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همة النبً الدعوٌة ومنهجه فً غرسها للمرحلة الثانٌة بمكة المكرمة

The Second Stage of the Prophet's Mission on Propagating Islam in Mecca and
His Method of Embedding It


 يصطفى حسٍ يحًذ انخٍاط. د،صهٍة فاٌز سعٍذ عزاو
المل ّخص

تهد الدعوم كاليت تتمثل ُب ظاىرةٞتقاؿ قضية مهمة من أىم القضايا ُب السَتة النبوية اليت يقوـ عليها ا١يتناكؿ ىذا ا
تة كثَت من الدعاة ُب ىذه األياـ لعدـ معرفتهم ّٔمة النيب٫  كتكمن مشكلتو ُب تدين،تة النيب الدعوية اليت ٘تيز ّٔا ُب حياتو٫
تقاؿ إٔب التعرؼ على كيفية١ فيهدؼ ىذا ا،تعاصر١تا أدل أب أخفاؽ الكثَت منهم ُب الوقت ا٦ ،الدعوية اليت ٖتلى ّٔا ُب حياتو
 كقد أعتمد فيو، كذلك لبعثها ُب نفوس الدعاة من جديد،تمة الدعوية كالطرؽ اليت اتبعها لغرسها ُب نفوس الصحابة٢ٖتلي النيب با
تركة لئلنساف ليحمل٤  ىي طاقة ذىنية كقوة نفسية-تمة الدعوية٢ فتوصل أب اف ا،تنهج االستقرائي الوصفي١الباحث على ا
 راغبا بقلبو أب ا﵁ مستخرجا،تة النيب الدعوية ىٖتىلٌيو بأعلى درجات اإلرادة٫ تقصد من١ كا،اإلسبلـ كيدعوا أب ا﵁ بقوة كعزٯتة
 يمتىحليان بالعلم الذم تػي ٍعرؼ بو، طالبان لؤلمور العالية مًتفعا عن صغائرىا،القوة الراسخة ُب نفسو مهتمان بأمور الدين كقضايا الدعوة
ا﵀اكالت الفنية كافة الرامية أب تبليغ الناس اإلسبلـ ٔتا حول من عقيدة كشريعة كسلوؾ ليغرس ذلك ُب نفوس الصحابة ليتصفوا
 كجانب بصفتو،تا جانباف جانب بصفتو نيب مؤيد بالوحي يبلغ عن ا﵁٢ تة النيب الدعوية٫ كما أف-،تة دعوية٫ ٔتا أتصف بو من

.تانب ٯتكن للدعاة اف يكتسبوه من خبلؿ االقتداء بوٞ كىذا ا،إنساف يدعو أب ا﵁
. غرسها، منهج، الدعوية، النيب،تة٫ :كلمات مفتاحية
Abstract
This research contains an important aspect of history in the life of Prophet Muhammad Peace and
Blessings be upon him, upon which the advocacy effort is based and which is represented in the phenomenon of
the mission of the prophet, which is notable in his life. Nowadays many Islamic preachers lack the knowledge of
the prophet’s method in conducted preaching during his lifetime, which leads to the failure in their preaching.
This research aims to elaborate the prophet’s method in spreading Islam to his generation so as to help the
Islamic preachers knowing the right method of preaching. The researcher applied the descriptive inductive
approach. This research found that effort in propagating Islam is depends on passion and psychological power
for a person to carry Islamic activities and call to Allah with strength and determination. The purpose of the
prophet’s mission for propagating Islam had been prettified with the highest levels of will, sacrifice to Allah,
strength established in himself, interesting in matters of religion and issues of da'wah, and good behavior
instilled in the souls of the Companions, so that they can be characterized by a good method of preaching to
Islam. And it also found that the prophet Muhammad peace and blessings be upon him played two important
roles in proclaiming Islam: First, as a messenger sent by Allah with miraculous characters. Second, as a human
being sent to his fellow humans with moral behaviors, which can be copied by any human being. Finally, the

sohaibazzam@hotmail.com ،تعاصرة١ كلية الدراسات اإلسبلمية ا، جامعة السلطاف زين العابدين

moustafa.alkhayat@gmail.co تعاصرة١ كلية الدراسات اإلسبلمية ا، جامعة السلطاف زين العابدين

2|

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

research concluded that preachers can learn from the prophet’s method which found by this research in order to
correct their mistakes in preaching, and that which can lead to a decent preaching.
Keywords: Preaching, Prophet Muhammad, Method, Responsibility, Embedding.

ا١تقدمة
إف ا٢تمة قضية مهمة سواء على مستول الفرد أك آّتمع ال سيما ُب ىذا الزماف الذم ضعفت فيو االرادة كتدنت
فيو ا٢تمة ،فبل بد من معرفة ا٢تمة اليت ٖتلى ّٔا النيب ككيف غرسها ُب النفوس ،فعلو ا٢تمة يخليق كرًن من ٖتلى بو

النت لو كل الصعاب كحقق مراده كأىدافو ،كا٢تمة ٢تا ٣تاالت متعددة منها ٣تاؿ الدعوة ،كىذا آّاؿ ضركرم

لكل من يعمل ُب الدعوة ،فإف ٖتلى الدعاة با٢تمة كاف ٢تم الدكر ُب ٕتاكز العقبات كاألثر ُب ٖتقيق االنتصارات،
كا٢تدؼ الرئيسي من ىذا ا١توضوع اف يصل الدعاة إٔب معرفة كيفية التحلي با٢تمة الدعوية اليت أتصف ّٔا النيبﷺ
من أجل قيادة الدعوة بطريقة فعالة ،فهذا األمر يتطلب بىذؿ اٞتيهد ا١تستمر كالصرب فى ٍحمل الدعوة كنشرىا ال
٭تصل بطرفة عُت لذا البد للدعاة أف يتسلحوا باإلرادة القوية اليت تقهر الصعاب كا٢تمة العالية اليت ترتقي
بأصحأّا إٔب أعلى ا١تستويات لبذؿ اٞتيهد اٟتقيقي مع استحضار منهج النيبﷺ ُب الدعوة ليطبقوا مقومات ا٢تمة
الدعوية كمعاين القدكة ليكونوا مستعدين ٟتمل أعباء ىذا التكليف الثقيل ،ك٢تذا تكفل ا﵁ بإعداد ٤تمدﷺ ليقوـ
ٔتهمتو على أكمل كجو كلَتيب رجاال أصحاب ٫تم عالية كي ٭تملوا اإلسبلـ اعتقادا كسلوكا كيبلغوه لآلخرين،
فعمل النيب على تبديل طباع ،كتغيَت أخبلؽ من دعاىم ،كهتذيب نفوسهم كٛتلها على ا١تكارـ فارتقوا عندما
كعلىوا ١تا ىعلىت ٫تمهم كٝتوا ١تا ٝتت عزائمهم ،فكيف ٖتلى النيب با٢تمة العالية ككيف عمل على
قويت إرادهتم ى
غرسها ُب النفوس ككيف عاِب ا٢تمم الدانية .
المبحث األول :تعريف الهمة الدعوية
ُب ىذا ا١تقاؿ كردت مصطلحات ال بد من توضيحها كبياهنا ليتضح مفهوـ معانيها كمن ابرزىا ا٢تمة كىي "اعتناء
القلب بالشيء ،كا٢تً ٌمة قوة راسخة ُب النفس طالبة ١تعإب األمور ىاربة من خسائسها" ،1فا٢تمة أف يكوف عند
اإلنساف عمل يتناسب مع طموحو.كقاؿ اٞترجاين "ا٢تى يم ىو عقد القلب على فعل شيء قبل أف ييفعل من خَت أك

 1الزبٌدي ،محمّد بن محمّد بن عبد الر ّزاق الحسٌنً أبو الفٌض المل ّقب بمرتضى َّ
الزبٌدي ،تاج العروس من جواهر
القاموس ،دار الهداٌة ،باب ه م م ،ج،34ص.120
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شر ،كا٢تمة تىػ ىوجو القلب كقصده ّتميع قواه الركحانية إٔب جانب اٟتقٟ ،تصوؿ الكماؿ لو أك لغَته" ،2فاألساس
الذم تقوـ عليو ا٢تمة ،اإلخبلص ،كاإلٯتاف ،كا﵀بة فإف أساس كل حركة ُب ىذه اٟتياة ىو اٟتب كاإلرادة.

قوم ،كقيػ َّوة اإلرادة ا١تثابرة على القياـ بعمل
كا٢تمة أعلى مراتب اإلرادة ،ك اإلرادة تعٍت
تصميم على أداء فعل معُت ٌ
ه
ما برغم العوائق كا١تصاعب اليت تعًتض القائم ّٔذا العمل.3

كالدعوة ىي العلم الذم بو تعرؼ كافة ا﵀اكالت الفنية ا١تتعددة الرامية إٔب تبليغ الناس اإلسبلـ ٔتا حول من

عقيدة ،كشريعة ،كأخبلؽ.4

بناء على ما سبق فا٢تمة الدعوية ىي طاقة ذىنية كقوة نفسية ٤تركة لئلنساف ليحمل اإلسبلـ كيدعو أب ا﵁ بقوة
كعزٯتة ،فا١تقصد من ٫تة النيب الدعوية ىٖتىلٌيو بأعلى درجات اإلرادة ،راغبا بقلبو أب ا﵁ مستخرجا القوة الراسخة ُب

نفسو مهتمان بأمور الدين كقضايا الدعوة ،طالبان األمور العالية مًتفعا عن صغائرىا ،يمتىحليان بالعلم الذم تيػ ٍعرؼ بو

ا﵀اكالت الفنية كافة الرامية أب تبليغ الناس اإلسبلـ ٔتا حول من عقيدة كشريعة كسلوؾ ليغرس ذلك ُب نفوس

الصحابة ليتصفوا ٔتا أتصف بو من ٫تة دعوية.
المبحث الثاني :كيفية تحلي الرسول بالهمة الدعوية.
لقد أمتاز النيب صلى ا﵁ عليو كسلم بصفات كثَتة منها ا٢تمة العالية كاليت بلغت عناف السماء ُب شىت آّاالت
كعلى كجو ا٠تصوص ُب الدعوة إٔب ا﵁ كنشر اإلسبلـ كتبليغو للناس فا١تتأمل ُب سَتة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
كسلم ٬تد أنو ال ٮتلو فيها موضع إال كتظهر فيو ً٫تَّة النيب ُب الدعوة كىذا كاضح ُب حياتو منذ بعثتو كحىت آخر
{وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إِاَّل َر ْح َمةً
ٟتظة ُب حياتو ،فهو الذم أخرج الناس من الظلمات إٔب النور قاؿ تعأبَ :
لِل َْعالَ ِمين}[األنبياء ] 107:فأرسالو للجن كاإلنس ٚتيعا فإ٪تا يدؿ على علو ٫تة الرسوؿ ﷺ كقوة إرادتو ،فمن أين
اكتسب ىذه ا٢تً َّمة ككيف ٖتلى ّٔا .

2

الجرجانً ،علً بن محمد بن علً الزٌن الشرٌف الجرجانً( ،المتوفى816:هـ) ،التعرٌفات ،بٌروت –لبنان ،دار الكتب

العلمٌة ،ط1403 ،1هـ1983/م ،باب الهاء ،ص.257
 3عمر ،د .اٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر ،معجم اللغة العربية المعاصر ،باب ر ك د،ج ،2ص.958
 4القحطانً ،سعٌد بن علً بن وهب القحطانً ،فقه الدعوة فً صحٌح اإلمام البخاري ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث
العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ،ط1421 ،1هـ ،ج ،1ص.6

|4

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

المطلب األول :عناية اهلل برسولو.
من عوامل علو ٫تة ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم أف ا﵁ سبحانو كتعأب رباه على عينو كتواله برعايتو ىكحفظىو ْتفظو
ك بِأَ ْعيُنِنَا}[الطور ،]48:فإف ا﵁ صنعو
ك فَِإنا َ
اصبِ ْر لِ ُح ْك ِم َربِّ َ
{و ْ
من قبل مولده حىت كفاتو ،قاؿ تعأب لنبيوَ :
على عينو ،كُب ىذا ا١تطلب يتناكؿ الباحث عوامل ٫تة النيب منذ التقاء أمو بأبيو حىت مبعثو ،فإف الرسوؿ صلى ا﵁
عليو كسلم ٤تل قدكة ٯتكن االقتداء بو كاالتصاؼ بصفاتو كالتحلي بأخبلقو ،فا٢تمة العالية منها ما ىو رزؽ كىيب،
كمنها ما ىو أمر كسيب ،فالرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ناؿ األمر األكؿ فرزقو ا﵁ ا٢تمة كىيأ لو أمورا كعوامل مرّٔا
جعلتو أعلى الناس ً٫تَّة كأقواىم إرادة ،كمن ىذه العوامل:
 -1شرؼ النسب كا١تكانة :اف من اسباب علو ٫تة ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم شرؼ نسبو كعلو مكانتو،
فاف شرؼ النسب لو ا١تكانة اٞتليلة ُب نفوس الناس ،ألف صاحب النسب الرفيع ال تػيٍن ىكر صدارتو كال
يػى ىًتدد الناس من االنضماـ ٖتت لوائو لذلك كانت عناية ا﵁ ٔتحمد صلى ا﵁ عليو كسلم أف ىيأ لو
شرؼ النسب ليكوف عونا لو على ا٧تاز مهمتو ،فنسب النيب صلى ا﵁ عليو كسلم أشرؼ األنساب،
فهو أشرؼ كلد أدـ حسبا كأفضلهم نسبا ،ىذا الشرؼ كاف عامبل لرفع ا٢تً َّمة عند رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
عليو كسلم إنو سيد كلد آدـ ،كخَتىم خلقا ،كخَتىم فرقة ،كخَتىم قوما ،كخَتىم بيتا ،كخَتىم نفسا
كما كاف أحد ٯتارم ُب ىذا الفضل ُب جاىلية كال إسبلـ٢ ،5تذا "فمما يهيئ الناشئ للنبوغ أف يسبقو

أب أك جد بالنبوغ ،فإف كثرة تردد اسم سلفو العبقرم على ٝتعو ،كمطالعتو بعض آثار عبقريتو يثَتاف
٫تتو كيرىفاف عزمو ،ألف يظفر ٔتا ظفر بو سلفو من منزلة شا٥تة كذكر ٣تيد". 6قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁
ِ
ِ ِ
اعيل ،واصطََفى قُري ً ِ ِ
ِ
اصطََفى ِم ْن
شا م ْن كنَانَةََ ،و ْ
اصطََفى كنَانَةَ م ْن َولَد إِ ْس َم َ َ ْ
عليو كسلم ( :إِ ان اهللَ ْ
َْ
اش ٍم ،واصطََفانِي ِمن بنِي ى ِ
ش بنِي ى ِ
اش ٍم) ،7فهذه سنة ا﵁ ُب رسلو أف يبعثو ُب منعة من قومو كاف
َْ َ
َ ْ
قُ َريْ ٍ َ َ
يكوف من بيت حسب كنسب كشرؼ ،ليكوف صاحب ً٫تَّة ليستطيع تبليغ رسالتو.
 -2طهارة القلب :اف من عوامل علو ً٫تَّة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم طهارة قلبو ،فلقد كاف رسوؿ ا﵁
نقي القلب سليم الصدر فمن صفا قلبو علت ٫تتو ،كمن امتؤل قلبو غبل كحقدا كحسدا كبغضا دنت

 5الغضبان ،منٌر محمد الغضبان( ،المتوفى1435:هـ) ،فقه السٌرة النبوٌة ،جامعة أم القرى ،ط1413 ،2هـ1992/م ،ج،
ص.69
 6اٟتمد٤ ،تمد بن ابراىيم اٟتمد ،الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها ،دار ابن خزٯتة ،ص.142
 7مسلم ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشٌري النٌسابوري( ،المتوفى261:هـ) ،صحٌح مسلم ،تحقٌق :محمد فؤاد عبد
الباقً ،بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً ،باب فضل نسب النبً صلى هللا علٌه وسلم ،ج ،4ص ،1782حدٌث
رقم.2276
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٫تتو" ،فاف فساد القلب مظهر من مظاىر دنو ا٢تمة فهو ال يصدر من النببلء كال يليق بالعقبلء ،كاٟتقود
ال يرتفع لو قدر كال تعلو بو رتبة" ،8ألنو يعيش ُب صراع بينو كبُت نفسو ،ك٭تجم عن فعل ا٠تَت ْتجة إف
فبلف ال يستحق كفبلف يعاديٍت كاآلخر يزدريٍت فحياتو آالـ كٗتيبلتو أكىاـ ،كيظهر جليا إف طهارة القلب
عامل من عوامل علو ا٢تمة ُب حادثة شق الصدر ،كىو دليل على تنقية قلب الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
ِ
ك أَ ان رس َ ِ
س بْ ِن مالِ ٍ
صلاى
يل َ
كسلم من حظ الشيطافَ ،
َُ
(فع ْن أَنَ ِ َ
ول اهلل صلى ا﵁ عليو كسلم أَتَاهُ ج ْب ِر ُ
ِ
اهلل َعلَْي ِو وسلام و ُىو ي لْعب مع ال ِْغلْم ِ
ْب،
ص َر َعوُ ،فَ َ
ان ،فَأ َ
ش اق َع ْن قَ ْلبِو ،فَ ْ
َخ َذهُ فَ َ
ُ
ََ َ َ َ َ َ ُ ََ َ
استَ ْخ َر َج الْ َقل َ
ش ْيطَ ِ
ك ،ثُ ام غَسلَوُ فِي طَس ٍ
الَ :ى َذا َح ُّ
ت ِم ْن ذَ َى ٍ
ظ ال ا
ب بِ َم ِاء َزْم َزَم ،ثُ ام
استَ ْخ َر َج ِم ْنوُ َعلَ َقةً ،فَ َق َ
ان ِم ْن َ
فَ ْ
ْ
َ
ِِ
َع َ ِ
اء ال ِْغل َْما ُن يَ ْس َع ْو َن إِلَى أ ُِّم ِو  -يَ ْعنِي ِظ ْئ َره  -فَ َقالُوا :إِ ان ُم َح ام ًدا قَ ْد
َأل ََموُ ،ثُ ام أ َ
ادهُ في َم َكانوَ ،و َج َ
ت أَرى أَثَر ذَلِ َ ِ ِ ِ
ص ْد ِرهِ) ،9فهذا
استَ ْقبَ لُوهُ َو ُى َو ُم ْنتَ ِق ُع اللا ْو ِن ،قَ َ
قُتِ َل ،فَ ْ
ك الْم ْخيَط في َ
سَ :
"وقَ ْد ُك ْن ُ َ َ
ال أَنَ ٌ
من أعداد ا﵁ عز كجل لنبيو ليعلي ٫تتو ،فالقلب األكثر ٖتررا أكثر تأثَتا كا١تؤثر يكوف قائدا ،فمن غفل
عن قلبو فقد غفل عن ربو  ،كإ٪تا تىعظيم اال٧تازات حينما تىعظيم النيات اليت ٤تلها القلب كىذا مااتصف

بو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم.
 -3تقوية الذات باالعتماد على النفس :إف من عوامل علو ا٢تمة عند رسوؿ ا﵁ اعتماده على نفسو منذ الصغر،
فقد شاء ا﵁ أف يولد يتيما كترىب ُب بادية بٍت سعد فكاف بعيدا عن أمو كأىلو ،كفقد أمو كعمو كجده كىو
صغَت ،ككاف نشيطا فعمل ُب رعي الغنم كاشتغل ُب التجارة  ،كإف "النشاط كالعمل من علو ا٢تمة النفسية

كاٞتسدية ".10

قاؿ السباعي نشأ رسوؿ ا﵁ يتيما ،فقد مات أبوه عبد ا﵁ كأمو حامل بو ك١تا أصبح لو من العمر ست سنوات
ماتت أمو آمنة فذاؽ صلى ا﵁ عليو كسلم ُب صغره مرارة اٟترماف من عطف األبوين كحناهنما ،كقد كفلو بعد
ذلك جده عبد ا١تطلبٍ ،ب توُب كرسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ابن ٙتاين سنوات ،فكفلو بعد ذلك عمو أبو
ِ
ِ
آوى}[الضحى.]6:
يما فَ َ
طالب حىت نشأ كاشتد ساعده ،كإٔب يتمو أشار القرآف الكرًن بقولو{ :أَلَ ْم يَج ْد َك يَت ً
أمضى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم السنوات األربع األكٔب من طفولتو ُب الصحراء ُب بٍت سعد ،فنشأ
قوم البنية ،سليم اٞتسم ،فصيح اللساف ،جرمء اٞتناف ،٭تسن ركوب ا٠تيل على صغر سنو كقد تفتحت مواىبو
على صفاء الصحراء كىدكئها ،كإشراؽ مشسها كنقاكة ىوائها ،ككانت تعرؼ فيو النجابة من صغره كتلوح على
٤تياه ٥تايل الذكاء الذم ٭تببو إٔب كل من رآه ،فكاف إذا أتى الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كىو غبلـ جلس على
 8اٟتمد ،الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها،ص.65

 9مسلم ،صحيح مسلم ،باب االسراء برسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ،ج  ،1ص ،147حديث رقم.261:
 10اٟتمد ،الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها ,ص.131
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فراش جده ،ككاف إذا جلس عليو ال ٬تلس معو على الفراش أحد من أكالده (أعماـ الرسوؿ) ،فيحاكؿ أعمامو

انتزاعو عن الفراش ،فيقوؿ ٢تم عبد ا١تطلب دعوا ابٍت ،فوا ا﵁ إف لو لشأف ،كعمل بالتجارة كرعي الغنم .11قىاؿ
ت
ت؟ فىػ ىق ى
ث اللاوُ نَبِيًّا إِاَّل َر َعى الغَنَ َم ،فىػ ىق ى
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلمَ ( :ما بَ َع َ
اؿ :نػى ىع ٍم ،يكٍن ي
ىص ىحابيوي :ىكأىنٍ ى
اؿ أ ٍ
ط ًأل ٍىى ًل ىم َّك ىة.)12
اىا ىعلىى قىػىرا ًري ى
أ ٍىر ىع ى

 –4الفصاحة كقوة البياف :من عوامل علو ٫تة الرسوؿ فصاحة لسانو كقوة بيانو فقد كاف أفصح الناس لسانا،
كأقدرىم على توصيل ما يدعو إليو بأكجز عبارة كأبلغ أسلوب فقد نشأ رسوؿ ا﵁" ،قوم البنية ،سليم اٞتسم،
فصيح اللساف ،جرمء اٞتناف ،ككانت تعرؼ فيو النجابة من صغره ،كتلوح على ٤تياه ٥تايل الذكاء الذم ٭تببو إٔب

كل من رآه ،13فهذه الصفات تسكت ألسنة أىل اٞتاىلية الذين يولوف ا١تظاىر اىتماما كبَتا .فقد عاب فرعوف
ِ
ِ
اد
ين َوَّل يَ َك ُ
على موسى عدـ فصاحة لسانو فقاؿ كما جاء ُب كتاب ﵁{:أ َْم أَنَا َخ ْي ٌر م ْن َى َذا الاذي ُى َو َم ِه ٌ
ِ
ين}[الزخرؼ ] 52:قاؿ فرعوف أنا خَت من ىذا الذم فيو علة ُب جسده ،كآفة ُب لسانو ،فبل يكاد من اجلها
يُب ُ
يبُت كبلمو.14

كمثل ىذا األمر يضعف ا٢تمة فيجعل الداعية يًتدد قاؿ الطربم مفسرا ما قالو موسى ،رب إين قتلت من
ً
يقتلوف الف ُب لساين عقدة ،كال أبُت معها ما
قوـ فرعوف نفسا فأخاؼ إف أتيتهم كٓب أيبًن عن نفسي ْتيجة إف

أريد من الكبلـ.15

فمحمد صلى ا﵁ عليو كسلم ىم َّن ا﵁ عليو بالعافية كعلمو البياف كرزقو فصاحة اللساف ٦تا زاده قوة ُب إرادتو كعلوا

ُب ٫تتو فقد قاؿ أليب بكر رضي ا﵁ عنو حُت قاؿ لو ما رأيت أفصح مٍنك يا رسوؿ ا﵁ فقاؿ" :كما ٯتنعٍت ،كأنا
من قريش ،كأرضعت ُب بٍت سعد؟ "

16

.

 11السباعً ،مصطفى بن حسنً السباعً( ،المتوفى1384 :هـ) السٌرة النبوٌة دروس وعبر ،المكتب اإلسالمً،ط،3
1405هـ1985/م ،باب الوقائع التارٌخٌة ،ص.35-34
 12البخارم٤ ،تمد بن اٝتاعيل البخارم ،صحيح البخاري ،دار طوؽ النجاة ،ط1،1422ىػ ،باب رعي الغنم على قراريط ،ص،88ج ،3رقم
اٟتديث.2262:
13

السباعي ،السيرة النبوية ،ص.35-34

 14الطربم٤ ،تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ابو جعفر(،ا١تتوَب310:ىػ) ،جامع البيان في تأويل القرآنٖ ،تقيق :اٛتد ٤تمد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط1،2014ىػ ،ج،12ص.617-616

 15الطربم٤ ،تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ابو جعفر( ،ا١تتوَب310:ىػ) ،جامع البيان في تأويل القرانٖ ،تقيق :اٛتد ٤تمد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ىػ  ،ج 12ج،19ص.577
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 -5سبلمة الفطرة :إف من العوامل اليت أكسبت ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم ا٢تمة العالية سبلمة فطرتو فقد نشأ
ُب البادية بعيدا عن الصخب كالضوضاء كا١تناظر الفاسدة كعبادة األصناـ كالتقرب لؤلكثاف ككشف العورات ككل
ّتوىا الطلق كشعاعها ا١ترسل،
ما يلوث الفطرة ،فتنشئة األكالد ُب البادية ليمرحوا ُب كنف الطبيعة كيستمتعوا ٌ
يؤدم إٔب تزكية الفطرة ،كإ٪تاء األعضاء كا١تشاعر ،كإطبلؽ األفكار كالعواطف ،17فالطاقة الفكرية تستقيم
باستقامة الفطرة كتنحرؼ با٨ترافها.18

ٕ -6تنب ا١تعاصي كا١تنكرات :من عوامل إكساب ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم ا٢تمة العالية ٛتايتو منذ الصغر من
الفواحش كالكبائر كالزنا كالكذب كعبادة األصناـ كشرب ا٠تمر كا٠تيانة ككشف العورات فهذه ا١تنكرات من
مدمرات ا٢تمة فقد نشأ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم بُت قومو طاىرا حىت عرؼ بالصادؽ األمُت ٦تا أكسبو
علوا ُب ٫تتو كقوة ُب أرادتو.
ا٠تىٍَت يكلو بًتىػ ٍوفًيق ا﵁ كمشيئتو ٍب بىشرؼ النَّفس كنبلها
فكلما ىكانىت النَّفس شريفة ىكبً ىَتة ٓب ترض بالدكف فىأصل ٍ
اىا
اب ىم ٍن ىد َّس ى
ككربىا ،كأصل الشٌَّر خستها كدناءهتا كصغرىا قىاؿ تىػ ىع ىأب {:قى ٍد أىفٍػلى ىح ىمن ىزَّك ى
اىا ( )9ىكقىد ىخ ى
اعة ا﵁ كخاب من صغرىا كحقرىا ٔتعاصي ا﵁
)[}(10الشمس ، ]10:أىم أىفٍلح من كربىا ككثرىا ك٪تاىا بًطى ى
الش ًري ىفة ىال ٍترضى من ٍاألى ٍشيىاء إًَّال أ ٍىع ىبل ىىا كأفضلها كأٛتدىا ىعاقًبىة كالنفوس الدنيئة ٖتوـ حوؿ الدناءات
فالنفوس َّ
ىكتىػ ىقع ىعلىٍيػ ىها ىك ىما يىقع ُّ
السرقىًة
الذبىاب على األقذار فىالنَّػ ٍفس َّ
الش ًري ىفة الٍعلية ىال ٍترضى بالظلم ىكىال بالفواحش ىكىال بً َّ
ً
ً
أجل ىكالنَّفس ا١تهينة اٟتقَتة كا٠تسيسة بالضد ،19من أجل ذلك عصم ا﵁ ٤تمد
كا٠تيانة ألىنػ ىَّها أكرب من ذىلك ك ٌ
صلى ا﵁ عليو كسلم ألنو ييعًده ألمر عظيم كىو الدعوة إٔب ا﵁ كلكي يكوف قدكة للناس ،فعن ىجابًىر بٍ ىن ىعٍب ًد اللَّ ًو
ً ً
اس
اس يػىٍنػ يقبلى ًف اٟتً ىج ىارةى ،فىػ ىق ى
ىر ًض ىي اللَّوي ىعٍنػ يه ىما ،قى ى
ب النً ُّ
اؿ ىعبَّ ه
َّيب صلى ا﵁ عليو كسلم ىك ىعبَّ ه
اؿ( :لى َّما بينيىت ال ىك ٍعبىةي ،ذى ىى ى
لًلنًَّيب صلى ا﵁ عليو كسلم :اجعل إًزارىؾ علىى رقىػبتً ً
يك ًم ىن اٟتً ىج ىارًة ،فى ىخَّر إً ىٔب األ ٍىر ً
ت ىعٍيػنىاهي إً ىٔب
ك يىق ى
ٍى ٍ ىى ى ى ى ى
ض ىكطى ىم ىح ٍ
ّْ
16

السهٌلً ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهٌلً( ،المتوفى581:هـ)  ،الروض األنف فً شرح السٌرة

النبوٌة البن هشام ،تحقٌق :عمر عبد السالم ،بٌروت ،دار إحٌاء التراث العربً ،ط1421 ،1هـ2000/م ،باب شرح ما
فً حدٌث الرضاع ،ج ،2ص.106-105
 17الغزالً ،محمد الغزالً السقا( ،المتوفى1416 :هـ) ،فقه السٌرة ،محمد ناصر الدٌن األلبانً ،دمشق ،دار القلم ،ط،1
1427هـ ،باب عرضه على المراضع ،ص .63
 18الصوُب ،أٝتاء عودة عطا ا﵁ الصوُب ،دور التربية اإلسالمية في الحفاظ على الفطرة السليمة وسبل تعزيزه من خالل المؤسسات التربوية،
اٞتامعة اإلسبلمية غزة1432 ،ىػ،ص.32
 19ابن قٌم الجوزٌة ،محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة( ،المتوفى751 :هـ) ،الفوائد،
بٌروت ،دار الكتب العلمٌة ،ط1393 ،2هـ1973/م ،ص.177
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20
ت
اؽ ،فىػ ىق ى
الس ىم ًاء ،يٍبَّ أىفى ى
َّ
اؿ« :إًىزا ًرم إًىزا ًرم فى ىش َّد ىعلىٍي ًو إًىز ىارهي»)  .كقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلمَ ( :ما َى َم ْم ُ
بِما َكا َن أ َْىل الْج ِ
اىلِيا ِة ي ُه ُّمو َن بِ ِو إِاَّل م ارتَ ْي ِن ِمن ال اد ْى ِر كِ َال ُىما ي ْع ِ
ص ُمنِي اللاو تَ َعالَى ِم ْن ُه َماُ ،)21ب ىذه
ُ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ً
العلًيىة كالسَتة
األحاديث مظهر من مظاىر حفظ ا﵁ لرسولو صلى ا﵁ عليو كسلم من كل ما يتناَب مع ا٢ت َّمة ى
ا١ترضية ،فا١ترشحوف ٞتبلئل األعماؿ ال يليق ّٔممهم أف تتوجو إٔب مثل ىذه األفعاؿ.22

 -7حسن ا٠تلق  ،كمن العوامل اليت سا٫تت ُب علو ً٫تَّة ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم قبل بعثتو ٗتلقو بصفات
ٛتيدة كأخبلؽ رفيعة جعلتو يتسامى على معوقات ا٢تمة كمدمرات اإلرادة ،فإف من ا٠تصاؿ اٞتميلة ،كا٠تبلؿ
اٟتميدة ،كاألخبلؽ العالية الرفيعة ا٢تً َّمة العالية ،فالناس إ٪تا تعلو أقدارىم ،كترتفع مناز٢تم ْتسب علو ٫تمهم

23
طفبل كشابان مصونا ٤تفوظنا،
٤تمدا صلى ا﵁ عليو كسلم ن
كشريف مقاصدىم  ،كشاءت إرادة ا﵁ تعأب أف ٭تفظ ن

كخالينا من أيٌة تبعات تلحق بسَتتو ُب اٞتاىلية ،كاليت بقيت معطرة إٔب أف ىبط عليو جربيل  -عليو السبلـ-
بالوحي الكرًن فاتصف الرسوؿ بصفات ٛتيدة أفادتو ُب مستقبل حياتو ،مثل اتساع الصدر ،كخلق الصرب ،كطوؿ
الباؿ ،كحسن اٟتيلة كالصدؽ كاألمانة ،كقد أكرمو ا﵁ تعأب فلم يسجد لصنم ،فكانت حياة الرسوؿ ٪توذجا
إنسانيا رائعا للحياة العربية ُب مكة قبل البعثة النبوية ،فشهد التناحر بالسبلح ُب حرب الفجار ،كالقناعة كالرضا

با لصلح بُت الفرقاء ُب حلف الفضوؿ ،كاإلسهاـ ُب فض النزاع عند إعادة بناء الكعبة كرفع اٟتجر األسود إٔب
كتاجرا ،كاستغراقو ُب التأمل كالتفكَت ،ك٘تيزه صلى ا﵁ عليو كسلم باألخبلؽ
مكانو ،كإتاىو إٔب العمل راعينا
ن
اٟتميدة اليت فاؽ ّٔا أقرانو ،كارتقى بكل ذلك حيث انصرؼ إٔب ا٠تلوة كالتأمل حىت نزؿ عليو القرآف الكرًن،24
كىكذا ىم أكلو الفضل الكراـ ،فإذا ما راض الواحد منهم نفسو كساسها كتطلع إٔب الفضائل كسعى ٢تا سعيها
ً
ت كرامتو.
كٗتلى من الرذائل كأىنف من أف يوصف ّٔا علت ٫تتو ىكىكفىػىر ٍ
أما إذا ما جبل ا١ترء على علو ا٢تمة ٍب سقاىا ٔتاء ا١تكرمات ،ك٪تاىا با١تمارسة كا١تراف كالدربة فنور على نور كذلك

فضل ا﵁ يؤتيو من يشاء.25

 20البخارم ،صحيح البخاري ،الباب بنياف الكعبة ،ج ،5ص ،41رقم اٟتديث.3892:
 21الحاكم ،أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد( ،المتوفى405:هـ) ،الحاكم المستدرك على الصحٌحٌن ،بٌروت،
دار الكتب العلمٌة ،ط1411 ،1ه1990/م ،باب كتاب التوبة واإلنابة ،ج ،4ص.273
 22حوى ،سعٌد حوّ ى( ،المتوفى1409:هـ) ،األساس فً السنة و فقهها ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع والترجمة،
ط1416 ،3ه1995/م ،ج ،1ص.170
 23الشرقاكم ،امُت عبد ا﵁ الشرقاكم ،علو الهمة1431 ،ىػ.www.alukah.net ،

24الديب ،السيد ٤تمد الديب ،من اخالق الرسول قبل البعثة٣ ،تلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العػلوـ ديػوبند1438 ،ق ،عدد.7:
 25اٟتمد ،علو الهمة معوقات مقومات ،ص.180
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المطلب الثاني :عوامل ىمة النبي صلى ا﵁ عليو كسلم عند بعثتو.
من أسباب علو ٫تة النيب صلى ا﵁ عليو كسلم أنو مؤيىد بالوحي من ا﵁ يوفقو كيسدده كمن ىذا ا١تنطلق كاف النيب
يتصف ّٔمة ٯتتاز ّٔا عن غَته من البشر بصفتو نبيا فعند بعثتو ىىيىأ ا﵁ لو أمورا أكسبتو ٫تة عالية كمنها الرؤيا
الصاٟتة اليت كانت تأٌب مثل فىػلىق الصبح ،كحبب ا﵁ اليو ا٠تبلء ،كالتفكر كالتأمل ،كليٍقيا جربيل عليو السبلـ ،
كنزكؿ الوحي عليو ،كال ٯتكن ألحد أف يصل أب ىذه القمة السامقة العالية اليت كصل اليها النيب كلكن ٯتكن
االقتداء كالتشبو بو فاف التشبو بالكراـ فبلح .كسيعرض الباحث ىذه األمور كما يلي :
 -1الرؤيا الصاٟتة ،من عوامل علو ٫تة النيب ٖتقق الرؤيا اليت كاف يراىا ،فهي رؤيا حق كمبشرة تبعث ُب القلب
السكينة كُب النفس ا٢تمة فالرؤيا الصاٟتة جندم من جنود ا﵁ أيد ا﵁ ّٔا نبيو قبيل بعثتو (عن عائشة
ِ ا ِ
ول اللا ِو َ ا
صالِ َحةُ فِي الن ْاوِم ،فَ َكا َن َّلَ يَ َرى
ئ بِ ِو َر ُس ُ
الرْؤيَا ال ا
الو ْح ِي ُّ
قالت":أَ او ُل َما بُ ِد َ
صلى اهللُ َعلَْيو َو َسل َم م َن َ
26
ِ
الص ْب ِح)
ت ِمثْ َل فَ لَ ِق ُّ
اء ْ
ُرْؤيَا إ اَّل َج َ
-2ا٠تلوة كالتفكر ،إف ا١تتأمل ُب سَتة ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم ٬تد إف التفكر كالتأمل كاف عامبل مهما ُب علو
٫تتو ،إذ حبب ا﵁ إليو قبيل بعثتو ا٠تبلء فكاف ٮتلو بغار حراء يتعبد كيتأمل ُب خلق ا﵁ كيتفكر ُب شرؼ ما
يسعى إليو ،فمن عرؼ ما يطلب ىاف عليو ما يبذؿ ،فالفكر يعد منطلقان لئلرادة كأساس ُب معرفة اٟتق من
ا٠تىٍَت ىكالشَّر من قًبى ًل التف ٌكر فىًإف الٍ ًفكر مبدأ ًٍ
اإل ىر ىادة، 27كالتفكر يكشف للمرء
الباطل كا٠تَت من الشر ،فأصل ٍ
حالو كيبُت لو سيئاتو كحسناتو ،فالفكر مرآةه تيرم العبد حسناتو كسيئاتو فهذا ييعلي من ٫تتو كالفكر كا٠تواطر
كاإلرادة كا٢تمة أحق و
شيء يعتٌت بو بإصبلحو فإهنا خاصة العبد كحقيقتو اليت تبعد أك تقرب من ا﵁ الذم ال
خسيسا ٓب
سعادة للعبد إال ُب قيربو كرضاه ،ككل الشقاء ُب البعد عنو ،كمن كاف ُب خواطره ك٣تاالت فكره دنيئنا
ن

يكن ُب سائر أمره إال كذلك .28فقد حبب ا﵁ عز كجل أب ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم ا٠تلوة ليخلو بنفسو
ِِ
اث
ب إِلَْي ِو ال َخالَءَُ ،وَكا َن يَ ْخلُو بِغَا ِر ِح َر ٍاء فَ يَتَ َحن ُ
ين أَنا َها قَالَ ْ
تُ :حبِّ َ
يتفكر ُب خلق ا﵁ (عن عائشة أم الم ْؤمن َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يجةَ
ِع إِلَى أ َْى ِل ِوَ ،ويَتَ َزاو ُد لِ َذلِ َ
الع َد ِد قَ ْب َل أَ ْن يَ ْنز َ
اعبُّ ُد  -اللايَال َي ذَ َوات َ
فيو َ -و ُى َو الت َ
ك ،ثُ ام يَ ْرج ُع إِلَى َخد َ
ِِ ِ
الح ُّق َو ُى َو فِي غَا ِر ِح َر ٍاء).29
اءهُ َ
فَيَتَ َزاو ُد لمثْل َهاَ ،حتاى َج َ

26

البخارم ،صحيح البخاري ،باب كيف كاف بدء الوحي أب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم،ج،1ص ،7رقم اٟتديث.3:

 27ابن القيم ،الفوائد ،ص.198
 28ابن القيم ،الفوائد ،ص.175

 29البخارم ،صحيح البخاري ،باب كيف كاف بدء الوحي أب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ،ج ،1ص ،7رقم اٟتديث.3:
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كاٞتزاء من جنس العمل ،فمن فى َّكر بعلو ا٢تمة كبلوغ القمة ،كصل إٔب ال يقمة ،كمن َّ
كقصر ُب
فكر بدنو ا٢تمة َّ
ى
الفكرة كصل إٔب اٟتضيض.30
 -3لقيا جربيل عليو السبلـ كنزكؿ الوحي ،إف من أسباب علو ٫تة ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم التقاءه جربيل
عليو السبلـ كنزكؿ الوحي عليو كذلك ُب غار حراء كأف لذلك أثر ُب علو ٫تة النيب حيث انتقلت اليو
مشاعر ا١تلك جربيل عليو السبلـ بعد ما ضمو كشد عليو كىو صاحب القوة ،قاؿ تعأب{ :إِ ْن ُى َو إِاَّل
ٍِ
ِ
استَ َوى}[النجم( ]4،5:قالت عائشة :رضي اهلل عنها"
وحى * َعلا َموُ َشدي ُد الْ ُق َوى * ذُو م ارة فَ ْ
َو ْح ٌي يُ َ
ِ
ِ
ال " :فَأ َ ِ
الج ْه َد ثُ ام
الَ « :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ» ،قَ َ
ال :اق َْرأْ ،قَ َ
ك فَ َق َ
الملَ ُ
َخ َذني فَ غَطاني َحتاى بَلَ َغ منِّي َ
اءهُ َ
فَ َج َ
ِ
ِ
ِ
ْت :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ ،فَأ َ ِ
الج ْه َد ثُ ام أ َْر َسلَنِي،
أ َْر َسلَنِي ،فَ َق َ
َخ َذني فَ غَطاني الثاانيَةَ َحتاى بَلَ َغ منِّي َ
ال :اق َْرأْ ،قُل ُ َ
ك
َخ َذنِي فَ غَطانِي الثاالِثَةَ ثُ ام أ َْر َسلَنِي ،فَ َق َ
فَ َق َ
اس ِم َربِّ َ
تَ :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ ،فَأ َ
ال :اق َْرأْ ،فَ ُق ْل ُ
ال{ :اق َْرأْ بِ ْ
اِ
ك األَ ْك َرُم* الذي علم بالقلم علم األنسان مالم
سا َن ِم ْن َعلَ ٍق * اق َْرأْ َوَربُّ َ
الذي َخلَ َق * َخلَ َق ا ِإلنْ َ
ول اللا ِو صلى ا﵁ عليو كسلم) ،31فبالتقاء ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم
يعلم}[العلق ]3:فَ َر َج َع بِ َها َر ُس ُ
ّتربيل عليو السبلـ كما نزؿ عليو من آيات تدعو للقراءة كالتعلم قويت إرادتو كعلت ٫تتو ،فإف "العلم
أحد أسباب علو ا٢تمة ،فهو يرشد من طلبو إٔب مصاٟتو ،كيدفعو إٔب العمل ،كيعرفو بآفات الطريق
ك٥تاطره ،كيورث صاحبو فقها باألكلويات كيعرفو ٔتراتب األعماؿ ،ككلما ازداد اإلنساف من العلم النافع

علت ٫تتو ،كازداد عملو".32
 -4اإلستعانة با﵁ كالصرب كا١تصابرة :إف من أعظم عوامل علو ا٢تمة االستعانة با﵁ عز كجل كىذا ما اتصف بو
النيب ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم فلما دخل علىى خ ًد٬تةى بًٍن ً
(زِّملُونِي َزِّملُونِي
ت يخ ىويٍلً ود ىر ًض ىي اللَّوي ىعٍنػ ىها ،قى ى
اؿَ :
ى ى ى
يت َعلَى نَ ْف ِسي» فَ َقالَ ْ ِ
فَ زاملُوهُ حتاى َذىب َع ْنوُ ال اروعُ ،فَ َق َ ِ ِ
يجةُ:
يج َة َوأَ ْخبَ َرَىا ال َخبَ َر« :لََق ْد َخ ِش ُ
َ
ت َخد َ
ال ل َخد َ
ْ
َ َ َ
يك اللاوُ أَبَ ًدا) ،33فخد٬تة بشرت ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم باف ا﵁ لن ٮتزيو كلن ٮتذلو
َك اال َواللا ِو َما يُ ْخ ِز َ
لعلمها بصلة النيب كقوة استعانتو با﵁ ،فهي من أعظم مقومات علو ا٢تمة فإف أعظم سبب للوصوؿ إٔب معإب

األمور طلب العوف من ا﵁.34

فا٢تمة العالية ٖتتاج إٔب استعانة با﵁ كجهد ك٣تاىدة كصرب كمصابرة كىكذا كاف ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم فكاف
يتلمس األسباب اليت توصل إٔب علو ا٢تمة كيسلك الطرؽ اليت تؤدم إليو فقالت لو خد٬تة رضي ا﵁ عنها:
 30ابو ا٠تيل ،خلد بن علي ابا ا٠تيل ،التأمل والتذكر في عبادة التفكر ،ملتقى ا٠تطباء. https://khutabaa.com ،
 31البخارم ،صحيح البخاري ،باب كيف كاف بدء الوحي أب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم،ج،1ص ،7رقم اٟتديث.3:
 32طريق االسبلـ ،اسباب علو الهمة2014 ،ـ . https://ar.islamway.net/ ،

 33البخارم ،صحيح البخاري ،باب كيف كاف بدء الوحي أب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ،ج ،1ص ،7حديث رقم.3:
 34نواؼ ٤تمد السآب ،معوقات علو الهمة1437 ،ىػ ،ملتقى ا٠تطباء.https://khutabaa.com/ ،
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ِ
ِ
يك اللاوُ أَب ًدا ،إِنا َ ِ
ِ
ف،
ومَ ،وتَ ْق ِري الض ْاي َ
( َك اال َواللا ِو َما يُ ْخ ِز َ
الم ْع ُد َ
َ
ب َ
ك لَتَص ُل ال ارح َمَ ،وتَ ْحم ُل ال َك الَ ،وتَ ْكس ُ
ِ
ين َعلَى نَ َوائِ ِ
الحقِّ) ،35فهذه أخبلؽ نبيلة كصفات ٚتيلة أتصف ّٔا ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم من ًصلة
ب َ
َوتُع ُ
كسخاء ،ذى َّكرت ّٔا خد٬تة ٤تمدا صلى ا﵁ عليو كسلم ليصرب ،فهذه مصابرة رفعت من ٫تتو كقوت
ى
كعطاء كبًر ى

من عزٯتتو .فالسخاء يقوـ على الرٛتة كقلة اٟترص على ٚتع ا١تاؿ فهو متصل بفضائل أخرل تعد من مقومات
ا٢تمة العالية كمن مظاىرىا اٞتلية ،فالسخي ُب اغلب أحوالو يأخذ بالعفو كيتحلى باٟتلم٬ ،ترم ُب معامبلتو على

اإلنصاؼ فيؤدم حقوؽ الناس من تلقاء نفسو ،كإذا قضى كاف عادال كلتجدنو السخي ْتق متواضعا ال يطيش بو

كرب كال تستخفو ا٠تيبلء كلتجدنو اقرب الناس إٔب الشجاعة كعزة النفس .36فهذه العزٯتة كا١تثابرة ٖتتاج إٔب من
ت بِ ِو َوَرقَ َة بْ َن
ت بمحمد صلى ا﵁ عليو كسلم َحتاى أَتَ ْ
يقويها كيدعمها فنجد (خديجة رضي اهلل عنها انْطَلَ َق ْ
ِ
ِِ ِ
نَوفَ ِل ابن َع ِّم َخ ِديجةَ وَكا َن امرأً تَنَ ا ِ
ِ ِ
ب ِم َن ا ِإلنْ ِج ِ
يل
ب الكتَ َ
ص َر في َ
اب الع ْب َران اي ،فَيَ ْكتُ ُ
الجاىلياةَ ،وَكا َن يَ ْكتُ ُ
ْ َْ
َْ
َ َ
ِ
ِ ِ
الع ْب رانِيا ِة َما َش ا
اس َم ْع ِمن ابْ ِن
بَ ،وَكا َن َش ْي ًخا َكبِ ًيرا قَ ْد َع ِم َي ،فَ َقالَ ْ
يجةُ :يَا ابْ َن َع ِّمْ ،
ت لَوُ َخد َ
اء اللوُ أَ ْن يَ ْكتُ َ
َ
ب َ
ِ
أِ
َخي ماذَا تَرى؟ فَأَ ْخب رهُ رس ُ ِ
ال
صلاى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلا َم َخبَ َر َما َرأَى ،فَ َق َ
يك ،فَ َق َ
َخ َ
ول اللاو َ
ََ َ ُ
ال لَوُ َوَرقَةُ :يَا ابْ َن أ َ َ
ِ
ك،
ك قَ ْوُم َ
وسى ،يَا لَْيتَنِي فِ َيها َج َذ ًعا ،لَْيتَنِي أَ ُكو ُن َحيًّا إِ ْذ يُ ْخ ِر ُج َ
وس الاذي نَ از َل اللاوُ َعلَى ُم َ
لَوُ َوَرقَةَُ :ى َذا الن ُ
اام ُ
ِ
ال رس ُ ِ
ال :نَعم ،لَم يأ ِ
ِ
ْت َر ُجل قَ ُّ
ت بِ ِو
ط بِ ِمثْ ِل َما ِج ْئ َ
ول اللاو َ
صلاى اهللُ َعلَْيو َو َسلا َم« :أ ََو ُم ْخ ِرج اي ُى ْم» ،قَ َ َ ْ ْ َ
فَ َق َ َ ُ
ٌ
ِ
ِ
الو ْح ُي)" ،37فنجد
ص ًرا ُم َؤزًارا ،ثُ ام لَ ْم يَ ْن َ
يَ ،وإِ ْن يُ ْد ِرْكنِي يَ ْوُم َ
ص ْر َك نَ ْ
ك أَنْ ُ
ش ْ
ب َوَرقَةُ أَ ْن تُ ُوفِّ َيَ ،وفَ تَ َر َ
إ اَّل عُود َ
التشجيع كالدعم قد ساىم مسا٫تة كبَتة ُب علو ٫تة النيب ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم.
فالتشجيع ٔتعناه العاـ ال ٮتتص بالنوابغ فحسب كال يقتصر على ا١تربُت كا١تعلمُت بل ىو عاـ للنوابغ كغَتىم ُب
العلم أك ُب أم ٣تاؿ آخر فهذا األمر فيو ٖتريض على ا٠تَت كإعانة على الرب كلو بالكلمة الطيبة ،كلذلك الصنيع
أثره البالغ ُب رفع ا٢تمم كتنمية ا١تهارات كالشعور بالثقة ،ذلك اف الناس ٣تبولوف على ٤تبة التشجيع كالدعم

كالشكر.38

المطلب الثالث :عوامل الهمة الدعوية في شخص خير البرية.
ىناؾ ٣تموعة من العوامل اليت اسهمت ُب بناء ا٢تمة الدعوية عند النيب حيث أصبح ٦تيزا ُب دعوتو كتبليغو لرسالة
ا﵁ كىي تنقسم أب جانبُت اٞتانب األكؿ ألنو نيب مؤيد بالوحي من ا﵁ كًب اٟتديث عنو با١تطلب السابق
 35البخارم ،صحيح البخاري ،باب كيف كاف بدء الوحي أب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ،ج،1ص،7رقم اٟتديث.3:
36اٟتمد ،علو الهمة معوقات ومقومات ،ص.176

 37البخارم ،صحيح البخاري ،باب كيف كاف بدء الوحي أب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ،ج ،1ص ،7رقم اٟتديث.3:
 38اٟتمد ،علو الهمة معوقات ومقومات،ص.149
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كاٞتانب الثاين ألنو إنساف يدعو أب ا﵁ فهذا اٞتانب ٯتكن للدعاة أف يكتسبوه من خبلؿ االقتداء بو كاالتصاؼ
بصفاتو كالتحلي بأخبلقو كىذا ما سيتم اٟتديث عنو ُب ىذا ا١تطلب متمثل ٔتا يلي :
 -1زيادة اإلٯتاف ،إف اإلٯتاف كزيادتو ُب القلب عامل مهم ُب إعبلء ا٢تمة فنجد النيب صلى ا﵁ عليو كسلم بعدما
نبئ بإقرأ بادر للدعوة دكف تردد عندما نزؿ عليو الوحي قائبل{ :يَا أَيُّ َها ال ُْم ادثِّ ُر قُ ْم فَأَنْ ِذر} [ ا١تدثر" ]1،2:أم
مشر عن ساؽ العزـ كأنذر الناس ،كّٔذا حصل اإلرساؿ كما حصل باألكؿ النبوة"ٍ ،39ب دعاه ١تا يزيد اٯتانو قائبل:
ك فَطَ ِّه ْر}[ا١تدثر ،]4:كطهر
ك فَ َكبِّ ْر}[ا١تدثر ]3:خص ربك كحده بالتعظيم كالتوحيد كالعبادةَ { ،وثِيَابَ َ
{ َوَربا َ
الر ٍجىز فى ٍاى يج ٍر}[ا١تدثر ]5:كدـ على ىجر
{ك ُّ
ثيابك من النجاسات فإف طهارة الظاىر من ٘تاـ طهارة الباطن ى
{وََّل تَ ْمنُ ْن تَ ْستَ ْكثِ ُر}[ ا١تدثر ] 6:كال تعط العطية كي تلتمس
األصناـ كاألكثاف كأعماؿ الشرؾ كلها فبل تقرّٔاَ ،
اصبِ ْر}[ا١تدثر ]7:ك١ترضات ربك فاصرب على األكامر كالنواىي.
{ولَِربِّ َ
ك فَ ْ
أكثر منها َ ،
ٍب أنزؿ عليو سورة ا١تزمل كاليت ٖتثو على قياـ الليل كالصبلة كتبلكة القرآف حىت تقول إرادتو كترتفع ٫تتو ليتهيأ
لؤلعباء اليت ستلقى عليو ،يا أيها ا١تتغطي بثيابو قم للصبلة ُب الليل إال يسَتا منو قم نصف الليل أك انقص من
النصف قليبل حىت تصل إٔب الثلث ،أك زد على النصف حىت تصل أب الثلثُت ،كاقرأ القرآف بًتىأ ىيدة ك٘تهل مبينا
اٟتركؼ كالوقوؼ ،إنا س ننزؿ عليك أيها النيب قرآنا عظيما مشتمبل على األكامر كالنواىي كاألحكاـ الشرعية ،إف
العبادة اليت تنشأ ُب جوؼ الليل ىي أشد تأثَتا ُب القلب كأبُت قوال لفراغ القلب من مشاغل الدنيا ،إف لك ُب
النهار تصرفا كتقلبا ُب مصاٟتك كاشتغاال كاسعا بأمور الرسالة ،ففرغ نفسك ليبل لعبادة ربك ،كاذكر أيها النيب
اسم ربك فادعو بو ،كانقطع اليو انقطاعا تاما ُب عبادتك كتوكل عليو ىو مالك ا١تشرؽ كا١تغرب ال معبود ْتق إال
ىو فاعتمد عليو كفوض أمورؾ إليو .

40

 -2ىدؼ كبَت :من عوامل علو ا٢تمة ُب حياة النيب صلى ا﵁ عليو كسلم كجود ىدؼ كبَت أال كىو دعوة الناس
إٔب اإلسبلـ "،فكلما زادت قيمة ا٢تدؼ زادت إثارتو لطاقة صاحبو ،ككلما زاد ٝتو ا٢تدؼ زاد ٝتو صاحبو". 41

فإف كضوح ا٢تدؼ ُب حياة النيب صلى ا﵁ عليو كسلم كاف عامبل مهما ُب علو ٫تتو الدعوية فكانت كظيفة
الدكؿ العظمى آنئذ كىذا
النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ُب ىذه اٟتياة ىي تبليغ رسالة ا﵁ إٔب قريش كعرب اٞتزيرة ك ي

ا٢تدؼ بالنسبة للرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كاضح كاٗتذ خطوات عملية للوصوؿ إٔب ىذا ا٢تدؼ السامي ،مصرا

39ابن كثَت ،ابو الفداء اٝتاعيل بن كثَت القرشي البصرم( ،ا١تتوُب 774:ىػ) ،تفسير القرآن العظيمٖ ،تقيق٤ :تمد حسُت مشس الدين ،بَتكت ،دار
الكتب العلمية ،ط1،1419ىػ ،ج ،8ص.272

40

٩تبة من العلماء ،التفسير الميسر٣ ،تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،ط ،4ص.574،575

 41اٟتمد ،الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها ،ص.273
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على ٖتقيقو كإف اختفى ىذا ا٢تدؼ ُب بادئ األمر ،أك حالت دكنو بعض ا١تغريات ،كقد دخلوا معو ُب
مفاكضات٧ ،تد ذلك ُب عرض قريش ا١تاؿ كاٞتاه كالنساء على النيب صلى ا﵁ عليو كسلم بشرط التخلي عن
ىدفو ،لكن ا١تتأمل ٬تد أف حقيقة النجاح ىي كجود ىدؼ ،كعدـ ا٠تركج عنو با١تغريات ،كتوفَت خطط عملية

كعلمية للهدؼ ،كىذا ما ٮترج بو ا١تبلحظ من سَتتو صلى ا﵁ عليو كسلم.42

-3الصحبة الصاٟتة الصادقة ،من عوامل علو ا٢تمة الدعوية الصحبة الصادقة كىذا ما كاف ُب حياة النيب صلى
ا﵁ عليو كسلم حيث إف خد٬تة رضي ا﵁ عنها كاف ٢تا الدكر األكرب ُب الوقوؼ مع النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ُب
بداية دعوتو ككذلك ابو بكر الصديق رضي ا﵁ عنو ،فبل شك َّ
أف ال صحبة ٢تا تأثَت كبَت،
لذا من أراد ٖتصيل ا٢تمة العالية فليصحب أصحاب ا٢تمم العالية ،فإنو يستفيد من أفعا٢تم قبل أقوا٢تم

43

-4ا٠تركج عن ا١تألوؼ ،من عوامل علو ٫تة النيب الدعوية خركجو عما ألفو الناس ُب زمانو من معتقدات باطلة
كسلوكيات خاطئة ٦تا اكسبو ذلك قوة ُب إرادتو كعلوا ُب ٫تتو فا٠تركج عن ا١تألوؼ يعٍت التحرر من كل شيء
سليب مثل القيود الفكرية اك االجتماعية ،كا١تشاعر السلبية كالضيق كاالحباط فهي ٘تنع من الفوز كالتقدـ فمن
ٖت رر منها علت ٫تتو كصار قويا مؤثرا ،فمن مدمرات ا٢تمة إلقاء اللوـ على اآلخرين .كالرب٣تة السابقة لئلنساف
فالناس يتصرفوف ُب حياهتم كفقا لقيمهم كمعتقداهتم كبر٣تتهم السابقة حينما يواجهوف ٖتديا ما  ،فاٟتديث

الداخلي للنفس لو صلة باألشياء اليت تقاؿ ٢تا ٦تا ينتج عن ذلك ردكد افعاؿ ال كاعية  .44فالرسوؿ انتصر على
ما كاف مألوفا ُب مكة فكاف تفكَته ا٬تابيا كىدفو نصب عينيو دعوة الناس كاخراجهم من الظلمات أب النور كاثقا
من نفسو موقنا ٔتعية ا﵁ عز كجل لو فهو الذم قاؿ
ؼ
ك ًم ىن ٍاأل ى
يكٔب* ىكلى ىس ٍو ى
ك ىكىما قىػلىى * ىكلى ٍآل ًخىرةي ىخٍيػهر لى ى
ك ىربُّ ى
ُّحى * ىكاللٍَّي ًل إًذىا ىس ىجى * ىما ىكَّد ىع ى
لو ربو { :ىكالض ى
ضى* }[الضحىُ ]5-1:ب ىذه السورة تطمُت للنيب صلٌى ا﵁ عليو كسلٌم بعدـ ترؾ ا﵁ إياه،
يك ىربُّ ى
يػي ٍع ًط ى
ك فىػتىػ ٍر ى

كتذكَت لو ٔتا كاف من أفضالو عليو ،كحثو على الرب باليتيم كالسائل كالتحدث بنعمة ا﵁ ،كأسلؤّا كمضموهنا

يلهماف أهنا نزلت ُب ظركؼ أزمة نفسية أ١تت بالنيب صلى ا﵁ عليو كسلم  ،كأف نزك٢تا كاف ُب عهد مبكر من
ٌ
الدعوة ،كفيها إشارة إٔب نشأة النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ُب طفولتو كحالتو االقتصادية كالركحية ُب شبابو ،كمع
احتماؿ انصراؼ اآلية الرابعة إٔب اٟتياة األخركية فإف من ا﵀تمل أيضا أف يكوف قصد ّٔا تطمُت النيب صلى ا﵁
عليو كسلم كتبشَته بنجاح الدعوة ،كبأف مستقبلها سيكوف خَتا من بدئها كقد تساعد اآلية ا٠تامسة على تدعيم
42

اسبلـ اكف الين ،عوامل النجاح في سيرة النبي صلى اهلل عليو وسلم 2015 ،ـ.https://islamonline.ne ،

44

فقي ،ابراىيم الفقي ،البرمجة اللغوية العصبية ،مصر ،ابداع لئلعبلـ كالنشر القاىرة1428 ،ىػ ص.40

 43طريق االسبلـ ،اسباب علو الهمة.
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ىذا التوجيو حيث تلهم أف ما احتوتو من الوعد كالبشرل بإعطاء ا﵁ لو حىت يرضى ٫تا بالنسبة لظركؼ اٟتياة
الدنيا أقول منهما بالنسبة للحياة األخركية

45

 –5لزكـ الصدؽ ظاىرا كباطنا :من اسباب علو ٫تة الرسوؿ الدعوية ٖتليو بالصدؽ ظاىرا كباطنا فمن كاف ىذا
حالو كاف بعيدا عن النفاؽ الذم يدمر ا٢تمة كيضعف اإلرادة ،فى ىكٍبت ا١تشاعر ،كاضطراب العادات كالعبلقات،
كمقاكمة اآلالـ ،كالضغط العصيب ،ىذه أمور تؤثر على ا١تخ ككل شيء يؤثر على نشاط كتركيز ا١تخ يؤثر على قوة

االرادة بالتبعية الف قوة االرادة قوة ذىنية ُب االساس ،46فالرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كاف صادقا ُب اقوالو
كافعالو كُب ظاىره كباطنو كيشهد لذ لك البعيد قبل القريب كالعدك قبل الصديق ٦تا اكسبو قوة ُب إرادتو كعلوا ُب
٫تتو كتأثَتا ُب دعوة اآلخرين.
 -6التذكَت بقصص األنبياء كالصاٟتُت :كمن اسباب علو ا٢تمة الدعوية للنيب استحضاره ألخبار كمواقف األنبياء
ُب دعوهتم كصربىم كعزمهم كثباهتم فاف ا﵁ كاف يػينٌ ًزؿ على النيب صلى ا﵁ عليو كسلم من ذكر الرسل كقصصهم
ت بِ ِو
ما يشد من ازره كيػي ٍعلي من ٫تتو قاؿ تعأبَ { :وُك ًّال نا ُق ُّ
ك ًم ٍن أَنبَ ِاء ُّ
ص َعلَْي َ
الر ُس ِل َما نُثَبِّ ُ
اد َك}[ىود" ] 120:أم نقص عليك ما ٖتتاج اليو ُب تدعيم موقفك كقوة عزٯتتك من أنباء الرسل أم من
فُ َؤ َ
أخبارىا مع أ٦تها الشيء الذم نػيثىبت بو قلبك حىت تواصل دعوتك كتبلغ رسالتك"،47كما حكى القرآف الكثَت
من قصص االخيار كغَتىم اليت تزخر بالعرب كالعظات كٖتمل ُب طياهتا ما يعلي من ا٢تمة كيقوم من العزٯتة.

المبحث الثاني  :المنهج النبوي في غرس الهمة الدعوية في نفوس الصحابة.
من الطباع اٟتميدة كاألخبلؽ الفاضلة ما ىو فطرم كغريزم كمنها اكتسايب يأٌب با١تمارسة كآّاىدة قاؿ تعأب:
َّ ً
ِ
ِ
اه ْم ُسبُ لَنَا}[العنكبوت ]69:كقاؿ تعأب{ :إِ ان اللّوَ َّلَ يُغَيِّ ُر َما بَِق ْوٍم ىح َّىت يُغَيِّ ُرواْ
اى يدكا فينَا لَنَ ْهديَن ُ
ين ىج ى
{ ىكالذ ى
َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم }[الرعد ،]11:قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم( :انما العلم بالتعلم وانما والحلم بالتحلم
ومن يتحر الخير يعطو ومن يتوق الشر يوقو) ،48فتغيَت الطباع ٦تكن لذلك عمل النيب على تغيَت أخبلؽ
كتبديل طباع من دعاىم ،كتركيض انفسهم كٛتلها على ا١تكارـ كمن ىؤالء من كانت دانية ٫تمهم خائرة عزائمهم
45

دركزة ،دركزة ٤تمد عزت ،التفسير الحديث ،القاىرة ،دار احياء الكتب العربية1383 ،ىػ ،ص.549

47

اٞتزائرم ،ابو بكر جابر اٞتزائرم ،أيسر التفاسير ،ا١تدينة ا١تنورة ،مكتبة العلوـ كاٟتكم1419 ،ىػ ،ج ،2ص.590

46

علي ٤تمد علي ،قوة اإلرادة2017 ،ـ ،ص. Taiga.com ،8-6

48

عبد اٞتبار ،صهيب عبد اٞتبار ،الجامع الصحيح للسنن والمسانيد2014 ،ـ ،ج ،6ص.331

| 15

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

كٛتىلىهم على ترؾ الرذائل
سيئة أخبلقهم ،فنهض ّٔم النيب بعدما ساس انفسهم كراضها ككجههم أب الفضائل ى
فعلت ٫تمهم ككفرت كرامتهم فكيف عمل النيب صلى ا﵁ عليو كسلم على إكسأّم ا٢تمة العالية ككيف عاِب
ا٢تمم الدانية.
المطلب األول :معرفة طباع واحتياجات المدعوين.
عمل النيب صلى ا﵁ عليو كسلم على غرس ا٢تمة الدعوية ُب نفوس الصحابة من خبلؿ معرفة طباعهم
كاحتياجاهتم فقد كاف ٯتتاز بفهم النفسيات كمعرفة الشخصيات ٦تا ساعده على معرفة من جبلوا على علو ا٢تمة
كمن ٍب معرفة ما ٭تتاجوف اليو من احًتاـ كتقدير لتحفيزىم ٨تو ا١تعإب كاستثمار طاقاهتم ُب الدعوة ،ككذلك معرفة
من كانت دانية ٫تمهم كمن ٍب معرفة ما يصلح نفوسهم كيقوم عزائمهم فلم يهملهم بل هنض ّٔم ككجههم ٨تو
الفضائل حىت علت ٫تمهم كارتقت نفوسهم ،ككاف من منهج النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ُب غرس ا٢تمة:
-1

معرفة طباع الصحابة كتقدير النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ٢تم ،من الصحابة من يجبل على علو ا٢تمة
فبل يرضى بالدكف كال يقنع بالقليل كال يلتفت أب الصغائر كال ٮتطر ببالو ٤تقرات األمور ،فذك ا٢تمة
صؤّا صاحبها كتأىب إال ارتفاعا ،فتقع الضغوط
إف ح ٌ
ط فىػنىػ ٍفسو تأىب إال علوا كالشعلة من النار يي ى
على بدنو كجوارحو لكن قلبو يأىب إال اف يسمو أب أعلى ا١تقامات ،49كقد حرص النيب ُب بداية
الد ٍربة ككاف
الدعوة على أناس يجبًلوا على علو ا٢تمة فسقى ا٢تمة ماء ا١تكرمات ك٪تاىا با١تمارسة ك ي
لذلك دكر كبَت ُب زيادة ٫تم الصحابة كتقوية عزائمهم من خبلؿ تقديرىم كرعاية مواىبهم فهفت
انفسهم لكل فضيلة كرنت أعينهم لكل بطولة فازدادكا بذلك ًج ٌدا بالطلب كسعوا أب أقصى
درجات الكماؿ ،فظهر النابغوف ُب الشجاعة كالدعوة كالعلم ،ألف الرسوؿ عظم من عظمو علمو،
كرفع من رفعو خلقو ،كقدـ من قدمتو شجاعتو.

 -2دكر النيب صلى ا﵁ عليو كسلم بالًتبية الصحيحة ،أثر النيب ُب الًتبية عظيم كدكره ُب إعبلء ٫تة الصحابة
جسيم ،فالرسوؿ كاف أعلى الناس ٫تة كما كاف قدكة ُب ا٠تَت ،كحرص على تربية الصحابة على كرًن ا٠تبلؿ
فكاف لذلك أثر ُب نفوس الصحابة ألهنم تربو على يد النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ٤تبُت للبطولة كمعإب األمور
مبغضُت لسفسافها كمتصفُت ٔتكارـ األخبلؽ قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم( :ان اهلل يحب معالي األمور
وأشرافها ويكره سفسافها) ،50فنبوغ ا١تريب يؤثر أٯتا تأثَت ُب نفوس ا١تًتبُت فإف ىذا النبوغ يثَت ٫تمهم كإف كثرة
49
50

ا١تقدـ٤ ،تمد بن اٛتد بن اٝتاعيل ا١تقدـ ،علو الهمة ،مصر ،دار القمة -دار االٯتاف2004 ،ـ ،ص.16

الطرباين ،ابو القاسم سليماف بن اٛتد بن ايوب بن قطَت اللخمي الشامي الطرباين( ،ا١تتوَب360:ىػ ،)،المعجم الكبير ،الباب :فاطمة بنت

اٟتسُت عن ابيها رضي ا﵁ عنو ،ج ،3ص ،131حديث رقم.2894
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تردد إسم الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم على مسامع الصحابة كمطالعتهم لبعض أعمالو كثباتو ُب مواقفو كدعوتو
أثار ٫تمهم كأرىف عزائمهم اف يظفركا ٔتا ظفر بو من منزلة شا٥تة كذكر ٣تيد.
 -3دمج ا١تدعوين مع القدكات ،اف من بواعث ا٢تمة ُب النفوس النشأة ُب ٣تتمع مليء بالقمم كالقدكات،51
ألف لقياىم يصلح الباؿ ككبلمهم ٭تيي القلوب كرؤياىم تريح النفوس لذلك كاف لوجود الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
كسلم بُت اصحابو دكر كبَت ُب بعث ا٢تمة ُب نفوسهم ،كما أف الرسوؿ ٓب يفصل بُت من أسلم متأخرا كبُت
السابقُت إٔب اإلسبلـ ،بل عمل على إبقاء ا١تدعوين بُت القدكات من الصحابة من أىل العلم العاملُت كالدعاة
ا١تخلصُت كي ٭تذكا حذكىم كيسَتكا على درّٔم٦ ،تا أذكى ا٢تمة ُب نفوسهم كحرؾ عزائمهم ،فإف دكر القدكات
ُب آّتمع كبَت كأثرىم على ا١تدعوين كبَت ألهنم يتصفوف بالسمات الشخصية كالصفات األخبلقية اليت أىلتهم اف
يكونوا فاعلُت كمؤثرين كما ذلك إال لعلو ٫تمهم ككرـ أنفسهم.
المطلب الثاني :غرس ال ِه ّمة الدعوية من خالل اإلنجاز المتوازن.
عمل النيب صلى ا﵁ عليو كسلم على غرس ا٢تً ٌمة الدعوية من خبلؿ تربية الصحابة على اإل٧تاز ا١تتوازف كىو
النجاح ُب عدة أمور ،كمن أ٫تها النجاح مع ا﵁ ْتيث ٭تقق اإلنساف ما ٭تبو ا﵁ ليناؿ رضاه ،كالنجاح مع النفس
ْتيث يكوف ارتياح من الداخل كالرضا عن النفس ،كالنجاح مع اآلخرين ْتيث يكوف قادرا على فهم أفراد آّتمع
ليحسن التعامل معهم ،اضافة أب ذلك النجاح ُب اإل٧تاز كالعطاء ْتيث يكوف إ٧تاز ٦تيز يظهر كيبقى أثره ،فهذا
يعٍت أف يكوف اإلنساف عنده ارتياح داخلي كتوافق اجتماعي
كإ٧تاز بارز فيكتسب إرادة قوية ًك٫تٌة دعوية ،كلتحقيق ىذه األمور اتبع النيب ما يلي:
 -1التوازف ،اف ٦تا يبعث ا٢تً ٌمة ُب النفس التوازف ُب أداء اٟتقوؽ كالقياـ بالواجبات ،كىذا يدؿ على قوة اإلرادة

كالقدرة على اٟتزـ ،كقد رىب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم الصحابة على إعطاء كل ذم حق حقو دكف اف
يلحقوا جورا بأحد ،فدعاىم أب أ و
ىحكاـ تيوازف بُت شىت العوامل كالدكافع كاٟتوافز ،فكانوا عقبلء حازمُت يوازنوف
ى
ي
52
بُت اٟتقوؽ كالواجبات ا١تناطة ّٔم  ،فعلت ٫تم الصحابة بعدما كازنوا بُت متطلبات العقل كاٞتسم كالركح كالبيئة
ألنو يؤثر كل منها على اآلخر ،فإذا اختل أحدىا اختل اآلخر ،فبل بد من إ٬تاد التوازف بينها كالًتكيز على كل ما
يلزـ منها حىت تقول اإلرادة كتعلو ا٢تمة بالشكل الصحيح قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم( :لعينك حق،

51
52

اٟتمد ،الهمة العالية معوقات ومقومات  ،ص.144
اٟتمد ،الهمة العالية معوقاتها ومقوماتها ،ص.165
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ولنفسك حق ،وألىلك حق ،قم ونم ،صم وأفطر) .53كبذلك كجو الرسوؿ أصحابو ١تا ٭تقق ٢تم التوازف بُت
كل من مطالب الركح كالعقل كاٞتسد كحقوؽ اآلخرين ككاف حريصا على اشباع كل جانب ٔتا ٭تتاجو دكف إفراط
اك تفريط كىذا لو األثر الكبَت على إعبلء ا٢تمة.
-2

تفعيل الرابط الذىٍت ُب األحداث كا١تواقف ،عمل النيب صلى ا﵁ عليو كسلم على تفعيل الرابط
الذىٍت عند الصحابة الستثماره ُب عبلج ا١تواقف كاألحداث اليت كاجهتهم ُب مكة بتحفيز ا٢تمم
كإيقاظ العزائم ُب ا﵀ن ،كاالبتبلءات اليت مر ّٔا الصحابة كأثرت ّٔم ،فعمل النيب على ٕتاكز ىذه
األحداث كا١تواقف من خبل ؿ ارتباطات ذىنية إ٬تابية ١تشاعرىم كعواطفهم لبلستفادة من التجارب
اليت مركا ّٔا ،فكانت سببا لنهوضهم كإعبلء ٫تمهم بعدما استفزهتم ،ككانت ٔتثابة جرس اإلنذار
الذم يؤذف با٠تطر ،فوجههم الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم إٔب التفكَت السليم كالعمل اٞتاد الذم
ينفع الدعوة ،فمما يقوم اإلرادة كيعلي من ا٢تً ٌمة ما يعرؼ بالرابط ،كىو كضع ارتباطات بُت
التجارب كا١تشاعر كالعواطف ،كُب الرب٣تة اللغوية العصبية تيعرؼ ىذه الظاىرة بالرابط ،فما الذم

ٯتكن أف يؤديو الرابط ،٭تقق الرابط لئلنساف ٜتسة أمور:
 يستطيع االنساف بلوغ أية حالة يرغبها كإعادة إحياء ا١تشاعر بغية استخدامها للوصوؿ إٔب حاالت
االمتياز كالتفوؽ الذىٍت ،ادراؾ الرابط من شأنو ٘تكُت االنساف من مواجهة أم موقف مهما كاف
،استخداـ الرابط يدعم كيقوم التحكم ُب الذات ،باستخداـ الرابط يكوف لئلنساف أمكانية التأثَت
على اآلخرين  ،كما أف الرابط ٬تعل األنساف أكثر تطابقا كانسجاما مع اآلخرين .54فنجد أف
الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ركز على تفعيل االرتباطات الذىنية ُب ا١ترحلة ا١تكية ١تا ٭تققو الرابط
من أمور إ٬تابية على نفس الداعي كا١تدعو فمنها تقوية اإلرادة كارتفاع ا٢تمة ٦تا ٭تقق ٧تاح كتقدـ

الدعوة ،األمر األكؿ إحياء ا١تشاعر اإل٬تابية ُب النفس للوصوؿ أب التفوؽ الذىٍت كمن ذلك ما بشر
بو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم الصحابو من كعد ا﵁ من انتصار الركـ على فارس بعدما اهنزموا
أمامهم أكؿ مرة قاؿ تعأب{ :الم * غُلِب ِ
وم * ًُب أَ ْدنَى ْاأل َْر ِ
ض َو ُى ْم ًم ٍن بَ ْع ِد غَلَبِ ِه ْم
ت ُّ
الر ُ
َ
ِ
ِ
ٍِ
ً
ض ِع ِسنِ ِ ِ
ص ِر
َسيَ غْلِبُو َن *ًُب بِ ْ
ح ال ُْم ْؤمنُو َن * بِنَ ْ
ين للاو ْاأل َْم ُر م ٍن قَ ْب ُل َوم ْن بَ ْع ُد َويَ ْوَمئذ يَ ْف َر ُ
َ
اللا ِو}[سورة الركـ.]5-1:

 القدرة على مواجهة ا١تواقف كا١تشكبلت من خبلؿ االرتباطات الذىنية كمن ذلك ما ركاه خباب
ً ً
صلَّى ا﵁ي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم ،ىكيى ىو يمتىػ ىو ّْس هد بػيٍرىد نة لىوي ًُب ًظ ّْل ال ىك ٍعبى ًة ،قيػ ٍلنىا لىوي :أىالى
قاؿ :ىش ىك ٍونىا إً ىٔب ىر يسوؿ اللَّو ى
ِ
تىستىػٍن ً
يم ْن قَ ْب لَ ُك ْم يُ ْح َف ُر لَوُ فِي األ َْر ِ
ض ،فَ يُ ْج َع ُل
ص ير لىنىا ،أىالى تى ٍدعيو اللَّوى لىنىا؟ قى ى
اؿَ ( :كا َن ال ار ُج ُل ف َ
ٍ
53
54

مسلم ،صحيح مسلم ،باب النهي عن صوـ الدىر ١تن تضرر بو ،ج ،2ص.816

الفقي ،البرمجة اللغوية العصبية ،ص.66–56
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ِِ
ط
شُ
ك َع ْن ِدينِ ِوَ ،ويُ ْم َ
فِ ِيو ،فَ يُ َجاءُ بِال ِْم ْن َ
ص ُّدهُ ذَلِ َ
شا ِر فَ يُ َ
وض ُع َعلَى َرأْسو فَيُ َش ُّق بِاثْنَتَ ْي ِنَ ،وَما يَ ُ
ِِ ِ
ش ِ
اط ِ ِ
صٍ
ك َع ْن ِدينِ ِوَ ،واللا ِو لَيُتِ ام ان َى َذا
بِأ َْم َ
ص ُّدهُ ذَلِ َ
بَ ،وَما يَ ُ
الحديد َما ُدو َن لَ ْحمو م ْن َعظ ٍْم أ َْو َع َ
َ
األَمر ،حتاى ي ِسير ال اراكِ ِ
اف إِاَّل اللاوَ ،أَ ِو ِّ
ب َعلَى غَنَ ِم ِو،
تَّ ،لَ يَ َخ ُ
اء إِلَى َح ْ
ض َرَم ْو َ
ب م ْن َ
الذئْ َ
ص ْن َع َ
ُ
َْ َ َ َ
55
َولَ ِكنا ُك ْم تَ ْستَ ْع ِجلُو َن) .
 دعم كتقوية التحكم بالذات فكاف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ٯتر على أؿ ياسر كىم يعذبوف
فيدعمهم كيقويهم بقولو( :صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة).56

 قوة التأثَت على اآلخرين ك٧تد ذلك كاضحا ُب شخص أيب بكر الذم اختاره النيب بعناية فكاف أكؿ
من دعاه كعرض عليو االسبلـ كٔتجرد أف أسلم انطلق يدعو غَته أب اإلسبلـ ألنو يعرؼ رسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ عليو كسلم حق ا١تعرفة قبل الدعوة فربط بُت صدؽ رسوؿ ا﵁ كصدؽ ما يدعو اليو فكاف
تأثَته على غَته قويا فأدخل ُب دين ا﵁ تعأب بفضل ا﵁ عز كجل قرابة عشرة من الصحابة ُب اليوـ
األكؿ كالثاين من إسبلمو ،عن عائشة قالت :فلما فرغ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم من كبلمو
سركرا منو
أسلم أبو بكر .فانطلق عنو رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم كما بُت األخشبُت أحد أكثر ن
بإسبلـ أيب بكر ،فمضى أبو بكر كذىب لعثماف بن عفاف ،كطلحة بن عبيد ا﵁ ،كالزبَت بن العواـ،
كسعد بن أيب كقاص ،فأسلموا ٍب جاء الغد عثماف بن
مظعوف ،كأبو عبيدة بن اٞتراح ،كعبد الرٛتاف بن عوؼ ،كأبو سلمة بن عبد األسد ،كاألرقم بن أيب األرقم،
فأسلموا رضي ا﵁ عنهم.57

 التوافق االجتماعي كاالنسجاـ مع اآلخرين ،فنجد الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كاف من أكثر الناس
ٖتقيقا لذلك إذ كاف أحب الناس إٔب أىل مكة ٦تا ساعده على دعوة الناس بالرغم ٦تا يواجو الدعوة
اء ُك ْم َر ُس ٌ
ول ِّم ْن أَن ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْي ِو َما
من عقبات كمع ذلك رىب جيبل فريدا قاؿ تعأب{ :لََق ْد َج َ
عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنِين رء ٌ ِ
يم}[التوبة ]128:ككاف من نتائج تفعيل الرابط اف ظهر
َ ْ َ ٌ َْ
وف ارح ٌ
ُ َ َُ
٪تاذج ٦تيزة من الصحابة رضي ا﵁ عنهم.
-3

معرفة القدرات كاختيار الطريق ،من عوامل بعث ا٢تمة أف يعرؼ اإلنساف قدراتو ليسلك الطريق اليت
تناسبو كىذا ما كاف يوجو اليو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أثناء دعوتو فقاؿ( :اعملوا فكل ميسر

لما خلق لو) 58فمن عرؼ إمكاناتو كقدراتو عرؼ كسعو كطاقتو كاشتغل ضمن ىذا الوسع كالطاقة،
55

البخارم ،صحيح البخارم ،ج ،4ص ،201رقم اٟتديث.3612
عبد اٞتبار  ،اٞتامع الصحيح للسنن كا١تسانيد ،باب صرب الصحابة  ،ج، 10ص. 89

58

البخارم ،صحيح البخاري ،باب :فسنيسره لليسرل ،ج ،6ص ،171حديث رقم.4949

56

 57ابو ابراىيم الفالوذة ،ابو ابراىيم ٤تمد الياس عبد الرٛتن الفالوذة ،الموسوعة في صحيح السيرة النبوية ،مكة ،دار النشر :مطابع الصفا ،ط،1
1423ىػ ،ص.249
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كمن فاتو ىذا االمر تكلف ما ال يطيق كمن كاف ىذا حالو دخل ُب اٟترج الذم يورث العنت كمن
ىٍب يورث ضعف ا٢تً ٌمة ،ككاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ٭ترص على أصحاب القدرات يى ًكل إليهم
مهاـ توازم يك ٍسعهم كطاقتهم كيبصرىم بالطريق اليت تناسبهم كيشعرىم با١تسؤكلية فيشجعهم
ك٭تفزىم ،ففي بيعة العقبة الثانية بعد أف أعطوا للرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم البيعة قاؿ( :اخرجوا
إلي منكم اثني عشر نقيبا فأخرجوىم لو فأخذ عليهم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء عليهم

مسؤولية أكبر) ،59كٔتنحهم ىذه الصفة كالثقة شد الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم من أزرىم كقول

من عزائمهم كأعلى من ٫تمهم حىت غدا كل كاحد من ىؤالء النقباء فاعبل ُب ٣تتمعو كمؤثرا على
أفراد قبيلتو كقادرا على صناعة جيش كقيادة أمة ،ككاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم قد اختار

مصعب بن عمَت ليفقو كيعلم من أسلم ُب بيعة العقبة األكٔب ككانوا اثٌت عشر رجبل فأرسلو معهم
إٔب ا١تدينة ليأٌب بالعاـ الذم يليو على رأس ثبلث كسبعُت رجل كمرأتُت فاختاره الرسوؿ صلى ا﵁
عليو كسلم ألنو توافرت بو القدرات اليت أظهرت قوة إرادتو كثباتو أماـ الًتغيب كالًتىيب الذم ظهر
من أمو بعد أف أسلم ،فكاف أكؿ سفَت ُب اإلسبلـ ،كبالرغم من صغر سنو فقد كاف يتحلى برجاحة
العقل كاٟتكمة اليت تفوؽ عمره كما أتصف بقوة العزـ كقدرتو على التصميم ٦تا أىلو أف يكوف
صاحب أعظم مهمة ُب ذلك الوقت ليفقو من أسلموا كيدعو من ٓب يسلم كيهيئ يثرب إٔب يوـ
ا٢تجرة العظيم كىذا الذم كاف ،حيث هتيأت ا١تدينة الستقباؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم بعدما
دخل االسبلـ كل بيت باٞتهد ا١توفق ١تصعب كمن معو ،60ككاف معو ابن أـ مكتوـ الذم اختاره
الرسوؿ مع مصعب ليعلم الناس القرآف فهو الذم طلب العلم ُب مكة ّٔمة عالية كشهد ا﵁ لو
ا
يك لَ َعلاوُ يَ ازاكى* }[سورة
اءهُ ْاألَ ْع َمى * َوَما يُ ْد ِر َ
س َوتَ َولى * أَ ْن َج َ
بالتزكية فقاؿ جل كعبلَ { :عبَ َ
عبس" ]3-1:قاؿ الرباء بن عازب( :أ او ُل من قَ ِدم علينا مصعب بن عمي ٍر ،وابن أ ُِّم م ْكت ٍ
وم وكانا
ُ َ ُ
َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َُْ
َ
ِ
ااس) 61فكلما ٖتلى االنساف باإلرادة القوية كاف قادرا على ٣تأّة الصعاب ككلما علت
يُ ْق ِرئان الن َ
٫تتو كاف أقدر على التأثَت على اآلخرين كمن عرؼ قدراتو عرؼ ماذا يطلب ككيف يطلب كمن
عرؼ ماذا يطلب ىاف عليو ما يبذؿ.

المطلب الثالث :دور العقيدة ووضوح الهدف في إعالء الهمة.
ك٦تا ساعد على غرس ا٢تمة ُب نفوس الصحابة سبلمة عقيدهتم ككضوح أىدافهم كشرؼ مقاصدىم.
 59الصوياين ،ابو عمر بن ٛتد الصوياين ،السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الصحيحة ،مكتبة العبيكاف ،ط1424 ،1ىػ ،باب العقبة
الثانية ،ج،1ص . 241

 60ابن ىشاـ ،عبد ا١تلك بن ىشاـ بن ايوب اٟتمرم ،سيرة ابن ىشامٖ ،تقيق :مصطفى السقا كآخركف ،مصر ،مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب
كاكالده ،ط1375 ،2ىػ ،ج،1ص.443-431
61

البخارم  ،صحيح البخاري ،باب مقدـ النيب صلى ا﵁ عليو كسلم كاصحابو ،ج ،5ص ،66حديث رقم .3925
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 -1سبلمة العقيدة :فسبلمة العقيدة من أعظم بواعث ا٢تمة ُب النفوس ١تا ٢تا من أثار ا٬تابية على صاحب
العقيدة الصحيحة .62لذلك عمل النيب على اصبلح عقيدة من دعاىم١ ،تا للعقيدة من أثر على استقامة
االنساف ،فاإلٯتاف با﵁ يبعث على الشجاعة كاإلقداـ كيريب النفس على اٞتد كاٟتزـ كىو سبب رئيس ُب تيسَت
األمور كنيل الربكة ُب األعماؿ كاألعمار ،فإذا ضعفت إرادة اإلنساف ككىنت ٫تتو ُب السعي للمعإب أمده اإلٯتاف
بقوة قلبية تنعكس على األعماؿ البدنية ،كإذا أحاطت بو ا١تخاكؼ كاف اإلٯتاف حصنا حصينا يلجأ إليو فتسكن
نفسو كيطمئن قلبو ،فصحة معتقد الصحابة كاف من أسباب ظهورىم كالتمكُت ٢تم كٛتايتهم من التخبط كالضياع
كمنحتهم الراحة النفسية كدفعتهم أب اٟتزـ كاٞتد ُب األمور ككفلت ٢تم حياة العزة كالكرامة كىذبت أخبلقهم،
فصاركا أعلى الناس ٫تة كاحرصهم على طلب ا١تعإب كأبعدىم عن ا﵀قرات ،فالعقيدة الصحيحة كخاصة اإلٯتاف
بالقدر يعلي ا٢تمة ،ألف من ىذا حالو يؤمن بقضاء ا﵁ كقدره ،كيؤمن بشرع ا﵁ كأمره كهنيو كيسعى ُب األرض،
فإذا أتت األمور كما يريد شكر ا﵁ كإف أتت على خبلؼ ما يريد تعزل بقدر ا﵁.
-2كضوح ا٢تدؼ كشرؼ ا١تقصد :من الطرؽ اليت حرص النيب صلى ا﵁ عليو كسلم عليها لبعث ا٢تمة ُب نفوس
الصحابة اف جعل أماـ ا١تدعوين ىدفا ساميا كمقصدا نبيبل.
تعلو قيمة ا١ترء كتسمو مكانتو بقدر نصيبو من علو ا٢تمة ،ذلك أف علو ا٢تمة يستلزـ اٞتد كاإلباء كنشداف ا١تعإب

كتطبلب الكماؿ كالًتفع عن الدنايا كالصغائر ك٤تقرات األمور ،63كقد ركز الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أثناء
دعوتو على أف يكوف مطمح النفس كغايتها حياة كراء ىذه اٟتياة فارتفعت ٫تم الصحابة كٓب يقفوا بسعيهم عند
غذاء يقوهتم كمبلبس تسًتىم كمساكن يأككف إليها ،فقد غرس الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ُب نفوسهم أف أعلى
ا١تطالب كأشرؼ ا١تقاصد ما كاف ُب سبيل ا﵁ ،كعلمهم أف ٣تد األخرة أعظم آّد ،فكاف رضى ا﵁ أعظم
كأثنا

عليهم

فقاؿ

تعأب:

األىداؼ ككاف ىو ا٢تم األكرب ٢تم فقد كصفهم ا﵁
ِ
اِ
وىم بِِإح ٍ
ان ر ِ
ِ
{وال ا ِ
َع اد
ض َي اللاوُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ضوا َع ْنوُ َوأ َ
ين َو ْاألَنْ َ
س َ
َ
صا ِر َوالذ َ
ساب ُقو َن ْاألَ اولُو َن م َن ال ُْم َهاج ِر َ
ين اتابَ ُع ُ ْ ْ َ
ِِ
ٍ
ين ِف َيها أَبَ ًدا}[التوبة ،]100:أما الدنيا فهي ُب نظرىم مهما بلغت
لَ ُه ْم َجناات تَ ْج ِري تَ ْحتَ َها ْاألَنْ َه ُ
ار َخالد َ
أ٣تادىا قليلة القيمة ُب جنب األخرة ،فكانوا يبتغوف ُب ما أتاىم ا﵁ الدار األخرة كال ينسوف نصيبهم من الدنيا،
فقد تربوا على استصغار متاع اٟتياه الدنيا كترفعوا عن االستغراؽ فيها فصحت قلؤّم كنشطت عواطفهم كٖتركت
ضمائرىم كعرفوا من أين تأتى ا١تكارـ كا١تركءة فقويت إرادة ا٠تَت فيهم ،فلم ييدنسوا أنفسهم بالدناءات ك٤تقرات
األمور كٓب ينافسوا على عرض من أعراض الدنيا كٓب يبددكا طاقاهتم ْتثان عن منصب اك جاه يكوف غايتهم كمنتهى

62
63

اٟتمد ،الهمة العالية معوقات ومقومات ،ص.152
اٟتمد ،الهمة العالية معوقات ومقومات ،ص.111
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طموحهم بل كانوا يركف اف اآلخرة ىي أكٔب اف تبتغى كيسعى ٢تا سعيها فنعيمها خَت كأبقى كملكها ال يفٌت ،قاؿ
شآءُو َن فِ َيها َولَ َديْنَا َم ِزي ٌد }[ؽ ]35:فكلما ٝتت مطالب اإلنساف كصغرت ُب عينو ا١تطالب
تعأب{ :لَ ُهم اما يَ َ
الدنيا ارتفعت ٫تتو كقويت عزٯتتو ،فالصحابة عندما تعلقوا باآلخرة كانوا إذا امتحنوا ٔتكركه صربكا كإف أعاقهم
شيء ُب اٟتياة ٓب يهتموا ألهنم ليسوا مؤاخذين بذلك ،كاف ٟتقهم أذل اك تعبوا فيما سلكوا ٓب ٭تزنوا بل يصربكا
ك٭تتسبوا ،ك١تا ينتظرىم من الثواب كاٞتزاء يسركف.
المطلب الرابع :اثر الدعاء وقراءة القرآن في رفع الهمة.
-1

الدعاء ،من العوامل اليت أسهمت ُب غرس ا٢تمة ُب نفوس الصحابة توجيههم كحثهم على الدعاء
ال ربُّ ُكم ا ْدعُونِي أ ْ ِ
ب لَ ُك ْم}[غافر ،]60:فا﵁ سبحانو كتعأب مالك كل
َستَج ْ
قاؿ عز كجلَ { :وقَ َ َ ُ
شيء كبيده خزائن السماكات كاألرض فمن سأؿ ا﵁ علو ا٢تمة رزقو كأعطاه كمن أستعاذ با﵁ من
ا٠تور أعاذه ،كمن الدعاء الوارد قولو صلى ا﵁ عليو كسلم( :اللهم اسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسالمة من كل أثم) ،64كإف علو ا٢تمة من الرب الذم ساؿ
النيب ربو أف يعطيو منو ،كقد أرشد الرسوؿ أب االستعاذة با﵁ من كل ما يسبب دنو ا٢تمة ،فكاف

النيب صلى ا﵁ عليو كسلم يقوؿ( :اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل

والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال) 65فهذه األمور اليت أستعاذ النيب با﵁ منها مدمرة
لئلرادة كمضعفو للهمة ،لذلك كجو الرسوؿ الصحابة أف يستعيذكا با﵁ منها حىت ٭تافظوا على ا٢تمة

العالية كاإلرادة القوية ،فاإلرادة تقول كتضعف كأم عضلة ُب اٞتسم ،كاألمور اليت تستنزؼ قوة
االرادة كل أمر يٕترب عليو النفس ييتعب قوة عضلة االرادة ألنو يستهلك جزء من ٥تزكهنا ،كذلك
كاٗتاذ القرارات ،ككبت ا١تشاعر ،ككثرة ا١تسؤكليات ،كمقاكمة اآلالـ ،كقلة النوـ ،كالضغط العصيب،
فهذه أمور تؤثر على ا١تخ ككل شيء يؤثر على نشاط كتركيز ا١تخ يؤثر على قوة االرادة بالتبعية الف
قوة االرادة قوة ذىنية ُب االساس ،إف ٦تا يزيد ا٢تمة كيقوم االرادة استثمار ا٢تمة كاالرادة الكامنة
اليت أستودعها ا﵁ ُب النفوس ،لبلستفادة منها ُب مقاكمة مدمرات اإلرادة كمنها قلة النوـ الكاُب
كىذا يسببو ا٢تم كاٟتزف فا١تعظم ٭تتاج أب ٙتٍت ساعات ُب اليوـ لكي يرتاح كإال ستنهار طاقتو ،فقلة
النوـ مرتبطة بس لوكيات سلبية كثَتة منها تأثَته على ا١تخ ٟتد يشبو شرب الكحوؿ فمن كاف ىذا
حالو ال يستطيع اف ٬ترب نفسو على عمل صعب اك غَت ٤تبب للنفس ،كمن مدمرات ا٢تمة العجز
 64الًتمذم٤ ،تمد بن عيسى الًتمذم ،سنن الترمذيٖ ،تقيق :اٛتد شاكر كآخركف ،مصر ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب ،ط،2
1395ىػ ،باب ما جاء ُب صبلة اٟتاجة ،ج ،2ص ،344حديث رقم .479
65

البخارم ،صحيح البخاري ،باب االستعاذة من اٞتنب ،ج ،8ص ،79حديث رقم .6369
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كالكسل فمن ٗتلص من ىاتُت الصفتُت رتب األكقات كبدأ باألكلويات كاكتسب كبٌت عادات
حسنة عادة بعد عادة ،كم ن مدمرات اإلرادة اٟترص على الدنيا فيتسبب ذلك باٞتنب كالبخل
كعبلجو تبسيط اٟتياة بتقليل القرارات كذلك ألف كثرة القرارات تتعب عضلة قوة االرادة فتبسيط
اٟتياة كتقليل القرارات يساعد على حفظ ٥تزكف قوة اإلرادة الستثمارىا ُب القرارات ا١تهمة ،كمن
مدمرات ا٢تمة قهر الرجاؿ كعبلج ذلك تغيَت البيئة ا﵀يطة ،كمن البيئة الصحبة فالتغيَت ُب البيئة يؤثر
على سلوؾ األفراد الذين يعيشوف ُب كسط ىذه البيئة ٦تا يؤدم الستثمارىا ُب سلوؾ إ٬تايب اك

االمتناع عن سلوؾ سليب فالبيئة ا﵀يطة ىي اليد ا٠تفية اليت تشكل سلوؾ االنساف .66فا٢تم،
كاٟتزف  ،كالعجز ،كالكسل ،كاٞتنب ،كالبخل ،كالدين ،كقهر الرجاؿ ،ىذه من األمور ا١تثبطة اليت
تؤسس ُب النفس قناعة الفشل كالكسل كأنو ال أمل من إصبلح النفوس فيسبب ىذا ا١تعتقد تدمَتا

-2

لقوة اإلرادة ،فنجد النيب صلى ا﵁ عليو كسلم قد استعاذ با﵁ منها فالدعاء عامل مهم لشحذ ا٢تمة
كتقوية العزٯتة.
قراءة القرآف كٝتاعو ،إف من أبرز األمور اليت بعثت ا٢تمة ُب نفوس الصحابة اإلكثار من قراءهتم
كٝتاعهم لكبلـ ا﵁ الذم ييريح النفوس كيشفي الصدكر كييطمئن القلوب كٮتلصها من الوساكس

كالتخيبلت كاالكىاـ الباطلة ،فمن سكنت نفسو كانشرح صدره كاطمأف قلبو علت ٫تتو كقويت
الص ُدوِر َو ُى ًدى
اءتْ ُكم ام ْو ِعظَةٌ ّْمن اربِّ ُك ْم َو ِش َفاءٌ لِّ َما ًُب ُّ
ااس قَ ْد َج َ
عزٯتتو قاؿ تعأب{ :يَا أَيُّ َها الن ُ
اِ
ور ْحمةٌ لِّل ِ ِ
آمنُوا َوتَط َْمئِ ُّن قُلُوبُ ُه ْم بِ ِذ ْك ِر اللا ِو أىىال بِ ِذ ْك ِر
ين َ
ََ َ ُ
ين}[يونس ،]57:كقاؿ تعأب{ :الذ َ
ْم ْؤمن َ
ِ ِ
وب}[الرعد ،]28:لذلك كاف من حكم نزكؿ القرآف مفرقا تثبيت قلب النيب صلى
اللاو تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
زل علَي ِو الْ ُقرآ ُن جملَةً و ِ
ا﵁ عليو كسلم قاؿ تعأب{ :وقَ َ ا ِ
ت
اح َدةً َك َذلِ َ
ك لِنُثَبِّ َ
ين َك َف ُروا لَ ْوَّل ن َ َ ْ ْ ُ ْ َ
َ
ال الذ َ
اد َك}[الفرقاف،]32:فاٞتيل األكؿ من الصحابة ترىب على مائدة القرآف كٓب ينشغلوا بغَته
بِ ِو فُ َؤ َ
فتخلصوا من القلق كاٟتزف كاكتسبوا راحة نفسية سيطرت على أجسامهم كأٙترت ُب حياهتم ككاف
ىذا بتوجيو كتشجيع من الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم الذم حث على العيش مع القرآف فحث

على تبلكتو قائبل ( :من قرأ حرفا من كتاب اهلل فلو بو حسنة والحسنة بعشر امثالها َّل اقول
الم حرف ولكن الف حرف وَّلم حرف وميم حرف ) ،67كقاؿ مرغبا ُب تعلمو كتعليمو( :خيركم

من تعلم القرآن وعلمو) ،68كشجع على حفظو فقاؿ عليو السبلـ( :يقال لصاحب القرآن اقرأ
وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند اخر آية تقرأىا) ،69كدعا ١تدارستو فقاؿ:

 66علي ٤تمد علي ،قوة اإلرادة ،ص.21–6
67

الًتمذم ،سنن الترمذي ،باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآف مالو من أجر ،ج ،5ص ،175حديث رقم.2910

69

اٛتد  ،مسند أٛتد  ،ص ، 404حديث رقم . 6799

68

البخارم ،صحيح البخاري ،باب خَتكم من تعلم القرآف ،ج ،6ص.192

| 23

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

(ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم اَّل نزلت عليهم

السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرىم اهلل فيمن عنده) ،70فالقرآف ٭تي موات
القلوب كيرفع من ٫تم النفوس فبذلك نقل القرآف الصحابة من القسوة أب الرقة كمن الغلظة أب
ِ
اِ
ِ
ين
الرٛتة ،فكانوا إذا ٝتعوا ذكر ا﵁ رقت كخشعت كخافت قلؤّم قاؿ تعأب{ :إنا َما ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ت قُلُوبُ ُهم} [األنفاؿ ،]2:كىكذا نرل كيف كاف للقرآف دكر كبَت ُب إعبلء ٫تم
إِذَا ذُكِ َر اللاوُ َو ِجلَ ْ
الصحابة كانعكاس على سلوكهم ُب حياهتم.
المطلب الخامس :أثر صفاء النفس والزىد والتفاؤل في غرس الهمة.
 - 1صفاء النفس٦ ،تا يكدر النفس ما يعرؼ بعقدة الذنب فقد عمل النيب على ٗتليص الصحابة من ىذه
العقدة ١تا ٢تا من أثار سلبية على النفس كآّتمع ،فعقدة الذنب تبقى تطارد كتبلحق ا١تذنب أينما نزؿ كأينما حل
٦تا ينتج عن ذلك قلق دائم كتوتر مستمر يتسبب بكراىية للمجتمع كعداكة للناس فكاف رسوؿ ا﵁ يعاِب ذلك
باآليات كاألحاديث اليت تبُت رٛتة ا﵁ كعفوه عن ا١تذنب فشرع ا﵁ التوبة فاف عقدة الشعور بالذنب ال يزيلها من
71
اِ
آمنُوا
ين َ
النفس اال التوبة الصادقة النصوح كىي التوبة اليت دعا اليها رب العزة قائبل{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
تُوبوا إِلَى اللا ِو تَوبةً نَصوحا َعس ٰى ربُّ ُكم أَ ْن ي َك ِّفر َع ْن ُكم سيِّئَاتِ ُكم وي ْد ِخلَ ُكم جن ٍ
اات تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِ َها
ْ َ
ْ َُ
ْ َ
ُ
َْ ُ ً َ َ ْ
ُ َ
ار}[التحرًن ،] 8:فشعور اإلنساف بأف ا﵁ تعأب يقبل توبة التائبُت كٯتحو من النفس آثار ا١تعاصي ك٬تعل
ْاألَنْ َه ُ
اإلنساف ا١تذنب تائبان إٔب ا﵁ مقببلن عليو ٦تا يكسبو راحة نفسية كسكينة قلبية ألنو يعلم بأف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁

عليو كسلم قاؿ( :التائب من الذنب كمن َّل ذنب لو) 72ككاف يبُت ١تن يدعوه أب دين ا﵁ اف اإلسبلـ يهدـ ما

كاف قبلو.73

 -2الزىد ُب الدنيا ،من أسباب علو ا٢تمة الزىد بالدنيا كالتجاُب عن الًتؼ ذلك أف التقلب ُب الًتؼ يعد من
اعظم الشواغل اليت تشغل صاحبها عن طلب الكماؿ كتقطع عليو طريق آّد ،كما اف اإلغراؽ ُب النعيم ينبت
ُب النفس أخبلؽ مرذكلة كاٞتنب كالبخل كا٠تور ٦تا يورث ضعف ا٢تمة فاف ترفع عن الًتؼ دؿ ذلك على علو

٫تتو ،74عمل النيب صلى ا﵁ عليو كسلم على تربية الصحابة على الزىد ُب الدنيا كذلك بتوجيههم لعمارة األرض
 70حنبل ،اٛتد ابو عبد ا﵁ اٛتد بن ٤تمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبلٖ ،تقيق شعيب األرنؤكط كآخركف  ،الناشر :مؤسسة الرسالة،
ط1421 ،1ىػ ،الباب مسند ايب سعيد ا٠تدرم ،ج ،18ص ،389حديث رقم . 11892
71

النعيمي ،د .كاظم النعيمي ،العفة والخطيئة2020 ،ـ٣ ،تلة الشرؽ. https://al-sharq.com/،

 72ابن ماجة ،سنن ابن ماجةٖ ،تقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء الكتب العربية ،باب ذكر التوبة ،ج ،2ص ،1419حديث رقم.4250
 73مسلم ،صحيح مسلم ،باب كوف االسبلـ يهدـ ما كاف قبلو ،ج ،1ص ،112حديث رقم .121
74

اٟتمد ،الهمة العالية معوقات ومقومات ،ص.163
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با٢تدل كا٠تَت كالرغبة فيما عند ا﵁ كتقدًن أمره على كل أمر ،فكانوا ضابطُت لئلرادة فبل انعزاؿ عن الدنيا
ضيعوا الواجبات ،كال إغراؽ ُب ٚتع حطامها فتقسو القلوب كتنسى اآلخرة ،بل زىدكا ُب الدنيا كمتاعها كأخذكا
فيي ى

منها نصيبهم باعتداؿ كأقبلوا ّٔمة عالية على دينهم يتمسكوف بو كينصركنو بعدما صار أكرب ٫تهم ،فكاف رسوؿ

ا﵁ ي رشدىم أب الوجهة الصحيحة اليت تكسبهم قوة ُب اإلرادة كعلوا ُب ا٢تمة ،جاء رجل إٔب النيب صلى ا﵁ عليو
كسلم فقاؿ  :يا رسوؿ ا﵁ دلٍت على عمل إذا أنا عملتو أحبٍت ا﵁ كأحبٍت الناس ،فقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
كسلم ( :ازىد في الدنيا يحبك اهلل ،وازىد فيما عند الناس يحبك الناس) 75فالزىد بالدنيا يقتضي ٤تبة ا﵁
كمن أحبو ا﵁ حاز على ا٠تَت كمن ا٠تَت علو ا٢تمة ،كالزىد ٔتا ُب أيدم الناس يقتضي ٤تبة الناس كمن أحبو الناس
قويت إرادتو ألنو يسلم من حقدىم كحسدىم كبغضهم كاليت ىي من مدمرات اإلرادة ،فالتجاُب عن الدنيا يثمر
علوا ُب ا٢تمة كينتج عنو إقباؿ على ما ىو أبقى كأنفع من العمل الصاّب ،كالزىد الصحيح مداره على صحة
اليقُت با﵁ عز كجل الرزاؽ كقوة ىذا اليقُت داللة على قوة اإلرادة ،كمن كاف ىذا حالو كاف قوم اإلٯتاف صحيح
اليقُت ٭تسن التوكل على ا﵁ كيبتعد عن ا١تزاٛتة ُب فضوؿ الدنيا فيقبل على ما فتح ا﵁ لو من دعوة كتعليم كأمر
ٔتعركؼ كهني عن ا١تنكر فإذا انشغل ا١ترء بذلك أرتاح قلبو كانشرح صدره ،فاالستكثار من الدنيا ٦تا ٬تلب ا٢تم
كالغم قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ( :من كانت اآلخرة ٫تو جعل ا﵁ غناه ُب قلبو كٚتع لو مشلو كاتتو الدنيا
كىي راغمة ،كمن كانت الدنيا ٫تو جعل ا﵁ فقره بُت عينيو كفرؽ عليو مشلو كٓب يأتو من الدنيا إال ما قدر لو ".76
-3

التفاؤؿ كاألمل ،عمل النيب على ايقاد ا٢تمة ُب نفوس الصحابة ُب كسط ظركؼ صعبة كذلك من
خبلؿ بث ركح التفاؤؿ كاألمل بالرغم ٦تا كاجهو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم من ظركؼ صعبة
كقاسية كمع ذلك ٓب يغب عنو التفاؤؿ ١تا لذلك من آثار إ٬تابية على النفس ككذلك القدرة على

مواجهة التحديات (كان رسول اهلل يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة) ، 77فالرسوؿ صلى ا﵁

عليو كسلم بث ُب ا١تدعوين ركح األمل حىت ىغ ىدكا ٭تسنوف الظن با﵁ ،فتفاءلوا كنشطوا ،فاف الفأؿ
٦تا يػينىشّْط النفوس بينما الطَتة تثبطها بل قد يقتل التشاؤـ نفسية االنساف قبل اف ٯتوت قاؿ رسوؿ
ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلمَّ( :ل عدوى وَّل ِطيَرة ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة الكلمة
الطيبة) ،78فكاف الصحابة الذين تربوا على يد النيب يستقبلوف أيامهم بتفاؤؿ فبل ٭تزنوف على ما
فات كال ٮتافوف ٦تا ىو آت كال ٬تدكف ٫تان كال إحباط ألهنم ٭تسنوف الظن باٟتي القيوـ الذم يقوؿ
75

عبد اٞتبار ،الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ،باب فضل الزىد ،ج ،10ص.360

78

مسلم ،صحيح مسلم  ،باب الطَتة كالفأؿ كما يكوف فيو ،ج ،4ص،1746حديث رقم.111

 76الًتمذم ،سنن الترمذي ،ج ،4ص ،642حديث رقم .2465
 77حنبل ،مسند اٛتد ،باب:مسند ايب ىريرة رضي ا﵁ عنو ،ج ،14ص ،122حديث رقم.8393
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ُب اٟتديث القدسي( :أنا عند ظن عبدي بي وأنا معو حين يذكرني) ،79ككاف أملهم ال ٮتبو ألنو
مقتبس من جذكة اإلٯتاف ،فيضيء ٢تم دركب اٟتياة كيذلل ٢تم الظركؼ الصعبة ألهنم يؤمنوف أف

النتائج :

القادـ أٚتل كما عند ا﵁ أفضل فيقرنوف األمل بالعمل فيًتكوف البؤس كراءىم كيبدؤكف من جديد
فهم ٭تملوف دعوة اإلسبلـ اليت تدعو إٔب اإلٯتاف باألقدار كالتفاؤؿ بالقادـ األفضل فبل يسمحوف
لليأس كال للتشاؤـ أف يتسلل إٔب قلؤّم ،فىػبىعث األمل ُب النفوس من عوامل ا٢تمة الدعوية.

إف أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث ىي:
-1

أف ا٢تمة الدعوية ىي طاقة ذىنية كقوة نفسية ٤تركة لئلنساف ليحمل اإلسبلـ كيدعوا أب ا﵁ بقوة

-2

كعزٯتة .
أف من علت ٫تتو زاد تأثَته على غَته فالنيب عليو السبلـ غرس ا٢تمة الدعوية ُب نفوس الصحابة
لتحليو بأعلى درجات اإلرادة .

-3

أف ٫تة النيب الدعوية ٢تا جانباف جانب ألنو نيب مؤيد بالوحي يبلغ عن ا﵁ ،كجانب ألنو
يدعو أب ا﵁ كىذا اٞتانب ٯتكن للدعاة اف يكتسبوه من خبلؿ االقتداء بو.
أف ا٢تمة الدعوية عمادىا القلب فكلما امتؤل باإلٯتاف ارتفعت ا٢تمة.
أنو ٦تا يغرس ا٢تمة الدعوية ُب النفوس القصص كالنماذج اٟتية .

إنساف

-6

أنو ٦تا يغرس ا٢تمة الدعوية ُب النفوس الغَتة على الدين كاليت ٭تركها اٟتث كالتحريض من الوقائع
كاآليات القرآنية كاألحاديث النبوية كما أعده ا﵁ من جزيل الثواب للدعاة .
أف صاحب ا٢تمة الدعوية من ينتقل من جهد دعوم أب آخر دكف أف يفقد ٛتاسو.

-4
-5

-7

المصادر والمراجع
القرآف الكرًن.
ابن قيم اٞتوزية ٤ ،تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية (ا١تتوَب751 :ىػ)،
الفوائد ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ،ط1393 ،2ىػ.
ابن كثَت ،ابو الفداء اٝتاعيل بن كثَت القرشي البصرم( ،ا١تتوُب 774:ىػ) ،تفسَت القرآف العظيمٖ ،تقيق:
٤تمد حسُت مشس الدين ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ،ط1،1419ىػ.

 79مسلم ،صحيح مسلم ،باب اٟتث على ذكر ا﵁ تعأب ،ج ،4ص،2061حديث رقم.2675
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ابن ماجة٤ ،تمد بن يزيد القزكيٍت ،سنن ابن ماجةٖ ،تقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي ،دار احياء الكتب
العربية ،ج.2
ابن ىشاـ ،عبد ا١تلك بن ايوب اٟتمرم ،سَتة ابن ىشاـٖ ،تقيق مصطفى السقا كآخركف ،مصر ،مكتبة
كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب كاكالده ،ط1375 ،2ىػ ،ج.1
ابو ابراىيم الفالوذة ،ابو ابراىيم ٤تمد الياس عبد الرٛتن الفالوذة ،ا١توسوعة ُب صحيح السَتة النبوية،
مكة ،دار النشر :مطابع الصفا ،ط1423 ،1ىػ.
ابو ا٠تيل ،التأمل كالتذكر ُب عبادة التفكر ،خلد بن علي ابا ا٠تيل ،ا٠تطباء،
. https://khutabaa.com
اسبلـ اكف الين ،عوامل النجاح ُب سَتة النيب صلى ا﵁ عليو كسلم،https://islamonline.ne ،
2015ـ.
البخارم٤ ،تمد بن اٝتاعيل البخارم ،صحيح البخارم ،دار طوؽ النجاة ،ط1422 ،1ىػ.
الًتمذم٤ ،تمد بن عيسى الًتمذم ،سنن الًتمذمٖ ،تقيق :اٛتد شاكر كآخركف ،مصر ،شركة مكتبة
كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب ،ط1395 ،2ىػ.
اٞترجاين ،علي بن ٤تمد بن علي الزين الشريف اٞترجاين( ،ا١تتوَب816:ىػ) ،التعريفات ،بَتكت –لبناف،
دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1ىػ.
اٞتزائرم ،ابو بكر جابر اٞتزائرم ،أيسر التفاسَت ،ا١تدينة ا١تنورة ،مكتبة العلوـ كاٟتكم1419 ،ىػ.
اٟتاكم ،أبو عبد ا﵁ اٟتاكم ٤تمد بن عبد ا﵁ بن ٤تمد( ،ا١تتوَب405:ىػ) ،اٟتاكم ا١تستدرؾ على
الصحيحُت ،بَتكت ،دار الكتب العلمية ،ط1411 ،1ىػ.
اٟتمد٤ ،تمد بن ابراىيم اٟتمد ،ا٢تمة العالية معوقاهتا كمقوماهتا ،دار ابن خزٯتة1415 ،ىػ.
حنبل ،اٛتد ابو عبد ا﵁ اٛتد بن ٤تمد بن حنبل ،مسند اإلماـ أٛتد بن حنبلٖ ،تقيق شعيب األرنؤكط
كآخركف  ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ىػ.
حول( ،ا١تتوَب1409:ىػ) ،األساس ُب السنة ك فقهها ،دار السبلـ للطباعة كالنشر
حول ،سعيد ٌ
كالتوزيع كالًتٚتة ،ط1416 ،3ىػ.
دركزة ،دركزة ٤تمد عزت ،التفسَت اٟتديث ،القاىرة ،دار احياء الكتب العربية1383 ،ىػ.
الديب ،ال سيد ٤تمد الديب ،من اخبلؽ الرسوؿ قبل البعثة٣ ،تلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار
العػلوـ ديػوبند1438 ،ىػ ،عدد.7
الزبيدم ،تاج العركس من
الرزاؽ اٟتسيٍت أبو الفيض ا١تل ٌقب ٔترتضى َّ
٤تمد بن عبد ٌ
٤تمد بن ٌ
الزبيدمٌ ،
جواىر القاموس ،دار ا٢تداية.
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السآب،
٤تمد
نواؼ
السآب،
1437ىػ./ https://khutabaa.com،

معوقات

علو

ا٢تمة،

ملتقى

ا٠تطباء،

السباعي ،مصطفى بن حسٍت السباعي (ا١تتوَب1384 :ىػ) ،السَتة النبوية دركس كعرب ،ا١تكتب
اإلسبلمي ،ط1405 ،3ىػ.
السهيلي ،أبو القاسم عبد الرٛتن بن عبد ا﵁ بن أٛتد السهيلي( ،ا١تتوَب581:ىػ) ،الركض األنف ُب
شرح السَتة النبوية البن ىشاـٖ ،تقيق :عمر عبد السبلـ ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،ط،1
1421ىػ2000/ـ.
الشرقاكم ،امُت عبد ا﵁ الشرقاكم ،علو ا٢تمة1431 ،ىػ.www.alukah.net ،
الصوُب ،أٝتاء عودة عطا ا﵁ الصوُب ،دكر الًتبية اإلسبلمية ُب اٟتفاظ على الفطرة السليمة كسبل تعزيزه
من خبلؿ ا١تؤسسات الًتبوية ،اٞتامعة اإلسبلمية غزة1432 ،ىػ.
الصوياين ،ابو عمر بن ٛتد الصوياين ،السَتة النبوية كما جاءت باألحاديث الصحيحة ،مكتبة
العبيكاف ،ط1424 ،1ىػ ،ج.1
الطربم٤ ،تمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي ابو جعفر( ،ا١تتوَب310:ىػ) ،جامع البياف ُب
تأكيل القرافٖ ،تقيق :اٛتد ٤تمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ىػ  ،ج.12
الطربانٍت ،ابو القاسم سليماف بن اٛتد بن ايوب بن قطَت اللخمي الشامي الطرباين( ،ا١تتوَب360:ىػ،)،
ا١تعجم الكبَت ،باب فاطمة بنت اٟتسُت عن ابيها رضي ا﵁ عنو ،ج.3
طريق االسبلـ ،اسباب علو ا٢تمة2014 ،ـ./https://ar.islamway.net ،
عبد اٞتبار ،صهيب عبد اٞتبار ،اٞتامع الصحيح للسنن كا١تسانيد2014 ،ـ ،ج.6
علي ٤تمد علي ,قوة اإلرادة2017 ,ـ. tagia.com،
عمر ،د .اٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر ،معجم اللغة العربية ا١تعاصر ،دار النشر :عآب الكتب ،ط1
1429،ىػ ،ج.2
الغزإب٤ ،تمد الغزإب السقا (ا١تتوَب1416 :ىػ) ،فقو السَتة٤ ،تمد ناصر الدين األلباين ،دمشق ،دار
القلم ،ط1427 ،1ىػ .
الغضباف ،منَت ٤تمد الغضباف( ،ا١تتوَب1435:ىػ) ،فقو السَتة النبوية ،جامعة أـ القرل ،ط1413 ،2ىػ
.
الفقي ،ابراىيم الفقي ،الرب٣تة اللغوية العصبية ،مصر ،ابداع لئلعبلـ كالنشر القاىرة1428 ،ىػ.
القحطاين ،سعيد بن علي بن كىب القحطاين ،فقو الدعوة ُب صحيح اإلماـ البخارم ،الرئاسة العامة
إلدارات البحوث العلمية كاإلفتاء كالدعوة كاإلرشاد ،ط1421 ،1ىػ .
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مسلم ،مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم( ،ا١تتوَب261:ىػ) ،صحيح مسلمٖ ،تقيق:
٤تمد فؤاد عبد الباقي ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،ج.4
ا١تقدـ٤ ،تمد بن اٛتد بن اٝتاعيل ا١تقدـ ،علو ا٢تمة ،مصر ،دار القمة-دار االٯتاف2004 ،ـ.
٩تبة من العلماء ،اعداد ٩تبة من العلماء ،التفسَت ا١تيسر٣ ،تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف،
ط1433 ،4ىػ.
النعيمي ،د .كاظم النعيمي ،العفة كا٠تطيئة٣ ،تلة الشرؽ./https://al-sharq.com ،
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مهارتا االتصال التنظٌمً وإدارة الوقت وعالقتهما باألداء الوظٌفً للعاملٌن فً المنظمات
الخٌرٌة
فً الجمهورٌة الٌمنٌة
Organizational communication and time management skills and their relations
to the job performance of charitable organizations employees



 د\أحًذ َداء يختار، ا\ أيٍٍ صانح راخـح انًطري
المل ّخص

ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على العبلقة بُت مهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت من جهة كبُت األداء الوظيفي
تَتية من كجهة٠تنظمات ا١تهاراتاف لدل قيادة ا١ كما مدل توفر ىاتاف ا،تَتية ُب اليمن من جهة أخرل٠تنظمات ا١للعاملُت ُب ا
تطلوبة حيث١تنهج الوصفي التحليلي كقاـ بتطوير استبياف كٖتكيمو ٍب توزيعو على العينة ا١ كقد استخدـ الباحث ا.نظر العاملُت
 ليقوـ الباحث بعد،تَتية٠تنظمات ا١) استبياف ًب توزيعها على العاملُت ُب ا158( استبيانا) من عدد130( قاـ الباحث بتجميع
كقد توصلت الدراسة إٔب.تتعارؼ عليها ُب أساليب البحث العلمي١تتنوعة ا١ذلك بتحليلها ٔتجموعة من األساليب اإلحصائية ا
تَتية٠تنظمات ا١تابية بُت مهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت كبُت أداء العاملُت ُب ا٬ يوجد عبلقة إ:تها٫نتائج كاف من أ
تهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت على أداء العاملُت كأكدت الدراسة على توفر مهارٌب االتصاؿ التنظيمي١ كأف ىناؾ تأثَتا،
 كأكصت ىذه الدراسة بتفعيل.تَتية ُب اليمن كىي نتائج مرضية كمقبولة٠تنظمات ا١كإدارة الوقت ٔتستول جيد لدل قيادات ا

.االتصاؿ من أسفل إٔب أعلى بشكل أفضل
. االتصاؿ _ إدارة الوقت _ األداء:الكلمات المفتاحية

Abstract
This study aims to examine the relations between organizational communication and time management
skills and the job performance of charitable organizations employees in Yemen. The study investigates the
availability of these two skills in the charitable organizations’ leadership from the perspective of the employees.
The descriptive analytical method is executed to achieve the objectives of this study. A questionnaire is
developed, arbitrated and then distributed 158 questionnaires to charitable organizations employees. 130
questionnaires are collected. These questionnaires are analyzed with a set of various statistical methods that are
known in scientific research methods. The findings revel that there is a positive relation between the
organizational communication and time management skills and the job performance of charitable organizations
employees. The findings also demonstrate the impact of the skills of organizational communication and time

amin9g@gmail.com تاليزية١ طالب دكتوراه ُب جامعة العلوـ اإلسبلمية ا
najaa@usim.edu.my تاليزية١تاضر ُب جامعة العلوـ اإلسبلمية ا٤ 
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management on the performance of employees. The study emphasizes the availability of organizational
communication and time management skills at a good level among the of charitable organizations leadership in
Yemen and these results are satisfactory and acceptable. This study recommended better bottom-up
communications in the charitable organizations in Yemen.
Key words: communication, time management, performance

ا١تقدمة
أصبح للمنظمات ا٠تَتية أثر كبَت كمهم ُب تلبية حاجات آّتمع كسد الثغرات ا١توجودة ُب حياة الناس ُب
شىت آّاالت( .عطية ،)2006 ،كلكي تقوـ تلك ا١تنظمات بالدكر الذم ينبغي عليها ال بد من أف تكوف قيادة
تلك ا١تنظمات على قدر من الوعي كا١تهارة كاالحًتافية من أجل أف ٖتقق تلك ا١تنظمات األىداؼ كالربامج
بفاعلية ككفاءة عالية  ،كال شك أف تنمية ا١تهارات القيادية كاإلدارية ألكلئك القيادات يعترب من ا١تهاـ الرئيسة اليت
تسعى إليها تلك ا١تنظمات من أجل بناء شخصية قيادية فاعلة كقادرة على إدارة ا١تنظمات بكفاءة كفاعلية
(ا١تطرم.) 2020،إف تقدـ آّتمعات كا١تنظمات كتطوير آليات العمل يعتمد على توفر قادة يعملوف على تنسيق
اٞتهود البشرية كا١تادية كدفعها ٨تو ٖتقيق األىداؼ (األغا .)2008،إف دكر ا١تنظمات ا٠تَتية أضحى ينافس
عمل اٟتكومات ُب بعض الدكؿ ُب ٣تاالت الرعاية كالتأىيل كالبناء ،كلزاما على تلك ا١تنظمات تنمية ا١تهارات
القيادية لئلدارة العليا بشكل خاص كلباقي العاملُت بشكل عاـ من أجل مواكبة التطور العلمي كا١تهٍت ُب أساليب
القيادة كمن أجل أف تكوف تلك ا١تنظمات ُب مقدمة الصفوؼ لتقدًن خدمات ٣تتمعية متميزة كذات جودة عالية
(ا١تطرم. )2020،
مشكلة الدراسة:
العديد من ا١تنظمات ا٠تَتية ُب اليمن ينقصها قيادات إدارية مدربة كمؤىلة تأىيبل علميا حقيقا تقود تلك
ا١تنظمات إٔب ٦تارسة العمل ا١تؤسسي القائم على التخطيط السليم كالتنفيذ الرشيد الذم يقدـ خدمات ٣تتمعية
ُب ٚتيع آّاالت ( الصبلحي  .)2004،كألف اليمن من الدكؿ اليت تعاين من اٟتركب كالصراعات سيتوجب
على ا١تنظمات ا٠تَتية جهدا مضاعفا من أجل معاٞتة النتائج السلبية لتلك اٟتركب كالصراعات كخاصة ُب ظل
ضعف ُب العمل اٟتكومي ،كمآب تكوف قيادات تلك ا١تنظمات مؤىلة علميا كمدربة مهاريا ال شك بأف ىذا
القصور ُب التأىيل سينعكس سلبا على أداء العاملُت كبالتإب سينعكس ذلك سلبان على ا٠تدمات اليت يتلقاىا
آّتمع (العاضي .)2011 ،كيرل (كرماش )2016،أف ىناؾ فجوة ُب عمل ا١تنظمات ا٠تَتية كعشوائية ُب
تنفيذ ا١تشاريع ،كاختبلؿ ُب سلم أكلويات اٟتاجات آّتمعية  .كىنا تكمن مشكلة البحث ُب أف ىناؾ مشاريع
تنفذ كأمواؿ كجهود هتدر كلكن ىناؾ ضعف ُب األداء عند التنفيذ نتيجة فجوة إدارية بُت القيادة كالعاملُت (
عطية . )2006،
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تساؤَّلت الدراسة :كٯتكن التعبَت عن مشكلة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التإب :
ما أثر مهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت لدل قادة ا١تنظمات ا٠تَتية على أداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية
ُب اليمن ؟
كيتفرع منو األسئلة الفرعية التالية:
السؤاؿ األكؿ  :ما العبلقة بُت مهارة إدارة الوقت كأداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية ُب اليمن؟
السؤاؿ الثاين:ما العبلقة بُت مهارة االتصاؿ كأداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية ُب اليمن ؟
السؤاؿ الثالث :ما مدل توفر مهارٌب إدارة الوقت كاالتصاؿ لدل قيادات ا١تنظمات ا٠تَتية ؟
أىداف الدراسة :هتدؼ ىذه الدراسة إٔب:
ٖ -1تليل العبلقة بُت مهارة االتصاؿ التنظيمي كاألداء الوظيفي للعاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية ُب اليمن.
 -2بياف عبلقة مهارة إدارة الوقت بأداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية العاملة ُب اليمن.
-3استكشاؼ مدل توفر مهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت لدل قيادات ا١تنظمات ا٠تَتية ُب اليمن.
أىمية الدراسة  :ترجع أ٫تية ىذه الدراسة من كجهة نظر الباحث عمليا إٔب مسا٫تتها ُب التعريف بأ٫تية عمل
ا١تنظمات ا٠تَتية ككذا ُب اإلشارة إٔب الدكر الريادم للقيادات اإلدارية لتلك ا١تنظمات ُب ا١تسا٫تة ُب التخفيف
من آثار الفقر كخدمة آّتمع  ،كما أف ىذه الدراسة ستفيد أصحاب القرار ُب ا١تنظمات ا٠تَتية لعمل برنامج
تدرييب للقيادات اإلدارية لتلك ا١تنظمات ليكونوا على قدر التحدم الذم يواجو عمل ا١تنظمات ا٠تَتية .كما أف
ىذه الدراسة تقيس مدل توفر بعض ا١تهارات اإلدارية لدل قيادات ا١تنظمات ا٠تَتية كاليت تؤثر على أداء
العاملُت.
أما األ٫تية العلمية فهذه الدراسة تعترب إضافة للباحثُت ُب ا١تكتبة العربية ا١تهتمُت با١تهارات القيادية .
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النموذج المعرفي للدراسة  :انطبلقا من مشكلة الدراسة ٯتكننا بناء ٪توذج للدراسة يوضح العبلقة بُت
ا١تتغَتات ا١تستقلة كا١تتغَت التابع كما يبُت الشكل رقم (:)1
ا١تتغَتات ا١تستقلة
االتصال التنظٌمً

الشكل رقم ( )1النموذج المعرفً

إدارة الوقت

ا١تتغَت التابع
أداء العاملٌن

ا١تصدر :من عمل الباحث
حدود الدراسة :
 -1اٟتدكد ا١تكانية  :اقتصر الباحث ُب دراستو على ا١تنظمات ا٠تَتية ُب أمانة العاصمة بسبب األكضاع األمنية
كاٟتركب كصعوبة التنقل بُت ا﵀افظات  ،كمن جهة أخرل فالعاصمة صنعاء فيها ا١تراكز الرئيسة لكربل
اٞتمعيات العاملة ُب اليمن.
 -2اٟتدكد ا١توضوعية :اقتصرت الدراسة على موضوع إدارة الوقت كاالتصاؿ كعبلقتهما باألداء الوظيفي للعاملُت
ُب ا١تنظمات ا٠تَتية  ،حيث قاـ الباحث بإجراء دراستو على عينة من ا١تنظمات ا٠تَتية ا١تصرح ٢تا رٝتيان
بالعمل كفقا لقانوف ا١تنظمات كا١تؤسسات ا٠تَتية.
-3اٟتدكد البشرية  :اقتصر نطاؽ الدراسة على العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية ُب أمانة العاصمة.
منهجية الدراسة:
لغرض ٖتقيق أىداؼ ىذه الدراسة اعتمد الباحث ُب ىذه الدراسة على ا١تنهج الوصفي باعتبار أف ا١تنهج
الوصفي من ا١تناىج األكسع انتشارا كاألكثر استخداما كىو قائم على ٖتليل ا١تعطيات ا١تيدانية كدراسة الظاىرة
كما ىي ُب الواقع كالتعبَت عنها كمان ككيفان بغرض الوصوؿ إٔب حقائق عن الظركؼ القائمة من أجل تطويرىا
كٖتسينها.

مجتمع الدراسة وعينتها:
٣تتمع ىذه الدراسة مكوف من ٚتيع موظفي ا١تنظمات ا٠تَتية داخل أمانة العاصمة صنعاء العاملُت ُب اإلدارات
ا١تختلفة ،كحجم عينة ىذه الدراسة 130مفردة بطريقة العينة العشوائية كنسبة خطأ .%5
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أداة الدراسة :قاـ الباحث بتطوير استبانة باالعتماد على األدب النظرم كاالستفادة من العديد من الدراسات
السابقة ُب ىذا آّاؿ لقياس أبعاد ا١تتغَت ا١تستقل كا١تتغَت التابع  ،كًب عرض االستبانة على عدد من ا﵀كمُت
األكفاء كاالستفادة من التعديبلت ،كقد تكونت االستبانة من ثبلثة أقساـ كًب استخداـ مقياس ليكارت
ا٠تماسي.
التعريفات اإلجرائية:
إدارة الوقت :االستخداـ الفعاؿ للموارد ا١تتاحة ٔتا فيها الوقت .كإذا أراد ا١تدير ٖتسُت إدارتو للوقت فإف ذلك
يفرض عليو  :االلتزاـ – التحليل -التخطيط -ا١تتابعة كإعادة التحليل " (أبو شيخة1991 ،ـ).
االتصاؿ" :تبادؿ ا١تعلومات من شخص أك أكثر .كذلك عن طريق خلق التفاىم بُت ا١ترسل كا١ترسل
إليو"(.العديلي.)1999 ،
األداء الوظيفي:يعرؼ األداء الوظيفي بأنو" األثر الصاُب ٞتهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات كإدراؾ الدكر أك ا١تهاـ
كالذم بالتإب يشَت إٔب درجة ٖتقيق كإ٘تاـ ا١تهاـ ا١تكونة لوظيفة الفرد" (عكاشة.)2008 ،
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوَّل اَّلتصال٧ :تد أف لفظ االتصاؿ اختلفت معانيو باختبلؼ إتاىات القائمُت على دراستو كلكل نظرتو
كمفهومو ٢تذا ا١تصطلح ،كيرجع ذلك االختبلؼ إٔب طبيعة ميداف كل من يتناكؿ ىذا اللفظ ،يعرفو العديلي بأنو
"تبادؿ ا١تعلومات من شخص أك أكثر كذلك عن طريق خلق التفاىم بُت ا١ترسل كا١ترسل إليو(.العديلي،
.)1999
عناصر عملية االتصاؿ :ال ٯتكن اٟتديث عن االتصاؿ دكف التعرض ١تكوناتو أك عناصره األساسية حىت ٯتكن
فهمها كزيادة فعاليتها ،كتتألف عملية االتصاؿ من عناصر عدة ٗتتلف من كاتب إٔب آخر إال أف الشكل التإب
يوضح عناصر االتصاؿ التنظيمي بشكل تفصيلي :

الشكل رقم ( :)2عناصر عملية

االتصاؿ
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ا١تصدر( :عبدالعزيز )2005 ،
 -1ا١تصدر( :ا١ترسل):كىو اٞتهة اليت تود أف تؤثر ُب اآلخرين بطريقة معينة ليشاركوه ُب أفكار أك إتاىات أك
خربات معينة"( .كشك.)1993،
-2الًتميز" :كضع ٤تتويات الرسالة بشكل يفهمو ا١تستلم كاستعماؿ اللغة كالرمز كأية تعابَت يتم االتفاؽ عليها
تساعد على تسهيل كفهم مضموف عملية االتصاؿ"( .عبدالعزيز)2005،
-3الرسالة :كىي أساس عملية االتصاؿ ،كبدكهنا ال ٯتكن أف يكوف ىناؾ اتصاؿ ،كالبد من كضوح الرسالة من
حيث ا٢تدؼ كالرموز ا١تستخدمة ككذا سبلمة اللغة( .العمياف.)2005،
 -4القناة أك الوسيلة:ىي الوسيلة اليت توصل الرموز كا١تعاين اليت تشكل الرسالة كقد تكوف ىذه القناة :
لفظية،كتابية،تقنية،تصويرية( .حجازم.)1990،
-5ا١تستقبل:كىو ا١تستهدؼ من الرسالة من قبل ا١ترسل( .مرجع سابق.)1990،
 -6فك الرموز:عملية ترٚتة الرسالة أك فك رموزىا من قبل ا١تستقبل كفقا ٠ترباتو السابقة كإدراكو(.مرجع
سابق.)1990،
 -7التغذية الرجعية:كىي عملية التأكد من أف ا١تستقبل قد فهم الرسالة من خبلؿ موافقتو أك عدـ موافقتو أك بأم
طريقة تثبت كصوؿ الرسالة كفهمها (عبدالعزيز .)2005
االتصاؿ التنظيمي":يعد االتصاؿ كسيلة ىادفة من الوسائل الرئيسية اليت تستخدمها ا١تنظمة ُب ٖتقيق أىدافها إذ
أف كافة األفراد العاملُت ُب ا١تنظمة يتعاملوف مع بعضهم من خبلؿ كسائل االتصاؿ ا١تختلفة من أجل تسيَت كافة
األنشطة ا١تراد ٖتقيقها ،إذ أف االتصاؿ ٔتثابة الوسيلة االجتماعية اليت ٭تقق من خبل٢تا األفراد سبل التفاىم
كالتفاعل البناء ُب إطار ٖتقيق األىداؼ ا١تبتغى إ٧تازىا" (العمياف.)2005،
أنواع االتصاؿ التنظيمي:أ  -االتصاؿ التنظيمي الرٝتي" :ىو الذم يتم من خبلؿ شبكة االتصاالت الرٝتية عرب
خطوط السلط ة اليت تربط كافة أجزاء ا١تنظمة بعضها البعض ،كبالتإب فهو ٯتكن أف يتم من األعلى إٔب األسفل
كُب ىذه اٟتالة ينقل أكامر كتعليمات كتوجيهات من ا١تستويات اإلدارية األعلى للمستويات األدىن"(.عقيلي،
. )1997كلبلتصاؿ التنظيمي الرٝتي أربعة أشكاؿ ىي (حنفي:)2006 ،

| 35

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

االتصاؿ النازؿ :كىو االتصاؿ ا١تتجو من أعلى إٔب أسفل ،كبناءن عليو تنزؿ الرسائل من أعلى ا٢ترـ التنظيمي إٔب

أدناه ،أك قد يكوف من اإلدارة العليا إٔب الوسطى أك قد يكوف من اإلدارة الوسطى إٔب الدنيا ،أك قديكوف من

اإلدارة العليا إٔب الدنيا مباشرة.
االتصاؿ الصاعد:كا١تراد منو الرسائل القادمة من ا١تستويات الدنيا إٔب ا١تستويات العليا ،كيعد ىذا االتصاؿ مهما
كمفيدا لتطوير العمل.
االتصاؿ األفقي:كا٢تدؼ منو التنسيق بُت اإلدارات ُب نفس ا١تستول كيكوف بُت األفراد ُب نفس ا١تستول
التنظيمي(.ا٢تامشي)2006،
االتصاؿ ا﵀ورم:كيسمى االتصاؿ القطرم،كىي اتصاالت ُب مستويات إدارية ٥تتلفة ال يوجد بينهم عبلقات
رٝتية كأف يتصل مدير التسويق بأحد أقساـ إدارة اٞتودة (العمياف.)2005 ،
ب -االتصاؿ التنظيمي غَت الرٝتي :االتصاؿ التنظيمي الغَت رٝتي ىو "االتصاؿ الذم يتم بُت األفراد كاٞتماعات
كيكوف ىذا االتصاؿ بدكف قواعد تنظيمية ٤تددة ككاضحة كتتميز ىذه االتصاالت بسرعة إ٧تازىا قياسا
باالتصاالت الرٝتية اليت ٖتددىا ضوابط كإجراءات رٝتية ٤تددة"( .مرجع سابق".)2005 ،
ثانيا إدارة الوقت:
ٮتتلف الناس ُب نظرهتم للوقت فالذين ينظركف إٔب الوقت أنو مورد كثركة ىم الذين ٭تققوف أىدافا كا٧تازات كثَتة
ُب حياهتم العلمية كالعملية  ،كىم يعرفوف أف الوقت اليكفى لتحقيق كل ما يريدكف ،كعلى النقيض من ذلك فإف
ا١ترء الذم ال ىدؼ لو ُب اٟتياة يضيع كقتو كيفرط فيو(أبو شيخة كالقرموٌب. )1991 ،كيعرؼ (الربعي كعابدين،
 )1988إدارة الوقت بأهنا" :توزيع الوقت كاستغبللو ُب ٥تتلف األنشطة اليت تقوـ ّٔا ا١تنظمة٦ ،تا ٬تعلها قادرة
لتعم فائدهتا آّتمع بأسره".
على إ٧تاز األعماؿ ا١توكلة ٢تا بكفاءة كإنتاجية عالية ٌ
أىػػداؼ إدارة الػوقػت:أشار (الديب )2006،إٔب أىداؼ إدارة الوقت على النحو التإب:
-1تطوير الفرد كتنمية قدراتو-2.التقليل من الفرص ا١تهدرة-3.توفَت كقت كاؼ لبلبتكار كاإلبداع.
ٗ -3تصيص كقت للراحة كالًتكيح عن النفس-5.التقليل من الوقت كاٞتهد ا١تهدرٖ-6.تقيق الكثَت من األىداؼ
كاإل٧تازات.
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العملية اإلدارية كالػوقػت:
ٗ .1تطيط الوقت :التخطيط ىو ا٠تطوة األكٔب من كظائف اإلدارة كاليت يتم من خبل٢تا صياغة األىداؼ ،ككضع
الرؤل  ،كالنظر ٨تو ا١تستقبل ،كالتخطيط ىو العمود الذم يرتكز عليو باقي عناصر العملية اإلدارية .فالتخطيط
الفعاؿ للوقت البد من أف ٭تدد الوقت البلزـ لكل مهمة بداية كانتهاء ،كبالتإب كقت لتحقيق اإل٧تاز كاألىداؼ
كال تًتؾ ا١تهاـ كاألىداؼ مفتوحة التزمُت حىت ال هندر كقتا كجهدا كماال ببل فائدة( .حساف كالعجمي،
.)2007
 . 2تنظيم الوقػت :ٯتثل التنظيم الطريقة اليت يتم ّٔا إ٧تاز األىداؼ ،فالتنظيم يرتب اٞتهود كيصنف األعماؿ
(الدكرم كآخركف .)2012 ،إف تنظيم الوقت يساعد الفرد على إ٧تاز أعمالو بأقل كقت كجهد (فػػرح،
.)2008
 .3توجيو الوقت:
"للتوجيو أ٫تية كبَتة ُب العملية اإلدارية من خبلؿ توضيح ا١تهاـ كاألىداؼ ا١تطلوب من األفراد ٖتقيقها ،كتظهر
أ٫تية الوقت ُب التوجيو خبلؿ مراحل تنفيذ ا١تهػاـ لضماف ٖتقيق األىداؼ بالشكل ا١تخطط لو كُب الوقت ا١تتاح،
إذ إف دكر التوجيػو يتعػدل نطػاؽ استخداـ الوقت إٔب آفاؽ التفعيل االستثمارم للوقت ،كىذا يتطلب ٖتديػدان
لبللتزامػات االجتماعيػة كالعائلية ضمن الوقت ا١تتاح الذم يعد من ا١توارد ا١تهمة الواجب أخذىا باٟتسباف"
(الرحيمي كا١تارديٍت.)2014 ،
.4الرقابة على الوقت يق صد ّٔا التأكد من االلتزاـ با٠تطة ا١ترسومة ،كااللتزاـ بالتوقيت ا١ترسوـ لتنفيذ ا١تهاـ كٖتقيق
األىداؼ ،كمعرفة اال٨تراؼ ُب ا١تخطط الزمٍت ،كاٗتاذ إجراءات التصحيح البلزمة (ٛتػػودة)2009 ،
كالبد أف تظل إدارة الوقت عملية دائمة كمستمرة كمتكاملة بُت عناصرىا (التخطيط ،كالتنظيم ،كالتوجيو،
كالرقابة) ،من أجل الوصوؿ إٔب النتائج كاألىداؼ ا١ترسومة( .الرحيمي كا١تارديٍت.)2014 ،
ثالثا :األداء الوظيفي
مفهوـ األداء الوظيفي:يرل (درة )2003 ،بأف األداء ما ىو إال نتيجة التفاعل بُت السلوؾ كاإل٧تاز.
عناصر األداء الوظيفي :يتضمن األداء الوظيفي ٣تموعة من العناصر أ٫تها ما يلي( :السكراف:)2004 ،
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 .1ا١تعرفة ٔتتطلبات الوظيفة :كتشمل ا١تعارؼ العامة كا٠تلفية العلمية كا١تهارات الفنية كا١تهنية العامة عن الوظيفة
كآّاالت ا١ترتبطة ّٔا.
 .2نوعية العمل :كتتمثل ُب مدل ما يدركو الفرد عن عملو الذم يقوـ بو كما ٯتتلكو من مهارات فنية كرغبة
كبراعة كقدرتو على التنظيم كتنفيذ العمل من دكف الوقوع ُب األخطاء.
 .3كمية العمل ا١تنجز :أم مقدار العمل القادر ا١توظف على إ٧تازه ُب ظركؼ العمل العادية ،كمدل سرعتو
إ٧تازه.
 .4ا١تثابرة كالوثوؽ :االعتماد على النفس عند تنفيذ األعماؿ كٖتمل ا١تسؤكلية كتنفيذ ا١تهاـ ُب الوقت ا﵀دد.
مصادر تقييم األداء الوظيفي( :شاكيش)2005 ،
 )1الرئيس ا١تباشر :كىو من ٯتلك ا١تعلومات عن ا١توظف الذم يعمل ٖتت نطاؽ إشرافو.
 )2التقييم الذاٌب :تقييم الفرد لنفسو من خبلؿ ٪تاذج معدة.
 )3النظراء ُب العمل :تقييم زمبلء العمل .
 )4ا١ترؤكسُت :تقييم الفرد لرئيسو من خبلؿ االحتكاؾ كالتعامل ا١تباشر .
 )5ملف ا١توظف الشخصي :يعد ا١تلف الشخصي مرجعان رئيسا ،حيث يتضمن كل ما ٮتص ا١توظف ،لذا ٬تب
الرجوع إليو قبل إجراء التقييم النهائي للموظف (بنات.)2009 ،
طرؽ قياس األداء الوظيفي( :شاكيش)2005 ،
ىناؾ عدة طرؽ لقياس أداء األفراد ُب ا١تؤسسات ،كٯتكن تقسيمها إٔب طرؽ تقليدية ،كأخرل حديثة ،كما
يلي:
 -1الطرؽ التقليدية كتشمل:
أ -طريقة التدريج البياين ب -طريقة الًتتيب ج-طريقة ا١تقارنة الثنائية بُت العاملُت د-طريقة التوزيع اإلجبارم
ق-طرؽ القوائم
ك-طريقة التقييم ْترية التعبَت.
 -2الطرؽ اٟتديثة كتشمل:
أ -طريقة التقييم على أساس النتائج ب-طريقة الوقائع ذات األ٫تية القصول ج-طريقة البحث ا١تيداين د-طريقة
التقدير اٞتماعي ق -أسلوب اإلدارة باألىداؼ ك-االٕتاه السلوكي ُب قياس األداء.
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رابعا:المنظمات الخيرية
اٟتقيقة أف البحث ُب كاقع ا١تنظمات ا٠تَتية على ا١تستول العاـ يشَت إٔب األ٫تية اليت اكتسبتها ىذه ا١تنظمات،
كإٔب دكرىا الرائد الذم تتمتع بو ُب اٟتياة العامة( .األشقر.)2009 ،كيعرؼ( أبو النصر )2007 ،آّتمع ا١تدين
بأنو ٣تتمع يتشكل طوعيا كبإرادة حرة .كيعرؼ (األشقر  )2009،آّتمع ا١تدين عبارة عن ٣تموعة من
ا١تنظمات ٕتمعت يشكل طوعي غَت رْتي تستهدؼ خدمة آّتمع أك خدمة أعضائها أك الدفاع عن اٟتقوؽ،
كيشًتط قانونية تلك ا١تنظمات كٝتو أىدافها .
إف أ٫تية ا١تنظمات غَت الرْتية بالنسبة ألم ٣تتمع ال يقتصر على إنشائها للعديد من ا١تنظمات كا١تؤسسات أك
ما تقدم و من خدمات  ،بل ٢تا أدكار أخرل مهمة كدكرىا كموظف رئيس آلالؼ من ا١تهنيُت ا١تتخصصُت
كغَتىم ،ىذا باإلضافة إٔب إشاعة ثقافة التطوع  ،كنشر مفهوـ التكافل كالتعاكف ،باإلضافة إٔب التربعات ا١تالية
كالعينية سواء من األفراد أك ا١تؤسسات لدعم أنشطتها كبرا٣تها كمشاريعها ا١تختلفة ٦تا يؤكد دكرىا الفاعل ُب رفد
الناتج القومي (ا١تلحم.)2004 ،
الدراسات السابقة
قاـ (الرحيمي كا١تارديٍت )2014،بدراسة ىدفت إٔب تعرؼ كجهة نظر طلبة جامعة إربد األىلية ُب األردف ٨تو
كيفية إدارة الوقت من حي ث التخطيط ،كالتنظيم ،كالتوجيو كالرقابة كأثر ذلك ُب ٖتصيلهم األكادٯتي ،كأكضحت
النتائج أف ٣تاؿ التخطيط كاف لو التأثَت األكرب ُب التحصيل الدراسي ،كأف ىناؾ عبلقة إ٬تابية ذات داللة
إحصائية بُت إدارة الوقت كالتحصيل الدراسي.كىي ذات النتائج اليت توصلت إليها دراسة (بٍت سبلمة )2015،
كاليت ىدفت إٔب التعرؼ على العبلقة بُت إدارة الوقت كالتحصيل الدراسي لدل طلبة ا١تاجستَت ُب كليات الًتبية
الرياضية ُب األردف ،كأظهرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة كبَتة بُت إدارة الوقت كالتحصيل الدراسي على ٚتيع
٤تاكر الدراسة.
كُب دراسة (ا١تومٍت  ) 2017،ىػدفت الدراسة التعرؼ إٔب درجة فاعلية إدارة الوقت لدل طلبة كلية العلوـ ُب
اٞتامعة ا٢تامشية كعبلقتها بالتحصيل األكادٯتي ،كأظهرت نتائج الدراسة أف درجة فاعلية إدارة الوقت لدل طلبة
كلية العلوـ ُب اٞتامعة ا٢تامشية متوسطة ،ككذلك كجود عبلقة ارتباطية إ٬تابية بُت إدارة الوقت كالتحصيل
األكادٯتي.
كقاـ دإب ) )Dalli, 2014بدراسة ُب تركيا ىدفت إٔب الكشف عن أثر مهارات إدارة الوقت لدل الطلبة
اٞتامعيُت على مستول ٖتصيلهم األكادٯتي كرضاىم عن اٟتياة .حيث أظهرت النتائج كجود عبلقة ارتباط إ٬تابية
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دالة بُت امتبلؾ الطالب ١ت هارات إدارة الوقت كبُت الرضا عن اٟتياة كمستول التحصيل ،كبينت الدراسة اف
اإلناث أفضل ُب إدارة الوقت من الذكور.
كُب دراسة (أٛتد  ) 2019،كاليت ىدفت إٔب دراسة مدم تطبيق إدارة الوقت كأثره على األداء ُب شركة السبلـ
لبلتصاالت ُب بغداد ،كأظهرت نتائج الدراسة إٔب أف ىناؾ عبلقة إ٬تابية بُت مهارة إدارة الوقت كبُت أداء
األعماؿ .
كُب دراسة (عبدالعاؿ كسبلمة )2016،اليت ىدفت إٔب التعرؼ على درجة ٦تارسة النظاـ التمثيلي لبلتصاؿ
كعبلقتو باألداء الوظيفي لدل مديرم ا١تدارس اٟتكومية ُب ٤تافظة إربد ،كتوصلت الدراسة إٔب أف ٦تارسة النظاـ
التمثيلي لبلتصاالت جاءت متوسطة،كأف األداء جاء متوسطا.
كُب دراسة (الندًن  ) 2015،ىدفت الدراسة إٔب ٖتديد درجة ٦تارسة االتصاؿ اإلدارم كعبلقتو ّتودة األداء
الوظيفي ُب اٞتامعات الفلسطينية ٔتحافظات غزة ،مستخدمة ا١تنهج الوصفي التحليلي ،كتوصلت الدراسة إٔب أف
درجة ٦تارسة االتصاؿ اإلدارم ُب اٞتامعات الفلسطينية ٔتحافظات غزة جاءت بدرجة كبَتة ،كأف ىناؾ عبلقة
ارتباطية طردية موجبة بُت االتصاؿ اإلدارم كجودة األداء الوظيفي .
كُب دراسة (بن جرية ك مسعوداف  ) 2019،حوؿ االتصاؿ اإلدارم كعبلقتو باألداء الوظيفي دارسة ميدانية
بديواف الًتقية كالتسيَت العقارم كالية اٞتلفة ،توصلت الدراسة يوجد عبلقة تأثَت بُت أ٪تاط االتصاؿ كاألداء
الوظيفي .
أكجو االختبلؼ مع الدراسات السابقة:
-1أغلب الدراسات السابقة ركزت على البحث ُب القطاع اٟتكومي أك ا٠تاص ،بينما دراستنا ركزت على
ا١تنظمات ا٠تَتية ١تا ٢تا من أ٫تية ُب التنمية كالبناء .
-2أغلب الدراسات السابقة أجريت ُب مدف عربية ،كدراستنا تركز على اليمن كخاصة ُب كضع اٟترب.
-3الدراسة اليت ٨تن بصددىا دراسة حديثة مقارنة بالدراسات السابقة.
-4الدراسات السابقة قليلة جدا اليت تناكلت االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية.
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صدق المقياس وثباتو:
١تعرفة نسبة ثبات أداة ٚتع البيانات كمصداقية إجابات العينة على فقرات االستبياف قاـ الباحث بإجراء
اختبار كركنباخ (ألفا) كذلك للتأكد من نسبة ثبات االستبياف كصدؽ آراء العينة فيو.
جدكؿ رقم( )1يبُت نتائج اختبار كركنباخ(الفا) ألداة الدراسة:
٤تاكر االستبياف

عدد الفقرات درجة الثبات Alpha

درجة ا١تصداقية ½Alpha

االتصاؿ التنظيمي

9

%89.1

%94.4

إدارة الوقت

12

%91.1

%95.5

االستبياف بشكل عاـ

19

95.5%

97.7%

ا١تصدر :من عمل الباحث
يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )1أف قيمة معامل الثبات ألداة ٚتع البيانات بشكل عاـ جاءت بنسبة ()%95.5
كىذا يعٍت أنو جاء بنسبة ثبات مرتفعة جدان ،كجاءت نسبة ا١تصداقية إلجابات العينة ( )%97.7كىذا يعٍت أف

درجة مصداقية اإلجابات مرتفعة جدان كىذا يعٍت أف العينة متجانسة ُب اإلجابة على االستبياف كٯتكن االعتماد
على النتائج ُب تعميمها على ٣تتمع البحث بدرجة كبَتة جدان.
عرض وتحليل النتائج :أوَّلً  /تحليل خصائص عينة البحث:

سيتم ُب ىذا اٞتزء ٖتليل البيانات الشخصية كالوظيفية لعينة الدراسة ُب ا١تنظمات ا٠تَتية ،كذلك ّٔدؼ
التعرؼ على خلفية أفراد العينة كفقان للمتغَتات التالية( :اٞتنس ،العمر ،ا١تؤىل العلمي ،ا١تسمى الوظيفي ،سنوات
ا٠تدمة).

 -1خصائص عينة الدراسة حسب متغير الجنس:
جدكؿ رقم ( )2يوضح نسب متغَت اٞتنس للمشاركُت ُب العينة
اٞتنس

التكرار

النسبة

الذكور

74

56.9%

اإلناث

56

43.1%

اإلٚتإب

130

100.0%

ا١تصدر :من عمل الباحث
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يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )2أف أغلبية العينة كانت من (الذكور) بنسبة ( )%56.9من العينة كجاءت نسبة
اإلناث ( )% 43.1من العينة كيعزك الباحث ىذه النتيجة إٔب أف ىناؾ تكافؤ ُب فرص التوظيف بُت الذكور
كاإلناث ُب ا١تنظمات ا٠تَتية.كقد جاءت ىذه النتائج مشأّة لدراسة(ا١تطرم)2020،

 -2خصائص عينة الدراسة حسب متغير العمر:
جدكؿ رقم ( )3يوضح نسب متغَت الفئة العمرية للمشاركُت ُب العينة
الفئة العمرية

التكرار

النسبة

أقل من  30سنة

67

51.5%

من  40 - 30سنة

55

42.3%

من  50 - 41سنة

7

5.4%

أكثر من  50سنة

1

0.8%

اإلٚتإب

130

100.0%

ا١تصدر :من عمل الباحث

يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )3أف أغلب العينة كانت من الفئة العمرية (أقل من  30سنة) بنسبة ()%51.5
من العينة ،يليهم أصحاب الفئة العمرية من (40 – 30سنة) بنسبة ( ،)%42.3يليهم أصحاب الفئة العمرية
من (50 – 41سنة) بنسبة ( ،)%5.4كأخَتان جاءت نسبة أصحاب الفئة العمرية (األكثر من 50سنة) بنسبة
( .)% 0.8كيتضح من النسب ا١تعركضة أف الشباب ىم النسبة األعلى ُب ا١تنظمات ا٠تَتية كىو مؤشر جيد يدؿ
على اىتماـ ا١تنظمات ا٠تَتية بتوظيف الشباب كاالستفادة من طاقاهتم ُب برامج العمل ا٠تَتم.
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 -3خصائص عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العلمي:
جدكؿ رقم ( )4يوضح نسب متغَت ا١تؤىل العلمي للمشاركُت ُب العينة:
ا١تؤىل العلمي

التكرار

النسبة

ثانوية فأقل

20

15.4%

دبلوـ

21

16.2%

بكالوريوس

75

57.7%

دراسات عليا

14

10.8%

اإلٚتإب

130

100.0%

ا١تصدر :من عمل الباحث
يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )4أف أغلبية العينات كانت من الفئة اليت ٖتمل شهادة (البكالوريوس) بنسبة
( ،)%57.7كتليو الفئة اليت ٖتمل شهادات (الدبلوـ) بنسبة (ٍ ،)%16.2ب الفئة اليت ٖتمل شهادة (ثانوية
فأقل) بنسبة ( ،)%15.4كجاء ُب ا١ترتبة األخَتة الفئة اليت ٖتمل شهادة (دراسات عليا) بنسبة (.)%10.8
كيتضح لنا أف ا١تستويات العلمية ذات ا١تؤىل العلمي العإب (بكالوريوس ،دراسات عليا) تغلب على ا١توظفُت
ُب ا١تنظمات ا٠تَتية ٦تا سيجعل سقف التوقعات مرتفع ُب أدائهم القيادم كاإلدارم ،كىو دليل على أف ا١تنظمات
ا٠تَتية هتتم با١تستول العلمي عند التوظيف كأهنا تشجع موظفيها على رفع مستواىم التعليمي.
 -4خصائص عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي:
جدول رقم ( )5يوضح نسب متغير المسمى الوظيفي للمشاركين في العينة:
ا١تسمى الوظيفي

التكرار

النسبة

مدير عاـ

4

3.1%

مدير إدارة

20

15.4%

رئيس قسم

21

16.2%

٥تتص

36

27.7%

أخرل

49

37.7%

اإلٚتإب

130

100.0%

ا١تصدر :من عمل الباحث
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نبلحظ من اٞتدكؿ رقم ( ) 5أف أغلبية العينة من الفئة الوظيفية (أخرل) كىم العاملوف من غَت الفئة القيادية
العليا بنسبة ( )%37.7كيليها الفئة الوظيفية (٥تتص) بنسبة (ٍ ،)%27.7ب الفئة الوظيفية (رئيس قسم) بنسبة
( ،)%16.2تليها الفئة الوظيفية (مدير إدارة) بنسبة ( ،)%15.4كأخَتان الفئة الوظيفية (مدير عاـ) بنسبة
(.)%3.1
 -5خصائص عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة في العمل الخيري:
جدكؿ رقم ( )6يوضح نسب متغَت سنوات ا٠تدمة ُب العمل ا٠تَتم للمشاركُت ُب العينة:
سنوات ا٠تدمة

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

59

45.4%

من  10 - 5سنوات

45

34.6%

من  15 - 11سنة

23

17.7%

أكثر من  15سنة

3

2.3%

اإلٚتإب

130

100.0%

ا١تصدر :من عمل الباحث
يتبُت من اٞتدكؿ رقم ( )6أف أغلبية أفراد العينة ىي من الفئة (أقل من ٜتس سنوات) بنسبة (،)%45.4
ٍب يليها العينة من الفئة ( 10 – 5سنوات) بنسبة ( ،)%34.6يليها العينة من فئة (15 – 11سنة) بنسبة
( ،)%17.7كأخَتان العينة من فئة (أكثر من 15سنة) بنسبة (.)%2.3
كيتضح لنا من اٞتدكؿ أف ىناؾ نسبة كبَتة من العينة ٢تا خربة (أقل من ٜتس سنوات) كىذا قد يفسر على أف
ىناؾ دكراف كظيفي كبَت للعاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية رٔتا ألسباب بيئية أك معيشية كقد يكوف السبب إدارة غَت
رشيدة لقيادة تلك ا١تنظمات .كعاضد ىذه النتيجة دراسة (ا١تطرم  )2020،حيث توصل إٔب أف ىناؾ دكراف
كظيفي للعاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية .كقد يكوف من الطبيعي دراسة تلك ا١تنظمات ا٠تَتية لؤلسباب ك٤تاكلة
الوصوؿ إٔب حلوؿ تعاِب ىذه ا١تشكلة .غَت أف ىناؾ نسبة ال بأس ّٔا من ا٠تربات كالقدرات ا١توجودة ُب تلك
ا١تنظمات كاليت سيكوف ٢تا دكر كبَت ُب النهوض بالعمل ا٠تَتم كاالرتقاء بو ليكوف شريكان فاعبلن ُب التنمية
كالبناء.
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ثانياً  /اختبار الفروق:
 )1تأثير متغير الجنس على جميع محاور اَّلستبيان١ :تعرفة تأثَت متغَت اٞتنس على ا﵀اكر قاـ الباحث
باستخداـ اختبار ١ T-Testتعرفة الفركؽ بُت درجة موافقة العينة حسب رأم الذكور كاإلناث ُب العينة:
جدكؿ رقم ( )7يبُت تأثَت متغَت اٞتنس على ٚتيع ٤تاكر االستبياف
الذكور

T-Test

اإلناث

ا﵀اكر

درجة
ا١توافقة

االتصاؿ التنظيمي

0.769 %70.8

0.789 %67.4

إدارة الوقت

0.720 %70.8

0.801 %71.9

درجة
ا١توافقة

اال٨تراؼ
ا١تعيارم

اال٨تراؼ
ا١تعيارم

اختبار T

مستول الداللة
عند 0.05

1.250

0.214

0.434-

0.665

ا١تصدر :من عمل الباحث
يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )7أف قيمة  Tجاءت غَت دالة ُب ٚتيع ٤تاكر االستبياف حسب متغَت اٞتنس،
كقيمة  Tغَت دالة تعٍت عدـ كجود فركؽ جوىرية كذات داللة احصائية ُب إجابات الذكور مقارنة بإجابات
اإلناث فيما يتعلق بامتبلؾ قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية ١تهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت كيعزك الباحث ىذه
النتيجة إٔب اتفاؽ الذكور كاإلناث على أ٫تية امتبلؾ قيادات ا١تنظمات ا٠تَتية ٢تذه ا١تهارات.
 )2تأثير متغير العمر على جميع محاور اَّلستبيان:

١تعرفة تأثَت متغَت الفئة العمرية على ا﵀اكر قاـ الباحث باستخداـ اختبار ١ Anova - OneWayتعرفة

الفركؽ بُت درجة موافقة العينة حسب فئاهتا العمرية ا١تختلفة:
جدكؿ رقم ( )8يبُت تأثَت متغَت العمر على ٚتيع ٤تاكر االستبياف
One-Way ANOVA
ا﵀اكر

داخل المجموعات
درجة

بين المجموعات
المتوسط

الحرية

المتوسط

تربيع

درجة

الحرية

تربيع

اختبار F

مستوى الدَّللة

عند 0.05

االتصاؿ التنظيمي

126

0.609

3

0.563

0.925

0.431

إدارة الوقت

126

0.573

3

0.347

0.606

0.612

ا١تصدر :من عمل الباحث
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يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )8أف قيمة  Fجاءت غَت دالة ُب ٚتيع ٤تاكر االستبياف حسب متغَت الفئة العمرية،
كقيمة  Fغَت دالة تعٍت عدـ كجود فركؽ جوىرية ُب رأم العينة حسب فئاهتا العمرية ا١تختلفة فيما يتعلق بامتبلؾ
قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية ١تهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت كىذا يعٍت أف رأم الفئة العمرية متشابو فيما ٮتص
امتبلؾ قيادات ا١تنظمات ا٠تَتية لتلك ا١تهارتُت كأنو ال أثر ١تتغَت العمر ُب امتبلؾ القيادات اإلدارية ١تهارٌب
التخطيط االسًتاتيجي كالتفكَت اإلبداعي.
 )3تأثير متغير المؤىل العلمي على جميع محاور اَّلستبيان١ :تعرفة تأثَت متغَت ا١تؤىل العلمي على ا﵀اكر قاـ
الباحث باستخداـ اختبار ١ Anova - OneWayتعرفة الفركؽ بُت درجة موافقة العينة حسب مؤىبلهتا
العلمية ا١تختلفة:
جدول رقم ( )9يبين تأثير متغير المؤىل العلمي على جميع محاور اَّلستبيان
One-Way ANOVA
ا﵀اكر

داخل آّموعات

بُت آّموعات

مستول
اختبار  Fالداللة عند

درجة
اٟترية

ا١تتوسط
تربيع

درجة
اٟترية

ا١تتوسط
تربيع

االتصاؿ التنظيمي

126

0.621

3

0.068

0.954 0.110

إدارة الوقت

126

0.576

3

0.238

0.744 0.413

0.05

ا١تصدر :من عمل الباحث
يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )9أف قيمة  Fجاءت غَت دالة ُب ٚتيع ٤تاكر االستبياف حسب متغَت ا١تؤىل العلمي،
كقيمة  Fغَت دالة تعٍت عدـ كجود فركؽ جوىرية ُب رأم العينة حسب مستوياهتا التعليمية ا١تختلفة فيما يتعلق
بامتبلؾ قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية ١تهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت.
 )3تأثير متغير المسمى الوظيفي على جميع محاور اَّلستبيان١ :تعرفة تأثَت متغَت ا١تسمى الوظيفي على
ا﵀اكر قاـ الباحث باستخداـ اختبار ١ Anova - OneWayتعرفة الفركؽ بُت درجة موافقة العينة
حسب مسمياهتا الوظيفية ا١تختلفة:
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جدكؿ رقم ( )10يبُت تأثَت متغَت ا١تسمى الوظيفي على ٚتيع ٤تاكر االستبياف
One-Way ANOVA
داخل آّموعات

ا﵀اكر

بُت آّموعات

اختبار
F

مستول
الداللة عند
0.05

درجة
اٟترية

ا١تتوسط
تربيع

درجة
اٟترية

ا١تتوسط
تربيع

االتصاؿ التنظيمي

125

0.595

4

1.013

0.154 1.703

إدارة الوقت

125

0.581

4

0.155

0.899 0.267

ا١تصدر :من عمل الباحث
يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )10أف قيمة  Fجاءت غَت دالة ُب ٚتيع ٤تاكر االستبياف حسب متغَت ا١تسمى
الوظيفي ،كقيمة  Fغَت دالة تعٍت عدـ كجود فركؽ جوىرية ُب رأم العينة حسب مسمياهتا الوظيفية ا١تختلفة فيما
يتعلق بامتبلؾ قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية ١تهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت.
 )5تأثير متغير سنوات الخدمة في العمل الخيري على جميع محاور اَّلستبيان١ :تعرفة تأثَت متغَت
سنوات ا٠تدمة ُب العمل ا٠تَتم على ا﵀اكر قاـ الباحث باستخداـ إختبار Anova - OneWay
١تعرفة الفركؽ بُت درجة موافقة العينة حسب سنوات ا٠تدمة ا١تختلفة:
جدكؿ رقم ( )11يبُت تأثَت متغَت سنوات ا٠تدمة ُب العمل ا٠تَتم على ٚتيع ٤تاكر االستبياف
One-Way ANOVA
داخل آّموعات

بُت آّموعات

ا١تتوسط
درجة اٟترية
تربيع

ا١تتوسط
درجة اٟترية
تربيع

اختبار F

مستول
الداللة عند
0.05

االتصاؿ التنظيمي

126

0.614

3

0.340

0.553

0.647

إدارة الوقت

126

0.571

3

0.441

0.772

0.512

ا﵀اكر

ا١تصدر :من عمل الباحث
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يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )11أف قيمة  Fجاءت غَت دالة ُب ا﵀ور األكؿ فقط حسب متغَت سنوات ا٠تدمة
ُب العمل ا٠تَتم ،كقيمة  Fغَت دالة تعٍت عدـ كجود فرؽ جوىرم بُت آراء العينة حسب سنوات عملها ا١تختلفة
فيما يتعلق بامتبلؾ قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية ١تهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت.
ثالثاً  /اختبار المحاور
كاٞتداكؿ التالية توضح نتائج أسئلة الدراسة بالتفصيل من خبلؿ جدكؿ نتائج اختبار مقياس ليكرت
ا٠تماسي لدراسة ا١تتوسطات اٟتسابية إلجابة افراد العينة على عبارات ا﵀اكر .كسوؼ يقدـ الباحث ُب ىذا
اٞتزء من الدراسة عرضان مفصبلن للبيانات اليت ٚتعها من أفراد العينة خبلؿ الدراسة ا١تيدانية ٖتقيقان ألىداؼ
الدراسة كالتأكد من صحة األسئلة.
كقد ًب استخداـ برنامج اٟتزمة اإلحصائية للعلوـ االجتماعية ( )SPSSلتحليل بيانات الدراسة ككانت
النتائج على النحو التإب -:المحور األول :اَّلتصال التنظيمي
جدكؿ رقم ( )12يبُت نتائج االستبياف ا٠تاصة ٔتهارة (االتصاؿ التنظيمي):
مدل ا١توافقة لدل
الر

رقم

تبة

الفقرة

1

3

2

2

3

4

ا١تتوسط

الفقرة

تشجع قيادة ا١تنظمة االتصاؿ
الفعاؿ بُت العاملُت.

اال٨تراؼ درجة
ا١تعيارم

ا١توافقة

٣تتمع البحث بدرجة التقد
الثقة %95
ير
الدرجة

الدرجة

العليا

الدنيا

اللفظي

 70.0% 77.4% 73.7% 1.086 3.685موافق

قنوات االتصاالت ا١تستخدمة
توصل

ا١تعلومات

البلزمة  68.5% 75.2% 71.8% 0.986 3.592موافق

بوضوح.
يتم توصيل التعليمات كالقرارات
ُب الوقت ا١تناسب.

 66.8% 74.1% 70.5% 1.058 3.523موافق
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4

8

5

1

6

5

7

6

8

7

قيادة ا١تنظمة ٕتيد مهارة
االتصاؿ التنظيمي.

 65.1% 72.4% 68.8% 1.057 3.438موافق

يوجد ىناؾ سهولة كانسيابية
لوصوؿ

ا١تعلومات

بُت  65.1% 71.8% 68.5% 0.963 3.423موافق

ا١تستويات االدارية.
تتم االتصاالت با١توظفُت عرب
القنوات الرٝتية ا١تتوافقة مع  64.8% 72.2% 68.5% 1.077 3.423موافق
ا٢تيكل التنظيمي.
تشجع القيادات العليا با١تنظمة

موافق

على االتصاالت من أسفل إٔب  63.8% 71.9% 67.8% 1.185 3.392إٔب
أعلى.
االتصاالت غَت الرٝتية ضركرية
ُب نقل ا١تعلومات أب العاملُت.

ا١تتوسط

حد ما
موافق
 61.0% 69.2% 65.1% 1.190 3.254إٔب
حد ما
 66.6% 72.0% 69.3% 0.780 3.466موافق

ا١تصدر :من عمل الباحث
يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )12أف الفقرة رقم ( )3جاءت ُب ا١ترتبة األكٔب ٔتتوسط ( )3.685كبدرجة
موافقة ( )% 73.7كىذا يعٍت أف العينة توافق على أف قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية تشجع االتصاؿ الفعاؿ بُت
العاملُت.كجاءت الفقرة رقم (ُ )7ب ا١ترتبة األخَتة ٔتتوسط ( )3.254بدرجة موافقة ( )%65.1ىذا يعٍت أف
العينة توافق إٔب حد ما على أف االتصاالت غَت الرٝتية ضركرية ُب نقل ا١تعلومات إٔب العاملُت كيرل الباحث أف
حصوؿ ىذه الفقرة على ا١ترتبة األخَتة يدؿ على أف ا١تنظمات ا٠تَتية ال هتتم باالتصاالت الغَت رٝتية كأف نظامها
اإلدارم قائم على االتصاالت الرٝتية.كجاء متوسط ا﵀ور ( )3.466كبدرجة موافقة ( )%69.3كىذا يعٍت أف
العينة توافق على أف قيادة ا١تنظمة ٘تتلك مهارات االتصاؿ التنظيمي كبتعميم ىذه النتيجة على ٣تتمع البحث ٧تد

| 49

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

أف مدل موافقة آّتمع ستًتاكح بُت ( )%72.0ك ( )%66.6بدرجة ثقة  %95ككبل النسبتُت تشَت إٔب أف
درجة موافقة آّتمع ستكوف متمركزة ُب خانة ا١توافقة.
المحور الثاني :إدارة الوقت
جدكؿ رقم ( )13يبُت نتائج االستبياف ا٠تاصة ٔتهارة ( التفكَت اإلبداعي)
مدل ا١توافقة لدل
الرت
بة

اال٨ترا

رقم

ا١تتوسط ؼ

الفقر الفقرة
ة

1

2

2

3

3

1

4

9

5

10

6

4

ا١تعيارم

درجة
ا١توافقة

٣تتمع البحث بدرجة
الثقة %95
الدرجة

الدرجة

العليا

الدنيا

0.92

77.8

81.0

74.7

2

5

%

%

%

3.83

0.92

76.6

79.8

73.4

1

5

%

%

%

3.74

1.01

74.9

78.4

71.4

6

4

%

%

%

1.15

74.5

78.4

70.5

5

%

%

%

ال تغادر قيادة ا١تنظمة مقر 3.70

1.13

74.2

78.0

70.3

العمل قبل هناية الدكاـ الرٝتي8 .

1

%

%

%

تقوـ قيادة ا١تنظمة بتحديد 3.60

0.99

72.2

75.6

68.7

2

%

%

%

تقوـ قيادة ا١تنظمة بوضع 3.89
خطة زمنية إل٧تاز األىداؼ.
تقوـ قيادة ا١تنظمة بتحديد
ا١تهاـ ا١تراد إ٧تازىا حسب
األىداؼ.
تقوـ قيادة ا١تنظمة بالتحديد
الدقيق

لؤلىداؼ

إ٧تازىا.

ا١تراد

تلتزـ قيادة ا١تنظمة باٟتضور 3.72
بداية الدكاـ الرٝتي.

مدة ا٧تاز لكل مهمة.

3

8

التقد
ير
اللفظ
م

موافق

موافق

موافق

موافق
موافق
موافق
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تقوـ قيادة ا١تنظمة باستغبلؿ
7

7

8

11

9

6

الساعات األكٔب من العمل
اليومي أحسن استغبلؿ ٦تكن.

3.45

0.99

69.1

72.5

65.6

4

7

%

%

%

1.10

69.1

72.9

65.3

0

%

%

%

1.08

67.8

71.6

64.1

إٔب

2

%

%

%

حد

قيادة ا١تنظمة لديها مهارة ادارة 3.45
الوقت.

4

موافق

موافق
موافق

تستخدـ قيادة ا١تنظمة فن 3.39
تفويض األعماؿ .

2

ما
تفضل قيادة ا١تنظمة عدـ
5 10

موافق

االنتقاؿ من مهاـ أب مهاـ 3.20

1.11

64.2

68.0

60.3

إٔب

جديدة قبل ا٧تاز ا١تهاـ 8

9

%

%

%

حد

السابقة.
تقوـ قيادة ا١تنظمة بتخصيص
8 11

كقت للراحة للموظفُت أثناء
العمل.

ا١تتوسط

ما
موافق
3.19

1.27

63.8

68.2

59.5

إٔب

2

0

%

%

%

حد

3.56

0.75

71.3

73.9

68.7

4

4

%

%

%

ما
موافق

ا١تصدر :من عمل الباحث
يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )13أف الفقرة رقم ( )2جاءت ُب ا١ترتبة األكٔب ٔتتوسط ( )3.892كبدرجة موافقة
( )% 77.8كىذا يعٍت أف العينة توافق على أف قيادة ا١تنظمة تقوـ بوضع خطة زمنية إل٧تاز األىداؼ .كيرل
الباحث أف حصوؿ ىذه الفقرة على ا١ترتبة األكٔب تعٍت أف ا١تنظمات ا٠تَتية تعمل كفق خطط زمنية ٤تددة ،كتقوـ
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بوضع خطة زمنية لكل ىدؼ تسعى لتحقيقو كىذا يدؿ على أهنا ٖتسن التخطيط كتسَت كفق ما خططت لو
كأهنا دقيقة ُب ٖتديد األىداؼ ككذلك ُب كقت اإل٧تاز .
كما يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )13أف الفقرة رقم ( )8جاءت ُب ا١ترتبة األخَتة ٔتتوسط ( )3.192بدرجة موافقة
( )% 63.8كىذا يعٍت أف العينة توافق إٔب حد ما على أف قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية تقوـ بتخصيص كقت للراحة
أثناء العمل ٦تا يعكس نظرة غَت إ٬تابية على قيادة ا١تنظمة ُب إدارة أفرادىا كاالىتماـ باٞتوانب اإلنسانية كاالىتماـ
بالعاملُت.كيعزك الباحث حصوؿ ىذه الفقرة على ا١ترتبة األخَتة إٔب اىتماـ قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية بإ٧تاز األعماؿ
كٖتقيق األىداؼ كلو كاف على حساب راحة ا١توظفُت ٦تا سيؤدم إٔب نتائج عكسية ألداء العاملُت ُب تلك
ا١تنظمة.
كيتضح من اٞتدكؿ أف ٤تور (إدارة الوقت) حصل على متوسط ( )3.564كبدرجة موافقة ( )%71.3كىذا
يعٍت أف العينة توافق على أف قيادة ا١تنظمات ٘تتلك مهارة إدارة الوقت .كبتعميم ىذه النتيجة على ٣تتمع البحث
٧تد أف موافقة آّتمع ستًتاكح بُت ( )%73.9ك ( )%68.7بدرجة ثقة ( )%95ككبل النسبتُت تشَت إٔب أف
درجة موافقة آّتمع ستكوف متمركزة ُب خانة ا١توافقة.
 نتائج االستبياف ا٠تاصة بالفقرات اليت توضح درجة تأثَت امتبلؾ مهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت على
األداء الوظيفي للعاملُت:
جدكؿ رقم ( )14يبُت نتائج االستبياف ا٠تاصة بالفقرات اليت توضح درجة تأثَت امتبلؾ مهارٌب االتصاؿ التنظيمي
كإدارة الوقت على األداء الوظيفي للعاملُت:

الرتبة

الفقرة

ا١تتوسط

اال٨تراؼ
ا١تعيارم

درجة
ا١توافقة

مدل ا١توافقة لدل ٣تتمع
البحث بدرجة الثقة  %95التقدير
الدرجة
العليا

الدرجة الدنيا

اللفظي

1

امتبلؾ قيادة ا١تنظمة ١تهارة %74.8 %70.9 1.114 3.546
االتصاؿ مع العاملُت زاد من
أدائي الوظيفي

%67.1

موافق

2

امتبلؾ قيادة ا١تنظمة ١تهارة إدارة %73.2 %69.7 1.029 3.485
الوقت زاد من أدائي الوظيفي

%66.2

موافق

ا١تصدر :من عمل الباحث
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إجابة السؤال الرئيس للبحث (ما أثر مهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت لدل قادة ا١تنظمات ا٠تَتية على
أداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية ُب اليمن ؟ )
يتضح من اٞتدكؿ رقم ( )14أف ىناؾ عبلقة طردية بُت امتبلؾ قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية ١تهارٌب االتصاؿ التنظيمي
كإدارة الوقت ،كبُت أداء العاملُت ُب تلك ا١تنظمات فكلما كانت تلك ا١تهارات متوفرة بشكل أكرب كلما زاد أداء
العاملُت ، .كعاضد ىذه النتيجة دراسة(كانيس()2019،جاىل  )2017،اليت أكدتا على كجود عبلقة طردية
بُت ا١تهارات القيادية كأداء العاملُت.
كمن اٞتدكؿ رقم ( )14أيضان ٯتكننا أف ٧تيب على التساؤالت الفرعية للبحث :
السؤال الفرعي األول (ما عبلقة مهارة االتصاؿ التنظيمي بأداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية) يتضح لنا من
اٞتدكؿ رقم ( ) 14أف مهارة االتصاؿ التنظيمي ٢تا عبلقة طردية إ٬تابية بأداء العاملُت كقد جاءت ُب ا١ترتبة األكٔب
من حيث تأثَتىا على أداء العاملُت ٔتتوسط ( )3.546كبدرجة موافق (. )%70.9
السؤال الفرعي الثاني (ىل ىناؾ عبلقة بُت مهارة إدارة الوقت كأداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية) يتضح من
اٞتدكؿ رقم ( ) 14أف مهارة إدارة الوقت ٢تا عبلقة طردية إ٬تابية بأداء العاملُت كجاءت ُب ا١ترتبة الثانية من حيث
التأثَت على أداء العاملُت ٔتتوسط ( )3.485كبدرجة موافقة (. )69.7
السؤال الفرعي الثالث (ما مدل توفر مهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت لدل قيادات ا١تنظمات ا٠تَتية
ُب اليمن؟)
جدكؿ رقم ( )15يبُت مدل توفر مهارٌب االتصاؿ التنظيمي كإدارة الوقت
مدل ا١توافقة لدل
الرتبة ا١تهارة

ا١تتوسط

اال٨تراؼ درجة
ا١تعيارم

ا١توافقة

٣تتمع البحث بدرجة
الثقة %95
الدرجة

الدرجة

العليا

الدنيا

التقدير
اللفظي

1

إدارة الوقت

 %68.7 %73.9 %71.3 0.754 3.564موافق

2

االتصاؿ التنظيمي

 %66.6 %72.0 %69.3 0.780 3.466موافق
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ا١تصدر من عمل الباحث
نبلحظ من اٞتدكؿ رقم ( )15أف مدل توفر ا١تهارتُت القياديتُت لدل قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية مرتبة على النحو
التإب-:
ُب ا١ترتبة األكٔب تأٌب مهارة إدارة الوقت ٔتتوسط ( )3.564كبدرجة موافقة ( )%71.3كىذا يعٍت موافقة عينة
البحث على امتبلؾ قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية ١تهارة إدارة الوقت.
ُب ا١ترتبة الثانية تأٌب مهارة االتصاؿ التنظيمي ٔتتوسط ( )3.466كبدرجة موافقة ( )%69.3كىذا يعٍت أف عينة
البحث توافق على توفر مهارة االتصاؿ التنظيمي لدل قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية كلكن بدرجة أقل من مهارة إدارة
الوقت.
النتائج والتوصيات:
توصل الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة كبعد ٖتليل كعرض البيانات إٔب النتائج التالية-:
 )1توجد عبلقة إ٬تابية طردية بُت مهارة االتصاؿ التنظيمي كأداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية فكلما توفرت
ىذه ا١تهارة ُب القيادات كلما زاد أداء العاملُت.
 )2توجد عبلقة إ٬تابية طردية بُت مهارة إدارة الوقت كأداء العاملُت ُب ا١تنظمات ا٠تَتية فكلما توفرت ىذه
ا١تهارة ُب القيادات كلما زاد أداء العاملُت.
 )3أكدت الدراسة على توفر مهارة إدارة الوقت لدل قيادات ا١تنظمات ا٠تَتية ٔتتوسط ()3.564كبدرجة
موافقة ، )%71.3كتأين مهارة االتصاؿ التنظيمي ٔتتوسط ()3.466كبدرجة موافقة( )%69.3كىذا يعٍت
أف عينة البحث توافق على توفر ىاتُت ا١تهارتُت لدل قيادة ا١تنظمات ا٠تَتية .
التوص يات
يوصي الباحث بعد ىذه الدراسة بما يلي-:
خلق جو من التفاعل االجتماعي كتوطيد الركابط بُت العاملُت مع بعضهم البعض من جهة كبُت العاملُت
كاإلدارة من جهة أخرل كتفعيل االتصاؿ من أسفل إٔب أعلى.
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المصادر والمراجع

أبو شيخو ،نادر كالقرموٌب٤ ،تمد"،إدارة الوقت ُب األجهزة اٟتكومية ُب ا١تملكة األردنية ا٢تامشية

"،دراسات اٞتامعة األردنية.1991 ،
أٛتد،سإب " أثر إدارة الوقت ُب أداء األعماؿ الوظيفية دراسة استطبلعية ُب شركة السبلـ العامة
لبلتصاالت كتكنولوجيا ا١تعلومات" ٣تلة العلوـ االقتصادية ،2020 ،العدد ،26ص.234-212
األشقر ،إبراىيم "،دراسة كاقع التخطيط االسًتاتيجي لدل مديرم ا١تنظمات غَت اٟتكومية ُب قطاع
غزة" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،اٞتامعة اإلسبلمية ،غزة .2009
األغا ،رائد ا١تهارات القيادية لدل ا١تسئولُت ُب شركة االتصاالت ا٠تلوية الفلسطينية(جواؿ) بُت الواقع
كا١تنظور ا١تعيارم رسالة ماجستَت ،جامعة غزة .2009
الربعي٤ ،تمد ،كعابدين ،عدناف ،اإلدارة ُب الًتاث اإلسبلمي(جدة ،:مكتبة ا٠تدمات اٟتديثة.)1988
بن جرية ك مسعوداف"حوؿ االتصاؿ اإلدارم كعبلقتو باألداء الوظيفي دارسة ميدانية بديواف الًتقية
كالتسيَت العقارم كالية اٞتلفة" ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،جامعة زياف عاشور،اٞتزائر.
بنات ،عبدالقادر،ضغوط العمل كأثرىا على أداء ا١توظفُت ُب شركة االتصاالت ُب غزة ،رسالة ماجستَت
غَت منشورة ،اٞتامعة اإلسبلمية  ،غزة .2009 ،
جاىل ،موسى  ،أثر ا١تهارات القيادية على أداء العاملُت ،رسالة ماجستَت،جامعة ٤تمد بوضياؼ ،اٞتزائر
.2017
حجازم،مصطفى،االتصاالت الفعالة ُب العبلقات اإلنسانية كاإلدارة(بَتكت :ا١تؤسسة اٞتامعية
للنشر،ط.)1990 ،1
حساف ،حسن كالعجمي٤ ،تمد ،اإلدارة الًتبوية( ،عماف  :دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة ،ط1
) 2007،

ٛتودة ،عبد الناصر ،دليل العريب إلدارة الوقت(القاىرة  :ا١تنظمة العربية للتنمية اإلدارية،

.)2009

حنفي  ،عبدالغفار  ،السلوؾ التنظيمي كإدارة ا١توارد البشرية ( اإلسكندرية :دار اٞتامعة اٞتديدة
للنشر،ط.)2002، 1
الدكرم ،زكريا كآخركف ،مبادئ كمداخل اإلدارة ككظائفها ُب القرف اٟتادم كالعشرين (عماف :دار
اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع ط.)2012 ،1
الديب ،إبراىيم رمضاف،أسس كمهارات إدارة الذات( )1إدارة الوقت(،الرياض :مؤسسة أـ القرل للًتٚتة
كالنشر كالتوزيع)2006،
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الرحيمي ،سآب كا١تارديٍت"،أثر إدارة الوقت ُب التحصيل األكادٯتي للطلبة ّتامعة إربد األىلية (دراسة
ميدانية على طلبة جامعة إربد األىلية)"٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية 30 ،2014 ،ص-225
.255
السكراف  ،ناصر ،ا١تناخ التنظيمي كعبلقتو باألداء الوظيفي ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،أكادٯتية
نايف ،جدة  ،السعودية .2004،
شاكيش  ،مصطفى 2005(،ـ)  ،إدارة ا١توارد البشرية  ،دار الشركؽ للنشر كالتوزيع  ،عماف  ،األردف.
الصبلحي ،فؤاد ،كاقع ا١تنظمات األىلية ُب اليمن٣ ،تلة دراسات ٯتنية، ،العدد .2004 ،73
العاضي ،رجاء  ،كاقع التخطيط االسًتاتيجي ُب منظمات آّتمع ا١تدين ،رسالة ماجستَت غَت منشورة،
األكادٯتية العربية للعلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،صنعاء  ،اليمن.2011
عبدالعاؿ،مرًن كسبلمة ،كايد" درجة ٦تارسة النظاـ التمثيلي لبلتصاؿ كعبلقتو باألداء الوظيفي لدل
مدير ا١تدارس اٟتكومية ُب ٤تافظة إربد"آّلة األردنية ُب العلوـ الًتبوية ،2016،العدد، 12ص.514-497
العديلي ،ناصر ،السلوؾ التنظيمي (عماف :دار صفاء للنشر كالتوزيع ،ط.) 1999 ،1
عطية  ،ناجي (2006ـ)  ،البناء ا١تؤسسي ُب ا١تنظمات ا٠تَتية _الواقع كآفاؽ التطوير -دراسة ميدانية
،صنعاء  ،اليمن.
عقيلي ،عمر ،اإلدارةأصوؿ كمفاىيم (عماف :دار زىراف للنشر كالتوزيع .)1999 ،
العمياف ٤ ،تمود ،السلوؾ التنظيمي ُب منظمات األعماؿ( عماف :دار كائل للنشر ،ط.)2005 ،3
فرح ،ياسر ،إدارة الوقت كمواجهة ضغوط العمل (عماف :دار اٟتامد للنشر كالتوزيع.)2008،
كرماش،حسُت  ،دكر اإلدارة باألىداؼ ُب تطوير برامج ا١تنظمات ا٠تَتية ،رسالة ماجستَت ،جامعة
أفريقيا ،السوداف.2016،
ا١تطرم ،أمُت "التخطيط االسًتاتيجي كاإلبداع كعبلقتهما باألداء الوظيفي"٣تلة القلم
،2020،العدد،17ص.422-391
ا١تلحم ،إبراىيم،إدارة ا١تنظمات الغَت رْتية (الرياض :إدارة النشر العلمي كا١تطابع)2004 ،
ا١ت ػػومػنػي ،خػػالد "فػاعلػيػة إدارة الػػوقػػت ل ػػدل طلػبػة كلػيػة الػعػلػػوـ ُب اٞتامػعػة ا٢تامشيػة كعػػبلقتهػا بالتحصيل
األكػادٯتػي"٣تلة ا١تنارة للبحوث كالدراسات،2 ،2017 ،العدد عشركف،ص.477-433
الندًن ،رنا " االتصاؿ اإلدارم كعبلقتو ّتودة األداء الوظيفي ُب اٞتامعات الفلسطينية ٔتحافظات
غزة،رسالة ماجستَت ،جامعة غزة.2015،
كانيس ،إٯتاف  ،دكر ا١تهارات القيادية ُب ٖتسُت أداء ا١توارد البشرية ،رسالة ماجستَت ،جامعػػة ٤تمد
خيضر،اٞتزائر.2019
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سلطة القاضً فً المنازعات المصرفٌة فً البنوك اإلسالمٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
د .شريفت راشد السىيدي

التمهيد
ماىية المنازعات اِلمصرفية وسلطة القاضي فيهامن خالل لجنة التوفيق والمصالحة
ا١تعامبلت ا١تصرفية مفاعلة من جانبُت ،ا١تصرؼ من جانب كالعميل من جانب آخرأك بُت مصرؼ كمصرؼ
آخر؛ لذا فإف ا١تعاملة ا١تصرفية ال ٗتلو من نزاع سواء أكاف ىذا النزاع منشؤه طبيعة ا١تعاملة كما يعًتيها من
إشكاليات ،أك ما يطرأ على العقد من تغَتات أك غَت ذلك من األسباب ،فكاف من الواجب حلها كفق ما
تقضي بو النظم كالقوانُت الستقرار ا١تعامبلت  ،كا﵀افظة على اٟتقوؽ ا١تًتتبة على ىذه ا١تعامبلت .كمن الثابت
أف النزاع ُب الشريعة اإلسبلمية ينتهي بالصلح كالتحكيم كالقضاء .
يقصد بالمنازعات المصرفية " ا٠تبلؼ الذم يقع بُت طرفُت أحد٫تا بنك ك عميلو ،أك بنك كآخر ،نتيجة
٦تارسة البنك عمبلن مصرفينا " ( .جندكيب 2016ـ) .
أما ا٠تصومة فتعرؼ على أهنا ٣ " :تموعة اإلجراءات القضائية اليت يقوـ ببعضها ا٠تصوـ ،كببعضها اآلخر
القاضي كأعوانو كتبدأ با١تطالبة كتنتهي باٟتكم الصادر ُب موضوعها "( .الصويلح 2010ـ)
ويتفرع عن ىذا التعريف مصطلح فض المنازعات .كىو مصطلح للتعبَت عن ٣تموعة من األفكار كالطرؽ
ا١تستخدمة للحد من النزاع .تتضمن عملية فض النزاعات بشكل عاـ التفاكض كالوساطة كالدبلوماسية .
كتوصف عملية التحكيم كالدعاكل القضائية كالشكاكل الرٝتية ب" فض ا٠تبلفات "كأحيانان" فض
النزاعات(.جندكيب  )2016فقد يتفق أطراؼ النزاع على حلو عن طريق طرؼ ثالث مع إعطائو سلطة حسم النزاع
أم أف ما ٭تكم بو يعد ملزما ٢تم دكف ح اجة إٔب موافقة الحقة من جانبهم من خبلؿ القضاء أك التحكيم أك
اللجاف ا١تختصة كلجنة التوفيق كا١تصاٟتة .وأعرف سلطة القاضي بأهنا  :قدرة القاضي على الفصل بُت
ا٠تصومات كا١تنازعات.
تتعدد كسائل فض ا١تنازعات ا١تصرفية ُب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة بدءا من خارج ا﵀اكم  -كىي على
سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر -مركز أبوظيب للتوفيق كالتحكيم التجارم  -مركز ديب للتحكيم الدكٕب  -مركز ديب
ا١تإب العا١تي  -ا١تركز اإلسبلمي الدكٕب للمصاٟتة كالتحكيم بديب -الشركات ا٠تاصة كدكرىا ُب فض ا١تنازعات
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ا١تصرفية إٔب كسائلها داخل ا﵀اكم كلجاف التوفيق كا١تصاٟتة كالتحكيم كالصلح ٍب يأٌب دكر القضاء للفصل بُت
ا١تتخاصمُت إذا تعذرت كل الوسائل السابقة ُب التوصل إٔب اإلصبلح كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة  .كما سأتعرض لو
ىو سلطة القاضي ُب ا١تنازعات ا١تصرفية ُب البنوؾ اإلسبلمية ُب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة من خبلؿ ٞتنة
التوفيق كا١تصاٟتة كىي عنواف الورقة.
النتائج:
 -1من الثابت أف النزاع ُب الشريعة اإلسبلمية ينتهي بالصلح كالتحكيم كالقضاء  ،أما مصادر اٟتكم
القضائي ُب الشريعة ىي القرآف ك السنة كاالٚتاع كاالجتهاد كا١تصاّب ا١ترسلة كسد الذرائع كمقاصد الشريعة
كالسوابق ا لقضائية  ،أما مصادره ُب القانوف فهي العقد ا١توقع بُت االطراؼ كالقوانُت ا١تدنية كاألعراؼ
التجارية كالتشريع ..اْب.
 -2تتعدد كسائل فض ا١تنازعات بدءا من خارج ا﵀اكم  -كىي على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر -مركز أبوظيب
للتوفيق كالتحكيم التجارم  -مركز ديب للتحكيم الدكٕب  -مركز ديب ا١تإب العا١تي  -ا١تركز اإلسبلمي الدكٕب
للمصاٟتة كالتحكيم بديب -الشركات ا٠تاصة كدكرىا ُب فض ا١تنازعات ا١تصرفية إٔب كسائلها داخل ا﵀اكم
كلجاف التوفيق كا١تصاٟتة كالتحكيم كالصلح .
 -3تتكامل سلطة القاضي مع ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة ُب فض العديد من نزاعات ا١تصارؼ اإلسبلمية ا١تتنازعة.
سأتناول في ىذه الورقة محورين :
المحور األول  :صور ا١تنازعات ا١تصرفية ُب البنوؾ اإلسبلمية ُب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة.
المحور الثاني  :سلطة القاضي ُب ا١تنازعات ا١تصرفية ُب البنوؾ اإلسبلمية ُب دكلة االمارات العربية ا١تتحدة من
خبلؿ ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة .
المحور األول  :صور ا١تنازعات ا١تصرفية ُب البنوؾ اإلسبلمية ُب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة:
سأستعرض صورا للمنازعات ا١تصرفية استخلصتها من القضايا الواقعة ُب أركقة ا﵀اكم بدكلة اإلمارات العربية
ا١تتحدة كمنها :
.1امتناع ا١تصرؼ عن تنفيذ أمر عميلو بغَت مربر بنًقل مبلغ من حسابو إٔب حساب آخر( ىو ا١تستفيد) ٦تا سبب
ضررا للعميل( .عبدا﵁ حسن 2001،ـ)
. 2إ٫تاؿ البنك ُب متابعة أمر الشيكات الضامنة لسداد ا١تديونيات ،كعدـ اٗتاذىا إجراءا قانونيا ضد الساحب
عند رجوع الشيكات ،كقبل مغادرة الساحب الدكلة( .دائرة القضاء من 2010-2008ـ).
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 .3عدـ ٖتقق البنك من شخصية العميل أدل إٔب الوقوع ُب عمليات النصب كاالحتياؿ كالتزكير( .ىاين
اٝتاعيل 1999-1988ـ)
. 4عدـ فحص البنك الوثائق ا٠تاصة باالعتمادات ا١تستندية كالتأكد من مطابقتها لشركط كتفاصيل اإلعتماد
أدل إٔب حدكث ا١تنازعات  (.د.عوض اٟتسن النور2006،ـ).
.5تضرر العميل بسبب خطأ من البنك من جراء التحويل المصرفي (عبدا﵁ حسن 2001،ـ)
. 6كقوع أخطاء ُب كشوفات اٟتساب اليت جرل العرؼ ا١تصرُب إعدادىا كإرسا٢تا للعمبلء( .دائرة القضاء
2010-2008ـ)
 .7إيداع مبلغ بطريق ا٠تطأ  ،كإعادة ا١تبلغ إٔب حساب ا١تدعي دكف أف يعيد ا١تدعى عليو الفوائد التأخَتية
 (.فتيحة ٤تمود قره  2012 ،ـ).
 .8حرماف البنك من تصرؼ العميل بتجميد أموالو بغَت أذف من القضاء  ( .فتيحة ٤تمود قره  2012 ،ـ).
 . 10عدـ التمييز بُت االعتمادات ا١تستندية كا١تراْتة ُب بعض البنوؾ (.ا١تكتبة القانونية 2015 ،ـ)
. 11أخطاء يقع فيها ا٠تبَت ( كعدـ ٖتديد أصل مبلغ ا١تديونية ،أككيفية احتساب الفوائد عليو ٓ ،ب ٭تدد
السعر السائد ٢تا بالسوؽ ُب حالة عدـ االتفاؽ عليها  (.ا١تكتبة القانونية 2015 ،ـ).
 . 12الفائدة الربوية كاالختبلؼ ُب تقدير سعر الفائدة بُت ا١تتنازعُت ( .الطعن رقم  103لسنة 14ؽ جلسة
 1993-2-27كالطعن رقم  58لسنة  22ا﵀كمة االٖتادية العليا )  .علما أف القانوف اإلماراٌب جرـ الربا
كتوعد ا١تتعاملُت بو بالعقوبة كما جاء ُب ا١تادة  409من قانوف العقوبات االٖتادم لعاـ  ( .2016ا١ترزكقي
2018،ـ)
. 13رفض قبوؿ ا١تستندات لكوهنا ٤تررة بلغة أجنبية( .مكتب ٤تاماة حكم قطعي – ٕتارم جزئي –
2012ـ).
 . 14القرض كالسحب على ا١تكشوؼ كإصدار الكفاالت ا١تصرفية أحد أسباب التنازع( .حكم قطعي
تارٮتو  2010مكتب ٤تاماة بديب).
 . 15قلة الوعي كالعلم بالشركط كاألحكاـ اليت تصدر من البنوؾ  ،كا١تخاطر اليت ٯتكن أف تكتنف العقود ٦تا
يكوف سببا ٟتدكث التنازع.
. 16رفض البنك صرؼ شيك للعميل رغم أف نصوص العقد ٮتوؿ لو اٟتق ُب سحب الشيكات (د.عوض
اٟتسن النور. )2006 ،
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المحور الثاني  :سلطة القاضي في المنازعات المصرفية في البنوك اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة من خالل لجنة التوفيق والمصالحة .
التوفيق كا١تصاٟتة كجو من كجوه فض ا١تنازعات ا١تصرفية  ،كىو  ":تسوية نزاع مادم للوصوؿ إٔب اإلصبلح بُت
ا٠تصمُت قبل رفع الدعول إٔب القضاء" .كقيمة ىذا اٟتل تكمن ُب ٖتقيق ىدفُت رئيسُت ُب أداء عملها :أك٢تما:
اإلسراع ُب إيصا ؿ اٟتق إٔب أصحابو  ،ثانيهما  :التخفيف من تكدس القضايا أماـ ا﵀اكم .لقد كضعت الدكلة
القانوف االٖتادم لسنة 1999ـ بإنشاء ٞتاف التوفيق كا١تصاٟتة با﵀اكم االٖتادية ،كتكوف ُب ا١تنازعات ا١تدنية
كالتجارية ًب استبدؿ بقانوف صدر سنة 2016ـ ،كتكوف ىذه اللجاف ُب دائرة اختصاص ا﵀كمة منها ٞ :تاف
التوجيو األسرمٞ ،تاف التسوية كا١تصاٟتة ٞ،تاف فض ا١تنازعات اال٬تاريةٞ ،تاف فض ا١تنازعات العمالية ،لجان
فض المنازعات التجارية وىو محور موضوعنا .كقد سهلت ا﵀اكم سببل ٟتل ىذه ا١تنازعات ،كُب حالة
استحالة الوصوؿ إٔب تسوية كدية ٯتكن لصاحب اٟتق طلب اٟتصوؿ على رسالة "عدـ ٦تانعة" من ٞتنة ا١تصاٟتة
كتقدًن صحيفة الدعول إٔب ا﵀كمة االبتدائية ا١تختصة .كقد كاف أثر ىذا القانوف ُب حسم ا١تنازعات ا١تصرفية
بارزان ُب ٥تتلف الدكائر القضائية  ،فقد جاء أف ٞتاف التوفيق كا١تصاٟتة بأبوظيب استطاعت أف ٖتل  %20من
النزاعات كديان ُب نزاعات ٕتارية كمدنية ُب  2016بقيمة تصل إٔب  94مليوف درىم ،كالتوصل للصلح ُب

 1386قضية ،من أصل  7586قضية عرضت عليها .كُب الفقو اإلسبلمي منظومة من األحكاـ اليت تقطع
الطريق على ا٠تصومة من أف يعظم ضررىا أك أف يتطاير شررىاٚ ،تعها ا﵁ تعأب ُب قولو  ":ىال ىخٍيػىر ًُب ىكثً وَت ًم ٍن
و
َّاس كمن يػ ٍفعل ذلًك ابتًغاء مر ً
ىٍ٧تواىم إًالَّ من أىمر بً و
ؼ نػي ٍؤتً ًيو
ص و
ضات اللَّ ًو فى ىس ٍو ى
بلح بػى ٍ ى
ص ىدقىة أ ٍىك ىم ٍع يركؼ أ ٍىك إً ٍ
ي ٍ ى ٍ ىى ى
ُت الن ً ى ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى ٍ
ىجران ىع ًظيمان " .النساء .114
أٍ
وتتمة للفائدة فقد قسمت ىذا المحور إلى سبعة مطالب :
ا١تطلب األكؿ :تقييد االختصاص القضائي ُب الفقو اإلسبلمي كالقانوف اإلماراٌب،ا١تطلب الثاين  :اشًتاط أحد
الطرفُت الًتافع لدل جهة أجنبية من منظور فقهي ،ا١تطلب الثالث  :التظلم ُب الفقو اإلسبلمي كالقانوف اإلماراٌب
،ا١تطلب الرابع :مصادر قرارات ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة،ا١تطلب ا٠تامس :مدد التقادـ كإجراءات انقطاع سَت
ا٠تصومة ُب الفقو اإلسبلمي كالقانوف اإلماراٌب،ا١تطلب السادس :انتهاء اجراءات ا١تصاٟتة ُب الفقو اإلسبلمي
كالقانوف اإلماراٌب ،ا١تطلب السابع :سلطة القاضي من خبلؿ ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة با﵀اكم.

| 61

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

المطلب األول
تقييد اَّلختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي والقانون اإلماراتي
الفرع األول  :تقييد اَّلختصاص القضائي في الفقو اإلسالمي
القاعدة ُب ٗتصيص عمل القاضي رجوعو للمصلحة العامة ،كال مانع شرعا من تقييد اختصاص القاضي ،ما داـ
ٖتقيق ١تصلحة شرعية ،كىو يؤدم إٔب مقصود الشارع من إقامة العدؿ ،كاٟتكم بالشرع؛ قاؿ ابن القيم-
أف ذلك ن
رٛتو ا﵁ُ -ب بياف قاعدة الشرع ُب أمور الوالية" :اعلم أف عموـ الواليات كخصوصها كما يستفيده ا١تتوٕب
بالوالية يتلقى من األلفاظ كاألحواؿ كالعرؼ ،كليس لذلك حد ُب الشرع فقد يدخل ُب كالية القضاء ُب بعض
األمكنة  ،كُب بعض األزمنة ما يدخل ُب كالية اٟترب ،كقد تكوف ُب بعض األمكنة كاألزمنة قاصرة على األحكاـ
الشرعية فقط  ،فيستفاد من كالية القضاء ُب كل قطر ما جرت بو العادة كاقتضاه العرؼ"( .ابن فرحوف ،مكتبة
الكليات األزىرية1986 ،ـ ( ).الزحيلي 2006،ـ)
ففي عهد ا٠تليفة الثاين عمر بن ا٠تطاب -رضي ا﵁ عنو -أصبح القضاء ٮتصص لو من يقوـ بو فقط ،دكف أف
يسند إليو أية أعماؿ أخرل ،بعد أف كاف ُب زمن رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كسلم -كزمن خبلفة أيب بكر-
رضي ا﵁ عنو -جزءان من الوالية العامة( .عثماف )1994،
أما االختصاص ُب الفقو اإلسبلمي  ،فقد قاؿ اٟتنفية  ":إذا طلب أحد ا٠تصمُت ا١ترافعة ُب حضور قاض كطلب
آخر ا١ترافعة ُب حضور قاض آخر ُب البلدة اليت تعدد قضاهتا ككقع االختبلؼ بينهما على ىذا الوجو يرجح
القاضي الذم اختاره ا١تدعى عليو"٣ ( .تلة األحكاـ العدليةٖ ،تق٧ :تيب ىواكيٍت كآخركف ).
الفرع الثاني :تقييد اَّلختصاص القضائي في القانون اإلماراتي:
االختصاص القضائي يراد بو ما تتمتع بو اٞتهة القضائية أك القاضي من سلطة قضائية ٗتوؿ ٢تما حق النظر

كالفصل ُب القضايا ا١ترفوعة .كيتخصص القضاة حسب الزماف ك كا١تكاف كالنوع كا١توضوع ( .الدغيثر،
1429ق) .كتنقسم اختصاصات ا﵀اكم ُب دكلة اإلمارات إٔب ثبلثة أنواع ىي :80االختصاص
الدكٕب،االختصاص النوعي كالقيمي  ،االختصاص ا﵀لي( .معهد ديب القضائي 2020ـ).
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كقد راعى القانوف اإلماراٌب االختصاص القضائي ،من خبلؿ التفريق بُت االختصاص النوعي كالقيمي
كاالختصاص ا﵀لي للمحاكم وبيان ذلك في نقطتين ( :معهد ديب القضائي2020 ،ـ).
النقطة األولى :اَّلختصاص النوعي والقيمي للمحاكم.
تتكوف ا﵀اكم االٖتادية ُب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة من-:
 -1ا﵀كمة االٖتادية العليا -2 .ا﵀اكم االٖتادية االستئنافية -3 .ا﵀اكم االٖتادية االبتدائية( .القانوف اإلٖتادم ،رقم3
لسنة  ، 1983بشأف السلطة القضائية االٖتادية ،ا١تادة  .11معهد ديب القضائي 2020ـ).
جاء ُب النص اٞتديد من ا١تادة (" : )25إف ا﵀اكم اإلبتدائية ٗتتص بالنظر ُب ا١تنازعات ا١تدنية كالتجارية
كاإلدارية كالعمالية كاألحوا ؿ الشخصية  ..باستثناء ا١تنازعات اليت يكوف االٖتاد طرفا فيها  ،حيث ٗتتص بنظرىا
ا﵀اكم االٖتادية" .كجاء ُب ا١تادة (ٗ )27تتص ا﵀اكم االستئنافية باٟتكم ُب قضايا االستئناؼ اليت ترفع إليها
عن األحكاـ الصادرة من ا﵀اكم اإلبتدائية ،كُب ا١تادة(ٗ :) 28تتص ٤تكمة ا١توضوع بنظر ىذه ا١تسائل إذا
رفعت إليها بطريق التبعية .كُب ا١تادة (ٗ : ) 30تتص الدكائر اٞتزئية ا١تشكلة من قاض فرد باٟتكم ابتدائيان ُب

الدعاكل ا١تدنية كالتجارية كالعمالية كالدعاكل ا١تتقابلة أيان كانت قيمتها ،كٗتتص الدكائر الكلية ا١تشكلة من ثبلثة
قضاة باٟتكم ُب ٚتيع الدعاكل ا١تدنية كالتجارية كالعمالية اليت ليست من اختصاص الدكائر اٞتزئية ،كالدعاكل

العينية العقارية األصلية كالتبعية أيان كانت قيمتها كاٟتكم بالطلبات الوقتية كا١تستعجلة كدعاكم اإلفبلس كالصلح
الواقي (.معهد ديب القضائي .)2020

جاء ُب اختصاصات ا١تراكز من القانوف اٞتديد ا١تادة الثالثة أف ٞتاف التوفيق كا١تصاٟتة 2016ـ ٗتتص بالصلح
ُب ا١تنازعات ا١تدنية كالتجارية ا١تعلومة القيمة كاليت ال ٕتاكز (ٜ )500.000تسمئة ألف درىم ،.كأف للخصوـ
االتفاؽ على اللجوء إٔب ا١تراكز ُب اٟتاالت اآلتية:
أ -الصلح ُب ا١تنازعات ا١تدنية كالتجارية ا١تعلومة القيمة كاليت تفوؽ قيمتها (ٜ )500.000تسمئة الف درىم.
ب -الصلح ُب ا١تنازعات ا١تدنية كالتجارية غَت ا١تقدرة القيمةٞ( .تاف التوفيق كا١تصاٟتة 2016ـ)
النقطة الثانية :اَّلختصاص المحلي للمحاكم:
جاء ُب ا١تادة ( " :)31يكوف االختصاص للمحكمة اليت يقع ُب دائرهتا موطن ا١تدعى عليو ما ٓب ينص القانوف
على خبلؼ ذلك..

.
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جاءفي اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة :جاء ُب الدليل اإلرشادم ما نصو ":تش نكل اللجنة برئاسة أحد
القضاة كعضوية اثنُت من أعضاء السلطة القضائية  ،أك من ذكم ا٠تربة ا١تعهود ٢تم باٟتيدة كالنزاىة .كمن ٍب فإف
األصل ُب تشكيل اللجنة أف يكوف قضائيا  ،كعمل اللجنة ّٔذه ا١تثابة ىو نوع من أنواع الوساطة القضائية
ا١تعركفة ضمن اٟتلوؿ البديلة لفض النزاعات ،اليت تتم خارج إطار التقاضي ا١تعتاد  ،ك٭تلف أعضاء اللجنة
ا١تعينُت من غَت أعضاء السلطة القضائية ٯتينا بأف يؤدكا عملهم باألمانة كالصدؽ  ،كيكوف إنشاء اللجاف ُب مقار
ا﵀اكم االبتدائية االٖتادية  ،كٖتديد مقر عمل اللجنة كاختصاصها ا١تكاين  -بقرار من كزير العدؿ  ،كيتم ذلك
ُب إمارة أبو ظيب بقرار من رئيس دائرة القضاء كيتحدد اختصاص اللجنة تبعا الختصاص ا﵀كمة اإلبتدائية اليت
تتبع ٢تا . « ..جاء ُب ا١تادة ( )31من قانوف اإلجراءات ا١تدنية اإلماراٌب":
-1
-2

يكوف االختصاص للمحكمة اليت يقع ُب دائرهتا موطن ا١تدعى عليو ما ٓب ينص القانوف على خبلؼ
ذلك .
٬توز رفع الدعول إٔب ا﵀كمة اليت كقع ُب دائرهتا الضرر كذلك ُب دعاكل التعويض بسبب كقوع ضرر
على النفس أك ا١تاؿ.

يكوف االختصاص ُب ا١تواد التجارية اليت يقع بدائرهتا موطن ا١تدعى عليو أك للمحكمة اليت ًب االتفاؽ أك نفذ كلو
أك بعضو ُب دائرهتا أك للمحكمة اليت ٬تب تنفيذ االتفاؽ ُب دائرهتا( ..معهد ديب القضائي 2020ـ).
ُ -3ب الدعاكل ا١تتعلقة بالشركات أك ا١تؤسسات ا٠تاصة يكوف االختصاص للمحكمة اليت يقع ُب دائرهتا
مركز إدارهتا(...الشورّتي ، 2014 ،معهد ديب القضائي 2020ـ)
اختصاص ٤تكمة موطن أك ٤تل إقامة ا١تدعى عليو ( كإف كاف أجنبيا) ُب حالة عدـ كجود اتفاؽ مسبق بُت
ا١تتنازعُت على ٖتديد ا﵀كمة(.قانوف اٖتادم )1980
"٬تب أف يصدر حكم ا﵀كم ُب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة ،كإال اتبعت ُب شأنو القواعد ا١تقررة ألحكاـ
ا﵀كمُت الصادرة ُب بلد أجنيب" ( .معهد ديب القضائي 2011،ـ )
اختصاص القضاء اإلماراتي باألعمال المصرفية الصادرة عن البنوك التجارية المحلية فقط :األصل أف تقاـ
الدعول ُب بلد ا١تدعى عليو  ،كقد أخذ بذلك القانوف اإلماراٌب ....فإذا كقع النزاع بُت العميل كالبنك فمحاكم
الدكلة غَت ٥تتصة با١تنازعة اليت صدر فيها اٟتكم أك األمر كأف ا﵀اكم األجنبية اليت أصدرتو ٥تتصة ّٔا طبقا
لقواعد اإلختصاص القضائي الدكٕب ا١تقررة ُب قا نوهنا إال ُب اٟتاالت اليت كرد النص عليها ُب ا١تادة ( )21من
قانوف اإلجراءات ا١تدنية كمنها :
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-1
-2

إذا كاف لو ُب الدكلة موطن ٥تتار ( ٤تل إقامة ).
إذا كانت الدعول متعلقة بأمواؿ ُب الدكلة أك إرث ١تواطن أك تركة فتحت فيها.

-3

إذا كانت الدعول متعلقة بالتزاـ أبرـ أك نفذ أك كاف مشركطان تنفيذه ُب الدكلة أك بعقد يراد توثيقو فيها
أك بواقعة حدثت فيها أك بإفبلس أشهر ُب إحدل ٤تاكمها.
إذا كاف ألحد ا١تدعى عليهم موطن أك ٤تل إقامة ُب الدكلة (.معهد ديب القضائي2020،ـ ).
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المطلب الثاني  :اشتراط أحد الطرفين الترافع لدى جهة أجنبية من منظور فقهي
اختلف أىل العلم ُب اشًتاط أحد الطرفُت الًتافع لدل جهة أجنبية على قولُت :
القول األول :اٞتواز .كاستدؿ لو بأدلة  ،منها:
-1قصة اٟتجاج بن عبلط ،كما كرد من حديث أنس --قاؿ١ :تا افتتح رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كسلم –
خيرب  ،طلب اٟتجاج أف ٭تضر مالو كأىلو من مكة  ...فأذف لو رسوؿ ا﵁ -صلى ا﵁ عليو كسلم  -أف يقوؿ ما
شاء " ( .األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف 2001 ،ـ)( .القدسي 1994 ،ـ) .ككجو االستدالؿ أف النيب-
صلى ا﵁ عليو كسلم -أجاز للحجاج أف يستجلب مالو من الكفار كٓب ٯتنعو من ذلك .كمن أدلتهم أف اإلسبلـ
يقر مبادئ العدالة اليت تتفق مع أصولو كقواعده (.الدغيثر . )1429
ً َّ ً
ك ىكىما أين ًزىؿ
ين يػى ٍزعي يمو ىف أىنػ يَّه ٍم ىآمنيوا ًٔتىا أين ًزىؿ إًلىٍي ى
القول الثاني  :عدـ اٞتواز .كاستدلوا بقولو تعأب :أى ىٓبٍ تىػىر إ ىٔب الذ ى
.
ً
يدك ىف أىف يػتحا ىكموا إً ىٔب الطَّاغي ً
ً
يدا
ض ىبلنال بىعً ن
وت ىكقى ٍد أ ًيم يركا أىف يى ٍك يف يركا بًًو ىكييًر ي
ك ييًر ي
ًمن قىػٍبل ى
يد الشٍَّيطىا يف أىف ييضلَّ يه ٍم ى
ىى ى ي
النساء (، 61الدغيثر 1429 ،ىػ).
..

وجو اَّلستدَّلل  :إف التحاكم إٔب الطاغوت ىو نفاؽ عملي  ،كالكفر ال يستحل للدنيا

ً ً
يل ى٢تي ٍم تىػ ىعالى ٍوا إً ى ٰٔب ىما
إف ا١توافقة على الًتافع إٔب الشريعة اإلسبلمية كاجب كرفض ذلك ٤ترـ .قاؿ تعأب :ىكإذىا ق ى
ًً
أىنزىؿ اللَّو كإً ىٔب َّ ً
كدا سورة النساء  ،61كقاؿ تعأب  :ىكإً ىذا يدعيوا إً ىٔب اللَّ ًو
صدُّك ىف ىع ى
ص يد ن
ت الٍ يمنىافق ى
الر يسوؿ ىرأىيٍ ى
نك ي
ُت يى ي
ى يى
كرسولًًو لًيح يكم بػيػنىػهم إًذىا فى ًر ً
ضو ىف .النور 48
يق مٍنػ يه ٍم يم ٍع ًر ي
ه
ى ى ي ى ٍ ى ىٍ ي ٍ
وفي تقديري أن ىذا الرأي يلزـ من العمل بو الكثَت من اإلشكاليات  ،ذلك أف العآب اآلف أصبح قرية كاحدة ،
ٖتكمها منظومة ٣تتمعية ُب إطار ا١تصاّب ا١تشًتكة  ،كأف تقسيم العآب إٔب دار سلم كدار حرب ٓب يعد يتحدث
العلماء عنو كما كاف اٟتاؿ ُب ا١تاضي ؛ لتغَت الظركؼ كتبدؿ األحواؿ ،كأف النيب-صلى ا﵁ عليو كسلم -تعامل
مع غَت ا١تسلمُت ُب كثَت من ا١تواقف  ،كٓب تكن مسألة العقيدة عائقا عن إ٘تامها  ،ماداـ أف أصل ا١تعاملة ٗتلو ٦تا
ىو ٤ترـ شرعان.
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المطلب الثالث :التظلم في الفقو اإلسالمي والقانون اإلماراتي
الفرع األول :التظلم في الفقو اإلسالمي
التظلم من اٞتور معترب شرعا،أيِّا كانت ا١تنازعة ُ ،ب آّاؿ اإلدارم أك آّاؿ التجارم  ،أك ا١تدين  ،قاؿ تعأب :
الس ً
وء ًم ىن الٍ ىق ٍوًؿ إًالَّ ىم ٍن ظيلً ىم ىككا ىف اللَّوي ىًٝتيعان ىعلًيمان .النساء .148قاؿ اإلماـ القرطيب":
ب اللَّوي ٍ
 ىال يً٭ت ُّ
اٞتى ٍهىر بً ُّ
كالذم يقتضيو ظاىر اآلية أف للمظلوـ أف ينتصر من ظا١تو؛ كلكن مع اقتصاد"( .الربدكين ،أطفيش 1964 ،ـ) .
ت ًىٍن هد أ ُّيـ معا ًكيةى لًرس ً
وؿ اللَّ ًو –صلى ا﵁ عليو
كما دلت السنة على مشركعيتو ُ ،ب اٟتديث ا١تتفق عليو ،قىالى ٍ
يى ى ى ي
ً
ً
ت كبػني ً
ً
ً
وؾ ىما
آخ ىذ ًم ٍن ىمالًًو ًسِّرا؟ قى ى
اح أى ٍف ي
يح ،فىػ ىه ٍل ىعلى َّي يجنى ه
كسلم :-إ َّف أىبىا يس ٍفيىا ىف ىر يج هل ىشح ه
اؿ « :يخذم أىنٍ ى ى
يك ً
يك بًالٍمعر ً
ٍف ً
كؼ»"(البخارم  ،دار طوؽ النجاة1422ق) .كُب الفقو اإلسبلمي الكثَت من األحكاـ اليت تأتى
ى
ى ٍي
عن طريق كالية ا١تظآب "( .مقدمة ابن خلدكف 1859ـ)
الفرع الثاني :التظلم في القانون اإلماراتي
كرد ُب إجراءات التقاضي ُب ا١تادة الثامنة من القانوف رقم( )26ما يأٌب " :كييتبع ُب تصحيح قرارات ٞتنة التوفيق
كا١تصاٟتة ما قرره قانوف اإلجراءات ا١تدنية بشأف تصحيح األحكاـ « ( )6من القرار الوزارم « كىو ما كرد ُب
ا١تادة ( )1/137من ىذا القانوف ا﵀اؿ عليو  .إذ جرل نصها على أنو ٬ " :توز للمدين التظلم من األمر خبلؿ
ٜتسة عشر يومان من تاريخ إعبلنو إليو"( .الشورّتي 2014ـ).
المطلب الرابع :مصادر قرارات لجنة التوفيق والمصالحة
الفرع األكؿ  :مصادر قرارات ٞتاف الصلح ُب الفقو اإلسبلمي :
إف من يتؤب اٟتكم ُب اللجنة ىو القاضي كٯتكن أف يكوف من أصحاب ا٠تربة كا١تشورة يأٌب دكر ٞتنة التوفيق
كا١تصاٟتة ُب إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة لؤلطراؼ ا١تتخاصمة ؛ فإف ٓب تتوصل للحل يتدخل القضاء للفصل ُب القضية
؛ كيعتمد القاضي على مصادر متعددة ُب حكمو على القضية فهي إما أف تكوف شرعية كالقرآف كالسنة النبوية
.

كاإلٚتاع كاالجتهاد كتقريرات الفقهاء ا١تتقدمُت كالسوابق القضائية

كإما أف تكوف قانونية كالعقد ا١توقع بُت الطرفُت كاألعراؼ التجارية كالرجوع لقانوف ا١تعامبلت التجارية .
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حكم اَّللتزام باألنظمة الصادرة عن ولي األمر:
إ ىف من ا٠تصومات ما ال تنتهي إال بإقامة الرباىُت كاٟتجج أماـ القضاء ،فمهمة القاضي أك من يقوـ مقامهم من
ىذه اللجاف ( ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة) تقرير اٟتقوؽ كإنصاؼ ا١تظلوـ من الظآب ردا إٔب حكم ا﵁ كرسولو صلى

ا﵁ عليو كسلم ،كقد أٚتع العلماء على كجوب طاعة أكٕب األمر من األمراء كاٟتكاـ ُب اٞتملة ما ٓب يأمر ٔتعصية.
كاألحكاـ الشرعية ٔتثابة القانوف كاجب التطبيق ُب نزاعات ا١تصارؼ اإلسبلمية ،كىي مصدر للقرارات ؛ إذ ٬تب
على ا﵀كم تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية  ،كإذا قيد ا﵀كم بقانوف معُت فيجب عليو عدـ ٥تالفة أحكاـ
الشريعة ،كتتأثر األحكاـ بالقوانُت كالنظم السارية اليت تنشط فيها ا١تصارؼ كبفتاكم ا٢تيئات الشرعية كا١تعايَت
الدكلية اليت تنظم كفاية رأس ا١تاؿ ك٥تاطر اإلدارة .
الفرع الثاني  :مصادر قرارات لجنة التوفيق والمصالحة في القانون اإلماراتي
نصت المادة ( )2من قانون المعامالت التجارية ،رقم(  )18لسنة 1993ـ،على أنو:
" يسرم على التجار كعلى األعماؿ التجارية ما اتفق عليو ا١تتعاقداف ما ٓب يتعارض اتفاقهما مع نص ٕتارم آمر،
فإذا ٓب يوجد اتفاؽ خاص سرت قواعد العرؼ التجارم فيما ٓب يرد بشأنو نص ُب ىذا القانوف ،أك ُب غَته من
القوانُت ا١تتعلقة با١تسائل التجارية كيقدـ العرؼ ا٠تاص أك ا﵀لي على العرؼ العاـ ،فإذا ٓب يوجد عرؼ ٕتارم
كجب تطبيق األحكاـ ا٠تاصة با١تسائل ا١تدنية فيما ال يتعارض مع ا١تبادئ العامة للنشاط التجارم ،كال ٬توز
تطبيق االتفاقيات ا٠تاصة أك قواعد العرؼ التجارم إذا تعارضت مع النظاـ العاـ أك اآلداب"٤( .تمد
غناـ2012،ـ)
من خبلؿ ما سبق يتبُت بعض ا١تصادر اليت يعتمدىا القاضي ُب اٟتكم ُب القضية ؛ كىي العقد ا١توقع بُت
الطرفُت  ،األعراؼ التجارية  ،ا١تسائل ا١تدنية .
مثال :العرف المصرفي في قرارات لجنة المتابعة والتحصيل ومقارنة ذلك بالفقو اإلسالمي:
كرد إعماؿ العرؼ ا١تصرُب ُب عدة قرارات ،كمن أمثلة ذلك:
كجاء أيضان ُب اٟتفظ اآلمن للذىب ":يلتزـ الوكيل باٟتفظ اآلمن للذىب حىت هناية مدة الوكالة كذلك على سبيل
األمانة مع التزاـ األمُت ُب اٟتفظ بأحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية" .كمن ا١تقرر ُب الفقو اإلسبلمي أف الوكيل
ال يضمن إال بالتعدم كالتفريط.
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ففي ا١تثاؿ السابق إذا حصل نزاع بُت عميل كا١تصرؼ ُب موضوع ما ؛ فعلى القاضي أف يضع ُب اعتباره إذا
حكم ُب القضية ؛ ما نص عليو ا١تتعاقداف كالشركط ا١تتعارؼ عليها كاليت كضعها البنك كعرؼ مصرُب كوف البنك
ككيبلى  ،كأنو ال يتحمل أم مسؤكلية عن التحصيل ..اْب .كل ما سبق يبُت مدل أ٫تية العرؼ ا١تصرُب ؛ كلذا البد

للقاضي إذا أراد أف ٭تكم ُب قضية متنازع فيها سواء كاف -عضوا ُب ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة أك بوصفو قاضيا يتم

الرجوع إليو بعد فشل اللجنة ُب الوصوؿ ٟتل – البد أف يضع ُب اعتباره العرؼ ا١تصرُب مصدرا ليحكم ُب
القضية .
المصدر الثالث  :المسائل المدنية :
كذلك من خبلؿ إصدار قانوف ا١تعامبلت التجارية  ،قانوف اٖتادم رقمُٖلسنة ُّٗٗ.كقانوف ا١تعامبلت ا١تدنية
لدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة الصادر بالقانوف االٖتادم لسنة  1985كا١تعدؿ بسنة 1987ـ ،قانوف العقوبات
لدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة لسنة ُٕٖٗـ ا١تعدؿ 2018ـ كغَتىا ٦تا يستعُت ّٔا القاضي أك اللجاف ُب
أحكامهم .أما اللوائح ا١تهنية فهي الشك تلعب دكرا مهما ُب ىذا اٞتانبٚ( .تعية مصارؼ االمارات 2012ـ ).

كما ينبغي للقاضي ُب حالة النزاع مراعاة الشركط اليت كضعها ا١تصرؼ ا١تركزم ُب حكمو على قضية "على
ا١تنشآت ا١تالية ا١ترخصة اليت الودائع أف تتمثل لكافة القواعد كاألنظمة كا١تعايَت كالتعاميم كالتوجيهات كالتعليمات
الصادرة من ا١تص رؼ ا١تركزم بشأف اإلقراض كاألمور األخرل ..االمتثاؿ لتعليمات ا١تصرؼ ا١تركزم" ( .مرسوـ
بقانوف اٖتادم رقم ( )14لسنة 2018ـ )كالذم جرل عليو عمل ٞتنة ا١تتابعة كالتحصيل االعتداد بقرارات
البنك ا١تركزم على أنها أنظمة كاجبة التطبيق ،ك٥تالفتها يرتب ا١تسؤكلية التقصَتية على ا١تخالف.
المطلب الخامس  :مدد التقادم وإجراءات انقطاع سير الخصومة في الفقو اإلسالمي والقانون اإلماراتي
الفرع األول :مدد التقادم في الفقو اإلسالمي:
ذىب ٚتهور الفقهاء من ا١تالكية كالشافعية كاٟتنابلة  :أنو ال تسقط الدعول كلو مضت عليها سنوف .أما اٟتنفية
 :فذىبوا إٔب أنو إذا تيركت الدعول ٜتس عشرة سنة فبل تسمع الدعول(.ابن عابدين 1306ىػ) (النفزم ا١تالكي
(386ق) ٤تمد اٟتلو كآخركف 1999ـ) ( ابن الصبلح 643ق/موفق عبدالقادر1407ق) ابن قدامة
620ق/مكتبة القاىرة 1968ـ.
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الفرع الثاني :مدد التقادم في القانون
جاء ُب ا١تادة ( )6من القانوف اٖتادم رقم  17لسنة 2016ـ  ":تتوقف ا١تدد ا١تقررة لعدـ ٝتاع الدعاكل
كمدد التقادـ ا١تنصوص عليها بالقوانُت السارية بالدكلة من تاريخ قيد ا١تنازعة أماـ ا١تركز" .ىذا يعٍت أ٫تية دكر ٞتنة
التوفيق كا١تصاٟتة ُب إيقاؼ سرياف مدة ٝتاع الدعول.
المطلب السادس :انتهاء اجراءات المصالحة في الفقو اإلسالمي والقانون اإلماراتي
وفيو فرعان:
الفرع األول :انتهاء اجراءات المصالحة في الفقو اإلسالمي
أشار الفقهاء إٔب بطبلف الصلح :يبطل الصلح بأشياء ىي ما يأٌب:
اإلقالة  :فلو أقاؿ أحد ا١تتصاٟتُت اآلخر انفسخ الصلح؛ ألف فيو معٌت معاكضة ا١تاؿ با١تاؿ ،فكاف ٤تتمبلن للفسخ

كالبيع ك٨توه .ا١توت على الردة عند أيب حنيفة :كىذا مبٍت على القاعدة ا١تقررة عنده :كىي أف تصرفات ا١ترتد
موقوفة على العودة إٔب اإلسبلـ أك ا١توت ،فإف أسلم نفذت تصرفاتو .الرد ٓتيار العيب أك الرؤية؛ ألف الرد يفسخ
العقد .ىبلؾ أحد ا١تتعاقدين ُب الصلح أك إذا ىلك ما كقع الصلح على منفعتو (.الكاساين 587ق/دار الكتب
العلمية 1986ـ ،الزحيلي 2015ـ )
الفرع الثاني :انتهاء اجراءات المصالحة في القانون
جاء ُب ا١تادة ( )13حاالت انتهاء ا١تصاٟتة " :تنتهي اجراءات التوفيق كا١تصاٟتة ُب اٟتاالت التالية:
 .1موافقة االطراؼ على اتفاؽ التسوية.
 .2إخطار احد أك كل االطراؼ ا١تصلح عن رغبتهم ُب عدـ االستمرار ُب اجراءات التوفيق كا١تصاٟتة.
 .3إخطار ا١تصلح لؤلطراؼ بعدـ كجود جدكل لبلستمرار ُب اجراءات التوفيق كا١تصاٟتة النتفاء جديتهم أك
لسبب آخر.
 .5انتهاء األجل ا﵀دد للتوفيق كا١تصاٟتة.
المطلب السابع :سلطة القاضي من خالل لجنة التوفيق والمصالحة بالمحاكم
الفرع األكؿ :سلطة القاضي من خبلؿ ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة با﵀اكم ُب الفقو اإلسبلمي
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التوفيق كا١تصاٟتة إجراء مندكب إليو شرعان؛ قطعان لدائرة ا١تنازعة أف تتشعب  ،كىذا معترب ُب ٚتيع ا١تنازعات ،
للتوفيق بُت ا٠تصوـ ،كاإلحساف بالتقريب ُب اٟتكم ،قاؿ ا﵁ تعأبىال ىخٍيػىر ًُب ىكثً وَت ًم ٍن ىٍ٧تو ياى ٍم إًالَّ ىم ٍن أ ىىمىر
و
َّاس كمن يػ ٍفعل ذلًك ابتًغاء مر ً
ضات اللَّ ًو فىسو ى ً ً
بً و
ص و
ىجران ىع ًظيمان
بلح بػى ٍ ى
ص ىدقىة أ ٍىك ىم ٍع يركؼ أ ٍىك إً ٍ
ؼ نػي ٍؤتيو أ ٍ
ى
ىٍ
ُت الن ً ى ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى ٍ
النساء114/
من ىذا ا١تعٌت ما ركم عن عمر بن ا٠تطاب رضي ا﵁ عنو أنو قاؿ ":ال تبتوا اٟتكم بُت ذكم القرابات ٥تافة
القطيعة"(.تفسَت القرطيب671ق )
.كمن ىذه الوجوه قضاء النيب –صلى ا﵁ عليو كسلم -بُت الزبَت بن العواـ كخصمو ُب قضية سقي ا١تاء.صحيح
البخارم 1422ىػ حيث سلك النيب  -صلى ا﵁ عليو كسلم  -مسلك التقريب كالتوفيق بينهما – بقولو ":
(اسق يا زبَت).كُب ىذا اٟتديث  :إرشاد اٟتاكم إٔب اإلصبلح بُت ا٠تصوـ كإف ظهر اٟتق( .تفسَت
القرطيب671ق) ٬توز للقاضي أف يأمرىم بالصلح إذا تقاربت اٟتجتاف بُت ا٠تصمُت ،غَت أف أحد٫تا يكوف أٟتن
ْتجتو من اآلخر ،أك تكوف الدعول ُب أمور درست كتقادمت كتشأّت ،كأما إذا تبُت للقاضي الظآب من ا١تظلوـ
ٓب يسعو من ا﵁ تعأب إال فصل القضاء"(.ابن فرحوف (ت799:ق)مكتبة الكليات األزىرية 1986ـ)
كإذا أشكل على القاضي كجو اٟتق أمرىم بالصلح ،فإف تبُت لو كجو اٟتكم فبل يعدؿ إٔب الصلح كليقطع بو ،فإف
خشي من تفاقم األمر بإنفاذ اٟتكم بُت ا١تتخاصمُت أك كانا من أىل الفضل أك بينهما رحم أقامهما كأمر٫تا
بالصلح" (بن خليل الطرابلسي (ت844 :ىػ) دار الفكر ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ )ّٔ .ذه الوجوه من األحكاـ
يظهر ّتبلء سلطة القاضي ُب التوفيق كا١تصاٟتة ؛لتقليل دائرة ا١تنازعات بُت ا٠تصوـ ،سواء كانت منازعات مدنية
اك مصرفية أك ٕتارية أك ٨تو ذلك.
الفرع الثاني:سلطة القاضي من خالل لجنة التوفيق والمصالحة بالمحاكم في القانون اإلماراتي
اٞتدير بالذكر أف دكر ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة ُب البنوؾ يتضح من خبلؿ إرساؿ خبَت منتدب من قبل ٞتنة التوفيق
كا١تصاٟتة إٔب ا١تصارؼ للتحقق من ا١توضوع ا١تتنازع عليو كذلك بعد أف ٮتفق قسم ا١تتابعة كالتحصيل ُب البنوؾ
من أداء مهامو كالوصوؿ إٔب حل يرضي األطراؼ ا١تتنازعة .القانوف االٖتادم رقم ( )7لسنة( 2012ـ ).
كتتبُت سلطة القاضي من خبلؿ ٞتنة التوفيق كا١تصاٟتة با﵀اكم من خبلؿ مواده الواردة ُب القانوف االٖتادم رقم
 17لسنة 2016ـ ،بأنو":
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 -1ال ٬توز أف تقيد ُب ا﵀اكم اليت أنشئ ّٔا مركز للتوفيق كا١تصاٟتة أية دعول من الدعاكل اليت تدخل
ضمن اختصاص ا١تركز بشكل الزامي كفقان ألحكاـ ا١تادة ( )3من ىذا القانوف ،إال بعد عرضها عليو ،كصدكر
إفادة ٔتا ًب ُب شأهنا.
 -2تتوقف ا١تدد ا١تقررة لعدـ ٝتاع الدعاكل ،كمدد التقادـ ا١تنصوص عليها بالقوانُت السارية بالدكلة من
تاريخ قيد ا١تنازعة أماـ ا١تركز".
 -3يكوف ٢تذا ا﵀ ضر قوة السند التنفيذم ،كال ٬توز الطعن فيو بأم طريق من طرؽ الطعن  ،كيثبت ذلك
ُب ٤تضر يوقع عليو األطراؼ كا١تصلح  ،كيعتمد ىذا ا﵀ضر من القاضي ا١تختص باإلشراؼ على ا١تركز.
 -4للمصلح ُب سبيل أداء عملو حق االطبلع على األكراؽ كا١تستندات كالسجبلت كسائر األدلة كاٗتاذ ما
يراه مناسبان من اجراءات دكف التقيد بقانوف االجراءات ا١تدنية كقانوف ا﵀اماة كمواعيد الدكاـ الرٝتي.

 -5كلو االستعانة با٠ترباء ا١تقيدين أكالذين يتفق عليهم ا٠تصوـ ُب تسوية ا١تنازعات ا١تعركضة عليو لتقدًن
ا٠تربة الفنية كالتقنية ك٭تدد ا١تصلح اتعاب ا٠تبَت كاألعماؿ ا١تطلوب منو القياـ ّٔا كإبداء رأيو بشأهنا كفقان
ألحكاـ قانوف اإلثبات ُب ا١تعامبلت ا١تدنية كالتجارية.
جاء ُب ا١تادة الرابعة عشرة من القانوف نفسو ":إذا تعذر حل ا١تنازعة صلحان بسبب عدـ حضور أحد األطراؼ
ألم سبب كاف أك لعدـ التوصل إٔب التسوية يعطى األطراؼ إفادة ٔتا ًب ُب شأهنا ،كيتم إحالة ملف ا١تنازعة إٔب

ا﵀كمة ا١تختصة".
أما المنازعات التي َّل تختص بها اللجنة بالنظر فيها كما جاء في المادة ( )4من القانون اتحادي رقم
 17لسنة :2016
 -1األكامر كالدعاكم ا١تستعجلة كالوقتية كالدعاكم اليت تكوف ا﵀كمة طرفا فيها
 -2دعاكم اإل٬تارات.
 -3الدعاكل العمالية
 -4دعاكل األحواؿ الشخصية
 -5أية دعاكل أخرل يتقرر نظرىا أماـ مركز أك ٞتنة أك جهة أخرل ذات اختصاص
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التوصيات
 -1منعا للتنازع أكصي بإلزاـ ا١تصارؼ أف تسلك مسلك الوضوح كالبياف ُب الرسوـ اليت تتقاضاىا مقابل
العقود اليت تقيمها كتذك ر الرسوـ ُب العقد على كجو التفصيل إذ أف كثَتا من اتفاقيات ا١تصارؼ تغفل
جانب العموالت كالرسوـ فتذكرىا ٣تملة مبهمة .
 -2االستفادة من العلماء ُب تقرير أحكاـ ا١تسائل ا١تستجدة كالنص على إلزامية القرار الصادر عنها  ،كمن
الدراسات األكادٯتية سواء ُب البنوؾ أك القضاء أك ما يتعلق ّٔما كمراكز التحكيم كغَتىا .
 -3البد للمسؤكلُت كأرباب البنوؾ السعي اٟتثيث الجتثاث الربا من الببلد كتطبيق النظاـ اإلسبلمي ُب
ا١تعامبلت ا١تصرفية
 -4أف يكوف ُب كل مركز ٖتكيم أك ُب اللجاف التابعة للبنوؾ أك القضاء متخصصُت شرعيُت ،كأصحاب
خربة بنزاعات البن وؾ للوصوؿ إٔب حل مرضي ،كيكوف ىناؾ ميثاؽ للتحكيم الشرعي ُب ٣تاؿ التحكيم
ا١تإب للعبلقات كالعقود ا١تالية بُت االفراد.
 -5إعطاء العميل ُب البنوؾ فرصة لقراءة العقود – من يوـ إٔب يومُت  -ليتمكن من قراءة الشركط كاألحكاـ
جيدا  ،كليتمكن من استشارة أىل ا٠تربة كاالختصاص قبل التوقيع على أم عقد.
 -6أف يكوف ىناؾ مكتب استشارات ُب مسائل العقود ا١تصرفية با﵀اكم ليكوف العميل على بصَتة قبل
اجراء أم عقد .
يوصى بكتابة التاريخ مع التوقيع من قبل العميل كا١تصرؼ ُب آف كاحد بالعقود ا١تصرفية  ،كىذا يفيد القضاة
كأصحاب اٟتق ُب اثبات اٟتق من عدمو للمتنازعُت.
المصادر والمراجع

 -1أعماؿ البنوؾ ُب ضوء أحكاـ ٤تكمة النقض من سنة  2008أب  ، 2010إمارة ابوظيب – دائرة القضاء.
 -2اجتهادات قضاء ٘تييز ديب ُب ا١تعامبلت 2006-1988ـ ،د .عوض اٟتسن النور ،قاضي ا﵀كمة العليا
القومية بالسوداف كا١تعار ٔتحاكم ديب  ،مكتبة ا١تستقبل  /ديب2006،ـ.
 -3بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ،عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أٛتد الكاساين اٟتنفي (ا١تتوَب:
587ىػ) دار الكتب العلمية،ط1406 ،2ىػ 1986 -ـ.
 -4تبصرة اٟتكاـ ُب أصوؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،إبراىيم بن علي بن ٤تمد ،ابن فرحوف( ،ت799 :ىػ)
مكتبة الكليات األزىرية ،ط1406 ،1ىػ 1986 /ـ.
 -5التحكيم ُب ا١تنازعات ا١تصرفية اإلسبلمية  ،دراسة فقهية – قانونية  ،رسالة ماجستَت  ،إعداد  :عبدالسبلـ
جندكيب  ،إشراؼ أ  .د٤ .تمد بوزغيبة ،جامعة الزيتونة  ،ا١تعهد العإب ألصوؿ الدين 1437 ،ىػ /
2016ـ.
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 -6تسوية ا١تنازعات ا١تصرفية ُب ا١تملكة العربية السعودية  ،صاّب بن علي بن صاّب الصويلح  ،اشراؼ د ٤ .تمد
بن ناصر البجاد  ،رسالة ماجستَت ُب العدالة اٞتنائية  1431 ،ىػ  2010 /ـ .
 -7تسوية ا١تنازعات ا١تصرفية،دراسة فقهية قانونية مقارنة ْ،تث تكميلي لنيل درجة ا١تاجستَتُ،ب شعبة األنظمة
من قسم السياسة الشرعية،تقدًن الطالب /عبدالعزيز بن سعد الدغيثر ،ا١تشرؼ،د .ناصر اٞتوفاف 1429 ،
ىػ ،ا١تملكة العربية السعودية،جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية.
 -8تفسَت القرطيب  ،أبو عبد ا﵁ ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر ،مشس الدين القرطيب (ت671 :ىػ) ٖتق :أٛتد
الربدكين كإبراىيم أطفيش  ،دار الكتب ا١تصرية – القاىرة،ط1384 ،2ىػ 1964/ـ.
 -9اٞتديد ُب قانوف اإلجراءات ا١تدنية رقم  10لسنة 2014ـ ،بشأف تعديل بعض أحكاـ قانوف اإلجراءات
ا١تدنية رقم  11لسنة  1992ا١تعدؿ  ،القاضي فتيحة ٤تمود فتيحة قره  ،قاضي ٔتحكمة التمييز  ،ديب.
 -10جرٯتة الربا ُب الشرع كالقانوف – القانوف اإلماراٌب٤ ،تمد ا١ترزكقي للمحاماة كاالستشارات القانونية
2018ـ https://blog.ml-advocates.com ،
 -11الدليل اإلرشادم للحلوؿ البديلة لفض النزاعات ،ا١تستشار البشرم ٤تمد الشورّتي،دائرة القضاء ،
ط2014 ،1ـ .
 -12الشركط كاألحكاـ العامة  ،كنصوص اتفاقيات القركض اليت ٘تت صياغتها كاعتمادىا بواسطة ٚتعية
مصارؼ اإلمارات .مصرؼ اإلمارات العربية ا١تتحدة ا١تركزم،اشعار رقم .2012/3692:
 -13صحيح البخارم٤ ،تمد بن إٝتاعيل أبو عبد ا﵁ البخارم ٖ ،تق٤ :تمد زىَت الناصر ،دار طوؽ النجاة ،
ط1422 ،1ىػ.
 -14العمليات ا١تصرفية ُب قانوف كقضاء دكلة اإلمارات العرية ا١تتحدة  ،دراسة مقارنة ،د .عبدا﵁ حسن
٤تمد  ،جامعة اإلمارات العربية ا١تتحدة ، ،ط 2001 ، 1ـ–  1422ىػ .
 -15فتاكل ابن الصبلح لعثماف بن عبد الرٛتن ،أبو عمرك( ،ت643 :ىػ) ٖتق :د .موفق عبد ا﵁ عبد
القادر ،مكتبة العلوـ كاٟتكم  ،عآب الكتب – بَتكت،ط1،1407ىػ.
ُ -16ب شأف ا١تصرؼ ا١تركزم كتنظيم ا١تنشآت كاالنشطة ا١تالية  ،مرسوـ بقانوف اٖتادم رقم ( )14لسنة
2018ـhttps://www.centralbank.ae/sites/default/files/2018-11/ ،
ً
ُّ َّ
أىم النَّظريَّات الفقهيَّة كٖتقيق األحاديث
 -17الف ٍقوي
اإلسبلمي كأدلتيوي (الشَّامل لؤلدلٌة الشَّرعيَّة كاآلراء ا١تذىبيَّة ك ٌ
الز ىحٍيلً ٌي(2015ـ) ،دار الفكر  -سوريَّة – دمشق،ط ،4ا١تنقَّحة
النَّبويَّة كٗتر٬تها) ،أ .د .ىكٍىبىة بن مصطفى ُّ
ا١تعدَّلة.
 -18قانوف اٖتادم رقم  17لسنة 2016ـ بإنشاء مراكز التوفيق كا١تصاٟتة ُب ا١تنازعات ا١تدنية كالتجارية.
 -19قانوف اإلجراءات ا١تدنية  ،قانوف اٖتادم رقم  18لسنة  2018كالبلئحة التنظيمية رقم  57لسنة
2018ـ ا١تعدلة بالقرار رقم  33لسنة  ،2020معهد ديب القضائي 2020ـ .
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 -20قانوف ا١تعامبلت التجارية لدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة رقم  18لسنة  1993كتعديبلتو/إعداد معهد
ديب القضائي 2012،أ.د شريف ٤تمد غناـ،أستاذ القانوف التجارم -أكادميية شرطة ديب،ا١تراجعة
اللغوية:االستاذ /كامل ٤تمود إبراىيم،رئيس شعبة الدراسات با١تعهد،ط 2012 ،1ـ  1433/ىػ.
 -21قرة عُت األخيار لتكملة رد ا﵀تار علي «الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار» عبلء الدين ٤تمد بن (٤تمد
أمُت ا١تعركؼ بابن عابدين) (ا١تتوَب1306 :ىػ) دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بَتكت – لبناف.
 -22قضاء ٘تييز ديب التجارم  ،ا١تبادئ اليت قررهتا ٤تكمة التمييز بديب ُب أحد عشر عاما 1999-1988ـ
 ،ا١تستشار ٤تمد ىاين اٝتاعيل  :نائب رئيس االستئناؼ بالقاىرة كا١تعار ٔتحاكم ديب.
 -23قضاء ٘تييز ديب ُب دعاكم البنوؾ ٣تموعة القواعد القانونية كاألحكاـ الصادرة عن ٤تكمة ٘تييز ديب ،
إعداد ا١تستشار  /فتيحة ٤تمود قره ٤ ،تاكم ديب  2012 ،ـ.
 -24القواعد الفقهية كتطبيقاهتا ُب ا١تذاىب األربعة٤ ،تمد مصطفى الزحيلي ،دار الفكر – دمشق،ط،1
 1427ىػ 2006 -ـ.
٣ -25تلة األحكاـ العدليةٞ ،تنة مكونة من عدة علماء كفقهاء ُب ا٠تبلفة العثمانيةٖ،تق٧ :تيب ىواكيٍت ،نور
٤تمد ،كارخانو ً
ٕتارت كتب ،آراـ باغ ،كراتشي.
٣ -26تموعة القواعد كاألحكاـ الصادرة عن ٤تكمة ٘تييز ديب ُب التسهيبلت ا١تصرفية من  1991إٔب
 2010ـ ،إعداد  :ا١تكتبة القانونية 2015 ،ـ ،بدكف طبعة .
 -27مدكنة سلوؾ ا٠ترباء  ،سلسلة التشريعات ا﵀لية  ،رقم  2008، 2ـ ُب إنشاء إدارة شؤكف ا٠ترباء ُب
دائرة القضاء  ،القانوف االٖتادم رقم ( )7لسنة 2012ـ .
 -28مسند اإلماـ أٛتد بن حنبل،أبو عبد ا﵁ أٛتد بن ٤تمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين (ت:
241ىػ) ٖتق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،د عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الًتكي ،مؤسسة
الرسالة،ط 1421 ،1ىػ  2001/ـ.
 -29معُت اٟتكاـ فيما يًتدد بُت ا٠تصمُت من األحكاـ  ،أبو اٟتسن ،عبلء الدين ،علي بن خليل الطرابلسي
اٟتنفي (ت844 :ىػ) دار الفكر  ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
 -30ا١تغٍت البن قدامة ،أبو ٤تمد موفق الدين عبد ا﵁ بن أٛتد بن ٤تمد بن قدامة الدمشقي اٟتنبلي(ا١تتوَب:
620ىػ) مكتبة القاىرة ،بدكف طبعة1388 ،ىػ 1968 /ـ.
 -31مقدمة ابن خلدكف – باريس –  1859ـ.
 -32النظاـ القضائي ُب الفقو اإلسبلمي٤ ،تمد رأفت عثماف ،دار البياف،ط1415 2ىػ/ػ1994ـ.
ا١تد َّكنة من غَتىا من األ ً
يمهات،أبو ٤تمد عبد ا﵁ بن (أيب زيد) عبد الرٛتن
النَّوادر ك ّْ
الزيادات على ىما ُب ى

النفزم ،القَتكاين ،ا١تالكي (ت386 :ىػ)ٖتق :د الفتٌاح ٤تمد اٟتلو،كآخركف ،دار الغرب اإلسبلمي ،بَتكت،ط
1999،1ـ.
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دور المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً الفلسطٌنً فً إدارة األزمة خالل العدوان اإلسرائٌلً
على محافظات غزة عام 2012م
عثذ هللا عصاو صادق



المل ّخص
ىدفت الدراسة للتعرؼ إٔب الدكر الذم قامت بو مديرية الدفاع ا١تدين ُب إدارة أزمة العدكاف اإلسرائيلي على ٤تافظات
غزة عاـ 2014ـ ،كاستطبلع آراء اٞتهات ذات العبلقة (كزارة األشغاؿ العامة كاإلسكافٚ ،تعية ا٢تبلؿ األٛتر الفلسطيٍت ،دائرة
اإلسعاؼ كالطوارئ التابع لوزارة الصحة الفلسطينية) حوؿ أداء مديرية الدفاع ا١تدين أثناء كقوع األزمة ،حيث اتبع الباحث ُب
دراستو ا١تنهج الوصفي التحل يلي ،كاستخدـ االستبانة كا١تقابلة الشخصية كأدكات للدراسة ،حيث أجرل الباحث مقاببلت مع
قادة مديرية الدفاع ا١تدين ،كمسئوٕب اٞتهات ذات العبلقة ،كأيضان صمم استبيانُت ،إحدا٫تا للعاملُت ٔتديرية الدفاع ا١تدين،
كاألخرل للعاملُت باٞتهات ذات العبلقة.
كقد توصلت الدراسة إٔب أىم النتائج التالية ا١توضحة ُب اٞتدكؿ أدناه:
المجال

الرقم

وجهة نظر العاملين
بمديرية الدفاع المدني

وجهة نظر
الجهات ذات
العالقة

1

٣تاؿ التخطيط لؤلزمات

2

٣تاؿ اتصاالت األزمة

67.5%

3

٣تاؿ ا١توارد ا١تادية كالبشرية

64.3%

60.9%

4

٣تاؿ اٗتاذ القرارات أثناء كقوع األزمة

72%

-

5

٣تاؿ ا١تعلومات

68.6%

-

6

٣تاؿ فرؽ إدارة األزمات

-

60.8%

-

62.9%

7

٣تاؿ ا١تعوقات اليت تؤثر على إدارة
األزمات

71%

61.4%
60.6%

كأكصت الدراسة بضركرة استحداث إدارة متخصصة تقوـ ٔتهاـ إدارة األزمة كافة ،كتفعيل آّلس األعلى للدفاع ا١تدين ،كآّلس
األعلى لئلسعاؼ كالطوارئ.
Abstract

٤ تاضر جامعي كمدرب دكٕب

| 75

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

The purpose of this study is to determine the manner in which the civil defense managed the crisis of
the Israeli aggression on the Gaza Strip in 2014, and to explore the views of the relevant authorities (the
Ministry of Public Works and Housing, the Palestinian Red Crescent Society), ambulance and emergency of the
Palestinian Ministry of Health) on the performance of civil defense During the crisis, the researcher used the
descriptive and analytical method in the study. The researcher used the questionnaire and the interview as tools
for the study. He conducted interviews with civil defense leaders and officials from the relevant authorities. He
also designed two questionnaires; One of them is for civil defense employees and the other for employees of the
relevant authorities.
The study recommended the establishment of an independent department that would run all crisis
management operations, and the activation of the Supreme Council of Civil Defense and the Supreme Council
of Ambulances and Emergency Vehicles.

المقدمة
تشكل اإلدارة العصب الرئيسي ألم مؤسسة تريد البقاء كالنجاح كاالرتقاء ،كتسعى للتغلب على ا١تشاكل
كاألزمات اليت قد تواجهها ،ككما ىو معلوـ بأنو ال توجد دكلة ُب العآب ٤تصنة ٘تامان من األزمات كالكوارث ،حىت

كإف ٧تت من ىذه ا١تخاطر كاألىواؿ لسنوات عديدة ،فإهنا تظل فوؽ بركاف من الكوارث ال تعلم مىت يثور ،كما

ازدادت الكوارث اليت تتعرض ٢تا آّتمعات نوعان كحجمان كشكبلن (الدخيل ا﵁.)4 :2008 ,
فعندما تضرب األزمة ٣تتمعان من آّتمعات تًتؾ خلفها خسائر فادحة ُب األركاح من قتلى كجرحى كأمراض

كعاىات كٖتدث أضرار مادية تؤثر على كافة أشكاؿ اٟتياة ُب ا١تنطقة ،كقد تؤدم إٔب تغيَت جذرم ُب األكضاع
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسيةٔ ،تا يهدد كياهنا أك يعرضها ألزمات ٗترج عن نطاؽ ٖتملها كحدكد امكانياهتا

(الزىراين.)2 :1996 ,
كيعترب التعلم من األزمات السابقة اليت تعرضت ٢تا ا١تؤسسة من أىم ا٠تطوات ُب التعامل مع األزمات كإدارهتا،
كذلك من خبلؿ أخذ الدركس من ا١تاضي كاالعتماد على مصادر سليمة كموثوقة للمعلومات ،كاليت من خبل٢تا
يتم بناء اسًتاتيجية مستقبلية موحدة للتعامل مع األزمات اليت قد تتعرض ٢تا ا١تؤسسة مستقببلن ( Ehsan,
 .)2009كعليو فإف الت سارع كالفجائية تعد من أىم ٝتات الكوارث ،لذا فإف الدفاع ا١تدين مطالب بسرعة
التحرؾ كالبدء ُب عمليات اإلنقاذ ،كاإلخبلء ،كاإليواء ،كإنقاذ ا١تصابُت ،كاٗتاذ اإلجراءات البلزمة للمحافظة على
سبلمة ا١تواطنُت ،كٛتاية ا١تمتلكات ،كا١تقيمُت ،كتنفيذ التعليمات الواجب مراعاهتا لتفادم ا١تزيد من التدىور،
كالقياـ بعمل إعادة التوازف كالوضع إٔب طبيعتو ُب موقع اٟتادث أك الكارثة (العمار.)3 :2003 ،
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مشكلة الدراسة
تأٌب ىذه الدراسة استشعاران ْتجم اٞتهد ا١تبذكؿ من قبل مديرية الدفاع ا١تدين ُب التعامل مع أزمة العدكاف
اإلسرائيلي على غزة عاـ 2014ـُ ,ب ظل الظركؼ الصعبة اليت ٘تر ّٔا اٟتكومة الفلسطينية ٔتحافظات غزة
عمومان كمديرية الدفاع ا١تدين خصوصان ,كاليت يتسبب فيها العديد من األطراؼ سواء الداخلية أك ا٠تارجية ,كعلى

رأسهم االحتبلؿ اإلسرائيلي ,فلقد مرت مديرية الدفاع ا١تدين ُب آخر ٙتاين سنُت لثبلث اعتداءات كبَتة ,أثرت
على قدراتو ا٠تدماتية ا١تقدمة لسكاف ٤تافظات غزة ا٠تمس اليت تنتشر فيها مقار ا١تديرية ,حيث نشر ا١ترصد

األكرك متوسطي ٟتقوؽ اإلنساف بعد االعتداء األخَت على غزة عاـ 2014ـ ,احصائيات كأرقاـ ٟتجم العدكاف
الكبَت الذم تعرضت لو ٤تافظات غزة ,كاف منها :تدمَت( )2.465منزؿ بشكل كلي ,كتدمَت ()14.667
منزؿ بشكل جزئي ,كذلك من خبلؿ اطبلؽ قوات االحتبلؿ اإلسرائيلي ( )8.210صاركخ جوم)5.736( ,
قذيفة ْترية )36.718( ,قذيفة برية٦ ,تا أدل إٔب هتجَت ( )100.000فلسطيٍت بشكل مؤقت كأصبحوا من
غَت مأكل (تقرير ا١ترصد األكرك متوسطي , )2014 ,كىذا كلو ألقى بظبللو على مقدرة مديرية الدفاع ا١تدين من
االستمرار ُب تقدًن ا٠تدماتُ ,ب ظل اٟتصار الغاشم ا١تفركض على ٤تافظات غزة ,لذلك سعى الباحث من
خبلؿ دراستو للتطرؽ ١تشكلة اٟتصار ا١تفركض كقلة اإلمكانيات لدل مديرية الدفاع ا١تدين على إدارة األزمة
ككيف تعامل معها ,كما ىو رأم اٞتهات اليت تعامل معها ُب إدارتو لؤلزمة ,كتقدًن بعض النتائج اليت من شأهنا
أف تفيد قيادة ا١تديرية ُب تطوير العمل ،كىذا من كلو من أجل اإلجابة على التساؤؿ الرئيس للدراسة كىو ما ىو
دور المديرية العامة للدفاع المدني الفلس طيني في إدارة األزمة خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة عام
 2014؟
أىداف الدراسة
 .1التعرؼ إٔب الطرؽ اليت أدارت ّٔا مديرية الدفاع ا١تدين األزمة خبلؿ العدكاف االسرائيلي على ٤تافظات
غزة عاـ 2014ـ.
 .2التعرؼ إٔب الطرؽ اليت أدارت ّٔا مديرية الدفاع ا١تدين األزمة من كجهة نظر اٞتهات ذات العبلقة.
 .3بياف نقاط القوة كالضعف اليت سا٫تت ُب أداء جهاز الدفاع ا١تدين أثناء العدكاف اإلسرائيلي.
 .4توضيح أىم ا١تعوقات اليت تواجو مديرية الدفاع ا١تدين ُب ٤تافظات غزة.
مصطلحات الدراسة
 اإلدارة اصطالحاً :عملية ٖتقيق األىداؼ ا١ترسومة ،باستغبلؿ ا١توارد ا١تتاحة كفق منهج ٤تدد ،كضمن بيئةمعينة (الزىار.)99 :2015 ,
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 إدارة األزمات اصطالحاً :القدرة على إزالة الكثَت من ا١تخاطر كعدـ التأكد لتحقيق أكرب قدر من التحكمُب مصَت ا١تنظمة ،كىذا يعٍت استخداـ التخيل لعرض أسوأ ما ٯتكن حدكثوٍ ،ب تقييم القرارات البديلة قبل

اٟتدكث (ٛتدكنة.)27 :2006 ،
 الدفاع المدني اصطالحاً٣ :تموعة اإلجراءات الضركرية لوقاية ا١تدنيُت ك٦تتلكاهتم كتأمُت سبلمة ا١تواصبلتبأنواعها كضماف سَت العمل بانتظاـ ُب ا١ترافق كٛتاية ا١تباين كا١تنشآت كا١تؤسسات العامة كا٠تاصة ،كمن

أخطار الغارات اٞتوية أك من غَتىا من األعماؿ اٟتربية أك من أخطار الكوارث الطبيعية أك من اٟترائق أك
اإلنقاذ البحرم أك أم أخطار أخرل (ا١تادة رقم  2بقانوف الدفاع ا١تدين الفلسطيٍت).
 المديرية :مديرية الدفاع ا١تدين الفلسطيٍت ٔتحافظات قطاع غزة.منهج الدارسة
من أجل ٖتقيق أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي الذم ٭تاكؿ من خبللو كصف
الظاىرة موضوع الدراسة ،كٖتليل بياناهتا ،كالعبلقة بُت مكوناهتا كاآلراء اليت تطرح حو٢تا كالعمليات اليت تتضمنها
كاآلثار اليت ٖتدثها.
أدوات الدراسة
استخدم الباحث ُب دراستو أداتُت من أدكات ٚتع ا١تعلومات كالبيانات ك٫تا االستبانة ،كا١تقابلة الشخصية،
للحصوؿ على ا١تعلومات اليت ٗتدـ الدراسة كتثريها ٔتعلومات أكثر دقة كشفافية كموضوعية ،لتعزيز أجوبة بعض
أسئلة االستبانة اليت ًب توزيعها با١تعلومات اليت ًب اٟتصوؿ عليها من ا١تقابلة الشخصية.
الفجوة البحثية
الدراسات السابقة

الفجوة البحثٌة

ركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة لم تركز على جهاز الدفاع المدنً
موضوع إدارة األزمات الخاصة بأجهزة
وزارة الداخلٌة األمنٌة أو الشق المدنً بها

الدراسة الحالٌة
ركزت دراسة الباحث على مدٌرٌة
الدفاع المدنً

استخدمت الدراسات السابقة االستبانة كأداة عدم تعزٌز المعلومات الواردة عزز الباحث دراسته بأداة المقابلة
البٌانات
لجمع
ثانٌة
كأداة
باالستبانة بأداة أخرى للدراسة
وحٌدة لجمع المعلومات والبٌانات
والمعلومات
ركزت معظم الدراسات السابقة على العاملٌن عدم المزج بٌن جمٌع الدرجات طبق الباحث دراسته على جمٌع
الرتب العسكرٌة الموجودة بجهاز
الوظٌفٌة فً اختٌار العٌنة
أو المشرفٌن علٌهم
الدفاع المدنً
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اكتفت الدراسات السابقة بدراسة إدارة األزمات عدم مقارنة أداء مدٌرٌة الدفاع عمل مقارنة بٌن محافظات غزة
التً تتبع لجهاز الدفاع المدنً
على عٌنة الدراسة مجتمعة وعدم التمٌٌز بٌن المدنً بٌن المحافظات
المحافظات
تناولت الدراسة السابقة إدارة األزمة بشكل عام

عدم التطرق ألزمة
اإلسرائٌلً على غزة

العدوان تناولت الدراسة أزمة العدوان
اإلسرائٌلً على غزة عام 2014

لم تتناول الدراسات السابقة دراسة حالة عدم تناول أثر االعتداءات تناولت الدراسة العدوان اإلسرائٌلً
االعتداءات اإلسرائٌلٌة المتكررة على اإلسرائٌلٌة المتكررة على محافظات على محافظات غزة عام 2014م
محافظات غزة
غزة على قدرات مدٌرٌة الدفاع كحالة عملٌة وأثرها على أداء
المدنً
مدٌرٌة الدفاع المدنً

التوصيات
 استحداث إدارة متخصصة إلدارة األزمات ضمن ا٢تيكل التنظيمي من شأهنا القياـ ٔتهاـ إدارة األزمات كافة. تفعيل آّلس األعلى للدفاع ا١تدين لتسهيل تنفيذ ا١تهاـ كتنسيق اٞتهود بُت اٞتهات اٟتكومية ا١تختلفة. تفعيل آّلس األعلى لئلسعاؼ كالطوارئ كالذم يضم (مديرية الدفاع ا١تدينٚ ،تعية ا٢تبلؿ األٛتر الفلسطيٍت،ا٠تدمات الطبية العسكرية ،دائرة االسعاؼ كالطوارئ التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية ،بعثة الصليب األٛتر ُب
٤تافظات غزة) ،من أجل عدـ تضارب ا١تهاـ كإىدار الوقت ،كاالستغبلؿ األمثل للموارد ا١توجودة.
 إدامة التحديث ا١تستمر ُب خطط طوارئ اٟتكومة عمومان ،كٓتطة مديرية الدفاع ا١تدين على كجو ا٠تصوص ،معتوفَت كافة احتياجات ا١تديرية بشكل مسبق لكيبل ٭تدث أم خلل عند كقوع أم أزمة مفاجئة.
 تطوير نظم ا١تعلومات كاألرشفة ا٠تاصة با١تديرية ،كجعل اٟتصوؿ على أم معلومة منو متاحان لقادة فرؽ إدارةاألزمات ،لتستطيع اال ستفادة منا ُب حاؿ كقوع أم أزمة ،كأف تكوف مرب٣تة بطريقة سهلة كسلسة ،لتقدـ اٟتلوؿ ُب
أقصر كقت ٦تكن.
 إدامة الصيانة الدكرية للمركبات كا١تعدات كاألجهزة ا١توجودة من أجل البقاء على جاىزية كاستعداد تاـ ألم عدكافمفاجئ ،من أجل السيطرة الفورية على أم أزمة قد تقع.
 إن شاء قاعدة بيانات مشًتكة بُت مديرية الدفاع ا١تدين ،كاٞتهات اليت يتعامل معها كقت حدكث أم أزمة ،من أجلالوصوؿ السريع ألم معلومة من ا١تمكن أف تفيد أك ٗتدـ اٞتهاز ُب تسهيل مهامو.
 تقدًن ٤تفزات مالية كمادية لفرؽ إدارة األزمات كالعاملُت أثناء كبعد كقوع األزمة ،من أجل تشجيعهم كرفع ركحهما١تعنوية ،كا﵀افظة على ركح التضحية كا١تثابرة ا١توجودة عندىم.
 تفعيل ٣تاؿ التطوع للجمهور الذم من ا١تفًتض تواجدىم ُب ا﵀افظات من أجل مساعدة فرؽ إدارة األزمة ا١تيدانيةا٠تاصة ٔتديرية الدفاع ا١تدين ُب تنفيذ مهاـ ا١تديرية ُب حالة الضغط الشديد كقلة الكوادر ا١توجودة.
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دور القٌمة المضافة المعدلة فً تقوٌم األداء المالً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
The Role of Modified Added Value in Evaluating of Financial Performance in United
Arab Emirates
Abdulla Saleh Ahmed Dallak Alshehhi81, Dr. Junaidah Abu Seman82 and Dr. Mohd Shukor
Bin Harun83

المل ّخص
تسعى ا١تؤسسات إٔب ٕتويد أدائها كبقائها كٖتقيق أىدافها ،كتطوير قدراهتا االستثمارية ،كٖتسُت مركزىا التنافسي ،عرب
٘تهيدا لتحسينو .تكمن
استيعاب التغيَتات ا٠تارجية ،كالتنبؤ بالتغيَتات ا١تستقبلية ،لتصحيح أداءىا كتقيم أداء ا١تؤسسة ا١تإب ن
ا١تشكلة؛ ُب َّ
أف الفكر ا﵀اسيب يعترب الربح ىو ا١تعيار الوحيد ا١تعتمد ُب قياس األداء ا١تإب ،فيؤدم إٔب االٕتاه لتعظيم الرْتية.
أف مقاييس األداء ا١تعركفة أصبحت ٚتيعها غَت فعالة ،ألهنا تركز على النتائج دكف ا١تسبباتُ .ب حُت َّ
إضافنة إٔب َّ
أف القيمة
مشوال لؤلداء من مقاييس األداء التقليدية .يهدؼ البحث
االقتصادية ا١تضافة تعكس ٪تو الشركة ُب ا١تستقبل ،كتعد
مقياسا أكثر ن
ن
أخَتا معيقات األداء ا١تإب .إضافة إٔب مفهوـ
١تناقشة األداء ا١تإب كمؤشراتو كالعوامل ا١تؤثرة فيو ،كطرؽ قياس كتقوًن األداء ا١تإب ،ك ن

القيمة ا١تضافة كقدرهتا ُب ٖتقيق القيمة ،كٖتديد دكر القيمة ا١تضافة ا١تعدلة ُب ٖتسُت األداء ا١تإب كٖتليل ا١تيزة االقتصادية للقيمة

ا١تضافة االقتصادية .كمن خبلؿ ا١تنهج الوصفي التحليليً ،ب مناقشة ا١توضوع ُب مبحثُت ،كقد توصل البحث إٔب النتائج اآلتية:
كجود ٣تموعة من التحديات اليت تعمل على إضعاؼ كإيقاؼ فاعلية األداء ا١تإب ،ك٘تنع ٖتقيق أىداؼ ككظائف األداء ا١تإب.
كتتعلق تلك العقبات ٔتعلومات األداء ،كالقرارات ا٠تاطئة ُب ظل تلك ا١تعلومات ،كعدـ مبلئمة الطرؽ التقوٯتية ٟتجم العمل ا١تإب
ك٥تططاتو .إف القيمة ا١تالية ا١تضافة تساعد ُب حساب األداء الكلي للمؤسسة ،كتفسح آّاؿ لعقد ا١تقارنات ُب األداء عرب
السنوات ككفق التوقعات ،كما تستعمل ُب حساب ا١تردكد ا١تإب لكل كحدة للتعرؼ على األداء ا١تإب.
كلمات مفتاحية :القيمة ا١تضافة ،األداء ا١تإب ،تقوًن األداء.
Abstract
The institutions seek to improve their performance and survival, achieve their goals, develop their
investment capabilities, and improve their competitive position. By absorbing external changes and predicting
future changes, to correct their performance and evaluate the financial performance of the institution in
preparation for its improvement. The problem is that accounting thought regards profit as the only criterion
adopted in measuring financial performance, leading to a trend to maximize profitability. In addition, all wellknown performance measures have become ineffective, as they focus on results without the causes. While the
added economic value reflects the company's future growth, it is a more comprehensive measure of performance
than traditional performance measures. The research aims to discuss financial performance, its indicators and
factors affecting it, methods of measuring and evaluating financial performance, and finally financial
performance obstacles. In addition to the concept of added value and its ability to achieve value and defining the
role of modified added value in improving financial performance. Analysis of the economic advantage of

 81طالب ماجستَت ٤تاسبة بكلية االقتصاد كا١تعامػبلتdallak_2007@hotmail.com :
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economic added value. Through the descriptive analytical approach, the topic was discussed in the research, and
the research reached the following results: A set of challenges that weaken and stop the effectiveness of
financial performance, and prevent the achievement of goals and functions of financial performance. These
obstacles relate to performance information, wrong decisions in light of that information, and inadequate
evaluation methods for the size of financial work and its plans. The financial value that helps in calculating the
overall performance of the institution, and allows for comparisons in performance over the years and according
to expectations, as used in calculating the financial returns for each unit that meets the financial performance.
Key words: added value, financial performance, performance appraisal.

المقدمة:
ُب ظل التطور السريع ،أصبحت نظم قياس األداء ا١تإب اليت تعتمد بشكل أساسي على الرْتية قاصرة عن القياس
السليم للشركة٦ ،تا ٌأدل ىذا القصور إٔب التشجيع على ظهور العديد من ا١تقاييس ا١تختلفة اٟتديثة لقياس األداء

ا١تإب للمنشآت ،كاليت تعتمد بشكل أساسي على خلق القيمة للمنشآت كٛتلة أسهمها كليس على الربح ا١تإب
الذم تعرض إٔب العديد من االنتقادات ُب اآلكنة األخَتة .كيعود ذلك إٔب التأثر الكبَت ُب مصاّب ا١تستثمرين
كتضارّٔا من اإلدارة كمصاٟتها ،بالتغَتات ا١ترتبطة بالقيمة السوقية ألسهم ا١تنشأة ليس فقط على الرْتية ،األمر
الذم دفع ا١تنشأة إٔب تبٍت مقاييس مناسبة ٘تكػنهم مػن ٖتديد كقياس القيمػة ا﵀ققػة الفعليػة ،كمػن أشهر كأىػم

تلػك ا١تقػاييس مقيػاس القيمػة االقتصادية ا١تضافة ) حاؿ.)2014 ،
قد حدا ذلك باٞتهات ا١تعنية ،إٔب إصدار معايَت ٤تاسبية تليب احتياجات التطور الكبَت على الصعيد
ا١تإب؛ خاصة فيما يتعلق بالقيمة ا١تضافة العادلة ،حُت أصدرت اٞتهات ا١تتخصصة ٣تموعة من معايَت ا﵀اسبة
ا١تالية كاألسس اليت تتطلب معرفة التغَتات اليت تطرأ على األدكات ا١تالية كتأثر البنوؾ ّٔذه التغَتات ،مثل التدفق
النقدم كالتغيَت ُب حقوؽ ا١تسا٫تُت كبنود قائمة الدخل ( مطارنة كبشايرة.)2016 ،
يبُت مقدار الصحة ا١تالية للمؤسسة
عر ى
ؼ كل من  (2016) Lja & Nazاألداء ا١تإب بأنو؛ مصطلح ٌ
ٌ

بالنسبة لفًتة زمنية معينة ،كما أنو إجراء مإب يعمل على توليد ا١تزيد من قيم ا١تبيعات كاألرباح ا١تعتمدة على
اإلدارة ا١تالية اٞتيدة .أما حجاـ ( )2016فَتل األداء ا١تإب نوع من أنواع األداءات اليت تثبت فعالية ا١تؤسسة ُب
تعبئة كاستثمار الوسائل كا١توارد ا١تالية ا١تتاحة لديها.
كقد كاف مؤشر القيمة االقتصادية ا١تضافة الذم ًب تطويره من قبل شركة ستَتف كستيوارت Stewart
 1989( and Sternـ) ،قد اكتسب شهرة كبَتة كمعيار لقياس األداء ا١تإب ،الذم يؤخذ بعُت االعتبار
تكلفة التمويل الكلية سواء من رأس ا١تاؿ ا١تملوؾ أك ا١تقًتض .كأصبح ينظر إٔب القيمة ا١تضافة بأنو ا١تؤشر
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اٟتقيقي ألداء ا١تنشآت كذلك بالنظر إٔب قدرتو العالية ُب تفسَت تغَتات قيمة ا١تنشآت كعوائد ا١تسا٫تُت بصورة
أفضل من أداء ا١تؤشرات التقليدية (لولو.)2015 ،
كقد أثبتت الشركات ٔتجاؿ السلع كا٠تدمات أهنا بأمس اٟتاجة ﵀اسبة القيمة العادلة (اٞتوارنة،)2014،
كلذلك جاءت ىذه الدراسة لتشكل أ٫تية متواضعة لتقدًن العوف للشركات ُب اإلمارات ُب بياف دكر القيمة
ا١تضافة ا١تعدلة على ٖتسُت األداء ا١تإب كباالستعانة بأساليب التحليل العلمي كا١تنهجية السليمة العلمية.
 .aمشكلة البحث:
يرتكز الفكر ا﵀اسيب على اعتبار الربح ىو ا١تعيار الوحيد الذم يعتمد عليو ُب تقوية ك قياس األداء ا١تإب ،كحصر
ىدؼ التقارير ا١تالية ُب تلبية احتياجات ا١تستثمرين األساسية من ا١تعلومات ،إٔب تركيز جهود الوحدة ٨تو تعظيػم
الرْتية ،باإلضافة إٔب أف مقاييس األداء ا١تتعارؼ عليها أصبحت ٚتيعها غَت فعالة ألهنا تركز بشكل أساسي على
النتائج دكف الوقوؼ على ا١تسببات الرئيسية ٢تا ،فقد تكوف بعيدة عن أنشطة ٖتقيق القيمة.
كعليو فأف برزت مشكلة البحث حوؿ دكر القيمة ا١تضافة ا١تعدلة ُب تقوًن األداء ا١تإب ُب دكلة اإلمارات العربية
ا١تتحدة.
أسئلة البحث:
أ .ما مفهوـ القيمة ا١تضافة كأ٫تيتها
ب .ما دكر القيمة ا١تضافة ا١تع ٌدلة ُب األداء ا١تإب
ت .ما مؤشرات القيمة ا١تضافة كالقيمة ا١تضافة ا١تعدلة كأثرىا ُب األداء ا١تإب
ث .كيف يقاس األداء ا١تإب مقابل القيمة ا١تضافة ا١تعدلة
ج .ما القضايا كالتحديات ُب اعتماد القيمة ا١تضافة ا١تعدلة ُب دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة
 .bالمطلب األول :مفهوم القيمة المضافة وأىميتها
ضريبة القيمة ا١تضافة ىي ضريبة غَت مباشرة .قد ييشار إٔب ىذه الضريبة ُب بعض األحياف كنوع من أنواع ضريبة

االستهبلؾ ،كتفرض ُب الدكؿ ذات نظاـ ضريبة القيمة ا١تضافة ،على معظم توريدات السلع كا٠تدمات اليت يتم

شيوعا حوؿ العآب ،حيث تطبٌق أكثر من  150دكلة
شراؤىا كبيعها .كىي كاحدة من أكثر ضرائب االستهبلؾ ن
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ضريبة القيمة ا١تضافة (أك ما يعاد٢تا :ضريبة السلع كا٠تدمات)ٔ ،تا فيها ٚتيع الدكؿ األعضاء ُب االٖتاد األكركيب
كالبالغ عددىا  29دكلة ،باإلضافة إٔب كندا كنيوزيلندا كأسًتاليا كسنغافورة كماليزيا.
تيفرض ضريبة القيمة ا١تضافة ُب كل مرحلة من مراحل "سلسلة التوريد" .كبشكل عاـ ،فإف ا١تستهلك
النهائي ىو من يتحمل تكلفة ىذه الضريبة ُب حُت تقوـ األعماؿ بتحصيل كاحتساب الضريبة ،كتتؤب بذلك دكر
ٖتصيل الضريبة لصاّب اٟتكومة.
مفهوم القيمة المضافة:
٘تكن رجل األعماؿ األ١تاين فوف سيمينز من ترٚتة ا﵀اكالت الفرنسية األكٔب فيما ٮتص مصطلح القيمة ا١تضافة،
اسعا من
بديبل للضريبة على رقم األعماؿ ،كلقد شهد ىذا النوع من ا١تصطلحات
عندما أحلٌتها ن
انتشارا كتبٌٍت ك ن
ن

سرع ُب نشرىا كترك٬تها كل من صندكؽ النقد الدكٕب
٥تتلف دكؿ العآب بصرؼ النظر عن اٟتدكد كالثقافات ،كقد ٌ
كالبنك الدكٕب ُب الببلد النامية مع تنامي مفهوـ العو١تة ُب ٙتانينات القرف ا١تاضي؛ لتعويض النقص اٟتاصل ُب

الضرائب اٞتمركية (العشماكم.)2018،
كما ظهرت اٟتاجة إٔب مؤشرات كمعايَت تقييمية ألداء ا١تؤسسة ّٔدؼ التعرؼ على قدرة ا١تديرين ُب
إ٬تاد طريقة متقنة للحد من ا١تشكبلت اٗتاذ القرار ا١تإب ،كٖتديد قدرات ا١تدراء على خلق قيمة مقبولة لدل
ا١تسا٫تُت ،كٖتقيق عائد مإب يتناسب مع حجم رأس ا١تاؿ ا١تستثمر؛ لذلك جاء مصطلح " الربح ا١تتبقي" للتعبَت
عن مؤشرات األداء الداخلية ،كمن ٍب قاـ كل من "ستيوارت " كزمبلءه باستحداث مصطلح القيمة االقتصادية
ا١تضافة  EVAلتقيم األداء (لولو.)2015 ،
كيًتدد مصطلح القيمة ا١تضافة ُب البحوث كالدراسات ،للداللة على أف قيمة السلعة أك ا٠تدمة
كمكتسباهتا تضاؼ ٢تا ْتسب اٞتهد ا١تبذكؿ ُب إنتاجها (معاليم ،أبو حفصُ .)2017،ب حُت يرل سويسي
( )2010أف القيمة ا١تضافة عبارة عن الشكل ا١تطور للربح ا١تتبقي ،كإحياء ٢تذا ا١تفهوـ؛ لذلك فهي تشَت إٔب
٘تر بو ،كطريقة تعاملها مع الضغوطات الناشئة من األسواؽ ا١تالية.
آلية استجابة ا١تؤسسة االقتصادية للواقع الذم ٌ
كتعرؼ كذلك القيمة ا١تضافة ا١تع ٌدلة بأهنا الربح الذم يضاؼ إٔب قيمة السلعة األصليْ ،تسب ا١تعايَت

كا﵀ددات ا١تستجدة (السعيدٝ ،تَت .)2010،كتشَت القيمة ا١تضيفة ا١تع ٌدلة إٔب التغيَت اٟتاصل على مقدار الربح

ا١تضاؼ إٔب قيمة الربح االقتصادم اٟتقيقي ،كما تعترب مقياس مإب مفيد يعتمد على بيانات كمعلومات ٤تاسبية

معدلٌة لتقييم األداء ا١تإب (.)2008،Rago
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توصل الباحث إٔب أف القيمة ا١تضافة ا١تعدلة ىي مؤشر من ا١تؤشرات ا١تستخدمة ُب تقوًن األداء ا١تإب
باعتبارىا مفهوـ من ا١تفاىيم اليت تدؿ على قيمة السلعة أك البضاعة ا١تتغَتة كفق ٣تموعة من البنود كالشركط
الرْتية ،عبلكة على السلواة اإلدارية لرأس ا١تاؿ.
 .iأىمية القيمة المالية المضافة:
تركز القيمة ا١تضافة على مقدار ما ستولٌده الشركة من عوائد مالية مضافة إٔب تكلفة رأس ا١تإب ا١تطركح
لبلستثمار ،كمن ىنا جاءت أ٫تية القيمة ا١تالية ا١تضافة اليت تربز ُب:
أ .استخدامها ُب حساب أرباح العوائد األسهم.
ب .كسيلة مالية يستفيد منها ا١تدراء التنفيذيُت لسبلستها كبساطة مفاىيمها ،كلبنة أساسية ٭تتكموف ٢تا ُب
تسهيل العمليات اإلدارية االستثمارية.
ت .تساىم ُب ٖتقيق التوافق بُت القرارات اإلدارية كاألسهم ا١تتداكلة كفق قاعدتُت الٗتاذ القرار ا١تإب ك٫تا:
 ٬تب أف يكوف ا٢تدؼ األكؿ ألية شركة ىو زيادة ثركة ٛتل األسهم. تعتمد قيمة الشركة على درجة توقع ا١تستثمرين لتجاكزات األرباح ا١تستقبلية. إزالة الصعاب كالضبابية ا١تتعلقة باألىداؼ ا١تالية ،ك٪تو األرباح (لولو.)2015،كتساعد القيمة ا١تضافة ُب تقوًن أداء العمليات ،كإعطاء صورة كاضحة عن العبلقة بُت القيمة السوقية ا١تضافة
كتقوًن األداء ،كتوفر بيئة مناسب لتطبيق أنظمة ا﵀اسبة ا١تسؤكلة عن ا١تساءلة االقتصادية ،كٯتكن االستعانة ّٔا ُب
صناعة القرارات ا١تالية ككضع االسًتاتيجيات ا١تالية ،ككسيلة ٖتفيزية ،باإلضافة إٔب دكرىا ُب ٖتسُت االتصاالت
داخل كخارج ا١تؤسسة (علي.)2010،
كيرل بابكر ( ) 2015أف القيمة ا١تالية ا١تضافة ا١تعدلة؛ تقوـ على سد النقص ُب اإلرادات العامة،
كٖتقيق التوازف بُت الصادرات كالواردات ٟتماية السلع كا١تنتجات الوطنية ،كما تعمل على توزيع األعباء الضريبية
كبَتا ُب الدخل كاالستهبلؾ.
اليت تلعب ن
دكرا ن
كي عتقد الباحث بأ٫تية القيمة ا١تضافة ُب تقليل ا١تخاطر كا١تشكبلت اليت قد تعبق ُب العمل اإلدارم
كا١تإب للمؤسسة ،كٖتسُت جودة ا١تنتجات كالسلع كتقدٯتها ُب أسرع كقت ٦تكن ،كما تعمل على زيادة القدرة ُب
تلبية الطلب ا١تتزايد على ا١توارد كالسلع.
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 .iiالمطلب الثاني :دور القيمة المضافة المع ّدلة في األداء المالي
دكرا رئيسينا ُب قياس أداء الوحدات ا١تالية كاالقتصادية من خبلؿ الكشف عن قدرة ىذه
تلعب القيمة ا١تضافة ن
الوحدات ُب تنمية كإ٪تاء األسهم  ،كما تعترب كسيلة لتحفيز كتشجيع ا١تدراء على اإل٧تاز كالتطور كبذؿ اٞتهود

كخصوصا بعد ربط اٟتوافز كا١تكافآت ّٔذا ا١تؤشر بعد الكشف عن مستول
ا١تضاعفة؛ لتحسُت أداء ا١تؤسسة
ن
أداءىم أماـ ا١تسا٫تُت ،كما تساىم ُب ترشيد القرارات ا١تتخذة من طرؼ اإلداريُت (لولو.)2015،
كيتأثر األداء ا١تإب إ٬تابينا بالقيمة ا١تضافة بعد أف تتؤب عملية تنظيمو كإعطاء تعبَتات كاضحة حوؿ إ٧تاز
ك٥ترجات األقساـ اإلدارية ،كٖتدد الواردات اليت ٬تب على ا١تؤسسة كسبها؛ لتغطية الديوف كتكاليف الفرص
االستثمارية البديلة لرأس ا١تاؿ (معاليم كأبو حفص.)2017،
كلقد تعدد تأثَت القيمة ا١تضافة على األداء ا١تإب لدل جو٭تاف ( )2015كعلى الشكل التإب:
 تقدـ القيمة ا١تضافة تفسَتات دقيقة للتغيَتات اليت تطرأ على األداء ا١تإب كسعر األسهم. ٖتلل كتتنبأ با١تشكبلت اليت تعًتض األداء ا١تإب.-

ٖتدد قيمة الربح كاإل٧تاز اٟتاصل ُب األداءات ا١تالية ا١تتنوعة.
تساىم ُب التخلص من كل التناقضات اليت تتولد بفعل استخداـ أنواع متعددة من األداء.
تقوًن أسس األداء ا١تإب.
اٗتاذ القرارات ا١تالية السليمة اليت ٖتسن من جودة األداء ا١تإب.

كتستعمل القيمة ا١تضافة ُب تطوير األداء ا١تإب كتقوٯتو ،كٗتطيط االسًتاتيجيات كا١تعايَت األدائية ا١تناسبة لو ،عبلكة
على تقوًن مدل ٖتقق أىداؼ ا١تؤسسة ،كإ٪تاء القيمة ا١تالية لؤلداء٦ ،تا يًتتب عليو زيادة ُب العوائد ا١تالية،
كٖتسن ُب جودة كقيمة األداء ،كتقيس األداء الكلي للمؤسسة (سويس .)2010،كيربز دكر القيمة ا١تالية
ا١تضافة ُب ٖتديد الوضع ا١تإب للقسم ا١تإب كاالقتصادم ،من خبلؿ:
أ .تعزز الشفافية لؤلداء ا١تإب .
بٖ .تدد متطلبات العركض األدائية.
ت .اإلفصاح عن ا١تعلومات األدائية ا١تالية اليت ٖتقق ا١تنفعة للمستخدمُت.
ث .تعمل على إدارة كضبط ا١تخاطر ا١تتعلقة برأس ا١تاؿ كا١تهاـ األدائية.
ج .اٗتاذ القرارات االقتصادية ا١تناسبة .
مستقببل (اٞتوازنة.)2014،
ح .توقع التطورات ُب األداء
ن
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من خبلؿ ما سبق يتضح للباحث أف القيمة ا١تالية ا١تضافة تساعد ُب حساب األداء الكلي للمؤسسة ،كيفسح
آّاؿ لعقد ا١تقارنات ُب األداء عرب ٥تتلف السنوات ككفق التوقعات ،كما تستعمل ُب حساب ا١تردكد ا١تإب لكل
كحدة أك قسم مهتم بالتعرؼ على األداء ا١تإب .
 .iiiالمطلب الثالث :مؤشرات القيمة المضافة والقيمة المضافة المعدلة وأثرىا في األداء المالي
ُب ظل ظهور العديد من ا١تفاىيم االقتصادية كمفهوـ خلق القيمة كتزايد االىتماـ بتحقيق القيمة ٟتاملي
األسهم ،برز العديد من ا١تؤشرات اليت هتدؼ لقياس األداء االقتصادم ُب العديد من الوحدات ككاف أىم ىذه
ا١تؤشرات ىو مؤشر القيمة االقتصادية ا١تضافة ،كىو أحد ا١تؤشرات اليت ٯتكن استخدامها لقياس األداء ،باإلضافة
أب أنو كسيلة للتحفيز ،حيث يقوـ ىذا ا١تؤشر بقياس مستول أداء ا١تديرين ُب ا١تنظمات أماـ ا١تسا٫تُت ا١تشاركُت
فيها٦ ،تا يدفعهم لبذؿ اٞتهود اإلضافية لرفع مستول أداء مؤسساهتم كٖتقيق التنافسية ٢تا ،كٯتكن ربط ىذا ا١تؤشر
بنظاـ اٟتوافز ا١تكافئات ليصبح طريقة للتحفيز (سويسي.)2010 ،
حيث عرؼ علي ( )2010القيمة االقتصادية ا١تضافة EVAعلى أهنا "الفرؽ بُت صاُب الربح التشغيلي
ا١تعدؿ بعد الضرائب كتكلفة رأس ا١تاؿ ا١تملوؾ كا١تقًتض".
كعرفها سويسي ( )2010على أهنا " ا٢تامش الذم ينتج عن الفرؽ بُت العائد االقتصادم ا﵀قق من طرؽ
ا١تؤسسة لفًتة معينة كتكلفة ا١توارد ا١تالية اليت استخدمتها".
كعرفها ْترم ( )2012على أهنا" :فائض القيمة الذم يتم توليده من االستثمار أك ٤تفظة االستثمار ،كتساكم
إٔب العائد اإلضاُب (الفرؽ بُت العائد على االستثمار كتكلفة األمواؿ ا١تستخدمة ُب ٘تويل ىذا االستثمار) مضركبا
ُب رأس ا١تاؿ ا١تستثمر".
كيعرفها الباحث إجرائينا على أهنا صاُب الربح التشغيلي للمؤسسة بعد التعديل كبعد الضرائب ٥تصوما منو رأس
ا١تاؿ كالتكلفة الكلية ١تدة زمنية معينة.
تبعا
كقد أضاؼ عدد من الباحثُت ٣تموعة من التعديبلت على مؤشر القيمة االقتصادية ا١تضافة  EVAن

لظركؼ أك متغَتات معينة  ،كترل العديد من ا١تؤسسات أف ىذه التعديبلت تزيد من تعقيد مؤشر EVA
كلذلك ال تلتزـ بتطبيق كافة التعديبلت ،باإلضافة إٔب ارتفاع التكاليف ا١ترافقة لتنفيذ ا١تؤشر بعد التعديل كبشكل
خاص عند إعداد التقارير ،كٯتكن إدراج أربعة أنواع ١تؤشر القيمة االقتصادية ا١تعدلة كما يلي (لولو:)2015 ،
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أ .القيمة االقتصادية ا١تضافة األساسية.
ب .القيمة االقتصادية ا١تضافة ا١تفصح عنها.
ت .القيمة االقتصادية ا١تضافة ا١تبلئمة للوحدة.
ث .القيمة االقتصادية ا١تضافة اٟتقيقية.
 .ivأثر القيمة المضافة المعدلة في األداء المالي:
تناكلت الدراسات السابقة موضوعات تتعلق بتحليل مؤشر القيمة ا١تضافة كتأثَتاتو على القيم السوقية لؤلسهم
كعوائدىا ،كقدرة مؤشر على تفسَت التغَتات فيها كمقارنتو مع مؤشرات األداء التقليدية ،كذلك للوصوؿ إٔب
ا١تؤشر األقدر كاألفضل على بياف قدرة ا١تنشآت ُب ٖتقيق القيمة للمسا٫تُت ٦تا ينعكس بشكل ا٬تايب على أسعار
األسهم السوقية ،كقد مشلت ىذه الدراسات العديد من القطاعات االقتصادية اليت أجريت ُب أماكن ٥تتلفة من
العآب ،قد اختلفت نتائج ىذه الدراسات فيما بينها توصلت إليها كنتيجة طبيعية الختبلؼ ا١تكاف كالزماف لكل
دراسة ،إضافة إٔب طبيعة القطاعات كا١تشاريع اليت أجريت عليها.
المطلب الرابع :قياس األداء المالي مقابل القيمة المضافة المعدلة
مهما ُب قياس األداء ا١تإب ا١تؤسسي ،إذ ٖتدد مدل قدرة ا١تؤسسة على
دكرا ن
تلعب القيمة االقتصادية ا١تضافة ن
خلق قيمة للمسا٫تُت فيها ،حيث أهنا مؤشر مبلئم لتحديد مستول كفاءة ا١تديرين كمقدرهتم على زيادة ثركة
ا١تسا٫تُت ،كمؤشر أداء يرتبط بدرجة كبَتة با١تؤشرات االقتصادية األخرل كالتدفقات النقدية كالقيمة النقدية
ا١تضافة على العمليات االستثمارية ،كالقيمة السوقية ا١تضافة ،كالقيمة اٟتالية الصافية ،كٚتيع ىذه األسباب تزيد
من فعاليتها ،كتكمن أ٫تية استخداـ القيمة ا١تالية ا١تضافة ُب قياس األداء ا١تإب من خبلؿ النقاط التالية (صيفي
كبن عمارة:)2015 ،
 .1ارتباط القيمة االقتصادية ا١تضافة ا١تعدلة  EVAبقيمة األسهم السوقية ُب السوؽ ا١تإب ٬تعل ا١تدراء
أكثر استجابة كتوجها ٨تو ا٠تطط االستثمارية اليت يتطلعوف إل٧تازىا ،كذلك نتيجة الرقابة ا١تسلطة عليهم
من ا١تسا٫تُت.
 .2إثبات تفوؽ القيمة االقتصادية ا١تضافة على ا١تقاييس ا﵀اسبة التقليدية.
 .3إظهارىا للربح اٟتقيقي الصاُب ،كذلك الستخدامها العديد من التعديبلت ضمن عملياهتا اٟتسابية ٦تا
يلغي كافة التشوىات اليت قد تواجو البيانات اٟتسابية.
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كأضاؼ لولو (٣ )2015تموعة من النقاط اليت توضح أ٫تية استخداـ مؤشرات القيمة االقتصادية
ا١تضافة ُب قياس األداء ا١تالية كىي:
-

الطريقة ا١تثلى كالصحيحة ُب عملية حساب عوائد أك أرباح ٛتلة األسهم
معيار إٓب يسهل فهمو كاستخدامو من قبل مديرم ا١تؤسسات كا١تديرين ا١تاليُت فيها.
ٖتقق االنسجاـ بُت القرارات اإلدارية اليت يتم اٗتاذىا كثركات حاملي األسهم.
تعمل على إلغاء تعدد األىداؼ كالتشويش ُب عملية قياس األداء ا١تإب.

كبالرغم من االستخداـ الكبَت للقيمة االقتصادية التقليدية ُب العديد من الدكؿ النامية ،إال إهنا تواجو العديد من
تفضيبل ُب العديد من ا١تؤسسات ،كاليت ٯتكن
االنتقادات كا١تشكبلت اليت ٕتعل القيمة االقتصادية ا١تضافة أكثر
ن
إدراج أ٫تها كما يلي (شبلي:)2009 ،
أ .عجز القيمة االقتصادية التقليدية عن ٖتديد القيمة اٟتقيقية لثركة أصحاب رأس ا١تاؿ كا١تبلؾ كاليت
تنعكس بشكل مباشر على قيمة أسهم الشركة السوقية.
بٕ .تاىل القيمة االقتصادية التقليدية لكلفة التمويل من خبلؿ األسهم أك ا١تلكية ُب حساب الربح
ا﵀اسيب٦ ،تا قد يعطي نتائج تقييم غَت دقيقة.
خ .اعتماد القيمة ا١تضافة على القوائم ا﵀اسبية التارٮتية اليت تقوـ على مبدأ االستحقاؽ ،كاليت قد تصبح
مستهلكة كال ٘تتلك أم قيمة ُب حاالت التضخم.
ث .اعتمادىا على عملية قياس األرباح كالعوائد دكف األخذ بعُت االعتبار التدفقات النقدية ذات األ٫تية
األكرب ُب ٖتديد استمرار كبقاء ك٧تاح الوحدات ا١تالية ُب أعما٢تا كقدرهتا على ٖتقيق أىدافها
االسًتاتيجية.
ج .عدـ فاعلية القيمة االقتصادية التقليدية ُب كشف التعثر كاإلفبلس ا١تإب الذم قد تواجهو ا١تؤسسة.
كعدـ قدرهتا على إعطاء البيانات الدقيقة اليت تساعد ا١تستثمرين اٟتاليُت ُب ا١تؤسسة كا١تستثمرين
ا١ترتقبُت ُب اٗتاذ القرارات االستثمارية الصحيحة.
 .vالمطلب الخامس :القضايا والتحديات في اعتماد القيمة المضافة المعدلة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة
بالرغم من الفوائد كا١تيزات اليت تقدمها القيمة ا١تضافة ا١تدخلة إال أهنا تواجو العديد من االنتقادات كا﵀ددات،
كٯتكن إدراج أىم ىذه االنتقادات كما يلي (شبلي:)2009 ،
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 .1قياسها للرْتية باألجل القصَت ( )Short-Term Profitabilityفقط كلذلك ٬تب تدعيمها
عرب استخداـ مؤشرات أخرل إضافية لقياس مستول مركنة العمليات اإلنتاجية ،كمستول اٞتودة ،درجة
رضا العاملُت ،كسرعة استجابة ا١تؤسسة لرغبات العمبلء ،كمستول كفاءة عمليات التصنيع كالتشغيل.
 .2ارتكازىا ُب عملية قياس أداء اإلدارة على بيانات القدٯتة أك التارٮتية كا١تعطيات السابقة دكف األخذ بعُت
االعتبار النتائج ا١تتوقعة آلليات ك٥تططات اإلدارة اٟتالية٦ ،تا يفسر عجز بعض الشركات الناشئة أك
ا١تؤسسات اٟتديثة عن اكتساب القيمة االقتصادية ا١تضافة لكرب مقدار التدفقات النقدية ا٠تارجية كضالة
صاُب الربح ُب ا١تراحل االبتدائية لنشاطها.
 .3ارتكازىا ُب ق ياس األرباح كالعوائد ا١تالية على البيانات التارٮتية لؤلصوؿ ا١تشًتاة منذ فًتة طويلة من الزمن
قد تبلغ بضع سنوات أك أكثر٦ ،تا ٬تعل كلفة الشراء ُب ىذه اٟتالة كلفة غارقة غَت مناسبة لبلٗتاذ القرار
ا١تبلئم.
 .4تتطلب القيمة االقتصادية ا١تضافة القياـ بالعديد من التعد يبلت على صاُب الدخل ا﵀اسيب اليت قد تزيد
عن  ، 164كبعض ىذه التعديبلت قد ٭تتوم على تقديرات شخصية أك قد يتم تكييفها كفقا ألىداؼ
٤تددة٦ ،تا قد يضعف من فاعلية ىذه العملية كيقلل مصداقيتها.
 .5عدـ مناسبة القيمة االقتصادية ا١تضافة أثناء اٗتاذ القرارات ذات الصلة با١توازنة الرأٝتالية ،كعند
استخدامها ٬تب أف يتم استخداـ ٣تموعة من األساليب األخرل مكملة ٢تا كمعدؿ العائد الداخلي
( )IRRكصاُب القيمة اٟتالية ( )NPVللحصوؿ على تقيم أكثر موضوعية كدقة للمشركعات
الرأٝتالية.
ٕ .6تاىل مقاييس القيمة االقتصادية ا١تضافة ألثر التغَت ُب ا١تخزكف من حيث الزيادة أك النقصاف أثناء قياس
التدفق ا١تضاؼ للمخزكف من ا١تراحل االبتدائية من فًتة القياس.
باحا غَت ٤تققة ٦تا
 .7كُب بعض اٟتبلت تظهر ا١تغاالة بالقيمة االقتصادية ا١تضافة كيظهر من خبل٢تا أر ن
يؤدم أب تقليل نسبة نصيب العاملُت من القيمة ا١تضافة كالتأثَت بشكل سليب على أدائهم.

المصادر والمراجع
أكال :ا١تراجع العربية
 .1بابكر ،صبلح ( .) 2015الضريبة على القيمة ا١تضافة كفاعلية ٖتصيلها كأثرىا ُب األرادات العامة بالسوداف
دراسة تطبيقية للفًتة ( 2015-2011ـ )ْ.تث منشور٣ .تلة العلوـ اإلدارية .جامعة أفريقيا العا١تية.
ْ .2ترم ،ىشاـ .) 2012( .مقاييس األداء ا١تبنية على القيمة من كجهة نظر ا١تساىم :بُت النظرية كالتطبيق.
٣ :26-11تلة اداء ا١تؤسسات اٞتزائرية.
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 .3اٞتوارنة ،ركاف مازف الضبلعُت" .)2014( .أثر تطبيق ٤تاسبة القيمة العادلة ُب ٖتسُت األداء ا١تإب"" ،دراسة
ميدانية على شركات التامُت األردنية" .قسم ا﵀اسبة كالتمويل ،كلية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األكسط.
 .4جو٭تاف ،سلطاف سليماف ..)2015(.أثر القيمة االقتصادية ا١تضافة على األسعار السوقية لؤلسهم  .رسالة
ماجستَت منشورة .جامعة الشرؽ األكسط.
 .5حاؿ ،نيفُت (.)2014استخداـ مدخل القيمة االقتصادية ا١تضافة ُب تقييم األداء ا﵀اسيب للشركات.
جامعة بورسعيد كلية التجارة قسم ا﵀اسبة كا١تراجعة.
 .6جاـ ،إ٢تاـ (.) 2016دكر تقييم األداء ا١تإب ُب التنبؤ بالتعثر ا١تإب ُب البنوؾ التجارية  .رسالة ماجستَت
منشورة .جامعة أـ البواقي .اٞتزائر.
 .7السعيدٝ ،تَت .كبريكة ،مسعي ( .)2010تقييم ا١تنشأة االقتصادية  :مدخل القيمة ا١تضافة .EVA
ْتث منشور .اٞتزائر.
 .8شبلي ،عبد اٟتسُت .) 2009( .استخداـ استخداـ مدخل القيمة االقتصادية االقتصادية ا١تضافة ُب تقييم
األداء ا١تإب كالتشغيلي كالتشغيلي .العلوـ االقتصادية.158-135 ،

 .9سويسي،ىوارم .)2010(.دراسة ٖتليلية ١تؤشرات قياس أداء ا١تؤسسات من منظور خلق القيمةْ .تث
منشور٣ .تلة الباحث .ع (.)7جامعة كرقلة .اٞتزائر.
 .10صيفي ،حسنية ك بن عمارة ،نواؿ .)2015( .قياس األداء ا١تإب باستخداـ مؤشر القيمة االقتصادية
ا١تضافة :دراسة حالة ا١تؤسسات ا١تدرجة ُب مؤشر  CAC40خبلؿ الفًتة(٣ .)2013-2008تلة
الباحث.190-179 ،
.11

العشماكم ،شكرم رجب.)2018(.التنظيم الفٍت لضريبة القيمة ا١تضافةْ .تث منشور .الدائرة ا١تالية.

ديب .اإلمارات.
 .12علي ،مقبل علي أٛتد ( .)2010دراسة لنموذج القيمة االقتصادية ا١تضافة كأداة مكملة ألدكات
تقوًن أداء الشركات الصناعية كالتعديبلت ا١تقًتحة الحتسأّا .رسالة ماجستَت منشورة .جامعة حلب.
 .13لولو ،شعباف (" .) 2015قدرة مؤشر القيمة االقتصادية ا١تضافة مقابل مؤشرات األداء التقليدية على
تفسرم التغَت ُب القيمة السوقية لؤلسهم "دراسة تطبيقية على الشركات ا١تدرجة ُب بورصة فلسطُت".
اٞتامعػة اإلسبلمية  -غزة عمادة الدراسػات العػليا كلػيػة التػجػارة برنامج ا﵀اسبػة كالتمويػل.
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 .14ا١تطارنة ،غساف كبشايره٤ ،تمد (" .)2006مدل التزاـ الشركات ا١تسا٫تة العامة األردنية با﵀اسبة عن
االستثمار ُب األسهم كالسندات ُب ضوء معيار ا﵀اسبة الدكٕب رقم ( "39دراسة ميدانية(٣ .تلة جامعة
دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية – آّلد  - 22العدد الثاين.
 .15معاليم ،أبو حفص ،سعادٝ ،تحية ( .)2017إنشاء القيمة ُب ا١تؤسسة كفق مؤشر القيمة االقتصادية
ا١تضافةْ. EVAتث منشور٣ .تلة العلوـ اإلنسانية ك اإلجتماعية .ع (.)30اٞتزائر.
 .)2019/05/22( .16ضريبة القيمة ا١تضافةً .ب االطبلع عليو ُب  .2020/4/10من موقع كزارة ا١تالية
لدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة .قسم ا١توارد كا١تيزانية ،كرابط ا١توقع:
https://www.mof.gov.ae/ar/resourcesAndBudget/Pages/vatquestion
s.aspx#
ثانيا :ا١تراجع األجنبية
1. Lja ،Naz، Farah، Farrukh. (2016). Financial Performance of Firms: Evidence from
Pakistan Cement Industry. Search publication. University of Management.Virginia.
2. Rago، Michael. (2008). An Analysis of Economic Value Added. Search publication.
Liberty University.
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دور التعلٌم الدٌنً فً عالج ظاهرة التطرف
The role of religious education in treating extremism


نصرة النىر علي.د
المل ّخص

هتدؼ الدراسة اليت بُت أيدينا ( دكر التعليم الديٍت ُب عبلج ظاىرة التطرؼ ) إٔب معرفة مفهوـ التطرؼ الديٍت بنوعيو ُب جانب
تاكلتها التعرؼ على٤ تية الدراسة ُب٫تتها ! كتأٌب أٞ كعبلقة التعليم الديٍت بًتسيخ ىذه الظاىرة أك معا، األفراط أك التفريط
.! تاصة ٔتناىج التعليم اليت أدت أب نشأة التطرؼ بنوعيو كىل كاف للمدارس الدينية كمناىجها دكر ُب ذلك٠األسباب الًتبوية ا
تسؤكلة عن نشأة ىذه الظاىرة كلكن ىناؾ أسباب١تناىج الًتبوية كالتعليمية ىي كحدىا ا١تزـ بأف اٞكببل شك فأننا ال نستطيع ا
! تتطرفة١تتمعة – كلها أك بعضها – ُب تكوين فكر الشخصية ا٣ أخرل سياسية كفكرية كثقافية حيث تساىم ىذه األسباب
تنهج التحليلي ُب البحث عن عبلج ظاىرة التطرؼ١تنهج االستقرائي ُب تتبع أسباب الظاىرة كمن ٍب ا١كقد استخدـ الباحث ا
تا٪تياة كإٟعن كاقع ا، كقد كانت اىم نتائج ىذه الدراسة ُب أف عبلج التطرؼ ال يكوف بتهميش العلوـ الدينية كال إقصاءىا
 كإعادة تشكيل البناء العقلي كالنفسي بتنمية التفكَت النقدم كترسيخ الفهم، بتأكيد دكر الدين ُب ترسيخ قيم االختبلؼ
تناىج التعليمية ُب كل أنواع التعليم الديٍت كالنظامي؛ كذلك بتمتُت مبادئ اإلسبلـ األصيل١تتكامل للدين بالًتكيز على إصبلح ا١ا
ً تعل النَّاس أ َّيمةن كٞك ى
اح ىدةن ىكال
اليت تعًتؼ باآلخر كباالختبلؼ الذم ىو آية من آيات ا﵁ كسنة من سنن الكوف ﴿ ىكلى ٍو ىشاءى ىربُّ ى ى ى ى ى ى
118:تيٍتىلً ًفُت﴾ ىود٥ يػىىزاليو ىف
Abstract
This study (the role of religious education in treating the of extremism) aims to know the concept of
religious extremism with its two types on the side of excess or negligence, and the relationship of religious
education with the consolidation or treatment of this phenomenon! The importance of the study comes in its
attempt to identify the educational reasons for the educational curricula that led to the emergence of extremism
of both types, and did religious schools and their curricula have a role in that! Undoubtedly, we cannot be
certain that educational and educational curricula are solely responsible for the emergence of this phenomenon,
but there are other political, intellectual and cultural reasons as these causes together - in whole or in part contribute to forming the ideas of the extremist personality! The researcher used the inductive approach to trace
the causes of the phenomenon and then the analytical approach to research on treating the phenomenon of
extremism. The most important results of this study were that treating extremism is not by marginalizing
religious sciences or excluding them from the reality of life, but by emphasizing the role of religion in
consolidating the values of difference, and re- Forming mental and psychological construction by developing
critical thinking and consolidating an integrated understanding of religion by focusing on reforming educational
curricula in all types of religious and formal education; And by strengthening the principles of authentic Islam
that recognize the other and the difference that is a verse of God and a Sunnah of the universe

mamyali777@gmail.com تملكة العربية السعودية١تلك خالد ا١ جامعة ا
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المقدمة

اٟتمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا﵁ كعلى آلو كصحبو كمن كااله.
كبعد...
ظل موضوع التطرؼ مثاران الىتمامات الباحثُت على ا١تستويُت النظرم كالواقعي ،فقد بدأ التطرؼ  ،كظهرت

آثاره على آّتمع اإلنساين ُب كقت مبكر ،إذ أف بعض الناس قد يغلب عليهم جانب ُب حياهتم ،فيميلوف إليو
بدافع نفسي أك فكرم ،أك اجتماعي ،كيغفلوف عن بقية اٞتوانب ،كقد كقف اإلسبلـ كقفةن عظيمةن ُب كجو
كيوحدىا ُب
التطرؼ بكل صوره كباألخص التطرؼ الديٍت ،فا١تتطرؼ
ي
يضيق الواسع كيلغي ا٠تيارات ا١تتعددة ٌ
ا٠تيار الصحيح  ،كالتطرؼ يتناَب مع التطور العقلي كما يتناَب مع
ا٠تيار الذم يراه عقلو الضيق على أنو ىو ي
ً
اٟتاالت اليت يٯتكنها أف تقع مع اإلنساف ُب كل
ا١تقرر الشرعي ،فقد جاءت الشريعة اإلسبلمية كاسعة كتشمل كل

مكاف كُب أم زمن ،كٓب ييسأؿ النيب صلى ا﵁ عليو كسلم سؤ ناال إال اختار ا٠تيار األسهل مآب يكن فيو إٍب!

للتعرؼ على دكر
كُب ىذا البحث الذم يتناكؿ (،دكر التعليم الديٍت ُب عبلج ظاىرة التطرؼ) ٤تاكلة جادة ٌ
التعليم الديٍت عرب التاريخ كمعرفة األسباب اليت ٯتكن اف تؤدم أب جعلو يفقد دكره ُب عبلج ىذه الظاىرة ُب ظل
األسباب اليت استجدت ُب ىذا العصر الذم نعيشو !.كمن ٍبٌ يعرض الباحث بعض ا١تعاٞتات على صعيد
التعليم الديٍت ُب آّتمعات ا١تسلمة .كا﵁ نسأؿ أف يعيننا ُب بياف ىذه القضية رغبة ُب اإلمساؾ بزماـ اإلٯتاف،
٨تو مزيد من النقاء ،كالتكامل كالطمأنينة لعقيدة األمة.
مشكلة البحث:
ما ىو دكر التعليم الديٍت ُب عبلج ظاىرة التطرؼ؟
أسئلة البحث:
ما ىو التطرؼ كماىي أنواعو ؟ ؟ كما ىو مفهوـ التعليم الديٍت ؟كىل للتعليم الديٍت دكر ُب بركز ىذه الظاىرة
؟ككيف يعاِب التعليم الديٍت التطرؼ ؟
 -مصطلحات البحث:

 (التطرؼ( ،) extremism:التعليم الديٍت.) religious education :| 94
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أسباب اختيار ا١توضوع:
( )1تأثَت قضية التطرؼ الديٍت على مسار التاريخ اإلنساين ،كعبلقات األمم مع بعضها البعض ،كعبلقات
ا١تؤمنُت ببعضهم ،
( )2حالة التأزـ  ،الذم تعيشو األمة ا١تسلمة على كافة األصعدة ،بسبب التطرؼ ٦تا يستدعي ا١تراجعة
الستيعاب ىذا الواقع ،كمعرفة أسبأّا ككسائل عبلجها.
أىمية الدراسة:
 تأٌب أ٫تية ىذه الدراسة من أ٫تية قضية الدين بالنسبة ٟتياة اإلنساف ْتيث تشكل ٤توران أساسيانللتفكَت ُب كل قضايا اٟتياة كشئوهنا .كمن ٍب فكل حاالت التطرؼ تشكل عائقان ٭توؿ دكف
التنعم بنعمة االعتقاد الصحيح كبالتإب يفقد الدين ىيبتو كمكانتو ُب النفوس.
 تكتسب ىذه الدراسة أ٫تيتها أيضان من خبلؿ استقرائها لواقع األمة اإلسبلمية ُب حالة ا١تواجهةكالعنف كالصراع مع الذات داخليان كمع اآلخر خارجيان.

أىداف الدراسة:

هتدؼ الدراسة إٔب الوقوؼ على أسباب ظاىرة التطرؼ قدٯتان كحديثان كبالذات ُب آّتمع ا١تسلم.
كما تطرح الدراسة بعض اٟتلوؿ كا١تعاٞتات ٢تذه الظاىرة ُب اٞتوانب التعليمية .
الدراسات السابقة:
ٓب أقف حىت كتابة ىذا التقرير على مؤلف منفصل ٖتدث عن دكر التعليم الديٍت ُب معاٞتة ظاىرة التطرؼ!
كلكن ىناؾ دراسات متفرقة تناكلت التطرؼ الديٍت ،كمقاالت ،كمؤ٘ترات تعاملت مع ىذه القضية من منظور
ديٍت أك سياسي أك اجتماعي كجزء من ظاىرة التطرؼ العامة .كمنها على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر
/1دكر الًتبية كالتعليم ُب ٖتصُت عقوؿ الناشئة من التطرؼ كاإلرىاب ( .نسرين ٛتزة السلطاين ٣ /تلة كلية الًتبية
للعلوـ األساسية كالًتبوية  /جامعة بابل تشرين األكؿ  2015العدد) 23
/2دكر ا١تناىج ُب تنمية فكر طبلب كلية الشريعة باٞتامعة األردنيةن ١تكافحة التطرؼ (بعض ا١تناىج ٪توذجاى) (
٣تلة كلية الًتبية ،جامعة األزىر ،العدد، ُٔٗ( :اٞتزء األكؿ) يوليو لسنة َُِٔـ )
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منهج البحث:
اتبعت ا١تنهج الوصفي التارٮتي ُب دراسة جذكر ىذه الظاىرةٍ ،ب ا١تنهج االستقرائي الذم يقوـ على تتبع
النصوص كاآلراء حوؿ ىذه الظاىرة ،كأسبأّا كمعاٞتاهتا كمن ٍب قمت بتحليل ىذه اآلراء كاألقواؿ.
خطة البحث  :يقع البحث ُب مبحثُت ك كأربعة مطالب كٖتتها كمسائل
ا١تبحث األكؿ :مدخل ١تفاىيم البحث
ا١تطلب األكؿ  :تعريف التطرؼ كأنواعو .
ا١تطلب الثاين :مفهوـ التعليم الديٍت كأ٪تاطو
ا١تبحث الثاين  :عبلج التطرؼ من خبلؿ التعليم
ا١تطلب األكؿ  :إصبلح مناىج التعليم الديٍت التقليدم
ا١تطلب الثاين  :إصبلح مناىج التعليم النظامي اٟتديث.
ا٠تا٘تة كالنتائج
فهرس ا١تراجع كا١تصادر
المبحث األول  :مدخل لمفاىيم البحث
المطلب األول :تعريف التطرف وأنواعو :
أكال :التطرؼ ُب اللغة :
ى
ؼ كيقاؿ  :تىطىَّرفى ً
جاكىز
ت
ؼ منوَّ :
تنحى .ك تىطىَّر ى
ت للغركب ك تىطىَّر ى
ؼ :أىتىى الطَّىر ى
تىطىَّر ى
الشمس :ىدنى ٍ
ؼ ُب كذا :ى
ي
َّ
ىخذى من أىطرافً ًو.
ؼ الشيء:
يتوس ٍط.
كٓب
االعتداؿ
حد
َّ
كتىطىَّر ى
أى
كالتىطىيرؼ ُب اللغة :الوقوؼ ُب الطرؼ بعيدان عن الوسط ؛من الطرؼ كىو اٞتهة األخَتة من ا١تكاف ،كقولك طرؼ

األرض .كتطرؼ :أتى الطرؼ ،كيقاؿ :تطرفت الشمس أم دنت للغركب ( .)84قاؿ تعأب ﴿ :كىسىبّْحٍ ًْتىمٍ ًد
ك قػىبٍلى طيليو ًع الشَّمٍ ً
ك ترضى ﴾ (طو،)130:
س كىقػىبٍلى غيري ًكّٔىا ۖ كىًمنٍ آنى ًاء َّالليًٍل فىسىبّْحٍ كىأىطٍراى ى
ؼ النػَّهىا ًر لىعىَّل ى
رىبّْ ى
( )84ابن منظور ،لسان العرب ، ،دار صادر ،بٌروت ،ط1414 3هـ 1994 -م  ، .ج ، 9ص  .220وأنظر الفٌروز
بادي ،القاموس المحٌط ،دار الحدٌث  ،القاهرة ج ، 4ص . 373
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ً
ات ي ٍذًىنب السَّيّْئى ً
ً
ً
ك ًذ ٍكرىل
ات ذىًل ى
كمثلها ُب سورة ىود ﴿ كىأىق ًم الصَّبلةى طىرىًىُب النػَّهىا ًر كىزيلىفنا منى َّالليًٍل ًإ َّف ا ٍٟتىسىنى ي ٍ ى
ً ً
صل ،طرُب النهار ،يعٌت
ل َّلذاك ًرينى﴾ (ىود )114:قاؿ أبو جعفر الطربم :يقوؿ تعأب كاقم الصبلة ،يا ٤تمد يعٍت ى

الغداة كالعصر )85( .كيستعمل الطرؼ ُب األجساـ كاألكقات كغَتىا كمنو استعَت :ىو كرًن الطرفُت كيقاؿ :فبلف
الطرفُت،

كرًن

شريف

اٞتانبُت.

يعٍت

األـ

كاألب

()86

.

كتطرؼ ُب كذا :جاكز حد االعتداؿ كٓب يتوسط  ،كالطرؼ ُب كل شيء منتهاه ،كرٔتا يدؿ على االبتعاد إٔب آخر
أمر كأصلو ُب اٟتسيات  ،كالتطرؼ ُب الوقوؼ أك ا١تشي ٍب انتقل إٔب ا١تعنويات كالتطرؼ ُب الدين أك السلوؾ أك
الفكر(. )87

كمن لوازـ التطرؼ أنو أقرب إٔب ا١تهلكة كا٠تطر ،كأبعد عن اٟتماية كاألماف .كمن ىذا قوؿ أبو ٘تاـ الطائي .

()88

كانت ىي الوسط ا﵀مي فاكتنفت
ّٔا اٟتوادث حىت أصبحت طرفا
كضد التىطيرؼ الوسط ":كالوسط بالتحريك اسم لعُت ما بُت طرُب الشيء كمركز الدائرة تدكر على العدؿ السواء
الذم نسبتو أب كل جانب على التساكم  ،فاصل الوسط من كل شيء أعدلو  ،ككسط الشيء ما بُت طرفيو .

ً
ك جىعىلٍنىاكيمٍ أيمَّةن كىسىطنا لّْتى يكونيوا يش ىه ىداءى ىعلىى الن ً
يدا ۖ﴾ (البقرة
الر يس ي
َّاس ىكيى يكو ىف َّ
وؿ ىعلىٍي يك ٍم ىش ًه ن
قاؿ تعأب﴿ ىكىك ٰىذل ى
ً
ك ) فأثبت
 ) 143:فإنو سبحانو بعد أف بُت ٢تم استقامة القبلة اليت كجههم اليها أتبع ذلك بقولو( ىكىك ٰىذل ى

( )85الطبري ،أبً جعفر محمد بن جرٌر (310-224هـ)،جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن  ،تحقٌق محمد بن عبد
المحسن التركً  ،طبعة دار هجر  ،القاهرة 2001/1422م ج، 16 ،ص  209و ج 12ص610
( )86الثعالبً ،عبدهللا محمد بن إسماعٌل أبو منصور الثعالبً المتوفى سنة 429هـ  ،سحر البالغة وسر البراعة دار
الكتب العلمٌة  ،بٌروت ـلبنان تحقٌق عبد السالم الحوفً ،ص)59
( )87معلوف ،لوٌس ،المنجد فً اللغة واألعالم ،المكتبة الكاثولٌكٌة ،بٌروت،ط،19د،ت  .ص .464وانظر
٣تمع اللغة العربية ،ا١تعجم الوسيط  ، ،القاىرة  ،مكتبة الشركؽ 2004،ط ، 2ج ، 1ص 55
( )88هو الشاعر أبو تمام حبٌب بن أوس الحورانً الطائً مقدم شعراء عصره توفً فً أواخر سنة 231هـ .
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ا٠تصوصية ٢تذه األمة .كسالك الوسط من الطريق ٤تفوظ من ا٠تطر ،كمىت زاغ عن الوسط حصل اٞتور ا١توقع ُب
ي
()89
الضبلؿ عن القصد ".
ثانياً :أنواع التطرف :
التطرؼ يقع ُب نوعاف جانب اإلفراط كالتشدد ُب أمور الدين أك التقصَت كاٞتفاء للدين كقد ٝتاه القرآف (غلوان)
ِ
ِ
ُت ىك َّ
ىص هل يى يد ُّؿ ىعلىى ٍارتًىف ًاع ىكي٣تى ىاكىزةً قى ٍد ور كتدكر
البل يـ ىكاٟتىٍر ي
كالغُلُ ُّو في اللُّغَة :ي٣تى ىاكىزةي اٟتى ّْد ىكال ىق ٍد ًر ،ىكالغى ٍ ي
ؼ ا١تيٍعتى ُّل أ ٍ
األحرؼ األصلية ٢تذه الكلمة "غلوم" كغبل ،على معٌت كاحد يدؿ على ٣تاكزة اٟتد كالقدر .يقاؿ :غبل السعر
يغلو غبلءن ،كذلك ارتفاعو .كغبل الرجل ُب األمر غلوان ،إذا جاكز حده ،كغبل بسهمو غلوان ،إذا رمى بو سهمان
أقصى غايتو .كتغإب النبت ،ارتفع كطاؿ كالتف(. )90كغبل السهم :غلوان ،ارتفع ُب ذىابو كجاكز ا١تدل ،كتغأب ُب

األمر ،بالغ فيو ،كغلت الدابة ُب سَتىا ارتفعت كجاكزت حسن ا١تسَت(. )91كغبل فبلف ُب األمر كالدين :تشدد
فيو كجاكز اٟتد كأفرط فهو غاؿ .كٚتعها غبلة .كُب التنزيل العزيز  :يا أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اٟتى ّْق
اب الى تىػ ٍغليواٍ ًُب ًدينً يك ٍم ىغٍيػىر ٍ
ى ى
﴾ (ا١تائدة)77:
واص ِط َالحا(( :الغليُّو :ي٣تاكزةي اٟت ّْد بًأى ٍف يػزاد ًُب الش ً
َّيءًُ ،ب ٛتىٍ ًد ًه أ ٍىك ذى ّْم ًو ،ىعلىى ىما يى ٍستى ًح ُّق،
يى ى
َ ْ ً
ي ى ىى ى
ً
ك)).
ىكىٍ٨ت ىو ىذل ى

()92

ً
ً
يد فً ًيو ىح َّىت يػىتى ىج ىاكىز اٟتىدَّ)).
َو َع ارفَوُ غيره بِأَناوُ(( :ا١تبىالىغىةي ًُب الشَّيء ىكالتَّ ٍشد ي
ي

()93

( )89البقاعً ،برهان الدٌن أبً الحسن إبراهٌم بن عمر البقاعً المتوفى سنة 885هـ  ،نظم الدرر فً تناسب اآلٌات
والسور ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت _لبنان ،ج،1ص_ 261ـ262
( )90ابن فارس  ،أحمد بن فارس بن زكرٌا أبو الحسٌن ،معجم مقاٌٌس اللغة  ، ،دار الجٌل  ،بٌروت  ،ط1411 ، 1هـ
 1991م  .ج ، 4ص . 388(٣ )4تمع اللغة العربية المعجم الوسيط  ، ، ،ج ، 1ص . 665
ً
الصىراط ا١ت ٍستى ًقيم ٥تالفة أصحاب الجحيم ،مكتبة الرشد
ضاء ّْ
( )92ابن تيمية  ،أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ اقٍت ى
ي
،ت ناصر العقل ج،1ص.289
( )93ال ا ِ
ِ
ص ِام ،مكتبة التوحيد
شاطبِ ُّي  ،إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الشاطبي الغرناطي أبو إسحاؽ;اَّل ْعت َ

ج304/3ص) ،وانظر العسقالني ،ابن حجر  ،فتح الباري شرح صحيح البخارم (ط دار
السالم  1441ى  2000 /مج / 13ص 278
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السن ِاة والجم ِ ً
ً
ك ًُب سائًًر أىبٍػو ً
ط؛ ًألىنػ يَّه ٍم
قَ َ
السن ًَّة يى ٍم ىك ىس ه
اب ُّ
ال َش ْي ُخ ا ِإل ْس َالِم َع ْن أ َْى ِل ُّ َ َ َ َ
((كىك ىذل ى ى
ى
اعة  -ىرٛتىوي ا﵁ي :-ى
اج ًرين ك ٍاألىنٍ ً َّ ً
ً
ً
وؿ ً
ب اللَّ ًو كسن ًَّة رس ً
متىم ّْس يكو ىف بً ًكتىا ً
ا﵁ ج ،كما اتػَّ ىف ىق ىعلىٍي ًو َّ ً
ين
الساب يقو ىف ٍاأل َّىكليو ىف م ٍن الٍ يم ىه ى ى ى
ىى
ى ي ىي
يى
صار ىكاىلذ ى
()94
اتػَّبػعوىم بًًإحس ً
اف)).
ىي ي ٍ ٍ ى
فى ىبل تى ٍش ًديد كىال غيليَّو لىدي ًهم  ،كىال تىػر ُّخص كىال ج ىفاء ًعٍندىم  ،كىال يأٍتيو ىف بًعًلى ول تي ً
وى ين االنًٍقيى ىاد
ىٍ ٍ ى ى ى ى ى ى ى ي ٍ ى ى
ىى

كمن ىنا ٯتكن تقسيم التطرؼ أب نوعُت :
أك٢تما  :التطرؼ ُب جانب التشديد على النفس ُب التمسك بظواىر الدين كأغفاؿ ركح الدين ككلياتو كمن ذلك
تشدد ا٠توارج كمن شاكلهم أب يومنا ىذا عن عبيد بن أيب رافع  ،مؤب رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم ؛ أف
اٟتركرية ١تا خرجت  ،كىو مع على ابن أيب طالب رضي ا﵁ عنو  ،قالوا ال حكم إال ﵁  .قاؿ على  :كلمة حق
أريد ّٔا باطل  .إف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم كصف ناسان  .إين ألعرؼ صفتهم ُب ىؤالء  (( .يقولوف اٟتق
بألسنتهم ال ٬توز ىذا منهم  ( .ك أشار إٔب حلقو ) من أبغض خلق ا﵁ إليو  ....اٟتديث .

() 95

ثانيهما  :التطرف في جانب التقصير والجفاء والتفريط ومنها اإللحاد واإلباحية واتباع الهوى والزيغ
والذي يراه المسلم اليوم من تطاول على كتاب اهلل وسنة رسولو من أبناء اإلسالم  .وان كان لو اثر فيما
سبق إَّل أن كثرة المتطاولين على الدين  ،تنذر بجهل عظيم قد وقع فيو أبناء اإلسالم وَّل يرفع الجهل إَّل
بالعلم  .وَّل يمكن أن نصف ىؤَّلء باَّلقتصاد الذي جاء في محكم التنزيل قال تعالى  ﴿ :ىكإً ىذا ىغ ًشيىػ يه ٍم
ًً
َّاى ٍم إً ىٔب الٍبىػّْر فىًمنٍػهيمٍ مي ٍقتى ًصده كىمىا ى٬تٍحىدي بًآيىاتًنىا إًَّال يك ُّل ىختَّا ور
ىم ٍو هج ىكالظُّلى ًل ىد ىع يوا اللَّوى ٥تيٍلص ى
ّْين فىػلى َّما ى٧ت ي
ُت لىوي الد ى
ىك يفوور﴾ لقماف32-31 :
كالفرؽ بُت االقتصاد كالتقصَت  :أف االقتصاد ىو التوسط بُت طرُب اإلفراط كالتفريط ،كلو طرفاف ٫تا ضداف لو،
ك٫تا تقصَت ك٣تاكزة .فا١تقتصد قد أخذ بالوسط كعدؿ عن الطرفُت

( )94ا بن تيمية؛ أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ ٣،تموع الفتاكل ،الناشر كزارة الشؤكف اإلسبلمية كالدعوة كاإلرشاد

السعودية  -مجمع الملك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ج 3ص362
( )95مسلم بن الحجاج القشٌري صحٌح مسلم (دارطٌبة،ط1،1427هـ2006/م) كتاب الزكاة ،باب التحرٌض على
قتل الخوارج ج،4ص)182
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اؿ تىػع ىأب{ :كالَّ ًذين إً ىذا أىنٍػ ىف يقوا ىٓب يس ًرفيوا كىٓب يػ ٍقتػركا كىكا ىف بػ ً
ك قىػ ىو ناما} (الفرقاف .)67:كمثلها ُب القرآف كثَت
ُت ىذل ى
ٍ ي ٍ ى ٍ ى يي ى ىٍ ى
قى ى ى
ى ى
ُت ،ب ًل ا ًإلس ىبلـ قىصد بػ ً
السنَّةي قىص هد بػُت البً ىد ًع ،كًد ً
ُت الغى ًإب فً ًيو
ين ا﵁ بػى ٍ ى
ُت ا١تلى ًل ،ىك ُّ ٍ ى ٍ ى
ٍ ي ٍ ه ىٍ ى
ّْين يكلُّوي بػى ٍ ى
ُت ىى ىذيٍ ًن الطَّىرفىػ ٍ ً ى
ى ي
 .ىكالد ي
ً ()96
ً
ك ً
اد :يى ىو بى ٍذ يؿ اٞتي ٍه ًد ًُب يم ىوافىػ ىق ًة األ ٍىم ًر ،ىكالغيليُّو :ي٣تى ىاكىزتيوي ىكتىػ ىع ّْديو .
االجت ىه ي
ىكاٞتى ًاُب ىعٍنوي ،ىكىك ىذل ى ٍ

ً
و
ً ًً
ً
ً
ىس ىع يد الن ً
َّاس ىم ٍن
ىكىما أ ىىمىر ا﵁ي بًأ ٍىم ور إًَّال ىكللشٍَّيطىاف فيو نػى ٍز ىغتىاف :فىًإ َّما إً ىٔب غيليو ىكي٣تى ىاكىزوة ،ىكإًَّما إً ىٔب تىػ ٍف ًريط ىكتىػ ٍقص وَت  -ىكأ ٍ
ً
ً
ص
َّيب صلى ا﵁ عليو كسلم يى ًس يَت  .-ىكالغيليُّو ىكا١ت ىج ىاكىزةي ،ىكالتَّػ ٍف ًري ي
ىكا ىف ىك ىسطنا ىعلىى أىثىًر النً ّْ
ط ىكالتَّػ ٍقصَتي ،آفىػتىاف ىال ىٮتٍلي ي
ي
ًمٍنػهما ًُب ً ً
ف رس ً
ص ًد ،ك ى ً
وؿ ا﵁ً ص ىكتىػىرىؾ أىقٍػ ىو ىاؿ الن ً
َّاس ىك ىآراءى يى ٍم ،لً ىما ىجاءى بًًو
ٍ
الع ىم ًل ،إَّال ىم ٍن ىم ىشى ىخ ٍل ى ى ي
االعت ىقاد ،ىكال ىق ٍ ى
يى
وؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ًألىقٍػ ىو ًاؿ الن ً
َّاس ىك ىآرائً ًه ٍم ىكىما
الر يس ي
الر يس ي
وؿ صلى ا﵁ عليو كسلم  ،ىال ىم ٍن تىػىرىؾ ىما ىجاءى بًًو َّ
َّ
ً ً
ب ً
ُت (.)972
العالىم ى
ابٍػتى ىدعيوهي ًُب دي ًن ا﵁ ىر ّْ ى

 .كىذاف ا١ترضاف ا٠تطراف قد استوليا على أكثر بٍت آدـ ك٢تذا حذر السلف منهما أشد التحذير ،كخوفوا من بلى
بأحد٫تا با٢تبلؾ ،كقد ٬تتمعاف ُب الشخص الواحد كما ىو حاؿ أكثر ا٠تلق يكوف مقصران مفرطان ُب بعض دينو،

غاليان متجاكزان ُب بعضو ،كا١تهدم من ىداه ا﵁ .

المطلب الثاني :مفهوم التعليم الديني وأنماطو :
ال يوجد اتفاؽ حوؿ تعريف التعليم الديٍت ُب العآب اإلسبلمي  ،ك عمومان ٯتكننا استعراض بعض التعاريف اليت

كضعها الباحثوف ا﵀دثوف؛ .فقد عرفو أحد الدارسُت ،انطبلقا من فكرة نوعية ا١تؤسسات الدينية كالتعليمية اليت

ٖتتضن تلقُت الطبلب كا١تريدين( :ىو التعليم الذم كانت تعقد حلقاتو بالكتاتيب القرآنية ،كا١تساجد ،كالزكايا،
كلو أ٫تية كربل ُب اٟتفاظ على ىوية األمة ،كأصالتها ،كتراثها العلمي كاٟتضارم منذ الفتح اإلسبلمي إٔب اليوـ)
كقد عرؼ خالد الصمدم كعبد الرٛتن حللي ىذا ا١تفهوـ؛ انطبلقا من مبدأ الفصل بُت تدريس العلوـ الشرعية
من جهة ،كالعلوـ العقلية من ناحية أخرل ،كىذا الفصل كاف ُب كاقع األمر من ا١تظاىر اليت أحدثها التغلغل
االستعمارم ُب األقطار اإلسبلمية ،كىو قو٢تما( :عرؼ العآب اإلسبلمي ظهور مصطلح «التعليم الديٍت» إٔب
جانب «التعليم العاـ العصرم» ُب بداية فًتة االستعمار ،هناية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين ،حُت ًب
الفصل بُت العلوـ االجتماعية كاإلنسانية كالعلوـ البحتة ،كبُت علوـ الشريعة كاللغة العربية ُب مناىج كربيات
( )96ابن القيم ٤ ،تمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا﵁ ،الركح ،الناشر  :بَتكت ،دار الكتب العلمية 1395 ، -
ق– ،1975ص)346
( )2ا١ترجع نفسو،ص347
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اٞتامعات اإلسبلمية ُب القاىرة كفاس كالقَتكاف ،بعد أف كانت ا١تناىج التعليمية ُب ىذه الكليات مند٣تة كمتعددة
التخصصات ،يدرس فيها إٔب جانب علوـ الشريعة كاللغة من فلسفة النظرية الًتبوية اإلسبلمية القائمة على كحدة
ا٢تدؼ دكف فصل من باقي العلوـ ،كىو معرفة ا٠تالق ،كسياسة الكوف ٔتنظور االستخبلؼ)

( 98)1

لكن اٟتقيقة اليت ٬تب أف يفطن ٢تا أف العلمانية ٢تا تعريف شامل للتعليم الديٍت(ىو تعليم ٮتتص بدين معُت كيتم

خبللو ،تعلم ا١تعتقدات كا١تذاىب كالطقوس كالعادات كالتقاليد) ( .)99كيتوافق ىذا مع تعريف منظمة األمم
ا١تتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة ( اليونسكو) .حيث تعرؼ (يونسكو) التعليم الديٍت بالقوؿ“ :ٯتكن كصف التعليم
التعرؼ إٔب دين كمعتقدات اآلخرينّٔ ،دؼ تعليم
الديٍت بأنو التعرؼ إٔب دين ا١ترء أك ٦تارساتو الركحانية ،أك ٌ
التفاعل بُت األدياف ،كإٔب تشكيل العبلقات بُت األشخاص الذين ينتموف إٔب أدياف ٥تتلفة” ،كالذم يطالع تطور
التعليم الديٍت اإلسبلمي ،منذ حلقاتو األكٔب ُب مسجد النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ،حُت كاف ا١تسلموف على
منهاج كاحد ُب أصوؿ الدين كفركعو ،كمع نشأة ا١تدارس الفكرية كظهور الفرؽ ُب تاريخ ا١تسلمُت ؛كاليت بدأت
بانقساـ ا١تسلمُت إٔب ،خوارج كشيعة كسنة ,بدأت تتبلور أراء الفرؽ اليت جعلت حلقات العلم مسرحان لنشر

عقائدىم كأفكارىم ! كقد تبُت من اٟتديث ا١تأثور عنو صلى ا﵁ عليو كسلم أف االفًتاؽ كائن ُب األمة ىع ٍن
اؿ  :أىىال إً َّف رس ى ً
( أىىال
اؿ :
صلَّى اللَّوي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم قى ىاـ فًينىا فىػ ىق ى
يم ىعا ًكيىةى بٍ ًن أًىيب يس ٍفيىا ىف رضي ا﵁ عنهما قى ى
وؿ اللَّو ى
ىي
اب افٍػتىػرقيوا علىى ثًٍنتىػ ً ً
ً
ً
ُت ًملَّةن  ،ىكإً َّف ىى ًذهً الٍ ًملَّ ىة
ٍ
إً َّف ىم ٍن قىػٍبػلى يك ٍم م ٍن أ ٍىى ًل الٍكتى ً ى ى
ُت ىك ىسٍبع ى
و
اف كسبػعو ىف ًُب النَّا ًر  ،كك ً
ً
ً ً
اٞتىن ًَّة  ،ىكًى ىي
اح ىدةه ًُب ٍ
ىستىػ ٍف ىًًت يؽ ىعلىى ثىىبلث ىك ىسٍبع ى
ُت  ،ثٍنتى ى ى ٍ ي
ىى
كقد علم كل ذم عقل اف النيب صلى ا﵁ عليو كسلم ٓب يرد بالفرؽ ا١تذمومة فرؽ الفقهاء

()100

اعةي).
ٍ
اٞتى ىم ى
كأئمة الفقو الذين

اختلفوا ُب فركع األحكاـ كُب أبواب اٟتبلؿ كاٟتراـ كٓب يقع بينهم تكفَت كال تضليل فيما اختلفوا فيو من أحكاـ
الفركع.
فاختبلؼ تلك الفرؽ كمدارسها ،كاليت ٕتعلها ظاىرة بارزة ،كبنية طويلة األمد ُب تاريخ التعليم اإلسبلمي منذ
النشأة كإٔب زماننا ىذإ ،تعل التعليم الديٍت غَت متحد ا٢تدؼ فبينما يدعو ىذا أب عقيدتو كمذىبو يدعو اآلخر
أب نبذىا ك٤تاربتها ! ففي حلقة اٟتسن البصرم حدث خبلؼ ُب اٟتديث عن القدر ،كا١تنزلة بُت منزلتُت  ،بينو
( )98الصمدم ،خالد ،حللي  ،عبدالرٛتن ،أزمة التعليم الديني في العالم اإلسالمي ،دارالفكر 2007ـ ص) 20
(( )99الموسوعة الحرة وٌكٌبٌدٌا) .
( )100أبو داكد ،سليماف بن األشعث  ،سنن أبي داؤود ( دار الرسالة العا١تية  ،ط1ػ1430ىػ2009/ـ ) برقم
(  ) 4597كاٟتاكم ( )443كصححو  ،كحسنو ابن حجر ُب " ٗتريج الكشاؼ " ( ص  ، ) 63 :كصححو
ابن تيمية ُب " ٣تموع الفتاكل " (  ، ) 345 / 3كالشاطيب ُب " االعتصاـ " (  ، ) 430 / 1كالعراقي ُب "
ٗتريج اإلحياء " (  ) 199 / 3كقد كرد عن ٚتاعة من الصحابة بطرؽ كثَتة .
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كبُت تلميذه كاصل بن عطاء كتبعو عمرك بن عبيد فطرد٫تا اٟتسن عن ٣تلسو  ،فاعتزال إٔب سارية من سوارم
مسجد
البصرة فقيل لو كألتباعهما ( ا١تعتزلة)ككاف ذلك ُب أكائل ا١تائة الثانية .

()101

كقد بدت خبلؿ تلك اٟتقب توافقات بُت السلطة اٟتاكمة ،كأصحاب ىذه ا١تدارس كما ُب الدكلة العباسية
حيث كجدت مقالة ا١تعتزلة تأييدان عند ا٠تليفة ا١تأموف كامتحن فيها اإلماـ اٛتد بن حنبل كالقصة مشهورة ُب
كتب التاريخ . )102( .كىذا التحالف ما بُت السلطة اٟتاكمة كىذه كا١تدارس الفكرية يقول من شاهنا كقد
يشكل خطرا على ا١تناكئُت للسلطاف ! ككثَتا ما استخدمت السلطة اٟتاكمة رجاؿ الدين ُب استصدار الفتاكل
لقمع معارضيها كالتخلص منهم  ،كىذ ُب حد ذاتو نوع من التطرؼ استخدمتو القول اٟتاكمة قدٯتان كحديثان!
بعكس ما كاف عليو أئمة الفقو كالدين ا١تعتدلوف كاألئمة األربعة كمن سار سَتىم كهنج هنجهم؛ الذين ٓب يرىنوا
فتاكاىم لرغبة السلطاف؛ كٓب ٭تاكلوا أف يضيقوا على األمة مذاىبها !بل رأكا ُب االختبلؼ تنوع كإثراء للمعرفة ؛
عرؼ عن صاحب ا١تذىب ا١تالكي مالك بن أنس (ت 179ىػ)برفضو أف يكوف كتاب «ا١توطَّأ» دستور الفقو
ي
فدخلت عليو ،فحادثتو،
الركاية ،قاؿ مالك١« :تا حج ا١تنصور دعاين
ي
الوحيد مرسومان بقرار السلطة .كجاء ُب ٌ
كسألٍت فأجبتو .فقاؿ :عزمت أف آمر بكتبك ىذه -يعٍت ا١توطَّأ -فتنسخ نسخانٍ ،ب أبعث إٔب كل مصر من
ي
أمصار ا١تسلمُت بنسخة ،كآمرىم أف يعملوا ٔتا فيها ،كيدعوا ما سول ذلك من العلم ا﵀دث ،فإين رأيت أصل
العلم ركاية أىل ا١تدينة كعلمهم .قلت :يا أمَت ا١تؤمنُت ،ال تفعل ،فإف الناس قد سيقت إليهم أقاكيل ،كٝتعوا
أحاديث ،كرككا ركايات ،كأخذ كل قوـ ٔتا سيق إليهم ،كعملوا بو ،كدانوا بو ،من اختبلؼ أصحاب رسوؿ ا﵁
صلى ا﵁ عليو كسلم ،كغَتىم ،كإف ردىم عما اعتقدكه شديد ،فدع الناس كما ىم عليو ،كما اختار أىل كل بلد
ألنفسهم .فقاؿ :لعمرم ،لو طاكعتٍت ألمرت بذلك».

()103

( ( )101البغدادم  ،عبد القاىر بن طاىر بن ٤تمد  ،البغدادم اإلسفراييٍت التميمي  ،ا١تتوَب 429ى ػ 1037ـ ،
الفرؽ بُت الفرؽ ٖ ،تقيق ٣تدم فتحي السيد ،ا١تكتبة التوفيقية القاىرة ،ص/25كانظر الشهرستاين ،ا١تلل
كالنحل/64/ 1التبصَت ُب الدين لئلسفراييٍت/ص40ػ41
(( )102الذهبً  ،،شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاٌْماز الذهبً (المتوفى 748 :هـ) ،سٌر أعالم
النبالء المحقق  :مجموعة من المحققٌن بإشراف الشٌخ شعٌب األرناؤوط الناشر  :مؤسسة الرسالة الطبعة  :الثالثة ،
 1405هـ  1985 /م ،)232/11
( )103ا(ا١ترجع نفسو ، ،ج،8ص)48
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عمم كتابو كأمر الناس بو سيكثر القتل فيهم ،ألف رفض األخذ با١توطأ ييفسر
كىذا من فقو اإلماـ أف ا٠تليفة إذا ٌ
رفضان ألمر ا٠تليفة ،كىكذا كانوا يسَتكف على ىدل من ا﵁ !يبنوف لؤلمة عقوالن كاعية ،كفهمان كاسعان فاين ىذا ٦تا
٭تدث ا اليوـ من إيغاؿ ُب التطرؼ العقائدم كالفقهي ،يتعدل إٔب سفك الدّْماء كخراب آّتمعات ،حىت كصل
عند اٞتماعات ا١تتطرفة إٔب تكفَت األـ كاألب كاألخوة ،كاإلفتاء بقتلهم .ىكذا كصل عدـ ٖتمل الناس بعضهم
بعضان ُب التدين إٔب داخل األسر ،بنسف قاعدة االختبلؼ كجوازه .بينما االختبلؼ قاعدة مستوحاة من الكتاب
الكرًن كبوضوحُ ،ب آيات ال ٖتتاج تفسَتان كال تأكيبلن ﴿ لً يكل ىج ىع ٍلنىا ًمٍن يك ٍم
كلىو ىشاء اللَّو ىٞتعلى يكم أ َّيم نة ك ً
اح ىد نة ﴾ (ا١تائدة)48 :
ى ٍ ى ي ىى ٍ ى
كمن ىنا ٯتكننا أف نصل أب أف التعليم الديٍت لو ٪تطاف :النمط األكؿ ٪تط تقليدم يتمثل ُب ا١تدارس كا١تعاىد
الدينية ففي ا١تغرب ككثَت من ببلد ا١تشرؽ  ،ظهرت ما تسمى با١تدارس العتيقة كيقصد ّٔا تلك ا١تدارس الدينية
التقليدية األصيلة اليت انتشرت ُب ا١تغرب األقصى منذ الفتوحات اإلسبلمية .كىي ٘تتاز بأصالة التعليم كتلقُت
العلوـ الشرعية كشرح مبادئ العقيدة الربانية .لذلك ،تسمى ىذه ا١تدارس أيضا ٔتدارس الدين اإلسبلمي ،أك
مدارس التعليم األصيل أك ا١تدارس القرآنية ،أك ا١تدارس الشرعية ...اْب كما ظهرت اٟتوزات العلمية الشيعية ُب
قم كالنجف كغَتىا من حواضر العآب اإلسبلمي كٖتتل اٟتوزة  ،العلمية موقعان بارزان طيلة الفًتة الزمنية اليت عاشها
التاريخ الشيعي ،إذ مثلت الكياف الذم يعرب عن رأم الطائفة اإلمامية ُب ٥تتلف شؤكهنا الدينية كاالجتماعية

كالسياسية كالفكرية (.)104

ٍب برزت الطرؽ الصوفية ٔ،تدارسها  ،اليت استمرت أب يومنا تقدـ ا١تعرفة كالعلم  ،كفقا
١تنهج الطريقة كمؤسسها ف قد نشأت ُب منتصف القرف الرابع ا٢تجرم بدايات الطػرؽ ُب مصر كالعراؽ  ،كا١تغرب
فبعد أف كاف التصوؼ سلوكا فرديا انتقػل ليكػوف مػسلكا ٚتاعيػا ،كيكػوف للمريػد العػارؼ قطبا يهديو كيرشده،
ألنو من الصعب أف يتعلم ا١تريد ُب غياب الػشيخ كالقطػب أك يػسافر بعيػدا ُب حضرتو الصوفية كتعراجو الذكقي
دكف مرافق يساعده على ٖتمل
مشقة السفر أك اٟتج  .كمن ىنا ،تسمت كل طريقة باسم الشيخ الذم تنتمي اليو )

()105

( ( )104آل قاسم ،دعدنان فرحان ،تارٌخ الحوزات العلمٌة والمدارس الدٌنٌة عند الشٌعة األمامٌة ، ،شركة
دار السالم ،بٌروت ـلبنان ،ص)92
(( )105عبدالخالق ،عبدالرحمن الفكر الصوفً فً ضوء الكتاب والسنة دار الحرمٌن للطباعة ،ط، 5القاهرة1993
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كالنمط الثاين ٪:تط التعليم العاـ العصرم كالذم تكوف مادة الدين جزء من ا١تواد الدراسية ُب ا١تدارس النظامية
 .كقد عرؼ العآب اإلسبلمي ظهور مصطلح «التعليم الديٍت» إٔب جانب «التعليم العاـ العصرم» ُب بداية فًتة
االستعمار ،هناية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين ،كما أسلفنا .كقد تصاعد اٞتدؿ حوؿ دكر التعليم
الديٍت ُب ا١تدارس ككاقع النظم التعليمية ُب الوطن العريب ،بعد  /11سبتمرب ،ككجهت إليها االهتامات بانتشار
أفكار التطرؼ بُت الشباب ،كبُت ٥تتلف الطبقات االجتماعية ،كدعت الدراسات كالبحوث إٔب البحث ُب
ا٠تطاب الديٍت ،كٖتليل مضمونو كاألساليب ا١تتبعة ُب العملية التعليمية (كحيث إف ا١تسألة التعليمية ىي ٤تور
التجديد كاالجتهاد كالنهوض ،فإف إعادة النظر ُب السياسات كا١تواد التعليمية كا١تناىج كمراجعتهاُ ،ب ضوء قيم
الوحي ،كالنظر إٔب مدل أدائها ،من خبلؿ الواقع ،كالتمييز بُت الوسائل كبُت ا١تقاصد ،كتطور العلوـ كا١تعارؼ
كالتحديات من حو٢تا  .إف إعادة النظر كا١تراجعة كاالجتهاد كالتجديد ىو سبيل ا٠تركج من كىدة التخلف .فإذا
كانت معارؼ الوحي ٘تتلك اإلمكاف اٟتضارم ،كإف حسن التعامل معها ىو موطن النهوض ،فإف االجتهاد

كالتجديد ىو السبيل لتنزيلها على حياة الناس) ( ،)106إال أف صراع ا١تناىج ا١تدرسية ،منذ حقبة االستعمار ٓب
ينفك ،فمنذ أف خرج االستعمار ترؾ للعآب العريب خيارين تعليم عاـ ُب شكل مدارس نظامية تتبع مباشرة للدكلة
.كتعليم اجنيب كاف النصيب األكفر منو ألبناء الطبقة اٟتاكمة كا١توسرين! تدافع عنو ثلة من مثقفي العرب  ،الذين
صوصا
تدرس النصوص اإلسبلمية كالتعاليم بوصفها ن ن
هنلوا من علومهم ُب جامعات الغرب ! كُب ىذه ا١تدارس ٌ

مقدسة  ،لتشكل مرجعية للحياة الشخصية كالسلوؾ االجتماعي ،كتقدـ بشكل أساسي الفهم اٟترُب للمواضيع
كاألفكار ا١تختلفة ا١ترتبطة با١تعتقدات كا١تمارسات الدينية ،كال تفسح آّاؿ للتحليل كاٟتوار ،بل تعتمد أسلوب

اٟتفظ كالتلقُت ،فهي ال تنمي التفكَت الناقد ،كال ٯت ٌكن الطبلب من فهم أعمق لدينهم ،كال لقيمو األصيلة .
المبحث الثاني :عالج التطرف من خالل مناىج التعليم
لكي نفهم موقع التعليم الديٍت كماىيتو ككظائفو البد من اإلحاطةّ ، ،توىر فلسفة العملية التعليمية ا١تنظمة اليت
تقوـ عليها الدكؿ كا١تؤسسات ،أك يقوـ بو األفراد فوجود ا١تكوف القيمي ُب ٚتيع نظم التعليم ُب العآب ،مطلب
أساسي ال مناص عنو ! يظهر ىذا ا١تكوف ُب صورة تعليم ديٍت ُب آّتمعات اليت تأسست على الدين ،كيظهر ُب
صورة قيم عامة ُب آّتمعات اليت قامت على نظم فلسفية مثل آّتمعات البوذية كا٢تندكسية ،أك على خليط بُت
،ص ) 349
( )106سانو،قطب مصطفى ،مناهج العلوم اإلسالمٌة والمتغٌرات العالمٌة ،قطر  ،إدارة البحوث والدراسات االسالمٌة
1435هـ،،ص4
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فلسفة القيم كالدين مثل آّتمعات الغربية  ،كعليو ٯتكن القوؿ :أف بداية العبلج لظاىرة التطرؼ بنوعيو تبدأ من
منظومة القيم اليت يكتسبها الطالب ا١تسلم خبلؿ رحلتو التعليمية ؛ُب أم نوع من أنواع التعليم ديٍت تقليدم أك
عصرم نظامي !ك٦تا ال شك فيو أف ضعف تشكيل العقل ا١تسلم احدل األسباب اليت ال ٯتكن إغفا٢تا عند
التحدث عن ظاىرة التطرؼ بنوعيو كمن ىٍب فاف بداية ا١تعاٞتة ٢تذه الظاىرة تكمن ُب مناىج التعليم الديٍت الذم
يؤمن ا١تعارؼ كالقيم الفردية كاٞتماعية اليت تنعكس ُب السلوكيات ،اليت ٕتسد التسامح ،كالتعايش ،كاٟتوار كاليت
تشكل الوعي اٞتمعي للمتعلمُت ،كتعدىم أل ٍف يكونوا على أعلى درجات اإلنسانية كالتهذيب كالرقي كالتحضر،
ٔتا ٬تعلهم ٪توذجا لئلنساف ا١تنتمي ٟتضارة عريقة

()107

المطلب األول  :إصالح مناىج التعليم الديني التقليدي
 .لقد جاء ُب القرآف الكرًن أمر صريح إٔب ا١تسلمُت ،يدعوىم إٔب تفرد طائفة منهم ،كاختصاصها بالتفقو ُب
الدين ،كتعليمو للمسلمُت
كافة﴿كىما ىكا ىف ٱلٍ يم ٍؤًمنيو ىف لًيى ًنف يركاٍ ىكاۖفَّةن ۖ فىػلى ٍوىال نػى ىفىر ًمن يك ّْل فًٍرقىوةۖ ّْمٍنػ يه ٍم طىاۖئًىفةه
ى
لّْيتػ ىفقَّهواٍ ًَب ٱلدّْي ًن كلًي ً
نذ يركاٍ قىػ ٍوىم يه ٍم إً ىذا ىر ىجعيوۖاٍ إًلىٍي ًه ٍم لى ىعلَّ يه ٍم ىٍ٭ت ىذ يرك ىف﴾ (التوبة  )122:أم .ليتعلموا العلم
ىى ي
ىي
الشرعي ،كيعلموا معانيو ،كيفقهوا أسراره ،كليعلموا غَتىم ،كلينذركا قومهم إذا رجعوا إليهم .فوجود ٚتاعة من

ا١تسلمُت متفرغُت لعلوـ الدين ضركرة شرعية كحياتية !
كمن أعظم األسباب اليت تؤدم إٔب التطرؼ ا٠تطأ ُب منهج تلقي العلم الديٍت  .إذ أف لكل علم أصوؿ كقواعد
يقوـ عليها ،فبل بد لكل طالب علم أف يتعرؼ على ىذه األصوؿ كالقواعد ،كعلم الدين من أعظم العلوـ كأجلها
إذ يتناكؿ أضخم قضية ُب حياة اإلنساف كىي قضية اإلٯتاف الذم يوجو حياة اإلنساف الدنيوية كاألخركية  ،كٯتثل
٣تموعة القيم كاألخبلؽ كالعقائد اليت ٖتكم حياتو ،لذلك فأم خطأ ُب منهج تلقى العلم الديٍت يظهر ُب صورة
سلوؾ يسيء للدين الصحيح ،الذم ينبغي أف يكوف عامل ارتقاء ك٪تاء للفرد كآّتمع كاألمة.
( اف ٕتديد ا٠تطاب الديٍت مسؤكلية كربل ،كمن كاجب العلما ء كالدعاة االجتهاد ُب تقدًن ا٠تطاب األمثل الذم
٭تقق مقاصد الشريعة كمصاّب البشرية كٯتدىم بقيم النهضة كالرقي كاالزدىار).

()108

.

( )107جبرون ،محمد "تجدٌد التعلٌم الدٌنً :سؤال الرؤٌة والمنهاج" ،مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث،
شتنبر . 2016
( )108الشحً ،أحمد محمد ،ضوابط تجدٌد الخطاب الدٌنً ،مجلة البٌان 2018/5/29،
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كٯتكن تلخيص أىم ىذه ا١تعاٞتات اليت ينبغي أف تطاؿ التعليم الديٍت أكالن بكل مؤسساتو حىت أقسامو اٞتامعية

ُب اآلٌب:

أكالن  :إبراز الفهم ا١تتكامل للدين :
كىذه النظرة ا١تتكاملة للدين ىي اليت ٕتعل العلم مًتابطان مع بعضو البعض ْتيث ال يتعارض جزء منو مع آخر،

فعلوـ الكوف جزء من علوـ الدين .كقد أكضح القرآف الكرًن أف العقيدة اإلسبلمية ال تتناَب مع العقل ،كالقرآف

يشبع الطاقة العقلية ُب اإلنساف كيدفعها للبحث كالتفكَت باستخداـ أساليب كأدكات غَت متحيزة ُب دراسة
الظواىر ا١تختلفة ﴿أىفػىلىمٍ يىًسَتيكا ًُب ٍاأل ٍىر ً
وب يػى ٍع ًقليو ىف ًّٔىا أ ٍىك آ ىذا هف يى ٍس ىمعيو ىف ًّٔىا ۖ فىًإنػ ىَّها ىال تىػ ٍع ىمى
ض فػىتى يكو ىف ى٢تيمٍ قػيلي ه
ًٰ
الص يدكر﴾ (اٟتج ً(46:
وب الًَّيت ًُب ُّ
ٍاألىبٍ ى
ص يار ىكلىكن تىػ ٍع ىمى الٍ يقلي ي
كالقرآف كأصدؽ كأصح كتاب عرفتو البشرية على امتداد تارٮتها ،كذلك على خبلؼ الكتب السماكية
األخرل اليت تعرضت للنقد نتيجة ١تا حدث فيها من تبديل كٖتريف؛ يضع ا١تعايَت كاألسس الصحيحة اليت ٕتعل
من الدين منهج متكامل للحياة اإلنس انية .فبعض مناىج التعليم الديٍت التقليدم ٓب تعد تواكب متطلبات العصر
فضبل عن ا٨تيازىا ١تذىب معُت  ،فمنهج التعليم اذا كاف متطرفا يعتمد على قوؿ أماـ كاحد ،دكف ٕتديد كمواكبة
ُب ا١تذىب نفسو مع عدـ قبوؿ الرأم اآلخر  ،كعدـ كجود حرية تفكَت كتعبَت عن الرأم ُب ظل الثورة ا١تعلوماتية
كاالنفجار ا١تعرُب الذم خلفتو اٟتضارة اٟتديثة  ،الشك أف ىذا مع طوؿ مكث الطالب ُب ا١تدرسة الدينية ٬تعل
منو مشركع للفكر ا١تتطرؼ بنوعيو ،اف عدـ ٕتديد مناىج التلقي كالتدريس ٕتعل الطالب يعيش ُب عزلة من
مكونات آّتمع الذم يفًتض أف يكوف مكونان أصيبل من مكوناتو .

ثانيان :تعزيز التفكَت النقدم :
كالتفكَت النقدم ُب رأم جينفر موف ) (Jennifer Moonىو «القدرة على اعتبار سلسلة من ا١تعلومات
مستمدة من مصادر ٥تتلفة ،كمعاٞتتها بشكل إبداعي كمنطقي ،كٖتليلها للوصوؿ إٔب استنتاجات مدركسة ،ٯتكن
الدفاع عنها كسوغها .كيوجد مقابل التفكَت النقدم :التعصب ،كخطورة إصدار األحكاـ .بناءا على ا١تعرفة
السابقة ,كمعانيها تتغَت بتغَت السياؽ»

()109

(Moon, Jennifer (2008). Critical Thinking: An Exploration of Theory and Practice. )109
London and New York: Routledge, p. 21.
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من ىنا يبدك جليان أف التفكَت النقدم يسهم ُب إثراء التعليم الديٍت أكثر ٦تا يضر بو ،كما يعتقد البعض ،على
اعتبار أنو ُب نظرىم يشجع على الفوضى ،كتقويض الًتاث اإلسبلميُ .ب حُت إذا تأملنا تعريف جينفر موف
سنبلحظ أف من يفكر ّٔذا الشكل ،ال يصدر أحكامان جاىزة ،كال يتعصب لتأكيلو ،بل يتحلى بالوعي
كا١تسؤكلية؛ لذلك على األستاذ ُب كل مراحل التعليم أف يدرب الطبلب على التفكَت النقدم كي يكتسبوا
مهارات فكرية مستقلة ،تؤىلهم ١تواجهة التحديات ا١تستقبلية ،كتأكيد الذات  ،،كيلقن األستاذ الطالب كيفية
اب
صو ه
التعامل مع كاقع رفض فكرتو ،كاحتماؿ كقوعو ُب ا٠تطأ !كىذا ما قاـ بو أئمة السلف كشاع بينهم (رأيي ى
ً
اب)فيجب على الطالب أف يتعلم تقنيات االستماع إٔب اآلخرين،
أم ىغَتم ىخطأ ى٭تتى ًم يل َّ
الصو ى
ى٭تتىم يل ا٠تىطأ ،كر ي
كاحًتاـ رأيهم ،كعدـ انفعالو إف ىم أخطأكا !كما ٬تب أف يكوف لدل الطالب رأيان مستقبلن بو ،كقدرة على
إصدار حكم مسوغ مبٍت على التحليل ا١تنطقي ،كاٟتجج ا١تقنعة كبًتسيخ منهج التفكَت النقدم ُب التعليم الديٍت

ٯتر األستاذ كالطالب معان إٔب فضاء أرحب ،ٯتكنهما من قبوؿ االختبلؼ ،كنشر ثقافة التعايش على
الرغم من االختبلفات ا١تذىبية كالدينية
"كبذلك ٯتكننا اٗتاذ موقف نقدم بناء من مشركع الفكر الغريب ،كتشجيع االستقبلؿ الفكرم ،كإبراز قضايا األمة
كأزمتها الفكرية كمناقشتها ،كتعزيز قيم اٟتوار البناء مع الذات كاآلخر كما أنو مطالب باالطبلع على تقنيات
البحث الغربية من تفكَت نقدم ،كمناىج
لتحليل النصوص ،باإلضافة إٔب إتقانو كضبطو لقواعد التفسَت كاألصوؿ الفقهية".

()110

فعلى ىذا النحو

سيتمكن الطالب من بناء شخصية قوية ،كاحًتاـ ذاتو ،كىو ما يؤىلو لبل٩تراط ُب مناقشة القضايا ا١تعاصرة؛ كاليت
بفعل التطور التكنولوجي ا١تدىش تصلنا من ثقافات كانت باألمس بعيدة عنا ،كىي ،اآلفُ ،ب عقر دارنا ،تطرح
علينا ٖتديات كربل ،تنتظر باحثُت
أكفاء قادرين على مواجهة التحدم بتفكَت نقدم ،أخذكا مادتو من مسارىم األكادٯتي .
المطلب الثاني  :إصالح مناىج التعليم النظامي الحديث.
اذا سلمنا أف التعليم ٭تتاج أب فلسفة كاضحة تعكس قيم آّتمع كثقافتو ،فاف ذلك لن يتم ُب آّتمعات ا١تسلمة
إال بالتعليم الديٍت !من حيث ىو تعليم للقيم كاألخبلقيات كالسلوكيات اليت ينبغي أف تكوف من ضمن مكونات
( )110العلوانً ،طه جابر« ،إصالح الفكر اإلسالمً :مدخل إلى نظم الخطاب فً الفكر اإلسالمً المعاصر»،
المعهد العالمً للفكر اإلسالمً ،فرجٌنٌا2009 ،م ،ص 15
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كل ا١تنظومات التعليمية اليت تشكل ا١تبلمح العامة للثقافة الوطنية اليت تتميز باالعتداؿ الديٍت ،كاليت ترسخ ا٢توية
كاالنتماء كالوالء للوطن .،كالذم ٭توؿ دكف اخًتاؽ آّتمع من قبل تيارات دينية كافدة ال يهمها أمن آّتمع
كاستقراره !
فجوىر التعليم الديٍت يهدؼ إٔب تربية الناشئة على الدين ،كعلى شرائعو كأخبلقو ،كاف يصبح ٦تارسة سلوكية
يعيشها الفرد ُب حياتو العامة كا٠تاصة ( إن تاريخ العلوم والحضارة العربية اإلسالمية ىو ،في واقع األمر،
تاريخ تعليمو الديني في مختلف مراحلو ،بالنظر إلى ارتباط العلم والمعرفة الدنيوية بالشريعة والعلوم الدينية
وفق مبدأ اَّلستخالف ،حيث نشأت حضارة المسلمين بنشأتو ،وازدىرت بازدىاره ،وشهدت ضمورىا
بانحطاط التعليم عامة في دار اإلسالم وانحساره ،ثم في فقدان دورى _أخيراً  -في تكوين الطبقة العالمة
والمتفقهة ،وفي إنتاج النخب الفكرية ،والسياسية التي قادت المسلمين خالل عهود عزتهم السياسية،

ونهضتهم
الحضارية) .

()111

 ،فقد جاء دين اإلسبلـ اٟتنيف ٔتبادئ كونية ساميةُ ،ب طليعتها الدعوة إٔب طلب العلم ببل

قيود ٖتد من آفاقو ،كال حدكد تضيق من سعة مشوليتو ١تيادين ا١تعرفة اإلنسانية عامةٔ ،تا ُب ذلك عبلقة اإلنساف
ٓت القو ،كٔتجيئو إٔب الدنيا ،كرحيلو عنها ،كفق مشيئة ا﵁ سبحانو كتعأب ،أك عبلقة اإلنساف ببيئتو ك٤تيطو الذم
٭تيا داخلو ،كبالقرب منو ،أك بعيدا عنو ُب آفاؽ السموات كاألرض  .كما أف حکم فك األسرل ُب اإلسبلـ،
خبلؿ عصر الفتوحات اإلسبلمية األكٔبٓ ،ب يكن يستند على أساس مادم ،كإ٪تا على اشًتاط تعليم األسَت لعامة
ا١تسلمُت الكتابة كالقراءة  ،مقابل إطبلؽ سراحو  ،ىذا إف ٓب يعتنق اإلسبلـ  ،كيندمج ُب أمتو  .كىذا يدؿ على
جواز كفرضية التعلم كاف كاف ا١تعلم غَت مسلم  .كذلك ُب ما ال يتعلق بالدين كالعقيدة كالقيم  .كمن ىنا ندرؾ
أف سياسة اإلسبلـ كانت كاضحة اشد الوضوح منذ أكؿ لقاء بُت جيوش الكفر كاإلسبلـ ُب معركة بدر الكربل .
من جهة معاملة األسَت باٟتسٌت  ،كاالستفادة منو ُب التعليم ! " كقد أٝتع ا﵁ نبيو ،كصحابتو ىذا الدرس ،حىت
إذا كعوه كتدبركه عفا عنهمٍ ،ب أباح ٢تم من رٛتتو ّٔم االنتفاع ٔتا أخذكه من فداء".

()112

( )111الجعماطً ،عبدالسالم "التعلٌم الدٌنً من الحلقات المسجدٌة إلى المأسسة "نشر هذا البحث فً كتاب
«تجدٌد التعلٌم الدٌنً سؤال الرؤٌة والمنهاج» ،إشراف وتنسٌق محمد جبرون ،مؤسسة مؤمنون بال حدود
للدراسات واألبحاث شتنبر) 2016
( )112الغزالً ،محمد ،فقه السٌرة :دار الكتب الحدٌثة ،ط( 1965ص237 -236
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فمن أين جاءت ٚتاعة (بوكو حراـ )كاليت تعٌت التعليم الغريب حراـ ! ٔتا جاءت بو .من ٖترًن! أـ ىم اعظم إٯتانا
من ٤تمد صلى ا﵁ عليو كسلم كأصحابو ! اليس من الواجب اف يدرس الطبلب ُب ا١تدارس النظامية  ،فقو السَتة
كتاريخ حضارة اإلسبل ـ كمبادئ ىذا الدين العظيم الذم استوعب البشرية اٚتعها بكل مكوناهتا كاعتقاداهتا ﴿،

اؾ ًإَّال رى ٍٛتىةن ّْللٍعىالىًمُتى ﴾ (األنبياء)107:
كىمىا أ ٍىرسىلٍنى ى

إف اكرب ما يعيب مناىج التعليم النظامي ضعف ا١تادة الدينية  ،اليت تؤصل لقيم اإلسبلـ النبيلة  .كترفع من
مستول فهم الطالب لقيم الدين الذم ينتمى اليو ٦ ،تا ٬تعلهم هنبا لؤلفكار ا١تتطرفة اليت يتلقوهنا من خارج
ا١تؤسسة التعليمية  ،من الفضائيات أك اٞتماعات الدينية ا١تتطرفة  ،انو ال مناص ُب ظل الثورة ا١تعلوماتية من
التعرؼ على األدياف كالطوائف األخرل كبالذ ات ُب آّتمع الصغَت الذم يعيش فيو الفرد كتعزيز قيم االحًتاـ
لعقائد اآلخرين كإف كانت ٥تالفة ،فاألمر ُب حقيقتو ال يتعلق بالتعليم الديٍت كال بتعليم الدين ،أ٪تا يتعلق باعتماد
الدين كقيم مرجعية ٖتكم ا١تنظومة الًتبوية كتدمج بشكل انسيايب ُب ٥تتلف ٤تتويات كأنشطة
ا١تواد ا١تدرسية كما كانت حاضرة من قبل ُب ا١تنظومة الًتبوية اإلسبلمية على مر التاريخ.

()113

الخاتمة والنتائج
ُب خا٘تة ىذا البحث كالذم حاكؿ الباحث فيو أف يصل إٔب حقيقة أف مناىج التعليم الديٍت األصيلة كقيم
اإلسبلـ السمحة ُب التعايش كالتسامح كاٟتوار كقبوؿ اآلخر ىي صماـ األماف من الوقوع ُب التطرؼ  ،كليس
٤تاربة التعليم الديٍت من قبل الدكائر االستعمارية أك ا١تتعلمنة با١تطالبة ْتذؼ آيات القتاؿ كالوالء كالرباء من
ا١تناىج ىو اٟتل لقضية التطرؼ كإف إصبلح مناىج التعليم الديٍت بكل أ٪تاطو كُب ٥تتلف مستوياتو ضركرة
عصرية كحياتية ك اف اٞتهود إف ٓب توظف ُب ىذ االٕتاه ستظل القضية ماثلة ! كىذه ٚتلة من النتائج كالتوصيات
اليت استلهمناىا من خبلؿ البحث :
أكالن :ضركرة االىتماـ ٔتناىج التعليم الديٍت ،كٖتديثها كفق ضركرات العصر ،كتزكيد طبلب ا١تدارس الدينية بعلوـ

العصر ك تدريس اللغات األجنبية ،كعلم ا١تنطق ،كٖتليل ا٠تطاب ،كمهارات التفكَت النقدم  ،كمنهجية التفكَت
عند الغرب ُب ٖتليل النصوص كُب ىذا الغاء للعزلة  ،ك٘تكُت ١تبدأ االختبلؼ الواعي الذم ال يرفض الغَت  ،كال
ينجرؼ كراء التيار .

(( )113صمدم ،كحللي  ،أزمة التعليم الديٍت ُب العآب اإلسبلمي،ص) 28
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ثانيان :إف كاقع تعليمنا ا١تعاصر اختلفت فيو الغايات كا١تقاصد ،حىت ضمر ا١تقصد التعبدم االعتقادم ،كحضرت
فيو القيم ا١تادية النفعية ا١ترتبطة بسوؽ العمل ٔتفهومو االقتصادم الضيق كا٨تسرت ا١تقاصد التعبدية ُب مادة

دراسية بعينها ىي مادة الدين أك الًتبية اإلسبلمية ثالثان :إف األمة اإلسبلمية ركحها ىو الدين كتارٮتها كثقافتها
كنشاطها كلو باألساس حوؿ الدين كأف اٞتهات اليت تسعى اليوـ عرب التدخل ُب مناىج التعليم الديٍت للتأثَت على
األجياؿ القادمة لؤلمة اإلسبلمية ،إ٪تا تعمل للسيطرة على مستقبل العآب اإلسبلمي  ،كىي تشعر أهنا ال ٯتكنها
السيطرة على ىذا ا١تستقبل إال عن طريق السيطرة على عقوؿ شبابو كأبنائو  ،كىذا
ال ٯتكن ٖتقيقو إال عن طريق العبث ٔتناىج التعليم الديٍت خاصة .
رابعان  :اف عبلج ظاىرة التطرؼ ال يكوف بتهميش العلوـ الدينية كال إقصاءىا ،عن كاقع اٟتياة كإ٪تا بتأكيد دكر

الدين ُب ترسيخ قيم االختبلؼ ،فاإلسبلـ ىو ا لدين الوحيد الذم يؤكد على كجود االختبلؼ ُب االعتقادات

كالعادات كاألعراؽ .بل يعتربه آية من آيات
عظمتو .
المصادر والمراجع
أكال :ا١تراجع العربية
القرآف الكرًن
 .1أزمة التعليم الديٍت ُب العآب اإلسبلمي خالد الصمدم  ،كعبد الرٛتن حللي  ،دارالفكر 2007ـ )
.2
.3
.4
.5
.6

إصبلح الفكر اإلسبلمي :مدخل إٔب نظم ا٠تطاب ُب الفكر اإلسبلمي ا١تعاصر طو جابر العلواين ا١تعهد
العا١تي للفكر اإلسبلمي ،فرجينيا2009 ،
ً
ًٍ
يب  ،إبراىيم بن موسى بن ٤تمد اللخمي الشاطيب الغرناطي  ،مكتبة التوحيد
ص ًاـ ،الشَّاطً ُّ
االعت ى
العسقبلين ،ابن حجر  ،فتح البارم شرح صحيح البخارم (ط دار السبلـ1441ىػ
ً
الصىراط ا١ت ٍستى ًقيم ٥تالفة أصحاب اٞتحيم ابن تيمية  ،أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ مكتبة
ضاء ّْ
اقٍت ى
ي
الرشد ٖ،تقيق ناصر العقل .
تاريخ اٟتوزات العلمية كا١تدارس الدينية عند الشيعة األمامية عدناف فرحاف آؿ قاسم  ،ية ، ،شركة دار

السبلـ ،بَتكت ػلبناف
ٕ .7تديد التعليم الديٍت :سؤاؿ الرؤية كا١تنهاج"٤ ،تمد جربكف  ،مؤسسة مؤمنوف ببل حدكد للدراسات
كاألْتاث ،شتنرب . 2016
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 .8التعليم الديٍت من اٟتلقات ا١تسجدية إٔب ا١تأسسة ،اٞتعماطي ،عبدالسبلـ " إشراؼ كتنسيق ٤تمد
جربكف ،مؤسسة مؤمنوف ببل حدكد للدراسات كاألْتاث شتنرب2016
 .9جامع البياف عن تأكيل آم القرآف ،الطربم ،أيب جعفر ٤تمد بن جرير (310-224ىػ)،جامع البياف عن
تأكيل آم القرآف ٖ ،تقيق ٤تمد بن عبد ا﵀سن الًتكي  ،طبعة دار ىجر  ،القاىرة 2001/1422ـ
 .10الركح ،ابن القيم ٤ ،تمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد ا﵁،ا الناشر  :بَتكت ،دار الكتب العلمية -
 1395 ،ق– 1975
 .11سحر الببلغة كسر الرباعة  ،عبدا﵁ ٤تمد بن إٝتاعيل أبو منصور الثعاليب ا١تتوَب سنة 429ىػ دار
الكتب العلمية  ،بَتكت ػلبناف ٖتقيق عبد السبلـ اٟتوُب .
 .12سنن أيب داؤكد ،سليماف بن األشعث  ( ،دار الرسالة العا١تية  ،ط1ػ1430ىػ2009/ـ )
 .13سَت أعبلـ النببلء مشس الدين أبو عبد ا﵁ ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قى ٍاٯتاز الذىيب (ا١تتوَب :
748ىػ)  ،ا﵀قق ٣ :تموعة من ا﵀ققُت بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط الناشر  :مؤسسة الرسالة
الطبعة  :الثالثة 1405ىػ 1985 /
 .14صحيح مسلم  ،مسلم بن اٟتجاج القشَتم صحيح مسلم (دارطيبة،ط121427ىػ2006/ـ)
ٕ .15تديد ا٠تطاب الديٍت ،الشحي ،أٛتد ٤تمد ،ضوابط ٕتديد ا٠تطاب الديٍت٣ ،تلة البياف
2018/5/29،
 ، .16فتح البارم شرح صحيح البخارم ،ابن حجر ،ط دار السبلـ1441ىػ
 .17الفرؽ بُت الفرؽ البغدادم  ،عبد القاىر بن طاىر بن ٤تمد  ،البغدادم اإلسفراييٍت التميمي ٖ ، ،تقيق
٣تدم فتحي السيد ،ا١تكتبة التوفيقية القاىرة
 .18الفكر الصوُب ُب ضوء الكتاب كالسنة عبدالرٛتن عبدا٠تالق  ،دار اٟترمُت للطباعة ،ط5
،القاىرة، 1993
 .19القاموس ا﵀يط ،الفَتكز بادم ،دار اٟتديث  ،القاىرة .
 .20لساف العرب ،ابن منظور  ، ، ،دار صادر ،بَتكت ،ط1414 3ىػ 1994 -ـ ، .
٣ .21تموع الفتاكل ،ابن تيمية؛ أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ ، ،الناشر كزارة الشؤكف اإلسبلمية
كالدعوة كاإلرشاد  ،السعودية ٣ -تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف
 .22ا١تعجم الوسيط ٣تمع اللغة العربية  ، ، ،القاىرة  ،مكتبة الشركؽ 2004،ط. 2
 .23معجم مقاييس اللغة ابن فارس  ،أٛتد بن فارس بن زكريا أبو اٟتسُت ، ، ،دار اٞتيل  ،بَتكت  ،ط، 1
1411ىػ 1991 -ـ .
 .24ا١تنجد ُب اللغة كاألعبلـ  ،لويس معلوؼ ، ،ا١تكتبة الكاثوليكية ،بَتكت،ط،19د،ت .
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 .25مناىج العلوـ اإلسبلمية كا١تتغَتات العا١تية ،قطب مصطفى سانو ،قطر ،إدارة البحوث كالدراسات
اإلسبلمية
 .26نظم الدرر ُب تناسب اآليات كالسور البقاعي ،برىاف الدين أيب اٟتسن إبراىيم بن عمر البقاعي ا١تتوَب
سنة 885ىػ ، ،دار الكتب العلمية  ،بَتكت _لبناف
Moon, Jennifer (2008). Critical Thinking: An Exploration of Theory and Practice. .27
London and New York: Routledge
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دور االدارة التربوٌة فى المنظمات التعلٌمٌة.
"جامعة دٌالً نموذجاً"


د.يعتز اتراهٍى لُثر
المل ّخص

ىدؼ البحث إٕب معرفة كيفية كصوؿ جامعة ديإب إٕب جودة إدارة تربوية سليمة َب ظل إصبلح التعليم العإب,
كباعتباره اسلوبان كمنهجان علميان يقوـ علي ٣تموعة من ا١تبادئ تركز علي العمبلء كحاجاهتم كتوقعاتو ,كالًتكيز علي ٖتسُت
العمليات كالنشاطات كمشاركة العاملُت َب كضع ا٠تطط كاألىداؼ ا١تتعلقة بعمليات التحسُت ,كتسليط الضوء علي اإلدارة

ا١تستقبلية للجامعة ديإب ,كما يراىا األكادٯتيوف " أعضاء ىيئة التدريس".
اعتمد الباحث علي ا١تنهج الوصفي التحليلي ,كاعتمد علي األٌب:
 -الدراسة األدبيات كاالطبلع علي ا١تراجع كالدكريات األجنبية كالعربية كاألْتاث كتقارير ا١تؤ٘ترات الىت ٗتص البحث

كالدراسات السابقة ذات العبلقة با١توضوع.
توفَت البيانات ا١تطلوبة للدراسة ا١تيدانية كا١تقاببلت مع ا١تسئولُت بإدارة اٞتامعة كأعضاء ىيئة التدريس -تصميم استمارة استقصاء توجو إٕب عينة من ىيئة التدريس ,كٖتليل اإلجابات كبيانات ا١تستقصيُت منهم لعمل

اإلحصاءات البلزمة الختيار الفركض ,كانقسمت االستبانة إٕب ٤تورين :األكؿ يتعلق بوصف األكضاع األكادٯتية اإلدارية من

كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس ,.أما الثاين :يتعلق بوصف العبلقة بُت أعضاء ىيئة التدريس باإلدارة الًتكية اٞتامعية.

أشارت نتائج الدراسة إٕب أف خدمات جامعية( اجتماعية -صحية -سكنية )..تتوافق مع حاجات ىيئة التدريس ٔتتوسط
حسايب  2,66كاليت " ىناؾ ,كىذا يربىن علي أنو َب كثَت من اٟتاالت ا٠تاصة باٞتامعات العراقية يكوف اٟتديث عن اٞتانب
االجتماعي ٭تتل الصدارة قبل اٞتوانب األخرل ,أف اإلدارة تقوـ بتقييم األساتذة علي كافة ا١تستويات كفقان لفاعليتهم كقدرهتم
علي إ٧تاز األعماؿ كالوفاء ّٔا دكف النظر إٕب توقيت تنفيذىا  ,ففي اٟتقيقة أف تقييم أعضاء ىيئة التدريس علي كافة ا١تستويات
كفقان للفعالية كالقدرة لعنصر مهم كيدخل ضمن متطلبات التحسُت ا١تستمر كضماف اٞتودة َب ا٧تاز األعماؿ ا١توكلة ٢تم كالوفاء ٔتا
يطلب منهم.
Abstract
The objective of the research is to reach the University of Diyaly to the quality of sound educational
management under the reform of higher education, And as a method and methodology scientifically based on a
set of principles focused on customers and their needs and expectations, And focus on improving processes and
activities and participation of staff in the development of plans and objectives related to the processes of
improvement, and highlight the future management of the University of Diyaly, as seen by academics "faculty
"members..

alyaaelhussein@yahoo.com 
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The researcher adopted the analytical descriptive approach, and relied on the following;
- Study literature and access to references and periodicals of foreign and Arab research and reports of
conferences relating to research and previous studies related to the subject.
- Provide the required data for the field study, such as interviews with officials of the university
administration and faculty members.
- The questionnaire was divided into two parts: the first concerned the description of the administrative
academic situation from the point of view of the faculty members, and the second is the description of the
relationship between the members of the faculty Teaching at the University College.
The results of the study indicate that university services (social - health - housing ..) correspond to the
needs of the faculty with an average of 2.66, which "there, and this proves that in many cases of Iraqi
universities talk about the social side takes precedence aspects Other, In fact, the assessment of faculty members
at all levels according to the effectiveness and ability of an important element and falls within the requirements
of continuous improvement and quality assurance in the completion of the work entrusted to them and fulfill As
required.

تقدمة١ا
تتاحة١تعلومات ّٔدؼ االستفادة من التقنيات ا١أف العآب بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن أفاؽ عصر ا
تعيار األساسي الذم تقاس بو درجة تقدـ األمم َب١تعلومات كاالتصاالت الذم أصبح ا١تاؿ نظم كتقنية ا٣ َب
تتابعة كٖتقيق األىداؼ١ كىذا التقدـ مرىوف بعوامل عديدة تأتى َب مقدمتها أسلوب اإلدارة َب ا, تا ٕبٟالقرف ا
.تاؿ بالشكل األمثل١تهد كاٞ ا, إدارة الوقت,تنشودة١ا
تعلومات البلزمة سواء١تكومات كالدكؿ ركزت جهودىا َب توفَت كافة اٟتدؼ فإف ا٢كللوصوؿ لتحقيق ىذا ا
 ٔتا,تتقدمة١علي صعيد متطل بات البنية األساسية أك تأىيل الكوادر الوطنية القادرة علي إدخاؿ التكنولوجيا ا
 األمر الذم ًب,تؤسسات التعليمية١تتلف أجهزة ا٥  كْتث سبل استخداـ تطبيقاهتا َب,يتناسب مع ظركؼ الدكلة
 إذ يعترب خطة طموحو إلحداث نقلة,التمهيد لو ّتهود حثية كمستمرة بتأييد من صناع القرار َب أعلي مستوياتو
.تهاز اإلدارم كالًتبومٞحضارية كتطوير جذرم َب أداء ا
تموعة السياسات كالقرارات كاإلجراءات اليت يتبناىا آّتمع٣ كبذلك ٯتكن القوؿ بأف اإلدارة الًتبوية ىي
تؤسسات التعليمية بقصد ٖتقيق األىداؼ الًتبوية١تسؤكليات كالصبلحيات َب ا١ كٖتديد ا,لتنظيم العملية الًتبوية
تؤسسات١ كإحداث التطوير النوعي كالكمي َب ىذه ا,اليت تشتق من فلسفة آّتمع كطموحاتو َب التنمية كالتقدـ
.التعليمية كالًتبوية
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** مشكلة الدراسة:
إف تطور الدكؿ يكوف من خبلؿ تطور اإلدارة الًتبوية كتطوير ٪تاذجها كثقافتها ,كما أف تقدـ األمم ٯتثل
انعكاسان لنمط إدارة مواردىا ا١تادية كالبشرية ,كتعترب ا١توارد البشرية أىم عنصر فاعل لضماف التنمية كالنمو(
عمر ,) 15 ,2010,كتعادؿ مكانة اإلدارة بالنسبة ١تؤسسات القطاع العاـ بصفة خاصة مكانة ا١تسئوؿ  ,لذلك
اإلدارة َب حاجة ماسة إ ٕب أف تفي بإلتزامتها الداخلية كا٠تارجية بشكل دائم كمستمر ذلك أف صنع إدارة
ا١تستقبل يتطلب النظر ٟتاجاتنا ا١تستقبلية كليس النظر َب ا١ترآة العاكسة لنحدد من خبل٢تا اٟتاجات(عبد ا﵀سن,
 , ) 256 ,2010كللوصوؿ لذلك يستلزـ إقامة قواعد عمل متجددة  ,كيتعُت علي اإلدارة أف تتجاكب معها
موضوعيان كغرس ثقافة قوامها اإلبداع كاالبتكار كالتجديد كمواكبة مستجدات العصر ككسيلتها اإلشراؾ كحسن
األداء ,فالتأىيل اإلدارم يشكل رىانان أساسيان ينبغي أف ٭تتل موقع األكلوية َب اىتمامات كافة القيادات
اإلدارية٤(.تمد السعيد)4 ,2010 ,
يرك ز البحث اٟتإب علي اإلدارة الًتبوية اٞتامعية باعتبارىا ا١تسئوؿ علي ضماف ٖتقيق أىداؼ اٞتامعة
ا١تتمثلة أساسان َب تكوين رأس ا١تاؿ البشرل ا١تطلوب كالقادر علي ٖتمل مسؤكلياتو َب اٟتاضر كا١تستقبل  ,كيلزـ

لتحقيق منتج بشرل جامعي متميز التحكم َب إدارة اإلمكانات ا١تتاحة ٢تذه ا١تؤسسات اٞتامعية كثَتة ىي
اإلطراؼ ا١تكونة لئلدارة ,لذلك سوؼ يتم الًتكيز علي الطرؼ ا١تتمثل ُب أعضاء ىيئة التدريس ,كعليو يكوف

السؤاؿ الرئيس ىو"

" ما مدى مساىمة أعضاء ىيئة التدريس بجامعة ديالي فى تصور النمط اإلداري المناسب لإلدارة التربوية
الجامعية؟
ولمعالجة ىذه اإلشكالية تم وضع عدة فرضيات وىي كالتالي:
 للمؤسسة اٞتامعية مستول من اإلمكانات ا١تادية كالبشرية  ,كنظم كطرؽ عمل تؤىلها ألداء دكرىااٟتضارم ٦تا ٬تعلها َب خدمة آّتمع.
 ىناؾ قلة اىتماـ ّٔيئة التدريس ٭توؿ دكف السماح ٢تا بأف تلعب دكرىا ا﵀ورم ,باإلضافة إٔب نقصالتنسيق كا١تتواصل مع باقي األطراؼ الفاعلية.
 اإلدارة تدرؾ أ٫تية الدكر الذم تؤديو ىيئة التدريس لذا تعمل علي هتيئة اٞتو ٢تا كبتمكينها ٦تا ٖتتاجو. لدل اإلدارة قلة إدراؾ بوضع رسالة اٞتامعة فوؽ كل االعتبارات٦ ,تا يًتجم ضعف الًتكيز علي أ٫تيةاالبتكار
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** أىداف الدراسة:
 أىداؼ جامعة ديإب إب جودة إدارة تربوية سليمة َب ظل إصبلح التعليم العإب ,كباعتباره اسلوبانكمنهجان علميان يقوـ علي ٣تموعة من ا١تبادئ تركز علي العمبلء كحاجاهتم كتوقعاتو.
 الًتكيز علي ٖتسُت العمليات كالنشاطات كمشاركة العاملُت َب كضع ا٠تطط كاألىداؼ ا١تتعلقة بعملياتالتحسُت.
 -تسليط الضوء علي اإلدارة ا١تستقبلية للجامعة ديإب ,كما يراىا األكادٯتيوف " أعضاء ىيئة التدريس".

** أىمية الدراسة:
 تستمد أ٫تية ىذه الدراسة من خبلؿ تناك٢تا ١توضوع اإلدارة الًتبوية ُب اٞتامعات الذم ال يزاؿ موضوعاىتماـ مؤسسات التعليم العإب َب ٚتيع الدكؿ.
 كما تربز أ٫تية ىذه الدراسة َب أهنا تكوف من أكؿ الدراسات ا١تيدانية َب حدكد معرفة الباحث ,كماتتناكؿ موضوع إدارة ا١تؤسسة اٞتامعية بالًتكيز علي الفئة صاحبة الدكر ا﵀ورم َب العملية التعليمية
كالبحثية٦ ,تا يفيد ا١تسئولُت عن التعليم العإب كسياساتو َب التعرؼ علي مفهوـ كفلسفة كمبادئ كعناصر
كخطوات النمط اإلدارم أكثر تبلؤمان لتدار بو ا١تؤسسة اٞتامعية.
 ما ستسفر عليو الدراسة من استنتاجات كتوصيات يعد َب غاية األ٫تية كذلك من أجل االرتقاء ٔتؤسساتناإٕب معدالت عالية من األداء كاٞتودة ,كرفع كفاءة ا٠تدمات ا١تقدمة كالعمل علي أكرب استغبلؿ إلمكانات
ا١تؤسسة اٞتامعية كللقطاع ككل ,كانسجامان مع ىذا االٕتاه الرامي إٕب متابعة اٞتديد َب ٣تاؿ اإلدارة ,فاف
ىذا البحث ٭تاكؿ تسليط الضوء علي أىم ا١تفاىيم اإلدارية اٟتديثة َب اإلدارة من خبلؿ الدراسات الىت ًب
التطرؽ ٢تا أك النتائج كالتوصيات ا١تتوصل ٢تا ,كذلك من خبلؿ األٌب:
 -1إجراء تشخيص للعملية اإلدارية من كجهة نظر ىيئة التدريس .
 -2التطرؽ إٕب عبلقة ىيئة التدريس باإلدارة الًتبوية اٞتامعية.
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** الدراسات السابقة:
دراسة" ماجدة اٞتاركدل "2008 ,ىدفت إٕب تصميم برنامج تدرييب إلعداد القيادات األكادٯتية
كاإلدارية ُب جامعيت ا١تلك سعود كا١تلك عبد العزيز لتمكينهم من ا١تهارات البلزمة للقائد اٞتامعي للممارسة
القيادة التحويلية ُب بيئة عمل مليئة بالتحديات  ,كأشارت نتائج الدراسة إٕب أف درجة موافقة القيادات اٞتامعية
علي استخداـ عناصر القيادة التحويلية ُب أساليبهم القيادية كإدارهتم للعاملُت معهم كانت بدرجة كبَتة جدان ,
كصممت الباحثة برنا٣تان متكامبلن ضمنتو كل ما ٖتتاجو القيادات اٞتامعية للتمكن من ٦تارسة القيادة التحويلية.

أما دراسة" نصيرة "2006 ,ىدفت إٕب اإلجابة عن تساؤالت طرحتها كىى ما ىي مناصب أساتذة اٞتامعة,
ما ىي الصبلحيات ا١تمنوحة ٢تم؟ ,كما ىي درجة ا١تسؤكلية الىت علي عاتقهم؟ ,كما ىي ا١تعايَت ا﵀ددة للتعيُت َب
ا١تناصب؟  ,كقد توصلت الدراسة إٕب أف إعادة إنعاش ىذه آّاالت ا١تشاركة كالتشاكر ,إعادة تنظيمها بطريقة
أفقية كمراكز قوية للتحليل للتقوًن كللمصادقة كاالقًتاح فهي أساسية لتسيَت اٞتامعة كنظاـ مستقل يتحكم َب
مصَته ,كما تؤسس السلطة الشرعية ُب اٞتامعة أيضان علي اإلقناع ال علي األمر  ,فإف إدارة مؤسسات التعليم
العإب ىي إدارة تتميز بنظاـ ىرمي ,مركزم ٭تصر تسيَت اٞتامعات َب إطارات قانونية ضيقة ,فا١تؤسسة اٞتامعية
توجد َب الواقع َب كضعية التسيَت كغياب اٗتاذ القرار كالتقييد الذل يعقم سَتىا.
أما دراسة" ركيش " 2002 ,ىدفت إٕب دراسة سلوكيات كإتاىات مديرم كليات آّتمع االمريكى فيما
يتعلق بالقيادة التحويلية  ,كتوصلت الدراس ة إٕب أف ٧تاح ا١تديرين كاف بسبب إتباعهم عناصر القيادة التحويلية ,
كإب معظم مديرم آّتمع َب الواليات ا١تتحدة األمريكية ال ٬تيدكف التعامل بشكل كامل بالقيادة التحويلية ,كإ٪تا
بتداخل َب تصرفاهتم بعض التصرفات التبادلية أك التعاملية ,كأكصت الدراسة ْتاجة مديرم الكليات إٕب دكرات
متكررة من أجل صقل قدراهتم علي العمل بقدرات القائد التحويلي.
يتضح بعد السرد السابق للدراسات السابقة أهنا ْتثت عن القضايا الىت تتصل ٔتوضوع البحث اٟتإب حوؿ
اإلدارة الًتبوية اٞتامعية كا١تستقبل ا١تأموؿ ٢تا ,فقد تناكلت الكثَت من القضايا اٞتوىرية الىت ٘تس التعليم العإب
كمنها :العو١تة كالتنوع الثقاُب كالسيادة كاالستقبللية اٞتامعات كاٟتريات األكادٯتية كالتنافسية كالتجويد ,باإلضافة
إٕب كيفية صياغة كاٗتاذ القرار ككيفية تطبيقو من خبلؿ ا١ترؤكسُت كإب ٪تط القيادة اٞتامعية بالتعرض للقيادة
التحويلي ة كالتعاملية باعتبار٫تا إتاىُت حديثُت َب ٪تط لقيادة  ,كلكنها أ٫تلت تناكؿ اإلدارة الًتبوية اٞتامعية  ,أك
التطرؽ إٕب كيف تدار جامعتنا الىت ىي ُب اٟتقيقة تسخر ٢تا اإلمكانات ضخمة مادية كبشرية تنافس ا١تؤسسات
العمبلقة ,كعليو أحاكؿ ُب البحث اٟتإب استدراؾ ذلك ألجدىا ٗتتلف عن الدراسات السابقة َب أهنا ٤تاكلة
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لتصور ٪تط إدارة ا١تؤسسة اٞتامعية من خبلؿ نظرة نظامية ٖتليلية من كجهة نظر طرؼ فعاؿ َب عمل ىذه
ا١تؤسسات ,كأحاكؿ معاٞتة ىذا ا١توضوع من خبلؿ التطرؽ إٕب مؤسسات التعليم العإب كإدارهتا ٍب الدراسة
ا١تيدانية  ,كأخَتا تقييم نتائج ىذا البحث كمناقشتها.

** اإلطار النظري:
أوَّلً :اإلدارة التربوية:
ىي نظاـ فرعي من اإلدارة العامة للدكلة كآّتمع ,كىى العملية اليت يدار ّٔا نظاـ التعليم َب ٣تتمع ما كفقان
إليديولوجيتو كظركفو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لتحقيق أىداؼ آّتمع من التعليم كىى تربية الصغار
كالكبار كإعدادىم للحياة َب آّتمع كتوفَت القول البشرية البلزمة لدفع حركة اٟتياة فيو ,كٖتقيق أىداؼ ىذا
آّتمع القريبة كالبعيدة ,كذلك ُب إطار مناخ تتوافر فيو عبلقات إنسانية سليمة ككذلك األدكات كاألساليب
العصرية َب ٣تاؿ الفكر الًتبوم كاإلدارم للحصوؿ علي أفضل النتائج ألقل جهد كبأدىن تكلفة كَب أقصر كقت
٦تكن.
اإلدارة الًتبوية ىي ٣تموعة ا١تمارسات اإلدارية الىت ٖتدث َب ا١تؤسسات الًتبوية الىت تشرؼ علي الًتبية
كالتعليم ٔتستوياهتا ا١تختلفة سعيان إٕب ٖتقيق أىدافها  ,كما أهنا ٣تموع العمليات كاإلجراءات كالوسائل ا١تصممة
علي كفق تنظيم معُت لبلٕتاه بالطاقات كاإلمكانات البشرية كا١تادية ٨تو أىداؼ موضوعة تعمل علي ٖتقيقها َب

إطار النظاـ الًتبوم الشاـ كعبلقتو بآّتمع.
كتعرؼ اإلدارة الًتبوية بأهنا علم كفن تسيَت العناصر البشرية َب ا١تؤسسات التعليمية ذات األنظمة كاللوائح
الىت هتدؼ إٕب ٖتقيق أىداؼ معينة بوجود تسهيبلت كإمكانيات مادية َب زماف كمكاف ٤تددين".
تعد اإلدارة الًتبوية كسيلة كليس غاية ,كما أهنا ٣تموعة عمليات متشابكة كشاملة لكل النظاـ الًتبوم َب
آّتمع ا١تتمثل َب جهاز التعليم العإب كالًتبية كالتعليم كما يضعو من سياسة تربوية كأنظمة كما ٭تدده من مناىج
كخدمات كمراحل تعليمية (.عرفات)1998 ,
يعد ميداف اإلدارة الًتبوية من أبرز ميادين اإلدارة العامة حيث يعترب من ا١تيادين اٟتديثة الىت اعتمدت َب
تطويرىا علي التطورات ُب ا١تيادين األخرل كخاصة الصناعة كإدارة األعماؿ إال أف ٢تذا ا١تيداف طبيعتو ا٠تاصة بو
فبدايتو مع األفراد كهنايتو معهم أيضان ,كٔتا إف اإلدارة ىي ٣تموعة من العمليات ا١تتكاملة فيما بينها لتحقيق
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أىداؼ معينة ,فإف اإلدارة الًتبوية تصبح ٣تموعة من العمليات ا١تتنوعة الىت تتكامل فيما بينها َب ا١تستويات
الثبلثة لئلدارة أم علي ا١تستول القومي كا١تستول ا﵀لي كا١تستول التنفيذم لتحقيق األىداؼ ا١تنشودة من
الًتبية.
كبذلك ٯتكن القوؿ أف اإلدارة الًتبوية ىي ٣تموعة السياسات كالقرارات كاإلجراءات الىت يتبناىا آّتمع
لتنظيم العملية الًتبوية ,كٖتديد ا١تسؤكليات كالصبلحيات َب ا١تؤسسات الًتبوية كالعاملُت فيها بقصد ٖتقيق
األىداؼ الًتبوية الىت تشتق من فلسفة آّتمع كطموحاتو َب التنمية كالتقدـ ,كإحداث التطوير النوعي كالكمي َب
ىذه ا١تؤسسات كَب العملية التعليمية كالًتبوية.
تعد اإلدارة الًتبوية اٞتهة العليا الىت تضع السياسة الًتبوية ا١تستمدة من الدكلة كطموحاهتا كتقوـ بتحديد
األىداؼ التعليمية كالًتبوية الىت تًتجم تلك السياسة ,ككضع ا٠تطط الشاملة ٞتميع عناصر العلمية التعليمية
كالًتبوية كيشارؾ َب تنفيذىا مستويات إدارية أدىن مثل اإلدارة التعليمية كاإلدارة اٞتامعية (.كىيب)1975 ,

ثانياً :الهيكل العام لإلدارة التربوية:
يشمل ا٢تيكل العاـ لئلدارة الًتبوية علي ستة أقساـ أساسية  ,ٯتكن تلخيصها ُب األٌب:
 األجهزة ا١تركزية للبحث كالتخطيط كالتنظيم كالتنسيق كالرقابة كالتوجيو كيضم ىذا القسم عددان مناإلدارات العامة كيقوـ بتنسيق أعماؿ كل ٣تموعة من اإلدارات الفرعية كيوجو سياستها كيبت
ُب قراراهتا كيوافق علي اقًتاحاهتا.
-

-

األقساـ كاإلدارات ا١تستقلة ذات الواجبات ا٠تاصة مثل مراكز التوثيق كا١تراكز القومية
للبحث العلمي كاالجتماعي كاالقتصادم كغَتىا الف طبيعة عملها ٖتتم استقبل٢تا عن
اٞتهاز ا١تركزم استقبلالن ماليان كاداريان.
ا١تناطق التعليمية أك إدارات التعليم َب األقاليم أك ا﵀افظات فإف كل كاحدة منها ٯتكن أف
تعترب كزارة للًتبية كالتعليم  ,فتقوـ بوظائف فنية كإدارية مشأّة لوظائف األجهزة ا١تركزية ,
كما ٯتكن أف يكوف ٢تا سلطات من أداء ىذه الوظائف.

-

ا١تدرسة كاٞتامعة ينتهي إليها جهود الدكلة كتتبلور فيها مشركعاهتا كسياستها الًتبوية,
كللمدرسة كاٞتامعة مسئوليات فنية كإدارية توجب االعًتاؼ ٢تا بشيء من االستقبلؿ الذم
يربز شخصيتها كٯتكنها من القياـ بوظيفتها علي أكمل كجو.
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 ا١تعلم كىو عنص ر أساسي َب عملية الًتبية كعنصر ىاـ َب إدارة التعليم  ,كىو مريب لذات اإلنسانيةكتراث ٣تتمعو كموجو اجتماعي كباحث علمي.

-

الطالب ىو الذم يدكر حولو كل شيء كينتهي إليو كل شيء  ,فهو ٤تور العملية الًتبوية,
كمن الضركرم أف يكوف لو َب العملية الًتبوية دكر ا٬تايب كأف يعطى دكران َب تنظيم جامعتو

كقاعاتو)Stephen, 1969,12(.
ثالثاً :مقومات اإلدارة التربوية:

تتمثل ىذه المقومات فيما يلي( :يوسف أمحمد)1171-1160 ,2011 ,
-

التنبؤ كالتخطيط  ,حيث إف لكل عمل إدارم ىدؼ ٬تب بلوغو ككسائل مؤدية إليو ,فإذا
اٗتذ الرئيس اإلدارم قرارا كجب عليو أف ٬تعل قراره كسيلة لبلوغ ا٢تدؼ ا١تنشود ,كىذا القرار
يتطلب التخطيط كالتنبؤ بالنتائج الىت سوؼ تنجم ,فلكل عمل إدارم العديد من التنبؤات
الطريقة الىت ٬تب أف تتبع َب التنفيذ.كىذا كلو يتطلب من الرئيس أف يكوف متصفان بالتخيل
الواسع كالقدرة علي االبتكار كالتجديد٦ ,تا يعٍت التنبؤ كالتخطيط ٫تا ما ينبغي أف يكوف
عليو العمل ُب النظاـ الًتبوم َب ضوء السياسة التعليمية ا١تخططة للدكلة.

-

التنظيم كىو تنظيم الطرؽ كالوسائل كالنشاطات الىت تؤدل إٕب ٖتقيق األىداؼ ا١توضوعة إٕب
كحدات متميزة تتماسك كل كحدة منها ٔتا يشتمل عليو من مفردات متجانسة.

-

ٔتا يعٍت تنظيم العمل طبقان ١تستوياتو كنوعيتو ,كتوفر ما يلزـ ال٧تازه من القول البشرية ا١تدربة
علي العمل ,من حيث ٖتديد كسائل العمل كجب تكوين األجهزة كٖتديد اختصاصاهتاٍ ,ب
تنظيم خطة العمل اليومي كاألسبوعي أك السنوم ٍ ,ب توزيع أجزاء ىذه ا٠تطة علي ا١توظفُت
ْتيث يؤدل قياـ كل منهم باٞتزر ا١تطلوب منو إٕب ٖتقيق ا٠تطة كلها  ,كليس التنظيم ضركريان
قبل مباشرة التنفيذ فقط ,بل من خبلؿ مرحلة التنفيذ كذلك ١تواجهة ا١تشكبلت اٞتزئية الىت
تطرأ خبلؿ تلك ا١ترحلة كإ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة للتغلب عليها.

-

القيادة كاإلشراؼ كالتوجيو كالتأثَت ٦تا يعٍت قيادة الكوادر البشرية ا١تشًتكة َب العمل كاال٧تاز
كفق ا٠تطة ا١توضوعة لو ,كا٧تاز العمل عن طريق اآلخرين كإرشادىم ,كيشًتط َب القيادة أف
تعمل علي كضع ٚتيع الوسائل ا١تتوفرة موضع التنفيذ كذلك بتحريك اٞتهاز اإلدارم حركة
منتظمة كإصدار األكامر كالتعليمات ا١تناسبة ,كيشًتط َب إصدار األكامر أيضا أف تكوف
األكامر كاضحة كمناسبة إلمكانات ا١ترؤكسُت ألف كثَتان من األخطاء الىت تقع َب التنفيذ ال
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تنشأ عن تقصَت ا١ترؤكسُت فقط ,بل تنشأ عن غموض التعليمات ا١توجهة إليهم أك فوؽ
قدراهتم.
-

التنسيق َب تنظيم أجزاء العمل حسب أ٫تيتها كمستواىا كنوعيتها أمر ىاـ لتنفيذ السياسة
ا١ترسومة ,كاليت ىي قواـ العمل كديناميكية العملية اإلدارية ,إذف ..التنسيق ضركرم
للمحافظة علي كحدة العمل ,كالفرؽ بينو كبُت التنظيم ىو انو ضركرم لتقسيم العمل,
كإعطاء كل جزء من أجزائو إٔب موظف ٥تتص علي حُت أف التنسيق ضركرم لتأليف الكل
من األجزاء.

-

ا١تراقبة كالتقوًن حيث يهدفاف إٕب نفس ا١تفهوـ ,إال أف ا١تراقبة أكثر مشوال إذ أهنا مؤشر ١تعيار
قياسي ١تخرجات كنتائج عمل ا١تؤسسة الًتبوية ,كا١تقصود منها ىو تقدًن العمل أثناء األداء
حىت الوصوؿ إٕب األىداؼ ا١توضوعة كالغرض من ا١تراقبة ىو التأكد أف األعماؿ اٞتزئية الىت
يقوـ ّٔا اإلداريوف تسَت سَتا حسنان كفق ا٠تطة ا١ترسومة ٢تم ,كأف كل كاحد منهم يقوـ
بواجبو خَت قياـ  ,حىت إذا قصر َب كاجبو لفت رئيسة نظره إٕب التقصَت كأرشده إٕب التدابَت
الىت ٬تب اٗتاذىا إلصبلح ا٠تطأ كتبلُب اإل٫تاؿ ,كليس علي الرئيس أف يقوـ با١تراقبة بنفسو
بل عليو أف يفوض مساعديو بالقياـ ّٔا ,علي الرئيس ألنو إذا توٕب الرقابة بنفسو شغل ّٔا
عن كاجبو األصلي كىو التخطيط  ,كرسم السياسات كا١تراقبة تكوف ناقصة إال إذا استوفت

الشرطُت التاليُت:
 -1اف تتم َب الوقت ا١تناسب خبلؿ قياـ ا١توظف بعملو.
 -2اف تكوف متبوعة باإلجراءات ا١تباشرة ألنو ال فائدة من جزاء يتخذ بعد فوات األكاف كا١تراقبة ليست غاية
َب حد ذاهتا ,بل ىي ٤ترؾ لنشاط قادـ ,تصحح فيو األخطاء علي ضوء التغذية الراجعة ,كتعاِب أكجو
القصور َب كل خطوات العمل االدارل تقوٯتان ١تساره ٨تو بلوغ األىداؼ بصورة أمثل.
يتضح من خبلؿ ما سبق أف يكوف التوجيو مبلزمان لئلشراؼ علي العمل أثناء األداء كتوجيو ىذا األداء ١تساره
السليم كمتابعة التنفيذ َب ضوء معايَت معينة حىت تكوف ىنالك ضمانات استمرارية األداء بكفاءة ك٧تاح ,كىذا

ٯتكن نضيف مقومان سادسان ١تقومات فايوؿ كىو:
-

اٗتاذ القرار الواعي من ٣تموعة البدائل ا١تطركحة كا١تعرفة تعريفان ,إما اٗتاذ القرار فهو عملية
متتابعة متبلحقة تنتهي َب قرار كاحد أك سلسلة من القرارات ٍ ,ب تبدأ عملية التطبيق كلعل
خطورة القرار تنبع من أنو ٯتثل القانوف أك السياسة الىت ٖتكم القوؿ كتوجو السلوؾ للمؤسسة
كاألفراد.
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إف اٗتاذ القرار يتطلب كاعي كاُب با١تسئوليات كاألىداؼ كقدران كافران من الشجاعة كاألقداـ ,كما يتطلب توُب

اإلحصائيات كا١تعلومات كمقدرة كبَتة علي التحليل ,كىو مسئولية رىينة بنوع اإلدارم كخربتو كٕتاربو كتدريبو
كعبلقاتو اإلنسانية.

رابعاً :أسلوب الممارسة في اإلدارة التربوية( ىند)2011 ,
أف تنظيم العبلقة بُت السياسة ا١ترسومة للتعليم كالتخطيط ٢تا ٍب تنفيذىا ىو ما يسمى بأسلوب ا١تمارسة ُب
اإلدارة الًتبوية ,كالذم تًتكز فعاليتو َب أيدم السلطة العليا للدكلة ,باألسلوب ١تركزم أم اإلدارة ا١تركزية ,أما
األسلوب الذم ٮتفف من ىذا الًتكيز َب اإلدارة كيًتؾ آّاؿ أماـ السلطات اإلقليمية كا﵀لية كيتيح الفرصة
للتعاكف مع األجهزة التعليمية َب سبيل السلطات اإلقليمية كا﵀لية كيتيح الفرصة للتعاكف مع األجهزة التعليمية ُب
سبيل نشر التعليم فقد اصطلحوا علي تسميتو باألسلوب البلمركزم َب اإلدارة الًتبوية.
تتوزع إدارة التعليم علي كل من كزارة الًتبية كالتعليم ا١تركزية كالسلطات اإلقليمية ,أما ا١تظاىر ا١تركزية َب
اإلدارة الًتبوية فإهنا تتمثل َب التإب:
-

تركيز السلطة القيادية للتعليم َب يد الدكلة كمسئولية قومية.

-

إتباع سياسة موحدة علي مستول الدكلة َب التخطيط كالتنفيذ لكل مستويات اإلدارة
الًتبوية.

-

إعداد الربامج كا١تقررات الدراسية ١تراحل التعليم العاـ بأنواعها األكادٯتية كا١تهنية كغَتىا.

-

االعتمادات ا١تالية لتمويل أنواع التعليم.

-

اإلشراؼ علي التعليم كاستخداـ أساليب التقوًن ا١تناسبة كإعداد االمتحانات َب هناية
ا١تراحل التعليمية.

 اختيار كإعداد كتدريب ا١تعلمُت لكل مراحل التعليم العاـ ,ككذلك إعداد القيادات الًتبوية كاإلداريةكالفنية كاإلشرافية للتعليم.
اإلشراؼ اإلدارم علي سلطات التعليم ا﵀لية كاإلقليمية من خبلؿ تنظيماهتا كإدارهتا.
أما ا١تظاىر البلمركزية َب اإلدارة الًتبوية فتتمثل ُب التإب:
-

كجود تنظيمات قيادية كمستويات مسئولة عن التعليم َب مناطقها.
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-

عدـ التزاـ ا٢تيئات ا﵀لية بسياسة معنية ,كلكل إدارة ٤تلية أسلؤّا ا٠تاص َب ٦تارستها
للعمل.

-

لسلطات التعليم ا﵀لية حق إعداد ا١تناىج كالربامج الدراسية ا١تناسبة للمراحل التعليمية الىت
تقع ٖتت مسؤكلياهتا.

-

تقوـ ىذه السلطات ا﵀لية بتحمل األعباء ا١تالية كمسئولية اإلنفاؽ علي التعليم.

-

تقوـ السلطات ا﵀لية باختيار كإعداد كتدريب ا١تعلمُت الذم ٖتتاج إليهم مدارسها.

-

تقوـ السلطات ا﵀لية بإعداد أساليب تقوـ التبلميذ كعقد االمتحانات العامة.

للسلطات ا﵀لية اٟتق َب إف تستعُت باٟتكومة ا١تركزية َب اٞتوانب ا١تالية إذا ٓب يكن لديها
ا١توارد ا١تالية الكافية لتسيَت التعليم.
أما األسلوب الثالث لئلدارة الًتبوية فهو نظاـ الوسط بُت ا١تركزية كالبلمركزية ٦تا يعٍت اف اإلدارة الًتبوية تتوزع
بُت ا١تركزية كالبلمركزية  ,حيث تتوٕب كزارة إدارة التعليم باعتبارىا ا٢تيئة ا١تركزية ا١تسئولة عن التعليم علي ا١تستول
القومي ,فهي الىت تضع السياسة العامة للتعليم كتتوٕب اإلشراؼ عليو كسلطة عليا ,كذلك عن طريق ٣تموعة من
آّالس التعليمية علي ا١تستول ا١تركزم كحلقات اتصاؿ بينها كبُت السلطة ا﵀لية ,ككذلك عن طريق موجهُت
فنيُت يقوموف بعملية التوجيو الفٍت علي ا١تنشات التعليمية كيكتبوف التقارير علي أدائها ٍب يقدموهنا إٕب الوزارة.
أما السلطات ا﵀لية فإهنا ٢تا اٟتق َب التصرؼ ُب بعض األمور التعليمية حس ظركفها كحاجاهتا ,مع كجود
عبلقة ارتباط قائمة باستمرار بُت الوزارة كاإلدارات ا﵀لية كأدكات تنفيذية تباشر العملية الًتبوية كتوجهها ٔتا يتفق
كأكضاع ٣تتمعها ا﵀لي.

خامساً :خصائص اإلدارة التربوية:
تتمثل أىم خصائص اإلدارة التربوية في األتي:
-

أصبحت اإلدارة الًتبوية علمان لو فلسفتو كأصولو كقواعده كأساليبو كطرائقو كمنهجيتو ٦تارستو.

-

تعد اإلدارة الًتبوية العصرية ىي أساس أم تطوير أك ٕتديد للتعليم َب سبيل ٖتقيق أىدافو
كَب سبيل تطور آّتمع كتنميتو الشاملة.

-

اإلدارة الًتبوية اٟتديثة تعتمد علي الدٯتقراطية كعلي العبلقات اإلنسانية كا١تشاركة.
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أف العناية بالعنصر البشرل َب اختياره كتأىيلو كتدريبو تأتى من أكلويات التطوير اإلدارم
ا١تعاصر لئلدارة الًتبوية.
إف اإلدارة الًتبوية نظاـ فرعي من اإلدارة العامة للدكلة كآّتمع.

سادساً :أىمية اإلدارة التربوية:
تتضمن أىمية اإلدارة التربوية فيما يلي:
-

ىي إحدل األدكات الرئيسية َب ٧تاح كتقدـ النظاـ الًتبوم بكاملو كا١ترىونة ّتودة اإلدارة
كقدرهتا علي القياـ ٔتهامها.

-

الطلب االجتماعي ا١تتزايد علي التعليم ,األمر الذم يؤكد اٟتاجة إٕب إدارة الًتبية كالتعليم
العإب.

-

التطور الكبَت كالسريع َب التقانات كاالتصاالت كتفجر ا١تعارؼ كا١تعلومات .

-

الدكر ا١تهم لئلدارة َب ترٚتة األىداؼ كالفلسفة الًتبوية إٕب كاقع علمي.

-

كوهنا أداة أساسية متصلة بالتعليم العإب.

سابعاً :الهياكل التنظيمية لإلدارة التربوية)Ferreira,& Erasmus, 2009 (:
لئلدارة الًتبوية ىياكل تنظيمية متعددة تبعان ١تستويات معينة كىى تتمثل ُب األٌب:
 رسم السياسات التعليمية العامة. اٗتاذ القرارات الًتبوية الىت توجو التعليم. كضع ا١تيزانية العامة للتعليم كتوفَت ا١تاؿ البلزـ لتنفيذىا. كضع التخطيط الًتبوم كأنظمتو العامة.-

تشجيع البحوث الًتبوية لتحقيق الدفع العلمي.

 السعي لتحقيق دٯتقراطية التعليم لكل أبناء الوطن دكف ٘تييز. التنسيق بُت مراحل التعليم ا١تختلفة. االىتماـ بنمو مستويات التعليم عامة.| 124
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تعيُت الفنيُت كا١تختصُت َب النواحي الفنية كإدارة التعليم ككضع ا١تناىج كتأليف الكتب
ا١تدرسية ٞتميع ا١تراحل التعليمية العامة كما يتعلق ّٔا من كسائل كتقوًن.

أ -علي المستوى اإلقليمي:
حينما زاد عدد السكاف كاتسع العمراف كازداد اإلقباؿ علي التعليم كإتهت الدكؿ ٨تو نظم ٘تكنها من توفَت
فرص التعليم ألبنائها ,فكرت الدكؿ َب تنويع مستويات اإلدارة التعليمية كالعمل علي ٖتقيق التوازف بُت أجزاء
القطر الواحد َب توزيع ا٠تدمات التعليمية ,كمن ىنا كاف ا١تستول اإلدارم اإلقليمي للتعليم ٗتتص باالٌب:
 تنفيذ السياسة التعليمية العامة للدكلة. تدبَت بعض أك كل االعتماد ا١تإب البلزـ لئلنفاؽ علي التعليم َب ا١تستول اإلقليمي.-

إنشاء كإدارة كتوجيو كمتابعة مدارس ا١تراحل ا١تختلفة َب اإلقليم.

-

العمل علي النهوض بآّتمع ا﵀لي ثقافيان كاجتماعيان.

-

ب-

خلق قنوات االتصاؿ بُت آّتمع كا١تدرسة حىت يتوفر اٞتو ا١تناسب كا١تبلئم للتعاكف ا١تتبادؿ بُت
ا١تدرسة ك٣تتمعها.

علي المستوى المحلي:

ىو أدىن ا١تستويات َب تنظيمات اإلدارة الًتبوية من حيث تقسيماتو كأجهزتو العاملة َب شئوف التعليم ,كىو
أقلها نسبيان َب ٖتمل األعباء كا١تستويات األساسية َب إدارة التعليم.
كيتمثل مسئوليات ىذا ا١تستول ُب اليت:
 تنفيذ سياسة اإلقليم التعليمية ا١ترسومة. اإلشراؼ علي ا١تؤسسات التعليمية ا١تختلفة َب ا١تنطقة. اإلسهاـ بقدر اإلمكاف َب االعتمادات ا١تالية للتعليم. -تنفيذ ا٠تطة التعليمية الىت تقرىا الدكلة أك السلطة اإلقليمية من مناىج كمقررات دراسية.

ثامناً :وظائف اإلدارة التربوية)Al Waleed, 2010, 72-75(:
 -1األعمال اإلدارية:

أم األعماؿ الىت تقوـ ّٔا كزارة الًتبية كالتعليم إلدارة شئوف ا١توظفُت كتعينهم كصرؼ مرتباهتم كترقيتهم

كنقلهم كمنحهم األجازات كتسجيل خدماهتم كإحالتهم علي ا١تعاش.
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ما تشتمل علي إعداد ا١تيزانية كاإلشراؼ علي األبنية ا١تدرسية كصيانتها كاإلشراؼ علي نظاـ ا١تدارس كضبط
أمورىا كٕتهيزىا ٔتا ٭تتاج إليو من لوازـ كأدكات ككتب كأجهزة  ,كمن شركط التنظيم اإلدارم أف يكوف َب كزارة
الًتبية كالتعليم أقساـ إدارية مطابقة ألقساـ التعليم َب مراحلو كأنواعو كحاجاتو كأف يكوف ٢تذه األقساـ
اختصاصات ٤تددة.
يوجد ثبلثة مبادئ البد من مراعاهتا َب التنظيم اإلدارم:
 أف تكوف اختصاصات كل كظيفة مستقلة عن اختصاصات غَتىا. أف تكوف اختصاصات كل الوظائف متعاكنة كمتكاملة. أف تكوف مسئوليات ا١توظفُت متناسبة مع سلطاهتم.كمن شركط النظاـ اإلدارم السليم أف يكوف مرنا كمتطوران يواجو ا١تشكبلت الىت تعًتض سبيلو ُب يسر ,كأف

تكوف أىدافو ٤تددة ككسائلو كفيلة بتحقيق ىذه األىداؼ ,كأف يكوف ٚتيع ا١توظفُت اإلداريُت ملمُت بقواعد
العمل ا١تامان جيدان ,كأف تكوف حدكد كظائفهم كاختصاصاهتا كعبلقاهتا بغَتىا كاضحة َب أذىاهنم ,كَب سبيل ذلك

٬تب تشجيع ا١توظفُت اإلداريُت علي معرفة التعليمات كالنظم حىت ٭تيطوا ٔتا ىو مطلوب منهم.

 -2األعمال الفنية:
أم رسم سياسة التعليم ككضع ا٠تطط كا١تناىج كإجراء البحوث الًتبوية كدراسة الطرؽ كاختيار الكتب كاقًتاح
النظم كٖتليل الوظائف كٖتديد اختصاصاهتا  ,كما يشًتط أف تكوف متفقة مع األىداؼ القومية العامة كاألىداؼ
االقتصادية كاالجتماعية ,كالبد من رسم ىذه السياسة من كجود قيادة قوية للًتبية تتوٕب دراسة حاجات الفرد
كآّتمع كتضع ا٠تطط كا١تناىج علي ٨تو ٭تقق ا١تبلئمة بينها كبُت األىداؼ القومية من جهة أخرل.

 -3أعمال التوجيو والمراقبة:
يتوٕب ىذه األعماؿ موجهوف فنيوف يشرفوف علي تطبيق ا١تناىج كا٠تطط كالتعليمات كالتوجيهات كيتولوف
إسداء النصح كاإلرشاد إٕب ا١تعلمُت ,كيضعوف التقارير عن سَت التعليم َب ٥تتلف مناطق القطر ,كمن أىدافها
تتمل ُب التإب:
 أف يسهم ا١توجهوف َب إعداد الوسائل كاٗتاذ التدابَت اليت تيسر ا١تعلمُت النجاح َب ٖتقيق رسالتهم. أف يبذؿ ا١توجهوف كل ما ُب كسعهم ٠تلق جو من التفاىم كالتعاطف كاالحًتاـ ا١تتبادؿ بُتا١تدرسُت كأكلياء األمور كأفراد آّتمع اآلخركف.
| 126

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

تاسعاً :مؤسسات التعليم العالي:
إف ٖتوؿ التعليم العإب من نشاط ٤تدد إٕب جهد كبَت ُب حجمو كطاقتو كأىدافو كمسؤكلياتو ,كالذم أدل إٕب
بركز إتاىات ىامة مثل تكافؤ الفرص التعليمية كحقوؽ ا١تواطنُت َب التعليم ,كالنهوض ٔتستول التعليم ك٤تتواه
كربطو باٟتياة ,كتوجيهو لسد حاجة آّتمع من العمالة علي شىت ا١تستويات باإلضافة إٕب تكوين ا١تواطن اٞتدير
القادر علي مواجهة ٖتديات العصر بفعل التغيَت كالتطوير٦ ,تا أدل إٕب إعادة النظر ُب اإلدارة التعليمية كخاصة
اإلدارة الًتبوية اٞتامعية كتطويرىا ٔتا يتبلءـ ىذه ا١تتغَتات ,كإف مغزل ىذا ا١تنظور التارٮتي ىو توضيح مدل
االىتماـ الذم ًب إعطاؤه إلدارة مؤسساتنا ,فاليوـ يوجد مستول فهم كتزايد كجذرم من التفاعل بُت التقنية
كا٢تياكل التنظيمية ,ككظائف األعماؿ كمتطلبات زبائننا اٞتديدة ,كما أصبحت مؤسسات التعليم العإب تعاىن من
ضغوط سوقية حادة كمن ضعف ال نظَت لو من مصادر متنوعة لكي تصبح أكثر مساءلة فسارعت كثَتان من

اٞتامعات إٕب كضع برامج إعادة تصميم األعماؿ كالتجديد اإلدارم بالبحث عن اٞتودة كبرامج خدمة الزبائن
كإرضائهم  (.دياناجى)26-25 ,2006 ,

عاشراً :إدارة مؤسسات التعليم العالي:
إف إعطاء األكلوية ُب الربامج لتطوير النظم التعليمية للتجديد كالتحديث اإلدارم مطلب ال توص بو دركس
ا١تاضي فقط بل توجهو ما تعانيو ىذه النظم من أكضاع إدارية تصل إٕب ضركرة التفكَت ١تواكبة التطورات اٟتاصلة
َب التعليم كإتاه سياستو خبلؿ السنوات األخَتة ,كمسايرة التطور اٟتاصل َب علوـ اإلدارة كالتكنولوجيا اإلدارية
اٞتديدة كاالستفادة من نتائج ىذه العلوـ كأدكات ىذه التكنولوجيا ّٔدؼ تطوير نفسها أك التغلب علي
مشكبلهتا كفتح الطريق أك التمهيد للتطورات التعليمية ا١تنتظرة مستقببلن (.ىاين)312 ,2001 ,
إدارة اٞتامعة ركيزة أساسية من ركائز النظاـ التعليمي العتماده عليها َب توطيد باقي النظم با١تؤسسة
اٞتامعية ,كم ا أف لئلدارة مسؤكلية عظيمة ٮتاؼ منها الذين يدركوف حجم ىذه ا١تسؤكليات فأزمة اإلدارة اٞتامعية
تواجو ٖتديات منها ٖتديات كامنة كاألمراض التنظيمية كاإلدارية كاليت أطلق عليها مسميات كثَتة منها "
بَتكبلثولوجى" كىو مصطلح يعٍت أف بعض الظواىر السلوكية كاإلدارية كالتنظيمية قد تعاىن من مشكبلت تتعلق
بالقوانُت كاللوائح كأساليب كطرؽ األداء ككذلك األفراد ,كبالرغم من أف بعض اٞتامعات أخذت بأ٪تاط إدارية
معاصرة َب اإلدارة اٞتامعية كبالرغم من ٘تيز ىذه األ٪تاط بكوهنا أساليب متداخلة كمتشابكة ,كال ٯتكن تفضيل
٪تط علي أخر ,كىذا ما يعكس فن القيادة اٞتامعية الرشيدة (.بوحنية)158 ,2009 ,
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احدى عشر :حالة اإلدارة التربوية الجامعية ودور أعضاء ىيئة التدريس:
إف إدارة جامعة ديإب ال ٗتتلف عن أبعاد األزمة ا١تشار إليها كما أف ىناؾ مشاركة لؤلساتذة َب ا٢تياكل
اإلدارية كيًتأسوف ا٢تياكل االستشارية  ,فالنشاط اٞتامعي يتميز بازدكاجية تنظيمو تفرض نشاطات التسيَت اإلدارم
تنظيمان عموديان للسلطة ,بينما ٖتتاج النشاطات البيداغوجية كالعلمية إٕب بنية أفقية للمشاركة ,فا١تؤسسة اٞتامعية
تعترب ا١تؤسسة ا١تفضلة الىت من خبل٢تا تفكر آّتمعات ا١تعاصرة َب ذاهتا كتقوـ بتوضيح ٦تارستها كالتحكم أيضان َب

تنميتها الفكرية كا١تادية ,فالتسيَت اٞتامعي يتضمن ال مركزية السلطة مفضبلن ا٢تيئات األفقية للمشاركة كللتسيَت
اٞتماعي بالنسبة للعبلقات ا٢تَتاركية العمودية ,كإف إعادة إنعاش ىذه آّاالت للمشاركة كالتشاكر  ,كإعادة
تنظيمها بط ريقة أفقية كمراكز قوية للتحليل ,للتقوًن كللمصادقة كاالقًتاح فهي أساسية لتسيَت اٞتامعية كنظاـ
مستقل يتحكم َب مصَته ,كما تؤسس السلطة الشرعية َب اٞتامعة أيضان علي اإلقناع ال علي األمر ,فاف إدارة
مؤسسات التعليم العإب ىي إدارة تتميز بنظاـ ىرمي ,مركزم ٭تصر تسيَت اٞتامعات َب إطارات قانونية ضيقة,

فا١تؤسسة اٞتامعية توجد َب الواقع َب كضعية التسيَت كغياب اٗتاذ القرار كالتقييد الذم يعقم سَتىا ,كإف الًتاكم
ا١تعقد للمشاكل خلق لدل األسرة اٞتامعية إحساس باإلحباط كبا١تلل كٔتواقف عدـ االلتزاـ كاالنطواء علي
الذات.

** الدراسة الميدانية:
* مجتمع الدراسة:
أجريت الدراسة ُب جامعة ديإب ,كتكونت عينة الدراسة من  33مفردة ًب اختيارىم من ٣تموع أعضاء ىيئة
التدريس ا١تنتمُت للجامعة  ,كقد اختَتت العينة الحتوائها علي التخصصات الىت تضمن إدراؾ أعضائها للمفاىيم
الواردة َب استبيا ف البحث ٦تا يساعد َب االجابة علي األسئلة ا١تطركحة َب البحث اٟتإب ,حيث ًب ٚتع البيانات
من السنة اٞتامعية .2019 /2018
ك٢تذا الغرض اعتمد الباحث علي دراسة ا١تفاىيم كا١تهارات كآّاالت ا١تتعلقة با١تنظمات بشكل عاـ كمؤسسات
التعليم العإب بشكل خاص ,كمراجعة العديد من الدراسات ا٠تاصة بالتعليم العإب اٞتامعي كاٞتودة  ,كإدارة
اٞتودة  ,كاإلدارة الًتبوية اٞتامعية  ,كما أكصت بو ا١تؤ٘ترات كالندكات الىت عقدت بشأف تطوير كٖتديث التعليم
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العإب كإدارتو ,كاستطبلع أراء بعض ا٠ترباء كاألكادٯتيُت حوؿ تصوراهتم من أجل ٖتديد ا١تشكلة كمناقشة ا١تفاىيم
الرئيسية َب اإلدارة من أجل ٖتديد ا﵀اكر ك٣تاالت إدارة اٞتامعات.
قاـ الباحث باستطبلع أراء األساتذة خاصة ٦تن مارسوا اإلدارة كاإلداريُت كطلب منهم ٖتديد السمات
كا٠تصائص الىت تتصف ّٔا اإلدارة الًتبوية اٞتامعية كاليت تندرج ٖتت آّاالت السالفة الذكر حسب تصورىم بناء
علي رأل ا٠ترباء كمن خبلؿ األدبيات با١تشكلة فقد توصل الباحث إٕب ٖتديد آّاالت ذات الصلبة بالبحث
كٯتكن أف تتوزع عليها ٤تاكر البحث كىى مرتبة علي النحو التإب:
األول :تتضمن كصفان لؤلكضاع األكادٯتية كاإلدارية من كجهة نظر ىيئة التدريس كتتكوف من  21سؤاالن.
الثاني :عبلقة اإلدارة الًتبوية اٞتامعية ّٔيئة التدريس ,كتتكوف من  31سؤاالن.
ًب ضبط االستبانة مستخدمان مقياس ليكرت ثبلثي لتقييم ا٠تصائص اآلتية:
موافق (٤ ,)3تايد( ,)2غَت موافق( ,)1بعد التأكد من صدؽ األداة كثباهتا ككزع الباحث االستبانة األكٕب
كا١تكونة من ٤تورين كطلب من أعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت إعطاء درجة ا١توافقة علي فقرة من الفقرات  ,كٚتع
الباحث ردكد ا١تشاركُت ك٘تت معاٞتتها كاخذ ٚتيع ا١تبلحظات بعُت االعتبار.

** المنهج المتبع فى البحث:
اعتمد الباحث علي ا١تنهج الوصفي التحليلي ,كاعتمد علي األٌب:
 الدراسة األدبيات كاالطبلع علي ا١تراجع كالدكريات األجنبية كالعربية كاألْتاث كتقارير ا١تؤ٘ترات الىتٗتص البحث كالدراسات السابقة ذات العبلقة با١توضوع.
 توفَت البيانات ا١تطلوبة للدراسة ا١تيدانية كا١تقاببلت مع ا١تسئولُت بإدارة اٞتامعة كأعضاء ىيئةالتدريس
 -تصميم استمارة استقصاء توجو إٕب عينة من ىيئة التدريس ,كٖتليل اإلجابات كبيانات ا١تستقصيُت

منهم لعمل اإلحصاءات البلزمة الختيار الفركض ,كانقسمت االستبانة إٕب ٤تورين :األول
يتعلق بوصف األكضاع األكادٯتية اإلدارية من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس ,.أما الثاني

 :يتعلق بوصف العبلقة بُت أعضاء ىيئة التدريس باإلدارة الًتكية اٞتامعية.
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** صدق وثبات األداة:
للتأكد من صدؽ أداة البحث استعنت بسبعة من ا﵀كمُت ٦تن ٢تم دراية با١تنهجية كخربة َب التعليم كاإلدارة ,
كقد اعتمادنا الفقرة الىت ٖتصل علي موافقة ٜتسة ٤تكمُت كحد أدىن ,كذلك للحصوؿ علي الفقرات األكثر دقة
كموضوعية كارتباطان بآّاالت كا﵀اكر الىت ٘تثل اإلدارة ا١تأمولة  ,كللتأكيد من ثبات أدكات البحث  ,قاـ الباحث
ْتساب معامل االتساؽ الداخلي باستخداـ معامل الفا كرنباخ:

 ا﵀ور األكؿ :كصف األكضاع األكادٯتية التعليمية ,حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرنباخ 0,924 ا﵀ور الثاين :كصف عبلقة اإلدارة الًتبوية اٞتامعية ّٔيئة التدريس ,حيث بلغت قيمة معامل الفاكرنباخ 0,954

** مناقشة نتائج البحث:

المحور األول :كصف األكضاع األكادٯتية كاإلدارية من كجهة نظر ىيئة التدريس:
المتوسط

االنحراف
المعٌاري

النتٌجة

التسلسل

الفقرات

موافق

1

هناك خدمات جامعٌة ( االجتماعٌة -الصحٌة -السكنٌة) تتوافق مع 2,66
حاجات هٌئة التدرٌس

00,701

2

هناك دعم مادي وأدبً ألعضاء هٌئة التدرٌس ٌساعد علً التفرغ 2,50
العلمً الكامل.

00842

موافق

3

هناك تنسٌق متواصل ومتكامل بٌن األقسام العلمٌة ومراكز 2,44
البحث العلمً.

00959

موافق

4

هناك كفاٌة إلمكانٌات البحث العلمً الدائم المادٌة والبشرٌة.

2,41

00,837

موافق

5

نظم التقٌٌم وأداء الطالب ٌتماشً ومستوى القدرات ومتطلبات 2,31
التطوٌر.

00,896

محاٌد

6

هناك تكامل بٌن خطط الدراسات العلٌا والبحوث العلمٌة فى 2,31
المجتمع.

0,780

محاٌد

7

طرق وأسالٌب التدرٌس تتماشً واالحتٌاجات المستقبلٌة.

2,25

00,950

محاٌد

8

هناك أسالٌب تناسب بٌن أعداد أعضاء هٌئة التدرٌس وعدد 2,19
الطالب.

00,896

محاٌد

9

هناك تلبٌة من القطاعات األخرى لنداء الجامعة إلتاحة الفرص 2,16
التدرٌبٌة للطلبة.

00,847

محاٌد

10

وجود معاٌٌر اللتحاق الطلبة بالتخصصات تتوافق مع إمكانٌات 2,09
الطلبة العلمٌة.

00,928

محاٌد

11

المناهج والبرامج والمقررات الجامعٌة تساهم بشكل فعال فى 2,00

00,916

محاٌد
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تحقٌق التحدٌث المتواصل.
12

هٌاكل وأنماط التعلٌم الجامعً قائمة علً أساس الربط والمزج 1,97
بٌن الدراسة النظرٌة والتطبٌقٌة.

00,933

محاٌد

12

هناك تطوٌر مستمر ألعضاء هٌئة التدرٌس.

1,97

00,933

محاٌد

14

اختٌار األساتذة ٌتفق مع احتٌاجات كل كلٌة.

1,94

00,914

محاٌد

15

تحدٌد األهداف ٌتم علً أساس منهج علمً وتخطٌط استراتٌجً.

1,91

00,928

محاٌد

16

هناك توافق بٌن تخصص األستاذ الجامعً والبرامج والمقررات 1,91
الجامعٌة.

00,928

محاٌد

17

هناك اهتمام بالدراسات ما بعد التدرج والبحث العلمً ٌساٌر 1,88
التطور الحاصل.

00,942

محاٌد

18

التنسٌق الدائم والسوق.

1,78

00,870

محاٌد

19

هناك رقٌة مستمرة ألعضاء هٌئة التدرٌس.

1,75

00,803

محاٌد

20

التحسٌن المستمر

1,72

00,851

محاٌد

21

رغبات المستفٌدٌن.

1,56

00,840

محاٌد

يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ السابق بأف العبارة رقم ( )7احتلت ا١ترتبة األكٕب ٔتتوسط حسايب  2,66كاليت
تنص علي " ىناؾ خدمات جامعية( اجتماعية -صحية -سكنية )..تتوافق مع حاجات ىيئة التدريس ,كىذا
يربىن علي أنو َب كثَت من اٟتاالت ا٠تاصة باٞتامعات العراقية يكوف اٟتديث عن اٞتانب االجتماعي ٭تتل
الصدارة قبل اٞتوانب األخرل ,كلعل من منطلق أف توفَت ما ٖتتاجو ىيئة التدريس سيساىم ال ٤تالة َب ٖتسُت
باقي اٞتوانب كَب مقدمتها التعليم كالبحث العلمي من جهة ,كالنظرة السائدة كىي النظرة االجتماعية كتأثَتاهتا
علي باقي اٞتوانب حىت ٧تد أحيانان أف اٞتانب االجتماعي يعلو فوؽ اٞتانب القانوين ,لنشعر أحيانان أننا َب
مؤسسة اجتماعية كليست تعليمية كْتثية ,كمن األفضل أف يقابل ىذا االىتماـ با٠تدمات اٞتامعية عطاء تعليمي
كْتثي يتوافق كتطلعات آّتمع اٟتضاريةٍ ,ب العبارة رقم ( )8كاليت تنص علي  :أف ىناؾ دعم مادم كأديب
ألعضاء ىيئة التدريس يساعد علي التفرغ العلمي الكامل" ,كىذا السؤاؿ يطرح نفسو" ىل ٢تذا الدعم تأثَت علي
منتج ا١تؤسسة اٞتامعية؟ ,تليها العبارة رقم ( )17كاليت ٤تتواىا أف ىناؾ تنسيق متواصل كمتكامل بُت األقساـ
العلمية كمراكز البحث العلمي ,كتليها العبارة رقم ( )16كاليت تنص علي " ىناؾ كفاية إلمكانات البحث
العلمي الدائم ا١تادية كالبشرية"كتليها " نظم التقييم كأداء الطبلب يتماشي مع مستوم القدرات كمتطلبات
التطوير" ,كمن ا١تبلحظ َب العبارات الثبلثة السابقة الذكر ٧تدىا تتحدث عن ا٠تدمات اٞتامعية كإشارة
إلمكانات ا١تادية كالبشرية ا١تخصصة ١تواجهة حاجة ا٢تيئة التدريسية ككدعم مادم كأديب ٢تا ,كما أف ىناؾ تنسيق
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مستم ر كمتواصل ,كأف أداء الطبلب يتماشي مع مستول القدرات كمتطلبات التطوير كىذا َب رأم ما يثبت
الفرضية األكٕب الىت تنص علي" اف ا١تؤسسة اٞتامعية مستوم لباس بو من اإلمكانات ا١تادية كالبشرية ,النظم ,طرؽ
عمل تؤىلها ألداء دكرىا اٟتضارم كجعلهما َب خدمة آّتمع.
أما ا١ترتبتُت األخَتتُت العبارة قم ( )14كرقم ( )6علي التوإب" ىناؾ اىتماـ بالدراسات ما بعد التدرج
كالبحث العلمي يساير التطور اٟتاصل " التنسيق ا١تستمر ,:كىناؾ ترقية مستمرة ألعضاء ىيئة التدريس "
التحسُت ا١تستمر -رغبات ا١تستفيدين" ىاتُت العبارتُت ال ٧تد٫تا أقل أ٫تية من سابقتهما ّٔدؼ االىتماـ
بدراسات ما بعد التدرج كالبحث العلمي كجعلهما يسايراف التطور اٟتاصل كألف مرحلة ما بعد التدرج كاليت علي
العموـ نقوـ فيها بإعداد باحثي ا١تستقبل ,كتوجيو البحث كربطو بالقطاع اإلنتاجي كا٠تدماٌب كالبحث َب
مشكبلت آّتمع كمعاٞتتها ,فيجب أف تتميزا بالتحسُت ا١تستمر كإعطاء أ٫تية لرغبات ا١تستفيدين إف كنا نتجو
٨تو األخذ بالنوعية كليس الكم فقط  ,كما أصبح اٟتديث عن اٟترية األكادٯتية إذ تشَت ا١تعطيات إب أ٫تية اٟترية
األكادٯتية كالبحث العلمي باعتبار أف كل ما ضاقت اٟتريات العامة كتقلصت ا١تمارسات الدٯتقراطية ككثرة
تدخبلت الدكلة َب شؤكف كقضايا اٞتامعة إال كابتعدت اٞتامعة عن ١تشاركة َب الشأف العاـ ككلما ضاقت اٟترية
األكادٯتية كتقلص فعلها ضاؽ معها البحث العلمي كتقلص مردكده كابتعد عن مهامو كرسالتو ,لذلك ٯتكن القوؿ
بأف اٞتو األكادٯتي البلئق با١تؤسسة اٞتامعية ٬تب أف يتصف بااللتزاـ باحًتاـ اٟترية األكادٯتية لؤلعضاء اآلخرين
َب آّتمع األكادٯتي ,كضماف ا١تناقشة السليمة لآلراء ا١تعارضة ,كإف ٕتسيد اٟترية األكادٯتية يتطلب استخداـ
ىذه اٟترية بطريقة تنسجم مع التزاـ قاعدة علمية  ,كىي التوجو إٕب البحث الصادؽ عن اٟتقيقة ,كما ينبغي
إجراء البحث العلمي كالتعليم ك ا١تنح الدراسية ٔتا يتماشي ٘تامان مع ا١تعايَت األخبلقية كا١تهنية ,كينبغي عند
االقتضاء كاالستجابة للمشاكل ا١تعاصرة الىت تواجو آّتمع كاٟتفاظ علي الًتاث التارٮتي كالثقاُب للعآبٔ ,تا يثبت
الفرضية الثانية كىي تن ص علي " أف ىناؾ قلة اىتماـ ّٔيئة التدريس ٭توؿ دكف السماح ٢تا بأف تلعب دكرىا
ا﵀ورم ,باإلضافة إٕب نقص التنسيق مع باقي األطراؼ الفاعلة.
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** المحور الثاني:عالقة اإلدارة التربوية الجامعية بهيئة التدريس:
االنحراف
المعٌاري

المتوسط
الحسابً

النتٌجة

التسلسل

الفقرات

موافق

1

تقوم اإلدارة بتقٌٌم األساتذة علً كافة المستوٌات وفقا ً لفاعلٌتهم 00,619
وقدرتهم علً إنجاز األعمال والوفاء بها دون النظر إلً توقٌت
تنفٌذها.

02,56

2

تتبع اإلدارة برامج تدرٌبٌة علً كافة مستوٌات األساتذة لتحسٌن 00,803
مستوٌات األداء المتعلقة بالجودة.

02,53

موافق

3

تدرك اإلدارة بأنه من األفضل أن ٌشعر األستاذ بالمتعة فى عمله 00,903
ولذلك تبذل اإلدارة كافة جهودها للتعرف علً مواهب العاملٌن
وخصائصهم وسماتهم ولٌس مجرد تحفٌزهم مادٌا ً إلنجاز األعمال.

02,50

موافق

4

تعمل اإلدارة علً خلق مناخ تنافسً بٌن األساتذة كوسٌلة لدفعهم 00,878
إلنجاز األعمال وحل المشكالت.

02,44

موافق

5

تستعٌن اإلدارة باألفكار والطرق واألسالٌب الغٌر تقلٌدٌة فى 00,716
مواجهة مشكالت الجودة.

03,44

موافق

6

تؤمن اإلدارة بأن تنمٌة المهارات الفردٌة لدى األساتذة تؤدى إلً 00,787
نتائج أفضل من إتباع أسلوب فرق العمل.

02,36

موافق

7

تقوم إدارة الجامعة بتشجٌع ودعم جمٌع األفكار المتعلقة بتحسٌن 00,745
الجودة مهما كان مصدرها.

02,34

موافق

8

تشجع اإلدارة فى الجامعة األساتذة علً المشاركة فى اتخاذ 00,888
القرارات واالشتراك فى كل نواحً التغٌٌر ابتداء من أول التفكٌر
فٌه حتى تنفٌذه.

02,28

محاٌد

9

توجد بالجامعة معاٌٌر دقٌقة الختٌار األساتذة بما ٌتفق مع احتٌاجات 00,842
الخدمة التعلٌمٌة.

02,25

محاٌد

10

هناك ارتباط للمناهج بالبٌئة مما ٌثرى شخصٌة المتعلم مما ٌزٌد فى 00,920
فعالٌة التعلٌم.

02,16

محاٌد

11

تدرك اإلدارة الجامعٌة بأن األساتذة تتوفر لدٌهم القدرة علً تحمل 00,942
المسؤولٌة والرغبة فى التطوٌر لذلك فهً تعمل علً تدعٌم هذه
الصفات لدٌهم.

02,12

محاٌد

12

هناك جودة فى المناهج الدراسٌة ( األسلوب -المستوى -الطرٌقة).

00,982

02,06

محاٌد

13

تؤمن اإلدارة بأن معظم المشكالت التى تتعلق بمستوى جودة الخدمة 00,914
المقدمة لألستاذ تكون بسبب انخفاض مستوى أداء العاملٌن فقط لذلك
فهً تري أن إدخال النظم اآللٌة والحاسب اآللً ٌساهم فى حل هذه
المشكالت.

02,06

محاٌد

14

هناك تأثٌر مباشر لإلنتاج العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس علً 00,933
المحٌط الداخلً والخارجً للجامعة.

02,03

محاٌد

15

تدرك اإلدارة الجامعٌة بأهمٌة األخذ بمفهوم العمٌل الداخلً بمعنى 00,740
أن اإلدارات واألقسام الداخلٌة عمالء لبعضهم البعض.

02,03

محاٌد
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16

تناقش اإلدارة الجامعٌة فى جمٌع األحوال صحة القٌم واألفكار 00,842
الجدٌدة مع األساتذة وال تجد أي غضاضة فى أن ٌوجه إلٌها األساتذة
أي نقد ألرائها وأفكارها.

02,00

محاٌد

17

توفر اإلدارة الجامعٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم مما ٌتٌح 00,896
لهم فرصة المشاركة واإلسهام العلمً فى الداخل والخارج.

01,81

محاٌد

18

تقدٌر االحتٌاجات فى أعضاء هٌئة التدرٌس ٌغلب علٌه الطابع 00,827
العلمً ( تحلٌل وتقدٌر عبء العمل واالتجاه نحو النمو).

01,66

غٌر موافق

يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ السابق أف ٤تور عبلقة اإلدارة الًتبوية اٞتامعية بأعضاء ىيئة التدريس بأف الفقرات
ا١تتصدرة ىي الفقرة( ,)2ك( )7ك( ,)6( ,)4ك( ,)10فالعبارة األكٕب تنص علي " أف اإلدارة تقوـ بتقييم
األساتذة علي كافة ا١تستويات كفقان لفاعليتهم كقدرهتم علي إ٧تاز األعماؿ كالوفاء ّٔا دكف النظر إٕب توقيت

تنفيذىا  ,ففي اٟتقيقة أف تقييم أعضاء ىيئة التدريس علي كافة ا١تستويات كفقان للفعالية كالقدرة لعنصر مهم
كيدخل ضمن متطلبات التحسُت ا١تستمر كضماف اٞتودة َب ا٧تاز األعماؿ ا١توكلة ٢تم كالوفاء ٔتا يطلب منهم,
كلكن يتطلب النجاح َب ىذه العملية " التقييم" ربطها بالعامل الزمٍت َب تنفيذ ىذه ا١تهاـ ٦تا يساعد علي ربح
الوقت كتقليص التكاليف َب ٖتقيق األىداؼٍ ,ب عبارة " تتبع اإلدارة برامج تدريبية علي كافة مستويات األساتذة
لتحسُت مستويات األداء ا١تتعلقة باٞتودة  ,كما أهنا ال تدرؾ بأنو من ا١تفضل أف يشعر األستاذ با١تتعة َب عملو,
كلذلك ٧تدىا تبذؿ كافة جهودىا للتعرؼ علي مواىب العاملُت كخصائصهم كٝتاهتم كليس ٣ترد ٖتفيزىم ماديان
إل٧تاز األعماؿ ,كتعمل علي خلق مناخ تنافسي بُت األساتذة كوسيلة لدفعهم إل٧تاز األعماؿ كحل ا١تشكبلت
مستعينة َب ذلك باألفكار كالطرؽ كاألساليب ا١تناسبة ١تواجهة مشكبلت اٞتودة ,كمن ا١تبلحظ من التقييم
كالتدريب كخلق جو منافسة بالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس ّٔدؼ إ٧تاز األعماؿ سواء كانت تعليمية أك ْتثية َب
كقت مناسب ك٘تاشيان كمتطلبات ا﵀يط الداخلي ٦ ,تا نشعر من خبلؿ النصوص ا١تنظمة ٢تذه ا١تهاـ أك األساليب
كالطرؽ ا١تساعدة َب ذلك ,كىذا يثبت الفرضية الثالثة كيربىن علي صحتها كالقائلة" إف اإلدارة تدرؾ جيدان أ٫تية

الدكر الذم تؤديو أعضاء ىيئة التدريس لذا تعمل علي هتيئة اٞتو ٢تا كبتمكينها ٦تا ٖتتاجو".

أما بالنسبة لثبلث الفقرات األخَتة فكانت رقم( )12كتنص علي " اإلدارة اٞتامعية ُب ٚتيع األحواؿ صحة
القيم كاألفكار اٞتديدة مع األساتذة كال ٕتد أم غضاضة َب أف يوجو إليها األساتذة أم نقد ألرائها كأفكارىا",
ٍب الفقرة رقم ( )14ك( ) 13ك تنص علي " توفر اإلدارة تقدير االحتياجات َب أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنيهم
٦تا يتيح ٢تم فرصة ا١تشاركة كاإلسهاـ العلمي َب الداخل كا٠تارج ,كتقدير االحتياجات َب أعضاء ىيئة التدريس
يغلب عليو الطابع الع لمي ٦ ,تا يدؿ علب اف التساؤؿ ا١تطركح كالتعلق با٢تدؼ ا١توحد كٖتقيق اٞتودة يتجسد,
كعلي الرغم من كل ما سطرتو خبلؿ الًتكيز علي أعضاء ىيئة التدريس كعبلقتها باإلدارة ,كىذا ما يثبت الفرضية
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الرابعة كيربىن علي صحتها كىي أنو لدل اإلدارة اٞتامعية قلة إدراؾ بوضع رسالة ا١تؤسسة اٞتامعية فوؽ كل
االعتبارات٦ ,تا يًتجم ضعف الًتكيز علي أ٫تية االبتكار لدل ٥تتلف ا١تستويات اإلدارية.

** الخاتمة:
التحوؿ ضركرم كونو يهدؼ إٕب نظاـ اكادٯتى يرقي إٔب مستول الدكر ا١تنوط باٞتامعة ,كذلك ٔترٕتعة
الوضع القائم من خبلؿ تصور ىيئة التدريس  ,كما ٬تب القياـ بو للرفع من قدرات اإلدارة كاستجابة ١تا يراه
أعضاء ىيئة التدريس  ,كذلك يتم ٖتديده من زاكيتُت ك٫تا :األول :قدرات التحوؿ ا١تطلوبة َب الوضع األكادٯتي
فاٞتودة َب أم مؤسسة جامعية تقاس ّٔيئة تدريسها ,كاف نوع التعليم الذم تقدمو اٞتامعة لطبلّٔا يعتمد إٕب حد
كبَت علي قدرات كأصالة ىيئة التدريس ّٔا ,كلذلك فالتدريس َب العصر اٟتإب أصبح ميدانان علميان كفنيان كتقنيان
متطوران  ,كٓب يعد يكفي االعتماد علي درجة الدكتوراه كأساس للتدريس اٞتامعي  ,كأل٫تية تلك الرؤية يؤكد عدد
من الباحثُت علي أف إعادة ىندسة التعل يم العإب ,البد أف تبدأ بإعادة ىندسة العمليات اإلدارية من خبلؿ
صياغة ٣تموعة من التحوالت الضركرية َب إطار مؤسسات التعليم العإب كربط ذلك بالعامل الزمٍت الذم يعترب
من أصعب التحديات الىت يواجهها أم مشركع إصبلحي ,الثاني  :قدرات التحوؿ َب ا١تمارسات اإلدارية
األ كادٯتية لذلك ٬تب تطوير كٖتويل القدرات القيادية للقيادات األكادٯتية ٔتا ٯتكنهم من إحداث التغَت
ا١تستهدؼ بنجاح كتطوير ا٠تربات الذاتية َب ٣تاؿ اإلدارة اٞتامعية ٔتؤسسات التعليم العإب ,كتشجيع فكرة إنشاء
مراكز التطوير اٞتامعي كا١تهٍت ّٔدؼ تدريب ا١ترشحُت لقيادة العمل اٞتامعي كالتنمية ا١تهنية ألعضاء ىيئة
التدريس ,كذلك من خبلؿ ٣تموعة عناصر منها قياـ اإلدارة الًتبوية اٞتماعية بدكر فعاؿ َب تطوير كظائف
اٞتامعة ,كدعم التوجو ٨تو المركزية اإلدارة اٞتامعية ,كالتحوؿ َب التخطيط إٕب التنبؤ االجتماعي الشامل ,كأف
نوٕب عناية با لتنمية ا١تهنية كاإلدارية لرؤساء األقساـ لزيادة مهاراهتم القيادية ,كذلك من قبل إجراء دراسات كبرامج
لفهم ديناميكيات العمل األكادٯتي.كتطوير العمل اإلدارم كفق تطور النظريات.
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** التوصيات:
 ٬تب العطاء العلمي كالبحثي يتوافق مع تطلعات آّتمع اٟتضارم. التقييم الدائم كا١تستمر للنتائج ا﵀ققة مقارنة بالدعم ا١تادم كالبشرل. إرساء ثقافة التنسيق ا١تتواصل كالدائم بُت ٥تتلف الفاعلُت با١تؤسسة اٞتامعية. كضع معايَت كنظم تقييم موحدة لقياس األداء َب أكساط األساتذة. االىتماـ بالدراسات ما بعد التدرج الف َب ذلك اىتماـ بأعضاء ىيئة التدريس كباحثي ا١تستقبل. ربط عنصر التقييم بالعامل الزمٍت الف َب ذلك ربح للوقت كتقليصان لتكاليف ٖتقيق األىداؼ. توحيد األىداؼ لكل من اإلدارة كأعضاء ىيئة التدريس ٦تا ٭تقق رقي ا١تؤسسة اٞتامعية. النقاش الدائم بُت اإلدارة كاألساتذة فيما ٮتص صحة القيم كاألفكار كتقبل النقد.المصادر والمراجع
-1

أكال :ا١تراجع العربية
بوحنية قول ,إدارة ا١تؤسسات التعليم العإب َب ظل االقتصاد ا١تعرُب ,مقاربات معاصرة ,مركز

اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية  ,أبو ظيب158 ,2009 ,
 -2دياناجي أكبلنغر ,ريتشارد إف كانز كآخركفٕ ,تديد اإلدارة ,الكليات كاٞتامعات للقرف اٟتادم
كالعشرين ,مكتبات كنشر العبيكاف ,ا١تملكة العربية السعودية26-25 ,2006 ,
 -3عبد ا﵀سن ابن ٤تمد السميح ,دراسات َب اإلدارة اٞتامعية ,دار اٟتامد للنشر كالتوزيع ,عماف
األردف256 ,2010 ,حسن اٟتسُت البيبلكل كآخركف ,اٞتودة الشاملة َب التعليم ,مؤشرات التميز كمعايَت
االعتماد ,األسس كالتطبيقات ,دار ا١تسَتة للنشر كالتوزيع ,عماف ,األردف2006 ,
 -4عرفات عبد العزيز سليماف ,إسًتاتيجية اإلدارة َب التعليم ,القاىرة ,مكتبة اال٧تلو ا١تصرية,
1998.
 -5عمر سيد األىل ,أىرامات مصر العظيمة رؤية إدارية٣ ,تلة إدارة ا١تنظمة العربية للتنمية اإلدارية,
 ,2010,ص15:
 -6ماجدة اٞتاركدل ,برنامج مقًتح إلعداد القيادات اٞتامعية التحويلية ُب اٞتامعات السعودية,
رسالة دكتوراه ,جامعة ا١تلك سعود ,كلية الًتبية.
٤ -7تمد السعيد العلميٖ ,تديث اإلدارة العمومية العربية ,خيار اسًتاتيجي ال ٤تيد عنو٣ ,تلة إدارة
ا١تنظمة العربية للتنمية اإلدارية ,2010 ,ص4:
| 136

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

-8
-9

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

ىاين عبد الرٛتاف الطويل  ,اإلدارة التعليمية  ,مفاىيم كأفاؽ  ,دار كائل312 ,2001 ,
ىند مرزا ,أّتديات اإلدارة كاإلشراؼ الًتبوم ,تطبيقات َب ٣تاؿ إدارة الًتبية ا٠تاصة2011 ,

 -10كىيب ٝتعاف ك٤تمد منَت مرس ,اإلدارة ا١تدرسية اٟتديثة ,عآب الكتب1975 ,
 -11يوسف أ٤تمد صاّب ,دكر اإلدارة الًتبوية كالتخطيط الًتبوم َب التنمية البشرية ,ا١تؤ٘تر العلمي
الرابع لكلية العلوـ الًتبوية ّتامعة جرش ,الًتبية كآّتمع :اٟتاضر كا١تستقبل ,األردف ,ص ص.1171-1160 :
ثانيا :ا١تراجع األجنبية
12- Al Waleed bin Khalid bin Suliman, (2010), Time Management by Administration
Principals in Educational Institutions In Dakhilyah Region Sultanate of Oman, Malaysia.
13- Ferreira,E & Erasmus,D., (2009), Administrative Management ,2nd edition, Cape Town,:
Juta and Company Ltd.
14- Stephen,J., Knezevich,(1969), Administration of Public Education, New York, Harper
&Row..
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االتصال والتواصل فً مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم/جنوب الخلٌل
واقع ومشكالت وحلول


د.صفاء عًر يرشذ عًرو

مشكلة الدراسة
تتمحور مشكلة الدراسة ُب اإلجابة عن السؤاؿ التإب:
ما ىو كاقع عملية االتصاؿ كالتواصل ُب مديرية الًتبية كالتعليم/جنوب ا٠تليل ،كما ىي ا١تقًتحات اليت
ٯتكن اف تساعد ُب التغلب على مشكبلت االتصاؿ كالتواصل ُب ا١تديرية؟
أسئلة الدراسة
ٖتاكؿ الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
 السؤاؿ األكؿ :ما ىو كاقع عملية االتصاؿ كالتواصل ُب مديرية الًتبية كالتعليم/جنوب ا٠تليل؟ السؤاؿ الثاين :ماىي ا١تشكبلت اليت تواجو عملية االتصاؿ كالتواصل ُب مديرية الًتبية كالتعليم/جنوبا٠تليل؟
 السؤاؿ الثالث :ماىي ا١تقًتحات اليت ٯتكن أف تساعد ُب التغلب على ىذه ا١تشكبلت؟أ٫تية الدراسة
أ٫تية ا١توضوع:
تكمن أ٫تية ا١توضوع ١تا ٢تا من تبعيات على األمور التالية:
*رسم العبلقات كالسياسات ُب ا١تؤسسة الًتبوية.
*ٖتقيق ا٢تدؼ بدقة كفعالية .
*ا٧تاز العمل ُب الوقت ا١تطلوب.
أ٫تية ا١تيداف:
ىناؾ أ٫تية كبَتة للميداف الذم أجريت فيو الدراسة كىو(مديرية الًتبية كالتعليم العإب/جنوب ا٠تليل)،
فهوة ٔتثابة حلقة الوصل بُت الوزارة كا١تيداف(ا١تدارس).

 abdallahamro2020@gmail.com كزارة الًتبية كالتعليم/فلسطُت
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منهجية الدراسة
استنادان إٔب طبيعة الدراسة كأىدافها استخدمت الدراسة اٟتالية ا١تنهج الوصفي (اإلجرائي).
ا١تشاركوف بالدراسة:
قامت الباحثة باختيار عينة قصديو من موظفي ا١تديرية ،كبلغ حجم العينة( )5مبحوثُت٘ ،تثلت ُب
(ا١تدير،رئيس قسم الديواف،مديرة مكتب ا١تدير ،موظف من قسم الديواف ،مدير مدرسة) ألهنم األقرب ١تشكلة
الدراسة ،كاألقدر على رصد ا١تشكلة كٖتديدىا.
أداة الدراسة
• ا١تقابلة :
• قامت الباحثة ببناء أسئلة ا١تقابلة باالستعانة باألدب الًتبوم كالدراسات السابقة ،ككاف عدد
األسئلة( )13بصورهتا األكلية ،ظنان من الباحثة أف ىذه األسئلة تستطيع التعامل مع مشكلة
الدراسة كاإلجابة عن أسئلتها.
• كقد تكونت أسئلة ا١تقابلة بصورهتا النهائية من( )9أسئلة بعد عرضها على ٤تكمُت من ذكم
االختصاص كعددىم(٤ )5تكمُتّٔ ،دؼ ضبط أسئلة األداة كفق ا١تعايَت ا١تنهجية ،كًب األخذ
بآراء ا﵀كمُت بإعادة الصياغة بالصورة النهائية.
أسئلة ا١تقابلة
 ضمت ا١تقابلة ( )9أسئلة بصورهتا النهائية بعد التحكيم مرتبُت كالتإب :
 -1 ما كسيلة االتصاؿ ا١تتبعة بُت الوزارة كا١تديرية كاألكثر شيوعان؟

 -2 كيف يكوف االتصاؿ بُت ا١تديرية كا١تدارس( الوسيلة)؟
 -3 كم تستغرؽ عملية االتصاؿ بُت ا١تديرية كا١تدارس ،كأيضا بُت ا١تديرية كالوزارة كبالعكس ؟
 -4 ىل توجد عملية اتصاؿ افقي ُب ا١تديرية ؟
 -5 ىل ىناؾ اتصاؿ شفوم بُت مديرية الًتبية كالتعليم كا١تدارس؟ كىل يتم اعتماده؟
 -6 ما دكر نائيب مدير الًتبية كالتعليم العإب ُب عملية االتصاؿ ُب ا١تديرية؟
 -7 ىل يسمح ١تديرم ا١تدارس باالتصاؿ األفقي فيما بينهم؟ كُب حاؿ كانت االجابة نعم ُب أم
ا١تواضيع؟
 -8 ما ا١تشكبلت اليت ترل أهنا تعيق عملية االتصاؿ كالتواصل ُب ا١تديرية ؟
 -9 ما اٟتلوؿ ا١تقًتحو للتغلب على ىذه ا١تشكبلت؟
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ا١تعاٞتة اإلحصائية
نظران لكوف الدراسة كيفية ،كاستيخدمت فيها أداة ا١تقابلة ،فقد قامت الباحثة بتحليل نتائج ا١تقابلة ٖتليبلن
كيفيان بعيدان عن التحليبلت اإلحصائية ا١تعهودة ُب البحوث الكميو .
توضيح ألسئلة ا١تقابلة كإجاباهتا
كما جاء ُب الفصل الثالث من ىذه الدراسةٖ ،تددت أداة الدراسة با١تقابلة ،كاليت ضمت( )9أسئلة،
اٞتزء االكؿ كاألكرب منها ،كىو ( )7أسئلة تتعلق بسؤاؿ الدراسة األكؿ ،كالسؤاؿ الثامن من أسئلة ا١تقابلة جاء
لئلجابة عن سؤاؿ الدراسة الثاين ،اما سؤاؿ ا١تقابلة التاسع فكاف خاص بسؤاؿ الدراسة الثالث .
نتائج أسئلة ا١تقابلة
نتائج أسئلة الدراسة:
السؤاؿ االكؿ
كاقع عملية االتصاؿ كالتواصل ُب مديرية الًتبية كالتعليم/جنوب ا٠تليل ؟
تبُت أف :
 كسيلة االتصاؿ الرئيسة ُب ا١تديرية ،ىي الرسائل ا١تكتوبة ،تليها الرسائل اإللكًتكنية .سواء مع الوزارة أك
ا١تدارس كالعكس .
 الفًتة الزمنية اليت تستغرقها ا١تراسبلت ٟتظات ُب حاؿ االلكًتكنية ،كأياـ قصَتة ُب حاؿ الورقية.
 االتصاالت االفقية ُب ا١تديرية ،غَت كاضحة ا١تبلمح.
 االتصاالت الشفوية بُت ا١تديرية كا١تدارس ،موجودة كلكنها ال تعتمد اال بكتاب يعززىا.
 يقر اٞتميع بأ٫تية كدكر نائيب ا١تدير ُب عملية االتصاؿ ُب ا١تديرية.
 االتصاؿ االفقي بُت ا١تدارس مسموح بو ضمن ٣تاالت معينة.
السؤاؿ الثاين:
ما ا١تشكبلت اليت تواجو عملية االتصاؿ كالتواصل ُب مديرية الًتبية كالتعليم العإب  -جنوب ا٠تليل؟
 ٯتكن حصرا١تشكبلت ،ككما جاءت ُب استجابات ا١تشاركُتُ ،ب:
 نقص ا١تيزانيات ،كانعكاسات ذلك على توفَت الوسائل السريعة لبلتصاؿ بُت ا١تديرية كاٞتهات
األخرل.
 غياب التدريب كالتأىيل ١توظفي ا١تديرية ،سواء ُب اٞتانب الفٍت أك ُب اٞتانب االنساين( التعامل مع
اآلخرين).
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 مشكبلت فنية :ضعف شبكة االنًتنت ،ضعف كسائل االتصاؿ كا١تواصبلت.
 مشكبلت تعود للموظفُت :عدـ اىتماـ مديرم ا١تدارس بالرد على ا١تراسبلت ،تأخر رد الوزارة على
ا١تراسبلت ،غياب السمات البلزمة لعملية االتصاؿ كالتواصل.
 ضغط العمل.
السؤاؿ الثالث:
 ما ا١تقًتحات اليت ٯتكن اف تساعد ُب التغلب على ا١تشكبلات اليت تواجو عملية االتصاؿ كالتواصل ُب
مديرية الًتبية كالتعليم  -جنوب ا٠تليل؟
 يرل ا١تشاركوف ُب الدراسة أنو ،كللتغلب على ا١تشكبلت الواردة ُب السؤاؿ الثاين ،ال بد من:
 توفَت ميزانيات للمديريات تفي باالحتياجات.
 تأىيل كتدريب ا١توظفي ُب ٣تاؿ االتصاؿ كالتواصل ،كخاصة التعامل مع اآلخرين( بركتوكوالت
التعامل).
 تقوية مستلزمات عملية االتصاؿ كالتواصل :شبكة االنًتنت ،كشبكات االتصاؿ ا٠تلوم ،كأبراج التقوية،
كشبكة ا٢تاتف ،كشبكة الكهرباء ،ككسائل نقل اضافية للمناطق النائية.
اٞتانب التطبيقي
 قامت الباحثة باالجتماع مع مدير الًتبية كالتعليم العإب الطبلعو على نتائج ىذه الدراسة ،كمناقشتها،
كمن ٍب التوصل أب أفضل األساليب كالوسائل اليت ٯتكن اف ٖتقق أغراضها .بعد ذلك ًب االتفاؽ مع
ا١تدير على القياـ با٠تطوات التالية:
 عقد كرشة عمل مع رؤساء االقساـ كنائيب ا١تدير حوؿ موضوع االتصاؿ كالتواصل ُب ا١تديرية ،كالتباحث
ُب كيفية االستفادة من نتائج ىذه الدراسة بعد عرضها أمامهم.
 عقد دكرات تدريبية على مستول ا١تديرية ٞتميع العاملُت فيها حوؿ عملية االتصاؿ كالتواصل ،لتعريفهم
فيها بعناصر ىذه العملية ،كأ٫تيتها.
 أف يقوـ نائبا مدير الًتبية ٔتتابعة رؤساء أقسامهم كتبٍت مفاىيم االتصاؿ كالتواصل السليم خبلؿ أدائهم
عملهم ُب ا١تديرية.
 أف يقوـ رؤساء األقساـ بتنفيذ توجيهات مدير الًتبية كنائبيو ُب تعاملهم مع زمبلئهم من جهة ،كمع
مراجعي ا١تديرية من ا١تيداف من جهة أخرل ،مع اٟترص على تبٍت مبدأ العبلقات االنسانية ُب التعامل
مع اآلخرين.
 أف تتواصل ا١تديرية مع كزارة الًتبية كالتعليم العإب لتأمُت احتياجات ا١تديرية كمدارسها من مستلزمات
عملية االتصاؿ كالتواصل.
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أف يتم عقد اجتماع فصلي أك سنوم على أبعد تقدير ُب ا١تديرية لتقييم كاقع عملية االتصاؿ كالتواصل
فيهاُ ،ب ضوء االسًتاتيجية اٞتديدة اليت ستتبناىا ا١تديرية ٓتصوص ىذه العملية.
أىم التوصيات اليت قدمتها الباحثة
ُ ب ضوء نتائج الدراسة من جهة ،كخربة الباحثة ُب مكتب مديرية الًتبية كالتعليم
 ( ا٠تليل كمن ٍب جنوب ا٠تليل) تتقدـ الباحثة ٔتجموعة من التوصيات ،كاليت قد تساعد على التغلب
على ا١تشكبلت اليت تواجو عملية االتصاؿ كالتواصل ُب مديرية الًتبية كالتعليم – جنوب ا٠تليل:
 أف تعمل مديرية الًتبية كالتعليم – جنوب ا٠تليل على تبٍت مفهوـ االتصاؿ كالتواصل ضمن أدبياهتا،
كتعمل على نشر ثقافة ىذه ا١تفردة بُت ٚتيع العاملُت فيها بشىت الطرؽ.
 أف تقوـ ا١تديرية بالتواصل مع الوزارة لتأمُت االحتياجات الضركرية لعملية االتصاؿ كالتواصل ُب ا١تديرية
كُب ا١تدارس ،كخاصة ا١تدارس ُب ا١تناطق النائية.
 أف يتم األخذ ٔتبدأ تفويض الصبلحيات ُب مكتب الًتبية ،كفقان للهيكل التنظيمي.
 ضركرة تبٌت مبادلء كافكار مدرسة العبلقات االنسانية ُب عملية االتصاؿ كالتواصل١ ،تا ُب ذلك من
ا٫تية قصول ُب بناء الثقة بُت الرؤساء كا١ترؤكسُت.
 تفعيل دكر الديواف ،أك مكتب مدير الًتبية ،كإعطائو الصبلحيات ا١تناسبة للقياـ بدكر مساعد ،كٗتفيف
العبء عن ا١تكاتب الرئيسية ُب ا١تديرية.
 تطوير كسائل االتصاؿ ٔتا يتناسب مع متطلبات العصر التكنولوجي اٟتديث.
 توظيف الكفاءات كا١تختصُت ٦تن ٯتتلكوف مهارات االتصاؿ كالتواصل ككيفية التعامل مع ذكم العبلقة
من جهة ،كمع أجهزة االتصاؿ اٟتديثة من جهة أخرل.
عقد دكرات تدريبية للموظفُت ُب ٣تإب العبلقات االنسانية كاالتصاؿ كالتواصل
انتهت الدراسة.
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Educational Needs of Foreign Secondary Students and its Impediment in Malaysia:
Teacher’s Perspective
Muslima Karawani114, Suhailah Binti Hussien115
Abstract
The enrollment of the international students in secondary school education in
Malaysia has increased significantly in the last few years. This qualitative study involved the
observation of the international students’ skills by their teacher in terms of academic and
socio-cultural obstacles. The method of data collection employed was face to face semistructured interviews. Findings showed that international students experienced academic
obstacles, challenges, cultural modification and social isolation. Academic obstacles and
challenges that they faced include communication with teacher and classmates. Therefore,
international students should be helped with their problem of social isolation by involving
them in various group activities. Culturally, international students had to adjust to the
different methods of thinking and learning in Malaysia. In order to overcome these
challenges, students have to accept the resources and assistance from the teacher.
Keywords: teaching, obstacles, academic, social, culture, challenges, international,
foreign, students

Introduction
Malaysia is regarded as very committed in providing education to its people in order to
achieve the aim of ensuring completion of secondary schooling until higher education
(Organisation for Economic Co-operation and, 2012).
Teaching has existed since ancient time. It has also been mentioned in many books that
education is indispensable and have contributed in the development of culture and civilization
during the Renaissance. During this time, the teaching was focussed on goals that we are no
longer concerned any more. Most of them were concerned in the human’s problem of
teaching the powerful elite or in organizing the clergymen (Hazelkorn, 2015). However,
today education has become an industry and has a different aim altogether. In many
countries, international students represent a huge economic investment and international
relations between countries (Institute of International, 2010).
However, several international students face a lot of challenges as they endeavor to achieve
higher education outside their countries (Özturgut & Murphy, 2009).
Research Objectives
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The aim of this study is to analyse the current situation of the international students in
Malaysia and the barriers that they experienced, since this country affects their education
negatively especially with regards to academic, social and culture. The study also hopes to
discover the obstacles which the international students face during their study in Malaysia.
Therefore, this study is founded on the current situation of the international students’
behaviors and reactions.

Figure 1: (a) Confused student, (b) Assimilated student
Literature Review
There are several elements impacting students to select international education. For example,
lack of learning a higher education specially in Asia(Padlee, Kamaruddin, & Baharun, 2010).
Several studies discover the challenges and the obstacles which were faced the international
students during their study in high school. These challenges and obstacles involved
languages, academic, culture, complications during communication and misunderstanding. It
can also include feeling of isolation, anxiety, social experiences, loneliness, lacking of
accommodation and adapting to one’s daily life (Erichsen & Bolliger, 2011). The main
reason why the international students stay away from their classmates is because they are not
getting along with the new culture and that is the basic obstacle which make the students do
not interact with the local students (Choo & Singh, 2013). Cultural familiarity unintentionally
impacts the quality of communication between international and national students inside and
outside the classroom walls (Brown, 2009).
According to (Perumal all names et al.), it was reported that the challenges of the intercultural
communication was faced the international students during studying in Malaysia. Language
and culture may influence the interaction among foreign students, since they faced challenges
with their classmates outside and inside the class.
In many phases, international students see the isolation and loneliness during their studying.
A study that involved 900 international students found that they lived at a fundamental level
of stress, that is perceived as cultural shock, perceived discrimination and miscommunication
(Russell, Rosenthal, & Thomson, 2010). The author Russell added that the teacher has to
think how to help the international students. The teacher has to focus on the changing in the
environment in order to be remove the differences that the international students face such as
origin culture language, race, age and level of education. additionally, teacher should
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concentrates firstly on the academic setting like language, because languge is regarded as one
of the greatest academic matters which assists international students alot.
The role of self-efficacy and social care on international students’ adjustment is significance
because international students meet numerous cultural and academic challenges especially
when they are in Malaysia since it a multi-ethnic and multicultural country. Considering
these, astudy examined the relationship between self-efficacy, social support, and
psychological adjustment of international students in Malaysia (Yusoff, 2011).
Method
The purpose of this study was to grasp the issue of alteration which the international students
faced when studying in Malaysia. This study used qualitative research method because it
focuses on the influence of culture, social, and academic obstacles.
Participants
One teacher was identified as the participant of the study to share the international students’
needs when they were studying in Malaysia. Therefore, the interview was based on his
perspective and his experience with the students. The obvious role of the teacher allowed the
researcher to achieve and complete the goals of the research rapidly.
Data Collection
The type of data collection involved in this study was face to face semi-structured interview.
The purpose of interview is to grasp the teacher’s perspective rather than generalizing
according to students’ behavior. The significance of interview method is to provide
opportunities to the researcher to discover the obstacels . The interview involved a teachers at
ISKL international school of Kuala Lumpur with The interview took around 3 hours of
audiotaped. The questions of the interview were linked to the students’ needs and obstacles
that the students experienced. Some questions were asked because of specific answers so the
interviewer inspire new questions through the teacher’s answer. The interview was conducted
in English language, and was transcribed immediately after the interview finished. The
reflection and notes of the researcher were organized to compare with the analysis of the
interview transcripts.
Data Analysis
The data analysis was basically inductive and directed by the researcher, while individual
interview was transcribed and reviewed again. The information was coded through the
procedure of open coding, and also analyzed the themes and categories of the interview
transcribe. These themes and categories were generated from the data.
Findings and Discussion
Findings revealed that the international students faced various challenges in Malaysia. They
have to adapt to the community which they are in and get used to the new environment that
they were engaged in. This adaptation should be applied to schools, members of society and
the society as a whole. Findings of the study indicatefive , which are teacher interaction,
language obstruction, isolation from local students, miscommunication and reaction against
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international student. The five categories then were collapsed into 3 thems of this study
namely, academic, social, and cultural obstacles as it can be seen in figure (2).






Interaction
teacher
Language
Obstructio

Isolate from local students
miscommunication



Reaction against
international
students

Figure (2) Research Findings
Academic Obstacles
Teacher was concerned to clarify the key elements of the obstacles which the students faced.
The teacher also provided the interviewer more explanation about their needs. Additionally,
the teacher mentioned that the students suffered but they did not complain about their
language difficulties during their communication with the teacher.
Social Obstacles
International students faced many difficulties not only in school but also in social life, since
they dealt and adjust living in adifferent community. In fact, the tradition generally differs
from one country to another, which is why the international students miscommunicate with
their classmates. Different tradition also make the students unfamiliar with the new
environment. They were afraid to behave like they always do in their couuntry, because
certain behaviours have different meanings in other countries. Students feltl lonely because
they did not make friends, especially since many local students acted strangely towards them
international students. Particularlyby avoiding or not including the international students in
their group activities and discussions.
Cultural Obstacles
The teacher mentioned that there were various religions and races in the classroom so the
international students may have difficulty to engage with a new culture because each country
has its own culture. As being in a new culture, perhaps the students need to adjust to various
values and learn to understand them in order to fit in the new environment and culture.
Conclusion
This study discovered that the adaptation which the international students should apply
during their residency in Malaysia based on the the theree obstacles. Th adaptation
includessocial, academic and cultural adjustment.
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The method of the study was qualitative and it involved one female teacher from Malaysia.
The obstacles and challenges pushed the international students to find solutions to their
problems. This strategy requires time, effort and a lot of support from various parties. In fact,
the school needs to concentrate on the challenges and the obstacles faced by foreign students
and provide more support to them.
To study abroad has several challenges, and the teacher’s experience is a main source of
evidence in this issue since she was able to observe the situation of the international students.
The study recommends that schools should provide students the support and the services that
may enable them to identify and overcome their challenges and obstacles. This could also
assist other international students to avoid being in similar situation. The school plays a key
role in supporting the students, since it has the ability to prevent them from facing any social,
cultural and academic problems of adjustment.
Acknowledgement:
First of all, I praise Allah SWT, the almighty for providing me this chance and granting me
the ability to proceed successfully. I would like to thank the Malay teacher to allow me to
interview her and provide me the acurate atmosphere of the students. I greatly appreciate my
husband Mr. Ziad Baydoun for his excellent assistance and his spiritual supports for me
during my study. I warmly thank and appreciate my parents for their material and spiritual
support in all aspects of my life.

REFERENCES
Brown, L. (2009). A failure of communication on the cross-cultural campus. Journal of
Studies in International Education, 13(4), 439-454.
Choo, J. C. S., & Singh, M. K. M. (2013). INTERNATIONAL
STUDENTS’PERSPECTIVES ON QUANTITY AND QUALITY OF SOCIAL
INTERACTION WITH HOST NATIONAL STUDENTS.
Erichsen, E. A., & Bolliger, D. U. (2011). Towards understanding international graduate
student isolation in traditional and online environments. Educational Technology
Research and Development, 59(3), 309-326.
Galloway, F. J., & Jenkins, J. R. (2005). The adjustment problems faced by international
students in the United States: A comparison of international students and
administrative perceptions at two private, religiously affiliated universities.
NASPA Journal, 42(2), 175-187.
Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the reshaping of higher education: The battle for worldclass excellence: Palgrave Macmillan.
Institute of International, E. (2010). Top 25 places of origin of international students,
2008/09-2009/10. Open doors report on international educational exchange.

147 |

Kuala Lumpur Management &
Education Confrence 2020

2020 مؤتمر كواال لمبور الدولي

Organisation for Economic Co-operation and, D. (2012). Equity and quality in education:
Supporting Disadvantaged Students and Schools: OECD.
Padlee, S. F., Kamaruddin, A. R., & Baharun, R. (2010). International students' choice
behavior for higher education at Malaysian private universities. International
Journal of Marketing Studies, 2(2), 202.
Perumal, V., Varzandeh, S., Omar, M. I., Tamam, E., Perks, S., Smith, E. E., et al.
Intercultural Communication Challenges Among International Students Studying
in Malaysia. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 4(3).
Russell, J., Rosenthal, D., & Thomson, G. (2010). The international student experience: three
styles of adaptation. Higher education, 60(2), 235-249.
Yusoff, Y. M. (2011). Self-efficacy, perceived social support, and psychological adjustment
in international undergraduate students in a public higher education institution in
Malaysia. Journal of Studies in International Education, 1028315311408914.
Özturgut, O., & Murphy, C. (2009). Literature vs. practice: challenges for international
students in the US. International Journal of Teaching and Learning in Higher
Education, 22(3), 374-385.

The Conceptual Framework of Economic Cooperation and Integration between OIC:
Empirical Evidence on Effects of Trade on Cooperation and Integration
Prof. Madya Dr. Asmaddy Bin Haris 116, Prof.Dato.Dr.Muhamad bin Muda117 and
Ibrahim Mohamed ibrahim eldeeb118
Abstract
This study aims to illustrates the conceptual framework of economic cooperation and
integration between OIC countries. This paper follows descriptive analysis approach to
describe the conceptual framework of cooperation and integration between OIC countries.
This paper describes the conceptual framework of economic cooperation and integration
between OIC. It explores the channels through which trade can contribute to cooperation and
integration. This study highlighted the cooperation between OIC in the light of economic
integration theory. The results of this study discovers the dynamic relationship between trade
balance and macroeconomic elements. This study also explains the empirical evidence on
effects of trade on cooperation and integration. The study recommended to compare the
results with European union to understand the effects of trade on cooperation and integration
between OIC countries.
Keywords: Economic Cooperation, Economic integration theory, Trade Balance and
Macroeconomic Elements
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Introduction

The concept of economic cooperation is a broad one and is the key to the growth and
development of economy. Economic cooperation is a robust instrument driving economic
development through provision of opportunity to expand beyond a country’s domestic
market. In the context of the U.S., trade with countries around the world is the main source of
revenue. But in OIC countries, there is lack of economic cooperation among the members,
with most engaged in trade with non-members, a practice that leads to regional blocs among
the member and non-member nations like the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) and Commonwealth of nations. Thus, it can be stated that there is no discerning
economic cooperation among the OIC member states, with some of the middle-income and
oil-exporting members preferring instead to have trade agreements with the U.S. and Europe.
Such agreements have led to the deterioration of the economic performance of OIC member
states, failing to achieve the aimed economic achievement regardless of decades of being
politically independent. This is an unfortunate outcome because OIC member states possess
the potential and resources to significantly contribute to diverse sectors (agriculture, energy,
mining and human resources), but none are reflected in their economic and social
development. In fact, the OIC countries lag behind their developing counterparts when it
comes to GDP, export and import statistics, per capita income and macro-economic
indicators, with a combined GDP of only 6.1% of the world’s output and 9.2% of the world’s
total merchandise export. Added to this is the long-lasting effect of the financial crisis 20082009, which indicates lack of economic cooperation among the member countries (Slesman,
2015). Despite such crisis that was initiated in the U.S. and extended to different countries, it
was not as severe in some countries that have not been directly integrated into the global
economy. The U.S. is one of the top trading partners of OIC member countries (middleincome and oil-exporting), and as such, they faced the backlash of economic depression.
According to Yogatama (2016), they were affected in terms of slowed down economic
growth, deteriorated current account balances, shrunk remittances and development
assistance and increased unemployment and poverty (Gundogdu, 2016). The above realistic
scenario should urge member countries to ponder on how they can improve and increase their
economic cooperation level and a good resolution would be to engage in higher trade levels
among members. In other words, trade is a must for sustainable economy, which is why
majority of the countries enter into bilateral or multilateral trade. The former is created to
lower trade barriers and increase economic integration. On the whole, majority of the
countries opt to engage in trade to realize mutual benefits. In the context of cooperation and
integration among countries, the primary purpose is also mutual benefit and such cooperation
can take the form of sharing information or coordinating economies and policies.
International cooperation refers to the regular gathering of information concerning current
economic developments and imposing the least limitations on national policymaking (e.g.,
collection of information on development in macroeconomic variables) (Good, 2017). For the
strengthening of cooperation and integration among countries, the issue that arises is the
suitable tools that can be used to do so. In history, majority of organizations and associations
have united to start economic cooperation, and in so doing, they are guided by a specific
method to direct the relationship into the future. This may be exemplified by the EU success
story and its cooperation in matters of economy and politics. To date, EU member states have
achieved several successes including Germany, Italy and Switzerland. Such cooperation
serves as a benchmark against the countries desirous of following a similar procedure to
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measure their level of social and economic cooperation. In their 1990 conference on
economic cooperation, the EU members entered into an agreement listing economic reforms
to enrich their cooperation and these include the following (http://www.osce.org/);
1. To provide permission and support towards direct contacts among businesspeople at
different commercial, industrial and end-users levels;
2. To publish and make accessible extensive, comparable and timely economic,
commercial and demographic information as a platform for economic research,
cooperation, and efficient business relationship;
3. To bring about and promote economic cooperation through undertaking extensive
cooperation among respective statistical services in the context of bilateral and
multilateral agreements;
4. To take cognizance of specific importance of SMEs in their economic cooperation,
with the enterprises benefiting from the improvements in the business arena and the
robust market forces;
5. To facilitate and appropriate conditions to support SMEs sector through business
cooperation channels promotion that work towards facilitating the search for suitable
business partners.
It is important to note that the OIC member countries enter into cooperative economic
relationships with regional countries as well as developed countries, but not all cooperation
resulted in success (Erum, 2019), owing to barriers that prevent the establishment and support
such cooperation. Some of the obstacles were listed by Abidin et al. (2013) as follows;
1. Lack of effective coordination of regional investment, which is a must to reduce
production costs;
2. The disinclination of oil-producing countries to compensate low and middle-income
countries and this bars the required economic integration. The establishment of
financial compensation network for the latter would work towards developing
economic integration and equilibrium, and;
3. The member states economic integration would slowly lead to economic gains and
political power in the region.
To resolve the above obstacles, a good resolution would be to establish a zero tariff
arrangement, supported by a common import tariff policy with the rest of the countries of the
world. Because the OIC policies differ and are affected by politics, progressive economic
cooperation is still elusive but a silver lining is the fact that regional groups among the OIC
countries contain one or more least-developed countries, indicating some willingness to
breach political or economic limitations. Added to this is the potential for economic
integration success by meeting two criteria; first, a powerful economic identity and economic
transformation developed for efficiency. According to Abidin et al. (2013), an ideal economic
cooperation among the member countries of OIC can be established through the following
policies;
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First, the intra-regional trade among the member countries is low based on their high
dependence on industrial countries. Tariff and non-tariff barriers have to be eliminated to
open up profitable intra-regional trade channels. Second, according to Tajul Ariffin,
globalization-regionalism conflict could be minimized if the member countries initiate
progressive cooperation through the implementation of cost effective and low-profitable
initiatives. Third, member countries should leverage economies of scale in the forward and
backward linkage investment and production among them. On the whole, free trade
agreement (FTA) may boost the member countries’ economies.
Economic Integration Theory
As regional trading arrangements (RTAs) change the imports prices from members (phased
out tariffs), relative to imports from the rest of the countries, demand patterns are liable to
change, stemming from the trade adjustments and output flows. The question arises whether
the changes benefit participants to the RTA, and whether RTA can produce gains from the
trade. This question was examined by Viner (1950) and his findings showed ambiguous
impact of welfare on RTA, with gains occurring if higher-cost domestic production is
exchanged by cheaper imports from a partner nation in what is referred to as trade creation
(Agustiar, 2019). However, if the partner-country production exchanges lower-cost imports
from the rest of the countries, in what is referred to as trade diversion, then this will incur
losses and thus, RTA membership has positive and negative effects on the economy, with the
net impact being the determinant of whether the member experiences gains/losses. The
assessment of the static effects of developing RTA effectiveness entails the consideration of
three major principles from the theory of integration (Gundogdu, 2016). First, the
allocative/efficiency gains of economic integration is dependent on whether the RTA
members produced products are in competition with or complementary to each other.
Competitive economies or efficiency gains in RTA entails a significant overlap in the various
commodities produced by RTA members. RTA creation is possible where overlapping
production exists with significant differences in production costs between members, which
could result in large trade gains. This is because resources are allocated in an efficient manner
among countries. For instance, Ford cars for Honda in intra-industry trade, are characterized
by trade between industrial economies, which in this case, RTA formation has a likelihood to
result in competitive gains. Moreover, the RTA members’ economies can be competitive as
well as complementary; for instance, in the North American Free Trade Agreement
(NAFTA), the U.S. and Mexico have major industries that compete against each other (e.g.,
textiles and clothing and consumer electronics). The two economies, at the same time, are
complementary to some extent, and thus, they can derive efficiency gains from RTA but they
have to keep their external tariffs low to avoid trade diversion. This goes the same for the
U.S. and Canada, and Australia and New Zealand that are competitive economies reaping
significant trade gains. However, in the case of developing countries that are RTA members,
it is questionable as to they can be referred to as competitive economies (Hassan, 2016).
Generally, the developing country RTAs possess narrow exports range of goods and services,
which are inevitably in the form of major commodities exported to industrial countries under
unilateral preferential agreements. Thus, there is narrow scope for efficiency gains.
Additionally, economies with non-competitive production structure have a tendency to be
complementary, and thus gain benefit and losses from RTA. More specifically,
complementarities arise when RTA members generate commodities that do not compete with
local production of other members. Based on the traditional integration theory,
complementary economies are characterized by economic integration with the trade diversion
and trade creation effects, where the higher the trade barriers with non-members, the higher
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will be the trade diversion risk. It can thus be argued that complementarities do occur
between developed and developing nation members of the RTA. In this regard, trade that
goes on between industrial and developing nations involves homogeneous products (e.g.,
wheat for textiles), in which case, each member country will hold comparative advantage in
exporting different types of goods, whereas all the goods will be consumed by the RTA
member countries. More importantly, the proposed regional economic partnership
agreements that are part of the continuous agreement between the EU and members states
(Africa, Caribbean and Pacific) region may be described as complementary economies. Also,
aside from Africa, the U.S. and EU seem to be the core of new integration agreements, which
heightens the specter of a world of mega-blocs trade (Ishnazarov, 2016). Furthermore,
countries that are successful in their RTA creation with larger economies will obtain
economic gains at partly at the expense of countries that do not have the ability or inclination
to do so. In this case, a domino effect may direct outsiders to determine their preferential
agreement at later stages and late comers may be prevented by the incumbents who interpret
an extended RTA as a dilution of their prior welfare gains. Additionally, the emerging megablocks disregard the LDCs, specifically Sub-Saharan African and South Asian countries. The
inclination of the EU towards transforming non-reciprocal preferences under the Cotonou
Agreement into reciprocity-based economic partnership arrangements is the only exception,
with conclusion qualified by noting that U.S. and EU offer non-reciprocal preferential access
to several of the countries (e.g., GSP schemes, Cotonou Agreement, US Trade and
Development Act and the EU Arms initiative). It is however notable that such preference
schemes have a unilateral characteristics that is not extended to the integration areas but are
common in RTAs. This is clearly evident in North-South RTAs that have higher likelihoods
to obtain gains in developing countries based on the minimized trade diversion costs and
maximized gains from the credibility of the policy. A closer look on the arguments indicates
that the assumptions upon which they are based may be unfeasible as positive economic
outcomes largely depend on the purposeful design of the agreements rather than assumptions
of regional integration. More importantly, developing countries experience with regional
integration schemes have mostly ended in disappointment and this may be attributed to
reasons that theory of customs unions can elaborate on. Preferential trade arrangements can
lead to trade creation and trade diversion effects, and transference among countries. The RTA
design among developing nations in the past had a tendency to maximize the trade diversion
cost (owing to the high external tariffs) and to promote regressive transfers from poorer
members to their better-off counterparts. Recently, a more positive assessment of regional
integration arrangements among developing countries entails the following considerations.
When coupled with considerable level of trade liberalization and stress is placed on reducing
cost-creating trade barriers simply using waste resources, regionalism will often result in net
trade creation. More specifically, regional economic integration may be a prerequisite for, as
opposed to being a barrier to, developing countries integration into the world economy via
minimized market fragmentation costs. However, the question arises as to whether the
developing country members of large RTAs can be described as competitive economies.
Generally, developing country RTA members possess a narrow range of goods/services
exports to industrial countries under unilateral preferential arrangements and as such, little
scope is present for efficiency gains. Furthermore, developing countries are also faced with
the challenge of the growing propensity of RTAs to include policy integration aspects.
Despite the fact that majority of the aspects are commonplace in RTAs that involve highincome nations, an increasing number of North-South agreements adopt broad integration
objectives. The elimination of non-tariff barriers that segment markets can have benefits, but
this has not been evidenced in practice, which would then depend on the policy integration
(Agustiar, 2019).
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A Free Trade Agreement
A free trade agreement refers to a system of international trade, within which, no restrictions
or taxes are placed on imports and exports (http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com) to seek
further strength of economic cooperation among countries. Studies dedicated to the topic
evidenced that an FTA improves economic growth and development and this is evidenced by
the FTA between EU and South Korea that enables EU exporters of industrial and
agricultural products to refrain from paying tariffs in South Korea. This agreement has been
estimated to lead to cost savings of €1.6 billion every year (EU South Korea Free Trade
Agreement, 2011). In addition, based on the Copenhagen study, EU may considerably add to
its exports of services to South Korea to leverage the comparative advantage and high
protection level in South Korea, while the latter is expected to increase its exports of goods,
particularly motor vehicles and electronic machinery. The study laid stress on the production
effects of goods and services, and GDP growth effects in favor of South Korea that has been
approximated to be around 1.6% (Kasi et al., 2019). More specifically, such FTA engenders
an enhancement of the economic performance of both parties. According to Hassan (2016), it
may even lead to raising South Korea’s GDP growth as high as 6%, with much of the gain
obtained from productivity improvement brought on by the increased competition with U.S.
producers. Such agreement, when implemented, could bring several benefits to the
economies. Finally, when FTA is considered among Asian countries, such countries could
leverage gains in productivity, investment, welfare effects and income.

Overview of Theoretical and Empirical Issues
The rationale behind the struggle and attempts towards regional integration is based on the
standard trade theory, which posits that free trade trumps all other trade policies. This basic
principle can be extended by the argument that free trade among countries can lead to
enhanced welfare of each country, so long as the arrangement leads to a net trade creation in
the Vinerian sense. The theory shows that regional agreements do not ensure enhancement of
member countries’ welfare, they can enable maximized trade diversion and/or trade creation
balance. Throughout history, the customs union theory (in the case of economic integration
issues) tackled welfare gains and losses resulting from the development of customs union.
Prior trade theories assume constant returns to scale and concentrate on static gains,
providing confined practical picture of regional integration policy issues, specifically in the
developing nations of Africa. Even the more recent trade theories have similar insights; for
example, economic geography models attempting to shed light on regional concentration of
economic activity determinants have yet to be practically examined for its relevance in
developing countries or LDCs (Haneef et al, 2015).
Customs Union
An agreement between two or more countries to eliminate barriers of restrictions on mutual
trade and establish common tariff systems and import quotas, in relation to non-members
leads to what is known as customs union (CU). Adopting common external tariff (CET) and
joint quotas call for cooperation in terms of sharing of customs revenues gathered from the
imports of non-members. In this case, rules of origin have no place when the common
external tariff exists and imports to CU-area have the same tariff in each CU member
country, eliminating the incentive for transshipment of imports among members. In other
words, CET creates destination-neutrality from ports to CU. In relation to the above, FTAs
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and CUs consider member countries as nation states but when historically viewed, there are
some underlying differences when it comes to agreements. However, in the past, free trade
and the outcome rationalization and specialization of production in coal and steel products
called for supranational entity for the regulation of pricing practices and commercial policies.
Such precedent indicates that successful CU is coupled with common competition policy. In
subsequence, the European Common Market generally adopted and extended such
competition policy, which would naturally call for the application of trade remedy laws
among the CU member countries. Also, common competition watchdog would resolve
predatory pricing and GATT/WTO Article 19 would be followed when obtaining relief from
surges in imports that leave the survival of the industry at risk (Erum et al, 2019).
Common Market
A common market (CM) marks the initial phase of deep economic integration. The major
participants’ free mobility in the production process is evident in this case. Added to this,
goods and services, capital and people can move freely in a common market. Several benefits
can be obtained including further efficiency gains via suitable resources allocation, capital
movement to where skills are and people movement to where opportunities are opened.
Moreover, common external tariff defining CU ensures the common market viability and
establishes uniform regulations among the members concerning the people/capital movement.
This task is challenging over time, with agreement on qualifications and certifications of
workers from different member countries to be tackled. An effective common market thus
calls for cooperation in decision-making in multiple areas. Greater convergence can be
realized through the dismantling of non-tariff barriers, joint re assessment of structural
adjustment policies, tackling harmonization pressures of distribution policies and fiscal and
monetary policies. Such convergence leads to enhanced economic interdependence among
the members and requires higher levels of consideration towards national policies effects on
CM partners’ welfare (Gundogdu, 2016).
Economic Union
Deep economic integration requires economic union added to the common market
harmonized fiscal, monetary and labor market policies. In this scenario, tax and monetary
policies affect business locale and labor market policies affects migration patterns and costs
of production, and as such, should be streamlined among member countries. Different
national transportation, regional or industrial policies should be discouraged as they distort
competition among member countries’ firms. A union may be possible if a supranational
institution is formed to legislate the commercial rules for the region and area, while national
bodies hold the administration responsibilities, with the right to leverage supranational
administrative tribunals to guarantee uniform rules applications. Also in an economic union,
supranational commercial law supersedes national law. This is evident in EU’s regional
adjustment policy that provides funds for infrastructure to EU regions, with 75% or less of
the average EU income level, and a budget of 0.45% of the GDP of the Union. This indicates
the level of cooperation required by the union. Furthermore, an EU is made effective through
the use of a common currency. The absence of uncertainty concerning exchange rates among
members, location decisions and trade patterns will bring about efficiency considerations,
with borrowing costs unaffected by the exchange risk premium on a specific currency of a
member country. This level of integration is faced with increase in pressures for uniform
taxation policies if the agreement on such may be elusive (e.g., the EU), and thus, the final
outcome may well be a political confederation with unified economic policies. In the absence
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of a supra-national body for the creation of defense and foreign policy, economic union will
stop short of just being a political union. In contrast to prior studies which consider political
integration as an alternative to increasing the economic market size, it is believed that
economic and political integration can be complementary in their functions. Firms engaging
in innovation and unproductive rent seeking are faced with different benefits of each activity
type depending on the economic and political markets changes. If political integration is
considered as an increase in political market size, independent of the economic market, it is
evident that inconsistent effects can be reflected on innovation, growth and welfare.
Economic integration, on the other hand, results in increased competition for market share,
tending to enhance the incentive of the firms towards innovation. It eliminates some regional
firms, reduces competition and adds to the attractiveness of rent seeking for the firms that
remain, with the overall effect on innovation, growth and welfare remaining ambiguous. As
to whether political/economic integration on their own can lead to enhanced growth and
welfare, this depends on the relative competition level in each market, in which case, joint
integration facilitates political and economic markets competitiveness without changing the
markets incentives. Innovation increase precipitates enhanced growth and welfare. In the
context of globalization and political structure, several arguments abound in literature, with
the first being that the integrated economic markets need political, legal and social
institutions to function effectively. The second view posits that borders proliferation mitigates
trade and thus growth, regardless of whether the countries share similar culture, language and
institutions. The third view states that globalization creates new policy externalities, which
leads to national governments’ need to select economic policies. In relation to the above,
Haneef (2015) study differs from the model where economic integration is accompanies with
political disintegration – despite the need for both works to be complementary. Various
activities are taken up by governments, with some activities dedicated to education and
cultural policies and the heterogeneity of policy preferences may be significant. Policy areas
of subsidies and market regulation may enable pervasive rent seeking. Free trade flows that
have been driving robust global economic growth following World War II have increasingly
faced threats and if not rectified, trade-distorting regulations will ensure that will be detriment
to the people in the developing world, specifically poor farming countries. The World Trade
Organization (WTO) reported that Group of 20 (G-20) economies, the largest in the world,
accounting for majority of the economic output and trade of the world, included 124
additional restrictive measures to international trade between April 2011 and 2012, with most
of the member countries benefitting from the lower trade barriers. It seems as if the member
nations want to limit the other countries from leveraging the benefits of free trade. Majority
of the regulations mention non-tariff barriers to trade including rules, standards and principles
established by governments/industry groups designed to limit and regulate the goods/services
flow. Such regulations are similar to trade barriers in the form of blanket
prohibitions/taxes/tariffs. For instance, standards regulating palm oil trade have now been
established and they will manipulate the global market for vegetable oils and bio-fuels. There
are three basic factors affecting economic integration that have a likelihood to continue
driving it in the future. First, technological improvements in transportation and
communication have mitigated transporting of goods and services costs and production
factors, as well as the economic communication of required knowledge and technology.
Second, the preferences of individuals and societies are generally inclined towards benefitting
from the opportunities of declining transportation and communication costs via increasing
integration of economies. Third, public policies have affected the economic integration in
terms of character and pace, but not often towards supporting the enhancement of the
phenomenon. The above three fundamental factors have affected economic integration in
light of pattern and pace and other significant dimensions. Regardless of the individual

155 |

Kuala Lumpur Management &
Education Confrence 2020

2020 مؤتمر كواال لمبور الدولي

influences of technology, tastes and public policy on the economic integration pattern and
pace as well as dimensions, the above factors interact in significant ways. Technological
enhancements in transportation and communication did not happen in a vacuum. The
people’s desire to leverage what they see as advantages of closer economic integration (taste
for integration benefits) is the reason behind the profitable innovations and investments that
enhance such technology. In this line of argument, public policy has frequently played a key
role in promoting innovation and investment in transportation and communication to reap
benefits of closer economic integration within and across political limitations, benefits of
national defense, among others. People tastes have developed for the closer economic
integration benefits and are dependent on experience through cheaper transportation and
communication methods. It is evident that in more recent times, tastes for products and
services that have been manufactured in distant locations (through travel and tourism) and
investment on foreign assets is dependent to a degree on experience (Ishnazarov, 2016). With
the growth of such experience, in the face of cheaper means, the tastes for the benefits of
economic integration will growth with it. For instance, global investors have obtained higher
experience with equities that firms issue in emerging market economies and thus they have
become interested in diversification of portfolios to add the assets. To an extent, public policy
towards economic integration, has responded to people’s tastes concerning different
integration aspects and technologies that drive them. It is notable that current issues regarding
public policy concerns internet commerce. Prior to the recent computing and IT
advancements, Internet did not exist to conduct commerce over and thus, the issues of public
policy were non-existent. As for the influence of tastes on public policy, the situation is rife
with complexity. The general inclination towards securing the integration perceived benefits
is supported by public policies within political jurisdictions. However, the view of public
policy towards economic integration in different jurisdiction contexts have been generally
ambivalent – this may be evident in the fact that better harbors built with public support and
superior transportation means have a tendency to facilitate international trade (imports and
exports). However, import tariffs and quotas intend to limit people from meeting their
individual tastes for imported products and to delimit production of domestic substitutes.
Unfortunately, the mercantilist fallacy that appears to furnish evidence on the policies is often
resonating with political reasoning. This is why it is difficult even for smart politicians like
Abraham Lincoln to understand the basic reality of Hassan’s (2016) symmetry theorem,
opting instead to impose protective tariff and public support for investments to improve
domestic economic integration. In such theorem, a tax on imports is basically the same as tax
on exports and there is a need to stress that public policy, tastes and technology interactions
in their effects on economic integration can bring on complexities and even unexpected
surprises.
Conceptual Framework: Channels through which Trade can contribute to Cooperation
and Integration
Trade-growth relationship is indubitably rife with complexity and the evolving dynamics in
global trade, with the inclusion of GVCs, high technological diffusion and increased factors
mobility contribute to such complexity. This holds true for new emerging channels and past
theories of trade that is built on weaker comparative advantage. On the basis of traditional
(static) trade theory, the welfare improvements brought about by trade liberalization originate
from specialization benefits such as increased efficiency brought on by production related
with comparative advantage, as well as from consumption benefits such as increased goods
choice at competitive or low prices. The theory posits that dynamic gains stem from
accelerated accumulation of physical capital and human capital, which may come about
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because of higher savings rate and higher transfer of technology (Akbarzadeh et al, 2018).
Some other indirect gains arise from forward and backward correlations from the expansion
of sectors and enhancement in X-efficiency (enhanced managerial skills). On the other hand,
the new trade theory has a relaxed view of restrictive assumption of perfect competition,
indicating that trade gains can be obtained from several fundamental sources (differences in
comparative advantage and economy-wide enhancing gains, with the inclusion of positive
spillovers and externalities). Such dynamic gains develop the relationship between trade and
growth in both medium and long-run. Regardless of the global trade changing dynamics, the
endogenous growth theories that were proposed in the 1980s-1990s still manage to shed light
on the relationship between trade and economic growth – such theories emerged following
the clarification that the standard neo-classical exogenous growth models (Azizah et al, 2017)
were unable to explain the long-run growth. Such theories disregarded technological change
and predicted economies eventual convergence to a steady state with zero per capita growth.
In contrast, the endogenous growth theory acknowledges that technological progress and
innovation are part and parcel of the economic system as evidenced by Agustiar (2019),
Abidin et al (2013), Agustiar (2019), Grossman and Helpman (1991b), Rebelo (1991) and
Lucas (1988). Hence, the theory is capable of contributing to the development of a
framework that explains the trade-growth relationship. This may be exemplified by the AK
model that assumes the lack of diminishing returns to capital (Erum et al, 2019), with trade
policies promoting long-run growth by influencing the rate of savings and investment and
capital accumulation. Gundogdu (2016) revealed that positive externalities that are associated
with capital accumulation like physical investment and human capital accumulation (Lucas,
1988) enable long-lasting growth rate increases in output. Additionally, the externalities can
be induced by trade or enhanced by the related trade policies (trade initiatives targeting
investment in infrastructure in LDCs), which have the likelihood to be present in open
economies. More importantly, trade opens up access to technological development to
facilitate the transfer of technology and spillovers, which in turn, improves the progress of
technology and long-run growth. In this regard, both access to bigger markets and
competition boost innovation and development and R&D, facilitating investment and
productivity via learning by doing and spillovers of technology, specifically via global
growth and supply chains in regions. The resulting efficiency from enhanced competitiveness
and innovation is related with enhanced productivity and later, growth. In other words, trade
is a way to acquire investment and intermediate goods that are required to develop in
developing countries and LDCs, as indicated by the fact that 60% of merchandise trade is
composed of intermediate products. On the whole, trade and trade policies effects on
economic growth can occur through different channels (direct and indirect), with some
indirect channels including enhanced quality of institutions and macroeconomic policy (Good
et al, 2017). Also, differences in institutions can determine the costs of transactions based on
trading and business ease and the way trade-related policies are established and negotiated.
For instance, trading costs and inefficiency are increased by bureaucratic customs and border
procedures. Furthermore, international trade determines institutional development in the form
of property rights, efficient regulations and the like but majority of indirect channels are not
susceptible to empirical modeling and examination and thus, the trade-growth interaction
could function in both directions in that trade encourages growth, while the latter boosts the
former. The present study is an empirical attempt to examine the direct effect of trade on
economic growth and on domestic investment and FDI, as major channels via which trade
affects the progress in the economy.
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Dynamic Relationship between Trade Balance and Macroeconomic Elements
According to Agustiar (2019), Malaysia is an open economy that is dependent on external
trade for the achievement of the growth of its economy, and it has show rapid growth with
merchandise trade’s significant contribution. Similarly, Gundogdu (2016) related that
Malaysian economic growth is largely driven by experts, as increased exports have been
evidenced to enhance economic growth (Abidin et al., 2013). In this regard, major exports
include electrical and electronic products, chemical and chemical products, petroleum
products, palm oil, rubber products, and machinery along with equipment and parts. Added to
the above, external trade has a key role in the GDP of Malaysia and has propelled the
country’s economic development, with merchandise trade growing in percentage of GDP for
the years 1972 to 2000. As for the total merchandise, a marked growth was notable from
66.1% (1992) to 144% (2019). Further increases achieved the highest percentage of 192% in
2010. However, in recent years, merchandise trade declined, with major trade surplus coming
from trade with Singapore, Hong Kong and the U.S., while the largest trade deficits were
noted with China and Taiwan. According to Aruna (2016), China’s slow down has been
hurting the exports of Malaysia, which has decreased 22.3% in 2016. Moreover, Malaysia is
largely dependent on foreign trade to achieve its objectives of economic development, with
exports being one of the top components driving the country’s GDP. Malaysian exports
indicate an upward trend throughout the previous years. More specifically, in 5 years, exports
have doubled from $29.416 billion (1990) to $74.037 billion (1995). Also, exports, on
average, amounted to RM21285.92 million from 1970 to 2016, having an all time high of
RM75810.20 million in October 2015 (Tradingeconomics.com, 2016). This is indicative of
the high significance of foreign exports to the country and thus, it is a must to determine the
drivers of trade balance in Malaysia for enhancement and to maintain a stabilized economy.
In this line of study, majority of studies revealed the influence of exchange rate on trade
balance (Agustiar, 2019; Gundogdu, 2016). In fact, exchange rate if one of the factors that
influence trade balance in that while trading with other nations, exchange rate gauges the cost
of Malaysia to import goods from such countries, and the return gains through exports. The
currency fluctuation is indicative of uncertainty and this may be a cause for concern to the
flows of foreign trade in economies. However, according to Haneef et al. (2015) trade
balance among the ASEAN countries is affected by real money as opposed to exchange rates,
as a result of which several studies have been conducted to confirm the impact of exchange
rates on trade balances – having said that a consensus has yet to be reached on this issue as
evidenced by Good et al (2017), Ishnazarov (2016), Legrenzi (2016), and Slesman (2015).
Some findings revealed that nominal depreciation or exchange rate appreciation directly
affects trade balance (Sunley, 2017; Wu et al, 2012), while others revealed inconsistent
results on the relationship between exchange rate and trade balance (Yogatama et al, 2016;
Yusuf et al, 2016). Despite or because of the application of various methodologies in prior
studies to examine the issue, empirical findings have been inconsistent, indicating no clear
outcomes concerning the factors affecting Malaysian trade balance.
In relation to this, the controversy still exists as to the direction of the occurrence of effect.
Studies that examined the trade balance determinants in Malaysia, have been few and far
between and thus, the present one examines variables including income, money supply and
inflation rates to provide in-depth information for the identification of such determinants. In a
related study, Sunley and Good et al (2017) revealed that high levels of inflations and lending
interest rates negatively affect trade balance. This may be attributed to the harm that high
inflation rate places on economic growth and trade balance, considering the cost of
borrowings lowers the capital investment rate. Contrastingly, high rates of lending interest
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leads to increased cost of capital, which makes potential entrepreneurs disinclined to export
goods. Aside from this, money supplies have contributed to changes in real rates of exchange
but such rates do not significantly impact bilateral trade balances. Another related study by
Gundogdu (2016), reported that both expenditure and income determine trade balance.
Empirical Evidence on Effects of Trade on Cooperation and Integration
Studies in literature are of the general consensus that trade contributes significantly to
cooperation and integration, with evidence ranging from empirical literature dedicated to
trade and growth to growth episodes experienced in different countries throughout the past
decades. Majority of cross-country studies of this caliber support a positive and statistical
significant relationship between trade openness and growth. And despite the criticism on the
studies’ data and statistical methodologies (Akbarzadeh et al, 2018), the positive effect is still
evidenced even when trade endogeneity is controlled (Azizah, 2017; Abidin et al, 2013). This
may be exemplified by Agustiar’s (2019) study that revealed no support for the OLS
estimates overstatement of effects trade and that reached to the conclusion that trade has a
quantitatively large and robust positive impact on income. Specifically, with an increase in
ratio of trade to GDP by 1%, income per person is increased by 1-2% depending on the used
estimation method. Studies of this caliber include Muhammad’s (2015) overview of crosscountry studies in the early 1980s-1990s and Gundogdu (2016) and Lewer and Van den
Berg’s (2013) reviews. Good et al (2017) dedicated his study to investigating prior empirical
studies to determine if there is statistical significant relationship between trade and growth
that is economically feasible. The findings indicated consistency across studies in light of
relationship size (1% increase in exports growth related to 1/5th % point increase in economic
growth. Such consistency was robust throughout different samples and used statistical
methods. Also in the 1990s are the studies of Haneef et al (2015), Ishnazarov (2016), Kasi
(2019), Slesman et al (2015), Sunley et al (2017), Wu et al (2012), Legrenzi et al (2016).
More specifically, in Africa, Kasi (2019) revealed a significant impact of export growth on
the economic growth of 28 less-developed countries in the region. Similarly, Yogatama et al
(2016) also reported a significant positive export effect on economic growth among 12 SubSaharan Africa (SSA) countries. They reached to the conclusion that growth can be
stimulated through a strategy of outward-oriented growth. Meanwhile, terms of economies,
Sachs and Warner (1995) developed a speed integration measure and revealed that fast
integrators primarily came from East Asian exporting economies, whereas weak and slow
integrators came from low income SSA countries, with some Latin American middle income
countries. Subsequent studies employed the integration indicator to conduct analysis on the
trade impact. Specifically, Kasi et al. (2019) and Greenaway et al. (2002) reported a J-curve
effect, with growth initially falls and then increases following liberalization period. Several
studies supported that countries on average experienced faster growth after trade
liberalization and these include Muhammad (2015), Hassan (2016), Hafnida et al. (2016),
Salinas and Slesman (2015) and Legrenzi (2016). Nevertheless, Ishnazarov’s (2016) study
found that not all trade reforms have been successfully achieved. Moreover, other studies like
Winters and Sunley (2017) proposed an overview of recent empirical studies dedicated to
trade openness and growth and despite their finding that earlier works were focused on
exports, current ones revealed that imports and exports are crucial for economic progress,
with equal importance (refer to Wu, 2012). In African countries, Wu (2012) proposed a
positive effect of trade (exports and imports), using various trade openness measures (trade
volumes and trade restrictions). The above was supported by Yogatama (2016) who stated
that a positive relationship existed between trade and growth via technology transfers,
economies of scale and comparative advantage. Nevertheless, trade barriers in the form of
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import duties, international trade taxes and export taxes were found to have a positive, and
often times in certain specifications, significant relationship with growth, particularly in the
context of developing countries. The author also mentioned trade barrier measures limitations
and that interpretation of protection that the tariffs provide are difficult. Robust beneficial
effects of trade openness on growth and real income was also supported in developed nations
in Erum’s (2019) study, but negative effects were found in the context of their developing
counterparts. Alternative to the trade volume as a measurement of trade orientation is the
imports of R&D and intensive capital goods used in (Yusuf, 2016) study to encapsulate
technology diffusion. Based on their findings, technology imports positively affected per
capita incomes and technology diffusion via imports constituted variations in technological
levels throughout countries. In earlier studies like Gundogdu (2016) and Schneider (2005),
the authors revealed that inputs or capital goods enhanced capital accumulation efficiency
and domestic innovation in the two country groups (developing and developed nations) in the
latter’s case. More recently, Abidin et al. (2013) and Good et al. (2017) conducted studies in
the context of the African continent, where more specifically, the former study conducted an
examination of the causal relationships between financial development, trade openness and
economic growth among 21 SSA countries for the years (1965-2008). They found limited
evidence concerning the trade-led growth hypotheses in this context. The latter study
investigated and measures pro-poor bias in the trade protection structure of six SSA countries
namely Burkino Faso, Cameroon, Cote d’Ivoire, Ethiopia, Gambia and Madagascar. Based
on their findings, protection leads to increased agricultural goods prices in the African
households. Stated clearly, when existing structure of protection is eliminated it would
benefit the rich more than their poor household counterparts. Meanwhile, in OIC countries,
Akbarzadeh (2018) supported a negative impact of trade openness on economic growth, but a
positive one on investment, reaching to the conclusion that the effect is not large enough to
bring about higher levels of growth in the economy. Trade liberalization is related with
greater output and consumption growth volatility in SSA countries (Azizah, 2017). Prior
studies focused on the topic of trade and growth provided cross-country empirical findings,
with the differential effects of trade taken into consideration throughout different country
categories (developed, developing and LDCs). Aside from concentrating solely on the effect
of trade on growth, the work also explores other channels via which trade influences
economic progress through its effect on domestic investment and FDI. With increasing
significance of Global Value Chains (GVCs) and their correlations with FDI, trade is taking
on a more critical role and just placing focus on the direct impact of trade on growth would
not provide the complete picture.
Conclusion
This study focus on the conceptual framework of economic cooperation and integration
between OIC countries. The study explains the significant aspect of economic integration
theory. Moreover, it explains the links between cooperation and integration in terms of the
trade balance and its effects on macroeconomic factors. There is critical evidence of the
effects of trade in cooperation and in integration between OIC countries. This study also
mentioned trade barriers between OIC countries and some different challenges between
countries. It also refers to the effects on some significant factors like FDI and GDP and
domestic investment. It highlighted that their comparative advantage between Muslim
countries and the trade is fluctuation cause the movement of import and export. Furthermore,
there several effects on the countries with high level of income like gulf countries. However,
the dynamic of trade is totally different of other poor Muslim countries.
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The Effect of Governance On The Companies Performance
In Jordan

أثر الحوكمة على أداء الشركات فً األردن
Suleman Ali Eyal Awwad
Ph.D. Accounting, slemanshiab@gmail.com, Faculty of Economics and Management Sciences
Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia
Abstract
This study examines the effects of the correlation between governance on the performance in
the Jordanian companies, the sample comprises of 85 companies, 600 observations, listed in
ASE for the period from (2008-2015), thus our goal is the correlation between the
governance mechanisms and performance. The results of this research expose a strong
correlation both the governance mechanisms and performance, and the results of this study
have significant that supports encouraging the enforcement of the principles of governance
and controlling the behavior of these committees, the reliability of data, financial
information, and reports issued by companies can be enhanced. The results of the current
study show that there is an important and strong relationship between governance and its
mechanisms, as it showed that the independence of the audit committees and their experience
have a positive and important impact on the performance and thus have an impact on the
earnings and their quality and the financial reports of the Jordanian companies and the
mitigation of earnings management. This study bridges the literature gap by providing
empirical evidence on the efficiency of governance in Jordan and its impact on performance.
Consequently, this study has a strong contribution to knowledge about governance, its
mechanisms, earnings management, and assistance to specialists in making decisions.
Keywords: Corporate Governance, Audit Committee, Financial Performance, Earnings
Quality

تلخص١ا
ٌ
600  شركة ك85  كتتكوف العينة من، توكمة على األداء ُب الشركات األردنيةٟتبحث ىذه الدراسة ُب آثار االرتباط بُت ا
 تكشف.توكمة كآلياهتا كاألداءٟ كبالتإب ىدفنا ىو العبلقة بُت ا، )2015-2008( مبلحظة مدرجة ُب بورصة عماف للفًتة من
تية كبَتة تدعم تشجيع تطبيق٫تا أ٢  كنتائج ىذه الدراسة، توكمة كاألداءٟنتائج ىذا البحث عن عبلقة ارتباط قوية بُت آليات ا
 كٯتكن ٖتسُت التقارير الصادرة عن، تالية١تعلومات ا١ كموثوقية البيانات كا، توكمة كالسيطرة على سلوؾ ىذه اللجافٟمبادئ ا
تافٞ  حيث أظهرت أف استقبللية، توكمة كآلياهتاٟتالية أف ىناؾ عبلقة مهمة كقوية بُت اٟ تظهر نتائج الدراسة ا.الشركات
تالية للشركات١تا تأثَت على األداء كعلى األرباح كجودهتا كالتقارير ا٢ تايب كمهم على األداء كبالتإب يكوف٬تا أثر إ٢ تراجعة كخرباهتا١ا
 لذا فاف ىذه الدراسة تعمل ىذه الدراسة على سد الفجوة األدبية من خبلؿ تقدًن أدلة. األردنية كالتخفيف من إدارة األرباح
توكمة كآلياهتاٟتعرفة حوؿ ا١تة قوية ُب ا٫تذه الدراسة مسا٢  كبالتإب فإف. توكمة ُب األردف كتأثَتىا على األداءٟٕتريبية على كفاءة ا
.تتخصصُت ُب اٗتاذ القرارات١كإدارة األرباح كمساعدة ا
 جودة األرباح، تإب١ األداء ا، تراجعة١تنة اٞ ،  حوكمة الشركات:تفتاحية١الكلمات ا
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Introduction

The research seeks to study the impact of governance and its mechanisms in
Jordanian companies on performance; cause the corruption and bankruptcy that suffered
companies have affected the economy, which led to huge losses and financial crises (Abbadi,
Hijazi, & Al-Rahahleh, 2016; Pucheta-Martínez & De Fuentes, 2007; Shahwan, 2015). This
made to issue supervisory instructions and increase interest in governance in order to help
protect companies from this fraud and collapse, enhance transparency in the corporate data
(Barr-Pulliam, 2017; Pucheta-Martínez & De Fuentes, 2007; Alsufy, 2019). According to
(Bansal & Sharma, 2016; Phan, Lai & Tran, 2020; Al‐ Najjar, 2010; Barr-Pulliam, 2017;
Devi et al., 2013) the audit committees and boards are part of the main and important
governance mechanisms to protect the companies from corruption and protect shareholders’
money and all their rights and preserve the companies’ reputation. Therefore, interest
increased by the authorities in the governance after all the crashes that struck the international
companies (Aanu, Odianonsen & Foyeke, 2014; Zraiq & Fadzil, 2018; Niu, 2006; Klein,
2002).
LITERATURE REVIEW
Based on the prevue's study, these committees aim to maintain companies and protect
them from fraud and maintain corporate profitability and the quality of financial reports (Xie,
Davidson & DaDalt, 2003); (Wulan, Yulianti, 2014). Also, order to obtain a review
committee with strong and effective activity, these committees rely on a series of
characteristics the size, experience, and finance, members' knowledge, degree of
independence, and recurring meetings (Ahmed Haji, 2015; Mohammed, 2018). According to
(Kwon & Wild, 1994); (Guthrie & Turnbull, 1995) credibility and integrity in the financial
statements and reports issued by companies mainly depend on a strong emerging audit
committee that works efficiently and effectively.
According to the Jordanian Law of Governance of (2007) which includes companies,
banks, and private institutions, which stipulates that "an audit committee shall be formed in
every company or bank listed on the Amman Financial Market, provided that the members of
this committee are not less than three independent non-executives and they have experience
and practical skill and are efficient and effective, and this committee must meet to work with
no less than four meetings per year"(119).
Therefore, and based on (Owens-Jackson, Robinson, & Shelton, 2009) the
relationship between the existence of an effective, fully independent, and impartial
governance mechanisms in the company were examined, the possibility of fraud and
misleading financial statements, found that the strength of the governance mechanisms curbs
fraud in financial statements (Felo, Krishnamurthy, & Solieri, 2003; Agrawal & Knoeber,
1996). He also found, (Abed, Al-Attar & Suwaidan, 2012; Chaudhry, Roomi & Aftab, 2020)
the existence of funding or supervisory expertise for the committee is of significance.
So (Ahmed Haji, 2015) discussed the impact of effective and independent committees
and the impact of their recommendations on the earnings, found that a relation powerful the
governance mechanisms and the earnings, financial performance and information (Bromilow
& Berlin, 2005); (Sheikh, Wang & Khan, 2013); (Farouk & Hassan, 2014; Ziaee, 2014).
Therefore, we assume that:
H1: Audit Committees size will be positively correlated for performance.
H2: Audit Committees independence will be positively correlated for performance.
H3: Audit Committees expertise is a positive relationship with performance.
119
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H4: Audit Committees meetings are a positive link with performance.
On the other hand, (Kalbers & Fogarty, 1993; Rittenberg & Nair, 1993) it stipulated that the
effective audit committee would fulfill its responsibilities. Based on the, (Bhasin, 2012;
Olaoye, Olaoye & Adebayo, 2019; Nelson & Shukeri, 2011; Spira, 2007) the audit committee
is considered one of the main and important committees that oversees the financial statements
and reports of the company. However, (Klein, 2002); (Habib, Uddin & Islam, 2013); (Hijazi
& Al-Thuneibat, 2015) stated that an independent audit committee might protect the benefit
of shareholders. Also, the audit committee can is protected companies from tampering with
earnings (Bédard, Chtourou, & Courteau, 2004); (Shen & Chih, 2007); (Xie, Davidson &
DaDalt, 2003).
AGENCY THEORY
Agency theory explaining the conflict between management and stakeholders (Alsufy, 2019;
Bouaine & Hrichi, 2019; Phan, Lai & Tran, 2020); based on agency theory, agency problems
arise when there are high conflicts and differences between the interests of both owners and
managers; there must be great attention to the benefit of the shareholders, and that the goals
of the company should be the well-being of the shareholders (Eisenhardt, 1989); (Ali Shah,
Butt & Hassan, 2009); (Ghazali, Shafie, & Sanusi, 2015); (Bowen, Rajgopal &
Venkatachalam, 2003). As such, based on previous studies and the current study, it is
supposed to be corporate governance mechanisms deterrent and maintains a wealth of
shareholders (Abbadi et al., 2016; Abed, Al-Attar, & Suwaidan, 2012; Carcello,
Hollingsworth, Klein & Neal, 2006).
METHODOLOGY
A. Study sample
The sample for this study is from the industrial and service companies listed in the Jordanian
markets (ASE) for the period from 2008 to 2015, and the financial and banking sector was
excluded, and some companies that contain incomplete information. Total companies listed
in the Jordan 130 companies in 2015. The final sample for examination and analysis became
85 companies and 600 observations.
B. Regression Model
This study seeks to know the effect of audit committees on the performance of listed
companies in Jordan, and multiple regression techniques are an appropriate tool for data
analysis.
1- FP (ROA)it = β0 + β1ACSIit + β2ACINit + β3ACEXit + β4ACMEit + εit
2- FP (ROE)it = β0 + β1ACSIit + β2ACINit + β3ACEXit + β4ACMEit + εit
Where:
FPit Is the Firm Performance,
is the Audit Committee Size,
is the Audit
Committee Independence,
is the Audit Committee Expertise,
is the Audit
Committee Meetings,
constant value,
the slopes,
is the error term, the
time series, and the cross-sectional.
ANALYSIS AND DISCUSSION
In Table (1), results provide descriptive statistics of the variables and analysis of the
relationship of the audit committee and the performance of companies listed in Jordan during
the. As shown in Table 1 below, the return on equity has been the highest average (M =
6.631, SD = 1.241); while the return on assets record (M = -0.034, SD = 2.584). While both
independent variables were recorded mean (AC.SIZE); (AC.IND); (AC.EXP); (AC.MEET);
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(0.171, 0.083, 0.342, 0.275) respectively. Also shows as Standard Deviation, Skewness, and
Kurtosis. Moreover, ROA ranges from 7.223% to -1.839%, and ROE ranges from 8.352% to
3.245%; which shows the efficiency of administration in using the company's assets to make
earnings.

Mean

ROA
-0.034

Table 1 - Descriptive Statistic
ROE
AC.SIZE
AC.IND
6.631
0.171
0.083

AC.EXP
0.342

AC.MEET
0.275

Median

0.056

8.123

0.121

0.064

0.241

0.151

Max

7.224

8.352

0.912

0.627

0.735

0.546

Min

-1.839

3.245

0.156

0.057

0.017

0.063

Std. Dev

2.584

1.241

0.264

0.371

0.341

0.074

-0.281

1.782

0.723

0.391

3.623

1.863

5.353

2.386

2.331

7.128

Skewness 1.869
Kurtosis 4.527
Observ

600 / 85 Companies

Note: AC SIZE= Audit Committee Size; AC IND= Audit Committee Independence; AC
EXP= Audit Committee Expertise; AC MEET= Audit Committee Meeting; ROA= Return on
Asset; ROE= Return on Equity
As shown in Table 2, the correlations between all variables less than values of .90, which
suggests not highly correlated, that is not causing any issue; a result in Table 3, following the
examination of the correlation matrix, Variance Inflated Factor (VIF) and tolerance value to
detect multicollinearity problems; if the VIF more than 10 and tolerance less than 0.10 mean
that multicollinearity is a concern. Based on the result shown in Table 3 multicollinearity is
not an issue, because of VIF less than 10, tolerance more than 0.10.
Table 2 - Correlation Coefficients
Table 3 - VIF and Tolerance

ROA

Return on Asset

1

Return on Equity

.322

1

AC Size

.345

.269

1

AC Independence

.327

.257

.451

1

AC Meeting

.241

.243

.319

.243

1

AC
Financial
.281
Expertise

.217

.361

.334

.221

166 |

ROE

AC.SIZE

AC.IND

AC.
AC.
ME
EXP
ET

Variables

1

Kuala Lumpur Management &
Education Confrence 2020

Variables

2020 مؤتمر كواال لمبور الدولي

N

VIF

Tolerance

AC Size

85

1.525

0.623

AC Independence

85

1.423

0.712

AC Meeting

85

1.141

0.872

AC Financial Expertise

85

1.231

0.863

Finally, there is an important positive correlation between governance and its mechanisms,
ROA, and ROE. This means that the quality of strong corporate governance mechanisms is
positively correlated with corporate performance. It is also evident that the performance of
companies is positively affected by good governance, which means that strong corporate
governance helps to enhance the performance of companies. Thus, this study agrees with the
results of previous studies Aanu, Odianonsen & Foyeke (2014); Bansal & Sharma (2016);
Chaudhry, Roomi & Aftab (2020); Farouk & Hassan (2014); Owens-Jackson, Robinson &
Shelton (2009); Zraiq & Fadzil (2018).
Conclusion
Corporate governance mechanisms have received great attention from shareholders,
investors, and monitors, after the scandals and collapse that companies in the world have
experienced in the past few years. Therefore, this study took into consideration the relations
for (audit committee and company performance) for Jordanian companies, with a sample of
85 companies from 2008 to 2015. Based on the previous discussion, statistical analyzes, and
the results of this study, it can be seen that the strong governance mechanisms positive and
significantly affect performance. In general, and based on this study, the audit committee has
an important effect on the performance of companies, as whenever these committees are
highly effective and are bound by the terms of governance, the performance of companies
(ROA and ROE) is of high quality. Thus, it contributes to bridging the literature gap and this
study can be used to make administrative and financial decisions for investors and
shareholders
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The Impact of Migration of Sudanese University Professors on Economic Development
in Sudan, an Analytical Study (2008-2012)
Dr. Mutaz Yousif Ahmed Abuagla
Abstract
This study aims to A study of the phenomenon of Sudanese university professors'
migration abroad and its impact on economic development through an analytical study that is
carried out in an accurate scientific, The importance of this study comes in that the
emigration of university professors abroad has become a significant and continuous increase
from year to year, which prevents development in the country, and therefore this study and its
results are expected to be useful for economic decision-makers in most countries, the study
followed the approach Descriptive and analytical historical, and the most important results of
the study are the migration of university professors, negatively affecting the economic
development in Sudan, and low wages is one of the reasons for the migration of university
professors.
Introduction :
The history of the migration of Sudanese working abroad dates back to the sixties of
the twentieth century and therefore the migration of the Sudanese is not recent. In the past,
most of them went north to Egypt, but in the seventies after the emergence of oil in the Gulf
countries, most of the migrants from the Sudanese became to these oil countries, and this
phenomenon becomes clearer what In the migration of quality employment, it will be
university professors and other talented people. In recent years, migration has increased
among scientific competencies, especially university professors, and we find that innovative
competencies and minds capable of creativity, development and production migrate abroad to
develop other countries and Sudan is in greatest need, and the migration of scientific
competencies and national experiences, especially university professors, has become a
phenomenon that extends with negative shades on all Public and private institutions are what
require careful consideration, in order to reveal its causes.

The problem of the study:
The problem of study: We find that countries build their competence and university
professors are the ones who manufacture these competencies, so their migration abroad
means that they do not develop inside
Study objectives: This study aims to:
- Studying the phenomenon of Sudanese university professors' migration abroad and
its impact on economic development through an analytical study that is carried out in an
accurate scientific manner in the higher education sector.
- Clarify the relationship between the migration of Sudanese university professors and
the workforce migration with some economic variables that directly affect economic
development such as wage rates, unemployment, inflation, and others.
- Know the reasons for this migration and then reach results after presenting the
problem and analyzing it.
- Propose solutions to this problem in the hope of reducing the brain drain and
bringing about the desired economic development.
- Contribute to enriching the scientific field by adding new information and data in the
field of science and knowledge.
significant of study.
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The term development emphasizes that the human being is a tool for development,
and development is a means to ensure prosperity for society, and therefore the immigration of
university professors abroad affects a great impact on the economic development in the
country. Another thing that prevents economic development in the country. We hope that the
results of this study will help decision-makers in making effective scientific decisions.
Hypotheses of study:
- The migration of university professors abroad has a negative impact on development
in Sudan.
- Low wages are one of the reasons for the brain drain in the higher education sector
abroad.
- The lack of work environment in Sudan is one of the reasons for emigration.
Study methodology: The researcher uses the descriptive analytical method.
Previous studies :
1- Abdul Malik Abdul Salam- study (1990-2001) - entitled: Brain Drain and its
Impact on Economic Development in Africa: A Case Study of Somalia. The study concluded
that the migration of Somali brains to the countries of the Diaspora is the main obstacle that
stands in the way of economic development in Somalia.
2- Samia Al-Muftah-Study (2002) - entitled: The Migration of Teaching
Competencies in Sudanese Universities, its Reasons and Methods of Dealing with it, The
study aims to try to develop proposals to solve the problems facing faculty members in
Sudanese universities, and the study concluded that professors supervising in Sudanese
universities are not available to research Scientific.
3- Yahya Haroun study (1984) - the factors that lead to the migration of secondary
school teachers and the impact of migration on secondary education in Sudan, the study aims
to collect the factors that lead to the migration of secondary school teachers and collect
negative information with migration, and the study found that the factors that lead to
Secondary school teacher migration abroad is the physical factor.
4- Muhammad Hamdoon study (2012) - entitled: The migration of Sudanese talents
and minds and its effect on development. The study aims to highlight the relationship
between the brain drain and workforce with some economic variables, and the study
concluded that the migration of Sudanese workers abroad is a selective migration.
5 -Gabriel Hamed study (1989-2011) - entitled: The problems of economic
development in developing countries, a case study of Sudan, the study aims to identify the
most important problems that impede economic development in Africa, and the study
concluded that security and political instability is one of the obstacles to economic
development.
What distinguishes this study from previous studies: This study spoke about the
theoretical and practical side, it is an analytical study, whereas previous studies talked about
the theoretical side only and did not talk about the practical side.
The failure of economic development plans and the conditions of economic
underdevelopment experienced by developing countries lead to a deficit in the financial
capabilities that are required by the process of research and study and deprive university
professors from using the latest scientific methods and technological tools in research and
study, and therefore the educational system in those countries does not train the labor force,
which It is required by the economic development process, in which scientific research does
not exist without it, and thus less income and poor working conditions. To devote to the fields
of research and study, therefore, the rate of immigration from university professors is
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constantly increasing, to provide rewarding conditions for work and the excellent educational
environment abroad, in addition to the attractive offers offered by developed countries for
each distinguished and creative, which is money, position, social status and many other
features that do not dream By the university professor in his homeland.(120)
In addition to this, some scholars suffer from a lack of their specializations
according to their qualifications, such as atomic scientists, missile manufacture, astronomy
and other owners of other rare specializations, and therefore find themselves unemployed, as
we find that they do not find a job that suits their scientific specialties, which drives them to
emigrate, and most developing countries, including Sudan, do not. It can, according to its
weak financial capabilities, manufacture such industries, forcing these competencies to
migrate to industrialized and developed countries.
The emigration of university professors results in the loss of efforts and productive
and scientific capabilities of these minds and the waste of human and financial resources
spent in the education and training of these competencies obtained by the diaspora countries
with little or no return, as well as the weakness and deterioration of production and scientific
research in our educational institutions and constitute a threat to the path of higher education,
and thus It affects the development process in the country, as most scientific institutions face
a major shortage in various disciplines. The reality of life in underdeveloped societies is the
most important factor that holds scientific competencies to leave her country and migrate to
other countries. And the scientific competencies leave a certain reality of my life, which you
consider to be tender and weak, progressive to the reality of my life, another foretells more
about giving and a stronger ability to achieve progress. We find that higher education policies
did not link the expansion of universities with development work.
According to the statistics of the Organization of Sudanese Affairs working abroad 121
That about 67,999 Sudanese have left the country from the beginning of the year 2008
until May, after obtaining foreign work contracts, and confirmed that more than 30,000
Sudanese have left in 2009 and the year 2012 witnessed an unprecedented acceleration in the
migration of Sudanese talents to many immigrants over the extended period. From the
countries of East Asia, crossing the Gulf states, this hastening caused concussion among
decision makers, considering that this type of migration is a poor country, one of the most
important human resource that nurtures development (122)
(Table 1)
Sudanese university professors migrate to some Arab countries
(2008-2012)
Countries Saudi
Emirates Oman Libya Other Total
%
Year
Arabia
2008
17
2
1
1
21
1.1
2009
87
1
1
1
90
4..8
2010
207
1
2
1
211
11.4
2011
578
2
3
2
535
28.8
2012
988
1
10
3
1002
53.9
Total
1827
7
5
12
8
1859 100.0
120

Fahmy Howeidi, The Exodus of Experts and Technicians between Factors of Attraction from Outside and
Eviction from Inside, Al-Ahram, 1669, p. 9.
2- Hussein Saeed, "Citizenship / Sudanese Citizen dear People Humiliated by the Rescue, Sudanayil,
9/8/2012..
1
- Al-Hadi Abdul Samad, “His view of the emigration of distinguished Sudanese talents, Tenth Issue Fourth
Year, June 2013,p7.
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Source: Ali Ahmed Mohamed, "The migration of Sudanese cadres", the prospects for migration, tenth issue,
fourth year / 2013, p. 24, researcher analysis.

It is noted that the number of professors of Sudanese universities migrating abroad is
increasing from one year to the next. In 2008, migrants were only 21 professors, representing
1.1% of the total number of immigrants, and then the number increased by more than four
times in the year immediately after 2009, and the number reached 90 professors, amounting
to 4,8% ,According to the statistics from the table, the increase continues greatly, as the
immigrant number of university professors in 2010 reached 211 professors, with a rate of
11.4% ,Then the number increased in the year 2011 more than twice the year immediately
before, as the number of immigrant professors reached 535 professors, with a percentage of
28.8%, while in 2012 CE witnessed the largest immigration of university professors, where
1002 university professors immigrated by 53.9%, and we find that The vast majority of
immigrant university professors went to the Kingdom of Saudi Arabia The total number of
immigrants to Sudanese professors during the years from 2008 to 2012 is 1827 university
professor, but all other countries in the same years were the number 32 professors, and
therefore we expect that if there is no change in the economy motivating and encouraging the
conditions of university professors, the state will lose the most expensive Human wealth has,
as a result, higher education deteriorates, the development process deteriorates, and the state
enters into a dark tunnel that is difficult to get out of unless it is destroyed as soon as possible.
Figure(1) The total Sudanese immigrant professors for each country from 2008 to
2012
1827
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5

12

200
0

other
Oman
Libya
Saudi Arabia
Preparing the researcher from Table 1.
It is noted from the figure 1 above that Saudi Arabia has the most Sudanese university
professors who immigrated compared to other Arab countries
According to the statistics of the Sudanese Ministry of Labor (123), in the year 2012,
1000 university professors officially emigrated to work in the diaspora countries. The share
of the Kingdom of Saudi Arabia from this statistic is 988 university professors, and this
number corresponds to the number of table no. (1) above, and the ministry attributed the issue
today to reasons Including weak wages and lack of employment opportunities, along with the
1

Haider Abdul Hafeez: University Professor forced migration and badminton pay, the next day, 10/23/2013.
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temptations of the labor market in countries receiving Sudanese migrants, as well as seeking
financial resources in hard currencies. According to the statistics of the Ministry of Higher
Education, the ministry’s immigrants from the university professors in 2012 reached about
420 professors, including about 290 who hold a higher degree - PhD or above - but the rest is
without a doctor’s degree, and we find that the large increase in the professor’s migration is a
serious indicator that threatens development in the country And a loss to the country's
economy, given that immigrants from university professors did not exceed 21 professors in
the year 2008, according to statistics.

Among the reasons for the emigration of Sudanese university professors is the low
wages, and this can be illustrated by Table No. (2) Below.
Table (2)
University professors' emigration and average wage rates
(2008-2012)
Average

Countries Saudi
Emirates Oman Libya Other TOTAL
Year
Arabia
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL

17
87
207
578
988
1827

2
1
1
2
1
7

1
1
3
5

2
10
12

1
1
1
2
3
8

21
90
211
535
1002
1859

%

rates

Pound
wages

1.1
304
4..8
256
11.4 230
28.8 220
53.9 200
100.0 1210

Source: Ali Ahmed Mohamed, “The migration of Sudanese cadres”, the prospect of immigration, tenth issue,
fourth year, 6/2013, p. 24 And the Central Bureau of Statistics.

We find that low wages are one of the main causes of migration, and through Table
(2) above, this can be clarified. In 2008, the average wage rate was 304 pounds, and the
number of immigrants from Sudanese university professors was 21 professors, and in 2009,
the average wages decreased to 256 pounds, and in turn the number increased Migrants from
professors from the previous year to 87 professors, and through Table No. (2) above, we note
that the lower the average wages, the greater the number of immigrants, and consequently the
low wages are among the main reasons that lead to the migration of Sudanese university
professors abroad.
Most Sudanese university professors migrate to the Kingdom of Saudi Arabia, and this
can be illustrated by Table No. (3) Below.

Countries
Year
2008
2009
2010
2011
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(Table 3)
Comparing the migration of Sudanese university professors
between Saudi Arabia and the rest of the countries
(2008 - 2012)
Other
Other than
Saudi
Arab
non-Arab
TOTAL
Arabia
countries
countries
17
3
1
21
87
2
1
90
207
3
1
211
578
5
2
535
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2012
988
11
TOTAL
1827
24
Researcher Preparation: From Table (1)

3
8

1002
1859

It is noted from Table (3) above that Saudi Arabia has the most Sudanese
university professors who immigrated compared to other Arab countries and non-Arab
countries. The number of immigrants to Saudi Arabia in 2008 was 17 university professors,
while immigrants in the same year were university professors to non-Saudi Arab countries.
There are only 3, and other non-Arab countries in the same year. The immigrant was only one
professor, and through the schedule it is clear that Saudi Arabia is directed by the great
majority of Sudanese university professors compared to the rest of the other countries,
whether Arab or non-Arab. It came to Saudi Arabia is 988 professors, and the other Arab
countries in the same year the number of immigrants is only 11 professors, while the nonArab countries were only 8 professors, and the total number of Sudanese university
professors who migrated to Saudi Arabia from the years 2008 -2012 was 1827 professors,
and the sentence is from other Arab countries In the same years, he was 24 professors. As for
the total number of non-Arab countries for the same years, they were only 8, and therefore
the total number of university professors who immigrated abroad in the period from 2008 to
2012 is 1859 professors.
Table (4) below shows, according to the Sudanese Organization for Overseas
Employment Organization, the numbers of skilled Sudanese laborers who migrated outside
Sudan, working in the Gulf, and working outside the Gulf countries
(Table 4)
Clarify skilled workers according to the Sudanese Organization for Foreign Affairs abroad.
Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total

The number of Sudanese
working in the Gulf

The number of Sudanese
workers from non-Gulf
states

35550
28869
27533
18916
4642
8447
8302

37550
30752
30615
18902
16505
10208
17476

13854
22144
30014
90019
290290

11628
22129
52607
72245
318617

Source: Sudanese Affairs Regulatory Authority working abroad.

From the above table - we find that the number of Sudanese skilled workers in the
Gulf in the year 2000 was 35,550, then the number decreased from year to year until 2006 as
skilled workers increased in this year from the year before 2005 where they were in 2005 is
10208 and then became a year 2006 is 17476, then it decreased in 2007 to be 11628, then
this number of skilled workers in the Gulf in 2008 doubled to (22129) and we find that this
number in 2009 CE is 52607, which is more than double, and we also find that the number
has increased in the year 2010 to become 72245, which is the largest number of all skilled
migrations of the Gulf in all years since the year (2000 - 2010) and thus this explains H large
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migrations of talent, among which university professors abroad, which is an indication that
development cannot take place as the homelands build and live with the help of their sons,
but the development will be in the countries to which the talents migrate.

Figure 2: Total numbers of Sudanese working in the Gulf and working in non-Gulf
countries from 2000 to 2010
318617
320000
315000
310000
305000
300000
290290
295000
290000
285000
280000
275000
The number
The number
of Sudanese
of Sudanese
working in
workers
the Gulf
from nonGulf states
It is noted from Figure 2 above that the numbers of Sudanese working outside the
Gulf are more than those working in the Gulf
Through table (5) below, it is possible to clarify all workers and university professors
in the Gulf and non-Gulf countries, according to the most migratory years.
(Table 5)
Workers and university professors in the Gulf and non-Gulf countries, according to the
most migratory years

Total
university
professors

The number of Sudanese nonGulf countries

The number of Sudanese in the Gulf

University
professors

all employees

University
professors

all employees

21

1

22144

20

22129

2008

90

1

30014

89

52607

2009

211

1

90019

210

72245

2010

322

3

142177

319

146981

Total
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Preparing the researcher from Table (1) and Table (4)
From Table No. 5 above, we note that the number of workers in the Gulf countries is
increasing from one year to the next, and we see the increase in the number of university
professors from one year to more than double, and this indicates that what is expected in the
coming years will be a very large increase if attention is not paid to higher education teachers
and improving their financial conditions And scientific, and we find that the increase in the
migration of university professors came as a result of the economic conditions in which they
live, as well as the existence of job opportunities with attractive advantages in the Gulf
countries after the opening of a number of universities in those countries, but if we look at the
numbers of workers in non-Gulf countries, we find there is an increase in the number of
workers from Year to year But the number of professors in non-Gulf countries has not
changed from one year to another, and therefore the most emigration of university professors
is in the Gulf countries.
Through statistics from Table No. (6) Below, it is possible to clarify the following:
the rate of inflation and unemployment, the average per capita gross domestic product and the
average wage rates during the period (2000-2010).
Table (6)
5. Average
1. Statemen
6. Average
per
t
2. Inflation
4. Unemployme
wage
capita
nt rate
rates (in
3. rate
GDP
7. Year
pounds)
8. 2000
13. 2001
18. 2002
23. 2003
28. 2004
33. 2005
38. 2006
43. 2007
48. 2008
53. 2009
58. 2010

9. 8,1
14. 8,3
19. 8,3
24. 7,4
29. 8,8
34. 8,4
39. 7,2
44. 8,1
49. 14,3
54. 11,2
13 .95

10. 15,2
15. 15,5
20. 15,9
25. 15,8
30. 16,3
35. 17,1
40. 17,3
45. 19,4
50. 20,7
55. 20
20,5 .06

per year
11. 103,80
16. 510,76
21. 524,89
26. 543,87
31. 559,23
36. 590,8
41. 602,84
46. 650,19
51. 674,25
56. 363
424 .06

12. 62
17. 73
22. 78
27. 149
32. 150
37. 150
42. 200
47. 200
52. 304
57. 256
230 .06

Source: Central Statistical Organization.

From Table No. (6) Above, we find that the inflation rate was 8.1 in 2000, and then it
fluctuated, increasing and decreasing until it increased in 2008 to 14.3, while the
unemployment rate in 2000 was 15.2, and it is noted that the unemployment rate is
increasing. Every year, the highest unemployment rate was 20.7 in 2008, the same year in
which the inflation rate increased, and this shows that the relationship between them is direct.
The higher the inflation rate, the higher the unemployment rate. This is called the
phenomenon of stagnant inflation, and we find that the average per capita GDP in The year
2000 is 103,80, and we notice that it increased in the year immediately after it more than four
times, and this explains that the economy was in a state of growth in those countries. For a
period because the gross domestic product is considered one of the measures of economic
growth, and we also find that the average wage rate in 2000 was 62 pounds, then it became
more in years and fixed in some years until the year 2008 reached 304 pounds and then began
to decrease in 2009 and 2010 to become successive 256 pounds, and 230 pounds, and this
confirms the decrease in the volume of paid employee consumption and leads to the inability
of the workforce to renew itself and decrease its productivity, as well as the decline in
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demand, which means a decrease in the volume of subsequent production and the rates of
economic growth. And thus one of the causes of migration. Wage reform has a very
important role in stimulating market demand and stimulating demand has an important role in
stimulating investment, and thus increasing economic growth and development.
Conclusions and recommendations:
First the results:
1- The migration of university professors negatively affects the economic
development in Sudan.
2- Low wages are one of the reasons for the emigration of Sudanese university
professors.
3- The lack of a work environment in Sudan for university professors is one of the
reasons for migration.
4- The immigration of university professors and other qualifications increases from
year to year due to the economic and political conditions that prevail in Sudan.
5- Most of the immigrants are university professors, who are based in the Gulf region,
where most of them are in Saudi Arabia.
Second the recommendations:
1- Paying attention to the qualifications in general and the university professor in
particular in all aspects (economic, health, and scientific) and motivating them and working
for their stability inside the country because they are priceless competencies and by losing
their education and development deteriorates in the country.
2- Fast and effective treatment by specialists for the case of the continuous rise in
prices (inflation) in order to limit the migration of university professors abroad because the
majority migrate for the economic situation in the country.
3- Working to increase the wages of university professors, even if the development makers
are not lost.
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أثر استخدام تقنٌة الهولوجرام فً تدرٌس مقرر الكٌمٌاء
للمرحلة الثانوٌة بمكة المكرمة
The effect of using Hologram technology on teaching the chemistry course for the
secondary stage in Makkah

َىر عطٍح يحًذ انعُماوي



المل ّخص
تسهم تكنولوجيا التعليم ُب الوصوؿ أب نضج الفكر البشرم لتفسَت الظواىر العلمية كإدراؾ الركابط بينها لذا يعد
استخداـ التكنولوجيا ُب التعليم أمران ضركريا السيما ُب تدريس ا١تواد العلمية كاليت تتضمن مناىجها مفردات ٣تردة يصعب
تدريسها بالطرؽ التقليدية فعلى سبيل ا١تثاؿ :يتضمن مقرر الكيمياء مفردات متعلقة بالذرة كتركيبها كىي من ا١تفردات اليت يصعب
على الطلبة فهمها بسهولة لذا ٭تتاج معلم الكيمياء إٔب استخداـ احدث السبل ك الوسائل ُب تدريس ىذه ا١تفردات كٖتقيق
األىداؼ ا١ترجوة من مقرر الكيمياء كمن أمثلة ىذه التقنيات تقنية ا٢تولوجراـ.
كىذه التقنية عبارة عن تصوير ثبلثي األبعاد يسجل الضوء ُب شكل جسم ليطفو كمجسم ثبلثي األبعاد (نورىاف
124
سليماف ،تكنولوجيا اإلعبلـ ا١تتخصص مؤسسة حورس الدكلية للنشر كالتوزيع ،ط ُ ََِِ :ص ِٗ)
كقد طبقت ىذه التقنية ُب عدة ٣تاالت كالطب كالتعليم

125

كنظران لتطلع ا١تملكة العربية السعودية لتطوير التعليم ْتلوؿ عاـ  2030فإف استخداـ ىذه التقنية يهدؼ إٔب ٖتسُت
٥ترجات التعليم كاالرتقاء ٔتستول الطبلب الفكرم.
تركز الدراسة على طلبة ا١ترحلة الثانوية كىي مرحلة اعتٌت ّٔا الباحثوف نظرا ١تا يتميز بو الطلبة من نشاط ذىٍت ،كقد ًب
اتباع ا١تنهج شبو التجرييب ،تكونت عينة الدراسة من ( )101طالبة قسمت كاالٌب ( )51طالبة للمجموعة التجريبية درست
باستخداـ تقنية ا٢تولوجراـ ك ( )50طالبة درست بالطريقة ا١تعتادة٘ ،تثلت أدكات كمواد الدراسة ُب اختبار ٖتصيلي مكوف من
( ) 20فقرة كقد أسفرت نتائج البحث عن تفوؽ آّموعة التجريبية ُب االختبارات بفارؽ داللة إحصائية كحجم كبَت ،كتوصي
الدراسة البحث باٟتاجة إٔب نشر الوعي ٔتدل أ٫تية استخداـ تقنية ا٢تولوجراـ ُب سياؽ التعلم مع اعتماد ٪تط فعاؿ الستخدامو.

Abstract

e-mail: noo0oor.1408@gmail.com 
 124 .iتكنولوجٌا اإلعالم المتخصص
125

http://www.zebraimaging.com/medical

-grauer-school-students-tour-holographic-theater.ht11143794https://www.prlog.org/
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Educational technology contributes to reaching the maturity of human thought by explaining scientific
phenomena and realize the links between them. Therefore, the use of technology in education is necessary,
especially in teaching scientific subjects, whose curricula include abstract vocabulary that are difficult to teach
in traditional methods. For example: the chemistry course includes vocabulary related to the atom and its
composition. Vocabulary that is difficult for students to understand easily, so the chemistry teacher needs to use
the most recent ways and means to teach these vocabularies and achieve the desired goals from the chemistry
course. Examples of these techniques include hologram technology.
This technique is a three-dimensional imaging that records light in the shape of an object to float as a
three-dimensional stereoscopic (Norhan Suleiman, Specialized Media Technology, Horus International
Foundation for Publishing and Distribution, 1st edition 2020: p. 92) This technology has been applied in many
areas, such as medicine and education
Given the Kingdom of Saudi Arabia’s aspiration to develop education by 2030, the use of this
technology aims to improve educational outcomes and raise the level of students’ intellectual level.
The study focuses on secondary school students (grades 10-12), a stage that the researchers took care of
due to the distinction of the students from mental activity, and the semi-experimental approach was followed,
the study sample consisted of (101) female students divided as follows (51) female students of the experimental
group studied using the hologram technique and (50) student who studied in the usual way, the study tools and
materials were represented in an achievement test consisting of (20) items. The results of the research showed
superiority of the experimental group of the tests. The study recommends the need to spread awareness of the
importance of using the hologram technology in learning context with an effective pattern for its use.

تقدمة١ا
تتلفان عن٥ تديثة ُب تطور العلم كتطبيقاتو التكنولوجية بسرعة كبَتة كجعلتوٟتت التكنولوجيا ا٫لقد سا
.تتلفان ٘تامان عن عآب اليوـ٥ تا١األمس كستجعل من عآب الغد عا

 ىي منحٌت نظامي لتصميم العملية التعليمية كتنفيذىا:كمعٌت تكنولوجيا التعليم ْتسب تعريف اليونسكو
توارد البشرية١تاؿ التعليم كاالتصاؿ البشرم مستخدمة ا٣ تددة نابعة من نتائج األْتاث ُب٤ كتقوٯتها تبعان ألىداؼ
 تكنولوجيا التعلم كحوسبة، (مصطفى دعمس126كغَت البشرية من أجل إكساب التعليم مزيدا من الفعالية
 صِِ) لذا يعد استخداـ التكنولوجيا أمران ضركريا ال سيما ُب،20ُٓ ,ُ  دار غيداء للنشر كالتوزيع ط،التعليم
 كلقد اىتم.تردة يصعب تدريسها بالطرائق التقليدية٣ تواد العلمية كاليت تتضمن مناىجها مفردات١تدريس ا
تعلومات للطلبة بكل يسر كسهولة كضماف الوصوؿ إٔب ٖتقيق١تعلمُت بالبحث عن طرؽ فعالة إليصاؿ ا١ا
.ترجوة من كل درس١األىداؼ ا

:تشكلة١ا
تثاؿ يتضمن مقرر الكيمياء مفردات متعلقة١تردة فعلى سبيل ا٣ تواد العلمية مفردات١تتضمن مناىج ا
بالذرات كتوزيع اإللكًتكنات داخلها ككذلك التفاعبلت الكيميائية كالركابط الكيميائية اليت يصعب على الطلبة
.فهمها بسهولة
 تكنولوجيا التعليم كحوسبة التعليم126
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األ٫تية:
 .1تيسر تقنية ا٢تولوجراـ ٕتسيد ا١تفاىيم آّردة.
 .2تسهم تقنية ا٢تولوجراـ ُب رفع كفاءة ا١تعلم لتحقيق رؤية .2030
 .3يعترب استخداـ تقنية ا٢تولوجراـ أسلوب ٦تتع كجاذب للطلبة.
حدكد الدراسة:
اٟتد ا١توضوعي :الدراسة ستكوف حوؿ أثر استخداـ تقنية ا٢تولوجراـ ُب مقرر الكيمياء للمراحل الثانوية.
اٟتد ا١تكاين  :تعترب منطقة مكة ا١تكرمة ىي اٟتد ا١تكاين كتقتصر الدراسة على طالبات مدارس ثانوية
البشرل األىلية
اٟتد الزمٍت :عاـ 2017-2016ـ
اٟتدكد البشرية :طالبات ا١تستول األكؿ كالثاين ،طالبات ا١تستول الثالث كالرابع (علمي)
منهج الدراسة :ا١تنهج شبو التجرييب
ا٢تدؼ من الدراسة:
 .1إف استخداـ تقنية ا٢تولوجراـ يسهم ُب ٖتسُت ٥ترجات التعليم
 .2كصوؿ طبلب ا١تملكة إٔب الرقي ٔتستواىم الفكرم كا١تعرُب
 .3إدراج تقنية متطورة ُب التعليم
 .4رفع مستول التحصيل الدراسي لطبلب ا١تملكة
ٖ .5تفز الطلبة على التفكَت كاالبتكار.
اإلطار النظرم للدراسة:
تاريخ تقنية ا٢تلوجراـ
تعود جذكر ىذه التقنية إٔب عاـ  1947عندما ًب التوصل للتصوير آّسم من قبل العآب دينيس جابور
"ُ"Denis Gaborب ٤تاكلة منو لتحسُت قوة التكبَت ُب ا١تيكركسكوب اإللكًتكين.
كألف موارد الضوء ُب ذلك الوقت ٓب تكن متماسكة أحادية اللوف ،فقد سا٫تت ُب تأخر ظهور التصوير

آّسم إٔب كقت ظهور الليزر لعاـ (127 .1960سكيك ،حازـ فبلح  ،2018كيف يعمل التصوير ثبلثي
االبعاد ا٢تولوجراُب)

127

https://www.hazemsakeek.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8
%B1-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-
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ُب العاـ  1962أدرؾ العآب جيوريس اكبتنيكس " "Juris Upatnieksكالعآب اٯتيت ليث
" "Emmitt Leithمن جامعة ميتشجاف أف ا٢تولوجراـ ٯتكن أف يستخدـ كوسيط عرض ثبلثي األبعاد ،لذا
قررا قراءة كتطبيق أْتاث العآب جابور كلكن باستخداـ الليزر ا١تتماسك ،أحادم اللوف ،كقد ٧تحا ُب عرض صور
٣تسمة بوضوح كعمق كاقعي( .سليماف ،تكنولوجيا اإلعبلـ ا١تتخصص مؤسسة حورس الدكلية للنشر كالتوزيع ،ط
ُ  :ََِِ،ص ٓٗ) 128كُب مطلع يناير  ،2015بدأت ىذه التقنية اٞتديدة تفرض نفسها على أرض الواقع
بشكل كبَت ،حيث شهد معرض إلكًتكنيات ا١تستهلكُت ، CES 2015إعبلف شركة “إنتل” عن تقنية
 ،RealSenseكاليت تقدـ تقنية “ا٢تولوجراـ” ُب ثوب جديد أكثر عملية كأكثر تشويقا.

شكم انصىرج فً انثرَايح

شكم انصىرج تعذ تطثٍك انثرَايح

شكم ٌىضح طرٌك وضع انًُشىر إلظهار األتعاد انثالثح

كيف يعمل الهولوجرام؟

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8
1%D9%8A/
 128تكنولوجيا اإلعبلـ ا١تتخصص
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 يتم توجيو شعاع الليزر إلى مجزئ الضوء والذي يقوم بفصل شعاع الليزر إلى شعاعين.
 يتم استخدام المرايا لتوجيو مسار الشعاعين إلى الهدف المحدد لكل منهما.
 يمر كال الشعاعين عبر عدسة مفرقة لتتحول حزمة الضوء المركزة إلى حزمة عريضة.
 يتم توجيو أحد الشعاعين إلى الجسم المراد تصويره ونسمي ىذا الشعاع بشعاع الجسم
 ،object beamفينعكس الشعاع عن الجسم ويسقط على الفيلم.
 الشعاع الثاني والذي نسميو الشعاع المرجع  reference beamيتم توجيهو إلى الفيلم
مباشرة باستخدام المرايا(129.سكيك)2007

مميزات استخدام الهلوجرام في العملية التعلمية:
 .1جذب انتباه الطلبة
 .2إيصال المعلومات لجميع الطلبة بكل يسر وسهولة
 .3يمكن استخدام وسائل بسيطة لتنفيذ التقنية في الفصل الدراسي.
معوقات استخدام ىذه التقنية:
التكلفة الباىظة في حال أرادت المدرسة أو المعلم إيجاد مكان خاص بهذه التقنية
الدراسات التي تمت على تقنية الهولوجرام
استخدامو في الطب

130

يرى ( )8891 T i 1988

131

ان تقنية الهولوجرام مهمة جدا في الطب بحيث يتم تصوير

اَّلجسام التي حدث لها تشوىات معينة ،ويمكن وضع تصور مقترح ذو صورة ثالثية اَّلبعاد لألجسام بعد
129

https://www.hazemsakeek.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8
%B1-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8
1%D9%8A/
130
/شركةhttps://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAndMidicine/Pages-
aspxإسرائيلية-طورت-ىولوجراـ-٭تاكي-القلب-خبلؿ-عمليات-جراحية.
131
https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/0673/0000/MultiplexHolograms-And-Their-Applications-In-Medicine/10.1117/12.939080.short
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شفائها من التشوىات  ،كما يمكن رؤية اَّلنسجة والخزعات العينية بشكل مجسم  ،كما يستفاد من ىذه
التقنية في علم التشريح حيث يمكن رؤية تصوير مجسم ألنسجة جسم اَّلنسان بشكل خاص وانسجة
الكائنات الحية بشكل عام.

شكل (ٌ )6وضح استخدام تقنٌة الهولوجرام فً الطب

ىناك تطبيقات حقيقية في مجال الكتب

132

بصيغة الصورة الضوئية المجسمة Hologram

Book
في عام  2011قدمت شركة ] [Media screenمنظومة متكاملة لعرض الكتب الرقمية في
صيغة الكتب الضوئية المجسمة مع قابلية التصفح .وأطلق عليها اسم ] [Monkey bookوبدأ
اَّلستخدام التجريبي لها في اَّلسواق والمطارات والمتاحف وبحدود ضيقة في بعض المكتبات ،لعرض
الكتب التراثية
كما قامت وكالة ناسا بالتعاون مع فريق من شركة مايكروسوفت باستخدام تقنية الهولوجرام لتصوير
كوكب المريخ (شكل  ،)2لتمكن للباحثين من استكشاف الكوكب بدقة أكثر وقد أوضح ديف َّلفري
مدير برنامج بعثة مختبر علوم المريخ في وكالة ناسا ان ىذه التقنية توفر صور ثالثية اَّلبعاد عن العينات
(شكم )6
http://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/03/blog-post_29.html

132
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133

الصخرية الموجودة على كوكب المريخ بدَّل من الصور ثنائية اَّلبعاد التي كانت تؤخذ في السابق (
)NASA , 2015
استخدامو في مجال الفنون

134

تم استخدام تقنية الهولوجرام في عرض فني في وسط لندن ،كما ساىم مجموعة من الفنانين
العالميين في معرض في جوفرنرز أيالند  d a so sr nrevoGفي نيويورك ،كما ساىم فنانين من
كندا وايطاليا والوَّليات المتحدة والمملكة المتحدة في معرض أقيم في سانتافي في وَّلية نيومكسيكو
األمريكية.
كما تم استخدام تقنية الهولوجرام في تجسيد شخصيات فنانين راحلين لتقديم أغاني أو عروض
مسرحية.
كما يستخدم الهولوجرام لحماية البطاقات اَّلئتمانية من التزييف

135

عرض وتحليل بيانات الدراسة والنتائج والتوصيات:
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحسين مخرجات التعليم في المملكة العربية السعودية بإدراج تقنيات
متطورة تعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب
ولتحقيق ىذا الهدف سعت الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
ما مدى فاعلية استخدام تقنية الهولوجرام في التدريس؟
وفيما يلي ما توصلت اليو الدراسة من نتائج.
تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة والذي ينص على
ما مدى فاعلية استخدام تقنية الهولوجرام في التدريس؟
للتعرف على فاعلية استخدام تقنية الهولوجرام تم اجراء اختبار تحصيلي في مقرر الكيمياء
للمستوى األول والثاني والثالث والرابع للعام الدراسي  2017 -2016م مكون من ( )20فقرة وقد
أظهرت نتائج اَّلختبار تفوق طالبات العيينة التجريبية بفارق كبير في النتائج وىذا يدل على فاعلية تقنية
الهولوجرام في التدريس.
وبناء على نتيجة الدراسة نوصي باستخدام تقنية الهولوجرام في التدريس.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4451

133
134

https://www.clean-rooms.org/what-can-we-expect-from-hologram-technology-in-thefuture/
135
https://patents.google.com/patent/US4563024A/en
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عينة التجربة الطالبات حاصالت على كامل الدرجات
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العينة الضابطة الطالبات حاصالت على درجات متفاوتة.
المصادر والمراجع


تكنولوجيا اَّلعالم المخصص (نورىان سليمان ،تكنولوجيا اإلعالم المتخصص مؤسسة حورس
الدولية للنشر والتوزيع ،ط ٔ ٕٕٓٓ :ص ٕ)٢



تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم (مصطفى دعمس ،تكنولوجيا التعلم وحوسبة التعليم ،دار غيداء
للنشر والتوزيع ط ٔ ،02ٔ١ ,صٕٕ)
http://www.zebraimaging.com/medical
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https://www.prlog.org/77714111-grauer-school-students-tour-holographictheater.htm
https://www.hazemsakeek.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%8
8%D9%8A%D8%B1-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B
1%D8%A7%D9%81%D9%8A/
https://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAndMidicine/Pa
ges.جراحية-عمليات-خالل-القلب-يحاكي-ىولوجرام-طورت-إسرائيلية-شركة/aspx
136

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-ofspie/0673/0000/Multiplex-Holograms-And-Their-Applications-InMedicine/10.1117/12.939080.short
137
http://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/03/blog-post_29.html
138
https://www.clean-rooms.org/what-can-we-expect-from-hologramtechnology-in-the-future/






139

https://patents.google.com/patent/US4563024A/en
http://proceedings.informingscience.org/InSITE2010/InSITE10p693704Ghuloum751.pdf
https://edtechreview.in/trends-insights/trends/521-applications-of-holograms-toengage-learners
http://edition.cnn.com/2008/TECH/11/06/hologram.yellin/index.html

mesterjordan78@gmail.com جامعة السلطاف زين العابدين
،تعاصرة١ مركز حرموف للدراسات ا: اسطنبوؿ،" "بعض من سوسيولوجيا فَتكس كوركنا، طبلؿ،تصطفى١ ا137
.مقاالت. ص،ـ2020  مارس25
:  للمزيد، القبس الدكٕب: الكويت،" "كيف توقع بيل غيتس ظهور فَتكس كوركنا ُب الصُت منذ عاـ،تاعيلٝ ا، سليم138
.ـ2020 ينايرhttps://alqabas.com/article/5745645 26
توقع اإللكًتكين١ ا.تيُت١تذرا فَتكس كوركنا يهدد السبلـ كاألمن العا٤  األمُت العاـ،تتحدة١تي لؤلمم اٝتوقع الر١ ا139
.ـ2020 أبريل/نيسافhttps://news.un.org/ar/tags/lslm-wlmn 10
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األعمال اإلرهابٌة فً ظل جائحة كورونا :دراسة تحلٌلٌة
Terrorist Actions Under Corona Pandemic: An Analytical Study

عذَاٌ تىفٍك ورٌكاخ ,انذكتىر أَس يحًذ ٌىَس ,انذكتىرج َاخحح عثذ انىاحذ



المل ّخص
ُب ىذا ا١تقاؿ سيتم دراسة الوضع العاـ الذم تعيشو الدكؿ ُب تعاطيها كتعاملها مع أزمة كوركنا ،كذلك من خبلؿ
اإلحاطة بإمكانيات الدكؿ ُب مواجهة ىذه اآلفة ،كالتغيَتات اليت أحدثتها ىذه اآلفة على ا١تشهد الدكٕب ،ككذلك التعرؼ على
نظرة التنظيمات اإلرىابية ٢تذا الوباء ،كبالتإب قياس مدل إحتمالية عودهتا لنشاطها ُب ظل انشغاؿ األجهزة األمنية ،كُب ظل
التخبط الذم تعيشو الدكؿ على ٥تتلف ا١تستويات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ُب مكافحة ىذا الفَتكس .نرل أف
التنظيمات ىللت مستبشرة ّٔذا الفَتكس باعتبار انو ٮتدمها من ناحيتُت ،من جانب ٗتفيف الوطأة كالرقابة األمنية عليها ،كمن
جانب آخر حجم ا٠تسائر اليت اٟتقها ىذا الفَتكس بالدكؿ ،ليس فقط ُب الناحية االقتصادية ،بل األىم من ذلك ىو ا٠توؼ
كالشعور بو لدل اٞتميع ،خاصة أف ىذا ىو ا٢تدؼ اٟتقيقي من ام عملية إرىابية مهما كاف حجمها ،فالعمل اإلرىايب يقصد
كيراد منو إثارة ا٠توؼ كالفزع ُب قلوب الناس كبالتإب يسهل ٖتقيق أىداؼ التنظيمات ،كىا ىو كوركنا ٭تقق ٢تم ذلك دكف عناء
اك جهد منهم .من ىنا تأٌب أ٫تية ىذا ا١تقاؿُ :ب التعرؼ على التحدم اإلرىايب ُب ظل ىذه األزمة العا١تية اٟتاصلة جراء الوباء،
كالتعرؼ على ا١تقدرات اٟتقيقية للدكؿ ُب ٣تأّة اإلرىاب ُب ظل ىذه اٞتائحة ،كذلك تقدًن حلوؿ للدكؿ ُب ٣تأّة ىذه
التنظيمات من خبلؿ التعرؼ على الوسائل كاألساليب ٢تذه التنظيمات ُب ىذه ا١ترحلة الزمنية ،كمن خبلؿ التعرؼ على بعض
األىداؼ ا﵀ تملة للتنظيمات اإلرىابية كاليت قد تقوـ باستهدافها خبلؿ ىذه الفًتة .النتيجة :أف ىذه اٞتائحة ىي فرصة مثلى
للتنظيمات اإلرىابية ُب الظهور بشكل اقول من السابق مستغلة الضركؼ ا١تصاحبة ٢تذه اٞتائحة .التوصيات :عدـ اغفاؿ ٤تاربة
اإلرىاب ُب ىذه ا١ترحلة بسبب احتماؿ عودة نشاطو كبقوة ،كبالتإب على الدكؿ الًتكيز على ٥تتلف ا١تتغَتات اليت نتجت عن
ىذا الفَتكس ُب ٥تتلف جوانب اٟتياة السياسية كاألمنية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية١ ،تا ٢تذه ا١تتغَتات من خطورة قد

تستغلها التنظيمات كمدخل لتغلغل ُب آّتمعات.
الكلمات ا١تفتاحية :اإلرىاب ،األجهزة األمنية ،كوركنا.
Abstract
In this article, the general situation experienced by countries in their dealings with the Corona crisis
will be examined through briefing the capabilities of countries in facing this scourge, and the changes this
scourge brought on the international scene. The article as well learns about the view of the terrorist
organizations on this epidemic, thus, measuring the extent of the possibility of its return to its activity in light of
the preoccupation of the security services, and in light of the confusion experienced by countries at various
political, economic and social levels in combating this virus is essential. Considering that the virus serves the
organizations in two ways, it was discovered that the organizations cheered on this virus from the side of
mitigation and security control. On the other hand, the size of the losses that this virus has inflicted on countries,
not only in the economic aspect but more importantly is the fear and a feeling that is felt by everyone, especially
since this, whatever its size, is the true goal of any terrorist operation. The terrorist act is intended to provoke
fear and dismay in the hearts of people, and therefore it is easy to achieve the goals of the organizations, and
here is a corona that achieves this for them without trouble or effort. Hence, the importance of this article: Is to

| 189

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

identify the terrorist challenge that has occurred as a result of the epidemic in light of this global crisis and to
identify the existing and actual capabilities of countries in countering terrorism in light of this pandemic, as well
as providing and implementing solutions to countries in confronting these organizations by recognizing the
means and techniques of these organizations at this point, and by identifying some of the potential goals of
terrorist organizations that they might target during this period. Results: This pandemic is an ideal opportunity
for the terrorist organizations to appear more powerful than before, taking advantage of the conditions
associated with this pandemic. Recommendations: Keeping sight of the fight against terrorism at this stage
because of the possibility of a resurgence of activity strongly, therefore countries should focus on the various
variables that have resulted from this virus in various aspects of political, security, social, economic and cultural
life, because of the importance and seriousness of these variables that organizations may exploit as an entry
point for penetration into societies.
Keywords: Terrorism, Security Services, Corona.

ا١تقدمة
ظهر اإلرىاب كتحدم يواجو العآب أٚتع ما بعد أحداث  11سبتمرب 2001ـ ،كمنذ ذلك التاريخ بدأ
العآب ُب حرب عا١تية ضد اإلرىاب ا١تتمثل ُب التنظيمات اليت لبست ثوب اإلسبلـ ُب سبيل ٖتقيق مصاٟتها،
مستخدمة ُب ذات الوقت الع نف كمنهج كإسًتاتيجية عملُ .ب ىذه ا١تعركة الطويلة ًب ٖتقيق إنتصارات كبَتة ضد
تلك التنظيماتً ،ب تتو٬تها باإلنتصار الدكٕب ضد تنظيم داعش ُب سوريا كالعراؽ ُب تاريخ 23مارس 2019ـ،
كمنذ ذلك التاريخ كأجهزة اإلستخبارات الدكلية تراقب عن كثب إمكانية عودة اإلرىاب خاصة بشكلو الداعشي،
صحيح أنو ًب ىزٯتة التنظيم عسكريا كٖتطيم دكلتو إال اف ذلك ال يعٍت هناية ىذا التنظيم ،ذلك أف افكاره الزالت
موجودة كبقوة ،كبالتإب من ا١تمكن عودتو بأم كقت كُب أم مكاف خاصة ُب ا١تنطقة العربية اليت تعاين كثَت من
بلداهنا حالة فوضى ٦تا ٬تعلها بيئة مناسبة ٢تذا التنظيم .حاليا كمع تفشي فَتكس كوفيد 19-فأف إمكانية عودة
التنظيم تزداد قوة بسبب اٟتالة العامة اليت تسود ُب ٥تتلف دكؿ العآب ُب زمن كوركنا.
انتشار الوباء :مع هناية شهر فرباير كبداية مارس من عاـ 2020ـ ،اجتاح العآب فَتكس اطلق عليو اسم
هتديدا للجنس البشرم برمتو ،بالنظر لكونو ٯتكنو حصد مبلييُت البشر .كقد زاد
كوركنا ،جلب معو كباء يشكل ن
من خطورة ىذا الوباء أف دكؿ العآب ُب مواجهتها ٢تذه الكارثة تبُت أهنا غَت جاىزة ١تثل ىذه اٟتركب ،كأف ا١ترافق
كا١تؤكسسات الصحية ٓب تكن على ا١تستول ا١تطلوب ٢تذا التحدم .كما زاد األمر سوءا تفشي ا١ترض ُب ٥تتلف
دكؿ العآب كسرعة انتشاره مع عدـ توفر العبلج .ا١تخاكؼ من مدل إتساع رقعة مساحة إنتشار ىذا ا١ترض
تتزايد ،خاصة بعد أف اكد ٣تموعة من العلماء إمكانية إنتقاؿ ىذا الفَتكس عرب ا٢تواء ،كىذه النتيجة تبنتها منظمة

الصحة العا١تية.140

ردة فعل آّتمع الدكٕب ُب مواجهة كوركنا :تعترب أزمة كوركنا ٖتدم كبَت يواجو البشرية بأكملها ،فهو
٥تتلف عن ما شهده العآب من حركب ٔتا فيهما اٟتربُت العا١تيتُت ،ففي حالة ىاتُت اٟتربُت كاف ىناؾ اطراؼ
ْتيث ٯتكن ٖتديدىا كالتعرؼ على األصدقاء من األعداء أما ُب حالة كوركنا فإف العدك غَت مشاىد كمعركؼ،
كىو يهاجم اٞتميع بغض النظر عن اٞتنس اك اللوف اك العقيدة اك العمر .كما أف ىذا الوباء جاء من غَت موعد
 140علي ،ذك الفقار" ،ىل تشهد إيراف موجة و
تفش ثانية للوباء" BBC ،عريب نيوز 12 ،حزيراف 2020ـ ،صٖ.تقيقات.
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متوقع كبالتإب ٓب يكن ىناؾ ٕتهيز كاستعداد ،بالرغم من أف ىناؾ من توقع حدكث مثل ىذا الوباء مثل بيل

غيتس حيث أنو قبل عاـ ك اف قد ٖتدث أف العآب سيواجو ىذا الوباء من مدينة ككىاف الصينية . 141كىذا ما
عزز موقف كرأم القائلُت بوجود مؤامرة تقف خلف ىذا الوباء .كىذا ا١تسار الذم اتبعو كثَت من الناس ٔتا فيهم
بعض الدكؿ مثل أيراف اليت اعتربتو إرىاب بيولوجي ٘تارسو الواليات ا١تتحدة ضدىا .ذىب الكثَتين إٔب ضركرة
مواجهة ىذا الوباء على الصعيد العا١تي ،ففي تاريخ  10ابريل حذر األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة من ىذه اٞتائحة
كوفيد ، 19-معتربا أنو بالرغم من كوهنا أزمة صحية إال انو سيكوف ٢تا تداعيات على ٥تتلف ا١تستويات الدكلية،
كبالتإب ستشكل خطرا يهدد السبلـ كاألمن الدكليُت.142كما حذر من زيادة االضطرابات كالعنف ُب الصعيد
االجتماعي بسبب ما نتج عن ىذا الوباء من ارتفاع ١تعدالت البطالة كما ترتب على االقتصاد العا١تي من
انكماش ،كىذا األمر سيصعب ا١تهمة ُب معاٞتة كمكافحة الفَتكس ،ايضا طالب بضركرة كقف العمليات القتالية
ُب ٥تتلف النزاعات .مع ذلك كجدنا عدـ ٕتاكب من قبل بعض الدكؿ ،حيث ٓب تتوقف ايراف عن القياـ ببعض
العمليات القتالية خارج حدكدىا من بينها توجيو ضربات صاركخية ضد اىداؼ امريكية ُب العراؽ ،كما دعمت
اٟتوثيُت للقياـ باعماؿ قتالية ضد السعودية خبلؿ ىذه ا﵀نة.
كذلك ٓب يكن ٮتلو اٞتو من منافسة بُت الدكؿ الكربل ،حيث ذىبت الواليات ا١تتحدة إلهتاـ الصُت
بأهنا قامت بإخفاء معلومات حوؿ الفَتكس من حيث انتشاره كاألعداد اٟتقيقية من الضحايا .إال اف ىذه الدعوة
األ٦تية الصادرة من األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة كاف ٢تا صدل ا٬تايب كاسع ُب كثَت من النزاعات الدكلية.كما
نبلحظ أف ىناؾ عدد من الدكؿ ذىبت الستغبلؿ ىذا الوباء على الصعيد السياسي فيما ٯتكننا تسميتو
باالنتهازية السياسية ،فقامت بعض الدكؿ ْتجة مكافحة الوباء ٔتمارسة الضغوط على حقوؽ االنساف خاصة ُب
٣تاؿ الدٯتقراطية كاالنتخابات .كبسبب غيا ب التنسيق كالعمل الدكٕب ا١تشًتؾ ٔتواجة كوركنا ،ادل ذلك لتعزيز ثقة
ا١تواطنُت ْتكوماهتم ،األمر الذم اسفر عن تقوية ا١تفاىيم الوطنية كاالنتماء .لكن ىذه الثقة باٟتكومات ال ٧تدىا
عند ٚتيع الدكؿ ،حيث كانت ثقة اإليرانيُت ُب نظامهم متعثرة ،كساد شعور با٠توؼ من تفشي ىذا ا١ترض،
كعدـ كجود خطط ١تكافحتو من قبل الدكلة .تباينت ردكر أفعاؿ الناس تبعا ١تستويات الوعي ،حيث لوحظ أنو
بآّتمعات ا١تتقدمة التزـ الناس بالنصائح كاإلرشادات ا٠تاصة ّٔذا الوباء ،بينما كاف األمر ٥تتلف لدل آخرين
حيث لوحظت الكثَت من التصرفات الغوغائية كغَت الواعية ،كمثاؿ ذلك ٧تده ُب األماكن ا١تقدسة ُب ايراف

 141منظ مة التعاكف اإلسبلمي٣ ،تمع الفقو التابع ١تنظمة التعاكف اإلسبلمي يصدر توصيات ندكة "فَتكس كوركنا ا١تستجد كما يتعلق بو من معاٞتات
طبية كأحكاـ شرعية" .ا١توقع اإللكًتكين:
 https://www.oic-oci.org/topic 24ابريل 2020ـ.
 142حسن ،عمار" ،تأثَت فَتكس كوركنا على ثقافة آّتمعات كالسياسات" ،ا١تغرب :ا٠ترب29 ،24فرباير 2020ـ ،ص .مقاالت.
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كالعراؽ .كقد اعلن كزير الصحة ُب ايراف اف الناس ال يبالوف ُب ا١ترض كُب قواعد التباعد ،ايضا ُب ا٢تند حيث

ذىب الناس لشرب بوؿ البقر باعتبار أف البقر مقدسا لدل ا٢تندكس.143

كما ظهرت بعض التفسَتات ا١تثَتة للجدؿ حوؿ كجود كوركنا ُب القرآف الكرًن ،األمر الذم اعتربه
الكثَتين تدليس على القرآف ،كقد صدر بياف من مركز األزىر ٭تذر فيو من مثل ىذه التفسَتات ،كىنا اصدر
٣تمع الفقو ١تنظمة التعاكف اإلسبلمي توصيات ندكة "فَتكس كوركنا ا١تستجد كما يتعلق بو من معاٞتات طبية
كأحكاـ شرعية"ُب تاريخ  20ابريل 2020ـ ،من ابرزىا جواز قياـ الدكؿ بفرض القيود على اٟتريات الفردية

بقصد التغلب على ىذه اٞتائحة.144

ردكد األفعاؿ الغاضبة من قبل علماء مسلمُت على مثل ىذه التفسَتات ا١تغلوطة كاف لو اثر بارز ُب
توضيح حقيقة الوباء ،كأف مواجهتو ىو من شأف الطب ،كأف الدين يدعو ك٭تث على ذلك.
كما اتضح مدل ضعف ا١تنظمات الدكلية مثل منظمة الصحة العا١تية اليت بالرغم من كوهنا ال يوجد ٢تا
سلطة فوقية اك الزامية على الدكؿ ،إال انو يوجد العديد من العيوب الذم ترافق مع عمل ىذه ا١تنظمة ُب مواجهة
كوركنا منها التأخَت ُب صدكر تصر٭تات بشأف ىذا الوباء ،حيث ٖتدثت تقارير اعبلمية كشخصيات سياسية عن
أف الصُت قامت ٔتمارسة ضغوط على ىذه ا١تنظمة بغية عدـ اعبلف طوارمء بسبب ىذا الفَتكس ،ككاف ىذا
األمر مع بدايات تفشيو ،كذلك غياب ام دكر توعوم للمنظمة ٓتصوص ىذا الفَتكس كاعتباره ملزما للدكؿ،
ايضا عدـ قدرهتا على القياـ بالعمل التنسيقي على مستول الدكؿ ىذا باالضافة لتضمينها للعديد من لغة
الًتىيب ُب بياناهتا مثل عبارة األمل الكاذب ُب الوصوؿ لعبلج ،بدؿ من استخدامها للغة فيها طمأنينة بالنظر
ٟتالة الفزع اليت تنتشر بُت البشر بصورة كادت أف تؤدم الضطرابات خاصة مع نقص ا١تواد التموينية الغذائية
بسبب حالة ا٠توؼ لدل الناس كاليت دفعتهم لشراء كميات كبَتة من ا١تستلزمات الغذائية ،ىذا باالضافة لنقص
ا١تواد الطبية .كىذا األمر ٧تده ايضا ُب غياب دكر ١تنظمات طبية اخرل مثل منظمة أطباء ببل حدكد ،كاليت كاف
٢تا فاعلية كبَتة بالتصدم لفَتكس ايبوال ُب عاـ 2014ـ .تأثَت كوركنا امتد ليصل إٔب العبلقات اإلنسانية حيث
نبلحظ تغيَت أساليب ُب ا١تصافحة ،ككذلك ُب مسافة التباعد بُت األفراد .ككذلك اعتماد البشر ُب عبلقاهتم
االجتماعية على كسائل التواصل من خبلؿ االنًتنت بشكل كبَت ٓب يسبق لو مثيل .كبالرغم من ٗتفيف ىذه
الوسائل الضغوط على البشر إال اهنا اتسمت بعدـ ا١تصداقية خاصة فيما يتعلق باألخبار الواردة كا١تتناقلة عربىا
حوؿ الفَتكس٦ ،تا زاد من الفزع بُت البشر .األمر الذم جعل بعض الدكؿ تتجو ٨تو ٕترًن تناقل اخبار كاذبة مثل
دكلة قطر ،كبسبب عدـ ا١تصداقية ل وحظ بتزايد اعداد ا١تتابعُت لوسائل االعبلـ التقليدية ،حيث ٬تد الناس فيها

قدر اكرب من الثقة كا١تصداقية.145

 143الشرفات ،سعود" ،أمننة أزمة فَتكس كوركنا ُب األردف" ،كاشنطن :معهد كاشنطن 11 .ايار 2020ـ ،ص .منتدل فكرة.
 144ا﵀رر" ،كيف غَتت أزمة كوركنا أجهزة االستخبارات كالتجسس حوؿ العآب" ،ابوظيب5 ،SKY NEWS :ابريل 2020ـ ،ص .خاص.
 145ا٠تفاجي ،حيدر" ،فَتكس كوركنا من العراؽ" ،بغداد :مركز البياف للدراسات كالتخطيط 13 ،ابريل 2020ـ ،ص.موضوعات.
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معظم الدكؿ توجهت العتبار ىذا الوباء حالة أمنية تستدعي تشريع قرارات تقلص من اٟتقوؽ ١تواجهة
ىذه اآلفة ،مثاؿ ذلك ٧تده ُب األردف حيث اعترب ا١تلك أف األردف ٯتر ْتالة حرب ٕتعل من كل فرد فيو

جندم . 146الدكؿ ٓب تكن مستعدة ١تواجهة مثل ىذا اٟتدث فحىت تلك الدكؿ اليت كانت قد صنفت الكوارث
ّّ
الصحية األكبئة بأهنا تشكل خطر على األمن الوطٍت ٢تا ،إال اف ذلك ٓب يؤدم إٔب ٗتصيص موارد ١تثل ىذا الوباء

مقارنة بتخصيصها ١توارد للتهديدات التقليدية كمنها اإلرىاب ،كىذه اٟتالة تنطبق على بريطانيا .147كتوسعت
ا١تنافسة بُت الدكؿ بدؿ حالة التعاكف ُب مثل ىذه الكوارث لتصل إٔب ا١تواجهة ُب ٥تتلف القطاعات ٔتا فيها
ا١تعلومات ،حيث نرل منافسة بينها ١تقارنة إدارهتا ٢تذه األزمة .كما توجهت الدكؿ لتنويع شراكاهتا الدكلية ،فقد
عكست ىذه األزمة حالة من التغيَت ضمن ا١تعادالت الدكلية كتوزع مراكز القول العا١تية .ذلك أف غياب
الواليات ا١تتحدة عن ا١تشهد برمتو كٗتليها عن العآب بل كعن ٚتيع شركائها ،بقيامها باغبلؽ حدكدىا ،ىذا
السلوؾ من قبل الدكلة األقول كاليت كانت دائما تتصرؼ كقائدة للعآب ،جعل العآب يصاب باإلحباط ٔتا فيو
الدكؿ األكركبية اليت ذىبت الغبلؽ حدكدىا بشكل جعلها متشرذمة ُب خططها ١تواجهة الوباء ،كما ادل ىذا
السلوؾ األمريكي لتصاعد ا١تنافسة مع الصُت اليت حاكلت أف تقدـ نفسها ُب ىذه الفًتة كدكلة قائدةْ ،تيث
قامت بت قدًن ا١تساعدات ١تختلف دكؿ العآب مع الًتكيز على الدكؿ اليت تعترب حليفة للواليات ا١تتحدةٓ ،ب تتوقف
ردة الفعل الدكلية على كوركنا عند حدكد ا١تنافسة كما ىو باٟتالة الصينية ،بل ذىبت دكؿ لسرقة ادكات صحية
كانت متوجهة لدكؿ أخرل ،حيث قامت التشيك بسرقة كمامات قادمة من الصُت كمساعدات اليطاليا ،مثل
ىذه السلوكيات قد تغَت خارطة ا١تشهد الدكٕب برمتو ما بعد زكاؿ الكارثة ،كبالرغم من حالة اإلحباط العامة اليت
سادت العآب ،فأننا كجدنا دكؿ مثل تركيا استطاعت القياـ بواجبها ٨تو ٚتيع ا١تتواجدين على اراضيها من
مواطنُت كأجانب ،بل كقامت ٔتد يد العوف لعدد من الدكؿ األخرل.
كُب العراؽ نرل غياب ام اسًتاتيجية ١تواجهة ىذه اٞتائحة ،حيث نبلحظ كجود ٗتبط كحَتة ُب قراءة
ا١تشهد من قبل السياسيُت فقد اعتربه كثَت منهم تضخيم اعبلمي يستهدؼ بعض الدكؿ من بينها العراؽ.148

بينما ذىبت ركسيا إلعبلف أرقاـ قليلة كغَت صحيحة عن عدد الضحايا لديهاٍ ،ب توجهت إلعبلف حظر كامل
على ا١تعلومات .كانت أزمة كوركنا ىي أكؿ أزمة يقوـ الناس ْتجز انفسهم طواعية متبعُت تعليمات دك٢تم
كارشاداهتا .إال أننا ٧تد ردة فعل غريبة لدل الكثَتين ظهرت بسلوكيات بعيدة عن الواقعية ،حيث ٧تد أف
ا١تتدي نيُت من اإليرانيُت الشيعة اعتربكىا مقدمة لظهور ا١تهدم الذم كاف قد اختفى كىو طفل بعمر ا٠تامسة ُب
 146اٟتسيٍت ،ىدل" ،كوركنا ُب ايراف إرىاب بيولوجي" ،الشرؽ األكسط 6 ،ابريل2020ـ ،العدد رقم ( ،)15115ص .الرأم.
 147كشك ،اشرؼ" ،تقرير حوؿ اآلليات اليت انتهجتها الدكؿ إلدارة األزمة"،البحرين :مركز البحرين للدراسات االسًتاتيجية كالدكلية كالطاقة12 ،
ابريل 2020ـ ،ص .8
 148غوردكف كوريرا"،كيف سيغَت الوباء مفهوـ األمن القومي كالنشاط التجسسي" ،ا١تانيا :ا١تركز األكركيب لدراسات مكافحة اإلرىاب كاالستخبارات،
ترٚتة ٤تمد الصاّب 3 ،ابريل 2020ـ ،ص .تقارير.
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عاـ  ،879كىم يؤمنوف بضركرة كقوع كارثتُت احدا٫تا تسمى با١توت األٛتر كىي اٟترب ،كاألخرل ا١توت
األبيض كىي كباء كوركنا

149

ايضا لوحظ انتشار سلوكيات تعزز التضامن بُت البشر مثل الغناء كالتصفيق ُب كقت كاحد من الشرفات
للمنازؿ كعادة ما تكوف ليبلّٔ ،دؼ شكر الكادر الطيب ُب ىذه ا﵀نة ،كذلك انتشر التواصل عرب النوافذ بغرض
دعم بعضهم البعض .مع ذلك شوىدت بعض التصرفات اليت تدخل ضمن سياؽ التحيز كالعنصرية ُب الوصوؿ
للمرافق الصحية خاصة ضد البلجئُت .ىذه السلوكيات سيكوف ٢تا تأثَت بعيد ا١تدل ليس فحسب ُب العبلقات
اإلنسانية بُت األفراد ،بل يتعدل ذلك لتغيَت ُب السلوؾ البشرم ْتد ذاتو.
على ا١تستول اإلقتصادم كاف لكوركنا اثر كبَت ،فقد اكدت منظمة التعاكف االقتصادم كالتنمية أف
معدؿ النمو االقتصادم للعآب سينخفض إٔب النصف ،كذلك سينمو الناتج ا﵀لي للعآب فقد بنسبة ،%1.5
ىذا األمر ينذر بأزمة إقتصادية تكوف آثارىا كاضحة ُب الدكؿ ا١تتقدمة ،كما أشارت منظمة العمل الدكلية عن
توقعها ٓتسارة العماؿ
ما قيمتو  3.4تريليونات دكالر من دخو٢تم الفردية ،ايضا توقعت فقداف أكثر من  25مليوف شخص

لوظائفهم .150بشكل عاـ يتجو اإلقتصاد العا١تي ٨تو حالة من الركود كاإلنكماش بسبب ىذا الفَتكس .كما كاف
لكوركنا تأثَت ا٬تايب على بعض األعماؿ خاصة تلك اليت تدار من خبلؿ اإلنًتنت.
تأثَت كوركنا على ا١تنظومة األمنية للدكؿ:كانت القضايا ا١تتعلقة باإلرىاب كاٞترٯتة اإللكًتكنية ىي
ا١تسيطرة على عمل األجهزة اإلستخبارية ،خاصة ما بعد احداث  11سبتمرب 2001ـ إال انو ُب ا١تستقبل
سيعاد النظر ُب منظومة العمل اإلستخبارم برمتو ْتيث يتم توسيعها لتشمل ا١تنظومة الصحية خاصة ما تعلق
منها بالوباء الفَتكسي ،سيعطى ىذ ا العمل أكلوية ُب العمل األمٍتْ ،تيث يشكل التعرؼ على األكضاع الصحية
كاإلمكانيات الطبية ،كٚتع تقارير حوؿ انتشار فَتكسات ُب بلداف بعيدة تعمل حكوماهتا على إخفاء تلك
ا١تعلومات ،سيعترب ىذا من اىتمامات القيادة .كىذا األمر يتطلب من ككاالت التجسس التكيف مع ىذا العمل

اٞتديد ،الذم سيكوف الًتكيز فيو على اللقاحات كاألدكية أكثر منو اك بنفس درجة األسلحة .151مفهوـ األمن
القومي اآلف اصبح ْتاجة إلعادة صياغة من جديد ْتيث يتضمن ذلك إعادة ىيكلة األجهزة اإلستخبارية اليت ٓب
يكن ضمن عملها مراقبة الوضع الصحي ،فمثلما غَتت أحداث سبتمرب 2001ـ العآب ،كما رافق ذلك من
تعديبلت كبَتة على العمل اإلستخبارم ليصبح قادر على مواجهة اإلرىاب ،فأف أحداث كباء كوركنا ستؤدم
أيضا إٔب ذات التغيَت كلكن ُب إطار ا٠تدمة الصحية٣ .تاؿ التغيَت ىنا لن يؤدم مباشرة لقياـ ىذه األجهزة ٔتنع
مثل ىذه الفَتكسات بل سيتلخص دكر ىذه األجهزة بتقدًن
 149ظاىر٤ ،تمد" ،حرب الظل معركة االستخبارات السرية حوؿ كوركنا" ،لندف :اندبندنت عربية 10 ،ابريل 2020ـ ،ص.الرئيسية.
 150إدغار جبلد" ،ما بعد اٞتائحة لن يكوف كما قبلها" ،تلفزيوف يب يب سي نيوز عريب 1 ،ابريل 2020ـ ،ص.الرئيسية.
 151امُت ،إميل" ،مشس عآب ما بعد كوركنا" ،ابوظيب :سكام نيوز26 ،مارس 2020ـ ،ص.آخر مستجدات كوركنا.
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معلومات للقيادة السياسية للبلد كاليت بدكرىا ستكوف قادرة على إصدار القرار ا١تناسب على ضوء تلك
ا١تعلومات .كما سيتضمن النشاط اإلستخبارم شراء ا١تعدات الطبية حيث نرل ُب ىذا السياؽ أف ا١توساد
اإلسرائيلي ىو من توكل بالقياـ بشراء أجهزة اختبار لفَتكس كوركنا ككذلك أجهزة تنفس صناعي من مصادر
خارجية ،كٓب يًتؾ ىذا األمر لوزارة الصحة ،من جهة أخرل كُب ٣تاؿ توسع النشاط اإلستخبارم الذم سيؤدم
٠ترؽ ا٠تصوصيات نشاىد أف ا١تواطن بدأ متقببل لفكرة اٟتوكمة اليت تؤدم للتأمُت الصحي على حساب
خصوصيتو .ذلك أف عملي ة ا١تراقبة ُب ىذا النشاط نبلحظ فيها تفوؽ األنظمة ا١تركزية على الدٯتقراطيات الليربالية
الغربية اليت تضع القانوف كاٟتريات الفردية ُب منزلة عليا ،من ىنا كاف تفوؽ الصُت على الواليات ا١تتحدة ُب
مواجهة كوركنا ،حيث نرل الصُت قامت بعمليات إستخبارية هتدؼ للمراقبة اٞتماعية ١تواطنيها بينما ٓب يبدأ حىت
اليوـ األمَتكيوف ٔتناقشة مثل ىذه األمور ،بالرغم من قياـ إسرائيل كىي دكلة حليفة لواشنطن بالقياـ با١تراقبة
الرقمية مستخدمة ذات الربامج الرقابية ا١تستخدمة ُب مكافحة اإلرىاب من خبلؿ تتبع أجهزة اإلتصاؿ ا٠تاصة

ٔتصايب ىذا الفَتكس لتعرؼ على خارطة بيانية ١تواقع انتشاره.152كما نبلحظ أف لكوركنا تأثَتات على األمن
ٔتختلف مستوياتو الوطنية كاإلقليمية كالعا١تية لكوهنا مرتبطة مع بعضها البعض ،حيث أدل كوركنا كما تبعو من
اجراءات إٔب كقف االحتجاجات ُب العديد من الدكؿ العربية مثل اٞتزائر كلبناف كالعراؽ.
التأثَتات ا١تتوقعة ما بعد كوركنا :لن يكوف ٔتقدكر أحد توقع حجم التغيَتات اليت ستخلفها ىذه اٞتائحة
على البشرية إال بعد التعرؼ على األعداد النهائية للضحايا كمقدار ا٠تسائر ا١تالية ،ككلما طالت مدة ىذا الوباء
كانت ا٠تسائر أكرب .كبالرغم من أنو حىت اليوـ كْتساب ا٠تسائر البشرية ٢تذه اٞتائحة مقابل جوائح حدثت
سابقا نرل أف سابقاهتا كانت أكثر مثل اإلنفلونزا اإلسبانية اليت قتلت ما يزيد عن ٜتسُت مليوف ،كمع ىذا
التفاكت إال اف تداعيات
كوركنا ستكوف أكرب خاصة من الناحيتُت اإلقتصادية كاإلجتماعية ُب ظل العو١تة ،كما سيكوف ٢تذه
اٞتائحة تغيَتات كبَتة فمثبل الطاعوف الذم قضى على ثلث سكاف اكركبا أدل إٔب تطوير قطاع الزراعة كالتوسع
ُب استعماؿ الفحم اٟتجرم ٦تهدا للثورة الصناعيةُ .153ب ىذه اٞتائحة سنرل أف الربامج السياسية كاإلنتخابية

ستتطغى على األنظمة السياسية لدكؿ العآب ٔتا فيها غَت الدٯتوقراطية اليت سيكوف لزاما عليها ٚتيعا تبياف
سياساهتا الدفاعية ١تثل ىذه اٞتوائح أماـ شعؤّا ،كما سنرل تغيَتا ُب ا١توازنات ا١تالية للدكؿ ْتيث تشمل مثل
ىذه الكوارث ٥تصصات مالية ،كذلك سيكوف ىناؾ تغيَتات ُب قيادة العآب فمثلما تربعت الواليات ا١تتحدة
عل ى قيادتو بعد اٟترب العا١تية الثانية لكوف أراضيها ٓب تصب مباشرة ّٔذه اٟترب ،فأف من سيخرج أكال من
كيبلت ىذه ا﵀نة سيكوف قادرا على كضع نفسو ُب مكاف متقدـ ضمن ىرـ قيادة العآب ،كما أف ظهور الصُت
ّٔذا الشكل ا١تتميز ُب ىذه الكارثة سيؤدم صعودىا إٔب تغيَت كبَت ُب ا١توازين كالتحالفات الدكلية .لن يتوقف
 152السناكم ،عبدا﵁" ،اإلرىاب ُب زمن كوركنا٣ :تموعة مبلحظات" ،القاىرة :الشركؽ ا١تصرية19 ،ابريل 2020ـ ،ص.رأم.
 153حسن ،حساـ" ،كوركنا يضعف ٘تويل إيراف لئلرىاب ُب الشرؽ األكسط" ،ابوظيب :العُت اإلخبارية8 ،حزيراف 2020ـ ،ص.سياسة.
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تأثَت ىذه اٞتائحة على الصعيدين اإلقتصادم كالسياسي ،بل سيمتد إٔب الدين كما يتعلق بو من فكر كفلسفة،
فمثل ىذه اٞتوائح يعتربىا الكثَتكف عقابا من ا﵁ على ما ٭تدث من فساد بُت افراد البشرية ،كىذا سيؤدم لكثَت
من النقاشات سين تج عنها ظهور فلسفات برغماتية تعمل على مقاربة بُت الدين كالواقع ،كما سيظهر سلوؾ
بشرم يذىب للخركج عن الدين بل كالتوجو ١تساءلة العدالة اإل٢تيةُ .ب العادة مثل ىذه اٞتوائح ٯتتد تأثَتىا
١تختلف جوانب اٟتياة ٔتا فيها الرسم كالشعر كالثقافة  ،كىذا ما نراه اليوـ ُب ٥تتلف الوسائل خاصة الصفحات
ا٠تاصة بالتواصل االجتماعي ،نراه يتبلور بشكل كبَت على شكل فيديوىات كأفكار ككتابات سيكوف ٢تا تأثَتا
كبَتا خبلؿ سنوات على ٥تتلف ا١تعتقدات لكوف ىذه آّاالت ( الثقافة كالفن كالرسم كالكتابات) تشكل قاعدة
رئيسية ُب مسألة اإلٯتاف .عآب ما بعد كوركنا سيكوف مشأّا ١تا قبل ىذه اٞتائحة لكنو سيكوف أسوأ ،فهذه
األزمة فاقمت كعملت على تغذية اإلنقسامات خاصة ُب خريطة التحالفات٦ .تا قد يًتتب عليو تغيَتا ُب ا١تنظر
العاـ للواقع السياسي للعآب ،حيث أثبتت ىذه اٞتائحة أنو كحىت ُب ظل العو١تة ال ٯتكنك اإلعتماد على
اآلخرين ،ىذا ما كجدناه ُب حالة ايطاليا مثبل اليت بالرغم من كجودىا ضمن ٖتالفُت على ا١تستول األكركيب
كالناتو إال اف ىذا ٓب يساعدىا ،كبالتإب ستذىب الدكؿ إٔب إعادة النظر ُب مقدراهتا على الصعيد الوطٍت
الداخلي بشكل ٬تعلها قادرة على ٣تأّة مثل ىذه األخطار ،ىذا السلوؾ ا١تتوقع حدكثو سيؤدم لتعدد األقطاب

على مستول قيادة العآب .154ك٦تا ال شك فيو فأف الراْتُت ُب كيفية إدارة األزمة ىم من سيعملوف على تشكيل

ا١تبلمح السياسية للنظاـ العا١تي اٞتديد ،كالذم سيتمخض عنو القطبية ا١ترنة ْتيث يكوف لدكؿ أخرل دكر كبَت
فيو مثل ركسيا كاالٖتاد االكركيب باإلضافة للواليات ا١تتحدة كالصُت ،كما سيًتتب على ىذه اآلفة ظهور ما
يسمى بالعو١تة اإلتصالية كنتيجة لتوسع الكبَت ُب استخداـ كسائل اإلتصاؿ كاالعتماد على الشبكة العنكبوتية
كبديل عن العو١تة اإلقتصادية.

اإلرىاب ككوركنا :ٯتكننا تعريف اإلرىاب بالعمل ا١توصوؼ بأنو عنيف ّٔدؼ سياسي.155اإلرىاب كإف

رأيناه يًتاجع بُت اٟتُت كاآلخر إال اف ذلك ال يعٍت هنايتو فهو سرعاف ما يعود مستغبل الثغرات ٔتختلف األصعدة
خاصة ّتوانبها األمنية كاإلجتماعية كاإلقتصادية ،ك٦تا الشك فيو اف الوضع اٟتإب ىو بيئة مناسبة لو للعودة
كالظهور من جديد خاصة ُب ظل انشغاؿ األجهزة األمنية بتبعات الفَتكس .الكثَت من دكؿ العآب خاصة ُب
الشرؽ األكسط ٕتد نفسها منشغلة ْتربُت ُب ذات الوقت ُب مكافحة كبل من اإلرىاب كالفَتكس ٦تا سيجعلها
أكثر إرىاقا ،ىذا األمر سيجعلها تقلل الًتكيز على مكافحة اإلرىاب٦ ،تا قد يؤدم لتعرضها لعمليات إرىابية.
من جهة اخرل كاف لكوركنا أثر إ٬تايب ُب مكافحة اإلرىاب ٘تثل ذلك ُب إضعاؼ موارده ا١تالية القادمة من

 154عبدالرٛتن ،كليد" ،مفردات خطاب تنظيمات اإلرىاب ُب زمن كوركنا" ،القاىرة :الشرؽ األكسط7 ،ابريل 2020ـ ،رقم العدد(،)15106
ص.العآب.
 155الشيخ ،حسن" ،اإلرىاب كسبلح كوركنا" ،ابوظيب :العُت اإلخبارية28 ،ابريل 2020ـ ،ص .الرئيسية.
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الدكؿ ،فمثبل ٧تد اف االقتصاد اإليراين ٓب يعد قادرا على ٘تويل اإلرىاب ُب منطقة الشرؽ األكسط ،بسبب
التداعيات ا١تريرة اليت ٯتر ّٔا ،االمر الذم سيؤدم
إٔب ضعف مإب لبعض ا١تنظمات العاملة ُب ا١تساحة اٞتغرافية للعآب العريب ،فمثبل اضطرت ايراف لتقليص

دعمها ا١تإب ٟتزب ا﵁ ُب لبناف٦ ،تا جعلو يبحث عن مصادر ٘تويل أخرل كالتهريب كا١تخدرات .156كذلك نرل
أف حالة من ا٠توؼ اصابت اٞتميع ٔتا فيه م التنظيمات اإلرىابية اليت ستخشى تفشي ىذا ا١ترض بُت منتسبيها،
٦تا قد يساعد على تقليل عملياهتم كٖتركاهتم اإلرىابية ،مع ذلك حىت اليوـ ال يوجد إحصائية رٝتية بأعداد
ا١تصابُت من التنظيمات اإلرىابية .خبلؿ فًتة كوركنا استغلت التنظيمات انشغاؿ اجهزة الدكؿ ٔتكافحة الفَتكس
فقامت بالعديد من النشاطات منها القياـ بعمليات إرىابية غَت مبالية بدعوة األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة بوقف
العمليات القتالية ،فقد أعلن تنظيم داعش ُب جريدة النبأ ا٠تاصة بو على ضركرة اإلستمرار ُب حرّٔم ٔتختلف
أرجاء األرض ،ففي فرنسا ًب طعن عدد من األفراد كانوا يقوموف بالتسوؽ لشراء احتياجاهتم لغايات اٟتجر
الصحي ،حيث سقطت ضحيتاف ،كذلك ًب تنفيذ عملية ُب نيجَتيا أدت ١تقتل ستة جنود ،كذلك تنفيذ
ىجومُت ُب موزمبيق أدل إٔب سقوط قتلى كجرحى ،كاستهداؼ معبد للسيخ ُب كابوؿ األفغانية .157ايضا رأينا

ُب تونس دعوة من متطرؼ بضركرة استعماؿ الفَتكس كسبلح كذلك بتحريض ا١تصابُت بو كحثهم على نقلو
لقوات األمن من خبلؿ العطاس كالسعاؿ ُب األماكن اليت يتواجدكف ّٔا .158كذلك امتد النشاط ٢تذه التنظيمات
ليشمل تغيَت ُب ا٠تطاب الديٍت ّٔدؼ التحريض كاستغبلؿ الناحية الدينية بتصوير الفَتكس بأنو عقاب رباين،
كبث مشاعر الكراىية ،فقد توحد كبل من تنظيمي القاعدة كداعش ُب ىذا ا٠تطاب ،كقد يكوف ا٢تدؼ من ىذا
ا٠تطاب ىو تبياف اهنم اليزالوا موجودين ،ككذلك ٯتتد ىدفهم ليصل إٔب إعادة التنظيم كا٢تيكلة من جديد ،ايضا
التجنيد مستغلُت ىذه األكضاع خاصة أهنم يعتمدكا ُب تسويق أنفسهم على كسائل التواصل اليت أصبح عدد
متابعيها يزداد بسبب اٟتجر الصحي كالبقاء ُب ا١تنازؿ.
ايضا قد تلجأ لتنفيذ عمليات نوعية مثل اقتحاـ السجوف كٖترير اإلرىابيُت ،حيث ظهرت دعوات عرب
كسائل التواصل من خبلؿ مؤيديها بالتحريض على مثل ىذا العمل .فمثبل ُب جريدة النبأ األسبوعية التابعة
لتنظيم داعش ،كُب افتتاحيتها دعت أنصارىا لتحرير السجناء ،كفعبل ًب ىركب عدد من معتقلي التنظيم من

سجن الغويراف ُب اٟتسكة السورية .159كما توجهت التنظيمات اإلرىابية لنشر الشائعات اليت هتدؼ للنيل من
 156النجار ،تقى" ،اإلرىاب كثغرة كوركنا" ،القاىرة :ا١ترصد ا١تصرم30 ،مارس 2020ـ ،ص.عُت على اٟتدث.
-kolaipomar@gmail.com ماجستَت فقو كأصولو  -كلية الدراسات اإلسبلمية ا١تعاصرة( - )FKIجامعة السلطاف زين
العابدين(.)UniSZA
158

٤تاضر بكلية الدراسات اإلسبلمية ا١تعاصرة( - )FKIجامعة السلطاف زين العابدين(.)UniSZA
 159ابػػن منظػػور٤ ،تمػػد بػػن مكػػرـ ،لسػػاف العػػرب( ،بػػَتكت :دار صػػادر للطباعػػة كالنشػػر ،ط ،)1414 ،1ج ،1ص .78النػػوكم ،أبػػو زكريػػا ٤تيػػي الػػدين
٭تِت بن شرؼ ،هتذيب األٝتاء كاللغات( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،2ص98
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ثقة الشعوب بدك٢تم ،كبالتإب توفَت مساحة يست طيع الفكر اإلرىايب التحرؾ ّٔا ،كمن ذلك التشكيك ُب أعداد
القتلى ،ك التحدث عن عدـ قياـ الدكؿ بواجباهتا ٕتاه مواطنيها .ا٠تطورة ُب العمل اإلرىايب انو اصبل يعتمد على
الوسائل ا١تتاحة حىت لو كانت بسيطة مثل اساليب الدىس ب السيارات كالطعن بالسكُت اك القتل بسبلح نارم
بسيط ،كما قامت القنوات اإلخبارية ا٠تاصة ّٔذه التنظيمات تعليم األفراد على شاشاهتا على الكيفية لصناعة
قنابل بوسائل تقليدية موجودة ُب ا١تنازؿ ،كُب ظل ىذه اٞتائحة قد يزداد األمر سوءا بإمكانية إستخداـ ىذا
الفَتكس ككضعو ُب عينات من لعاب مصابُت بو٦ ،تا قد يعٍت تطور كبَت ُب ٤تتول ككسائل ىذه التنظيمات .كقد
تستغل ىذه التنظيمات اٟتالة للظهور ٣تددا ُب العراؽ كسوريا خاصة ُب ظل الًتاخي الدكٕب ُب اٟترب على
اإلرىاب ،حيث انسحبت اعداد كبَتة من القوات الدكلية ُب العراؽ ،بينما توقف عمل القوات ا١تتبقية كًب ٕتميده
بسبب قواعد ا ٟتجر الصحي،كما قد يتم دعم ىذه التنظيمات من دكؿ معينة ترل أف مصاٟتها تتشابك
كتتقاطع مع اإلرىاب.
النتيجة :تنظر التنظيمات اإلرىابية لوباء كوركنا ْتالة من السعادة ١تا سببو للدكؿ من خسائر على ٥تتلف
األصعدة خاصة البشرية كاإلقتصادية ككذلك على الصعيد األمٍت ،حيث ٬تدكف ُب ىذا الوباء فرصا إلعادة
ظهورىم من جديد خاصة بسبب انشغاؿ األجهزة األمنية للدكؿ ّٔذا الوباء ،كالذم نتج عنو إرىاقها كبالتإب ٕتد
التنظيمات ىذه الفرصة سا٨تة ٢تم للعودة لنشاطاهتم اإلرىابية بالنظر لتخفيف الرقابة األمنية عليهم من قبل
الدكؿ.
ا٠تا٘تة :اثبتت جائحة كوركنا عدـ جاىزية دكؿ العآب ١تثل ىذه الكوارث ،بالرغم من اٟتداثة اليت كصلها
العآب ٔتختلف آّاالت إال اف فَتكس غَت مرئي جعل العآب كلو يشعر بأنو عاجز عن مواجهتو ،لذا كانت افضل
كسيلة للمواجهة من خبلؿ اٟتجر الصحي .كجدت التنظيمات اإلرىابية ُب ظل ىذه اٞتائحة الوسيلة كالبيئة
ا١تثلى للعودة لظهور ٣تددا ،كما اف ا٠تسائر الكبَتة اليت سببتها اٞتائحة للدكؿ اعتربهتا ىذه التنظيمات ىدية ٢تا،
فهذه ا٠تسائر ال تتوقف عند اٟتدكد اإلقتصادية كالسياسية كاإلجتماعية بل تعدهتا لتتوافق مع غايات كأىداؼ
التنظيمات من عملياهتا اإل رىابية اليت يقصد منها بشكل أساسي ٖتقيق عنصر ا٠توؼ كالفزع لدل الناس ،كىذه
اٞتائحة جاءت لتحقق ىذه النتيجة دكف أم عبء اك عمل من التنظيمات اإلرىابية .سينتج عن ىذه اٞتائحة
تأثَتات كبَتة على ٥تتلف ا١تستويات السياسية اليت تتمثل بإعادة النظر ٓتريطة القيادة العا١تية ،كالتحالفات
الدكلية ،باإلضافة للتأثَت ُب البعد اإلقتصادم ،كذلك سيكوف ٢تا تأثَت ُب العبلقات اإلجتماعية كالثقافية قد تؤدم
لزيادة العنف كاإلضطرابات ٔتختلف الدكؿ خاصة ُب الدكؿ اليت تعاين بشكل كبَت من التأثَت اإلقتصادم ،ك٢تذه
اٞتائحة تأثَت كبَت ُب البعد األمٍت يتمثل ُب إعادة ىيكلة العمل اإلستخبارم ْتيث يتواجد فيو ما ٯتكننا تسميتو
اإلستخبارات الوبائية .كل ىذه التغيَتات ستساعد التنظيمات اليت تتخذ من اإلرىاب ٣تاؿ عمل ٢تا لتحقيق
أىدافها كللعودة من جديد كبقوة مستغلة ما طرأ على آّتمعات من تغيَتات كٖتوالت على ٚتيع األصعدة خاصة
األمنية كاإلقتصادية كالثقافية.
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التوصيات
إعادة النظر من جديد بالعمل اإلستخبارم للدكؿ ليشمل ٥تتلف جوانب ا١تنظومة األمنية،
1.
كتوسيع ا١تعادلة األمنية لتشمل اٞتانب الصحي.
مثل ىذه الضركؼ ستكوف ٢تا تأثَت خادـ لئلرىاب ،كبالتإب ٬تب الًتكيز على تأثَت كوركنا
.2
على ٥تتلف ا١تعطيات اإلجتماعية كالسياسية كاإلقتصادية كالثقافية ١تنع تغلغل اإلرىاب كالعنف ُب ىذه اٞتوانب.
الًتكيز على كسائل التواصل كمراقبتها بشكل جيد لكونو ُب ظل ىذه اٞتائحة نرل أف معظم
.3
الناس توجهوا ٢تا كنتيجة للحجر ا١تنزٕب ،علما بأف ىذه الوسائل ىي ا١تكاف ا١تبلئم للتنظيمات اإلرىابية ُب عملية
التجنيد.
إعادة النظر من قبل الدكؿ بالربامج التلفزيونية ْتيث تكوف خادمة إلسًتاتيجيتها ُب ٣تاؿ
.4
مكافحة اإلرىاب ،ككذلك على الدكؿ الدخوؿ اعبلميا كثقافيا ُب نشاط كسائل التواصل من خبلؿ برامج ٥تتلفة
تساعد الناس على التسلية كبطريقة مفيدة تبعدىم عن القنوات ا١تشبوىة.
ُب مثل ىذه اٞتوائح ٬تب عدـ التفرقة بُت ا١تواطن كاألجنيب ا١تقيم على اراضي الدكلة ،فالكل
.5
فيها ٬تب اعتباره جندم ١تكافحة ىذه اآلفة ،كبالتإب فأف عملية عدـ التفرقة تشمل ٚتيع اٞتوانب ا١تتصلة ّٔذه
اآلفة خاصة من الناحية الصحية.
عدـ ا٫تاؿ مكافحة اإلرىاب ،بل ٬تب على األجهزة توقع أىداؼ سيستهدفها اإلرىابيوف،
6.
مثل ٕتمعات الشرطة ،كدكر العبادة اليت كإف كانت فارغة إال اف استهدافها لو تاثَت كبَت.
كذلك ٬تب على األجهزة األمنية توقع اف تقوـ التنظيمات اإلرىابية باستعماؿ اٟترب اٞترثومية
.7
ُب عملياهتا القادمة.
المصادر والمراجع
أكال :ا١تراجع العربية
( .)1ا١تصطفى ،طبلؿ" ،بعض من سوسيولوجيا فَتكس كوركنا" ،اسطنبوؿ :مركز حرموف للدراسات
ا١تعاصرة25 ،مارس 2020ـ ،ص.مقاالت.
( .)2سليم ،اٝتاعيل" ،كيف توقع بيل غيتس ظهور فَتكس كوركنا ُب الصُت منذ عاـ" ،الكويت:
القبس الدكٕب .،للمزيدhttps://alqabas.com/article/5745645 26 :يناير 2020ـ
( .)3ا١توقع الرٝتي لؤلمم ا١تتحدة ،األمُت العاـ ٤تذرا فَتكس كوركنا يهدد السبلـ كاألمن العا١تيُت .ا١توقع
اإللكًتكين
10

https://news.un.org/ar/tags/lslm-wlmnنيساف/أبريل 2020ـ.
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( .)4علي ،ذك الفقار" ،ىل تشهد إيراف موجة و
تفش ثانية للوباء" BBC ،عريب نيوز 12 ،حزيراف
2020ـ ،صٖ.تقيقات.
( .)5منظمة التعاكف اإلسبلمي٣ ،تمع الفقو التابع ١تنظمة التعاكف اإلسبلمي يصدر توصيات ندكة
"فَتكس كوركنا ا١تستجد كما يتعلق بو من معاٞتات طبية كأحكاـ شرعية" .ا١توقع اإللكًتكين:
 https://www.oic-oci.org/topic 24ابريل 2020ـ.
( .)6حسن ،عمار" ،تأثَت فَتكس كوركنا على ثقافة آّتمعات كالسياسات" ،ا١تغرب :ا٠ترب،24
29فرباير 2020ـ ،ص .مقاالت.
( .)7الشرفات ،سعود" ،أمننة أزمة فَتكس كوركنا ُب األردف" ،كاشنطن :معهد كاشنطن 11 .ايار
2020ـ ،ص.منتدل فكرة.
( .)8ا﵀رر" ،كيف غَتت أزمة كوركنا أجهزة االستخبارات كالتجسس حوؿ العآب" ،ابوظيب:
5 ،NEWSابريل 2020ـ ،ص .خاص.
( .)9ا٠تفاجي ،حيدر" ،فَتكس كوركنا من العراؽ" ،بغداد :مركز البياف للدراسات كالتخطيط13 ،
ابريل 2020ـ ،ص.موضوعات.

SKY

( .)10اٟتسيٍت ،ىدل" ،كوركنا ُب ايراف إرىاب بيولوجي" ،الشرؽ األكسط 6 ،ابريل2020ـ ،العدد
رقم ( ،)15115ص .الرأم.
( .)11كشك ،اشرؼ" ،تقرير حوؿ اآلليات اليت انتهجتها الدكؿ إلدارة األزمة"،البحرين :مركز
البحرين للدراسات االسًتاتيجية كالدكلية كالطاقة 12 ،ابريل 2020ـ ،ص .8
( .)12غوردكف كوريرا"،كيف سيغَت الوباء مفهوـ األمن القومي كالنشاط التجسسي" ،ا١تانيا :ا١تركز
األكركيب لدراسات مكافحة اإلرىاب كاالستخبارات ،ترٚتة ٤تمد الصاّب 3 ،ابريل 2020ـ ،ص .تقارير.
( .)13ظاىر٤ ،تمد .حرب الظل معركة االستخبارات السرية حوؿ كوركنا .لندف :اندبندنت
عربية.ص.الرئيسية 10 .ابريل 2020ـ.
( .)14إدغار جبلد" ،ما بعد اٞتائحة لن يكوف كما قبلها" ،تلفزيوف يب يب سي نيوز عريب 1 ،ابريل
2020ـ ،ص.الرئيسية.
( .)15امُت ،إميل" ،مشس عآب ما بعد كوركنا" ،ابوظيب :سكام نيوز26 ،مارس 2020ـ ،ص.آخر
مستجدات كوركنا.
( .)16السناكم ،عبدا﵁" ،اإلرىاب ُب زمن كوركنا٣ :تموعة مبلحظات" ،القاىرة :الشركؽ ا١تصرية،
19ابريل 2020ـ ،ص.رأم.
( .)17حسن ،حساـ" ،كوركنا يضعف ٘تويل إيراف لئلرىاب ُب الشرؽ األكسط" ،ابوظيب :العُت
اإلخبارية8 ،حزيراف 2020ـ ،ص.سياسة.
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( .)18عبدالرٛتن ،كليد" ،مفردات خطاب تنظيمات اإلرىاب ُب زمن كوركنا" ،القاىرة :الشرؽ
األكسط7 ،ابريل 2020ـ ،رقم العدد( ،)15106ص.العآب.
( .)19الشيخ ،حسن" ،اإلرىاب كسبلح كوركنا" ،ابوظيب :العُت اإلخبارية28 ،ابريل 2020ـ ،ص.
الرئيسية.
( .)20النجار ،تقى" ،اإلرىاب كثغرة كوركنا" ،القاىرة :ا١ترصد ا١تصرم30 ،مارس 2020ـ ،ص.عُت
على اٟتدث.
( )21ا١توقع الرٝتي ١تنظمة الصحة العا١تية " ،مرض فَتكس كوركنا (كوفيد :)19-سؤاؿ كجواب،
جنيف ،للمزيد
 https://www.who.int/ar 18ابريل 2020ـ.
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القىاع ُد األصىليتُ والفقهيتُ والعالقتُ بينهوا
Rules of Fundamentalism and Jurisprudence and their relationship
160

 طاهر يحًذ عثذِ األهذلعًر عثذانالِ أحًذ كهٍة
المل ّخص

ً تربز إشكاليةي البحث ُب
تيتهما للمجتهد ُب استنباط األحكاـ٫بياف عبلقة القواعد األصولية بالفقهية كمدل ترابطهما كأ
تتأخرين١تتقدمُت كا١توضيح مفهوـ القواعد األصولية عند ا
 كما يهدؼ إٔب،نص شرعي
ً
ّّ للحوادث كالنوازؿ اليت ال يوجد فيها
 الكيفي بطريقيت الوصف ببياف تعريفهما كتأصيلهما:تتبع١تنهج ا١ كا،تيتهما ُب الفقو اإلسبلمي٫كتعريف القواعد الفقهية كبياف أ
 مع اإلشارة،النص الشرعي
ّْ تان عند غياب٬تاقان كٗترٟتستجدات استنباطان كإ١كوهنما عمدةي آّتهد ُب الكشف عن أحكاـ النوازؿ كا
البحث إٔب الدكر
ليتوصل
َّ ، كٖتليل العبلقة بينهما كبياف أكجو االتفاؽ كاالفًتاؽ،تا٫تيتهما كأبرز فوائد٫إٔب أظه ًر خصائصهما كأ
ي
تية القواعد٫ كأ،العظيم كاألساسي للقواعد األصولية ُب بناء األحكاـ الشرعية كاعتماد الفقهاء عليها عند التخريج كاالستنباط
َّ تا٦ الفقهية ُب تنظيم فركع الفقو كضبطو بأحكامو
 كما،تزئيات كالفركع كساعد على إدراؾ مقاصد الشريعةٞمكن من سهولة تتبع ا
 كيوصي البحث ٔتز و،اختبلؼ من كجوهو أخرل
و
عبلقة كتر و
توصل إٔب كجود و
يد من االعتناء بالقواعد األصولية
ابط بينهما من كجوهو ك
َّ

.تان كاستنباطان٬تاقان كٗترٟتستجدات عليهما إ١تعان كدراسةن كٖتقيقان كإقامة الفركع الفقهية للنوازؿ كاٚ كالفقهية
. خصائص-  فقو-  أصوؿ-  قواعد:الكلمات الداللية

Abstract
The problem of research emerges in explaining the relationship of fundamentalist rules to
jurisprudence's rules and the extent of their relevance and importance to the diligent (mujtahid) to deriving
provisions for accidents and cases in which there is no Islamic text, as it aims to clarify the concept of
fundamentalist rules for old and late scholars, and the definition of jurisprudence and their importance in Islamic
jurisprudence, and the method followed: qualitative in two ways of description By explaining their definition
and their originality as the mayor of the diligent (mujtahid) in revealing the rulings of accidents and new cases
in terms of extrapolation, Inference and annexation in the absence of the Islamic text, with reference to the
manifestation of their characteristics and importance and the most prominent benefits, and the analysis of the
relationship between them and the statement of aspects of agreement and difference, so that the research leads to
the great and fundamental role of fundamentalist rules in building Islamic provisions and Jurists depend on them
for Inference, and the importance of juristic rules in organizing branches of jurisprudence and controlling it with
its provisions, which enabled the easy tracking of branches and helped to realize the purposes of Sharia, also this
article reached the relationship and interdependence between them from one of the faces and the difference from
other aspects, and the research recommends more attention to fundamental and jurisprudential rules: Collecting,
studying, investigating and establishing the branches of jurisprudence for the accidents and cases annexation and
appending, and Inference.
word keys: Rules, Fundamental, Jurisprudence, Characteristics.

،)1998 ،1 ط، دار الكتػب العلميػة: (بَتكت،تمد باسل عيوف السود٤ : ٖتقيق، أساس الببلغة،تدٛتمود بن عمرك بن أ٤  أبو القاسم،تشرم٥ الز160
91 ص،2ج
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ا١تقدمة
اٟتمد﵁ كحده كالصبلة كالسبلـ على من ال نيب بعده سيدنا و
٤تمد كآلو كصحبو ،أما بعد
َّ
كاف كما يز ياؿ ألصوؿ الفقو كقواعده أ٫تيةه كربل ُب الفقو اإلسبلمي عمومان كاألحكاـ الشرعية با٠تصوص،
اعد األصولية
ا١تدارس الفقهيةي ك
كعليهما قامت
ا١تذاىب اإلسبلمية سواءن قبل التدكين أك بعده ،كما كانت القو ي
ي
ي
حاضرنة ُب أذىاف العلماء من لدف عصر الصحابة عندما كانوا يستنبطوف األحكاـ الشرعية من النصوص ،كبالتإب
ٯتارس عملية االجتهاد كاالستنباط من غَت أف يكوف مستحضران لؤلصوؿ كالقواعد اليت
فلم يكن ٍبَّ ٣تته هد كال عآبه ي

اعد الفقهية دكران مهمان ُب تنظيم كضبط فركع
يرجع إليها كىو يتعامل مع النصوص الشرعية .كبا١تقابل لعبت القو ي
ي
الفقو اإلسبلمي و
و
بشكل خاص.
بصفة عامة ،كُب التفقُّو كالتفقيو
كثيق بُت األصوؿ كالفقو مع َّ
اعده
ككما ال ٮتفى فالعبلقةي كطيدةه كاالرتبا ي
علم مستقل كلكل قو ي
ط ه
أف كبلن منهما ه
كضوابطو كأيسسو ،إال أنو كثَتان ما يقع البعض ُب ا٠تلط ً
كعدـ التفريق بينهما ،كقد ال ٯتيّْز بُت القاعدة األصولية
ي
كالفقهية بسبب بعض التشابو بينهما.
الباحث إٔب بياف مفهوـ القواعد األصولية كالفقهية كتوضيح العبلقة بينهما بذكر أكجو
كبناءن على ما سبق يسعى
ي

االتفاؽ كاالختبلؼ ،كاضعان عددان من التساؤالت :ما ا١تر ياد بالقواعد األصولية كالفقهية كما أ٫تيتيهما؟ كما
أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ؟ كسيحاكؿ اإلجابة عليها متّْبعان ُب ذلك
خصائص كشركط القاعدة األصولية؟ كما ي
أبرز ي
ي
قسم ىذا البحث إٔب مقدمة كثبلثة مباحث كخا٘تة
ا١تنهج الكيفي بطريقيت الوصف كالتحليل .كقد َّ

خصائصها كشركطيها
اعد األصولية تعري يفها،
ا١تبحث األكؿ :القو ي
ي
ا١تبحث الثاين :القواعد الفقهيةي تعري يفها ،فائد يهتا كأ٫تيتيها
أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بُت القاعدة األصولية كالفقهية
ا١تبحث الثالث :ي
خا٘تة كفيها النتائج كالتوصيات.
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المبحث األول :القواعد األصولية تعريفها ،خصائصها وشروطها
"القواعد" مفردىا قاعدة ،كالقاعدة ُب اللغة تيطلق على و
أساس الشيء كأصلو ،قاؿ ابن منظور:
معاف منها:
ي
يس" كالقواعد األساس ،كقواعد البيت :أساسو .161قاؿ الز٥تشرم :كمن آّاز :بٌت بيتىوي على
"القاعدة أصل األ ٌ
162
الزجاج.163
قاعدة كقواعد  .كمنها :أساطُت البناء اليت تعمده ،قالو َّ

الس يقف على
األساس كاألصل،
كا١تعٌت ا١تر ياد ىو
ي
ي
كسبب ذلك أف األحكاـ تيبٌت على القواعد كما تيبٌت اٞتدراف ك ي
األقرب إٔب ا١تعٌت االصطبلحي للقاعدة.
أساس البيت كقواعده ،كىو
ي
القاعدة اصطبلحان :عيّْرفت القاعدة ٔتعناىا االصطبلحي العاـ -سواءن أصولية أك فقهية أك ٨توية أك غَت ذلك-
و و
ا١تعرفُت ١تاىيتها ككظيفتها.
بتعريفات كثَتة جدان ،بناءن على اختبلؼ فهم ٌ
كألف ا١تقصود ليس االستقصاء كاٟتصر ،بل الوصوؿ إٔب اختيار تعر و
يف جام وع ١تفهوـ القاعدة اصطبلحانٌ ،إال أنو
تقتصر على يمعظ ًم
كل اٞتزئيات كبالتإب فهي يكلٌيٌة ،كمنهم من يرل أهنا
عرفها بأهنا تستغرؽ َّ
يظهر أ ٌف منهم من يي ٌ
ي
أحكاـ جزئياهتا ،كبالتإب فما ٮتر يج منها ال
تتعرؼ منها
اجح تعري يفها بالقضية الكلية اليت َّ
ي
اٞتزئيات فهي أغلبية .كالر ي
164
يؤثرَّ ،
ٮترؽ القاعدة ؛ كعليو فهي كما يقوؿ جبلؿ الدين ا﵀لي :قضيةه
ألف العربةى باألغلب ،فخركج القليل ال ي

كليةه يتعرؼ منها أحكاـ جزئياهتا.165

ٚتع و
أساس اٟتائط أصليو ،كاستأصل
يف األصوؿ عند أىل اللغة:
ي
أما تعر ي
فأصوؿ ي
أصل الشيء أسفليو ،ك ي
أصل ،ك ي
166
الشيء ثبت أصليو كقوم ٍب كرب ،حىت قيل :أصل كل و
األصل :ما
ك
.
يستند كجود ذلك الشيء إليو
شيء ما
ي
ي ّْ
ي ى
ى ي
ي

 161الزبيػػدم٤ ،تمػػد بػػن ٤تمػػد لػػنب عبػػدالرزاؽ اٟتسػػيٍت ،تػػاج العػػركس مػػن جػواىر القػػاموسٖ ،تقيػػق٣ :تموعػػة مػػن ا﵀ققػػُت( ،دار ا٢تدايػػة ،د .ط ،د .ت)،
ج ،9ص60
 162الزحيلي٤ ،تمد مصطفى ،القواعد الفقهية كتطبيقاهتا على ا١تذاىب األربعة( ،دمشق :دار الفكر ،ط ،)2006 ،1ج ،1ص.22
 163العطار ،حسن بن ٤تمد بن ٤تمود الشافعي ،حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ ا﵀لي علػى ٚتػع اٞتوامػع( ،بػَتكت :دار الكتػب العلميػة ،د .ط ،د.
ت) ،ج ،1ص32-31
 164اٟتموم ،أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت( ،بَتكت :ا١تكتبة العلمية ،د .ط ،د .ت) ،ج ،1ص16
 165انظر السمعاين ،أبو ا١تظفر منصور بن ٤تمد بن عبػداٞتبار بػن أٛتػد ا١تػركزم الشػافعي ،قواطػع األدلػة ُب األصػوؿٖ ،تقيػق٤ :تمػد حسػن ٤تمػد حسػن
إٝتاعيل الشافعي( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط ،)1999 ،1ج ،1ص .92اإلسنوم ،أبو ٤تمد عبدالرحيم بن اٟتسن بن علي ،هناية السوؿ شرح
منهاج الوصوؿ( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط ،)1999 ،1ج ،1ص.9
 166انظر الزركشي٤ ,تمد بن عبدا﵁ بن ّٔادر ،البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو( ،دار الكتيب ،ط ،)1994 ،1ج ،1ص17

| 204

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

أكثر األصوليُت نظران لشمولو كعمومو ،كدخوؿ أغلب ا١تعاين ٖتتو،
يتفرع عنو غَتيه ،أك ما ينبٍت عليو غَتيه ،كبو قاؿ ي

ك١توافقتو أيضان لتعريفو ُب االصطبلح كىو الدليل.167

كتيطلق اصطبلحان على و
معاف ٥تتلفة ،168منها :الدليل ،كىذا اإلطبلؽ ىو ا١تتبادر إٔب الذىن عند علماء الفقو
فالدليل ييبٌت عليو اٟتكم ،كصاركا
غَته،
كاألصوؿ ،كلذا تعارفوا عليو ١تناسبتو كموافقتو ١تعناه لغةن ،كىو ما ييبٌت عليو ي
ي
األصل ُب ا١تيتة التحرًن ،أم أ ٌف القاعدة
األصل ُب ا١تسألة كذا أم دليليها ،كالقاعدة ا١تستمرة ،كقو٢تم:
يقولوف:
ي
ي
األصل ُب األشياء
ا١تستصحب كقو٢تم:
األصل ُب الكبلـ اٟتقيقة ،ك
ا١تستمرة فيها ٖترًني أكلًها ،كالرجحاف كقو٢تم:
ى
ي
ي
اإلباحة.
معُت من القواعد،
كعلى ىمان على نوع َّ
كبناءن على ما سبق يأٌب الباحث إٔب تعريف "القواعد األصولية" باعتبارىا لقبان ى

يف ٢تا ّٔذا االعتبار ،كإ٪تا كانوا يكتفوف بتعريف القاعدة على كجو
اٟتق أنو ال يوجد ُب كتب السابقُت تعر ه
ك ٌ
العموـ كا١تراد بأصوؿ الفقو كما سبق بيانو.
كثَت من ا١تشتغلُت ّٔذا العلم من ا١تتأخرين بتعريف القاعدة األصولية بناءن على ما فهموه من كبلـ
كلذلك قاـ ه
السابقُت مثل أٯتن البدارين كاٞتيبلٕب ا١تريٍت كعدناف الشوابكة كالطيب السنوسي كأٯتن ٛتزة كغَتىم ،169كبالنظر

يتوصل بها إلى
عرفها بو ا١تتأخركف فالتعريف ا١تختار للقاعدة اصطبلحان أهنا :قضيةٌ كليةٌ
إٔب تعريفاهتم كغَتىا ٦تا ٌ
ُ
استنباط األحكام الشرعية العملية من األدلة أو الترجيح بين األقوال الفقهية.

فآّتهد ا١تستقل يعتمد عليها الستنباط األحكاـ ،كما َّ
أف ٣تتهد ا١تذىب يعتمد عليها أيضان ُب استنباط األحكاـ

نص ،يضاؼ إٔب ذلك االعتماد عليها ُب الًتجيح بُت األقواؿ الفقهية
للمسائل اليت ٓب يرد عن إمامو فيها ٌ
ا١تختلفة اليت ال ٯتكن اٞتمع بينها.
كالتعبَتي بػ "قضيةٌ كليةٌ" أكٔب ك ُّ
اسم
أدؽ من التعبَت بغَته كػ "األمر الكلي" أك "اٟتكم الكلي" إذ أ ٌف القضية ه
للحكم كا﵀كوـ عليو كا﵀كوـ بو" ،كلية" أم ٤تكوـ فيها على ٚتيع أفرادىا ،كاختيار كلمة "كلية" بدالن عن
167
يبلٕب ،القواعد األصولية
يٍت ,اٞتً ّْ
انظر البدارين ,أٯتن عبداٟتميد ،نظرية التقعيد األصوٕب( ،بَتكت :دار ابن حزـ ،ط ،)2006 ،1ص .59و ا١تر ّْ
عند اإلماـ الشاطيب من خبلؿ كتابو ا١توافقات( ،دار ابن عفاف ،ط ،)2002 ،1ص .55ك الشوابكة ,عدناف ضيف ا﵁ ،القواعد األصولية تأصيل
عماف :دار النفائس للنشر كالتوزيع ،ط ،)2011 ،1ص .25ك السنوسي ،أٛتد الطيب ،االستقراء كأثره ُب القواعد األصولية كالفقهية،
كتطبيقَّ ( ،
(السعودية :دار التدمرية ،ط ،)2009 ،3ص .420إبراىيم ،أٯتن ٛتزه عبداٟتميد ،القواعد األصولية كتطبيقاهتا الفقهية عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

دراسة مقارنة( ،القاىرة :دار اليسر ،ط ،)2012 ،1ص.32

168
عماف :دار النفائس ،ط ،)2007 ،2ص14-13
يشبَت٤ ,تمد عثماف ،القواعد الكلية كالضوابط الفقهية ُب الشريعة اإلسبلميةَّ ( ،

 169البدارين ،نظرية التقعيد األصولي ،ص44-43
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جع
أغلبية ألف من شأف القاعدة أف تكوف كذلك ،كال يضَتيىا ٗتلٌف بعض اٞتزئيات عنها كخصوصان أف ٗتلَّفها را ه
إٔب و
كصف اختصت بو كال يؤثر ُب كلية القاعدة ،فهو ُب حكم الشاذ كالنادر كىو ال حكم لوٍ ،ب إف القواعد ُب
سائر العلوـ ال ٗتلو من مستثنيات .170ك"يتوصل بها إلى استنباط" أم أهنا الطريق كالسبيل اليت يسلكها آّتهد
الستخراج األحكاـ ،ك"األحكام الشرعية" أم اليت يتوقف معرفتيها على الشرع كاألحكاـ ا٠تمسة كما ُب
معناىا ،فيخرج بو األحكاـ االصطبلحية كالعقلية ك٨توىا.
علم
كيظهر أ ٌف كثَتان من علماء األصوؿ كخصوصان السابقُت منهم يطلقوف القواعد األصولية كيريدكف ما
يشمل ى
ي
يف القواعد األصولية عندىم ىو نفس تعر ً
يف علم أصوؿ الفقو ،كبالتإب فإطبلقيهم
أصوؿ الفقو ذاتو ،كعليو فتعر ي
ي
بأىم ما فيو ،أك بالثمرة ا١تًتتبة على البحث فيو ،فأصوؿ الفقو ىي
للقواعد على علم األصوؿ ىو تسميةه للعلم ّْ
منسوب إليها كال تصح النسبة ٌإال مع حصوؿ معرفتو ّٔا كإتقانو ٢تا.
نفسها القواعد األصولية ألنو
ه
ي

كمباحث التعارض
كتفاصيل ا٠تبلؼ فيها ،كبيا يف قيودىا كحدكدىا ،كٖتر يير شركط إعما٢تا
كأما أدلةي ىذه القواعد
ي
ي
الصنىعةي العلمية التأصيلية التنظَتية ُب علم أصوؿ
أمور تابعةه ٢تا متعلقةه ّٔا؛ استلزمتها َّ
كالًتجيح كغَتىا ،فكلُّها ه
كمتم و
ضا ،كليست جزءان من
مة
الفقو ّْ
كمكملة لبحث ىذه القواعد ،فليست من أصوؿ الفقو أصالة كإ٪تا ىعىر ى
ٌ
درؾ ّٔا شيءه من مقاصده اليت
حقيقتو اليت ال ييعرؼ ٌإال ّٔا ،كإ٪تا ىي من خواصو باعتبارىا ٖت ٌقق بعض أىدافو كيي ي
على رأسها تقرير ىذه القواعد على أكمل و
كجو ييستطاعي بو استنباط األحكاـ الفقهية .171بينما يرل آخركف
ي
أكثرىم من ا١تعاصرين كالذين اىتموا بالقواعد األصولية تأصيبلن كتطبيقان على الفركع الفقهية أف القواعد األصولية
ك ي
تيعٌت بضبط أصوؿ الفقو ،بينما ييعٌت علم أصوؿ الفقو بالفقو نفسو.
ا١تعايَت اليت تيستخدـ للوصوؿ إٔب
األساس ُب علم أصوؿ الفقو فهي
كال شك أف القواعد األصولية ىي
ي
ا١تناىج ك ي
ي

بعض ا١تتأخرين تشبيوى العبلقة بُت أصوؿ الفقو
ٙترة البحث فيو ،كىي استنباط األحكاـ الشرعية ،كلذلك رأل ي
أصوؿ الفقو شر هح لو.172
منت ك ى
كالقواعد األصولية بالعبلقة بُت ا١تنت كالشرح ،فكأ ٌف القواعد األصولية ه
كلعل من ا١تناسب اإلشارة إٔب و
عدد من فوائدىا:
ٌ
 .1تيسَتي عملية االجتهاد ،كإعطاءي اٟتوادث كا١تستجدات ما يناسبيها من األحكاـ بعد النظر كاالستدالؿ
كفقان للقواعد األصولية.
 170انظر الشوابكة ،القواعد األصولية تأصيل وتطبيق ،ص38
 171كالدكتور أٯتن البدارين ُب نظرية التقعيد األصوٕب ،كالدكتور ٤تمد الرككي ُب نظرية التقعيد الفقهي كغَت٫تا
 172البدارين ،نظرية التقعيد األصولي ،ص132
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 .2صيانةي الفقو اإلسبلمي من االنفتاح الداعي إٔب كضع مصادر جديدة للتشريع ،كمن اٞتمود الناشئ عن
نص فيها.
دعول إغبلؽ باب االجتهاد ٔتا يستجد من مسائل كقضايا ال َّ

كٖتكمو بضوابط
منع تفسَت النصوص حسب الرأم كا٢تول ،فالقواعد األصولية تضبط تفسَت النصوص ،ي
 .3ي
جامعة متفق عليها غالبان ٘تنع ٕتاكزىا.
 .4معرفة طالب العلم للقواعد كالطرؽ اليت مشى عليها إمامو عند استنباطو لؤلحكاـ كاستداللو عليها،
درؾ إمامو الذم يتبعو ،كتتكوف لديو قدرةي الدفاع كا﵀اججة عن كجهة نظر إمامو.
نفسو إٔب ىم ى
فتطمئن ي
ٔ .5تعرفة القواعد األصولية كاإلحاطة ّٔا يتمكن ا١ترء من الدعوة إٔب ا﵁ تعأب كإٔب دينو بناءن على أسس
كمناىج كقواعد يستطيع ّٔا إقناع اآلخرين ٔتا يريد أف يدعو إليو.
خصائص القاعدة األصولية وشروطها:
ُ
ً
و
بشكل مستقل أك خاص ،كإ٪تا
صفات كخصائص القواعد األصولية كشركطها
ٓب يتطرؽ العلماءي قدٯتان للكبلـ عن

بعض العلماء173من ا١تشتغلُت بعلم
عبار ه
اىتم ي
ات متناثرةه ُب مباحث القواعد األصولية ،كُب العصر اٟتديث ٌ
عرب بقولو "ٝتات القاعدة األصولية
األصوؿ ّٔذا األمر ككتبوا عنو ُب مباحث مستقلةٌ ،إال أ ٌف منهم ىمن ٌ
خصائص كصفات
عرب بقولو "شركط القاعدة األصولية" جاعبلن
كخصائصها" يمد ًرجان الشرك ىط فيها ،كمنهم ىمن ٌ
ى
القاعدة ضمن شركطها.

يق بُت خصائص القاعدة األصولية كشركط صياغتها كإعما٢تا فبمجموعها تتميٌز عن
كالذم يراه الباحث التفر ى
و
استخبلصها من التعاريف السابقة كالتعريف ا١تختار
بشكل أدؽ ،كٯتكن
غَتىا من القواعد كّٔا تتضح ماىيتيها
ي
كبياف ذلك على النحو التإب:

خصائص القاعدة األصولية:
-

كلي ال جزئي)
كليةه ليس ٢تا استثناءات ،كلذلك ييقاؿ (موضوعيها ّّ
عموـ استيعأّا للفركع اٞتزئية
ي
ثابتةه ال تتغَت مع اختبلؼ األحواؿ
آّتهد الستنباط اٟتكم
٭تتاجها
ي
ي

 ٕتمع بُت الدليل كاٟتكم -ناشئةه عن األلفاظ العربية كدالالهتا كما يعرض ٢تا ُب غالبها" ،ما خبل صفات آّتهد كبعض األدلة".

 173الرككي٤ ،تمد ،نظرية التقعيد الفقهي كأثرىا ُب اختبلؼ الفقهاء( ،الدار البيضاء :مطبعة النجاح اٞتديدة ،ط ،)1994 ،1ص66-63
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شروط صياغة القاعدة األصولية:
 الصياغةي ا١توجزة مع الوضوح كالبياف ،فالقاعدة األصولية كلماهتا ٤تدكدة ككاضحة ال التباس فيها كالعاـ ُب شىت قواعد العلوـ إذ
متجردة عن الزكائد اللفظية كالصور الببلغية .كىذا الشرط ه
غموض ،ككذلك ٌ
ا١تقصود من القاعدة ا١تعٌت الذم ُّ
تدؿ عليو.
ي
ك٬تريدىا من
 جازمةه غَت مًتددة ييل عنها ىيبة االمتثاؿٌ ،
فعدـ اٞتزـ كالقطع ُب القاعدة ييفقدىا قيمتها كيز ي
طبيعة اإللزاـَّ ،أما ما ذكره العلماء من قواعد غَت جازمة كاليت تكوف بصيغة الًتدد كالسؤاؿ فهي من

هني عن ض ٌده أك ليس كذلك" فهي
القواعد اليت اختلفوا فيها ،مثاؿ ذلك :قاعدة "ىل األمر بالشيء ه
قاعدتاف ُب اٟتقيقة
هني عن ضده ،الثانية :األمر بالشيء ليس هنيان
ه
٥تتلف فيهما ،األكٔب :األمر بالشيء ه
عن ضده.174
ط ٔتوضوع جزئياهتا ال بذكاهتا ،كفقدا يهنا التجريد ٬تعلها فاقد نة
حكمها مرتب ه
 -التجريد كييقصد بو أف يكوف ي

٣تردان
شرط االستيعاب ،كيستلزـ اتصاؼ حكمها بالسعة كالشموؿ كال يكوف ىذا ٌإال إذا كاف اٟتكم ٌ
موضوعيان غَت مر و
تبط بالذكات.175
ٌ

شروط إعمال القاعدة األصولية:

كمؤداىا ،فمىت يكجدت القاعدة األصولية نتجت عنها
 االطراد أم التتابع كالتبلزـ ُب الثبوت بُت القاعدة ٌو
لعارض خارجي.
ا١ترج ٌوة منها ،على أنو ال يقدح ُب اإلطراد ٗتلٌف بعض الصور
ٙتريهتا ي
عرب عنو بعض العلماء بػ "أف ال
عدـ تعارض القاعدة األصولية مع ٤ت ٌكمات الشرع كمقاصده كظواىره ،كيي ٌ
ي
أصل شرعي".176
يعارضها ه
 أف ال تيعارض ٔتثلها أك ٔتا ىو أقول منها من القواعد األصولية أك الفقهية ،كعند ا١تعارضة فالتوفيق إفكإال فالًتجيح.
أمكن ٌ

المبحث الثاني :القاعدةُ الفقهيةُ تعري ُفها ،فائدتُها وأىميتُها
تعريف القاعدة الفقهية:

مصطلح "القاعدة الفقهية" يًتكب من لفظُت اثنُت "القاعدة" ك "الفقو" ،كلبياف ىذا ا١تصطلح ا١ترٌكب يلزـ

الكبلـ على تعريف القاعدة بشكل عاـ لغةن كاصطبلحان ُب ا١تبحث األكؿ،
التعريف باللفظُت منفردين ،كقد سبق
ي
 174البدارين ،نظرية التقعيد األصولي ،ص129

175
ً
انظر اٟتموم ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ج،2ص 479فىقوى
176
ابػػن منظػػور ،لس ان الع رب ،ج ،13ص .522الفَتكزآبػػادم٣ ،تػػد الػػدين أبػػو طػػاىر ٤تمػػد بػػن يعقػػوب ،القػػاموس ا﵀ػػيطٖ ،تقيػػق :مكتػػب ٖتقيػػق

الًتاث ُب مؤسسة الرسالة( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة ،ط ،)2005 ،8ج ،3ص .513و

الزركشي ،البحر المحيط،ج ،1ص30
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أكثر العلماء ،ففي ا١تصباح ا١تنَت:
كأما تعر ي
يف الفقو ُب اللغة فهو على إطبلقات ،منها :ي
مطلق الفهم ،كإليو ذىب ي
177
و
ابن
ك
الفهم
ك
.
لشيء فهو فقوه لو
ابن فارس :كل عل وم
العلم بالشيء كالفطنة ،كاختاره ي
فهم الشيء ،قاؿ ي
ي
ي
الفقو ي
178
ابن
ك
ا١تاكردم
ك
التلخيص
ُب
اٟترمُت
إماـ
ه
اختار
ك
العلم
ىو
كقيل
.
منظور كالغزإب كالفَتكز آبادم ُب القاموس
ىي ي
ي
فارس ُب آّمل .179كقيل إدر ياؾ األشياء الدقيقة كالغامضة ،كاختاره أبو إسحاؽ الشَتازم كالقراُب.180

كمن خبلؿ ما سبق فكما يبدك أف ا١تعنيُت اللغويُت الثاين كالثالث يدخبلف ضمن ا١تعٌت اللغوم األكؿ ،إذ أ ٌف ا١تراد

بالفهم مطلقان ىو ا١تعرفةي بالشيء كتعٍت العلم بو .كأما ا١تعٌت الرابع فاٟتقيقة أنٌو يندرج ُب تعريف الفقو اصطبلحان
كما سيأٌب ،كألنو ٓب يرد ىذا ا١تعٌت ُب كبلـ أىل اللغة ،على أنو يكوف حينها من أضعف التعريفات االصطبلحية
العلم باألشياء الضركرية كا١تعلوـ من الدين بالضركرة ك٨توه من األحكاـ
للفقو ،كالعلةي ُب ذلك أنو ال ّْ
يسمي ى
الفقهية فقهان ،كال ُّ
يعد العآب ّٔا فقيهان ،كليس كذلك.181
أم آخر ،فهو يرل اختبلؼ ا١تعٌت بناءن على الفعل الذم اشتق منو ،فيقاؿً :فقوى بالكسر فهو
كلئلماـ الزركشي ر ه
ً
ً
غَته إٔب الفهم ،كف يقوى بالضم فهو فقيوه إذا صار الفقوي لو
فىاقوه إذا فىهم ،كف ىقوى بالفتح فهو فاقوه أيضان إذا سبق ى
سجيٌةن ،كاستعمل السم فاعلو فقيو.182
كبالنسبة لتعريفو في اصطالح العلماء فلو تعاريف كثَتة جدان٥ ،تتلفة األلفاظ متفقة ا١تعاين ،على أنو قبل
استقراره على ا١تعٌت ا٠تاص الذم يأٌب الكبلـ عنو؛ غلب معناه ُب القركف األكٔب على العلم بالدّْين ُب أم و
٣تاؿ
الفهم لو،
من ٣تاالتو كفنونو ،حىت صار ال
ي
يتناكؿ غَته عند اإلطبلؽ ،قاؿ ي
العلم بالشيء ك ي
ابن منظور :الفقوي ي
النجم على الثريَّا.183
كغلب على علم الدين لسيادتو كشرفو كفضلو على سائر أنواع العلوـ ،كما غلب ي
يف العلماء لو على ىذا ا١تعٌت
استقر على معٌت خاص ىو
بعد
كفيما ي
ا١تقصود عند اإلطبلؽ ،كجاءت تعار ي
ي
ٌ
بعبارات ٥تتلفة ال ٗتر يج عنو .تعود ُب ي٣تملها إٔب طريقتُت:
177

انظر اآلمدم ,علي بن أيب علي بن ٤تمد بن سآب الثعليب ،اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـٖ ،تقيق :عبدالرزاؽ عفيفي( ،بَتكت :ا١تكتب اإلسبلمي،
ط ،)1402 ،2ج ،1ص4
 178النملة ،عبدالكرًن بن علي بن ٤تمد ،ا١تهذب ُب علم أصوؿ الفقو ا١تقارف( ،الرياض :مكتبة الرشد للنشر كالتوزيػع ،ط ،)1999 ،1ج ،1ص.16
الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،1ص32

 179النملة ،المهذب في علم أصول الفقو المقارن ،ج ،1ص17
 180الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،1ص33

 181ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،13ص522
 182ا١تراد باإلدراؾ :اإلحاطة ٔتاىية الشيء ببل حكم عليو بنفي أك إثبات.
183

السبكي ،تقي الدين أبو اٟتسن علي بن عبد الكاُب بن علي ككلده تاج الدين أبو نصر عبدالوىاب ،اإلّٔاج ُب شرح ا١تنهاج( ،بَتكت :دار
الكتب العلمية ،د .ط ،)1995 ،ج ،1ص28
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العلم ّٔا ،كىو ما يسمى بالتعريف باإلدراؾ.184
األولى :أ ٌف ى
الفقو معرفةي األحكاـ ك ي
با١تدرؾ كىو ا١تقصود عرفان.
الثانية :أ ٌف الفقوى ىو
ي
األحكاـ نفسها ،كىو ما يسمى بالتعريف ى
رؼ العلماء إٔب يومنا ىذا ،كحىت صار ال ييطلق اسم الفقيو ٌإال على ذلك
استقر عليو عي ي
كىذا ا١تعٌت ىو الذم ٌ
اإلنساف ا١تطٌلع على أحكاـ الفركع الفقهية ا١تستنبطة من األدلة الشرعية.
العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.185
كقد َّ
عرفو البيضاكم بقولوُ :
مطلق اإلدراؾ ٦تا يشمل القطع كالظن ،أم إدراؾ اٟتكم الشرعي سواءن كاف عن و
دليل قطعي
فقولو "العلم" يير ياد بو ي

أك و
كغالب
فحمل الفقو على أحد٫تا فقط ال يصح،
دليل ظٍت راجح .فكما ال ٮتفى فاألدلة نوعاف قطعي كظٍت
ي
ي
القليل منها ما ثبت عن و
دليل قطعي.
األحكاـ الفقهية ثبتت عن أدلو ظنية ،ك ي
كغالب األدلة ظنية؟
العلم ال يكوف ٌإال قطعيان
فإ ٍف قيل :فكيف جعلتيم ى
ي
العلم باألحكاـ ،ك ي
الفقو ى
آّتهد
قلت:
ي
قلت :الفقوي من باب الظنوف ،فكيف جعلتىو علمان؟ ي
أجاب اإلماماف الرازم كالقراُب عنو فقاال :فإ ٍف ى
فاٟتكم
ب على ظنو مشاركة صورةو لصورةو أخرل ُب مناط اٟتيكٍم ،قىطى ىع بوجوب العمل ٔتا أدل إليو ظنُّو،
إذا ىغلى ى
ي

اقع ُب طريقو.186
معلوـ قطعان ،ك ُّ
ه
الظن ك ه

خطاب ا﵁ ا١تتعلٌق
الب أف األصوليُت يطلقوف تعريفان للحكم بقو٢تم:
ي
كقولو "باألحكام" أم ا١تتعلق باألحكاـ ،كالغ ي
187
"أثر ذلك ا٠تطاب "..كبعباروة أكضح:
عندىم
فاٟتكم
الفقهاء
أما
ك
.
بأفعاؿ ا١تكلفُت اقتضاءن أك ٗتيَتان أك كضعان
ي
ي
صحة أك و
إباحة أك و
اىة أك و
ندب أك كر و
ٖترًن أك و
و
كجوب أك و
فساد أك بطبلف.
يثبت ألفعاؿ ا١تكلفُت من
ما ي
كىل يشًتط العلم ّتميع األحكاـ الشرعية حىت يصح إطبلؽ كلمة الفقو أـ ال؟

 184انظػر الػرازم ،المحص ول ،ج ،1ص .78نفػػائس األصػػوؿ ُب شػرح ا﵀صػػوؿ ،شػهاب الػػدين أٛتػد بػػن إدريػػس القػراُب 684ى ػٖ ،تقيػق :عػػادؿ أٛتػػد
عبد ا١توجود كآخر( ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط ،)1996 ،1ج ،1ص109
 185الزركشػػي ،البح ر المح يط ،ج ،1ص .156اإلسػػنوم ،نهاي ة الس ول ،ج ،1ص .31النملػػة ،المه ذب ف ي عل م أص ول الفق و المق ارن ،ج،1
ص21
 186النملة ،المهذب في علم أصول الفقو المقارن ،ج ،1ص26

 187انظر ابن ا١تلقن ،سراج الدين أبو حفص عمػر بػن علػي األنصػارم ،األشػباه كالنظػائر ُب قواعػد الفقػوٖ ،تقيػق :مصػطفى ٤تمػود األزىػرم( ،الريػاض:
دار ابن القيم للنشر كالتوزيع ،ط )2010 ،1ج ،1ص40
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ال يشًتط العلم ّتميعها حىت يصح إطبلؽ كلمة الفقو ،بل ا١تقصود العلم ببعضها ،فالعلم و
ّتملة منها ييسمى
ي
فقهان كصاحبيها فقيهان عند كجود ا١تلىكة الفقهية -ملكة االستنباط -فهو عآبه ببعض األحكاـ فعبلن ،كبالقدرة على
ى
استنباطها إذا يكجد ما يستدعي ذلك.
ك١تاذا قيػيٌدت األحكاـ بكوهنا "الشرعية"؟ كاٞتواب على ذلك من كجهُت:
األكؿ :للداللة على أهنا مستوحاةه من األدلة الشرعية بنوعيها ،إما مباشرنة أك بواسطة.
الثاين :إلخراج األحكاـ العقلية كاٟتسية كاللغوية كما ثبت بالتجربة.
كقيػيٌدت "األحكاـ" أيضان "بالعملية" كا١تراد ّٔا ما يتعلق بأفعاؿ ا١تكلفُت اليت يباشركهنا ّتوارحهم كالصبلة كاٟتج
كا١تعامبلت ك٨توىا .على أنو ال يعٍت ىي فقط بل ا١تراد أغلبها ،إذ أ ٌف ًمن أحكاـ الفقو ما تكوف قلبيةن كال ىع ىم ىل
فتدخل ضمن "العملية"ٍ ،بٌ ىذا القيد أيضان إلخراج "األحكاـ
للجوارح فيها كالنية كاإلخبلص كغَتىا،
ي
االعتقادية" كاإلٯتاف كما يتعلق بو كىو ما يسمى بعلم التوحيد ،فهذا ليس من الفقو اصطبلحان ،كذلك إلخراج
"األحكاـ األخبلقية" كوجوب الصدؽ كاألمانة كٖترًن الكذب كا٠تيانة ك٨تو ذلك٦ ،تا يسمى بعلم السلوؾ.

"المكتسب من أدلتها التفصيلية" كيراد بػ"ا١تكتسب" أم أف تكوف ىذه األحكاـ
كقي هد آخر "لؤلحكاـ" قولو
َ
كتأم ول
كالعلم ّٔا كاستنباطها مكتسبان من األدلة التفصيلية ،كمأخوذان منها بعد النظر كالتأمل فيها ،فىعًٍل هم بدكف نظ ور ُّ
الزـ لذاتو سبحانو غَت مكتسب،
علم ا﵁ تعأب فعلمو ّّ
أزٕب ه
ُب األدلة ال ييسمى فقهان .كبناءن على ىذا القيد ٮترج ي
و
باجتهاد منهم ،ككذا علم ا١تبلئكة
علم األنبياء فليس مكتسبان إذ طري يقوي الوحي باستثناء األحكاـ اليت كانت
ككذا ي
علم ا١تقلد إذ ىو مأخوذه عن آّتهد بطريق التقليد ال االجتهاد كالنظر
فهو مأخوذه من اللوح ا﵀فوظ .كما ٮترج ي

ُب األدلة.188

و
دليل منها على حك وم َّ و
أما "التفصيلية" فا١تراد ّٔا األدلة اٞتزئية اليت ُّ
كل و
مسألة خاصة ،كلذلك فهي
معُت ُب
يدؿ ُّ
للتعرؼ على األحكاـ الواردة فيها ،كىي إلخراج األدلة اإلٚتالية أك الكلية كاليت تيبحث ُب
ما يبحث فيو الفقيوي ٌ
علم أصوؿ الفقو كمطلق األمر كمطلق النهي كاإلٚتاع ك٨تو ذلك.

األحكام الشرعية العملية المكتسبة ِمن أدلتها التفصيلية عن طريق
كبناءن على ما سبق فالفقيوَ :م ْن َعلِ َم
َ
علمو با١تسائل الفقهية ا١تبسوطة ُب كتب الفقو عن طريق اٟتفظ ٢تا
النظر واَّلستدَّلل .كلذلك فمن كاف ي
 188انظػػر :الزرقػػا ،مصػػطفى أٛتػػد ،ا١تػػدخل الفقهػػي العػػاـ( ،دمشػػق :دار القلػػم ،ط ،)1998 ،1ج ،2ص .965الكػػيبلين ,عبػػدالرٛتن إب ػراىيم زيػػد،
قواعد ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب عرضان كدراسةن كٖتليبلن( ،دمشق :دار الفكر ،ط )2000 ،1ص31
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مذىب ك و
احد أك أكثر فبل يسمى فقيهان ،فإ٪تا ىو ُب اٟتقيقة ناقل و
و
فقو أك
كألدلتها التفصيلية فقط ،سواءن من
ي
ي
حامل لو.
ه
كبعد التعريف باللفظتُت منفردتُت فإف القاعدة ٔتعناىا ا٠تاص كا١تقصود منو ىنا عند الفقهاء حا ي٢تا كحاؿ القاعدة
و
ا١تقرم إذ
األصولية ٓب ييتطرؽ إٔب تعريفها العلمي أك اللقيب بشكل خاصٌ ،إال ما كاف من تعريف أليب عبدا﵁ ٌ
أعم من العقود كٚتلة الضوابط الفقهية
عرفها بقولو :يكلّّ كلي
ُّ
أخص من األصوؿ كسائر ا١تعاين العقلية العامة ،ك ُّ
ٌ
189
ا٠تاصة .
عرفها كثَته من ا١تعاصرين بتعاريف ٥تتلفة األلفاظ قريبة ا١تعاين ،190كيظهر منها َّأهنم منقسموف ُب
كلذلك ٌ
مفهومها كاعتبارىا ،ىل ىي كلية أك أغلبية؟ فمن قاؿ بأهنا كلية ،نظر إٔب أف األصل ُب القاعدة أف تكوف كذلك.
أكثر قواعد
كمن قاؿ إهنا أغلبية ،نظر إٔب كجود مستثنيات ُب أغلب القواعد الفقهية .ك٢تذا قيل :من ا١تعلوـ أ ٌف ى

الفقو أغلبية.191

والمفهوم المختار ىو ما ذىب إليو الجمهور وىو أنها كلية ،وذلك ألمور:
َّ .1
أف شأ ىف القاعدة أف تكوف كلية ال أغلبية فقط.
و
َّ .2
لوصف خارج عن مقتضى الكل اختص بو ،كلذلك يقوؿ الشاطيب
ف ىذه اٞتزئيات قد يكو يف
أف ٗتلُّ ى
ئيات ا١تتخلّْفة قد يكوف ٗتلُّفها ٟتًً ىك وم خارجة عن مقتضى الكل فبل تكوف داخلةن ٖتتو أصبل.192
"اٞتز ي
بعض اٞتزئيات عن مقتضاه ال يٮترجو عن كونو كليانَّ ،
َّ .3
الغالب
فإف
أف األمر الكلي إذا ثبت فتخلُّف ي
ى
معترب ُب الشريعة اعتبار القطعي.
األكثر ه
كلي يعارض ىذا الكلي الثابت ،كىذا شأ يف الكليات االستقرائية،
 .4أف ا١تتخلّْفات اٞتزئية ال ينتظم منها ّّ
ف بعض اٞتزئيات قادحان ُب الكليات العقلية ،فالكليات االستقرائية صحيحة
كإ٪تا يتصور أف يكوف ٗتلُّ ي
كإف ٗتلَّف عن مقتضاىا بعض اٞتزئيات.
تغض من شأف القواعد الكلية ،ألف كثَتان من القواعد ُب سائر
 .5أف تلك ا١تتخلّْفات اٞتزئية كا١تستثنيات ال ُّ
العلوـ ال ٗتلو منها.
 189انظر القراُب ,أٛتد بن إدريس بن عبدالرٛتن ا١تالكي ،الفركؽ = أنوار الربكؽ ُب أنواء الفركؽ( ،عآب الكتب ،د .ط ،د .ت) ،ج ،1ص36
 190انظػػر ا١ترجػػع نفسػػو ،ج ،2ص .84الغػػزم٤ ،تمػػد صػػدقي بػػن أٛتػػد بػػن ٤تمػػد آؿ بورنػػو أبػػو اٟتػػارث ،موسػػوعة القواعػػد الفقهيػػة( ،بػػَتكت :مؤسسػػة
الرسالة ،ط ،)2003 ،1ج ،1ص.44
 191انظر الزرقا ،المدخل الفقهي ،ج ،2ص29
192

انظػػر الق ػراُب ،الف روق ،ج ،1ص .3ابػػن رجػػب ،زيػػن الػػدين عبػػدالرٛتن بػػن أٛتػػد بػػن رجػػب بػػن اٟتسػػن الدمشػػقي ،القواعػػد البػػن رجػػب( ،دار

الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت) ،ص3
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و
و
 .6أف ٗتلُّف جز و
قاعدة ما يلزـ منو اندراج ىذه اٞتزئية أك ا١تسألة ٖتت حكم
مسألة ما عن حكم
ئية أك
ى
بقادح ُب كلية تلك القاعدة ،كال ٔتان وع لتلك اٞتزئية من
قاعدة أخرل ،فليس استثناء جزئية من قاعدة و

اندراجها ٖتت قاعدة أخرل.
فركع فقهية
كعليو يرل الباحث األخذ بتعريف الدكتور أٯتن ٛتزة أهنا :قضايا كليةه فقهيةه ييتعرؼ منها مباشرنة على و
ُب أبو و
اب ٥تتلفة ،لوضوح حدّْه كتفريقو ضمنان بُت القاعدة كالضابط.
أىميةُ القواعد الفقهية وفوائ ُدىا:
اعد الفقهية دكران مهمان ُب تنظيم فركع الفقو اإلسبلمي بصفة عامة ،كُب التف ٌقو كالتفقيو كاكتساب
لقد لعبت القو ي
و
قرب مسالكها
ا١تلكة الفقهية
بشكل خاص ،إذ تقوـ بتصوي ور بارع للمبادئ الفقهية ،كتكشف آفاقها الواسعة ،كتي ّْ

ا١تتشعبة ،كما تضبط فركع األحكاـ العملية بضوابط كقوانُت ُب شكل ٣تموعات ،على أساس اشًتاؾ كل ٣تموعة
ُب العلل أك ٕتمعيها كحدةي ا١تناط ،سواءن اختلفت موضوعاهتا كأبو يأّا أك َّاٖتدت.
اعد األصولية ىي ا١تعايَت
كما أشبو عمل الفقيو بعمل األصوٕب ك ي
اٟتاؿ ىكذا ،فكما أ ٌف األصوٕب يعترب القو ى
اعد الفقهية معياران لتنظيم
يعترب القو ى
الصحيحة الستنباط األحكاـ الشرعية من مصادرىا الرئيسة ،فكذلك الفقيوي ي

ضبطت مسائل الفقو
فركع الفقو ،كٚت ًع أحكامها ا١تتنوعة كا١تتشعبة ُب يزىمىر متعددة ٔتراعاتو كحدة ا١تناط .كبذا ي
193
كتقرب بعيدىا ،كىي كا١تيزاف
ها
ق
متفر
كٕتمع
ا١تسائل
لو
تضبط
للفقيو،
العلوـ
أىم
من
فهي
ضبطان ٤تكمان...
ى
ٌ
ٌ
تيعرض عليو كتوزف بو.194

جانب آخر فإف عبلقةن كثيقةن بُت القواعد الفقهية كالًتبية و
كمن و
بصفة عامة ،كتتمثل ُب نواحي العبلقات اإلنسانية

وجهها للخَت ،كٔتا أف
قوـ
اعوجاج الًتبية كتي ّْ
ُب األسرة كا١تدرسة كآّتمع بشكل عاـ؛ إذ تي ّْ
صحح مسارىا كتي ٌ
ى
استخداـ ىذه القواعد ليس مقتصران على آّاؿ الفقهي فقط بل ُب ٣تاالت العلوـ اإلسبلمية كافة كآّاؿ الًتبوم
جزءه منها؛ فإف عآبى الًتبية يستطيع استخبلص آراء كقواعد تربوية منها ال ٯتكن لغَته استخدامها ،كالعآبي ا٠تبَت
بقواعد االستنباط كفهم النصوص يهتدم إٔب مفاىيم كآراء ال ٯتكن لغَته الوصوؿ إليها.195

فالقواعد الفقهية كخصوصان الكربل منها تسهم بدكور َّ
فعاؿ ُب آّاؿ الًتبوم توجيهان كتصحيحان كتطبيقان كربطان
الغراء.
بأحكاـ الشريعة َّ
193

ا﵀مادم ،أحبلـ بنت أٛتد بن عباس" ،التطبيقات الًتبوية للقاعدة الفقهية األمور ٔتقاصدىا ُب ميداف الًتبية كالعلوـ" ،مجلة كلية التربية –

جامعة األزىر ،ديسمرب ،2016العدد ،171ج ،1ص598-597

 194القراُب ،الفروق ،ج ،1ص3
 195ا١ترجع نفسو ،ج ،1ص3
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أما فوائ ُدىا فهي كثيرةٌ ،ولع ال من أبرزىا ما يلي:
كتنظمها ُب ًسلك كاحد ٦تا ٯت ٌكن من إدراؾ الركابط كالصفات
ط ا١تسائل ا١تنتشرة ا١تتعددة،
 .1أهنا تضب ي
ي
اٞتامعة بُت اٞتزئيات ا١تتفرقة.
ط الفقو بأحكامو ،كتي ً
غنيو عن حفظ أكث ًر اٞتزئيات ،إذ َّ
أف حفظ جزئيات
 .2أهنا تػييى ّْسر على الفقيو ضب ى
٦تكن كإف كثػيىرت ،كإٔب ذلك أشار
الفقو كفركعو أك اإلحاطة ّٔا ٦تا ال يستطاع ،خبلفان للقواعد فإف ذلك ه
اإلماـ القراُب بقولو :كمن ضبط الفقو بقواعده استغٌت عن حفظ أكثر اٞتزئيات الندراجها ُب
الكليات.196
َّ .3
يق لدراسة أبواب الفقو كمعرفة األحكاـ
أف دراستها تي ّْ
أمامو الطر ى
تنَت ى
كوف عند الدارس ملكةن فقهي نة ي
الشرعية ،كاستنباط اٟتلوؿ للوقائع ا١تتجددة ،فبها يقتدر على اإلٟتاؽ كالتخريج ،كمعرفة أحكاـ ا١تسائل
للحوادث كالوقائع اليت ال تنقضي.
سهل على الباحث كالقاضي بشكل خاص تتبع جزئيات األحكاـ كفركعها كاستخراجها من
 .4أهنا تي ٌ
موضوعاهتا ا١تختلفة ،كحصرىا ُب موضوع كاحد ،كبذلك يتفادل التناقض ُب األحكاـ ا١تتشأّة.
ً
مقاصد الشريعة ً
كح ىك ًمها كأسرارىا ،كما نبٌوى إٔب ذلك اإلماـ القراُب بقولو :قواعد
عد على إدراؾ
 .5أهنا تسا ي
كلية جليلة ،كثَتة العدد ،عظيمة ا١تدد ،مشتملةه على أسرار الشرع ً
كح ىكمو.197

 .6أهنا تساعد ُب إصبلح كتوجيو مقاصد العمل الًتبوم ُب مؤسساتو ا١تختلفة ،كما تؤىل ا١تختصُت فيها
الستنباط اٟتلوؿ ا١تتجددة ١تا يعرض من مسائل كقضايا تربوية حديثة من خبلؿ سعة االطبلع كالتمكن
من ا١تصادر الشرعية.198
أوجو اَّلتفاق واَّلختالف بين القاعدة األصولية والفقهية
المبحث الثالثُ :
علم مستقل ك و
لكل قواعده كأيسسو،
فثم ارتبا ه
ط كثيق بُت أصوؿ الفقو كالفقو مع أف كبلن منهما ه
ككما ال ٮتفى ٌ
كىذه القواعد لكبل العلمُت تشًتؾ ُب و
كجوه كٗتتلف ُب كجوهو أخرل أكثر.

 196ا﵀مادم" ،التطبيقات التربوية للقاعدة الفقهية األمور بمقاصدىا في ميدان التربية والعلوم" ،العدد ،171ج ،1ص598-597
197

انظر الز٧تاين٤ ،تمود بن أٛتد بن ٤تمود بن ٓتتيار أبػو ا١تناقػب شػهاب الػدينٗ ،تػريج الفػركع علػى األصػوؿٖ ،تقيػق٤ :تمػد أديػب صػاّب( ،بػَتكت:

مؤسسػة الرسػالة ،ط ،)1398 ،2ص .34يشػػبَت ,القواع د الكلي ة والض وابط الفقهي ة ف ي الش ريعة اإلس المية ،ص .27إبػراىيم ،القواع د األص ولية
وتطبيقاتها الفقهية عند ابن تيمية ،ص39

198

القراُب ،الفروق ،ج ،1ص3-2
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الباحث بيا ىف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ:
كىنا ٭تاكؿ
ي
أوجو اَّلتفاق:
ئيات كثَتة ،فهما يقوماف بتأصيل الفركع
 .1أهنما قضايا كليةه ك ه
أصوؿ عامةه يندر يج ٖتتهما فركعه كجز ه
كاٞتزئيات اليت ال تتناىى.
َّ .2
الوصوؿ إٔب كشف كمعرفة اٟتكم الشرعي ألفعاؿ العباد ،سواءن أكاف ذلك
أف غايتىهما كاحدةه كىي
ي
الفركع إ٪تا تيبٌت على األصوؿ ،كأ ٌف من
استنباطان أـ ٚتعان كضبطا ،كلذلك قاؿ الز٧تاين "ال ٮتفى عليك أ ٌف
ى
ال يفهم كيفية االستنباط كال يهتدم إٔب كجو االرتباط بُت أحكاـ الفركع كأدلتها اليت ىي أصوؿ الفقو،
ال يتسع لو آّاؿ ،كال ٯتكنو التفريع عليها ْتاؿ ،فإف ا١تسائل الفرعية على اتساعها كب ً
عد غايتها ٢تا
ي
أصوؿ معلومة ،كأكضاعه منظومة ،كمن ٓب يعرؼ أصو٢تا ٓب ي٭تط ّٔا علما.
ه
معُت من أبواب الفقو.
 .3أف االستفادة من كل منهما ليست منحصرنة ُب باب َّ
 .4أف كبلن منهما تػين ّْمي ا١تلكةى الفقهية لدل الدارس كالباحث ك٘تيى ّْك ً
ناهنما من االستدالؿ على الفركع
ى
كاٞتزئيات.199
أوجو اَّلختالف:
أكؿ من ٌفرؽ كميٌز بُت القواعد األصولية كالقواعد الفقهية ىو اإلماـ القراُب رٛتو ا﵁ ُب مقدمة كتابو
لعل ى
ك ٌ
200
إٚتاؿ أكجو االختبلؼ ُب النقاط التالية:
فإنو
ه
بعد
العلماء
ذكره
كما
ذلك
إٔب
كبالنظر
،
الفركؽ
ٯتكن ى
ى
ي
ي
و
كعموـ
كترجيح
نسخ
 .1أف القواعد األصولية ُب غالبها ناشئةه عن األلفاظ العربية كما
و
يعرض ٢تا من و
ي
و
اعد الفقهيةي فناشئةه عن االستقراء الناتج من تتبع األحكاـ
كخصوص كأم ور كهن وي ك٨تو ذلك ،أما القو ي
كا١تسائل الفرعية ا١تتشأّة.
حوؿ ٤توًر
ترجع إٔب خدمة ًح ىك ًم الشريعة كمقاصدىا ،كلكنها تدكر ى
 .2أف معظم القواعد األصولية ال ي
استنباط األحكاـ من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد ٘تيى ٌكن العارؼ ّٔا من انتزاع الفركع منها ،على عكس
ٗتدـ ا١تقاصد الشرعية العامة كا٠تاصة ،كي٘ت ّْه يد الطريق للوصوؿ إٔب أسرار األحكاـ
القواعد الفقهية فإهنا ي
ً
كح ىك ًمها.

 199انظػػر عاشػور٤ ,تمػػد الطػػاىر بػػن ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد ،مقاصػػد الشػريعة اإلسػػبلميةٖ ،تقيػػق٤ :تمػػد اٟتبيػػب ابػػن خوجػػة( ،قطػػر :كزارة األكقػػاؼ كالشػػؤكف

اإلسػػبلمية ،د .ط ،)2004 ،ص .6الرككػػي ،نظري ة التقعي د الفقه ي وأثرى ا ف ي اخ تالف الفقه اء ،ص .120الكػػيبلين ،قواع د المقاص د عن د
الش اطبي ،ص .38الرحيلػػي ،سػػليماف بػػن سػػليم ا﵁ ،القواعػػد ا١تشػػًتكة بػػُت أصػػوؿ الفقػػو كالقواعػػد الفقهيػػة( ،ا١تدينػػة ا١تنػػورة :اٞتامعػػة اإلسػػبلمية ،د .ط،

 ،)1415ص .813الغزم ،موسوعة القواعد الفقهية ،ج ،1ص26

 الكلية التقنية /كركوؾ/قسم ىندسة البيئة كالتلوثhusseinbayraq@ntu.edu.iq-
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إثبات اٟتكم الشرعي
خاص باللفظ من ي
حيث ٖت ٌققو ُب الفرع الذم ييراد ي
 .3أف النظر ُب القواعد األصولية ه
خاص با١تعٌت من حيث ٖتققو ُب الفرع الذم
النظر فيها ه
لو أك عدـ ٖتققو فيو ،كأما القواعد الفقهية فإ ٌف ى
ييراد ُب حكمو أك عدـ ٖتققو فيو.
أكثر اطرادان كمشوالن كاستغراقان من القواعد الفقهية ،حيث ترد على القواعد الفقهية
 .4أف القواعد األصولية ي
كثَته من االستثناءات خبلفان للقواعد األصولية فبل تكاد توجد.
 .5أف القواعد األصولية متعلقةه بالدليل الشرعي أما القواعد الفقهية فمتعلقةه بأفعاؿ ا١تكلفُت.

 .6أف القواعد األصولية ليست بيانان ٟتكم شرعي كلي ،كإ٪تا قواعد استداللية لتبُت اٟتكم الشرعي كليان كاف
كثَت من األحكاـ
أك جزئيان ،أما القواعد الفقهية فهي ُب اٟتقيقة بيا هف ٟتك وم شرعي كلي تتفٌرع عنو ه
اٞتزئية .فالقاعدة األصولية يتوصل ّٔا إٔب استنباط اٟتكم الشرعي بواسطة كىو الدليل التفصيلي ،بينما
القاعدة الفقهية تدؿ على اٟتكم ببل كاسطة.
 .7أف معرفة اٟتكم الشرعي للمسائل اٞتزئية يتوقف على معرفة القاعدة األصولية كإعما٢تا ُب األدلة
التف صيليةٓ ،تبلؼ القاعدة الفقهية فبل يتوقف معرفة الوقائع اٞتزئية على الوقوؼ عليها ،كإ٪تا تظهر
أ٫تيتها عند غياب األدلة كالنصوص اليت تشمل كاقعةن معينة ،فيسًتشد بتلك القواعد إذا كانت تتناكؿ
الواقعة الطارئة بصيغتها العامة ،أما القواعد األصولية فبل غٌت عنها حىت مع كركد النص الشرعي ،إذ َّأهنا
آلةي فه ًم النص ،ككسيلةه ١تعرفة مراد الشارع منو.
ً
اعد الفقهية فمتأخرةه عن الفقو فهي
 .8أف القواعد األصولية متقدمةه على الفقو البتناء الفقو عليها ،أما القو ي

نتيجةه لو.
آّتهد خاصة ،إذ يستعملها عند استنباط األحكاـ الشرعية الفرعية
يستفيد منها
 .9أف القواعد األصولية
ي
ي
و
قاعدة و
فقهية
كل
من أدلتها ،أما القواعد الفقهية فيمكن للفقيو كا١تتعلم كالباحث االستفادة منها ،إذ ُّ
و
مسألة على
أسهل من الرجوع إٔب حكم كل
فالرجوع إليها
تشتمل على حك وم كلي ١تسائل عديدة،
ي
ي
ًح ىدة.
يتوقف استنتاجها على القاعدة الفقهية ،عكس القاعدة الفقهية
أف القاعدة األصولية ال
.10
ي
متوقف على القاعدة األصولية كال تثبت إال ّٔا.
فاستنتاجها
ي
بعض
.11
أف القاعدة األصولية متَّػ ىف هق على كصفها بالكلية ،خبلفان للقاعدة الفقهية فقد رأل ي
العلماء كص ىفها باألكثرية أك األغلبية.
أف القواعد األصولية سابقةه ُب الوجود الذىٍت كالواقعي على اٞتزئيات كالفركع الفقهية اليت
.12
نفسوي ّٔا عند االستنباط ٢تذه الفركعٍ ،ب تأٌب
تًتكب منها القواعد الفقهية ،ألهنا القيود اليت ألزـ الفقيوي ى
بعد ذلك القواعد الفقهية ٞتمع كضبط الفركع ا١تتشأّة.
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أف قواعد األصوؿ إ٪تا كضعت لتضبط للمجتهد طرؽ االستنباط كاستداللو ،كترسم للفقيو
.13
مناىج البحث كالنظر ُب استخراج األحكاـ الكلية من األدلة اإلٚتالية ،كأما قواعد الفقو فإ٪تا ييراد منها
ط ا١تسائل ا١تختلفة األبواب بر و
باط متٌ ًحد كحكم كاحد ىو اٟتكم الذم سيقت القاعدة ألجلو.201
رب ي

الخاتمة

توصل البحث إٔب و
عدد من النتائج
كُب ختاـ ىذا البحث عن القواعد األصولية كالفقهية كالعبلقة بينهما َّ
ي
كالتوصيات
النتائج:
الدكر العظيم كاألساسي للقواعد األصولية ُب بناء األحكاـ الشرعية كالفركع الفقهية عليها ،كاعتماد
 .1ي
الفقهاء عليها عند التخريج كاالستنباط؛ ٦تا يؤكد ارتباط الفركع باألصوؿ.
 .2األ٫تيةي الكربل للقواعد الفقهية ُب تنظيم فركع الفقو اإلسبلمي٦ ،تا َّ
مكن من إدراؾ الركابط بُت اٞتزئيات
ط الفقو بأحكامو كسهولة تتبٌع جزئيات األحكاـ كفركعها
يسرت على الفقيو كالقاضي ضب ى
ا١تتفرقة ،كما َّ
كساعدت على إدراؾ مقاصد الشريعة ً
كح ىكمها كأسرارىا.
اتفاؽ القواعد األصولية كالفقهية ُب كجوهو منها :الكلية كالعموـ كالغاية ،كاختبلفهما ُب كجوهو كثَتة منها:
 .3ي
ا١تصدر كالشموؿ كالتعلق ك٤تل النظر كا١تستفيد.
الطالب كالفقيو من ا١تلىكة الفقهية ما يٯت ّْكنو من الفهم الصحيح كإدراؾ األحكاـ
 .4أف دراستهما تيكسباف
ى
الفقهية كاالطبلع على طرؽ االستنباط لبلستفادة منها ُب التخريج كاإلٟتاؽ للمسائل كاٟتوادث
ا١تستجدة.
 .5إمكانية ربط ا١تسائل كالقضايا الًتبوية بالقواعد الشرعية كخصوصان القواعد الفقهية الكربل١ ،تا ٢تا من أث ور

كاضح ُب القضايا الًتبوية تأصيبلن كتطبيقان كاستنباطان.
التوصيات:

 .1االعتناء بالقواعد األصولية ٚتعان كدراسةن كٖتقيقان ،كالتكييف الفقهي للوقائع كالنوازؿ ا١تستجدة بناءن
عليها؛ فهي الطريق لبياف أحكامها إذ ال يتأتى االجتهاد دكهنا.
 .2االىتماـ بدراسة القواعد الفقهية كإتقاهنا؛ فبها تتكوف ا١تلكة الفقهية اليت تنَت الطريق لدراسة أبواب
الفقو كمعرفة األحكاـ كاالقتدار على اإلٟتاؽ كالتخريج.
201

بتول عطٌة خلف  ،ماجد حمٌد الكعبً " ،تقٌٌم نظام ادارة الصحة والسالمة المهنٌة وفقا للمواصفة ( ISO 45001

 ):2018بحث تطبٌقً فً شركة بغداد للمشروبات الغازٌة"  ،مجلة العلوم االدارٌة واالقتصادٌة ،جامعة بغداد2019 ،
،المجلد ، 25العدد، 113ص177
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 .3مراعاة اٞتانب التأصيلي الشرعي للمجاالت الًتبوية كإجراء الدراسات حوؿ القواعد األصولية
كالفقهية ككيفية االستفادة منها ُب آّاؿ الًتبوم.
المصادر والمراجع
.1

أكال :ا١تراجع العربية
إبراىيم ،أٯتن ٛتزة عبداٟتميد ،القواعد األصولية كتطبيقاهتا الفقهية عند شيخ اإلسبلـ ابن

تيمية-دراسة مقارنة( ،القاىرة :دار اليسر ،ط)2012 ،1
ابن ا١تلقن ،سراج الدين أبو حفص عمر بن علي األنصارم ،األشباه كالنظائر ُب قواعد الفقو.
.2
ٖتقيق :مصطفى ٤تمود األزىرم( ،الرياض :دار ابن القيم للنشر كالتوزيع ،ط)2010 ،1
 3.ابن عاشور٤ ،تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر التونسي ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية،
ٖتقيق٤ :تمد اٟتبيب ابن ا٠توجة( .قطر :كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،د .ط)2004 ،
 .4ابن منظور٤ ،تمد بن مكرـ ،لساف العرب( ،بَتكت :دار صادر للطباعة كالنشر ،ط،1
)1414
 5.اإلسنوم ،أبو ٤تمد عبدالرحيم بن اٟتسن بن علي ،هناية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ( ،بَتكت:
دار الكتب العلمية ،ط)1999 ،1
اآلمدم ،أبو اٟتسن علي بن أيب علي بن ٤تمد ،اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـٖ ،تقيق:
6.
عبدالرزاؽ عفيفي( ،ا١تكتب اإلسبلمي ،ط)1402 ،1
 .7البدارين ,أٯتن عبداٟتميد ،نظرية التقعيد األصوٕب( ،بَتكت :دار ابن حزـ ،ط)2006 ،1
البصرم٤ ،تمد بن علي الطيب أبو اٟتسُت ،ا١تعتمد ُب أصوؿ الفقوٖ ،تقيق :خليل ا١تيس،
8.
(بَتكت :دار الكتب العلمية ،د .ط)1403 ،
 .9اٟتموم ،أٛتد بن ٤تمد بن علي الفيومي ،ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت( ،بَتكت:
ا١تكتبة العلمية ،د .ط ،د .ت)
السبلمي البغدادم الدمشقي،
 10.اٟتنبلي ،زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن ى

القواعد البن رجب( ،دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت)
 .11الرازم ،أبو عبد ا﵁ ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي ا١تلقب بفخر الدين ،ا﵀صوؿ،
ٖتقيق :طو جابر فياض العلواين( ،مؤسسة الرسالة ،د .ط)1997 ،
 12.الرحيلي ،سليماف بن سليم ا﵁ ،القواعد ا١تشًتكة بُت أصوؿ الفقو كالقواعد الفقهية( ،رسالة
دكتوراه :اٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة ،د .ط)1415 ،
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 .13الرككي٤ ،تمد ،نظرية التقعيد الفقهي كأثرىا ُب اختبلؼ الفقهاء( ،الدار البيضاء :مطبعة
النجاح اٞتديدة ،ط)1994 ،1
الرزاؽ اٟتسيٍت ،تاج العركس من جواىر القاموس( ،دار
َّ 14.
٤تمد بن عبد ٌ
٤تمد بن ٌ
الزبيدمٌ ،
ا٢تداية ،د .ط ،د .ت)
 .15الزحيلي٤ ،تمد مصطفى ،القواعد الفقهية كتطبيقاهتا على ا١تذاىب األربعة( ،دمشق :دار
الفكر ،ط)2006 ،1
 16.الزرقا ،مصطفى أٛتد ،ا١تدخل الفقهي العاـ( ،دمشق :دار القلم ،ط)1998 ،1
 17.الزركشي ،أبو عبدا﵁ بدر الدين ٤تمد بن عبدا﵁ بن ّٔادر ،البحر ا﵀يط ُب أصوؿ الفقو( ،دار
الكتيب ،ط)1994 ،1
 .18الز٥تشرم ،أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد ،أساس الببلغةٖ ،تقيق٤ :تمد باسل عيوف
السود( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،ط)1998 ،1
الزٍ٧تاين٤ ،تمود بن أٛتد بن ٤تمود بن ٓتتيار أبو ا١تناقب شهاب الدينٗ ،تريج الفركع على
َّ 19.
األصوؿٖ ،تقيق٤ :تمد أديب صاّب( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة .ط)1398 ،2
 20.السبكي ،تقي الدين أبو اٟتسن علي بن عبد الكاُب بن علي بن ٘تاـ بن حامد بن ٭تِت ككلده
تاج الدين أبو نصر عبدالوىاب ،اإلّٔاج ُب شرح ا١تنهاج -منهاج الوصوؿ إٔب علم األصوؿ للقاضي البيضاكم،-
(بَتكت :دار الكتب العلمية ،د .ط)1995 ،
 .21السمعاين ،أبو ا١تظفر منصور بن ٤تمد بن عبد اٞتبار ابن أٛتد ا١تركزم ،قواطع األدلة ُب
األصوؿٖ ،تقيق٤ :تمد حسن إٝتاعيل الشافعي( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،د .ط)1999 ،
 22.السنوسي ,أٛتد الطيب ،االستقراء كأثره ُب القواعد األصولية كالفقهية( ،السعودية :دار
التدمرية ،ط)2009 ،3
 .23شبَت٤ ،تمد عثماف ،القواعد الكلية كالضوابط الفقهية ُب الشريعة اإلسبلمية( ،األردف :دار
النفائس للنشر كالتوزيع ،ط)2007 ،2
(عماف :دار النفائس للنشر
 24.الشوابكة ,عدناف ضيف ا﵁ ،القواعد األصولية تأصيل كتطبيقَّ ،

كالتوزيع ،ط)2011 ،1
 .25العطار ،حسن بن ٤تمد بن ٤تمود الشافعي ،حاشية العطار على شرح اٞتبلؿ ا﵀لي على ٚتع
اٞتوامع( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت)
 26.الفَتكزآبادم٣ ،تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوب ،القاموس ا﵀يطٖ ،تقيق :مكتب ٖتقيق
الًتاث ُب مؤسسة الرسالة( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة ،ط)2005 ،8
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 .27القراُب ،أبو العباس شهاب الدين أٛتد بن إدريس بن عبد الرٛتن ا١تالكي ،الفركؽ = أنوار
الربكؽ ُب أنواء الفركؽ( ،عآب الكتب ،د .ط ،د .ت)
 .28القراُب ،شهاب الدين أٛتد بن إدريس ،نفائس األصوؿ ُب شرح ا﵀صوؿٖ ،تقيق :عادؿ أٛتد
عبد ا١توجود كعلي ٤تمد معوض( ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط)1995 ،1
 29.الكيبلين ،عبدالرٛتن إبراىيم ،قواعد ا١تقاصد عند اإلماـ الشاطيب عرضان كدراسة كٖتليبلن،
(دمشق :دار الفكر ،ط)2000 ،1
يبلٕب ،القواعد األصولية عند اإلماـ الشاطيب من خبلؿ كتابو ا١توافقات( ،دار ابن
يٍت ,اٞتً ّْ
 30.ا١تر ّْ
عفاف ،ط)2002 ،1
 .31النملة ،عبدالكرًن بن علي بن ٤تمد ،ا١تهذب ُب علم أصوؿ الفقو ا١تقارف( ،الرياض :مكتبة
الرشد للنشر كالتوزيع ،ط)1999 ،1
 32.النوكم ،أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم ،هتذيب األٝتاء كاللغات( ،بَتكت :دار
الكتب العلمية ،د .ط ،د .ت)
 .33ا﵀مادم ،أحبلـ بنت أٛتد بن عباس" ،التطبيقات الًتبوية للقاعدة الفقهية األمور ٔتقاصدىا ُب
ميداف الًتبية كالعلوـ"٣ ،تلة كلية الًتبية – جامعة األزىر ،ديسمرب ،2016العدد171
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20001 تطبٌق نظام ادارة الصحة والسالمة المهنٌة على وفق المواصفة
)دراسة مقارنة على شركتً مجموعة الكرونجً وشركة بغداد للمشروباتISO2018(
والعصائر
Application of the Occupational Health and Safety Management System
according to ISO 45001 (ISO2018), a comparative study on Al-Krongji Group and
Baghdad Beverages and Juice Company



حسٍٍ َىرانذٌٍ عزخ
المل ّخص

تخاطر كاالصابات كتقليل عدد اصابات١تهنية كذلك للحد من ا١تتجو الشركات أب تبٍت نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا
 تقدـ الدراسة، تنتجات كضماف بقاء استمرارية بقاء الشركات ُب السوؽ١العمل كٖتسُت اداء العمل كبالتإب ٖتسُت كنوعية ا
توذج٪كقد استخدمت ا، ISO45001:2018تواصفة١تهنية كفق ا١تستول تطبيق نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١ تقييما

, ) فردا20(  فردا موزعة بُت شركة بغداد للمشركبات الغازية بواقع41 تمع البيانات كزعت علىٞ االستبانة كأداة رئيسة
 كًب ٖتليل البيانات باستخداـ الربنامج االحصائي،)فردا21(تي للمشركبات الغازية كالعصائر كااللباف بواقع٧تموعة شركة الكرك٣ك
كًب على اساسها كضع، تهنية ُب الشركتُت١ترتفعة لتطبيق نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١ كتوصلت الدراسة أب النسبة ا، SPSS

. تعنيوف ُب الشركتُت١تموعة من التوصيات ٯتكن اف يستفاد منا ا٣
، ISO45001:2018تواصفة١ ا، تهنية١ نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا: تفتاحية١الكلمات ا
.OSHAS
Abstract
The companies tend to adopt the occupational health and safety management system in order to reduce
the risks and injuries and reduce the number of work injuries and improve work performance and thus improve
and quality of products and ensure the continuity of the companies' survival in the market, the study provides an
assessment of the level of application of the occupational health and safety management system according to
ISO45001: 2018, and has The questionnaire was used as a main tool to collect data and distributed it to 41
individuals distributed between the Baghdad Drinks Company (20) and the group of Al-Kronji Company for
Drinks, Juices and Dairy by (21) individuals. The data was analyzed using the SPSS statistical program.
And the study reached the high percentage of the application of the Occupational Health and Safety
Management System in the two companies, and on the basis of it was a set of recommendations that can be used
by us concerned in the two companies.

Keywords: Occupational Health and Safety Management System, ISO45001: 2018,
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ا١تقدمة
اف العمل على التحسُت ا١تستمر ١تخرجات الشركات  ،كتوفَت بيئة عمل آمنة للجميع اصبح ىدفا
اسًتاتيجيا تسعى اليو ٚتيع ادارات الشركات لضماف استمراريتها ُب سوؽ االعماؿ  ،كمن ىنا كانت نظاـ ادارة
الصحة كالسبلمة ا١تهنية الذم يعترب ذلك اٞتزء من اإلدارة ا١تتكاملة بالشركة  ،كالذم يعٍت بتحقيق الرضا
للعاملُت كالزبائن كا١تستفيدين  ،كتعمل على ٖتسُت الصورة الذىنية للمنظمة  ،كتوفَت التكاليف كيدعم الرْتية ،
كا١تسا٫تة ُب خفض كقت االعطاؿ عن االصابات كاٟتوادث ،فضبل عن خفض استهبلؾ الطاقة اثناء العمليات
االنتاجية .
كنتيجة ١تا ذكر باتت الشركات تسعى على ٖتقيق كاستيفاء معاير نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية
كفق ا١تعايَت العا١تية ا١تعتمدة ُب ىذا آّاؿ ،كمنها ا١تواصفة  ISO 45001للعاـ  ، 2018ك٢تذا تناكؿ
الدراسة اٟتالية مفهوـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفق ىذه ا١تواصفة كبياف بنودىا كمدل تطبيقها ُب
الشركتُت عينة الدراسة .
كتكونت الدراسة من اربع مباحت (ا١تبحث االكؿ يتضمن منهجية الدراسة )(،ا١تبحث الثاين تضمن
اٞتانب النظرم) ( ،ا١تبحث الثالث اٞتانب العملي )( ،ا١تبحث الرابع االستنتاجات كالتوصيات ).
المبحث اَّلول  :منهجية الدراسة
أوَّل  :مشكلة الدراسة :اف االستجابة ١تواجهة ا١تشكبلت اليت ترافق التطور الصناعي ا١تتسارع لبيئة االعماؿ
تتطلب السيطرة على بيئة العمل كتقليل اٟتوادث كاالصابات للعاملُت  ،كذلك ١تا ٯتثلو العامل البشرم من
ا٫تية ُب العملية االنتاجية كإف توفَت بيئة عمل امنة ٢تم تؤدم بالنتيجة أب زيادة انتاجيتهم  ،كىذا يتطلب تطبيق
مواصفة الصحة كالسبلمة ا١تهنية ( )ISO 45001 :2018كاليت ٘تثل احد االستجابات السريعة ٟتل ىذه
ا١تشكبلت .
كعلى اثر ما تقدـ ٯتكن صياغة ا١تشكلة كفق التساؤؿ اآلٌب :
ما مستول تطبيق معايَت السبلمة ا١تهنية (سياؽ ا١تنظمة  ،القيادة كمشاركة العاملُت  ،التخطيط ،
الدعم  ،العمليات  ،تقييم االداء  ،التحسُت ا١تستمر ) ُب شركيت بغداد ك٣تموعة الكرك٧تي .
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ثانيا  :أىمية الدراسة :تتجلى ا٫تية الدراسة باالٌب :
اكال :اال٫تية ا١تعرفية للدراسة :التعريف بنظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كا١تتطلبات االساسية ّٔا إلدارة مسؤكٕب
الشركتُت .
ثانيا :اال٫تية التطبيقية للدراسة  :تعد الدراسة اٟتالية مسا٫تة علمية جادة لبياف ا٫تية تطبيق نظاـ ادارة الصحة
كالسبلمة ا١تهنية  ISO45001:2018للشركتُت عينة الدراسة  ،فضبل استقراء ا١تبلمح االساسية ١تدل تطبيق
شركيت بغداد كالكرك٧تي ١تعايَت ا١تواصفة .ISO 45001 2018
ثالثا  :ىدف الد راسة  :تسعى الدراسة ُب جانبيو النظرم كالتطبيقي أب قياس مدل تطبيق معايَت السبلمة
ا١تهنية ُب شركيت الكرك٧تي كبغداد كفق بنود ا١تواصفة
 ISO 45001: 2018كىي ) :سياؽ ا١تنظمة  ،القيادة  ،كمشاركة العاملُت  ،كالتخطيط  ،كالدعم ،
كالعمليات الداخلية  ،كالتعليم كالنمو) .
رابعا  :فرضية الدراسة ٘ :تتلك الشركتُت عينة الدراسة مؤىبلت ٘تكنها من تطبيق معايَت ادارة الصحة
كالسبلمة ا١تهنية كفق ا١تواصفة ISO 45001 :2018
الجانب النظري
اوَّل  :مراحل تطور مفهوم نظم ادارة الصحة والسالمة المهنية
يوضح اٞتدكؿ ( )1مراحل تطور نظم ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية.
جدكؿ ( )1مراحل تطور نظم ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية
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ا١تصدر :بتوؿ عطية خلف  ،ماجد ٛتيد الكعيب " ،تقييم نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفقا للمواصفة
(ْ )ISO 45001 :2018تث تطبيقي ُب شركة بغداد للمشركبات الغازية" ٣ ،تلة العلوـ االدارية
كاالقتصادية ،جامعة بغداد، 2019 ،آّلد ، 25العدد113

202

ثانيا مفهوـ نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية (:)ISO 45001: 2018
تنوعت مسميات ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية فمنها (ادارة ٥تاطر السبلمة ،ادارة ا١تخاطر الصحية  ،ادارة
السبلمة ا١تهنية ،ادارة السبلمة الصناعية ) كذلك كوهنا من ا١تفاىيم ا١تركبة  ،كألف اٞتهات ا١تشًتكة ُب ىذا آّاؿ
ٗتتلف نظرهتا باختبلؼ اختصاصاهتا العلمية اك الطبية اك الفنية  ،اذ لكل منها ٣تاؿ عملو الذم ٭تدد من خبللو
مفهوـ الصحة كالسبلمة ا١تهنية .
فعرفها (الرٯتاكم ) بأهنا ا﵀افظة على النفس كعدـ تعريض االخرين للمخاطر نتيجة اتباع التصرفات غَت

اآلمنة اليت تعرض االركاح كا١تمتلكات للتلف اك الضياع كىي مسؤكلية الفرد ُب موقع العمل.203
كعرفها الصحة ا١تهنية اهنا الوقاية من االمراض ا١تهنية.

204

فيما عرفها منظمة  ISOبأهنا "ا١تواصفة اليت ٗتتص بسبلمة كصحة العاملُت البدنية كالعقلية ٦تن ٯتكن اف
يتأثركا بأنشطة ا١تنظمة.

205

كيرل (البنا) بأنو ذلك اٞتزء من انظمة اإلدارة ا١تتكاملة الذم يعمل على تأمُت بيئة عمل آمنة  ،كٖتسُت
مستمر ١تخرجات ا١تنظمة  ،كيعمل على ٖتقيق سياسة كاىداؼ السبلمة كالصحة ا١تهنية .
202

206

الرٌماوي ،مٌسون شفٌق "،السالمة فً مواقع العمل " ،دلٌل سالمتك  ،الطبعة الثانٌة  ،وزارة العمل  ،مدٌرٌة

التفتٌش ،قسم السالمة والصحة المهنٌة  ، 2016،ص.7
203

عالم ،محمد ٌسري "،ادارة الموارد البشرٌة "  ،دار وائل للنشر والتوزٌع  ،الطبعة األولى  ،أبو ظبً ،االمارات

،)2009(،ص.237
204

بركات ،اٌهاب "، ،المواصفة الدولٌة اٌزو  ، "54001االكادٌمٌة الدولٌة للجودة ،المعهد البرٌطانً، IRCA

ترجمة كاملة للمواصفة الدولٌة اٌزو ،)2019(،45001ص2
 205البنا ٤/تمد سعيد "،التحوؿ أب نظاـ ادارة السبلمة كالصحة ا١تهنية كفق ا١تواصفة القياسية الدكلية، "ISO 45001:2018 :ورقة عمل مقدمة
للملتقى الوطني للسالمة والصحة المهنية 29-28ابريل ،2018وزارة العمل والتنمية اَّلجتماعية ،ا١تملكة العربية السعودية ، )2018(،ص6

206

قوارح ،هالة "،تقٌٌم فعالٌة نظام ادارة الصحة والسالمة المهنٌة وفق المواصفة ) "OHSAS 18001:2007دراسة

حالة مؤسسة ENAFORرسالة ماجستٌر أكادٌمً ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة
قاصدي مرباح ورقلة ، )2015(،ص5-4
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كيرل الباحث اف نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية ىي امتداد للمواصفة OHSA 18001:2007
كىي األداة اليت يتم من خبل٢تا ٗتطيط كتنظيم كرقابة العاملُت كالتأكد من صحتهم من خبلؿ توفَت بيئة عمل
آمنة تعمل على اٟتفاظ على صحة العاملُت من حوادث ك٥تاطر العمل كوف ذلك تؤدم أب ٖتسُت ُب
٥ترجات ا١تنظمة .
ثالثا  :ا٫تية كاىداؼ الصحة كالسبلمة ا١تهنية :
ٯتكن تلخيص ا٫تية كاىداؼ الصحة كالسبلمة ا١تهنية ٔتا يأٌب (:قوارح )5-4: 2015،

207

(، 208)2017 :14ا٠تزاعي ( ، 209) 29-28: 2017،ابراىيم )25-23 : 2018 ،

210

( George,

 –1تقليل التكاليف .
–2اٟتفاظ على سبلمة العاملُت .
-3توفَت بيئة عمل آمنة من ا١تخاطر.
-4تعزيز العبلقة االنسانية بُت العاملُت كاالدارة .
ٗ -5تفيض كقت االعطاؿ النإتة عن اٟتوادث كاالصابات.
 -6االمتثاؿ للمتطلبات القانونية كالتشريعية.
ٗ–7تفيض استهبلؾ الطاقة اثناء العمليات االنتاجية .
رابعا  :التغَتات بُت ا١تواصفتُت  ISO 45001: 2018ك OHSA 18001 :2007
اف اىم ما ٯتيز ا١تواصفة  45001: 2018عن  18001 :2007ما يلي ككما ىو مبُت اٞتدكؿ (: )2
جدكؿ ()2التغيَتات بُت ا١تواصفة  ISO45001;208كا١تواصفة OHSA 18001:2007
207

Gheorghe,Catline,"Study regarding the Steps of Occupational Health in Safety Management

System " International Journal of Economics and Management Systems ROMANAL,
Volume(2),ISSN:2367-8925, (2017),p14
 208ا٠تزاعي ،عباس مزاحم شنجار "،دكر انظمة السبلمة ا١ت هنية ُب ٖتسُت ٥ترجات العمل الصحي "،دراسة ٖتليلية ُب مستشفى الشطرة ُب ٤تافظة
ذم قار ،بحث دبلوم عالي غير منشور ،كلية اإلدارة واَّلقتصاد  ،جامعة بغداد  ، )2017(،ص .29-28

 209ابراىيم  ،رياـ عدناف" ،مدل توافر متطلبات نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفق ، "OHSA 18001دراسة حالة في احدى المنظمات
الصناعية ،اللية التقنية اَّلدارية  /بغداد  ،الجامعة التقنية الوسطى ، )2018(،ص25-23

 210بركات ،،ايهاب "، ،المواصفة الدولية ايزو ، "54001ا١تصدر نفسو ،ص85
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ISO 45001:2018ا١تواصفة

OHSA 18001:2007ا١تواصفة

تتكوف من عشرة متطلبات:
-1آّاؿ-2 ،الوثائق ا١ترجعية-3 ،التعريفات كا١تصطلحات
-4 ،السياؽ التنظيمي -5،القيادة -6 ،التخطيط -7،
الدعم -8 ،العمليات -9،تقييم االداء -10 ،التحسُت

تتكوف من اربع متطلبات :
-1آّاؿ-2 ،ا١تراجع-3 ،التعريفات كا١تصطلحات ،
-4ا١تتطلبات كيتضمن
1-4متطلبات عامة 2-4،سياسة الصحة كالسبلمة
ا١تهنية 3-4،التخطيط 4-4،التطبيق كالعمليات
-5-4،الفحص 6-4،مراجعة االدارة .

أكثر تكامبل كتوائما كتبسيطا مع انظمة االدارة االخرل مثل أقل تكامبل كتوائما
 14001ك ISO9001

كتبسيطا مع انظمة االدارة

 14001ك ISO9001االخرل مثل

دكرا قيادينا أقول من األعلى إٔب أألسفل  ،تتؤب ٦تثل يتم تفويضو من قبل اإلدارة العليا تتحمل
تتؤب اإلدارة العليا ن

٦تا يدفع ٖتسينات األداء إٔب العمل كيتحمل مسؤكلية ٛتاية
موظفيها.كىذا يتطلب مشاركة كاسعة للعاملُت كالتشاكر
معهم كالعمل على ٕتنب ا١تخاطر معا حىت ُب العمل اليومي.

مسؤكلية نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية

اٟتديثة من خبلؿ اتباع منهج ISOيتبع االٕتاه العاـ ١تعايَت
تستند على التفكَت القائم على ا١تخاطر فبل حدكثها.

تركز على السيطرة على ا١تخاطر

ٗتطيط افضل نتيجة التباع ا١تنهج القائم على التفكَت على اقل كضوخا كوهنا تعتمد على ٦تثل كاحد فقط  ،كثانيا
ا١تخاطر اكال  ،كتؤب اإلدارة العليا عملية التخطيط ثانيا.

تركز على السيطرة على ا١تخاطر.

يعترب مؤشرات الصحة العقلية كالنفسية للعاملُت كمؤشر اداء اقل اىتماما للمخاطر كتركيزا ١تؤشرات الصحة العقلية
رئيسي ُب اىداؼ كخطط ٖتسُت الصحة كالسبلمة ا١تهنية كالنفسية كال تعتمد على تقييم حاالت الرضا الوظيفي
مثل ا١تراجعات السنوية كتقييم الرضا الوظيفي

للعاملُت.

كونو تضم  37مصطلحا فضبل 18001اكسع من نظاـ
عن تضمينها تعريفات جديدة (العامل-مكاف العمل )

ISO45001:2018اقل اتساعا من نظاـ

ا١تصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد (بركات Alex Pavlovic,2019 :p1-( 211)35: 2018،

)4
211

212

Alex Pavlovic, "The 8 key differences between OHSAS 18001 and ISO 45001",

Qualsys , Europe's leading quality blog: 80K+ monthly visitors, 2019 ,p41
 212ىشاـ ،اٛتد "، 2019نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية ببساطة " https://www.linkedin.com/in/ahmed-hasham-
01024b27
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خامسا  :متطلبات او بنود المواصفة ISO45001:2018
تتضمن متطلبات ا١تواصفة  ISO45001:2018كما اسلفانا بالذكر عشرة بنود كفيما يلي ٣تز بسيط لكل

بند( :ىشاـ ، 213 )1 :2019

214

)(vic toy,et al

-1نطاؽ تطبيق ا١تنظمة  :SCOPEتتضمن ىذه الوثيقة متطلبات نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية مع
ارشادات كيفية تطبيق ىذه ا١تواصفة ،حٌت تتمكن ا١تنظمات من توفَت عمل آمنة كصحية كذلك من خبلؿ منع
االصابة ا١ترتبطة بالعمل كالصحة كالقضاء على ا١تخاطر اك التقليل من شأهنا.
-2ا١تراجع ا١تعيارية :Normative referenceال توجد مراجع معيارية ُب ىذه الوثيقة.
-3ا١تصطلحات كالتعاريف  :Terms and Definitionكيتضمن (ا١تنظمة –الطرؼ ا١تعٍت –العامل –
ا١تشاركة –التشاكر – مكاف العمل –ا١تقاكؿ –ا١تتطلبات –ا١تتطلبات القانونية كا١تتطلبات االخرل –النظاـ
االدارم – نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية –االدارة العليا –الفعالية-السياسات-سياسة الصحة كالسبلمة
ا١تهنية –ا٢تدؼ -ىدؼ الصحة كالسبلمة ا١تهنية –االصابة كاعتبلؿ الصحة –ا٠تطر(ٖتديد ا١تصدر الذم ٯتكن
اف يتسبب االصابة كاعتبلؿ الصحة - hazardا٠تطر  riskتأثَت عدـ اليقُت –فرص الصحة كالسبلمة ا١تهنية
–الكفاءة –معلومات موثقة –معاٞتة – االجراء –االداء –اداء الصحة كالسبلمة ا١تهنية –االستعانة ٔتصادر
خارجية –ا١تراقبة –القياس – تدقيق –ا١تطابقة –عدـ ا١تطابقة –اٟتادث-االجراء التصحيحي –التحسُت ا١تستمر
–
-4سياؽ ا١تنظمة

of the organization

 :Contextكتتعلق بفهم ا١تنظمة كسياقها-كفهم

احتياجات كتوقعات العماؿ كاالطراؼ ذات العبلقة –ٖتديد نطاؽ نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية –نظاـ
ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية ).

Vic Toy, CSP, CIH, FAIHA Chair, U.S. TAG to ISO 45001:2016 "The Impact of ISO

9

45001(OSHMS) on your Organization" ,Bay Area Safety Symposium-Wednesday, March
9 ,2016,SAN Ramon Marriott, CA,p44
 214البرزنجً ،حٌدر شاكر " ،تأثٌر تطبٌق المواصفة الدولٌة  ISO 45001 :2018إلدارة الصحة والسالمة المهنٌة فً
األداء االستراتٌجً لشرة دٌالى للصناعات الكهربائٌة"  ،وقائع المؤتمر العلمً التخصصً للكلٌة التقنٌة اإلدارٌة ،بغداد ،
 ، 2018ص .333
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-5القيادة كمشاركة العاملُت  :Leadership and worker participationكيظهر من ىذا البند
دكر االدارة العليا ُب القيادة –السياسة اليت يتبعها االدارة العليا فيما ٗتص بسياسة الصحة كالسبلمة ا١تهنية –
كٖتديد االدكار التنظيمية كا١تسؤكليات كالسلطات –ككيفية التشاكر مع العاملُت كمشاركتهم ُب ٖتديد السياسية
كالتخطيط كالتطوير كالتنفيذ .
-6التخطيط

: Palmingكٗتتص اكال بتحديد االجراءات ١تعاٞتة ا١تخاطر كالفرص كيضمن ىذا

االجراء(ٖتديد كتقييم ا١تخاطر كالفرص -كٖتديد ا١تتطلبات القانونية كا١تتطلبات االخرل-كٗتطيط العمل)،كثانيا
ٗتتص بتحديد اىادؼ السبلؼ السبلمة ا١تهنية.
-7الدعم  :Supportكيتعلق ّتميع ا١توارد  ،كالكفاءة ،كالنوعية  ،كاالتصاؿ الداخلي كا٠تارجي  ،كا١تعلومات
ا١توثقة ْتيث يتم تغيَت عبارة (الوثائق كالسجبلت) لتصبح معلومات موثقة مع ٖتديثها باستمرار كالسيطرة عليها .
-8العمليات  : Operationكيشتمل على التخطيط كالتحكم ُب التشغيل كادارة التغيَت كا١تصادر ا٠تارجية
كا١تشًتيات كاالستعداد ٟتاالت الطوارئ.
 -9تقييم األداء  : Performance evaluationكيشمل الرصد كالقياس كتقييم االداء ،كتقييم االمتثاؿ،
كالتدقيق الداخلي  ،كمراجعة االدارة.
-10التحسُت : Improvementكيشمل اجراءات التحسُت التصحيحية ٟتاالت عدـ ا١تطابقة ُب نظاـ
ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كعمليات التحسُت ا١تستمر كالتغذية العكسية .

الجانب التطبيقي  :كيشمل
٣-1تتمع كعينة الدراسة -2/.كسائل البحث كادكاتو -3/.آاليات توزيع استمارة االستبانة– 4/.كصف االفراد
ا١تبحوثُت -5/.تشخيص ٖتليل النتائج -5/.االستنتاجات -6/.ا١تقًتحات
 -1مجتمع عينة الدراسة  :اما ٣تتمع الدراسة فتملت بشركة بغداد للمشركبات الغازية  ،ك٣تموعة شركة
الكرك٧تي للعصائر كا١تشركبات  /مسا٫تة خاصة ،كاٞتدكؿ ( )3يوضح نبذة بسيطة عن كل شركة ،اما
عينة الدراسة فهي ا١تسؤكلُت كمتخذم القرار كالعاملُت ُب قسم الصحة كالسبلمة ا١تهنية

| 228

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

جدكؿ ()3نبذة عن شركة بغداد للمشركبات الغازية  ،ك٣تموعة شركة الكرك٧تي للمشركبات الغازية كالعصائر
كااللباف
شركة بغداد للمشركبات الغازية

٣تموعة شركة الكرك٧تي للعصائر كا١تشركبات

ًب انشائو عاـ 1981ـ باسم مشركع مصنع تأسس عاـ2000تقوـ بإنتاج ا١تشركبات الغازية كا١تياه
الزعفرانية للمشركبات الغازية ،كاصبح ثالث الصحية كالعصائر كااللباف كمشركبات الطاقة ا﵀دكدة ،
أكرب مصنع يطبق مبتكرات التقنية اٟتديثة حاصلة على ٚتيع شهادات الصحة العراقية كاالقليمية
ا١تختصة بإنتاج العصائر كا١تشركبات .
،يشغل مساحة تزيد عن ()150000ـ،2
كاتفق ببناء االبنية كتصميم ا١تكائن فيها كبل من
شركة سيمنس لؤلجهزة كا١تعدات الكهربائية
كشركة كلربت ىولشتاين للخطوط االنتاجية
:ا١تصانع التابعة للشركة
-1 .1مصنع الزعفرانية الواقع ُب مقر الشركة ُب
الزعفرانية بثمانية خطوط إنتاجية
-2 .2مصنع بغداد ( متوقف عن اإلنتاج حاليان )
الواقع ُب مدخل معسكر الرشيد مقابل شركة
الزيوت النباتية
ا١تصدر  :من اعداد الباحث
-2وسائل الدراسة  :اعتمد الباحث استمارة االستبانة مبنية على متطلبات ا١تعيار الدكٕب ( ISO
 ، )45001:2018كقد تكونت قائمة الفحص من سبعة بنود مقسمة على اربع فقرات ككما ىو مبُت ُب

اٞتدكؿ رقم ( ) 4باالعتماد على االدبيات ا١تطركحة ُب ىذا آّاؿ ،فضبل عن دراسة (الربز٧تي) 215كًب اعتماد
سبعة بنود رئيسية من بنود ا١تواصفة ٕتنبا لئلطالة

215

اسماعٌل ،رغٌد ابراهٌم " ،دراسة موقفٌه إلمكانٌة إقامة النظام المتكامل للبٌئة والسالمة والصحة المهنٌة وفق

المواصفتان ( ،")IS014001:2004(& )OHSA:18001:1999تنمٌة الرافدٌن ،العدد،97المجلد،2010، 32كلٌة
الدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل  ، 2010،ص.212
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جدكؿ ()4معايَت نظاـ ادارة الصحة كالسامة ا١تهنية ISO45001:2018
التسلسل

البنود

عدد الفقرات

1

البنود الخاصة بسياق المنظمة

4

2

البنود الخاصة بالقيادة ومشاركة
العاملين

4

3

البنود الخاصة بالتخطيط

4

4

البنود الخاصة بالدعم

4

5

البنود الخاصة بالعمليات

4

6

البنود الخاصة بتقييم اَّلداء

4

7

البنود الخاصة بالتحسين
المستمر

4

ا١تصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات كا١تصادر
كقد ًب ٖتديد اكزاف نسبية لكل من تلك ا١تتطلبات لتقييم مدل ايفاء الشركة ا١تعنية بتطبيق النظاـ ،كًب استخداـ
مقياس من ثبلث اكزاف لقياس مدل مطابقة التنفيذ الفعلي لتلك ا١تتطلبات من خبلؿ ٗتصيص كزف ٤تدد لكل
فقرة من فقرات ا١تقياس كيوضح اٞتدكؿ ( )5فقرات ا١تقياس كأكزاهنا اليت تًتاكح بُت اتفق ،كاتفق أب حد ما ،
كال اتفق (بوزف ثبلث درجات )
جدكؿ()5فقرات اكزاف مقياس ليكرت الثبلثي
ت

فقرات ا١تقياس

كزف الفقرة (درجة)

1

اتفق

4

2

اتفق أب حد ما

2

3

ال اتفق

0

ا١تصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على االدبيات كا١تصادر كدراسة (اٝتاعيل)
كدراسة (زيد ،كآخركف )80 : 2019:

216

217

 216زيد( امَت عبد الفتاح)،زىراف(اشرؼ عبداٟتميد)" ،تصور مقًتح إلدارة السبلمة كالصحة ا١تهنية ُب ضوء ا١تعيارين الدكليُت للسبلمة كالصحة ا١تهنية
 ، OHSAS 18001/2007كااليزك ، ISO 45001 :2018المجلة البيئية للدراسات والبحوث  ، 2019 ، )1(9 ،ص80

e-mail: maktoooob12342@hotmail.com +173447412652677 
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كًب استخداـ االساليب االحصائية كالوسط اٟتسايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم كمستول التطبيق كاال٫تية النسبية  .كًب
احتساب مستول التنفيذ عن طريق :
طوؿ الفئة =[ (اٟتد االعلى –اٟتد االدىن ) ÷ عدد ا١تستويات ]
ا١تستويات =( 3مرتفع – متوسط – منخفض)
طوؿ الفئة = [ (1,33= ] 3 ÷ ) 0– 4
من 0

أب 1,33

من  1,34أب 2,66
من  2,67أب 4

منخفض
متوسط
مرتفع

اما اال٫تية النسبية فيتم استخراجو كاالٌب :
اال٫تية النسبية =[ ا١تتوسط ا١توزكف ÷ اال٫تية القصول ]
اال٫تية القصول = 4ام (اعلى معدؿ مقياس )
-3آليات توزيع استمارة االستبانة ً:ب توزيع ( ) 25استمارة على االفراد ا١تبحوثُت ،اذ ًب اختيار متخذم القرار
كمسؤكٕب االقساـ كالشعب ُب كل شركة من الشرك تُت ،كًب اعتماد اسلوب ا١تقابلة مع مسؤكٕب اٗتاذ القرار
لتوضيح فقرات االستبانة كاٞتدكؿ رقم ()6يوضح تفاصيل توزيع استمارة االستبانة.
جدكؿ ( )6يوضح تفاصيل قوائم الفحص
اسم الشركة

نسبة االجابة

عدد االستمارات

عدد االستمارات

ا١تعطاة

ا١تستلمة

شركة بغداد

25

20

%80

شركة الكرك٧تي

25

21

%84

ا١تصدر  :من اعداد الباحث باالعتماد على ٖتليل استمارة االستبانة

Ann Arbor, Michigan, USA zip code: 48103. Cook Creek Dr,
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– 4كصف االفراد قيد الدراسة  :يوضح اٞتدكؿ ()7كصف لؤلفراد قيد الدراسة من حيث اٞتنس كالتحصيل
الدراسي كمدة ا٠تدمة ُب الشركتُت قيد الدراسة .

جدكؿ ( )7كصف لؤلفراد قيد الدراسة ُب الشركتُت
شركة بغداد

شركة الكرك٧تي

اٞتنس

اٞتنس

ذكر

انثى

ذكر

انثى

14

6

21

0
التحصيل الدراسي

التحصيل الدراسي

اعدادية دبلوـ بكالوريوس ماجستَت اعدادية دبلوـ بكالوريوس ماجستَت
2

0

0

18

13 2

العمر

العمر

41 -36 35-31 -20قاك -31 --20
35 30
ثر
40
30
5

6

6

0

3

6

15

2

-36
40

41فأكثر

0

4

يتبُت من اٞتدكؿ ( )7اف نسبة الذكور ٘تثلت بػ %70بينما االناث فبلغت نسبتهم ، %30اما بالنسبة لشركة
الكرك٧تي فبلغ نسبة الذكور  ، %100كفيما يتعلق بالتحصيل الدراسي لشركة بغداد ككما موضح ُب اٞتدكؿ
( )7فاف  %10٭تملوف شهادة االعدادية كالنسبة الباقية ٭تملوف شهادة البكالوريوس  ،اما بالنسبة لشركة
الكرك٧تي فاف النسبة االكرب ىم من ٭تملوف شهادة الدبلوـ كبنسبة  %62يليو شهادة البكالوريوس كبنسبة
 %28.5كالنسبة الباقية ىم من ٭تملوف شهادة االعدادية.
اما بالنسبة للفئات العمرية فقد توزعت بُت ()30-20بنسبة  30، %25كبُت ( )35-31بنسبة، %30كبُت
()40-36بنسبة ، %15كما اكثر من  40فبلغت نسبتهم  %30بالنسبة لشركة بغداد ،اما فيما ٮتص شركة
الكرك٧تي فكانت نسبة الذين يًتاكح اعمارىم بُت ( %71)30-20كالذين يًتاكح اعمارىم بُت ()35-31
 ،%9,5اما الذين يًتاكح اعمارىم اكثر من  40فبلغت نسبتهم % .19,5
كيرل الباحث اف السبب ُب كوف اكثر العاملُت ُب شركة الكرك٧تي ىم من بُت االعمار
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( )30-20يعود أب كوف الشركة فتية قياسا بشركة بغداد ،كاف الشركة تستقطب الكوادر ا٢تندسية.
 -5تشخيص ك ٖتليل النتائج:
اكال  :فيما ٮتص شركة بغداد للمشركبات الغازية
يبُت اٞتدكؿ ()8معايَت ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كبنود ا١تواصفة ISO45001:2018
جدول ()8البنود الخاصة بمعايير ادارة الصحة والسالمة المهنية وبنود المواصفة
 ISO45001:2018لشركة بغداد
البند اَّلول  :سياق المنظمة
مستوى التنفيذ

ت

اتفق
َّل
اتفق
الى حد اتفق
ما

مضمون السؤال
X1

كحدة كجود بضركرة الشركة تؤمن 17

1

2

الوسط
الحسابي

3,50

اَّلنحراف
المعياري

1,27

مستوى
التطبيق

اَّلىمية
النسبية

مرتفع

0.87

ا١تهنية بالصحة كالسبلمة ٥تتصة
فيها.
X2

العاملُت على الشركة ٖتافظ 19

1

0

3,90

0,44

مرتفع

0,97

الصحة إدارة بتبٍت كا١تمتلكات
ا١تهنية .كالسبلمة
X3

خاصة معايَت الشركة إدارة تضع 16

4

0

3,60

0,820

مرتفع

0,90

بصحة كسبلمة هتتم بالعمل
عامليها.
X4

ا١تناسب الوعي الشركة تنشر 19

1

0

3,80

0,894

مرتفع

0,95

الصحة ثقافة لتجذير لعامليها
ا١تهنية .كالسبلمة
آّموع

3,70

0,11

مرتفع
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البند الثاين  :القيادة ومشاركة العاملين
X5

االلتزاـ على الشركة إدارة تؤكد 18

2

0

3,80

0,615

مرتفع

0,95

كالسبلمة ا١تهنية الصحة ٔتعايَت
ا﵀ددة.
X6

ا١تلزمة بالتشريعات الشركة تلتزـ 18

2

0

3,80

0,615

مرتفع

0,95

الصحة كالسبلمة معايَت لتطبيق
ا١تهنية.
X7

التخصصية بالدكرات الشركة هتتم 17

3

0

3,70

0,737

مرتفع

0,92

الصحة كالسبلمة معايَت بتعريف
ا١تهنية.
 X8ا١تهنية كالسبلمة الصحة معايَت توثق 19

0

1

3,80

0,89

مرتفع

0,95

ا١تسؤكلة .من اٞتهة بالشركة ا١تطبقة
3.77

آّموع

0,71

مرتفع

0.94

البند الثالث  :التخطيط
X9

الصحة معايَت مع الشركة تتعامل 18

1

1

3,70

0,978

مرتفع

0,92

من جزء على أهنا كا١تهنية كالسبلمة
خطتها.
X10

عن كاضحة أىداؼ الشركة تضع 17

3

0

3,70

0,732

مرتفع

0,92

كالسبلمة ا١تهنية الصحة معايَت
كسياستها.
X11

الصحة إدارة بربامج الشركة تلتزـ 16

3

1

3,50

1,100

مرتفع

0,87

ا﵀ددة سلفا .ا١تهنية كالسبلمة
X12

القانونية با١تتطلبات الشركة تلتزـ 16

4

0

3.50

0,820

مرتفع

كالسبلمة ا١تهنية الصحة إلدارة
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٢تا .كٗتطط
3,60

آّموع

0,95

مرتفع

0,90

البند الرابع  :الدعم
X13

٥تاطر بُت التوازف الشركة تدرس 15

3

2

3,30

1,341

مرتفع

0,82

ىذه التخلص من كتكاليف العمل
ا١تخاطر.
X14

للحصوؿ متعددة أساليب لئلدارة 13

6

1

3,20

1,169

مرتفع

0,80

تتعلق بصحة معلومات على
العاملُت .كسبلمة
X15

كالتصحيح بالفحص اإلدارة تلتزـ 16

3

1

3,50

1,100

مرتفع

0,87

بالصحة كالسبلمة ا١تتعلقة لسجبلهتا
ا١تهنية.
X16

علمية أساليب على اإلدارة تعتمد

9

5

6

2,30

1,750

مرتفع

0,57

قبة لقياس كمرا كرياضية إحصائية
اٟتوادث.
3.07

آّموع

1.34

مرتفع

0,76

البند ا٠تامس  :العمليات
X17

كمسؤكليات كاضح ىيكل للشركة 16

4

0

2,30

1,750

متوسط

0,57

بالصحة كالسبلمة يتعلق فيما ٤تددة
ا١تهنية.
X18

على العاملُت بتدريب الشركة تقوـ

2,90

1,518

مرتفع

كالصحة ا١تهنية السبلمة معايَت
باستمرار.
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X19

ٟتاالت اجراءات لدل لشركة 17

2

1

3,60

1,046

مرتفع

0,90

بالصحة كالسبلمة ا١تتعلقة الطوارئ
ا١تهنية.
X20

ا٠تاصة الوثائق على رقابة للشركة 13

5

2

3,10

1,372

مرتفع

0,77

ا١تهنية .الصحة كالسبلمة ٔتعايَت
2.97

آّموع

1.421

مرتفع

0,74

البند السادس  :تقييم اَّلداء
X21

برنامج أداء بقياس اإلدارة تقوـ 11

7

2

2,90

1,372

مرتفع

0,72

ُب ٚتيع ا١تهنية كالسبلمة الصحة
أقسامها.
X22

على العاملُت الشركة إدارة ٖتفز 12

5

3

2,90

1,518

مرتفع

0,72

الصحة كالسبلمة معايَت ٖتسُت
ا١تهنية.
X23

الصحة معايَت الشركة إدارة تراجع 13

3

4

2,90

1,651

مرتفع

0,72

لغرض تصحيحها .ا١تهنية كالسبلمة
X24

اٗتاذ على القدرة الشركة إلدارة 13

6

1

3,20

1,196

مرتفع

0,80

الصحة كالسبلمة ٖتسُت قرارات
ا١تهنية.
2.97

آّموع

1.434

مرتفع

0,74

البند السابع :التحسين المستمر
X25

اٟتوادث تقليل برامج الشركة تعتمد 14

4

2

3,20

1,361

مرتفع

عند إ٧تاز ا﵀تملة كا١تخاطر
األعماؿ.
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X26

ا١تستمر التحسُت على الشركة تؤكد 15

5

0

3,50

0,888

مرتفع

0,87

اٟتوادث العمل لتقليل طرائق ُب
كا١تخاطر.
 X27على اٟتصوؿ باستمرار الشركة تعمل 17

2

1

3,60

1,045

مرتفع

0,90

حوادث الوقاية من كسائل احدث
العمل
X28

عمل كآليات أجهزة لدل الشركة 12

5

3

2,90

1,518

مرتفع

0,72

كسبل الوقاية اٟتوادث أسباب ١تعرفة
منها.
آّموع
ا١تعدؿ العاـ

3,30

0.981

مرتفع

0,82

3,34

0,986

مرتفع

0,83

يتضح من اٞتدكؿ ( ) 8اف شركة بغداد للمشركبات الغازية كالعصائر بآّمل تطبق نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة
ا١تهنية كفق بنود ا١تواصفة  ISO 45001 : 2018من ٚتيع متطلباهتا بنسبة مرتفعة كاليت ترتبط بالبنود السبعة
كبأ٫تية نسبية اٚتالية تصل أب  %83إذ بلغ الوسط اٟتسايب  3,34العاـ كبا٨تراؼ معيارم بلغ 0,986
كجاءت البند الثاين القيادة كمشاركة العاملُت بالًتتيب االكؿ بأ٫تية نسبية بلغت، %92كالبند االكؿ ا٠تاص
بسياؽ ا١تنظمة بالًتتيب الثاين بأ٫تية نسبية بلغت ،%92كجاء البند الثالث ا٠تاص بالتخطيط بالًتتيب الثالث
بأ٫تية نسبية بلغت ُ ، %90ب حُت جاء البند السابع ا٠تاص بالتحسُت ا١تستمر بالًتتيب الرابع بأ٫تية نسبية
بلغت  ، % 83كجاء البند الرابع ا٠تاص بالدعم بالًتتيب ا٠تامس بأ٫تية نسبية بلغت ، %76كجاء البند
ا٠تامس كالسادس بالًتتيب السادس كالسابع على التوإب بأ٫تية نسبية بلغت %.0,74
كالشكل التإب ملخص يوضح األ٫تية النسبية لكل بند من بنود نظاـ إدارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية ُب شركة
بغداد
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الشكل ( )1مدل تطبيق شركة بغداد ١تعايَت نظاـ ادارة الصحة ا١تهنية كفق ا١تواصفة
ISO45001"2018
ثانيا  :فيما ٮتص ٣تموعة شركة الكرك٧تي :
يبُت اٞتدكؿ ()9معايَت ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كبنود ا١تواصفة ISO45001:2018
جدكؿ ()9البنود ا٠تاصة ٔتعايَت ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كبنود ا١تواصفة
ّٓ ISO45001:2018موعة شركة الكرك٧تي
البند اَّلول  :سياق المنظمة
مستوى اَّلجابة

ت
مضمون السؤال
X1

تؤمن الشركة بضركرة كجود كحدة

َّل
اتفق اتفق
الى حد اتفق
ما
2 19

0

الوسط
الحسابي

3,80

اَّلنحراف
المعياري

0,601

مستوى
التطبيق

مرتفع

اَّلىمية
النسبية

0,95

٥تتصة بالصحة كالسبلمة ا١تهنية
فيها.
X2

ٖتافظ الشركة على العاملُت

0 21

0

4,00

0,000

مرتفع

1

كا١تمتلكات بتبٍت إدارة الصحة
كالسبلمة ا١تهنية.
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X3

تضع إدارة الشركة معايَت خاصة

1 20

0

3,90

0.436

مرتفع

0,97

بالعمل هتتم بصحة كسبلمة
عامليها.
X4

تنشر الشركة الوعي ا١تناسب لعامليها 2 18

1

3,61

1,023

مرتفع

0,92

لتجذير ثقافة الصحة كالسبلمة
ا١تهنية.
3,82

آّموع

0,566

مرتفع

0,95

البند الثاين  :البنود الخاصة بالقيادة ومشاركة العاملين
X5

تؤكد إدارة الشركة على االلتزاـ

0 21

0

4,000

0,000

مرتفع

1

ٔتعايَت الصحة كالسبلمة ا١تهنية
ا﵀ددة.
X6

تلتزـ الشركة بالتشريعات ا١تلزمة

1 20

0

3,90

0,436

مرتفع

0,97

لتطبيق معايَت الصحة كالسبلمة
ا١تهنية.
X7

هتتم الشركة بالدكرات التخصصية

3 18

0

3,71

0,717

مرتفع

0,92

بتعريف معايَت الصحة كالسبلمة
ا١تهنية.
X8

توثق معايَت الصحة كالسبلمة ا١تهنية 2 19

0

3,80

0,601

مرتفع

0,95

ا١تطبقة بالشركة من اٞتهة ا١تسؤكلة.
3,85

آّموع

0.43

مرتفع

0,96

البند الثالث  :البنود الخاصة بالتخطيط
X9

تتعامل الشركة مع معايَت الصحة

2 19

0

3,80

0,601

مرتفع

0,95

كالسبلمة كا١تهنية على أهنا جزء من
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خطتها.
 X10تضع الشركة أىداؼ كاضحة عن
معايَت الصحة كالسبلمة ا١تهنية
كسياستها.

2 19

0

3,80

0,601

مرتفع

0,95

 X11تلتزـ الشركة بربامج إدارة الصحة
كالسبلمة ا١تهنية ا﵀ددة سلفا.

3 16

2

3,33

1,316

مرتفع

0,83

 X12تلتزـ الشركة با١تتطلبات القانونية
إلدارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية
كٗتطط ٢تا.

3 18

0

3,71

0,717

مرتفع

0,92

3,66

0,808

مرتفع

0.91

آّموع
البند الرابع  :الدعم
 X13تدرس الشركة التوازف بُت ٥تاطر
العمل كتكاليف التخلص من ىذه
ا١تخاطر.

2 19

0

3,80

0,601

مرتفع

0,90

 X14لئلدارة أساليب متعددة للحصوؿ

5 15

1

3,38

1,02

مرتفع

0,84

على معلومات تتعلق بصحة كسبلمة
العاملُت.
 X15تلتزـ اإلدارة بالفحص كالتصحيح
لسجبلهتا ا١تتعلقة بالصحة كالسبلمة
ا١تهنية.

4 16

1

3,42

1,12

مرتفع

0,58

 X16تعتمد اإلدارة على أساليب علمية
إحصائية كرياضية لقياس كمرا قبة
اٟتوادث.

3 16

2

3,33

1,131

مرتفع

0,83

3,48

0,968

مرتفع

0,87

آّموع
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البند ا٠تامس  :العمليات
 X17للشركة ىيكل كاضح كمسؤكليات

3 18

0

3,71

0,717

مرتفع

0,92

٤تددة فيما يتعلق بالصحة كالسبلمة
ا١تهنية.
 X18تقوـ الشركة بتدريب العاملُت على

3 17

1

3,52

1,077

مرتفع

0,88

معايَت السبلمة كالصحة ا١تهنية
باستمرار.
 X19لدل الشركة اجراءات ٟتاالت

2 19

0

3,80

0,601

مرتفع

0,95

الطوارئ ا١تتعلقة بالصحة كالسبلمة
ا١تهنية.
 X20للشركة رقابة على الوثائق ا٠تاصة

4 17

0

3,61

0,804

مرتفع

0,90

ٔتعايَت الصحة كالسبلمة ا١تهنية.
3,66

آّموع

0,799

مرتفع

0,92

البند السادس  :تقييم اَّلداء
 X21تقوـ اإلدارة بقياس أداء برنامج

7 14

0

3,33

0,966

مرتفع

0,83

الصحة كالسبلمة ا١تهنية ُب ٚتيع
أقسامها.
ٖ X22تفز إدارة الشركة العاملُت على

5 14

2

3,14

1,352

مرتفع

0,78

ٖتسُت معايَت الصحة كالسبلمة
ا١تهنية.
 X23تراجع إدارة الشركة معايَت الصحة

4 15

2

3,23

1,338

مرتفع

0,80

كالسبلمة ا١تهنية لغرض تصحيحها.
 X24إلدارة الشركة القدرة على اٗتاذ

7 14

0

3,33

0,966

مرتفع

0,83

قرارات ٖتسُت الصحة كالسبلمة
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ا١تهنية.
3,25

آّموع

1,155

مرتفع

0,81

البند السابع :البنود الخاصة بالتحسين المستمر
 X25تعتمد الشركة برامج تقليل اٟتوادث

3 17

1

3,57

0,925

مرتفع

0,89

كا١تخاطر ا﵀تملة عند إ٧تاز
األعماؿ.
 X26تؤكد الشركة على التحسُت ا١تستمر

2 18

1

3,66

0,856

مرتفع

0,91

ُب طرائق العمل لتقليل اٟتوادث
كا١تخاطر.
 X27تعمل الشركة باستمرار للحصوؿ

3 15

3

3,28

1,189

مرتفع

0,82

على احدث كسائل الوقاية من
حوادث العمل
 X28لدل الشركة أجهزة كآليات عمل

4 14

3

3,19

1,209

مرتفع

0,79

١تعرفة أسباب اٟتوادث كسبل الوقاية
منها.
آّموع

3,42

1,044

مرتفع

0.85

المعدل العام

3.59

0,825

مرتقع

0,89

يتضح من اٞتدكؿ ( )9اف ٣تموعة شركة الكرك٧تي للمشركبات الغازية كالعصائر بآّمل تطبق نظاـ
ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفق بنود ا١تواصفة  ISO 45001 : 2018من ٚتيع متطلباهتا بنسبة مرتفعة
كاليت ترتبط بالبنود السبعة كبأ٫تية نسبية اٚتالية تصل أب  %89إذ بلغ الوسط اٟتسايب  3,59العاـ كبا٨تراؼ
معيارم بلغ  ،0,825كجاء البند الثاين القيادة كمشاركة العاملُت بالًتتيب االكؿ بأ٫تية نسبية بلغت%96
كبوسط حسايب  ، 3,85كجاء البند االكؿ ا٠تاص بسياؽ ا١تنظمة بالًتتيب الثاين بأ٫تية نسبية بلغت%95
بوسط حسايب ،3,8 3كجاء البند ا٠تامس ا٠تاص بالعمليات بالًتتيب الثالث بأ٫تية نسبية بلغت ُ ، %92ب
حُت جا ء البند الثالث ا٠تاص بالتخطيط بالًتتيب الرابع بأ٫تية نسبية بلغت  ، %92كجاء البند الرابع ا٠تاص
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بالدعم بالًتتيب ا٠تامس بأ٫تية نسبية بلغت ، %87كجاء البند السابع ا٠تاص بالتحسُت ا١تستمر بالًتتيب
السادس بأ٫تية نسبية بلغت ، %85فيما جاء البند السادس كا٠تاص بتقييم االداء بالًتتيب السابع بأ٫تية نسبية
بلغت .%81
كالشكل( ) 2ملخص يوضح األ٫تية النسبية لكل بند من بنود نظاـ إدارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية ُب
٣تموعات شركات الكرك٧تي

الشكل ( )2مدل تطبيق ٣تموعات شركة الكرك٧تي ١تعايَت نظاـ ادارة الصحة ا١تهنية كفق ا١تواصفة
ISO45001"2018
مناقشة كٖتليل النتائج :يتضح من خبلؿ اختيار فرضية الدراسة :
٘تتلك الشركتُت عينة الدراسة مؤىبلت ٘تكنها من تطبيق معايَت ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفق
ا١تواصفة  ISO 45001 :2018إذ اف ٚتيع بنود ا١تواصفة ُب كلتا الشركتُت حصلت على نسبة مرتفعة ُب
التطبيق  ،اال اف ا١تعدؿ العاـ للتطبيق تشَت أب ٖتقيق ٣تموعة شركة الكرك٧تي نسبة أعلى ُب التطبيق كيعزك
الباحث ذلك كوف الشركة حاصلة على العديد من شهادات االيزك الدكلية كاالقليمية  ،التميز ُب نوعية ا١تنتجات
اليت تقدمها الشركة قياسا بشركة بغداد عالية جدا  ،فضبل عن قيامها بتصدير منتجاهتا أب خارج القطر كتغدم
كافة ٤تافظات العراؽ ٍ،ب اف الشركة تعمل على التحسُت ا١تستمر سواء ُب منتجاهتا اك ُب اليات عملها  ،كاف
الشركة ُب اآلكنة االخَتة قد اخذت كافة احتياطاهتا من جائحة كركنا كٓب تتوقف عن العمل .
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االستنتاجات :
توصل الباحث إٔب ٣تموعة من االستنتاجات النظرية كا١تيدانية ككاآلٌب :
 -1ىناؾ إمكانية ُب تبٍت الشركتُت عينة الدراسة ١تتطلبات نظاـ إدارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفق
ا١تواصفة ISO45001:2018
 -2معظم األفراد ا١تبحوثُت ٢تم خربة ُب ٣تاؿ عملهم ٦تا ٯتكنهم من إعطاء تصور كاضح عن ا١تتغَتات
ذات العبلقة ٔتعايَت نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية .
-3أظهرت نتائج كصف متطلبات نظاـ إدارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كتشخيصها على مستول
الشركتُت قيد الدراسة اآلٌب :
1-3توفر ا١تتطلبات ا٠تاصة بسياؽ ا١تنظمة.
2-3توفرا١تتطلبات ا٠تاصة بالبند ا١تتعلق بالقيادة كمشاركة العاملُت.
3-3توفر ا١تتطلبات ا٠تاصة بالبند ا١تتعلق بالتخطيط
4 -3توفر ا١تتطلبات ا٠تاصة بالبند ا١تتعلق بالدعم .
 5-3توفر ا١تتطلبات ا٠تاصة بالبند ا١تتعلق بالعمليات.
 6-3توفر ا١تتطلبات ا٠تاصة بالبند ا١تتعلق بتقييم اإلداء.
 7-3توفر ا١تتطلبات ا٠تاصة بالبند ا١تتعلق بالتحسُت ا١تستمر.
التوصيات:
كُب ضوء نتائج الدراسة يقًتح الباحث ٣تموعة من التوصيات للقائمُت على اٗتاذ القرارات:
 -1التزاـ كدعم اإلدارة العليا كاقتناعها بأ٫تية تطبيق مبادئ كفلسفة نظاـ إدارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية
لتطوير مدخبلت كعمليات ك٥ترجات الشركتُت بشكل شامل كمستمر ٔتا ينسجم مع تطور كتقدـ العلم
كالتكنولوجيا كىذا يتم من خبلؿ :
نشر كفلسفة نظاـ إدارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كهتيئة ا١تناخ التنظيمي ا١تبلئم إل٧تاح تطبيقهاكٖتسُت شركط ٧تاحها.
تبٌت نظم حديثة لتكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت من أجل توفَت البيانات كا١تعلومات عن مدخبلتالنظاـ كفق ا١تنهج العلمي كافة
تعزيز دكر البحث العلمي من خبلؿ تشجيع كٖتفيز كتوفَت متطلباتو ا١تادية كا١تالية مثل األجهزةكا١تختربات ذات ا١تواصفات العالية لتأثَت ذلك على التقليل اك ا١تنع من اٟتوادث كاالصابات كتقليل ا١تخاطرة.
قياـ إدارة الشركتُت بتعميق الوعي لدل العاملُت حوؿ مفهوـ كأىداؼ متطلبات تطبيق نظاـ إدارةالصحة كالسبلمة ا١تهنية كالتعريف ببنود ا١تواصفة كالتدريب عليها بصورة مستمرة كذلك من خبلؿ فسح آّاؿ
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ٞتميع العاملُت ُب الشركتُت با١تشاركة بإعداد ا٠تطط كالقرارات ا١تتعلقة بتحسُت جودة منتجات الشركتُت (.،أم
التوجو ٨تو البلمركزية ُب اٗتاذ القرارات )
-تعزيز التواصل كالًتابط كالتعاكف بُت الشركات كمؤسسات منظمات ٛتاية البيئة .

المصادر والمراجع
أكال :ا١تراجع العربية
-1ابراىيم ،رياـ عدناف("،)2018مدل توافر متطلبات نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفق
، "OHSA 18001دراسة حالة ُب احدل ا١تنظمات الصناعية ،اللية التقنية االدارية  /بغداد  ،اٞتامعة التقنية
الوسطى .
-2اٝتاعيل ،رغيد ابراىيم " ،2010 ،دراسة موقفيو إلمكانية إقامة النظاـ ا١تتكامل للبيئة كالسبلمة
كالصحة ا١تهنية كفق ا١تواصفتاف ) ،"(OHSA:18001:1999) &(IS014001:2004تنمية الرافدين
،العدد،97آّلد،2010، 32كلية الدارة كاالقتصاد ،جامعة ا١توصل.
-3الربز٧تي ،حيدر شاكر  ،2018،تأثَت تطبيق ا١تواصفة الدكلية  ISO 45001 :2018إلدارة الصحة
كالسبلمة ا١تهنية ُب األداء االسًتاتيجي لشرة ديأب للصناعات الكهربائية  ،كقائع ا١تؤ٘تر العلمي التخصصي للكلية
التقنية اإلدارية ،بغداد .
-4بركات ،ايهاب "، )2019(،ا١تواصفة الدكلية ايزك  ، "54001االكادٯتية الدكلية للجودة ،ا١تعهد
الربيطاين ، IRCAترٚتة كاملة للمواصفة الدكلية ايزك 45001
-5البنا ٤/تمد سعيد ("،)2018التحوؿ أب نظاـ ادارة السبلمة كالصحة ا١تهنية كفق ا١تواصفة القياسية
الدكلية، "ISO 45001:2018 :كرقة عمل مقدمة للملتقى الوطٍت للسبلمة كالصحة ا١تهنية 29-28ابريل
،2018كزارة العمل كالتنمية االجتماعية ،ا١تملة العربية السعودية .
-6ا٠تزاعي ،عباس مزاحم شنجار( "،)2017دكر انظمة السبلمة ا١تهنية ُب ٖتسُت ٥ترجات العمل
الصحي "،دراسة ٖتليلية ُب مستشفى الشطرة ُب ٤تافظة ذم قار ْ،تث دبلوـ عإب غَت منشور ،كلية اإلدارة
كاالقتصاد  ،جامعة بغداد.
-7خلف(بتوؿ عطية)  ،الكعيب(ماجد ٛتيد) ،2019،تقييم نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفقا
للمواصفة (ْ )ISO 45001 :2018تث تطبيقي ُب شركة بغداد للمشركبات الغازية ٣،تلة العلوـ االدارية
كاالقتصادية ،جامعة بغداد ،آّلد ، 25العدد113
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-8الرٯتاكم ،ميسوف شفيق ("،)2016السبلمة ُب مواقع العمل " ،دليل سبلمتك  ،الطبعة الثانية ،
كزارة العمل  ،مديرية التفتيش ،قسم السبلمة كالصحة ا١تهنية .
-9زيد( امَت عبد الفتاح)،زىراف(اشرؼ عبداٟتميد)":2019،تصور مقًتح الدارة السبلمة كالصحة
ا١تهنية ُب ضوء ا١تعيارين الدكليُت للسبلمة كالصحة ا١تهنية  ، OHSAS18001/2007كااليزك ISO 45001
،:2018آّلة البيئية للدراسات كالبحوث( Journal of Environmental Studies and Researches (2019),
، )9(1): 74-83
-10عبلـ ٤،تمد يسرم ("،)2009ادارة ا١توارد البشرية "  ،دار كائل للنشر كالتوزيع  ،الطبعة األكٔب ،
أبو ظيب ،االمارات.
-11قوارح ،ىالة ("، )2015تقييم فعالية نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية كفق ا١تواصفة OHSAS
 ")18001:2007دراسة حالة مؤسسة ENAFORرسالة ماجستَت أكادٯتي ،كلية العلوـ االقتصادية كالعلوـ
التجارية كعلوـ التسيَت ،جامعة قاصدم مرباح كرقلة .
-12ىشاـ ،اٛتد "، 2019نظاـ ادارة الصحة كالسبلمة ا١تهنية ببساطة "
https://www.linkedin.com/in/ahmed-hasham-01024b27

ثانيا :ا١تراجع األجنبية
Pavlovic,2019 ,"The 8 key differences between OHSAS 18001 and ISO

-Alex

1

45001", Qualsys , Europe's leading quality blog: 80K+ monthly visitors.
2-Gheorghe,Catline(2017),"Study regarding the Steps of Occupational Health in
Safety Management System " International Journal of Economics and Management Systems

.

ROMANAL, Volume(2),ISSN:2367-8925

3-Vic Toy, CSP, CIH, FAIHA Chair, U.S. TAG to ISO 45001:2016 "The Impact of
ISO 45001(OSHMS) on your Organization" ,Bay Area Safety Symposium-Wednesday,
March 9 ,2016,SAN Ramon Marriott, CA
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ًدرجة تطبٌق اإلدارة اإللكترونٌة فً مكتب اإلشراف التربوي للبنات بمدٌنة تبوك ف
٠٢٠٢ ضوء رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة
Electronic Management’s Degree of Application in Educational Supervision Office for
girls in Tabuk in the Light of Saudi Arabia's 2030 Vision


 إًٌاٌ خهٍم انهُذي، يُى سعذ انعًري
المل ّخص

ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ُب
 (العمليات:تاالت ىي٣ تدؼ ًب إعداد استبانة تكونت من ثبلثة٢ كلتحقيق ىذا ا، ََِّ تملكة العربية السعودية١ضوء رؤية ا
تشرفات الًتبويات ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم١) من ا177(  كبلغت عينة الدراسة،) التنظيم اإللكًتكين،توارد البشرية١ ا،اإلدارية
تاالت الدراسة الثبلثة٣  كتوصلت الدراسة إٔب نتائج مفادىا أف،تنهج الوصفي التحليلي١ كًب استخداـ ا،للبنات ٔتدينة تبوؾ
تؤىل١ كما بينت النتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية حسب متغَت ا،تسايبٟتتوسط ا١جاءت بدرجة متوسطة عند قيمة ا
 ككانت الفركؽ،تربة ُب العمل٠ إضافة إٔب أف الدراسة بينت كجود فركؽ ذات داللة إحصائية حسب متغَت سنوات ا،العلمي

.تربة األكثر٠تشرفات ذكات ا١لصاّب ا
.ََِّ تملكة العربية السعودية١ اإلدارة اإللكًتكنية – رؤية ا:تفتاحية١الكلمات ا

Abstract
The study aimed to identify the electronic management’s degree of application in Educational
Supervision Office for Girls in Tabuk city in the light of Saudi Arabia's 2030 vision. The researcher developed a
questionnaire consisting of three dimensions: (Management Operations, Human Resources, Electronic
Organization). The study sample consisted of (177) educational supervisors in Educational Supervision Office
for Girls in Tabuk city. The descriptive analytical approach was used in the study. The Study concluded that the
three dimensions came with a medium mean. The results also showed that were no statistically significant
differences according to the variable of the educational qualification, in addition to that the study indicated the
presence of statistically significant differences according to the variable of work experience, and the differences
were in favor of female supervisors with more experience.
Keywords: E-Management - Saudi Arabia 2030 vision.

966554550088+ 
e-mail: eman.k.alhendi@gmail.com
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ا١تقدمة
ترتبط اإلدارة اإللكًتكنية ارتباطان مباشران باستخداـ نتاج الثورة التقنية ُب ٖتسُت مستويات أداء ا١تؤسسات الًتبوية

كرفع كفايتها التقنية ،كتعزيز فعاليتها ُب ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من التخطيط كالتنظيم كا١تتابعة ،إضافة إٔب جودة

العمل التعليمي.
كاٞتدير بالذكر أف تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ا١تؤسسات الًتبوية كالتعليمة تيعترب ركيزة أساسية من ركائز قوة
النظم الًتبوية التعليمية .218كُب ظل التقدـ التقٍت كثورة االتصاالت اإللكًتكنية كتطور نظم ا١تعلومات ،أخذت
األنشطة اإلدارية كمنها الًتبوية كالتعليمية تتحوؿ تدر٬تيان من أنشطة عادية إٔب أنشطة رقمية لبلستفادة من ٦تيزات

ىذه األنشطة اٞتديدة ُب ٣تاؿ تقدًن ا٠تدمات التعليميةّٔ ،دؼ زيادة كفاءة عمل ا١تؤسسات التعليمية

كغَتىا.219

كٕتدر اإلشارة إٔب أف ٧تاح ا١تؤسسة التعليمية يعتمد ُب غالبية األحياف على قدرهتا على مواكبة التطورات
ا١تتصلة بتطبيق اإلدارة اإللكًتكنية األمر الذم يتطلب من ىذه ا١تؤسسات التكيف مع التغَتات الرقمية

السريعة .220كإف قدرة ىذه ا١تؤسسات التعليمية على رصد ما ٭تصل من تغَتات ُب تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية،
اليت غالبان ما تتسم بالتعقيد ،كالتغيَت يساعدىا على التكيف مع ىذه التحوالت على ا١تسرح الرقمي الذم ٬تتاح

العآب اليوـ.221

كانطبلقان من االعتبارات السابقة فقد جاء األمػػر السػػامي الكػػرًن رقػػم ٕ/ب ُُّّٖ/كتػػاريخ
َُُِْْ/ٕ/ق ا١تتضمن كضع خطة لتقدًن ا٠تدمات كا١تعػامبلت اٟتكوميػة إلكًتكنيان من قبل كزارة االتصاالت
 - 218الطٌطً ،محمد ،وعرٌقات ،خلٌل .)2015(.واقع اإلدارة اإللكترونٌة فً تحقٌقق اإلبقداع اإلداري فقً الجامعقات
الفلسطٌنٌة من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس واإلدارٌٌن فٌها ،مجلةة اتحةاد الجامعةات العربٌةة للبحةو فةً التعلةٌم
العالً.222-192 ،2 ،)35( ،
- Neff, D .(2016). Using IT Communication in the work : The Gezira Rural Programmes, Journal of

219

Multimedia and Hypermedia, (15), 7, 231-252.

 - 220بولققققواس ،زرفقققة .)2018( .اإلدارة اإللكترونٌقققة كتوجقققه معاصقققر لترقٌقققة اإلدارة المدرسقققٌة ،مجلةةةة التغٌةةةر
االجتماعً .233-215 ،3 ،)6( ،الجزائر.
 - 221سققققققالم ،فاطمققققققة.)2017(.

تطققققققوٌر االتصققققققال االدارى فققققققى ادارة التعلققققققٌم العققققققام بلٌبٌققققققا فققققققى ضققققققوء

االدارة االلكترونٌة ،مجلة القراءة والمعرفة .120-93 ،187 ،)16( ،جامعة عٌن شمس.
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كتقنية ا١تعلومات ،إضافة إٔب قػرار ٣تلػس الوزراء رقم (ِّٓ) بتاريخ َِ ُِْٓ/ٖ/ىػ ا١تتضمن تبٍت استخداـ

أنظمة اٟتاسب اآلٕب فػي ٚتيع العمليات اإلدارية داخل ا١تملكة العربية السعودية.222

كعليو تشهد ا١تؤسسات الًتبوية ٔتا فيها مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ نقلة نوعية ُب طرؽ
كأساليب العمل ،كاليت تسمى اليوـ باإلدارة اإللكًتكنية كاليت ترتبط بتقنية ا١تعلومات ،كذلك لتقدـ إمكانيات

جديدة ُب تبادؿ ا١تعلومات كا١تشاركة مع الفئات األخرل ُب عصر ٣تتمع ا١تعلومات .223كمن ىذه الرؤية يتحتم

على مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ُب مدينة تبوؾ األخذ بأسباب التقدـ كالرقي كالسَت ُب مسار التطور
اإللكًتكين الفعاؿ ،حيث يشهد ا١تيداف الًتبوم التعليمي ٖتوالت متسارعة ُب كافة ا١تيادين ا١تعرفية كالعلمية

كالتقنية.224

كُب ىذا السياؽ جاءت رؤية ا١تملكة (ََِّـ) ،225لتحقيق مبادئ كمتطلبات تطوير العملية الًتبوية
كالتعليمية ،كتعزيز قدرة نظاـ التعليم لتلبية متطلبات التنمية ،باإلضافة إٔب ٖتسُت كفاءة األداء اإلدارم اإللكًتكين
ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ،لتحقيق ٣تتمع حيوم ،كاقتصاد مزدىر ككطن طموح ،كىذه
ا﵀اكر تتكامل كتتٌسق ضمن متطلبات فلسفة التطوير اليت نوىت عليها رؤية ََِّ ،كىذا ما أكده خادـ
اٟترمُت الشريفُت ا١تلك سلماف بن عبد العزيز آؿ سعود بقولو" :ىدُب األكؿ أف تكوف ببلدنا ٪توذجان ناجحان

كرائدان ُب العآب على كافة األصعدة ،كسأعمل معكم على ٖتقيق ذلك".226

ّ ٌ - 222سقققر1424( .ه) .برنةةةامل التعةةةامالت اإللكترونٌةةةة ،بقققالقرار رقـقققـم /7ب 33181/وتـقققـارٌخ 1424/7/10ه ،تقققم
استرجاعه من المصدر عن االنترنت .www.yesser.gov.sa :المملكة العربٌة السعودٌة.
- Mukred, M., & Yusof, Z. M. (2020). The performance of educational institutions through the

223

electronic records management systems: factors influencing electronic records management system adoption.
In Data Analytics in Medicine: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1578-1598). IGI Global.

 - 224القحطقانً ،منصقور .)2017(.تطبٌقق اإلدارة اإللكترونٌققة بقاإلدارة العامقة للتعلقٌم بمنطقققة عسقٌر ،مجلةة العلةةوم
التربوٌة ،221-206 ،2 ،)11( ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة.
 - 225رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة 2030م 2016( .م) .نةص رؤٌةة المملكةة العربٌةة السةعودٌة  .2030الرٌقاض:
الحٌقققققققققققققققاة ،اإلثنقققققققققققققققٌن 25 ،أبرٌقققققققققققققققل /نٌسقققققققققققققققان  ، 2016تقققققققققققققققم اسقققققققققققققققترجاعة مقققققققققققققققن المصقققققققققققققققدر:
.http://www.alhayat.com/Articles/15271590/%D9%
 - 226المرجع السابق نفسه.
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كيأٌب تأكيد رؤية ا١تملكة ََِّ ـ على تطوير آليات العمل الًتبوم التعليمي مرتبطان بتوظيف كتطبيق
اإلدارة اإللكًتكنية انطبلقان من أف العآب يشهد ٣تموعة من التحوالت ،أبرزىا انبثاؽ عصر الثورة التكنولوجية،

كىذا ييشَت إٔب نشوء ٣تتمع ا١توجة الثالثة الذم يؤكد على تنظيم العلم كا١تعرفة .227كتأكيدان ١تا سبق فقد أشار
تقرير التنمية العربية ُب برنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي (" 228)2018أف األمل ُب منهجيات اإلصبلح التقليدية
ضئيل ،ما ٓب يتم االعتماد على منهجيات إصبلح كاقعية تعزز العبلقة بُت ا١تؤسسة الًتبوية كآّتمع ا﵀لي كٖتدث

إصبلحا حقيقينا من خبلؿ توظيف أساليب جديدة ُب اإلدارة".
ن
كبناءن على كل ما سبق فإف البحث ُب معرفة درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم

للبنات ٔتدينة تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة العربية السعودية ََِّ لو مربراتو ُب ظل ما ييطرح على الساحة اإلدارية

الًتبوية ا﵀لية كالعا١تية من سياسات تتصل بضركرة تطوير العملية التعليمية ُب ا١تملكة العربية السعودية كٖتديثها؛

حىت تكوف مكاتب اإلشراؼ الًتبوم قادرةن على اإلبداع كاالبتكار ،كمن تلك ا١تربرات أيضان ما ٭تصل ُب العآب
حوؿ ظاىرة انتشار فَتكس كوركنا ) ،(COVID-19حيث رأت كزارة التعليم ُب ا١تمكلة العربية السعودية

ضركرة سَت عمل اإلدارات التعليمية كاإلشرافية إلكًتكنيان إليصاؿ ا١تعلومات كا١تواد التعليمية كتعميمها على
ا١تؤسسات الًتبوية للحد من انتشار فَتكس كوركنا ،كىذه ا١تربرات دعت الباحثتاف للوقوؼ عند إشكالية درجة
تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ التابعة لوزارة التعليم ُب ا١تملكة العربية
السعودية ،كمدل مواكبة التوجهات اٟتديثة ُب اإلدارة اإللكًتكنية ٘تاشيان مع األكامر الوزارية الصادرة بذلك.
مشكلة الدراسة
ىناؾ العديد من التقارير الدكلية كالدراسات السابقة ا١تتصلة بأ٫تية توظيف اإلدارة اإللكًتكنية كتطبيقاهتا ُب
العملية الًتبوية كالتعليمية؛ حيث أشار تقرير البنك الدكٕب إٔب كجود فجوات بُت ما حققتو األنظمة التعليمية ُب
الوطن العريب كبُت ما ٖتتاجو ا١تنطقة لتحقيق أىدافها اإل٪تائية اٟتالية كا١تستقبلية ُب استخدامها لئلدارة

 - 227اللحٌدان ،مشاعل .)2018( .درجة تطبٌق اإلدارة الرقمٌة فً اإلدارات التعلٌمٌة النسةائٌة بمدٌنةة حائةل وسةبل
تطوٌرها ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة حائل.
 - 228برنامج األمم المتحدة اإلنمائً .)2018( .تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة .الصندوق العربً لإلنماء واالقتصاد االجتماعً .المكتب اإلقلٌمً
للدول العربٌة ،عمان :المطبعة الوطنٌة.

| 250

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

اإللكًتكنية ،229كذلك أشار تقرير التنمية العربية إٔب أف األمل ُب منهجيات اإلصبلح التقليدية ضئيل ما ٓب يتم
االعتماد على منهجيات إصبلح كاقعية تعتمد على اإلدارة اإللكًتكنية كأ٘تتة العمل التعليمي.230

كارتباطان ٔتا سبق فإف الوضع الراىن ،كالواقع اٞتديد ا١تتصل باإلدارة اإللكًتكنية أكجد ٖتديات ىامة كخطَتة،
ككضع على مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ُب ا١تملكة العربية السعودية مسؤكلية مواجهتها ،كالتعامل
معها ُب اٟتاضر كا١تستقبل ،كخاصة مع التوقعات بتزايد حدة كتسارع ٖتديات الثورة ا١تعرفية كالتقنية اليت ٕتتاح
العآب ،إضافة إٔب ٖتديات انتشار فَتكس كوركنا ) (COVID-19الذم أكجب على مكاتب اإلشراؼ
الًتبوم ،كمنها مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ تطبيق آليات كمتطلبات اإلدارة اإللكًتكنية للحد من
انتشار ىذا الفَتكس ،حيث كجهت كزارة التعليم ٚتيع القيادات كا١تشرفُت الًتبويُت بتطبيق التعامبلت االلكًتكنية
١تسا٫تتها ُب إ٘تاـ العملية التعليمية ،كتوفَت طرؽ الوقاية كالسبلمة من اإلصابة بفَتكس كوركنا .
كا١تتتبع ١تسَتة التعليم ُب ا١تملػكة العربية السعودية يلحظ أف آلياتو قػد تطػػورت كثَتان عما كانت عليو ُب السابق،

غَت أهنا مػػا تػزاؿ ْتاجػة إلػى ٖتػديث كتطوير ُب نظمها كبرا٣تها من خبلؿ رفع كفاءة كفعالية تطبيق اإلدارة

اإللكًتكنية ،كىذا ما أكدتو دراسة ا١تتحمي ()2012

231

حوؿ أ٫تية تطبيقات اإلدارة اإللكًتكنية ُب العملية

التعليمية كمسا٫تتها ُب تيسَت العمل اإلدارم ،كما أكدت نتائج دراسة اللحيداف ()2018

232

أف اإلدارة

اإللكًتكنية تيسهم ُب تطوير العمل اإلدارم بدرجة عالية ،ك١تا كاف مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ
مطالبان بتطوير بنيتو كفقان للتطورات العلمية كا١تعرفية كالتقنية اٟتادثة ُب العآب كا١تتصلة باإلدارة اإللكًتكنية ،حىت
تواكب كل ما يستجد على الساحة الًتبوية كالتعليمية؛ فإف ذلك لن ٭تدث إال من خبلؿ تطوير نظمو كبرا٣تو

كفقان ٢تذه ا١تستجدات.
 - 229تقرٌققر البنققك الققدولً .)2019( .تقرٌةةر عةةن التنمٌةةة فةةً العةةالم ،الطبٌعةةة المتغٌةةرة للعمةةل .واشققنطن ،الوالٌققات
المتحدة األمرٌكٌة.
 - 230برنامج األمم المتحدة اإلنمائً .)2018( .تقرٌر التنمٌة اإلنسانٌة العربٌة .الصندوق العربً لإلنماء واالقتصةاد
االجتماعً .المكتب اإلقلٌمً للدول العربٌة ،عمان :المطبعة الوطنٌة.
 - 231المتحمققً ،محمققد عبققد الققرحٌم .)2012( .واقةةع تطبٌةةق اإلدارة اإللكترونٌةةة فةةً إدارات التربٌةةة والتعلةةٌم لةةد
مدٌري إدارت تقنٌة المعلومات ومسةاعدٌهم بالمملكةة العربٌةة السةعودٌة ،رسقالة ماجسقتٌر غٌقر منشقورة ،جامعقة أم
القرى ،المملكة

العربٌة السعودٌة.

 - 232اللحٌدان ،مشاعل .)2018(.درجة تطبٌق اإلدارة الرقمٌة فةً اإلدارات التعلٌمٌةة النسةائٌة بمدٌنةة حائةل وسةبل
تطوٌرها ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة

حائل.
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ك٦تا سبق تربز أ٫تية الوقوؼ على درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ،
كمعرفة مدل تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية فيو بكفاءة كفعالية ،كىذا ما تسعى الدراسة اٟتالية القياـ بو عرب تساؤ٢تا
الرئيس :ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة
العربية السعودية ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات؟
كيتفرع منو األسئلة البحثية التالية:
 .1ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ العمليات اإلدارية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة
تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات؟
 .2ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ ا١توارد البشرية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ
ُب ضوء رؤية ا١تملكة ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات؟
 .3ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ التنظيم اإللكًتكين ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة
تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات؟
 .4ىل ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) (α ≥ 0.05بُت استجابات أفراد عينة
الدراسة حوؿ درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ تيعزل ١تتغَت
ا١تؤىل العلمي؟
 .5ىل ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) (α ≥ 0.05بُت استجابات أفراد عينة
الدراسة حوؿ درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ تيعزل ١تتغَت
سنوات ا٠تربة ُب العمل؟

أىداف الدراسة :تسعى ىذه الدراسة إٔب ٖتقيق األىداؼ التالية:
 .1التعرؼ على درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ العمليات اإلدارية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات
ٔتدينة تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة العربية السعودية ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات.
 .2الوقوؼ على درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ ا١توارد البشرية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات
ٔتدينة تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة العربية السعودية ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات.
 .3الكشف عن درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ التنظيم اإللكًتكين ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات
ٔتدينة تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة العربية السعودية ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات.
 .4التعرؼ على ما إذا كاف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة ) (α ≥ 0.05بُت
استجابات أفراد العينة (ا١تشرفات الًتبويات) حوؿ درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ
الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ تيعزل ١تتغَتات الدراسة (ا١تؤىل العلمي ،سنوات ا٠تربة ُب العمل).
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أىمية الدراسة:
تكمن أ٫تية الدراسة اٟتالية فيما يلي:
 .1قد تيسهم ُب ٖتديد طرؽ كآليات توظيف اإلدارة اإللكًتكنية بكفاءة عالية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم
للبنات ٔتدينة تبوؾ.
 .2تسليط الضوء على مدل فعالية اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب االشراؼ الًتبوم للبنات ُب مدينة تبوؾ
من أجل التحسُت كالتطوير اإلدارم ا١تستمر.
 .3الكشف عن االحتياجات اإلدارية كالتقنية لتطبيق اإلدارة اإللكًتكنية الفاعلة ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم
للبنات ٔتدينة تبوؾ ككضعها أما صانعي القرار ُب كزارة التعليم.
مصطلحات الدراسة:
اإلدارة اإللكًتكنية :تيعرؼ اإلدارة اإللكًتكنية بأهنا منظومة إلكًتكنية متكاملة هتدؼ إٔب ٖتويل العمل اإلدارم

العادم من إدارة يدكية إٔب إدارة باستخداـ الكمبيوتر ،من خبلؿ االعتماد على نظم معلوماتية تساعد ُب عملية

اٗتاذ القرار اإلدارم بأسرع كقت كبأقل التكاليف.233

كما تيعرؼ بأهنا تطبيقات تقنية ا١تعلومات ُب العمل الًتبوم كالتعليمي لتسهيل التحكم با١تعلومات ،كإ٧تاز

األعماؿ بفاعلية ككفاءة كسرعة متميزة .234كّٔذا ا١تعٌت ىي تلك اإلدارة اليت تعتمد على تكنولوجيا ا١تعلومات
لتحقيق أداء تنظيمي تربوم تعليمي ٭تقق ٥ترجات ذات فاعلية ُب آّتمع

235

كما تيعرؼ بأهنا تطبيقات تقنية ا١تعلومات ُب العمل الًتبوم كالتعليمي لتسهيل التحكم با١تعلومات ،كإ٧تاز
األعماؿ بفاعلية ككفاءة كسرعة متميزة .236كّٔذا ا١تعٌت ىي تلك اإلدارة اليت تعتمد على تكنولوجيا ا١تعلومات
لتحقيق أداء تنظيمي تربوم تعليمي ٭تقق ٥ترجات ذات فاعلية ُب آّتمع

237

233

- Goh, E., & Wen, J. (2020). Applying the technology acceptance model to understand hospitality

management students’ intentions to use electronic discussion boards as a learning tool. Journal of
Teaching in Travel & Tourism, 1-13.
- Panbua, R. (2019). The Computer Lab Service Management of the Office of General Education and

234

Innovative Electronic Learning. Actual Economy: local Solutions for Global Challenges, 113-119.
- Frolova, E. V., Ryabova, T. M., & Rogach, O. V. (2019). Digital Technologies in Education: Problems

235

and Prospects for" Moscow Electronic School" Project Implementation. European Journal of
Contemporary Education, 8(4), 779-789.
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كتيعرؼ إجرائيان ُب ىذه الدراسة بأهنا استخداـ كافة التقنيات اٟتديثة كشبكات االتصاالت كالتنظيم اإللكًتكين
إل٧تاز العمليات اإلدارية كالًتبوية كالتعليمية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ بغية ٖتقيق أىداؼ
العلمية التعليمية التعلمية.
رؤية ا١تملكة العربية السعودية ََِّ :ىي كثيقة تقوـ على ٣تموعة من ا١ترتكزات ،كتعتمد على ثبلثة ٤تاكر؛
كىي آّتمع اٟتيوم ،كاالقتصاد ا١تزدىر ،كالوطن الطموح ،كما تيعد خطة ما بعد النفط ،كقد أعلن عنها
ُب ِٓ إبريل َُِٔـ ،كتنعكس حيثياهتا على آّتمع السعودم بكل مكوناتو كأطيافو ،كترتكز على آليات
التحديث كالتطوير ،كما تؤكد ُب ٣تملها على بناء ٣تتمع معرُب قائم على اإلزدىار كالتنمية ا١تستدامة

238

حدكد الدراسة:
اٟتدكد ا١توضوعية :اقتصرت الدراسة على التعرؼ على درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ
الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ كمن كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات ،من حيث آّاالت التالية( :العمليات اإلدارية،
ا١توارد البشرية ،التنظيم اإللكًتكين) ،كاليت ستكوف ٤تاكر أساسية ُب الدراسة ا١تيدانية.
اٟتدكد ا١تكانية :اقتصرت الدراسة على مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ُب ا١تملكة العربية السعودية.
الحدود الزمانية :أجريت ىذه الدراسة خبلؿ الفصل الدراسي الثاين لعاـ ََِِ.
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على ا١تشرفات الًتبويات ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ،
كالبالغ عددىن ( )177مشرفة تربوية.
إجراءات الدراسة الميدانية
- Panbua, R. (2019). The Computer Lab Service Management of the Office of General Education and

236

Innovative Electronic Learning. Actual Economy: local Solutions for Global Challenges, 113-119.
- Frolova, E. V., Ryabova, T. M., & Rogach, O. V. (2019). Digital Technologies in Education: Problems

237

and Prospects for" Moscow Electronic School" Project Implementation. European Journal of
Contemporary Education, 8(4), 779-789.

 - 238رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة 2030م 2016( .م) .نةص رؤٌةة المملكةة العربٌةة السةعودٌة  .2030الرٌقاض:
الحٌقققققققققققققققاة ،اإلثنقققققققققققققققٌن 25 ،أبرٌقققققققققققققققل /نٌسقققققققققققققققان  ، 2016تقققققققققققققققم اسقققققققققققققققترجاعة مقققققققققققققققن المصقققققققققققققققدر:
.http://www.alhayat.com/Articles/15271590/%D9%
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منهج الدراسة:
منهجا لدراستها ،كذلك ١تبلءمتو لطبيعة دراستها.
اتبعت الدراسة ا١تنهج الوصفي التحليلي ن
مجتمع الدراسة وأفرادىا:
تكوف ٣تتمع الدراسة من ٚتيع ا١تشرفات الًتبويات ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ،كالبالغ

عددىن ( *)325مشرفة ،حسب ما أكردتو اإلدارة العامة للتعليم ٔتنطقة تبوؾ (إدارة التخطيط كالتطوير)،239

كتكونت عينة الدراسة من ( )177مشرفة تربوية ،كمثلت ما نسبتو من آّتمع الكلي تقريبان ( ،)% 54.47كًب
تبعا للمتغَتات ا١تستقلة.:
اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية ،كاٞتدكؿ ( )1يوضح توزيع عينة الدراسة ن
اٞتدكؿ ( )1توزع عينة الدراسة كفق متغَتاهتا
متغيرات الدراسة

النسبة

عدد أفراد مجتمع البحث
في كل طبقة

 .1متغير المؤىل العلمي
بكالوريوس

% 54.23

96

أعلى من البكالوريوس

% 45.77

81

 .2متغير سنوات الخبرة في العمل
من  5سنوات إٔب  10سنوات % 30.76

72

من  11سنة– إٔب  20سنوات % 46.15

63

% 23.09

42

من  21فأكثر
المجموع

100 %

177

كلتمثيل أفراد الدراسة بيانيان ترفق الباحثتاف الشكل البياين التإب:

 - 239كزارة التعليم .)2020(.اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ،إدارة التخطيط والتطوير ،ا١تملكة العربية السعودية.
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الشكل ( )1توزع عينة أفراد الدراسة كفق متغَتاهتا
أداة الدراسة
لتحقيق أىداؼ الدراسة ا١تيدانية اتبعت الباحثتاف أحد األساليب الشائعة ٞتمع البيانات كىو االستبياف ،باعتباره
أداة ٞتمع البيانات ا١تتعلقة ٔتوضوع الدراسة ،عن طريق إعداد استمارة ٬ترم تعبئتها من قبل ا١تستجيب .كقد
إتهت الباحثتاف ألخذ رأم ا١تشرفات الًتبويات ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ حوؿ ٣تاالت
الدراسة (العمليات اإلدارية ،ا١توارد البشرية ،التنظيم اإللكًتكين).
صدؽ أداة الدراسة
ًب حساب صدؽ االستبياف من خبلؿ صدؽ االتساؽ الداخلي ،حيث ًب توزيع االستبانة على عينة استطبلعية
مؤلفة من ( ) 22من ا١تشرفات الًتبويات ،كًب تفريغ إجاباهتم ُب برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوـ االجتماعية
( .)SPSS 17كبعد ذلك ًب حساب معامبلت االرتباط بُت الدرجة الكلية لكل ٣تاؿ من ٣تاالت الدراسة من
خبلؿ درجات الداللة لقيم معامبلت االرتباط .كاٞتدكؿ ( )2يوضح إجراءات حساب صدؽ االتساؽ الداخلي:
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اٞتدكؿ ( )2معامبلت ارتباط بَتسوف لدرجات ٣تاالت الدراسة كقيمة داللتها
المجاَّلت

معامل
اَّلرتباط

قيمة الدَّللة

العمليات اإلدارية

**0.72

0.000

ا١توارد البشرية

**0.62

0.000

التنظيم اإللكًتكين

**0.77

0.000

يتبُت من اٞتدكؿ ( ) 2أف معامبلت ارتباط درجات ٣تاالت درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ
الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ىي معامبلت ارتباط عالية ،كما أهنا دالة إحصائيا عند مستول داللة ( ،)0.01كىذا
يدؿ على أف ٚتيع ىذه آّاالت تتمتع بصدؽ االتساؽ الداخلي.
ثبات األداة
ًب استخراج معامل ثبات األداة باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ  ،Cronbach's Alphaكييظهر اٞتدكؿ ()3

معامبلت الثبات ألداة الدراسة ك٣تاالهتا.

اٞتدكؿ ( )3معامبلت ألفا كركنباخ لثبات االستبانة
المجاَّلت

معامل ألفا كروباخ

العمليات اإلدارية

0.61

ا١توارد البشرية

0.74

التنظيم اإللكًتكين

0.66

الثبات العام (اَّلستبانة

0.87

كلها)

يتضح من اٞتدكؿ ( )3أف معامل الثبات العاـ ألفا كركنباخ بلغ ( ،)0.87كىو معامل ثبات و
عاؿ٦ ،تا يدؿ على
أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات كٯتكن االعتماد عليها ُب التطبيق ا١تيداين للدراسة.
تصحيح األداة (مفتاح التصحيح)
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ًب إعطاء حكم تقوٯتي لدرجة التأثَت لكل عبارة من عبارات االستبانة ،كلكل ٣تاؿ من ٣تاالهتا باعتماد
ا١تتوسطات اٟتسابية لكل عبارة ،كا١تتوسطات ا١توزكنة لكل ٣تاؿ [ا١تتوسط ا١توزكف= ٣تموع متوسطات عبارات
ا﵀ور/عدد عبارات ا﵀ور] ،كذلك كفق مفتاح التصحيح اآلٌب الذم اعتمد ْتساب طوؿ الفئة كفق القانوف التإب:
[طوؿ الفئة= ا١تدل/عدد الفئات]
اٞتدكؿ ( )4مفتاح تصحيح أداة الدراسة (االستبانة)
طوؿ ا٠تلية
من 1.8 - 1

الوزف النسيب ا١تقابل

درجة

لو

ا١توافقة

من %36 -
%20

أكرب من - 1.8

أكرب من %52 -

2.60

%36

أكرب من - 2.60

أكرب من %68 -

3.40

%52

أكرب من - 3.40

أكرب من %84 -

4.20

%68

أكرب من 5 - 4.20

قليلة جدان
قليلة
متوسطة
كبَتة

أكرب من %100 -

كبَتة

%84

جدان

نتائج البحث كمناقشتها
النتائج ا١تتعلقة بالسؤاؿ األكؿ كمناقشتها :ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ العمليات اإلدارية ُب مكتب
اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات؟
لئلجابة على السؤاؿ األكؿ ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجابات (أفراد
الدراسة) عن كل عبارة من عبارات ٣تاؿ (العمليات اإلدارية) كفق الًتتيب التنازٕب ،كاٞتدكؿ ( )5يوضح ذلك:
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اٞتدكؿ ( )5ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية كالرتب ّٓاؿ العمليات اإلدارية ()N=177
العبارة

الرقم

المتوسط

اَّلنحراف

الر

الحسابي

المعياري

تبة

درجة الممارسة

تط ػػور تطبيق ػػات اإلدارة اإللكًتكني ػػة ٔت ػػا ٮت ػػدـ
4

أىداؼ العملية التعليمية ضمن توجهات رؤية

3.32

1

1.038

متوسطة

ََِّ
تعم ػػل عل ػػى ٖتقي ػػق الس ػػرعة كا١تركن ػػة ُب تق ػػدًن
2

ا٠تػػدمات اإللكًتكنيػػة للطلبػػة كالكػػادر اإلدارم

3.29

2

0.960

متوسطة

فيها.
5
1
3

تطبق التخطيط السليم لعملية التحوؿ لػئلدارة
اإللكًتكنية ضمن نظاـ رقمي شامل.
ت ػ ػػوفر البيان ػ ػػات كا١تعلوم ػ ػػات كتتيحه ػ ػػا ٞتمي ػ ػػع
ا١تستويات اإلدارية ضمن شبكة ا١تعلومات.
توظ ػ ػ ػػف األس ػ ػ ػػاليب اإلش ػ ػ ػرافية الرقمي ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػػيت
تساعد ُب ٖتقيق أىدافها.
المتوسط الموزون

3.23
3.19
3.14
3.23

3

1.033

4

1.121
1.081
1.521

5
-

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتضح من اٞتدكؿ (َّ )5
أف ا١تتوسط اٟتسايب الستجابات عينة الدراسة عن عبارات ٣تاؿ العمليات اإلدارية قد
بلغ ( ،)3.33كا٨تراؼ معيارم ( ،)1.521كىو يقع ُب درجة تطبيق متوسطة ،كفق ا﵀ك ا١تعتمد ُب اٞتدكؿ
( ،)4كتراكحت ا١تتوسطات اٟتسابية لعبارات ىذا آّاؿ ما بُت ( ،)3.32 – 3.14بُت أدىن كأعلى متوسط
حسايب ،ككانت استجابات أفراد الدراسة ضمن نسبة مئوية تًتكاح بُت(%68 - %52).
كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة إٔب إدراؾ ا١تشرفات الًتبويات ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ أل٫تية
توافق تطبيقات اإلدارة اإللكًتكنية مع ٚتيع اللوائح كاألنظمة من خبلؿ اختيار أساليب كمعايَت التطبيق ا١تناسب
| 259

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

٢تا؛ كىذا بطبيعة اٟتاؿ يزيد من اٟتاجة إلعادة ٖتديث كتطوير الربامج كتصميم برامج ٗتدـ ٚتيع متطلبات اللوائح
التنظيمية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ،كما ٯتكن إرجاع ىذه النتيجة إٔب ٤تاكلة ا١تشرفات
للحد من اإلجراءات البَتكقراطية كالركتينية ا١تعيقة لتقدًن ا٠تدمات ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة
تبوؾ ،حيث إف تطبيق أساليب اإلدارة اإللكًتكنية يؤدم بالنتيجة إٔب تطوير كتبسيط اإلجراءات كخطوات العمل
كالتخلص من الركتُت اليومي .كيوضح الشكل ( )2متوسطات عبارات ٣تاؿ العمليات اإلدارية بيانيان:

الشكل ( )2متوسطات عبارات ٣تاؿ العمليات اإلدارية
النتائج ا١تتعلقة بالسؤاؿ الثاين كمناقشتها :ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ ا١توارد البشرية ُب مكتب
اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات؟
لئلجابة على السؤاؿ الثاين ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجابات (أفراد
الدراسة) عن كل عبارة من عبارات ٣تاؿ ( ا١توارد البشرية ) كفق الًتتيب التنازٕب ،كاٞتدكؿ ( )6يوضح ذلك:
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اٞتدكؿ ( )6ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية كالرتب ّٓاؿ ا١توارد البشرية ()N=177
العبارة

الرقم

المتوسط

اَّلنحراف

الر

الحسابي

المعياري

تبة

درجة الممارسة

ترشػػح ا١تشػػرفات القائمػػات علػػي متابع ػة عمػػل
 10اإلدارة الرقميػ ػ ػ ػػة ُب مكتػ ػ ػ ػػب االش ػ ػ ػ ػراؼ كفػ ػ ػ ػػق

3.34

1.209

1

متوسطة

معايَت ٤تددة
8
7
9
6

تطبق برامج فعالة لتدريب ا١تسػتمر للمشػرفات
ُب على تقنيات اإلدارة اإللكًتكنية
تش ػػًتؾ كزارة التعل ػػيم م ػػع ا١تش ػػرفات ُب كض ػػع
األىداؼ ا١تتعلقة باإلدارة اإللكًتكنية
تقػ ػ ػػدـ اٟت ػ ػ ػوافز ا١تادي ػ ػ ػػة كا١تعنوي ػ ػ ػػة للمش ػ ػ ػػرفات
ا١تتميزات ُب اٟتاسب كاإلدارة اإللكًتكنية
تلػػزـ ا١تش ػػرفات باجتي ػػاز دكرة قي ػػادة اٟتاس ػػوب
الدكلية )(ICDL
المتوسط الموزون

3.32

1.377

2

متوسطة

3.28

1.159

3

متوسطة

2.57

1.317

4

قليلة

2.52

1.317

5

قليلة

3.01

1.382

-

متوسطة

يتضح من اٞتدكؿ (َّ )6
أف ا١تتوسط اٟتسايب الستجابات أفراد الدراسة عن عبارات ٣تاؿ ا١توراد البشرية قد بلغ
( ،)3.01كا٨تراؼ معيارم ( ،)1.382كىو يقع ُب درجة تطبيق متوسطة ،كفق ا﵀ك ا١تعتمد ُب اٞتدكؿ (،)4
كتراكحت ا١تتوسطات اٟتسابية لعبارات ىذا آّاؿ ما بُت ( ،)3.34 - 2.52بُت أدىن كأعلى متوسط حسايب،
ككانت استجابات أفراد الدراسة ضمن نسبة مئوية تًتكاح بُت (.)52% - 68%
كتعزك الباحثتاف ىذه النتيجة إٔب أف ا١تشرفات ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ يدركن أف ترشيح
ا١تشرفات ا١تؤىبلت لتطبيق اإلدارة اإللكًتكنية القادرات على التعامل اإلدارم الرقمي يى َّن العنصر األىم ُب التحوؿ

٨تو اإلدارة اإللكًتكنية كىذا ما أشارت إليو رؤية ا١تملكة ََِّ ُب متطلباهتا ٨تو تطوير العملية التعليمية كربطها
| 261

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

بنظم ا١تعلومات ،كما ترجح الباحثتاف ىذه النتيجة إٔب أف ا١تشرفات يدركن أف دكرة قيادة اٟتاسوب الدكلية
()ICDLتيعترب إحدل ا٠تطوات ا١تهمة ُب تيسَت األعماؿ اإللكًتكنية كرفع مستول ا١تعرفة بتقنية ا١تعلومات
كإتقاف مهارات استخداـ اٟتاسب اآلٕب كتطبيقاتو ،لكوهنا تضمن أف تكوف ا١تشرفة على معرفة تامة باستخداـ
شبكة اإلنًتنت ،كالربيد اإللكًتكين كمعاٞتة الكلمات ،باستخداـ الرب٣تيات ا١تتعارؼ عليها .كىذا يفسر
استجابتهن بدرجة قليلة .كيوضح الشكل ( )3متوسطات عبارات ٣تاؿ ا١توارد البشرية بيانيان:

الشكل ( )3متوسطات عبارات ٣تاؿ ا١توارد البشرية
النتائج ا١تتعلقة بالسؤاؿ الثالث كمناقشتها :ما درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب ٣تاؿ التنظيم اإللكًتكين ُب
مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ ُب ضوء رؤية ا١تملكة ََِّ من كجهة نظر ا١تشرفات الًتبويات؟
لئلجابة على السؤاؿ الثالث ًب حساب ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجابات (أفراد
الدراسة) عن كل عبارة من عبارات ٣تاؿ ( التنظيم اإللكًتكين ) كفق الًتتيب التنازٕب ،كاٞتدكؿ ( )7يوضح ذلك:
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اٞتدكؿ ( )7ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية كالرتب ّٓاؿ التنظيم اإللكًتكين ()N=177
الرقم
11
12
13
14

العبارة
ت ػ ػػوفر البني ػ ػػة التحتي ػ ػػة ا١تبلئم ػ ػػة لتطبيػ ػ ػق اإلدارة
اإللكًتكنية (حاسبات -شبكات – خوادـ)
تطبػػق آليػػات كأ٪تػػاط العمػػل الرقمػػي الفػػورم
)(online
ت ػػوفر الػ ػربط الش ػػبكي لتق ػػدًن خ ػػدمات تتص ػػل
بالعلمية التعليمية.
توظػػف ب ػرامج قواعػػد البيانػػات كربنػػامج ن ػور-
فارس -تكامل –تكافل

المتوسط

اَّلنحراف

الر

الحسابي

المعياري

تبة

3.31
3.29

1.118
1.072

1
2

درجة الممارسة
متوسطة
متوسطة

3.25

1.086

3

متوسطة

3.19

1.162

4

متوسطة

تستخدـ كسػائط لتخػزين البيانػات كا١تعلومػات
 15كاسػػًتجاعها مثػػل األق ػراص الضػػوئية كبطاقػػات

3.17

1.251

5

متوسطة

الذاكرة
المتوسط الموزون

3.24

1.207

-

متوسطة

يتضح من اٞتدكؿ (َّ )7
أف ا١تتوسط اٟتسايب الستجابات أفراد الدراسة عن عبارات ٣تاؿ التنظيم اإللكًتكين قد
بلغ ( ،)3.24كا٨تراؼ معيارم ( ،)1.207كىو يقع ُب درجة تطبيق متوسطة ،كفق ا﵀ك ا١تعتمد ُب اٞتدكؿ
( ،)4كتراكحت ا١تتوسطات اٟتسابية لعبارات ىذا آّاؿ ما بُت ( ،)3.31 – 3.17بُت أدىن كأعلى متوسط
حسايب ،ككانت استجابات أفراد الدراسة ضمن نسبة مئوية تًتكاح بُت (.)%68 - %52
كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة إٔب أف ا١تشرفات ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ يدركن أف اإلدارة
اإللكًتكنية تتطلب كجود بنية تنظيمية حديثة كمرنة ،إٔب جانب كجود بنية شبكية تستند إٔب قاعدة تقنية
كمعلوماتية متطورة  ،كثقافة تنظيمية تتمحور حوؿ ا١تبادرة ُب األداء كإ٧تاز األعماؿ بكفاءة كفاعلية ،كما ٖتتاج إٔب
التطوير كالتغيَت كالتعامل بكفاءة مع تقنية ا١تعلومات كإعادة ىندسة البيئة التنظيمية بشكل مستمر .كيوضح
الشكل ( )4متوسطات عبارات ٣تاؿ التنظيم اإللكًتكين بيانيان:
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الشكل ( )4متوسطات عبارات ٣تاؿ التنظيم اإللكًتكين
النتائج المتعلق بالسؤال الرابع ومناقشتها :ىل ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة
) (α ≥ 0.05بُت استجابات أفراد العينة (ا١تشرفات الًتبويات) حوؿ درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب
اإلشراؼ الًتبوم ٔتدينة تبوؾ تعزل ١تتغَت ا١تؤىل العلمي؟
لئلجابة على السؤاؿ الرابع ًب استخداـ اختبار (١ )t-testتعرفة الفركؽ بُت متوسط استجابات أفراد عينة
الدراسة كفق ا١تقياس كما يبُت اٞتدكؿ (: )8
الجدول ( )8نتائج تحليل اختبار  T- Testبين استجابات أفراد عينة تبعاً لمتغير المؤىل العلمي
()N=177

المقياس

ا١تقياس
ككل

المؤىل
العلمي

المتوسط
العدد

الحسا
بي

اَّلنحراف

قيمة

المعياري

( )T

بكالوريوس 24.08 96

82.1

22.62 81

65.1

أعلى من
بكالوريوس

درجة
الحر

الدَّللة القرار

ية

0.462 175 0.716

غَت
دالة
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تشَت النتائج الواردة ُب اٞتدكؿ ( )8أف قيمة ( )Tبلغت ( )0.716كىي قيمة غَت دالة عند مستول الداللة
( ،)0.05حيث كانت تلك القيمة االحتمالية > ( ،)0.05كبذلك نقوؿ ال يوجد فركقان ذات داللة إحصائية

عند مستول الداللة ) (α ≥ 0.05بُت استجابات أفراد العينة (ا١تشرفات الًتبويات) حوؿ درجة تطبيق اإلدارة

اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ تيعزل ١تتغَت ا١تؤىل العلميُّ ،
كمرد ذلك أنَّو ي
يوجد توجوه
كاح هد لدل ا١تشرفات ٨تو أ٫تية تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ،كما أف إدراؾ ا١تشرفات أل٫تية أف تسعى مكاتب
اإلشراؼ الًتبوم للوصوؿ ١تتطلبات ٣تتمع ا١تعرفة ُب ضوء رؤية ا١تملكة ََِّ ،حىت يتم تطوير العملية التعليمية
كٖتديثها ،كىذا بطبيعة اٟتاؿ ال يرتبط ٔتستول ا١تؤىل العلمي فهو يدخل ُب دائرة اىتماـ كل مشرفة تربوية بغض
النظر عن ا١تؤىل العلمي.
النتائج المتعلق بالسؤال الخامس ومناقشتها :ىل ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة
) (α ≥ 0.05بُت استجابات أفراد العينة (ا١تشرفات الًتبويات) حوؿ درجة تطبيق اإلدارة اإللكًتكنية ُب مكتب
اإلشراؼ الًتبوم ٔتدينة تبوؾ تعزل ١تتغَت سنوات ا٠تربة ُب العمل؟

لئلجابة على السؤاؿ ا٠تامس ًب استخداـ اختبار ٖتليل التباين األحادم ()One Way ANOVA
١تعرفة الفركؽ بُت متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة على ا١تقياس ،ككانت النتائج كما يبُت اٞتدكؿ (:)9
الجدول ( )9نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAتبعاً لمتغير سنوات الخبرة
في العمل ()N=177

المقياس

سنوات
الخدمة

العدد

المتوسط

اَّلنحراف

قيمة

درجة

الحسابي

المعياري

()F

الحرية

الدَّللة

القرار

من  5سنوات
إٔب 10
ا١تقياس

سنوات

ككل

من  11سنة
– إٔب 20

72

19.66

1.52
4.509

63

21.37

174

 *0.021دالة

2.01

سنة
من  21فأكثر

42

22.98

1.53
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تشَت النتائج الواردة ُب اٞتدكؿ ( )9أف قيمة ( )Fبلغت ( ،)4.509كىي قيم دالة عند مستول الداللة
( ،)0.05حيث كانت تلك القيمة االحتمالية < ( ،)0.05كبذلك نقوؿ بوجود فركقان ذات داللة إحصائية
عند مستول الداللة ) (α ≥ 0.05بُت استجابات أفراد العينة (ا١تشرفات الًتبويات) حوؿ درجة تطبيق اإلدارة
اإللكًتكنية ُب مكتب اإلشراؼ الًتبوم للبنات ٔتدينة تبوؾ تيعزل ١تتغَت سنوات ا٠تربة ُب العمل ،ك١تعرفة إتاه ىذه

الفركؽً ،ب استخداـ اختبار شيفيو ( ،)Scheffeكونو ٭تتوم على أكثر من مستول ،كالعينات ٥تتلفة ُب
اٟتجم ،ككوف اختبار شيفيو أكثر حساسية للفركؽ اٟترجة بُت ا١تتوسطات ،كاٞتدكؿ ( )10يوضح ذلك.

الجدول ( )10نتائج اختبار شيفيو ( )Scheffeللمقارنات البعدية حسب متغير سنوات الخبرة
()N=177
أبعاد
المقياس

سنوات الخبرة

من  5سنوات إٔب
العمليات
اإلدارية

 10سنوات
من  11سنة – إٔب
 20سنة
من  21فأكثر
من  5سنوات إٔب

ا١توارد
البشرية

 10سنوات
من  11سنة – إٔب
 20سنة
من  21فأكثر

المتوسط
الحسابي

24.76
23.39
24.89
19.22
18.17
19.99

الفروق بين المتوسطات الحسابية
حسب سنوات الخبرة
من  5إٔب 10
1.22

من  21فأكثر
-0.45

-----*-1.39
------0.82

-----*-1.24

------0.49
------

------
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من  5سنوات إٔب
التنظيم
اإللكًتكين

 10سنوات
من  11سنة – إٔب
 20سنة
من  21فأكثر

22.47
21.34
22.89

-2.52

*-3.21

-----1.42
------

------

* دال إحصائياً
يتضح من الجدول ( ،)10وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسط استجابات
ذوات سنوات الخبرة من  5إلى 10سنوات ،وذوات سنوات الخبرة من  21سنة فأكثر ،وكانت الفروق
لصالح ذوات الخبرة األكثر على مجاَّلت العمليات اإلدارية ،الموارد البشرية ،التنظيم اإللكتروني.
ويتضح أيضاً أن ىذه الفروق دالة إحصائيااً بين متوسط استجابات ذوات الخبرة من  21سنة وأكثر ومن
لديهن سنوات خبرة من  5إلى 10سنوات ،وكانت الفروق لصالح ذوات الخبرة األكثر على مجال
العمليات اإلدارية.
وتعزو الباحثتان ىذه النتيجة إلى أن ذوات الخبرة األكثر في العمل لديهن معرفة وإطالع وإدراك بأىمية
اإلدارة اإللكترونية ،نتيجة ممارستهن األكثر في العمل ،وحساسيتهن لمشكالت العمل ،كذلك سنوات
الخبرة األكثر جعلت البيئة التربوية والتعليمية تفرض عليهن التغيير و التحسين المستمر من اجل خلق
روح التنافس لالرتقاء باَّلداء الوظيفي للمشرفات التربويات في إدارة تعليم تبوك للبنات.
توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توصي الباحثتان بعدد من التوصيات متمثلة في اآلتي:
 .1تفعيل متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مكتب اإلشراف التربوي للبنات بمدينة تبوك من
خالل توظيف متطلباتها وعناصرىا.
 .2اَّلعتماد على إجراءات عملية تُسهل تطبيق اإلدارة اإللكترونية في مكتب اإلشراف التربوي
للبنات بمدينة تبوك.
 .3تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة في مجال اإلدارة اإللكترونية للمشرفات التربويات نظرياً
وتطبيقياً.
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 .4نشر الثقافة المهنية اإللكترونية بين منسوبي التعليم.
 .5اعتماد استخدام التقنية شرطًا من شروط تعيين المشرفات الجدد ،إذ يساىم ذلك في سرعة
إنجاز األعمال اإلدارية .
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نموذج مقترح لتطبٌق الواقع االفتراضً باستخدام الجواالت األفتراضٌة فً ضوء
مستحدثات تقنٌات التعلٌم
عبَت صاّب ٛتود اٟتسن



مقدمة البحث
اثبتت الدراسات اليت اجريت عن استخداـ الواقع االفًتاضي ُب ٣تاؿ التعلم ،اف التعلم ُب الواقع
االفًتاضي عمليو ذات معٌت تزيد من مشاركو ا١تتعلم كٕتعل التعلم أكثر متعو ،ككلما كاف ا١تتعلم مشاركان بفاعليو
كمنغمسان بالتعلم ،كبعيدا عن ا١تشاكل ا﵀يطة بو اك ام امر فاف ذلك يزيد من دافعيتو كمتعتو .كجرت ْتوث
العلماء كمراكز البحث على الوجود اك (اٟتضور اك التواجد) عن بعد  Telepres enceكيشار اليو احيانا
على اهنا ىو الواقع االفًتاضي كىي اٟتالة اليت يكوف فيها ا١تستخدـ مغموران أك منغمسا ُب بيئة بعيده ،كىي اٟتالة
ا١تفيدة ايضا ُب التحكم ُب الركبوت عن بعد ،Telepresenceكاليت يتم فيها التحكم ُب الركبوت ا١توجود

على مسافة ،كاليت تكوف فيها ا١تعرفة عما ٭تدث حوؿ ىذا الركبوت حرجو كبالغة األ٫تية.240

كالواقع االفًتاضي ٔتصطلح (جاركف ال نَت) عآب بديل يتشكل ُب ذاكره اٟتاسبات ألنشاء حاليت من
التواجد االفًتاضي كيعمل الواقع االفًتاضي على نقل الوعي البشرم أب بيئة ٖتاكي الواقع بالصوت كالصورة

كاللمس اك غَتىا من اٟتواس كىي شكل من اشكاؿ التفاعل بُت االنساف كاٟتاسب ُب بيئة ثبلثية االبعاد.241

ىذا ا١تستحدث التكنولوجي كىو الواقع األفًتاضي الذم كاف لو دكر كبَت ُب أف ٭تل بعض مشكبلت
كاقع اٞتوالت األفًتاضية  ،كأف يؤدم دكرة بشكل فعاؿ ُب عملية التعلم  ،كلذا كاف دكر الباحثة ىو تقدًن مقًتح
القياـ باٞتوالت األفًتاضية ُب الدراسات االجتماعية  ،كأف يستحث ا١تؤسسات التعليمية ُب تطبيق الواقع
األفًتاضي كمنها الرحبلت األفًتاضية ٟتل مشكلة عدـ القدرة على الوصوؿ لبعض األماكن أك ا١تواقع التارٮتية أك
اٞتغرافية ،كما تيزكد اٞتوالت اال فًتاضية عرب التكنولوجيا ا١تدرسة بالفرصة الستخداـ ادكات التكنولوجيا لتفادم
بعض ا١تشكبلت اليت تعًتض الرحبلت اٟتقلية اٟتقيقية مثل عامل الوقت كتعقيدات السفر كالتكلفة كنقص
الدعم االدارم كقضايا االعتمادية.242

كما يظهر ُب ىذا النوع من التفاعل التكنولوجي اثاره اٟتواس كالسرعة ا١تدركة كاٟتضور االليكًتكين

كا١تركنة ُب الوقت كادكار ا١تشاركة.243

 معلمة الدراسات االجتماعية ا١تملكة العربية السعودية  -منطقة الرياض مدارس الرياض األىلية
 240تكنولوجيا الواقع األفًتاضي ،عبد اٟتميد بسيوين ،دار النشر للجامعات ،ص10
 241كيف تعيش اٟتياة الثانية ُب العآب األفًتاضي ،عبد اٟتميد بسيوف ،دار النشر للجامعات ،ص 10
 242أسًتاتيجيات التعلم النشط مناؿ حسن رمضاف ،ط ،1شركة دار األكادٯتيوف للنشر ،االردف54 ،ص
 243الرأم العاـ ُب الواقع األفًتاضي كقوة التعبئة االفًتاضية٤ ،تمد مصطفى رفعت ،العريب للنشر كالتوزيع ،ط ،2018 ،1ص114
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كبا١تقابل تظهر بعض الصعوبات كا١تشكبلت ،فهناؾ ا٠تلط ُب فهم ا١تصطلحات فيما ٮتص الواقع
األفًتاضي  ،بُت مصطلح اٞتوالت البانورامية كاٞتوالت االفًتاضية كجولة الواقع االفًتاضي ،كجولة كويك تاًن

،كجولة  360درجة.244كاالمر اآلخرىي ا١تشكبلت ا١تادية ُب عدـ قدرة بعض األفراد على امتبلؾ اٟتواسيب

لضعف الناحية االقتصادية  ،أما الفسيولوجية فهي مشكبلت اليت تصيب الفرد عند التعرض للواقع االفًتاضي
منها اجهاد العُت أما ا١تشكبلت األخرل فتتمثل ُب نقص التدريب  ،كعدـ فهم متطلبات عمل البيئات
االفًتاضية كآلية استخدامها .
مشكلة البحث:
اظهرت الدراسات كالبحوث السابقة كتعامل الباحثة ميدانيان ُب ٣تاؿ تطبيقات تقنيو التعليم أف ىناؾ
مشكبلت متعددة تعوؽ تفعيل نظم الرحبلت االفًتاضية ُب العملية التعليمية كتؤثر ُب فعاليتها ،كتعوؽ ٖتقيق
اىدافو ،بعضها ٘تويلي مرتبط التكلفة ا١تادية للشراء أجهزة اٟتواسيب اك أجهزة كبر٣تيات تصميمية كبعضها
تدريب خاص بالقصور ُب اعداد مصممُت الرب٣تيات التعليمية  ،كقصور ُب منظومو التدريب كالتصميم ُب ٣تاؿ
الرب٣تيات التعليمية كالبعض االخر فسيولوجي ك نفسي كاجتماعي مرتبط با١تشارؾ كتأثَت تكنولوجيا الواقع
االفًتاضي عليو.
ٖتديد مشكلة البحث
ٖتديد مشكلة البحث ُب السؤاؿ التإب :ما ىو النموذج ا١تقًتح لتطبيق اٞتوالت االفًتاضية باستخداـ
الواقع االفًتاضي ُب ضوء مستحدثات تقنيات التعليم
كٯتكن اإلجابة عليها من خبلؿ اإلجابة عن األسئلة التأليو:
 .1كيف يتم تطبيق اٞتوالت األفًتاضية عرب الويب.
 .2كيف سيساىم النموذج ُب فاعلية اٞتوالت األفًتاضية عرب الويب.
 .3كيف سيحسن النموذج ا١تهارات كالكفايات لدل الطبلب ُب مواد الدراسات االجتماعية.
 .4ما أثر توظيف النموذج ا١تقًتح ُب تطبيق اٞتوالت األفًتاضية على ٖتصيل طبلب ا١ترحلة الثانوية
للجوانب ا١تعرفية كإكسأّم اٞتوانب األدائية ١تهارة تصميم ا١تشاريع األفًتاضية.

٤ 244تمود ٛتيد ،فاعلية اٞتوالت االفًتاضية القائمة على النص كالصورة ُب تنمية ٖتصيل طبلب تكنولوجيا التعليم ُب مقرر مراكز مصادر التعليم
كإتاىاهتم ٨تو تلك اٞتوالت .تكنولوجيا الًتبية – دراسات كْتوث :اٞتمعية العربية لتكنولوجيا الًتبية ،2017 ،ص89
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أىداؼ البحث
يهدؼ البحث اٟتإب أب طرح فكره اٞتوالت االفًتاضية عرب جوجل إيرثُ Google Earthب
ا١تستخدـ ُب توظيف الواقع االفًتاضي التعليمي كيتم ذلك من خبلؿ ٖتديد االىداؼ التالية:
ٖ -1تديد مشكبلت اٞتوالت التعليمية ُب مادة الدراسات االجتماعية كاليت ٭تاكؿ الباحثة اٟتديث عنها
كعبلجها.
 -2كضع معايَت تصميم مشاريع اٞتوالت االفًتاضية على قوقل إيرث ُGoogle Earthب ضوء
ا١تستحدثات التكنولوجية.
 -3بناء ٪توذج ٭تقق مع ظم خصائص الواقع االفًتاضي كُب نفس الوقت ٭تاكؿ عبلج بعض مشاكلو ُب
ضوء ا١تستحدثات التكنولوجية.
 -4التوصل لبلسًتاتيجية ا١تتناسبة مع تطبيق اٞتوالت األفًتاضية ُب اٟتصو الدراسية.
ٕ -5تربو النظاـ ا١تقًتح القائم على ٪توذج اٞتوالت األفًتاضية على قوقل إيرثGoogle Earth
كالتأكد من فاعليتو على زيادة التحصيل كتنميو مهارات التعلم ككفاياهتا للطبلب.
تتضح ا٫تيو البحث ُب النقاط التالية:
 -1عبلج ا١تشكبلت اليت ٖتد كتعوؽ ٖتقيق اىداؼ االستفادة من تكنولوجيا اٞتوالت االفًتاضية ُب
العملية التعليمية كٔتا ٭تقق ٥ترجات التعلم.
 -2السعي ١تواكبو ا١تستحدثات التكنولوجية ا٠تاصة بالرحبلت االفًتاضية كا١تهملة ُب العآب العريب.
 -3توجيو نظر متخذم القرار كا١تسئولُت كالقائمُت على لؤلمور اليت تعوؽ تطبيق تكنولوجيا الواقع
االفًتاضي كمنها الرحبلت االفًتاضية.
 -4الوقوؼ على اىم اسباب عدـ انتشار ا١تشاريع القائمة على الرحبلت األفًتاضية عرب قوقل
إيرث ُGoogle Earthب ا١تدارس السعودية.
 -5النجاح ُب نقل كاقع ا١تعرفة ُب إدارة ا١تشاريع الطبلبية عرب قوقل إيرث إٔب كاقع التدريب اٞتماىَتم
عرب دكرة تصميم الرحبلت األفًتاضية عرب قوقل إيرث بالتعاكف مع مطورم قوقل بالسعودية.
حدكد البحث:
 -1حدكد بشرية٣ :تتمع البحث ىم طالبات الصف الثاين عشر ،للعاـ الدراسي -القسم الدكٕب-
 1441ككانت العينة (إناث).
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 -2حدكد موضوعيةً :ب ٖتديد ا١تستويات ا١تعرفية ا١ترتبط با١تهارات البلزمة للتعامل مع بيئات الواقع
االفًتاضي ،كما تناكؿ الباحثة ا١تشكبلت اليت تواجو اٞتوالت األفًتاضية ١تادة الدراسات االجتماعية مقارنة مع
بيات الواقع األفًتاضي ا١تلخصة للرحبلت األفًتاضية عرب قوقل إيرث.
 -3حدكد مكانية :اقتصر البحث على برنامج جوجل إيرث ،Google Earthباعتباره برنامج
٣تاين ،مرتبط بشركة قوقل كانتشاره كباعتباره تطبيق جديد للواقع االفًتاضي عرب الرحبلت األفًتاضية.
 -4حدكد زمانية :التطبيق ُب العاـ الدراسي  ، 2020خبلؿ أربعة أسابيع.
عينة البحث:
تكونت عينو الدراسة من  60طالبو ،من طالبات ا١ترحلة الثانوية ،القسم الدكٕب  ،للصف اٟتادم عشر
 ،كًب التطبيق ُب مادة الدراسات االجتماعيةُ ،ب كحده االقليات اإلسبلمية ُب العآب حيث ًب شرح موضوعُت ٫تا
(األهقليات ا١تسلمة ُب أفريقيا-األقليات ا١تسلمة ُب آسيا) بطريقة العركض التقدٯتية ا١تدعومة بالصور ٍب على نفس
الطالبات ًب شرح موضوع (األقليات ا١تسلمة ُب آكركبا ) بطريقة اٞتوالت األفًتاضية على قوقل إيرث ً،ب شرح
اىداؼ ىذه اٞتوالت األفًتاضية التعليمية كإجراءات عملية التطبيق كاآلثار اليت ستبلحظ عند التعرض للجوالت
االفًتاضية جوجل إيرث ،الحظت الباحثة أف ٚتيع ا١تشاركات كانت استجاباهتم جيدة مع التصميم التفاعلي
للجوالت االفًتاضية .كالتفاعل كاال٧تذاب للربنامج من الطالبات ،ماعدا غياب أكثر من 7طالبات ،كتسرب 3
طالبات أثناء فًتة التطبيق كًب استبعادىم من الدراسة.
أدكات الدراسة:
أما أدكات الدراسة فشملت ما يلي:
أ -أدكات البناء:
 .1قائمة ٔتشكبلت الواقع األفًتاضي.
 .2قائمة ٔتعايَت تصميم كبناء اٞتوالت االفًتاضية على قوقل إيرث.
 .3النموذج ا١تقًتح لتقليص بعض مشكبلت اٞتوالت األفًتاضية.
ب -أدكات القياس:
 .1استبانة التعرؼ على ا٠تربات السابقة لدل الطالبات كآرائهن ُب إدخاؿ نظاـ الرحبلت األفًتاضية عرب
قوقل إيرث.
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 .2بطاقة ٖتديد االحتياجات التدريبية ١تهارات التعامل مع بيئات الواقع االفًتاضية " االنتقاؿ من كاقع
الدرس إٔب كاقع التدريب حيث ًب نقل ىذا التطبيق إٔب دكرة ٚتاىَتية بالتعاكف مع مطورين قوقل
بالسعودية "
 .3قائمة مهارات التعامل مع بيئات الواقع االفًتاضي.
4 .4قائمة معايَت تقييم اٞتوالت األفًتاضية على قوقل إيرث.Google Earth
 .5بطاقة مبلحظة اٞتانب ا١تهارم من ا١تهارات اليت تكتسبها الطالبة من تطبيق النموذج.
 .6اختبار ٖتصيلي لقياس اٞتانب ا١تعرُب من ا١تهارات اليت تكتسبها الطالبة من تطبيق النموذج ا١تقًتح.
أ٫تية البحث:
 .1التوظيف الفاعل ١تستحدث تكنولوجيا التعليم كا١تواقع اإللكًتكنية ُب تنمية دافع التعلم كٖتقيق الكفاءة
التعليمية.
 .2قد يساعد ىذا البحث ُب توجيو نظر القائمُت على تدريس مادة الدراسات االجتماعية ُب كحدة
األقليات اإلسبلمية بضركرة مراعاة استخداـ اٞتوالت االفًتاضي كٖتديدان قوقل إيرث ٖتقيق االىداؼ
ا١ترجوة.
 .3ا١تسا٫تة ُب تقدًن تصميم ٪توذج تعليمي لدمج التقنية ُب التعليم من خبلؿ قوقل إيرث حيث سيعمل
على تنمية ا١تعارؼ كمهارات التفكَت العليا من خبلؿ توظيف اٞتوالت االفًتاضي عرب قوقل إيرث.
 .4يعترب ىذا النموذج ا١تقًتح الذم يوصي باستخداـ قوقل إيرث ُب مادة الدراسات االجتماعية كأداة
جديدة ُب تقنية التعليم من أكائل البحوث حيث أنو خبلؿ ْتثي كدراسيت ألكثر من مرجع كمصدر ٓب
تأٌب على ذكر تصميم ا١تشاريع التعليمية باستخداـ قوقل إيرث كأكتفت باإلشارة إٕب الرحبلت
األفًتاضية ،فهي إما أف تشَت إٕب ا١تتاحف األفًتاضية ،أك تشَت إٕب الواقع االفًتاضية كتطبيقاهتا مثل
الكهف االفًتاضي كخوذة الرأس كالقفاز كغَتىا.
 .5ىذ البحث يعترب إيذانان بتفعيل مواد الدراسات االجتماعية بقسميها التاريخ كاٞتغرافية بصورة أقرب للواقع
من خبلؿ استخداـ التقنية التفاعلية األفًتاضية اٟتديثة من خبلؿ قوقل إيرث.
 .6ىذا البحث ًب إعداده بعد أف ًب تطبيقو على الطالبات كحقق ٧تاحان مبهرا ٍب نقل إٕب آّتمع بعد ذلك
من خبلؿ التعاكف مع مطورم سحابة قوقل ُب ا١تملكة العربية السعوديةُ ،ب منطقة الرياض ُب إعداد
دكرة ٚتاىَتية عن إعداد ا١تشاريع الطبلبية ُب الدراسات االجتماعية باستخداـ قوقل إيرث من خبلؿ
الرابط التإبhttps://youtu.be/HvHB8SDNDqY
 .7أ٫تية ىذا البحث تنطلق من كوف الربنامج ا١تقًتح قابل لتطبيق فكرة التكامل بُت ا١تواد الدراسية ّتوده
عالية.
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 .8أ٫تية ىذا البحث تنطلق من كونو ٭تقق بيئة تفاعلية للطالبْ ،تيث يصل إٕب مستويات التفكَت العليا ُب
مهارات الربط كاالكتشاؼ كالبحث كالتحليل كالتنبؤ كالتفكَت االبتكارم.
 .9يعترب ىذا البحث كثيق الصلة بتوجهات ا١تملكة العربية السعودية كرؤيتها ٨ 2030تو تعليم رقمي ،ك٨تو
تطبيق التقنية كد٣تها ُب ا١تواد الدراسية.
.يعترب ىذا البحث شاحذان ٢تمم ا١تعلمُت كا١تعلمات ُب كجوب البحث كاالستقصاء عن
.10
مستجدات التقنية ،كاالعتماد على التعلم الذاٌب ،كالتجربة كالتطبيق ُب برا٣تها.
نتائج الدراسة:
ًب توضيح نتائج الدراسة من خبلؿ االجابة على األسئلة مشكلة الدراسة:
كيف سيتم تطبيق اٞتوالت األفًتاضية بواسطة برنامج قوقل إيرث ُب مادة الدراسات االجتماعية عرب
الويب.
كيكوف ذلك من خبلؿ اختيار الدرس ا١تناسب كاالسًتاتيجية ا١تناسبة ،إٕب جانب ضركرة صياغة
األىداؼ ٔتهارات التفكَت العليا ،كٖتديد اٞتزء الذم سيتم فيو تطبيق ا١تشاريع التعليمية عرب قوقل إيرث ،إٕب
جانب ضركرة التدرب على صياغة ا١تشاريع التعليمية على قوقل إيرث كاختيار ا٠تارطة ا١تناسبة ١توضوع الدرسٍ ،ب
دعمها كتعزيزىا بالصور كاألفبلـ كالتحديد على الواقع االفًتاضي 3Dعرب ا٠تطوط ا١تكانية اليت يسهل مشاىدهتا
عرب قوقل إيرث.
ب -كيف سيساىم ٪توذج قوقل إيرث ُب مادة الدراسات االجتماعية ُب فاعلية اٞتوالت األفًتاضية عرب
الويب.
عرب تطبيق ٪توذج ا١تشاريع التعلمية من ا١تعلمُت كا١تعلمات اليت سيساىم ُب صياغة األىداؼ بكفاءة
كفاعليو بكوهنا ٖتاكي الواقع كتساىم ُب رفع الكفاية العلمية بأىدافها ذات مهارات التفكَت العليا ،إٕب جانب
النهوض بتفسَت ا١تصطلحات اٞتغرافية كالتارٮتية على أرض الواقع االفًتاضي دكف اٟتاجة إٕب االستدالؿ بالرموز
اٞتغرافية أك التارٮتية.
ج -كيف سيحسن ٪توذج قوقل إيرث ا١تهارات كالكفايات لدل الطالبات ُب مادة الدراسات
االجتماعية.
من خبلؿ تعزيز الواقع االفًتاضي الذم سيساىم ُب التعلم الذكي ُب بيئة تفاعلية تعليمة.
ما أثر توظيف ٪توذج قوقل إيرث ا١تقًتح ُب تطبيق اٞتوالت األفًتاضية على ٖتصيل الطالبات كإكسأّن
اٞتوانب األدائية كمهارات التفكَت العليا.
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ٖتقيق ا١تستول ا١ترغوب من ا١تهارة بدقة عالية ،تعزز الصور آّسمة اإلدراؾ اٟتسي لعمق كأبعاد
األشياء .تعزيز الطالبات بالتثقيف الرقمي كىو أحد أىداؼ ا١تملكة من خبلؿ رؤية  2030كىي إ٬تاد قطاع
تعليمي يتوافق مع رؤية  ،2030كاليت ٖتمل اسًتاتيجية شاملة لتطوير التعليم ُب ا١تملكة.
خلصت الدراسة:
أب فاعليو برنامج جوجل إيرث  Google Earthا١تقًتح القائم على استخداـ اٞتوالت األفًتاضية ُب
تدريس ماده االجتم اعيات لتنميو ابعاد الثقافة اٞتغرافية كا١تهارات التارٮتية كتعميق مفاىيم ا١تهارات العليا ُب
التفكَت كىو ما ينعكس ا٬تابا على االداء الكلي للمتعلمُت كيؤكد على ا٫تيو توفَت بيئة مناسبو تساعد على ٖتقيق
ىذا ا٢تدؼ من خبلؿ توافر ٗتطيط اٞتيد للمنهج كالدعم ا١تادم كا١تعنوم من جهات االختصاص كالتحفيز
كالتعزيز للمتعلم ُب تقبل التجارب التقنية ذات الواقع االفًتاضي.
الكلمات ا١تفتاحية:
التصميم التعليمي  -الواقع االفًتاضي  -الرحبلت االفًتاضية  -قوقل إيرث  -ا١تشركع التعليمي  -رؤية
ا١تملكة ُب التعليم 2030
ا١تقدمة
يتسم العصر اٟت إب بالتسرع ا١تعرُب ا٢تائل الذم تظهر فيو ا١تعارؼ ُب ٚتيع آّاالت مع إمكانية الوصوؿ
إليها بسهولة ،لقد تغَتت نظرة الًتبويُت ٕتاه استخداـ الكمبيوتر ُب التعليم مع ظهور تقنية اإلنًتنت ،كذلك
لكوف تقنية اإلنًتنت تتميز بعدد كبَت من اإل٬تابيات ،منها تنوع ا١تعارؼ ،كالتحديث ا١تستمر مع إمكانية عرض
ىذه ا١تعارؼ ُب كسائط متعددة ،كالصوت كالصورة الثابتة ا١تتحركة حىت يتناسب مع عدد كبَت من ا١تتعلمُت ،مع

السهولة ٗتطي حاجز الزماف كا١تكاف.245

ك تعترب شبكة اإلنًتنت كسيلة جيدة للمعلمُت كا١تتعلمُت لتقدًن الرحبلت االفًتاضي كاليت توفر الفرص
كا٠تربات اليت يصعب ٖتقيقها بالطريقة التقليدية ككذلك توفر شبكة اإلنًتنت أنواع متعددة من الزيارات كالرحبلت
كاٞتواالت األفًتاضية للًتبية من أ٫تها اٞتوالت االفًتاضي على  Googleإيرث كاليت ٯتكن أف تسهم ُب حل
كثَت من ا١تشكبلت التدريس التقليدم للمقرر الدراسات االجتماعية ،كحدة األقليات ا١تسلمة ُب العآب ،لطالبات
الصف اٟتادم عشر.
ىك٘تد جغرافية ا١تدف الطالبات ٔتعرفة عملية ٔتا فيها ،سواء موقع ا١تدينة كظيفتها كعملية ٪توىا أكفهم
الًتكيب الداخلي ٢تا ،كيؤكد أسلوب البحث ُب جغرافية ا١تدف على ا١توقع اٞتغراُب كانعكاسو على التوزيع البشرم
 245سيد زكؾ٪ ،توذج مقًتح الستخداـ اٞتوالت ا١تتحفية األفًتاضية ُب تنمية ا١تعرفة الفنية لدل الطبلب ا١تعلمُت بشعبة الصناعات ا٠تشبية ،سيد زكؾ،
آّلة العا١تية ُب علوـ األْتاث كالتعليم ،آّلد  ،1العدد ،4ص 193
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لؤلنشطة البشرية ،كما تساىم ُب ٖتديد ا١توانئ سواء كانت موانئ ساحلية أك ٕتارية ،كالتعرؼ على الدكؿ

الوسطى كالدكؿ اٟتديثة كالعواصم القدٯتة كالعليا.246

كلذا كاف من الصعوبة االنتقاؿ بالطالبات بُت القارات كالقبلع كاٟتصوف كا١تدف كا١توانئ ُب كحدة
ا ألقليات ا١تسلمة ُب العآب ،الكتساب ا١تعرفة اٞتغرافية كالتارٮتية على حد سواء ،فكاف الواقع االفًتاضي عرب
الرحبلت األفًتاضية ،ىي الطريق لذلك عرب برنامج قوقل إيرث اصدار قوقل .2020
كيعٌت الواقع االفًتاضي بيئة ٤تاكاة -ثبلثية األبعاد٘-تكن ا١تستخدـ من ٕتربتها كالتعامل معها ،كأهنا عآب
فيزيائي حقيقي ٦تا يسمح بإنشاء تطبيقات إعادة تكوين كعرض اٟتضارات القدٯتة كزياراهتا ،كإٔب كل أ٨تاء العآب،

أك إٕب كل العصور كاألماكن كالفضاء ،247كبناء بيئات افًتاضية للتعليم ُب ٥تتلف آّاالت.

كتعترب اٞتوالت األفًتاضية على قوقل إيرث اختيار جيد ،حيث إمكانية عرض رحبلت ألماكن يصعب
الوصوؿ إليها مثل القارات اما كبعدىا أك خطورة الوصوؿ إليها مثل اٞتزر النائية كما أهنا تنمي التعلم الذاٌب
،كٖتقق مهارات البحث االكتشاؼ لدل ا١تتعلم ،ككذلك إمكانية القياـ ّٔذه الرحلة ُب أم كقت كأم مكاف مع
إمكانية تنفيذى ا ألكثر من مره ،كتوفَت اٞتهد كالوقت كا١تاؿ ،كما أهنا توفر بيئة آمنة ك٦تتعة كجاذبة ،كىي كسيلة
مناسبة للمتعلمُت من ذكم االحتياجات ا٠تاصة ،حيث أهنا تتميز باستخداـ أدكات تقنية مناسبة ُب بيئة تفاعلية
٦،تا يضفي عليها جوان من الواقعية ٔ ،تا ٮتدـ أىداؼ كنواتج التعلم.
اإلحساس ٔتشكلة البحث.
ظهر من خبلؿ خربة الباحثة ا١تيدانية ،حيث الحظػت:
-1أف الطريقة السائدة ُب تدريس الدراسات االجتماعية ىي الطريقة األلقائية أك ا١تناقشة أك العركض
التقدٯتية.
-2أف االىتماـ غالبا ما يوجو إٔب اٞتانب النظرم كصب ا١تعلومات ُب أذىاف الطالبات كبالتإب فإنو
تنمية ا١تعرفة التارٮتية كاٞتغرافية ألداء الطالبات ،يعتمد على اٟتفظ كالتذكر ،كىو معيار للحكم على ٧تاح ا١تتعلم
كتفوقو ٦تا يؤدم إٔب ضعف الدافع ا١تعرُب كغياب جانب االكتشاؼ كالتعلم الذاٌب كمهارات التفكَت العليا.
-3الرغبة ُب توظيف الفصوؿ آّهزة بأجهزة العرض الداتا شو ،كاالستفادة من شبكة اإلنًتنت ا١توجودة
ُب ا١تدرسة.
 -5مقابل الصعوبة ُب تنفيذ الزيارات ا١تتحفية أك الرحبلت التعليمية ،لتحقيق أىداؼ دركس الدراسات
االجتماعية ُب كحدة األقليات ا١تسلمة األمر الذم الداء إٔب ضعف الكفاءة التعليمية.
ٚ 246تاؿ ٛتداف ،جغرافية ا١تدف ،الطبعة الثانية ،ص86
 247عبد اٟتميد بسيوين ،تكنولوجيا كتطبيقات مشركعات الواقع االفًتاضي دار النشر للجامعات ،ص7
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 -6دمج ال تقنية ُب التعليم من خبلؿ االستفادة من الربامج كالتطبيقات آّانية على األنًتنت٠ ،تلق
التفاعل اإل٬تايب ،كتعزيز جانب التعلم االفًتاضي.
مشكلة البحث
كقد ًب ٖتديد مشكلة البحث ُب السؤاؿ التإب :ما ىو النموذج ا١تقًتح لتطبيق اٞتوالت االفًتاضية
باستخداـ الواقع االفًتاضي ُب ضوء مستحدثات تقنيات التعليم
أسئلة البحث:
حاكؿ ىذا البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1كيف سيتم تطبيق اٞتوالت األفًتاضية بواسطة برنامج قوقل إيرث ُب مادة الدراسات االجتماعية عرب
الويب.
 .2كيف سيساىم ٪توذج قوقل إيرث ُب مادة الدراسات االجتماعية ُب فاعلية اٞتوالت األفًتاضية عرب
الويب.
 .3كيف سيحسن ٪توذج قوقل إيرث ا١تهارات كالكفايات لدل الطالبات ُب مادة الدراسات االجتماعية.
 .4ما أثر توظيف ٪توذج قوقل إيرث ا١تقًتح ُب تطبيق اٞتوالت األفًتاضية على ٖتصيل الطالبات كإكسأّن
اٞتوانب األدائية كمهارات التفكَت العليا.
فركض البحث:
أخًتت الفرض غَت ا١توجو كىو" أف ىناؾ عبلقة بُت توظيف الرحبلت األفًتاضية بربنامج قوقل إيرث
كبُت ارتفاع ٖتصيل الطالبات للجوانب ا١تعرفية كإكسأّن اٞتوانب األدائية كمهارات التفكَت العليا".
حدكد البحث:
 -1حدكد بشرية٣ :تتمع البحث ىم طالبات الصف اٟتادم عشر للعاـ الدراسي ،2020القسم
الدكٕب ،ككانت العينة (إناث) كعددىن  60طالبة.
. 2حدكد موضوعيةً :ب ٖتديد مقرر الصف اٟتادم عشر ،كحدة األقليات ا١تسلمة ُب العآب ،مع ٖتديد
ا١تستويات ا١تعرفية ا١ترتبط با١تهارات البلزمة للتعامل مع اٞتوالت األفًتاضية.
كما تناكلت الباحثة ا١تشكبلت اليت تواجو اٞتوالت التعليمية اٟتقيقية ُب مادة الدراسات االجتماعية،
مقارنة مع بيانات اٞتوالت األفًتاضية عرب برنامج قوقل إيرث.
 -3حدكد مكانية :اقتصر البحث على برنامج جوجل إيرث ،Google Earthباعتباره برنامج
٣تاين ،مرتبط بشركة قوقل العا١تية ،إٕب جانب أستقصاده بالدراسة لقلة التطبيقات عليو من قبل ا١تعلمُت ُب الوطن
العريب كباعتبار تطبيق جديد للواقع االفًتاضي عرب الرحبلت األفًتاضية.
 -4حدكد زمانية :العاـ الدراسي  ، 2020خبلؿ أربعة أسابيع .
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عينة البحث:
تكونت عينو الدراسة من  60طالبو ،من طالبات ا١ترحلة الثانوية ،القسم الدكٕب  ،للصف اٟتادم عشر
 ،كًب التطبيق ُب مادة الدراسات االجتماعيةُ ،ب كحده االقليات اإلسبلمية ُب العآب حيث ًب شرح موضوعُت ٫تا
(األهقليات ا١تسلمة ُب أفريقيا-األقليات ا١تسلمة ُب آسيا) بطريقة العركض التقدٯتية ا١تدعومة بالصور ٍب على نفس
الطالبات ًب شرح موضوع (األقليات ا١تسلمة ُب آكركبا ) بطريقة اٞتوالت األفًتاضية على قوقل إيرث ً،ب شرح
اىداؼ ىذه اٞتوالت األفًتاضية التعليمية كإجراءات عملية التطبيق كاآلثار اليت ستبلحظ عند التعرض للجوالت
االفًتاضية جوجل إيرث ،الحظت الباحثة أف ٚتيع ا١تشاركات كانت استجاباهتم جيدة مع التصميم التفاعلي
للجوالت االفًتاضية .كالتفاعل كاال٧تذاب للربنامج من الطالبات ،ماعدا غياب أكثر من 7طالبات ،كتسرب 3
طالبات أثناء فًتة التطبيق كًب استبعادىم من الدراسة.
أما أدكات الدراسة فشملت ما يلي:
أ -أدكات البناء:
 .1قائمة ٔتشكبلت الواقع االفًتاضي.
 .2قائمة ٔتعايَت تصميم كبناء اٞتوالت االفًتاضية على قوقل إيرث.
 .3النموذج ا١تقًتح لتقليص بعض مشكبلت اٞتوالت األفًتاضية.
ب -أدكات القياس:
 .1استبانة التعرؼ على ا٠تربات السابقة لدل الطالبات كآرائهن ُب إدخاؿ نظاـ الرحبلت األفًتاضية عرب
قوقل إيرث.
 .2بطاقة ٖتديد االحتياجات التدريبية ١تهارات التعامل مع بيئات الواقع االفًتاضية
 .3قائمة مهارات التعامل مع بيئات الواقع االفًتاضي.
 .4تصميم خطة درسية الستخداـ الواقع االفًتاضي ُب مادة الدراسات االجتماعية.
 .5قائمة معايَت تقييم اٞتوالت األفًتاضية على قوقل إيرث.Google Earth
 .6بطاقة مبلحظة اٞتانب ا١تهارم من ا١تهارات اليت تكتسبها الطالبة من تطبيق النموذج.
 .7اختبار ٖتصيلي لقياس اٞتانب ا١تعرُب من ا١تهارات اليت تكتسبها الطالبة من تطبيق النموذج ا١تقًتح.

منهج البحث كمتغَتاتو كتصميم الواقع التجرييب:
ينتمي ىذا البحث إٔب نتائج البحوث شبو التجريبية كاليت ٖتدد أثر ا١تتغَت ا١تستقل على بعض ا١تتغَتات
التابعة كًب االعتماد على ا١تنهج الوصفي ُب بناء اإلطار النظرم للبحث كٖتليل الدراسات السابقة.
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متغَتات البحث:
 ا١تتغَت ا١تستقل.
كيشمل برنامج  Googleإيرث مبٍت على كاقع ا١تشاريع التعليمية كزمن التعرض للجوالت االفًتاضية
كتكرار التعرض.
 ا١تتغَتات التابعة.
كتشمل التحصيل ا١تعرُب كا١تهارم للجوالت االفًتاضية عرب قوقل إيرث كاألداء العملي عند تصميم
ا١تشركع التعليمي.

التصميم التجرييب:
تكونت عينو الدراسة من  60طالبو ،من طالبات ا١ترحلة الثانوية ،القسم الدكٕب  ،للصف اٟتادم عشر
 ،كًب التطبيق ُب مادة الدراسات االجتماعيةُ ،ب كحده االقليات اإلسبلمية ُب العآب حيث ًب شرح موضوعُت ٫تا
(األهقليات ا١تسلمة ُب أفريقيا-األقليات ا١تسلمة ُب آسيا) بطريقة العركض التقدٯتية ا١تدعومة بالصور ٍب على نفس
الطالبات ًب شرح موضوع (األقليات ا١تسلمة ُب آكركبا) 248بطريقة اٞتوالت األفًتاضية على قوقل إيرث ً،ب شرح

اىداؼ ىذه اٞتوالت األفًتاضية التعليمية كإجراءات عملية التطبيق كاآلثار اليت ستبلحظ عند التعرض للجوالت
االفًتاضية جوجل إيرث ،الحظت الباحثة أف ٚتيع ا١تشاركات كانت استجاباهتم جيدة مع التصميم التفاعلي
للجوالت االفًتاضية .كالتفاعل كاال٧تذاب للربنامج من الطالبات ،ماعدا غياب أكثر من 7طالبات ،كتسرب 3
طالبات أثناء فًتة التطبيق كًب استبعادىم من الدراسة.
أ٫تية البحث:
 -1التوظيف الفاعل ١تستحدث تكنولوجيا التعليم كا١تواقع اإللكًتكنية ُب تنمية دافع التعلم كٖتقيق
الكفاءة التعليمية.
 -2قد يساعد ىذا البحث ُب توجيو نظر القائمُت على تدريس مادة الدراسات االجتماعية ُب كحدة
األقليات اإلسبلمية بضركرة مراعاة استخداـ اٞتوالت االفًتاضي كٖتديدان قوقل إيرث ٖتقيق االىداؼ ا١ترجوة.

 248درس األقليات اإلسبلمية ُب آكركباhttps://youtu.be/wARx2di9z-E ،
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 -3ا١تسا٫تة ُب تقدًن تصميم ٪توذج تعليمي لدمج التقنية ُب التعليم من خبلؿ قوقل إيرث حيث
سيعمل على تنمية ا١تعارؼ كمهارات التفكَت العليا من خبلؿ توظيف اٞتوالت االفًتاضي عرب قوقل إيرث.
 -4يعترب ىذا النموذج ا١تقًتح الذم يوصي باستخداـ قوقل إيرث ُب مادة الدراسات االجتماعية كأداة
جديدة ُب تقنية التعليم من أكائل البحوث ،فخبلؿ ْتثي كدراسيت ألكثر من مرجع كمصدر ٓب تأٌب على ذكر
تصميم ا١تشاريع التعليمية باستخداـ قوقل إيرث كأكتفت باإلشارة إٕب الرحبلت األفًتاضية ،فهي إما أف تشَت إٕب
ا١تتاحف األفًتاضية ،أك تشَت إٕب الواقع االفًتاضي كتطبيقاهتا مثل الكهف االفًتاضي كخوذة الرأس كالقفاز
كغَتىا.
 -5ىذ البحث يعترب إيذانان بتفعيل مواد الدراسات االجتماعية بقسميها التاريخ كاٞتغرافية بصورة أقرب
للواقع من خبلؿ استخداـ التقنية التفاعلية األفًتاضية اٟتديثة من خبلؿ قوقل إيرث.
 -6ىذا البحث ًب إعداده بعد أف ًب تطبيقو على الطالبات كحقق ٧تاحان مبهران ٍب نقل إٕب آّتمع بعد
ذلك من خبلؿ التعاكف مع مطورم سحابة قوقل ُب ا١تملكة العربية السعوديةُ ،ب منطقة الرياض ُب إعداد 7دكرة
ٚتاىَتية عن إعداد ا١تشاريع الطبلبية ُب الدراسات االجتماعية باستخداـ قوقل إيرث.
 -8أ٫تية ىذا البحث تنطلق من كوف الربنامج ا١تقًتح قابل لتطبيق فكرة التكامل بُت ا١تواد الدراسية
ّتوده عالية.
 -9أ٫تية ىذا البحث تنطلق من كونو ٭تقق بيئة تفاعلية للطالبْ ،تيث يصل إٕب مستويات التفكَت
العليا ُب مهارات الربط كاالكتشاؼ كالبحث كالتحليل كالتنبؤ كالتفكَت االبتكارم.
 -10يعترب ىذا البحث كثيق الصلة بتوجهات ا١تملكة العربية السعودية كرؤيتها ٨ 2030تو تعليم
رقمي ،ك٨تو تطبيق التقنية كد٣تها ُب ا١تواد الدراسية.
مصطلحات البحث
التصميم التعليمي

249

ييعرؼ إجرائيان ُب ىذا البحث على أنو إ٬تاد مواصفات تفصيلية لتطوير ا١توقف التعليمي اليت تسهل
عملية التعلم كتق وٯتها كا﵀افظة عليها سواء كانت كحدات تعليمية كبَتة أك صغَتة ،كىي طريقة منهجية لتخطيط
أفضل الطرائق التلعيمة كتطويرىا لتحقيق حاجات التعلم كالتعليم.
الواقع االفًتاضي

250

ٛ249تد القميزم ،تقنيات التعليم كمهارات االتصاؿ ،الطبعة  ،2017 ،2ص268
 250حسُت عبدالفتاح ،مقدمة ُب تكنولوجيا التعليم ،الطبعة األكٔب24 ،2018،ص
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ييعرؼ إجرائيان ُب ىذا البحث على أنو ٘تثيل ثبلثي البعد للبيانات كالنماذج سواء على شاشة الكمبيوتر
اك بتقنيات عرض أخرل ْتيث ٯتكن ٤تاكات الواقع الفيزيائي اٟتقيقي بل كإتاحة الفرصة للمستخدـ كي يتفاعل
معو كما لو كاف متواجدا ُب بالفعل عن طريق أجهزة كمبيوتر عالية ا١تواصفات.
الرحبلت االفًتاضية

251

ييعرؼ إجرائيان ُب ىذا البحث على أنو ٘تثيل البيئة االفًتاضي ثبلثية األبعاد سواء كاف كيشمل ذلك
نظمن حقيقية مثل ا١تباين كمناظر طبيعية كما ٖتت األرض من حطاـ السفن كا١تركبات اٟتفريات األثرية
كا١تنحوتات.
قوقل إيرث

252

ييعرؼ إجرائيان ُب ىذا البحث على أنو ميزة للتجوؿ االفًتاضي من خبلؿ استكشاؼ الصور ا١تلتقطة
باألقمار الصناعية من ٚتيع أ٨تاء العآب كا١تباين كالتضاريس ثبلثية األبعاد ،برؤية شاملة بزاكية  360درجة .حيث
يتيح كضع عبلمات موضوعية لتمييز ا١تواقع اٞتغرافية الرئيسية كرسم خطوط كأشكاؿ عا٠تريطة مباشرة كما لديو
خاصية إضافة الصور الفيديوىات إٔب ا٠تريطة إلثرائها ٔتعلومات عن ا١تساؽ ،كاالستفادة من ا١تعآب التفصيلية من
خبلؿ أمالة ا٠تريطة ،كحفظها ُب أفضل عرض ثبلثي األبعاد كمشاىدهتا ُب ميزة التجوؿ االفًتاضي كمشاركة
ا١تشركع من خبلؿ ا١تستخدمُت اآلخرين ُب مستند  Googleكمشاركة القصة ُب عرض تقدٯتي
ا١تشركع التعليمي

253

ييعرؼ إجرائيان ُب ىذا البحث على انو أم عمل ميداين يقوـ بو الفرد ،ك يتسم بالناحية العلميةٖ ،تت
إشراؼ ا١تعلم كيكوف ىادفان ،كٮتدـ ا١تادة العلمية كيتم ُب البيئة االجتماعية ،كيقوـ التبلميذ ُب تنفيذ بعض

ا١تشركعات اليت ٮتتاركهنا ،كىو أحد أساليب التدريس ك تنفيذ ا١تناىج ،بدؿ من دراسة ا١تنهج بصورة دركس يقوـ
ا١تعلم بشرحها كعلى التلميذ اإلصغاء إليها ٍب حفظها ،كىي كسيلة لتحسُت ا١تعلومات ك ٖتقيق أىداؼ ٤تددة
من الدرس.
رؤية ا١تملكة ُب التعليم 2030254

 251عبد اٟتميد بسيوين ،كيف تعيش اٟتياة ُب العآب االفًتاضي ،دار النشر للجامعات ،ص20
/252 https://www.google.com/earth
 253شريف األتريب  ،التعلم بالتخيل اسًتاتيجية التعليم اإللكًتكين ك أدكات التعلم الدكتور  ،العريب للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكٔب ،2007ص134
https://vision2030.gov.sa/ar/node/188 2030254
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ييعرؼ إجرائيان ُب ىذا البحث على انو االرتقاء بطرؽ التدريس اليت ٕتعل ا١تتعلم ىو ا﵀ور ،بالًتكيز على
بناء ا١تهارات كصقل الشخصية كزرع الثقة كبناء ركح اإلبداع .كتسعى رؤية  2030أب بناء بيئة مدرسية ٤تفزة،
كجاذبة كمرعبة للتعلم ،مرتبطة ٔتنظومة خدمات مساندة كمتكاملة2030.
نتائج الدراسة:
ًب توضيح نتائج الدراسة من خبلؿ االجابة على األسئلة مشكلة الدراسة:
كيف سيتم تطبيق اٞتوالت األفًتاضية بواسطة برنامج قوقل إيرث ُب مادة الدراسات االجتماعية عرب
الويب.
كيكوف ذلك من خبلؿ اختيار الدرس ا١تناسب كاالسًتاتيجية ا١تناسبة ،إٕب جانب ضركرة صياغة
األىداؼ ٔتهارات التفكَت العليا ،كٖتديد اٞتزء الذم سيتم فيو تطبيق ا١تشاريع التعليمية عرب قوقل إيرث ،إٕب
جانب ضركرة التدرب على صياغة ا١تشاريع التعليمية على قوقل إيرث كاختيار ا٠تارطة ا١تناسبة ١توضوع الدرسٍ ،ب
دعمها كتعزيزىا بالصور كاألفبلـ كالتحديد على الواقع االفًتاضي 3Dعرب ا٠تطوط ا١تكانية اليت يسهل مشاىدهتا
عرب قوقل إيرث.
ب -كيف سيسا ىم ٪توذج قوقل إيرث ُب مادة الدراسات االجتماعية ُب فاعلية اٞتوالت األفًتاضية عرب
الويب.
عرب تطبيق ٪توذج ا١تشاريع التعلمية من ا١تعلمُت كا١تعلمات اليت سيساىم ُب صياغة األىداؼ بكفاءة
كفاعليو بكوهنا ٖتاكي الواقع كتساىم ُب رفع الكفاية العلمية بأىدافها ذات مهارات التفكَت العليا ،إٕب جانب
النهوض بتفسَت ا١تصطلحات اٞتغرافية كالتارٮتية على أرض الواقع االفًتاضي دكف اٟتاجة إٕب االستدالؿ بالرموز
اٞتغرافية أك التارٮتية.
ج -كيف سيحسن ٪توذج قوقل إيرث ا١تهارات كالكفايات لدل الطالبات ُب مادة الدراسات
االجتماعية.
من خبلؿ تعزيز الواقع االفًتاضي الذم سيساىم ُب التعلم الذكي ُب بيئة تفاعلية تعليمة.
ما أثر توظيف ٪توذج قوقل إيرث ا١تقًتح ُب تطبيق اٞتوالت األفًتاضية على ٖتصيل الطالبات كإكسأّن
اٞتوانب األدائية كمهارات التفكَت العليا.
ٖتقيق ا١تستول ا١ترغوب من ا١تهارة بدقة عالية ،تعزز الصور آّسمة اإلدراؾ اٟتسي لعمق كأبعاد
األشياء .تعزيز الطالبات بالتثقيف الرقمي كىو أحد أىداؼ ا١تملكة من خبلؿ رؤية  2030كىي إ٬تاد قطاع
تعليمي يتوافق مع رؤية  ،2030كاليت ٖتمل اسًتاتيجية شاملة لتطوير التعليم ُب ا١تملكة.

| 282

مؤتمر كواال لمبور الدولي 2020

& Kuala Lumpur Management
Education Confrence 2020

التوصيات:
 .1ضركرة تطبيق ٪توذج اٞتوالت األفًتاضية عرب قوقل إيرث كأحد برامج الواقع االفًتاضي ا١تعززة ١تادة
الدراسات االجتماعية إلكساب طالبات ا١ترحلة الثانوية بشكل عاـ كطالبات الصف الثاين عشر بشكل
خاص ا١تعارؼ كا١تفاىيم اٞتغرافية كالتارٮتية كتنمية دافعيتهن ا١تعرفية ككفاءهتم التعليمية.
 .2اعتماد أدلة ١تواقع اٞتوالت األفًتاضية كاليت ستسهم إ٬تابيان ُب إ١تاـ معلم الدراسات االجتماعية بالواقع
االفًتاضي عرب اٞتوالت األفًتاضية كأنواعها.
 .3دعم منهجية ا١تدارس اليت تزكد الصفوؼ بوسائل التعلم الرقمي مثل السبورة الذكية كالداتا شو كاليت
تساىم بشكل كبَت ُب إثراء العملية التعليمية خبلؿ استخداـ الرحبلت األفًتاضية ُب تدريس الدراسات
االجتماعية ُب كحدة األقليات ا وإلسبلمية ُب العآب.
 .4تعزيز الثقافة التقنية لدل ا١تعلمُت كا١تعلمات ُب كجوب البحث كاالستقصاء عن مستجدات التقنية،
كاالعتماد على التعلم الذاٌب كالتدريب ،كالتجربة كالتطبيق ُب برا٣تها.
 .5توجيو الباحثُت كا١تؤلفُت لؤلخذ بالواقع االفًتاضي عرب توسعة دائرة ٣تاؿ التطبيق كإضافة قوقل إيرث
كأحد برامج تطبيق الواقع االفًتاضي ُب اٞتوالت التعليمة.
 .6توسعة دائرة التأليف كالبحث ُب ٣تاؿ اٞتوالت األفًتاضية ُب العآب العريب.
 .7شحذ ٫تم مهندسُت التق نية كا١ترب٣تُت إٔب ضركرة التوسع ُب بناء أنظمة كاقع افًتاضي قليلة التكلفة،
كتطبيقات خاصة معززة للمفاىيم اٞتغرافية كالتارٮتية على غرار قوقل إيرث
 .8التعاكف مع الشركات كاٞتهات التقنية العا١تية ُب ٣تاؿ آّتمع التعليمي كالتوسع ُب طرؽ االستفادة منها
كخاصة فيما يتعلق بالتبادؿ الثقاُب التعليمي الذم ٮتدـ الطالب كا١تعلم ككٕب األمر.
 .9ضركرة استخداـ أساليب تقييم جديدة تتوافق مع اسًتاتيجية اٞتوالت األفًتاضية كتتسم بالتنوع كتشمل
ٚتيع اٞتوانب (اٞتوانب ا١تعرفية ،كاٞتوانب ا١تهارية ،كاٞتوانب الوجدانية).
ٗتطيط برامج إلعداد برامج اٞتوالت التعليمية قائمة على التعلم االلكًتكين ْتيث تتضمن
.10
النموذج ا١تقًتح كىو ٪توذج قوقل إيرث للمشاريع التعليمية.
فعالية النموذج ا١تقًتح على طالبات الصف اٟتادم عشر كأثره على كفايتهن كرفعها ُب مهارات
.11
التفكَت العليا
تصميم بيئة تعليمية افًتاضية لتنمية التفكَت االبتكارم من خبلؿ تصميم مشركع تعليمي كأثره
.12
ُب تنمية مهارة اإلبداع كاالبتكار لدل طالبات الصف الثاين عشر.
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المصادر والمراجع

أكال :ا١تراجع العربية

.1
.2
.3
.4

تكنولوجيا الواقع االفًتاضي ،عبد اٟتميد بسيوين ،دار النشر للجامعات.
كيف تعيش اٟتياة الثانية ُب العآب االفًتاضي ،عبد اٟتميد بسيوف ،دار النشر للجامعات.
اسًتاتيجيات التعلم النشط مناؿ حسن رمضاف ،ط ،1شركة دار األكادٯتيوف للنشر ،األردف.
الرأم العاـ ُب الواقع االفًتاضي كقوة التعبئة االفًتاضية٤ ،تمد مصطفى رفعت ،العريب للنشر

كالتوزيع ،ط.2018 ،1
٤ .5تمود ٛتيد ،فاعلية اٞتوالت االفًتاضية القائمة على النص كالصورة ُب تنمية ٖتصيل طبلب
تكنولوجيا التعليم ُب مقرر مراكز مصادر التعليم كإتاىاهتم ٨تو تلك اٞتوالت .تكنولوجيا الًتبية –
دراسات كْتوث اٞتمعية العربية لتكنولوجيا الًتبية.
ٛ .6تد القميزم ،تقنيات التعليم كمهارات االتصاؿ ،الطبعة .2017 ،2
 .7حسُت عبد الفتاح ،مقدمة ُب تكنولوجيا التعليم الطبعة األكٔب.2018،
 .8عبد اٟتميد بسيوين ،كيف تعيش اٟتياة ُب العآب االفًتاضي ،دار النشر للجامعات.
 .9شريف األتريب ،التعلم بالتخيل اسًتاتيجية التعليم اإللكًتكين كأدكات التعلم الدكتور ،العريب للنشر
كالتوزيع ،الطبعة األكٔب .2007
 .10سيد زكؾ٪ ،توذج مقًتح الستخداـ اٞتوالت ا١تتحفية األفًتاضية ُب تنمية ا١تعرفة الفنية لدل
الطبلب ا١تعلمُت بشعبة الصناعات ا٠تشبية ،سيد زكؾ ،آّلة العا١تية ُب علوـ األْتاث كالتعليم،
آّلد  ،1العدد .4
ٚ .11تاؿ ٛتداف ،جغرافية ا١تدف ،الطبعة الثانية.
 .12عبد اٟتميد بسيوين ،تكنولوجيا كتطبيقات مشركعات الواقع االفًتاضي دار النشر للجامعات.
 https://youtu.be/wARx2di9z-E .13درس األقليات اإلسبلمية ُب آكركبا،
https://www.google.com/earth/ .14موقع قوقل ايرث
موقع رؤية 2030
https://vision2030.gov.sa/ar/node/188 .15
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بسم ا﵁ الرٛتن الرحيم

توصيات المؤتمر
بتنظيم اـ اس آسيا للخدمات التعليمية كالتنمية البشرية ُب ماليزيا ،كبالتعاكف مع ٣تلة اٟتكمة الدكلية ،عقد
مؤ٘تر كواال١تبور الدكٕب ُب اإلدارة كالتعليم (عن بعد) ُب يومي  3ك٤ 4ترـ 1442ىػ ا١توافق  22ك 23أغسطس
 2020كبعد  12جلسة كندكة علمية كٔتشاركة ٩تبة من العلماء كا٠ترباء كالباحثُت ،كبعد مناقشة األكراؽ البحثية
خرج ا١تؤ٘تر بالتوصيات التالية-:
 -1يوصى ا١تؤ٘تر ا١تؤسسات التعليمية كا١تؤسسات ذات الصلة بإعطاء اىتماـ أكثر لتقنيات التعليم كخاصة ُب
٣تاالت الواقع االفًتاضي كالواقع ا١تعزز كالواقع الفعلي ١تا لو من دكر فاعل ُب تعزيز قدرات ا١تتعلمُت بشكل أسرع
كأعمق.
 -2يقًتح ا١تؤ٘تر على ا١تؤسسات التعليمية كا١تؤسسات ذات الصلة عقد الورش التعريفية كالتدريبية ا١تستمرة كاليت
من شأهنا نقل تقنيات التعليم إٔب مستويات أكثر اتساعان كأكثر ارتباطان للواقع الفعلي التطبيقي ُب أرض الواقع.
 -3يدعو ا١تؤ٘تر إٔب نشر الثقافة ا١تهنية اإللكًتكنية بُت منسويب التعليم ،خاصة ُب ظل ىذه اٞتائحة العا١تية
(كوركنا).
 -4التوصية ببناء مقاييس كاختبارات خاصة للكشف عن الطلبة ا١توىوبُت ذكم صعوبات التعلم كتدريب معلمي
الًتبية ا٠تاصة كاالختصاصُت النفسيُت ُب ا١تدارس على طرؽ إجرائها.
كل ا١تختصُت كا١تهتمُت إٔب االطبلع علي التجارب العا١تية الناجحة ُب طرؽ رعاية ا١توىوبُت ذكم
 -5دعوة ٌ
صعوبات التعلم كتنمية قدراهتم.
 -6التوصية بتكثيف الربامج التدريبية ا١تتخصصة ُب ٣تاؿ اإلدارة اإللكًتكنية للمشرفُت الًتبويُت نظريان كتطبيقيان.
 -7يوصي ا١تؤ٘تر كزارات التعليم ٔتنح ا١تزيد من االىتماـ با١تعلم ألنو عماد آّتمع كذلك بإقامة دكرات مستمرة
للمعلمُت كتأىيلهم تربويان كتشجيع ا١تعلمُت على حضورىا ٦تا يعزز من فرص اٟتصوؿ على معلمُت مؤىلُت علميان
كتربويان.
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 -8التوصية بالتدريب اإللكًتكين كجودتو لتمكُت ا١ترأة مع ضركرة كجود اسًتاتيجية كاضحة كشاملة ١تواكبة الثورة
التكنولوجية.
 -9يدعو ا١تؤ٘تر الدكؿ إٔب االىتماـ بقضية ىجرة العقوؿ كالعمل على اٟتد منها كذلك حفاظان على أىداؼ
التنمية ا١تستدامة ُب آّاؿ العلمي.
 -10يوصي ا١تؤ٘تر كزارات العمل ككزارات ا١توارد البشرية ككزارات التعليم العإب بضركرة تركيز العناية على الكوادر
األكادٯتية ،كذلك لتعزيز التنمية االقتصادية ُب ببلدىم.
 -11يدعو ا١تؤ٘تر ٚتيع ا١تؤسسات اإلدارية كالتعليمية إٔب االىتماـ با١تؤسسية كاٟتوكمة الرشيدة.
لكل جهة حكومية أك خاصة ١تدة متوسطة أك طويلة كبرامج
 -12التوصية بضركرة كضع خطط اسًتاتيجية ٌ
تنفيذية كمؤشرات قياس أداء ،مع مراعاة أف تكوف ا١تؤشرات من بيوت خربة كاختصاص خارج اٞتهة.
 -13يوصي اٞتهات ذات الصلة على ٖتقيق قيم العدالة كا١تساكاة ُب ا١تنظمات لرفع مستول الوالء كاالنتماء
لدل العاملُت .
 -14يدعو ٚتيع ا١تهتمُت إٔب االستثمار ُب تنمية ا١توارد البشرية كفق أحدث األساليب العلمية اٟتديثة كذلك
لتطوير القدرات التنافسية للمنظمات.
 -15يوصي كليات الًتبية كاللغة العربية كمعاىد كمراكز اللغات باالىتماـ ٔتا يسمى باألدب الوبائي كمتابعة
مستجدات اإلنتاج األديب ُب ظل اٞتوائح العا١تية.
 -16التوصية بإعادة النظر ُب مفهوـ اٟترب علي التطرؼ كاإلرىاب ألنو أصبح مظلة للهجوـ علي األدياف
كالقيم كالبد من نظر متوازف بقضية التطرؼ دكف إفراط أك تفريط.
 -17التوصية بإيقاظ ٫تم الدعوة إٔب ا﵁ لدل ا١تسلمُت من خبلؿ السَتة النبوية الشريفة.
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 -18التوصية بالتعاكف مع ا١تؤسسات ا١تختصة بإطبلؽ شبكة للتواصل بُت جنوب شرؽ آسيا كالعآب العريب
لتبادؿ ا٠تربات ا١تتطورة ُب ٣تاالت اإلدارة كالتعليم( .شبكة كواَّللمبور لتبادل الخبرات في اإلدارة والتعليم).
 -19التوصية بالتعاكف مع اٞتهات ا١تختصة إلطبلؽ جائزة كواَّللمبور للتميز اإلداري والتعليمي لتشجيع
الباحثُت كا١تؤسسات كاٞتامعات على العطاء كالتميز كاالبتكار ُب ىذه آّاالت.
 -20يكلف الباحثوف بالقياـ ٔتزيد من البحوث ٖتت عناكينهم اليت قدموىا ألهنا مهمة.
 -21التوصية باالستمرار ُب تنظيم مثل ىذه ا١تو٘ترات بشكل دكرم كألكثر من بلد ،ككفقان ٢تذه ا﵀اكر كإفراد
٤تور خاص لتغطية تقنيات التعلم كٔتا يتوافق مع حتميات الثورة الصناعية الرابعة.

 -22التوصية بتنسيق جهود مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ُب جنوب شرؽ آسيا.

كا﵁ ا١توفق ككٕب التوفيق
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