسان ،ال فائدة فيه وذلك أن جلوسه ال يغير بل يزيدهم
قوة من حيث الكثرة وغير ذلك.
وأما القول بأن حضوره ربما يكون سببًا لرفع المنكر أيضًا فغير مسلم ،ألنه أمر ظني ،وهناك قاعدة تقول":درء المفاسد
مقدم على جلب المصالح" ( )84فبعده عن المجلس در ًءا للمفسدة يق َّدم على جلب مصلحة اإلرشاد )85(".فأستطيع أن أقول هنا
إن درء مفسدة سماع المنكر يقدم على جلب المصلحة ،وهو إجابة الدعوة.

()79
()80
()81

()82
()83
()84
()85
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ينظر ، :تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار)  ،حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة
القلموين احلسيين ( ، )377/6سنة النشر 6990 :م الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
سورة املائدة ،اآلية.16-71:
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب  :املالحم  ،باب األمر والنهي حديث رقم ( ،)296/5( ،)4225وقال حمققه  :إسناده ضعيف النقطاعه.
أبو عبيدة -وهو ابن عبد اهلل بن مسعود -مل يسمع من أبيه .وأخرجه ابن ماجه ( 4005م) ،والرتمذي ( )2397و ( )2399من طريقني عن
علي بن بذمية ،به .وقال الرتمذي :حسن غريب .وأخرجه ابن ماجه ( ،)4005والرتمذي ( )2391من طريق سفيان الثوري ،عن علي بن
بذمية ،عن أيب عبيدة ،عن النيب -صلَّى اهلل عليه وسلم -مرسالً .وهو يف "مسند أمحد" (.)2762
ينظر :احلاوي الكبري ( ،)652/9ومغين احملتاج (.)407/4.
املرجعني السابقني.
املوافقات،للشاطيب إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ( ،) 445/5حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الطبعة :الطبعة
األوىل 6467هـ6997 /م .الناشر :دار ابن عفان.
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين ،لل عدوي أبو احلسن ،علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي (نسبة إىل بين عدي ،بالقرب من
منفلوط) حتقيق  :يوسف الشيخ حممد البقاعي ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ النشر6464 :هـ 6994 -م دار الفكر – بريوت لبنان.
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إال إذا كان قصده بالحضور أن يحضر كي يقوم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فهذا مسلم به ومأمور به كما ورد
في السنة النبوية الشريفة فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قالَ :س ِمع ُ
هللا )(يَقُولَُ « :م ْن َرأَى ِم ْن ُك ْم
ْت َرسُو َل ِ
ان»)86(.قال فضيلة الشيخ عبد هللا بن
ُم ْن َك ًرا فَ ْليُغَيرْ هُ ِبيَ ِد ِه ،فَإِ ْن لَ ْم يَ ْست َِط ْع فَ ِب ِل َسا ِن ِه ،فَإِ ْن لَ ْم يَ ْست َِط ْع فَ ِبقَ ْل ِب ِهَ ،و َذ ِل َ
اإلي َم ِ
ك أَضْ َعفُ ْ ِ
عبد الرحمن بن عبد هللا بن جبرين رحمه هللا":فال شك أنه إذا كان عنده استطاعة على أن يقنع أهل المنكر وأن ينصحهم
وأن يأمرهم بالكف عن إظهار ذلك المنكر ،سوا ٌء أكان سماعا ً كالغناء ،أم فعالً كالدخان والتبرج ،أم فعاالً مثل اللمس أو
االحتكاك واالختالط بين الرجال والنساء ،أو نحو ذلك كما هو موجود في األسواق ،فإذا كان عند اإلنسان قدرة واستطاعة
على أن يزيل ذلك أو يخففه فعليه أن يفعل ذلك ،وعليه أن يستعمل مع ذلك الحكمة ،وأن يتكلم بلين ولطف ،وأن ال يتمادى
بما يسبب تشويشا ً أو بما يسبب شيئا ً نحو ذلك من األشياء التي يحصل منها شقاق ونزاع ومضاربة وشيء من التناوشات
ونحوها بحيث تكثر وتكبر المسألة ،فليقتصر على مجرد النصح والتخويف ،وإذا لم يستطع ذلك فليغير المنكر بقلبه ،أو
يخبر به من هو قادر على تغييره باليد أو نحو ذلك".

()87

الترجيح.
بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة والذي يميل إليه الباحث والعلم عند هللا هو قول األول القائل بعدم الجواز مطلقًا إذا
كان حضوره وعدمه سواء ال يصلح أو يغير شيئًا وهللا أعلى و أعلم.
الحالة الثانية :كونه حضر المجلس بدون معرفة بوجود المخالفات أو المنكرات ثم تبين له وجوده فيه يجب عليه إنكاره
وإزالته حسب طاقته ،فإن لم يستطع القيام بذلك ،هنا:
فهل يجوز له البقاء في المجلس أم ال؟
اختلف العلماء في ذلك إلى ثالثة أقوال:
القول األول:
وجوب ترك ذلك المجلس في أي وقت رأى أو سمع منك ًرا ،وهو قول المالكية( ،)88والشافعية( ،)89والحنابلوة( ،)90اسوتدل هوذا
الفريق من الفقهاء على رأيهم في المسألة ب
واستدلوا على ذلك باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة اآلتية:
نسيَنَّكَ
.1قول هللا تبارك وتعالىَ ﴿:وإِ َذا َرأَيْتَ الَّ ِذينَ يَ ُخوضُونَ فِي آيَا ِتنَا فَأ َ ْع ِر ْ
ض َع ْن ُه ْم َحتَّى يَ ُخو ُ
ضو ْا ِفي َح ِديث َغ ْي ِر ِه َوإِ َّما يُ ِ
طانُ فَالَ تَ ْقعُ ْد بَ ْع َد ل
ش ْي َ
الذ ْك َرى َم َع ا ْلقَ ْو ِم الظَّالِ ِمينَ ﴾ ( )91قال فضيلة الشيخ السعدي رحمه هللا":فال تقعد بعد الذكرى مع القوم
ال َّ
()86
()87
()88
()89
()90
()91
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أخرجه مسلم يف باب بيان كون النهي عن املنكر حديث رقم (.)69/6( ،)49
شرح عمدة األحكام عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن جربين)21/62(،
ينظر :مواهب اجلليل ،)4/4( ،والشرح الكبري للدردير ( ،)227/3منح اجلليل ،ومنح اجلليل للعليش (.)639/2
احلاوي الكبري ،)652/9( ،ومغىن احملتاج (.)407/4
املغىن البن قدامة ،)310/7( ،وكشاف القناع ( ،)670/6واإلنصاف (.)226/1
سورة األنعام ،اآلية.57:
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الظالمين"يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أوفاعل لمحرم ،فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر،
الذي ال يقدر على إزالته ،هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم أو سكت عنهم.

"()92

ضو ْا
هللا يُ َكفَ ُر ِب َها َويُ ْ
ستَ ْه َزأُ ِب َها فَالَ تَ ْق ُعدُو ْا َم َع ُه ْم َحتَّى َي ُخو ُ
ب أَنْ إِ َذا َ
ت ِّ
س ِم ْعتُ ْم آيَا ِ
.2وقال سبحانهَ ﴿ :وقَ ْد نَ َّز َل َعلَ ْي ُك ْم ِفي ا ْل ِكتَا ِ
فِي َح ِديث َغ ْي ِر ِه إِنَّ ُك ْم إِ ًذا لم ْثلُهُ ْم إِنَّ ّ
هللاَ َجا ِم ُع ا ْل ُمنَافِقِينَ َوا ْل َكافِ ِرينَ فِي َج َهنَّ َم َج ِمي ًعا﴾ ( )93قال السعدي-رحمه هللا" والراضي
بالمعصية كالفاعل لها ،والحاصل أن من حضر مجلسًا يعصي هللا به ،فإنه يتعين عليه اإلنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع
عدمها"

()94

ومن السنة النبوية الشريفة منها ما يلي:
ض َع إِصْ بَ َع ْي ِه َعلَى أُ ُذنَ ْي ِهَ ،ونَأَى ع َِن
.1ما رواه أبو داود في سننه من حديث نَا ِفع ،قَا َلَ :س ِم َع ابْنُ ُع َم َر ِم ْز َمارًا -قَا َل :فَ َو َ
تَ :ال ،قَا َل :فَ َرفَ َع إِصْ بَ َع ْي ِه ِم ْن أُ ُذنَ ْي ِهَ ،وقَا َلُ « :ك ْن ُ
يقَ ،وقَا َل لِي :يَا نَافِ ُع هَلْ تَ ْس َم ُع َش ْيئًا؟ قَا َل :فَقُ ْل ُ
ت َم َع النَّبِي )(فَ َس ِم َع
الطَّ ِر ِ
صنَ َع ِم ْث َل هَ َذا» )95(.وجه اإلستدالل :إن ابن عمر رضي هللا عنهما عدل عن الطريق وتركه لما سمع صوت
ِم ْث َل هَ َذا فَ َ
المزمار قادما ً من جهة ،حتى زال ذلك الصوت ثم عاد إلى طريقه األول ،وقال إن ذلك من هديه ) ،(فبنا ًء على ذلك إذا
سمع شخص منك ًرا في مكان يجب ويتحتم عليه مغادرة المكان وإن كان خارجه وجب عليه إن علم أال يقدم عليه.
 .2وما رواه أبو داود في سننه من حديث الزهري ،عن سالم عن أبيه ،قال :نَهَى َرسُو ُل هللا  -()-عن َمط َع َمين :عن
نبط ٌح على بَطنِ ِه()96ألنها قامت على معصية وإقرار ألهلها
الجلوس على مائدة يُش َربُ عليها الخَمرُ ،وأن يأك َل الرج ُل وهو ُم ِ
ِ
عليها.

()92
()93
()94
()95

()96
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تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للسعدي ( .)350/6حتقيق  :عبد الرمحن بن معال اللوحيق،الطبعة  :األوىل 6430هـ  3000-م.
سورة النساء ،اآلية.640:
تفسري السعدي.)360/6( ،
أخرجه أبو داود يف باب كراهية الغناء والشعر ( ،)316/4حديث رقم ( ،)4934والبيهقى يف السنن الكربى ( ،)276/60باب ما جاء يف
ذم املالهي واملعازف ،حديث رقم ( ،)3099وقال حمققه  :سنده " حسن " الن فيه " سليمان ابن موسى :فقيه صدوق حسن احلديث ،وقد
تابعه املطعم بن املقدام وميمون بن مهران عند املصنف..أما  :الوليد ابن مسلم فهو " ثقة لكنه كثري التدليس و التسوية  ،إال أنه قد توبع وقد
صرح بالتحديث هنا  .وأخرجه البيهقي يف "السنن" () 333 /06من طريق املصنف  ،هبذا اإلسناد .وأخرجه ابن سعد يف "الطبقات" (/64
 ،)52وأمحد يف" :مسنده" ( )4626و ( ،)4956وابن حبان يف "صحيحه" ( )592من طرق عن الوليد بن مسلم ،به ، .وأخرجه أمحد
( ،)4956وابن أي الدنيا يف "الورع" ( ،)79والطرباين يف "الشاميني" ( )233من طرق عن سعيد بن عبد العزيز ،به.
أخرجه أبو داود يف سننه كتاب األطعمة  ،باب ما جاء يف اجللوس على مائدة عليها بعض ما يكره  696/6حديث رقم ( )2774وقال حمققه
ضعف األئمة روايته عن الزهري ،وقالوا :يضطرب فيها ،وقد ضعف أبو
 :إسناده ضعيف كما أفاده املصنِّف .جعفر بن بُرقان -وهو اجلزريَّ -
حامت هذا احلديث فيما نقله عنه ابنه يف "العلل" ()، 37 /3وقال الدارقطين :رمبا حدث الثقة عن ابن برقان ،عن الزهري ،وحيدث اآلخر بذلك
صل له يف هذا اإلسناد ،فقد رواه يف الطريق اآليت بعده
احلديث عن ابن برقان ،عن رجل ،عن الزهري ،أو يقول :بلغين عن الزهري .وهذا ما َح َ
يد بن أيب الزرقاء عنه ،فقال :إنه بلغه عن الزهري .وللنهي عن اجللوس على مائدة يشرب عليها اخلمر شواهد يصح هبا ، .و أخرجه البيهقي يف
زُ
سننه الكربى باب الرجل يدعي إىل الوليمة ( ،)432/7حديث رقم ( ،.)64649والدارمي يف سننه باب النهي عن القعود على مائدة يدار
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ضافَهُ َع ِل ُّي بْنُ أَ ِبي
.3ما رواه اإلمام أحمد في مسنده من حديث َس ِعي ُد بْنُ ُج ْمهَانَ َ ،ح َّدثَنَا َس ِفينَةُ أَبُو َع ْب ِد الرَّحْ َم ِن :أَ َّن َرج ًُال أَ َ
صنَ َع لَهُ طَ َعا ًما ،فَقَالَ ْ
ض َع يَ َدهُ َعلَى
ث أَ ِبي َكا ِمل ،فَ َدعَوْ هُ فَ َجا َء ،فَ َو َ
طَالِب فَ َ
هللا ) ،(فَ َذ َك َر نَحْ َو َح ِدي ِ
اط َمةُ :لَوْ َدعَوْ نَا َرسُو َل َّ ِ
ت فَ ِ
ت ،فَ َر َج َع ،فَقَالَ ْ
هللا؟
اط َمةُ ِل َع ِل ٍّيْ :ال َح ْقهُ فَقُلْ لَهَُ :ما َر َج َع َ
ِع َ
ك يَا َرسُو َل َّ ِ
ت فَ ِ
َاحيَ ِة ْالبَ ْي ِ
ب ،فَ َرأَى ِق َرا ًما(ِ )98في ن ِ
ضا َدت َِي(ْ )97البَا ِ
ً ()100()99
ْس لِي أَ ْن أَ ْد ُخ َل بَ ْيتًا ُم َز َّوقا»
فَقَا َل« :إِنَّهُ لَي َ
وجه الداللة في هذا الحديث هو أنه )(رجع من مكان الودعوة لموا تبوين لوه وجوود منكور ،فهنوا دليول واضوح وبوين علوى أنوه
سد ْم َع
ينبغي للمدعو أن يرجع إذا رأى منكو ًرا ،ويقواس علوى هوذا وجووب الرجووع إذا سومع منكو ًرا( )101قوال هللا تعوالى﴿ :إِنَّ ال َّ
سؤُوالً﴾()102أَيْ  :يسأل هللا العباد فيم استعملوا هذه الحواس.
ص َر َوا ْلفُ َؤا َد ُك ُّل أُولئِ َك َكانَ َع ْنهُ َم ْ
َوا ْلبَ َ
ْت طَ َعا ًما ،فَ َدعَوْ ُ
صنَع ُ
هللا
ب ع َْن َع ِل ٍّي ،قَا َلَ « :
ت َرسُو َل َّ ِ
.4و ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث قَتَا َدةَ ،ع َْن َس ِعي ِد ب ِْن ْال ُم َسيَّ ِ
اوي َر ،فَ َر َج َع»()103في الحديث دليل على أنه ال يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر
ت تَ َ
 ) -(فَ َجا َء فَ َرأَى فِي ْالبَ ْي ِص ِ
مما نهى هللا ورسوله لما في ذلك من إظهار الرضا بها.
او َرنَّ ُك ْم ِخ ْن ِزيرٌَ ،و َال يُرْ فَ ُع
-5وما رواه عبدالرزاق في مصنفه من حديث َم ْع َمر ،قَا َلَ « :كت َ
َب إِلَ ْينَا ُع َم ُر بْنُ ْالخَطَّا ِ
بَ :ال يُ َج ِ
()104
ضي ِْن».
صلِيبٌ َ ،و َال تَأْ ُكلُوا َعلَى َما ِئدَة يُ ْش َربُ َعلَ ْيهَا ْال َخ ْمرَُ ،وأَدبُوا ْال َخ ْي َلَ ،وا ْم ُشوا بَ ْينَ ْال َغ َر َ
فِي ُك ْم َ
-6إن الجالس في مكان الدعوة التي فيه ا منكر ،وهو يشاهد المنكر ويسمعه ،من غير حاجة إلى ذلك ،فإنه يمنع منه ،كما لو
()105

كان قاد ًرا على إزالته ،ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر حيث يباح له المقام ،لما في مجالسته من الضرر.

()97
()98
()99
()100

()101

()102
()103
()104
()105
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عليها اخلمر حديث رقم ( ،) 239/3( ،)3627لكتاب :مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي ،ألأيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل
بن َهبرام بن عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندي حتقيق :نبيل هاشم الغمري ،الطبعة :األوىل6424 ،هـ 3062 -م ،دار البشائر بريوت
لبنان.
عضادة أي خشبتان تلزقان بواسطته ( ،)290/1تاج العروس.
القرام أي السرت الرقيق ،النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)49/4
مزوقًا أي مزينًا ،لسان العرب (.)660/60
أخرجه أمحديف مسنده ( ،)364/25حديث رقم ( ،)36935والبيهقي يف شعب اإلميان باب فيما بلغنا عن الصحابة رضي اهلل عنهم
( ،)3634/62حديث رقم ( .) 60341وسنده " حسن ألن فيه " سعيد بن مجهان األسلمى  ،أبو حفص البصرى صدوق له أفراد " كما
قال ابن حجر يف التقريب (ص )324 :من طبعة  :دار الرشيد – سوريا .
ينظر :معامل السنن ،شرح سنن أيب داود ،أليب سليمان أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف باخلطايب :املطبعة العلمية –
حلب ،الطبعة :األوىل  6266هـ  ،) 346/4(.6923 -و التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد
بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،) 616/60( ،حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي  ،حممد عبد الكبري البكري ،عام النشر 6217 :هـ.
الناشر :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب.
سورة اإلسراء ،اآلية25:
ِ
ِ
منكرا رجع حديث رقم ( ،)464/4( ،)2261إسناده صحيح.
أخرجه ابن ماجة كتاب  :أَبْـ َو ُ
اب ْاألَطْع َمة  ،باب إذا رأى الضيف ً
أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه ،باب ال جيلس على مائدة يشرب عليها اخلمر حديث رقم (.)341/9( ،)67011
ينظر :املغين (.)699/60
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القول الثاني:
جواز البقاء في ذلك المجلس إن لم يكن من المقتدى بهم .
ولكن إذا كان من المقتدى بهم ،يجب عليه ترك المجلس ،وخاصة إذا لم يقدر على منعهم وهو قول أبي حنيفة و أصحابه.
س أَ ْن يَ ْق ُع َد َويَأْ ُك َل ،فَإِ ْن قَ َد َر َعلَى ا ْل َم ْن ِع يَ ْمنَ ُعهُ ْم،
جاء في الفتاوي الهندية " َم ْن ُد ِع َي إلَى َولِي َمة فَ َو َج َد ثَ َّمةَ لَ ِعبًا أَوْ ِغنَا ًء فَ َال بَأْ َ
ك َعلَى
َوإِ ْن لَ ْم يَ ْق ِدرْ يَصْ ِبرْ َوهَ َذا إ َذا لَ ْم يَ ُك ْن ُم ْقتَدَى ِب ِه أَ َّما إ َذا َكانَ َ ،ولَ ْم يَ ْق ِدرْ َعلَى َم ْن ِع ِه ْم ،فَإِنَّهُ يَ ْخ ُرجَُ ،و َال يَ ْق ُعدَُ ،ولَوْ َكانَ َذلِ َ
ضرُ؛ ِألَنَّهُ َال
ُور فَ َال يَحْ ُ
ُورَ ،وأَ َّما إ َذا َعلِ َم قَ ْب َل ْال ُحض ِ
ْال َمائِ َد ِة َال يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَ ْق ُعدََ ،وإِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن ُم ْقتَدًى بِ ِه َوهَ َذا ُكلُّهُ بَ ْع َد ْال ُحض ِ
()106
يَ ْل َز ُمهُ َح ُّ
ف َما إ َذا هَ َج َم َعلَ ْي ِه؛ ِألَنَّهُ قَ ْد لَ ِز َمه
ق ال َّد ْع َو ِة ِب ِخ َال ِ
واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى﴿ :فَال تَ ْق ُع ْد َب ْع َد ل
الذ ْك َرى َم َع ا ْلقَ ْو ِم الظَّا ِل ِمينَ ﴾

()107

وألنه ال يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر لما في ذلك شين الدين ،وفتح باب المعصية على المسلمين.
ملحوظ :
هذا في حالة كونه من المقتدى بهم ولم يقدر على منعهم من المعصية .وأما إذا لم يكن كذلك أي ليس من المقتدى بهم
فاستدلوا عليه بأدلة عقلية منها :
قالوا :بأن إجابة الدعوة سنة كما قال  -عليه الصالة والسالم – فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي )(قال َ «:م ْن لَ ْم ي ُِجبْ
اس ِم»
ال َّد ْع َوةَ فَقَ ْد َع َ
صى أَبَا ْالقَ ِ

()108

فال يتركها لما اقترنت البدعة من غيره كصالة الجنازة ال يتركها ألجل النائحة فإن قدر
()109

على المنع منعهم ،وإن لم يقدر يصبر.

ق ب ِْن ِشهَاب َ -وهَ َذا َح ِد ُ
يث
ار ِ
لقوله  -عليه الصالة والسالم  -فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث قَي ِ
ْس ب ِْن ُم ْس ِلم ،ع َْن طَ ِ
ص َالةُ قَ ْب َل ْال ُخ ْ
أَبِي بَ ْكر  -قَا َل :أَ َّو ُل َم ْن بَدَأَ بِ ْال ُخ ْ
طبَ ِة يَوْ َم ْال ِعي ِد قَ ْب َل الص ََّال ِة َمرْ َوانُ  .فَقَا َم إِلَ ْي ِه َر ُجلٌ ،فَقَا َل :ال َّ
ك
طبَ ِة ،فَقَا َل :قَ ْد تُ ِر َ
ضى َما َعلَ ْي ِه َس ِمع ُ
ْت َرسُو َل هللاِ )(يَقُولَُ « :م ْن َرأَى ِم ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا فَ ْليُغَيرْ هُ ِبيَ ِد ِه ،فَإِ ْن لَ ْم
َما هُنَالِكَ ،فَقَا َل أَبُو َس ِعيد :أَ َّما هَ َذا فَقَ ْد قَ َ
()110
ان».
يَ ْست َِط ْع فَبِلِ َسانِ ِه ،فَإِ ْن لَ ْم يَ ْست َِط ْع فَبِقَ ْلبِ ِهَ ،و َذلِ َ
اإلي َم ِ
ك أَضْ َعفُ ْ ِ
ولكن هذا نستطع أن نرد عليهم على ذلك بأن صالة الجنازة سنة مؤكدة ،فيترتب على عدمها ضرر ،أما الجلوس والبقاء
في مكان المعصية فاليترتب منه ضرر ،وليس هناك أي ضرر في تركه لذلك المجلس.

( )106الفتاوى اهلندية ( ، )242/6تبيني احلقائق ( ،)62/5وبدائع الصنائع (.)631/6
( )107سورة األنعام ،اآلية.51:
(  ) 108أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب النكاح باب األمر بإجابة الداعي إىل دعوة،حديث رقم (.)6066/3(،)6423
( )109ينظر :تبني احلقائق ( ،)62/5وبدائع الصنائع (.)631/6
()110سبق خترجيه.
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القول الثالث:
جوواز لووه البقوواء إن لووم يتعموود السووماع ،وهووو قووول بعووض الشووافعية.جاء فووي الحوواوي الكبيوور" ...فووإن حضوور وكانووت بحيووث ال
يشاهدها وال يسمعها أقام على حضوره ،ولم ينصرف ،وإن سمعها ولم يشاهدها ولم يتعمد السماع أقوام علوى الحضوور؛ ألن
()111

اإلنسان لو سمع في منزله معاص من دار غيره لم يلزمه االنتقال عن منزله كذلك هذا...
واستدلوا على ذلك بما يلي:

ض َع إِصْ بَ َع ْي ِه َعلَى أُ ُذنَ ْي ِهَ ،ونَأَى ع َِن
.1بما رواه أبو داود في سننه من حديث نَافِع ،قَا َلَ :س ِم َع ابْنُ ُع َم َرِ ،م ْز َما ًرا قَا َل :فَ َو َ
تَ :ال ،قَا َل :فَ َرفَ َع إِصْ بَ َع ْي ِه ِم ْن أُ ُذنَ ْي ِهَ ،وقَا َلُ « :ك ْن ُ
يقَ ،وقَا َل لِي :يَا نَا ِف ُع هَلْ تَ ْس َم ُع َش ْيئًا؟ قَا َل :فَقُ ْل ُ
ت َم َع النَّ ِبي )(فَ َس ِم َع
الطَّ ِر ِ
صنَ َع ِم ْث َل هَ َذا»()112وفي الحديث دليل على أن المشروع لمن سمع الزمارةَ أن يصنع كذلك،فقد دل هذا الصنع
ِم ْث َل هَ َذا فَ َ
على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والمالهي التي يستعملها أهل الخالعة والمجون ولو كان كذلك
()113

ألشبه أن ال يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ الردع والتنكيل

.2استدلوا أيضًا بالقياس ،بقولهم لو أن رجالً وهو في داره سمع صوتًا منك ًرا من دار جاره ،وال يستطيع إنكاره أو إزالته،
فال يجب عليه التحول من داره ،وكذلك هنا ال يلزمه التحول من ذلك المجلس بسماع ذلك المنكر ما لم يتعمد ذلك.

()114

اعتراض على هذه األقوال:
اعترض على الدليل األول بأن ابن عمر  عدل بنافع عن الطريق ،فهذا الفعل يدل داللة واضحة على عدم جواز ذلك،
وإنما عليه في ذلك الموقف التحول عن المنكر الذي يسمعه.
واعترض على دليلهم الثاني :بأنه قياس مع الفارق فال يصح ،ذلك ألنهم قاسوا جواز البقاء في مجلس الدعوة الذي يسمع
فيه المنكر ،وفي هذه الحالة يمكنه التحول والتنقل عن ذلك المجلس من غير ضرر،
ويوجد هناك صوت المنكر من غير حاجة إلى البقاء-على جواز بقاء الرجل في داره وهو يسمع المنكر من بيت جاره،
وفي هذه الحالة ال يمكنه التحول ،ولو أمكنه لحصل بذلك ضرر ظاهر ،وفيه سماع للمنكر وهو يحتاج إلى البقاء-بينما في
()115

مجلس الدعوة يمكنه التحول عنه من غير ضرر.

الترجيح:
بعد عرض أقوال وآراء الفقهاء والذي يترجح ويتضح للباحث أن الراجح في هذه المسألة هو القول األول ،القائل بوجوب
ترك ذلك المجلس أي مجلس الدعوة في حالة استمرار المنكر بعد اإلنكار عليهم ،وذلك لقوة ما استدلوا به من الكتاب
والسنة من وجوب هجرة أصحاب المعاصي وتحريم مجالستهم.
( )111احلاوي الكبري ( ،)652/9ومغىن احملتاج ،)407/4( ،وأسىن املطالب (.)335/2
( )112احلديث إسناده حسن كما سبق خترجيه.
( )113معامل السنن ،وهو شرح سنن أيب داود.)634/4(،
( )114احلاوي الكبري (.)652/9
( )115ينظر:املغىن البن قدامة ،)310/7( ،وكشاف القناع (.)670/6
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المبحث الخامس:
حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة
اختلف الفقهاء في إجابة وقبول الدعوة إلى الوليمة والطعام عامة إلى ثالثة أقوال:
القول األول:
وهو

القول

بوجوب

قبول

وإجابة

الدعوة

إلى

الوليمة،

وهو

ما

ذهب

إليه

الحنفية

في

قول()116والمالكية()117والشافعية()118والحنابلة()119والظاهرية)120(.وقال ابن عبد البر" :ال خالف في وجوب اإلجابة إلى
الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو ،وبه يقول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه".

()121

واستدلوا على ذلك باألحاديث الثابتة الصحيحة منها :
ض َي َّ
 .1مارواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث نَافِع  ،قَا َلَ :س ِمع ُ
هللاُ َع ْنهُ َما ،يَقُولُ :قَا َل
هللا ْبنَ ُع َم َر َر ِ
ْت َع ْب َد َّ ِ
هللا ) :(أَ ِجيبُوا هَ ِذ ِه ال َّد ْع َوةَ إِ َذا ُد ِعيتُ ْم لَهَا» قَا َل :و«َ َكانَ َع ْب ُد َّ ِ ْ
س َوه َُو
َرسُو ُل َّ ِ
س َو َغي ِْر العُرْ ِ
هللا يَأتِي ال َّد ْع َوةَ فِي العُرْ ِ
صا ِئ ٌم»
َ

()122

ض َي َّ
هللا )(قَا َل« :إِ َذا ُد ِع َي
هللاُ َع ْنهُ َما :أَ َّن َرسُو َل َّ ِ
هللا ب ِْن ُع َم َر َر ِ
 .2ومارواه البخاري في صحيحه من حديث نَافِع ،ع َْن َع ْب ِد َّ ِ
()123
أَ َح ُد ُك ْم إِلَى ال َو ِلي َم ِة فَ ْليَأْ ِت َه»
وما رواه مسلم في صحيحه من حديث نَافِع ،ع َِن اب ِْن ُع َم َر ،أَ َّن النَّبِ َّي )(قَا َل« :إِ َذا د ُِع َي أَ َح ُد ُك ْم إِلَى َولِي َم ِة عُرْ س،

.3
فَ ْلي ُِجبْ »

وله أيضا  :من طريق  :نَا ِفع ،أيضا " بلفظ " أَ َّن ا ْبنَ ُع َم َرَ ،كانَ يَقُو ُل ع َِن النَّ ِبي )« :(إِ َذا َدعَا أَ َح ُد ُك ْم أَخَاهُ،
.4
(.)124
فَ ْلي ُِجبْ عُرْ سًا َكانَ أَوْ نَحْ َوهُ».

()116
()117
()118
()119
()120
()121
()122
()123
()124
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اإلختيار لتعليل املختار ( ،)675/4ورد احملتار البن عابدين (.)247/5
الشرح الكبري للدردير ( ،)227/3ومواهب اجلليل (.)2 ،3/4
التنبيه يف الفقه الشافعي للفريوزأبادي إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو إسحاق
(ص ،)659:ومغىن احملتاج  ،404/4وغاية البيان للرملي(:ص ،)367 ،وتكملة اجملموع ()16/61
املغىن البن قدامة ،)607/1( ،واملبدع البن مفلح ،)610/7( ،وكشاف القناع ،)655/6( ،واإلنصاف.)261/1( ،
احمللى (.)466 ،460/9
املغين.)375/7( ،
أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف باب إجابة الداعي يف العرس وغريه حديث رقم ( ،)36/7( ،)6679ومسلم يف صحيحه باب األمر بإجابة
الداعي إىل دعوة حديث رقم (.)6062/3( ،)602
أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أومل حديث رقم ( ،)32/7( ،)6672ومسلم يف باب األمر بإجابة
الداعي إذا دعي حديث رقم (.)6063/3( ،)6439
أخرجه مسلم يف صحيحه ،باب األمر بإجابة الداعي إىل دعوة ،حديث رقم (.)6062/3( ،)6439
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فهذه األحاديث الصحيحة كلها تفيد وجوب قبول الدعوة إلي الوالئم الشرعية وذلك أن األمر فيها صريح بين واضح بإجابة
وليمة النكاح وحضورها ،واألمر كما هو معروف للوجوب مالم يصرفه صارف عن وجهه.
بل هناك من النصوص الصحيحة تصرح بوقوع اإلثم على من لم يجب الدعوة ومنها -:
ما رواه البخاري من حديث أَبِي هُ َر ْي َرةَ  ،أَنَّهُ َكانَ يَقُولُ« :شَرُّ الطَّ َع ِام طَ َعا ُم ال َولِي َم ِة ،يُ ْدعَى لَهَا األَ ْغنِيَا ُء َويُ ْت َر ُ
ك
.8
صى َّ
هللاَ َو َرسُولَهُ ).»(
الفُقَ َرا ُءَ ،و َم ْن تَ َر َ
ك ال َّد ْع َوةَ فَقَ ْد َع َ

()125

ي ) (قَا َل« :شَرُّ الطَّ َع ِام طَ َعا ُم ْال َولِي َم ِة ،يُ ْمنَ ُعهَا َم ْن
-8
وما رواه مسلم في صحيحه من حديث أَ ِبي هُ َر ْي َرةَ ،أَ َّن النَّبِ َّ
()126
صى هللاَ َو َرسُولَهُ».
ب ال َّد ْع َوةَ ،فَقَ ْد َع َ
يَأْتِيهَاَ ،ويُ ْدعَى إِلَ ْيهَا َم ْن يَأْبَاهَاَ ،و َم ْن لَ ْم ي ُِج ِ
ووجه الداللة من هذين الحديثين الشريفين أنهما يفيدان وجوب اإلجابة إلى الوليمة.وذلك ألن العصيان ال يطلق إال على
ترك واجب.)127(.
القول الثاني:
أنها فرض كفاية وهو رأي بعض الفقهاء الشافعية()128ورواية عند الحنابلة )129(.وذلك أن اإلجابة إكرام ومواالة فهي كرد
السالم( ،)130ألن المقصود إظهار النكاح والتمييز عن السفاح ،وهو حاصل بحصول البعض.

()131

واستدلوا على ذلك بقوله صلى هللا عليه وسلم.
َون
وز ُ
ْون أَبِوي طَالِوب  ،قَوا َل -أَبُوو دَا ُودََ :رفَ َعوهُ ْال َح َسونُ بْونُ َعلِ ٍّ
ئع ِ
 .8ما رواه أبو داود في سننه مون حوديث َعلِوي ب ِ
وي -قَوا َل« :يُجْ ِ
()132
وس أَ ْن يَ ُر َّد أَ َح ُدهُ ْم»
ْال َج َما َع ِة إِ َذا َمرُّ وا أَ ْن يُ َسل َم أَ َح ُدهُ ْمَ ،ويُجْ ِز ُ
ئ ع َِن ْال ُجلُ ِ
فهذا الحديث الشريف يدل على أن رد السالم يكتفى برد الواحد في أثناء وجوده مع الجماعة حيث إنوه إذا قوام بوه سوقط اإلثوم
عن اآلخرين وهكذا في إجابة دعوة الوالئم إذا قام به البعض سقط عن الباقين.قياسًا على رد السالم.
()133

وألن اإلجابة إكرام ومواالة ،فهي كرد السالم.

()125
()126
()127
()128
()129
()130
()131
()132
()133
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أخرجه البخاري يف صحيحه باب من ترك الدعوة فقد عصى اهلل ورسوله حديث رقم( .)36/7( ،)6677
أخرجه مسلم يف صحيحه باب األمر بإجابة الداعي إىل دعوة حديث رقم(.)6066/3( ، ) 6423
ينظر :فتح الباري البن حجر ،باب من أجاب إىل كراع.)346/9( ،
الشريازي التنبيه (ص ،)651:ومغىن احملتاج ،)404/4( ،وتكملة اجملموع.)16/61( ،
املبدع البن مفلح ،)610/7( ،واإلنصاف (.)261/1
املبدع.)322/5( ،
مغىن احملتاج.)404/4( ،
أخرجه أبو داود يف سننه يف باب ما جاء يف رد الواحد عن اجلماعة حديث رقم ( )606/7( ،)6360وسنده صحيح كما قال الشيخ األلباين
.
املبدع شرح املقنع ، ،إلبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد أبو إسحاق ،برهان الدين ،ابن مفلح (.)610/7الطبعة 6432 :هـ
3002/م،الناشر  :دار عامل الكتب ،الرياض.
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قلت :وهنا القياس فاسد ألن فرض الكفاية في الورد السوالم يكوون فوي حوال كوون المسولم عليوه واحودا ،و كوانوا جماعوة حينئوذ
يكون رد السالم فرض كفاية ،بخالف ما أن يخص واحدا منهم بعينه ،فحينئذ وجب عليه الورد ،وال يكفيوه رد اآلخورين عنوه.
فكذلك إجابة الدعوة فإن الداعي واحد والمدعو متعين بعينه فكانت اإلجابة في حقه عينية.
القول الثالث:
إن إجابة الدعوة مستحبة()134وهو من رواية األحناف()135والشافعية()136واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا )137(.ألنه
()138

تمليك مال ،فلم يجب كغيره ،وحملوا األدلة الواردة على تأكد االستحباب

ولكن هذا القول غير مسلم به ألن جميع األحاديث الواردة في إجابة الدعوة صريحة ،واضحة ،بينة على الوجوب فال يمكون
صرفها بحال من األحوال إال بقرائن صارفة عن ذلك فليس هناك أي قرينة.
الترجيح:
بعد عرض أقوال وآراء الفقهاء والذي يتضح للباحث والعلم عندهللا أن الراجح هو القول األول القائل بوجوب إجابوة الودعوة
وذلك لقوة أدلتهم ما لم يكن هناك مانع شرعي كما بينا ذلك آنفا ،وهللا أعلم.
الخاتمة وفيها :أهم النتائج المستفادة ،والتوصيات المقترحة.
أوالً :الخاتمة :وفيها أهم النتائج المستفادة.
من شروط حضور الوليمة منها:
 أن يكون الداعي والمدعو مسلمان ،فال تجب على الكافر إجابة.
 أن يكون المدعو معينًا ،غير قاض.
 أن تسبق الوليمة دعوة تطلب من المدعو الحضور.
 أال يقف على رؤوس اآلكلين ينظر إليهم.
 أال يخص بها األغنياء ،وأال يكون في الطريق خوف أذى.
 أن ال يكون المكان بعيدًا بعدًا يشق على المدعو.
 وجوب إجابة الدعوة ما لم يكن هناك مانع شرعي كما بينا ذلك آنفا ،وهللا أعلم.
 عدم الجواز مطلقًا إذا كان حضوره وعدمه سواء ال يصلح أو يغير شيئًا.
 وجوب ترك المجلس أي مجلس الدعوة في حالة استمرار المنكر بعد اإلنكار عليهم ،من وجوب هجرة أصحاب المعاصي
وتحريم مجالستهم وهللا أعلى وأعلم.
()134
()135
()136
()137
()138
467

املرجع السابق.)610/7( ،
رد احملتار البن عابدين.)247/5 (،
مغىن احملتاج.)404/4( ،
اإلنصاف.)261/1( ،
مغين احملتاج.)406/4( ،
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ثانيًا :أهم التوصيات المقترحة:
 .1تنشيط البحث العلمي في مجال فقه الخالف ،وتشجيع الباحثين وطالب العلم إلجراء الدراسات العلمية كافية شافية في
مثل هذه القضايا.
 .2االهتمام بتدريس مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية ،من خالل تأصيل ففه الخالف وذلك
لتحقيق إبراز ضوابط الفهم والتعامل مع النصوص ،وخاصة في مثل هذه المسألة الهامة الحساسة.
 .3ترك الفتاوى ألهلها المختصين من أهل العلم المعروفين ،وذلك حرصًا على السالمة في الدين ،وبعدًا عن القول بغير
علم ،فقد كان جواب اإلمام مالك رحمه عن كثير من المسائل(:ال أعلم) ،ورعًا وتأنيًا في الفتوى وذلك لخطورتها.
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب
العالمين.
وتم التوصل في البحث إلى عدم الجواز مطلقًا إذا كان حضوره وعدمه سواء ال يصلح أو يغير شيئًا.

قائمة أهم المصادر والمراجع البحث:
أوال :القرأن الكريم
-1ابن الملقن حاشية الصنعاني  ،اإلعالم بفوائد عمدة األحكام –من طبعة  :دار العاصمة للنشر والتوزيع ،المملكة العربية
السعودية.
-2ابن حجر أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشافعي فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق :أحمد بن علي بن
حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،الناشر  :دار المعرفة  -بيروت .8421 ،
-3ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تحقيق
محمد فؤاد عبدالباقي ،محب الدين الخطيب ،الطبعة 8421ه ،دار المعرفة ،بيروت لبنان.
-4ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،رد المحتار على "الدر المختار  :شرح تنوير
االبصار ،الطبعة :الثانية8386 ،هـ 8116 -م ،الناشر :دار الفكر-بيروت لبنان.
-5ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،التمهيد لما في الموطأ من
المعاني واألسانيد ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي  ،محمد عبد الكبير البكري ،عام النشر 8412 :هـ .الناشر :وزارة
عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – المغرب.
فارس أبو الحسين أحمد بن ز َك ِريّا ،معجم المقاييس اللغة ،تحقيق  :عبد السَّالم محمد هَارُون الطبعة  8364 :هـ =
-6ابن ِ
6116م .الناشر  :اتحاد الكتاب العرب.
-7ابن فارس أحمد بن زكريا ،المعجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبدالسالم محمد هارون رئيس قسم الدراسات النحوية بكلية
دار العلوم-سابقًا وعضو المجمع اللغوي دار الفكر.
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-8ابن فرامرز ،محمد بن فرامرز بن على الشهير بمال أو منال أو المولى-خسرو درر الحكام شرح غرر األحكام ،
الطبعة:بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار إحياء الكتب العربية بيروت لبنان.
 -9ابن قدامة المقدسي أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  ،المغني في فقه اإلمام أحمد
الشهير بدون التاريخ الطبع.
-11ابن مفلح الحنبلي ،برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدهللا بن محمد  ،مبدع في شرح المقنع ،تحقيق :محمد حسن
إسماعيل الشافعي محمد على بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-11ابن مفلح ،إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد أبو إسحاق ،برهان الدين ،المبدع شرح المقنع ،الطبعة 8364 :هـ
6114/م ،الناشر  :دار عالم الكتب ،الرياض.
-12ابن منظور مح ّمد بن مكرم األفريقي المصري ،لسان العرب ،الطبعة األولى ،الناشر  :دار صادر – بيروت لبنان.
-13األزدي ،أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد جمهرة اللغة المحقق :رمزي منير بعلبكي ،الطبعة :األولى8112 ،م،
الناشر :دار العلم للماليين – بيروت لبنان.
-14األزهري ،أبو منصور محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،تحقيق :محمد عوض مرعب الطبعة :األولى دار النشر :دار
إحياء التراث العربي -بيروت 6118 -م
-15البعلي ،محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل  ،أبو عبد هللا ،شمس الدين ،المطلع على ألفاظ المقنع ،تحقيق :محمود
األرناؤوط وياسين محمود الخطيب ،الطبعة :الطبعة األولى 8364هـ  6114 -م ،الناشر :مكتبة السوادي للتوزيع.
-16البهوتي ،منصور بن يونس الحنبلي،كشاف القناع  ،تحقيق :أبو عبدهللا محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
الطبعة األولى 8381ه8112-م دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-17البيهقي ،أحمد بن حسين بن على بن موسى الخسروجردي الخراساني ،أبوبكر،سنن الكبرى  ،الطبعة الثانية8363:ه-
6114م تحقيق عبدالقادر عطاء ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان.
-18الجوهري ،إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،الطبعة :الرابعة
 8312ه  8112 -م ،الناشر :دار العلم للماليين – بيروت لبنان.
-19الحطاب ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ،المعروف بالحطاب الرُّعيني
المالكي ،مواهب الجليل لشرح مختصر ،تحقيق ، :الطبعة  :طبعة خاصة 8364هـ 6114 -م،الناشر  :دار عالم الكتب.
-21الخطابي أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي ،معالم السنن ،شرح سنن أبي داود ،المطبعة
العلمية – حلب ،الطبعة :األولى  8438هـ .8146 -
-21الدارمي ،أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي مسند الدارمي
المعروف بسنن الدارمي ،تحقيق :نبيل هاشم الغمري ،الطبعة :األولى8343 ،هـ 6184 -م ،دار البشائر بيروت لبنان.
-22الدردير أبو البركات أحمد بن محمد العدوي  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ،
الناشر :دار الفكر.
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-23درويش حمد بن محمد الحوت،أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ،الناشر :دار الكتب العلمية
-24ال َّزبيدي،مح ّمد بن مح ّمد بن عبد الر ّزاق الحسيني  ،أبو الفيض،تاج العروس من جواهر القاموس،تحقيق  :مجموعة
من المحققين،الناشر :دار الهداية.
-25الزيلعي ،فخرالدين عثمان بن على الحنفي،تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق :،الطبعة األولى بالمطبعة الكبرى األميرية
ببوالق مصر المعزية سنة 8484ه.
-26سعدي،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،تحقيق  :عبد
الرحمن بن معال اللويحق،الطبعة  :األولى 8361هـ  6111-م،الناشر :مؤسسة الرسالة.
-27الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،الموافقات ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،
الطبعة :الطبعة األولى 8382هـ8112 /م .الناشر :دار ابن عفان.
-28الشربيني ،شمس الدين محمد بن محمد الخطيب ،المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،تحقيق الشيخ على
محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبدالموجود  ،قدمه وقرظه األستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل كلية الدراسات-جامعة
األزهر دار الكتب العلمية 8368ه6111-م1
-29العدوي أبو الحسن ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني( ،نسبة إلى
بني عدي ،بالقرب من منفلوط) تحقيق  :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،الطبعة :بدون طبعة ،تاريخ النشر8383 :هـ -
8113م دار الفكر – بيروت لبنان.
-31الفراهيدي أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري ،كتاب العين ،تحقيق :د مهدي المخزومي ،د
إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
-31الفيروآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،قاموس المحيط ،مكتبة تحقيق التراث مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثامنة
8362ه6113-م.
-32الفيروزآبادي  ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،الشيرازي ،التنبيه في الفقه الشافعي  ،إعداد :مركز الخدمات
واألبحاث الثقافية ،الطبعة :األولى 8314 ،هـ  8114 -م ،الناشر :عالم الكتب ،بيروت لبنان.
 -33القرطبيأبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين ،الجامع ألحكام القرآن
الكريم ،تحقيق  :سمير البخاري،الطبعة  8364 :هـ ،6114 /م الناشر  :دار عالم الكتب ،الرياض ،المملكة العربية
السعودية.
-34الكاساني ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الطبعة :الثانية،
8312هـ 8112 -م الناشر :دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-35الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،حاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام
الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،تحقيق :الشيخ علي محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الطبعة:
األولى 8381 ،هـ  8111-م ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان.
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-36محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منال علي خليفة القلموني الحسيني ،تفسير
القرآن الحكيم (تفسير المنار)  ،سنة النشر 8111 :م الناشر :الهيئة المصرية العامة للكتاب.
-37المرداوي عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على
مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،الطبعة  :الطبعة األولى 8381هـ،الناشر  :دار إحياء التراث العربي بيروت ــ لبنان.
-38المرداوي،محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي ،أبو عبد هللا ،شمس الدين ،المطلع على ألفاظ المقنع ،تحقيق:
محمود األرناؤوط وياسين محمود الخطيب ،الطبعة :الطبعة األولى 8364هـ  6114 -م ،الناشر :مكتبة السوادي للتوزيع.
-39الموصلي،عبدهللا بن محمود بن مودود الحنفي وعليه تعليقات لفضيلة المرحوم الشيخ محمود أبو دقيقة ،إختيار لتعليل
المختار ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
-41النووي،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،الطبعة الطبعة الثانية8416،
الناشر  :دار إحياء التراث العربي – بيروت لبنان.
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