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 الخلوية الفلسطينية شركة جوال لالتصاالت علىدراسة تطبيقية  :دور ممارسات إدارة المواهب في تحقيق البراعة التنظيمية
The Role of Praxis in Talent Management in Achieving Organizational Ambidexterity: An Applied 

Study on Palestinian Telecommunications Company (Jawwal) 

 

 د. زكي عبد المعطي أبو زيادة*
 الملخص

ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرف على دور ممارسات إدارة املواىب يف 
شركة جوال لالتصاالت اخللوية الفلسطينية، حتقيق الرباعة التنظيمية يف 

ولغاية حتقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي 
التحليلي، كما مت استخدام االستبانة كأداة جلمع البيانات الالزمة من 

وقد توصلت الدراسة إىل ( مبحوثاً، 511البالغ تعدادىا )أفراد العينة 
شركة جوال لالتصاالت اخللوية العديد من النتائج أمهها: أن 

بدرجة  م بشكل عام مبمارسة كافة أبعاد إدارة املواىبهتت الفلسطينية
بتطبيق كافة أبعاد ، كما جاء اىتمام الشركة بشكل عام عالية جداً 

أشارت نتائج الدراسة إىل و الرباعة التنظيمية بدرجة عالية جدًا أيضاً، 
( α ≤ .0.1وجود أثر ىام ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة )

االحتفاظ باملواىب، تدريب وتطوير املواىب، ألبعاد إدارة املواىب )
( على الرباعة التنظيمية، كما تبني أيضًا أنو ال يوجد جذب املواىب

بعاد ( ألα ≤ .0.1أثر ىام ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
( إدارة أداء املواىب، ختطيط التعاقب الوظيفي للمواىب)إدارة املواىب 

على الرباعة التنظيمية، كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط 
( بني α ≤ .0.5طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

جذب املواىب، تدريب وتطوير املواىب، إدارة أبعاد إدارة املواىب )
أداء املواىب، ختطيط التعاقب الوظيفي للمواىب، واالحتفاظ 

لرباعة التنظيمية )االستغالل، االستكشاف( على أبعاد ا( و باملواىب
ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مت تقدمي املستوى الكلي0 

العديد من التوصيات الرامية إىل تفعيل دور ممارسات إدارة املواىب يف 
 حتقيق الرباعة التنظيمية0

التصاالت إدارة املواىب، الرباعة التنظيمية، قطاع ا الكلمات الدالة:
 اخللوية0

 
 
 
 
 

_____________ 
 أرحيا، فلسطني -جامعة االستقالل*

 

 Dr. Zaki Abdel Moaty Abu Ziada* 

Abstract 

 
 This study sheds the light on the role of praxis in 
talent management in achieving organizational 
ambidexterity in thePalestinian Telecommunication 
Company (Jawwal). To achieve the objectives of 
the study, the researcher adopted the descriptive 
analytical methodology. He also used the 
questionnaire as a tool for gathering the required 
data from the individuals of the sample which 
consists of (155) respondents. The study concluded 
to several results, the most important of which is: 
The Palestinian telecommunications Company 
(Jawwal) is generally interested in employing all 
the dimensions of creativity in a very high degree. 
The results of the study also showed that there is an 
important effect which statistically significant at 
the significance level of (α  ≤.0.0)  for the 
dimensions in talent management (preserving 
talents, training and developing talents, attracting 
talents) on the organizational ambidexterity. It also 
indicated that there is no important effect which is 
statistically significant at the significance level of 

(α  ≤.0.0)  for the dimensions of talent management 
(talent management performance, succession 
planning of talents) on the organizational 
ambidexterity. The results of the study indicated 
that there is a direct correlation which is 
statistically significant at the significance level of 

(α  ≤.0.0 ) between the dimensions of talent 
management (attracting the talents, training and 
developing the talents, talent management 
performance, succession planning of talents, and 
preserving the talents) and the dimensions of 
organizational ambidexterity (exploitation, 
discovering) on the total level.  In the light of the 
results reached by the study, several 
recommendations were offered which aim to 
activate the role of praxis in talent management in 
achieving Organizational Ambidexterity. 
Keywords: Talent Management, Organizational 
Ambidexterity, the Sector of Tele 
Communications. 
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 مقدمة
، كافة المجاالت وخاصة الخدمية منياالتي تؤثر في  السريعة اليـو جممة مف التحوالت والتغيرات والتطورات األعماؿ يشيػد عالـ

ومنيا شركات  األعماؿ منظماتالمتالحقة تواجو التغيرات والتطورات  في ظؿ ىذهو  والتي ال يتوقع ليا أف تقؼ عند حد معيف،
العديد مف التحديات في العصر الحديث، كونيا ال تعيش بمعزؿ عف العالـ فيي  االتصاالت الخموية ذات التكنولوجيا العالية

اإلدارية بما يتالءـ وتطورات العصر تؤثر وتتأثر بما حوليا مف متغيرات، األمر الذي يفرض عمييا تغيير في نظميا وأساليبيا 
 وتحدياتو.

ىي إحدى أىـ األساليب والنظـ المتبعة لمواجية ىذه التحديات، باعتبارىا مف  واىبفإدارة المومف أجؿ مواجية ىذه التحديات،  
 ،المصممة لجذب نظاـ متكامؿ مف العمميات والممارساتالتي تقـو عمى  المفاىيـ اإلدارية الحديثة في مجتمعاتنا العربية،

دارة األداء ،وتدريب وتطوير  االحتياجات التنظيميةعمى الموىبة، واالحتفاظ بالمواىب لتمبية  والتخطيط لمتعاقب الوظيفي بناءً  ،وا 
كوف أف إدارة المواىب ليا دور ميـ في تعظيـ . ظؿ البيئة التنافسية المتغيرة في الحالية والمستقبمية لتحقيؽ البراعة التنظيمية

وتجويد األداء، ونجاح المنظمة، وتحقيؽ أىدافيا االستراتيجية، وتحسيف توقعاتيا المستقبمية، وتحقيؽ الميزة التنافسية، وبناء 
لمعامميف  شركةمتالؾ الافإف  وتبعًا لذلؾ. (2)(Kehinde, 2012) ؛Rani and Joshi, 2012(1)))القدرات المؤسسية 

فكار تقديـ العديد مف األ والتي تسيـ فيحد مصادر القوة ال يمكف تقميدىا أ عدي العاليةالميارات والكفاءات ذوي  الموىوبيف
مكانيات جديدةاستغالؿ ما ىو متاح مف موارد عف طريؽ  المتميزة اإلبداعية واالبتكارية ، الوقت نفسوفي  واستكشاؼ فرص وا 

أو تحسيف جودة خدمات  خدمات اتصاالت جديدةتقديـ مف أجؿ  عمى التكيؼ مع التغيرات البيئية،بالشكؿ الذي يساعدىا 
، والتي مف خالليا يمكف لمشركة أف تحقؽ البراعة التنظيمية، لتمبية احتياجات العمالء الحالييف والجدد الحالية االتصاالت

ىذه الدراسة لسد الفجوة الموجودة في  جاءتلذا   .المواىب والكفاءاتوبالتالي فإنو ال يمكف تحقيؽ البراعة التنظيمية في غياب 
في  الدراسات السابقة وىي تحمؿ في طياتيا تصورًا تكامميًا لمعرفة دور ممارسات إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيمية

وذلؾ تعميـ النتائج عمى الشركات األخرى، شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية، والتي تسمح تجربتيا في إدارة المواىب ب
باعتبار أف إدارة المواىب تمثؿ عنصرًا حيويًا يسيـ في تنمية رأس الماؿ البشري والذي بدوره يؤدي إلى تحقيؽ البراعة 

 التنظيمية، ونأمؿ أف تشكؿ ىذه الدراسة خطوة ال تكوف األولى وال األخيرة في ىذا المجاؿ.

 مشكمة الدراسة

عامة كثير مف مؤسساتنا العربية مف االىتماـ بإدارة المواىب وتطبيقاتيا في منظمات العالـ الغربي، إال أف ال عمى الرغـ
دارتيا ثانيًا، ويتجمى ذلؾ في ندرة البحوث والدراسات  والفمسطينية خاصة الزالت تفتقر إلى ثقافة االىتماـ بالمواىب أواًل وا 

، الخموية وباألخص في مجاؿ االتصاالت ممارسات إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيميةدور التطبيقية فيما يتعمؽ بدراسة 
في  حيث بقيت دراسة ىذه الدور ضمف حدود التحميالت النظرية، ولـ يتـ اختباره مف خالؿ األبحاث والدراسات الميدانية

إدارة المواىب في تحقيؽ الذي تمعبو  ضعؼ إدراؾ ووضوح الدور فيالحالية مدراسة الرئيسة لمشكمة التكمف و  ،مجتمعاتنا العربية
كما تتمثؿ  والتي تعد جوىر مشكمة دراستنا،عمى وجو التحديد، الفمسطينية  الخموية البراعة التنظيمية في شركة جواؿ لالتصاالت

شركة جواؿ ميا والوسطى في لدى العامميف في اإلدارتيف العمفيـو إدارة المواىب ًا في ضىناؾ غمو بأف مشكمة الدراسة 
التي تبنى عميو خطوات السس و يـو إدارة المواىب واألعدـ القدرة عمى اإللماـ الكافي بأبعاد مفالفمسطينية، و  الخموية لالتصاالت
لتوازف بيف استغالؿ األنشطة الحالية في المتمثؿ بااألساسي في عدـ تحقيؽ البراعة التنظيمية لمشركة  التحديمف جية، 

 ،  رىػة أخػمف جي دػػواح آف  ة تمامًا في ػي مجاالت مستحدثػار أو عمميات جديدة فػف استكشاؼ أفكػاالت القائمة، والبحث عػالمج
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 اآلتي: الرئيس ىنا يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ ومف

 الخموية شركة جواؿ لالتصاالت  بشكؿ عاـ، ومف واقع ما دور ممارسات إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيمية
 ؟بشكؿ خاص الفمسطينية

 وينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:  
 ؟ ما مستوى واقع ممارسات إدارة المواىب في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية قيد الدراسة .1
 ؟ الفمسطينية قيد الدراسةما مستوى البراعة التنظيمية في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية  .2
  ؟ما مدى تأثير دور ممارسات إدارة المواىب عمى البراعة التنظيمية في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية .3
مػػا مػػدى طبيعػػة العالقػػة بػػيف دور ممارسػػات إدارة المواىػػب والبراعػػة التنظيميػػة فػػي شػػركة جػػواؿ لالتصػػاالت الخمويػػة  .4

 ؟ الفمسطينية
 ةأهداف الدراس

دور ممارسات إدارة  إلىوىو التعرؼ فإف الدراسة تسعى إلى بموغ اليدؼ الرئيس  ،مف أجؿ اإلحاطة بأبعاد مشكمة الدراسة 
ويمكف تحقيؽ ىذا ، الفمسطينية الخموية شركة جواؿ لالتصاالتمف خالؿ دراسة حالة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيمية 

 الفرعية اآلتية:اليدؼ مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ 

 .قيد الدراسة الفمسطينية الخموية في شركة جواؿ لالتصاالت واىبإدارة الم ممارسات واقع إلىالتعرؼ  .1
 .قيد الدراسة شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينيةفي  مستوى البراعة التنظيمية إلىالتعرؼ  .2
 في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية.ممارسات إدارة المواىب عمى البراعة التنظيمية تحديد مدى تأثير دور  .3
 الخموية في شركة جواؿ لالتصاالتدور ممارسات إدارة المواىب والبراعة التنظيمية مدى طبيعة العالقة بيف بياف  .4

 .الفمسطينية
 الخموية في شركة جواؿ لالتصاالتتقديـ مجموعة مف التوصيات المستندة عمى نتائج ىذه الدراسة لصانعي القرار  .5

 بما يتناسب ويتالءـ مع واقع دور ممارسات إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيميةفي تعزيز  التي تسيـ الفمسطينية
 .شركةال

 أهمية الدراسة 

 أىميتيا مف اآلتيتستمد ىذه الدراسة 

محاولة المساىمة في سد الفجوة المعرفية في المكتبة العربية بصفة عامة وفقًا لما ىو متاح مف الدراسات السابقة،  .1
عمى مستوى البيئة العربية عامة، والبيئة الفمسطينية  في ىذا المجاؿ األولىمف الدراسات  تعد ىذه الدراسةحيث 
في شركة دور ممارسات إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيمية التي تتناوؿ  -في حدود عمـ الباحث –خاصة 

ة نو عند مراجعة األدبيات السابقة في ىذا المجاؿ تبيف لمباحث، أف غالبيإحيث ، الفمسطينية الخموية جواؿ لالتصاالت
، وتركيز إلى حدًا ماوالتي ال تزاؿ محدودة  الدراسات التي بحثت في ىذا الجانب قد أجريت في إطار البيئات الغربية

كموضوعيف منفصميف، ممارسات إدارة المواىب والبراعة التنظيمية واقع معظـ الدراسات العربية والمحمية عمى تحميؿ 
مف قبؿ العديد مف الباحثيف  لـ يحَظ باالىتماـ الكافي، إذ مازاؿ ىذا الموضوع ولـ يتـ ربطيـ مع بعضيـ البعض
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، لذا فإنو مف المؤمؿ أف تقدـ ىذه الدراسة إضافة عممية جديدة قد تسيـ في إثراء المكتبة ىذا المجاؿوالمختصيف في 
 العربية.

مف  التي تعد ،شركة جواؿ وتحديداً  الفمسطينية الخموية ألىمية قطاع االتصاالتبالنظر أيضًا ىذه الدراسة تبرز أىمية  .2
فضاًل عف  األكثر انتشارًا واألكبر حجمًا،و  أقدـ الشركات العاممة في سوؽ خدمات االتصاالت الخموية في فمسطيف،

مكانيات بشرية ومادية حيوية بحاجة إلى أفضؿ أىـ مف  كونيا القطاعات الخدماتية الحيوية التي توظؼ طاقات وا 
لممستفيديف محاولة زيادة  اتصاالت ستثمار وتضافر الجيود البشرية والتنظيمية مف أجؿ تقديـ أفضؿ خدمةالسبؿ لال

 رضاىـ وتحقيؽ مستويات عالية مف الجودة والتميز في الخدمات التي تقدميا.

 مفهوم إدارة المواهب

جية نظر كؿ منيـ وحداثة موضوع إدارة ختمؼ الباحثوف والكتاب حوؿ تحديد مفيـو إدارة المواىب، نظرًا الختالؼ و ا  
، وىذا ليس أمرًا غريبًا إذ إننا نتعامؿ مع فمسفة وثقافة إدارية تتبايف حوليا اآلراء وتختمؼ إزاءىا المنطمقات والمواقؼ المواىب
حوؿ إمكانية إيراد ومف ىنا فإنو ال يوجد اتفاؽ ، رغـ اتفاقيـ عمى أف ىذه المرحمة ىي مرحمة الحرب مف أجؿ المواىبالفكرية، 

 بعضحتى اآلف، وألغراض ىذه الدراسة، وانسجامًا مع أىدافيا، سنستعرض  واىبتعريؼ موحد ومحدد لمفيـو إدارة الم
كمدخؿ حديث في مسيرة تطور إدارة  في تحقيؽ البراعة التنظيمية واىبإدارة المدور ممارسات التعاريؼ لموقوؼ منيا عمى 

  .موارد البشريةال

معرفة احتياجات الموظفيف واالىتماـ بمياراتيـ وتتبع سير عمميـ في الوظائؼ المواىب بأنيا  إدارة أحد الباحثيف فقد عرؼ 
عممية جذب بأنيا " ويعرفيا آخر، (3)(Lewis and Heckman, 2006) تبيف تميزىـ في الجوانب المختمفةيالمختمفة بحيث 

منيج شامؿ لالستغالؿ األمثؿ لرأس الماؿ البشرى،  كما عرفيا آخر بأنيا، (4)(Wilf, 2008)س الماؿ البشري" أواستبقاء ر 
والذي ُيمّكف المنظمة مف تحقيؽ نتائج قصيرة وطويمة األجؿ، وذلؾ ببناء ثقافة، اندماج، قدرة، وكفاءة مف خالؿ تكامؿ عمميات 

عممية التي ال" ، فيما يعرفيا آخروف بأنيا (5)(Paradise, 2009)" استقطاب، وتطوير، وتوزيع الموىوبيف وفقًا ألىداؼ المنظمة
تسيؿ تنمية وارتقاء المسار الوظيفي لممواىب، وأصحاب الميارات بالمنظمة مف خالؿ استخداـ أساليب وموارد وسياسات 

جراءات رسمية بأنيا " تنفيذ استراتيجيات وأنظمة متكاممة بيدؼ زيادة آخراف عرفيا ، وي(6)(Ahmadi, et.al, 2012) "وا 
اإلنتاجية في مكاف العمؿ، مف خالؿ تطوير عمميات جذب وتنمية واالحتفاظ باألشخاص أصحاب الميارات المطموبة لتمبية 

أنيا " تطوير بوف ، كما يعرفيا آخر (7)(Dhanabhakyam & Kokilambal, 2014)احتياجات العمؿ الحالية والمستقبمية"
وتخطيط منيجي لتدريب وتنمية الموىوبيف مف الموظفيف، فيي تسعى لبناء قوة عاممة مختصة في تحقيؽ رؤية ورسالة 

بأنيا "مجموعة مف العمميات المتمثمة في اختيار وتعييف وتنمية ، بينما يعرفيا آخروف (8)(Annakis, et.al, 2014)المنظمة" 
 ت التي تؤىميـ لتحقيؽ مستوى أداء مرتفع"رادييـ اإلمكانات والقدواالحتفاظ بالموظفيف الذيف ل

(Mary, et al., 2015)(9) األنشطة والعمميات التي تنطوي عمى التحديد المنيجي لممناصب " بأنيا ، كما ويعرفيا آخروف
ىذه  ءمتباينة البناء لتسييؿ مؿالرئيسة، وتشمؿ التطوير مف المواىب مف أصحاب المناصب العالية المحتممة، وتنمية بشرية 

 .(10)(Beamond, et.al, 2016) "لتزاميا المستمر لممنظمةاالمناصب وضماف 
 ،الخموية تصاالتوانسجامًا مع طبيعة وأىداؼ الدراسة ومجتمعيا المتمثؿ في قطاع االىذه الدراسة،  ، ولغايةما تقدـ عمى وبناءً 

دارة و تدريب وتطوير، و جذب، ل نظاـ متكامؿ مف العمميات والممارسات المصممةبأنيا:  إجرائياً  لمواىبإدارة امكف تعريؼ ي ا 
الحالية والمستقبمية لتحقيؽ الشركة حتياجات التمبية ، واالحتفاظ بالمواىب بناء عمى الموىبةمتعاقب الوظيفي لتخطيط والداء، األ

 في ضوء متغيرات العصر. أداء الشركةتميز بما يعكس  ألىداؼ المرجوةلوفقًا  ،البراعة التنظيمية
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 أبعاد إدارة المواهب

بتعدد الرؤى والنماذج  مواىبإدارة ال وممارسات أبعاد ، تتنوع أيضاً واىبكما تنوعت التعاريؼ الخاصة بمفيـو إدارة الم 
إدارة  أبعاد( يوضح 1)والجدوؿ ، بعادألوبناًء عميو قاـ الباحث بإجراء مسح بحثي لمتعرؼ عمى ىذه ا المختمفة إلدارتيا،

 .الباحثيفالكتاب و وفقًا آلراء عدد مف  واىبالم
 الكتاب والباحثيف مف وجية نظر عينة مفأبعاد إدارة المواىب  :1 جدوؿ

 
 لباحث والسنةا

     األبعاد
تحديد 
 المواهب

جذب 
 المواهب

توظيف 
 المواهب

تدريب 
وتطوير 
 المواهب

 مشاركة
 المواهب

تخطيط 
التعاقب 
 الوظيفي

االحتفاظ 
 بالمواهب

إدارة 
 األداء

تقييم 
 المواهب

االندماج 
 واالستغراق

الحوافز 
 والمكافآت

(Forman, 2005)(11)  *  * * * *  *   
(Bhatnagar, 
2007)(12) 

 *    *  *   * 

(Piansoongnern, 
et.al, 2008)(13) 

* *  *  * *  *   

(Phillips & Roper, 
2009)(14) 

* *  *   *   *  

(Grobler & 
Diedericks, 
2009)(15) 

  * *   *     

    * *   *  *  (16)(2011)العبادي، 
(Anupam and 

Upasna, 2012)(17) 
*   *   *    * 

(Ahmadi, et.al, 
2012)(6) 

 * * *   *  *   

(Rana and Abbasi, 
2013)(18) 

   *   * *   * 

(Thunnissen, et al., 
2013)(19) 

  * *  * * *    

(Oladapo, 2014)(20)  *  *  * * *    
(Annakis, et. al., 

2014)(8) 
 *  * *       

(Karunathilaka, 
et.al, 2015)(21) 

*   *   *     

 3 1 3 5 11 5 2 12 3 8 4 (13قاط )عدد الن
 %31 %7 %31 %13 %31 %13 %31 %23 %31 %13 %13 النسبة %

 .جدوؿاستناًدا لألدبيات المشار إلييا في ال الباحثالمصدر: مف إعداد 

تفاؽ متعددة، وأف االختالؼ كاف واضحًا بيف الباحثيف في عدـ اال واىبإدارة الم أبعادأف  ،ويتضح لمباحث مف الجدوؿ أعاله
عمييا العدد األكبر مف ىؤالء  أجمع بعادنو مف الواضح وجود مجموعة مف األإإال ، واىبإدارة الم أبعادعمى تسمية وعدد 
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بعض  عتمادولغرض ىذه الدراسة فقد تـ ا، واىبنماذجيـ المتنوعة إلدارة المدراساتيـ و تظير مف خالؿ تكرارىا في  الباحثيف
 قطاعلمالءمتيا لطبيعة الدراسة وأىدافيا ومجتمعيا المتمثؿ في  واىبجوىرية في إدارة الم ممارساتالتي قد تبدو  بعادىذه األ

جذب المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب "  ىي: بعاد، وىذه األالخموية االتصاالت
 ، لموقوؼ عمى مستويات تطبيقيا فيمستقمةكمتغيرات  بعادوسيتـ استعراض ىذه األ، "الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىب

 .شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية

 جذب المواهب
ويقصد بيا محاولة المنظمة الحصوؿ عمى ، (22)(Mensah, 2015)يعد جذب المواىب أوؿ خطوة في تفعيؿ إدارة المواىب   

أفضؿ األفراد الموىوبيف لمعمؿ فييا، وذلؾ بأف تسعى المنظمة إلى بناء عالمة تجارية ومكانة جيدة مف أجؿ جذب العمالة 
ف توظيؼ األشخاص المناسبيف ُيمـز التفكير االستراتيجي لمموارد البشرية صياغة شروط خاصة وذكية ال ختيار المتميزة إلييا، وا 

المواىب الحقيقية تختمؼ عف شروط التوظيؼ التقميدية لألفراد العادييف، وتتمثؿ األدوات التي تتبعيا المنظمة في ذلؾ في تقديـ 
ويتمخص ذلؾ في تقديـ نتائج إيجابية نتائج إيجابية قابمة لمقياس الكمي والنوعي، وتحسيف إجراءات االختيار والتوظيؼ، 

ف ، Megri, 2014))(24)؛ (23)(Iyria, 2013) اة لممنظمة لكي تتمكف مف جذب أفضؿ األفراد إلييلعالمتيا التجارية كسمع وا 
جذب المواىب يساىـ في تنمية أساليب المؤسسات في جذب العمالء ويطور مف منتجاتيا وخدماتيا، وحتى تكوف المؤسسات 

االحتياجات والمتطمبات التي يحتاجيا الموظفوف جاذبة لمعمالة الموىوبة يتـ ذلؾ مف خالؿ رواتب مشجعة وتوفير كافة 
، كما (25) (Alniacik, et.al, 2014)الموىوبوف داخؿ بيئة العمؿ التي تشكؿ عاماًل ميمًا في جذب الموظفيف واالحتفاظ بيـ

اـ لمحوافز أف مف أىـ العوامؿ الجاذبة ألفضؿ المواىب داخؿ المؤسسة: توفير نظاـ لألجور والمكافآت مرتبط باألداء، ونظ
المادية، وتوفير فرص التدريب في داخؿ وخارج المنظمة، وتوفير فرص الترقية والنمو وتحقيؽ التقدـ الوظيفي، وتوفير الحوافز 
األخرى المتعمقة بتوفر الجوانب االجتماعية والصحية لمموىوبيف بالمنظمة، واالىتماـ ببناء اسـ ومكانة وسمعة المنظمة، وخمؽ 

، (26)ب( 2014ومشجعة عمى اإلبداع واالبتكار، باإلضافة إلى وجود قدر مف التمكيف لمموظفيف )الفرجاني،  بيئة عمؿ محفزة
 ,Ahmadi, et.al)لذا فإف جذب الموظفيف الموىوبيف لو الدور الرئيسي في نجاح المؤسسة واكتساب الميزة التنافسية 

2012)(6). 

 تدريب وتطوير المواهب

دارة العقوؿ البشرية المتميزة ومف ثـ الحفاظ عمييا   بعدما يتـ جذب المواىب تأتي خطوة أخرى ال تقؿ أىمية وىي كيفية بناء وا 
ويقصد بالتدريب  .داخؿ المؤسسة لبناء المواىب واالحتفاظ بيايعد التدريب والتطوير إحدى األساليب الفعالة وزيادة فاعميتيا، 

المخططة والمنظمة لتنمية قدرات ومعارؼ وميارات العامميف بالمؤسسة عمى اختالؼ مستوياتيـ والتطوير " كافة الجيود 
سياميـ في  وتخصصاتيـ وترشيد سموكياتيـ، بما يعظـ مف فاعمية أدائيـ وتحقيؽ ذواتيـ مف خالؿ تحقيؽ أىدافيـ الشخصية وا 

األفراد الموىوبيف لدييا الفرصة لتطوير مجاالت تفوقيـ ؛ لذا عمى المنظمة منح (27)(2010تحقيؽ أىداؼ المؤسسة " )الغراب، 
 وتحسيف أدائيـ الكمي، إذ يؤدي ذلؾ إلى تقوية حافزىـ وتطوير وظائفيـ في الوقت نفسو

 (Horvathova and Durdova, 2011)(28) ف الفائدة التي تجنييا المؤسسة مف تدريب وتطوير المواىب ال تيدؼ فقط ، وا 
زيادة القدرة التنافسية و أدائيـ أو زيادة اإلنتاجية فحسب، ولكنيا تسعى نحو أبعاد أكبر وىي تحقيؽ التميز إلى إزالة القصور في 
، ويساعد تحديد فرص التدريب بالشكؿ المنظـ عمى تقوية ميارات األفراد الموىوبيف، (29)(2013لممؤسسة )رضواف، 

إذا أخفقت في تزويد الموىوبيف بالتطوير والتدريب الكافي، ومساعدتيـ عمى كسب قدرات وميارات جديدة، كما أف المنظمة 
فإنيا قد تتعرض إلى خسارة الموىبة المتوفرة لدييا، ويجب أف ُتركز خطط التطوير الفعالة والكفؤة عمى سموؾ الموىوبيف، 

؛ (31)(Sharma, et.al, 2011)؛ (30)(2017)ديوب، والكويفي،وقيميـ، ومياراتيـ الشخصية في الوقت نفسو 
(Mangusho, et.al, 2015)(32). 
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 إدارة أداء المواهب

مف عممية إدارة المواىب، وتيدؼ إلى التأكد مف تحقيؽ األىداؼ بكفاءة وفاعمية مف خالؿ أ ال يتجز  أً تعد إدارة األداء جزء  
أف فعاليات ونشاطات ونواتج العامميف تتالءـ وتنسجـ  وفاألداء الفردي والجماعي، فيي العممية التي مف خالليا يضمف المدير 

وتكمف أىمية إدارة األداء في تركيزىا عمى تطوير قدرة العامميف، ومف ثـ ، (33)(Noe, et.al, 2003)مع أىداؼ المنظمة 
ف المنظمات التي تبح ث عف الميزة تأميف العمؿ عمى إنجاز األىداؼ المشتركة ضمف المنظمة التي تدعـ وتشجع إنجازىـ، وا 

وتعنى ، (43)(2011التنافسية مف خالؿ العامميف ينبغي أف تكوف قادرة عمى إدارة وتنظيـ سموؾ ونتائج كؿ العامميف )محمد، 
إدارة األداء بتصميـ العمؿ، وتحديد معايير األداء، وتحديد الفجوة بيف األداء المخطط أو المستيدؼ واألداء الفعمي، وتحديث 

مع ما يظير مف مشكالت األداء وتبادؿ النصح والمشورة مع قادة فرؽ العمؿ بشأف التعامؿ معيا وسبؿ  األىداؼ والتعامؿ
ووضع خطة تطوير األفراد وىـ يؤدوف أعماليـ،  -بيف اإلدارة والعامميف -تيسير وتنمية األداء، واتخاذ إجراءات تنفيذ عقد األداء
عداد مراجعات لمدى التقدـ في األداءويتضمف ذلؾ تييئة مستمرة لمعمومات مرتدة عف نتا  ئج األداء وا 

. ومف ىذا المنطمؽ، فإنو كمما كاف ىناؾ تخطيط وتقييـ وتطوير مستمر (36)(2007مصطفى، )؛ (35)(2008)أرمسترونج،  
اعة التنظيمية لألداء سيؤدي إلى رفع كفاءة وفاعمية الموظفيف الموىوبيف والعادييف في المؤسسة، وىذا ما سيؤدي إلى تحقيؽ البر 

 لممؤسسة واحتالليا مركزًا متميزًا عمى جميع األصعدة.

 تعاقب الوظيفي لممواهب التخطيط 

لتعاقب الوظيفي لممواىب في تمؾ الجيود اليادفة والمنتظمة التي تُبذؿ لضماف استمرارية القيادات، واالحتفاظ ايتمثؿ تخطيط   
عطي الفرصة الحقيقية لشغؿ ي ولممستقبؿ، وتشجيع نمو وتطوير الموظفيف، وىبيـ، وتطوير المعرفة ورأس الماؿ الفكري 

الوظائؼ األساسية بالموظفيف الموىوبيف ذوي القدرات والميارات والمعارؼ الضرورية لمقياـ بيذه الوظائؼ عمى أكمؿ وجو 
(Alsakarneh and Hong, 2015)(37) المحتمميف وتزويدىـ بالميارات والخبرات عممية تحديد وتقييـ المواىب عنى بي وى، و

المناسبة لمفرص الحالية والمستقبمية لتحريؾ األفراد العامميف في مواقع عمؿ جديدة، واختيار أفراد مرشحيف لشغؿ مناصب 
وافؽ مع ا ينبغي أف تتينإلموظائؼ، إال  يفجديدة، كما أنيا وظيفة ميمة تمكف المديريف واألفراد مف تمييز المرشحيف المناسب

ف ىدؼ المنظمات التي (38)(2015االحتياجات المستقبمية مف المواىب مف خالؿ المتوافر منيا حاليًا )إبراىيـ، وسعد،  ، وا 
ُتطبؽ تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب ىو التنبؤ باالحتياجات التنظيمية مف المواىب أو الموارد البشرية الكفؤة في المستقبؿ، 

لممنظمات، وال تسعى تمؾ  حتياجات مف الموارد البشرية، ويضمف االستقرار وتحقيؽ الرؤى االستراتيجيةوتعمؿ عمى حماية اال
المنظمات إلى اكتشاؼ مف الذي سيحؿ في الوظائؼ القيادية بقدر ما ييميا تصنيؼ اإلمكانات البشرية لكؿ فرد مف التدريب 

موىوبيف، أي بمعنى أف تقـو المنظمة باستقطاب واختيار  يريفمد والخبرات والميارات والمعارؼ التي يحتاجونيا لكي يصبحوا
وتعييف وتطوير الموارد البشرية وخصوصًا المواىب منيا والذيف يعتبروف أفضؿ المرشحيف لمناصب قيادية، بيذه الطريقة 

 .(37)(Alsakarneh and Hong, 2015)؛ (2) (Kehinde, 2012)ُيمكنيا تطوير مواىبيا الخاصة دونما عناء يذكر

 االحتفاظ بالمواهب

يعد االحتفاظ بالمواىب واحدة مف استراتيجيات إدارة المواىب التي تشكؿ ترجمة واقعية لتمكيف رأس الماؿ البشري واالعتماد  
؛ (39)(Benest, 2008)عميو في تحقيؽ أىداؼ الشركات وتييئتيا لمواجية الصعوبات والتحديات إلى جانب الموارد األخرى

(Oladapo, 2014)(20) وىي تمثؿ العممية التي تركز بشكؿ استراتيجي عمى إبقاء المواىب داخؿ المنظمة، مف خالؿ تمبية ،
يـ عف ئاحتياجاتيـ وتوقعاتيـ ومكافأتيـ عمى أدائيـ المتميز، وتقديـ الدعـ المناسب ليـ مف رؤسائيـ، بالتالي تحقيؽ رضا

واىب ييدؼ إلى اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتشجيع الموظفيف عمى البقاء ألطواؿ فترة المنظمة وبقائيـ فييا، فاالحتفاظ بالم
في المنظمة، مف ىذه اإلجراءات: توفر الثقافة التنظيمية الداعمة لممواىب، وكسب الثقة واالحتراـ، وتقديـ برامج التنمية 
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المكافآت والحوافز غير المتحيزة مع التقدير المعنوي،  والتطوير المستمر، ووضع نظاـ تقييـ فعاؿ يعتمد عمى األداء، ومنح
وتوفر فرص النمو الميني والشخصي، وتوفر األماف الوظيفي، وكذلؾ إيجاد مناخ العمؿ المحفز لالبتكار واإلبداع، فيؤالء 

 ؛(Karunathilaka, et.al, 2015)(21)؛ (40)(أ 2014المستقبؿ )الفرجاني، لمنجاح في  الموىوبوف ىـ الذيف يقودوف المنظمة
(Jain, D., et.al, 2012)(41) ؛(Sohail, et.al, 2011)(42). 

 البراعة التنظيميةمفهوم 

فمسفة مقدمييا، وأىدافيـ التي يسعوف وفقًا الختالؼ  البراعة التنظيميةمفيـو في تعريؼ أيضًا ختمؼ الباحثوف والكتاب اوقد  
قدرة  تمثؿ"  ، فقد عرؼ أحد الباحثيف البراعة التنظيمية بأنيامنيا بتعريفات متعددة البراعة التنظيميةلذا فقد عرفت  إلى تحقيقيا،

 Raisch and)" التغيرات البيئيةمع المنظمة عمى إدارة متطمبات األعماؿ الحالية بكفاءة، وفي الوقت نفسو تكوف متكيفة 
Birkinshaw, 2008)(43)المنظمة لالبتكار وتحقيؽ األىداؼ التنفيذية قصيرة األجؿ مع  يسع"عمى أنيا آخر  ، ويعرفيا

 نو يمكف تعريؼأ الباحثيف يرى بعضفيما ، (44)(Im & Rai, 2008) "الحفاظ في نفس الوقت عمى األداء في األجؿ الطويؿ
مكانيات جديدة قدرة المنظمة  ظيمية بأنيانالبراعة الت عمى تحقيؽ التوازف بيف استغالؿ اإلمكانيات الحالية، واستكشاؼ فرص وا 

؛ (47)(Menguc & Auh, 2008)؛ (46)(Mome, et.al, 2007)؛ (45) (He & Wong, 2004)نفسو قتو ال في
(Jansen, et. al, 2009)(48) ، الطريقة التي تعتمد عمييا المنظمة لكي تستطيع "  بأنيا افوفي المعنى ذاتو فقد عرفيا آخر

  " ةسواء وىما استغالؿ األعماؿ الحالية، واكتشاؼ أعماؿ جديد تجاىيف عمى حداالمنافسة في 
(Taylor & Helfat, 2009)(49)،  ويؤكد ىذا التوجو(Bonesso, et. al, 2014) (50)  قدرة المنظمة " نيا أعمى  نياويعرفو

مف خالؿ مجموعتيف مف األنشطة ىما: استغالؿ الكفاءات الموجودة، واستكشاؼ فرص جديدة، والتعمـ مف عمى مواصمة التعمـ 
خالؿ استغالؿ األنشطة يعني االختيار، اإلنتاج، الكفاءة، التنفيذ، في حيف التعمـ مف خالؿ األنشطة االستكشافية يعني البحث، 

قدرة المنظمة عمى التفوؽ في " بأنيا  ياويؤكد آخراف ىذا التوجو فيعرفانما ك، "التنوع، المخاطرة، التجريب، المرونة، االبتكار
تحقيؽ عنصري االستغالؿ واالستكشاؼ، وذلؾ مف خالؿ التفوؽ في استغالؿ الفرص الحالية لتمكيف االبتكار التدريجي الذي 

لتصميـ  الذي ييتـ بتغير جذري كامؿ منتج موجود بالفعؿ، واستكشاؼ الفرص الجديدة لتعزيز االبتكار الجذري ييتـ بتعديؿ
 .(51)(Andriopoulos & Lewis, 2009) "المنتج

 تصاالتوبناًء عمى ما تقدـ، وألغراض ىذه الدراسة وانسجامًا مع طبيعة وأىداؼ الدراسة ومجتمعيا المتمثؿ في قطاع اال 
تعريؼ البراعة التنظيمية إجرائيًا بأنيا أساليب تنظيمية متعددة تمثؿ قدرة المنظمة عمى استغالؿ األنشطة  ، فإنو يمكنناالخموية
واحد، بما يحقؽ األداء االستغاللي واألداء  آففي المجاالت القائمة، واستكشاؼ أنشطة جديدة في مجاالت مستحدثة في الحالية 

 .بعيف االعتبار المتغيرات البيئيةافؽ مع الموارد المتاحة لمشركة مع األخذ االستكشافي ويخمؽ التوازف بينيما، وبما يتو 

 أبعاد البراعة التنظيمية

الباحثيف كثير مف اختمؼ  فقد، أبعاد البراعة التنظيمية، تتنوع أيضًا البراعة التنظيميةالخاصة بمفيـو  كما تنوعت التعاريؼ  
إال أف ىناؾ والعممية،  اختالؼ توجياتيـ وتعدد تخصصاتيـ وأغراضيـ البحثية، وذلؾ حسب عدد أبعاد البراعة التنظيميةحوؿ 
 (52)(Gibson and Birkinshaw, 2004)؛(45)(He and Wong, 2004) منيـ الباحثيف مف العديد

(Lubatkin, et.al, 2006) (53) ؛(Bierly and Daly, 2007)(54)؛(Jansen, et.al, 2008)(55) ؛(Raisch, et.al, 
اتفقوا بأف قد  ،(59)(Venugopal, et.al, 2017) ؛(58)(Abuzaid, 2016) ؛(57)(Carmeli, et.al, 2009)؛ (56)(2009

واعتمادًا عمى األدبيات والدراسات المتعمقة بيذا الموضوع،  ف ىما: االستغالؿ، واالستكشاؼ،يلمبراعة التنظيمية بعديف أساسي
 قطاع االتصاالتلطبيعة الدراسة وأىدافيا ومجتمعيا المتمثؿ في  مالمالءمتينظرًا ، الباحثيفيتفؽ الباحث مع وجية نظر ىؤالء 

وسيتـ  ،(االستغالؿ واالستكشاؼ) يف البعديفىذىذا البحث في قياس البراعة التنظيمية عمى سوؼ يعتمد عميو ، و الخموية
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، الفمسطينية التصاالت الخمويةلجواؿ شركة كمتغيرات تابعة، لموقوؼ عمى مستويات تطبيقيا في البعديف  فاستعراض ىذي
 ويمكف توضيح ذلؾ كما يمي:

 Exploitationاالستغالل   

ضفاء الطابع ة، و يشير االستغالؿ إلى انتقاء الكفاء  التحسيف الذي ينجح عف طريؽ الحد مف االختالؼ، وزيادة الرقابة، وا 
شباع حاجات العمالء  ،يشير إلى استغالؿ اإلمكانيات الحاليةكما ، (55)(Jansen, et. al., 2008)عمى عممياتيا  الرسمي وا 
؛ أي إنو يمثؿ قدرة (45)(He and Wong, 2004)واألسواؽ الحالية مف خالؿ تحسيف المنتجات والعمميات الحالية  الحالييف

الحالييف في  العمالء ورغبات تمبية حاجات ومف ثـ يركز عمىقيمة في األمد القريب، لخمؽ األنشطة المنظمة عمى تحسيف 
زيادة و  الخدمات الحالية، وأالمنتجات في توسع الالمعرفة والميارات الحالية، وكذلؾ نطاؽ توسيع  مف خالؿ األسواؽ الحالية

 .Bai and Ren, 2016))(61)؛ (60)(2015الجبوري، ، و البغدادي) قنوات التوزيع الحالية أيضاً كفاءة 

 Explorationاالستكشاف 

 لعممياتيا يشير االستكشاؼ إلى البحث، والتجريب الذي ينتج عف الالمركزية، الثقافات غير ثابتة، وأقؿ رسمية  
(Jansen, et. al., 2008) (55 ) ، يشير إلى البحث عف إمكانيات وفرص جديدة، وعمالء جدد، ودخوؿ أسواؽ جديدة،كما 

؛ أي إنو يمثؿ الرؤية التي (45)(He and Wong, 2004)جديدة جذري يعتمد عمى إدخاؿ منتجات وعمميات  مف خالؿ تغيير
وتشكيؿ بيئة جديدة المستقبمية إلحداث التغيير  حتياجاتتيتـ بطرح سمع وخدمات جديدة لمتنافس، والعمؿ عمى توقع اال

(Dhliwayo and Van, 2007)(62)،  ( أوجو االختالؼ بيف االستغالؿ واالستكشاؼ.2)الجدوؿ يوضح و 

 : أوجو االختالؼ بيف االستغالؿ واالستكشاؼ.2جدوؿ 

 االستكشاؼ االستغالؿ بياف
تدريجي لتمبية احتياجات العمالء  ابتكار التعريؼ

 واألسواؽ الجديدة.
ابتكار جذري لتمبية احتياجات العمالء واألسواؽ 

 الجديدة.
، وتحسيف العمميات والتقنيات الحاليةتطوير  النتائج

 قنوات توزيع حالية، أسواؽ حالية.
، قنوات توزيع ظيور عمميات وتقنيات جديدة

 جديدة، أسواؽ جديدة.
 تتطمب معرفة جديدة وخروج المعرفة الحالية. وتوسيع نطاؽ المعارؼ والميارات القائمة.بناء  قاعدة المعرفة
 ،والكفاءة ،واإلنتاج ،التحسيفتتمثؿ في:  تنتج مف أنشطة

 والتنفيذ.
جريب، وتحمؿ البحث، والمرونة، والتتتمثؿ في: 

 المخاطر.
 .في األجؿ الطويؿ تحسيف األداء في األجؿ القصير. تحسيف األداء نتائج األداء

Source: Jansen, J, (2008)(63). Combining Competence Building and leveraging: Managing Paradoxes in 
Ambidextrous Organizations, Aime Heene, Rudy Martens, Ron Sanchez, in (ed), Emerald Group Publishing 
Limted. 

- Bai, J. and Ren, J. (2016)(61). Organizational Ambidextrity and Innovation Perfor-mance: The Moderating Effect of 
Entrepreneurial Orientation, Frontiers of Business Research in China, 10 (4 

أف ىاتيف العمميتيف تبدواف غير متوافقتيف مما يقود إلى الشد والتوتر  March, 1991(64)))وفي ىذا الصدد، فقد أشار 
فالتجربة واالستكشاؼ يستيمؾ  كؿ منيا ستتنافس عمى الموارد النادرة، وتستمـز مقدرات مختمفة داخؿ المنظمة،التنظيمي ألف 

   كيدة ولو أفؽ زمني أكثر مف عممية استغالؿ المعرفة الحالية والتوسع بالمقدرات الحالية، أوقت أكثر وذلؾ يستمـز نتائج غير 
 Abuzaid)(58) المتميز لحصوؿ عمى األداء التنظيميف بيف االثنيف مف أجؿ االتواز وجود لحاجة إلى يستدعي اما موىذا 
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     تعتمد عمى توليفة مف كالىما وتصؼ سموؾ المنظمات التي تنجح في تحقيؽ التنظيمية البراعة إف فوتبعًا لذلؾ ، (2016
 .(65)(Simsek, 2009)(52)  (Gibson and Birkinshaw, 2004)بنفس الوقت  مستوى عاؿ  مف االستغالؿ واالستكشاؼ

فعمى الرغـ مف أىمية تطبيؽ ممارسات إدارة المواىب في المنظمات، إال أف دور ممارسات إدارة المواىب  ،وفي ضوء ما سبؽ
ف تحقيؽ ذلؾ ال بد أف يتـ باالستناد إلى  في تحقيؽ البراعة التنظيمية مف المياديف التي ال تزاؿ بحاجة إلى إغناء ودراسة، وا 

ة تتمثؿ في أف دور ممارسات إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيمية يحمؿ في حقيقتو فوائد استراتيجية ميمة، وأف حقيق
التطبيؽ السميـ إلدارة المواىب سيقود حتمًا إلى الوصوؿ لمبراعة التنظيمية بكفاءة وفاعمية. إال أف الوصوؿ لمبراعة أمر ليس 

 مختمفة مثؿ االبتكار والفاعمية، واالستكشاؼ واالستغالؿسياًل ألنيا تتضمف تحقيؽ أىداؼ 

 (Nemanich and Vera, 2009) (66) وعمى الرغـ مف ذلؾ إال أف العديد مف الدراسات تؤكد أف ممارسات إدارة المواىب .
البناء والحفاظ عمى يمكف أف تمعب دورًا أساسيًا في إحداث التوازف المرغوب لألنشطة االستكشافية واالستغاللية بما يعزز 

 البراعة التنظيمية

(Kang and Snell, 2009) (67) ؛(Guttel and Konlechner, 2009) (68) ؛(Guthrie, 2001)(69) . حيث تبحث
األنشطة االستكشافية عف جديد في اإلجراءات التنظيمية، والتقنيات، والعمميات، والمنتجات، ومف ثـ يتـ التركيز عمى تمبية 

لمعمالء الجدد واألسواؽ الناشئة مف خالؿ تقديـ تصميمات جديدة، وخمؽ منتجات أو خدمات جديدة، أو تطوير  االحتياجات
قنوات توزيع جديدة، وفي نفس الوقت تُبنى األنشطة االستغاللية عمى التقنيات الموجودة، والعمالء الحالييف، والمعرفة الحالية 

ة؛ وبالتالي يتـ التأكيد عمى تمبية احتياجات العمالء واألسواؽ الحالية مف خالؿ بالسوؽ، وتعزيز الميارات والعمميات الحالي
  ؛Li, 2013(70)))تحسيف التصاميـ، والتوسع في المنتجات أو الخدمات الحالية أو زيادة كفاءة قنوات التوزيع الموجودة

Raisch, 2009))(71) . إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيمية مف وفي ىذا المجاؿ يمكف لمباحث أف يبيف دور ممارسات
 خالؿ النقاط اآلتية

تسيـ ممارسات إدارة المواىب في بناء البراعة التنظيمية مف خالؿ تسيير األداء المستمر والمتوازف ألنشطة  .1
فيف دائمًا االستكشاؼ واالستغالؿ، وتستخدـ المنظمات البارعة ممارسات إدارة المواىب لضماف أف تكوف كفاءة الموظ

 .(68) (Guttel and Konlechner, 2009)مناسبة لالضطالع بأنشطة االستكشاؼ واالستغالؿ 
تشجع إدارة المواىب العامميف عمى البحث عف تكنولوجيا جديدة، وأفكار جديدة لتطوير الخدمات الحالية، واستغالؿ  .2

عمى تحقيؽ البراعة التنظيمية، والتي تؤدي كؼء لما ىو متاح مف خبرات ومعارؼ، واستكشاؼ القدرات التي تساعد 
 بدورىا إلى تحسيف مستوى جودة الخدمات المقدمة وتقديميا بأقؿ تكمفة ممكنة.

تمعب إدارة المواىب دورًا كبيرًا في اختيار القادة والمديريف والموظفيف الموىوبيف في كافة المستويات التنظيمية، كما  .3
ا حؿ العديد مف المشكالت االستراتيجية التي تواجو المنظمة بشكؿ جيد، إضافة يمكف ومف خالؿ االستخداـ المنظـ لي

إلى تحسيف جودة الموظفيف الحالييف في التعامؿ مع عنصري االستكشاؼ واالستغالؿ مف خالؿ توفير برامج التدريب 
 .(69) (Guthrie, 2001)؛ (72) (2015)الزبيدي، وعباس،  التنظيمية المناسبة بما يعزز التوجو بالبراعة

تعمؿ إدارة المواىب عمى تطوير المواىب البشرية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية لممنظمة، مف خالؿ بذؿ  .4
 الجيود لتناسب إمكانيات وميارات العامميف مع حاجات العمؿ الحالية والمستقبمية.

المتاحة لتحقيؽ الموازنة بيف أنشطة االستغالؿ تمعب إدارة المواىب دورًا ميمًا في تحقيؽ الكفاءة في تخصيص الموارد  .5
شباع حاجات العمالء الحالييف واألسواؽ الحالية لضماف تحقيؽ ىدؼ )التي تركز عمى  استغالؿ اإلمكانيات الحالية، وا 

( وأنشطة االستكشاؼ )التي تركز عمى البحث عف إمكانيات وفرص جديدة، وعمالء البقاء والنمو في األجؿ القصير
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( لتحقيؽ ىدؼ البقاء واالستمرار في األجؿ الطويؿ خوؿ أسواؽ جديدة بما يمكنيا التكيؼ مع التغيرات البيئية،جدد ود
 في الوقت نفسو.

تمعب إدارة المواىب دورًا ميمًا في توسيع مجاالت المعرفة والميارات الحالية لمموظفيف الموىوبيف، وذلؾ مف خالؿ  .6
 الخدمات المختمفة، وتنمية مياراتيـ الحالية. تدريبيـ عمى كيفية توسيع معرفتيـ عف

بداعيا وتميزىا، والتي تيدؼ إلى تحسيف  .7 يظير دور إدارة المواىب في أنيا تعَد مصدرًا ميمًا لنجاح المنظمات وا 
 األداء عمى جميع المستويات مف خالؿ المحافظة عمى العامميف الموىوبيف، وتحفيزىـ عمى العمؿ المبدع.

شغؿ المناصب بالعامميف  لتعاقب الوظيفي لممواىب مف خالؿاتخطيط اىب دورًا ميمًا في تحقيؽ تمعب إدارة المو  .8
بما يتوافؽ مع االحتياجات المستقبمية مف  واألداء العاليوالميارات والمعارؼ المناسبيف الذيف يتمتعوف بالقدرات 

التنبؤ باالحتياجات التنظيمية والعمؿ عمى تطوير العامميف وتحسيف قدراتيـ في عمميـ الحالي والمستقبمي و  المواىب،
 مف المواىب الكفؤة في المستقبؿ، بما يضمف االستقرار وتحقيؽ البراعة التنظيمية لممنظمات.

 شجيعيـ ومكافأتيـ بالشكؿ الذي يساعدتوفير المناخ المناسب والظروؼ المالئمة التي تتيح إلبراز مواىب العامميف وت .9
 عمى إحداث التوازف المرغوب بيف األداء االستغاللي واألداء االستكشافي.

تعزيز ميارات الموظفيف مف خالؿ التركيز عمى عمميات التوظيؼ واالختيار والتعييف لمذيف يمتمكوف ميارات تتسـ  .10
 .(68) (Guttel and Konlechner, 2009)داء االستغاللي بالقدرة عمى تحقيؽ التوازف بيف األداء االستكشافي واأل

 
 الدراسات السابقة

فقد قاـ الباحث بمسح شامؿ وانطالقًا مف ىذا الواقع، تشكؿ الدراسات السابقة رافدًا أساسيًا مف روافد المعرفة النظرية والعممية،   
وفيما يمي عرض لعدد مف الدراسات الدراسة،  العالقة بموضوعلمدوريات العممية بحثًا عف دراسات عممية نظرية أو ميدانية ذات 

 لى المحاورإوضوع الدراسة ويمكف تقسيـ ماالعتبار منطمقات الدراسة الحالية،  عيفآخذيف ب ذات العالقةالعربية واألجنبية 
 :اآلتية

 مواهبأواًل: محور الدراسات التي اهتمت بدراسة إدارة ال

قياس تأثير إدارة المواىب والتعمـ التنظيمي في استدامة شركة زيف في األردف،  دراسة بيدؼ (73)(2016 ة،ب)الكساسأجرى    
وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا: أف مستوى تصورات المبحوثيف حوؿ عناصر إدارة المواىب والتعمـ التنظيمي 

إلدارة المواىب والتعمـ التنظيمي عند مستوى داللة  اً اؾ تأثير في شركة زيف في األردف كاف مرتفعًا، وكذلؾ بينت الدراسة أف ىن
(α ≤ 0.01)  .)في المتغير التابع )استدامة شركة زيف 

أثر إدارة الموىبة عمى أداء الموظفيف في مؤسسات القطاع  دراسة بيدؼ التعرؼ إلى Mary, et. al., 2015(9)))وأجرى    
 العاـ في والية دلتا بنيجيريا، وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي قوي لممارسات إدارة الموىبة عمى أداء الموظفيف. 

ت إدارة الموىبة لى التعرؼ عمى تأثير ممارساإىدفت التي  (32)(Mangusho, et. al., 2015)واتفقت معيا دراسة    
والمتمثمة في جذب وتطوير واالحتفاظ بالموىبة عمى أداء الموظفيف في صناعة المشروبات في كينيا، وتوصمت النتائج إلى أف 

 عممية االحتفاظ بالموظفيف الموىوبيف تؤثر إيجابيًا عمى أدائيـ.

استراتيجيات إدارة المواىب في تعزيز االنتماء أثر تطبيؽ  دراسة بيدؼ بياف (74)(2015بو دولة، أ)الجراح، و كما أجرى  
التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية، وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى تطبيؽ استراتيجيات إدارة 

جو عاـ، كما المواىب في الجامعة األردنية الرسمية جاء بدرجة متوسطة، أما مستوى االنتماء التنظيمي فقد جاء متوسط بو 
 أظيرت الدراسة وجود أثر ميـ وارتباط طردي إيجابي لمستوى تطبيؽ استراتيجيات إدارة المواىب عمى االنتماء التنظيمي.
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دراسة بيدؼ الكشؼ عف تأثير إدارة المواىب في تعزيز السمعة التنظيمية  (75)(Salih and Alnaji, 2014) كذلؾ أجرى   
لشركات االتصاالت األردنية، وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى تطبيؽ إدارة المواىب مازاؿ دوف المستوى المأموؿ، كما بينت 

ثرائيا، والتفاعؿ بيف الشركات والعمالء.، وتحسيف عمميات المنظمة و الدراسة أف إدارة المواىب ليا تأثير عمى الترويج الذاتي  ا 

جريا دراسة بيدؼ التعرؼ عمى أثر إدارة المواىب ونية دوراف الموظفيف عمى أفقد  (18)(Rana and Abbasi, 2013)أما    
ءة كفاءة المنظمات في قطاع االتصاالت الباكستاني، وكشفت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة سمبية بيف إدارة المواىب وكفا

 ف إدارة المواىب غير الجيدة تستطيع أف تزيد مف حاالت دورات العمؿ لمموظفيف وتقمؿ مف كفاءة النظاـ.إالمنظمات، إذ 

إلى توضيح تأثير إدارة المواىب في اندماج العامميف بشقيو الوظيفي دراسة بيدؼ التعرؼ  (76)(2013)مرسي، وأجرى   
وتحديد ما إذا كاف متغير التوازف بيف العمؿ واألسرة يتوسط ىذه العالقة أـ ال، والتنظيمي في مستشفيات جامعة الزقازيؽ، 

وتوصمت الدراسة إلى أف إدارة المواىب تؤثر في كؿ مف االندماج الوظيفي والتنظيمي لألطباء العامميف بالمستشفيات محؿ 
لعامميف سط العالقة بيف إدارة المواىب واندماج االدراسة، كما أوضحت النتائج أيضًا أف متغير التوازف بيف العمؿ واألسرة يتو 

 بشقيو الوظيفي والتنظيمي

دراسة بيدؼ التحقيؽ في دور إدارة المواىب وأثرىا عمى األداء التنظيمي في الشركات ( 23)(Iyria, 2013) أجرىكما    
أىمية بالغة ودور ميـ في تحسيف األداء المدرجة في بورصة نيروبي في كينيا، وتوصمت الدراسة إلى أف إدارة المواىب ليا 

داء األفحص تأثير إدارة المواىب عمى  لىإالتي ىدفت  (2)(Kehinde, 2012دراسة )واتفقت معيا  .التنظيمي في الشركات
التنظيمي لمشركات الكبرى في العاصمة الغوس، وتوصمت الدراسة الى أف إلدارة المواىب تأثير إيجابي عمى األداء التنظيمي 

 بشكؿ عاـ.

تحميؿ دور رأس الماؿ االجتماعي في تحسيف إدارة المواىب في دراسة بيدؼ  (6)(Ahmadi, et.al, 2012) رىأجوكذلؾ   
شركة جنوب خراساف لتوزيع الطاقة الكيربائية، مف أجؿ إيجاد طريقة لتخفيض التحديات التي تواجو الشركة، وقد توصمت 

دارة المواىب في الشركة.أر الدراسة إلى وجود عالقة معنوية بيف   س الماؿ االجتماعي وا 

النتائج السموكية لدى  دمج البحوث المتعمقة في إدارة المواىب معدراسة بيدؼ فقد أجروا  al, 2011).et Bano,)(77) أما     
تأثير إيجابي ميـ عمى كؿ مف النتائج السموكية  الموظفيف والفاعمية التنظيمية، وتوصمت الدراسة إلى أف إدارة المواىب ليا
 لمضافة.لمموظفيف، والفاعمية التنظيمية، وانخفاض معدؿ الدوراف الوظيفي، والقيمة ا

 البراعة التنظيميةالتي اهتمت بدراسة ثانيًا: محور الدراسات 

الفكري والبراعة التنظيمية في المنظمات  دراسة بيدؼ التعرؼ العالقة بيف أبعاد راس الماؿ (78)(Lin, et.al, 2017)أجرى   
العاممة في الصيف، وتوصمت الدراسة أف التفاعؿ المشترؾ بيف أبعاد راس الماؿ الفكري )رأس الماؿ البشري، وراس الماؿ 

 االجتماعي، ورأس الماؿ التنظيمي( يسيـ في تحسيف قدرة المنظمات عمى تحقيؽ البراعة التنظيمية.

بيف البراعة التنظيمية  دراسة بيدؼ التعرؼ عمى تأثير التوجو الريادي عمى العالقة( 61)(Bai and Ren, 2016)أجرى و  
وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بيف البراعة ، وأداء االبتكار في المنظمات العاممة في صناعة التكنولوجيا بالصيف

الريادي المتمثمة في االبتكارية،  وقة إذا تبنت ىذه المنظمات أبعاد التوجالتنظيمية وأداء االبتكار، وأنو يمكف تحسيف ىذه العال
 واالستباقية، وتحمؿ المخاطرة.
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في شركات  تيجية عمى البراعة التنظيميةادراسة بيدؼ التعرؼ إلى تأتير القيادة االستر ( 58)(Abuzaid, 2016)أجرى كما   
تصنيع األدوية األردنية، وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لسموكيات القيادة االستراتيجية )الرؤية، والتركيز، والتطبيؽ( 

 عمى بناء البراعة التنظيمية .

دراسة بيدؼ التعرؼ عمى تأثير االستغالؿ واالستكشاؼ عمى أداء الشركات التي  (79)(Wei, et.al, 2014)أجرى كذلؾ 
 .تستخدـ االستراتيجيات الريادية والدفاعية، توصمت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط طردية بيف االستغالؿ وأداء الشركات

عمى أثر خصائص المديريف في اإلدارة العميا، دراسة بيدؼ التعرؼ فقد أجريا  (80)(Cheung & Hughes, 2012) أما  
في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجـ في اسكتمندا، التنظيمية مالمح الييكؿ التنظيمي، والسياؽ التنظيمي في ظيور البراعة و 

شافية أف الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكف أف تحقؽ التوازف المحكـ مف االبتكارات االستكوقد توصمت الدراسة إلى 
 واالستغاللية مف خالؿ تشكيؿ اليياكؿ التنظيمية الدولية السميمة، واالعتماد عمى أساليب القيادة المناسبة.

والتوجو  ،معرفة الدور الوسيط لمتوجو بالسوؽ مف حيث )التوجو بالعميؿدراسة بيدؼ  (81)(Chu, et.al, 2011) أجرىو    
قد القة بيف تفاعؿ االستغالؿ واالستكشاؼ وأداء المنتجات الجديدة في السوؽ، و بالمنافسيف، والتنسيؽ بيف الوظائؼ( عمى الع

 توصمت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لكؿ مف االستغالؿ واالستكشاؼ عمى أداء المنتجات الجديدة.

دراسة بيدؼ التحقؽ مف أثر كفاءة االستكشاؼ واالستغالؿ عمى مخرجات تطوير  (82)(Yang & Li, 2011) أجرىكما    
الدراسة إلى وجود ارتباط بيف كفاءة االستكشاؼ وأداء  توصمتقد المنتجات الجديدة في الشركات التكنولوجيا في الصيف، و 

عكس فإف الالمنتج الجديد ويكوف سمبيًا عند توسيط البيئة الديناميكية، في حيف يكوف إيجابي عند توسيط البيئة التنافسية، وعمى 
يناميكية، ولكف يكوف سمبيًا عند األثر في حالة كفاءة االستغالؿ عمى أداء المنتج الجديد يكوف إيجابيًا عند توسيط البيئة الد

 توسيط البيئة التنافسية.

التعرؼ عمى أثر القيادة التحويمية عمى البراعة بيدؼ دراسة  (66)(Nemanich and Vera, 2009) كذلؾ أجرى   
لمقيادة التحويمية توصمت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي قد وكذلؾ أثر التعمـ التنظيمي عمى البراعة التنظيمية، و  ،التنظيمية

 والتعمـ التنظيمي عمى البراعة التنظيمية.

عمى استكشاؼ األثر الوسيط لمتوجو بالسوؽ عمى دراسة بيدؼ التعرؼ فقد أجريا  (47)(Menguc and Auh, 2008) أما  
وقد كاف  ،دفاعية أو رياديةالعالقة بيف البراعة التنظيمية وأداء الشركة وذلؾ بالتطبيؽ عمى الشركات التي تستخدـ استراتيجيات 

التوجو بالسوؽ يرتبط إيجابيًا بالبراعة التنظيمية وذلؾ بالنسبة لمشركات التي تستخدـ  مف أىـ ما توصمت إليو الدراسة أف
 .استراتيجيات ريادية، بينما يرتبط بعالقة عكسية مع البراعة التنظيمية وذلؾ بالنسبة لمشركات التي تستخدـ استراتيجيات دفاعية

معرفة أثر التوازف بيف بعدي البراعة التنظيمية )استغالؿ الموارد، دراسة بيدؼ  (45)(He & Wong, 2004) أجرىو   
وجود أثر إيجابي  وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا:معدؿ نمو المبيعات، و االستكشاؼ( عمى أداء الشركات 

لمبراعة التنظيمية عمى أداء المبيعات، كما توصمت الدراسة إلى أف عدـ التوازف بيف استغالؿ الموارد واستكشافيا يؤثر سمبيًا 
 .عمى معدؿ نمو المبيعات

أف ىذه الدراسة  نالحظ مف عرض الدراسات السابقة المختمفة لمموضوع عمى المستوييف العربي واألجنبي، ،وبناًء عمى ما تقدـ  
دور ممارسات إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة ف الدراسات السابقة التي تناولت إمكممة لما جاءت بو تمؾ الدراسات، إذ 

األبعاد الواردة في  ، ولـ تتناوؿ بعضقطاع االتصاالتفي البيئة األجنبية وباألخص في  إلى حدًا ما ال تزاؿ محدودة التنظيمية
ىذه الدراسة، أما عمى مستوى البيئة العربية عامة، والبيئة الفمسطينية خاصة، فالدراسات تكاد تكوف معدومة في ىذا المجاؿ، لذا 

 يؤمؿ أف تضيؼ الدراسة الحالية لبنة متواضعة عمى المستوييف النظري والعممي. 
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 أنموذج الدراسة

، الخموية قطاع االتصاالتفي  راسات السابقة، وانسجامًا مع أىداؼ الدراسة ومجتمعيا المتمثؿاعتمادًا عمى ما ورد في الد    
وفيما يمي توضيح ليذا كمتغير تابع،  البراعة التنظيميةو ، متغير مستقؿك لمواىباإدارة  عمى يشمؿ تـ صياغة أنموذجفقد 

 النموذج

 
 أنموذج الدراسة :3 شكلال

 .المصدر: مف إعداد الباحث

  فرضيات الدراسة
اعتمادًا عمى المتغيرات واألبعاد الواردة في أنموذج الدراسة، وانطالقًا مف مشكمة الدراسة وأىدافيا، تـ صياغة عدد مف  

 (Hoيمي ىذه الفرضيات بصيغتيا العدمية )الفرضيات بيدؼ التحقؽ مف صحتيا، وفيما 
 

 ول األ  الفرضية الرئيسة :( ال يوجد أثر ىاـ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05ل )جذب ) واىبإدارة الم ممارسات
البراعة عمى ( المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىب

 .قيد الدراسة في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينيةالتنظيمية 

 الفرضيات الفرعية اآلتية ول األ  وينبثق عن الفرضية الرئيسة

 : الفرضية الفرعية األول ( ال يوجد أثر ىاـ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05ل )واىبإدارة الم ممارسات 
( تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىبجذب المواىب، )

 .قيد الدراسة شركةالفي  بعد االستغالؿ كأحد أبعاد البراعة التنظيميةعمى 
 

 :الفرضية الفرعية الثانية ( ال يوجد أثر ىاـ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05ل ) عمميات إدارة المعرفة
( جذب المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىب)

 .قيد الدراسة شركةالفي عمى بعد االستكشاؼ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية 
   

 

 عالقة األثر                                                                                      

 عالقة االرتباط                                                                    

 

 

                                                                                                                 

                                  

 جذب المواىب

 إدارة أداء المواىب

 المتغير التابع 
 )البراعة التنظيمية(

 االستغالؿ 

 االستكشاؼ

 المتغير المستقل 
 )إدارة المواهب(

 تدريب وتطوير المواىب

 تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب

 الحتفاظ بالمواىبا
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  :ال توجد عالقة ارتباط ذات داللةالفرضية الرئيسة الثانية ( إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 بيف ممارسات إدارة )
جذب المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ المواىب )
 .قيد الدراسة في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية( والبراعة التنظيمية بالمواىب

 لثانية الفرضيات الفرعية اآلتية:الفرضية الرئيسة اوينبثق عن 
  : الفرضية الفرعية األول( ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 بيف ممارسات )

جذب المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، إدارة المواىب )
 .قيد الدراسةفي الشركة ( وبعد االستغالؿ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية حتفاظ بالمواىبواال
 

    :الفرضية الفرعية الثانية( ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05 بيف ممارسات )
المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، جذب المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء إدارة المواىب )

 .قيد الدراسة في الشركة( وبعد االستكشاؼ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية واالحتفاظ بالمواىب

 منهجية الدراسة

" لمالءمتػو Analytical Descriptive Designعتمد الباحث المنيج الوصػفي التحميمػي "ًا إلى طبيعة الدراسة وأىدافيا، ااستناد
الذي يعبر عف مشكمة الدراسة كميػًا وكيفيػًا كمػا ىػي عميػو فػي الواقػع، وبالتػالي فػإف ىػذا المػنيج يتعػدى وصػؼ  ألغراض الدراسة

 المشكمة إلى تحميميا في ضوء المعمومات التي جمعت عنيا لموصوؿ إلى استنتاجات وتوصيات مالئمة لتطوير وتحسيف الواقع.

 مجتمع وعينة الدراسة

مػف أقػدـ الشػركات العاممػة  التي تعدتصاالت الخموية لتطبيؽ الجانب العممي مف الدراسة، والمتمثمة بشركة جواؿ اختير قطاع اال
يتكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف العػػامميف فػػي األكثػػر انتشػػارًا واألكبػػر حجمػػًا، و و فػػي سػػوؽ خػػدمات االتصػػاالت الخمويػػة فػػي فمسػػطيف، 

، ائػػرةد ير، مػػدرةإداير الممثمػػيف بػػػ )مػػدو عمػػاؿ التػػي يقومػػوف بيػػا األنشػػطة واألختالؼ طبيعػػة ابػػالخمويػػة التصػػاالت جػػواؿ لشػػركة 
الفمسػػػػطينية، الخمويػػػػة التصػػػػاالت لجػػػػواؿ ( مبحوثػػػػًا )شػػػػركة 155( والبػػػػالد عػػػػددىـ )مػػػػدير معػػػػرض، رئػػػػيس وحػػػػدة، قسػػػػـ رئػػػػيس
عمػػى تفيػػـ طبيعػػة  ىػػي األقػػدر، حيػػث يرجػػع السػػبب لتحديػػد ىػػذه الفئػػة العتقػػاد الباحػػث بػػأف تمػػؾ الفئػػة مػػف العػػامميف (83)(2018

ونظػرًا لصػغر المتغيرات وأبعادىا والتعامؿ معيا تعاماًل عمميًا، والمعنية باتخاذ السياسات واإلجراءات المتعمقة بمتغيرات الدراسػة. 
( 155فقػد قػاـ الباحػث بتوزيػع ) ،حجـ مجتمع الدراسة، فقد تـ اسػتخداـ أسػموب الحصػر )المسػح( الشػامؿ لكامػؿ مجتمػع الدراسػة

%(، وقػد تػـ اسػتبعاد 67.1( استبانة بنسبة استرجاع بمغػت )104استبانة شممت جميع مبحوثي مجتمع الدراسة، واسترجع منيا )
( اسػػتبانة لتشػػكؿ مػػا 97( اسػػتبانات لعػػدـ صػػالحيتيا لمتحميػػؿ اإلحصػػائي، وبػػذلؾ أصػػبح عػػدد االسػػتبانات الصػػالحة لمتحميػػؿ )7)

%( مػف مجتمػع الدراسػة، وىػي نسػبة مقبولػة ألغػراض البحػث 62.6المسػترجعة، ومػا نسػبتو )%( مف االسػتبانات  93.3نسبتو )
 العممي.

 أساليب جمع البيانات

 تم االعتماد عم  مصدرين رئيسين لمحصول عم  البيانات والمعمومات الالزمة وهما:   

 :وذلؾ لبناء اإلطار النظري ليذه الدراسة وتتمثؿ باستخداـ المراجع والمصادر المتوفرة في المكتبات،  المصادر الثانوية
 ، والدوريات المتخصصة، والرسائؿ الجامعية، والمواقع اإللكترونية.العممية ومنيا: الكتب

 :لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة، لجأ الباحث إلى جمع البيانات مف مجتمع الدراسة بوساطة  المصادر األولية
 :  أجزاء رئيسة كما يمي وقد تألفت االستبانة مف ثالثةاالستبانة المعدة ليذه الغاية، 
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 :لمجتمع الدراسة )الجنس،  يتضمف المتغيرات الديمغرافية التي تتعمؽ بالبيانات الشخصية والوظيفية الجزء األول
 (.مر، سنوات الخبرة، المؤىؿ العمميالع

 :شركة جواؿ لالتصاالت في  واىبإدارة الم ممارسات فقرة تيدؼ بمجمميا إلى قياس واقع( 35يتضمف ) الجزء الثاني
- 8الفقرات) تدريب وتطوير المواىب، (7-1ت)الفقرا جذب المواىب)كمتغيرات مستقمة( وىي:  الخموية الفمسطينية

االحتفاظ (، 28- 22الفقرات) تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، (21 -15) الفقرات إدارة أداء المواىب(، 14
 ,Piansoongnern, et.al) بدراسة بعض ىذه الفقرات حيث تـ االسترشاد في بناء، (35 -29الفقرات )بالمواىب 

2008)(13); (Iyria, 2013)(23); (Rana and Abbasi, 2013)(18); (Thunnissen, et al., 2013)(19); 
(Oladapo, 2014)(20) ،يتناسب وطبيعة مياـ المبحوثيف في بما إضافة وتعديؿ بعض الفقرات وقد قاـ الباحث ب

 مجتمع الدراسة.
 :الخموية شركة جواؿ لالتصاالت في  مستوى البراعة التنظيمية( فقرة تـ مف خالليا قياس 15)يتضمف  الجزء الثالث

وتـ وضعو (، 15-8) (، وُبعد االستكشاؼ الفقرات7-1الفقرات )االستغالؿ  )كمتغيرات تابعة( وىي: ُبعد الفمسطينية
 ,Lubatkin) ؛(52)(Gibson and Birkinshaw, 2004) ؛(45)(He and Wong, 2004) مف استنادًا إلى كؿ
et.al, 2006)(53)؛ (Bierly and Daly, 2007)(54) ؛(Jansen, et.al, 2008)(55)؛ (Raisch, et.al, 

وقد قاـ الباحث بإضافة وتعديؿ بعض الفقرات بما يتناسب مع طبيعة  ،(57)(Carmeli, et.al, 2009)؛ (56)(2009
الخماسي لكافة أبعاد الدراسة والذي تراوح ما  (Likert)وقد اعتمدت الدراسة مقياس ليكرت ، الدراسة الحالية وأىدافيا
 ( درجات وغير موافؽ بشدة درجة واحدة.5بيف موافؽ بشدة بقيمة )

 
 صدق األداة وثباتها

عمى عدد مف  تـ عرض االستبانة األوليةفقد ( Face and Content Validity)مف أجؿ إثبات صدؽ الشكؿ والمحتوى و   
لمتأكد مف مدى صدؽ فقرات في ىذا المجاؿ وممف يعمموف في الجامعات الفمسطينية، وذلؾ  مف ذوي االختصاص األكاديمييف
عرض االستبانة عمى عينة وكذلؾ تـ ، ووضوحيا، وسالمة لغتيا ومضمونيا، وقدرتيا عمى قياس متغيرات الدراسة، االستبانة

مى درجة فيـ فقرات االستبانة، ودرجة وضوحيا ( مبحوثًا مف أفراد العينة، بغرض التأكد والتعرؼ ع15اختبارية قواميا )
عادة صياغة بعضيا اآلخر لتصبح أقربالفقراتوسيولتيا، وفي ضوء آرائيـ ومقترحاتيـ قاـ الباحث بحذؼ وتعديؿ لبعض   ، وا 

، وذلؾ بحساب قيمة معامؿ "Reliability Analysis"تـ إجراء اختبار لدرجة ثبات األداء  فيمًا وتحقيقًا ألىداؼ الدراسة، كما
ر التربيعي ذالج عف طريؽ إيجادالصدؽ  اختبار إجراء فضاًل عفالدراسة، متغيرات " ل Cronbachs-Alphaكرونباخ ألفا " 
 ( اآلتي:3) كما ىو موضح في الجدوؿلمعامؿ الثبات، 

 لدراسةا ألداء الثبات والصدؽ نتائج اختبار: 3جدوؿ 

معامل الثبات  المتغيرات
(Alpha) 

معامل 
 الصدق

 %91.9 %84.4 (.ممارسات إدارة المواهبالمتغير المستقل )
 %87.9 %77.4 (.البراعة التنظيميةالمتغير التابع )

 %94.4 %89.2 داة ككل( مجتمعةكافة المتغيرات )األ
 

عمى %( 94.4%، 89.2) بمغت كافة فقرات األداءل الثبات والصدؽ ت( أف قيـ معامال3ويالحظ مف نتائج الجدوؿ رقـ )
؛ (84)(Sekaran, 2006) واألبحاث %( لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات70) ، وىي نسبة أعمى مف الحد األدنى المقبوؿالتوالي
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(Hair, et.al, 2006)(85) ،ومقبولة عالية  وصدؽ لتؤكد حصوؿ أداة القياس المستخدمة في الدراسة عمى درجة ثبات
 ألغراض إجراء الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

باستخداـ وذلؾ ، تـ استخداـ بعض أساليب اإلحصاء الوصفي والتحميمي، واختبار صحة فرضياتيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  
 -( كما يمي:SPSS:21المعروفة باختصار )الرزمة اإلحصائية 

وذلؾ لوصؼ خصائص مجتمع الدراسة، اعتمادًا عمى التكرارات،  Descriptive Statisticsأساليب اإلحصاء الوصفي  .1
ومف ىذا  والوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ونسب األىمية لوصؼ متغيرات الدراسة، وترتيبيا حسب أىميتيا النسبية.

لممتوسطات الحسابية  تـ تصنيؼ إجابات مبحوثي عينة الدراسة عف األسئمة الخاصة باالستبانة إلى فئات وفقاً فقد المنطمؽ، 
  الخماسي المستخدـ في محاور الدراسة كما يمي: (Likert)واألىمية النسبية لإلجابة، حسب مقياس ليكرت 

 الحد األدنى لمبديؿ(/عدد المستويات –= )الحد األعمى لمبديؿ  طوؿ الفئة
             = (5-1/)5 =4/5 =0,8   

( درجات 4قيمة في مقياس ليكرت الخماسي وىي الواحد الصحيح، ويبيف الجدوؿ رقـ )وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ 
 (                                    4)رقـ  وفؽ التوزيع الفرضي اآلتي، أنظر الجدوؿقياس النتائج الوصفية  أو مستويات

 درجات أو مستويات قياس النتائج الوصفية :4جدوؿ 

 درجة الموافقة المدى
 األهمية النسبية الوسط الحسابي

 عالية جداً  %100% وحتى 84مف  5 -4,20
 عالية %84% إلى أقؿ مف 68مف  4,20أقؿ مف – 3,40
 متوسطة %68% إلى أقؿ مف 52مف  3,40أقؿ مف  – 2,60
 منخفضة %52% إلى أقؿ مف 36مف  2,60أقؿ مف  -1,80
 منخفضة جداً  %36% إلى أقؿ مف 1 1,80أقؿ مف  .1

(، لالتساؽ الداخمي، وذلؾ لتحديد Cronbachs Alpha-Analysis Reliabilityتحميؿ الثبات " مقياس ألفا كرونباخ " ) .2
 معامؿ ثبات األداة المستخدمة في قياس المتغيرات.

مف  ، ولقد استخدمو الباحث لمتأكدمتغيرات الدراسةواقع ( لمعرفة T-Test One Simpleلمعينة الواحدة ) T-Testاختبار  .3
 توسط.داللة الم

 .لدراسة  متغيرات ا( لمعرفة طبيعة العالقة بيف Pearson Correlationمعامؿ االرتباط بيرسوف ) .4
 ممارسات وقياس أثر دورالختبار صالحية نماذج الدراسة،  (Multiple Regression Analysis)تحميؿ االنحدار المتعدد  .5

 .عمى البراعة التنظيمية إدارة المواىب
لمتأكد مف  (Tolerance)، واختبار التبايف المسموح بو (VIF) (Variance Inflation Factor)اختبار معامؿ تضخـ التبايف  .6

 بيف المتغيرات المستقمة. (Multicollinearity)عدـ وجود ارتباط عاؿ  
 .(Normal Distributions) ، وذلؾ لمتأكد مف أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي(Skewness)اختبار معامؿ االلتواء  .7
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 عرض وتحميل النتائج

 أواًل: النتائج المتعمقة بوصف خصائص عينة الدراسة

  -(:5نة الدراسة، أنظر الجدوؿ رقـ )عي متغيرات الشخصية والوظيفية لمبحوثيوفيما يمي عرض لم   

 .(N= 97) عينة الدراسة  الخصائص الشخصية والوظيفية لمبحوثي: 5جدوؿ 

 النسبة المئوية التكرار المتغيرات الشخصية والوظيفية

 %71.1 69 ذكر الجنس
 %28.9 28 أنثى

 العمر

 - - سنة فأقؿ 25
 %37.1 36 سنة 26-35
 %53.6 52 سنة 36-45
 %9.3 9 سنة فأكثر 46

 عدد سنوات الخبرة

 %10.3 10 سنوات فأقؿ 5
 %22.7 22 سنوات 6-10

 %53.6 52 سنة 11-15
 %13.4 13 سنة فأكثر 16

 المؤهل العممي
 

 %6.2 6 دبمـو فأقؿ
 %72.2 70 بكالوريوس
 %20.6 20 ماجستير
 %1.0 1 دكتوراه

 ( أف خصائص عينة الدراسة كما يمي:5يتضح مف الجدوؿ رقـ )
مشكاًل ما نسبتو %( مف مبحوثي عينة الدراسة ىـ مف الذكور، والباقي ىـ مف اإلناث 71.1أف ) تبيف الجنس: .1

 .قمة مشاركة اإلناث في الشركة قيد الدراسة %(، وىذا مؤشر عمى28.9)
%( مف 53.6سنة( تشكؿ ما نسبتو ) 45-36فقد كانت غالبية المبحوثيف في الدراسة تقع أعمارىـ في الفئة ) العمر: .2

%(، 9.3سنة فأكثر( بنسبة ) 46رية )%(، ثـ الفئة العم37.1سنة( بنسبة ) 35-26عينة الدراسة، تمييا الفئة العمرية )
مما قد يكوف  عممية كافية،أف غالبية مبحوثي عينة الدراسة ىـ مف ذوي األعمار التي لدييا خبرة عممية و وىذا يدؿ عمى 

 بكفاءة وفاعمية. ر ميـ في تطبيؽ ممارسات إدارة المواىب وتحقيؽ البراعة التنظيميةليـ دو 
وأف سنة(،  15-11خبرة تتراوح ما بيف )%( مف مبحوثي عينة الدراسة لدييـ 53.6أف )تبيف  :عدد سنوات الخبرة .3

%( مف مبحوثي 13.4فيما كانت نسبة )سنوات(، 10 -6) لدييـ خبرة تتراوح ما بيفمف مبحوثي العينة %( 22.7)
تعادؿ أو تقؿ عف %( ممف لدييـ خبرة 10.3في حيف ال يوجد سوى )سنة(،  16العينة لدييـ خبرة تعادؿ أو تزيد عف )

سبيًا، ويؤكد ىذا أف غالبية مبحوثي عينة الدراسة سنوات(، وتشير ىذه النتائج إلى أف متوسط خبرة المبحوثيف عالية ن 5)
جاؿ عمميـ، تمكنيا مف تطبيؽ ممارسات إدارة المواىب إدارية ال بأس بيا في مفي الشركة قيد الدراسة تمتمؾ خبرات 

 إذا ما أرادت ذلؾ. وتحقيؽ البراعة التنظيمية



  19  

 اجمللد الثامن عشر، العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث 

غالبية مبحوثي عينة الدراسة ممف يحمموف الشيادة الجامعية األولى )البكالوريوس( تشكؿ ما فقد كاف  المؤهل العممي: .4
%( مف المبحوثيف يحمموف الشيادات العميا )ماجستير أو 21.6%( مف عينة الدراسة، وأف حوالي )72.2نسبتو )

ىذه النتيجة إلى أف  وتشير%(،  6.2عينة الدراسة الذيف يحمموف شيادة دبمـو فأقؿ )دكتوراه(، بينما بمغت نسبة مبحوثي 
مما يدؿ ذلؾ عمى مدى توافر الكفاءات  %( مف المبحوثيف عينة الدراسة ىـ مف ذوي المؤىالت العممية العالية،93.8)

 .العممية في الشركة قيد الدراسة

 تحميل أسئمة الدراسة ومناقشتها ثانيًا:

-One Sample T) لمعينة الواحدة Tتـ استخداـ اختبار فقد فيما يمي، عرض لنتائج التحميؿ اإلحصائي الوصفي لمبيانات،   
Test وفيما يمي تمخيص ليذه النتائج:متغيرات الدراسة( لتحميؿ فقرات ،  

 .؟الفمسطينية قيد الدراسةما مستوى واقع ممارسات إدارة المواىب في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية  السؤال األول:

( لتحميؿ فقرات كؿ بعد مف أبعاد إدارة One Sample T-Test) لمعينة الواحدة Tلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار 
 (6أنظر الجدوؿ رقـ ) المواىب كما يراىا مبحوثو عينة الدراسة،

 واىبإدارة الم أبعاديؿ : تحم6جدوؿ 

 

 م

 

 أبعاد إدارة المواهب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
االهتمام 

% 

قيمة 
اختبار  

T 

مستوى 
 الداللة
(P) 

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

%82.4 0.317 4.12 جذب المواهب 1  3.80*  عالية 5 0.000 

%89.6 0.212 4.48 تدريب وتطوير المواهب 2  22.47
 عالية جداً  3 0.000 *

المواهبإدارة أداء  3  4.56 0.199 91.2%  28.02
 عالية جداً  2 0.000 *

تخطيط التعاقب الوظيفي  4
%92.6 0.179 4.63 لممواهب  34.92

 عالية جداً  1 0.000 *

%83.8 0.267 4.19 االحتفاظ بالمواهب 5  6.96*  عالية 4 0.000 

%87.8 0.115 4.39 كافة أبعاد إدارة المواهب  32.24
 عالية جداً  _ 0.000 *

 (            α ≤ 0.05* ذات داللة معنوية عند مستوى داللة )            

 ممارسةتيتـ بشكؿ عاـ ب شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية( فإف 6اعتمادًا عمى البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ )     
(، 4.39الذي بمد ) واىبإدارة الم أبعاد، كما يدؿ المتوسط الحسابي العاـ لكافة جداً  بدرجة عالية لمواىبإدارة ا أبعادكافة 

( 32.24( المحسوبة تساوي )T%، وقيمة )60( وىي أكبر مف نسبة االىتماـ المحايدة %87.8ونسبة االىتماـ التي بمغت )
إال أنيا (، 50.0أي أقؿ مف ) 0.000( يساوي P، كما أف مستوى الداللة )(1.66البالغة ) وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية

بتخطيط التعاقب الوظيفي عمى التوالي  بعادلتمؾ األ ممارسةبدرجات ومستويات متفاوتة، حيث ارتبط أعمى مستوى  طبقت
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 ممارسة، في حيف ارتبط أقؿ مستوى االحتفاظ بالمواىبثـ  ،تدريب وتطوير المواىب، ثـ إدارة أداء المواىب ، ويميولممواىب
 .جذب المواىب بعدب

 .؟ ما مستوى البراعة التنظيمية في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية قيد الدراسة السؤال الثاني:

( لتحميؿ فقرات كؿ بعد مف أبعاد One Sample T-Test) لمعينة الواحدة Tلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار 
  (7، أنظر الجدوؿ رقـ )عينة الدراسةالبراعة التنظيمية كما يراىا مبحوثو 

 أبعاد البراعة التنظيميةيؿ : تحم7جدوؿ 

 

 م

 

أبعاد البراعة 
 التنظيمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نسبة 
االهتمام 

% 

قيمة 
 Tاختبار

مستوى 
الداللة 

(P) 

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

84.4 0.342 4.22 االستغالل  .1
% 

 عالية جداً  1 0.000 *6.37

 عالية جداً  2 0.000 *6.59 %84 0.312 4.20 االستكشاف  .2

84.2 0.276 4.21 أبعاد البراعة التنظيميةكافة 
% 

 عالية جداً  _ 0.000 *7.65

 (           α ≤ 0.05* ذات داللة معنوية عند مستوى داللة )         

أبعاد البراعة تيتـ بشكؿ عاـ بتطبيؽ كافة  الخموية الفمسطينية شركة جواؿ لالتصاالتف أ( 7الجدوؿ رقـ )ويتضح مف خالؿ 
(، ونسبة االىتماـ 4.21الذي بمد )أبعاد البراعة التنظيمية ، كما يدؿ المتوسط الحسابي العاـ لكافة جداً  بدرجة عالية التنظيمية

( وىي أكبر مف 7.65ة تساوي )( المحسوبT%، وقيمة )60( وىي أكبر مف نسبة االىتماـ المحايدة % 84.2التي بمغت )
(، ولكف جاء ىذا التطبيؽ 50.0أي أقؿ مف ) 0.000( يساوي P، كما أف مستوى الداللة )(1.66البالغة ) قيمتيا الجدولية

، في حيف ارتبط أقؿ مستوى تطبيؽ بعد االستغالؿببعاد بدرجات ومستويات متفاوتة، حيث ارتبط أعمى مستوى تطبيؽ لتمؾ األ
 االستكشاؼ.بعد ب

 فرضيات الدراسة باختبارثالثًا: النتائج المتعمقة 

 التأثير بين متغيرات الدراسة طبيعة تحميل .1
، عنيا الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات الفرعية المنبثقة الختبار (Regression Analysis)تـ استخداـ تحميؿ االنحدار    

، قاـ الباحث بإجراء ىذه الفرضيات الختبار (Regression Analysis)يؿ االنحدار ولكف في البداية قبؿ البدء في تطبيؽ تحم
بعض االختبارات، وذلؾ مف أجؿ ضماف مدى مالءمة البيانات الفترضات تحميؿ االنحدار، وذلؾ عمى النحو اآلتي: فيما 

، قاـ الباحث باستخداـ اختبار (Multi-Collinearity)يتعمؽ بافتراض ضرورة عدـ وجود ارتباط عاؿ  بيف المتغيرات المستقمة 
لكؿ متغير مف  (Tolerance)واختبار التبايف المسموح بو  (VIF) (Variance Inflation Factor)معامؿ تضخـ التبايف 

ايف المسموح (، وأف تزيد قيمة اختبار التب10لمقيمة ) (VIF)المتغيرات المستقمة، مع مراعاة عدـ تجاوز معامؿ تضخـ التبايف
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باحتساب  (Normal Distribution)(، وتـ أيضًا التأكد مف إتباع البيانات لمتوزيع الطبيعي 0.05عف )(Tolerance) بو 
(، 1، مراعيف أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، إذا كانت قيمة معامؿ االلتواء أقؿ مف )(Skewness)لتواء معامؿ اال

 -ذه االختبارات:( يبيف نتائج ى8والجدوؿ رقـ )

 : اختبار معامؿ تضخـ التبايف والتبايف المسموح بو ومعامؿ االلتواء8جدوؿ 

معامل تضخم  المتغيرات المستقمة
 VIFالتباين 

التباين المسموح بة 
(Tolerance) 

 معامل االلتواء
(Skewness) 

 0.356 0.788 1.27 جذب المواهب

 0.236 0.940 1.06 تدريب وتطوير المواهب

 0.257 0.893 1.12 إدارة أداء المواهب

تخطيط التعاقب الوظيفي 
 لممواهب

1.04 0.961 0.397 

 0.439 0.879 1.14 االحتفاظ بالمواهب

-1.04(، وتتراوح بيف )10لجميع األبعاد تقؿ عف )(VIF) أف قيـ اختبار معامؿ تضخـ التبايف ( 8الجدوؿ رقـ ) ونالحظ مف 
(، 0.05( وىي أكبر مف )0.961 -0.788تراوحت بيف ) (Tolerance)(، كما أف قيـ اختبار التبايف المسموح بو 1.27

يمكف أف يؤدي إلى نتائج مضممة  (Multicollinearity)ويعد ىذا مؤشرًا عمى عدـ وجود ارتباط عاؿ  بيف المتغيرات المستقمة 
أقؿ  (Skewness)لتواء بيانات تتبع التوزيع الطبيعي حيث كانت قيـ معامؿ االلتحميؿ االنحدار، وقد تـ التأكد أيضًا مف أف ال

كد مف صالحية أ(، لذلؾ يمكف القوؿ بأنو ال توجد مشكمة حقيقية تتعمؽ بالتوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة، وسيتـ الت1مف )
 (9ضيات الدراسة، انظر الجدوؿ رقـ )النموذج الختبار فر 

 فرضيات الدراسة. الختبارلمتأكد مف صالحية النموذج  (Analysis of Variance)نتائج تحميؿ التبايف لالنحدار  :9جدوؿ 

المتغيرات 
 المستقمة

قيمة معامل  المصدر المتغير التابع
 R2 التحديد

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 F داللة

 
أبعاد إدارة 
 المواهب

 0.000 *45.35 1.047 5.233 0.714 االنحدار البراعة التنظيميةأبعاد 
 0.023 2.10 الخطأ

 0.000 *40.08 1.544 7.718 0.688 االنحدار بعد االستغالل
 0.039 3.505 الخطأ

 0.000 *17.78 0.921 4.603 0.494 االنحدار بعد االستكشاف
 0.052 4.713 الخطأ

 (.α ≤ 0.01إحصائية عند مستوى داللة )* ذات داللة 

المحسوبة   (F)ختبار فرضيات الدراسة، نظرًا الرتفاع قيمةالنموذج ال( صالحية 9نتائج اإلحصائية في الجدوؿ رقـ )تشير ال  
التبايف في %( مف 71.4تفسر ما مقداره ) واىبإدارة الم أبعاد(، حيث إف α ≤ 0.05عف قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة )

تفسرىا  أبعاد البراعة التنظيمية%( مف االختالفات في  71.4(، وىذا يعني أف )أبعاد البراعة التنظيميةالمتغير التابع الكمي )
نيا تعد إعمييا أو أنيا غير داخمة في األنموذج، إال  ةويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكف السيطر  واىبإدارة الم أبعاد
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( مف التبايف %68.8رية عالية نسبيًا تعكس درجة مقبولة مف قوة واستقرار أنموذج الدراسة، كما تفسر أيضًا ما مقداره )قوة تفسي
مما يدؿ عمى أف ىناؾ أثرًا ىامًا ذا ، بعد االستكشاؼ( مف التبايف في %49.4وتفسر أيضًا ما مقداره )، بعد االستغالؿفي 

نستطيع ثبات صالحية النموذج وبناًء عمى ، مبراعة التنظيميةلتابعة لا بعاداأل في تفسير مواىبإدارة ال بعادداللة إحصائية أل
 :، عمى النحو اآلتياختبار فرضيات الدراسة

  ول الفرضية الرئيسة األ :( ال يوجد أثر ىاـ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةα ≤ 0.05ل ) جذب )ممارسات إدارة المواىب
عمى البراعة ( المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىب المواىب، تدريب وتطوير

 .قيد الدراسة في شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينيةالتنظيمية 
عمى مواىب إدارة ال أبعادالختبار أثر  (Multiple Regression Analysis): نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد 10جدوؿ 

 .قيد الدراسة شركةالفي البراعة التنظيمية 

 

 بعاد إدارة المواىبأ

 

B 

الخطأ 
 المعياري

Beta  قيمةT 

 المحسوبة

مستوى 
 Tداللة 

نتيجة الفرضية 
 (Hoالعدمية )

 رفض )يوجد أثر( 0.000 *6.07 0.384 0.055 0.335 جذب المواىب

 رفض )يوجد أثر( 0.000 *6.94 0.401 0.076 0.524 تدريب وتطوير المواىب

يوجد ال ) قبوؿ 0.519 **0.647 0.038 0.083 0.053 إدارة أداء المواىب
 أثر(

يوجد ال ) قبوؿ 0.076 **1.79 0.103 0.088 0.158 تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب
 أثر(

 رفض )يوجد أثر( 0.000 *7.40 0.443 0.062 0.459 االحتفاظ بالمواىب

          (.           α ≤ 0.05** غير دالة إحصائية عند مستوى داللة )  .(α ≤ 0.01إحصائية عند مستوى داللة )* ذات داللة       

 أبعادأف  (T)( وقيـ اختبار Betaمعامالت ) اعتمادًا عمى معنويةو (، 10يتضح مف النتائج اإلحصائية الواردة في الجدوؿ رقـ )
ىي أكثر أبعاد إدارة المواىب تاثيرًا عمى ( ، جذب المواىبتدريب وتطوير المواىباالحتفاظ بالمواىب، )التالية  واىبإدارة الم

 بعاد( ليذه األPأف مستوى الداللة ) وبداللة (،α ≤ 0.01وىي قيـ معنوية عند مستوى داللة ) عمى التوالي، البراعة التنظيمية
إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي التالية ) واىبإدارة الم أبعادوأشارت النتائج أيضًا أف ، (0.05ىو أقؿ مف )

 ≥ αالمحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (T)، حيث كانت قيـ البراعة التنظيمية عمى ( ليس ليا أثرلممواىب
0.05.) 

داللة  ي(، وىذا يعني وجود أثر ىاـ ذHaالبديمة )(، وقبوؿ الفرضية Hoرفض الفرضية العدمية ) :ومما سبؽ يقتضي ما يمي
( جذب المواىب، تدريب وتطوير المواىب، االحتفاظ بالمواىب) واىبإدارة الم بعاد( ألα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )

داللة  يأثر ىاـ ذ(، وىذا يعني عدـ وجود Ha(، ورفض الفرضية البديمة )Ho، وقبوؿ الفرضية العدمية )البراعة التنظيمية عمى
عمى ( إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب) واىبإدارة الم بعاد( ألα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )

 البراعة التنظيمية في الشركة قيد الدراسة.
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 الفرضيات الفرعية اآلتية الثانية ينبثق عن الفرضية الرئيسةو 

جذب )ممارسات إدارة المواىب ( لα ≤ 0.05يوجد أثر ىاـ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  الفرضية الفرعية األول :
عمى بعد ( المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىب

 .قيد الدراسة في الشركةاالستغالؿ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية 

عمى بعد  أثر أبعاد إدارة المواىبالختبار  (Multiple Regression Analysis): نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد 11جدوؿ 
 .قيد الدراسة في الشركةاالستغالؿ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية 

 

 أبعاد إدارة المواىب

 

B 

الخطأ 
 المعياري

Beta  قيمةT 

 المحسوبة

مستوى 
 Tداللة 

الفرضية نتيجة 
 (Hoالعدمية )

 رفض )يوجد أثر( 0.000 *7.76 0.512 0.071 0.553 جذب المواىب

 رفض )يوجد أثر( 0.000 *4.88 0.295 0.098 0.476 تدريب وتطوير المواىب

 رفض )يوجد أثر( 0.049 **1.99 0.124 0.107 0.213 إدارة أداء المواىب

تخطيط التعاقب الوظيفي 
 لممواىب

 يوجد أثر(ال ) قبوؿ 0.746 ***0.325 0.019 0.114 0.037

 رفض )يوجد أثر( 0.000 *4.74 0.296 0.080 0.379 االحتفاظ بالمواىب
 (. α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) **         (.α ≤ 0.01* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )             

 (.   α ≤ 0.05*** غير دالة إحصائية عند مستوى داللة )                                          

أف  (T)( وقػيـ اختبػار Betaمعػامالت )اعتمػادًا عمػى معنويػة (، و 11يتضح مف النتائج اإلحصائية الواردة في الجدوؿ رقػـ )    
( ىػي أكثػر أبعػاد تػدريب وتطػوير المواىػب، إدارة أداء المواىػباالحتفػاظ بالمواىػب، جذب المواىػب، أبعاد إدارة المواىب التالية )
 ≥ α، وىػي قػيـ معنويػة عنػد مسػتوى داللػة )عمػى التػوالي بعد االسػتغالؿ كأحػد أبعػاد البراعػة التنظيميػة إدارة المواىب تاثيرًا عمى

، بعػد االسػػتغالؿعمػى  ( لػيس لػو أثػرالػوظيفي لممواىػب تخطػيط التعاقػػب) (، وأشػارت النتػائج أيضػًا أف بعػد إدارة المواىػب0.05
 (.α ≤ 0.05المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (T) ةحيث كانت قيم

داللػة  ي(، وىػذا يعنػي وجػود أثػر ىػاـ ذHa(، وقبػوؿ الفرضػية البديمػة )Hoرفض الفرضية العدميػة ) :ومما سبؽ يقتضي ما يمي
إدارة أداء المواىػب، جذب المواىب، تػدريب وتطػوير المواىػب، )بعاد إدارة المواىب ( ألα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )

(، وىذا يعني عػدـ وجػود Ha(، ورفض الفرضية البديمة )Ho، وقبوؿ الفرضية العدمية )بعد االستغالؿ( عمى االحتفاظ بالمواىب
بعػد ( عمػى تخطيط التعاقب الػوظيفي لممواىػب) إدارة المواىب بعدل( α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) يأثر ىاـ ذ

 في الشركة قيد الدراسة. االستغالؿ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية

جذب )عمميات إدارة المعرفة ( لα ≤ 0.05ال يوجد أثر ىاـ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الثانية: 
عمى بعد ( المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىبالمواىب، تدريب وتطوير 

   .قيد الدراسة في الشركةاالستكشاؼ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية 
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عمى بعد  الختبار أثر أبعاد إدارة المواىب (Multiple Regression Analysis)نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد : 12جدوؿ 
 .قيد الدراسة في الشركةاالستكشاؼ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية 

 

 أبعاد إدارة المواىب

 

B 

الخطأ 
 المعياري

Beta  قيمةT 

 المحسوبة

مستوى 
 Tداللة 

نتيجة الفرضية 
 (Hoالعدمية )

 قبوؿ )ال يوجد أثر( 0.161 ***1.41 0.119 0.083 0.117 جذب المواىب

 رفض )يوجد أثر( 0.000 *5.05 0.389 0.113 0.572 المواىبتدريب وتطوير 

 رفض )يوجد أثر( 0.011 **2.58 0.204 0.124 0.319 إدارة أداء المواىب

تخطيط التعاقب الوظيفي 
 لممواىب

 رفض )يوجد أثر( 0.037 **2.11 0.161 0.132 0.278

 أثر(رفض )يوجد  0.000 *5.79 0.461 0.093 0.538 االحتفاظ بالمواىب
 (. α ≤ 0.05(.         ** ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.01* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )            

 (. α ≤ 0.05*** غير دالة إحصائية عند مستوى داللة )                                                   

أف  (T)( وقيـ اختبار Betaمعامالت )اعتمادًا عمى معنوية (، و 12يتضح مف النتائج اإلحصائية الواردة في الجدوؿ رقـ )    
، تخطيط التعاقب الوظيفي تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىباالحتفاظ بالمواىب، أبعاد إدارة المواىب التالية )

، وىي قيـ معنوية عمى التوالي كأحد أبعاد البراعة التنظيمية كشاؼبعد االست المواىب تاثيرًا عمى( ىي أكثر أبعاد إدارة لممواىب
بعد عمى  ( ليس لو أثرجذب المواىب(، وأشارت النتائج أيضًا أف بعد إدارة المواىب )α ≤ 0.05عند مستوى داللة )

 (.α ≤ 0.05توى داللة )المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مس (T)، حيث كانت قيمة كشاؼاالست

داللة  ي(، وىذا يعني وجود أثر ىاـ ذHa(، وقبوؿ الفرضية البديمة )Hoرفض الفرضية العدمية ) :ومما سبؽ يقتضي ما يمي
، تخطيط التعاقب تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب)بعاد إدارة المواىب ( ألα ≤ 0.05إحصائية عند مستوى داللة )

(، Ha(، ورفض الفرضية البديمة )Ho، وقبوؿ الفرضية العدمية )كشاؼبعد االست( عمى ، االحتفاظ بالمواىبلممواىبالوظيفي 
( عمى جذب المواىب) إدارة المواىب ( لبعدα ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) يوىذا يعني عدـ وجود أثر ىاـ ذ

 في الشركة قيد الدراسة. كأحد أبعاد البراعة التنظيمية كشاؼبعد االست

 تحميل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة .3
الختبار فرضيات ىذه المجموعة، كما  (،Pearson Correlation Coefficientتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف )      

 (:13ىو موضح في جدوؿ رقـ )
  :الفرضية الرئيسة الثانية 

Ho داللة إحصائية عند مستوى داللة ): ال توجد عالقة ارتباط ذاتα ≤ 0.05( بيف ممارسات إدارة المواىب ) جذب
البراعة أبعاد ( و المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىب

 .اإلحصائية المرتبطة باختبار ىذه الفرضية( يوضح النتائج 13والجدوؿ رقـ )قيد الدراسة،  في الشركةالتنظيمية 
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 : معامالت ارتباط بيرسوف بيف متغيرات الدراسة.13جدوؿ 
أبعاد البراعة           
 التنظيمية

 
 أبعاد إدارة المواىب

الدرجة الكمية لمبراعة  االستكشاؼ االستغالؿ
 التنظيمية

R  مستوى
 (P)الداللة 

R  مستوى
 (P)الداللة 

R  مستوى
 (P)الداللة 

 0.000 **0.607 0.003 **0.294 0.000 **0.714 جذب المواىب
 0.000 **0.533 0.000 **0.454 0.000 **0.448 تدريب وتطوير المواىب
 0.270 0.113 0.186 0.135 0.002 **0.306 إدارة أداء المواىب

تخطيط التعاقب الوظيفي 
 لممواىب

0.093 0.368 0.124 0.226 0.013 0.902 

 0.000 **0.609 0.000 **0.510 0.000 **0.520 االحتفاظ بالمواىب
 0.000 **0.779 0.000 **0.652 0.000 **0.666 الدرجة الكمية إلدارة المواىب

 (.α ≤ 0.01(          ** ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )                
معامالت االرتباط وقيـ مستوى الداللة اعتمادًا عمى معنوية و (، 13يتضح مف النتائج اإلحصائية الواردة في الجدوؿ رقـ )   
(P( أف ىناؾ عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.01بيف أبعاد إدارة المواى ) أبعاد البراعة و ب

أبعاد البراعة  - إدارة أداء المواىببعد باستثناء عالقتيف اثنتيف ىما )، وعمى مستوى األبعاد المستوى الكميالتنظيمية عمى 
إحصائيًا عند مستوى داللة  ةغير دال، فقد كانت أبعاد البراعة التنظيمية( -تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىببعد )(، التنظيمية

(α ≤ 0.05)( 0.779، وبمغت قيمة معامؿ االرتباط العاـ ) ة ة إحصائياللد ذاتوىي( عند مستوى داللةα ≤ 0.01،)  وىذا
وىذا يشير إلى رفض الفرضية يعني أنو في حاؿ طبقت أبعاد إدارة المواىب ككؿ سيكوف الناتج تحقيؽ البراعة التنظيمية، 

معامالت االرتباط متفاوتة مف حيث القوة، فكاف بعد االحتفاظ إال أف قيـ (. Ha(، وقبوؿ الفرضية البديمة )Hoالعدمية )
( وىو ذو داللة إحصائية عند مستوى 0.609أبعاد إدارة المواىب ارتباطًا مع أبعاد البراعة التنظيمية بمقدار)بالمواىب ىو أكثر 

ة التنظيمية ىو بعد تخطيط التعاقب الوظيفي مع أبعاد البراع، في حيف كانت أقؿ تمؾ األبعاد ارتباطًا (α ≤ 0.01داللة )
 (.α ≤ 0.05( وىو غير داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )0.013لممواىب بمقدار )

 وينبثق عن الفرضية الرئيسة الثانية الفرضيات الفرعية اآلتية
 : الفرضية الفرعية األول 

Ho( ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :α ≤ 0.05( بيف ممارسات إدارة المواىب ) جذب
( وبعد المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىب

 .قيد الدراسةفي الشركة االستغالؿ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية 
 
معامالت االرتباط وقيـ مستوى الداللة  اعتمادًا عمى معنويةو (، 13رقـ ) يتضح مف النتائج اإلحصائية الواردة في الجدوؿ   
(P( أف ىناؾ عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.01 بيف أبعاد إدارة المواىب وبعد )

تخطيط بعد )عالقة واحدة ىي  اءباستثن ،عمى المستوى الكمي وعمى مستوى األبعاد االستغالؿ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية
(، وبمغت قيمة α ≤ 0.05فقد كانت غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) ،بعد االستغالؿ( -التعاقب الوظيفي لممواىب
 ≥ α( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.666)بيف إدارة المواىب وبعد االستغالؿ معامؿ االرتباط العاـ 

يعني أنو في حاؿ طبقت أبعاد إدارة المواىب ككؿ سيكوف الناتج استغالؿ كؼء لما ىو متاح لدى الشركة قيد وىذا (، 0.01
معامالت االرتباط متفاوتة إال أف قيـ  (.Ha(، وقبوؿ الفرضية البديمة )Hoوىذا يشير إلى رفض الفرضية العدمية )، الدراسة
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( وىو ذو 0.714أبعاد إدارة المواىب ارتباطًا مع بعد االستغالؿ بمقدار)مف حيث القوة، فكاف بعد جذب المواىب ىو أكثر 
مع بعد االستغالؿ ىو بعد تخطيط ، في حيف كانت أقؿ تمؾ األبعاد ارتباطًا (α ≤ 0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 (.α ≤ 0.05( وىو غير داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )0.093التعاقب الوظيفي لممواىب بمقدار )

    
   :الفرضية الفرعية الثانية 

 Ho( ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة :α ≤ 0.05( بيف ممارسات إدارة المواىب ) جذب
( وبعد المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ بالمواىب

 .قيد الدراسة في الشركةاالستكشاؼ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية 

معامالت االرتباط وقيـ مستوى الداللة اعتمادًا عمى معنوية (، و 13يتضح مف النتائج اإلحصائية الواردة في الجدوؿ رقـ )    
(P( أف ىناؾ عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α ≤ 0.01 بيف أبعاد إدارة المواىب وبعد )

، باستثناء عالقتيف اثنتيف ىما )بعد إدارة عمى المستوى الكمي وعمى مستوى األبعاداالستكشاؼ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية 
ائيًا ، فقد كانت غير دالة إحص(بعد االستكشاؼ -تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب)بعد (، بعد االستكشاؼ -أداء المواىب 

 α( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.652(، وبمغت قيمة معامؿ االرتباط العاـ )α ≤ 0.05عند مستوى داللة )
وىذا يشير إلى وىذا يعني أنو في حاؿ طبقت أبعاد إدارة المواىب ككؿ سيكوف الناتج استكشاؼ العناصر الجديدة، (، 0.01 ≥

معامالت االرتباط متفاوتة مف حيث القوة، فكاف بعد إال أف قيـ  (.Haؿ الفرضية البديمة )(، وقبو Hoرفض الفرضية العدمية )
( وىو ذو داللة إحصائية عند 0.510) أبعاد إدارة المواىب ارتباطًا مع بعد االستكشاؼ بمقداراالحتفاظ بالمواىب ىو أكثر 

مع بعد االستكشاؼ ىو بعد تخطيط التعاقب الوظيفي ، في حيف كانت أقؿ تمؾ األبعاد ارتباطًا (α ≤ 0.01مستوى داللة )
 (.α ≤ 0.05( وىو غير داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )0.124لممواىب بمقدار )

 النتائج

 تيتـ بشكؿ عاـ بممارسة كافة أبعاد إدارة المواىب شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينيةأف أظيرت نتائج الدراسة  .1
نيا إ، إال بأف شركة جواؿ قد حققت نموًا ممحوظًا باالستثمار في إدارة المواىب بأبعادىا ويمكف االستنتاج، بدرجة عالية جداً 

بتخطيط التعاقب الوظيفي حيث ارتبط أعمى مستوى ممارسة لتمؾ األبعاد عمى التوالي بدرجات ومستويات متفاوتة،  طبقت
، في حيف ارتبط أقؿ مستوى االحتفاظ بالمواىبثـ  ،المواىبتدريب وتطوير ، ثـ إدارة أداء المواىب ، ويميولممواىب

مازالت أنيا لشركة في رعاية المواىب واالحتفاظ بيا، إال دى اوىذا يدؿ عمى وجود توجو ل ،جذب المواىبممارسة ببعد 
 بعد لـ تصؿ لممستوى المطموب حتى تجعؿ توظيؼ األفراد الموىوبيف مف أولوياتيا.

 
تيتـ بشكؿ عاـ بتطبيؽ كافة أبعاد البراعة التنظيمية  شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينيةأف أشارت نتائج الدراسة  .2

ولكف جاء ىذا التطبيؽ بدرجات وىذا يدؿ عمى وجود توجو لمشركة في تعزيز البراعة التنظيمية، ، بدرجة عالية جداً 
عد االستغالؿ، في حيف ارتبط أقؿ مستوى تطبيؽ ببعد ومستويات متفاوتة، حيث ارتبط أعمى مستوى تطبيؽ لتمؾ األبعاد بب

شركة جواؿ تركز عمى الجوانب المتعمقة باستغالؿ وتوظيؼ اإلمكانات المتاحة  ، وتشير ىذه النتيجة إلى أفاالستكشاؼ
خدمات ابتكار باستكشاؼ و بالجوانب المتعمقة لمعمالء الحالييف أكثر مف االىتماـ خدمات االتصاالت الحالية  في تقديـ

 .اتصاالت جديدة لجذب عمالء جدد
 

ألبعاد إدارة المواىب  (α ≤ 0.05أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ أثرًا ىامًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3
 ىي األكثر تأثيراً  بعادوُتَعّد ىذه األعمى البراعة التنظيمية، ( االحتفاظ بالمواىب، تدريب وتطوير المواىب، جذب المواىب)

عمى التوالي، في حيف أشارت النتائج إلى عدـ وجود أثر ىاـ ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة  البراعة التنظيميةعمى 
(α ≤ 0.05 )وىذا ( عمى البراعة التنظيمية، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب) بعاد إدارة المواىبأل
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كأىـ وتدريبيا وتطويرىا وجذبيا  ظ بالمواىبباالحتفاإلى االىتماـ بالدرجة األولى  الخمويةلالتصاالت  شركة جواؿ ما يدعو
ويعد ىذا مؤشرًا عمى أىمية الدور الذي يمكف أف تمعبو ىذه األبعاد في خمؽ اتجاىات  ،البراعة التنظيمية المؤثرات عمى

التوازف المرغوب بيف األداء االستغاللي واألداء إحداث إيجابية تؤدي إلى توجيو تطبيؽ ممارسات إدارة المواىب نحو 
 البراعة التنظيميةتحقيؽ مف ثـ ، و في األمديف القصير والطويؿ ينعكس عمى أداء الشركة والعامميف فييا االستكشافي بما
لـ يرقى بعد إلى المستوى المطموب، ولـ يتـ تطبيؽ إداة  التعاقب الوظيفي لممواىب إال أف االىتماـ بتخطيط .بشكميا العاـ

نتائج ما وتتفؽ ىذه النتيجة مع  أداء المواىب بالطريقة التي تسمح باالستثمار الفعاؿ في قدرات العامميف الموىوبيف.
 ؛(74)(2015بو دولة، أالجراح، و )؛ (73)(2016 ة،بالكساس) الدراسات السابقةتوصمت إليو بعض 

؛ ( 32)(Mangusho, et. al., 2015)؛ ( 9)(Mary, et. al., 2015)؛ (58)(Abuzaid, 2016)؛(76)(2013مرسي، ) 
(Salih and Alnaji, 2014)(75)؛ (Iyria, 2013) (23) ؛(Kehinde, 2012)(2) ؛(Bano, et.al, 2011)(77) ؛

(Nemanich and Vera, 2009)(66)دراسة  ائجإال أنيا تختمؼ عف نت ؛(Rana and Abbasi, 2013)(18). 
 

جذب )بعاد إدارة المواىب أل( α ≤ 0.05أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ أثرًا ىامًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4
ذه األبعاد ىي ، وُتَعّد ىبعد االستغالؿ( عمى المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، االحتفاظ بالمواىب

عمى التوالي، في حيف أشارت النتائج إلى عدـ وجود أثر ىاـ ذي داللة إحصائية عند  بعد االستغالؿاألكثر تأثيرًا عمى 
بعد االستغالؿ كأحد أبعاد ( عمى تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب) إدارة المواىب لبعد( α ≤ 0.05مستوى داللة )
إلى االىتماـ بالدرجة األولى  شركة جواؿ لالتصاالت الخمويةوىذا ما يدعو ، في الشركة قيد الدراسة البراعة التنظيمية

دارة أدائيا واالحتفاظ بيا ب بعد االستغالؿ كأحد أبعاد البراعة كأىـ المؤثرات عمى جذب المواىب وتدريبيا وتطويرىا وا 
تتطمب جذب قوى عاممة  تغالؿ، ويمكف تفسير تمؾ النتيجة في ضوء أف أنشطة االسفي الشركة قيد الدراسة التنظيمية

دارة أدائيا واالحتفاظ بالمواىب التي تمتمؾمتخصصة  استغالؿ اإلمكانيات  عمى القدراتو  الميارات وتدريبيا وتطويرىا وا 
شباع حاجات العمالء الحالييف واألسواؽ الحالية لضماف تحقيؽ ىدؼ البقاء والنمو في األجؿ القصير. بالمقابؿ  الحالية، وا 

 .كاؼ   تخطط لمتعاقب الوظيفي لممواىب بشكؿفإف الشركة ال 
 

االحتفاظ )بعاد إدارة المواىب أل( α ≤ 0.05أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر ىاـ ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .5
وُتَعّد ، بعد االستكشاؼ( عمى بالمواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب

عدـ وجود أثر ىاـ ذي داللة إحصائية  في حيف أشارت النتائج إلى، بعد االستكشاؼ ىي األكثر تأثيرًا عمى بعادىذه األ
 بعد االستكشاؼ كأحد أبعاد البراعة التنظيمية( عمى جذب المواىب) إدارة المواىب لبعد( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )

 باالحتفاظ بالمواىبوىذا ما يدعو شركة جواؿ لالتصاالت الخموية إلى االىتماـ بالدرجة األولى ، في الشركة قيد الدراسة
دارة أدائيا و  كأحد أبعاد البراعة  كشاؼبعد االستكأىـ المؤثرات عمى  تخطيط التعاقب الوظيفي لياوتدريبيا وتطويرىا وا 

، ويمكف تفسير تمؾ النتيجة في ضوء أف أنشطة االستكشاؼ تتطمب االحتفاظ بقوى عاممة في الشركة قيد الدراسة التنظيمية
دارة أدائيا والتخطيط لمتعاقبمتخصصة  عمى البحث عف إمكانيات وفرص  لدييا قدراتالتي  الوظيفي وتدريبيا وتطويرىا وا 

لتحقيؽ ىدؼ البقاء واالستمرار في  ئية،جديدة، وعمالء جدد ودخوؿ أسواؽ جديدة بما يمكنيا التكيؼ مع التغيرات البي
 .، بالمقابؿ فإف الشركة ال تعتمد كثيرًا عمى منيجية فعالة ومرنة لجذب المواىب إلييااألجؿ الطويؿ

 
إدارة أبعاد ( بيف α ≤ 0.01عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )أظيرت نتائج الدراسة أنو يوجد  .6

المواىب، تدريب وتطوير المواىب، إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب، واالحتفاظ جذب ) المواىب
وجود دور  إلىتشير ىذه النتيجة ، و عمى المستوى الكمي )االستغالؿ، االستكشاؼ( أبعاد البراعة التنظيميةو  (بالمواىب

وىذا يعني أنو في حاؿ طبقت أبعاد إدارة المواىب ككؿ إيجابي ومعنوي ألبعاد إدارة المواىب في أبعاد البراعة التنظيمية؛ 
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شركة جواؿ لالتصاالت الخموية  سوؼ يؤدي إلى استكشاؼ العناصر الجديدة واستغالؿ كؼء لما ىو متاح لدى
، وىذا ما يؤكد عمى أف أبعاد إدارة بشكميا العاـ الناتج تحقيؽ البراعة التنظيميةسيكوف  محؿ التطبيؽ، ومف ثـ الفمسطينية

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج ما توصمت  ،قيد الدراسة الشركةفي  تحقيؽ البراعة التنظيمية المواىب تمعب دورًا فاعاًل في
 (Bai and Ren,2016)(61)؛ (78)(Lin, et.al, 2017)؛ (74)(2015 )الجراح، وأبو دولة،إليو بعض الدراسات السابقة 

7. (Wei, et.al, 2014)(79) ؛Iyria, 2013))(23) ؛(Ahmadi, et.al, 2012)(6) ، مع األخذ بعيف االعتبار اختالؼ
 البيئة بيف ىذه الدراسة والدراسات السابقة.

 
 αعالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) فقد أشارت النتائج إلى أنو ال يوجد مستوى األبعادأما عمى  .8

أبعاد البراعة التنظيمية و  )إدارة أداء المواىب، تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب( إدارة المواىبأبعاد ( بيف 0.05 ≥
قة ارتباط طردية ذات عال ال يوجدكأحد أبعاد البراعة التنظيمية، وكذلؾ أشارت النتائج إلى أنو  االستكشاؼمجتمعة وبعد 

وبعد  إدارة المواىب )تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب( بعد( بيف α ≤ 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 ≥ αغير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )ىذه العالقات جميعيا فقد كانت كأحد أبعاد البراعة التنظيمية،  غالؿاالست
0.05). 
 

متفاوتة مف  أبعاد إدارة المواىب وكؿ بعد مف أبعاد البراعة التنظيمية بيفمعامالت االرتباط أف قيـ بينت نتائج الدراسة  .9
وبعد  مجتمعة أبعاد إدارة المواىب ارتباطًا مع أبعاد البراعة التنظيميةحيث القوة، فكاف بعد االحتفاظ بالمواىب ىو أكثر 

أبعاد إدارة المواىب ارتباطًا مع ىو أكثر  بعد جذب المواىبفي حيف تبيف أف ، كأحد أبعاد البراعة التنظيمية االستكشاؼ
كاف أقؿ  بالمقابؿ، (α ≤ 0.01ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ماوى كأحد أبعاد البراعة التنظيميةبعد االستغالؿ 

عد تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىب وىو ىو ب، االستكشاؼ( االستغالؿأبعاد البراعة التنظيمية )مع تمؾ األبعاد ارتباطًا 
تستمد مقوماتيا  البراعة التنظيميةويمكف أف يستدؿ مف ذلؾ أف ، (α ≤ 0.05غير داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )

 جذب المواىب واالحتفاظ بيـمما يدؿ عمى أف زيادة االىتماـ ب، بيـجذب المواىب واالحتفاظ وخصائصيا بشكؿ كبير مف 
 تحقيؽ البراعة التنظيمية. تمعب دورًا فاعاًل في التي مف العوامؿ

 التوصيات 

 :في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، فإنو يمكف تقديـ التوصيات اآلتية

بالتركيز عمى أبعاد إدارة المواىب األكثر أىمية وتأثيرًا عمى البراعة ضرورة قياـ شركة جواؿ لالتصاالت الخموية  .1
التنظيمية، إذا ما أرادت تحقيؽ البراعة التنظيمية بكفاءة وفاعمية، عمى أف يتـ ذلؾ دوف إىماؿ األبعاد األخرى، وذلؾ 

ذي يضمف استخداـ منيجية فعالة وعممية لتطبيؽ إدارة المواىب بالشكؿ المواصمة جيود بناء استراتيجية مف خالؿ 
فعالة ومرنة لجذب المواىب والمحافظة عمييا وتنميتيا، عمى أف يسبقو تخطيط محكـ لتحديد نوعية المواىب التي 

 .كما بينت نتائج الدراسة ،تتالءـ مع طبيعة عمميا، بما يحقؽ البراعة التنظيمية في الشركة
 

بيف أنشطة االستغالؿ المرغوب المتاحة لتحقيؽ التوازف  العمؿ عمى تحقيؽ الكفاءة في تخصيص المواردضرورة  .2
وذلؾ مف خالؿ االىتماـ بشكؿ مستمر بتطوير قنوات توزيع خدمات ، الوقت نفسووأنشطة االستكشاؼ في 

االتصاالت الحالية، والتشجيع عمى ابتكار خدمات اتصاالت جديدة لتمبية احتياجات العمالء الحالييف والجدد، والبحث 
ت الدقيقة بشكؿ مدروس عف وسائؿ تكنولوجية جديدة لالتصاؿ، مع التأكيد عمى ضرورة استخداـ األساليب والتقنيا

 لمعرفة رغبات المتعامميف معيا، كما بينت نتائج الدراسة. 
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المبني عمى تحديد  تخطيط التعاقب الوظيفي لممواىبوضع تشريعات وقوانيف عمؿ تدعـ وتنظـ عممية  ضرورة .3
االحتياجات الوظيفية، وتطبيؽ مبدأ العدالة بحيث يتـ ترقية العامميف الموىوبيف ووضعيـ في الوظائؼ والمراكز التي 

 .يستحقونيا
 

دارة المواىب والبراعة والتأثير اإليجابيف إلباستثمار العالقة شركة جواؿ لالتصاالت الخموية الفمسطينية ضرورة قياـ  .4
عممية صياغة الخطط والبرامج المستقبمية، استثمارًا أمثاًل في  -عف تحققيا دراسةوالتي أثبتت نتائج ال -التنظيمية

لالستفادة  تفعيؿ دور ممارسات إدارة المواىب في تحقيؽ البراعة التنظيمية اعد عمىاألساليب التي تس استنباط أفضؿو 
 .مف معطياتيا في تحقيؽ أىدافيا

 
في الموضوع نفسو، ولكف بمتغيرات وطرؽ قياس أخرى غير  البحوث والدراسات الميدانيةالمزيد مف  ضرورة إجراء .5

تأكيد أو نفي روج بتصور أشمؿ حوؿ لمخ الخموية قطاع االتصاالتالتي اعتمد عمييا الباحث، ولقطاعات أخرى عدا 
 .النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
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 (3الممحق رقم )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 أخي المدير، أختي المديرة

 تحية طيبة وبعد: 

دور ممارسات إدارة المواهب في تحقيق يتشرؼ الباحث بأف يضع بيف أيديكـ استبانة ألغراض البحث العممي لموضوع "      
لذا يرجى التفضؿ والتكـر باإلجابة عف "، شركة جوال لالتصاالت الخموية الفمسطينية عم البراعة التنظيمية: دراسة تطبيقية 

كـ إجابات بأف جميع الفقرات المطروحة في االستبانة بكؿ صراحة وموضوعية، وذلؾ لموصوؿ إلى نتائج صحيحة وصادقة، عمماً 
 عمى ىذه االستبانة ستحاط بسرية تامة، ولف يتـ استخداميا إال ألغراض البحث العممي فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

 
تمػػأل ىػػذه االسػػتبانة فقػػط مػػف قبػػؿ )المػػدير العػػاـ، مػػدير إدارة، مػػدير دائػػرة، رئػػيس قسػػـ، رئػػيس وحػػدة، مػػدير معػػرض(   مالحظــة:

 عينة البحث. شركة لم
 األول: البيانات الشخصيةالجزء 

 ( في المربع المناسب:xيرج  وضع إشارة )

 :أنثى  ذكر  الجنس 

 :سنة فأكثر 46         سنة45-36    سنة  35-26سنة فأقؿ         25 العمر 

 سنة فأكثر 16سنة       15-11  سنوات  10-6سنوات فأقؿ      5: عدد سنوات الخبرة 

 :دكتوراه                ماجستير   دبمـو فأقؿ       بكالوريوس المؤهل العممي 
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 الجزء الثاني: أبعاد إدارة المواهب

أمػاـ الخيػار المناسػب )×( فػي شػركتكـ، الرجػاء وضػع إشػارة  أبعػاد إدارة المواىػبفيما يمي مجموعة مف الفقرات التي تقيـ مػدى تػوافر 
( فيعني عدـ الموافقة بشدة، بينمػا 1( يعني الموافقة بشدة، أما الرقـ )5الذي تعده أكثر تمثياًل لواقع شركتكـ، عممًا أف اختياركـ لمرقـ )
 تمثؿ األرقاـ األخرى درجات متفاوتة لمموافقة/ عدـ الموافقة.

رقم 
 الفقرة

 
 قراتالف

 درجة الموافقة
أوافق 
بشدة 

(1) 

فق اأو 
(4) 

محايد 
(1) 

غير 
موافق 

(3) 

غير 
موافق 
بشدة 

(3) 
 :جذب المواهبأواًل: 
تتبنى إدارة الشركة سياسات واضحة لجذب المواىب وترغيبيـ لمعمؿ في   10

 الشركة.
     

والمستقبمية مف بالتخطيط المنظـ لتحديد احتياجاتيا الحالية إدارة الشركة تقـو   20
 .يحقؽ أىدافيا التنظيمية. المواىب بما

     

      تدرس إدارة الشركة نوع الموىبة التي يمتمكيا األفراد قبؿ توظيفيـ.  30
تستخدـ إدارة الشركة كؿ الوسائؿ المتاحة لإلعالف عف الحاجة لموظفيف   40

 لجذب أكبر عدد ممكف مف المتقدميف الموىوبيف.
     

الشركة الحوافز والمكافآت المالئمة لجذب المواىب ذات الكفاءة تقدـ إدارة   50
 العالية.

     

تتوفر لدى إدارة الشركة آلية محددة الكتشاؼ مواىب العامميف لدييا مف   60
 خالؿ مساىماتيـ اإلبداعية.

     

تعتقد إدارة الشركة بأف جذب المواىب ىو المسار األىـ لتحقيؽ البراعة   70
 والتنافسية.التنظيمية 

     

 تدريب وتطوير المواهب: ثانيًا:
تحرص إدارة الشركة عمى تقديـ تقنيات وبرامج تدريبية عالية الكفاءة لتدريب   80

 وتطوير المواىب لغرض تطوير مياراتيـ ومعارفيـ.
     

تقـو إدارة الشركة بتدريب وتطوير العامميف الموىوبيف بما يضمف نجاحيـ   90
 المستقبمية التي تخطط الستالميـ ليا.في الوظائؼ 

     

لعامميف الموىوبيف بالشركة باالستمرارية بما اتمتاز خطط تدريب وتطوير   100
 يتناسب مع االحتياجات التدريبية.

     

     تقـو إدارة الشركة بتقييـ الفجوات بيف متطمبات الوظيفية الحالية والمستقبمية   110
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رقم 
 الفقرة

 
 قراتالف

 درجة الموافقة
أوافق 
بشدة 

(1) 

فق اأو 
(4) 

محايد 
(1) 

غير 
موافق 

(3) 

غير 
موافق 
بشدة 

(3) 
 أساسيا.لتحديد خطط التدريب والتطوير عمى 

      تخصص إدارة الشركة ميزانية خاصة لتدريب وتطوير العامميف الموىوبيف.  120
تناقش إدارة الشركة مع العامميف الموىوبيف االستراتيجيات المناسبة لتطوير   130

 مياراتيـ ومعارفيـ.
     

      تشجع إدارة الشركة العامميف الموىوبيف عمى تدريب زمالئيـ الجدد.   140
 إدارة أداء المواهب:ثالثًا: 
تتبنى إدارة الشركة مقاييس وأساليب موضعية متطورة لتقويـ األداء بما   150

 يتناسب مع متطمبات العصر.
     

تضع إدارة الشركة خططًا مستقبمية لمتحسيف المستمر ألداء العامميف ورفع   160
 مواىبيـ.

     

العامميف في صياغة خطط اإلدارة تستفيد إدارة الشركة مف نتائج تقويـ أداء   170
 ورسـ برامجيا المستقبمية.

     

تضع إدارة الشركة معايير لمحوافز والمكافآت الخاصة بنوعية األعماؿ   180
 اإلبداعية.

     

      تربط إدارة الشركة نتائج تقييـ األداء بالتطوير الوظيفي.  190
      األداء.تضع إدارة الشركة نظاـ الترقيات عمى أساس كفاءة   200
      تعزز إدارة الشركة نظاـ التغذية الراجعة لتطوير أداء الموىوبيف.  210
 : تخطيط التعاقب الوظيفي لممواهب:رابعاً 
      .تتوفر لدى إدارة الشركة قواعد بيانات خاصة بالمواىب القيادية الناشئة  220
قيادية في تقـو إدارة الشركة بتحديد المواىب المحتممة لشغؿ مناصب   230

  .المستويات اإلدارية األعمى
     

تعطى إدارة الشركة األولوية لشغؿ المناصب القيادية الميمة في الشركة   240
 .لمموىوبيف أصحاب الكفاءات العالية

     

تيتـ إدارة الشركة بتطوير قدرات المواىب القيادية قبؿ االنتقاؿ لمراكز   250
 .وظيفية أكثر تقدماً 

     

إدارة الشركة بوضع خطة واضحة لمتعاقب الوظيفي عمى الوظائؼ تقـو   260
 .القيادية بناًء عمى الموىبة

     



  37  

 اجمللد الثامن عشر، العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث 

رقم 
 الفقرة

 
 قراتالف

 درجة الموافقة
أوافق 
بشدة 

(1) 

فق اأو 
(4) 

محايد 
(1) 

غير 
موافق 

(3) 

غير 
موافق 
بشدة 

(3) 
      .تقـو إدارة الشركة بالتنبؤ باالحتياجات التنظيمية مف المواىب في المستقبؿ  270
تخضع إدارة الشركة الموظفوف الموىوبوف لعممية تقييـ مستمرة بعد شغؿ   280

 .قدراتيـ وكفاءاتيـ في تنفيذ استراتيجية الشركةمناصب قيادية لمعرفة 
     

 االحتفاظ بالمواهب:خامسًا: 
تيتـ إدارة الشركة بتوفير بيئة عمؿ داعمة لمعامميف الموىوبيف لالحتفاظ بيـ   290

 .في الشركة
     

تقـو إدارة الشركة بمنح الحوافز والمكافآت لمعامميف الموىوبيف لالستمرار في   300
 .الشركة

     

ُتسخر إدارة الشركة لمعامميف الموىوبيف لدييا كؿ الموارد المتاحة لتعزيز   310
 .القدرة عمى اإلبداع وضماف بقائيـ

     

تيتـ إدارة الشركة بالمسار الوظيفي لمعامميف الموىوبيف لدييا كوسيمة لتحسيف   320
 .أدائيـ

     

      .توفر إدارة الشركة فرص الترقية وفقًا لمبدأ المساواة  330
تتبع إدارة الشركة أسموبًا يسمح بإعطاء الصالحيات المناسبة لمعامميف   340

 .الموىوبيف لمقياـ بالعمؿ
     

      .تضمف إدارة الشركة األمف واالستقرار الوظيفي لمعامميف الموىوبيف لدييا  350
   :مالحظات أخرى حول إدارة المواهب برجاء ذكرها 

..................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
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 البراعة التنظيميةالجزء الثالث: 

أماـ الخيار المناسب الذي )×( في شركتكـ، الرجاء وضع إشارة مستوى البراعة التنظيمية  أمامؾ مجموعة مف المعايير التي تقيـ
 تعده أكثر قربًا لمتعبير عف مدى تطابؽ أبعاد البراعة التنظيمية لواقع عممكـ في شركتكـ.

رقم 
 الفقرة

 
 اتر ـــــــالفق

 درجة الموافقة
أوافق 
بشدة 

(1) 

فق اأو 
(4) 

محايد 
(1) 

غير 
موافق 

(3) 

غير 
موافق 
بشدة 

(3) 
 أواًل: االستغالل.

      تعمؿ إدارة الشركة باستمرار عمى تحسيف جودة خدمة االتصاالت المقدمة.  .1
      تسعى إدارة الشركة إلى تخفيض تكمفة خدمات االتصاالت الحالية.  .2
إدارة الشركة باستمرار إلى تعميـ معارؼ وخبرات وميارات جديدة  تسعى  .3

 لمعامميف.
     

تقيس إدارة الشركة رضا العمالء الحالييف لتطوير خدمات االتصاالت   .4
 باستمرار.

     

تيتـ إدارة الشركة بتقديـ خدمات اتصاالت ذات قيمة عالية لتمبية حاجات   .5
 المتعامميف معيا.

     

      إدارة الشركة أساليب وتقنيات دقيقة لمعرفة رغبات المتعامميف معيا.تتبع   .6
تيتـ إدارة الشركة بشكؿ مستمر بتطوير قنوات توزيع خدمات االتصاالت   .7

 الحالية.
     

 ثانيًا: االستكشاف.
      تسعى إدارة الشركة إلى فتح أسواؽ جديدة.  .8
احتياجات العمالء الحالييف  تبحث إدارة الشركة عف أفكار جديدة لتمبية  .9

 والجدد.
     

      تبحث إدارة الشركة بشكؿ مدروس عف وسائؿ تكنولوجية جديدة لالتصاؿ.  .10
      تمتمؾ إدارة الشركة ميارات كبيرة في التخطيط لتمبية االحتياجات المستقبمية.  .11
تنتيج إدارة الشركة أساليب تساعد بشكؿ كبير عمى استقطاب أفراد ذوي   .12

 الميارات والخبرات العالية.
     

      تشجع إدارة الشركة عمى ابتكار خدمات اتصاالت جديدة.  .13
      نظـ اإلدارة في الشركة مرنة لالستجابة بسرعة لمتغيرات في اسواقنا.  .14
      قبؿ طرحيا في األسواؽ. تجرب إدارة الشركة خدمات االتصاالت الجديدة  .15
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  البراعة التنظيمية برجاء ذكرها:مالحظات أخرى حول أبعاد 
.......................................................................................................................................

............................................................................................... 

 شاكرًا ُحسف تعاونكـ معنا

 الباحث                                                                                    

 



1 
 الثاين جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد

 واالنهماك تنمية مهارات ريادة األعمال التكنولوجية لالمشروعات اإللكترونية استراتيجية استخدام 
 لدى طالب كلية التربية مقرر "الحاسوب في التعليم" في تعلم 

Using the Strategy of E-Projects to Develop the Skills of Technological Entrepreneurship  

and Engagement in Learning the “Computer in Education Course"  

Among the College of Education Students 
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 الملخص
هددددال الدراسدددة اإالتدددة مه رامتدددة مادددارات رهنددداد  ا عمدددا  وا  مدددا    
الدددمعلد لددددك يدددلرت يلتدددة ال ختدددة ودلدددس مدددن  دددل  اسدددم دا  اسددد ارتجتة 

اإللك ونتة. ولمحقتق هذا اهلدف مت ا متار عتاة عشدوايتة مدن  املشروعات
يدددلرت البكدددالورهنوة خكلتدددة ال ختدددة اامعدددة امللدددس  الدددد، مت رق دددتد هدددذ  

( يالبددددددددا  62العتاددددددددة مه اددددددددلث جمموعددددددددات: ا وه المجرهنبتددددددددة عددددددددددها  
اسدم دمل اسد ارتجتة املشددروعات اإللك ونتدة اةماعتددة، الثانتدة المجرهنبتددة 

( يالبددددددا  اسدددددددم دمل اسدددددد ارتجتة املشددددددروعات اإللك ونتدددددددة 03عددددددددها  
( يالبدددددددا  اسدددددددم دمل 66الفردهندددددددة، اجملموعدددددددة الثالثدددددددة  ددددددداخ ة وعدددددددددها  

ا سدددددد ارتجتة املعمدددددداد . وطددددددد مت معددددددداد خ اطددددددة مل  ددددددة ملاددددددارات رهندددددداد  
ا عما  المكاولواتة، ومقتاة ملاارات ا  ما    المعلد. يمدا اسدم د  

لمبددداهنن ا  دددادحي، لمحلتددد  نمدددايق الدراسدددة. وطدددد   دددارت ا مبدددار يللتددد  ا
الامدددددايق مه  ن اسددددددم دا  اسدددددد ارتجتة املشدددددروعات اإللك ونتددددددة اةماعتددددددة 
والفردهنة طد  سامل   رامتة ماارات رهناد  ا عمدا ، وا  مدا    رعلدد 

 مقرر ياإاسورت   المعلتدي لدك يلرت يلتة ال ختة. 
عات اإللك ونتدة، رهنداد  ا عمدا  المكاولواتدة، الكلمات املفما تة: املشدرو 

 ا  ما    المعلد.
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Abstract 

 

This study aimed at developing the skills of 

entrepreneurship and the Engagement of 

students in the College of Education through the 

use of the e-projects strategy. To achieve this 

aim, a random sample of bachelor students was 

selected from the College of Education, King 

Khalid University. This sample was divided into 

three groups: the first experimental group, which 

consisted of 26, used the collective e-enterprise 

strategy, the second experimental group, which 

consisted of 30 students, used the individual e-

enterprise strategy, and the third control, which 

consisted of 22 students, used the usual strategy. 

An observation form for the skills of 

technological entrepreneurship and a scale for 

assessing the learning involvement skills were 

administered. The mono- variance analysis test 

was used to analyze the results of the study. The 

results showed that the use of the collective and 

individual e-project strategy have contributed to 

the development of entrepreneurial skills and to 

the learning involvement of the "Computer in 

Education" course among the College of 

Education students. 

Keywords: e-projects, technological 

entrepreneurship, Engagement in learning. 
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 مقدمـة
ةظػػراأليلهادػػضيهػػذايال اػػاؿي ػػ يياوعصػػرياولػػاو  ذاتيالهادػػضياويىػػر ي ػػ ي اوا ػػا تيتعػػديردػػادةيال اػػاؿياوتية و  دػػضياػػفياو  ػػاداي

يا ا  ػضياػفياوطػلبياوػذدفيدعاعػ فياعػاألي،ي ال ااؿياوردادداوا تاعدض،ي ياواؤسساتياو ااعدضتط دري ىصػ رةي اا دػضي  ي رددػضيضيت ـػ

يىدػري عػهيهػؤ لياوطػلبي ةعسػعـ،ي  عػهياوا تاػ ياوػذدفيدعد ػ في دػ ،يياةتجيإويتر ة يقائـي  ي ددػديذ يةعػ  يرةي  يافي  ؿيتط دري

ي افيثـيتسعـيال ااؿياورداددضي  يتط درياوا تا ي عاداأل،ي اقتصادداألي ا تاا داأل.

 تسػػعـياوا ػػر  اتياورداددػػضي ػػ يإد ػػادي ػػرصي اػػؿيوع ػػىاب،ي زدػػادةياسػػت  ياوت ظدػػؼياوػػذات ،ي اوت عدػػؿياػػفياسػػت  ياوىطاوػػض،ي

اويعدػػػاتي او ااعػػػاتيد راألياعاػػػاألي ػػػ ية ػػػريث ا ػػػضيردػػػادةيال اػػػاؿيىػػػدفياوطػػػلب،يي  تلسػػػدفياعػػػد تياوةاػػػ يا قتصػػػاد ،ي تػػػؤد

دهـي عػػهيادقػػداـي عػػهياثػػؿيهػػذاياوا ػػر  ات،ي عةػػاؾيد ريرئدسػػ يدةتظػػري تايدػػةعـياػػفياو  ا ػػدي السػػسياوسػػعداضياوتػػ يتسػػا 

ي.ي(1)(2016  ياثؿيهذاياوا ا تي)اوعراا ض،ييوإلسعاـياوععاؿاويعداتي

 ةعػػايإة ػػاليا ػػر عي ددػػديىماياةػػاتيالػػد دةييEntrepreneurshipردػػادةيال اػػاؿيي(2)(2016عه،ياصػػطعهيداولاػػا) دعػػرؼي

ػػد ايتعتاػػديى ػػيؿي ساسػػ ي عػػهيا ىتيػػار اػػفيقىػػؿ،ي اػػفيثػػـييرغىػػاتيوػػـيتعػػبي دعىػػ ددػػدألايياىػػداع،ي  ػػديتيػػ فيت ةدػػضي ددػػدةي  ياةت أل

تخعػػؽياياةعػػاي ػػ ياوا تاػػ ،ي  د ػػاأليتػػ  ري ػػرصي اػػؿي ددػػدةيورائػػديال اػػاؿي اػػفيدعاعػػ فياعػػ يىػػرى ييىدػػريدل ػػؽياوثػػراليورائػػدي

ي(Gibson, Harris, Mick, Burkhalter, 2011)(3)ياػفي قػدي  ػارييػؿيال اػاؿي داثػؿيقداػضيا ػا ضيولقتصػادياوػ طة .

ىػػدا  يغدػرياواتعػػارؼي عدػػ يادت ػػدريإوػهياولػػؿياوتػػ يإوػهي فياوردػػادةيتت ػافياعػػاراتي ساسػػدضيتتاثػؿي ػػ :ياواعػػاراتيا ىتياردػضي

وعا يلتياواطر لضي عهياواتععـ،ي اعاراتياواخػاطرة،ي تاثػؿياورغىػضي ػ ياسػتثاارياوعػرصياواتالػضياػ يتلاػؿياواسػؤ ودضي ةػدي

يع ؿ،ي اعارةيا ستىاقدضي تتععؽيىاوتةعدذيا يارا اةي فيتتسـيال ااؿيىاواىادرة.يييياو

يال ػػرادياوػػذدفي يد ػػد فيي ردػػادد دعػػرؼي ياوعرصػػض،يد ياو ػػر رة،ي ردػػادد تصػػةؼيردػػادةيال اػػاؿيإوػػهيةػػ  دفيهاػػا:يردػػاد او ػػر رةي ةعػـػ

اولر ػػضياػػفي  ػػؿيتل دػػؽيدخػػؿيدعد ػػ فياةػػ ،ي هػػذاياوةػػ عي ي ػػرصي اػػؿي ػػ ياوسػػ ؽ،ي دع ئػػ فيإوػػهياوىػػدليىت اػػاؿيخاصػػضيياوت ػػارةي  ي

يال ػػخاصياوػػذدفيدتخػػذ فياوعػػرصيي دعتاػػدي عػػهيتية و  دػػاتيىدائدػػضيقعدعػػضياوتيػػاودؼ،ي اػػايردػػاددىػػؿيي،ىػػداعاددعتاػػدي عػػهي اوعرصػػض،ي عػـػ

ياػفيخػلؿيإة ػاليا ػاردععـ اوخاصػض،ي دتصػؼيهػذاياوةػ عيياواتالضي  ياوس ؽيوت ػددـيخداػضي ددػدةي  يإةتػاجيسػععضي ددػدةيوزدػادةيدخععـػ

ييي.(4)(2014) ىدياهلل،ياوةت ض،يلتا  ،ييىداع،ي استخداـيتية و  داتيلددثضدافياوردادةيىا ىتيار،ي ا

ياوردادةي  ي صرياوىدئضياورقادضيود اؿياوردادةيادويتر ةدض،ي  صىلتياواؤسساتياوتععدادضيتىلثي في سائؿي  قديتط رياععـ 

يا ي   ياوى ال ي  ؿ ياف ييىدراألي دددة يارتىاطاأل يدرتىط ي صى  ياوذ  يادويتر ةدض، ياوردادة ياععـ  يىرز ي  د ياو دددة، ياورقادض وىدئات

يادويتر ة ي ي اوتس دؽ ي اوتس ؽ يادويتر ة ، ي اوىد  يادويتر ةدض، ي اوت ارة يادويتر ةدض، يال ااؿ ياثؿ: ياواعاهدـ ياف ىا ا  ض

يويتر ة ،ي افيهةايدايفي فية دياعع ااألي االأليوردادةي غدرهايافيال ااؿي اواعاهدـياوت يارتىطتيىاوتط رياد

ي
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يادويتر ةدض ياوىدئض ي   يال ااؿ يددارة ي اوااارساتي الةااط ياوطرائؽ ي   ي  ياوتع ؽ يدتاثؿ يادويتر ةدض )اولدار  ،ييال ااؿ

ي.يي(5)(2017يردـ،ياوخرساف،ي

 ػػ يتػػ  درياواعع اػػاتياوت ةدػػضي الخىػػارياولددثػػضي ػػ يإوػػهيد ريلاوعدسػػى ؾليي(6)(2015دراسػػضي ػػعىافي)خعصػػتي  ػػهيهػػذاياوصػػددي

دفياػػفيخلوعػػايإد ػػادي ػػرصيا سػػتثاار،ي تةادػػضياعػػاراتعـياواختععػػضيد ػػاوـيال اػػاؿ،يىاد ػػا ضيإوػػهياسػػتطا ضياويثدػػرياػػفياوردػػاد

دفي عػهيدضيوعردػادا قػ يلاوعدسػى ؾليىاوةسػىاسػتخداـيىعدؼيت ظدععاي  يا اردععـياورداددض.ي قػدي  صػتياودراسػضياوىػالثدفيىتهادػضي

ى يؿي اـ،ياػ ي ػر رةياهتاػاـيل ػاةاتيال اػاؿي اواؤسسػاتياودا اػضي ػ يت ػددـيخػدااتعـياػفيي اواتخر دف   ياوخص ص،ي

ييخلو يىعدؼيتةادضياوعيريادىدا  ي تط درياوا ارد ياوخاصضيىاورداددفي ىريا ق يلاوعدسى ؾل.

ةدتي ااعػضياوػد ؿياوعرىدػضيتةعدػذياوىرةػااجياوعرىػ يوتلسػدفي ػ دةياوتععػدـيإوػهي  هيإطاريتةعدذيخطضيتط درياوتععدـي  ياو طفياوعرى ي سػ

ي)الويسػػ (  اػػفي  ػػؿيتةعدػػذيهػػذاياوىرةػػااجيقااػػتياود ةسػػي يىا تاػػاديا ػػارد يتريػػزي عػػهية  دػػضيياواةظاػػضياوعرىدػػضيوعترىدػػضي اوث ا ػػضي اوععػػـ 

ي:(7)(2015)او اة ،يياوا ر  اتياآلت اخر اتياوتععدـي  ي  لياتطعىاتياوا تا ي لا اتيس ؽياوعاؿ،ي افيهذاي

 اواةصضياوتية و  دضيوعتطىد اتياوعرىدضيوعع اتؼياوذيدضي اوع لاتياورقادضي(Alecso Apps). 

 .اول سىضياوسلاىدضيوخداضياوتععدـي اواتععادف 

 يةظـياوتععـيادويتر ة ياواعت حي او يا ست طاب(MOOCs)ياو طفياوعرى .ي   

 اوعرىدضياواعت لضيردياوتععدادضاست دعياوا ا.   

 ياد اقضيوتية و  داياواعع ااتي ا تصاؿي اوالت داتياورقادض.يذ  تدسدرياستخداـيال خاصي

ةظػـييىت ظدػؼي(Holotescu, Olivia, Andane, 2017)(8)ييػؿياػفيه وتسػيعه،ي  ودعدػرا،ي ةػددةاييدراسػضهػذاياوصػدرياهتاػتيي   ػ

إوػػهيتيػػ دفيطػػلبيوردػػادةياودراسػػضيي خعصػػت(يوػػد يطػػلبياو ااعػػض،يMOOCsاوػػتععـيادويتر ةػػ ياواعتػػ حي ػػاو يا سػػت طابي)

ياوذدفيدعد  في د .و طةعـي  يتصادـيادفيذيدضي سعاتيرا داتي دددةيىإةتاجيتاية ايافيل ااؿيا

 ىاورغـيافياهتااـياو ااعاتياوعرىدضيخلؿياوع ديالخدريىمدخاؿيىرااجي تخصصػاتيوعةعػ ضيىػاوطلب،ي اػايزاوػتيتيعػبي دعػاي

،ي يػػذوؾي يتؤهػػؿياو ااعػػاتيى ػػيؿي دػػديوػػدخ ؿي اتطعىاتػػ ياوتخصصػػاتياوت عدددػػضياوتػػ ي يتتةاسػػبياػػ يالتدا ػػاتيسػػ ؽياوعاػػؿ

ؿييىدػرييوػذوؾية ػدي فياعػدؿياوىطاوػضيدرتعػ يى ػيصػعضي ااػضي اوتية و  دػضيىصػعضيخاصػض س ؽياوعاؿي  ياوىدليىا ارد يرداددضيى

 ػ ييد عػايودتايةػ اياػفياوىػدلي ادسػعاـ،ي  ي فياو ااعػاتياوعرىدػضي يتؤهػؿيخري ا ياوعئػاتيالخػرييىدفيخرد  ياو ااعاتيا ارةضألي

اػػػػفي اةػػػػبي خػػػػريخعصػػػػتيدراسػػػػضييدػػػػاةهيي.(4)(2014تطػػػػ دريا ػػػػاردععـياوتية و  دػػػػضياوخاصػػػػضي) ىػػػػدياهلل،ياوةت ػػػػض،يلتػػػػا  ،ي
(9)(Kiyani, 2017)ات اهػاتيإد اىدػضي ػفيإوهي فيتدردبيطلبياو ااعضي عهياعاراتيردػادةيال اػاؿيسػا دهـي عػهيتيػ دفيي

 اورداد ي اولص ؿي عهي رصضي اؿ.ياوعاؿ
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 ػػ ييEngagementيإوػػهي فياسػػتخداـياوتية و  دػػاياولددثػػضيدايػػفي فيدسػػا دي ػػ يا ةعاػػاؾي(10)(Ford, 2009) د ػػدري ػػ ردي

 هػذايالد اتيتععـي اةصػاتياوػاوتععـيافيخلؿياستخداـياوىردديادويتر ة ي اوتدردبي  في دفي اوتدردبي ىػرياوعدػدد ييػ ةعراةسي

دايفياستخدااعايوتزددياػفياػد يسػع وضيا ةعاػاؾي ػ ياوػتععـيىػدفياوطػلب،ي تػ  رياوتية و  دػايطػرؽيتععػـيإويتر ةدػضيتسػا دي ػ ي

ييييييييد ـيا ةعااؾي ةدياوطلبي  ياوارالؿياودراسدضياواختععضي  هيإثرائ .ييييييييييييي

إوػهي ػدةياوا ػا رياوتػ يتػد  يي(11)(Skinner & Belmont, 1993)عا ةػتي د دريا ةعااؾي  ياوتععـي  ؽيتعردػؼيسػيةري ى

اوطاوبيإوهياواىادرةيوىدلية اطياوتععـي ا ستاراري د .ي افيثـي مفيا ةعااؾيدت افياي ةػاأليسػع يداألياثػؿ:ياوا ػاريضي ػ ياواعػاـي

اتيةلػ ياواؤسسػضياوتععدادػض.ي اػاي رت ػااىع ت،ي آخرياةععاودػاألياثػؿ:ياوا ػا ري ا ت اهػاتي اددرايػي، الة طضياوتععدادضياواختععض

ىعػداأليثاوثػاأليلىعػاديي د دع في(12)(Archambault, Janosz, Morizot & Pagani, 2009)  اة سز،ي اردز ت،ي ىا دةهي

ذؿيد دريإوهيا ةعااؾياوةعس ي  ياعااتياوػتععـ،ي دت ػافياو ػع ريىاويعػالةي اورغىػضي ػ يىػاوذ يا ةعااؾي ه ياوىعدياواعر   ي

ياو عد،ي استخداـياستراتد داتياوتععـياواةظـيذاتداألي  ي ثةالي اعدضياوتععـ.

ةعاػػػػاي ياوتععػػػػدـي اوػػػػتععـيهاػػػػا:ياػػػػةعجياي اعدتػػػػ إوػػػػهي فياوا ػػػػاودفياواعاػػػػدفيوتل دػػػػؽيا ةعاػػػػاؾي ػػػػ يي(13)(2013دتػػػػدـي) د ػػػػدري

Engaging Curriculumياةعاايدػض،ي ىدػدا   دايEngaging Pedagogyبي ػ ياوػتععـيد ػبي عػهي.ي عيػ يدةعاػؾياوطػل

اواةاهجي فيتت اف:ياوتعا ؿي)ا  ترا  ،ي او خصػ (ي ا ستي ػاؼي)لػؿياوا ػيلتي ا ست صػال(ي ا رتىػاطيىاولدػاةياو اقعدػضي

)ا ايؿي ا    اتيل د دضي ا تاا دض(ي او سائطياواتعددةي اوتية و  داياولددثػض.ي دزدػدياػفياةعاػاؾياوطػلبي ػ ياوػتععـي ةػدااي

د داتياوتدردسيا اديت اصؿي تية و  دػايلددثػضياثػؿ:يادةترةػت،ي اواةتػددات،ياوػ دي ،ياود تدػ بي غدرهػاياػفياػ اديتت افياسترات

ياوت اصؿيادويتر ة ياوت يتسا دي  ير  ياست  يا ةدااجي  ي اعدضياوتععـ.يي

عـيادويتر ةػػ يدعػػدياػػفيالاػػ ري ثةػػالي اعدػػضياوػػتع ػػ يإوػػهي في  ػػ ياسػػتراتد دضيتععدادػػضيي(14)(2017  ػػؿ،ياوةلػػاؿي) د ػػدرييػػؿياػػفي

تسػػا دي ػػ يتةظػػدـي اعدػػضياوتعيدػػريوػػد يي عػػ او ػػر ردضي اواعاػػضيدة ػػاحي اعدػػضياوػػتععـي تل دػػؽياػػايهػػ يار ػػ يتل د ػػ ياػػفي هػػداؼ،ي

ي ا  تاا دض.ي، الدائدضي، اوعيردضي،الصعدةيادةساةدضي عهي اد ياواختععضوددعـياواعاراتيي اواتععادف،ي تؤثري دعـي تةا

 ت ظدععػػايىاو ػػيؿيالاثػػؿي ػػ ي عاوػػضيوػػداجياوتية و  دػػاي ػػ ياوتععػػدـ،ياسػػتراتد دضياوػػتععـياو ػػائـي عػػهياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضي دعػػدي

اػػفياولاسػػبياآلوػ ي اػػايدػػرتىطيىػ ياػػفياعل ػػاتيياسػتخداـيال عػػزةياوتية و  دػػضيىػدلألااوعاعدػضياوتععدادػػض يلدػػثيدادػؿياوطػػلبيإوػػهي

،ياوذيدػضياوتػ ي لػدثتيطعػرةي ػ ياوتععػدـظع رياو دؿياوراىػ ياػفي  عػزةياوالاػ ؿ،يتعػؾيال عػزةيىاوع اتؼياوالا وض،ي ا يي اةتعالألي

 ا يادؿياوطلبي  ي اد ياوارالؿيإوػهياسػتخداـيهػذايال عػزةي ػادة ي سػدي فيوعػايد ري ػ ياوتععػدـي ااػضي اوتععػدـياو ػائـي عػهي

ي.(15)(2015اوا ر  اتيىصعضيخاصضي)اوا ود،ي

،ي ػػػ ي فياوػػػتععـياو ػػػائـي عػػػهيىػػػدفياوػػػتععـياو ػػػائـي عػػػهياوا ػػػر  ات،ي اوػػػتععـياو ػػػائـي عػػػهياوا ػػػيعضي(51)(2016سػػػتاةع ي) دعػػػرؽي

اوتععـياو ائـي عهياوا ػيعضيدىػد يىاوا ػيعض،ي عػ ياوػتععـياو ػائـي عػهياوا ػيعض،يدعطػهياواععػـي فياوا ر  اتيدىد يىاولؿ،ي  يلدفي
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 صؼيوعـ،ي اػاي ػ يلاوػضياوتععػدـياو ػائـي عػهياوا ػر  ات،ي  ػدي يض،ي دطعبياةعـيلععا،ي  ي فياوا يعضيتدةاوطلبيا يعضياع

دي فيهةاؾيا يعض ي  ديدت افياوا ر عيا رديتععـيازدديافيا   عياا،ي هةاي يدتات ياوطلبيىلردضي يىري  يتلددديات ػااي

ييييياوا ر عي لسب،يإةااي د األي  يتلدددي  يا ر عيدختار ة .ي

خاصػػضياوارتىطػػضيىلدػػاةيىى ػػيؿييىدػػري ػػ يتػػدردسيا  ػػ  اتياوترىدػػضياوتية و  دػػضي يدويتر ةدػػضي تسػػتخدـياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيا

اوا ػر  اتياوتية و  دػضيإاػاي رددػاألي  ي اا دػاأل،ي ذوػؾي ػ ي ػ لياػايدايػفيتػ ا راياػفيإاياةػاتيي اوطلبي لا اتعـ،ي دايفي فيتؤد

 اا دػػضياػػفي  ػػؿيا  تػػراؼيي ر  اتي رددػػضي  خػػريةػػ يت  ػػديا ػػ.يلدػػثيإ اػػايتتطعىػػ يطىدعػػضياوا ػػر عياػػفي عػػدي ػػرد ي  ي اػػا  

ىػػرازيذاتدتػػ ي تعػػرؼي  اةػػبياو ػػ ة،ي او ػػعؼي ػػ ي خصػػدت ياػػفي اةػػب،ي اسػػا دت ي ػػ يايتسػػابياعػػاراتي ىتل دػػضياواػػتععـيىعرددتػػ ي اذ

ييييي.ي(16)(2012سعدااف،ياو ااؿ،يىد  ،ياود ىده،ي)يا تاا دضيتدسريو يسىؿيا ةعااؾي  ياوا ا  ضيافي اةبيآخر

دطػػرحيةعسػػ :يواػػاذاي يدػػؼية لػػتيد ؿي  رىػػاياويرىدػػضييمدطاودػػاي  وااةدػػاي ه وةػػدا،ي د ؿي ارديػػاياو ػػااودضيياو  دػػاتيياوػػذ اؿي اوسػػؤي

اواتلػػدةيالارديدػػض،ي يةػػدا،ي اوايسػػدؾ،ي د ؿي ارديػػاياو ة ىدػػضييػػالر ةتدفي اوىرازدػػؿي ت ػػدع ،ي ىعػػضيد ؿي ػػرؽيآسػػدايياوصػػدفي

ف،يويػػفي ػػ ياوػػد ؿياوعرىدػػضي  ػػديل  ةػػاية الػػاأليالػػد داألي ػػ ياوردػػادة يد ػػدةييىدػػرةياػػفياوردػػادد ػػ يإد ػػاديقاي اوعةػػدي ي ردػػاياو ة ىدػػض

 يلدػػثيتعتاػػديتعػػؾياوػػد ؿي عػػهيتعزدػػزياوترىدػػضياورداددػػضي ػػ ياوردػػاد  ػػ يذوػػؾيهػػ ي ػػ ياوترىدػػضياورداددػػضي اوتععػػدـيياورئدسػػ  اوسػػىبي

عي اوتسػاؤؿي ا ةعتػاح،يثػـياوتععػدـي ػ ياوارلعػضياو ااعدػضياوارالؿياودراسدضيال وهيافي  ؿياسا دةياواػتععـي عػهيلػبيا سػتطل

اػفياوىدئػاتيي هػ ياةػاخيايػادريتاااػاأليويثدػر يتسـيىتسع بياوتلعدؿي لؿياوا يلتيىتسع بيإىدا  ي ت  د ياوتعيدػرياوةاقػديدياوذ 

يي.(17)(2014اىارؾ،يقىععاي)يـاوعرىدضيس الي يافيذوؾي  ياوارلعضياو ااعدضي 

 هدف الدراسة

ا ػرريلاولاسػ بي ػ ياوتععػدـليا ةعاػاؾي ػ يتععػـياعاراتيردادةيال ااؿياوتية و  دض،ي يودراسضياولاودضيإوهيتةادضياعاراتيهد تيا

ياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضاسػػتخداـي ذوػػؾياػػفيخػػلؿيي، ااعػػضياواعػػؾيخاوػػديعدػػضياوترىدػػضيلاوىيػػاو رد سليىوػػد يطػػلبي

يي.Acadoxضي ىرياةص)او اا دض،ي اوعرددض(ي

 مشكمة الدراسة

إوػػهيياو ااعػػاتيخرد ػػ  زدػػادةياعػػدؿياوىطاوػػضيوػػد يياوت ػػدـياوتية وػػ   ياوعائػػؿي اواسػػتاري ػػ يا ػػاؿيتية و  دػػاياواعع اػػات، د ي

 ائدةيىاوةسىضييذ ة و   ياعاراتيردادةيال ااؿياوتية و  دضيوع ص ؿيإوهياةتجيتي عهيتدردبيطلىعايىاتياويعد ر رةياهتااـي

يفي عػهياوتععػدـياوعػاو يداواععادف،ي اوطلبي او ػائا هذاياوة  دضيافيال ااؿي  عتيي وعا تا ،يوعطاوب يىدػر،يةظػراألي اػاـيتلػد 

يي عهيهذاياوة  دضيافيال ااؿ. تع دهـيوعدـيتدردبياوطلبي

فيد لياوردػػاددإفياػػفيداتعيػػ فياواعػػاراتياورداددػػضي ػػ يىدئػػضيال اػػاؿياوعرىدػػضي يدػػزاؿي ػػددهـيقعػػدلأليلفياوياوىدػػضياوعظاػػ ياػػفيهػػؤي

اواعر  دفي اوا ع ردفي  يهذاياوىدئضيقديايتسى هايىاوعطرة،ي اػايىاوةسػىضيوعى دػضياوىاقدػضي  ػديايتسػى هايىاوت رىػضي اوااارسػضي اوتععػدـي
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فيد ػػ د في اعدػػضيدىةػػالي  دػػاؿي ددػػدةياػػفياوردػػاددي   اوتػػدردب يلدػػثي يتػػزاؿياواؤسسػػاتياوععادػػضياوعرىدػػضيغدػػريقػػادرةي عػػهيخعػػؽي

ي.ي(17)(2014  يا قتصاداتياو طةدضياوعرىدضي)اىارؾ،يياوتةادض

إوهي فياعاراتيردادةيال ااؿياوتية و  دضي هياوةظـياوترى دضياوعرىدضيدتسـيىاو يعدض،ي  يدػزاؿي ػ يي(18)(2013اعلـي) قدي  اري

ذايوـيدعتـيىتةادضي ىةالاي تةادضياعار عـي اعػاراتعـ،ي طػاقتعـيادىدا دػضي ا  ىتياردػض،ي سػ ؼيتعػرضي عدػ يلعػ ؿيط رياوت يؿ،ي اذ

إوهي فيردادةييال ااؿياوتية و  دضي ػ يي(19)(2013  ضياهللي)افيخار   ي افيثـيسدصى ي ددـياوعائدة.ي قدي  ارتيدراسضي

اؤسساتياوتععدـياوعاو يوـيدصؿيلتهياآلفيإوهياةت اري اوا يل د  ،ي ت  ديىعضياواؤسساتياوتععدادضيتسعهيإوػهيا ةخػراطي

اواؤسسػاتيي ػ عدداألي فيهذايالار،ي قدي لدثتياوتط راتياواعاضيى يؿيرئدسػ يىتعؾياوعاعدض،يويفياعظاعاي يدزاؿيي  سردعاألي

وتػػ يتتاتػػ يىتةظاػػضيتععدادػػضي  عادػػضيراسػػخضيتتػػد يإ ػػراليالىلػػاثيااوتععدادػػضياويثدػػرياػػفياوت ػػدـي خص صػػاألي ػػهيتعػػؾياواؤسسػػاتي

اتي ددػػدةيىعػػدؼيتة دػػ يادةتػػاج،يإفيردػػادةيال اػػاؿياوتية و  دػػضيوػػـيدصػػى يلتػػهياولددثػػض،يإذيدػػتـياسػػتخداـياواعر ػػضيوت ػػددـياةت ػػ

ياآلفيل د ضيإ ي هيد ؿياوعاوـياوات دـ،ي  دديافياود ؿياواعر  ضيىاسـياود ؿياوصا دة.يييييي

عاػػػدفي ػػػ ياسػػػت داتعـيوػػػدسيوػػددعاي  ػػػ حيوعرؤدػػػضياواسػػت ىعدضيوعاةظ اػػػضياوتععدادػػػضياوتػػػ يتطاػػ ي ػػػ يتعزدزهػػػاي ةػػدياواتعيعدػػاتياوترىدػػػضيإفي

اوتععدادضياواختععض،ي تىةهياةظ اضيتيعؿياوردادة يىلدػثيديػ فياتععاػاألياةت ػاأل،ي اىػد األياسػت لأل،يد ػاؼيإوػهيذوػؾيغدػابيخطػطياوتطػ دري

اواؤسسػػاتياوتععدادػػضياواختععػػض يلدػػثيتريػػزيهػػذاياوخطػػطي عػػهيتةادػػضياو  اةػػبياوااددػػض،ي اوتية و  دػػضيي اوترىػػ  ي ا ػػاردع ياوتػػ يتةعػػذي ػػ

ي ةصػػرياػػفي ةاصػػرياوتةادػػضياواتاثػػؿي ػػ يي تصػػالبيهػػذاياوتطػػ در،ي هػػي  تيعػػؿياولػػددثي ػػفياوردػػادةياوتية و  دػػضياوتػػ ىػػذوؾيتعاػػؿي هػـػ

ي.(20)(2012تةادضياعاراتياوردادةياوتية و  دضيود ياواتععـي ةدياوتعااؿيا ييؿياستلدثيرقا ) ثااف،ي

زوةايةد ري  يلع ػضياعرغػضيد في فيةىعػليوع اػضي مةةايااردادةيال ااؿ،يىاورغـيافياو ع دياواىذ وضي  ي اواةاياوعرى ي  يا اؿي ي

اوت ي صؿيإودعاياوعاوـياوات دـي  يهذاياوا اؿ،ي لتهياآلفيوـية  ي دددةاي عهياعتاحيردػادةيال اػاؿياوػذ ية لػتياػفيخلوػ ي

اػفياوػىلدياوعرىدػض.ي  ػديىػد تييةعػاييثدػرضياوىطاوػضياوتػ يتعػاةهياد ؿياوعاوـياوات دـي  ياوتيعبي عػهياوا ػيعضيالزودػضي هػهيا ػيع

اود ؿياوعرىدضيا اؿيردادةيال ااؿيىػآخريخط ةي  يسعا ياوعرا يافيد في فيتىد يافياو ا دة،ي  ديىػد تيىخطػ ةياوتا دػؿيد في

ىاػايدةاسػبي فيتعديادةسافياوذ يسدلصؿي عهيهذاياوتا دؿ،ي ىاورغـيافي ةةايةدرؾي فياوىةػالياوسػعدـيوعا تاػ يدىػد يىىةػالياوعػردي

ياوطاوػبي قدرات ياوعيردضي ادىدا دض،يويةةايةعااع ياةػذيطع وتػ يي  ػاليدعػرغي دػ ياواععػـياواعع اػاتياةػذيىدادػضياوعػاـياودراسػ  يود ػـ 

،ي  يةترؾيو ياوا ػاؿيوع دػاـيىاوىلػثي اوت ردػبي اوخطػتي اوتصػ دب،يلتػهيدصػؿيإوػهيا  يةعادضياوعاـيىتعرديعايد في فيدعاؿي يري

ي.ي(21)(2015،يثـيا ىتياري)اوعطد اف،يارلعضيادىداع

  ػػػػ ديد ريات سػػػػطيوإلىػػػػداعي ا ىتيػػػػاري اواخػػػػاطرةياوالسػػػػ ىضي ا سػػػػت لودضيي(22)(2015 ىػػػػ يقػػػػرفي)قػػػػدي ظعػػػػرتيةتػػػػائجيدراسػػػػضي

 يوػػذايقػػدي  صػػتياودراسػػضيى ػػر رةيا رت ػػالي ا هتاػػاـيىاسػػت يي يسػػلادضيىيػػزة اوتةا سػػدضي اوث ا ػػضياورداددػػضيوػػد يطعىػػضياو ااعػػضياد

 ػ يادقػداـي عػهيإة ػالييعدػضياوترىدػضي  يتػردديخرد ػ يي(1)(2016اوعراا ضي)ردادةيال ااؿيود يطلبياو ااعض.ي ت دريدراسضي
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قااتعػا،ي اقتصػارهـي عػهياوىلػثي ػفياو ظػائؼياوتػ يدعت ػد في ةعػايتل ػؽيوعػـيالاػفي ا سػت راري اوا ر  اتياوصيدرةياورداددضي اذ

يثاىت،ي عهياورغـيافيالد ددضيهذاياودخؿي تدةد .ياو ظدع ،يافيخلؿيلص وعـي عهيدخؿ

،ي ػاوطلبيددرسػ فياػايهػػ يي(23)(2015اوعصػداهي) دػر ي  ػر رةي فيديػ فياوتععػدـيا ةعػاألي ويػفيوػدسيا ةعػػاأليياػايدلػدثيوػددةاياودػـ 

ىػػؿيتلعدظػػاأليسػػطلداألييدعػػديتععداػػاأل،يا  ػػ دي ػػهياويتػػبياوادرسػػدض يلةعػػـي ىػػدي فيدلعظ هػػاي دعدػػد ايإةتا عػػاي ػػهيا اتلاةػػات،ي هػػذاي 

 دئاأليىاوةسىضيوعاتععـ يوذايد بي فيدت افياوتععدـيل ائؽي ععدضيل ؿياوعاوـي  فيدزدديافيقػدرةياوطػلبيي ول ائؽيتعـيآخردفي  يتعة

لػؿياوة طياوععاؿ،ي د بي فيدت افياوتععدـ:ياعاراتياوتعيدرياوةاقد،ي  سػاودبياوتعيدػرياوععادػض،ي اعػاراتي ةعااؾي  ياوتععـي عهيا

.ي ياوا يلتيىطرد ضيغدريت عدددضيتتسـيىادىداعي دعا،ي   يدريزياوتععدـي عهية ؿياواعر ضيياايدلدثياودـ 

وػذاي  صػتياودراسػضيىػم راليازدػدياػفيي ات سػطضياةعاػاؾ فياوطلبيدتاتع فيىدر اتيي(24)(2013اوز ى ي)دراسضيخعصتي قدي

اوطاوػػبي  ياواععػػـي  ياوىدئػػضياوصػػعدضي ػػ يتلددػػدياسػػت  يياػػد يإسػػعاـ ةػػدياوطػػلبي ييا ةعاػػاؾي ػػ ياوػػتععـاودراسػػاتيلػػ ؿيسػػع ؾي

 عدػاف،يد سػؼ،يإخعدػؿ،ي).ي قدي  صتيدراسضييػؿياػفيا ةعااؾي  ياوتععـ،ي اثؿيهذاياوع ااؿيتعدياؤ راأليدا أليولد ثيا ةعااؾ

،يياػػاي  صػػتياوػػتععـياوطػػلبي ػػ ةعاػػاؾياعػػاراتياي ىاو دػػاـيىدراسػػاتية  دػػضيت  ػػ ي سػػىابيتػػدةي(25)(2011اعػػاو ييدلةػػ ،ي

اريضياوطلبي  ياوعاعدضياوتععدادضياوتععادضي طػرؽيتلعدػزهـيوعا ػيادفي اددر ياوادارسيىتهادضياةعااؾى ر رةير  يقدراتياواعع

ياو ائاضي عهي عؿياوطاوبيال رياوعاعدضياوتععدادضياوتععادض.ييياوععاوضي اوتريدزي عهياستراتد داتياوتععدـي

تععـيود يطػلبييعدػضياوا ةعااؾي  ي،ي يردادةيال ااؿياوتية و  دضاعاراتي عؼيي  اسضياولاودضيا يعضياودرييتااايسىؽيتلدد

،ي اػفيثػـيتسػعهياودراسػضيوعػلجيهػذاياو ػعؼياػفيخػلؿيت ظدػؼياسػتراتد دضياوػتععـياو ػائـي عػهياوا ػر  اتيادويتر ةدػضياوترىدض

ي.)او اا دضي اوعرددض(

 أسئمة الدراسة

ي:ضاآلتديالسئعض اىضي فيلا وتياودراسضياولاودضياد

)او اا دػػضي اوعرددػػض(ياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضيتصػػادـيا ػػرريلاولاسػػ بي ػػ ياوتععػػدـلي  ػػؽيصػػ رةيهػػ ياػػاي .1

يود يطلبييعدضياوترىدض وتةادضياعاراتيردادةيال ااؿياوتية و  دضي ا ةعااؾي  ياوتععـي

ادػضياعػاراتيردػادةيال اػاؿياوتية و  دػضي ػ يا ػرريلاولاسػ بي ػ يااي ا عدضياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي  يتة .2

ياوتععدـليود يطلبييعدضياوترىدض 

ااي ا عدضياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي  يتةادضياعاراتيا ةعااؾي  ياوتععـي ػ يا ػرريلاولاسػ بي ػ ياوتععػدـلي .3

 ود يطلبييعدضياوترىدض 

ي

ي
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 :اوتاوددفي ددفاوعريضياوتل ؽيافيصلضيلا وتياودراسضياولاود:  الدراسة فرضا

ياستخدات)اوت يال وهيياوا ا  ضياوت ردىدضدر اتيىدفيات سط يي( = 0.05) ةدياست  يد  دي رؽيذ يد وضيإلصائدضي ي .1

ياو اا دضاستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي ةدضياوت ياستخداتياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ي)اوثاةدضيي اوا ا  ضياوت ردىدض(

ردادةيال ااؿيوىطاقضياواللظضياوخاصضيىياوىعد اوتطىدؽيي  ي،ي اوا ا  ضياوثاوثضي)اوت ياستخداتيا ستراتد دضياواعتادة((اوعرددض

 اوتية و  دض.

اوا ا  ضياوت ردىدضيال وهي)اوت ياستخداتيدر اتيىدفيات سط يي( = 0.05) يد  دي رؽيذ يد وضيإلصائدضي ةدياست  ي .2

ياستراتد د يض يادويتر ةدض ي)اوت او اا دضاوا ر  ات ياوثاةدض ياوت ردىدض ي اوا ا  ض يادويتر ةدضيياستراتد دضياستخداتي( اوا ر  ات

   ياوتطىدؽياوىعد يوا داسيا ةعااؾي  ياوتععـ. اوا ا  ضياوثاوثضي)اوت ياستخداتيا ستراتد دضياواعتادة(يي،(اوعرددض

 اآلت :ي  اودضيتاثعتي هادضياودراسضياول:  أهمية الدراسة

استراتد دضي دددةيقائاضي عهياستخداـياوا ر  اتيادويتر ةدضي ىرياةصاتياوتععـ،يدايفي فيتعددياواععادفيت ددـي .1

 عهيتدردبيطلىعـي عهيتةادضياعاراتيردادةيال ااؿيىيعدضياوترىدضياو ائادفي عهيتدردسياوا رراتياوتية و  دضي

  ا ةعااؾي  ياوتععـ.

ادفي عهيا اؿياوتععدـ،يى ر رةيتدردبياوطلبيقىؿياوتخرجي عهياعاراتيردادةيال ااؿيافي  ؿيت  د يةظرياو ائ .2

د ادي رصي اؿيوعخرد دف  ي.اولديافياوىطاوضي اذ

،يافيخلؿياسا دةياوطاوبي عهياوتععـياد ياولداة،ي ت ددـيا ر  اتي اخر اتعايدخلتياوعاعدضياوتععدادضتلسدفيا .3

 .او اا  يـ اوعرد ياواست  يذوؾي عهيرداددضيس الي يافيإويتر ةدضي

 ت ددـيا داسيواعاراتيردادةيال ااؿياوتية و  دض،يدايفي فيدعددياواعتادفيىا اؿيتط درياوتععدـ.ي .4

 ،يدايفي فيدعددياواعتادفيىا اؿيتط درياوتععدـ.يا ةعااؾي  ياوتععـت ددـيا داسيواعاراتي .5

ـيادويتر ة ياوتععياستراتد داتى ر رةيا هتااـيىت ظدؼياوترىدضيياععـيىيعداتاوىىرةااجيإ داديت  د يةظرياو ائادفي .6

 .ا اؿياوتععدـي  استراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضيها:يزيافي ىريي اوت 

 محددات الدراسة

ياقتصرتياودراسضياولاودضي عهياوالدداتياآلتدض:

 .(ـ2018اوثاة ي)صؿياودراس يداوععضياواعؾيخاودي اايعدضياوترىدضيىاوىياو رد سيىطلبياوخاصيىليا رريلاولاس بي  ياوتععـد .1

 :اآلتدضاوا ر  اتياوعاعدضي .2

 ييدر سيإويتر ةدضيتعا عدض.تصادـي ر عيا 

 .إة اليا ق يالترا  ا ر عيي-
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 .LMSادويتر ة يوتععـيىةظاـيإدارةيايا ر عيخاصي-

 .  يا ررياولاس بيا ر عيخاصيىمة اليتطىدؽي عهياوع اتؼياوذيدضي-

 :ي  تتاثؿيردادةيال ااؿياوتية و  دضيعاراتيت ددـياواةتجياوخاصيىايىطاقض ىعادي .3

 .اوتية و  دضي:ياوار ةضاوىعدياوثاة ي-يي.اوتية و  دضياوطلقضال ؿ:ياوىعدي -

يي.اوتية و  دضي:ياولد دضاوىعدياوراى ي-ييي.اوتية و  دضي:يالصاوضاوثاوثياوىعد -

   :ي  ياوتععـي تتاثؿيا ةعااؾا داسياعاراتي ىعادي .4

i. .اعاراتياةععاودض.ي-يييييييييييياعاراتيسع يدض.ي-يياعاراتياعر دض 

 تحديد مصطمحات الدراسة

يتـيتلدددياصطعلاتياودراسضيىص رةيإ رائدضي عهياوةل ياآلت :

 ادويتر ةدض:ياوا ر  اتيElectronic projects 

يافياوة ط،ي يؿيافي  ياؿياوتععـييه ييي ا ػر  اتيإويتر ةدػضي ااعضياواعػؾيخاوػديىتصػادـيىطلبييعدضياوترىدضيخلوعايد ـ 

ةتا عايىص رةي رددضي  ي اا دضي ي. ت  دع يتلتيإر ادياواععـيلاولاس بي  ياوتععدـل  يا ررييAcadoxاةصضي ىري اذ

 ي:ردادةيال ااؿياوتية و  دضTechnological entrepreneurship 

  يا ػاؿياولاسػبيي رددضي  ي اا دضإويتر ةدضياجيا ر  اتي عهيإةت ااعضياواعؾيخاوديقدرةيطلبييعدضياوترىدضييه يييي

اوىطاقػػضيدلصػؿي عدعػاياوطاوػبي عػهيياوتػ  د ػػاسيىاودر ػضي.ياولد دػضياوتية و  دػضتتادػزيىاواخػاطرةي ادىػداعي يي يىلدػثاآلوػ 

يي.اوتععدا اوخاصضيىت ددـياواةتجي

 اوتععـ:يا ةعااؾي  يLearning engagement 

اوات ػاةضي الة ػطضيي، ػ ياواعػاـاوعرددػضي  ياو اا دػضي ػ ياوا ػاريضي ذوػؾي،ياوطاوػبؿياػفيقىػؿيه يا دارياو عدياواىذ يييي

ياستخداـياوطاوػب،ي تي دفياد ؿي ات اهاتي ا ا ريإد اىدضيةل يAcadox ي  يا رريلاولاس بي  ياوتععدـلي ىرياةصض

 عػػهياوا دػػاسياواعػػدياوطاوػػبيدعػػاي.ي د ػػاسيىاودر ػػضياوتػػ يدلصػػؿي عوألة ػػطضياوات ػػاةضي ػػ يا ػػررياولاسػػ بي ػػ ياوتععػػدـ

يوذوؾ.

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

ياوتععـياو ائـي عهياوا ر  اتيادويتر ةدض   أل:ي

تسػػا دياواػػتععـي اواععػػـي عػػهياوتعا ػػؿي اوػػتععـياواسػػتارياػػفيخػػلؿياػػايدت ػػاة ياػػفي د اتيياوتػػ دعػػدياوػػتععـيادويتر ةػػ ياػػفياوطػػرؽي

إ ػدادياوالتػ  ،ياوا ػاريضي ػ يـيىاعاـي  ة طضياختععضياثؿ:ياوا اريضي ػ ياواةتػددات،ي اواػد ةات،ي ياتة  ضيتتطعبيافياواتععـياو دا



03 
 جملة عجمان للدرسات والبحوث اجمللد الثامن عشر،العدد الثاين

ىػػدالير    يإ ػػداديا ػػر عيإويتر ةػػ ييالتػػ  ياوػػدرسي طػػلعي عػػهياو ددػػدي ػػا ق ػػدضياػػا،ي  يي ػػ يي  اد اىػػضي ػػفي سػػئعضياعدةػػض،ي اذ

ي.ةظاضياوتععدـيادويتر ة اوت يتت اةعاي ياواتعددةي اواتة  ض غدرايافياواعاـي الة طضياوتعا عدضيىص رةي رددضي  ي اا دضي

 هػػهييe-learning based projectاوػتععـيادويتر ةػ ،ياسػتراتد دضياوػتععـيادويتر ةػ ياو ػائـي عػهياوا ػر  اتي اػفيىػدفياسػتراتد داتي

 ىػػريادويتر ةػػ ياسػػتخدااعاي اتياوتعا ػػؿيتسػػتخدـي ػػ يتػػدردبي اذ ػػدادياوطػػلب يلدػػثيدػػتـياػػفيخلوعػػايت ظدػػؼي دياوتػػ  لػػديا سػػتراتد داتي

او دػػبياػػفي  ػػؿيتل دػػػؽياوتعػػا في اوا ػػاريضي ػػ يتةعدػػػذيهػػذاياوا ػػر  ات،ي ا سػػػتعادةياػػفياواصػػادريادويتر ةدػػضياواتالػػػضي ىػػرياو دػػبي ػػػ ي

راتياتة  ػػضيوػػد ياولصػػ ؿي عػػهياواعع اػػات،ي تىادوعػػايإويتر ةدػػاأليىػػدفياوطػػلبي ىع ػػعـياوػػىعض،ي تسػػا ديهػػذايا سػػتراتد دضي ػػ يتةادػػضياعػػا

ي.(26)(2010اواتععاػػػدفياةعػػػا:ياعػػػاراتياوػػػتععـياوػػػذات ،ي اعػػػاراتياوعاػػػؿياوتعػػػا ة ،ي اعػػػاراتياوػػػتععـي ا تصػػػاؿ،ي اعػػػاراتياوتعيدػػػري)طعىػػػ ،ي

ي(27)(2005 ت سـياوا ارد يادويتر ةدضيلسبي ددياوا اريدفي دعايإوهية  دفيهااي)اللاد،يد سؼ،ي

ييؿيطي   رد ييي فياوعاؿي  يهذاياوا ر عيى يؿ ي د:ييا ر  اتيإويتر ةدضي رددضي.1 ياوبيىم ػداديا ػر عيإويتر ةػ يىاعػرداد ـ 

اثػؿ:يقدػاـييػؿيطاوػبييويتر ة ي ويػفييػؿيطاوػبيدعاػؿيىاعػردااختععاألي فياوا ارد يادويتر ةدضيالخر ،ي  يدي فيةعسياوا ر عياد

يغدرهايافياوا ارد يادويتر ةدضيالخر .ىتصادـيىةاليهةدس ي  يإ داديىرةااجيإويتر ة ي عهياولاسبياآلو ي ي

 يدايفياوعاؿيافيخلوعايى يؿيإةعػراد ياثػؿ:يتصػادـيةظػاـيت ػيدؿي  يتصػادـيي اوتي ه :ييا ر  اتيإويتر ةدضي اا دضي.2

قػديي ذوؾيدتطعبيا اريضيا ا  ضيافياوطلبي  ياد دادي اوتةعدػذ،ياػفي عػضي اػفي عػضي خػريلفيقا دةيىداةاتيللدياوىة ؾ،ي

دسػػػتطد ياواععػػػـياتاىعػػػضييػػػؿيا ػػػر عي عػػػهيلػػػدةيوعااػػػؿياو قػػػتي طىدعػػػضياوا ػػػارد يااػػػايد ػػػ دايإوػػػهيا  تاػػػادي عػػػهياوا ػػػارد ي ي

يادويتر ةدضياو اا دض.

ي عسعضياوتععـياو ائـي عهياوا ر  اتي يي: عهياوعددديافياوةظرداتياوترى دضي اوتععدادضياةعايادويتر ةدض ت ـ 

ي(30)(2012)اوعار،يي،(29)(2012ىع اسـ،ي)ي،(28)(2013)سعدااف،ي

ياوةظردضياوىةائدض:ي.1

يهذاياوةظردضي عهي يرةي فياوطاوبيدىةهياعر ت يافيخلؿياوت اربياوخاصضيى ،ي دتععـيى يؿي   ؿي ةداايد ارؾي  ي ت ـ 

ي اوتععـي يسعىدض، يىطرد ض اواعع اض يتع هي ياف يىد أل يتععدادض  ة طض

ايفياوطاوبيافيىةالياوطرؽياوتهيت او ائـي عهياوا ر  اتيه يإلد ي

يا ايؿي ي اعاو ض ياوذاتدض، اوااارسض يخلؿي ياف ياو خصدض اعر ت 

ي يياا ياوىةائدض ي يؿياوةظردض د    ي دعد ي يل د ض، ي ساسداتياف هـ

ي(.1)

ي.ي لقضياوتععـياو ائـي عهياوا ر  اتيىةظرداتياوتععـ1 يؿي

يةظردضي اردةريوعذيالاتياواتعددة:ي.2
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اوذيالاتياثؿ:ياوػذيالياوعيػ  ،ي اوػذيالياواةط ػ ياوردا ػ ،ي اوػذياليا  تاػا  ،ي غدرهػاياػفييؿيطاوبيودد ي ة عياختععضيافي

 ة اعياوذيالات،ي دايفيتعزدزيهذاياوذيالاتياواختععضيافيخلؿياوتععدـياواةاسبي اوت رىض،ي دؤدػديل ػاردةرلياوػتععـياو ػائـي عػهي

يتةا يودد يذيالاتياتعددة.ي اوتاوا ر  اتيياةعجيدايفيوعطاوبيافياعاو ضياوا ايؿي اوتلدداتي

ياوتععـياوتعا ة :ي.3

ود ياوطلبياعاراتياوتععـي لػؿياوا ػيلتياػفيخػلؿيتعػا فيي ادويتر ةدضيىدئضيتةااوتععـياو ائـي عهياوا ر  اتيت  ريىدئضي

ياوطلبيا يىع عـياوىعضيإويتر ةداأليديااؿياوا ر ع.

ياوةظردضيا تصاودض:ي.4

لي في اعدضياوػتععـيتػتـيىطػرؽي  سػائؿياختععػض،ياةعػا:ياوت ةدػاتياولددثػضياثػؿ:يSiemensاودضيلسداةزيدؤيديرائدياوادرسضيا تص

تعتاػػػػدي عػػػهياو سػػػائطياواتعػػػػددة،ي ا اقػػػ يادةترةػػػت،ي اوىردػػػديادويتر ةػػػػ ،ي اوىلػػػثي ػػػفي ػػػػىيضيياوتػػػ اول اسػػػدب،ي اوىرا دػػػاتي

ىياتيا  تاا دضيا  ترا ػدض،ي ػاوا رراتي  ياوادرسػضي  ي اودرد ضي هياو يWiki،ي او ديهيBlogsادةترةت،ي قرالةياواد ةاتي

اوتتيدػػدي عػػهياوػػتععـيا  تاػػا  ،يي او ااعػػضيودسػػتياواصػػدرياو لدػػديوعػػتععـ.ي تت ػػاى ياوةظردػػضيا تصػػاودضياػػ ياوةظردػػضياوىةائدػػضي ػػ

تالضياوعرصضيوعاتععادفيوعت اصػؿي اوتعا ػؿي داػايىدػةعـي د رياوتية و  دػاياوت ػاريدضيي ثةػالياوػتععـ،ي تؤيػديهػذاياوةظردػضي عػه ػ ي اذ

ي.اعارؼ،ي اواعاراتايتسابياوإة ازياوا ر  اتيادويتر ةدضي ي هي

اوسػااتيالساسػدضيوعػتععـياو ػائـيي(32)(2017لادػؾي)،ي(31)(Katz & Chard,2014يػاتز،ي ػاردي) دعخػصييػؿياػفي

ي عهياوا ارد ي هياآلت :

ر ةدػػضيىالصػػاوض يلدػػثيد ػػدياواتععاػػ فيوػػددعـياعػػاـي  يتلػػػدداتيذاتيدتادػػزياوػػتععـياو ػػائـي عػػهياوا ػػر  اتيادويت:ييالصػػاوضي.1

 رىػػطياػػايدطعػػبياػػةعـياػػفياعػػاـيي، لقػػضيىػػاو اق ياول د ػػ ،ي اوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضيتػػ  ريوعاتععاػػدفي رصػػاأليوتعسػػدرياعةػػهيلةعسػػعـ

يتععدادضي  ياواؤسسضياوتععدادضيىلداتعـي اوعاوـياو اقع ياوذ يدعد  في د .

تتسػػػـياوا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضيىا ىتيػػػاري اولداثػػػض يلدػػػثيتسػػػا دياواتععاػػػدفي عػػػهيتةادػػػضي  يػػػاري ددػػػدةي تطىد عػػػايي:يا ىتيػػػاري.2

ي ت صدععايوآلخردف،ي ا ةعتاحي عهي  عاتياوةظرياو دددةي اواتة  ض.ي

ثػػػضي اسػػػتخدااعايا سػػػتخداـيتتسػػػـياوا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضيىتةػػػ عياسػػػتخداـياواتععاػػػدفيوػػػألد اتياوتية و  دػػػضياولدد:يياوتية و  دػػػضي.3

يتطىد اتي   ؿياوت اريدضي غدرهايافيت ةداتياو دبياولددثض. ياواةتددات،ي او دي ،ي اوتد دفياوص ت ،ي يالاثؿياثؿ:ياواد ةات،ي

تسا دياوا ر  اتيادويتر ةدضي  ياسا دةياواتععاػدفي ػ يتلددػدي  ياو  اةػبيتسػتلؽيا اصػعضي:يياوتعاؽي  ياعاو ضياواعع ااتي.4

لػػثي اوتعاػػؽي دعػػا،ي ػػػاواتععا فيد  اػػ فيىاعاو ػػضياواعع اػػػاتياػػفيخػػلؿي ة ػػػطضياوتسػػاؤؿي الا وػػضياوىلػػػثي ػػفياد اىػػات،يدتىععػػػاياوى

 ت دداعػػػػا.ي  ادػػػػ يهػػػػذايالة ػػػػطضيتعػػػػززيىةػػػػالياواعر ػػػػضياوخاصػػػػضيىيػػػػؿياػػػػتععـي تسػػػػا داي عػػػػهياوا ػػػػاريضي ت ادععػػػػايتلعدػػػؿياواعع اػػػػاتي

يادويتر ةدضيا ياآلخردف.
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إوػهياعر ػضيتاتػديإوػهي يثػرياػفيادويتر ةدػضيدلتاجياواتععا في ػ ياوػتععـياو ػائـي عػهياوا ػر  اتي:ييصصي اوا اؿتعدددضياوتخي5.

يا اؿ،يياايإفيإ راؾياواتععادفي  يلؿيا يعضي صدعضيد دـيوعـي رصاأليوعتطىدؽي اوااارسضي ايتسابياعاراتياوتعيدرياواختععض.

اوا ػػػر  اتي عػػػػهياوتعا ةدػػػػضيىػػػػدفياواععػػػػـيي عػػػػهادويتر ةدػػػضي ػػػػ ياوػػػػتععـياو ػػػػائـيتسػػػػا ديالة ػػػػطضي:يياوتعػػػا في اوت دػػػػدـياواسػػػػتاري.6

ياواععػػـيىتػػ  دريذوػػؾيىصػػ رةيي ػػ ياولػػ اريادويتر ةػػ يلػػ ؿياوا ػػارد يسػػ الي يػػافةعاػػاؾي اواتععاػػدفي ا   رددػػضي  ي اا دػػض.يياػػايد ػػـ 

ت دػػدـيالقػػرافياواةعايػػدفي ػػ ياوا ػػر عيلةعػػـييػػذوؾيتيذدػػضيرا عػػضياسػػتارةيوعاتععاػػدفي ىػػري ادػػ يارالػػؿي اعدػػضياوػػتععـ،يياػػايدتػػ  ري

يالقدري عهيت  دريتيذدضيرا عض.ي

ي(28)(2013داري  ؽياوارالؿياآلتدضي)سعدااف،ييض اوتععـياو ائـي عهياوا ر  اتيادويتر ةد

هػػذايتعػديهػػذاياوارلعػضي هػـيخطػػ اتياوا ػر ع،يإذيدت قػؼي عدعػػاياػد ية ػاحياوا ػػر عي  ي  ػع ،ي تىػد ي:يياختدػارياوا ػر ع .

  يا ػيعضيي،اوارلعضيىطرحياواععـيا    األيودي فيا  ػ عية ػاشيىػدفياوطػلب،يلػ ؿيا ػيعضي  يصػع ىضيت ا ػ ياواتععاػدف

ييافيلداةياوطلبياوادرسدضي  ياوىدئدضي  يغدريذوؾيااايد  ي  يا اؿياهتااـياواتععادف.

ياوطػػلبيىعػػػدياختدػػارياوا ػػػر عيتلػػتيإ ػػػراؼياواععػػ:يياوا ػػر عتخطػػدطيي.بيييي ـيى  ػػػ ياخطػػطيوتةعدػػػذا يىلدػػثيدرا ػػػهيد ػػػـ 

ياآلت :

 .تلددديالهداؼياوخاصضيوعا ر ع 

 .  تلدددية عياوا ر عي رد ي ـي اا 

 عضيوتةعدذياوا ر ع.ىتلدددياوطرؽي الساودبياوات 

 .تلددديارالؿيتةعدذياوا ر ع 

ي ػػ يهػػذاياوارلعػػضي:ييتةعدػػذياوا ػػر عي.ج  ػػ يخطػػضياوا ػػر ع،ي  ػػهيهػػذاييىتةعدػػذياو ػػزلياواتعػػؽي عدػػ اوطػػلبييػػؿيطاوػػبي  يد ػػـ 

دىػػذوعاياوطاوػػبي  ياوطػػلبي ػػ ياو دػػاـيىتل دػػؽي هػػداؼياوا ػػر عياػػفيخػػلؿيتػػدردىعـي عػػهيطرد ػػضيياوتػػ اوارلعػػضيتظعػػرياو عػػ دي

يايتسابياواعع اات،ي اواعارات،ي اوعاداتياولزاضيوتل دؽي هداؼياوا ر ع.

ياواععػـي اوطػلبيىػم :ييت  دـياوا ر عي.د راليت ػ دـي ػااؿيوعا ػر عياػفي  ػؿي فيد ػاهدييػؿيطاوػبيةتػائجي  يهػذاياوارلعػضيد ػـ 

  اا دضي دليـي عد يه ي   أليثـياواععـي القراف.يـ عدايس الي يافيذوؾيىص رةي رددضي 

إوػهيخعصػتيياوتػ ي(15)(2015اوا وػدي)دراسػضيافيىدفياودراساتياوت ياهتاتيىت ظدػؼياسػتراتد دضياوػتععـياو ػائـي عػهياوا ػر  اتي ي

ععـياو ػػائـي عػػهياوا ػػر  اتي ىػػرياو دػػبي ػػ يتةادػػضياوتلصػػدؿي اعػػاراتياوتةظػػدـياوػػذات ي ػػ ياػػادةياوعدزدػػاليوػػد يطاوىػػاتي ا عدػػضياوػػت

إوػهي ا عدػضيت ظدػؼياسػتراتد دضياوا ػارد يادويتر ةدػضي ػ يتةادػضيي(14)(2017  ػؿ،ياوةلػاؿي)دراسضييخعصتيذوؾي.ياوارلعضياوثاة دض

ي.طاوىاتي ااعضيالقصهياعاراتيتصادـيا اق ياو دبياوتععدادضيود 

 مؤسسات التعميم العالي: في Entrepreneurship: ريادة األعمال ثانيا  
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او ػخصياوػذ يوددػ يادرادة،ي او ػدرةي عػهيتل دػؿيي اصطع ي رةس يالصؿ،ي دعةيEntrepreneurshipاصطع يردادةيال ااؿي

صػػةا اتياواختععػػضيوعلصػػ ؿي عػػهياةت ػػاتي ةاػػاذجي اػػؿيال يػػاريإوػػهياىتيػػاريةػػا  يا تاػػاداألي عػػهيقػػ  ياوردػػادةي ػػ يالسػػ اؽ،ي او

يردػػادةيال اػػاؿيدائاػػاألي.ي ي(33)(2011 ددػػدةيتسػػعـي ػػ ياوتطػػ رياوصػػةا  ،ي اوةاػػ يا قتصػػاد ي)او ػػادار ي اواىدردػػؾ،ي دػػرتىطياععػػـ 

اواخػاطرةياػفييىاىتياري  ياري ددػدةيوت ػددـيخػدااتي اةت ػاتياتادػزةي  ي سػع بيإةتػاجي ددػدي يثػرييعػالة،ي هػ يترتيػزي عػهي ةصػر

  يت ػػػددـياةػػتجي خداػػػضي ددػػدة،ي اواخػػاطرةيتت ػػػافيإاياةدػػضي ػػػدـيقىػػ ؿياواسػػػتععيدفيوعاةػػتجي  ياوخداػػػضيي،خػػلؿيتطػػ درياةػػػتجيقػػددـ

يردادةيال ااؿيدتعدديود اؿياوااوػؾي اواىػادري ىاو يؿياو ددد،ي  ي دـيادقىاؿي عهياواةتجي  ياوخداضياو دددة،ي هذاياايد عؿياععـ 

ي.يي(22)(2015ؿياوةا  ي اوااوؾياواخاطر،ي اواىدعيادةتا  ي) ى يقرف،ي رائديال اا

 تعديردادةيال اػاؿياوتية و  دػضياػفياوا  ػ  اتياولددثػضياوتػ يت ودعػايالدىدػاتي ػ يا ػاؿياوردػادةي ػ يال اػاؿي اوتععػدـي هادػضي

اؿياولػػددثيىععسػػػعت ي ةظاػػػ ي اعاهداػػػ يىاويػػض يلدػػػثيإفي عسػػػعضياوتععػػدـياوردػػػاد ،يقػػػديةت ػػتي ػػػفياوتػػػزا جيىػػػدفياوردػػادةي ػػػ يال اػػػ

فيهػدؼياوتععػدـياورئدسػ يإةتػاجي  ػرادياىتيػردفي اىػد دفي ػ يـياولددثيىةظردات ي  عسعت  يلدثيإ ةااذ  ي ق ا دا،ي اوتععدـياو دد

ي.ي(17)(2014ا اؿيال ااؿياوتية و  دضيوخداضياوا تاعاتياوت يدع  في دعاي)اىارؾ،ي

وت يتؤرؽياوا تاعات ي ع يتؤثري عدعاي اةدػاأل،ي ا تاا دػاأل،ي اقتصػادداأل،يوػذايتسػعهياولي اػاتيإفيا يعضياوىطاوضيافياوا يلتيا

د ااأليإوهيإد اديلؿيوعذاياوا يعض،ي ذوؾيىاو  الي عهياسىىاتعا،ياوتػ يقػديتعػ ديإوػهي ػعؼيال ػ رياوا داػضيولاعػضياو ػعاداتي

ي.(34)(2016)اودااة ،ييوتععدـي س ؽياوعاؿاو ااعدضي  صلابياواؤهلتيالخر ي  يوعدـياوت ا ؽيىدفياخر اتيا

إوهي في لقضياوتععدـيىاوا تا يد بي فيتي في لقضيثةائدضيا ت ػاا ي اػفي عػضيديػ فياوا تاػ يي(23)(2015اوعصدا ي) د دري

ة.ي د ػبيدي فياوتععدـيقادراألي عػهيتعىدػضيلا ػاتياوا تاػ ي طا لاتػ ياوات ػددي قادراألي عهياست ىاؿية اتجياوتععدـ،ي افي عضي خري

 فيدتـياوتخطدطياوترى  ي  يإطارياوتخطدطيوعا تا ،ي اوتةادضياوعاد ضيإوهياوخر جيافياوتخعؼي يتتل ػؽيىا ػردياوتىعدػضيوسػ ؽي

ياوعاؿ،يىؿي يىديافيإخ اعيس ؽياوعاؿيةعسعايواتطعىاتياوتخطدطيوعتةادض.ي

او ػابيئـي عهياواعر ضي استداات ،ي تؤثرياوىطاوضيوػد يداثؿياوطلبي  ياوارلعضياو ااعدضياوريدزةيالساسدضيوترسدخياقتصاديقا ي

 عػهيتةادػضياود وػض،ي  يتسػتطد ي  يد وػضي فيت عػؿياػفياسػتعادتعاياػفيالصػ ؿياوتػ يداثععػاي ػىاىعا،ي اػ يهػذايدةىيػ ييتتثدراألييىدػراألي

ـيا  تػػراؼيىردػػادةيال اػػاؿيتةعدػػذياسػػتراتد داتيادداػػاجياوتػػ يتريػػزي عػػهيتعزدػػزيردػػادةيال اػػاؿي تطػػ درياواعػػاراتياورداددػػض،ي دػػت

اتزاددي  سدعضياعاضيدد ادي رصياوعاؿي تلسدفيسػىؿياواعد ػضي ا سػت لودضيوع ػىاب،يإذيدايػفي فيتاثػؿيردػادةيال اػاؿييى يؿ ي

او  ةياودا عضيةل يإطلؽياوطاقاتي او دراتيا قتصاددضياويااةضيود يخرد  ياو ااعاتيافي  ؿيخعؽيىدئضي   ؿي  يثريإىػدا األي

ي.ييي(35)(2014اوعـي)اوسير ،ي افيه رف،يد ه اةج،ياوع ض،يل ا

يىم ػػػداديآ ؼياػػػ ،ي قػػػدي يدسػػػا يسػػػ ؽياوعاػػػؿييا ػػػضياوتخصصػػػاتياوععادػػػضي اواعةدػػػضيفياوطػػػلبياوخػػػرد دفييػػػؿي ػػػاـي ػػػ  او ااعػػػاتيت ػػػـ 

ياوعائػػؿياػػفياوخػػري  ػػ ياوػػد ؿياواختععػػضيىسػػفيي وعػػذاياهتاػػتياولي اػػاتيليىاو طػػاعياوعػػاـي  ياو طػػاعياوخػػاص  دف،يسػػ ادىت ظدػػؼيهػػذاياويػـػ
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ي ت ػػ د يخرد ػػ ياو ااعػػاتي عػػهياوىػػدلي ػػ يإقااػػضيا ػػر  اتعـياوخاصػػضياوتػػ يدعتػػرضي في او ػػ اةدفي   ػػ ياوسداسػػاتياوتػػ ياػػفي ػػتةعايد ػـػ

 .(2)(2016عه،ياصطعه،يدتي فيرداددضيافيلدث:ياوعيرة،ي اوععسعض،ي اوتطىدؽ،ي اوتس دؽ،ي اددارةي افيثـيادىداعي)اولاا

يي(36)(Rooney, Hearn & Ninan, 2005)ضي ت صهيدراس ىتط دػ ياوت ػدـياوتية وػ   ،يىاػاياو ااعػاتيإوهي ر رةي فيت ـ 

دعدػػدياو اقػػ ياوترىػػ  ،ي ذوػػؾيىتػػدردبياواتععاػػدفي عػػهييدعدػػضيا سػػتعادةياػػفيهػػذاياوت ػػدـي ػػهي اععػػاياوترىػػ  ،ييػػؿي  ػػؽياوتخصػػصي

دارةياواعر ػػضي  يا قتصػػادياوػػذ ي ساسػػ ياعر ػػض،يىاعةػػهياوػػدقدؽيوػػ ،ي عػػهيا تىػػاري فيا قتصػػادياواعر ػػ يدريػػزي عػػهياد ةتػػاج،ي اذ

ي اؿياةتج.ي استخداـياواعر ضيدةتاجياةا  ياقتصاددض،ي اواعر ضي اوتععدـي ساسي 

هػ ياوتريدػزي عػهيتيػ دفياتععاػدفيوػددعـياو ػدرةياو ػااع يإوهي فياواطع بي عع ي  ياؤسسػاتياوتععػدـيي(37)(2015 د ب) د دري

 ىتيار،ي  ساسيتي دةعـي  ياوا ا تياوت يدت عهي دعايا قتصادياواعر  ي)ا ا تياواعر ض(يياوىد تية و  دا،ي عهيادىداع،ي ا

 صةا ضياوىرا داتي غدرهايافيا ا تياواعر ض،ي ت صهياودراسضيى ر رةي فيت   ي تسا ي اعداتياوتععدـياوةظػاا ،ي غدػري

يخلؽي  عاؿ.ييي ردضي ستيلؿياوتية و  دايى يؿ ياوةظاا يوعاتععادفي ر رةياوتايفيافياواعاراتياو ري

إوهي عاودػضيىرةػااجيقػائـي عػهياوػذيالياوتهيخعصتيي(38)(2015 د بي)دراسضي افياودراساتياوتهياهتاتيىا اؿيردادةيال ااؿي

ضيى ػػر رةياوعاعػ ي ػػ يتةادػػضياعػػاراتيردػػادةيال اػػاؿي لػػؿياوا ػػيلتياواسػت ىعدضيوػػد يطػػلبياوارلعػػضياوثاة دػػض،ي   صػػتياودراسػػ

يإوهيلداتعـياود ادض.ييي خىراتعـيتصادـيىرااجي  ة طضيتععدادضيتعاؿي عهية ؿيطاقاتياوطلبي

 Engagement in Learning:يثاوثاأل:يا ةعااؾي  ياوتععـ

ةظردت ياوتػ يسػااهاياوةظردػضياوتةا دػضيوطاوػبياو ااعػضياوتػ يسػادتييAlexander Astinاويسةدري  ستفيـيقدـي1984  ي اـي

يادػػضياوطاقػػضياوةعسػػدضياوتػػ يديرسػػعاياوطاوػػبياو ػػااع يوعخىػػرةيياوػػذ ي ر ػػ يل  سػػتفليىتةػػ ليEngagementا ةعاػػاؾيىعػػديى داػػاي

ي(39)(Junco, 2012)يضاىادئياآلتداوهذاياوةظردضي عهييالياددادضل.ي تعتاد

يولةعااؾ.ياوةعسدضيوعاتععـيه ياوعدؼياورئدس استثاارياوطاقضي .1

ياػػفيغدػػرهـي اوطاوػػبةعاايػػاأليعضياتصػػعضياػػفيالة ػػطض.ي)ىعػػضياوطػػلبي يثػػريااػػفيخػػلؿيسعسػػيدلػػدثيا ةعاػػاؾي .2

   ياست داتياختععضيافيالة طضياواختععض(.يدستطد يا ةعااؾ

   يهذاياوىرةااج. يادت يا ةعااؾيدرتىطيتععـياوطاوبي  ي  يىرةااجيتععدا يىة  دضي .3

د اؿي  ااؿي دةيتتاثؿي ػ :يا ةعااؾياوطلى .ي ا ةعااؾيترتىطياوعا عدضي  ي  يااارسضيتععدادضيىاو درةي عهياوااارسضي ي .4

ياوة احيالياددا ،ي اوتعا ؿيا ياواععادف،ي اوا اريضي  يالة طضياواصالىضيوعاةاهجياودراسدض،ي اوتعا ؿيا يالقراف.يي

اوة ػطيسػتيراؽيا ا ةعاػاؾي ةػ ي(ي40)ي(Baker, Clark, Maier & Viger, 2008) دعرؼييؿياػفيىديػري يػلرؾي اػادري  د ػري

  ياعااتي  ة طضيتدسريلد ثياوتععـ،ي يؼي ةااطياوسػع ؾياوتػ يتىعػدياوطاوػبي ػفيا سػتاراري ػ ي اعدػضياوػتععـ.ي دادػزييػؿياػفي

ىػػدفيةػػ  دفياػػفيسػػع ؾيا ةعاػػاؾ:يال ؿيهػػ يا ةعاػػاؾياواسػػتارياوػػذ يدت ػػافيي(41)(Klem, Connell, 2004)يعػػدـي ي ةػػؿي
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اػفيا ةعاػاؾيد ػدريإوػهياسػت اىضياوطاوػبيوا قػؼياوتلػد ي اػد يإصػراراي عػهييخػرآل،ي اوة عياودض اعداتيسع يدض،ي اعر دض،ي اةععا

ياواثاىرةي ت ظدؼياوتعيدريا ستراتد  ي اعاراتيلؿياوا يلتي  يااارسضيسع ؾياةسلاى ي  يلاوضياوع ؿ.ي

ي هػ يإفياودا عدضي ا ةعااؾي  يىدئضياوتععـياوت عدد يتت قؼي عهي  اةبي رىعضيتتاثؿي  :ي اواتععـي ه ياوػذ يدتلاػؿياسػئ ودضيتععاػ ،ي اواععـػ

د ةياوذ يد بي فيداتعؾييثدراأليافياوصعاتياوت يت   ي عهيزدادةياودا عدضي اةعااؾياواتععـي  ي اعدضياوتععـياثؿ:ياوععاودضي  ياوتػدردسي او ػ

ياوطػلب،ي او اةػبياوثاوػثيهػ :ياواةػاخياوتععداػ  ياوا ػ  ي عػهيزدػادةياودا عدػضي ا ةعاػاؾي ػ ي اعدػضياولسةضي اوت قعاتيادد اىدػضيلػ ؿيتععـػ

اوػػتععـ،ي اػػاياو اةػػبياوراىػػ ي دتاثػػؿي ػػ :ي اعدػػاتياوتععػػدـياوتػػ يتىعػػثي ػػ يةعػػ سياوطػػلبياورغىػػضي ػػ ياوػػتععـياػػفيخػػلؿيالخػػذي ػػ يا  تىػػاري

ي.(42)(2010ي،يضي اوار اةي)ا داداهتااااتعـي اد وعـي اوعاؿي عهيإداا عـي  ياوا قؼياوتععدا ي تز ددهـيىاوتيذدضياورا عضياوع رد

لدػػثيفياوطػلبياواةعايػدفي ػػ يتععػـيا ػػررياولاسػ بيوػددعـياوعرصػػضيولسػتعادةيى ػػيؿي يىػرياػفياواػػادةياوتػ يدعر ػػعاياواععػـ،يإ

تتػػ  ريوػػددعـي ػػرصيوعا ػػاريضي ػػ يالة ػػطضياوصػػعدض،يياػػاي ةعػػـيدتاتعػػ فيىعلقػػضيدا اػػضياػػفيقىػػؿياواععػػـي ةتد ػػضيوػػذوؾيدت قػػ ي في

 عػهيي(43)(2016ي،ي ػارس) قػديريػزي.يي(40)(Baker, Clark, Maier & Viger, 2008)دععـياودراسػ ي  عػهيديػ فيتلصػ

اسػػت داتي ػػ ياواسػػت  يال ؿ:يدىػػد ياواػػتععـيىا ػػاهدةييضاسػػت داتيا ةعاػػاؾي ػػ ياوػػتععـياػػفيخػػلؿيىدئػػاتياوػػتععـياوت ػػاريدضيإوػػهيخاسػػ

ياواػػتععـيىمىػػدالياوػػر  ،ي  ػػهياواسػػت  ياولػػدث،ي  ػػهياواسػػت  ياوثػػاة يد ػػارؾياواػػتععـياولػػدثياػػ يآخػػري دف،ي  ػػهياواسػػت  ياوثاوػػثيد ػػـ 

ياواػػػتععـي  اواسػػػت  يالخدػػػري هػػػ ياسػػػت  ياو دػػػادةي هػػػ ي  عػػػهياسػػػت  يولةعاػػػاؾ،ي  ائػػػديي،ىت يػػػاراي ػػػ يادةتػػػاجيىادسػػػعاـاوراىػػػ يد ػػػـ 

دارةياوا ا  ض.ئاوا ا  ضيد  ي عد ياوعبلياليىري  ياتاىعضيتععـيزال ي ي ت  دععـي اذ
 هادػضيا ةعاػاؾيي(44)(Skinner, Furrer, Marchand & Kinderman, 2008)د  ػ يسػيةري  دػرري اار ػاةدي يةػدراافي ي

ػػػاي ػػػ ياعاػػػاتياوػػػتععـي  ػػػ ياوة ػػػاحياودراسػػػ ،ي ععػػػهياواػػػد ياو صػػػدريدايػػػفياػػػفيخلوػػػ ياوتةىػػػؤيىػػػتععـي تلصػػػدؿيىا تىػػػاراي ػػػاالأليرئدسأل
ىاوة احي  ياولدػاةياوعاعدػضي اوتيدػؼياػ يا ػيلتعاي او ػدرةي عػهيلععػايىتسػع بياوطلب،ي  عهياواد ياوىعدديدايفيافيخلو ياوتةىؤي

 ػ ي اعدػضياوػتععـيدػزدادي ةػداايي اةعاػايعـ فيدا عدػضياوطػلبيي(45)(Kim, Frick, 2011) ردػؾي  قديخعصػتيدراسػضييػدـ،يي عا .
اتياولددثػػػضي رغىػػػتعـي ػػػ ياوػػػتععـياوػػػذات يديػػػ فياوالتػػػ  يادويتر ةػػػ يوػػػ ي لقػػػضيىػػػ اقععـ،ي يػػػذوؾيسػػػع وضيتعااػػػؿياوطػػػلبياػػػ ياوت ةدػػػ

  قدياهتاتيدراسض ثةاليدراسضياواادةياوتععدادض.يياواستار،ي يذوؾيت ددـياوتعزدزي اود ـي  يىدادضي  ه

قىػؿياوخداػضي ػ يىدئػضيي اةعاػايعـىىلػثيدا عدػضياواععاػدفيي(46)(Hartnett, George & Dron, 2011) ػ رج،يدر في هارتةػت،ي

 ػػػ ياوػػػتععـي اعدػػػضياع ػػػدةي اتداخعػػػض،ي  فيتلددػػػديالهػػػداؼييديخعصػػػتيإوػػػهي فياودا عدػػػضي ا ةعاػػػاؾ قػػػيOn-lineاوػػػتععـي  في دػػػفي

 تصادـيىدئضياوتععـيادويتر ة ،ي  ت يىابياواةاق اتي تعدديا ختداراتي د ـياواععـيوعػايد رييىدػري ػ ياةخػراطياواػتععـي ػ ي اعدػضي

ياوتععـ.

 ػ ياوػتععـي قػدي طعػؽي عػهيياوطػلب،ي اةعاػايعـيقػضيىػدفياودا عدػضيادد اىدػضي ةػدىىلػثياوعلي(47)(Reeve, 2006) اهتـيردعهي

 اقتػرحي عػهياواععػـي فيي(High quality relationship with teachers)هػذاياوعلقػضي اودػضياو ػ دةيىػدفياواععػـي اوطػلبي

عدعايلساسدضياواععـي قدرت ي عهيتعرؼي قدي طعؽي ي،داارسي ةااطاأليسع يدضياعدةضيافي  ؿيتد دـياوعلقضيىدفياواععـي اوطلب
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هػذاياولساسػدضيإوػهياسػت اىضياواععػـيولا ػاتيي ىلدػثيتػؤدياوػتععـ  داايدعيرياوطاوب ي يدؼيدعير ي در ضياةعاايػ ي ػ ي اعدػضي

اوطػلب،يياػايت ػػدرياودراسػضيإوػهيىعػػديآخػري هػ ي فيد ػػعرياوطاوػبيىا ةتاػػالياػفيخػلؿيإدرايػػ يواياةتػ ي ةػدياععاػػ ،يياػايت ػػدري

راسػػضيإوػػهيىعػػديثاوػػثيوععلقػػضيىػػدفياواععػػـي اوطػػلبي هػػ يد ػػـياواععػػـيوطلىػػ ،يىلدػػثيد ػػدـيوعػػـياوػػد ـي اواسػػا دةي ػػ يإة ػػازياود

ي د .يا قؼياوتععـي افيثـياةعااي ي هدا عـ،ي د ـياواععـيادد اى يدزدديافيإلساسياوطاوبيىاويعالةي  

 ة منهج الدراس

ي اوىعػػد اػػ ياوتطىدػػؽياو ىعػػ ي او ػػاىطضيي،اوت ردىدػػضي:تدفئـي عػػهيتصػػادـياوا اػػ  اوت ردىػػ ياو ػػاي  ػػىاسػػتخداتياودراسػػضياواػػةعجي

ي.وا اددسيالدال

 إجراءات الدراسة

ردػادةيال اػاؿياوتية و  دػضي ا ةعاػاؾي ػ يوتةادػضياعػاراتيليAcadoxاوا ػر  اتيادويتر ةدػضي ىػرياةصػضيلاسػتراتد دضياد ي عاودػضيوتعرؼي

ي:ييدع تـيإ رالياايىيعدضياوترىدضي ااعضياواعؾيخاوديلياوىياو رد سد يطلبيلوتععـيا رريلاولاس بي  ياوتععدـلي

ياودراسض دةضياختداريي   أل:

ثػػػلثيي ػػػ ،يتاثعػػػتي  ػػػ ائدضىطرد ػػػضيي ااعػػػضياواعػػػؾيخاوػػػديعدػػػضياوترىدػػػضيىلياوىيػػػاو رد سلاودراسػػػضياػػػفيطػػػلبي دةػػػضيتػػػـياختدػػػاري

اسػػػػتراتد دضيىاسػػػتخداـيال وػػػػهياوت ردىدػػػضيبياوا ا  ػػػػضيتػػػـيتػػػدرديلدػػػػث.يت ردىدػػػػضيثاةدػػػض الخػػػر يي،ت ردىدػػػػضال وػػػهيي:ا ا  ػػػات

  ػػديتػػـياوت ردىدػػضياوثاةدػػضي،ي اػػاياوا ا  ػػضياوت ػػاريدضيليAcadoxلياةصػػضياػػفيخػػلؿييوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضيىصػػ رةي اا دػػضا

اوثاوثػػػضيهػػػ يي اوا ا  ػػػضي.Acadoxفيخػػػلؿياةصػػػضي رددػػػضياػػػاسػػػتراتد دضياوا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضيىصػػػ رةياسػػػتخداـيتػػػدردىعايى

ي اواعتػػادةي ػػ يإة ػػازياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضياوخاصػػضيىا ػػرريلاولاسػػ بي ػػ ياوتععػػدـليا سػػتراتد دضاوا ا  ػػضياوتػػ ياسػػتخداتي

ي(.1ى د ؿي) ياةتياوةتائجيياايتـيتطىدؽي د اتياودراسضيتطىد األيقىعداألييات،اوا ا  يافيتيا ؤوعتتيدي ي

ي

ي

يا داسيا ةعااؾي  ياوتععـي هياوتطىدؽياو ىع ىطاقضيت ددـياواةتجي ياو الدي هييةتائجيتلعدؿياوتىادفيذ يا ت ااي:1 د ؿ

 ا ا عياوارىعات اصدرياوتىادفيالداة
در ضي

 اولردض

ات سطي

 اوارىعات

قداضي)ؼ(ي

 اوالس ىض
 است  ياود وض
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يىطاقضي

يت ددـياواةتج

 0.23 1.51 2.010 2 4.019 ىدفياوا ا  ات

   1.332 80 106.535 داخؿياوا ا  ات

    82 110.554 اوا ا ع

يا داسي

يا ةعااؾي  ياوتععـ

 0.82 0.19 2.719 2 5.438 ىدفياوا ا  ات

 0 0 13.665 80 1093.236 داخؿياوا ا  ات

    82 1098.675 اوا ا ع

،يجياوتععداػػ اوخاصػػضيىت دػػدـياواةػػتي ذوػػؾي ػػ يىطاقػػضياواللظػػض(ي0.19)ي(ي،1.51،ي)(ي فيقداػػضي)ؼ(ياوالسػػ ىض1د  ػػ ي ػػد ؿي)

(يوعتىػادفياليىػر،ي2(ي د وضياوطر دف،ي در ضيلردضي)0.05غدريداوض،ي ذوؾي ةدياست  يد وضي)يععاي ي  ياوتععـييا ةعااؾ ا داسي

ضياوت ردىدػػيض:اوا ا  ػػاتياوثلثػػ هػػ ياػػايد  ػػ ي ػػدـي  ػػ دي ػػر ؽيذاتيد وػػضيإلصػػائدضيىػػدفيي،(يوعتىػػادفيالصػػير80 در ػػضيلردػػضي)

،ياوخاصػضيىت دػدـياواةػتجياوتععداػ يوىطاقػضياواللظػضياو ىعػ  ػهياوتطىدػؽيي،ي اوا ا  ضياو ػاىطضال وه،ي اوا ا  ضياوت ردىدضياوثاةدض

اعػاراتيا ةعاػاؾي ػ ياعاراتيردادةيال ااؿياوتية و  دض،ي ي،يااايد   يتيا ؤياوا ا  اتياوثلثضي  يا ةعااؾي  ياوتععـا داسي ي

ي.ود يطلبياوىياو رد سيىيعدضياوترىدضي ااعضياواعؾيخاوديلاولاس بي  ياوتععدـلياوتععـي ذوؾيوا رر

يثاةداأل:يإ داديا ادياودراسض:

ي:او ائاضي عهياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضتصادـيىدئضياوتععـييي.1

ودراسػاتياوسػاى ضياثػؿ:يتـيا طلعي عهيىعضيا،ياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدض ائاضي عهيوتصادـيىدئضياوتععـياو

ي تػػػـيإتىػػػاعياوةاػػػ ذجياوعػػػاـيوعتصػػػادـي(49)(2013ىريػػػاتي)،ي دراسػػػضي(15)(2015اوا وػػػدي) دراسػػػضي،ي(48)(2016اوةلػػػاؿي)دراسػػػضي

ADDIEيي:دع ياايي

 :Analysisاوتلعدؿيالمرحمة األولى: 

يتاتي هيهذاياوارلعضياد رالاتياآلتدض:

 دتاثػؿياوعػدؼياوعػاـيوىدئػضيلدػثي:ياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدض عهييتلددديالهداؼياوعااضيوىدئضياوتععـياو ائاض

ردػادةيال اػػاؿيتةادػضياعػاراتيي ػ (يAcadox)اسػتراتد دضياوا ػر  اتيادويتر ةدػضي ىػرياةصػضياوػتععـياو ائاػضي عػهي

 ااعػضياواعػؾييىدػضىيعدػضياوتريلاوىيػاو رد سليوػد يطػلبيادويتر ةدضي ا ةعااؾي  يتععػـيا ػرريلاولاسػ بي ػ ياوتععػدـلي

 .يخاود

 ددرس فيا ػرري ااعضياواعؾيخاوديىيعدضياوترىدضياوىياو رد سياواست  ياوساى يتلددديخصائصياواتععادف:يطلبي

دةتاػ فيإوػهيىدئػضيـ(ي ي2008)ياوعصؿياودراس ياوثاة يوععاـياو ػااع ي  لي2-ةعجي311ي–لاولاس بي  ياوتععدـي

ىياتي  ػػػاولاسػػػبياآلوػػػ ياسػػػتخداـيي ػػػ  فياعػػػارتعـيياػػػايرىػػػض،ي ا تاا دػػػضيات اي، الػػػدةيذاتيظػػػر ؼياقتصػػػاددض
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  ػػػػىياتياولاسػػػػبياآلوػػػػ يلدػػػػثيإةعػػػػـيداتعيػػػػ فياواعػػػػاراتيالساسػػػػدضي سػػػػتخداـييادةترةػػػػتيتيػػػػاديتيػػػػ فيات ارىػػػػض 

(يطاوىألػػػا،ي  ػػػدديطػػػلبياوا ا  ػػػضياوت ردىدػػػضي27ادةترةػػػت.ي قػػػديىعػػػلي ػػػدديطػػػلبياوا ا  ػػػضياوت ردىدػػػضيال وػػػهي)

طاوىاأليافيطلبياوىيػاو رد سيىيعدػضياوترىدػضي ااعػضيي(26،ي  دديطلبياوا ا  ضياو اىطضي)(يطاوىاألي30اوثاةدضي)

 .ياواعؾيخاود

 اولاسػػػػبياآلوػػػ ياوخػػػاصيىيعدػػػضياوترىدػػػػض،ي يػػػذوؾياعاػػػؿياوػػػػتععـيإاياةدػػػاتياوىدئػػػضياوتععدادػػػض:يتػػػػـياسػػػتخداـياعاػػػؿي

اواتصػعضيى ػىيضيياولاسػبياآلوػ   عػزةياوخاصيىعاادةياوتععـيادويتر ة ي اوات  ري د ي دديياؼياػفيادويتر ة ي

ي.ادةترةت

 وطػلبيياوععاػ لياو ػزلي2-ةعج311-يتلدددياوالت  ياوتععدا يوا رريلاولاس بي  ياوتععدـاواادةياوتععدادض:يتـي

(يا ػػر  اتي اعدػػض،يويػػؿي4  ػػ يهػػذاياو ػػزلي ػػ يصػػ رةي)يتػػـ،ي ياوىيػػاو رد سيىيعدػػضياوترىدػػضي ااعػػضياواعػػؾيخاوػػد

 هداؼيسع يدضيخاصضيى .ا ر عيافياوا ر  اتي 

 :Designارلعضياوتصادـيالمرحمة الثانية: 

اسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضي ىػػرياةصػػضيتت ػػافيارلعػػضياوتصػػادـيتلددػػديالهػػداؼياد رائدػػضيوىدئػػضياوػػتععـياو ائاػػضي عػػهي

(Acadoxي)ي ساودبياوت  دـي ههي عهياوةل ياآلت :،ي الة طضياواختععضياواةاسىضيو ،ي ي استراتد دضياوتععـ    يتص ري ااؿيوعالت  ،ي

ي:يىدئضياوتععـياو ائاضي عهياوا ر  اتيادويتر ةدضالهداؼياد رائدضيوعي. 

ي:دع يااييا ر  اتياو زلياوععا يوا رريلاولاس بي  ياوتععدـلتـيتلدددي هداؼيسع يدضيويؿيدرسيافيدر سي

ي:تصادـيدرسيإويتر ة ا ر عياودرسيال ؿ:ي

يهذاياودرسيد بي فيدي فياوطاوبيقادراألي عه:يىعديا ةتعالياف

 ىرةااجيت يدؿيCourse labي .ييتاىضي هداؼياودرس

 ي.إدراجي ةاصريالت  ياودرس ي.إة اليت  دـيإويتر ة يوالت  ياودرس

 ياوعاوادض يي.ة رياودرسي  ؽياعاددريسي ـر

يبي فيدي فياوطاوبيقادراألي عه:ىعديا ةتعاليافيهذاياودرسيد يي:إة اليا ق يإويتر ة ا ر عياودرسياوثاة :ي

 ت يدؿيا ق يwww.netboard.meي إ ػػػػػػػػػػػا ضيا قػػػػػػػػػػػ يخػػػػػػػػػػػار  ي عػػػػػػػػػػػهيا قػػػػػػػػػػػ ي

netboard.ي

 إ ػػػػػػػػػػا ضياععػػػػػػػػػػاتيخار دػػػػػػػػػػضي عػػػػػػػػػػهيا قػػػػػػػػػػ ي

netboard.ي

 وا ق ييخععد يإدراجnetboard.ي

 إ ػػػػػػػػػػػػػػا ضيصػػػػػػػػػػػػػػ رةي خصػػػػػػػػػػػػػػدضيوا قػػػػػػػػػػػػػػ ي يىلثة رياوا ق ي عهيالرياتياو

http://www.netboard.me/
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netboard.ي

ي:LMSإدارةياوتععـيادويتر ة يا ر عيياودرسياوثاوث:

يىعديا ةتعاليافيهذاياودرسيد بي فيدي فياوطاوبيقادراألي عه:

 ت يدؿيا ق يwww. eliademy.comي ا قػػػػػػ يي إة ػػػػػػالي ةػػػػػػ افيوعا ػػػػػػررياودراسػػػػػػ ي ػػػػػػ

eliademyي

 ا قػػػػػػ يي يتاىػػػػػػضي صػػػػػػؼيوعا ػػػػػػررياودراسػػػػػػ ي ػػػػػػ

eliademyي

 ا قػػػػػػػ ي يإدراجيالتػػػػػػػ  يوعا ػػػػػػػررياودراسػػػػػػػ ي  ػػػػػػػ

eliademy.ي

 ا قػػػػػػػ يي إة ػػػػػػػالي ة ػػػػػػػطضيوعا ػػػػػػػررياودراسػػػػػػػ ي ػػػػػػػ

eliademy.ي

 ـيوعا ػػػػػػػررياودراسػػػػػػػ ي ػػػػػػػ ا قػػػػػػػ يي إة ػػػػػػػاليت ػػػػػػػ د

eliademy.ي

 إة ػػػػػػػاليلسػػػػػػػابيوعطاوػػػػػػػبيودراسػػػػػػػضياوا ػػػػػػػرري

ي.eliademyا ق يي اودراس ياواصاـي 

 سػػػػػػػػت اىضياوطػػػػػػػػلبيوألة ػػػػػػػػطضياعر ػػػػػػػػضيا

ي.eliademyا ق يي اواصااضي 

 تطىدؽي عهياوع اتؼياوذيدض.إة اليا ر عياودرسياوراى :ي

يىعديا ةتعاليافيهذاياودرسيد بي فيدي فياوطاوبيقادراألي عه:
 ت يدؿيا ق يwww.appmakr.comي إة اليلسابيwww.appmakr.comي
 ا ػػػاؿياولاسػػػبيي إة ػػػاليتطىدػػػؽي ددػػػدي ػػػ

ياآلو .
 ي. خععدت يتيددري ة افياوتطىدؽ

 ي ي  ياوتطىدؽ.إدراجيالت ي إغلؽيwww.appmakr.comييي
 ة رياوتطىدؽي عهيةظاـيAndroidيي

يالت  يىدئضياوتععـيادويتر ةدضياوت اريدض:ي.ب

ياوتععدادضياآلتدض:اوا ر  اتيادويتر ةدضي عهياو ائاضي عهياستراتد دضياوا ر  اتيا تاؿيالت  يىدئضياوتععـي

 .إة اليا ق يإويتر ة ياوثاة :ياوا ر عييييي.رسيإويتر ة ا ر عيتصادـيديال ؿ:اوا ر عيييييييييييييي

ياوا ر عياوراى :يإة اليتطىدؽي عهياوع اتؼياوذيدض.يييييي.LMSاوا ر عياوثاوث:يإدارةياوتععـيادويتر ة يييييييييييييي

ي

ي الة طضياواتىعضي هيىدئضياوتععـيادويتر ةدضياوت اريدض:ياستراتد دضياوتععـي. ػ

 اسػػػتراتد دضي،يسػػػارتي ػػػهي ػػػ ليالهػػػداؼياد رائدػػػض،ي التػػػ  يىدئػػػضياوػػػتععـيا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضياوعرددػػػضضياواسػػػتراتد د

ي  ؽيخردطضياوتد ؽياوتاودض:ي(Acadox ىرياةصضي)اوعرددضيياوا ر  اتيادويتر ةدض

http://www.appmakr.com/
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ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

يدضياوعرددض(.يخردطضياوتد ؽي ستراتد دضياوا ارد يادويتر ة2 يؿي)

 يتيادويتر ةدضياو اا دض:استراتد دضياوا ر  ا

 ػػهي ػػ ليالهػػداؼياد رائدػػض،ي التػػ  يىدئػػضياوػػتععـ،يسػػارتياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضياو اا دػػضي ىػػرياةصػػضي

(Acadox)ي  ؽيخردطضياوتد ؽياوتاودض:ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي ستراتد دضياوا ارد يادويتر ةدضياو اا دض(.يخردطضياوتد ؽي3 يؿي)

يتد دضياوتععـيىاوا ر  اتيادويتر ةدضي  ؽياآلت : قديارتيإ رالاتياسترا

 قىؿياوتةعدذ:ي.1

 .تلددديالهداؼياوخاصضيىيؿيا ر ع 

 أبدأ
 

 

الدخول إلى المنصة من خالل 
    ww.acadox.com   الموقع

 ال

أنجز الطالب هل 

 المشروع؟

 اسم مستخدم للطالب

 كلمة مرور للطالب

المشروع من قبل  كتابة

 المعلم على المنصة

 نعم

كتابة المعلم ألهداف 

 المشروع على المنصة

يقوم الطالب بوضع خطة 

 للمشروع

يقوم الطالب بتحديد البرامج 

 التي يحتاجها المشروع

 بتنفيذ يقوم الطالب 

 المشروع عمليا  

 تغذية راجعة

 

 خروج
 

 أبدأ
 

 

الدخول إلى المنصة من 
   خالل الموقع

ww.acadox.com    

 ال

 الطالبهل أنجز 

 المشروع؟

اسم مستخدم 
 للطالب

 كلمة مرور للطالب

كتابة المشروع من 
قبل المعلم على 

 المنصة

 نعم

كتابة المعلم ألهداف 
المشروع على 

 المنصة

بوضع  الطالبيقوم 
 خطة للمشروع

بتحديد  الطالبيقوم 
البرامج التي يحتاجها 

 المشروع

 بتنفيذ  الطالبيقوم 
 المشروع عمليا  

 تغذية راجعة

 

 خروج
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 .تلددديالة طضياواطع ىضيافييؿيطاوبي  يا ا  ضيافياوطلب 

 (ىةالياوا ق يادويتر ة يkku.acadox.comي قداـياواععـيى   ياوالت  يادويتر ة ياوخاصي،)يؿيى رحي

 ا ر ع.

 رؽيتعا ؿياوطلبيا ياوالت  .تلددديط 

 .تلددديطرؽياوت اصؿيا ياواععـي ا ياوطلبيىع عـياوىعض 

 اوتةعدذ:ي.2

 هػ.1439ىد تياوت رىضيخلؿياوعصؿياودراس ياوثاة ي 

 ي عهياوا ق ي ي اوا   دة يىعـ ياوخاصض ياوا ر  ات يإة از يىتعردؼياوطلبيىيدعدض ياوىالثي  ياوىدادض قاـ

(kku.acadox.com.) 

 لثيادةييؿيا ر عي) سى  دف(يدة ازييؿيا ر عيافياوا ر  اتيالرىعض.لددياوىا 

 .ياوىالثييدعدضياوت اصؿيا ياواععـيإويتر ة يافيخلؿياوىرددي  يافيخلؿياةتدداتياواةاق ضي  ياواةصض    

 . لددياوىالثيا ياوطلبييدعدضيإرساؿياوا ر عيىعديا ةتعالياة 

 اوتةعدذ:ىعديي.3

 افياوا ر  اتياوارسعضيافياوطلبي ىريىرددياواععـ.ي لصياوىالثييؿيا ر ع 

 .قاـياوىالثيىت ددـييؿيا ر عيافيخلؿيىطاقضياوت  دـياواعدةيوذوؾ 

 .ي  يةعادضياوا ر  اتيالرىعضي ظعرياوىالثيدر اتييؿيطاوبي  ييؿيا ر عيافياوا ر  اتيالرىعض

ي ساودبياوت  دـ:ي.د

ىع ي هيىدادضييؿيدرسيوع ق ؼي عهياوتععـياوساىؽ،ي اوت  دـياوىةائ ي هي ثةاليتة  تي ساودبياوت  دـيوت اؿياوت  دـياو ي

يؿيدرسيوت  د يتععـياوطلبي ت ددـياوتيذدػضياورا عػض،ي اوت ػ دـياوةعػائ ي هػ ياوػذ يدػتـيىعػديا ةتعػالياػفيدراسػضي ادػ ياوالتػ  ي

ردػػػػادةيال اػػػػاؿيوع قػػػػ ؼي عػػػػهياعػػػػاراتيير ةدػػػػض،اسػػػػتراتد دضياوا ػػػػر  اتيادويتىدئػػػػضيادويتر ةدػػػػضياو ائاػػػػضي عػػػػهياواواتػػػػ  ري ػػػػهي

يىيعدضياوترىدضي ااعضياواعؾيخاود.ياوىياو رد سيود يطلبيا ةعااؾي  يتععـيا رريلاولاس بي  ياوتععدـلي،ي ياوتية و  دض

ي

ي:Development:يارلعضياوتط دريالمرحمة الثالثة

تػػاجيا ػػر  اتيتية و  دػػضيتتادػػزيىاوردػػادةيإةاػػفي  ػػؿيياولاسػػبياآلوػػ اسػػتخدـياوىالػػثي ػػهيهػػذاياوارلعػػضيىعػػضيىػػرااجي

ي افي ىرزيهذاياوىرااجياوتاو : ا ةعااؾي  يتععـيا رريلاولاس بي  ياوتععدـلي

 ىرةاا يCourse Lab.ييي 
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 ةظاـيإدارةياوتععـيeliademy 

 ا ق يAppmakrيييي 

 اةصضيAcadoxي

 ىرةااجيIrfanView 4.30د فيتيدر. ه يىرةااجيخاصيىتصادـياوص ري ا لتعاظيى  دتعايي 

 ىرةااجياورس ااتيPhotoshop.يي 

 ا ق يnetboardوتصادـياوا اق يادويتر ةدضي 

 Implementationالمرحمة الرابعة: مرحمة التطبيق 

استراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضيافيخلؿياوخاصضيىىدئضياوتععـيادويتر ةدضياو ائاضي عهييويتر ة اداوالت  يهذاياوارلعضية ريي تـي 

اوخاصيىالت  يا رريلاولاس بي  ي ذوؾيافي  ؿيدراسضياوالت  يي //:com)acadox.kku(http.تلتي ة ف:يAcadoxياةصض

ـل يىعا.اوتععد ياواطع ىضياو دـا ي.ي يذوؾيتـي رحييدعدضياودخ ؿي عهياوا ق ي اودر سياوتععدادضياوات اةضيى ي اواعـا

يEvaluation:المرحمة الخامسة: مرحمة التقويم 

ي ييهذاي  تـ ي عه ياو ائاض يادويتر ةدض ياوتععـ يىدئض يالت   ي رض ياةصضياوارلعض ي ىر يادويتر ةدض ياوا ر  ات استراتد دض

Acadoxا ةعااؾي:يىطاقضياواللظض،ي ا داسي   عهيا ا  ضيافياواتخصصدف،ي يذوؾيتـيتطىدؽي د اتياو داسياواتاثعضيي

يبيا ا  ت ياوىلث.يطلاو ذوؾيىعديدراسضييؿياوالت  ياوتععدا يود ي  ياوتععـي

 إعداد مقاييس األداءثالثا : 

يتـيإ داديهذاياوىطاقضي   األيوعخط اتياآلتدض::يي)ىطاقضيت ددـياواةتجياوتععدا (يإ داديىطاقضياواللظضي.1

ي ػػ ىيعدػػضياوترىدػػضي ااعػػضياواعػػؾيخاوػػديلاوىيػػاو رد سليوطػػلبيهػػد تياوىطاقػػضيإوػػهيقدػػاسيالدالياوسػػع ي يياوعػػدؼياػػفياوىطاقػػض:ي. 

 . هياوا ا تياوتععدادضياواختععضردادةيال ااؿياوتية و  دضياعاراتي

ىعلي عهياوىل ثي اودراساتياوت ياهتاتيىعذاياو اةبيتـيتلددديالىعادياورئدسضيوعىطاقضياوت ييا طلعىعدي:يي ىعادياوىطاقضي.ب

يرئدسض،ييؿيىعديدت افياعاراتي ر دضي هذايالىعاديه :ي(ي ىعاد4 ددهاي)

ي

ي

ي ددياوعىاراتيعداوىيـ

ي4 ىاوطلقضياوتية و  دضاعاراتيخاصضيال ؿ:يي1

ي4يىاوار ةضياوتية و  دض.اعاراتيخاصضيياوثاة :ي2

ي4يىالصاوضياوتية و  دض.اعاراتيخاصضي:اوثاوثي3



60 
 جملة عجمان للدرسات والبحوث اجمللد الثامن عشر،العدد الثاين

ي2ياولد دضياوتية و  دضاعاراتيخاصضيىياوراى :ي4

ي14ي4ياوا ا ع

ىعػديا ةتعػالياػفيإ ػدادياوىطاقػضيقػاـياوىالػثيىعػرضياوىطاقػضيياوالياػدف:اػفيي رضياوص رةيال ودضيوعىطاقضي عهيا ا  ضي. ػ

 ػػهيا ػاؿي عػػـياوػػةعس.ي  ػػهيا ػاؿياواةػػاهجي طػػرؽياوتػدردس،ي يي، عػهيا ا  ػػضياػفياواتخصصػػدفي ػ يا ػػاؿيتية و  دػػاياوتععػدـ

يوىعضياوع رات. هياوصداغضياوعي دضي،يا يتعددؿيىضيىة دياوىطاقضيوطلبي دةضياودراسض  التيآراؤهـيت   ياةاس

يىعدياعر ضيآرالياوسادةياواليادفيتـيتطىدؽيىطاقػضياواللظػضي عػهي دةػضياسػتطل دضي ػددها:ياوتطىدؽيا ستطل  يوعىطاقضي.د

واعر ضياد يصلضياوصداغضياوعي دضيوعاعاراتي ػ ياوىطاقػض،ي اػفي ااعضياواعؾيخاودييعدضياوترىدضيىاوىياو رد سيطلبيي(ياف9)

يولسابيثىاتياوىطاقض.ي يذوؾي،ةالدضياوتصادـ

(ي9ىعػػدياو دػػاـيىعػػرضياوىطاقػػضي عػػهيا ا  ػػضياػػفياوالياػػدفي ت رىتعػػاياسػػتطل داألي عػػهي):يلسػػابيثىػػاتيىطاقػػضياواللظػػضي.هػػػ

اػفيخػلؿيإ ػادةياوتطىدػؽي عػهياوعدةػضيةعسػعايىعاصػؿياواللظضياوخاصدضيىت ددـياواةػتجياوتععداػ يطلبيتـيلسابيثىاتيىطاقضي

( يلدثيتـياللظضي دالياوطلبيوعاعاراتياوات اةضي  ياوىطاقػضياػفيCooperىاستخداـياعادوضي)ي ىريت ردىاألي سى  دفيزاة ي

يةسىضياةاسىضيوثىاتياوىطاقض.ي ه (يت ردىاألي0.94قىؿياوىالث،ي قديىعيتيةسىضيا تعاؽي  ياوتطىد دفي)

فياوسػػادةياوالياػػدفي  ػػىطعاي ػػػىطاأليىعػػدياو دػػاـيىصػػداغضياوىطاقػػضي  ر ػػعاي عػػهيا ا  ػػضياػػي:اوصػػ رةياوةعائدػػضيوعىطاقػػضيي. 

ي(.1إلصائداألي صىلتياوىطاقضيصاولضيوعتطىدؽياوةعائ ي)اعلؽي

ي   األيوعخط اتياآلتدض:ا ةعااؾي  ياوتععـياعاراتيا داسيتـيإ دادي:يياعاراتيا ةعااؾي  ياوتععـا داسيي.2

ـيا رريلاولاس بي  ياوتععدـليىتىعػاداياوثلثػضيا ةعااؾي  يتععقداسياعاراتيهدؼياوا داسيإوهي:يتلدددياوعدؼيافياوا داسي. 

اػػفيخػػلؿيىرةػػااجيا ػػرريلاولاسػػ بي ػػ ياوتععػػدـلي اواتاثعػػضي ػػ :ياوىعػػدياواعر ػػ ،ي اوىعػػدياوسػػع ي ،ي اوىعػػديا ةععػػاو ي ذوػػؾي ػػ ي

ياعضياواعؾيخاود.يعدضياوترىدضيى الاوىياو رد سليىاستخداـياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضياوعرددضي  ياو اا دضيود يطلبي

ي(.2 د ؿي)ي   ىعاديتتاثؿييثلثضتي فياوا داسيافيي:  راتياوا داسي.ب

ي

ي

يص رت يال ودضي   ددي ىعادي ىة دياوا داسيي:ي2  د ؿ

ي ددياوعىاراتياوىعديـ

ي13ياواعر  ي1

ي11ياوسع ي ي2

ي11يا ةععاو ي3
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ي35ي3ياوا ا ع

يضيوعا داسي عهيا ا  ضيافياواليادف: رضياوص رةيال ود:ي ىطياوا داسيافيخلؿي. ػي

،يا ػاؿياواةػاهجي طرائػؽياوتػدردسي ػ ىعديا ةتعالياػفيصػداغضياعػرداتياوا دػاسيتػـي ر ػ ي عػهيا ا  ػضياػفياواتخصصػدفي

ىعضي   يافي  ع ،يا يلذؼيياوذ   هيا اؿي عـياوةعس.ي  التيآراؤهـيت   ياةاسىضياوا داسيوععدؼيياوتععدـ،ي ت ةدات

ي. اذ ادةيصداغضيىعضياوعىاراتيافياوةالدضياوعي دض ىاراتياوا داس،ي

 :ياوتطىدؽيا ستطل  يوعا داس

 ااعػضياواعػؾييعدػضياوترىدػضيىاوىياو رد سيافيطلبيي(يطلب9 عهي دةضياستطل دضي ددهاي)يتطىدؽياوا داسيتـ

سػػىضي ىػػاراتي.ي  ػػالتياسػػت اىاتعـيت  ػػ ياةااوععادػػضعػػرؼياػػد ياةاسػػىضياوعىػػاراتياػػفياوةالدػػضياوعي دػػضي يتخاوػػديو

ي.اوعي دضي  ياوععادضغا ضيافياوةالدضيي  اوا داسيد في

 :) ا تساؽياوداخع يوعا داسي)اوصدؽيادلصائ 
ي:وآلت ياأليىدفي ىعادياوا داسي اودر ضياويعدضي   ي(Pearsonىدرس فيتـيإد ادياصع  ضياعااؿيا رتىاطي)

ي

يا ةععاو ياوسع ي ياواعر  ياوىعد

ييي1ياواعر  

يي1ي0.76ياوسع ي 

ي1ي0.28ي0.12يا ةععاو 

ي*0.62ي*0.88ي*0.80ياوا داسيييؿ

 اعااػػؿيارتىػػاطياوىعػػدياوثػػاة يىاوا دػػاسيييػػؿيي(0.80)دت ػػ يااػػايسػػىؽي فياعااػػؿيارتىػػاطياوىعػػديال ؿيىاوا دػػاسيييػػؿيدسػػا  ي

ضيإلصائداأل.ي د ػدريهػذاي فييععايقدـيداوضي ا ى وي(0.62) ااياعااؿيارتىاطياوىعدياوثاوثيىاوا داسيييؿيدسا  يي(0.88)دسا  ي

 د دس ياوا داسيييؿ،يااايددؿي عهيصدؽياوا داسي  ىعادا.يييياوذ ةعس يياو  ل ىعادياوا داسيت دسي

 تػـيلسػابيزاػفياوا دػاسي ػفيطردػؽيإد ػاديات سػطي زاػافياوطػلبي اػدععـي:يلسابيات سطيزاػفياوا دػاس

ي(يدقد ضيت ردىاأل.35يؿيلسبيسر ت ي قدي الياسا داألي)

 ىعدياو دػاـيىعػرضياوا دػاسي عػهيا ا  ػضياػفياوالياػدفي ت رىتػ ياسػتطل داألي عػهيي:تياوا داسلسابيثىا

ي(يت ردىاألي ه ياعااؿيثىاتياةاسب.0.81ىاستخداـياعادوضي) وعايير ةىاخ(،ي   دي ة يدسا  ي)طلبي(ي9)

ا دػػاسيصػاولاأليوعتطىدػػؽياوةعػػائ يىعػػدياو دػػاـيىصػداغضياوا دػػاسي  ػىط ي ػػىطاأليإلصػػائداألي صػى ياوي:اوصػ رةياوةعائدػػضيوعا دػاسي.د

ي(.2)اعلؽي
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 : التطبيق القبمي ألدوات القياسرابعا  

اعاراتيا داسي،ي ياوخاصضيىت ددـيا ر  اتيردادةيال ااؿياوتية و  دضيىطاقضياواللظض:ي  تـيتطىدؽي د اتياو داسياواتاثعضيي

يي  ذوؾي ياوثلثياودراسضياتيا ا   عهيةعااؾي  ياوتععـيا  ي.(ـ2018/ي2/ي10ا ا ؽي)اواللديدـ 

يتنفيذ تجربة الدراسة: خامسا  

اوعصػػؿيخػػلؿياوترىدػػضيياآلوػػ يىيعدػػضاولاسػػبيىتةعدػػذيت رىػػضياودراسػػضيداخػػؿياعاػػؿياوىالػػثي،يقػػاـيىعػػديت  ػػد ياوعػػدؼياػػفياوت رىػػض

هػذاياوا ا  ػض،ييىعػدي ػدـيل ػ ريطاوػبياػفيطاوىػاأل(ي26)اوت ردىدضيال وهيا ا  ضياو قديىعلي ددي  رادياودراس ياوثاة يياالألي

(ي4)  ػػديتيدػػبيياو ػػاىطض،ي اػػاياوا ا  ػػضيطاوىػػاأل(ي30) اػػاياوا ا  ػػضياوت ردىدػػضياوثاةدػػضيوػػـيدتيدػػبياةعػػاي  يطاوػػبي ىعػػلي ػػددهاي

ي.طاوىاأل(22طلبي ىعلي ددهاي)

ي:التطبيق البعدي ألدوات القياس :سادسا  

 ااعػػضييعدػػضياوترىدػػضيىلاوىيػػاو رد سلي عػػهيطػػلبي ةدػػضيا سػػتراتد دضياو ائاػػضي عػػهياوا ػػر  اتيادويتريتطىدػػؽيىعػػديا ةتعػػالياػػفي

ا ةعاػاؾيا دػاسي يىا ػر  اتياوردػادةيادويتر ةدػض،ياواللظضياوخاصضيي ه:يىطاقضاواتاثعضييتطىدؽي د اتياو داستـياواعؾيخاودي

ي تصلدلعاي رصدها.ياودراسضيا ا  ت  عهيتطىد األيىعدداألي  ياوتععـي

 نتائج الدراسة وتفسيرها

ردػادةيال اػاؿيت ددـيا ر  اتيىاعاراتيىطاقضياواللظضياوخاصضي:يافييؿ يي  ياوىعد اوتطىدؽيي  ر اتياوطلبيىعديرصديد

يتاتياد اىضي في سئعضياودراسضي عهياوةل ياآلت :ةعااؾي  ياوتععـياعاراتيا ا داسي ياوتية و  دض،ي

يةصي عه:ياوذ ياوسؤاؿيال ؿإ اىضي

تععدـلي  ؽياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضيوتةادضياعاراتيردادةيال ااؿياايص رةيتصادـيا رريلاولاس بي  ياو

ياوتية و  دضي ا ةعااؾي  ياوتععـيود يطلبييعدضياوترىدض 

يارا عػػضييذا وإل اىػػضي ػػفيهػػ اسػػتراتد دضياوػػتععـيىاوا ػػر  اتيىصػػعضي ااػػض،ي اوا ػػر  اتيى اودراسػػاتياوتػػ ياهتاػػتيالدىدػػاتياوسػػؤاؿ،يتػـػ

ي.(1)(2016اوعراا ضي)،ي دراسضي(48)(2016اوةلاؿي)يدراسض،ي ي(15)(2015دراسضياوا ودي)ي:اثؿصعضيخاصضيادويتر ةدضيى

اسػتراتد دضياوا ػر  اتيادويتر ةدػضي  ػؽيةاػ ذجياوتصػادـياوعػاـياوات ػافيتصادـيالت  يا ػرريلاولاسػ بي ػ ياوتععػدـلي قديتـي

 قديتـيإ ازةيالت  يهذاياوىدئضيادويتر ةدضيىعدي ر ػعاي عػهي،يؿ()قديسىؽي رحيارالؿيهذاياوةا ذجيىاوتعصداوعرددضي او اا دض

ا ا  ػػضياػػفياواتخصصػػدفي ػػهيتية و  دػػاياوتععػػدـ،ي اواةػػاهج،ي  عػػـياوػػةعس،ي يػػذوؾيتػػـياوت ردػػبي عػػهي دةػػضياسػػتطل دضياػػفي

سػػػتراتد دضياػػػضي عػػػهيااو ائىيعدػػػضياوترىدػػػضي ااعػػػضياواعػػػؾيخاوػػػد،ي اػػػفيثػػػـي صػػػىلتيىدئػػػضياوػػػتععـيادويتر ةدػػػضييلاوىيػػػاو رد سلطػػػلبي

ضي ػػػفياوسػػػؤاؿيال ؿياػػػفي سػػػئعضيالساسػػػدض.ي ىػػػذوؾيتاػػػتياد اىػػػي ػػػاهزةيوعتطىدػػػؽي عػػػهي دةػػػضياودراسػػػضاوا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضي

ي.ياودراسض



62 
 جملة عجمان للدرسات والبحوث اجمللد الثامن عشر،العدد الثاين

يةصي عه:ياوذ ياة إ اىضياوسؤاؿياوث

يعدـل  يا رريلاولاس بي  ياوتعيااي ا عدضياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي  يتةادضياعاراتيردادةيال ااؿياوتية و  دضييييي

يود يطلبييعدضياوترىدض 

ي وإل اىضي فيهذاياوسؤاؿيصدلياوعرضياآلت :

ىػدفيات سػط يدر ػاتياوا ا  ػضياوت ردىدػضيال وػهي)اوتػ ياسػتخداتيي( = 0.05)د  دي رؽيذ يد وضيإلصػائدضي ةػدياسػت  ي ي

 ردىدػػضياوثاةدػػضي)اوتػػ ياسػػتخداتياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضي(ي اوا ا  ػػضياوتاو اا دػػضاسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضي

ردػادةيال اػاؿيى(،ي اوا ا  ضياوثاوثضي)اوت ياستخداتيا ستراتد دضياواعتادة(ي  ياوتطىدؽياوىعد يوىطاقضياواللظػضياوخاصػضيعرددضاو

 اوتية و  دض.

ا ت ػااي ذوػؾيوا ارةػضيدر ػاتياوا ا  ػاتييلؿياوتىادفي لاد تلعدل  ختىاريصلضيهذاياوعرضيتاتياواعاو ضيادلصائدضيىاستخداـي

يا ت اا.ي لاد (يةتائجيتطىدؽيتلعدؿياوتىادفي3.ي د   ي د ؿي)ىطاقضياواللظضياوخاصضيىردادةيال ااؿياوتية و  دض هياوثلثي

يةتائجيتلعدؿياوتىادفيذ يا ت ااياو الدي هياوتطىدؽياوىعد يوىطاقضياواللظض:ي3 د ؿي

 اصدرياوتىادفيالداة
ا ا عي

 اوارىعات

در ضي

 اولردض

ات سطي

 اوارىعات

قداضي)ؼ(ي

 اوالس ىض

است  ي

 اود وض

يىطاقضياواللظض

 0.001 *22.251 56.272 2 112.545 ىدفياوا ا  ات

داخؿي

 اوا ا  ات

189.673 75 2.529 
  

    77 302.218 اوا ا ع

(ي د وػػضياوطػػر دف،ي در ػػضيلردػػضي0.05 ذوػػؾي ةػػدياسػػت  يد وػػضي)،ي(22.251(ي فيقداػػضي)ؼ(ياوالسػػ ىض،ي)3د  ػػ ي ػػد ؿي)

(يوعتىػػادفيالصػػيري هػػ ياػػايد  ػػ ي  ػػ دي ػػر ؽيذاتيد وػػضيإلصػػائدضيىػػدفياوا اػػ  تدفي75(يوعتىػػادفياليىػػر،ي در ػػضيلردػػضي)2)

اعػاراتياوخاصػضيىيلظػضوىطاقػضياوالاوىعػد ياوت ردىدضيال وه،ي اوا ا  ضياوت ردىدضياوثاةدػض،ي اوا ا  ػضياو ػاىطضي ػهياوتطىدػؽي

يي.ردادةيال ااؿياوتية و  دض

ىػدفيي( = 0.05)د  ػدي ػرؽيذ يد وػضيإلصػائدضي ةػدياسػت  يةػ يعػرضيال ؿياػفي ػر ضياودراسػض،يلدػثيإ ىػذوؾيتػـير ػضياو

ت ردىدػضي(ي اوا ا  ػضياواو اا دػضات سط يدر اتياوا ا  ضياوت ردىدضيال وهي)اوت ياستخداتياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي

(،ي اوا ا  ضياوثاوثضي)اوت ياستخداتيا سػتراتد دضياواعتػادة(ي ػ ياوعرددضاوثاةدضي)اوت ياستخداتياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي

 يـياختىػػػاري ػػػدعداسػػػتخدعػػػرؽياوتطىدػػػؽياوىعػػػد يوىطاقػػػضياواللظػػػضياوخاصػػػضيىردػػػادةيال اػػػاؿياوتية و  دػػػض.ي وت  ػػػد يات ػػػاايهػػػذاياو

Scheffe ي(.4ا   يى د ؿي)يياايه ي
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يىدفياوا ا  اتياوثلثضيي Scheffeةتائجياختىاري دعد يي:4 د ؿييييييييييييييييييييييي

ياوثاوثضياوثاةدضيال وهياوا ا  ض

ييي0يال و 

يي0ي*2.14ياوثاةدض

ي0ي0.77ي*2.91ي اىطضاو

ي0.05*يداوضي ةدياست  ييييييييييييييييييييييييييي

اوا ا  ػػضياوت ردىدػػضياوثاةدػػضيوصػػاو يدر ػػاتياوا ا  ػػضياوت ردىدػػضيال وػػه،ي يدر ػػاتييرؽيىػػدف ةػػ يد  ػػدي ػػي(4دت ػػ ياػػفي ػػد ؿي)

(ي هػػػ ي  عػػػهياػػػفيات سػػػطياوا ا  ػػػضياوت ردىدػػػضياوثاةدػػػضياوتػػػ يىعػػػلي9.27اوا ا  ػػػضياوت ردىدػػػضيال وػػػه يلدػػػثيىعػػػليات سػػػطعاي)

اوا ا  ػػضيدر ػػاتيدىدػػضيال وػػه،ي ياوا ا  ػػضياوت ريدر ػػاتي(ي ةػػ يد  ػػدي ػػرؽيىػػدفي4(،ييػػذوؾيد  ػػ ي ػػد ؿي)7.63ات سػػطعاي)

ات سػطياوا ا  ػضي(ي ه ي قػؿياػفي7.13لدثيىعليات سطياوا ا  ضياو اىطضي) يوصاو ياوا ا  ضياوت ردىدضيال و او اىطضي

  ي فياسػػتخداـياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضياو اا دػػضي   ػػؿياػػفياسػػتخداـياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيي.اوت ردىدػػضيال وػػ 

ياوعرددضي اواعتادة.ييادويتر ةدض

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ياوات سطاتياولساىدضيوعا ا  ضياوت ردىدضيال وهي اوثاةدضي او اىطضي  ياعاراتيردادةيال ااؿي:4 يؿي

ي در ياوىالثي فياوةتد ضياوساى ضيدايفي فيتر  يإوهياايدعه:

 ىدئػػضيتععػػـيتد دضيا سػػتراهػػذايتت ػػافيي يلدػػثاو اا دػػضاسػػتراتد دضياوػػتععـيىاوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضيطىدعػػضي

 عػػؿياواتععاػػدفييىػػدفياوطػػلبيىع ػػعـياوػػىعض،ي اػػفيثػػـيسػػا دتيهػػذايا سػػتراتد دضي ػػ ت ػػاريدضيتعا عدػػضي

 .ردادةيال ااؿياوتية و  دضة طالي  يىدئضياوتععـيايتسىدفيواعاراتي

 تػػػ  ريىدئػػػضياوػػػتععـياػػػفيخػػػلؿياسػػػتراتد دضياوا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضي ىػػػرياةصػػػضيAcadoxوعاةاق ػػػضيي د اتي

صيىاوة ػػاشي  ياػػفيا ا ستعسػػاريلػػ ؿي  ي ػػزلياػػفياوا ػػر عياواطعػػ بياو دػػاـيىػػ ياػػفيخػػلؿياواةتػػد ياوخػػ



68 
 جملة عجمان للدرسات والبحوث اجمللد الثامن عشر،العدد الثاين

خػلؿيإرسػاؿيرسػائؿيوعاععػـي  ياطػلعياوطػلبي عػػهيا ػر  اتيىع ػعـياوػىعضي اوت ػا ري ػ ياوصػػع ىاتي

 اوتهيد ا ع ةعاي طرؽياوتيعبي عدعا.

 اةصضيتتادزيAcadoxا ػرريلوالتػ  يادويتر ةػ ياوخػاصيىػدر سييثدػرةي تالػتيوعطػلبيتصػع يايىتد اتي

رةيد فياوت دػديىاوايػػافي  ي  يزاػػاف،ي يػذوؾيارا عتعػاي يثػرياػفياػي  ػ ي  ي قػتي  ػيلاولاسػ بي ػ ياوتععػدـ

 .ردادةيال ااؿياوتية و  دضااايسا دياوطلبي عهيتةادضياعاراتعـي  يا اؿيياوزااف 

 د اراألييثدػػػرةياةعػػػا:يتىػػػادؿي اا دػػػضي تػػػاحيوعطػػػلبياوػػػتععـياػػػفيخػػػلؿياسػػػتراتد دضياوا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضياو 

ردػادةياواععات،ي اوتلادؿي ر  ياواععاتياواختععض،ياوتععدؽي افيثـياسا دتعـي عهيتةادضياعاراتعـي ػهيا ػاؿي

 يال ااؿياوتية و  دض.

 تيػ فيزاديافيدا عدضياوطػلبيوعػتععـي اػفيثػـياو اا دضيا يالت  يىدئضياوتععـي تعااععـيطرد ضي رضياوطلبي

 ات اهػػاتيإد اىدػػضيةلػػ ياوػػتععـياػػفيخػػلؿيهػػذاياوىدئػػضياوت ػػاريدضياوتعا ةدػػضياواتػػ  رةيوػػددعـي ػػ ييػػؿييوػػددعـيادػػ ؿ

 ايافي  هييؿيزااف.

 قاـياوطلبيىاوخر جي فياواتو ؼي ػ ياوتعااػؿياػ ياوا ػر  اتياوتية و  دػضياوتػهيد  اػ فيىعػاي اثػاؿيذوػؾ:ي

،يقػػػػاا ايىػػػرىطيهػػػذاياوا قػػػ يىػػػػتد اتييnetboardا قػػػ يياػػػفيخػػػلؿيض ةػػػديقدػػػااعـيىتصػػػادـيا اقػػػ يإويتر ةدػػػػ

ىػرىطيهػذاياوا قػ يىا قػ ي ااعػضياواعػؾيخاوػد،ييقػاا اياوت اصؿيا  تاا  ياثؿ:ياوعدسى ؾ،ي اوت دتر،ي يػذوؾي

 .www.kku.edu.sa ههياو ااعضياوتهيدةتا فيإودعاي

 تععـيعػوي،يزادياػفيدا عدػتعـى اقػ يلدػاةياواتععاػدفاو اا دػضير  اتيادويتر ةدػضيارتىاطياستراتد دضياوػتععـيىاوا ػ

 ،يتلتيإر ادي ت  د يافياواععـ.يييييي ا ىتياري اوردادةي  ياوا ر  اتيادويتر ةدضياواطع بيإة ازها

يةصي عه:ياوذ يإ اىضياوسؤاؿياوثاوث

اولاس بي  ياوتععدـليود يياتيا ةعااؾي  ياوتععـي  يا ررلااي ا عدضياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي  يتةادضياعاري

يطلبييعدضياوترىدض 

يصدلياوعرضياآلت : وإل اىضي فيهذاياوسؤاؿي

ىػدفيات سػط يدر ػاتياوا ا  ػضياوت ردىدػضيال وػهي)اوتػ يي( = 0.05) يد  ػدي ػرؽيذ يد وػضيإلصػائدضي ةػدياسػت  ي

اسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيياسػػتخداتي(ي اوا ا  ػػضياوت ردىدػػضياوثاةدػػضي)اوتػػ  اا دػػضاواسػػتخداتياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضي

 (،ي اوا ا  ضياوثاوثضي)اوت ياستخداتيا ستراتد دضياواعتادة(ي  ياوتطىدؽياوىعد يوا داسيا ةعااؾي  ياوتععـ.اوعرددضادويتر ةدضي

تىادفي لاد يا ت ااي ذوؾيوا ارةضيدر اتياوا ا  اتي  ختىاريصلضيهذاياوعرضيتاتياواعاو ضيادلصائدضيىاستخداـيتلعدؿياو

ي(يةتائجيتطىدؽيتلعدؿياوتىادفي لاد يا ت اا.5ىطاقضياواللظضياوخاصضيىردادةيال ااؿياوتية و  دض.ي د   ي د ؿي)ي اوثلثي 

http://www.kku.edu.sa/
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يوا داسيا ةعااؾي  ياوتععـيةتائجيتلعدؿياوتىادفيذ يا ت ااياو الدي هياوتطىدؽياوىعد ي:5 د ؿي

 اصدرياوتىادفيلداةا
ا ا عي

 اوارىعات

در ضي

 اولردض

ات سطي

 اوارىعات

قداضي)ؼ(ي

 اوالس ىض

است  ي

 اود وض

ا داسيا ةعااؾي

ي  ياوتععـ

 0.001 *8.640 177.550 2 355.100 ىدفياوا ا  ات

داخؿي

 اوا ا  ات

1541.272 75 20.550 
  

    77 1896.372 اوا ا ع

(ي2(ي د وضياوطػر دف،ي در ػضيلردػضي)0.05(،ي ذوؾي ةدياست  يد وضي)8.640الس ىض،ي)(ي فيقداضي)ؼ(ياو5د   ي د ؿي)

(يوعتىػػػادفيالصػػػيري هػػػ ياػػػايد  ػػػ ي  ػػػ دي ػػػر ؽيذاتيد وػػػضيإلصػػػائدضيىػػػدفياوا اػػػ  تدفي75وعتىػػػادفياليىػػػر،ي در ػػػضيلردػػػضي)

وا دػػاسيا ةعاػػاؾي ػػ يتععػػـيا ػػرريىعػػد ياوت ردىدػػضيال وػػه،ي اوا ا  ػػضياوت ردىدػػضياوثاةدػػض،ي اوا ا  ػػضياو ػػاىطضي ػػهياوتطىدػػؽياو

يلاولاس بي  ياوتععدـل.

ىػدفيي( = 0.05)د  ػدي ػرؽيذ يد وػضيإلصػائدضي ةػدياسػت  ياػفي ػر ضياودراسػض،يلدػثي ةػ ييتػـير ػضياوعػرضياوثػاة  ىػذوؾي

وا ا  ػضياوت ردىدػضي(ي ااو اا دػضات سط يدر اتياوا ا  ضياوت ردىدضيال وهي)اوت ياستخداتياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي

(،ي اوا ا  ضياوثاوثضي)اوت ياستخداتيا سػتراتد دضياواعتػادة(ي ػ ياوعرددضاوثاةدضي)اوت ياستخداتياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي

هػػ يا  ػػ ييياػػاي(Scheffe) يـياختىػػاري ػػدعداسػػتخد.ي وت  ػػد يات ػػاايهػػذاياوعػػرؽيوا دػػاسيا ةعاػػاؾي ػػ ياوػػتععـاوتطىدػػؽياوىعػػد ي

ي(.6ى د ؿي)

ي

ي

ي

يىدفياوا ا  اتياوثلثضيي Scheffeةتائجياختىاري دعد يي:6 د ؿيييييييييييييييييييييييي

ياوثاوثضياوثاةدضيال وهياوا ا  ض

ييي0يال و 

يي0ي*4.08ياوثاةدض

ي0ي0.89ي*4.98ي اىطضاو

 0.05*يداوضي ةدياست  ييييييييييييييييييييي
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اوا ا  ػضياوت ردىدػضياوثاةدػضيوصػاو ياوا ا  ػضيدر ػاتياوا ا  ضياوت ردىدضيال وػه،ي يدر اتيي ة يد  دي رؽيىدفي(6دت  يافي د ؿي)

ي(،52.91(ي هػػ ي  عػهياػػفيات سػػطياوا ا  ػضياوت ردىدػػضياوثاةدػػضياوتػ يىعػػليات سػػطعاي)55.88اوت ردىدػضيال وػػه يلدػػثيىعػليات سػػطعاي)

وصػػاو ياوا ا  ػػضياوا ا  ػػضياو ػػاىطضيدر ػػاتيه،ي ياوا ا  ػػضياوت ردىدػػضيال وػدر ػػاتي(ي ةػػ يد  ػػدي ػرؽيىػػدفي5يػذوؾيد  ػػ ي ػػد ؿي) ي

ي.ات سطياوا ا  ضياوت ردىدضيال و (ي ه ي قؿيافي51.80 يلدثيىعليات سطياوا ا  ضياو اىطضي)اوت ردىدضيال و 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي.ياوات سطاتياولساىدضيوعا ا  ضياوت ردىدضيال وهي اوثاةدضي او اىطضي  ياعاراتيا ةعااؾي  ياوتععـ5 يؿي

ي: ايفي فيتر  يإوهياايدعوىالثي فياوةتد ضياوساى ضيد در يا

 تت ػػافياةصػػضيAcadoxيثدػػراألياػػفييائةػػاتياوػػتععـياوخاصػػضيىالتػػ  يا ػػرريلاولاسػػ بي ػػ ياوتععػػدـلياثػػؿ:يي

اوةص ص،ي اوعر ضياوت دادض،ي اععػاتياوعدػدد ي ىػريا اقػ ياود تدػ ب،ي اوصػ ر،ي ىػرااجياوالادثػض،ي ىػرااجي

ا ةعاػػػاؾي ػػػػ يتععػػػـيالتػػػػ  يا ػػػػرريسػػػا دياوطػػػػلبي عػػػػهيتةادػػػضياعػػػػاراتياوت اصػػػؿيا  تاػػػػا  ،ييػػػؿيهػػػػذاي

 لاولاس بي  ياوتععدـل.

 ىتةػػػ عي ػػػرصياسػػػتراتد دضياوا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضياوعرددػػػضي  ياو اا دػػػضيتتادػػػزيىدئػػػضياوػػػتععـياواصػػػااضي  ػػػؽي

،يا فياػ ياواععػػـاو اػا  ،ي اوىلػػث،ي اوتلعدػؿي اوععتػرةيوعاعع اػػاتيىاوتعػاوعػرد ي ياوتعا ػؿي اوعاػؿيادويتر ةػػ ي

 . قديسا ديذوؾي عهياةعااؾياوطلبي  يتععـيا ررياولاس بي  ياوتععدـ

 ىاسػػػػا دةيتعػػػػدياسػػػػتراتد دضياوا ػػػػر  اتيادويتر ةدػػػػضيإلػػػػد ياسػػػػتراتد داتياوػػػػتععـيادويتر ةػػػػ ياوتػػػػهيتتادػػػػزي

وعػا،ي اػفييا ػيلتياوتػهيدتعر ػ فوعاواتععادفي عهي عـياواعع ااتياواتالضيوعـي ت دداعا،ي تةادضيتعيدػرهـي

 .ةادضياعاراتياوتعيدري ا ةيااسي  ي اعدضياوتععـثـيسا دتيهذاياوىدئضي عهيت

 ياستراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي عهي عسعضياوةظردضياوىةائدضياوت يتريػزي عػهيقدػاـياواػتععـيىايتسػابي ت ـ 

او ددػدياػفي  ػؿيإة ػازيي اوىلػثي ػفي، افيثـياهتـييؿيطاوبيافي دةضياودراسضيىتةادضيقدرات اواعر ضيىذات ي

 ا ةعااؾي  ي اعدضياوتععـ.اايف،ي افيثـيسا دتيهذاياوىدئضي عهيتةادضياعاراتيياواعاضيىت  ؿي يؿ ي
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 ػػػعرياوىالػػػثياػػػفيخػػػلؿياوعاػػػؿياػػػ يهػػػذاياوا ا  ػػػض،ياػػػفيخػػػلؿيىدئػػػضياوعاػػػؿياوت ػػػاريدض،يىت  دػػػضياوػػػر اىطي 

اػػػايسػػػا دهـي عػػػهيتةادػػػضياعػػػػاراتي،ياا  تاا دػػػضيىػػػدفياوطػػػلبيىع ػػػعـياوػػػىعض،ي ىػػػدفياوطػػػػلبي اواععػػػـ

 يييييي.ا ةعااؾي  ي اعدضياوتععـ

 الداللة العممية والعممية لنتائج الدراسة

يوعاتيدػر(يد   ياوىالثيالهادضياوعاعدضي  ياوتطىد دضيوةتائجياودراسضي ذوؾي ػفيطردػؽيإد ػاديل ػـياوتػتثدري7افيخلؿي د ؿي)

 .ي()ي() عهياواتيدراتياوتاىعضياواست ؿ

يالهادضياوععادضي اوتطىد دضيوةتائجياودراسضي:ي7 د ؿي

ياواتيدرياوتاى  اواتيدرياواست ؿ
ا ا عياوارىعات/ياوا ا عي

ياويع 
 ل ـياوتتثدر

استراتد دضياوتععـي

 ىاوا ر  اتيادويتر ةدض

 يىدري0.37 ردادةيال ااؿيادويتر ةدض

 يىدر 0.19يا ةعااؾي  ياوتععـ

ردػػػادةيياعػػػاراتوتةادػػػضيادويتر ةدػػػضيىاوا ػػػر  اتياوػػػتععـياسػػػتخداـياسػػػتراتد دضيدري(ي فيل ػػػـيتػػػتث7 ػػػد ؿي)دت ػػػ ياػػػفي

ي:اتة  ػػضياةعػػاي يىدػػرة،ي اوىػػاق يدر ػػ يوع ااػػؿيآخػػرييةسػػىضي هػػ ي(0.37ال اػػاؿيوػػد يطػػلبييعدػػضياوترىدػػضي ااعػػضياواعػػؾيخاوػػدي)

اوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضي عػػهياعػػاراتييدضاسػػتراتد  اػػايل ػػـيتػػتثدريياوخععدػػضياودراسػػدض،ي ىدئػػضياوطػػلب،ي القػػرافي   ااػػؿي خػػر .

ي.ةسىضييىدرةي ه ي(0.19ا ةعااؾي  يتععـيا ررياولاس بي  ياوتععدـي)

ااي ا عدضياسػتخداـياسػتراتد دضياوا ػر  اتيادويتر ةدػضي ػ يتةادػضياعػاراتيردػادةيال اػاؿياوتية و  دػضي ػ يا ػرريلاولاسػ بيي.2

ي  ياوتععدـليود يطلبييعدضياوترىدض 

 عدػػضياسػػتخداـياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضي ػػ يتةادػػضياعػػاراتيا ةعاػػاؾي ػػ ياوػػتععـي ػػ يا ػػرريلاولاسػػ بي ػػ ياػػاي اي.3

ياوتععدـليود يطلبييعدضياوترىدض 

 الدراسةنتائج مناقشة 

وػػد يوتععػػدـليردػػادةيال اػػاؿياوتية و  دػػض،ي ا ةعاػػاؾي ػػ يتععػػـيا ػػرريلاولاسػػ بي ػػ ياهػػد تياودراسػػضياولاودػػضيإوػػهيتةادػػضياعػػاراتيل

اسػػتخداـياسػػتراتد دضياوػػتععـياو ػػائـي عػػهياوا ػػر  اتيليىيعدػػضياوترىدػػضي ااعػػضياواعػػؾيخاوػػدي ذوػػؾياػػفيخػػلؿياوىيػػاو رد سطػػلبيل

يادويتر ةدض.

                                    
()https://psychohawks.wordpress.com/2010/10/31/effect-size-for-analysis-of-variables-anova/ 
() ...0  ،كبير     00..، متوسط   0...صغير 
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استراتد دضياوا ر  اتيادويتر ةدضي  يتةادضياعػاراتيردػادةيال اػاؿياوتية و  دػضي ػ يا ػرريلاولاسػ بي ػ يىاوةسىضيوععاودضيي   أل:

يععدـليود يطلبييعدضياوترىدض اوت

 اوثاةدػػضياوتػػ ياسػػتخداتياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضيي،ال وػػه ظعػػرتياوةتػػائجي فيقػػدرةيطػػلبياوا ا  ػػضياوت ردىدػػضي

اعػاراتيردػادةي ػ ي ذوػؾي  عػهي ذاتيد وػضيإلصػائدضياػفيقػدرةيطػلبياوا ا  ػضياو ػاىطضييAcadoxي عهياةصضياو ائاض

.ي هػػػذايدعةػػػهي فيطػػػلبياوا ا  ػػػضياوت ردىدػػػضيقػػػدياسػػػتعاد اياػػػفي ػػػ يا ػػػرريلاولاسػػػ بي ػػػ ياوتععػػػدـليال اػػػاؿياوتية و  دػػػض

ي.يىاوطرد ضياواعتادة   ؿيافياوطلبياوذدفيتدرى اييادويتر ةدضاوا ر  اتيياستراتد دض

يتر ةدػضيتػرتىطيىالتدا ػاتعـيىا ػاريضياوطػلبي ػ يإة ػازيا ػر  اتيإوتعػتـياوا ػر  اتيادويتر ةدػضي قديدر  يذوػؾيإوػهي فياسػتراتد دضي

يوتةعدػػذزادياػػفيا ػػاريضياوطػػلبييAcadoxاوعععدػػض،يياػػاي ةعػػايتػػرتىطيىػػ اقععـياولدػػات ،يياػػاي فياسػػتخداـيهػػذايا سػػتراتد دضي  ػػؽياةصػػضي

يسػػا دتيىدئػػتػػ  ريصػػ رةياةظاػػض،ياػػ يىيلاولاسػػ بي ػػ ياوتععػػدـلاوا ػػر  اتياوارتىطػػضيىا ػػرري ،ي اػػفيثػـػ ضياوتيذدػػضياورا عػػضياواسػػتارةيوعػـػ

يةدػػػضيسػػػ الي يػػػافيذوػػػؾيىصػػػ رةي رددػػػضي ـردػػػادةيال اػػػاؿيادويتر ي عػػػهيتةادػػػضياعػػػاراتياسػػػتراتد دضياوا ػػػر  اتيادويتر ةدػػػضياوػػػتععـي  ػػػؽي

يػذوؾيسػا دتعـي عػهي ػدـياوتلدػزيوعيػرةياعدةػض،يىػؿي يىػداعيوػد ياوطػلب.يد،ي افيثـيسا دتيهذاياوىدئػضي عػهيتةادػضياعػاراتيا اا دض

دلصػع في عدعػاياػفيا اقػ يادةترةػتياواختععػض،ي  اػؿيا ارةػ يياوتػ  اوىػرااجياودراسػضيىاوتػدقدؽي ػ ياواعع اػاتيا هتااـياويىدرياػفي دةػضي

ي تتعؽيةتائجيهذاياودراسضيا يةتائجيدراسضي.ىدفيهذاياوا اق  ي ةتد ضيوذوؾيسا دتعـي عهيتةادضياعاراتياوتعيدرياوةاقديوددعـ

 (Holotescu, Olivia, Andane, 2017)(8)  ةددةا ودعدرا،يه وتسيعه،ي ي:،ي دراسضييؿياف(16)(2015 عىافي)ي

 .(14)(2017  ؿ،يا د يسعدد،ياوةلاؿ،ي ا ؿيةاظري( دراسضيي

ي ػػ يا ػػرريلاولاسػػ بي ػػ ياوتععػػدـليوػػد ي:يثاةدػػاألي ىاوةسػػىضيوععاودػػضياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػػضي ػػ يتةادػػضياعػػاراتيا ةعاػػاؾي ػػ يتععػـػ

يطلبييعدضياوترىدض 

او ائاػػضيي اوثاةدػضياوتػػ ياسػتخداتياسػتراتد دضياوا ػػر  اتيادويتر ةدػضي،وةتػائجي فيقػػدرةيطػلبياوا ا  ػضياوت ردىدػػضيال وػه ظعػرتيا

 ػ ييؾاعػاراتيا ةعاػا  عهي ذاتيد وضيإلصائدضيافيقدرةيطلبياوا ا  ضياو اىطضي ذوؾي ػ ييAcadoxي عهياةصض

اوا ا  ػػضياوت ردىدػػضيقػػدياسػػتعاد اياػػفياسػػتراتد دضياوا ػػر  اتيي فيطػػلبي  هػػذايدعةػػ.يا ػػرريلاولاسػػ بي ػػ ياوتععػػدـلتععػػـي

يدة.يادويتر ةدضي   ؿيافياوطلبياوذدفيتدرى ايىاوطرد ضياواعتا

)اوعرددػضياو ائاػضي عػهياسػتراتد دضياوا ػر  اتيادويتر ةدػضي قديدر  يذوؾيإوهي فيطرد ضي رضي تعااؿياوطلبيا يالت  يىدئضياوتععـي

ياةعاػػػاي تةا سػػػعـيعدػػػضياوطػػػلبيدا زادياػػػفي او اا دػػػض(ي يا ػػػرريع اػػػفيثػػـػ يػػػ فيوػػػددعـيادػػػ  ألييل يلدػػػثاولاسػػػ بي ػػػ ياوتععػػػدـلـي ػػػ يتععػػـػ

 تتعػؽيةتػائجيهػذايي ات اهاتيإد اىدضيةل ياوتععـيافيخلؿيهذاياوىدئػضياوت ػاريدضياوتعا ةدػضياواتػ  رةيوػددعـي ػ ييػؿيايػافي  ػهييػؿيزاػاف.

ي يةدراافيسيةري  درري اار اةداودراسضيا يةتائجيدراسضي

ي.(50)(2014الادي)،ي دراسضي(24)(2013اوز ى ي)دراسضي،ي(Skinner, Furrer, Marchand & Kinderman, 2008)(44)ي
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 ىةالألي عهيةتائجياودراسضياولاودضيدايفياوت صدضيىاآلت :: توصيات الدراسة

 ي يىتدردب يا هتااـ ياوعلقاوطلبي ر رة يذات ياوتية و  دض يال ااؿ يردادة ياعارات ياوععادضي عه يىلداتعـ ياو طددة ض

  اوا تاعدض.

 ياوطلبي عه ياسا دة يا ستراتد داتيي ر رة تسا دهـي عهيلبياوا رراتياودراسضي ا ةعااؾي  يياوت استخدـا

 يتععاعا.

 ياستراتد دضياوتععـيياوت  عهياستخداـياستراتد داتياوتععدـيادويتر ة ي ر رةيتدردبياواععادفي افي ىرزها

ر ةدضي ذوؾيافي  ؿياسا دةيطلىعـي عهيإةتاجيا ر  اتيإويتر ةدضيرداددضيتع ديىاوةع يىاوا ارد يادويت

 وعـي وا تاععـ.

 عهييدعدضياستخداـياوت ةداتياولددثضي  ي اعدت ياوتععدـي اوتععـي اوت يافي ىرزهاياواععادفي ر رةيتدردبي 

 يلددثض. غدرهايافياةصاتياوتععـياويAcadoxاةصاتياوتععـياوا اةدضياثؿياةصضلي

ي  ليةتائجياودراسض،يدايفياقتراحيىعضياودراساتياآلتدض:ي  : بحوث مقترح

 وػد يطػلبييعدػضيا ىتيػارياوتية وػ   يتصادـيىدئضيتععـيإويتر ةدضيقائاضي عهياوةظردػضيلا تصػاودضليوتةادػضياعػاراتي

 اوترىدض.يي

 ةتػاجي ا عدضيتصادـيىدئضيتععـيت اريدضيقائاضي عهياستراتد دضياوا ر  اتيادو يتر ةدضيوتةادػضياعػاراتيتصػادـي اذ

 تطىد اتياوع اتؼياوذيدضيود يطلبييعدضياوترىدض.

 تععػـيي ػ يتةاد ياعػاراتيا ةعاػاؾاوتلصدؿياواعر  ي ي  ثراي عهييىرةااجيا ترحيقائـي عهياوةظردضيا تصاودض

 ا رريلتطىد اتيات داضي  يت ةداتياوتععدـليود يطلبياودراساتياوععدا.

 عــــــــمراج 

دراسػضيلاوػضيطعىػضي-اوعراا ض،يلسدفي عداف.يات اهاتيطلبيإدارةيال ااؿيةل يإقااضياوا ػر  اتياوصػيدرةياورداددػض .1

يـي.2016،يي ااعضياوزرقال.يا عضياوزرقالي اودراساتيادةساةدض

في  عػضياصطعه،يها ـيد سؼ.ي اق يث ا ضيردػادةيال اػاؿيى ااعػضيلائػؿي آودػاتيتععدععػاياػي ياولاادعه،يرا ديالاد .2

يـي.2016ي..يدراساتي رىدضي  ياوترىدضي  عـياوةعسةظرياوعدئضياوتدردسدض

3. Gibson, S.G., Harris, M.L., Mick, T.D., & Burkhalter, T.M. (2011). Comparing the 

entrepreneurial attitudes of university and community college students. Journal of 

Higher Education Theory and Practice, 11(2), 11-18.  
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سداسػػاتياوةعػػ ضيىردػػادةيال اػػاؿي ػػ ي  سػػاطياو ػػىابي ػػ يد وػػضي،يالاػػدييىاسػػؿ،يلتػػا   يي ىػػدياهلل،يسػػادر،ياوةت ػػض .4

ي.ـي2014،ي عسطدفياارسيي عسطدف.ياععدي ىلاثياوسداساتيا قتصاددضياوععسطدة 

اوتية هديدعػػػضي د رهػػػاي ػػػ يتل دػػػؽيردػػػادةيال اػػػاؿيياوخرسػػػاف،يسػػػعد.ياوتطىد ػػػاتي ييػػػردـ،يلادػػػدةي ياولػػػدار  ،يلااػػػد .5

ي.ـي2017طراىعس،يدراسضيتطىد دض.ياو رائـيادويتر ةدض،ياواؤتارياود و ياوراى ي  ر،ادويتر ةدض:ي

اػؤتاري عىاف،يددةا.ياد يت ظدؼياو ىابيوا ق ياوت اصؿيا  تاا  يل دسى ؾلي  يتةادضياوعيريادىدا  ي اورداددػض.ي .6

يـي.2015يغزةي،يعدضياوت ارةيي،او ااعضيادسلادضيي،ي ااؿياوصيدرة  يتط دريالاوردادةي ادىداعي

ي  يا اؿيتية و  داياواعع ااتاو اة ،يالاد.ياوت  عاتياو دددةيوعاةظاضياوعرىدضيوعترىدضي اوث ا ضي اوع .7  ا تصاؿييعـ 

 .ـي2015ياوا عضياوعرىدضيوعاعع ااتوتعزدزياوتععدـي اوردادة.ي

8. Holotescu, C., Olivia, L, & Andane, D. (2017). Entrepreneurship learning ecosystem for 

smart cities through MOOCs. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience,  

9. Kiyani, S.A. (2017). Role of Entrepreneurship education on student attitudes. Abasyn 

Journal of Social Sciences, 10(2), 270-293 
10. -Ford, M.A. (2009). Student engagement. Available: 

http://geekyartistlibrarian.pbworks.com/f/Final+Paper+Teaching+and+Learning+-

+Engagement+Theory.docx 

11. Skinner, E.A., & Belmont, M.J. (1993). Motivation in the classroom: reciprocal effects of 

teacher behavior and student engagement across the school year. Journal of Education 

Psychology, 85(4), 571- 581. 

 Archambault, I., Janosz, M., Morizot, M., and Pagani, L. (2009). Adolescentي  .12

behavioral, affective, and cognitive engagement in school: relationship to dropout. 

Journal of School Health, 79(9), 408-415 

ي7-6إصػػػػػداراتيإثرائدػػػػػض.يي-راطي ػػػػػ ياوػػػػػتععـ.يا ةخػػػػػ26 ياوػػػػػػا داػػػػػضيوعاػػػػػؤتارياوترىػػػػػ  ياوسػػػػػة يي.يدتػػػػػدـ،ي ػػػػػردؼيسػػػػػاوـ .13

يـي.ي2013اارس

 ا ؿيةاظر.ي ثرياسػتخداـياسػتراتد دضياوا ػارد يادويتر ةدػضي ػ يتةادػضياعػاراتيتصػادـيا اقػ ي ييسعدد،ياوةلاؿ ي  ؿ،يا د ي .14

 ـي2017يا عضياو ااعضيادسلادضيوعدراساتياوترى دضي اوةعسدضاو دبياوتععدادضيود يطاوىاتي ااعضيالقصهيىيزة.ي

 ا عدػضياوػتععـياو ػائـي عػهياوا ػر  اتي ىػرياو دػبي ػ يتةادػضياوتلصػدؿي اعػاراتياوتةظػدـياوػذات ياوا ود،يةىدعضي ػاتؽ.ي .15

يـ.ي2015،ي.يرساوضياا ستدر،ييعدضياوترىدض،ي ااعضيطدىضاادةياوعدزداليود يطاوىاتياوارلعضياوثاة دضي  

http://geekyartistlibrarian.pbworks.com/f/Final+Paper+Teaching+and+Learning+-+Engagement+Theory.docx
http://geekyartistlibrarian.pbworks.com/f/Final+Paper+Teaching+and+Learning+-+Engagement+Theory.docx
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صػػؿيا  تاػػا  ي ػػ ياوػػتععـياو ػػائـي عػػهياوا ػػر  اتيسػػعدااف،ي اػػؿيةصػػرياوػػددف.يتصػػ ريا تػػرحيوت ظدػػؼي ػػىياتياوت ا .16

،ياواػػػػؤتارياوػػػػد و ياوثاوػػػػثيوعػػػػتععـيادويتر ةػػػػ زدػػػػادةيدا عدػػػػضيادة ػػػػازي ا ت ػػػػاايةلػػػػ ياوػػػػتععـي ىػػػػرياو دػػػػب.ي  ثػػػػراي ػػػػ ي

 .ـي2013اورداض،

يـي.ي2014يرساوضياواععـاىارؾ،يا د ي  ض.ياوترىدضياورداددضي اوتععدـياورداد .ي .17

 اتياوارت ىضيوعتععدـياواستاري هيظؿياقتصادياواعر ض.ياو   يا قتصاد ياوعرىػ ي خدػاراتياعلـ،ي لادي ارؼ.يالد .18

 ـي.ي2013ي ىردؿي25-24الردفي،يي،اواست ىؿ.ياواؤتارياوععا ياود و ياوتاس ،ي،ي ااعضياوزرقال

ي-اواعر ػضيتطػ درياوىلػثياوععاػ ي ػهياو ااعػاتياواصػردضي ػهي ػ لياتطعىػاتياقتصػادي.  ضياهلل،يإىػراهدـياودسػ ق  .19

يـي.ي2013،ييراساتياوترى دض،ي ااعضياو اهرة.يرساوضيديت راا،ياععدياودرؤدضياست ىعدض

 ىدياو ادر.ي ثريتدردسي لدةيا ترلضيقائاضي عهياوػر اىطياوردا ػدضي ػهيتةادػضياعػاراتياوتعيدػرياوةاقػدي ت ػددرياو داػضياوععادػضيي  ثااف،يهاة .20

يـي.ي2012،ييوترىدض،ي ااعضيالزهر،يغزة ظاتيغزة.يرساوضياا ستدر،ييعدضياوعردا داتيود يطاوىاتياوصؼياولاد ي  ريىالا

.ياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي.يردػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةيال اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي اواةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهجياوتععدادػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضاوعطد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف،ياو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هرةيتريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .21

(2018)http://www.rowadalaamal.com/?p=6154يـ.2/3/2018تـياور  عي  يي

قػػرف،يسػػعدديالاػػد.ي اقػػ يردػػادةيال اػػاؿي ػػ ياو ااعػػاتياوععسػػطدةدضيى طػػاعيغػػزة.يرسػػاوضياا سػػتدر،ييعدػػضياوت ػػارة،ياو ااعػػضي ىػػ ي .22

يـي.ي2015ادسلادضيىيزةي

يـي.ي2015،يي،ياورداض2وعة ري اوت زد ياو زلي.يقرطىضاوترىدضي  ي اوـياتيدراوعصدا ،ي ىدياوالسفي لاد.ي .23

ىضي  يتععـياوعيضيادة عدزدضي  لقت يىيؿيافي لقضياوطعىضيىاععاػ ياوعيػضيادة عدزدػضياوز ى ،ير ع يرا  .ياةعااؾياوطع .24

ياوترى دض  ـي.ي2013،يي ات اهاتعـيةل يتععاعا.ياوا عضيالردةدضي  ياوععـ 

اعػػاو ،ي ادػػػؿي عػػػ .ي يييدلةػػ ،ياػػ يسػػاا ي يخعدػػؿ،يغػػاةـيد سػػؼ ييد سػػؼ،ي  ػػدعضيالاػػدي ي عدػػاف،يرىدلػػضيالاػػد .25

يدر ػضياةخػراطياو اتععاػدفياوة ػطي ػ ياوعاعدػضياوتععادػضياوتععدادػض.ياواػؤتارياوعػاوا يوعدراسػاتياوععدػاي ػ يا ػا تياوععػـ 

يـي.ي2011يااد ي5-14ااعضياوة احياو طةدض.ياوطىدعدضي ادةساةدضي اوعةدسدض.ي 

يـي.يي2010،يي رة،ي ااعضياواةصا عضياوتععدـيادويتر ة طعىض،ي ىدياوعزدز.يسعسضياستراتد داتياوتععـيادويتر ة .ي .26

 ـي.ي2005ي،ي اافي،دارياواةاهج،يي سدعضي- سع بي-اةعج–ائؽياوتدردسيطريي.يلزاـي،ييد سؼ ييدةضاللاد،يرد .27

سػػعدااف،ي اػػؿيةصػػرياوػػددف.يتصػػ ريا تػػرحيوت ظدػػؼي ػػىياتياوت اصػػؿيا  تاػػا  ي ػػ ياوػػتععـياو ػػائـي عػػهياوا ػػر  اتي .28

،ياواػػػػؤتارياوػػػػد و ياوثاوػػػػثيوعػػػػتععـيادويتر ةػػػػ ـي ىػػػػرياو دػػػػب.يزدػػػػادةيدا عدػػػػضيادة ػػػػازي ا ت ػػػػاايةلػػػػ ياوػػػػتعع  ثػػػػراي ػػػػ ي

يـي.ي2013اورداض،

:يا ارى ياتصاودض.يا عضيادذا اتياوعرىدض،ي .29 يـ.ي2012ىع اسـ،يلىدب.يت ظدؼي سائطيا تصاؿياواتعددةي هياوترىدضي اوتععـد

http://www.rowadalaamal.com/?p=6154
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  اتدورةثت اترثتمية اتمرخصصة حبرض فياتمنشير  حبحث  ادإدار  اتربحبيةة اتربحبية دراسة تحليلية أل
An analytical study of the Arab educational management research published in 

some specialized international journals 

 *د. وحيد شثه حبير حمثد

 ملخص

ع عسلراسا  عهذه عسلد بي عساتهرفت عسلرتبثي  عسإل ساة ع اسانت حتةليل
سملنرثاةعيفعبدضعسلرااينتعسلدنملي عسملتخصص عيفعسلفرتةعن عجنمع

عع0222 عأانليبع0212إىلعجنم عسلحنحثعأحر عساتخرم عاقر ا
عأهرسفع علتوقيق عسحملتثى عحتةليل عأاةلثب عاهث عسلثصفي سلحوث
اعسلراسا عسليتعمتاةلتعيفعتد فعحممعسإلنتنجعسملد يفعسلد يبعسملنرثع

يفعسلرااينتعسملختناةعاتطثاعحممعسملرناك عخاللعفرتةعسلراسا اع
اسلكرفعج عطحيد عسلتثزيععسجلغ سيفعاسملؤاسيعلألحبنثعسملنرثاةاع
احتريرعسجتنهنتعهذهعسألحبنثعن عحيثعكثهننعنظ ي عأاعنيرسني ع
عإىلع عبنإلضنف  عفيهنا عسملستخرن  عسلحوث عنننهج عحيث ان 

عجنجلت عسليت عسملثضثجنت عج  عأظه تعسلكرف عاقر عسألحبنث. هن
عسألحبنثع عنر  عيف عسلد بي  عسملرناك  عحمم عأن عسلراسا  نتنئج
عسملد يفع عسإلنتنج عمبمهل عبنملقنان  عجرس عضئيل عسملختناة بنلرااينت
سملنرثااعاأنعهننكعجرمعتكنفؤعيفعسلتثزيععسجلغ سيفعلألحبنثعحيثع
عاجنءتع عسلد بي  عسلرال سقتص تعسملرناكنتعجةلىعجر عصغريعن 

عسإل عجر ع ال  عحيث عن  عسملقرن  عيف عسملتورة عسلد بي  نناست
عسألحبنثعذستعطنبععنيرسينعنعع عظه عأنعغنلحي  سملرناكنتاعكهن
عبنلنسح ع عأنن عسلكهي ا عسلحوث عأانليب عالاتخرسم عنسيب نيل
عسألحبنثع عأن عستضح عفقر عسألحبنث عجنجلتهن عسليت لةلهثضثجنت
عسلقين ةع عأب زهن عن  عسملثضثجنتعكنن عن  عكحري عجر  تثزجتعجةلى
عاسلسةلثكع عسملراا  عانري  عبنجلنندنت عسأل سء عاتطثي  سملرااي 

عسلتنظيهيعبنجلنندنت.
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Abstract 

his study aimed to analyze the Arab 

educational management studies published 

in some specialized international journals 

between 2000 and 2016. Content analysis 

was employed to achieve the objectives of 

the study which included an investigation of 

the volume of knowledge production and 

how it changed over the study period, the 

geographical and institutional distribution of 

the published research, the nature of studies 

in terms of being theoretical or empirical 

and in terms of h=the research methods 

used, in addition to the topics addressed by 

the research. The results showed that the 

volume of Arab participation in publishing 

in the selected journals is very small 

compared to the total published knowledge. 

The majority of studies were empirical with 

a relative tendency to use quantitative 

methods. As for research topics, it was 

found that the studies addressed a large 

number of topics, most notably school 

leadership, performance development in 

universities, the school principal, and 

organizational behavior in universities. 
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 قدمةم

وجيود العمماء والباحثين  مجال اإلدارة التربوية كأحد المجاالت البحثية في منتصف القرن الماضي نشأمنذ أن 
المتخصصين في المجال تتواصل من أجل تطويره وتعظيم إسياماتو في تحسين العمل بالمؤسسات التربوية بما 

و برغم التطورات المتسارعة التي شيدىا ىذا إال أن ينعكس عمى تعمم الطالب وتحقيق األىداف التربوية المنشودة،
قد كتبت من  بوأغمب األبحاث والكتب المتعمقة ىي أن ا زالت تواجيو المجال فإن من أىم المشكالت التي م

حيث إنيا ارتبطت بسياقات تربوية غربية، وتصدت لمشكالت وقضايا نابعة من تمك السياقات،  ،منظور غربي
ة التي وىي بذلك ال تعكس تنوع البيئات التي تمارس فييا اإلدارة والقيادة التربوية، وال تقدم فيما واضحا لمكيفي

تدار بيا المؤسسات التربوية خارج المجتمعات الغربية، أو لنوعية التحديات اإلدارية التي تواجو تمك المؤسسات 
ليذه  القيادة واإلدارة التربوية مجالوكيف يتصدى ليا القادة التربويون، وقد تزايد إدراك العمماء والباحثين في 

 global knowledgeالمشكمة في اآلونة األخيرة، ومن ثم نادوا بضرورة بناء ما أسموه "قاعدة معرفية عالمية" 
base  ىذا القصور من أجل معالجةمجال الفي 

 (1)(Dimmock, 2000); (2)(Hallinger, 2011b); (3)(Hallinger & Chen, 2015).  

بأىمية  الميدانقناعة متزايدة لدى المتخصصين في  إلىىذه القاعدة المعرفية العالمية  لبناءوتستند اآلراء الداعمة 
المختمفة،  البيئاتالتربوية في  والقيادة عند دراسة قضايا اإلدارة contextual factorsالعوامل السياقية  مراعاة

السياق  داخلدراستيا  تمت إذا بشكل دقيق إاليمكن أن تفيم  الفعالة ال اإلداريةممارسات الحيث إن طبيعة 
  ;(Clarke & O-Donoghue, 2016)(4)الثقافي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي لممجتمعات 

(5)(Mertkan et al., 2016); أسماه بمنت وجونزما  تفادي عمى ، ويساعدنا ذلك 
(6)(Blunt & Jones, 1997)  بالخمل الوظيفي""dysfunctionality يمكن أن يسببو تطبيق النظريات  الذي

 .النامية البمدانالغربية في القيادة واإلدارة في سياقات تربوية مغايرة وال سيما في 

معرفية في مجال القيادة واإلدارة التربوية، إلى جانب األفكار المتعمقة بأىمية دراسة القاعدة ال تنويعوقد القت فكرة 
تيا الطبيعية استجابة من كثير من العمماء والباحثين حول العالم، ما أدى القضايا المرتبطة بالمجال داخل سياقا

خالل العقدين األخيرين، وقد تم إلى زيادة ممحوظة في دراسات القيادة واإلدارة التربوية المتعمقة بالبمدان النامية 
التي تناولت بالرصد والتحميل  research reviewsتوثيق ىذه الظاىرة في عدد من دراسات المسح األدبي 

فريقيا % من ىذه 90والتي أشارت إلى أن  عمى سبيل المثال، أبحاث القيادة واإلدارة التربوية في قارتي آسيا وا 
 (Hallinger, 2017)(7) ;(Hallinger & Chen, 2015)(3) 2005األبحاث كان قد تم نشرىا منذ عام 

ة اإلنتاج المعرفي والنشر الدولي في مجال القيادة واإلدارة التربوية في ولعل من أىم العوامل التي أسيمت في زياد
ما شيدتو نظم التعميم العالي في تمك البمدان في العقدين األخيرين من  )بما فييا الدول العربية( البمدان النامية

بشكل  االتجاهتجمى ىذا توسع كمي واتجاه متزايد نحو تبني المعايير الدولية لمجودة األكاديمية والمساءلة، وي
 World Universityقضية التصنيف الدولي لمجامعات بىذه البمدان  فيخاص في االىتمام المتزايد 
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Rankings ىائمة عمى أعضاء ىيئات  وما تالىا من ضغوط ،التي بدأت في الظيور في بدايات األلفية الجديدة
 لمنشر في الدوريات العالمية المصنفة  جامعات تمك الدولالتدريس في 

(8)(Hallinger, 2014); (5)(Merktan et al., 2016) ،وقد  من أجل تحسين التصنيف الدولي لجامعاتيم
لوحظ في العقد األخير بشكل خاص أن مصطمحات لم تكن معروفة لمباحثين والعمماء في ىذه الدول مثل 

'SSCI' و ،'Scopus' و ،'Impact factor' في جميع  قد أصبحت جزءا من المغة التي يستخدميا العمماء
ن ظل معناىا غامضاً  بالنسبة لمكثيرين منيم، وال شك أن تأثير ىذه العوامل عمى  ومتبايناً  أنحاء العالم، حتى وا 

 وال يحتاج إلى دليل. زيادة حجم النشر في الدوريات العالمية بات واضحاً 

 االتجاه الحالي نحو تنويع القاعدة المعرفية المتعمقة بمجال القيادة واإلدارة التربويةوتأتي الدراسة الحالية في إطار 
من خالل التركيز عمى الممارسات المتعمقة بيذا المجال في البمدان النامية، وتسمط الدراسة الضوء بشكل أكثر 

بعض الدوريات العالمية عمى الدول العربية من خالل رصد وتحميل إنتاجيا المعرفي المنشور في  تحديداً 
 المتخصصة في المجال خالل العقدين األخيرين.

 مشكمة الدراسة

تزخر الدوريات التربوية بالعديد من الدراسات التي تعرف باسم دراسات المسح األدبي أو مراجعة البحوث 
research reviews  مجموعة من المنشور في دورية معينة، أو والتي تقوم بمسح وتحميل اإلنتاج المعرفي

وذلك بيدف  ،الدوريات في فترة زمنية محددة، أو ذلك المتعمق بقضية تربوية معينة أو منطقة بعينيا من العالم
عمى أىمية ىذا النوع  (8)(Hallinger, 2014)ويؤكد ىالنجر تبين مالمح ىذا اإلنتاج واتجاىاتو وخصائصو، 

ليس فقط فيما  محورياً  إلى أنيا تمعب دوراً  ، مشيراً ل خاصبشك في مجال اإلدارة والقيادة التربويةمن الدراسات 
 لكونيا تمثل أساساً  يتعمق بتحقيق فيم أفضل لمتطورات الحادثة في السياسات والممارسات اإلدارية، ولكن أيضاً 

والتطبيقات ، إذ أنيا ترسم خريطة واضحة التجاىات تطور النظرية ميما إلنتاج المعرفة المتعمقة بالمجال مستقبالً 
 من أجل التركيز عمييا في المستقبل. المنيجية بما يمكن الباحثين من تحديد مجاالت البحث األكثر إلحاحاً 

يتتبع ما وقد تنوعت الدراسات األجنبية التي تناولت أبحاث اإلدارة التربوية بالرصد والتحميل؛ فمنيا عمى سبيل 
ميوجس وىاريس  دراسة مثل في مجموعة من الدورياتيا بتحميل األبحاث المتعمقة  قضية معينة من خالل

(Muijs & Harris, 2002)(9) عن قيادة المعمم teacher leadershipليثوود وجانتزي  ، ودراسة
(Leithwood & Jantzi, 2005)(10)  القيادة التحويميةعن  transformational leadership،  في حين

مجمل تحميل  البحث في مجال اإلدارة والقيادة التربوية وتطوره من خاللتعرف اتجاىات  أخرى دراسات استيدفت
 (Swafford, 1990)(11)سوافورد محددة مثل دراسة زمنية  في فترةفي دورية معينة المنشور  اإلنتاج المعرفي

في  Journal of Educational Administrationالتي قامت بتحميل محتوى األبحاث المنشورة في دورية 
التي تناولت أبحاث نفس الدورية لكن  (12)(Oplatka, 2012)، ودراسة أوبالتكا 1987إلى  1963الفترة من 

 دراسة مورفي وفريقو، باإلضافة إلى 2011إلى  1963في الفترة من 
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 (Murphy, Vriesenga & Storey, 2007)(13)  في دورية  األبحاث المنشورةالتي استيدفت تحميل محتوى
Educational Administration Quarterly  2003حتى  1979في الفترة من  . 

الكشف  ستيدفالتي ت مراجعة البحوثأخرى من دراسات  يةىناك نوع، ىذين النوعين من الدراساتباإلضافة إلى 
ميل عن طبيعة وتوجيات البحث في مجال اإلدارة والقيادة التربوية في منطقة معينة من العالم من خالل تح

ومن بين ىذه الدراسات دراسة محتوى األبحاث المنشورة عن ىذه المنطقة في مجموعة محددة من الدوريات، 
تحميل اتجاىات األبحاث التي تناولت استيدفت  التي (14)(Hallinger & Bryant, 2013)ىالنجر وبريانت 

قضايا اإلدارة والقيادة التربوية في قارة آسيا والمنشورة في ثمان درويات عالمية متخصصة خالل الفترة من 
خالل وذلك لمتعرف عمى معدل إنتاج المعرفة المتعمقة بالمجال في القارة اآلسيوية وتطوره ، 2011حتى  2000

إلى الكشف عن الفروق بين مناطق شرق وغرب وجنوب آسيا في معدل اإلنتاج  الفترة المذكورة، باإلضافة
أن الدراسة التي أشارت إلييا نتائج ال ومن بينفي ىذا المجال،  المعرفي وتحديد المؤسسات البحثية األكثر نشاطاً 

في معدل إنتاج المعرفة المتعمقة باإلدارة التربوية بين المناطق المختمفة في آسيا حيث  كبيراً  ىناك تفاوتاً 
استحوذت منطقة شرق آسيا عمى أكثر من نصف عدد األبحاث المنشورة، تمتيا منطقة غرب آسيا ثم منطقة 

سرائيل المتعمقة بالمج لممعرفة جنوب آسيا، كما أظيرت النتائج أن أكثر الدول اآلسيوية إنتاجاً  ال ىونج كونج وا 
  % من عدد المشاركات.25.6وحصمت كل منيما عمى 

 (3)(Hallinger & Chen, 2015)وفي دراسة أخرى عمى نفس المجموعة من الدوريات، قام ىالنجر وتشن 
وكان محور ، 2012إلى  1995والمنشورة في الفترة من  بنفس القارةبتحميل أبحاث اإلدارة التربوية المتعمقة 

المناىج البحثية التي استخدمت فييا، تحديد األبحاث و ىذه تعرف القضايا البحثية التي تناولتيا ىو االىتمام ىنا 
ىي القضايا المتعمقة  في ىذه المنطقة من قبل الباحثين أن أكثر القضايا البحثية تناوالً وقد أظيرت نتائج الدراسة 

ين المدرسي، والسموك التنظيمي في المؤسسات التربوية، كما ظير أنو عمى بالقيادة المدرسية، والتغيير والتحس
في األبحاث، إال أن ىناك زيادة كبيرة في استخدام الطرق  الرغم من أن طرق البحث النوعية كانت أكثر شيوعاً 

 الكمية في السنوات الست األخيرة. 

استيدفت الكشف عن أىم  بدراسة(15)  (Szeto, Lee & Hallinger, 2015)سيتو ولي وىالنجر كما قام 
نفس المجموعة من القضايا البحثية التي عالجتيا أبحاث اإلدارة التربوية الخاصة بيونج كونج  والمنشورة في 

، وتعرف مدى تأثير نتائج ىذه الدراسات في الممارسات الخاصة 2014إلى  1995في الفترة من الدوريات 
قضايا رئيسة تمحورت حوليا مجموعة األبحاث  رت نتائج الدراسة عن تحديد أربعفبالقيادة المدرسية ىناك، وقد أس

 leadership for، والقيادة من أجل التعمم leadership development موضوع الدراسة وىي تطوير القيادة
learning والتغير التنظيمي ،organizational changeركيز عمى األداء متعدد المستويات، والت multi-

level performance focus نتائج ىذه األبحاث أثرت بشكل كبير في إعادة تشكيل أن الدراسة، كما أظيرت 
 العمميات اإلدارية في مدارس ىونج كونج.
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بدراسة أخرى لمكشف عن مالمح اإلنتاج المعرفي في مجال اإلدارة  (7)(Hallinger, 2017)قام ىالنجر  ومؤخراً 
عن نتائج الدراسة  كشفتالتربوية في قارة إفريقيا والمنشور بالمغة اإلنجميزية في عدد من الدوريات العالمية، وقد 

 %(90ظميا )مع حيث نشر نسبياً  عدد كبير من األبحاث المتعمقة بالقارة اإلفريقية، إال أن ىذه األبحاث حديثة
، كما اتضح أن التوزيع الجغرافي لألبحاث غير متكافئ حيث تركزت معظم 2017و  2011 في الفترة ما بين 

بينما غابت دول كثيرة  األبحاث حول عدد قميل من الدول وحظيت دولة جنوب إفريقيا بالعدد األكبر من األبحاث
معظم األبحاث ذات طبيعة ميدانية وأن أساليب بين أن ت ا، كمعن اإلسيام في إنتاج المعرفة المتعمقة بالمجال

  ، مع وجود تمثيل جيد لألساليب النوعية والمختمطة.البحث الكمية كانت أكثر شيوعاً 

لطبيعة واتجاىات أعمق  خطوة ميمة نحو تحقيق فيمتمثل  الدراسات النوعية من ىذهوتجدر اإلشارة إلى أن 
خطوات وال شك أن الميدان بحاجة إلى  ،المختمفة التربوية السياقات فياإلدارة والقيادة التربوية  البحث في مجال

في سياقات أخرى، ويعتقد الباحث أن السياق مزيد من ىذه الدراسات االتجاه من خالل إجراء ال ىذاأخرى في 
 المسح األدبي لمدراسات السابقة أن وخاصةبالقدر الكافي من االىتمام في ىذا الصدد،  يحظلم التربوي العربي 

التربوية العالمية بشكل  المنشور في الدوريات اإلنتاج المعرفي العربي المعنية بتحميلالدراسات ندرة إلى  يشير
استيدفت  التي (16)(2008الزكي (دراسة  حيث لم يعثر الباحث إال عمى دراسة واحدة تتبنى ىذا التوجو ىي، عام
 نـمة رـلفتالعالمية في ا يةوبرلتت اياوردلا ضبعالمنشورة في ة ــبيرلعاة ــبيرلتاضايا ــق مــحجي ـــعمف رــلتعا

ي ــــعمف رــــلتع، والكشف عن طبيعة ىذه القضايا كما تعكسيا تمك الدوريات، باإلضافة إلى ا2006حتى  1995
كة رشاـــلما مـــحجتدني ة ـــسرادلا وقد أظيرت نتائجيا، تناول ىذه القضاي ــــفب رــــلعا ناحثيــــلباكة رشاــــم مــــحج
، بياالعدد اإلجمالي لألبحاث المنشورة ب مقارنةت المختارة ياوردــلاي ــة فــبيرلعاة ـــبيرلتاضايا ـــقل وـــحث اـــبأبح

  .تياوردــلنشر بتمك االالعرب في  ناحثيــلباكة رشاــم إلى جانب ضعف

التي توصمت إلييا ىذه الدراسة، إال أنيا تظل ذات طبيعة عامة، سواء من حيث نوعية ومع أىمية النتائج 
ذات مما يبرز الحاجة إلى دراسات  القضايا التي تناولتيا، أو من حيث طبيعة الدوريات التي قامت بتحميميا،

مجال اإلدارة  ويعدالمجاالت النوعية المختمفة بالرصد والتحميل، األبحاث المتعمقة بطبيعة تخصصية تتناول 
، وخاصة مع ما الحظو الباحث من خالل تخصصو المجاالت الجديرة بالبحث والدراسةىذه أحد  والقيادة التربوية

ة من األبحاث المتعمقة بالمنطق عدد احتوائيا عمىواطالعو عمى الدوريات العالمية المتخصصة في المجال من 
اإلنتاج  خصائصبعض تحديد  يمكن أن يساعد في والتحميل أن إخضاعيا لمبحثالباحث  يستشعرالعربية والتي 
، ومن ىنا نبعت مشكمة الدراسة الحالية والتي تمك الدوريات تعكسوفي ىذا المجال الحيوي كما  الفكري العربي
 :في السؤال الرئيس التالي يمكن صياغتيا
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 اإلدارة التربوية العربية كما تعكسها الدوريات العالمية المتخصصة؟ما مالمح أبحاث  

 اإلجابة عن ىذا السؤال الرئيس اإلجابة عن األسئمة الفرعية التالية: وتتطمب

المنشور في الدوريات العالمية  العمميمجمل اإلنتاج ب قياساً  العربية التربوية اإلدارة أبحاث حجمما  .1
 ؟وكيف تغير حجم المشاركة خالل الفترة الزمنية لمدراسة المتخصصة

 ؟األبحاث ليذهالمؤسسي ما طبيعة التوزيع الجغرافي و  .2

مناىج البحث المستخدمة من حيث ، و كونيا نظرية أو ميدانيةىذه األبحاث من حيث  توجياتما  .3
 فييا؟

 ما الموضوعات التي تمحورت حوليا ىذه األبحاث؟  .4

 أهداف الدراسة

الدوريات العالمية  اكما تعكسي العربية التربوية اإلدارة أبحاثتستيدف ىذه الدراسة الكشف عن مالمح 
 وذلك من خالل التعرف عمى ما يمي: ،المتخصصة في ىذا المجال

المنشور في الدوريات العالمية  العمميمجمل اإلنتاج ب قياساً  العربية التربوية اإلدارةأبحاث حجم  .1
  .ونمط التغير في حجم المشاركة خالل فترة الدراسة المتخصصة

 الجغرافي والمؤسسي ليذه األبحاث. طبيعة التوزيع .2

 توجيات ىذه األبحاث من حيث كونيا نظرية أو ميدانية، ومن حيث المناىج البحثية المستخدمة فييا. . .3

 ماىية الموضوعات التي تمحورت حوليا ىذه األبحاث. .4

 أهمية الدراسة

 :اعتبارين أساسيين، ىماتستمد ىذه الدراسة أىميتيا من 

عمى المستوى  مجال اإلدارة التربويةالمتعمقة ب إنتاج المعرفةفي  اإلسيام العربيأنيا تكشف عن حجم  .1
إلى الفجوة  في البالد العربية انتباه صناع القرار والمعنيين بشؤون البحث العممي، ومن ثم تمفت الدولي

لى ضرورة اتخاذ ما يمزم من بين العالم العربي والدول المتقدمة في ىذا المجال  الكائنةالعممية  وا 
لمعاجة ىذا القصور من خالل تشجيع النشر الدولي ودعمو في المجال التربوي عامة، وفي خطوات 

 ، كما يأمل الباحث أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في تبصيرمجال اإلدارة والقيادة التربوية خاصة
الدارسين والباحثين في مجال اإلدارة التربوية في العالم العربي ببعض اإلسيامات العربية في المجال، 

 ومن ثم تشجعيم عمى بذل المزيد من الجيود في ىذا االتجاه.

التركيز عمى معالجة الفجوات المعرفية المتعمقة الباحثين إلى  نتائج ىذه الدراسة توجو يأمل الباحث أن .2
من خالل الكشف عن القضايا العربية كما تعكسيا الدوريات العالمية  دارة والقيادة التربويةبمجال اإل
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 ،وتمك التي مازالت بحاجة لمزيد من البحث واالستقصاء ىذه الدورياتفي فعميا التي تمت معالجتيا 
لقيادة ويعتقد الباحث أن ىذه خطوة ميمة نحو تحقيق ما دعا إليو المتخصصون في مجال اإلدارة وا

 التربوية من ضرورة بناء قاعدة معرفية عالمية في المجال. 

 مدراسةل المنهرجية رجراااتاإل

لما كان اليدف من الدراسة الحالية ىو تحميل أبحاث اإلدارة التربوية العربية المنشورة في الدوريات العالمية 
 وىوالمنيج الوصفي أحد أساليب  الباحث ، فقد اختاروتوجياتيا من أجل الكشف عن خصائصيا المتخصصة

"مجموعة الخطوات بأنو  تحميل المحتوىويعرف ، لتحقيق ىذا اليدف content analysisتحميل المحتوى 
المنيجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى، والعالقات االرتباطاية بيذه المعاني من خالل 

 .(17)(2005)البكري، الظاىرة في ىذا المحتوى" البحث الكمي والموضوعي والمنظم لمسمات

 وقد مرت عممية تحميل المحتوى بالخطوات التالية: 

 : تحديد اإلطار الزمني لمدراسةأولا 

ويمكن ، عاما(ً  17) 2016حتى نياية عام  2000تم تحديد اإلطار الزمني ليذه الدراسة بالفترة من بداية عام 
في  التسعينيات قد شيدت دعوات متزايدة إلجراء مزيد من أبحاث اإلدارة التربويةمنتصف فترة  تبرير ذلك بأن

تكون  أن ويتوقع الباحث،  (15)(Szeto e al., 2015)سياقات مغايرة لمسياقات الغربية التي نشأ فييا ىذا العمم 
من أجل  التربوية العربيةلدراسة قضايا اإلدارة الذين تصدوا استجابة من بعض الباحثين  تمك الدعوات قد القت

، فإنو في االعتبار ن البدء في إجراء األبحاث ونشرىاالفاصل الزمني بي ومع أخذ، نشرىا في الدوريات العالمية
الدوريات المتخصصة، ما يعني أن الفترة  تظير ىذه األبحاث فييستغرق األمر عدة سنوات حتى من المتوقع أن 

خضاعيا لمدراسة، ويضاف إلى تكون األنسب لر حتى الوقت الحاضر قد  2000من عام  صد ىذه األبحاث وا 
تحسين ترتيبيا  في أمالً النشر الدولي بمن المؤسسات البحثية العربية  متزايداً  اىتماماً ذلك أن ىذه الفترة شيدت 

استقطاب الباحثين المتميزين من مختمف  إلى -والسيما في منطقة الخميج العربي-ما دفع الكثير منياالعالمي، 
 .لممساعدة في تحقيق ىذا اليدف دول العالم

 عينة الدراسةتحديد  :ثانياا 

تخصصة في مجال مدوريات عالمية ثمان اإلدارة التربوية العربية المنشورة في  أبحاث فيالدراسة  تمثمت عينة
 في الفترة الزمنية المحددة لمدراسة، وىذه الدوريات ىي: التربويةوالقيادة اإلدارة 

1. Educational Administration Quarterly (EAQ) 
2. International Journal of Educational Management (IJEM) 
3. Journal of Educational Administration (JEA) 
4. School Leadership and Management (SLAM) 
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5. International Journal of Leadership in Education (IJLE) 
6. Educational Management, Administration & Leadership (EMAL) 
7. Leadership and Policy in Schools (LPS) 
8. International Studies in Educational Administration (ISEA) 

 وقد روعي في اختيار تمك الدوريات أن تحقق المعايير التالية:

تكون ذات توجو دولي واضح، وأن ينعكس ذلك التوجو فيما تنشره من أبحاث تمثل بيئات تربوية أن  .1
 وثقافية مختمفة.

 aims)في عنوانيا وفي أىدافيا ونطاق اىتماميا  أن يكون تخصص اإلدارة أو القيادة التربوية واضحاً  .2
and scope)  عمى صفحاتيا عمى شبكة المعمومات العالمية، ومن ىنا تجدر اإلشارة كما ىو معمن

تتعمق بمجال اإلدارة والقيادة التربوية،  العديد من الدوريات التربوية العالمية التي تنشر أبحاثاً  وجودإلى 
 Compareلعدم تحقيقيا لمعيار التخصص، ومن أمثمة ىذه الدوريات دورية  ظراً إال أنو تم استبعادىا ن

 .School Effectiveness and School Improvementودورية 

أن تكون ذات سمعة أكاديمية دولية طيبة وتأثير واضح في مجال التخصص، وقد تم التحقق من ذلك  .3
باستخدام األداة التي  h-index بقيمةأو ما يعرف  عن طريق حساب التأثير العممي ليذه الدوريات

، وىي عبارة عن Publish or Perishوالمعروفة باسم (Harzing, 2007)(18) طورىا ىارزنج 
برنامج حاسوبي يقوم من خالل اتصالو بشبكة اإلنترنت باستخراج البيانات األكاديمية من الباحث 

عن طريق  التأثير العممي لمدوريات العمميةومن ثم استخداميا في حساب  ،Google Scholarالعممي 
اتضح من خالل حساب التأثير العممي لمدوريات المختارة   وقد ،citationsحساب عدد االستشيادات 
-h)  ةتأثيرا دوري يا، بينما كان أقمEAQ   (h-index= 146)ىي دورية  أن أعمى الدوريات تأثيراً 

index= 25) ، حسبما أشارت دراسة ىالنجر وتشن  ةمقبول قيمة وىي
(3)(Hallinger&Chen,2015) ىذه الدورياتوتجدر اإلشارة إلى أن  .التي استخدمت نفس األداة 

 يابعض أن كما، Emeraldو ، Sage و، Taylor & Francisمثل  مرموقةعن دور نشر تصدر 
بالواليات  (UCEA)مثل المجمس الجامعي لإلدارة التربوية  معروفة، دوليةأو مينية جيات عممية  يمثل

 (BELMAS)، والجمعية البريطانية لمقيادة واإلدارة التربوية EAQتمثمو دورية و  المتحدة األمريكية
 . ISEAوتمثمو دورية  (CCEAM) التربوية ، ومجمس الكومنولث لإلدارةEMALوتمثميا دورية 

من بشكل إلكتروني متوفرة  ىاأن جميع أعداد عمى اختيار ىذه المجموعة من الدوريات ومما شجع الباحث أيضاً 
ميمة حصر األبحاث المطموبة  جعلما ، ProQuestو  EBSCOالمعروفة مثل  العالمية قواعد البياناتخالل 

خضاعيا لمفحص والتحميل قد تناولت نفس  السابقةمن الدراسات  أن عدداً  يضاف إلى ذلكأكثر سيولة،  وا 
ودراسة ىالنجر  ،(Hallinger & Bryant, 2013)(14) ىالنجر وبريانت مثل دراسة المجموعة من الدوريات
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 ,Szeto, Lee & Hallinger)(15)ودراسة سيتو ولي وىالنجر ، (Hallinger & Chen, 2015)(3)وشن 
 International Studies in Educationalدورية  اختالف وحيد ىو أنيا استعاضت عنمع ، (2015

Administration التي شممتيا الدراسة الحالية بدوريةSchool Effectiveness and school 
Improvement  ًلعدم تحقيقيا لمعيار  قام الباحث باستبعاد ىذه الدورية نظراً  ، وكما تمت اإلشارة سابقا

  التخصص.

الباحث قام ، المختارةالدوريات مجموعة اإلدارة التربوية العربية في التي تتناول قضايا بحاث األ تحديدومن أجل 
 بما يمي:

  ( 2016-2000) المذكورةاالطالع عمى جميع األعداد المنشورة من تمك الدوريات في الفترة الزمنية
 .(1كما يبين الجدول رقم ) موزعة عمى الدوريات الثماني عدداً  635 وقد بمغت

  كل عدد عمى حدة، مع االكتفاء في  التي ظيرتاألبحاث جميع  -ممخصات وأحياناً -عناوين  سحم
 .واستبعاد عروض الكتب والردود واالفتتاحيات والدراسات فقط باألبحاث

 البيانات اإللكترونية قواعدثم تحميل النص الكامل ليا من خالل  ،عينة الدراسةاألبحاث ب عمل قائمة 
 .تحميميالمبدء في عممية  تمييداً 

 يبين توزيع األعداد واألبحاث التي تم مسحيا عمى الدوريات المختارة:  1جدول 

 عدد األبحاث األعداد الدورية اسم م
1 International Journal of Educational 

Management (IJEM) 
119 743 

2 Journal of Educational Administration 
(JEA) 

100 607 

3 Educational Management , Administration 
& Leadership (EMAL) 

85 658 

4 Educational Administration Quarterly 
(EAQ) 

85 442 

5 School Leadership and Management 
(SLAM) 

77 472 

6 International Journal of Leadership in 
Education (IJLE) 

69 426 

7 Leadership and Policy in Schools (LPS) 55 228 
8 International Studies in Educational 

Administration (ISEA) 
45 294 

 3870 635 لمجموعا
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 : تحديد فئات التحميلثالثاا 

بعد حصر األبحاث التي تناولت قضايا اإلدارة التربوية العربية في الدوريات محل الدراسة قام الباحث بتصميم 
وفي ضوء أسئمة الدراسة وأىدافيا تم تحديد فئات عمى برنامج إكسل،  لتحميل محتوى ىذه األبحاثاستمارة 

 التحميل المتضمنة في ىذه االستمارة كما يمي: 

 عنوان البحث 
 تاريخ نشر البحث 
 اسم الدورية التي نشر بيا البحث 
 اسم الباحث 
 المؤسسة البحثية التي ينتسب إلييا الباحث 
 )نوع البحث )نظري/ميداني 
 الدولة التي يتناوليا البحث 
 التربوي الذي تم فيو البحث )تعميم قبل الجامعي/تعميم جامعي( السياق 
  البحث يعالجياالقضية المحورية التي 
 كمي/نوعي/مختمط( منيج البحث المستخدم( 
 جمع البيانات أداة 

 رجمع وتحميل البيانات: رابعاا 

ستخالص البيانات ال السابقةفي ضوء فئات التحميل الدراسة  عينةتضمنت ىذه الخطوة قراءة دقيقة لألبحاث 
استمارة التحميل التي تم تصميميا عمى ىذه البيانات في  تدوين، ثم إلجابة عن أسئمة الدراسةمن أجل ا المطموبة

، ومن ىنا تجدر اإلشارة إلى أن ساب التكرارات والنسب المئوية لفئات التحميل المختمفةلح تمييداً  برنامج إكسل
التي تعتمد عمى   quantitative methodطريقة التحميل المتبعة في الدراسة الحالية ىي الطريقة الكمية 

 األبحاث محل الدراسة. ومالمح اتجاىاتلتوضيح والرسوم البيانية  ةالوصفي اتاإلحصاء

 نتائج الدراسة

وذلك من خالل عرض كل سؤال ما أسفرت عنيا عممية تحميل البيانات، لنتائج الدراسة ك يتناول ىذا الجزء عرضاً 
 بالنتائج الخاصة بو.  من أسئمة الدراسة عمى حدة، متبوعاً 

 إرجابة السؤال األول:

المنشور في الدوريات العالمية  العمميمرجمل اإلنتاج ب قياساا العربية اإلدارة التربويةأبحاث  ما حرجم
 ؟وكيف تغير حرجم المشاركة خالل الفترة الزمنية لمدراسة المتخصصة
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 اإلنتاج المعرفي العربي: حجم أوالً 

المنشور  العمميمجمل اإلنتاج ب مقارنة اإلنتاج المعرفي العربي في مجال اإلدارة التربويةلمكشف عن حجم 
 الدوريات بدءاً ىذه قام الباحث بحصر األبحاث المنشورة في جميع األعداد الصادرة من  الدراسة، محلبالدوريات 

، ومن ثم رصد ما يتعمق منيا بقضايا اإلدارة التربوية 2016حتى العدد األخير لعام  2000من العدد األول لعام 
ة، ثم حساب النسبة المئوية وحساب نسبتيا المئوية قياسا بإجمالي عدد األبحاث المنشورة في كل دوري العربية

ل و ويوضح الجد ،الدورياتمجموعة بالعدد اإلجمالي لألبحاث المنشورة في  مقارنةالكمية لممشاركات العربية 
 ىذه العممية.( ىذه األعداد والنسب كما أسفرت عنيا 2التالي رقم )

العالمية  الدورياتبلألبحاث المنشورة  اإلجماليمقارنة بالعدد  عدد أبحاث اإلدارة التربوية العربيةيبين  :2جدول 
 المتخصصة

عدد  إرجمالي اسم الدورية م
 األبحاث

عدد األبحاث 
 النسبة العربية

1 
International Journal of Educational 

Management (IJEM) 743 22 2.96% 

2 
Educational Management , 

Administration & Leadership (EMAL) 658 8 1.21% 

3 
International Studies in Educational 

Administration (ISEA) 294 5 1.7% 

4 
School Leadership and Management 

(SLAM) 472 5 1.6% 

5 
International Journal of Leadership in 

Education (IJLE) 426 2 0.47% 

6 Leadership and Policy in Schools (LPS) 228 1 0.44% 

7 
Journal of Educational Administration 

(JEA) 607 2 0.33% 

8 
Educational Administration Quarterly 

(EAQ) 442 0 0.0% 

 %1.16 45 3870 المرجموع
يتم تناول ، لم عاماً  17خالل  يالثمانبالدوريات  منشوراً  بحثاً  3870يتضح من الجدول السابق أنو من بين 

وقد ، % من إجمالي األبحاث المنشورة1.16 مقدارىا بنسبة بحثاً  45في العربية إال قضايا اإلدارة التربوية 
 IJEMحيث يبين الجدول السابق أن دورية توزعت ىذه األبحاث بقدر كبير من التباين عمى الدوريات المختارة، 

تمييا  ،من جممة األبحاث تقريباً % 49وبنسبة مقدارىا  بحثاً  22بواقع ىذه األبحاث حظيت بالعدد األكبر من 
 JEA، ثم دوريتا لكل منيما خمسة أبحاثبواقع  ISEAو  SLAM تابواقع ثمانية أبحاث، ثم دوري EMALدورية 
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من أية  EAQالتي نشر بيا بحث واحد، بينما خمت دورية  LPSبواقع بحثين لكل منيما، ثم دورية  IJLEو 
 األبحاث عمى الدوريات. ( توزيع 1وضح الشكل التالي رقم ) مشاركات عربية، وي

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبين توزيع أبحاث اإلدارة التربوية العربية عمى الدوريات المختارة :1شكل 

 حجم المشاركة خالل الفترة الزمنية لمدراسة تطور: ثانياً 

خالل لتحديد نمط التغير في حجم المشاركة بأبحاث عن قضايا اإلدارة التربوية العربية في الدوريات محل الدراسة 
في ، تم رصد التوزيع الزمني ليذه األبحاث من خالل تتبع تواريخ نشرىا كما تظير 2016-2000الفترة الزمنية 

أبحاث اإلدارة التربوية العربية لم تبدأ في الظيور بالدوريات أن ( 2يوضح الشكل التالي رقم )و ، الدوريات المذكورة
حيث خمت األعوام الثالثة السابقة من أية مشاركات، كما يظير أن المشاركات لم  2003المختارة إال في عام 

 (2008)كما في عام  بل أخذت في التأرجح بين الزيادة والنقصان أو حتى االختفاء تماماً  منتظماً  تتخذ نمطاً 
شيد أكبر عدد من المشاركات حيث نشرت  2015أن عام  يتضحخالل الفترة الزمنية التي شممتيا الدراسة، كما 

في ذلك العام تسعة أبحاث تمثل ست دول عربية ىي اإلمارات ومصر والسعودية والمغرب وسوريا وسمطنة 
بواقع أربعة  2016ثم عام بواقع خمسة أبحاث،  2011بواقع ستة أبحاث، ثم عام  2013عمان، يميو عام 

أبحاث، في حين توزعت بقية األبحاث عمى السنوات األخرى كما يبين الشكل، غير أن الالفت ىنا ىو أن الثمث 
 في نشر نسبياً  قد شيد نشاطاً  2016و  2011بين عامي  األخير من الفترة الزمنية التي شممتيا الدراسة وتحديداً 

من جممة % 66.7بنسبة  بحثاً  30في الدوريات المذكورة حيث نشر في تمك الفترة  أبحاث اإلدارة التربوية العربية
كما تجدر اإلشارة إلى أنو بالعودة إلى بيانات األبحاث موضوع الدراسة اتضح أن أول األبحاث  ،األبحاث

من جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن (19)  (Al-Turki & Duffua, 2003)تركي ودوفوا الالمنشورة كان بحث 
 ، تاله بحث سييل وشيخIJEMوالمنشور في دورية  بالمممكة العربية السعودية 

IJEM 
49% 

EMAL 
18% 

SLM 
11% 

JEA 
5% 

IJLE 
4% 

LPS 
2% 

EAQ 
0% 

ISEA 
11% 
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 (20)(Sohail & Seikh, 2004)  من نفس الجامعة والمنشور في نفس الدورية، ثم بحث بدري وعبد اهلل
(21)(Badri & Abdullah, 2004) دد الحق من نفس الدورية.من جامعة اإلمارات والمنشور في ع 

 
 يبين التوزيع الزمني لألبحاث العربية المنشورة في الدوريات المختارة :2شكل 

 إرجابة السؤال الثاني

 ما طبيعة التوزيع الرجغرافي والمؤسسي لهذه األبحاث؟

 التوزيع الجغرافي : أوالً 

يقصد بالتوزيع الجغرافي ىنا تحديد الدول التي تناولتيا األبحاث موضوع الدراسة، وليس بالضرورة الدول التي 
ينتمي إلييا الباحثون أو المؤسسات البحثية التي تمثميا ىذه األبحاث )سوف يتم التعرض ليذه المسألة الحقا(، 

دراسة في الكشف عن مدى تغطية ىذه األبحاث وتكمن أىمية رصد نمط التوزيع الجغرافي لألبحاث موضوع ال
لقضايا اإلدارة والقيادة والتربوية في الدول العربية المختمفة، وتحديد الدول التي حظيت بالقدر األكبر من اىتمام 
 الباحثين، وتمك التي ما زالت في حاجة إلى مزيد من االىتمام. ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحث بحساب تكرارات 

  ت في جدول بيانات األبحاث في ممفكما ورد الدول

 يظير  إكسل، وأسفرت ىذه العممية عن عدد من النتائج كما

 (.  4ورقم ) ،(3في الشكمين التاليين رقم )

 

    : توزيع األبحاث عمى المنطقة العربية3شكل                      
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 توزيع األبحاث عمى الدول العربية :4شكل 

في أساسيتين محل الدراسة تغطي منطقتين جغرافيتين أبحاث واإلدارة التربوية العربية أن  (3رقم ) الشكل يوضح
ىذه  األكبر من العدد ، كما يظير أنالعالم العربي ىما منطقة الخميج العربي، ومنطقة الشام وشمال إفريقيا

بنسبة  بحثاً  24 األبحاث التي تغطي ىذه المنطقة نطقة الخميج العربي، حيث بمغ مجموعمب يتعمق األبحاث
الدول العربية ب%( 46.7النسبة المتبقية من األبحاث ) ارتبطت% من جممة األبحاث المنشورة، بينما 53.3

، الممثمة( توزيع األبحاث عمى الدول العربية 4شمال إفريقيا. ويوضح الشكل رقم )الشام و الواقعة في منطقة 
في ىذه األبحاث ىي  أكثر الدول العربية تمثيالً أن دولة عربية، و  12األبحاث المنشورة تمثل أن ويظير فيو 
 سبعةمن عدد األبحاث، تمييا مصر بواقع  تقريباً  %30 مقدارىا نسبةب بحثاً  13العربية المتحدة بواقع اإلمارات 
أبحاث، ثم الكويت ولبنان بواقع  خمسة ثم المممكة العربية السعودية بواقعثم األردن بواقع ستة أبحاث، أبحاث، 

كل من قطر وسوريا  مثمتثالثة أبحاث لكل منيما، ثم سمطنة عمان وفمسطين بواقع بحثين لكل منيما، في حين 
 بين السعودية واألردن.  مشترك مقارنوالمغرب ببحث واحد لكٍل، ىذا باإلضافة إلى بحث 

 التوزيع المؤسسي : ثانياً 

المؤسسات البحثية التي تمثميا ىذه األبحاث  تحديدموضوع الدراسة إلى  لألبحاث المؤسسيالتوزيع  ييدف رصد
في النشر الدولي في  أكثر نشاطاً  العربية تحديد أي المؤسساتبينيا، وبالتالي يمكن المؤسسات العربية وموقع 

التربوية في العالم العربي عمى  أكثر إسياما في نشر المعرفة المتعمقة بقضايا اإلدارةو  ،مجال اإلدارة التربوية
ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحث بحصر أسماء المؤسسات البحثية المشاركة بأبحاث من خالل  .المستوى الدولي

لتحديد عدد الرجوع إلى بيانات األبحاث المدونة في جدول البيانات بممف إكسل، ومن ثم قام بحساب التكرارات 
 (.5العممية عن النتائج الموضحة بالشكل رقم ) مشاركات كل مؤسسة، وأسفرت ىذه
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 يبين توزيع األبحاث عمى المؤسسات البحثية المشاركة :5شكل 

خارج الوطن  ىذا الشكل أن األبحاث موضوع الدراسة توزعت بين مؤسسات بحثية عربية، وأخرى أجنبية يوضح
المؤسسات العربية عمى أعمى نسبة مشاركة حصمت قد الوطن العربي، و  تعمل داخل أجنبية ومؤسسات، العربي
الوطن العربي في المرتبة الثانية بنسبة مشاركة  داخل، وحمت المؤسسات األجنبية بحثاً  32% بواقع 71.1وىي 
% من 11.1بما نسبتو  من خارج الوطن العربي ثمانية أبحاث، بينما شاركت المؤسسات األجنبيةبواقع % 17.8

أبحاث اإلدارة التربوية العربية أبحاث، ومن ىنا يتضح أن الغالبية العظمى من خمسة بواقع  عدد األبحاث
 .مؤسسات بحثية تعمل داخل الوطن العربيقد أجريت بواسطة %( 88.9) المنشورة في الدوريات المذكورة

باستثناء بحثين تجدر اإلشارة إلى أنو بالعودة إلى بيانات الباحثين المشاركين في ىذه األبحاث تبين أنو كما  
، أو بمشاركة باحثين من غير  بحثا(ً  29اثنين، أجريت جميع األبحاث بواسطة باحثين عرب إما بشكل حصري )

كانوا  عرببواسطة باحثين  أيضاً جامعات أجنبية تم إجراؤىا ل المنسوبة، كما تبين أن األبحاث  بحثا(ً  14العرب )
 .األبحاث ىذه إجراءيدرسون أو يعممون في ىذه الجامعات وقت 

 .*(3أما عن توزيع األبحاث عمى المؤسسات العربية المشاركة فيوضحيا الجدول التالي رقم )

 

 

 

 

____________ 
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 يبين توزيع األبحاث عمى المؤسسات البحثية العربية المشاركة : 3 جدول 

 عدد األبحاث الرجامعة الدولة

 اإلمارات العربية المتحدة

 جامعة اإلمارات
 جامعة أبو ظبي

 كمية اإلمارات لمتطوير التربوي
 مجمس أبو ظبي لمتعميم

 جامعة الشارقة

3 
2 
2 
2 
1 

 )منيا بحث مشترك مع جامعة أم القرى( 6 الجامعة الياشمية األردن

 مصر
 جامعة كفر الشيخ
 جامعة دمياط
 جامعة بنيا

2 
1 
1 

 السعودية
 جامعة الممك فيد لمبترول والمعادن

 جامعة األميرة نورة
 جامعة أم القرى

2 
1 

 )مشترك مع الجامعة الياشمية( 1

 قطر
 جامعة قطر
 أكاديمية قطر

 قطر()منيا بحث مشترك مع أكاديمية  3
 )مشترك مع جامعة قطر( 1

 الكويت
 جامعة الكويت

 الجامعة العربية المفتوحة
 كمية التعميم األساسي

 )منيا بحث مشترك مع كمية التعميم األساسي( 2
1 

 )مشترك مع جامعة الكويت( 1
 2 جامعة السمطان قابوس سمطنة عمان

 1 جامعة دمشق سوريا
 

من أبحاث اإلدارة التربوية العربية المنشورة في الدوريات موضوع الدراسة  العدد األكبريوضح الجدول السابق أن 
% من إجمالي عدد 22.2جاءت من مؤسسات بحثية إماراتية، حيث شاركت ىذه المؤسسات بعشرة أبحاث بنسبة 

 ، وقد توزعت تمك األبحاث عمى خمس مؤسسات حصمت من بينيا جامعة اإلمارات(بحثاً  45) األبحاث المنشورة
في المرتبة الثانية من حيث عدد  نألردا جاءتثم % بواقع ثالثة أبحاث، 30عمى أعمى نسبة مشاركة وىي 

 األبحاث ىذه جميع المثير لالىتمام ىنا ىو أن % إال أن13.3بنسبة  المشاركات حيث شاركت بستة أبحاث
أكثر المؤسسات العربية مشاركة ىي  الجامعةىذه  تكونجاءت من مؤسسة واحدة ىي الجامعة الياشمية، وبيذا 

مشاركة  16 المتبقية وعددىا المشاركات، وقد توزعت المذكورةبأبحاث في مجال اإلدارة التربوية في الدوريات 
 عمى بقية المؤسسات المشار إلييا في الجدول. 
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 إرجابة السؤال الثالث

 مناهج البحث المستخدمة فيها؟ما تورجهات هذه األبحاث من حيث كونها نظرية أو ميدانية، ومن حيث 

( إلى أن الغالبية العظمى من ىذه األبحاث 9يشير تحميل بيانات األبحاث موضوع الدراسة كما يبين الشكل رقم )
% من إجمالي عدد األبحاث تضمنت جمع بيانات مباشرة من 84.4بنسبة  بحثاً  38ذات توجو ميداني حيث أن 

)مدارس ابتدائية/إعدادية/ثانوية، جامعات(، بينما كانت ىناك سبعة أبحاث  الميدان التربوي بمستوياتو المختمفة
إلى األدبيات المتعمقة  %( ذات طبيعة نظرية، حيث اعتمدت عمى تحميل الظواىر والقضايا استناداً 15.6فقط )

 (Hammad, 2013)(22)بيا ولم تتضمن جمع بيانات من الميدان، ومن أمثمة ىذه الدراسات دراستا حماد 
عن اإلدارة المتمركزة حول المدرسة وعالقتيا بصناعة القرار في المدارس   (Elmelegy, 2015)(23)والمميجي 
عن تطوير القيادة المدرسية في المممكة  (Algarni & Trevor, 2014)(24)ودراسة القرني وتريفور المصرية، 

عن تطوير نموذج لتقييم أداء  (Badri & Abdulla, 2004)(21)ودراسة بدري وعبد اهلل  العربية السعودية،
 أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلمارات.

عن مناىج البحث المستخدمة في ىذه األبحاث، فيشير تحميل البيانات إلى تنوع المناىج البحثية المستخدمة  أما
ام األساليب الكمية حيث تم الستخد نسبياً  ما بين كمية، ونوعية، ومختمطة )كمية+نوعية(، إال أن ىناك تفضيالً 

، بينما استخدمت األساليب % تقريباً 58بنسبة  ميدانياً  بحثاً  38من إجمالي  بحثاً  22استخدام ىذه األساليب في 
 %. 10.5%، في حين استخدم المنيج المختمط في أربعة أبحاث فقط بنسبة 31.6بنسبة  بحثاً  12النوعية في 

 

 يبين نوع الدراسة ومنيج البحث المستخدم فييا :6شكل 

وبمراجعة التوزيع الزمني ليذه األبحاث تبين أن غالبية األبحاث الكمية قد نشرت في الثمث األخير من الفترة 
من  بحثاً  16، حيث نشر في تمك الفترة 2016حتى عام  2011الزمنية موضوع الدراسة، أي في الفترة من عام 

، كما اتضح أن الفارق العددي بين % تقريباً 73بنسبة مقدارىا  بحثاً  22حاث البالغ عددىا إجمالي ىذه األب
حيث نشر في تمك  2016و  2014األبحاث الكمية واألبحاث النوعية المنشورة قد اختفى في الفترة بين عامي 
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لفترة األخيرة باألساليب الفترة عدد متساو من كال النوعين وىو ستة أبحاث، ما يدل عمى تزايد االىتمام في ا
 النوعية في البحث في مجال اإلدارة التربوية في العالم العربي.

( بحثاً  14وبحصر األساليب اإلحصائية التي استخدمتيا األبحاث الكمية يتضح أن معظم ىذه األبحاث )
االرتباط واالنحدار،  استخدمت أساليب بسيطة وصفية أو استداللية مثل التكرارات واالنحراف المعياري ومعامالت
في  factor analysisبينما استخدمت أساليب إحصائية متقدمة في سبعة أبحاث؛ فقد استخدم التحميل العاممي 

 وعبد اهلل وفريقو، (20)(Sohail & Shaikh, 2004)ستة أبحاث ىي: سييل وشيخ 

 (Abdulla, Badri, Kamali & Dodeen, 2006)(25) ، وخصاونة(Khasawneh, 2011c)(26)،  وأبو
 ، والميدي وفريقو(28)(Khalifa & Ayoubi, 2015)وخميفة وأيوبي  ،(27)(Abu Warda, 2015)وردة 

 (Al-Mahdy, Al-Harthi & Salah El-Din, 2016)(29) ، بينما استخدمت النمذجة البنائيةstructural 
modelling  في بحث واحد ىو بحث بدري ومييدات(Badri & Mohaidat, 2014)(30) ، كما تظير نتائج

من األبحاث ذات التوجو النوعي )خمسة أبحاث( استخدمت أساليب نوعية محددة حسبما  قميالً  التحميل أن عدداً 
في بحثين ىما  case studyأشار الباحثون في القسم الخاص بمنيجية البحث؛ فقد استخدمت دراسة الحالة 

، (32)(Nabhani, Bahous & Busher, 2012) نبياني وفريقيا ، وبحث(31)(Taleb, 2010)طالب  بحث
، (33)(Kanan, 2005)في بحثين أيضا ىما بحث كنعان  grounded theoryالنظرية المتجذرة استخدمت و 

في بحث واحد ىو  phenomenology، في حين استخدمت الظاىراتية (34)(Akkary, 2014)وبحث عكاري 
، أما بقية األبحاث وعددىا سبعة فكانت ذات طبيعة نوعية عامة، إذ لم (35)(Elmeski, 2015)بحث المسكي 

 .يشر كاتبوىا إلى تبني أسموب محدد من أساليب البحث النوعي

في  يظير التحميل أن المقابالت كانت أكثر الطرق شيوعاً وفيما يتعمق بالطرق المستخدمة في جمع البيانات، 
ابالت الفردية أو الجماعية في جميع تمك األبحاث إما بشكل منفرد كما ىو األبحاث النوعية، حيث استخدمت المق

الحال في غالبية األبحاث )عشرة أبحاث(، أو إلى جانب طريقة أخرى كالمالحظة كما في بحث نبياني وفريقيا 
(Nabhani et al., 2012)(32) أو تحميل الوثائق كما في بحث كنعان ،(Kanan, 2005)(33)ة . أما بالنسب

 لألبحاث ذات منيج البحث المختمط فقد تم جمع بياناتيا النوعية عن طريق المقابالت 
(36)(Abu Warda, 2016); (37)(Al-Ani & Ismail, 2015); (38)(Mattar, 2012) أو االستبانات ،

، بينما استخدمت االستبانات المغمقة لجمع البيانات الكمية في جميع  (Kanan & Baker, 2006)(39)المفتوحة
سماعيل  الذي اعتمد عمى جمع العبارات (Al-Ani & Ismail, 2015)(37) األبحاث ما عدا بحث العاني وا 

انات المتعمقة برسالة المدرسة من قاعدة بيانات وزارة التربية والتعميم وحساب تكراراتيا من خالل مقابمتيا بالبي
 النوعية التي تم جمعيا من المدارس موضوع الدراسة.
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 إرجابة السؤال الرابع

 حولها هذه األبحاث؟ تمحورتما الموضوعات التي 

يمثل تحميل موضوعات أبحاث اإلدارة التربوية العربية المنشورة في الدوريات العالمية محورا ميما من محاور ىذه 
من الباحثين الذين رصدوا اتجاىات الموضوعات البحثية في ىذا المجال  الدراسة، وىو يتماشى مع جيود العديد

 ;(Bridges, 1982)(40) (Murphy et al., 2007)(13)  في أجزاء أخرى من العالم في مراحل زمنية مختمفة

 (41)(Hallinger, 2011a) ًبتصنيف األبحاث موضوع الدراسة طبقاً  ولتحقيق ىذا اليدف، قام الباحث أوال 
لمسياق المؤسسي الذي أجريت فيو، حيث تبين من فحص بيانات األبحاث المدونة في خانة "السياق" في ممف 
إكسل أنو يمكن تقسيم األبحاث إلى مجموعتين رئيستين ىما األبحاث المتعمقة باإلدارة في التعميم قبل الجامعي، 

خالل حساب التكرارات أن معظم ىذه األبحاث  واألبحاث المتعمقة باإلدارة في التعميم الجامعي، وقد اتضح من
 25% من إجمالي عدد األبحاث، منيا 57.8بنسبة  بحثاً  26حيث بمغ عددىا  ،ارتبطت بالمرحمة قبل الجامعية

تتعمق بالمدارس بمستوياتيا المختمفة، بينما ارتبط بحث واحد بمؤسسات طفل ما قبل المدرسة، أما األبحاث  بحثاً 
 % من إجمالي عدد األبحاث.42.2بنسبة  بحثاً  19م الجامعي فقد بمغ عددىا المتعمقة بالتعمي

لمموضوعات التي تناولتيا وذلك من خالل  أما الخطوة الثانية فقد تمثمت في تصنيف أبحاث كل مجموعة طبقاً 
فحص عناوين تمك األبحاث وممخصاتيا، وفي بعض األحيان تطمب األمر الرجوع إلى النص الكامل لتحديد 

 الموضوعات بدقة. ويمكن عرض نتائج ىذه الخطوة في المحورين التاليين:

 قبل الجامعي بإدارة التعميم: موضوعات األبحاث المتعمقة أوالً 

رت عممية التحميل الموضوعي لألبحاث المصنفة تحت ىذا البند عن عدد من الموضوعات األساسية التي أسف
 .(6تمحورت حوليا ىذه األبحاث كما يوضح الشكل التالي رقم )

 

 

 

 
 
 

 
 يبين التوزيع الموضوعي لألبحاث المتعمقة بالتعميم قبل الجامعي :6شكل
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ىذا الشكل أن األبحاث العربية المتعمقة باإلدارة التربوية في التعميم قبل الجامعي قد تمحورت حول عدد  يوضح
ما يتعمق بالقيادة المدرسية حيث تم تناول ىذا الموضوع في عشرة  من الموضوعات الرئيسة كان أكثرىا تكراراً 

%، وقد تنوعت القضايا التي تناولتيا ىذه األبحاث حيث ركز 38.5بنسبة مقدارىا  بحثاً  26أبحاث من بين 
بعضيا عمى أساليب القيادة المدرسية في عالقتيا ببعض المتغيرات التنظيمية األخرى كالعالقة بين القيادة 

  وفريقوالتحويمية وااللتزام التنظيمي كما في بحث خصاونة 

(Khasawneh, & Omari & Abu-Tineh, 2012) (42) عن القيادة في المدارس المينية باألردن، أو
 العالقة بين ممارسة المدراء لمقيادة الخادمة والرضا الوظيفي لممعممين كما في بحث الميدي وفريقو

 (29)(Al-Mahdy, Al-Harthi & Salah El-Din, 2016)  عن القيادة في المدارس العمانية، كما تناولت
عن أساليب  (31)(Taleb, 2010)بعض األبحاث عالقة القيادة المدرسية بالنوع االجتماعي كما في بحث طالب 

عن فعالية القيادة من وجية  (43)(Abu-Tineh, 2013)القيادة النسائية في المدارس السعودية، وبحث أبو تينة 
نظر القادة التربويين من الجنسين في المؤسسات التربوية األردنية، كما استيدفت بعض األبحاث استقصاء مدى 

عن مدى ممارسة  (38)(Mattar, 2012)ممارسة مدراء المدارس ألساليب قيادية معينة كما في بحث مطر 
، وبحث السعيدي وميل instructional leadershipالتعميمية مديري المدارس اإلعدادية في لبنان لمقيادة

(AlSaeedi & Male, 2013)(44) عن اتجاىات مدراء المدارس بالكويت حول القيادة التحويمية
transformational leadershipا، وبحث األمين وفريقي (Alameen, Male& Palaiogolou, 2015)(45) 

 pedagogicalقبل المدرسة في السعودية لمقيادة البيداجوجية  عن مدى ممارسة قادة مؤسسات طفل ما
leadership كما اىتم بعض الباحثين بدراسة كيفية تطوير القيادة المدرسية في ضوء االتجاىات الحديثة في ،

عن  (Macpherson, Kachelhoffer & El Nemr, 2007)(46))القيادة كما في بحث ماكفرسون وفريقو 
عن تطوير  (Algarni & Male, 2014)(24)تطوير القيادة المدرسية والتربوية في اإلمارات، وبحث القرني وميل 

القيادة في المدارس الحكومية السعودية،  في حين اىتم أحد األبحاث بدراسة الكيفية التي تمارس بيا القيادة 
 ض التحديات االقتصادية والسياسية واالجتماعيةالمدرسية في بعض المدارس الحضرية بالمغرب في مواجية بع

 (35)(Elmeski, 2015). 

وجاءت القضايا المتعمقة بموضوع مدير المدرسة في المرتبة الثانية من حيث عدد األبحاث التي تناولتيا حيث تم 
معي، وقد % من إجمالي عدد األبحاث المتعمقة بإدارة التعميم قبل الجا19.2تناوليا في خمسة أبحاث بنسبة 

عالجت ىذه األبحاث قضايا مختمفة كان أىميا ما يتعمق بدور مدير المدرسة، وظير ذلك في ثالثة أبحاث ىي 
عن تصورات مديري المدارس ومشرفييم حول الدور واالحتياجات التدريبية  (Kanan, 2005)(39)بحث كنعان 

توقعات الدور وسياق العمل لدى  عن (34)(Akkari, 2014)لمديري المدارس في فمسطين، وبحث عكاري 
عن تغير أدوار  (47)(Stringer & Hourani, 2016)مديري المدارس في لبنان، وبحث سترنجر وحوراني 

، كما ومسؤوليات مديري المدارس في ظل التجديدات التربوية التي أقرتيا السمطات التربوية في أبو ظبي مؤخراً 
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ية لمديري المدارس من خالل استقصاء تصورات مديري المدارس في أبو تناول أحد األبحاث قضية التنمية المين
 ظبي حول جدوى برامج التنمية المينية المقدمة ليم في ضوء اإلصالحات التربوية الجارية ىناك

(48)(Hourani & Stringer, 2015) واستيدف بحث آخر الكشف عن تصورات معممي المدارس الحكومية ،
حول منصب مدير المدرسة والعوامل التي قد تؤثر عمى قرارىم بخصوص الترشح ليذا في السعودية واألردن 

 .(49)(Al-Omari & Wuzynani, 2013) لمنصب مستقبالً 

االىتمام بالقضايا المتعمقة بصنع القرار المدرسي في ثالثة من األبحاث موضوع الدراسة، حيث تناول  وظير
قضية السيطرة المركزية عمى نظام التعميم كأحد  (50)(Hammad & Norris, 2009)بحث حماد ونوريس 

معيقات مشاركة المعممين في صنع القرار بالمدارس الثانوية في مصر، وفي نفس السياق المصري تناول بحث 
في عالقتيا بمشاركة المعممين في  teacher leadershipقضية قيادة المعمم  (51)(Emira, 2010)عميرة 

 صنع القرار المدرسي، أما بحث النعيمي وفريقيا

     (52)(AlNuaimi,Chowdhury,Eleftheriou&Katsioloudes,2015) فقد تناول تأثير بعض العوامل
 الديموغرافية عمى المشاركة في صنع القرار المدرسي والرضا الوظيفي لممعممين بمدارس أبو ظبي.

ظيت القضايا المتعمقة بتقييم وتطوير األداء المدرسي بثالثة أبحاث، منيا بحث آل حمدان وآل يعقوب كما ح
(Al-Hamdan & Al-Yacoub, 2005) (53) عن تصورات رؤساء األقسام والمشرفين والمدراء بالمدارس

سماعيل   (37)(Al-Ani & Ismail, 2015)الثانوية بالكويت حول عممية تقييم األداء بالمدارس، وبحث العاني وا 
الذي استيدف الكشف عن إمكانية التنبؤ بمستوى األداء المدرسي من خالل رسالة المدرسة، وبحث بدري وفريقو 

(Badri et al., 2016)(54) .الذي استيدف تطوير نموذج لمتفيتش عمى المدارس في أبو ظبي 

في بحثين اثنين ىما بحث  school-based managementوبرز موضوع اإلدارة المتمركزة حول المدرسة 
حول الفجوة الكائنة بين ما ىو معمن بخصوص التوجو نحو الالمركزية في  (22)(Hammad, 2013)حماد 

في مبادرات اإلدارة المتمركزة حول المدرسة، وبحث آخر قام  التعميم في مصر والتطبيق الفعمي ليذا التوجو ممثالً 
وناقش فيو كيف يمكن الستراتيجيات اإلدارة المتمركزة حول المدرسة أن  (23)(Elmelegy, 2015)بو المميجي 

 تحسن من جودة القرارات في المدارس المصرية.

بحسب القضايا التي تناولتيا، ىناك ثالثة  لألبحاث السابق ذكرىا والتي أمكن تصنيفيا موضوعياً  باإلضافة
م تصنيفيا تحت مسمى "أخرى"، وقد تناولت ىذه أبحاث أخرى تعذر تصنيفيا تحت موضوع معين، ومن ثم ت

 من القضايا المرتبطة بإدارة التعميم قبل الجامعي، حيث قدم أحد األبحاث تحميالً  األبحاث عدداً 
 لنظام التعميم في اإلمارات العربية المتحدة من حيث مكوناتو وأىدافو ومدى فعاليتو  

(55)(Gaad, Arif, & Scott, 2006)  بينما استيدف البحث الثاني الكشف عن دور ثقافة المدرسة القائمة عمى
االنخراط في أنشطة التعمم في تفوق تالميذ بعض المدارس االبتدائية في المناطق المحرومة في ضواحي بيروت 
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(Nabhani et al., 2012)(32)،  في حين تصدى البحث الثالث لدراسة العالقة بين سمعة المدارس في أبو
 (30(Badri & Mohaidat, 2014)(ظبي ومستوى رضا أولياء األمور عنيا ووالئيم ليا 

 المتعمقة بإدارة التعميم الجامعي: موضوعات األبحاث ثانياً 
 

 التوزيع الموضوعي لألبحاث المتعمقة باإلدارة في التعميم الجامعي :7شكل 

التربوية في التعميم الجامعي قد تركزت حول عدة يوضح ىذا الشكل أن األبحاث العربية المتعمقة باإلدارة 
موضوع تقييم وتطوير األداء بالجامعات الذي تم تناولو في خمسة أبحاث  موضوعات محورية كان أكثرىا تكراراً 

%، وقد أجريت أربعة من ىذه األبحاث في دولة اإلمارات، بينما أجري البحث 26.3بنسبة  بحثاً  19من بين 
ة، وباستقراء ىذه األبحاث الخمسة تبين أنيا تدور حول قضيتين أساسيتين؛ القضية األولى الخامس في السعودي

تتعمق بتقييمات الطالب لمستوى األداء بالجامعات والتي تم تناوليا في ثالثة أبحاث ىي بحث عبد اهلل وفريقو 
(Abdulla et al., 2006)(25)  الطالب لعممية التدريس في الذي استيدف الكشف عن العوامل المؤثرة في تقييم

الذي سعى إلى بناء استراتيجية  (56)(Khalifa, 2009)كمية األعمال واالقتصاد بجامعة اإلمارات، وبحث خميفة 
جديدة لكمية إدارة األعمال بالشارقة عمى أساس تصورات الطالب حول نقاط القوة والضعف في االستراتيجية 

ب عن اتجاىات الطالب في  (57)(Wilkins, S., & Epps, 2011)س الحالية، باإلضافة إلى بحث ولكنز وا 
مكانية استخداميا كمصدر معمومات  جامعة ميدلسكس بدبي حول مواقع تقييم الطالب لمجامعات عمى االنترنت وا 
يمكن أن تستند إليو الجامعات في تطوير أدائيا من أجل الوفاء باحتياجات الطالب، أما القضية الثانية فتتعمق 

 تركي ودوفواالطوير نماذج لتقييم األداء بالجامعات والتي ظيرت في بحثين ىما بحث بت

 (Al-Turki & Duffuaa, 2003)(19)  عن تطوير نظام لقياس أداء األقسام األكاديمية بمؤسسات التعميم
الذي استيدف تطوير نموذج لتقييم  (21)(Badri & Abdulla, 2004)العالي السعودية، وبحث بدري وعبد اهلل 

 أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلمارات في مجاالت التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع.
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وجاء موضوع السموك التنظيمي في الجامعات في المرتبة الثانية من حيث عدد األبحاث التي تناولتو، حيث تم 
حثان عن عالقة أساليب القيادة الجامعية ببعض المتغيرات %، منيا ب21تناولو في أربعة أبحاث بنسبة 

تعرف تأثير القيادة التشاركية عمى  (26)(Khasawneh, 2011c)التنظيمية، حيث استيدف بحث خصاونة 
 سموك المواطنة التنظيمية في الجامعات األردنية، بينما استيدف بحث خمفية وأيوبي

 )(Khalifa & Ayoubi, 2015)28) عن تأثير أبعاد القيادة التبادلية والقيادة التحويمية عمى التعمم  الكشف
التنظيمي في الجامعات الحكومية والخاصة في سوريا، أما البحثان اآلخران فقد استيدف أحدىما قياس مستوى 

 لدى أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات األردنية spiritualityالروحانية 

 (Khasawneh, 2011a)(58)،  في حين تناول اآلخر العالقة بين التعمم التنظيمي والمرونة المينيةcareer 
resilience  (59)لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة قطر(Abu-Tineh, 2011). 

وجاءت األبحاث المتعمقة بجودة الخدمات الجامعية في المرتبة الثالثة بواقع ثالثة أبحاث ونسبة مئوية مقدارىا 
 ، وأجريت ىذه األبحاث في ثالث دول عربية مختمفة ىي السعودية% تقريباً 16

 (20)(Sohail & Shaikh, 2004) وفمسطين ،(Kanan & Baker, 2006)(39)واإلمارات ، 
(60) (Fernandes, Ross & Meraj,2013) وقد استيدف البحث األول الكشف عن العوامل المؤثرة في ،

إدارة األعمال بجامعة الممك فيد لمبترول والمعادن، واستيدف البحث تقييم الطالب لجودة الخدمات في كمية 
الثاني قياس رضا الطالب عن برنامج الماجستير في اإلدارة التربوية في إحدى الجامعات الفمسطينية بالضفة 

امعة الغربية، بينما قام البحث الثالث باستقصاء العالقة بين رضا الطالب عن الخدمات الجامعية ووالئيم لمج
 وعالقة ذلك ببعض المتغيرات في إحدى الجامعات البريطانية في دبي.

كما حظي موضوع التربية في مجال ريادة األعمال ببعض االىتمام وحل في المرتبة الرابعة بواقع بحثين اثنين 
ت إدارة يرتبطان بالسياق التربوي المصري وينتسبان لنفس الباحثة، ويتناول البحث األول  مقارنة بين كميا

األعمال الحكومية ذات البرامج المحمية، والكميات الحكومية ذات البرامج الدولية، والكميات الخاصة المرتبطة 
، بينما (27)(Abu Warda, 2015)بجامعات دولية فيما يتعمق بالتوجو الريادي لمبرامج الدراسية بيذه الكميات

يناقش البحث الثاني  كيفية قيام الجامعات بتطوير خدمات تعميمية جديدة من خالل استحداث برامج لمتربية في 
 .technology entrepreneurship education (Abu Warda, 2016)(36) مجال ريادة األعمال التقنية 

ي المرتبة الخامسة بواقع بحث واحد لكل منيما، وجاء موضوعا إدارة الموارد البشرية وصنع القرار في الجامعات ف
وقد أجري البحثان في السياق التربوي األردني، حيث تناول البحث األول قضية المشاركة في صناعة القرار 

استيدف ، في حين (Al- Omari, 2007)(61)الجامعي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات 
 يط رأس المال البشري في مؤسسات التعميم العاليالبحث الثاني الكشف عن واقع تخط

 (Khasawneh, 2011b)(62). 
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وكما ىو الحال في محور األبحاث المتعمقة بالتعميم قبل الجامعي، ىناك ثالثة أبحاث تم تصنيفيا تحت مسمى 
لتعذر تصنيفيا حسب موضوعاتيا، منيا بحث عن تأثير الربيع العربي عمى برامج التربية التنفيذية  "أخرى" نظراً 
education executive قاىرة وكيفية معالجة ىذا التأثيرالتي تقدميا الجامعة األمريكية بال 

(Wafa, 2015)(63) وبحث عن مدى كفاءة نظام إدارة التعمم ،LMS توحة بالكويت من في الجامعة العربية المف
، وبحث عن تأثير بعض العوامل عمى أداء الطالب في أحد المقررات (Alfadly, 2013)(64)منظور الطمبة 

 .(Yousef, 2009)(65)بقسم إدارة األعمال بكمية إدارة األعمال واالقتصاد بجامعة اإلمارات 

في كال المحورين يتضح أن أكثر وبإلقاء نظرة شاممة عمى الموضوعات التي عالجتيا األبحاث المذكورة 
في مجموعة األبحاث التي شممتيا ىذه الدراسة ىو موضوع القيادة المدرسية حيث حظي  الموضوعات تكراراً 

%، يميو موضوع تقييم وتطوير األداء بالجامعات وموضوع 22.2بنسبة مقدراىا  بحثاً  45بعشرة أبحاث من بين 
مدير المدرسة بواقع خمسة أبحاث لكل منيما، ثم موضوع السموك التنظيمي بالجامعات بواقع أربعة أبحاث، ومن 

يا % من إجمالي عدد الموضوعات التي تناولت53ىنا يتضح أن ىذه الموضوعات األربعة مثمت ما نسبتو 
كما أسفرت عنيا  ( الموضوعات األكثر تكراراً 8األبحاث موضوع الدراسة الحالية. ويبين الشكل التالي رقم )

 عممية التحميل.

 

  

 

 

 

 

 

 الموضوعات األكثر تكراًرايبين  : 8شكل 

 مناقشة النتائج

العالمية المتخصصة في المنشور في الدوريات العربي المعرفي  ضآلة حجم اإلنتاج إلى أشارت نتائج الدراسة
%، وىي نسبة 1.12ال تتعدى  في تمك الدورياتالعربية حيث اتضح أن نسبة األبحاث  مجال اإلدارة التربوية

ففي دراسة مشابية قام بيا ىالينجر وبرايانت  ؛إذا ما قورنت بإسيامات دول أخرى مجاورة ضئيمة جداً 
(Hallinger & Bryant, 2013)(14) تاج المعرفي اإلسرائيمي المنشور بنفس المجموعة من تبين أن حجم اإلن
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) من عام  عاماً  12عمى مدار  بحثاً  98الدوريات باإلضافة إلى دورية أخرى لم تشمميا الدراسة الحالية بمغ 
(، وىو ما يفوق ضعف عدد األبحاث التي شاركت بيا الدول العربية مجتمعة في الفترة 2011حتى عام  2000

في ضوء حجم  (، إال أن ىذه النتيجة يجب أن ينظر إلييا أيضاً 2016-2000راسة الحالية )تيا الدالتي شمم
أن عدد  أخرى اإلنتاج المعرفي المتعمق بميدان اإلدارة التربوية في البمدان النامية بشكل عام، حيث أظيرت دراسة

 62خالل نفس الفترة الزمنية بمغ  مجتمعة في نفس المجموعة من الدورياتاألبحاث التي نشرتيا دول قارة إفريقيا 
، ويتفق ذلك بالطبع مع ما تشير إليو التقارير الدولية من ضعف اإلنتاج (7)(Hallinger, 2017)فقط  بحثاً 

 المعرفي الناتج عن المشكالت التي يعاني منيا البحث العممي في البمدان النامية عمى وجو العموم

 (UNESCO, 2015)(66). 

الدراسة الحالية أن نشر أبحاث اإلدارة التربوية العربية في الدوريات محل الدراسة أمر حديث كما أظيرت نتائج 
%( قد نشرت في الثمث األخير من الفترة الزمنية لمدراسة 66.7حيث اتضح أن غالبية األبحاث ) ،نسبيا

ناطق أخرى من (، ويتفق ذلك مع نمط النشر الذي تم توثيقو في دراسات أخرى مشابية في م2011-2016)
في  ذلك يمكن تفسيرو  (14)،(Hallinger & Bryant 2013)وآسيا  (7)(Hallinger, 2017)العالم كإفريقيا 

االىتمام المتزايد لمبمدان العربية في الفترة األخيرة بمسألة النشر الدولي سعيا لتحسين مراكزىا في التصنيفات  ضوء
 الدولية لمجامعات.

اتضح  حيث، محل الدراسة لألبحاث فيما يتعمق بالتوزيع الجغرافيكما أسفرت الدراسة عن نتائج مثيرة لالىتمام 
% 29بحثا وبنسبة  13ىي دولة اإلمارات العربية المتحدة بواقع  من قبل الباحثين الدول العربية األكثر تناوالً أن 

ن )ستة أبحاث(، ثم المممكة العربية السعودية )خمسة من جممة األبحاث، تمتيا مصر )سبعة أبحاث(، ثم األرد
 التغطية الجغرافية تعكسأبحاث(، في حين توزعت بقية األبحاث عمى عدد من الدول العربية األخرى، ومن ىنا 

، في دولة 22%( من بين 54.5دولة عربية فقط ) 12غير متكافئ لمتوزيع حيث شممت األبحاث  لألبحاث نمطاً 
ويشير ذلك بالطبع  ول عن ىذه األبحاث من بينيا دول كبيرة مثل الجزائر والعراق والسودان،حين غابت عشر د

وبصفة عامة توضح النتائج إلى ضعف اىتمام ىذه الدول بقضية النشر الدولي في مجال اإلدارة التربوية، 
المتعمقة بحجم اإلنتاج المعرفي العربي المنشور بالمغة اإلنجميزية في مجال اإلدارة التربوية ونمط التوزيع الجغرافي 
ليذا اإلنتاج أن حجم المعرفة المتاحة لمعالم عن قضايا وممارسات القيادة واإلدارة التربوية في العالم العربي 

في  أنو حتى الدول األكثر نشاطاً عيق تطوير قاعدة معرفية عالمية في المجال، كما يالحظ ما يمحدود لمغاية، 
فعمى الرغم من  ؛إنتاج ىذه المعرفة مازالت بحاجة لبذل الكثير من الجيد لبناء وتطوير قدرتيا في ىذا المجال

في األبحاث المتعمقة بقارتي آسيا  التشابو النسبي بين نمط التوزيع الجغرافي لألبحاث العربية وذلك الذي تم رصده
(Hallinger & Chen,2015) (3)  فريقيا البد من اإلشارة  جوىرياً  إال أن ىناك فارقاً  (7)(Hallinger, 2017)وا 

إليو وىو أنو عمى خالف المنطقة العربية التي أظيرت قدرات محدودة في إنتاج المعرفة المتعمقة بالمجال، برزت 
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، اآلسيويةقارة الفي إنتاج ىذه المعرفة كإسرائيل وىونج كونج في  centres of excellenceدول كمراكز تميز 
 .ودولة جنوب إفريقيا في القارة اإلفريقية

 %( تم إجراؤىا71.1محل الدراسة ) ح أن الغالبية العظمى من األبحاثأما بالنسبة لمتوزيع المؤسسي فقد اتض
ىذه المؤسسات حظيت المؤسسات اإلماراتية بالنسبة األعمى لممشاركة من قبل مؤسسات بحثية عربية، ومن بين 

كما أظيرت النتائج أن معظم األبحاث قام بيا باحثون عرب إما بشكل منفرد أو  ،*بواقع عشرة أبحاث %(22.2)
التي أشارت إلى أن غالبية  (16)(2008الزكي ")بمشاركة باحثين أجانب، وتتعارض ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

األبحاث التي تناولت قضايا تربوية عربية والمنشورة في بعض الدوريات العالمية كانت قد أجريت بواسطة باحثين 
من سعي كثير من  غير عرب ينتسبون لجامعات أجنبية، ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما أشير إليو سابقاً 

تحسين ترتيبيا العالمي، ومن ثم قياميا  وال سيما في منطقة الخميج العربي إلىخيرة في الفترة األالجامعات العربية 
  مع الباحثين الوافدين. لمتعاقد عمى االىتمام بمسألة النشر الدولي، بل وجعميا شرطاً  بتشجيع منتسبييا

%( ذات 84.4اسة )كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الغالبية العظمى من أبحاث اإلدارة التربوية محل الدر 
إليو ىالنجر في دراستيو عن أبحاث القيادة واإلدارة التربوية في قارتي  طبيعة ميدانية، ويتفق ذلك مع ما أشار

فريقيا  الرغم من  ويرى الباحث أنو عمى، (Hallinger, 2017)(7) ;(Hallinger & Chen, 2015)(3)آسيا وا 
 أن ضعف االىتمام بالتحميالت النظرية والنقدية في أبحاث القيادة واإلدارة التربوية العربية يمكن أن يؤثر سمبياً 

 اً توجي في حد ذاتو فإن التوجو الميداني لألبحاث محل الدراسة يعد عمى تطوير قاعدة معرفية عربية في المجال،
عن ميدانية  إلدارة التربوية بشكل أعمق يتطمب تحميالت قائمة عمى بياناتإن فيم طبيعة القيادة وا، حيث اً إيجابي

أو االنطباعات  من مجرد االعتماد عمى التخمينات الممارسات القيادية واإلدارية كما تحدث في الواقع، بدالً 
 الشخصية لمباحثين.

النتائج إلى وجود درجة من  أشارتفقد في األبحاث محل الدراسة، أما فيما يتعمق بمناىج البحث المستخدمة 
نسبي الستخدام األساليب  تفضيل، مع وجود في ىذه األبحاث التوازن بين استخدام األساليب الكمية والنوعية

ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو  وتتفق، والسيما تمك التي تعتمد عمى االستبانات كطريقة لجمع البيانات ،الكمية
كما أنيا تؤكد التوجو السائد    عن أبحاث اإلدارة التربوية في قارة إفريقيا، (7)(Hallinger, 2017)دراسة ىالنجر 

الظواىر من خالل استخدام المناىج  quantifyingتكميم لدى الباحثين التربويين في العالم العربي عموما نحو 
ن كانت تفيد في تعرف النزعات العامة quantitativeالكمية  لمظواىر، إال أن فائدتيا محدودة ، وىذه المناىج وا 

 .(67)(2013في تحقيق فيم أعمق ليذه الظواىر والكشف عن مسبباتيا  )القحطاني، 
 

____________ 

يرجع إلى أن  مارات مثال(يجب التنويو ىنا إلى أن اختالف عدد األبحاث المتعمقة بدولة ما في حالة التوزيع الجغرافي وفي حالة التوزيع المؤسسي )كما في حالة اإل*

 .ىناك أبحاثا تتعمق بيذه الدولة لكنيا أجريت بواسطة باحثين ينتسبون لمؤسسات بحثية أجنبية
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التوازن الممحوظ بين األساليب الكمية واألساليب النوعية في األبحاث محل  و برغم أنأن وتجدر اإلشارة إلى
ودورىا في تحقيق فيم أعمق الدراسة يشير إلى تزايد وعي الباحثين في العالم العربي بأىمية األساليب النوعية 

عمى أىمية التنويع في ن يؤكد ىنا ألمقضايا والممارسات المتعمقة بإدراة المؤسسات التربوية، إال أن الباحث يود 
قد اعتمدت بشكل أساسي  النوعية حيث لوحظ أن معظم األبحاث  ،النوعية المستخدمة لجمع البياناتطرق ال

 مثل تحميل الوثائق والمالحظة.ميمة ، في حين ندر استخدام طرق أخرى لجمع البيانات كطريقةعمى المقابالت 

القيادة ىي  اتموضوع أربعة حل الدراسة فقد تبين أنبخصوص الموضوعات التي تناولتيا األبحاث م أما
ومدير المدرسة، وتقييم/تطوير األداء بالجامعات، والسموك التنظيمي بالجامعات مثمت محور اىتمام  ،المدرسية

بنسبة  %(، وجاء موضوع القيادة المدرسية عمى قمة اىتمامات الباحثين53األبحاث ) أكثر من نصف عدد
الموضوعي لألبحاث يتسم بدرجة من التشتت، حيث  % من األبحاث، إال أنو لوحظ بشكل عام أن التوزيع22.2

 ، وبالتالي غاب البحث الممنيج ألي مشكمة أو قضية بحثيةتوزعت األبحاث عمى عدد كبير من الموضوعات
متناثرة، إذ تناولت قضايا  بدت مجموعة األبحاث التي تناولت موضوع القيادة المدرسية أن محددة، حتى

 توثيق فيتم  ال يقتصر فقط عمى األبحاث العربية حيث ، ورغم أن ىذا المممحغير مترابطة ومشكالت مختمفة

أنو يعيق  إال انو مممح سمبي تتمثل خطورتو في( 40)(Bridges,1982) (68)(Campblle,1979)دراسات أخرى 
 ع القرار والممارسين في الميدان.االقضايا الحيوية التي تيم الباحثين وصن ويمنع إحراز أي تقدم فيتراكم المعرفة 

وفي ختام مناقشة نتائج الدراسة يود الباحث أن ينوه إلى ضرورة فيم ىذه النتائج في إطار الحدود التي تقيدت بيا 
لى ضرورة توخي الحذر عند إصدار األحكام أو التعميمات بخصوص طبيعة  اإلنتاج المعرفي العربي الدراسة، وا 

في مجال اإلدارة التربوية؛ فقد تناولت الدراسة مجموعة محدودة من األبحاث المنشورة بالمغة اإلنجميزية في فترة 
زمنية معينة وفي مجموعة محددة من الدوريات العالمية المتخصصة، وبالتالي فإن الصورة التي توفرىا نتائج ىذه 

اج المعرفي ىي صورة غير مكتممة، حيث إن ىناك دوريات عالمية أخرى تنشر الدراسة عن طبيعة ىذا اإلنت
في مجال اإلدارة التربوية ومن المتوقع أن تشتمل ىذه الدوريات عمى أبحاث أخرى تتعمق بالمنطقة العربية،  أبحاثاً 

ربية المحمية واإلقميمية، كما أن الدراسة الحالية لم تشمل آالف األبحاث المنشورة بالمغة العربية في الدوريات الع
باإلضافة إلى اآلالف من رسائل الماجستير والدكتوراه التي أجيزت في الجامعات ومراكز البحوث العربية ذات 

 بناءالعالقة بالتخصص، ومن ىنا يوصي الباحث بضرورة توسيع نطاق الدراسة ليشمل تمك المصادر من أجل 
 في مجال اإلدارة التربوية في العالم العربي. عن طبيعة البحث وشموالً  صورة أكثر وضوحاً 

 توصيات الدراسة

من التوصيات التي يأمل من خالليا  في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة يود الباحث أن يقدم عدداً 
في مجال اإلدارة  من المتخصصين تحسين إسيامات الباحثين العربفي توجيو الجيود المستقبمية الرامية إلى 

في بناء القاعدة المعرفية العالمية التي نادى بيا المتخصصون في المجال. وتتمثل ىذه التوصيات فيما التربوية 
 يمي:
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  ضرورة قيام الباحثين العرب بتطوير شبكة عالقاتnetworking  فيما بينيم بغرض تشارك المعرفة
لويات البحثية بحيث يتم التركيز عمى القضايا لتطوير مجموعة مشتركة من األو  والخبرات، وأيضاً 

التي تسيم في تطوير مجال التخصص، ويتطمب ذلك بالضرورة وجود قيادة فكرية  الميمة
intellectual leadership  داخل مجتمع الباحثين العرب تقوم بتوجيو الجيود البحثية في االتجاه

  الصحيح.
  ًلضعف القدرات البحثية في بعض البمدان العربية يوصي الباحث بضرورة توسيع نطاق شبكة  نظرا

العالقات لتشمل تكوين عالقات تعاون أكاديمي بين الباحثين العرب وغيرىم من الباحثين من خارج 
القدرات المنطقة العربية المشيود ليم بالكفاءة العممية عمى المستوى الدولي من أجل المساعدة في بناء 

 البحثية في المجال وتطويرىا في العالم العربي.
  ضرورة قيام الجامعات ومراكز البحوث ذات العالقة بالمجال بالتأكيد عمى أىمية النشر الدولي واعتباره

من شروط الترقي، إال أن ذلك يتطمب أوال القيام بتذليل العقبات أمام الباحثين من خالل توفير  شرطاً 
جانب  إلىالالزمة لمقيام بالبحث وتوفير البيئة األكاديمية المشجعة عمى اإلنتاج العممي،  قواعد البيانات

 تقديم الحوافز المالية والعينية لتشجيع الباحثين عمى النشر في الدوريات العالمية.
  عقد دورات تدريبية وورش عمل لتدريب الباحثين العرب عمى ميارات النشر في الدوريات العالمية يقوم

االستعانة ببعض المحررين العاممين في تمك الدوريات لممشاركة في يمكن بتقديميا خبراء وطنيون، كما 
 تقديم ىذه الدورات. 

  أىم عائق يحول دون قيام الباحثين العرب بالنشر في الدوريات العالمية،  تعدبما أن المغة اإلنجميزية
ة في المجال بعقد دورات متقدمة في المغة يوصي الباحث بقيام الجامعات ومراكز البحوث المتخصص

 .اإلنجميزية لباحثييا
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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين

 ومديرات المدارس الحكومية في محافظة عنيزة " منطقة القصيم" درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى  مديري 
 من وجهة نظر المعلمين  

The degree of practicing the transformational leadership among male and female public schools' 

managers in Anaizah 'Al Qassim Region" governorate from its teachers' points of view 

 فاطمة سحاب الرشيدي *د.
 ملخص

درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى  ىل التعرف على إهدفت هذه الدراسة 
ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظة عنيزه من وجهة نظر مديري  
 الدراسة منتكونت عينة  معلميها 

 ، وبواقعمن العاملني يف املدارس احلكومية  ةومعلم ( معلماً 333) 
من ة ( مدرس 22، مت اختيارهم من ) ة( معلم163و) ( معلماً  143)  

الدراسة لتحقيق أهداف و رس حمافظة عنيزة يف منطقة القصيممدا
 حول  استبانة  الباحثة وصممت و ، استخدم املنهج الوصفي التحليلي

حصائية إل، وللمعاجلة ا الالزمني والثبات الصدق جراءإو  التحويلية القيادة
-T ت املعيارية، اختبار واالحنرافات احلسابية مت استخدام املتوسطات

test).الثنائي التباين ( ،حتليل ( ANOVA حتليل ،) التباين الثنائي
 املتعدد.

 شارت نتائج الدراسة اىل ما يلي :أوقد 
  أن هناك مستوى متوسط لدرجة ممارسة مديري ومديرات

، يف كافة اجملاالت  املدارس احلكومية يف حمافظة عنيزه
 .واجملاالت ككل

  عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائيةعدم جود
(α≤3.35يف )  مديري القيادة التحويلية لدى  ممارسة

   ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظة عنيزه  تعزى للجنس
  عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائيةعدم وجود

(α≤3.35يف )  مديري القيادة التحويلية لدى  ممارسة
 تعزى للخربة.ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظة عنيزه  

دارة اإلالقيادة التحويلية ، املدارس احلكومية ، : الكلمات المفتاحية  
 الرتبوية
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 ةربية السعودياململكة الع-كلية الرتبية  جامعة القصيم –استاذ مشارك *

 * Dr. Fatima Sahab Al Rashidi 

Abstract 

This study aimed to recognize the degree of practicing 

the transformational leadership among male and female 

public schools' managers in Anaizah governorate from 

its teachers' points of view, the study sample consisted 

of (300) male and female teachers who works in the 

public schools, (140) male teachers and (160) female 

teachers, who were chosen from 22 schools of Anizah 

governorate in Al-Qaseem. So to achieve the study 

goals, the descriptive analytical method was used, also 

the researcher designed a questionnaire about the 

transformational leadership, and the needed honesty and 

consistency. And for the statistical processing, the 

averages and standard deviations, T-test, binary variance 

analysis (ANOVA), and the multiple binary variance 

analysis. 

The study results indicated the following : 

-There is an intermediate level of transformational 

leadership degree among male and female public 

schools' managers, in Anizah governorate, in all areas as 

a whole. 

-There are no statistically significant differences, due to 

gender, at significance level (α≤0.05), in practicing 

transformational leadership among male and female 

public schools' managers in Anizah governorate     . 

   - There are no statistically significant differences, due 

to experience, at significance level (α≤0.05), in 

practicing transformational leadership among male and 

female public schools' managers in Anizah governorate. 

 

Keywords: transformational leadership, public schools, 

educational administration    . 
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 المقدمة 

التحويمية، وممارستيا في المؤسسات التربوية أىمية كبيـرة، وذلك بـسبب التطـورات المتالحقـة والتعقيدات التي حظي موضوع القيادة 

تواجو المديرين في مختمف المؤسسات التربوية، إلى جانب تنامي الدور القيادي لدى مدراء المدارس، والتـأثيرات الكبيـرة لمـسمات، 

دور القيادة التحويمية وأثرىا عمى تحسين ورفـع مستوى المؤسسات التعميمية لممستوى المنشود، والتي  أصبحت ضرورة ممحة لمعرفة 

وكذلك تفعيل وتطوير القطاعات التعميمية المختمفة، وذلك من خالل التنظيم المحكم، حتى  تعمل المؤسسات التعميمية باألسموب 

بح من الواجب أن  تسعى مختمف اإلدارات من وضع اآللية المالئمة مثل،  والذي يتالءم وطبيعة متطمبات العصر الحديث، وأصألا

 لتطوير اإلدارة التربوية المعاصرة ليتناسب مع التطورات التكنولوجية وعصر العولمة  .

آثار فاعمة في بناء بيئة تربوية من يعد ممارسة نمط القيادة التحويمية في المؤسسات التعميمية، من متطمبات العصر الحديث لما لو  

مالئمة، تكون قادرة عمى استيعاب التطوير ، وكذلك خمق رؤية مشتركة لمدارس المستقبل، وتعزيز االستقاللية والثقة بالنفس لدى 

 حيث أكدت العديد من  .(1)(2016)شمش،األفراد والجماعات، وعدم حصر النجاح في زيادة التحصيل االكاديمي برغم أىميتو 

بداع األفراد، وينمي  الدراسات السابقة أن القيادة التحويمية ىي من أكثر األنماط التربوية أىمية لمقيادة، كونو يستوعب مشاعر وقيم وا 

في العمل ،  جعل األفراد  أكثر التزاماً  ى. حيث تعمل القيادة التحويمية عم ( Saenz,2011)(2)دييم االبتكار ويطوره بشكل مستمرل

  . (3) (Yukl,2013)خفض الضغوط و المشكالت التي تواجييم بشكل مباشر وتعمل عمى

اتجاىاتيم نحو العمل، لغايات  مىبأنيا القدرة عمى تفعيل قيم المرؤوسين ، والتأثير ع  القيادة التحويمية (Yukl,2013)(3)وعرف 

 .تفعيل األنشطة وتحسين العالقات فيما بينيم

التطوير  بأنيا نمط من األنماط القيادية، التي تيدف إلى  (4) (Avolio&Bass,2004)وافوليووفي ذات السياق عرفيا باس 

قل تكمفة أالمستمر نحو األفضل، واالرتقاء باألفراد والمؤسسة إلى مستوى مرتفع، من خالل التوظيف الفعال ألبعاد القيادة التحويمية ب

 ممكنو.

مور التي تتجاوز فييا الحوافز مقابل العمل المرغوب ألنيا تمك اأادة التحويمية بالقي (Conger,2002)(5) عرف كونجر  اً وأخير  

بداعياً  ، إلى تطوير وتشجيع المرؤوسين فكرياً   .من المنظومة العميا لممنظمة  أساسياً  ، وتحويل اىتماماتيم الذاتية لتكون جزءاً وا 

األنماط القيادية اليامة، حيث أن لمقائد رؤية واضحة حول من إلى أن القيادة التحويمية ىي  (6)(2006يوضح محمد ) 

مد وتحديد أىداف واضحة وواقعية لممؤسسة، ويسعى ألالمستقبل، حيث يشجع األفراد عمى المشاركة في تطوير رؤية طويمة ا

ساليب القيادية ألنظمة  واأللى إجراء التغيير والتطوير والتنمية اإلدارية بشكل مباشر، باإلضافة إلى تبنيو مجموعة من اإكذلك 
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المرنة، والتي تشجع عمى التكيف التام مع التطورات العالمية والمتغيرات، ويجعل العمل الجماعي المنظم غايتو األساسية، كذلك  

 بداع والحوار البنـّاء المنظم.إلإيجاد مجموعة إدارية متطورة،  تقوم عمى ا

تحـرص عمـى تفعيل يمية قد تكون إيجابية أو سمبية ، فالقيادة الـسمبية ىـي التـي ن القيادة التحو أ (7)(Bass, 1990)ويرى باس  

شـباع والرضـا عنـد االتبـاع من خالل وجـود القائـد نفـسو، ومن سيئات ىذا النوع إلتبـاع بشخـصيا بحيـث يتمثـل اكل ما يتعمق اال

ىداف المستقبمية. أما القيادة اإليجابية فيي تمك ألاألتباع وتتبعثـر امن القيادة انو عندما يختفي القائد، تبدأ المؤسسة ، ويتفرق 

التي تـستطيع إيصال األتبـاع الـى منطقـــة يـستطيعون السير فييا بمفردىم بحيث يكون التعمق ىنا باألفكار ولـيس باألشخاص. 

فيـدة لمقائـد ومن  يتبعـو وليس لمقائد فقط بشكل فراد، وكذلك تطـوير الغايات المألحيث  يتم تحقيق أىـداف مـشتركة بين جميع ا

  .فردي

  التحويمي خصائص القيادة التحويمية والقائد 

  تييئة  الفرص لتحمل المخاطر المختمفة،ب (8) (Groves, 1996)تمتاز القيادة التحويمية، بمجموعو من الخصائص يجمميا جروفز

كذلك عمى  المشاركة في عمل الفريق أو جماعة العمل، وتتيح كذلك لمعاممين كافة وأنيا تعترف بإنجازات اآلخرين وجيودىم، وتوكد 

فرص التعاون فيما بينيم، وتعطي الفرص لعرض الميارات والبيانات المشتركة، وتوفير المصادر المتنوعة لمعاممين، وترسم الطريق 

 تحويل المرؤوسين إلى قادة . إلى ىأمام العاممين وتوضحيا،  وتشجع اإلبداع والنمو المستمرين، وتسع

،أنو يتصف بالعديد من  (9)(Koehler & Pankowski, 1997) أما القائد التحويمي فيوضح كل من  كوىمر وبانكووسكي 

ة وتقديم الدعم والسمطة لمعاممين لرقابة العمميات اإلدارية، وبخاص  الخصائص، والتي من أىميا: الطاقة العالية والديناميكية، المثابرة

التأثير القوي في   لو،  والئيم  المصداقية لما ليا من تأثير في نظرة المرؤوسين إلى قائدىم،  وزيادة  عند ظيور مقاومة لمتغيير،

 (10)(Bass, 2001)باس وفي نفس السياق يشير  وعدم السيطرة واستخدام السمطة.ل األفعال والمعتقدات المؤثرة  العاممين من خال

ووسائل أخالقية، ويفضل مصمحة المنظمة عمى  باستخدام طرقاً   التحويمي يمتاز بأن لديو رؤية واضحة، يحققياإلى أن القائد  

 المصمحة الشخصية، ويشجع اإلبداع، ويثق بالعاممين، ويفسح المجال أماميم لمنمو والتطوير وتحقيق ذواتيم.

الرتباطيم بو،  ، ويزرع االعتزاز في اآلخرين نظراً قيمو ومبادئو نأن القائد التحويمي يتحدث ع, Kirkland)(11) 2011(يرى كركالند 

خرين، ويتصرف بأساليب تؤدي إلى احترام اآلخرين لو، ويؤيد آلإضافة إلى أنو يبتعد عن مصالحو الذاتية من أجل مصمحة األفراد ا
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 ئوأنو يمتمك قدره عالية عمى إقناع األخرين بأفكاره وآرا النتائج األخالقية والمينية لمقرارات التي يصدرىا،  بالقوة والثقة بالنفس، ، كما

 المختمفة.

 أبعاد القيادة التحويمية 

 نموذجًا ألبعاد القيادة التحويمية ومكوناتيا، يتضمن أربعة أبعاد وىي:  (12)(Bass, & Avolio, 1994طور كل من باس وأفوليو )

 ( التأثير المثالي Idealized influence والتي :) ًلمسموكيات   تيتم بصفة أساسية بتطوير رؤية جديدة تعتبر نموذجًا قويا

يجابية ألتباعيم، فالقائد إوالمثل المشتركة، وذلك كون القادة التحويميين يمارسون مجموعة من السموكيات،  تجعميم نماذج 

 التحويمي يحظى باحترام وتقدير التابعين لو.

 ( الدافعية اإللياميةInspirational motivation  أو الحفز اإلليامي، ويركز ىذا البعد عمى السموكيات التي يتبعيا :)

الحماسة، ويدفع القائد اتباعو و من خالل الدافعية  دالقائد، حيث تثير في المرؤوسين حب التحدي واستثارة روح الفريق الواح

 .المشتركة بيدف تطويرىا  لممشاركة في تصور األوضاع المستقبمية لممؤسسة التربوية واألىداف والرؤى

 ( االستثارة الفكريةIntellectual stimulation:) فراد التفكيرية والتحميمية، ألوتعني قدرة المسؤول عمى استثارة جيود ا

لتكون جيودًا إبداعية ىادفة، وقدرتو في جعل مرؤوسيو يعالجون المشكالت السابقة بطرق متطورة، وتعميميم النظر إلى 

 بوصفيا مشكالت تحتاج إلى حمول منطقية ليا، وىذا يشجع عمى اإلبداع واالبتكار.الصعوبات، 

  (االعتبارية الفرديةIndividualized consideration ويقصد بيا مدى اىتمام المدير باألفراد عمى المستوى الفردي :)

يمبي حاجاتيم الشخصية، ويستمع  واحتراميم، من خالل مراعاة الفروق الفردية بينيم، والتعامل معيم بكل وضوح، فيو

رشادىم لتحقيق المزيد من  إلييم، كما أنو ييتم  بإنجازاتيم بشكل كبير، وكذلك اىتمامو بحاجاتيم الخاصة، وكذلك تدريبيم وا 

 النمو والتطور بحسب الظروف المتاحة لديو.

 لمقيادة التحويمية وىي :أن ىناك أربعة أبعاد  إلى (13) (Bass & Riggio,2006 )يرى باس وراجيو       

  ظيار الشعور ا  أن القادة التحويميون الذين يعربون عن ثقتيم في الرؤية التنظيمية ومخاطر التعامل مع األتباع ، و

ظيار مستويات عالية من السموك ا خالقي، والتأكيد عمى اإلنجاز، وتجنب إساءة استخدام السمطة لدى ألباألىداف، وا 

 القدرة عمى غرس الثقة في األعضاء التنظيميين، وتعزيز التعاون مع اآلخرين.ىؤالء القادة ، من خالل 

 .أن القادة التحويميون يكون لدييم رؤية تنظيمية ممتزمة. ويوصمون رؤية واضحة لممستقبل، ويتحدثون بتفاؤل وحماس 



5 

 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين

 عادة النظر في يشجع القادة التحويميون أتباعيم عمى تجريب مناىج جديدة، وذلك من خالل استخدام التحف يز الفكري وا 
عادة تشكيل المشكالت إليجاد حمول مالئمة.  الفرضيات الحالية، وا 

  يكون االعتبار الفردي عندما يكون القادة التحويميون عالقات شخصية مع االتباع، ويظيرون الثقة والدعم، وينظرون في
 مياراتيم، وقدراتيم، واحتياجاتيم، ويظيرون التقدير لمعمميم.

  نفس السياق يشير ليثود وسن وفي(Leithwood and Sun, 2012) (14) بعاد لمقيادة التحويمية أللى مجموعة من اإ

 وتتمثل بــــــــ: 

   .تحديد االتجاىات، ووضع رؤية مشتركة، وتشجيع قبول مجموعة أىداف والتواصل توقعات عالية  

  يا السموكيات والمعتقدات والقيمتقديم الدعم الفردي والتحفيز الفكري، كذلك النمذجة قيمت. 

  إعادة تصميم التنظيم وذلك من خالل من الممارسات التي تركز عمى تعزيز ثقافة المدرسة، وبناء اليياكل التي تسمح

شراك أولياء األمور و المجتمع األوسع.    التعاون وا 

 ير البيئة التعميمية الداعمة لممعممين وأنشطة تحسين البرنامج التعميمي ، وذلك من خالل عممية التوظيف في البرنامج، وتوف

 الرصد المدارس.  

 ميام القيادة التحويمية 

 : العديد من الميام لمقيادة  التحويمية وتشمل (15)(Leihwood,1992)حيث يحدد لييود  

  التعاوني والجماعي، تطوير مستوى األداء لدى العاممين، وتحسين قدراتيم ومياراتيم بشكل مستمر، وتشجيعيم عمى العمل

لمتقميل من العزلة المينية لدييم، وتدعم كذلك المتغيرات  الثقافية واالجتماعية، ووضع معايير موضوعية لقياس أداء 

 العاممين، وترسخ  قيم الثقافة المينية لدييم.

  ًألنشطة المالئمة،  وبذل جيود ابتكاريو لممشكالت التي تواجييم، وتحفزىم عمى االنخراط في ا تجعل العاممين يقدمون حموال

 .إضافية لتحقيق رسالة المؤسسة وأىدافيا

  ،تشرك العاممين في صياغة األىداف المستقبمية لممؤسسة ، وتنمي لدييم ميارات التفكير اإلبداعي لتقديم حمول متعددة

 .مإلنجاز األىداف المرجوة وتجنبيم االلتزام بالحمول البدائية أو التسرع في إصدار األحكا

  واسعة سيمة التحقق  ليو المسؤوليات والصالحيات المختمفة ، وتضع أماميم آماالً إحد ، تستد اتسيم في تشكيل فريق عمل و

  .عمى اإلبداع والتميز باعثاً  تعاونياً  وترسخ مناخاً 
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  وتقيم دورات تقدم توضيحات مفصمة لواجبات وميمات جميع العاممين بالمنظمة وتشركيم في صنع القرارات التنظيمية

 تدريبية، لتنمية ميوليم وقدراتيم اإلبداعية المختمفة.

 معرفة حاجات العاممين وتسعى لتوفيرىا إلشباعيا، وتستجيب لحاجات المجتمع المحمي دائمة التغيير. 

جنبية الذي ألمنيا وا ،إذ كشف مسح الدراسات السابقة العربيةوقد أجريت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع القيادة التحويمية 

ألىم الدراسات التي تم  في الدراسات التي تناولت موضوع القيادة التحويمية   وفيما يمي عرضاً  ةقامت بو الباحثة أن ىناك ندر 

 خر ثالثة  سنوات فقط .آقدم حيث تم التركيز عمى الدراسات التي تمت خالل أللى اإحدث أللييا مرتبة من اإالتوصل 

إلى التعرف عمى العالقة  بين قيادة المدرسة التحويمية، المعمم  (16) (Stefan & Olivera ,2016)يفن والويفارا ىدفت دراسة ست

لى إفي المدارس الثانوية الدائمة في صربيا، وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة  ( معمماً 120والكفاءة الذاتية، تكونت عينة الدراسة من )

أن القيادة التحويمية بشكل  قيادة المدرسة التحويمية والمعمم و الكفاءة الذاتية. كما أشارت النتائج أيضاً أن ىناك عالقة إيجابية بين 

 . فردي تركز عمى تفسير الكفاءة الجماعية لممعممين

لى التعرف عمى العالقة بين تصورات المعممين إ(17)(Troy, Michelle & John ,2016)توري ويشيل وجون   ىدفت دراسةو 

يمثمون  ( معمماً  399درجة التي يعرض بيا المدير عوامل القيادة التحويمية والمناخ المدرسي المتصورة. تكونت عينة الدراسة من ) لم

خمس مدارس ثانوية في مدرسة، حي الحضرية الكبيرة في جنوب شرق تكساس، تم إعطاء القيادة استبيان متعددة العوامل لتقييم لو 

و رئيس القيادة  التحويمية والتنظيمية، أشارت نتائج الدراسة  إلى أن ىناك عالقة قويو بين القيادة التحويمية أو ليا أصل من حيث كون

 وعناصر المناخ المدرسي.

إلى التعرف عن درجة تطبيق مديري المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة لمقيادة التحويمية  (11)(2016شمش)وىدفت دراسة 

ومعممو ،  وقد أشارت  النتائج إلى  أن درجة ممارسة مديري المدارس  ( معمماً 200نظر معممييم ، تكونت عينة الدراسة )من وجية 

إلى عدم وجود فروق  شارات النتائج أيضاً ألمقيادة التحويمية في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة كانت مرتفعة عمى الدرجة الكمية، ، و 

 (ارسة المدراء  لمقيادة التحويمية تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة، عدد الدوراتفي استجابة المعممين لمم

عمى الدرجة الكمية، باستثناء بعد االنضباط الوظيفي المتعمق بالمؤىل العممي فكانت الفروق لصالح من ىم فوق البكالوريوس، وبعد 

 سنوات. ( 10-5تيم بين )االعتبار الشخصي وكانت الفروق لصالح من خبر 
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التربية الخاصة  في  مراكزدرجة ممارسة القيادة التحويمية لدى  مديري  لى التعرف عمى إ (18)(2016القرعان )ىدفت دراسة  

في محافظة الكرك وعددىم يتمثل مجتمع الدراسة بجميع معممي مراكز التربية الخاصة  محافظة الكرك من وجية نظر المعممين .

لى أن ىناك مستوى متوسط لدرجة إشارت نتائج الدراسة أوقد  ، المنيج الوصفي التحميميتم استخدام ومعممو ،  مماً ( مع180)

فروق وجود ، وكذلك ممارسة مديري مدارس التربية الخاصة في محافظة الكرك لمقيادة التحويمية ، في كافة المجاالت والمجاالت ككل

ممارسة مديري مدارس التربية الخاصة في محافظة الكرك لمقيادة التحويمية  ( فيα≤0.05)عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائية

 .ولصالح الذكور، من وجية نظر المعممين تعزى لمجنس

 .التحويمية لمقيادة الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة التعرف عمى  إلى (19)(2014سميرات ومقابمة )دراسة   ىدفتو  

وقد  .ردنألومعممًة، تم اختيارىم  من مدارس القطاع الخاص في محافظة عمان في ا معمماً  ( 324 ) من  الدراسة  تكونت عينة

 من التحويمية لمقيادة عمان العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجةإلى أن ىذه الدراسة   نتائج  شارتأ

 ممارسة درجة في إحصائية داللة ذات فروق وجود لى عدمإأشارت النتائج  ، وكذلكمتوسطة بدرجة كانت معممييم  نظر وجية

 .العممي والمؤىل والجنس، التدريسية، لمخبرة تعزى   معممييم نظر وجية من التحويمية لمقيادة الثانوية المدارس مديري

 الكويت ألنماط دولة في االبتدائية المدارس مديرات ممارسة عمى مستوى التعرف فقد ىدفت إلى (20)(2014الجعمي )ما دراسة أ 

شارت وأ، معممة   (36) تكونت عينة ىذه الدراسة عمى عممين، عن المعممات برضا وعالقتيا والمتساىل، قيادة التحويمية والتبادليةال

قيادة ال ألنماط المعممات نظر وجية الكويت من دولة في االبتدائية المدارس مديرات ممارسة مستوىإلى أن  الدراسة نتائج ىذه 

 التحويمية كان متوسطا.

لى التعرف عمى مستوى  القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس الحكومية وعالقتيا باالنتماء إ (21)(2014كنعان )وىدفت دراسة   

شارت نتائج ىذه أ( ، وقد 565الميني من وجية نظر المعممين في محافظات شمال فمسطين ، اشتممت  عينة ىذه الدراسة عمى ) 

حصائية في إكانت بدرجة مرتفعة ، وكذلك وجود فروق ذات داللة ن درجة توفر سمات القيادة التحويمية لدى المدراء ألى إالدراسة 

فراد العينة لتوفر سمات القيادة التحويمية لدى المدراء تعزى لمجنس ولصالح المعممين الذكور، ولمتغير المؤىل العممي أدرجة تقدير 

 سنوات .  5ل من قأعمى من البكالوريوس ، ولمتغير الخبرة ولصالح أولصالح  الحاصمين عمى مؤىل عممي 

لى التعرف عمى عالقـة نمطـي القيادتين التحويمية والتبادلية لمديري المدارس الثانوية في دولة إ (22)(2013الرفاعي )ىدفت دراسة 

 العشوائية ( معممــًا ومعممــة تـم اختيارىم بالطريقة الطبقية370الكويت بتمكين المعممين مـن وجيـة نظـرىم، تكونت عينـة الدراسة مــن )
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قيادة التحويمية كان الن مسـتوى ممارسـة مـديري المــدارس الثانوية فـي دولـة الكويت لنمطـ  أ لىإلنسبية. وأشارت نتــائج الدراسة ا

  .متوسطًا من وجية نظر المعممين، كان مستوى تمكين معممي المدارس الثانوية في دولة الكويت متوسطًا من وجية نظر المعممين

قيادة التحويمية لدى مدراء المدارس من وجية نظر اللى التعرف عمى درجة ممارسة إ (23) (Blyer,2012)دراسة بمير ىدفت

من مجموعة من  ةومدرس اً (  مدرس 30)  منعمال اإلدارية اليومية، تكونت عينة ىذه الدراسة ألالمعممين، وذلك خالل ممارستيم ا

ن درجة استخدام مدراء المدارس ألى إشارت نتائج ىذه الدراسة أمنيج الدراسة النوعية،  المدارس في اسطنبول ، استخدمت الدراسة

 . لمقيادة التحويمية كان مرتفعاً 

ويتضح مما سبق أن ىذه الدراسة تتشابو مع ما سبق عرضو من الدراسات السابقة،  من حيث تناوليا  لمفيوم القيادة التحويمية  

و الخاصة ، وذلك من وجية نظر المعممين عمى البيئتين العربية واالجنبية،  أودرجتو لدى مديري ومديرات المدارس سواء الحكومية 

 (17)(Troy, Michelle & John ,2016)ودراسة توري ويشيل وجون ،(16) (Stefan & Olivera ,2016)ستيفن والويفارا كدراسة 

 ،(20)(2014الجعمي )دراسة  ،(19)(2014سميرات ومقابمة )دراسة ،و  (18)(2016القرعان )، ودراسة  (11)(2016شمش )ودراسة 

وقد تم االستفادة من تمك الدراسات سواء العربية   (Blyer,2012)(23)، (22)(2013الرفاعي )دراسة ، و (21)(2014كنعان )دراسة و 

م االجنبية في إعداد اإلطار النظري ، وبناء أدوات الدراسة ، وكذلك تفسير النتائج، وقد اختمفت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أ

 الدراسة وىي من إعداد الباحثة .داة  التي تم تطبيقيا عمى عينة ألن الدراسة ، وكذلك متغيراتيا، وامن حيث مكا

ر ونظرًا لمدور الكبير  الذي تمعبو اإلدارة المدرسية في تمبية متطمبات العممية التعميمية،  وتحقيق أىدافيا المرجوة، وما يقوم بو مدي

توى ىذا الدور الذي المدرسة من دور ميم كقائد تربوي مبدع في سبيل تحقيق ىذه الغاية، فقد جاءت رغبة الباحثة بالتعرف إلى مس

يقوم بو مديرو المدارس ومديراتيا، وتحديدًا في منطقة بريده  التي تعد من أبرز المناطق في منطقة القصيم والتي تتميز بنسبة عالية 

 من المتعممين وحممة الشيادات الجامعية بمختمف درجاتيا. 

 مشكمة الدراسة

ىمية كبيرة عمى مخرجات المؤسسات التعميمية، والكوادر البشرية أقيادة التحويمية من المواضيع اليامة ، لما لو من ال يعد موضوع   

من العاممين فييا، حيث تواجو إدارات المدارس الكثير من المشكالت والقضايا اليامة ، والتي تستوجب منيم ضرورة التفكير بإيجاد 

دارية لممؤسسات إلىم مقومات العممية اأمواجية التحديات، حيث تعتبر لمقيادة التحويمية من حمول مالئمة  لتمك المشكالت،  و 

شخصية المرؤوسين، كان ال بد من دراسة بداع لدى إلالتحويمية في تنمية المدور الكبير الذي تمعبو القيادة  ونظراً  التعميمية المختمفة ،
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كون القيادة التحويمية من األنماط القيادية القادرة عمى تحفيز العاممين، واستثارة واقع ىذه القيادة في الميدان التربوي خصوصًا، 

 دافعيتيم، واالرتقاء بمستوى األداء لدييم. والميدان التربوي في المممكة العربية السعودية  بحاجة ماسة لمثل ىذه القيادات  ورفدىا،

المؤسسات التعميمية  المختمفة   فقد تبمورت  مشكمة  الدراسة  بإثارة التساؤل ونتيجة لقصور اإلدراك بأىمية القيادة  التحويمية  في  

 الرئيس اآلتي:

من وجية نظر المعممين والمعممات ومديرات المدارس الحكومية في محافظة عنيزه  مديريلدى ما درجة ممارسة القيادة التحويمية 

 العاممين فييا؟

 أسئمة الدراسة

 لإلجابة عن األسئمة اآلتية:تسعى ىذه الدراسة   

( بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول درجة القيادة التحويمية لدى مديري =α0.05ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية ) .1

 ومديرات المدارس الحكومية في محافظة عنيزه تعزى لمتغير الجنس، والمؤىل العممي، والخبرة؟

 أىمية الدراسة

 :  فيما يميتكمن أىمية الدراسة 

  لدى  تعد ىذه الدراسة في حدود عمم الباحثة من الدراسات األوائل في منطقة القصيم، والتي تناولت موضوع القيادة التحويمية

من وجية نظر المعممين والمعممات العاممين فييا؟ ، إذ أنيا ستشكل  مديري ومديرات المدارس الحكومية في منطقة القصيم

 نقطة انطالق نحو دراسات محمية أخرى في مناطق أخرى من المممكة العربية السعودية ومقارنتيا بالدراسة الحالية.

 لقيادة التحويمية، المتوفرة يتوقع أن تقدم ىذه الدراسة معمومات عمى قدر من األىمية لمقادة التربويين، فيما يتعمق بسمات ا

 لدى مديري المدارس التابعة محافظة عنيزه ومديراتيا.

  يعتبر مفيوم القيادة التحويمية من  المواضيع  اليامة الحديثة، التـي حظيت باىتمام كبير من قبل الباحثين في مجال العموم

 التربوية. 

 ار إيجابية في تطوير  كفاءة العاممين في المؤسسات الحكومية يعتبر موضوع القيادة التحويمية من المواضيع التي ليا آث

 والخاصة  .

 . تزويد المكتبة العربية بأدب نظري حول موضوع  القيادة التحويمية لدى القادة التربويين 
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 أىداف الدراسة

 سعت الدراسة الى تحقيق االىداف التالية :  

  من وجية نظر  مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة عنيزه جة ممارسة القيادة التحويمية لدىالتعرف عمى در

 المعممين والمعممات العاممين فييا؟

  مديري ومديرات  جة ممارسة القيادة التحويمية لدىالتعرف عمى اثر متغيرات )الجنس ،المؤىل العممي ، الخبرة ( في در

 من وجية نظر المعممين والمعممات العاممين فييا. المدارس الحكومية في محافظة عنيزه

 التعريفات المفاىمية و اإلجرائية 

  القيادة التحويمية بانيا القيادة التي تساعد عمى إعـادة النظر في الرؤية المتعمقة باألفراد،  تعرف : القيادة التحويميو

ىدافيم أبناء النظم والقواعد العامة التي تسيم في تحقيق  وميماتيم وأدوارىم ، وتعمل عمى تجديد التزاميم ، وتـسعى إلعادة 

 (Roberts, 1985)(24) . و غاياتيم

  عدادىا ليذا الغرض .إنو استجابة المفحوصين عمى مقياس القيادة التحويمية التي تم أب جرائياً إوتعرف 

 : دارة المدرسة من خالل إيمثل كل من مدير ومديرة المدرسة  القائد الميداني الذي يعمل عمى  مدير ومديرة المدرسة

المممكة العربية  في منطقة القصيم فييجابي، وذلك ا  التخطيط  والتنسيق  والتوجيو  المبرمج، ضمن مناخ  فاعل و 

 السعودية. 

  : التعميم ، عمى الطمبة داخل الغرفة الصفية وخارجيا.المدرس لممقررات المقررة من وزارة  وىو/ىيالمعمم والمعممة 

 منيج البحث

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي من خالل وصف الظاىرة واإلجابة عن التساؤالت و تحميل البيانات المجمعة وتفسيرىا 

 لموصول إلى استنتاجات منطقيو لمدراسة    .

 عينة الدراسة  

، 1438-1437المعممين والمعممات العاممين في مدارس محافظة عنيزه منطقة  القصيم لمعام الدراسي تكونت عينة الدراسة من 

مير سمطان بن عبد العزيز، الحويطر، سعيد بن زيد، مجمع ألمير نايف بن عبد العزيز،  ابن عثيمين، األوىي مدارس الذكور : )ا
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ولى بالمطار، الثانية بام شان، الثالثة ألناث: ) اإلالروغاني، والفتح( ، مدارس االفاخرية، قرطبة، ابن سعدي ،الشبيمي، العامة، 

بالقادسيو، الرابعة بالخالديو، السابعو بحي الممك خالد، العاشرة بالوسطى(  ةباليدا، الخامسة بالفاخرية، الثالثة عشر بالفاخرية، التاسع

( مدرسو، الجدول التالي يوضح التكرارات 22، من )م بطريقة عشوائية، ( معممًا و معممة حيث تم اختيارى 300والبالغ عددىم )

 والنسب المئوية.

 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية: 1جدول              

 النسبة التكرار الفئات 

 الجنس
 46.7 140 ذكر
 53.3 160 أنثى

 الخبرة
 59.3 178 سنوات فأقل 10من 

 40.7 122 سنوات 10أكثر من 
 100.0 300 المجموع 

 
 الدراسة أداة
 والدراسات  النظري، دبألا مراجعة  تشمل والتي الخطوات من  العديد  خالل من  التحويمية القيادة  مقياس بتصميم  الباحثة قامت  

 معممييم. خالل من يمصالق منطقة في المدارس ومديرات مديري لدى التحويمية القيادة ممارسة مدى لتحديد وذلك ، السابقة

عضاء ىيئة التدريس في جامعة القصيم،  والمتخصصين في ألمتحقق من صدق المقياس، تم عرضو عمى مجموعة من  :الصدق

، ومدى وضوح صياغة العبارات ، إلبداء رأييم  حول مدى صالحية تطبيق أداة الدراسة،  (11) وعددىمالعموم التربوية والنفسية 

الطفيفة  وقد حازت جميع الفقرات عمى اتفاق  .متيا، وقد أشارت نتائج التحكيم إلى إمكانية تطبيقو مع إجراء بعض التعديالت ءومال

، وبذلك تكون األداة  رة( فق 30وبواقع ) تكون من خمس مجاالت  ةداألصبحت اأحيث % من نسبة المحكمين ، 90أكثر من 

 صالحة لمقياس.

الستخراج دالالت صدق البناء لممقياس، استخرجت معامالت ارتباط فقرات المقياس مع الدرجة الكمية في عينة  صدق البناء:

كل فقرة  ارتباطحيث تم تحميل فقرات المقياس وحساب معامل ، ة ومعمم اً معمم (30تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة 

داللة لمصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة ىنا يمثل  االرتباطمن الفقرات، حيث أن معامل 

والدرجة الكمية من جية أخرى، وقد تراوحت  مجال، وبين كل بالمجال التي تنتمي إليوالكمية من جية، وبين كل فقرة وبين ارتباطيا 

 .والجدول التالي يبين ذلك (0.80-0.32لمجال )ومع ا ،(0.63-0.030)بين  مامع األداة ككل معامالت ارتباط الفقرات 
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 التي تنتمي إليو والمجال:معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية  2جدول

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1 .66** .53** 11 .48** .31* 21 .64** .44** 
2 .79** .48** 12 .45** .38**  22 .64** .59** 
3 .65** .62** 13 .42** .33* 23 .42** .33* 
4 .75** .58** 14 .56** .46** 24 .56** .46** 
5 .51** .42** 15 .53** .40** 25 .57** .45** 
6 .58** .54** 16 .54** .43** 26 .57** .45** 
7 .80** .62** 17 .53** .30* 27 .58** .49** 
8 .67** .54** 18 .68** .38** 28 .80** .62** 
9 .70** .63** 19 .62** .50** 29 .67** .54** 

10 .60** .32* 20 .72** .60** 30 .53** .42** 
 (.0.05عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً  *          
 (.0.01عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً  **          

 . لك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات، ولذودالة إحصائياً  وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة

 عضيا والدرجة الكميةبب المجاالتمعامالت االرتباط بين :  3جدول 

  
التأثير 
 المثالي

 التحفيز
االستثارة 
 الفكرية

االعتبارات 
 الفردية

 التمكين 
 الكمي

      1 التأثير المثالي
     1 **459. التحفيز

    1 **388. **424. االستثارة الفكرية
االعتبارات 

 الفردية
.354** .425** .343* 1   

  1 **510. **566. *299. **471. التمكين
 1 **881. **798. **882. **774. **726. الكمي

 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *          
 (.0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **          
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 ثبات أداة الدراسة

عادة االختبار )لمتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق  عادة تطبيقو بعد test-retestبطريقة االختبار وا  ( بتطبيق المقياس، وا 

، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين  ةومعمم ( معمماً 30أسبوعين عمى مجموعة من خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 تقديراتيم في المرتين.

( يبين معامل االتساق الداخمي 4لداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم )وتم أيضًا حساب معامل الثبات بطريقة االتساق ا

 وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت واألداة ككل واعتبرت ىذه القيم مالئمة لغايات ىذه الدراسة.

 الكميةمعامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممجاالت والدرجة :  4جدول 

 االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال
 0.76 0.85 التأثير المثالي
 0.72 0.90 التحفيز

 0.75 0.84 االستثارة الفكرية
 0.77 0.87 االعتبارات الفردية

 0.71 0.86 التمكين
 0.85 0.89 الكمي

 

  اإلحصائية المعالجة

 لمعالجة البيانات إحصائيا بما يحقق أىداف ىذه الدراسة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية : 

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات. 

 ت اختبار T-test).. ) 

 االحادي التباين تحميل (One Way ANOVA.))  

 . اختبار شيفيو 

 التالية: يتبع البحث الحالي اإلجراءات إجراءات البحث :

 دب النظري والدراسات السابقة سواء كانت العربية او األجنبية المتعمقة بموضوع  القيادة التحويمية . ألمراجعة ا 

 ساتذة الجامعات إلبداء المالحظات واالقتراحات, وذلك أمن المحكمين من  ةبناء المقياس وعرضو  عمى مجموع

جراء التعديالت المطموبة.  لغايات وا 

  لممقياس النيائي  لمقيادة التحويمية.التوصل 
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 . اختيار عينة البحث من معممي ومعممات المدارس الحكومية في منطقة القصيم 

 .تطبيق أداة الدراسة عمى العينة المستيدفة 

 جراء التحميل ا  حصائي ؛ لمتأكد من مدى صحة الفروض، وعرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.إلجمع البيانات، وا 

 من التوصيات والمقترحات . وضع مجموعة 

 ول: "ما مستوى القيادة التحويمية  لدى مديري ومديرات المدارس في محافظة عنيزه ؟"ألالسؤال ا

داري لدى مديري ومديرات إلبداع اإلالمعيارية لمستوى الإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. محافظة عنيزه ،

 لدى مديري ومديرات المدارس  القيادة التحويميةلمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 5جدول 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابيةفي محافظة عنيزه  

 المجال الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 639. 3.79 المثاليالتأثير  1 1
 مرتفع 619. 3.77 التحفيز 4 2
 متوسط 660. 3.65 االستثارة الفكرية 5 3
 متوسط 814. 3.59 االعتبارات الفردية 3 4
 متوسط 632. 3.46 التمكين 2 5
 متوسط 502. 3.65 الكمي - -
بأعمى في المرتبة األولى التأثير المثالي  حيث جاء، (3.79-3.46المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 5يبين الجدول )

لمقيادة (، وبمغ المتوسط الحسابي 3.46في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ )التمكين ، بينما جاءت (3.79)متوسط حسابي بمغ 

 (. حيث جاء مستوى القيادة التحويمية متوسط.3.65) ككل التحويمية

إلى مقبول في ىذا المجال، وذلك نظرًا  عمى مستوى متوسط في القيادة التحويمية، تعتبر مؤشرويعتبر حصول عينة الدراسة      

تطوير اإلداري المبرمج ، ووجود برامج التدريب المالئمة،  التي يخضع ليا مديري ومديرات المدارس في المممكة العربية السعودية ال

، كذلك وجود النموذج اإلداري المالئم  لدييم في تعامميم مع المعممين في المدارس، خاصة مع بشكل عام ، والقصيم بشكل خاص

 ساليب الحصول عمى المعارف،  وتوفر مصادرىا المتعددة والتي تعمل عمى ارتفاع مستوى القيادة التحويمية  لدييم. ويمكنأتطور 

والتي تساعد عمى المعممين والفنيين  مستويات قياسلومديرات المدارس  مديري التي يستخدميا التقويم إلى أساليب يضاً أذلك  تفسير

 بداع والتطور .إلالكثير من األفكار التي تتسم بانتاج إ
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يضًا إلى الحصيمة المعرفية لدى  مديري ومديرات المدارس باألساليب اإلدارية الحديثة ، والوسائل أويمكن تفسير ىذه النتيجة   

ساليب الحديثة في حل المشكالت ألدارة المدرسية الحديثة، والتي من ضمنيا استخدام اإلفي ا دارية  الواقعية،والممارسات اإل الطرقو 

 زمات .دارة األا  و 

لى أن إي أشارت نتائجيا ، والت (16) (Stefan & Olivera ,2016)را ستيفن والويفاذه الدراسة ونتائج دراسة كل من وتتفق نتائج ى

 توري ويشيل وجون  بين قيادة المدرسة التحويمية والمعمم و الكفاءة الذاتية، وكذلك دراسةىناك عالقة إيجابية 

  (Troy, Michelle & John ,2016)(17)  والتي  أشارت نتائجيا إلى أن ىناك عالقة قويو بين القيادة التحويمية وعناصر المناخ

، ودراسة  (20)(2014الجمعي)ودراسة  (19)(2014سميرات ومقابمة )ودراسة  (18)(2016القرعان)المدرسي، وكذلك نتائج دراسة 

وتختمف   .والتي أشارت نتائجيا إلى أن ىناك مستوى متوسط لدرجة ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية ، (22)(2013الرفاعي )

وقد  Blyer,2012 (23)))بمير ، ودراسة  (21)(2014كنعان )، ودراسة (1)(2016شمش)دراسة نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة كل 

 أشارت  نتائجيا إلى  أن درجة ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية كانت مرتفعة عمى الدرجة الكمية.

( في مستوى القيادة التحويمية  لدى مديري a  =0.05حصائية عند مستوى الداللة )إالسؤال الثاني: " ىل توجد فروق ذات داللة 

 ت المدارس في محافظة عنيزة  تعزى لمتغري الجنس والخبرة ؟"ومديرا

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى القيادة التحويمية  لدى مديري ومديرات 

 .المدارس في محافظة عنيزة حسب متغيري الجنس والخبرة، والجدول أدناه يوضح ذلك

داري القيادة التحويمية  لدى مديري ومديرات المدارس في محافظة إلبداع اإلالمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية:  6جدول 
 حسب متغيري الجنس والخبرةعنيزه 

 
 التحفيز التأثير المثالي  

االستثارة 
 الفكرية

االعتبارات 
 الفردية

 ككل التمكين

 رــــــــــــــــذك الجنس 
 

 3.66 3.62 3.79 3.61 3.41 3.83 س
 525. 671. 577. 799. 650. 607. ع

 3.65 3.68 3.76 3.56 3.49 3.75 س ىــــــــــــــــنثأ
 483. 651. 654. 828. 615. 665. ع

 3.65 3.68 3.74 3.64 3.41 3.73 س سنوات فأقل 10 من الخبرة 
 548. 665. 690. 834. 673. 676. ع

 3.67 3.60 3.82 3.51 3.52 3.87 س سنوات 10اكثر من 
 429. 651. 495. 781. 563. 572. ع

 س= المتوسط الحسابي    ع=االنحراف المعياري -
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داري لدى مديري ومديرات إلبداع اإلالمستوى ( تباينًا ظاىريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6يبين الجدول ) 

 .متغيري الجنس والخبرةبسبب اختالف فئات  المدارس في محافظة عنيزه 

( 7ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين الثنائي المتعدد عمى المجاالت جدول )

 (.8وتحميل التباين الثنائي لألداة ككل جدول )

 المجاالت الجنس والخبرة عمى ألثرالثنائي المتعدد  تحميل التباين  :7جدول

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 الجنس 
 030.ىوتمنج=

 127.ح=

 419. 655. 265. 1 265. التاثير المثالي
 191. 1.714 680. 1 680. التحفيز

 474. 515. 340. 1 340. االستثارة الفكرية
 831. 045. 017. 1 017. االعتبارات الفردية

 510. 434. 189. 1 189. التمكين
 الخبرة 

 053.ىوتمنج=
 010.ح=

 071. 3.278 1.327 1 1.327 ثير المثاليأالت
 088. 2.921 1.158 1 1.158 التحفيز

 166. 1.931 1.277 1 1.277 االستثارة الفكرية
 316. 1.011 388. 1 388. االعتبارات الفردية

 305. 1.054 459. 1 459. التمكين
   405. 297 120.253 التاثير المثالي الخطأ

   396. 297 117.751 التحفيز
   662. 297 196.491 االستثارة الفكرية
   384. 297 113.960 االعتبارات الفردية

   435. 297 129.319 التمكين
    299 122.019 التاثير المثالي الكمي

    299 119.394 التحفيز
    299 197.969 االستثارة الفكرية
    299 114.393 االعتبارات الفردية

    299 130.051 التمكين
 ( اآلتي:7)يتبين من الجدول  

  عدم( وجود فروق ذات داللة إحصائيةa  =0.05 تعزى ألثر )المجاالتفي جميع  الجنس 

  عدم( وجود فروق ذات داللة إحصائيةa  =0.05 تعزى ألثر )المجاالتفي جميع  الخبرة                     
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 الدرجة الكمية عمى الجنس والخبرة ألثرالثنائي  تحميل التباين :  8جدول 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 977. 001. 000. 1 000. الجنس
 701. 148. 038. 1 038. الخبرة
   254. 297 75.405 الخطأ
    299 75.443 الكمي

 ( اآلتي:8يتبين من الجدول )

  عدم و( جود فروق ذات داللة إحصائيةa =0.05 تعزى ألثر ) حصائية إوبداللة  0.001الجنس، حيث بمغت قيمة ف

 .0.977بمغت 

  عدم و( جود فروق ذات داللة إحصائيةa  =0.05 تعزى ألثر ) حصائية إوبداللة  0.148الخبرة، حيث بمغت قيمة ف

 .0.701بمغت 

تعزى لمجنس المعممين والمعممات فقد تعزى إلى الدرجة التي يتمتع بيا مديري  حصائياً إعدم وجود فروق دالو ويمكن تفسير 

دارة المدرسية المدرسية ، واتقانو متطمبات إلساليب وكفايات واىتمام باأومديرات مراكز التربية الخاصة في منطقة القصيم ، من 

التي يخضع ليا مديري ومديرات مراكز التربية في كيفية  لى البرامج التدريبية،إدارة الحديثة  ومتطمبات الجودة،  باإلضافة إلا

يكون ىناك اختالف بين  أالالتعامل مع المعممين والمعممات، حيث تكون لمطرفين بنفس األسموب، وبالتالي من الطبيعي 

    المعممين والمعممات  .

لمديري المدارس أن الخبرة العممية  لمخبرة لكون  ذلكحصائية تعزى إأما فيما يتعمق بالخبرة حيث يعزى عدم وجود فروق ذات داللة  

وبالتالي  دارة ،إلو دورات متقدمة في اأدارة إلنظمة كالحصول عمى مؤىل في اأسس و أحيث ان اختيار المدراء يتم من خالل  ةكبير 

إلى التعامل والعمل بروح الفريق  ييدف القيادة التحويمية إضافًة إلى أن موضوع   ،ةنظمة المتبعة داخل جميع المدارس واحدألن اإف

تطبيقيا ميما كانت الخبرة  مدراء المدارسالسيل عمى  من، القيادة التحويمية، إضافًة إلى أن أبعاد  ميما اختمفت سنوات الخبرة الواحد

حيث يعمل المدراء عمى  تفويض  اتخاذ القرار  لممعممين في الصفوف األمامية،  لكي يمكن تمكينيم لالستجابة  ،المدرسية لدييم 

بصورة مباشرة لمشكمة الطمبة وحميا، وكذلك  ومشاكميم واحتياجاتيم ، حيث  فكرة التفويض  تتطمب التخمي عن النموذج التقميدي 

سمفنا سابقًا تعطى لجميع المديرين أكذلك البرامج التدريبية كما تؤمن بالمشاركة والتشاور، لممدير  الذي يركز عمى التوجيو إلى قيادة 
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بصرف النظر عن سنوات الخبرة لدييم ، وذلك لمتابعة كل ما ىو جديد في عالم اإلدارة ، حيث يتم تزويدىم  ببرامج عديدة حول 

وتتفق     من مختمف الزوايا يم  الالزمة ،  في معالجة المشكالت جيونيا، بحيث يصبح لدياو المواقف الضاغطة التي يو أالقضايا 

شارت نتائجيا  إلى عدم وجود أوالتي  (19)(2014سميرات ومقابمة )، (1)(2016شمش)نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة كل من دراسة 

جنس(. وتختمف  نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة فروق في استجابة المعممين لممارسة المديرين لمقيادة التحويمية  تعزى لمتغيرات )ال

شارت نتائجيا إلى وجود فروق في استجابة المعممين لممارسة المديرين أوالتي  (21)(2014كنعان )دراسة ، (18)(2016القرعان)

 لمقيادة التحويمية  تعزى لمتغيرات )الجنس( ولصالح المعممين الذكور.   

والتي  (19)(2014سميرات ومقابمة )،  (1)(2016شمش)ما في مجال الخبرة فتتفق  نتائج ىذه الدراسة ونتائج دراسة كل من دراسة أ  

إلى عدم وجود فروق في استجابة المعممين لممارسة المديرين لمقيادة النحويمية تعزى لمتغيرات )الخبرة(. وتختمف  شارت نتائجيا أ

إلى وجود فروق في استجابة المعممين لممارسة المديرين  شارت نتائجيا أحيث  (21)(2014كنعان )دراسة ئج نتائج ىذه الدراسة ونتا

   سنوات 5قل من أولصالح الخبرة   لمقيادة التحويمية  تعزى لمتغيرات )الخبرة(

 وصيات ــــــالت

 عمى نتائج ىذه الدراسة توصي الباحثة بما يمي : بناءً 

  مدارس الحكومية الثانوية والمتوسطة لرفع كفائة القيادة التحويمية لدييم .الالعمل عمى تطوير البرامج التدريبية  لدى مدراء 

  إيجاد وصف وظيفي، يعتمد عمى مجموعو من  المفاىيم التربوية الحديثة والمتطورة،  حتى يستطيع مديري ومديرات

 خطاء المينية .ألرار االمدارس التميز في العمل ، والحد من تك

 ن تقوم الجيات المعنية بتقديم المعززات المادية والمعنوية بشكل دوري لإلدارات الفاعمة .أ 

 جراء دراسات مشابية تتناول موضوع القيادة التحويمية ومتغيرات أخرى كحل المشكالت .إ 
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 تقييم كفاءة التشغيل للبنوك التجارية في المملكة العربية السعودية باستخدام نماذج تحليل مغلف البيانات
Evaluating the Operating Efficiency of Commercial Banks in Saudi Arabia Using Data 

Envelopment Analysis ModelS 

 د.ماجد محمد السيد جزر*
 د.طارق حسن محمد األمين*

 ملخص

استهدف هذا البحث تقييم كفاءة التشغيل للبنوك التجارية يف اململكة 
باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات، وذلك من  العربية السعودية

خالل دراسة التغريات املومسية يف كفاءة التشغيل بني البنوك التجارية 
السعودية وفقًا للمدخل الوسيط. ومت جتميع البيانات من خالل القوائم 
املالية املنشورة للبنوك التجارية السعودية ربع السنوية والسنوية عن عام 

 استخدام نوعني رئيسيني لنماذج حتليل مغلف البيانات، . كما مت6102
. ومت اختيار اثنني من املدخالت BCCومنوذج  CCRومها منوذج 

)صايف األصول الثابتة، وودائع العمالء(، واثنني من املخرجات )صايف 
 القروض والسلف، وصايف دخل العمليات(.

ملتوسط العام وتوصل البحث إىل عدد من النتائج اهلامة، حيث جاء ا
%( 69-%62للكفاءة التشغيلية للبنوك باختالف موامسها يف املدى )

، BCC%( وفقًا لنموذج 66-%69، واملدى )CCRوفقًا لنموذج 
املصريف يف اململكة العربية السعودية. وفضاًل عن  النظام مما يشري إىل متانة

ذلك، فقد متت مناقشة النتائج من حيث حتديد كمية الفائض غري 
غري كفء يف املوسم األول والثاين  املستغل يف املدخالت لكل بنك

، وذلك عند تثبيت املخرجات. ومتت 6102والثالث وعند هناية عام 
من حيث حتديد الكميات اليت ميكن تعظيمها يف  مناقشة النتائج أيضاً 

املخرجات لكل بنك يف املوسم األول والثاين والثالث وعند هناية عام 
عند تثبيت املدخالت. ومت تقدمي العديد من التوصيات  ، وذلك6102

لتحسني كفاءة تشغيل البنوك غري الكفؤة وذلك من خالل استغالل 
ها الفائضة من  املدخالت  أو تعظيم  املخرجات مبا هو متاح هلا دموار 

 من خمرجات.
: كفاءة التشغيل، التغريات املومسية، البنوك المصطلحات األساسية

 سلوب حتليل مغلف البيانات، اململكة العربية السعودية.التجارية، أ
_________ 
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*Dr. Tarig Hassan Mohamed Al-Amin 

Abstract 

The objective of this research is to evaluate the 

operating efficiency of commercial banks in Saudi 

Arabia using data envelopment analysis (DEA) 

models, through studing seasonal variations between  

Saudi’s  commercial  banks according to 

intermediation approach. Data was collected from the 

quarterly and yearly financial statements of Saudi’s  

commercial banks of the financial year 2016. CCR and 

BCC models of the DEA were used. Two inputs (Net 

Fixed Assets, Customers Deposits) and two outputs 

(Net Loans & Advances, Net Operating Income) were 

selected.   

Many important results have been extracted; i.e, the 

average operating efficiency of all banks and at all 

seasonal levels ranged between (96%-97%) according 

to CCR model and (97%-99%) according to BCC 

model, which indicates in general the powerfulness of 

Saudi banking system. Moreover, discusions have 

been made to the un-used inputs with the assumption 

of fixing outputs, and maximizing the outputs with 

assumption of fixed inputs for each and every 1
st
, 2

nd
, 

3
rd

 quarter and at the end of the financial year 2016 for 

all the inefficient banks. Moreover, recommendations 

have been made for improving inefficient banks 

during a certain season to be efficient either by 

benfitting from the un-used inputs, or maximizing its 

outputs with the available inputs.    

Keywords: 

Operating Efficiency, Seasonal Variations, 

Commercial Banks, Data Envelopment Analysis 

(DEA), Saudi Arabia. 
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 مقدمة 

، فقد شيد 2016السعودي عن عام  العربي النقد مؤسسة انطالقًا من تحميل  االقتصاد العالمي الذي جاء في تقرير

 وقد تم إرجاع ذلك .2015 عام % في3.4نسبتو  بنمو مقارنةً  2016 عام % في3.1بنسبة  االقتصاد العالمي  نمواً 

. 2016عام  في %1.7 إلى 2015 عام في %2.1 من تراجعت التي ات المتقدمةياالقتصاد نمو إلى التباطؤ في 

 العام عن طفيف نحو عمى مجتمعةً  النامية واالقتصاديات لألسواق الناشئة اإلجمالي المحمي الناتج نمو كما انخفض

 أساسيين، وىما عاممين إلى العالمي النمو . ويرجع تباطؤ 2016عام في %4.1 ليبمغ %4.3 فيو الذي بمغ السابق

االقتصادية والسياسية  السياسات بشأن المتزايدة اليقين عدم وحالة العالمي المستوى واالستثمار عمى التجارة ضعف

 .(1)(2017السعودي،  العربي النقد )مؤسسة

في تحقيق التنمية  مؤثراً  ، والتي تمعب دوراً من القطاعات االقتصادية اليامة في أي دولة بنوكيعتبر قطاع الو 

. ويتكون قطاع (3) (2011، عبدمواله)؛ Al‐Muharrami, 2009(2))) ، وبصفة خاصة في الدول الناميةاالقتصادية

 من البنوك السعودية الوطنية، باإلضافة إلى أربعة عشر فرعاً  عشر بنكاً البنوك في المممكة العربية السعودية من اثنى 

تمثل الجية المشرفة عمى قطاع البنوك في المممكة العربية السعودية في مؤسسة النقد ت. و لمبنوك األجنبية المرخصة

ك الجزيرة، البنك . وتتضمن البنوك السعودية الوطنية البنوك التالية: بنك الرياض، بن)ساما( العربي السعودي

السعودي لالستثمار، البنك األول، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني )ساب(، البنك العربي الوطني، 

 البنك األىمي التجاريو مجموعة سامبا المالية )سامبا(، مصرف الراجحي، بنك البالد، مصرف اإلنماء، 

(http://www.sama.gov.sa)(4).  وتمثل ىذه البنوك الوطنية قطاع المصارف والخدمات المالية المقيدة في

 السوق المالية السعودية. 

كان قطاع المصارف والخدمات المالية أنشط القطاعات في السوق من حيث قيمة األسيم  2016وخالل عام 

% من إجمالي 18.96، تمثل لريامميار  219.35المتداولة، حيث بمغت قيمة األسيم المتداولة ليذا القطاع نحو 

، فقد كان قطاع المصارف 2016قيمة األسيم المتداولة خالل العام. وفيما يتعمق بعدد األسيم المتداولة خالل عام 

مميار سيم،  14.19والخدمات المالية أنشط القطاعات في السوق، حيث بمغ عدد األسيم المتداولة ليذا القطاع نحو 

د األسيم المتداولة خالل العام. أما من حيث عدد الصفقات المنفذة خالل عام % من إجمالي عد20.95تمثل 
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% من 8.42مميون صفقة بنسبة  2.29، فقد جاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنحو 2016

ع المصارف ، فقد جاء قطا2016إجمالي عدد الصفقات المنفذة خالل العام. ومن حيث صافي الدخل السنوي عام 

% إلى إجمالي السوق 45.42مميار لاير بنسبة  43.43والخدمات المالية في المرتبة األولى بصافي دخل قدره نحو 

 .(5)(2016)السوق المالية السعودية، 

 السعودية واصمت تباطؤىا العربية المممكة في الكمي االقتصاد مؤشرات أنالسعودي  العربي النقد مؤسسةذكرت كما 

 عام في %1.7بنسبة  الحقيقي اإلجمالي الناتج المحمي ارتفع فقد .النفط أسعار النخفاض نتيجةً  2016 عام في

 تطورات دفعت. وقد (1)(2017السعودي،  العربي النقد )مؤسسة  2015عام في %4.1 بارتفاع نسبتو مقارنةً  2016

 حيث االقتصادي، وتشجيع التنويع النفط عمى االقتصاد اعتماد لتقميل جادة خطوات التخاذ الكمي الحكومة االقتصاد

كما أضاف تقرير المؤسسة بأنو . 2020ي الوطن التحول وبرنامج 2030ة المممك رؤية بتدشين المممكة حكومة قامت

 أصول نمت فقدسالمتو.  عمى حافظ أنو إال االقتصادي، النمو ببطء المصرفي القطاع نمو تأثر من الرغمعمى 

 من وبالرغم .السابق العام في %4 نسبتة بنمو مقارنةً  ممحوظ بانخفاض أي ،%2.1ة بنسب 2016 عام خالل البنوك

 كما .العام ليذا فقط %1.4 المتعثرة القروض نسبة بمغت حيث مرتفعة ظمت األصول جودة أن إال المتباطئ، النمو

 المالية المالءة وضع لقوة نظًرا األصول في تطور أي مع التعامل من يمّكنو جيد وضع في المصرفي النظام أن

التأكد من سالمة الموقف لمقطاع   تضمن وقد  .العام بنياية% 19.5 المال رأس كفاية نسبة بمغت حيث لممصارف

 ذات محمية اقتصادية مؤشرات إلى باإلضافة الفائدة ألسعار مختمفة فرضيات العام ليذا الجيد( )اختبارات المصرفي

 .السيناريوىات تمك جميع في المالية مالءتو تاثبالمصرفي و  النظام متانة ختباراتتمك اال  نتائج أظيرت حيث صمة،

 يرفع مما األقل المخاطر ذات األصول إلى التحول عمى البنوك تعمل االقتصادي، النمو وتيرة تواضع استمرار معو 

 تزايد في المصرفي النظام سالمة أىمية وتعتبر .االئتمانية تركزاتيا في مبررة غير مخاطر أية واحتواء التحوط من

 رؤية لو تخطط حسبما االقتصادي لمتنويع األجل طويمة استراتيجية تبني فيالمممكة   حكومة تشرع حيث مستمر،

 .(1)(2017السعودي،  العربي النقد )مؤسسة 2030ة المممك
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 مشكمة البحث

أداء  كفاءة لمدول، وبصفة خاصة الدول النامية، فإن قياسنظرا ألىمية الدور الذي تمعبو البنوك في النمو االقتصادي 

. (6)(Al-Tamimi, 2007)البنوك لو أىمية كبيرة بالنسبة لكل من المستثمرين والمودعين والمقترضين والحكومة 

. وقد (7)(Sarı, 2018)باستخدام أساليب مختمفة  ولذلك، فقد اىتمت العديد من الدراسات بتقييم أداء البنوك التجارية

 الدراسات عمى المدخل المحاسبي التقميدي من خالل استخدام تحميل النسب المالية جانب كبير من ىذه اعتمد

(Ratio Analysis)(8) . إال أن ىذا المدخل يعاني من انتقادات عديدة(Barnes, 1987); (9)(Smith, 1990) .

حقيقة أن البنوك ويمكن القول أن من أىم ىذه االنتقادات ىو عدم قدرة تحميل النسب المالية عمى األخذ في االعتبار 

لن  التقميدية بمفرده النسب الماليةتحميل مدخالت متعددة، وبالتالي فإن استخدام  خالل تنتج مخرجات متعددة من

 .(10)(AlKhathlan & Abdul Malik, 2010) يعطي صورة دقيقة عن كفاءة أداء البنوك

 ونتيجة ليذه االنتقادات فقد تم اقتراح مداخل جديدة لقياس كفاءة األداء، ومن بينيا أسموب تحميل مغمف البيانات

DEA (Data Envelopment Analysis) المخرجات في ضوء عالقتيا بالمدخالت يعتمد عمى دراسة، والذي .

حيث أصبح لقياس الكفاءة النسبية لمبنوك، مختمفة  في دول العديد من الدراساتوقد تم استخدام ىذا األسموب في 

االستخدام األمثل لمموارد بغية تعظيم المخرجات ىو من أىم المؤشرات التي تعطي إدارات البنوك معمومات ذات قيمة 

: ومن أمثمة ىذه الدراساتمضافة جنبًا إلى جنب مع المؤشرات التقميدية التي تظيرىا القوائم المالية السنوية. 

((11)Rangan et al., 1988); (12)(Berger & Humphrey, 1997); (13)(Chen et al., 2005); 
(14)(Debasish, 2006);(6)(Al-Tamimi, 2007);(15)(Almumani, 2013)(16)(Majeed&Zanib2016) 

(17)(Wong & Deng, 2016)تحميل مغمف البيانات أسموب استخدام ب قامتالتي الدراسات  يالحظ عمىو . إال أن

لم تأخذ في االعتبار أنيا اىتمت بتحميل البيانات السنوية لمبنوك محل الدراسة، و أنيا  لقياس الكفاءة النسبية لمبنوك،

فًا عمى ما سبق، عطو  .عمى الرغم من أىمية ىذه التغيراتوذلك ، تحدث خالل العاميمكن أن التغيرات الموسمية التي 

ما مستوى التغيرات الموسمية في كفاءة تشغيل البنوك التجارية بالمممكة  ىو: ليذا البحث يئيسلسؤال الر يكون ا

 م؟ 2016العربية السعودية خالل العام 
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 هدف البحث

ة العربية السعودية معرفة التغيرات الموسمية في كفاءة التشغيل بين البنوك التجارية في المممكيسعى ىذا البحث إلى 

 ,CCR-I, CCR-O) ونماذج تحميل مغمف البيانات (Intermediation Approach)الوسيط  لممدخلوفقًا 

BCC-I, BCC-O( والكفاءة الحجمية )Scale Efficiency)  الناتجة عن مقارنة نموذجي(CCR)  و(BCC) 

 وذلك من خالل إجراء المقارنات المرجعية بين البنوك لمعرفة ما يمي: 

 . 2016مستوى كفاء تشغيل البنوك وترتيبيا في الربع األول والربع الثاني والربع الثالث، وفي نياية العام  .1

عند األول والثاني والثالث و )ربع السنة(  في الموسم الكفاءة البيئية لمبنوك غير الكفؤةالكفاءة اإلدارية و مستوى  .2

 . 2016نياية عام 

من خالل الكفؤة لمبنوك غير  2016وعند نياية عام والثالث ول والثاني تحسين كفاءة التشغيل في الموسم األ .3

 تحديد: 

 والثاني والثالث وعند نياية عامكمية الفائض غير المستغل في المدخالت لكل بنك في الموسم األول ، 

 عند تثبيت المخرجات. ، 2016

 والثاني، والثالث، وعند نياية عام، الكميات التي يمكن تعظيميا في المخرجات لكل بنك في الموسم األول 

 عند تثبيت المدخالت. ، 2016

 هاماتهسواأهمية البحث 

جراء التحسينات مقارنة بمرجع  لنشاطالموسمية  التغيراتدراسة  تعتبر البنوك ذات أىمية بالغة في مراقبة األداء وا 

التي الدراسات  في تكون معدومة تكادوفي وطننا العربي توجد ندرة أو أمثل من البنوك داخل الدولة أو خارجيا. 

اآلثار الموسمية في كل موسم بغية تقميل المخاطر و  قياس كفاءتيا  الموسمية وخاصة التغيراتتناولت موضوع 

من حيث تحديد الفائض غير المستغل  ،البنوك السعودية عمميات  مدخالت ومخرجاتمبات التي قد تحدث في والتق

 . ةعمى حدوتعظيم المخرجات مع تثبيت المدخالت في كل موسم  لممدخالت مع ثبات المخرجات،
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ظيار وجو المقارنة  عدبٌ في إضافة  كما يتوقع أن يسيم ىذا البحث  جديد لمقوائم المالية التي تصدرىا البنوك وا 

حصائية تفيد القيادات  من  متخذي  يرفالقطاع المصفي البنوك، والمعنيين بشأن اإلدارية المرجعية كأداة إدارية وا 

القرار والعمالء  عمى حد السواء في معرفة حجم المنافسة  وكفاءة البنوك  كأحد عناصر األداء جنبًا إلى جنب مع 

البحث بعدًا جديد من أبعاد اختبارات وفضاًل عن ذلك، يضيف فاعميتيا المتمثمة في تحقيق األىداف ورضا العمالء. 

 لمصرفي بالمممكة. الجيد التي تحدد سالمة الموقف لمقطاع ا

مبنوك التجارية نفسيا، باإلضافة إلى الجية المشرفة عمى ل تعتبر ىامة بالنسبةالبحث الحالي نتائج وبالتالي فإن 

من خالل قياس كفاءة البنوك وذلك  (،مؤسسة النقد العربي السعودي) القطاع المصرفي في المممكة العربية السعودية

 .من ناحية أخرى البنوك األقل كفاءة توصيات لتحسين كفاءةوتقديم  من ناحية، محل الدراسة

 األدبيات السابقة.2

 ,Sherman and Gold)(18)من قبل دراسة  البنوكجاءت أول دراسة ألسموب تحميل مغمف البيانات في مجال 

التشغيمية م(، و ىدفت إلى مقارنة الكفاءة 1978) ( سنوات من اإلطالقة االولي لألسموب في عام8) بعد (1985

لمراجعة و . المصرفيقطاع العمى نطاق واسع في  ىذا األسموب . وبعد ىذه الدراسة تم تطبيقاً مصرفي اً ( فرع14لعدد )

في مجاالت متنوعة ومنيا القطاع تحميل مغمف البيانات منذ نشأتو سموب ألمدراسات التي استخدمت  تفصيمية

  (Paradi et al., 2018)(20) ;(Emrouznejad & Cabanda, 2014)(19)المصرفي، يمكن الرجوع إلى 

وقد اىتمت العديد من الدراسات بقياس الكفاءة النسبية لمبنوك في الدول العربية باستخدام أسموب تحميل مغمف 

من البنوك  بنكاً  42بقياس الكفاءة النسبية لعدد (Al-Tamimi, 2007)(6)  البيانات. فعمى سبيل المثال، قامت دراسة

. وكانت المدخالت عبارة عن 2001-1997التجارية الوطنية واألجنبية في اإلمارات العربية المتحدة خالل السنوات 

مصروفات الفوائد، والمصروفات األخرى بخالف الفوائد. وكانت المخرجات عبارة عن إيرادات الفوائد، واإليرادات 

لتحميل مغمف  ة وفقاً كفؤ لدراسة إلى أن غالبية البنوك التجارية كانت غير األخرى بخالف الفوائد. وأشارت نتائج ىذه ا

من فروع البنوك التجارية  البيانات والنسب المالية التقميدية. كما أن البنوك التجارية الوطنية كانت أكثر كفاءة نسبياً 

 .النسب المالية التقميديةاألجنبية. كما اتضح أن ىناك عدم تطابق بين نتائج كل من تحميل مغمف البيانات و 
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الوسيط لقياس الكفاءة النسبية لمبنوك المدخل باستخدام  (21) (Ben-Naceur et al., 2009) وقامت دراسة

. وكانت المدخالت عبارة عن 2006-1993التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل السنوات 

جمالي التكاليف. وكانت المخرجات  عبارة عن إجمالي القروض، واألصول األخرى المولدة لمربح. وخمصت الودائع، وا 

ىذه الدراسة إلى أن البنوك في المغرب وتونس تعتبر أكثر كفاءة بالمقارنة مع األردن ومصر. كما أن كفاءة البنوك 

 .2003منذ عام  في األردن تتجو لمتحسن نسبياً 

الوسيط لقياس الكفاءة النسبية المدخل باستخدام  (10)(AlKhathlan & Abdul Malik, 2010) كما قامت دراسة

. وكانت المدخالت عبارة عن المصروفات التشغيمية، 2008-2003بنوك في السعودية خالل السنوات  10لعدد 

ورأس المال، والودائع. وكانت المخرجات عبارة عن صافي القروض والسمف. وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن البنوك 

  .في إدارة مواردىا المالية كفؤة نسبياً السعودية كانت 

بنوك في  10الوسيط لقياس الكفاءة النسبية لعدد  المدخلباستخدام  (15) (Almumani, 2013) وقامت دراسة

جمالي المصروفات. وكانت 2011-2007السعودية خالل السنوات  . وكانت المدخالت عبارة عن إجمالي الودائع، وا 

القروض والسمف، وصافي االستثمارات. وأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو عمى  المخرجات عبارة عن إجمالي

المستوى النسبي كانت البنوك السعودية كفؤة في إدارة مواردىا المالية. كما تم التوصل إلى أن درجة كفاءة البنوك 

تتفوق بشكل كبير عمى  غر حجماً المختارة تعتبر عالية ومستقرة مع مرور الوقت. كما أن الكفاءة النسبية لمبنوك األص

 .البنوك المتوسطة والكبيرة الحجم. إال أن البنوك التي لدييا نسبة مرتفعة لكفاية رأس المال تعتبر أقل كفاءة

من البنوك  بنكاً  32الوسيط لقياس الكفاءة النسبية لعدد المدخل باستخدام  (22) (Said, 2013) وقد اىتمت دراسة

ي دول مجمس التعاون الخميجي وفي شمال إفريقيا وفي الدول األخرى في منطقة الشرق اإلسالمية التي تعمل ف

جمالي 2009-2006األوسط خالل السنوات  . وكانت المدخالت عبارة عن تكمفة العمل، واألصول الثابتة، وا 

وأشارت النتائج الودائع. وكانت المخرجات عبارة عن إجمالي القروض، واألصول السائمة، والدخل من مصادر أخرى. 

إلى أن البنوك اإلسالمية في الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعتبر في المتوسط غير كفؤة 

نسبيًا من الناحية الفنية. كما تم التوصل إلى أن تحميل الكفاءة الفنية إلى كفاءة فنية بحتة وكفاءة حجمية يظير أن 
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دول األخرى في منطقة الشرق األوسط تواجو مشكالت في تخصيص الموارد، وذلك البنوك في دول شمال أفريقيا وال

 .بالمقارنة مع نظيراتيا في دول مجمس التعاون الخميجي

بنوك من البنوك التجارية الوطنية والعربية  10بقياس الكفاءة النسبية لعدد  (23)( 2013وقامت دراسة )ختو وقريشي، 

. وكانت المدخالت عبارة عن الديون، والمصاريف العامة لالستغالل، 2010لبيانات سنة  واألجنبية في الجزائر وفقاً 

تالك األصول الثابتة. وكانت المخرجات عبارة عن القروض، والناتج البنكي الصافي. وأشارت النتائج الرئيسية إلى موا

 ت المصرفية لدى ىذه البنوك. وأيضاً أن معظم بنوك الدراسة تتمتع بوفرة في الموارد وىو ما يعكس ضعف االستثمارا

 .فإن البنوك األجنبية تعتبر أكثر كفاءة من البنوك العربية والوطنية. كما أن درجات الكفاءة ال ترتبط بحجم البنك

في السودان خالل  تجارياً  بنكاً  36بقياس الكفاءة النسبية لعدد  (24)( 2013كما قامت دراسة )عبد اهلل وطاىر، 

  VRSتغير الغمة إلى الحجمنموذج و   CRS ثبات الغمة إلى الحجم . وتم استخدام نموذج2010-2009السنوات 

المدخالت. وكانت المدخالت عبارة عن المصروفات، والودائع، إجمالي  تخفيضتحديد الكفاءة الفنية في نموذج ل

األصول. وكانت المخرجات عبارة عن صافي األرباح بعد الزكاة والضرائب، والقروض واالستثمارات. وتم التوصل 

قيق أربعة بنوك إلى تحقيق أربعة من البنوك لمكفاءة الفنية التي تتكون من الكفاءة الفنية البحتة وكفاءة الحجم، وتح

أخرى لمكفاءة الفنية البحتة مع قصور في كفاءة الحجم. أما بقية البنوك فتعاني من القصور في الكفاءة الفنية البحتة 

 .في كفاءة البنوك من حيث االستخدام األمثل لمموارد اً وكفاءة الحجم. كما أن ىناك تباين

بنوك تجارية في  7مت بقياس الكفاءة النسبية لعدد فقد اىت (25) (Al-Shammari et al., 2014) أما دراسة

. وكانت المدخالت عبارة عن إجمالي الودائع، 2012-2008البحرين باستخدام مدخل االنتاج خالل السنوات 

جمالي حقوق الممكية. وكانت المخرجات عبارة عن إجمالي القروض، والدخل  والمصروفات العامة غير المباشرة، وا 

 5. في حين أن 2009و  2008بنوك كانت غير كفؤة خالل سنتي  4وتوصمت ىذه الدراسة إلى أن من الفوائد. 

 .2012و  2011و  2010بنوك كانت غير كفؤة خالل السنوات 

من  20من البنوك التقميدية و بنكاً  28بقياس الكفاءة النسبية لعدد  (26) (Sillah & Harrathi, 2015) وقامت دراسة

. وكانت المدخالت عبارة عن 2012-2006في دول مجمس التعاون الخميجي خالل السنوات  البنوك اإلسالمية
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إجمالي الودائع، وحقوق الممكية، واألصول الثابتة، والمصروفات العمومية. وكانت المخرجات عبارة عن إجمالي 

، لم يتم العثور عمى جمثبات الغمة إلى الحالقروض، واالستثمارات. وخمصت ىذه الدراسة إلى أنو في ظل افتراض 

، فقد تبين أن البنوك التقميدية تغير الغمة إلى الحجمدليل الختالف الكفاءة بين نوعي البنوك. أما في ظل افتراض 

. كما توصمت الدراسة إلى عدم اختالف الكفاءة بين 2010وفي  2009كانت أكثر كفاءة من البنوك اإلسالمية في 

يت وقطر. إال أن البنوك التقميدية كانت أكثر كفاءة من البنوك اإلسالمية في البحرين نوعي البنوك في السعودية والكو 

 .واإلمارات

من  بنكاً  43الوسيط لقياس الكفاءة النسبية لعدد المدخل باستخدام  (27) (Aghimien et al., 2016) واىتمت دراسة

. وكانت المدخالت عبارة عن 2011-2007البنوك التي تعمل في دول مجمس التعاون الخميجي خالل السنوات 

إجمالي األصول، والودائع. وكانت المخرجات عبارة عن إجمالي القروض، والدخل. وتشير نتائج ىذه الدراسة إلى أن 

توسط في حدود النطاق األمثل لمكفاءة. كما تشير العديد من البنوك في دول مجمس التعاون الخميجي تعمل في الم

تناقص الغمة أو  ثبات الغمة إلى الحجم ( إلى العمل عندبنكاً  22إلى أنو في حين تميل البنوك األكبر ) النتائج أيضاً 

 .تزايد الغمة إلى الحجمأو ثبات الغمة إلى الحجم ( تميل لمعمل عند بنكاً  21، فإن البنوك األصغر )إلى الحجم

من البنوك  بنكاً  33الوسيط لقياس الكفاءة النسبية لعدد المدخل باستخدام  (28) (Bahrini, 2017) كما قامت دراسة

سالمية في دول مجمس التعاون الخميجي والدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل السنوات إلا

جمالي الودائع. وكانت المخرجات و األصول الثابتة، و . وكانت المدخالت عبارة عن تكمفة العمل، 2007-2012 ا 

عبارة عن إجمالي القروض، واألصول األخرى المولدة لمربح )المحفظة االستثمارية(. وتوضح النتائج الرئيسية أن عدم 

فاءة الكفاءة الفنية البحتة كانت ىي المصدر الرئيسي لعدم الكفاءة الفنية الكمية خالل فترة الدراسة وليس عدم الك

المرتبطة بالحجم. كما أظيرت النتائج أيضا أن البنوك اإلسالمية في دول مجمس التعاون الخميجي كانت تتمتع 

-2009( وفي الفترة المبكرة لما بعد األزمة )2008-2007بدرجات كفاءة مستقرة خالل األزمة المالية العالمية )

ية الكمية لجميع البنوك اإلسالمية في منطقة الشرق (. ومع ذلك، فقد تم تسجيل انخفاض في الكفاءة الفن2010

 .(2012-2011األوسط وشمال إفريقيا خالل العامين األخيرين من فترة الدراسة )
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دول عربية )السعودية،  9إسالميا في  بنكاً  14بقياس الكفاءة النسبية لعدد  (29)( 2017وقامت دراسة )السيد، 

. وكانت 2010-2005والكويت، والبحرين، واالمارات، وقطر، وتونس، والجزائر، والسودان، ومصر( خالل السنوات 

المدخالت عبارة عن حجم االنفاق عمى األصول الثابتة، وعدد الموظفين الدائمين بالبنك، ومجموع الودائع الجارية 

خرجات عبارة عن البيوع اآلجمة والمشاركات، واالستثمارات. وقد أظيرت النتائج انخفاضا نسبيا واآلجمة. وكانت الم

لدرجات الكفاءة لمدول محل الدراسة. كما أظير تحميل الكفاءة إلى مكوناتيا الفنية والتوزيعية أن الكفاءة الفنية كانت 

 ىي السبب الرئيسي النخفاض كفاءة البنوك محل الدراسة.

  عمى األدبيات السابقة التعميق

المنشورة لمبنوك باعتبارىا لقوائم المالية ا السنوية في ناتابيالعمى  اعتمدتالسابقة أن الدراسات  يتضح مما تقدم

في بيانات  أن ىناك اختالفات يتضح أيضاً البنوك. كما ىذه ع بيانات مدخالت ومخرجات يجمتلالرئيسي  مصدرال

تناولتيا الدراسات السابقة من حيث الفترة الزمنية ومدخالت ومخرجات عممية تشغيل  الكفاءة بين البنوك التي قياس

 . وقد قامت بعض الدراسات بالتركيز عمى بيانات سنة واحدة أو البيانات السنوية لعدة سنوات.البنوك

خل كل عام من في الحسبان التغيرات الموسمية لتمك البنوك دا تأخذونخمص مما سبق، أن جميع ىذه الدراسات لم 

تعطي يمكن أن الموسمية داخل السنة الواحدة لمتغيرات أن المقارنة بين البنوك وفقًا  لذلك يرى الباحثاناألعوام. و 

تتفق و  .الدراسات السابقة في تناول الفترة الزمنيةالحالية عن مؤشرات أفضل في قياس الكفاءة. وىذا ما يميز الدراسة 

وقياس  تحديد مدخالت ومخرجات البنوكو الوسيط المدخل في استخدام  اسات السابقةالدراسة الحالية مع بعض الدر 

 . باستخدام أسموب تحميل مغمف البيانات كفاءتيا

ومردىا  الكفاءةأسباب عدم  العربية من الدراسات  مم تتناول أياً ف ،الباحثان وعمى حسب عمم  ،ومن ناحية أخرى

 . وغالبًا ما تكون العوامل البيئة خارجة(30)(Cooper et al., 2007)حسب ما فصميا  البيئية وأعوامل اإلدارية لم

 . ؤةإرادة البنوك غير الكف عن 
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 Research Methodأسموب البحث 

 Charnes)(31) الذي تم تطويره عمى يد المؤلفين (DEA)أسموب تحميل مغمف البيانات  الحالية استخدمت الدراسة
et al.,1978) . وىو أسموب غير معممي يستخدم  البرمجة الخطية  لقياس الكفاءة النسبية لمجموعة من الوحدات

مثل البنوك، ذات الطبيعة المتجانسة ) DMU (Decision Making Unit)وحدات اتخاذ القرار المدروسة وتسمى 
دكتوراه قدميا الطالب إدواردو  وجاء ىذا األسموب  نتاج لرسالةوالمستشفيات، مراكز الشرطة، الجامعات، ...إلخ(. 

. (Cooper)وتحت إشراف البروفيسور كوبر 1978كمية اإلدارة والسياسة العامة في عام  في (Rhodes) رودس
ويحمل عنوان الرسالة مضامين تقويم برنامج المتابعة لمشروع تعميمي وخاص باألقميات وىم الطمبة من السود 

يكية، كما استيدف التحميل مقارنة أداء مجموعة من المناطق التعميمية المتماثمة. والمكسيك في الواليات المتحدة األمر 
وواجو الطالب إدواردو  صعوبة في مقارنة الكفاءة الفنية بين المدارس والمتضمنة عدة مدخالت متشابية وعدة 

ف يبحثوا عن بديل مخرجات متشابية  بدون توفر معمومات عن أسعارىا، مما جعل المشرف والطالب ومساعد المشر 
لمسعر الذي يستخدم كوزن لتوحيد المدخالت المتعددة بقيمة واحدة أو المخرجات المتعددة  بقيمة واحدة.  وبعد عصف 

نتاج في المؤسسات الصناعية إلمفيوم قياس كفاءة اشرف ومساعده مع الطالب إدواردو ذىني وبحث واجتياد طور الم
 Journal of)كورقة عممية تم نشرىا في مجمة الجمعية اإلحصائية الممكية  (32) (Farrell,1957)الذي قدمو فاريل 

the Royal Statistical Society)    وصواًل إلى ما يعرف بتحميل مغمف البيانات كأداة كمية جديدة لتحميل الكفاءة
لمبرمجة الخطية )أداة ال  في كافة القطاعات الربحية وغير الربحية والتي  تقوم بتقديم سمع أو خدمات، وذلك وفقاً 

معممية( التي استخدمت في بحوث العمميات بتطبيق أساليب كمية لمعالجة مشكمة توزيع الموارد. وقد انطمقت بمورة 
فكرة تحميل مغمف البيانات من صمب عدة عموم يقع في صدرىا عمم االقتصاد واإلحصاء والرياضيات من جانب 

ومجاالت التطبيق في ت ىذه األداة لتشمل كافة العموم ت التطبيق فقد انتشر قاعدتو النظرية، أما من جانب مجاال
 Intermediation) الوسيطالمدخل  ت الدراسة الحاليةكما استخدم  األجيزة الحكومية الخدمية والربحية منيا.

Approach)   يداعات وتدخره من أصول وتحويمو إباعتبار أن البنوك السعودية تعمل كوسيط بين ما تستممو من
فقد تم تحديد  ما تقدم،كائتمان أي قروض لمعمالء نظير أرباح محددة في فترات زمنية متفق عمييا . وتأسيسًا عمى 

 :كما يميوىي باختصار  2016عام للقوائم المالية وفقًا لما ورد با المستخدمةوالبيانات  البحثمجتمع وعينة 

 مجتمع وعينة البحث .أ

أن عدد  (34)(Subramanyam, 2016) وأكد عمى ذلك (33)(Friedman & Sinuany-Stern, 1998) ذكر

+ المدخالت ) ثالثة أضعاف مجموع  عن يقليجب أال  ،إلخ ...مثل البنوك، المستشفيات، ، وحدات اتخاذ القرار

صافي مدخمين من مدخالت البنوك وىما )وعميو، فقد تم تحديد . وذلك بغية الوصول لنتائج عالية الدقة (المخرجات

القروض والسمف، وصافي دخل صافي وىما )ومخرجين من مخرجات البنوك ، وودائع العمالء(، األصول الثابتة

البنوك السعودية في عام  في مخرجات المدخالت و لتمثالن عينة ال( العمميات أي الدخل من األنشطة التشغيمية
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 تأثيرًا في أداء البنوكا األكثر باعتبارى 2016ثاني، والثالث، وعند نياية عام ل، واالموسم األولموزعة حسب و  2016

فيما توصمت إليو ىذه الدراسات من االطالع عمى الدراسات السابقة والمفاضمة أن تم بعد وذلك ط يالوس لممدخلوفقًا و 

مناسبًا  ،عمل في المممكةوىي البنوك الفعمية التي ت ،بنكاً  (12)مخرجات ومدخالت. وبذلك يكون مجتمع البحث 

 ويحقق الشرط سابق الذكر.  12 = 3×  (2+2) ؛ حيث أنكفاءة تشغيل البنوك  تحميلإلجراء 

  البحثبيانات ع يجمت .ب

المدخالت والمخرجات التي يمكن استخداميا لقياس الكفاءة  اختيار ال يوجد إجماع بين الدراسات السابقة من حيث

في  تحميل مغمف البيانات. ولذلك فقد تم اختيار المدخالت والمخرجات األكثر تكراراً  أسموب النسبية لمبنوك باستخدام

ئعة في الشا ( المدخالت والمخرجات1)رقم بما يعمل عمى تحقيق أىداف البحث. ويمخص الجدول و الدراسات السابقة 

 .الحالية الدراسةفي  الدراسات السابقة وكيف تم قياسيا

 : المدخالت والمخرجات محل الدراسة1جدول رقم 

 المقياس المستخدم أمثمة ألهم الدراسات المدخالت

 األصول الثابتة

 )صافي أو إجمالي(

(22)Said, 2013; (26)Sillah & Harrathi, 2015; 
(27)Aghimien et al., 2016; (28)Bahrini, 2017 

 (29)2017؛ السيد، (24)2013عبد اهلل وطاىر، 

 صافي األصول الثابتة

 

 & Ben-Naceur et al., 2009; (10)AlKhathlan(21) ودائع العمالء
Abdul Malik, 2010; (15)Almumani, 2013; (22)Said, 
2013; (25)Al-Shammari et al., 2014; (26)Sillah & 

Harrathi, 2015; (27)Aghimien et al., 2016; 
(28)Bahrini, 2017 

 (29)2017؛ السيد، (24)2013عبد اهلل وطاىر، 

 ودائع العمالء

 المقياس المستخدم أمثمة ألهم الدراسات المخرجات

 القروض والسمف

 )صافي أو إجمالي(

(21)Ben-Naceur et al., 2009; (10)AlKhathlan & 
Abdul Malik, 2010; (15)Almumani, 2013; (22)Said, 
2013; (25)Al-Shammari et al., 2014; (26)Sillah & 

Harrathi, 2015; (27)Aghimien et al., 2016; 

صافي القروض 
 والسمف
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 المقياس المستخدم أمثمة ألهم الدراسات المدخالت
(28)Bahrini, 2017 

 (24)2013عبد اهلل وطاىر، ؛ (23)2013ختو وقريشي، 

 صافي الدخل

 )بعد الزكاة والضريبة(

(27)Aghimien et al., 2016 

 (24)2013عبد اهلل وطاىر، )؛ (23)2013ختو وقريشي، 

 صافي دخل العمميات

ويرى الباحثان أن صافي دخل العمميات كمقياس لممخرجات يعطي صورة أفضل بالمقارنة مع صافي الدخل النيائي 

أي أعباء بعد الزكاة والضريبة، حيث أن صافي دخل العمميات يعكس أداء عمميات البنك قبل األخذ في االعتبار 

يرادات العمميات )كمخرجات( كل  ىنا ويالحظ أخرى. أن بعض الدراسات تناولت مصروفات العمميات )كمدخالت( وا 

 أو ركزت عمى المصاريف التشغيمية فقط، مثل دراسة (6) (Al-Tamimi, 2007) ة، مثل دراسبمفرده

 (10)(AlKhathlan & Abdul Malik, 2010) . 

وفيما يمي توضيح لبيانات البحث من حيث المدخالت والمخرجات في كل بنك من البنوك السعودية وموزعة حسب 

، والمنشورة عمى موقع السوق المالية السعودية 2016لقوائم المالية لمبنوك خالل عام االمواسم، حيث تم جمعيا من 

 .(35) (https://www.tadawul.com.sa) )تداول(

يتمتع  مصرف الراجحيحيث يشير إلى أن  2016( بيانات البنوك في الربع األول من عام /أ1) رقميوضح الممحق 

في  ،بأعمى المدخالت من األصول الثابتة )صافي( مقارنة مع البنوك األخرى ويميو في ذلك البنك األىمي التجاري

في ذلك مصرف الراجحي.  ك األخرى ويميو حين أن البنك األىمي التجاري  يتمتع بأعمى ودائع العمالء مقارنة بالبنو 

لتعظيم مخرجاتيا من القروض  أمثالً  ىل استغمت تمك البنوك مواردىا من المدخالت استغالالً  :السؤال ىوعميو يبق

والسمف )صافي(، وصافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( مقارنة بعضيا ببعض حسب ما موضح 

( حيث يشير إلى 2016بيانات البنوك في الربع الثاني من العام )/أ( 1رقم )يوضح الممحق كما . /أ(1رقم )الممحق ب

بأعمى المدخالت من األصول الثابتة )صافي( مقارنة مع البنوك األخرى ويميو في ذلك يتمتع  مصرف الراجحيأن 

يتمتع بأعمى ودائع العمالء مقارنة بالبنوك األخرى ويميو في  في حين أن البنك األىمي التجاري ،البنك األىمي التجاري
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ىل استغمت تمك البنوك مواردىا من المدخالت استغالاًل أمثل لتعظيم  :السؤال ىوعميو يبق .يذلك مصرف الراجح

مخرجاتيا من القروض والسمف )صافي(، وصافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( مقارنة بالبنوك 

  ./أ(1رقم )الممحق حسب ما موضح ب 2016العام  الربع الثاني من  خرى عند نيايةاأل

( حيث يشير إلى 2016بيانات البنوك في الربع الثالث من العام )/ب( 1رقم ) وعالوة عمى ما تقدم ، يوضح الممحق

يتمتع  بأعمى المدخالت من األصول الثابتة )صافي(  مقارنة مع البنوك األخرى ويميو في ذلك  مصرف الراجحيأن 

خرى ويميو في حين أن البنك األىمي التجاري  يتمتع بأعمى ودائع العمالء مقارنة بالبنوك األ، البنك األىمي التجاري

لتعظيم  واردىا من المدخالت استغالاًل أمثالً ىل استغمت تمك البنوك م :وعميو يبقي السؤالفي ذلك مصرف الراجحي. 

مخرجاتيا من القروض والسمف )صافي(، وصافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( مقارنة بالبنوك 

وفضاًل عن ذلك، يوضح  . /ب(1رقم ) بالممحقموضح ىو حسب ما  2016العام  الثالث من  األخرى عند نياية

( حيث يشير إلى أن  مصرف الراجحي يتمتع  بأعمى 2016بيانات البنوك عند نياية العام )/ب( 1رقم )الممحق 

في حين أن  ،المدخالت من األصول الثابتة )صافي( مقارنة مع البنوك األخرى ويميو في ذلك البنك األىمي التجاري

يو في ذلك مصرف الراجحي.  وعميو البنك األىمي التجاري  يتمتع بأعمى ودائع العمالء مقارنة بالبنوك األخرى ويم

لتعظيم مخرجاتيا من القروض والسمف  ىل استغمت تمك البنوك مواردىا من المدخالت استغالاًل أمثالً  :السؤال ىيبق

 2016)صافي(، وصافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( مقارنة بالبنوك األخرى عند نياية العام 

 . /ب(1م )رقبالممحق حسب ما موضح 

 نماذج تحميل مغمف البيانات. ج

الحروف  وىو عبارة عن ، (CCR) نموذج  أول ىذه النماذج ىوو  .نماذج لتقييم كفاءة التشغيل ثالثةاستخدام تم 
 العامةالفنية كفاءة الويعرف أيضًا ب ،(31) (Charnes-Cooper-Rodes,1978)من أسماء المؤلفين  ىولألا

(Global Technical Efficiency) وىذا النموذج  .في الحسبان ظروف التشغيل البيئية واإلدارية كل ألنو يضع
إلى الزيادة في المخرجات أي ما يعرف بثبات الغمة نفس نسبة  تحدثنسبة ثابتة في المدخالت أي أن زيادة يفترض 
الحروف االولي وىو عبارة عن  ،(BCC) فيو نموذجالنموذج الثاني  . أما(Constant Return to Scale) الحجم

أن زيادة نسبة معينة  . وىذا النموذج يفترض (36) (Banker, Charnes, Cooper ,1984) من أسماء المؤلفين
إلى الحجم الغمة  بتغيرمتغيرة  بالزيادة  أو النقصان في المخرجات أي ما يعرف  نسبةتحدث في المدخالت 

(Variable Return to Scale) . 
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وىو عبارة عن  ،  (Scale Efficiency) الكفاءة الحجمية والذي يشير إلى، (SE) نموذج النموذج الثالث فيو أما

   أي )   BCCونموذج    CCRحاصل قسمة الكفاءة  الناتجة عن نموذج 
   

   
مما يعني أنو يمكن تجزئة (.  

. حيث ه التجزئة تظير مصدر عدم الكفاءةوىذ،                 بحيث أن   ،إلى جزئين  CCRنموذج 

أو عوامل خارجية تقع ،  BCC سبب عدم الكفاءة ىو العمميات اإلدارية الداخمية لمبنك وتقاس بنموذج يمكن القول أن

كما ال تختمف كفاءة . (30) (Cooper et al., 2007)ية وتسمى عوامل بيئ،  SE خارج نطاق البنك وتقاس بنموذج

   Output orientedتعظيم المخرجات أو   Input orientedإذا استخدمنا دالة اليدف بتخفيض المدخالتالتشغيل 

استخدام النسخة التعميمة  تم قدفوتوضح النماذج الثالثة التالية مسائل البرمجة الخطية التي يصعب حميا يدويًا، وعميو 

 إليجاد نتائج الكفاءة التشغيمية لمبنوك DEA learning version softwareمن برمجيات تحميل مغمف البيانات 
(31)(Charnes-Cooper-Rodes: CCR model,1978); (30)(Cooper et al., 2007); (20)Paradi et 

al., 2018). 

CCR –I  (Constant Return to Scale- Input 
oriented) 

BBC- I (Variable Return to Scale- Input 
oriented) 

Min 


, λ 

Subject  to: 
  Xo - X λ≥ 0 
Y λ ≥ Y0 
λ ≥ 0, 

λ ,

  تمثل دالة اليدف 

تمثل عمود متجية مدخالت ومخرجات وحدة  Y0، و  Xoو 
ىما مصفوفتي  Yو  X،   )بنك( DMU0اتخاذ القرار 

لجميع وحدات  اتخاذ   المدخالت والمخرجات عمى التوالي
تمثل متغيرات االرتباط الخطي بين  DMU   ،λالقرارالقرار

 وحدات اتخاذ القرار )البنوك(.

Min 


, λ 

Subject  to: 
  Xo - X λ≥ 0 
Y λ ≥ Y0 

en λ = 1 
λ ≥ 0, 
 
وفقط ىنا تم إضافة قيد وىو أن مجموع متغيرات االرتباط الخطي 

 يساوى الواحد الصحيح. بين وحدات اتخاذ القرار )البنوك(

Scale Efficiency (SE) 

أي )  ؛  BCCونموذج    CCRىي عبارة عن  حاصل قسمة الكفاءة  الناتجة عن نموذج    Scale Efficiencyالكفاءة الحجمية
   

   

   
  .) 
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 نتائج البحث

 فيما يمي  استعراض ألىم النتائج وفقًا  لمخرجات النماذج الثالثة التي تم توضيحيا سابقًا حيث يتضمن الجدول رقم

( SEنتائج الكفاءة البيئية )( 4) (، والجدول رقمBCC( نتائج نموذج )3(، الجدول رقم )CCRنتائج نموذج )( 2)

وفقًا  تحسين البنوك غير الكفؤة( آليات /ب3/أ ، 3/ب ، 2/أ ، 2) أرقام حقالمال وتوضح. (BCCوالكفاءة اإلدارية )

 (. BCC( و)CCRلنموذجي )

 (Constant Return to Scale)( في حالة ثبات الغمة إلى الحجم CCR: نموذج )2جدول 

 اسم البنك م
2102العام  الربع الثالث الربع الثاني الربع األول  

 المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة

 1 1 1 1 1 1 1 1 بنك الرياض 1

 12 0.892651 12 0.904193 12 0.924363 5 0.97862 بنك الجزيرة 2

 1 1 7 0.971844 9 0.954132 10 0.943839 البنك السعودي لالستثمار 3

 11 0.928532 8 0.966819 8 0.956132 4 0.999689 البنك األول 4

 1 1 1 1 1 1 1 1 البنك السعودي الفرنسي 5

 1 1 5 0.978234 4 0.999321 6 0.978554 البنك السعودي البريطاني 6

 10 0.940799 6 0.972239 7 0.967977 8 0.951651 البنك العربي الوطني 7

 8 0.969272 1 1 5 0.977203 12 0.885246 مجموعة سامبا المالية 8

 1 1 1 1 6 0.976977 7 0.96441 مصرف الراجحي 9

 7 0.985258 9 0.948657 11 0.929974 11 0.920175 بنك البالد 10

 9 0.955119 10 0.944041 10 0.950825 9 0.948444 مصرف اإلنماء 11

 1 1 11 0.930266 1 1 1 1 البنك األىمي التجاري 12

 0.97263 0.96802 0.96974 0.96422 متوسط الكفاءة العام لجميع البنوك

المخرجات أي  نفس نسبة الزيادة في تحدثبافتراض أن زيادة نسبة ثابتة في المدخالت  -( 2) رقم يوضح الجدولو 
أن متوسط الكفاءة العام لجميع البنوك في المممكة وباختالف المواسم قد أظيرت  - بثبات الغمة إلى الحجمما يعرف 
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دي الفرنسي قد أن بنك الرياض والبنك السعو يتضح  ،نوكبال مستوى(. وعمى 0.97 – 0.96كفاءة عالية تتراوح بين)
ول والثاني والثالث وعند )صافي(، وودائع العمالء استخدامًا أمثاًل في الربع األمن األصول الثابتة استخدما مواردىما 

. وبحصوليما عمى الواحد الصحيح في تمك المواسم األربعة أصبحا أفضل البنوك من حيث الكفاءة 2016 عامنياية 
  في الربع األول، والثاني وعند ويمييما في ذلك البنك األىمي التجاري الذي استخدم موارده استخدامًا أمثالً  ،التشغيمية

ع الراجحي الذي استخدم موارده خير استخدام في الرب مصرفثم يمييم في ذلك،  .نياية العام ما عدا الربع الثالث
فقط، في حين أن البنك السعودي لالستثمار والبنك السعودي البريطاني قد استخدما  2016 عامالثالث وعند نياية 
فإن ، من ناحية أخرىأمثاًل عند نياية العام فقط، ومجموعة سامبا المالية في الربع الثالث فقط. و  مواردىما استخداماً 

مواردىا  ( لم تستخدمالجزيرة بنك البالد، والبنك العربي الوطني، ومصرف اإلنماء، والبنك األول، وبنك) بقية البنوك
 .مالء(  استخدامًا أمثالً ألصول الثابتة )صافي(، وودائع العا)

 (Variable Return to Scale)( في حالة تغير الغمة إلى الحجم BCC: نموذج )3جدول 

 اسم البنك م
2102العام  الربع الثالث الربع الثاني الربع األول  

 المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة المرتبة الكفاءة

 1 1 1 1 1 1 1 1 بنك الرياض 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 بنك الجزيرة 2

 1 1 1 1 8 0.988891 9 0.969863 البنك السعودي لالستثمار 3

 12 0.930208 9 0.988614 10 0.980074 1 1 البنك األول 4

 1 1 1 1 1 1 1 1 البنك السعودي الفرنسي 5

 1 1 10 0.982021 1 1 7 0.978624 البنك السعودي البريطاني 6

 11 0.9421 11 0.976363 12 0.975113 11 0.954222 البنك العربي الوطني 7

 1 1 1 1 7 0.994373 12 0.887826 مجموعة سامبا المالية 8

 1 1 1 1 11 0.978659 10 0.967827 مصرف الراجحي 9

 1 1 1 1 1 1 1 1 بنك البالد 10

 10 0.959 12 0.970141 9 0.980609 8 0.978402 مصرف اإلنماء 11

 1 1 1 1 1 1 1 1 البنك األىمي التجاري 12

 0.98594 0.99309 0.99147 0.97806 متوسط الكفاءة العام لجميع البنوك
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متغيرة  بالزيادة  أو النقصان  نسبة تحدثبافتراض أن زيادة نسبة معينة  في المدخالت   -( 3) يوضح الجدول رقمو 
 لجميع البنوك في المممكة وباختالفمتوسط الكفاءة العام أن  -بتغير الغمة إلى الحجم في المخرجات أي ما يعرف 

ك الرياض والبنك بنأن  يتضح ،البنوك مستوىالمواسم قد أظيرت كفاءة عالية جدًا تقترب من الواحد الصحيح. وعمى 
األصول الثابتة  وبنك البالد قد استخدموا مواردىم من والبنك األىمي التجاري وبنك الجزيرةالسعودي الفرنسي 

وبحصوليم عمى  ،2016 والثاني والثالث وعند نياية عاماستخدامًا أمثاًل في الربع األول الء )صافي(، وودائع العم
 األخرى.الواحد الصحيح في تمك المواسم األربعة أصبحوا أفضل البنوك من حيث الكفاءة التشغيمية مقارنة بالبنوك 

لالستثمار حيث استخدموا مواردىم الراجحي و مجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي  مصرفويمييم في ذلك 
فقط، في حين أن البنك السعودي البريطاني والبنك األول قد  2016 استخدامًا أمثاًل في الربع الثالث وعند نياية عام

ومن استخدما مواردىما استخدامًا أمثاًل في الربع الثاني فقط  والربع األول فقط عمى التوالي، ومجموعة سامبا المالية. 
ألصول الثابتة اموردييما من )لم يستخدما  البنك العربي الوطني، ومصرف اإلنماء كل منفإن ، أخرى ناحية

 )صافي(، وودائع العمالء( استخدامًا أمثاًل. 
 (BCC)والكفاءة اإلدارية  (SE) البيئية الكفاءةنتائج : 4جدول 

 اسم البنك م
الكفاءة في العام  الكفاءة في الربع الثالث الكفاءة في الربع الثاني الكفاءة في الربع األول

2102 

SE BCC SE BCC SE BCC SE BCC 

 1 1 1 1 1 1 1 1 بنك الرياض 1

 1 0.892651 1 0.904193 1 0.924363 1 0.978 بنك الجزيرة 2

 1 1 1 0.971844 0.9888 0.964851 0.9699 0.973 البنك السعودي لالستثمار 3

 0.930 0.998198 0.9886 0.977954 0.9800 0.975571 1 0.9996 البنك األول 4

 1 1 1 1 1 1 1 1 البنك السعودي الفرنسي 5

 1 1 0.9820 0.996144 1 0.999321 0.979 0.9999 البنك السعودي البريطاني 6

 0.942 0.998619 0.9763 0.995776 0.9751 0.992682 0.954 0.9973 البنك العربي الوطني 7

 1 0.969272 1 1 0.9943 0.982733 0.888 0.997 سامبا الماليةمجموعة  8

 1 1 1 1 0.9786 0.998281 0.968 0.9964 مصرف الراجحي 9

 1 0.985258 1 0.948657 1 0.929974 1 0.920 بنك البالد 10

 0.959 0.995953 0.9701 0.973097 0.9806 0.969627 0.978 0.9693 مصرف اإلنماء 11

 1 1 1 0.930266 1 1 1 1 األىمي التجاريالبنك  12
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 إلى عوامل بيئية افي جميع المواسم  مردى ( أن أسباب عدم كفاءة بنك الجزيرة، وبنك البالد4) يوضح الجدول رقم

(Environmental Factors)  في  عدم كفاءة البنك العربي الوطنيعن نطاق إدارة البنك. في حين أن خارجة

 Administrative) إلى عوامل بيئية خارجة عن نطاق إدارة البنك، وعوامل إدارية داخمية امردىجميع المواسم 

Factors)في جاء مرد عدم الكفاءة حيث  ؛. أما بقية البنوك قد تباينت في أسباب عدم الكفاءة من موسم إلى آخر

أسباب إدارية فقط. وجاء مرد عدم  البنك األول ألسباب إدارية وبيئية في جميع المواسم ما عدا الموسم األول فكانت

وفي الموسم الثالث فكانت بيئية في المواسم األول والثاني الكفاءة  في البنك السعودي لالستثمار ألسباب إدارية و 

ممزيد من التقصى والتحقق لأسباب إدارية فقط. وىكذا يمكن قراءة أسباب عدم الكفاءة في بقية البنوك  والتي تحتاج 

 إلدارية والبيئة التي أدت إلى عدم الكفاءة بإجراء مقابالت مقننة مع المسئولين في  تمك البنوك. عن األسباب ا

 تحسين كفاءة البنوك 

 ((CCRتحسين كفاءة البنوك وفقا لنموذج واًل. أ

بافتراض أن زيادة أي نسبة   لتحسين كفاءتيا  يجب أن تتبعيا البنوك غير الكفؤة توضح ىذه الجزئية اإلجراءات التي

أو ما ، (proportional change)في مدخالت أي بنك من البنوك سوف تحدث تغيرًا بنفس النسبة في المخرجات 

وىذا اإلجراء من التحسين يعالج أسباب عدم الكفاءة اإلدارية والبيئية. وغالبًا . بافتراض ثبات الغمة إلى الحجميعرف 

 :وىي كما يمي عن إرادة البنوك غير الكفؤة خارجة ةييئما تكون العوامل الب

  تحسين كفاءة بنك الجزيرة

(، 141,054(، )413,097) ( أن بنك الجزيرة يحتاج أن يستغل مبمغ/ب2رقم )الممحق ( و /أ2) رقم لممحقا يوضح

، )صافي( أصولو الثابتة( في الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من 107,551( )150,316)

( في الربع األول والربع الثاني  110,620,475(، و) 4,822,459(، و)3,837,066(، و)1,082,980ومبمغ )

. أو أن يعظم ىإلى حد الكفاءة مع البنوك المثم والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل

( في 47,161,446.85( )47,771,578.61(، )47,830,157.93(، )44,268,819.25من مخرجاتو بمقدار)

الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في القروض والسمف )صافي(، والتعظيم  مقدار 
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( في الربع األول والربع 967,520.7476(، و)224,089.7007(، و)351,256.4664(، و)387,748.8774)

والرابع عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد الثاني والثالث 

 . ىالكفاءة مع البنوك المثم

 كفاءة البنك السعودي لالستثمار تحسين: ثانياً 

(، 252,209) أن البنك السعودي لالستثمار يحتاج   أن يستغل مبمغ/ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم ) يوضح

ومبمغ ، ( في الربع األول والثاني والثالث عمى التوالي من أصولو الثابتة )صافي(207,295(، )223,091)

( في الربع األول والربع الثاني والثالث عمى التوالي من ودائع 1,870,879(، و)3,123,001(، و)3,969,813)

(، 65,281,521.18مخرجاتو بمقدار). أو أن يعظم من ىإلى حد الكفاءة مع البنوك المثم العمالء حتى يصل

القروض والسمف  ( في الربع األول والثاني والثالث عمى التوالي في63,063,228.18(، )64,195,182.23)

( في الربع األول، 295,820.6603(، و)471,438.3947(، و)65,281,521.18)صافي(، والتعظيم  مقدار )

دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد  والربع الثاني، والثالث عمى التوالي في صافي

 . ىالكفاءة مع البنوك المثم

 تحسين كفاءة البنك األول

(، 97,153(، )274أن يستغل مبمغ)األول يحتاج أن البنك /ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم ) يوضح

نياية العام عمى التوالي من أصولو الثابتة  ( في الربع األول والثاني والثالث وعند91,552(، و)131,735)

( في الربع األول والربع الثاني 6,100,395(، و)2,793,972(، و)3,790,757(، و)26,606ومبمغ ) ،)صافي(

أو أن يعظم  .لى حد الكفاءة مع البنوك المثميوالثالث وعند نياية العام عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل إ

( في 78,342,019.41(، و)79,916,179.96(، )81474311.7(، )78394690.5دار)من مخرجاتو بمق

الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في القروض والسمف )صافي(، والتعظيم  بمقدار 

(  في الربع األول، 1,180,962.467(، و)374,875.4672(، و)598,333.3543(، و)78,394,690.5)
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والربع الثاني، والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى 

 . ىيصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثم

 كفاءة البنك السعودي البريطاني تحسين

(، 220,866) يستغل مبمغأن عودي البريطاني يحتاج أن البنك الس/ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم ) يوضح

ومبمغ  ،(، في الربع األول والثاني والثالث عمى التوالي من أصولو الثابتة )صافي(22,634(، )694)

( في الربع األول والربع الثاني والثالث عمى التوالي من ودائع 3,136,151(، و)102,024(، و)3,249,640)

(، 132,831,590.4. أو أن يعظم من مخرجاتو بمقدار)ىإلى حد الكفاءة مع البنوك المثم العمالء حتى يصل

 ( في الربع األول والثاني والثالث عمى التوالي في القروض والسمف128,675,601.9(، )136,859,942)

(، في الربع األول، 1,000,736.177(، و)1,141,473(، و)1,156,129.208بمقدار ) )صافي(، والتعظيم

التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد والربع الثاني، والثالث عمى 

 . ىالكفاءة مع البنوك المثم

 حسين كفاءة البنك العربي الوطنيت

(، 530,733) أن البنك العربي الوطني يحتاج أن يستغل مبمغ/ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم ) يوضح

في الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من أصولو  (415,584( )881,783(، )442,981)

( في الربع األول 8,045,807(، و)3,559,974(، و)4,136,020(، و)6,383,531ومبمغ )، الثابتة )صافي(

ك المثمي. لبنو والربع الثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل إلى حد الكفاءة مع ا

( 118,926,298.3(، )121,776,984.7(، )121,935,715.4بمقدار) أو أن يعظم من مخرجاتو

( في الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في القروض والسمف )صافي(، 122,780,185.6)

( في 3,007,654.02(، و)738,821.5192(، و)894,309.2642(، و)933,690.2385والتعظيم  مقدار )

الربع األول والربع الثاني والثالث والرابع عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى 

 . ىيصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثم



22 
عشر،العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن   

 تحسين كفاءة مجموعة سامبا المالية 

(، 872,227) أن تستغل مبمغأن مجموعة سامبا المالية تحتاج  /ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم ) يوضح

ومبمغ ، (، في الربع األول والثاني والرابع عمى التوالي من أصوليا الثابتة )صافي(204,515(، )344,146)

عمى التوالي من ودائع  والرابع( في الربع األول والربع الثاني 5,287,603(، و)3,946,667(، و)20,463,676)

(، 149,516,183.9بمقدار) اعظم من مخرجاتيثمي. أو أن تصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المحتى تالء العم

عمى التوالي في القروض والسمف  والرابع( في الربع األول والثاني 138,259,104.7(، )145,647,756.9)

(، في الربع األول، 5,164,355.13(، و)1,344,856.951(، و)1,423,512.827بمقدار ) )صافي(، والتعظيم

عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد والرابع والربع الثاني، 

 . ىالكفاءة مع البنوك المثم

 تحسين كفاءة مصرف الراجحي 

(، 3,655,183) أن يستغل مبمغ ن مصرف الراجحي يحتاجأ/ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم ) يوضح

(، 9,423,538ومبمغ )توالي من أصولو الثابتة )صافي(؛( في الربع األول والثاني عمى ال2,856,987)

إلى حد الكفاءة مع البنوك  (  في الربع األول والربع الثاني عمى التوالي من ودائع العمالء حتى تصل6,238,336و)

( في الربع األول والثاني عمى 229,814,126.4(، )224,379,603.6) . أو أن يعظم من مخرجاتو بمقدارىالمثم

( في الربع 2,100,287.512(، و)2,091,711.427التوالي في القروض والسمف )صافي(، والتعظيم  بمقدار )

األول، والربع الثاني عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد 

 . ىنوك المثمالكفاءة مع الب

  تحسين كفاءة بنك البالد

(، 316,109(، )325,502) أن بنك البالد يحتاج أن يستغل مبمغ/ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم ) يوضح

 أصولو الثابتة )صافي(؛ من ( في الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي319,369( )481,700)

( في الربع األول والربع الثاني والثالث 593,156(، و) 2,117,619(، و)2,949,400و) (،3,506,561ومبمغ )

. أو أن يعظم من ىإلى حد الكفاءة مع البنوك المثم وعند نياية العام عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل
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( في 36,719,723.83( )38,208,423.01(، )39,710,977.41(، )40,569,080.07مخرجاتو بمقدار)

مقدار بالربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في القروض والسمف )صافي(، والتعظيم  

( في الربع األول والربع 821,128.4027(، و)240,135.3772(، و)291,630.599(، و)310,646.9169)

دخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد الثاني والثالث والرابع عمى التوالي في صافي دخل العمميات )ال

 . ىالكفاءة مع البنوك المثم

 تحسين كفاءة مصرف اإلنماء 

(، 881,167) يحتاج أن يستغل مبمغمصرف اإلنماء أن /ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم )يوضح  

من أصولو  العام عمى التوالي( في الربع األول والثاني والثالث وعند نياية 775,497( )780,781(، )806,139)

( في الربع األول 3,617,956(، و) 4,326,639(، و)3,647,130(، و)3,546,315ومبمغ ) الثابتة )صافي(؛

. ىإلى حد الكفاءة مع البنوك المثم والربع الثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل

 ،(73,381,094.6(، )69,926,883.05(، )63,525,547.73بمقدار)أو أن يعظم من مخرجاتو 

( في الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في القروض والسمف )صافي(، 73,615,901.97)

( في 1,586,390.776(، و)344,220.3084(، و)513,531.0212(، و)486,429.949والتعظيم  بمقدار )

والربع الثاني والثالث والرابع عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى الربع األول 

 . ىيصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثم

 تحسين كفاءة البنك األهمي التجاري 

( من 1,943,411) أن البنك األىمي التجاري يحتاج  أن يستغل مبمغ/ب( 2/أ( والممحق رقم )2الممحق رقم ) يوضح

( من ودائع العمالء في الربع الثالث حتى تصل إلى حد الكفاءة مع 21,702,954ومبمغ ) أصولو الثابتة )صافي(؛

 مبمغ، و في القروض والسمف )صافي( (279,399,000. أو أن يعظم من مخرجاتو لتصل إلى مبمغ )ىالبنوك المثم

لى حد األنشطة التشغيمية( في الربع الثالث حتى يصل إ( في صافي دخل العمميات )الدخل من 2,154,819.945)

 .ىالكفاءة مع البنوك المثم
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 (BCC) لنموذج تحسين كفاءة البنوك وفقاً  ثانيًا:

لتحسين كفاءتيا  بافتراض أن زيادة أي نسبة   ؤةتوضح ىذه الجزئية اإلجراءات التي يجب أن تتبعيا البنوك غير الكف

أو ما  في المخرجات بالزيادة أو النقصان أو نسبة ثابتة في مدخالت أي بنك من البنوك سوف تحدث نسبة متغيرة 

أي في  ؛لمبنك وىذا اإلجراء من التحسين يعالج أسباب عدم الكفاءة اإلدارية. بافتراض تغير الغمة إلى الحجم يعرف

ة في معالجة حفي وضع السياسات الناجإشارة واضحة إلى  أن أسباب عدم الكفاءة مرده إلى سوء اإلدارة الداخمية 

 :وىي كما يمي وليست عوامل خارجة عن إرادة البنكاالئتمان أو عدم متابعة  تحصيل الودائع االستثمارية المتعثر، 

 تحسين كفاءة البنك السعودي لالستثمار

(، 170,652أن البنك السعودي لالستثمار يحتاج   أن يستغل مبمغ)/ب( 3/أ( والممحق رقم )3الممحق رقم ) يوضح

( 756,362(، و)2,130,259( في الربع األول والثاني عمى التوالي من أصولو الثابتة )صافي(؛  ومبمغ )11,058)

أو أن  .ىإلى حد الكفاءة مع البنوك المثم صليحتى في الربع األول والربع الثاني عمى التوالي من ودائع العمالء 

( في الربع األول والثاني عمى التوالي في 61,983,562.66(، )63,715,793.67يعظم من مخرجاتو بمقدار)

( في الربع األول، والربع 390,376.6077(، و)391,622.3377القروض والسمف )صافي(، والتعظيم  بمقدار )

إلى حد الكفاءة مع البنوك  دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل الثاني عمى التوالي في صافي

 . ىالمثم

 تحسين كفاءة البنك السعودي البريطاني

(، 205,631) أن البنك السعودي البريطاني يحتاج   أن يستغل مبمغ/ب( 3/أ( والممحق رقم )3الممحق رقم ) يوضح

(، 3,239,089ومبمغ )  ،عمى التوالي من أصولو الثابتة )صافي(الثالث و ( في الربع األول 162,691)

(  في الربع األول و الثالث عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل إلى حد الكفاءة مع البنوك 2,590,449و)

عمى التوالي  والثالث( في الربع األول 128,302,408(، )132,783,292أن يعظم من مخرجاتو بمقدار) . أوىالمثم

( في الربع األول، 997,833.775(، و)1,155,708.833في القروض والسمف )صافي(، والتعظيم  بمقدار )
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عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد الكفاءة مع  الثالثوالربع 

 .ىالبنوك المثم

 تحسين كفاءة البنك العربي الوطني

(، 573,438) أن البنك العربي الوطني يحتاج أن يستغل مبمغ/ب( 3/أ( والممحق رقم )3الممحق رقم )يوضح 

عمى التوالي من أصولو الثاني والثالث وعند نياية العام ( في الربع األول و 344,665( )761,478(، )344,206)

( في الربع األول 7,869,087و) (،3,031,096(، و)3,214,413(، و)6,044,152ومبمغ ) الثابتة )صافي(؛

 .ىوالربع الثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثم

 ،(118,489,063(، )120,981,368.1(، )121,670,604أو أن يعظم من مخرجاتو بمقدار)

والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في القروض والسمف )صافي(، ( في الربع األول والثاني 122,669,387)

( في 3,004,939.87(، و)736,105.224(، و)863,479.1537(، و)895,060.2987والتعظيم  بمقدار )

الربع األول والربع الثاني والثالث والرابع عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى 

 . ىصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثمي

 تحسين كفاءة مجموعة سامبا المالية

(، 696,749) أن تستغل مبمغ أن مجموعة سامبا المالية تحتاج/ب( 3/أ( والممحق رقم )3الممحق رقم ) يوضح

 (،20,003,641ومبمغ ) ( في الربع األول والثاني عمى التوالي من أصولو الثابتة )صافي(؛1,008,950)

 .ى(  في الربع األول والثاني عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثم974,138و)

( في الربع األول والثاني عمى التوالي 149,676,670.6(، )149,253,757.7أن يعظم من مخرجاتو بمقدار) أو

( في الربع األول، والثاني 1,321,923.2(، و)1,421,014.32في القروض والسمف )صافي(، والتعظيم  بمقدار )

 .ىعمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثم
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 تحسين كفاءة مصرف الراجحي

(، 2,804,743) أن مصرف الراجحي يحتاج أن يستغل مبمغ/ب( 3/أ( والممحق رقم )3الممحق رقم ) يوضح

(، 8,518,843( في الربع األول والثاني عمى التوالي من أصولو الثابتة )صافي(؛ ومبمغ )2,954,902)

إلى حد الكفاءة مع البنوك  ( في الربع األول والثاني عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل5,782,587و)

( في الربع األول والثاني عمى 229,526,615.4(، )222,364,894.2. أو أن يعظم من مخرجاتو بمقدار)ىالمثم

( في الربع 2,097,659.928(، و)2,102,490.296) التوالي في القروض والسمف )صافي(، والتعظيم  بمقدار

األول، والثاني عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إلى حد الكفاءة مع 

 .ىالبنوك المثم

 تحسين كفاءة مصرف اإلنماء

(، 807,475) يحتاج أن يستغل مبمغمصرف اإلنماء أن /ب( 3/أ( والممحق رقم )3الممحق رقم )يوضح 

 أصولو من التوالي عمى ( في الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام607,043( )560,023(، )569,390)

( في الربع األول 3,305,091(، و)2,308,666(، و)1,438,183(، و)1,485,615ومبمغ ) الثابتة )صافي(؛

. ىوالربع الثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من ودائع العمالء حتى يصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثم

 ،(71,518,876.7(، )67,876,996.63(، )61,725,593.82أن يعظم من مخرجاتو بمقدار) أو

في الربع األول والثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في القروض والسمف )صافي(، ( 73,350,641.7)

( في 1,580,674.53(، و)327,909.987(، و)434,098.0071(، و)403,240.1129والتعظيم  بمقدار )

ألنشطة التشغيمية( حتى الربع األول والربع الثاني والثالث والرابع عمى التوالي في صافي دخل العمميات )الدخل من ا

 . ىيصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثم

  تحسين كفاءة البنك األول

(، 12,585(، )104,516) أن البنك األول يحتاج أن يستغل مبمغ/ب( 3/أ( والممحق رقم )3الممحق رقم ) يوضح

في الربع الثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من أصولو الثابتة )صافي(؛  ومبمغ  ( 161,205)
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في الربع الثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي من  (  5,957,378(، و)958,745(، و)1,721,875)

(، 79,574,408.27و بمقدار)أن يعظم من مخرجاتأو  ودائع العمالء حتى يصل إلى حد الكفاءة مع البنوك المثمي.

الثاني والثالث وعند نياية العام عمى التوالي في القروض ( في الربع 78,151,954.3(، )78,207,892.3)

الربع في  ( 1,423,132.08(، و)299,228.281(، و)550,706.4182والسمف )صافي(، والتعظيم  بمقدار )

لى حد العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية( حتى يصل إالثاني والثالث والرابع عمى التوالي في صافي دخل 

 .ىالكفاءة مع البنوك المثم

 : المدخل المحاسبي التقميدي لتقييم األداءتحميل إضافي

تعتمد مؤشرات األداء التقميدية عمى استخدام تحميل النسب المالية. وتوجد في ىذا المجال أربعة نسب مالية معروفة 

 Return on ؛ وىي: العائد عمى األصول(6)(Al-Tamimi, 2007) لتقييم أداء البنوك التجاريةاستخدميا الباحثون 

Assets (ROA)والعائد عمى حقوق الممكية ، Return on Equity (ROE)ونسبة القروض إلى الودائع ، Loans 

to Deposits (LTD)ونسبة القروض إلى األصول ، Loans to Assets (LTA).  أ( 4رقم )ويوضح الممحق/

وبمقارنة نتائج تحميل  النسب المالية األربعة.ىذه  /ب( نتائج تقييم أداء البنوك محل الدراسة باستخدام 4والممحق رقم )

 BCC(، ونموذج 2)جدول رقم  CCRالنسب المالية األربعة مع نتائج أسموب تحميل مغمف البيانات وفقًا لنموذج 

(؛ يتضح أن ىناك اختالفات جوىرية في نتائج تقييم أداء البنوك محل الدراسة، ويمكن توضيح ىذه 3)جدول رقم 

 :االختالفات عمى النحو التالي

 العائد عمى األصولأ.

كانا  ،%(0.60%( والبنك السعودي البريطاني )0.62عمى الرغم من أن كل من مصرف الراجحي )في الربع األول: 

، إال أن كل من ىذين البنكين كان غير كفؤ وفقًا لنماذج وفقًا ليذه النسبة في الترتيب األول والثاني عمى الترتيب

كفًؤ  اً يعتبر بنكاألىمي التجاري  تحميل مغمف البيانات. ومن ناحية أخرى، فإن كل من البنك السعودي الفرنسي والبنك

%( 0.585)والرابع %( 0.586)مى الرغم من أنيما كانا في الترتيب الثالث وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات، ع

 عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.
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%( 0.60%( والبنك السعودي البريطاني )0.62في الربع الثاني: عمى الرغم من أن كل من مصرف الراجحي )

ثالث عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة، إال أن كل %(، كانوا في الترتيب األول والثاني وال0.56ومجموعة سامبا المالية )

. ومن ناحية أخرى، فإن كل من البنك (CCR) من ىذه البنوك كانت غير كفؤة وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات

وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات، عمى الرغم من أنيما  كفؤة اً وكبن االسعودي الفرنسي يعتبر  األىمي التجاري والبنك

 عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.%( 0.541)والخامس %( 0.543)كانا في الترتيب الرابع 

السعودي الفرنسي يعتبر بنكأ كفًؤ وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات، إال  في الربع الثالث: عمى الرغم من أن البنك

 وفقًا ليذه النسبة.%( 0.52)ترتيب الرابع أنو كان في ال

في الترتيب الثاني وفقًا ليذه  ت%( كان2.16) مجموعة سامبا المالية: عمى الرغم من أن 2016وفقًا لبيانات عام 

. ومن ناحية أخرى، فإن كل من البنك (CCR) كانت غير كفؤة وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات ياالنسبة، إال أن

وفقًا لنماذج تحميل مغمف  بنوكًا كفؤةعتبر والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي لالستثمار تاألىمي التجاري 

عمى %( 1.12) حادي عشروال%( 2.09)الرابع و %( 2.13) الثالث في الترتيب تكان أنيا البيانات، عمى الرغم من

 ذه النسبة.الترتيب وفقًا لي

 العائد عمى حقوق الممكيةب.

كفؤة وفقًا لنماذج تحميل  اً عمى الرغم من أن كل من البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض يعتبرا بنوكفي الربع األول: 

 %( عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.3.11%( والثامن )3.71مغمف البيانات، إال أنيما كانا في الترتيب السادس )

%(، كانا في الترتيب 4.18%( ومصرف الراجحي )4.23عمى الرغم من أن كل من البنك األول )في الربع الثاني: 

وفقًا لنماذج تحميل مغمف  األول والثاني عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة، إال أن كل من ىذين البنكين كان غير كفؤً 

ًا لتجاري والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض تعتبر بنوكالبيانات. ومن ناحية أخرى، فإن كل من البنك األىمي ا

والخامس %( 4.12)ة وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات، عمى الرغم من أنيا كانت في الترتيب الثالث كفؤً 

 عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.%( 3.03)والثامن %( 3.66)
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ة وفقًا لنماذج تحميل كفؤً  اً با المالية وبنك الرياض يعتبرا بنوككل من مجموعة سامعمى الرغم من أن في الربع الثالث: 

 %( عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.1.94%( والعاشر )3.26أنيما كانا في الترتيب الخامس ) إالمغمف البيانات، 

السعودي عمى الرغم من أن كل من البنك السعودي البريطاني وبنك الرياض والبنك : 2016وفقًا لبيانات عام 

%( والتاسع 12.45ا كانت في الترتيب الثالث )أني كفؤة وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات، إال اً لالستثمار تعتبر بنوك

 %( عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.7.77%( والثاني عشر )8.85)

 نسبة القروض إلى الودائع ج.

كفؤة وفقًا  اً الفرنسي والبنك األىمي التجاري يعتبرا بنوك عمى الرغم من أن كل من البنك السعوديفي الربع األول: 

%( عمى 81.37) لحادي عشر%( وا88.12) إال أنيما كانا في الترتيب الثالثلنماذج تحميل مغمف البيانات، 

 الترتيب وفقًا ليذه النسبة.

نماذج تحميل مغمف البيانات، إال أنو كفًؤ وفقًا ل اً عمى الرغم من أن البنك األىمي التجاري يعتبر بنكفي الربع الثاني: 

 %( وفقًا ليذه النسبة.84.13كان في الترتيب العاشر )

عمى الرغم من أن كل من البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية تعتبر في الربع الثالث: 

%( والحادي عشر 90.94يب الرابع )كفؤة وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات، إال أنيا كانت في الترت اً بنوك

 %( عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.74.61%( والثاني عشر )82.86)

عمى الرغم من أن كل من البنك السعودي البريطاني ومصرف الراجحي والبنك السعودي : 2016وفقًا لبيانات عام 

ل مغمف البيانات، إال أنيا كانت في الترتيب كفؤة وفقًا لنماذج تحمي اً الفرنسي والبنك األىمي التجاري تعتبر بنوك

%( عمى الترتيب وفقًا ليذه 80.35%( والحادي عشر )81.70%( والتاسع )82.54%( والثامن )86.01الخامس )

 النسبة.
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 نسبة القروض إلى األصول  د.

 اً األىمي التجاري تعتبر بنوكعمى الرغم من أن كل من البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك في الربع األول: 

%( 67.21%( والسادس )67.92كفؤة وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات، إال أنيا كانت في الترتيب الرابع )

 %( عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.58.54والحادي عشر )

%(، كانا في 70.76ي )%( والبنك العربي الوطن71.71عمى الرغم من أن كل من البنك األول )في الربع الثاني: 

الترتيب األول والثاني عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة، إال أن كل من ىذين البنكين كان غير كفؤ وفقًا لنماذج تحميل 

مغمف البيانات. ومن ناحية أخرى، فإن كل من بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك األىمي التجاري تعتبر 

%( والثامن 67.90كفؤة وفقًا لنماذج تحميل مغمف البيانات، عمى الرغم من أنيا كانت في الترتيب الرابع ) اً بنوك

 %( عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.58.49%( والحادي عشر )66.85)

ي %(، كانا ف69.13%( والبنك العربي الوطني )72.26عمى الرغم من أن كل من البنك األول )في الربع الثالث: 

الترتيب األول والثاني عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة، إال أن كل من ىذين البنكين كان غير كفؤ وفقًا لنماذج تحميل 

البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومجموعة مغمف البيانات. ومن ناحية أخرى، فإن كل من 

 الثالثميل مغمف البيانات، عمى الرغم من أنيا كانت في الترتيب كفؤة وفقًا لنماذج تح اً تعتبر بنوكسامبا المالية 

 %( عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.54.47عشر ) ثانيوال%( 68.30والخامس )%( 68.34) رابع%( وال68.43)

%(، 67.94%( والبنك العربي الوطني )69.23عمى الرغم من أن كل من البنك األول ): 2016وفقًا لبيانات عام 

ا في الترتيب األول والثاني عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة، إال أن كل من ىذين البنكين كان غير كفؤ وفقًا لنماذج كان

مصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني تحميل مغمف البيانات. ومن ناحية أخرى، فإن كل من 

كفؤة وفقًا لنماذج تحميل  اً تعتبر بنوكلبنك األىمي التجاري والبنك السعودي لالستثمار والبنك السعودي الفرنسي وا

والسابع %( 65.67) سادس%( وال66.23) لخامسمغمف البيانات، عمى الرغم من أنيا كانت في الترتيب ا

 %( عمى الترتيب وفقًا ليذه النسبة.57.44عشر ) حادي%( وال63.64) تاسعوال%( 63.85%( والثامن )65.02)
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تقدم، يتضح أن االعتماد عمى النسب المالية التقميدية بمفردىا يمكن أن يؤدي إلى نتائج مضممة؛ حيث وفي ضوء ما 

ال  فإن النسب المالية التقميديةوبالتالي  .من أداء البنك أن كل نسبة من النسب المالية يمكن أن تغطي جانب محدود

العالقة التي تميز طبيعة عمل  ، وىيقت واحدتأخذ في االعتبار العالقة بين عدة مخرجات وعدة مدخالت في و 

 استخدام نماذج تحميل مغمف البيانات.طريقة أفضل من خالل البنوك، والتي يمكن أن تتم دراستيا ب

  مناقشة النتائج 

مدخالتيا استخدام  - جميع البنوك في المممكة عمميات لتشغيل أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن متوسط الكفاءة العام

من القروض والسمف )صافي( وصافي دخل العمميات  وتعظيم مخرجاتيا ودائع العمالء،و  أصوليا الثابتة )صافي( من

 ،%(95)( أي ما نسبتو 0.95تفوق )وباختالف المواسم قد أظيرت كفاءة عالية  - )الدخل من األنشطة التشغيمية(

في الكفاءة  بين  رغم التقارببية السعودية. و العر وفي ىذا داللة عمى قوة المصارف والمنافسة بينيا داخل المممكة 

 في الكفاءة باختالف المواسم.تفاوت بينيا ال حجم البنوك، أظيرت النتائج 

العمميات  عدم الكفاءة الناتجة عنأسباب في تناوليا  مصدر  السابقة عن الدراسات العربيةالحالية الدراسة  وتختمف

أو عوامل خارجية تقع خارج  (BCC) تقاس بنموذجالتي و  (Administrative Factors) اإلدارية الداخمية لمبنك

لما  وفقًا  (Environmental Factors) بيئيةوتسمى عوامل   (SE)الكفاءة الحجمية تقاس بنموذجو  نطاق البنك

 ،مصدر أسباب عدم الكفاءة توضحان واملالع المجموعتان من نتاوىا. (30) (Cooper et al., 2007)ذكره 

المسئوليين في البنوك غير  ، مما يتطمب المزيد من البحث بإجراء مقابالت معنفسيا ال يوضحان األسباب يماولكن

، وبنك أسباب عدم كفاءة بنك الجزيرةجاءت  وعمى ذلك فقد. ومعرفة أسباب عدم الكفاءة اإلدارية أو البيئية الكفؤة

عدم كفاءة البنك العربي  إلى عوامل بيئية خارجة عن نطاق إدارة البنك. في حين أن امردىالبالد  في جميع المواسم 

. أما بقية رة البنك، وعوامل إدارية داخميةخارجة عن نطاق إدا إلى عوامل بيئية امردىفي جميع المواسم  الوطني

في البنك األول ألسباب كفاءة لالبنوك قد تباينت في أسباب عدم الكفاءة من موسم إلى آخر حيث جاء مرد عدم ا

في البنك ارية فقط. وجاء مرد عدم الكفاءة إدارية وبيئية في جميع المواسم ما عدا الموسم األول فكانت أسباب إد

وفي الموسم الثالث فكانت أسباب إدارية فقط.  السعودي لالستثمار ألسباب إدارية وبيئية في المواسم األول والثاني
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أسباب عدم الكفاءة في بقية البنوك والتي تحتاج المزيد من التقصى والتحقق عن األسباب اإلدارية وىكذا يمكن قراءة 

ووفقًا لمعوامل اإلدارية والبيئة التي أدت إلى عدم الكفاءة بإجراء مقابالت مقننة مع المسئولين في  تمك البنوك. 

جراءت تيا حسب ما ذكر سابقًا من إءتحسين كفا فؤةة  في المواسم المحددة يجب عمى البنوك غير الكيوالعوامل البيئ

 . /ب(3/أ ، 3/ب ، 2/أ ، 2ق أرقام )بالمالحتحسين والموضحة ال

 الخالصة

تقييم كفاءة التشغيل لمبنوك التجارية في المممكة العربية السعودية باستخدام أسموب تحميل مغمف استيدف ىذا البحث 

 لممدخلالبيانات، وذلك من خالل دراسة التغيرات الموسمية في كفاءة التشغيل بين البنوك التجارية السعودية وفقًا 

لمبنوك التجارية السعودية ربع السنوية والسنوية عن عام الوسيط. وتم تجميع البيانات من خالل القوائم المالية المنشورة 

. وكانت (BCC)ونموذج  (CCR). وتم استخدام نوعين لنماذج تحميل مغمف البيانات، وىما نموذج 2016

المدخالت عبارة عن صافي األصول الثابتة، وودائع العمالء. وكانت المخرجات عبارة عن صافي القروض والسمف، 

 العمميات.وصافي دخل 

-%96وقد أشارت النتائج إلى أن المتوسط العام لمكفاءة التشغيمية لمبنوك السعودية باختالف مواسميا يتراوح بين 

يشير إلى متانة النظام  وىو ما ،(BCC) % وفقًا لنموذج99-%97 يتراوح بين، و (CCR) % وفقًا لنموذج97

شة النتائج من حيث تحديد كمية الفائض غير المستغل في قد تمت مناقو المصرفي في المممكة العربية السعودية. 

، وذلك عند تثبيت 2016المدخالت لكل بنك غير كفء في الموسم األول والثاني والثالث وعند نياية عام 

من حيث تحديد الكميات التي يمكن تعظيميا في المخرجات لكل بنك في  تمت مناقشة النتائج أيضاً كما المخرجات. 

تحسين وتم توضيح كيف يمكن ، وذلك عند تثبيت المدخالت. 2016ل والثاني والثالث وعند نياية عام الموسم األو 

المخرجات بما  أو تعظيم، وذلك من خالل استغالل موارىا الفائضة من المدخالت ،الكفؤةبنوك غير لمتشغيل الكفاءة 

 .تدخالىو متاح ليا من م
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 حدود البحث

تم التركيز عمى  عمى النحو التالي. (Limitations)ضوء مجموعة من الحدود يجب أن يتم تفسير نتائج البحث في 

 ربع السنويةبيانات السواء  (،وقت إعداد البحث )وفقا ألحدث البيانات المنشورة 2016بيانات عام واحد فقط ىو عام 

لمنتائج  اً مختمف اً أو البيانات السنوية. وبالتالي فإن استخدام بيانات عدة سنوات أو عدة أرباع يمكن أن يعطي تفسير 

التي يتم التوصل إلييا. ومن ناحية أخرى، فقد تم التوصل إلى نتائج البحث باستخدام اثنين من المدخالت واثنين من 

ر المدخالت و/أو المخرجات ي. وبالتالي فإن تغيالسابقة ألدبياتتم استخداميا في غالبية ا ، والتيالمخرجات

 .نتائج مختمفة عن النتائج الحاليةيمكن أن يؤدي إلى  )من حيث عددىا أو نوعيتيا( المستخدمة

 التوصيات

في ضوء نتائج البحث التي تم التوصل إلييا، يمكن تقديم بعض التوصيات واالقتراحات لبحوث مستقبمية في ىذا 

 جال عمى النحو التالي:الم

من األصول الثابتة  ةبالغ غير المستغممضرورة وضع أىداف استراتيجية لمعالجة عدم الكفاءة وفقًا لم .1

 من ودائع العمالء لكل موسم من المواسم حسب ما أظيرتو نتائج ىذه الدراسة من تحميل لموضع)صافي(، و 

جراءات التحسين لمبنوك غيرالرىن لمبنوك السعودية و  المالحق أرقام )انظر وموزعة حسب المواسم  الكفؤة ا 

 .(/ب3/أ ، 3/ب ، 2/أ ، 2

بغرض زيادة مخرجاتيا من القروض والسمف )صافي(،  ىداف استراتيجية لمبنوك غير الكفؤةضرورة وضع أ .2

األصول الثابتة  منإذا رغبت في  إبقاء مدخالتيا  وصافي دخل العمميات )الدخل من األنشطة التشغيمية(

/أ 3/ب ، 2/أ ، 2)انظر المالحق أرقام  من غير تغيير ،ودائع العمالء لكل موسم من المواسم، و صافي()

 . /ب(3، 

ضرورة وضع مؤشرات الكفاءة والمقارنات المرجعية بين البنوك السعودية في القوائم المالية السنوية وصواًل  .3

 لة وتحسين األداء. ءمن حيث الشفافية، والمسالممزيد من الحوكمة المالية 



34 
عشر،العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن   

البنك السعودي و )مثل بنك الرياض،  كفاءة تامة عمى مراجعة البنوك التي حصمت عمى البنوك غير الكفؤة .4

باستخدام مواردىا استخدامًا أمثاًل ومن ثم االستفادة من تجربتيا بغية ، والبنك األىمي التجاري( الفرنسي

 التحسين.

 من خالل إجراء في البنوك غير الكفؤةدم الكفاءة اإلدارية أو البيئية إجراء دراسات مستقبمية لمعرفة أسباب ع .5

 لين في تمك البنوك. ؤو مع المس ةركتماعات مشتجامقابالت أو عقد 

 البنوكرب ق وأعد بمن خارج المممكة اقميميًا ودوليًا لمعرفة مدى  إجراء دراسات مستقبمية تتضمن بنوك .6

ت كفاءة عالية ثم اختيار البنوك اإلقميمية أو الدولية  التي أظير ، ومن السعودية من حيث كفاءة التشغيل

 يا وزيارتيا لموقوف عمى تجاربيا.البنوك السعودية لتكون مرجعًا لمع مقارنة بال

 ـــع مراج
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 2012والربع الثانً  2012بٌانات الربع األول : (/أ1) ملحق رقم

 م
اسم 
 البنك

 6102الربع الثاني  6102الربع األول 

 المخرجات المدخالت المخرجات المدخالت

أصول ثابتة 
 )ص(

 ودائع العمالء
قروض وسلف 

 )ص(
صافي دخل 

 العمليات
أصول ثابتة 

 )ص(
 ودائع العمالء

قروض وسلف 
 )ص(

صافي دخل 
 العمليات

1 
بنك 

 الرٌاض
1,882,780 165,195,522 152,563,848 1,168,217 1,950,283  164,043,257  154,666,879  1,135,847  

2 
بنك 

 الجزٌرة
689,835 50,655,060 43,322,374 379,459 698,554  50,729,768  44,212,411  175,516  

3 
البنك 

السعودي 
 لالستثمار

1,012,599 70,686,569 61,615,260 172,994 995,436  68,086,890  61,250,686  293,240  

4 
البنك 
 األول

880,412 85,548,466 78,370,309 512,201 1,079,441  86,413,533  77,900,227  539,120  

5 
البنك 

السعودي 
 الفرنسً

689,519 141,818,833 124,976,116 1,075,998 695,778  138,809,840  129,636,625  1,046,470  

6 

البنك 
السعودي 

البرٌطان
 ي

1,009,318 151,527,493 129,982,900 1,131,335 1,022,661  150,268,554  131,101,160  1,140,698  

7 
البنك 

العربً 
 الوطنً

1,962,778 132,031,503 116,040,301 743,101 1,929,364  129,159,477  117,877,371  810,000  

8 
 مجموعة

سامبا 
 المالٌة

2,305,635 178,326,433 132,358,600 1,260,159 2,405,816  173,120,833  130,819,764  1,314,198  

9 
مصرف 
 الراجحً

5,748,109 264,782,575 216,393,996 2,017,268 5,942,600  270,957,721  224,523,051  2,051,932  

  183,874  36,930,159  42,118,378  781,782 174,523 37,330,648 43,928,037 786,197 بنك البالد 10

11 
مصرف 

 اإلنماء
1,624,713 68,785,208 60,250,402 393,603 1,644,527  74,166,064  66,488,216  412,960  

12 
البنك 

األهلً 
 التجاري

3,756,660 326,097,965 265,341,147 2,677,719 3,835,242  314,707,937  264,765,969  2,444,750  

 * جمٌع المبالغ بآالف الرٌاالت السعودٌة.
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 2012وعام  2012الثالث /ب(: بٌانات الربع 1) ملحق رقم

 م
اسم 
 البنك

 6102عام  6102الربع الثالث 

 المخرجات المدخالت المخرجات المدخالت

أصول ثابتة 
 )ص(

 ودائع العمالء
قروض وسلف 

 )ص(
صافي دخل 

 العمليات
أصول ثابتة 

 )ص(
 ودائع العمالء

قروض وسلف 
 )ص(

صافي دخل 
 العمليات

1 
بنك 

 الرٌاض
1,923,209  160,821,155  152,631,133  715,971  1,862,349  156,683,349  142,909,367  3,306,971  

2 
بنك 

 الجزٌرة
694,585  50,334,950  43,194,709  158,488  701,659  51,602,354  42,098,695  863,658  

3 

البنك 
السعودي 

لالستثما
 ر

979,542  66,447,133  61,287,626  180,909  987,600  65,640,325  60,249,052  902,324  

4 
البنك 
 األول

1,105,296  84,204,396  77,264,495  261,151  1,281,023  85,358,788  72,743,097  1,061,596  

5 
البنك 

السعودي 
 الفرنسً

703,175  147,277,417  133,936,898  1,008,562  716,656  158,458,472  129,457,869  3,503,444  

6 

البنك 
السعودي 

البرٌطان
 ي

1,039,880  144,083,838  125,874,829  978,954  1,038,352  140,639,785  120,964,815  3,830,954  

7 
البنك 

العربً 
 الوطنً

1,883,245  128,235,909  115,624,770  718,311  1,839,222  135,907,457  115,511,521  2,829,599  

8 
مجموعة 

سامبا 
 المالٌة

2,461,086  173,963,830  129,803,102  1,341,476  2,510,180  172,075,716  125,234,330  5,005,663  

9 
مصرف 
 الراجحً

6,148,990  272,599,968  225,863,197  2,009,491  6,485,162  272,593,136  224,994,124  8,125,960  

10 
بنك 
 البالد

788,845  41,244,191  36,246,671  227,806  802,424  40,234,715  36,178,387  809,023  

11 
مصرف 

 اإلنماء
1,653,669  77,318,645  69,274,795  317,621  1,737,818  80,612,226  70,311,948  1,515,192  

12 
البنك 

األهلً 
 التجاري

4,069,384  311,225,417  259,915,425  2,004,556  4,363,076  315,617,907  253,592,141  9,472,359  

 * جمٌع المبالغ بآالف الرٌاالت السعودٌة.
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 (CCRنموذج ؤة )تحسٌن البنوك غٌر الكف/أ(: 2) ملحق رقم

 اسم البنك م

 6102الربع الثاني  6102الربع األول 

 التوجه مدخلي

 فائض المدخالت )لم يستغل(

 التوجه مخرجي

 تعظيم المخرجات

 التوجه مدخلي

 فائض المدخالت )لم يستغل(

 التوجه مخرجي

 تعظيم المخرجات

أصول ثابتة 
 )ص(

 ودائع العمالء
قروض وسلف 

 )ص(
صافي دخل 

 العمليات
أصول ثابتة 

 )ص(
ودائع 
 العمالء

قروض وسلف 
 )ص(

صافي دخل 
 العمليات

1 
بنك 

 الرٌاض
 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

2 
بنك 

 الجزٌرة
413,097 1,082,980 44268819.25 387748.8774 141,054 3,837,066 47830157.93 351256.4664 

3 
البنك 

السعودي 
 لالستثمار

252,209 3,969,813 65281521.18 65281521.18 223,091 3,123,001 64195182.23 471438.3947 

4 
البنك 
 األول

274 26,606 78394690.5 78394690.5 97,153 3,790,757 81474311.7 598333.3543 

5 
البنك 

السعودي 
 الفرنسً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

6 
البنك 

السعودي 
 البرٌطانً

220,866 3,249,640 132831590.4 1156129.208 694 102,024 136859942 1141473 

7 
البنك 

العربً 
 الوطنً

530,733 6,383,531 121935715.4 933690.2385 442,981 4,136,020 121776984.7 894309.2642 

8 
مجموعة 

سامبا 
 المالٌة

872,227 20,463,676 149516183.9 1423512.827 344,146 3,946,667 145647756.9 1344856.951 

9 
مصرف 
 الراجحً

3,655,183 9,423,538 224379603.6 2091711.427 
2,856,98

7 
6,238,336 229814126.4 2100287.512 

 291630.599 39710977.41 2,949,400 316,109 310646.9169 40569080.07 3,506,561 325,502 بنك البالد 10

11 
مصرف 

 اإلنماء
881,167 3,546,315 63525547.73 486429.949 806,139 3,647,130 69926883.05 513531.0212 

12 
البنك 

األهلً 
 التجاري

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

المدخالت أو المخرجات، حٌث تشٌر إلى البنوك المثلى وفقا *المحافظة: تعنً المحافظة على نفس المستوى من 

 للنموذج المستخدم.
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 (CCRنموذج /ب(: تحسٌن البنوك غٌر الكفؤة )2) ملحق رقم

 اسم البنك م

 6102عام  6102الربع الثالث 

 التوجه مدخلي

 فائض المدخالت )لم يستغل(

 التوجه مخرجي

 تعظيم المخرجات

 التوجه مدخلي

 المدخالت )لم يستغل(فائض 

 التوجه مخرجي

 تعظيم المخرجات

أصول ثابتة 
 )ص(

 ودائع العمالء
قروض وسلف 

 )ص(
صافي دخل 

 العمليات

أصول 
ثابتة 
 )ص(

 ودائع العمالء
قروض وسلف 

 )ص(
صافي دخل 

 العمليات

1 
بنك 

 الرٌاض
 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

2 
بنك 

 الجزٌرة
150,316 4,822,459 47771578.61 224089.7007 107,551 110,620,475 47161446.85 967520.7476 

3 

البنك 
السعودي 
 لالستثمار

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة 295820.6603 63063228.18 1,870,879 207,295

4 
البنك 
 األول

131,735 2,793,972 79916179.96 374875.4672 91,552 6,100,395 78342019.41 1180962.467 

5 

البنك 
السعودي 
 الفرنسً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

6 

البنك 
السعودي 
 البرٌطانً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة 1000736.177 128675601.9 3,136,151 22,634

7 

البنك 
العربً 
 الوطنً

881,783 3,559,974 118926298.3 738821.5192 415,584 8,045,807 122780185.6 3007654.02 

8 

مجموعة 
سامبا 
 المالٌة

 5164355.13 138259104.7 5,287,603 204,515 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

9 
مصرف 
 الراجحً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

 821128.4027 36719723.83 593,156 319,369 240135.3772 38208423.01 2,117,619 481,700 بنك البالد 10

11 
مصرف 

 اإلنماء
780,781 4,326,639 73381094.6 344220.3084 775,497 3,617,956 73615901.97 1586390.776 

12 

البنك 
األهلً 
 التجاري

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة 2154819.945 279399000 21,702,954 1,943,411

وفقا  *المحافظة: تعنً المحافظة على نفس المستوى من المدخالت أو المخرجات، حٌث تشٌر إلى البنوك المثلى

 .  للنموذج المستخدم



43 
عشر،العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن   

 (BCCنموذج الكفؤة )/أ(: تحسٌن البنوك غٌر 3) ملحق رقم

 اسم البنك م

 6102الربع الثاني  6102الربع األول 

 التوجه مدخلي

 فائض المدخالت )لم يستغل(

 التوجه مخرجي

 تعظيم المخرجات

 التوجه مدخلي

 فائض المدخالت )لم يستغل(

 التوجه مخرجي

 تعظيم المخرجات

أصول ثابتة 
 )ص(

 ودائع العمالء
قروض وسلف 

 )ص(
صافي دخل 

 العمليات
أصول ثابتة 

 )ص(
ودائع 
 العمالء

قروض وسلف 
 )ص(

صافي دخل 
 العمليات

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة بنك الرٌاض 1

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة بنك الجزٌرة 2

3 
البنك 

السعودي 
 لالستثمار

170,652 2,130,259 63715793.67 391622.3377 11,058 756,362 61983562.66 390376.6077 

 550706.4182 79574408.27 1,721,875 104,516 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة البنك األول 4

5 
البنك 

السعودي 
 الفرنسً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

6 
البنك 

السعودي 
 البرٌطانً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة 1155708.833 132783292 3,239,089 205,631

7 
البنك 

العربً 
 الوطنً

573,438 6,044,152 121670604 895060.2987 344,206 3,214,413 120981368.1 863479.1537 

8 
مجموعة 

 سامبا المالٌة
696,749 20,003,641 149253757.7 1421014.32 1,008,950 974,138 149676670.6 1321923.2 

9 
مصرف 
 الراجحً

2,804,743 8,518,843 222364894.2 2102490.296 2,954,902 5,782,587 229526615.4 2097659.928 

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة بنك البالد 10

11 
مصرف 

 اإلنماء
807,475 1,485,615 61725593.82 403240.1129 569,390 1,438,183 67876996.63 434098.0071 

12 
البنك األهلً 

 التجاري
 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

المحافظة على نفس المستوى من المدخالت أو المخرجات، حٌث تشٌر إلى البنوك المثلى وفقا *المحافظة: تعنً 

 للنموذج المستخدم.

  



44 
عشر،العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن   

 (BCCنموذج /ب(: تحسٌن البنوك غٌر الكفؤة )3) ملحق رقم

 اسم البنك م

 6102عام  6102الربع الثالث 

 التوجه مدخلي

 فائض المدخالت )لم يستغل(

 التوجه مخرجي

 المخرجاتتعظيم 

 التوجه مدخلي

 فائض المدخالت )لم يستغل(

 التوجه مخرجي

 تعظيم المخرجات

أصول ثابتة 
 )ص(

 ودائع العمالء
قروض وسلف 

 )ص(
صافي دخل 

 العمليات
أصول ثابتة 

 )ص(
ودائع 
 العمالء

قروض وسلف 
 )ص(

صافي دخل 
 العمليات

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة بنك الرٌاض 1

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة بنك الجزٌرة 2

3 
البنك 

السعودي 
 لالستثمار

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

 1423132.08 78151954.3 5,957,378 161,205 299228.281 78207892.3 958,745 12,585 البنك األول 4

5 
البنك 

السعودي 
 الفرنسً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

6 
البنك 

السعودي 
 البرٌطانً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة 997833.775 128302408 2,590,449 162,691

7 
البنك 

العربً 
 الوطنً

761,478 3,031,096 118489063 736105.224 344,665 7,869,087 122669387 3004939.87 

8 
مجموعة 

 سامبا المالٌة
 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

9 
مصرف 
 الراجحً

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة بنك البالد 10

11 
مصرف 

 اإلنماء
560,023 2,308,666 71518876.7 327909.987 607,043 3,305,091 73350641.7 1580674.53 

12 
البنك األهلً 

 التجاري
 المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

*المحافظة: تعنً المحافظة على نفس المستوى من المدخالت أو المخرجات، حٌث تشٌر إلى البنوك المثلى وفقا 

 للنموذج المستخدم.

  



45 
عشر،العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن   

 /أ(: تقٌٌم أداء البنوك باستخدام تحلٌل النسب المالٌة4) ملحق رقم

 اسم البنك م

 العائد على حقوق الملكية )%( العائد على األصول )%(

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

عام 
6102 

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

عام 
6102 

1 
بنك 

 الرٌاض
0.52% 0.50% 0.33% 1.54% 3.11% 3.03% 1.94% 8.85% 

2 
بنك 

 الجزٌرة
0.58% 0.26% 0.24% 1.31% 4.95% 2.27% 2.03% 10.76% 

3 

البنك 
السعودي 
 لالستثمار

0.22% 0.33% 0.23% 1.12% 1.74% 2.71% 1.77% 7.77% 

 %8.28 %2.01 %4.23 %4.10 %1.01 %0.25 %0.50 %0.47 البنك األول 4

5 

البنك 
السعودي 
 الفرنسً

0.59% 0.54% 0.52% 1.73% 3.71% 3.66% 3.55% 11.82% 

6 

البنك 
السعودي 
 البرٌطانً

0.60% 0.60% 0.54% 2.09% 3.99% 3.86% 3.30% 12.45% 

7 

البنك 
العربً 
 الوطنً

0.45% 0.49% 0.43% 1.68% 3.23% 3.57% 3.07% 11.96% 

8 

مجموعة 
سامبا 
 المالٌة

0.54% 0.56% 0.56% 2.16% 3.04% 3.27% 3.26% 11.70% 

9 
مصرف 
 الراجحً

0.62% 0.62% 0.61% 2.39% 4.29% 4.18% 4.04% 15.64% 

 %11.05 %3.22 %2.70 %2.64 %1.50 %0.41 %0.34 %0.32 بنك البالد 10

11 
مصرف 

 اإلنماء
0.43% 0.42% 0.30% 1.43% 2.18% 2.22% 1.66% 7.83% 

12 

البنك 
األهلً 
 التجاري

0.59% 0.54% 0.45% 2.13% 4.52% 4.12% 3.29% 15.71% 

 %11.15 %2.76 %3.32 %3.46 %1.68 %0.41 %0.48 %0.49 المتوسط 

 

  



46 
عشر،العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن   

 /ب(: تقٌٌم أداء البنوك باستخدام تحلٌل النسب المالٌة4) ملحق رقم

 اسم البنك م

 نسبة القروض إلى األصول )%( نسبة القروض إلى الودائع )%(

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

عام 
6102 

الربع 
 األول

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

 6102عام 

 %65.67 %68.30 %67.90 %67.21 %91.21 %94.91 %94.28 %92.35 الرٌاض بنك 1

 %63.48 %65.41 %64.68 %65.94 %81.58 %85.81 %87.15 %85.52 بنك الجزٌرة 2

3 
البنك 

السعودي 
 لالستثمار

87.17% 89.96% 92.24% 91.79% 63.85% 63.77% 63.65% 63.85% 

 %69.23 %72.26 %71.71 %72.17 %85.22 %91.76 %90.15 %91.61 البنك األول 4

5 
البنك 

السعودي 
 الفرنسً

88.12% 93.39% 90.94% 81.70% 67.92% 66.85% 68.43% 63.64% 

6 
البنك 

السعودي 
 البرٌطانً

85.78% 87.24% 87.36% 86.01% 67.77% 68.33% 67.71% 65.02% 

7 
البنك العربً 

 الوطنً
87.89% 91.26% 90.17% 84.99% 69.66% 70.76% 69.13% 67.94% 

8 
مجموعة 

 سامبا المالٌة
74.22% 76.00% 74.61% 72.78% 56.26% 55.91% 54.47% 54.10% 

9 
مصرف 
 الراجحً

81.73% 82.86% 82.86% 82.54% 66.93% 67.75% 68.34% 66.23% 

 %67.13 %65.04 %67.87 %68.67 %89.92 %87.88 %87.68 %84.98 بنك البالد 10

11 
مصرف 

 اإلنماء
87.59% 89.65% 89.60% 87.22% 65.77% 67.72% 67.30% 67.14% 

12 
البنك األهلً 

 التجاري
81.37% 84.13% 83.51% 80.35% 58.54% 58.49% 59.23% 57.44% 

 %64.24 %65.77 %65.98 %65.89 %84.61 %87.64 %87.81 %85.69 المتوسط 

 

 



 
 

   1                   جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد الثاين

 أثر االلتزام التنظيمى على أداء العاملين بشركات حلول المكتبات وتقنية المعلومات: دراسة استكشافية

The Effect of Organizational Commitment on the Performance of Librarians and IT 

Companies: An Exploratory Study  

 * د. محمد محمد النجار
 ملخص

ىدفت الدراسة إىل تعرف أثر االلتزام التنظيمى على أداء العاملني 
الدراسة بشركات حلول ادلكتبات وتقنية ادلعلومات. ولتحقيق أىداف 

استخدم الباحث ادلنهج الوصفى بأسلوبو ادليداىن من خالل مسح وحتليل 
أدبيات ادلوضوع ادلتوافر من مصادر أولية وثانوية، هبدف التعرف على 
نتائج البحوث والدراسات يف ىذا اجملال من أجل رسم إطار عام من 

ت خالل إعداد استبانة تكونت من جزأين، األول: اشتمل على ادلتغريا
الشخصية والدميوجرافية والثاىن: اشتمل على حماور االلتزام التنظيمى 
بأبعاده )العاطفى، واالستمرارى، وادلعيارى(  وحماور أداء العاملني بأبعاده 
)جودة العمل، وحجم العمل، وادلعرفة مبتطلبات الوظيفة(. عن واقع 

ت ، واحتوت االلتزام التنظيمى يف شركات حلول ادلكتبات وتقنية ادلعلوما
( فقرة ومت التأكد من صدقها وثباهتا، وتكونت عينة الدراسة 36على )

من العاملني يف شركات حلول ادلكتبات وتقنية  واليت اختريت عشوائيا  
 ادلعلومات.

 وتوصلت الدراسة يف ىذا الصدد إىل جمموعة من النتائج منها: 
 : فيما يتعلق بفقرات االلتزام التنظيمى:أوال    

إلكمال مسريتى الوظيفية يف  جاءت الفقرة "سأكون سعيدا  جدا  .1
الشركة الىت أعمل هبا" ضمن فقرات جمال االلتزام العاطفى يف ادلرتبة األوىل 

 (3.79مبتوسط  حساىب )
جاءت الفقرة "أقبل على أى عمل أكلف بو يف الشركة حىت أضمن .2

رارى يف ادلرتبة استمرارة عملى بو" ضمن فقرات جمال االلتزام االستم
 (3.78األوىل مبتوسط  حساىب )

جاءت الفقرة "أنا مدين للشركة الىت أعمل فيها بسبب ما تقدمو ىل .3
من امتيازات كثرية" ضمن فقرات جمال االلتزام ادلعيارى يف ادلرتبة األوىل 

 (3.77مبتوسط  حساىب )
 
 

_________ 
ادلسابقة دارية يف اال البحث الفائز بادلركز الثاين يف جمال الدراسات [
 جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم34ـال
 جامعة أم القرى -أستاذ مشارك علم ادلعلومات كلية العلوم االجتماعية *
 
 

  *  Dr. Mohamed M. Elnagar 

 

Abstract 
The aim of this study was to identify the impact of 

organizational commitment on the performance of 

employees in library and information technology 

solutions companies. To achieve the objectives of 

the study, the researcher used the descriptive method 

in his field method through surveying and analyzing 

the literature of the subject available from primary 

and secondary sources, with the aim of identifying 

the results of researches and studies in this field in 

order to draw a general framework through the 

preparation of a questionnaire consisted of two parts. 

The second: It includes the axes of organizational 

commitment dimensions (emotional, continuity, 

normative) and performance axes of workers 

dimensions (quality of work, workload, knowledge 

of job requirements). Regarding the reality of 

organizational commitment in the library and 

information technology solutions companies, it 

contained (36) paragraphs and verified its validity 

and consistency. The sample of the study was 

randomly selected from the employees of the library 

and information technology solutions companies. 

In this regard, the study reached a number of results, 

including: 

First: Regarding the paragraphs of organizational 

commitment: 

1 . The paragraph "I will be very happy to complete 

my career in the company I work for" within the 

paragraphs of the field of emotional commitment in 

the first place with an average (3.79) 

2 . The paragraph "I accept any work assigned to the 

company in order to ensure the continuity of my 

work" within the paragraphs of the area of 

continuing commitment in the first place with an 

average of (3.78) 

 

 

 

____________ 

*Associate Professor of Information Science 
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                      جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين

 
 انيا : فيما يتعلق بفقرات أداء العاملني:ث   
جاءت الفقرة "يتم إجناز ادلهام يف الشركة بدقة وبأقل نسبة خطأ"  .1

 يف ادلرتبة األوىل مبتوسط  حساىبضمن فقرات جمال جودة العمل 
(3.75) 

جاءت الفقرتان "أقوم بإجناز مهامى يف الوقت احملدد" و "أجنز  .2
األعمال ادلوكلة إىل بسرعة تامة" ضمن فقرات جمال حجم العمل يف 

 (3.77ىل مبتوسط  حساىب )ادلرتبة األو 
جاءت الفقرتان "لدى معرفة مبتطلبات ومهام الوظيفة الىت أعمل هبا"  .3

و "لدى معرفة تامة بسياسات العمل بالشركة"  ضمن فقرات جمال 
ادلعرفة وااللتزام مبتطلبات الوظيفة يف ادلرتبة األوىل مبتوسط  حساىب 

(3.79) 
ت داللة إحصائية بني كما توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذا .4

ادلتوسطات احلسابية ألبعاد االلتزام التنظيمى )العاطفى واالستمرارى 
وادلعيارى ، وأبعاد أداء العاملني )جودة العمل، وحجم العمل ، 
االلتزام وادلعرفة مبتطلبات الوظيفة( تعزى دلتغريات النوع، واخلربة ، 

 وادلؤىل العلمى.
 من مبجموعة من التوصيات واليتوأوصى الباحث يف ختام الدراسة 

 ادلمكن أن تسهم يف زيادة معدل االلتزام 
التنظيمى ورفع أداء العاملني بشركات حلول ادلكتبات وتقنيات 

 ادلعلومات.
 

 

 

3 . The paragraph “I owe the company I work for 

because of the many privileges it offers me” in the 

paragraphs of the standard commitment area in the 

first place with an average of (3.77) 

Second: Concerning the performance paragraphs of 

the employees: 

1 . The paragraph "The tasks are accomplished in the 

company accurately and with the lowest error rate" 

within the paragraphs of the field of quality of work 

in the first place with an average of (3.75) 

2 . The “I accomplish my tasks on time” and “I get 

my work done very quickly” are included in the 

volume of work in the first place with an average of 

(3.77) 

3 . The two paragraphs, "Knowing the requirements 

and functions of my job" and "I have full knowledge 

of the policies of the company's work" within the 

paragraphs of the field of knowledge and compliance 

with the requirements of the job ranked first with an 

average of (3.79)  

4. The study also found that there are no statistically 

significant differences between the arithmetic 

averages of the organizational commitment 

dimensions (emotional, continuity and normative, 

and the dimensions of workers performance (quality 

of work, workload, commitment and knowledge of 

job requirements) due to the variables of gender, 

experience and educational qualification. 

The researcher recommended at the end of the study 

a set of recommendations, which can contribute to 

increase the rate of commitment 

Organizational and raise the performance of 

employees of library solutions and information 

technology companies. 
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                      جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين

 ةــمقدم
 ىمد ىنتاجيتيا وقدرتيا عمي تحقيق أىدافيا وىذا بال شك يعتمد بشكل كبير عمإيرتبط نجاح أي منظمة أو مؤسسة بزيادة 

عال من االلتزام بعمميم كمما استطاعت ىذه  ىمستو  ىبالمنظمة عم العاممونقدرة أفرادىا وكفاءتيم وقوة أدائيم ، وكمما كان 
 المنظمة القيام بدورىا وتحقيق أىدافيا المرجوة.

ن الفرد ىو حجر األساس إالعناية بدور الفرد في المنظمة حيث  إلىويرجع سر االىتمام بااللتزام التنظيمي كظاىرة إدارية  
ن الفرد لو إف الوقت نفسو في، األخرى وأو وسائم اإلنتاج صر من عناصرعن يوأىميتو تفوق أىمية أ ،منظمة يفي أ

ذلك نجد صعوبة في التحكم لو  ،ه الخاصة وعواطفو ودوافعو وطموحاتو التي توجو سموكو وتتحكم بوؤ اتجاىاتو وتفكيره وآرا
دارية لمتحكم في التصرفات اإلوالسيطرة عمي أي من مكونات البيئة النفسية لمفرد ، كما ال يمكن استخدام معايير ثابتة 

ن كل فرد منيم لو ما يميزه من غيره والفرد نفسو يتغير من إذ إتجاه جميع األفراد العاممين في المنظمة  ىوالسموك التنظيم
 (1)(2005السيد، و آخر بحسب ما يوثر فيو وما يحرك تفكيره)فمية ىلإلى آخر ومن وقت إموقف 

 مشكمة الدراسة 

بدخول تقنية المعمومات، األمر الذى أدى إلى وجود العديد من شركات  كبيراً  المكتبات والمعمومات تأثراً يشيد قطاع 
الخبرات  وذو  العاممونيجاد حمول لممكتبات باستخدام تقنية المعمومات، ويعمل بتمك المؤسسات إومؤسسات تعمل عمى 

مواقع وأخصائي تحميل وتصميم نظم، ومن بين  يمكتبات ومبرمجين ومصمم ىوالتخصصات المختمفة ما بين أخصائي
ن من لديو دافع الوالء واالنتماء لتمك المؤسسات ورغبتيم القوية فى البقاء بتمك المؤسسات، إال أنو قد يوجد من يىؤالء العامم
مع  يالستمرار فئة أخرى لدييا الرغبة فى االنسحاب من تمك الشركات والمؤسسات، لكن التزاميم األخالقى وا بينيم أيضاً 

تمك المؤسسات يمنعيم من ذلك. ومن ثم تسعى الدراسة الحالية إلى معرفة التزام العاممين بتمك المؤسسات نحو تمك 
 المؤسسات.

 أىمية الدراسة 

لنجاح أية منظمة، حيث إن توفر قوى عاممة ذات كفاءة عالية تمكن المنظمة في  أساسياً  أصبحت الموارد البشرية مقوماً 
، تحتاج المنظمات تمر بيا أغمب الدول اقتصادياً  يظل األحداث المتسارعة الت يتحقيق أىدافيا والنيوض بأعباء العمل، وف

 والمؤسسات إلى تنمية التزام العاممين ووالئيم لممنظمات التى يعممون بيا.

ا كانت شركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات من المؤسسات اليامة لخدمة مجتمع المكتبات والمعمومات وتمبية ولم
نما  ةميما ليس لخدم احتياجاتو، فإن نجاح ىذه الشركات في نشاطيا واستمرارية أدائيا أصبح أمراً  ىذا المجتمع فحسب وا 

مد عمى كفاءة العاممين بيا، لذا يجب أن تعمل تمك الشركات عمى لخدمة المجتمع ككل. وألن نشاط تمك الشركات يعت
من  المحافظة عمى أصحاب الخبرات والكفاءات بتنمية التزاميم التنظيمى من أجل إنجاز العمال وتحقيق مستوى عال  

 األداء.

عمى أىمية االلتزام التنظيمى  *( 2002الثمالى،  و 2005العوفى،  و 1427، الحربى) أكدت العديد من الدراسات كما
تأثير االلتزام عمى المستوى االجتماعى  ىلإوالتنظيمى بل وتعدت بعض الدراسات  يومدى تأثيره عمى المستوى الفرد
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ضواء حيث أكدت نتائج العديد من سمطت عمييا األ يحيث يعد االلتزام التنظيمى من أبرز المتغيرات السموكية الت يوالقوم
بحاث عمى ارتفاع تكمفة الغياب والتأخر عن العمل وتسرب العمالة من المنظمات ، كما سمطت النتائج الضوء الدراسات واأل

عمى أىمية البحث عن أسباب الظواىر السمبية السابقة وقد أكد كثير من الدراسات األىمية الواضحة لاللتزام التنظيمى، اذ 
ى فى بيئة العمل ينتج عنو انخفاض مستوى مجموعة من الظواىر أوضحت الدراسات أن ارتفاع مستوى االلتزام التنظيم

 الغياب والتيرب عن العمل. االسمبية وفى مقدمتيا ظاىرت

 التساؤالت اآلتية : عنتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة : تساؤالت الدراسة  

بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعيارى( لدى العاممين واالستمرارى، و ما مستوى االلتزام التنظيمى )العاطفى،  .1
 المعمومات؟

( لدى العاممين بمتطمبات الوظيفة وااللتزام ، والمعرفةحجم العملو ما مستوى أداء العاممين من حيث )جودة العمل،  .2
 بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات؟

المكتبات وتقنيات المعمومات  حصائية بين متوسطات استجابة العاممين بشركات حمولإىل توجد فروق ذات داللة  .3
والمؤىل  والخبرة في درجة االلتزام التنظيمى وأداء العاممين تعزى الختالف النوع  a = 0.05عند مستوى داللة  

 ؟ العممى
 تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف اآلتية : ة: أىداف الدراس 

 بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات.التعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمى لدى العاممين  .1
 التعرف عمى مستوى أداء العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات. .2
والمؤىل التعرف عمى العالقة بين االلتزام التنظيمى وأداء العاممين وعالقتو ببعض المتغيرات الشخصية )النوع ، .3

 المكتبات وتقنيات المعمومات.الخبرة( لدى العاممين بشركات حمول و ، العممى

 منيج الدراسة  

استخدم الباحث المنيج الوصفى من خالل األسموب الميدانى ، وىو المنيج الذي ييدف إلى الكشف عن األوضاع المتعمقة 
ج بظاىرة معينة في الوقت لتأييد إيجابيتيا وتدعيميا ، والوقوف عند السمبيات ، ومحاولة إصالحيا ووضع الخطط والبرام

مالءمة لدراسة أثر االلتزام التنظيمى عمى أداء العاممين  المناىج أكثر حيث يعد( 2)(2003الالزمة لتقويميا. )عبد اليادي، 
 بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات.

 

________________ 
 الدراسات عمى سبيل المثال ال الحصر:من ىذه *

العدالة التنظيمية والمتغيرات الشخصية عمى االلتزام التنظيمى: دراسة ميدانية عمى شركات ووكاالت األدوية (. " أثر 1427الحربى، مقبل ضيف اهلل. ) -
 بمدينة جدة. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الممك عبد العزيز.

عمى ىيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض. رسالة (. "الثقافة التنظيمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمى: دراسة ميدانية 2005العوفى، محمد بن غالب. ) -
 ماجستير غير منشورة. أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية.

(. "عالقة االلتزام التنظيمى ببيئة العمل الداخمية". رسالة ماجستير غير منشورة. أكايمية نايف 2002الثمالى، محمد بن عبد اهلل. ) -
 العربية لمعموم األمنية.
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 تتألف حدود الدراسة مما يمي : ود الدراسة حد 

  الحدود الموضوعية

 أ. دراسة االلتزام التنظيمى بأبعاده

 االلتزام العاطفى 

 االلتزام االستمرارى 

 االلتزام المعيارى 

 ب. دراسة أداء العاممين بأبعاده

 جودة العمل 

 حجم العمل 

 بمتطمبات الوظيفة وااللتزام المعرفة 

االلتزام التنظيمى وأداء العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات من خالل المتغيرات وكذلك العالقة بين 
 الشخصية التالية:

 النوع 

 المؤىل العممى 

 الخبرة 

 الحدود البشرية 
 ( وىم الذين طبق عمييم االستبيان. 63العاممون بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات والبالغ عددىم )

 نترنت.لكترونى في بيئة اإلإ: شركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات والتى ليا حضور المكانيةالحدود 
 .   18/2/2017إلى  27/11/2016الفترة من خالل  الميدانية : أجريت الدراسةالحدود الزمانية

 مصطمحات الدراسة

لتزام حد ذاتو يتضمن اال ىالفردية لمبقاء في المنظمة، وفااللتزام التنظيمي ىو حالة ذىنية تتضمن الرغبة  :يااللتزام التنظيم
التنظيمي ثالثة عوامل جوىرية: االلتزام الوجداني )رابطة الفرد العاطفية مع المنظمة(، االلتزام المعياري )االستشعار بواجب 

ازات التي تقدميا أو الخسائر )الرغبة في البقاء في المنظمة بسبب االمتي ىالبقاء كعضو في المنظمة( وااللتزام االستمرار 
 (3) (Khalej &  Hamidi  & Bigdeli, 2013) التي قد يتحمميا الفرد إذا قرر مغادرة المنظمة.

: مدى والء العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات تجاه تمك الشركات واندماجيم بأنو ويعرفو الباحث إجرائياً 
 تمك الشركات.فييا وحرصيم عمى تحقيق أىداف 
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سموك عممي يؤديو فرد أو مجموعة من األفراد أو مؤسسة ويتمثل في أعمال وتصرفات وحركات مقصودة  أداء العاممين:
 (4) (2004الزغبى،  من أجل عمل لتحقيق ىدف أو أىداف محددة.)

تنفيذ الفرد داخل المنظمة لمميام والمسئوليات المنوط بيا والتى تكمفو بيا المنظمة لمتعرف عمى  بأنو: ويعرفو الباحث إجرائياً 
 داخل المنظمة. الفرد وقدراتوأداء الفرد لتمك الميام في ضوء جيد 

تمك الشركات التى تعمل في مجال حمول المكتبات والتقنيات المستخدمة  ي: ى*شركات حمول المكتبات وتقنية المعمومات
التحويل  وأنظمة المكتبات المتكاممة، أنظمة الحماية اإللكترونية ألوعية المعمومات، بيا، مثل: الحمول الذكية إلدارة المكتبات

 لمعموماتية.الرقمي لمصادر المعمومات ،اإلعداد الفني لمقتنيات المكتبات ، واالستشارات ا

 صياغة االستشيادات المرجعية

الخاص بجمعية عمم النفس األمريكية  (APA)  (American Physiological  Association)  نمط عمى االعتماد تم
 المرجعية طريقة االستشيادات صياغة بيا تمت التي الطريقة تكون حتى المرجعية االستشيادات لصياغة وىو نمط أمريكى

 األخرى ، باألنماط ومرونة مقارنة سيولة من بو لما يتميز غيره من دون النمط  بيذا استعنت وقد اإلمكان. قدر مقننة
 كما اإلنترنت ، شبكة عمى المتاحة بالمصادر اإللكترونية الخاصة المرجعية االستشيادات بصياغة يتعمق فيما وخصوصاً 

 بداخل المتبعة الصياغة (1رقم ) الجدول ويوضح (5)(2009)النجار، اإلنسانيات.  في شيوعاً  األكثر ىو النمط ىذا أن
 الدراسة.

  الصياغة المتبعة في صياغة األعمال المستشيد بيا بالدراسة :1جدول 
 الصياغة نوع العمل المستشيد بو

 الكتب
اسم المؤلف.)تاريخ النشر(. العنوان. مكان النشر: الناشر. الصفحة/ الصفحات 

 المستشيد بيا.

 مقاالت الدوريات
اسم كاتب المقال.)تاريخ النشر(. "عنوان المقال." عنوان الدورية. الصفحة/ 

 الصفحات المستشيد بيا.

 األطروحات
اسم الباحث. )تاريخ االجازة(. "عنوان األطروحة." الدرجة. اسم الجامعة. الصفحة/ 

 الصفحات المستشيد بيا.

 أعمال المؤتمرات
البحث" عنوان المؤتمر. مكان انعقاد المؤتمر. تاريخ انعقاد اسم الباحث. "عنوان 

 المؤتمر

 مواقع اإلنترنت
. ]عمى الخط المباشر [العنوان. متاح  )تاريخ النشر االلكترونى(.اسم المؤلف.

>URL< ]تاريخ الوصول[ 
 
 

________________ 

 

رائى في ضوء يشيد االنتاج الفكرى في مجال المكتبات والمعمومات تعريفا لشركات حمول المكتبات وتقنية المعمومات، ومن ثم قام الباحث بوضع تعريف إج *
 تعريف تمك الشركات بنفسيا من خالل مواقعيا عمى اإلنترنت.
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 الدراسات السابقة

ة )النوع ، التنظيمى وأداء العاممين ، وعالقتيما ببعض المتغيرات الشخصياستيدف البحث التعرف عمى مستوى االلتزام 
( لدى العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات، وقد تم تصنيف ىذه البحوث والمؤىل العممى، والخبرة

 والدراسات في محورين ىما:

 موماتأواًل: دراسات تتعمق بااللتزام التنظيمى فى مجال المكتبات والمع

عمى الرغم من تزايد اآلداب التي تدعو إلى أىمية وضرورة االلتزام التنظيمى ، فإن الدراسات حول المكتبات الجامعية ما 
إلى نتائج دراسة عن  الذكاء الوجداني  Masrek (Nadzar(6) & 2014 ,زالت قميمة . و بناءًا عمى ىذه الفجوة، توصل )

ستقصائي التي المكتبات الجامعية الباكستانية. و قد استخدمت الدراسة طريقة البحث اال يوااللتزام التنظيمي لدى أخصائ
 يمن أخصائ 670من إجمالي مجتمع الدراسة وىم  المكتبات الذين تم اختيارىم عشوائياً  يفرد من أخصائ 225شممت 

النتائج إلى أن ثالثة أبعاد لمذكاء  ٪. وتشير82المكتبات الجامعية في باكستان. وكان معدل استجابة االستطالع بنسبة 
وتوجو الخدمة تتوقع بشكل ممحوظ بنسبة االلتزام التنظيمي. ومع ذلك، فإن العمل  ،والتفاؤل ،التقييم الذاتي وىىالوجداني، 

 عمى اً عتبارىم مؤشر إال يمكن  -ا مرتبطين بشكل كبير مع االلتزام التنظيمي معمى الرغم من كوني -الجماعي والتعاون 
المكتبات الجامعية الباكستانية. وأظيرت النتائج أىمية و مساىمات الذكاء الوجداني نحو  يااللتزام التنظيمي بين أخصائ

 االلتزام التنظيمي.

لبحث أسموب القيادة وااللتزام التنظيمي لمعاممين في بعض المكتبات األكاديمية  (7)(,Ogbah 2013وىدفت دراسة )
المكتبات  يىالمحددة في والية الدلتا. وقد تم تصميم بحث استقصائي باالعتماد عمى االستبيان لجمع البيانات من أخصائ

شؤون المكتبات(. وقد تم استخدام إحصاءات الترددات ونسب مئوية  يالمكتبة ومساعد ىوفريق العمل الداعم ليم )موظف
عتبروه او قد  بسيطة لتحميل البيانات التي تم جمعيا. ووجدت الدراسة أن أسموب القيادة االستبدادية ىو األكثر استخداماً 

ذلك، ىي أسموب القيادة المستخدم.  تعمل فيو معايير الترقية ضد مسألة االلتزام التنظيمي في الغالب. وبجانب سمبياً  أسموباً 
مكتبة ومساعد أمين  أخصائيوالمكتبات وموظفي الدعم ) يألخصائ استبياناً ( 90) وتم توزيع عدد من االستبيانات بمغت

مكتبة( في بعض المكتبات األكاديمية المختارة في والية الدلتا. كانت تدار االستبيانات مع مساعدة من مساعدي البحوث، 
: تضمن يت الديموجرافية لممبحوثين والثان. وقسم االستبيان إلى قسمين. األول: يحتوي عمى البيانااستبياناً  84رجاع تم استو 

 أسئمة حول أسموب القيادة وااللتزام التنظيمي. 
ما توصمت ىو األسموب السائد في مقابل األنماط القيادية األخرى. ك ياالستبدادوكان من نتائج الدراسة أن أسموب القيادة 

 عمى االلتزام التنظيمي لمموظفين.  ن أسموب القيادة قد يؤثر سمباً أإلى  الدراسة أيضاً 

من  عمى نتائج الدراسة وضعت التوصيات التالية: يجب عمى قادة المكتبة اتخاذ أسموب القيادة الديمقراطية بدالً  وبناءً 
اللتزام التنظيمي، كما ال ينبغى استخدام أسموب القيادة االستبدادية اأسموب القيادة االستبدادية ألنيا سوف تسفر عن زيادة 

فقط في الحاالت التي تتطمب ذلك. ومن المستحسن أيضا أن توظف إدارة المكتبة القيادة اإليجابية التي تؤكد المكافآت من 
 لتزام التنظيمي.لالأجل تحفيز المرؤوسين 

ىو دراسة العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام  (8)( Tat &  Pei-Ni &  Rasli, 2012وكان الغرض من دراسة )
: تصميم ييتكون إطار عمل ىذه الدراسة من ثالثة عوامل خاصة بالرضا الوظيفي وىو التنظيمي لمعاممين في ماليزيا. 

والرعاية االجتماعية، واإلدارة التي تستند إلى أعمال النظرية ثنائية العوامل التابعة. في حين تم تصور  ،والرواتب ،الوظائف
(. وقد 1991ستناد إلى النموذج الذي وضعو ماير والن )أبعاد االلتزام التنظيمي، أي الوجداني، االستمراري والمعياري باال
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عمى  اً موظف 103الحكومية الماليزية في ماليزيا وأجاب إجمالي شممت عينة الدراسة العاممين بمكتبات الجامعات 
االستبيانات. وتم تحميل البيانات التي تم جمعيا باستخدام أساليب تحميالت مختمفة مثل ارتباطات بيرسون باستخدام حزمة 

SPSS ام الوجداني، وال توجد . وتشير النتائج إلى أن ىناك عالقة ضعيفة ذات داللة إحصائية بين تصميم الوظائف وااللتز
عالقة واضحة بين العوامل األخرى الخاصة بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي. وتم تقديم التوصيات والمناقشات من أجل 

 استخداميا لمبحث في المستقبل.
المتعمقة بالعمل )صراع الوظيفة، وضوح الوظيفة،   ةمحاولة إلى تقييم تأثير المتغيرات الخمس (9)( Karim, 2010وقدمت )

استقاللية الوظيفة، التغذية المرتدة من األداء الوظيفي والمشاركة الوظيفية( فيما يتعمق بااللتزام التنظيمي والرضا الوظيفي 
 لتالية:المكتبات الجامعية في ماليزيا. و قد سعت ىذه الدراسة إلى معالجة المسائل البحثية ا يىبين أخصائ

القيام بالمتغيرات المتعمقة بالعمل مثل صراع الوظيفة، وضوح الوظيفة، االستقاللية الوظيفية ، التغذية المرتدة من األداء  أ. 
بالتباين الممحوظ في االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي بين  الوظيفي والمشاركة الوظيفية التي ترتبط بشكل كبير وتتنبأ كثيراً 

 تبات الجامعية في ماليزيا. أمناء المك
متغيرات المتعمقة بالعمل يكون ليا تأثير أكبر / أقل عمى االلتزام التنظيمي بالمقارنة الأداء ىذه المجموعة من خمسة  ب.

 مع الرضا الوظيفي أو العكس. 

ساسي من أخصائى المكتبات عينة تتألف بشكل أ 222تم أخذ العينات العشوائية الطبقية التناسبية وتم توزيع استبيانات إلى 
من االستبيانات صالحة  139٪ مما أسفر عن رجوع 63. وتحققت نسبة استجابة تصل إلى مينياً  المدربين تدريباً 

كتشاف أن جميعيا ترتبط بااللتزام ا، وتم االمتعمقة باألعمال قد تم توظيفية لالستخدام. وكشفت النتائج أن المتغيرات الخمس
رتباطات الخمسة ، وجد أن ثالثة  منيا فقط لدييا عالقة تنبؤية ذات داللة إحصائية مع االلتزام ذه االالتنظيمي. من بين ى

: وضوح الوظيفة واالستقاللية الوظيفية ومشاركة العمل بشكل جماعي وتمثل ىذه المتغيرات الثالثة نسبة يالتنظيمي وى
 ٪ من التباين في االلتزام التنظيمي. 31.8

بإعداد دراسة نظرية تسمط الضوء عمى قضايا الضغط التكنولوجي وااللتزام التنظيمي  (10)(Norulkamar 2009 ,وقام )
 ، وقد سعى الباحث إلى معرفة ما يمى: يماليزيا، واستخدم الباحث المنيج المسح يلدى العاممين بالمكتبات األكاديمية ف

 أثر الضغوط التكنولوجية عمى عادات العمل وزيادة العبء. .1

 ثر الضغوط التكنولوجية عمى الحياة الشخصية. أ .2

وبما أن األدلة التجريبية التي تبرىن عمى تأثير أثر الضغوط التكنولوجية عمى تيديدات الوظائف وانعدام األمن.  .3
الضغط التكنولوجي عمى االلتزام التنظيمي ما زالت غير موجودة، فإن ىذا البحث يقترح اتباع منيجية لدراسة 

 المكتبات األكاديمية الماليزية. يىالضغط التكنولوجي في االلتزام التنظيمي لدى أخصائتأثير 

أثر العالقة بين دافعية العمل وااللتزام التنظيمى والرضا  (11)(Tella &  Ayeni  &  Popoola , 2007ودرس )
،  يالوظيفى لمعاممين فى مكتبات الجامعات البحثية واألكاديمية في والية أويو، نيجيريا، واستخدم الباحث المنيج المسح

( لإلناث بنسبة 82بتمك المكتبات ، توزعت عينة الدراسة ما بين ) ي( أخصائ200حيث قام بتوزيع االستبيان عمى عدد )
 األسئمة التالية: عنجابة إل%( ، وسعت الدراسة إلى ا59( لمذكور بنسبة )112%( و )41)

 المكتبات؟ ى. ما ىي العالقة بين دافعية العمل، والرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي ألخصائي1
  ؟لمتخصص )متخصص وغير متخصص( المكتبات تبعاً  يالعمل ألخصائىل يوجد فروق في دافعية  .2
 لممكتبات األكاديمية والبحثية؟ المكتبات تبعاً  ي.  ىل يوجد فروق في الرضا الوظيفي ألخصائ3
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 المكتبات؟ ىما ىي العالقة بين سنوات الخبرة والتزام أخصائي .4

. حيث 0.4056والرضا الوظيفي مع قيمة معامل ص =  وكشفت الدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين دافعية العمل
 .1767.-يرتبط الدافع أيضا مع االلتزام التنظيمي، ولكن عالقة سمبية مع قيمة معامل ص = 

درجات الحرية عمى مستوى  198في  t-tab 1.96أقل من   t-cal = 0. 89كما كشفت الدراسة أيضا عن نتيجة أن  
 لمتخصص. المكتبات وفقاً  كبير في دافعية العمل من أخصائي حظ أي اختالف. وىذا يدل عمى أنو لم يال0.05

المكتبات في المكتبات األكاديمية والبحثية. وقد  يأنو ال يوجد فروق في الرضا الوظيفي ألخصائ كما كشفت الدراسة أيضاً 
النتائج أيضا أن سنوات من بينت و  .درجة من الحرية 198و  0.05في مستوى  cal.1.66> t.tab 1.96 .تبين ىذا مع

 ومتعددة االرتباطات 0.05من  (R) الخبرة ليس ليا أي عالقة مع االلتزام التنظيمي. ويظير ىذا في انحدارات متعددة
R.002 من مجموع االرتباط،  حيث جاءت قيمة 2، والتي تشير إلى ٪Eta  وقيمةBeta  0.04أقل من. 

 ى مجال المكتبات والمعموماتثانيًا: دراسات  تتعمق بأداء العاممين ف

المكتبات بأربع مكتبات بجنوب غرب  داء عمى األداء الوظيفى ألخصائيتأثير تقييم األ (12)(Ikonne .2015 ,تناول )
( أخصائى مكتبات ، وتم تحميل البيانات عن طريق التكرارات والنسب المئوية، 133ريا،  وتألف مجتمع الدراسة من )ينيج

لى ضرورة وجود تغذية إوكشفت نتائج الدراسة ضرورة استخدام نماذج لتقييم أخصائيى المكتبات بصفة دورية، باإلضافة 
 راجعة منتظمة لمموظفين بعد تقييميم.

أثر التدريب والتحفيز عمى األداء الوظيفي  (13)(Madukoma &  Ozioma &  Ugochi &  Okafor 2014,وبحث )
، من خالل توزيع  يلموظفي المكتبة من جامعة الجوس، بوالية الغوس، نيجيريا. حيث استخدم الباحث المنيج المسح

 لمتحميل. صالحةً  ( استبياناً 91المكتبات ، تم استرجاع ) يي( من أخصائ135استبيان عمى عدد )

 ج النتائج. وأظيرت نتائج الدراسة أن لمتدريب أثراً اواستخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في استخر 
 نتاجية بتمك المكتبات.عمى تحفيز العاممين لمقيام بعمميم، وىذا من شأنو زيادة اإل كبيراً 

أثر بيئة العمل عمى األداء الوظيفى لمعاممين بالمكتبات الجامعية في  (14) (.Isiaka  et al 2013 ,وتناولت دراسة )
 ، كما استعانت الدراسة باالستبيان لجمع البيانات، حيث تم توزيع يريا، واستخدمت الدراسة المنيج المسحيجنوب غرب نيج

%( ، كما تمت 81بنسبة ) استبياناً ( 153) المكتبات وىم مجتمع الدراسة، تم استرداد يعمى أخصائ استبياناً ( 189)
 .0.05نوفا عند مستوى إتم استخدام اختبار  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ، أيضاً 

 من بينيا:  يوكشفت الدراسة عن بعض النتائج والت

رافق االتصال بالمكتبات.  ريا، وقصور مينقص المرافق المادية لبيئة العمل فى المكتبات الجامعية في جنوب غرب نيج
يجاد أثر جيد لأل المكتبات بتمك الجامعات ، فقد أوصت الدراسة بتحسين  ييألخصائ يدار اء اإلدولتحسين بيئة العمل وا 

 المرافق المادية، وزيادة حوافز العاممين ، وتوفير الدعم الكافى من الحكومة والوكاالت المانحة بالدولة.

يم ومستوى رضاىم ئعمى أدا زي المكتبات بغانا وتأثير الحافيأداء أخصائ (15)( Richard et al., 2013وناقش )
من خالل  يات. واستخدم الباحث المنيج المسحالمكتب ييد إدارات الجامعات لتحفيز أخصائالوظيفى، باإلضافة إلى جيو 

كشفت الدراسة  كما .( استبياناً 60تم استرجاع )و مكتبات في ست جامعات بغانا ،  ي( أخصائ72توزيع االستبيان عمى )
ي المكتبات بغانا مرتفع. وخمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات بشأن تحفيز أمناء يأن مستوى تحفيز أخصائ عن

 المكتبات في الجامعات الحكومية في غانا. 
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 Idahosaالمكتبات في جامعة  محفزة التي تؤثر عمى أداء أخصائيإلى معرفة  العوامل ال (16)(Jerome , 2011)وسعى
( أخصائى مكتبة وكان 22باالعتماد عمى االستبيان ، حيث تم توزيع االستبيان عمى ) ي، حيث استخدم المنيج المسح

 :ي، وأوصت الدراسة بما يميحصاء الوصف% وتم استخراج النتائج عن طريق اإل100جابة عمى االستبيانمعدل اإل

ي المكتبات في صنع القرار عمى النحو الذى يحفزىم يأخصائ مشاركةيجب استخدام أسموب اإلدارة التشاركية من خالل 
الذين يعممون ساعات عمل إضافية ، كما ينبغي أن تشجع إدارة  عمى العمل، ويجب عمى المكتبات تعويض الموظفين مالياً 

 المكتبات. ييألخصائ شؤون الموظفين لمتسجيل في التدريب أثناء الخدمة

 (17)(2016الحميد، دعب قيراط، ريحان ، فتناولت دراسة )لميا مجال المكتبات والمعمومات يف يالعرب ينتاج الفكر اإل يأما ف

 دراسة وىي المكتبة العامة، في األداء عمى وآثارىا العاممة المرأة ليا تتعرض التي المينية الضغوط والتحميل بالوصف
 بداية اىتم البحث إذ .جيجل والية في العامة بالمكتبة العامالت لمنساء الميداني المسح أسموب باعتماد تمت استطالعية

 تعرض أىميا من  النتائج لمجموعة البحث توصل وقد العامالت عمى وآثارىا دراستيا وأبعاد المينية الضغوط بتعريف
 الدراسة ، وتنتيي محل بالمكتبات الميام أداء عمى يساعد مناسب مستوى ذات أنيا تبين العمل أثناء لضغوط العامالت
مع   العاممة، لممرأة والسموكية النفسية بالناحيتين كاالىتمام الضغوط إدارة عمى العمل ىو منيا اليدف التوصيات ببعض
 .بالمكتبة لمعمل الجيد السير وضمان العامالت عمى آثارىا تراكم لتفادي الضغوط أسباب من التخفيف ضرورة

 العاممين أداء تطوير في والخبرات لممعارف الكبيرة األىمية عمى الضوء إلقاء إلى (18)(2015دراسة )دريدي،  وىدفت
جراء الوصفي المنيج باستخدام ، 2 سطيف جامعة بمكتبات ميدانية دراسة خالل ، من الجامعية بالمكتبات  شامل مسح وا 

 المكتبات عمم في المتخصصين من البيانات تجميع في أساسية كأداة االستبيان عمى ذلك في العينة معتمدين ألفراد
 لرفع المكتبي العمل في وتوظيفيا لمعاممين المعرفية بالمكتسبات االىتمام ضرورة إلييا وصل يالت ومن النتائج ، والمعمومات

 لممكتبة يسمح نحو عمى أدائيم تقييم وكذا ، العمل تجاه لمعاممين الدائم والتحفيز المستمر، التكوين من خالل األداء مستوى
 العاممين أداء تطوير شأنيا من والتوصيات النتائج من مجموعة إلى األخير في البحث ليخمص من خبراتيم، باالستفادة
 .الجامعية بالمكتبات

وعالقتيا  في األردن الخاصة الجامعات مكتبات في الحوافز استخدام درجة تعرف إلى (19)(2014دراسة )الدروبي،  وىدفت
 الخاصة الجامعات مكتبات في العاممين من جميع الدراسة مجتمع وتكون نظرىم، وجية من فييا لمعاممين الوظيفي باألداء

 نسبتو ما أي ،ً  فردا (130) منيم استجاب موظفا،ً   (160)وعددىم  ، 2014 - 2013 الجامعي لمعام األردن في
 األول ين،أجز  وتكونت من الحوافز، استخدام بدرجة خاصة األولى : استبانتين بناء تم الدراسة، أىداف ولتحقيق  (%81.3)

 والحوافز المادية، الحوافز :ىما وتضمن مجالين، بالحوافز خاص والثاني المستجيبين، عن الديموجرافية بالبيانات تعمق
 الوظيفة، بمتطمبات المعرفة(ى:ى مجاالت، ثالثة وتضمنت الوظيفي،األداء  بمستوى فتتعمق الثانية االستبانة أما المعنوية،
 .وثباتيما األداتين صدق من التأكد تم كماً  .اً ونوع كماً ) العمل وجودة
 فييا العاممين نظر وجية عام من بشكل األردن في الخاصة الجامعات مكتبات في الحوافز استخدام درجة أن النتائج بينت
 متوسطة، المعنوية الحوافز استخدام درجة كانت منخفضة، بينما كانت المادية الحوافز استخدام درجة وأن منخفضة، كانت
 ذات ارتباطية عالقة وجود عدم النتائج بينت كما عاليا،ً  العاممين نظر من وجية الوظيفي األداء مستوى كان المقابل وفي
 وبين األداء األردن في الخاصة الجامعات مكتبات في الحوافز استخدام درجة بين ( 0.05) عند مستوى إحصائية داللة

 .فييا لمعاممين الوظيفي

جامعة  بمكتبات المكتبيون منيا يعاني التي المينية الضغوط طبيعة معرفة فى دراستيا إلى (20)(2015بوبقيرة،وىدفت )
 صورة إلعطاء العمل بيئة وطرق عمى الضوء تسميط خالل من ليم الوظيفي األداء وتأثيراتيا عمى مصادرىا؛ بالجزائر قالمة
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 البيانات لجمع كأداة االستبيان عمى الدراسة اعتمدت بيا وقد الوضع لتحسين المكتبات ىذه عن لممسؤولين وواضحة دقيقة
 البحث عينة مفادىا أن ، النتائج  من مجموعة إلى توصمت حيث الدراسة المكتبات مجال في المكتبيين عمى توزيعو تم

 .لممكتبيين األداء الوظيفي في وصريح اضحو إلى تراجع  أدت األسباب متعددة مينية طاً ضغو  تعاني
 الجامعية الرسمية المكتبات في العاممين أداء مستوى بين العالقة معرفة لىإ )21((2011الحياري ، دراسة ) فى حين ىدفت

 من الدراسة مجتمع تكون. و المباشرينأقساميم  رؤساء نظر وجية من الخبرة وسنوات والتدريب وتخصصيم األردن في
 (٥٠٤ (وعددىم ،)٩٠٠٠ – ٩٠٠٢الجامعي) لمعام في األردن الرسمية الجامعية المكتبات في والعاممين األقسام رؤساء
 .% ٥٠,٢ بنسة فرداً  (٠٧٠واستجاب ) جميعًا، الدراسة شممتيم .موظفاً 

 أما. التدريب وبيانات رافيةجالمعمومات الديمو  حيث من بالعاممين، األول الجزء تعمق ين؛أجز  من ستبانةاب البيانات جمع تم
 بالعمل، المعرفة :ىي مجاالت، ستة من وتكون أداء العاممين تقييم لغايات األقسام لرؤساء بو التوجو فتم الثاني الجزء
 .القرار وصنع ،الوقت  إدارة ، العمل وتوقيت العمل وتنظيمو، وتخطيط واإلنتاجية، العمل، وجودة

 جميع في والمعمومات، المكتبات مجال في المتخصصين من المستجيبين لدى عالية أداء تقدير درجات النتائج أظيرت
 .الدراسة مجاالت جميع في متوسطة تقدير المستجيبين بدرجة من المتخصصين غير حظي حين في الدراسة، مجاالت

 تعميق عام عمى الدراسات السابقة
وكالىما في مجال  أداء العاممينتعددت الدراسات السابقة ما بين دراسات تناولت االلتزام التنظيمى وأخرى تناولت  .1

 المكتبات والمعمومات.
، في حين  يتيتم بااللتزام التنظيم يالعربى في مجال المكتبات والمعمومات من الدراسات الت ينتاج الفكر إليكاد يخمو ا .2

 تيتم بأداء العاممين في مجال المكتبات والمعمومات.تتعدد الدراسات التى 
تنوعت دراسات االلتزام التنظيمى ما بين دراسات تناولت العالقة بين االلتزام التنظيمى والرضا الوظيفى ، ودراسات   .3

 أخرى تناولت العالقة بين االلتزام التنظيمى وضغوط العمل.
 الجامعية. لوظيفى عمى بيئة المكتبات خصوصاً ركزت معظم دراسات االلتزام التنظيمى واألداء ا .4

 ما أفادت بو الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 بناء اإلطار النظري الخاص بالدراسة. .1
 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة. .2
 بناء أدوات الدراسة. .3
 تفسير النتائج وتحميميا. .4
 طار النظرىاإل

  يأواًل: االلتزام التنظيم

 (22)(Beckeri &  Randal Riegel 1995  &واسعة من تعريفات ومقاييس االلتزام التنظيمي. وقد قام ) توجد مجموعة
 بتحديد المصطمح من ثالثة أبعاد:

 إبقاء أعضاء ما في منظمة معينة. فى . رغبة قوية1
 . الرغبة في ممارسة مستويات عالية من الجيود نيابة عن المنظمة.2
 لمقيم واألىداف الخاصة بالمنظمة.. إيمان محدد وقبول 3
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ممنظمة، ليعكس والء الموظف  اً ، فيرى أن االلتزام يعتبر سموك(23)( Northcraft &  Neale , 1996أما بالنسبة إلى )
 زدىارىا.اىتماميم بيا وباستمرار نجاحيا و اوعممية مستمرة ُيعبر من خالليا أعضاء المنظمة عن 

من خالل عدة عوامل، بما في ذلك العوامل الشخصية )عمى سبيل المثال، العمر، الحيازة في  ويتم تحديد االلتزام التنظيمي
المنظمة أو التصرف فييا، خصائص الرقابة الداخمية أو الخارجية(؛ العوامل التنظيمية )تصميم الوظائف وأسموب قيادة 

 .األمور تؤثر عمى االلتزام الحقاً  المشرف عمى األفراد(؛ العوامل غير التنظيمية )توفير البدائل(. كل ىذه
رتباط والوالء لممنظمة. و قدم ىؤالء أن االلتزام بمثابة اال (24)( Mowday &  Porter &  Steer 1982 , ر)بويعت

 المؤلفون ثالثة عناصر لاللتزام:
  .االتحاد مع أىداف وقيم المنظمة 
  .الرغبة في االنتماء إلى المنظمة 
  .االستعداد لبذل أقصى جيد لصالح المنظمة 

لمنموذج ثالثي العناصر المقترح من قبل  متزايدُ  إلى الطبيعة متعددة األبعاد الخاصة بااللتزام التنظيمي، ىناك دعمُ  واستناداً 
 (, 1997 Meyer &  Allen )(25)انعكاسات عمى استمرار مشاركة الفرد في المنظمة.  ة. تتضمن جميع العناصر الثالث

 ىذه العناصر ىي:
 .االلتزام الوجداني: التعمق النفسي بالمنظمة 
 التكاليف المصاحبة لترك المنظمة.االستمرارى االلتزام : 
 لتزام المدرك لمبقاء مع المنظمة.االلتزام المعياري: اال 

قوية عمى أن االلتزام العاطفي والمعياري مرتبطان بشكل إيجابي و أن االلتزام وقد قدمت الدراسات الخاصة بااللتزام أدلة 
 . (26)(Hackett &Bycio &Handsdoff, 1994) مع النتائج التنظيمية مثل األداء وسموك المواطنة المستمر متصل سمباً 

عمى ىذه النتائج، يتعين عمى أصحاب العمل في المكتبات أن يقوموا بتحديد نمط التزام ألمناء المكتبات و أن يضعوا  وبناءً 
 (27)(Meyer, & Allen, 1991كتشف الباحثون مثل )ااستراتيجيات لتعزيز كل ما يتعمق بتحقيق األىداف التنظيمية. وقد 

ستمراري. وفي تحميل استكشافي وتأكيدي اطفي والمعياري، وليس مع االلتزام االأن العمر يرتبط بشكل إيجابي مع االلتزام الع
لمعوامل التي يمكن أن تتنبأ بشكل كبير بالرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي بين العاممين ذوي الياقات الزرقاء، وذكر 

(Meyer and Allen , 1997 )(28)  ،وكذلك ىوالجوىر  ىالخارجالتبادل و خصائص الميمة، و الرضا، و أن الترقية ،
 المكافآت الخارجية والجوىرية كميا تتعمق بااللتزام.

ثمانية متغيرات متعمقة بااللتزام التنظيمي. وىذه المتغيرات  Dornstein & Matalon (29)) 1998,وقد وصف كل من )
بدائل العمل، و التعميم، و العمر، و التبعية التنظيمية، و مواقف زميل العمل تجاه المنظمة، و ىي األعمال المثيرة لالىتمام، 
 والمواقف من العائمة واألصدقاء. 

من عمال منظمة خدمة اإلنسان، ( 319)في دراستيم التي أجروىا عمى  (30)( Adeyemo & Aremu 1999,وقدم ) 
وااللتزام. وأظير الباحثون أن تنوع وخصائص العمل( عمى نسبة الرضا ، المنظمة و تحميل آثار المنبئات المتعددة )العمل، 

الميارات وغموض الدور ىي أفضل المنبئات عمى وجود الرضا، في حين أن القيادة وعمر المنظمة ىي أفضل طريقة 
 إليجاد االلتزام. 
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إلى أن االلتزام التنظيمي في الواقع يعنى قبول القيم التنظيمية  (3)(Khalej &  Hamidi &  Bigdeli, 2013.ويشير )
في السنوات األخيرة أن االلتزام التنظيمي  من قبل الموظفين ومشاركتيم الفعالة في الشؤون التنظيمية. وقد بات واضحاً 

فإن االلتزام  (27)(  Meyer, & Allen, 1991لمدراسات التي قام بيا ) نحو نجاح المؤسسة. ووفقاً  قوياً  يشكل دافعاً 
لتزام التنظيمي ثالثة عوامل التنظيمي ىو حالة ذىنية تتضمن الرغبة الفردية لمبقاء في المنظمة، و في حد ذاتو يتضمن اال

جوىرية: االلتزام الوجداني )رابطة الفرد العاطفية مع المنظمة(، االلتزام المعياري )االستشعار بواجب البقاء كعضو في 
)الرغبة في البقاء في المنظمة بسبب االمتيازات التي تقدميا أو الخسائر التي قد يتحمميا الفرد  ىااللتزام االستمرار المنظمة( و 

 إذا قرر مغادرة المنظمة(.

بأنو يمكن وصف الموظفين الممتزمين بأنيم أولئك األشخاص الذين لدييم  (31)(,Norulkamar& Ahmad 2009) وأشار
مشاركة عالية مع منظماتيم ويرغبون بشدة في البقاء كجزء من المنظمة. كما أن وجود موظف ممتزم ىو أمر مفيد لممنظمة 

شاركة وتقديم التضحيات من أجل لمم ، ويكون أكثر استعداداً ستقالتو أو يكون غائباً احتمال أن يتقدم باكما أنو ال يوجد 
تكون لدييم أعمى نسبة  المنظمة. باإلضافة إلى ذلك، قد وجدوا أن األفراد الذين أظيروا نسبة التزام عالية لمنظماتيم أيضاً 

لقبول التغيير  اً كثر استعدادأ نأقل عرضة لضغوط العمل ، ولدييم أعمى مستوى في األداء ، ويكونو  نوالء ويصبحو 
 التنظيمي.

، يقصد بااللتزام التنظيمي الحالة النفسية التي تميز العالقة (27)(Meyer, J. P., & Allen, N. J, 1991 )ووفقاً 
بين العاممين و المنظمة وليا انعكاسات عمى قرار الموظفين في البقاء أو االستمرار في عضوية المنظمة. وقاموا أيضًا 

 بوصف ثالثة أشكال متميزة من االلتزام وىي:

 الذي يعكس قوة االرتباط العاطفي لدى الموظفين تجاه المنظمة. ىااللتزام الوجدان 
 .االلتزام االستمراري والذي يمكن وصفو بأنو إدراك الموظفين بتكاليف ترك المنظمة 
 .االلتزام المعياري الذي يشير إلى شعور الموظفين بواجب البقاء في المنظمة 

المكتبات يتأثر بشكل كبير  يىأن مستوى االلتزام التنظيمي لدى أخصائ (32)(  McCormick, C., 2015)ويرى
نوع إعداد العمل المكتبي وعدد العاممين. وعالوة عمى ذلك، تم اكتشاف وجود و من خالل المراحل المينية، 

والفرص  االتصال المفتوح،و المكتبات األكثر التزاما ورضا في المكتبات التي تدعم اإلدارة التشاركية،  يىأخصائ
 المتاحة لإلنجاز.

 أداء العاممينثانيًا: 

تقييم أن  ليذه النظرية، يؤكد  أن تقييم األداء يعمل ضمن مبادئ نظرية تحديد األىداف. ووفقاً  (33)(North, 2010يرى )
أن األىداف توجو استجابات الناس وعمميم، ويمكن  كما يعتقد، بأىداف المنظمةأىمية قبول األفراد والتزاميم  يعنىاألداء 
التقييم المنيجي لنقاط القوة والضعف المتعمقة  عمى يينطو تقييم األداء  كما يرى أنأن توجو سموك العمل وأدائو.  أيضاً 

عادة ما كما ينظر إليو عمى أنو طريقة يتم من خالليا تقييم سموكيات الموظفين في مكان العمل، و  ،بالوظائف الفردية
أداء  ييدف إلى تقييمأن تقييم األداء ب الكمية والنوعية لألداء الوظيفى. باإلضافة إلى يتضمن ىذا التقييم كال من الجوان

الحكم عمى أداء الموظفين كما يقاس وفقا لمعايير  عمل الموظفين خالل فترة معينة من الوقت. ويعني ىذا التعريف أوالً 
ن تقييم األداء يحدد مواىب الناس وقدراتيم التي يمكن أن تؤدي إلى جعميم عمى بينة من التقدم فإ معينة. وعالوة عمى ذلك،

فإن اليدف من تقييم األداء ىو تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظف ومحاولة معالجة ىذه ومن ثم والخطط واألىداف. 
 افة إلى ذلك، ييدف تقييم األداء إلى تحفيز الظروف في العالقات مع كيفية تحسين أو تطوير ىذه المناطق. باإلض
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أنو إذا ما أجري تقييم ويشير  الموظفين وبالتالي تزويدىم بتحديات ومسؤوليات كافية فيما يتعمق باألىداف التجارية لممنظمة.
 لألداء بصورة صحيحة ومنطقية، فإنو يمكن المنظمة من الحصول عمى موظفييا لتحقيق مصالحيم. 

دراكاً  في نجاح المنظمة أو فشميا.  حاسماً  أنو يمكن اعتباره عامالً  (34)(Law, 2007و ألىمية تقييم األداء ، يؤكد )  من وا 
ومواءمة  مشاركةنيا تيدف إلى إمن جوانب التطوير التنظيمي وتدابير اإلنتاجية؛ حيث  ىاماً  ويعتبر تقييم أداء العمال جانباً 

ى الرغم من فوائد تقييم عم ،وتوحيد الجيود الفردية والجماعية من أجل التحسين المستمر إلنجاز الميمة التنظيمية عموما
أن تقييم األداء يتجاىل استخدامو لتسييل النمو والتنمية التي يمكن تحقيقيا من خالل "التدريب  . ويوضح أيضاً األداء

 معمومات المرتدة من المعمومات ". والتوجيو وتقديم المشورة وال

يمكن من مديري المكتبة ليعتبر تقييم أداء الموظفين في المكتبة وسيمة لمسيطرة  (35)(Karuru & Tarus,2014) إلى وفقاو 
، واتخاذ التدابير يمراقبة الفروق بين األىداف المحددة، واألداء الفعم عن طريقمراقبة األداء الوظيفي لممرؤوسين  خالليا

المكتبات األكاديمية  يمدير وجد أنو من الواضح أن معظم  المكتباتفى  ينتاج الفكر إلاالتصحيحية. ويؤكد أنو بعد مسح 
من تقييم األداء عمى الرغم من أنو قد تكون ىناك تفاوتات قد تكون موجودة فيما يتعمق بالعممية نفسيا  ينفذون نوعاً 

 ن كل مكتبة تختار نظام التقييم الذي يناسب حاجة المكتبة والموظفين. إ واألىداف المنشودة. حيث

أن المكتبات الجامعية تقوم بتقييم الموظفين بما يتماشى مع القواعد واإلجراءات التي  (36)(,DSchachter 2004الحظ ) و 
جراءات لمتقييم، في  تضعيا المؤسسات األم. كما يزعم أنو بالنسبة لممكتبات العامة، تقوم الدولة / الحكومة بوضع قواعد وا 

 ت الخاصة. حين يحدد أصحاب المكتبة القواعد واألساليب واإلجراءات في المكتبا

عن عدم موافقتو عمى أن  (37)(Kleiner,1991وعمى الرغم من وجود تفاوت في مختمف اإلدارات في المكتبة ، يعرب )
معايير األداء، سواء لخدمة المستفيدين أو وحدة أخرى، يجب أن تستند إلى تقييم األداء عمى السموكيات القابمة لمقياس. 

جراءات محددة كتبات وفقاً وعادة ما يتم تقييم األداء في الم عمى سبيل المثال تقوم مكتبة جامعة جورجيا بإجراء  ،لقواعد وا 
تقييم أداء الموظفين الذي يخدم مجموعة متنوعة من األغراض مثل تعزيز التواصل بين المرؤوسين والمشرفين حول أداء 

سنة عمل الموظف وسياساتو وممارساتو داخل الوحدة التي تؤثر عمى ىذا األداء؛ كمنتدى لتحديد األىداف والتوقعات لم
عمى  المقبمة؛ وكوسيمة لتحديد السبل التي يمكن بيا لمموظف تطوير مياراتو. كما أنيا تستخدم كوسيمة إلجراء تغييرات

 وصف الوظيفة لمموظف بحيث يعكس بدقة الواجبات والمسؤوليات التي يؤدييا الموظف. 

المكتبات األكاديمية.  ىييم بشكل خاص فومع ذلك، فقد أعربت بعض الدراسات عن تحفظاتيا حول مدى مالءمة نظام التق
أن المكتبة موجية نحو الخدمة، وأحيانا  (38)(Edward & Williams, 1998وفيما يتعمق بالتقييم في المكتبات، يرى )

وىناك بعض الوحدات، مثل القسم التقني الذي قد يكون أكثر  -في حين أن ىذه الحقيقة ال تزال -يصعب تقييم األداء
ومن الممكن تطبيق ذلك بسيولة.  منو تدابير قابمة لمقياس كمجموعة من الكتب المفيرسة في يوم واحد وىذا يمكن التأكد

"عدد شكاوى قياسو باستخدام  اً عب تقييم األداء عادة، ويمكن أيضحيث قد يكون من الص ،قسم الخدمات المرجعية عمى
إال إذا كان يقيس  المستفيدين وسماتيم مثل الرغبة في الخدمة ومعرفة كبيرة بالكتب، والتقييم ال يمكن أن يكون صحيحاً 

 بو إال إذا أتاح رؤية متسقة ألداء العمل.  األداء المتعمق بالسموكيات واإلنتاجية. وال يمكن أن يكون التقييم موثوقاً 
أن تقييمات األداء في المكتبات ركزت في معظم الحاالت عمى عممية إجرائيا عمى  (39)(Grubb, 2007كما الحظ )
ما أخذ العديد من مديرى المكتبات تقييم األداء عمى محمل  استنتاجات أو أىداف متميزة. وفي رأيو  أنو نادراً  ةحساب أي

أن  يأىدافيم الشخصية مع السموك التنظيمي. وثمة مسألة أخرى أبرزىا ى تالجد، وفشمت في فيم الصمة الحيوية التي ربط
المكتبة الجامعي الذي يتمثل دوره الرئيس في ربط أىداف المكتبة باألىداف  يتقييم األداء في المكتبة يبدأ من أخصائ
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معمومات والمكتبات كموظفين ن الذين يعممون في مراكز الياالستراتيجية لممؤسسة األم. ويصنف أخصائي المكتبات الميني
وليس عمى  أوعية المعموماتأكاديميين ونتيجة لذلك فإن أسموب تقييم أدائيم يعتمد أساسا عمى خدمة المجتمع وعمى عدد 

المكتبات في أداء واجباتيم المينية، يجدون أنفسيم في مناصب يكونون فييا  يأداء عمميم المكتبى. ومع ذلك، فإن أخصائ
 تخصص واإلشراف، وفي تقييم أداء عمل اآلخرين.مسؤولين عن ال

وعمى الرغم من المالحظات المذكورة أعاله، فقد أجريت في المكتبات دراسات قميمة عن تقييم األداء لألداء الوظيفي 
دراسة عن مخططات تقييم الموظفين في ثالث مكتبات تابعة  (40)(Onuoha , 2008ألخصائى المكتبات. حيث أجرى )

بيدف اكتشاف مدى تأثير تقييم الموظفين عمى تدريب الموظفين وتطويرىم. وكشفت  1993لمجامعة البريطانية في عام 
طبقوا خطط  من الوقت واالىتمام ليا ضد من نتيجة الدراسة أن المكتبة التي تستخدم نظام التقييم الخاص بيا كرست مزيداً 

تقييم عامة. وباإلضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أنو عندما نفذت أنشطة متابعة موصى بيا، مثل تمكين الحضور من 
أكبر بالتقييمات، ولكن عندما كانت ىناك خيبة أمل بشأن المتابعة  اىتماماً  أخصائيو المكتباتأظير و الدورات التدريبية، 

 ىا مضيعة لموقت. و بخيبة األمل إزاء عممية التقييم واعتبر  اتأخصائيو المكتبالموصى بيا، يشعر 
عن  بحثاً  (41)( Ologbonsaiye 1994 ,أجرى )وفى سياق الدراسات التى كشفت عن موقف المكتبيين من تقييم األداء 

٪( من المستجيبين قالوا إن تقييم األداء ليس لو أي تأثير إيجابي 87موقف المكتبيين من تقييم األداء. وأظيرت النتائج أن )
٪( 97.3عن أن ) . في نفس الدراسة، تم الكشف أيضاً يجابياً إ ٪( منيم أن لو تأثيراً 13عمى األداء الوظيفي، في حين قال )

إنيم ال يعتقدون أن تقييم األداء يمكن أن يحسن أو يصحح األداء الوظيفي لمموظف  من الموظفين )المستطمعين( قالوا أيضاً 
 نو يمكن. إ٪ فقط 2.7في حين قال 

حول "تصور تقييم األداء كأداة لتعزيز اإلنتاجية والتقدم الوظيفي في ثالث  (42)(Hansen 1995,في بحث أجراه )و 
مكتبات جامعة في والية أوغون، نيجيريا"، كشف عن أن موظفي المكتبة ينظرون إلى تقييم األداء عمى أنو ممارسة روتينية 

أكبر من المستطمعين رأوا أن أمناء المكتبات  واكتشف أن عدداً  تحسن األداء الوظيفي إلى حد كبير.أن يمكن، مع ذلك، 
 ينبغي تقييميا عمى أساس مواصفات وظائفيم.

 ثالثًا: شركات حمول المكتبات وتقنية المعمومات: نبذة تعريفية
 *مكتب القاىرة -نسيج  .1

 متعددة فى حمول المكتبات وتقنية المعمومات، منيا: تتعمل شركة نسيج في مجاال
 حمول المحتوى الرقمى. . أ

 نظم إدارة المكتبات. . ب
 حمول التحويل الرقمى والمعالجة الفنية. . ج
 إدارة المعرفة المؤسساتية.    . د
 الخدمات االستشارية فى المكتبات. . ه
 لممكتبات. RFIDتقنيات  . و
 
 

____________________ 
 * http://www.naseej.com/Solutions/Campus-Management-Solutions.aspx 
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 *دار المنظومة .2
 يقتصر نشاط الشركة عمى مجال المعموماتية وخدماتيا، ومن أىم المجاالت التي تعمل بيا الشركة ما يمي: 

لرسائل الماجستير والدكتوراه لصالح وزارة التحويل الرقمي : والتى تمثمت في :األرشفة اإللكترونية والتحويل الرقميأ.
أرشفة ، و التحويل الرقمي لمخطوطات مكتبة الحرم المكي )تحويل مميوني ورقة من المخطوطات(، و التربية والتعميم

 عوام متتاليةأ ةبتعاث الخارجي )قرابة نصف مميون صفحة( لثالثمشروع خادم الحرمين الممك عبد اهلل لال

بنىاء قاعىدة معمومىات الرسىائل الجامعيىة التربويىة الممنوحىة لمطىالب السىعوديين والتىى تمثمىت فىي : قواعـد المعمومـاتب. 
 في الجامعات األمريكية لصالح مكتبة وزارة التربية والتعميم.

من خالل مستشاري الشركة من األكاديميين، فقد قدمت الشركة عددا من االستشارات ذات  :االستشارات المعموماتيةج.
بقضايا المعمومات سواء فيما يخص تنظيميا أو االستفادة منيا، أو ما يخص توظيف تقنيات المعمومات في الصمة 

 عدد من المجاالت الحيوية ذات الصمة بخدمات المعمومات.

 **الزاد لألرشفة االلكترونية: .3

 تعمل شركة الزاد لألرشفة االلكترونية في مجاالت:
دارة التغيير . أ  والتوظيف في مجال المكتبات. االستشارات والتدريب وا 

 المحتوى الرقمى والخدمات الرقمية. . ب
 تقنية المكتبات . ج
 التصميم المعمارى لممكتبات. . د

 لوازم المكتبات.ىى. 

 ***المنيل: .4
 تقدم شركة المنيل العديد من الحمول لمناشرين والمكتبات واألفراد:

 أواًل: خدمات الناشرين:
 خدمات التحرير لمناشرين. . أ

 MARC 21إنتاج سجالت  . ب
 رقمنة المحتوى. . ج

 
 

________________________________ 
*  http://www.mandumah.com/services 
 **   http://www.alzad.ae/ar_SY/#whatweoffer 

*** http://www.almanhal.com/Pages/ProductAndServices.aspx 
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 ثانيًا: خدمات المكتبات

جديدة ليا، تقّدم المنيل آالف الكتب اإللكترونية من دور النشر الرائدة في العالم العربي، ُتحّدث كّل أسبوع بإضافة عناوين 
دارة مجموعاتيم من الكتب اإللكترونية عبر تنظيم العناوين حسب  األمر الذي يسّيل عمى عمالء المكتبات إنشاء وا 

 الموضوعات المصّنفة، وذلك إّما باالشتراك السنوي في تمك المجموعات أو االشتراك لمّرة واحدة )الشراء(.

 ثالثًا: خدمات األفراد
الخدمات التي تمبي المستخدمين األفراد. دون الحاجة لإلنتماء لمؤسسة بحثية، حيث يمكن االستفادة كفرد تقدم شركة المنيل 

 .الحصول عمى العديد من المحتويات باإلضافة إلى كسب المردود المالي في حالة تقديم أطروحة لممنيل عبر اإلنترنت
 *شركة واحة المكتبات  .5

 الحمول منيا:تقدم شركة واحة المكتبات مجموعة من 

 المعمومات ومراكز المكتبات الشركة تدعم حيث وأنظمة المكتبات المتكاممة: الحمول الذكية إلدارة المكتبات 
 كوىا ونظام المكتبات إلدارة المتكامل ليبرو نظام مثل المكتبات إدارة في تستخدم التي اآللية األنظمة من بالعديد

 .المدرسية والمكتبات الخاصة المكتبات تناسب التي المحمية األنظمة من العديد وكذا المكتبات إلدارة المتكامل

 المعمومات أوعية حماية نظام الشركة توفر  حيث :أنظمة الحماية اإللكترونية ألوعية المعمومات RFID لجميع 
 اإلعارة جياز – الحماية شرائح – اإللكترونية الحماية )بوابات من النظام يتكون حيث المعمومات ومراكز المكتبات

 )جياز مثل اإلضافية العناصر بعض يتضمن كما الشرائح( ببرمجة الخاص العمل محطة جياز – اإلعارة رد /
 كتب(ال إعادة جياز – الذاتية اإلعارة جياز – اآللي الجرد

 لممخطوطات الرقمي لمتحويل إلكترونية حموالً  الشركة توفر حيث: التحويل الرقمي لممخطوطات والكتب النادرة 
 والمخطوطات الكتب حماية أجل من وذلك اإللكتروني الشكل إلى )التقميدي( الورقي الشكل من النادرة والكتب
 ضوئي مسح أجيزة خالل من محتوياتو في حثوالب تصفحو يسيل إلكتروني شكل في إتاحتيا وأيضاً  األصمية
 .والمخطوطات لمكتب خاصة

 المعمومات ومراكز المكتبات في الحديثة التقنيات أحدث الشركة توفر حيث: التطبيقات الحديثة في المكتبات 
 : المثال سيبل فعمى التقنيات لتمك والعممي النظري التطبيق وكذلك

  Code QRالسريع االستجابة تطبيق . أ
 .المكتبات مجال في النانو تقنية تطبيق . ب
 .والنادرة القديمة والكتب لممخطوطات الرقمي التحويل عممية في المعايير أحدث تطبيق . ج

 المفيرسين من مجموعة من يتكون متكامالً  عمل فريق الشركة تضم حيث: اإلعداد الفني لمقتنيات المكتبة 
 .ممكنة جودة أقصى إلى لموصول متعددة لمستويات تخضع الفنية العمميات فجميع الجودة، ومراقبي والمراجعين

 
  _______________ 
* http://www.liboasis.com/service 

 

http://www.liboasis.com/service


18 
                      جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين

 

 الفيرسة تييبعمم لمقيام ومينياً  عممياً  المؤىمين المفيرسين من متكامالً  عمل فريق الشركة تضم حيث :الفيرسة 
 العمل أدوات استخدام عمى الفيرسة فريق يعتمد 21 مارك معيار استخدام خالل من والموضوعية الوصفية
  .الفنية العمميات إلنجاز المطموبة

 ومدى البيانات قواعد تقييم كيفية في العممية الطرق أحدث الشركة تقدم نوعيا من سابقة في: تقييم قواعد البيانات 
 المعايير وأىم منيا إفادة أقصى إلى والوصول البيانات قواعد أنواع جميع عمى التعرف خالل من منيا االستفادة
 .لمكتبتو المناسبة البيانات قاعدة المكتبة أمين يختار وكيف تقييميا في المكتبة أمين تساعد التي العالمية

 والمعمومات المكتبات مجال في المتوافرة الخدمات أحدث لعمالئيا الشركة تقدم حيث: الخدمات المكتبية األخرى 
 تسويق طرق أحدث الشركة توفر كما لممستفيد. الكامل الرضا يتحقق حتى لكترونيةا  و  تقميدية الخدمات بشقييا

 المعمومات. ومراكز المكتبات
 *المعموماتنية شركة الكوادر العربية لتق .6

 لكترونية، حيث تقدم:تيتم شركة الكوادر العربية لتقنية المعمومات بتقديم الحمول في مجال األرشفة اإل
 برامج وأنظمة األرشفة اإللكترونية. . أ

 خدمات التحويل الرقمي. . ب
 الفيرسة والتصنيف. . ج
 بناء المراكز الرقمية. . د

 **شركة تقنيات المكتبات .7
 مجموعة من الحمول، منيا:تقدم شركة تقنيات المكتبات 

  نظم أمن المكتبات 
 نظم إدارة المكتبات 
 الدعم التقنى لمممكتبات 
 توفير أثاث المكتبات 
 االستشارات المعموماتية والتدريب 
 ***شركة عالم المعرفة .8

” "معرفةوتسعى قاعدة بيانات  ”.معرفة“شركة ُتعنى بإنتاج وتوفير المحتوى الرقمي العربي، بيدف تأسيس قاعدة 
 :لتحقيق األىداف التالية

  .توفير اإلنتاج العممي والفكري في الدول العربية وتسييل وصول الباحثين والطالب العرب لو واالستفادة منو . أ
العممي بين الباحثين والمؤسسات التعميمية والعممية واالقتصادية في داخل  فتح وتطوير قنوات االتصال والتعاون  . ب

جية، و مع مختمف دول العالم من جية أخرى، بما يساىم في تعزيز حوار الثقافات العالم العربي من 
 .والحضارات، وتبادل المنافع وتعزيز آفاق لمتعايش بينيما

 
_________________ 

* http://kawaderit.com/ar-sa/ 

 ** http://www.librarytech.ae/ 

 *** http://www.e-marefa.net/ar/ 
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العمل عمى نشر وتوفير المخزون الفكري والثقافي والعممي الصادر في العالم العربي إلى الميتمين في جميع دول  . ج
   العالم

 تعزيز مجتمع واقتصاد المعرفة في العالم العربي . د
   تعزيز إمكانيات المغة العربية في البيئة المحوسبة . ه
 أداة استقصاء لمؤشرات البحث العممي في العالم العربيجعل قاعدة "معرفة"  . و

 الطريقة واإلجراءات

 مجتمع وعينة الدراسة
بيئة الويب حتى يتمكن  يف يإلكترونليا حضور  يتمثمت عينة الدراسة فى شركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات والت

صفحة الشركة عمى مواقع التواصل من خالل لكترونى أو الباحث من التواصل مع تمك الشركات سواء من خالل البريد اإل
وتمثمت تمك  *بالباحث. معرفةاالجتماعى أو من خالل البريد الشخصى لمعاممين بتمك الشركات والتى تربطيم صمة 

 الشركات فى:
 ومدى استجاباتيم لالجابة عمى االستبيان ت وتقنية المعمومات عينة الدراسةشركات وحمول المكتبا :2جدول 

 البريد االلكترونى الموقع اسم الشركة م
تم 

 االستجابة

1 
 مكتب القاىرة -نسيج 

 

http://www.naseej.com/Conta
ct-Us.aspx 

لكترونى بالموقع إال يوجد بريد 
ولكن يتم التواصل من خالل 

 نموذج يتم تعبئة بياناتو
 نعم

2 
 آسك زاد

 
http://www.askzad.com/ 

لكترونى بالموقع إال يوجد بريد 
ولكن يتم التواصل من خالل 

 نموذج يتم تعبئة بياناتو
 ال

3 
 دار المنظومة

 
http://www.mandumah.com/ info@mandumah.com نعم 

4 
 الزاد لألرشفة االلكترونية

 
http://www.alzad.ae/ar_SY/ 

info@alzad.ae 
 

 نعم

5 
 المنيل

 

http://www.almanhal.com/inde
x.aspx?lang=AR 

info@almanhal.com نعم 

______________ 

عمى  عدتيا الباحث في تعميم االستبيانجامعة المنوفية( لمسا –لسعادة أ.د. / أمانى جمال مجاىد )أستاذ المكتبات والمعمومات يتوجو الباحث بخالص الشكر والتقدير  *
 بعض تمك الشركات، نظرا لما تتمتع بو من سابق عالقة  طيبة مع بعض من تمك الشركات، باالضافة إلى عمميا سابقا بواحدة منيا.
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6 

لخدمات شركة واحة المكتبات 
 المكتبات والمعمومات

 

http://www.liboasis.com/about info@liboasis.com نعم 

7 

الكوادر العربية لتقنية 
 المكتبات

 

http://kawaderit.com/ar-sa/ 
accounts@kawaderit.co

m 
 

 نعم

8 
 كملأ

 

http://www.acml-
egypt.com/index.html 

 

egypt.com-info@acml ال 

9 
 شركة تقنيات المكتبات

 
http://www.librarytech.ae/ info@librarytech.ae 

 
 نعم

10 
 معرفة

 
http://www.e-marefa.net/ar/ 

info@e-marefa.net 
 

 نعم

بتمك  ( عامالً 63( شركات، واشتممت الدراسة عمى )8وبمغت االستجابات الصالحة لمتحميل التي وردت لمدراسة من خالل )
 ( شركات ُطبق عمييم االستبيان. 10الشركات، وقد اختيروا بطريقة عشوائية من )

 أداة الدراسة

فرض عدم كأداة لجمع بيانات الدراسة، حيث  لألىداف التى وضعيا الباحث لمدراسة الحالية، أعد الباحث استبياناً  وفقاً 
نترنت لجمع البيانات باالعتماد عمى موقع لكتروني عن طريق اإلالتعامل مباشرة مع عينة الدراسة استخدام االستبيان اإل

(Google Drive)  ًلما يتميز بو من عدم محدودية االستبيانات لكل مشترك، وعدم محدودية األسئمة لكل استبيان،  ، نظرا
(43)(2012. )النجار، إلى عدم محدودية اإلجابات لكل استبيان باإلضافة أيضاً 

.
  

 من جزأين:وتكون االستبيان 

 بالبيانات الشخصية والديموجرافية لمعاممين بشركات حمول المكتبات وتقنية المعمومات. ويختص الجزء األول:
 توزيعو عمى محورين: وتم الجزء الثانى:

 األول: تناول أبعاد االلتزام التنظيمى )العاطفى، االستمرارى، المعيارى(، واشتمل عمى ما يمى: 
  عبارات( .9العاطفى ويشتمل عمى )محور االلتزام 
 ت( .عبارا 7م االستمرارى ويشتمل عمى )محور االلتزا 
 ( 8محور االلتزام المعيارى ويشتمل عمى . )عبارات 

mailto:info@liboasis.com
mailto:info@liboasis.com
mailto:accounts@kawaderit.com
mailto:accounts@kawaderit.com
http://www.acml-egypt.com/index.html
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الثانى: تناول أبعاد األداء الوظيفى )جودة العمل، حجم العمل، المعرفة وااللتزام بمتطمبات الوظيفة( ، واشتمل عمى ما 

 يمى:
  عبارات( .4العمل ويشتمل عمى )محور جودة 
 ( 4محور حجم العمل ويشتمل عمى . )عبارات 
 ( 4محور المعرفة وااللتزام بمتطمبات الوظيفة ويشتمل عمى. )عبارات 

 صدق أداة الدراسة
دارة التربوية، وذلك لمتأكد من صدق األداة تم عرضيا عمى المحكمين من تخصص المكتبات والمعمومات وتخصص اإل

 عمى آرائيم حول أسئمة االستبيان ومدى مالءمتيا ألىداف الدراسة. وأسفرت نتائج التحكيم عن ما يأتى:لمتعرف 
  .إضافة بعض الفقرات 
 .إعادة صياغة بعض الفقرات 
 .حذف بعض الفقرات 
 .دمج بعض الفقرات 
 درجات االستبيان كما يمى: ( فقرة باستخدام مقياس ليكرت الثالثى، وقد قام الباحث بتقدير33وتكونت االستبانة من )  

 ماً غير موافق تما موافق إلى حد ما  موافق تماماً  االستجابة
 1 2 3 الدرجة

 ثبات أداة الدراسة 
 معامل الثبات لمحاور الدراسة. يألفا( ويظير الجدول التال -لمتأكد من ثبات أداة الدراسة ، تم استخدام معامل )كرونباخ 

 معامالت ثبات االتساق الداخمى لمتغيرات الدراسة  :3جدول 

 عدد الفقرات الفا المحور
 9 0.82 االلتزام العاطفى

 7 0.79 االلتزام االستمرارى
 9 0.75 االلتزام المعيارى

 25 0.84 الدرجة الكمية لمحاور االلتزام التنظيمى 
 4 0.76 جودة العمل
 4 0.89 حجم العمل

 8 0.86 لمحاور األداء الوظيفىالدرجة الكمية 

 حصائية المستخدمةاألساليب اإل
األساليب  ي( ، وفيما يمSPSSلتحقيق أىداف الدراسة ، ومعالجة ما تم جمعو من بيانات ، استخدم الباحث برنامج )

 استخدميا الباحث: يحصائية التاإل
 لممتغيرات الشخصية والديموجرافية لعينة الدراسة. يالتكرارات والنسب المئوية لمتحميل الوصف 
 . المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى 
 .معامل ارتباط )كرونباخ ألفا( لقياس اداة الدراسة 
  اختبار تحميل التباين الفردىOne Way NOVA Test. 
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 األىمية النسبية لفقرات االستبيان

 عينة الدراسة، تم تقسيم استجابات العينة إلى ثالثة مستويات ، وىى:لتحديد مستوى األىمية النسبية الستجابات 
 كبير متوسط منخفض المستوى
 3.80 – 2.81 2.80 – 1.81 فأقل 1.8 الدرجة

 عرضًا لنتائج الدراسة الميدانية ومناقشتيا: يوفيما يم
و ، وعالقتيما ببعض المتغيرات الشخصية )النوع ،  وأداء العاممينىدفت الدراسة التعرف عمى مستوى االلتزام التنظيمى 

( لدى العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات وقد تم تصنيف عينة الدراسة وفقا يالخبرة ، والمؤىل العمم
 تغيرات:، وفيما يمي توضيح لخصائص عينة الدراسة في ضوء ىذه الميوالمؤىل العمممتغيرات ىي: النوع، والخبرة،  لثالثة

 توزيع عينة الدراسة وفقا لممتغيرات الديموجرافية : 4جدول 

 النسبة % التكرار المتغيرات الديموجرافية
 17.64 28 ذكر النوع

 22.05 35 أنثى
 27.72 44 ليسانس / بكالوريوس المؤىل العممى

 6.93 11 ماجستير
 5.04 8 دكتوراه

 17.01 27 ( سنوات3-1من ) الخبرة
 8.82 14 ( سنوات6-4)من 
 8.19 13 ( سنوات10-7من )

 5.67 9 سنوات 10أكثر من 

% ، أمىىا فيمىىا 22.05%  ونسىىبة اإلنىىاث 17.64( أن نسىىبة الىىذكور فىىي عينىىة الدراسىىة قىىد بمغىىت 4يتضىىح مىىن الجىىدول رقىىم )
يحممىىون درجىىة الميسىىانس/البكالوريوس ( يشىىير إلىىى أن غالبيىىة أفىىراد الدراسىىة ممىىن 4يتعمىىق بالمؤىىىل العممىىي فىىإن الجىىدول رقىىم )

% مىىىىىىن أفىىىىىىراد الدراسىىىىىىة مىىىىىىؤىالت أعمىىىىىىى مىىىىىىن 10%، فيمىىىىىىا يحمىىىىىىل مىىىىىىا يقىىىىىىرب مىىىىىىن نسىىىىىىبة 27.72حيىىىىىىث بمغىىىىىىت نسىىىىىىبتيم 
 الميسانس/البكالوريوس..

( أن الخبرة في العمل ميمة لمعاممين في شركات حمول المكتبىات وتقنيىات المعمومىات 4يتبين أيضًا من الجدول السابق رقم )
( 3-1% من عينىة الدراسىة قىد تركىزت فىي الخبىرة مىن )17.01وافق مع المؤىالت العممية ألفراد الدراسة، حيث إن نسبة وتت

ممىىا يشىىير إلىىى أن شىىركات حمىىول المكتبىىات وتقنيىىة المعمومىىات بىىدأت تسىىتقطب  –عمىىى الىىرغم مىىن أنيىىا أقىىل فتىىرة  –سىىنوات 
 .دة معدل نشاط تمك الشركات مؤخراً الخريجين الجدد في اآلونة األخيرة ، مما يدل عمى زيا

 ولمناقشة نتائج الدراسة ، وضع الباحث مجموعة من التساؤالت سوف يجيب الباحث عمييا فيما يمى: 
ما مستوى االلتزام التنظيمى )العاطفى، المعيارى، االستمرارى( لدى العاممين بشركات حمول المكتبات السؤال األول: 

 وتقنيات المعمومات؟
استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عمى فقرات ىذا السؤال،  عنولإلجابة 

 (5االستبانة كما يتضح من الجدول رقم )
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات مجال االلتزام العاطفى :5جدول 

 المتوسط الفقرة الفقرةرقم 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة

 3 0.769 3.76 كان قرار التحاقى بالشركة قرارًا صائباً  1
 6 0.928 3.36 عتبر مشاكل الشركة ىي مشاكمي الشخصيةأ 2
عجاب عن الشركة ألصدقائي بإطراءتحدث أ 3  2 1.011 3.77 وا 
 4 0.810 3.75 في ىذه الشركة عامالً  ىكونلشعر بالفخر واالعتزاز أ 4
 1 0.920 3.79 جًدا إلكمال مسيرتي الوظيفية في ىذه الشركة اً سأكون سعيد 5
 5 0.819 3.61 ليس لدي خيارات قوية تجعمني أترك ىذه الشركة وأشعر بأن 6
 9 1.014 2.99 بغرض العمل في شركات أخرى يال أتنازل عن عمم 7
عمى إظيار أفضل ما لدي فيما يختص  يشجعنت ىذه الشركة 8

 باألداء الوظيفي
3.27 0.743 7 

أنا مستعد لمقيام بأي ميمة من أجل االستمرار في العمل  9
 بيذه الشركة

3.01 0.955 8 

تتوافق  يأن االلتزام العاطفى يعبر عن قوة ورغبة الفرد في االستمرار بالعمل بمنظمة معينة الت (44)(2004يرى )الفوزان، 
 مع أىدافيا وقيميا ويرغب في المشاركة لتحقيق تمك األىداف.  

( والخاص بفقرات مجال االلتزام العاطفى أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين  5ويتضح من الجدول السابق رقم )
 ي( والت5فقرة رقم )( مما يدل عمى أن مفردات ىذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ، حيث جاءت ال2.99- 3.79)

( ، ويمكن تفسير ذلك 3.73بمتوسط حسابى ) جًدا إلكمال مسيرتي الوظيفية في ىذه الشركة " اً "سأكون سعيدتنص عمى 
في ضوء ما تقدمو ىذه المؤسسات من ميزات لمعاممين بيا من حوافز مادية ومعنوية وتكريم، والمشاركة بالمؤتمرات  

والباحث يعرفيم  –ن عمى الدكتوراه يالمكتبات العاممين بتمك المؤسسات والحاصم يصائوالندوات لدرجة أن البعض من أخ
العمل  عمىوالذين أتيحت ليم فرصة العمل بالجامعات كأعضاء ىيئة تدريس آثروا العمل بتمك المؤسسات  - شخصياً 

 بالجامعات.

 ليس لدي خيارات قوية تجعمني أترك ىذه الشركة" و"أشعر بأن( والتى تنص عمى 7لمفقرة رقم ) (2.33) وجاء أدنى متوسط
لم يحظ بيا  يويمكن تفسير ذلك في ضوء ما يتمتع بو العاممون بتمك المؤسسات من امتالكيم لمميارات والكفايات الت

ن من أقرانيم الحاصمون عمى ليسانس المكتبات والمعمومات والذين يعممون بمؤسسات المعمومات الحكومية و اآلخر 
لطبيعة  ولى من الميارات ما ال تمتمكو الثانية وذلك نظراً بات الجامعية والعامة والمدرسية ، حيث تمتمك الفئة األكالمكت

التعامل مع المعمومات الرقمية من معالجتيا واتاحتيا. وىو ما لم يتمتع بو لييا الثانية مثل إعمميا في مجاالت قد تفتقر 
 مين بالمكتبات المدرسية والعامة.من العام خصوصاً  –وىم أغمبية  –البعض 

 

 

 



24 
                      جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات مجال االلتزام االستمرارى :6جدول 

 الفقرة رقم الفقرة
 المتوسط
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة

1 
رغبة البقاء في الشركة مسألة حاجة بقدر ما ىو مسألة 

 اآلن
3.17 0.712 7 

 6 0.916 3.33 يصعب عمّي كثيرًا ترك الشركة حاليًا حتى ولو أردت ذلك 2

أمور كثيرة جدًا في حياتي ستضطرب إذا ما قررت ترك  3
 الشركة اآلن

3.72 0.830 4 

4 
عمل أكمف بو في الشركة حتى أضمن  يأقبل أ

 بو ياستمرارية عمم
3.78 0.870 1 

5 
قدرًا قمياًل جدًا من الخيارات لمتفكير في شعر أن لدي أ

 ترك الشركة
3.73 0.789 3 

6 
لو أنني لم أكرس نفسي كثيرًا في العمل بالشركة لربما 

 5 0.809 3.60 أفكر بالعمل في مكان آخر

7 
إحدى التبعات السمبية لتركي الشركة ىي قمة الخيارات 

 البديمة
3.76 1.711 2 

 
ىو أرقى وأكثر أنواع االلتزام ويعبر عن الرغبة القوية في التمسك بأىداف  يأن االلتزام االستمرار  (45)(2003،العامرىيرى )

 وقيم المنظمة وعدم القدرة عمى التضحية ليا لزيادة التكاليف المترتبة عمييا.
الحسابية تراوحت ما بين ( والخاص بفقرات مجال االلتزام االستمرار  أن المتوسطات 6ويتضح من الجدول السابق رقم )

 ي( والت4( مما يدل عمى أن مفردات ىذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ، حيث جاءت الفقرة رقم )3.78-3.17)
" أقبل أى عمل ( 3.78بو" بمتوسط حسابى ) يعمل أكمف بو في الشركة حتى أضمن استمرارية عمم يتنص عمى "أقبل أ

، ويمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى أن ىذه المؤسسات يسودىا روح  ستمرارية عممى بو"حتى أضمن ا أكمف بو في الشركة
لى ما تقدمو تمك المؤسسات من إضافة ليو عينة الدراسة ، باإلإا أشارت الفريق وحسن معاممة الرؤوساء لممرؤوسين حسب م

 بتمك المؤسسات.لى الرغبة في االستمرار بالعمل وى لمعاممين بيا، كل ذلك يدفعيم إتقدير معن
( والتى تنص عمى "البقاء في الشركة مسألة حاجة بقدر ما ىو 3.17( بمتوسط حسابى )1وجاء أدنى متوسط لمفقرة رقم )

كسبيم خبرة عالية وشيرة اقترنت أسماؤىم بتمك أمسألة رغبة اآلن" ويمكن تفسير ذلك بأن بقاء العاممين بتمك المؤسسات قد 
 تنازل عنيا لمعمل بمؤسسات أخرى.المؤسسات، ومن ثم يصعب ال
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات مجال االلتزام المعيارى :7جدول 

 الفقرة رقم الفقرة
 المتوسط
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة

1 
أعتقد أن البقاء في وظيفة واحدة مدى الحياة أفضل 

 .لمموظف
3.61 0.943 5 

 3 0.687 3.69 خالقىأأعتقد أن ترك الشركة بدون مبرر تصرف غير  2

3 
لمجتمع د اتقاليدات ومع عار أن الشركة تيتم وتتفق شعأ

 فيو.ش نعيذي لا
3.53 
 0.907 6 

4 
ر عمل غيو لمعمل ىشركة أخرى لى إنتقالي د أن اعتقأ

 يخالقأ
2.96 1.104 8 

5 
ن لي متقدمو ما ب بسبفييا عمل التى أن لمشركة يدنا مأ

 امتيازات كثيرة
3.77 0.780 1 

6 
ب صة لمعمل بسبرفضل فو أىالشركة عممي في أرى أن 

 لمجتمعم امادة ألجيالشركة اسمعة 
3.66 0.790 4 

 7 0.619 3.07 الشركةلعمل في ت اكرتب إذا نذبالر شعوف أس 7

8 
ت عالقاب بسبو ىىذه الشركة لعمل في افي  يإن التزام
 ن فييالعاممياني مع طبرلتي تاقة دالصا

3.72 1.601 2 

شعور الفرد بأنو ممتزم بالبقاء في المنظمة بسبب ضغوط اآلخرين،  ىوإلى أن االلتزام المعيارى  (46)(2003،نجميشير )
عنيم لو تركوا  و اآلخرونيمكن أن يقول مافاألشخاص الذين لدييم االلتزام المعيارى يأخذون في حساباتيم إلى حد كبير 

 حتى لو كان عمى حساب نفسو.  يبأدأنو التزام  يالعمل بالمنظمة، أ

أن المتوسطات الحسابية بيذا المجال تراوحت ما بين  ي( والخاص بفقرات االلتزام المعيار 7رقم )ويتضح من الجدول السابق 
بمتوسط  (5( مما يدل عمى أن فقرات ىذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ، حيث جاءت الفقرة رقم )3.77-2.96)

ن امتيازات لي م تقدموما ب بسبفييا عمل أ التىمشركة لن يدنا متنص عمى "أ يفي المرتبة األولى والت (3.77) يحساب
كثيرة" ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن أغمب تمك المؤسسات تقدم العديد من المزايا لمعاممين بيا مثل السفر إلى الخارج 

قامة عالقات   .  *قوية مع مؤسسات المعمومات األخرىوا 

" يخالقأر عمل غيو لمعمل ىشركة أخرى لى إنتقالي ن اد أعتقتنص عمى "أ يوالت (4وجاء أدنى مستوى لمفقرة  رقم )
يعمل بيا الفرد يحكم الغالبية من  ي( ويمكن تفسير ذلك أن معيار األخالق والوالء لممؤسسة الت2.96بمتوسط حسابى )

ا لمعاممين من حيث ما توليو تمك المؤسسات من مزاي شارة إليو سابقاً إلالعاممين بتمك المؤسسات ، باإلضافة إلى ما تمت ا
 بيا.

______________ 
عمييا، إال أنو أشار أحد العاممين بإحدى الشركات أنو برغم حصولو عمى درجة ما فوق الميسانس ، ربما كانت تؤىمو لمعمل بالتدريس بالجامعات وقت حصولو *

 بعض المؤسسات الجامعية. –عمى حد قولو  –رفض وآثر البقاء بالشركة التى يعمل بيا نظرا لما تمنحو من شيرة لم تمنحو 
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( ، المعرفة وااللتزام بمتطمبات الوظيفةحجم العملو السؤال الثانى: ما مستوى األداء الوظيفى من حيث )جودة العمل، 
 لدى العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات؟

 جودة العملالدراسة عمى فقرات  ت أفراد عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا: 8جدول 
 المتوسط الفقرة رقم الفقرة

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة

 1 0.690 3.75 يتم إنجاز الميام فى الشركة بدقة وبأقل نسبة خطأ 1
 3 0.687 3.59 يتم تقديم الخدمات لممستفيدين من الشركة بجودة عالية 2
 4 1.012 2.84 لألولوية وفقاً  يالقدرة عمى تنظيم أعمال يلد 3
القدرة عمى اختيار االجراء المناسب حسب الميمة  يلد 4

 توكل إلى. يالت
3.72 1.601 2 

أن جودة العمل تشمل مجموعة من العمميات المتكاممة المخططة والمستمرة والتى تيدف إلى  (47)(1999)مصطفى، يرى 
يحقق األىداف  يتؤثر عمى الحياة الوظيفية لمعاممين وحياتيم الشخصية بالشكل الذ يتحسين مختمف الجوانب الت

 االستراتيجية لممنظمة. 
( 2.84-3.75( والخاص بفقرات جودة العمل أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين )8ويتضح من الجدول السابق رقم )

( فى المرتبة 1كبير ومتوسط ، حيث جاءت الفقرة رقم ) مما يدل عمى ان فقرات ىذا المجال قد اندرجت تحت المستوى
يتم إنجاز الميام فى الشركة بدقة وبأقل نسبة خطأ" حيث تتنوع ميام تنص عمى " يوالت (3.75بمتوسط حسابى ) األولى

ومن ثم فإن وقوع لخ. إالعاممين بتمك الشركات ما بين العمل بقواعد البيانات ، والفيرسة اآللية، والخدمات االستشارية .... 
لطبيعة الميام السابق  غير مقبول لدى المديرين، وذلك نظراً  نسبة خطأ أو تكرارىا من قبل العاممين بتمك الشركات يعد أمراً 

 تحتمل تكرار الخطأ. يذكرىا وغيرىا والت
( 2.84" بمتوسط حسابى )تنص عمى "لدى القدرة عمى تنظيم أعمالى وفقا لألولوية ي( والت3دنى مستوى لمفقرة رقم )أوجاء 

ويمكن تفسير ذلك في ضوء اختالف وجيات النظر وتحديد األولويات من قبل المديرين والمرؤوسين، فما يراه المرؤوس 
 يضمن األولويات ، يراه المدير ضمن ذيل قائمة األولويات بدعوى العبارة المشيورة "أنا أعرف منك بمصمحة العمل" وى

 وتتداول بين المدير والمرؤوس. اً تتردد كثير  يالعبارة الت
 حجم العملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات : 9جدول 

 المتوسط الفقرة رقم الفقرة
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة

 2 1.003 3.64 أحافظ عمى عدم ضياع الوقت فى أعمال غير نافعة 1
 1 0.772 3.77 الوقت المحدد يف يبإنجاز ميام أقوم 2
 3 0.675 3.59 والعمميةالعممية  يالمنجزة مع قدرات ييتناسب حجم أعمال 3
 1 0.772 3.77 أنجز األعمال الموكمة إلى بسرعة تامة 4

المكتبات يختمف حجم العمل من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة العمل بتمك المؤسسة، ومن المعروف أن شركات حمول 
 وتقنية المعمومات يقع عمى عاتق العاممين بيا الكثير من الميام.

( 3.59-3.77( والخاص بفقرات حجم العمل أن المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين )9ويتضح من الجدول السابق رقم )
أقوم ( والتى تنص عمى "2كبير ، حيث جاءت الفقرة رقم ) اندرجت تحت المستوىمما يدل عمى أن فقرات ىذا المجال قد 
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المرتبة األولى بمتوسط  يفبسرعة تامة"  ي( "أنجز األعمال الموكمة إل4قم )والفقرة ر  الوقت المحدد" يف يبإنجاز ميام
من بينيا شركات حمول المكتبات  ي( ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن العمل بقطاع األعمال الخاص والت3.77حسابى )

 نظراً  – والحكم ليس إجماالً  – يوتقنية المعمومات ال يحتمل تأخير الميام، أو البطء في إنجازىا عمى عكس القطاع الحكوم
ثبات الوجود، وىو ما ال يتسم بو األخير  لما يشيده قطاع األعمال الخاص من وجود تنافس رغبة في البقاء عمى الساحة وا 

 ن عند الحكومة"و موظف –الرئيس والمرؤوس  –من المقولة المشيورة "أنا وأنت  ومى( انطالقاً )الحك
" بمتوسط والعمميةالعممية  يالمنجزة مع قدرات يتنص عمى "يتناسب حجم أعمال ي( والت3وجاء أدنى مستوى لمفقرة رقم )

مى ليسانس/بكالوريوس وماجستير ودكتوراه ( حيث تتنوع مؤىالت العاممين بتمك الشركات ما بين حاصل ع3.59حسابى )
ليو ال يتناسب مع مؤىمو مقارنة بزميمو إمع اختالف التخصصات، فقد يرى الحاصل عمى شيادة الدكتوراه أن ما يوكل 

 الحاصل عمى الميسانس والذى يقوم أحيانا بنفس العمل.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة :10جدول 

 عمى فقرات المعرفة وااللتزام بمتطمبات الوظيفة 
 المتوسط الفقرة رقم الفقرة

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى

 الرتبة

 1 1.1240 3.79 معرفة تامة بمتطمبات وميام الوظيفة التى أعمل بيا يلد 1
 2 0.987 3.72 دون الحاجة إلى متابعة من قبل اآلخرين يعمم يأؤد 2
 يالت يتعترض أعمال يالقدرة عمى حل المشكالت الت يلد 3

 أقوم بيا
3.61 0.783 3 

 1 0.772 3.79 معرفة تامة بسياسات العمل بالشركة يلد 4

الوظيفة أن المتوسطات الحسابية تراوحت ( والخاص بفقرات المعرفة وااللتزام بمتطمبات 10يتضح من الجدول السابق رقم )
( 2كبير ، حيث جاءت الفقرة رقم ) تحت المستوى( مما يدل عمى أن فقرات ىذا المجال قد تراوحت 3.61-3.79ما بين )

( "لدى معرفة تامة بسياسات العمل 4الفقرة رقم )و  أعمل بيا" يمعرفة بمتطمبات وميام الوظيفة التي لد تنص عمى " يوالت
( ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن ىذه الشركات تستقطب العاممين بيا، 3.79المرتبة األولى بمتوسط حسابى ) يفبالشركة" 

صاحب ببمياميا وواجباتيا والمسئوليات المنوط  عالن عنيا سمفاً إلبل وتعمن عن الوظائف الشاغرة لشغل وظيفة محددة يتم ا
عالن عن وظيفة مفيرس إلفي قطاعات أخرى منيا العمل الحكومى ، كأن يتم ا ث مثالً دىا، عمى عكس ما يحؤ الوظيفة أدا

لمعمل بمكتبات جامعة كذا، ويكشف المستقبل عن عمل ىذا الشخص بأداء كافة األعمال المكتبية بالمكتبة. باإلضافة إلى 
عالن عن سياسة العمل بالشركة بأن اإل ألن لدى األغمبية منيا قناعة ، نظراً  إعالن تمك الشركات عن سياسات العمل بيا

 الشركة ثقة لدى العاممين بيا و المستفيدين منيا. ييعط
أقوم بيا"  يالت يتعترض أعمال يالقدرة عمى حل المشكالت الت يدل تنص عمى " ي( والت3وجاء أدنى مستوى لمفقرة رقم )

مكانات إن تفسير ذلك في ضوء ما توفره شركات حمول المكتبات وتقنية المعمومات من ويمك(  3.61بمتوسط حسابى )
 قد تعترض العاممين بيا.  يربما تذلل الكثير من العقبات الت يوبنية تكنولوجية وتجييزات ، والت

حصائية بين متوسطات استجابة العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات إالسؤال الثالث: ىل توجد فروق ذات داللة 
 والمؤىل العممىتعزى الختالف النوع  أداء العاممينفي درجة االلتزام التنظيمى  5...المعمومات عند مستوى داللة  

 والخبرة؟
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المتوسطات الحسابية ألبعاد االلتزام لفحص داللة الفروق بين   ANNOVA ينتائج اختبار تحميل التباين األحاد :11جدول 
 باختالف متغير النوع وأداء العاممينالتنظيمى 

مجموع  النوع المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

المحور 
 األول

بين 
 المجموعات

0.5023 5 0.203 1.378 

 

0.629 

خالل 
 المجموعات

42.541 58 
0.134 

 63 43.0433 المجموع

المحور 
 الثانى

بين 
 المجموعات

0.428 5 0.139 0.929 0.535 

خالل 
 المجموعات

46.324 58 
0.149 

 63 46.572 المجموع

 االلتزام التنظيمى( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ألبعاد 11يتبين من الجدول السابق رقم )
( ، بمتطمبات الوظيقة وااللتزام ، المعرفةوحجم العمل ،جودة العمل) أداء العاممين ( ، وأبعاديوالمعيار  يواالستمرار  يالعاطف)

عميو نستنتج مما سبق أن النوع ال يعد  ، وبناءً  0.05لمتغير النوع ، فقد كانت جميع قيم مستوى الداللة أكبر من  ىتعز 
 .وأداء العاممينحو االلتزام التنظيمى لوجود تباين بين عينة الدراسة ن سبباً 

لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ألبعاد االلتزام   ANNOVA ينتائج اختبار تحميل التباين األحاد :12جدول 
 باختالف متغير الخبرة وأداء العاممين يالتنظيم

مجموع  الخبرة المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F 

مستوى 
 الداللة

 0.469 5 1.421 بين المجموعات المحور األول
3.328 

 

0.587 

 58 41.725 خالل المجموعات 
0.139 

 63 43.146 المجموع

 0.189 5 0.538 بين المجموعات المحور الثانى
1. 1.231 

 

0.735 

 58 45.177 خالل المجموعات
0.149 

 63 45.715 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية ألبعاد االلتزام التنظيمى 12الجدول السابق رقم )يتبين من 
( بمتطمبات الوظيقة وااللتزام المعرفةو  )جودة العمل وحجم العمل ، أداء العاممين، وأبعاد  يوالمعيار  يواالستمرار  ي)العاطف

عميو نستنتج مما سبق أن الخبرة ال تعد  ، وبناءً  0.05لمتغير الخبرة ، فقد كانت جميع قيم مستوى الداللة أكبر من  ىتعز 
 .لتزام التنظيمى وأداء العاممينلوجود تباين بين عينة الدراسة نحو اال سبباً 
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لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ألبعاد االلتزام   ANNOVA ينتائج اختبار تحميل التباين األحاد: 13جدول 
 يالمؤىل العممباختالف متغير  وأداء العاممين يالتنظيم

 قيمة الداللة  قيمة F متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  الخبرة  المحور 
 0.635 7.753 1.049 5 3.259 بين المجموعات  المحور ا|ألول 

 0.129 58 40.978 خالل المجموعات 
 63 44.237 المجموع 

 0.542 1.363 0.218 5 0.633 بين المجموعات  المحور الثاني 
 0.147 58 47.023 خالل المجموعات 

 63 47.656 المجموع 
 

الحسابية ألبعاد االلتزام التنظيمى ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات 13يتبين من الجدول السابق رقم )
( ةفبمتطمبات الوظي وااللتزام المعرفة)جودة العمل وحجم العمل،  أداء العاممين، وأبعاد  (والمعيارى ،واالستمرارى ،)العاطفى

، وبناء عميو نستنتج مما سبق أن الدرجة  0.05، فقد كانت جميع قيم مستوى الداللة أكبر من  يالمؤىل العمملمتغير  ىتعز 
 .وأداء العاممينالعممية ال تعد سببا لوجود تباين بين عينة الدراسة نحو االلتزام التنظيمى 

 توصيات الدراسة
ورفع أداء   ييرى أنيا من الممكن أن تسيم في زيادة معدل االلتزام التنظيم يببعض التوصيات الت يالباحث فيما يم ييوص

 العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات: 

تعزيز االلتزام التنظيمى لدى العاممين بشركات حمول المكتبات وتقنيات المعمومات عن طريق الندوات وورش  .1
 .وأىدافيا العمل التى تخدم خطط تمك الشركات

وتقنيات المعمومات من خالل مشاركتيم فى اتخاذ تنمية روح االنتماء لدى العاممين بشركات حمول المكتبات  .2
 تخص تمك الشركات. يالقرارات الت

واالبتكار لدى العاممين بشركات حمول المكتبات والمعمومات من خالل توفير بيئة تنظيمية تساعد  تنمية اإلبداع .3
 داء عمميم بكفاءة ودقة. أالعاممين عمى 

توزيع الميام عمى العاممين بما يتوافق مع مؤىالتيم العممية ضرورة أن تقوم شركات حمول المكتبات بإعادة  .4
 وخبراتيم العممية

 دراسات مقترحة

الضغوط التكنولوجية وأثرىا عمى االلتزام التنظيمى لدى العاممين بمشروع ميكنة المكتبات والمكتبة الرقمية  .1
 بالجامعات المصرية.

 العاممين بالمشروعات الرقمية فى مصر.أثر الرضا الوظيفى عمى االلتزام التنظيمى لدى  .2

 المكتبات الجامعية.  يأثر الثقافة التنظيمية عمى االلتزام التنظيمى لدى أخصائ .3
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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين

 دراسة حالة لتحقيق الديمقراطية االجتماعية التخطيطالسياسة و 
Policy and planning for social democracy Case Study 

 
 براهيم مطرإحازم محمد د. *

 ملخص
 

مقرتح  حتددت مشكلة الدراسة يف التوصل لتصور ختطيطي
املربرات املوضوعية وكانت  ،لتحقيق الدميقراطية االجتماعية
إيديولوجية الطريق الثالث  الختيار مشكلة الدراسة أمهية
وطرح واقرتاح السياسات  ،ومبادئ الدميقراطية االجتماعية

 وهدفت الدراسة إىل ،البديلة لتحقيق الدميقراطية االجتماعية
اقرتاح تصور ختطيطي للدميقراطية االجتماعية كاجتاه يف صنع 

والتوصل لرؤية أستشرافية لصنع  ،السياسة االجتماعية يف مصر
السياسة االجتماعية يف ظل مناخ الدميقراطية االجتماعية يف 

 ،ومنهجها املسح االجتماعي بالعينة ،دراسة وصفيةوهي  ،مصر
وائية من اخلرباء يف جمال حيث مت تطبيق الدراسة علي عينة عش

ومت إجراء مقابلة  ،السياسة االجتماعية والدميقراطية االجتماعية
هنا حققت أهم  نتائج الدراسة أومن  ،مع اخلرباء واملتخصصني

وتوصلت  ،واختربت فروضها ،تساؤالهتا ىجابت علأهدافها و أ
ستشرافية لصنع اورؤية  ،ختطيطي للدميقراطية االجتماعيةلتصور 

 ياسة االجتماعيةالس
 

 الديمقراطية االجتماعية. –الكلمات المفتاحية: التخطيط 
 
 
 
 
 

__________ 
جامعة حلوان القاهرة -كلية اخلدمة االجتماعية-قسم التخطيط االجتماعي *

 مصر
 

 *DR.Hazem Mohammed Ibrahim matter 

 

            Abstract 

 

The study problem was aimed at proposing 

a schematic conception of social democracy 

as a direction in the making of social policy 

in Egypt، and reaching an outlook for the 

study of social democracy in Egypt. In order 

to make social policy in the context of 

social democracy in Egypt، a descriptive 

study، and a sample social survey 

methodology، the study was applied to a 

random sample of experts in social policy 

and democracy Social fold، was an 

interview with experts and specialists، and 

the most important results of the study it has 

achieved its goals and answered its 

questions، and tested hypotheses، and 

reached a diagram depicting social 

democracy، and forward-looking vision for 

making social policy 

 

Keywords: Planning - Social Democracy. 
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 مقدمة
ينشأ مع اآلخرين، غير أن الوجود مع  ، بل البد أنمما الشك فيو أن اإلنسان ال يمكن أن يعيش منعزالً  

والتعايش وحدد وعمى ىذا فقد وضع اإلنسان قواعد تحدد كيفية التعامل  اآلخرين يستمزم وجود عبلقات معيم،
استعماليا ويتمثل ىذا النظام  يحدد ىذه العبلقات ويبين طريقة الحقوق والواجبات بعبارة أخرى وضع نظاماً 

وضبط وقواعد تحكميا، وسمطة تشرف عمى شؤونيا حتى  في الدولة، والدولة كاألسرة تحتاج إلى تنظيم
ووجودىا، ليذا أوجدت أنظمة حكم كثيرة وتحافظ عمى مكانتيا، وتصون كيانيا  تستقر وتضمن استمرارىا

تمثل وجود الدولة وتثبت  ألجل تسيير وتنظيم الدولة تحت غطاء السمطة التي تعد الجية الرسمية التي
وما تقدمو الديمقراطية االجتماعية ىو حل وسط بين التدخل الكامل في االقتصاد وعدم التدخل في  ،كيانيا

لمديمقراطية االجتماعية في االقتصاد بشكل يضمن عدم طغيان  لة طبقاً ، حيث تتدخل الدو االقتصاد نيائياً 
من خبلل تشجيع المبادرات الشخصية وحماية الممكية  العامة، وذلك  المصمحة الخاصة عمى المصمحة

وبشكل عام فإن الحكومات التي تسعى لتطبيق الديمقراطية االجتماعية تيدف إلى تشجيع ،  الخاصة
االقتصادي بدون اإلضرار بالبيئة ومع الدفاع عن الحقوق األساسية لمعمال وفئات المجتمع االستثمار والنمو 

 األضعف والميمشة.
ونيضتيا، إذ نممس الرقي  لذلك ترجع أىمية الديمقراطية وضرورتيا إلى أنيا الطريق األفضل لتقدم األمم  

في  والسياسية واألخبلقية كافة، وتحديداً  واالجتماعية والعسكرية بسببيا في الميادين الفكرية واالقتصادية
لمفيوم  وتعتبر الديمقراطية فكر وسموك، وثقافة وتنظيم سياسي واجتماعي تتطور تبعاً  ،الديمقراطية الدول

الديمقراطية عممية متواصمة تحتاج إلى وعي من  ،لسموكيم الجماعي مع بعضيم البعض الناس عنيا وتبعاً 
أول الطريق ىو في تربية األجيال الناشئة عمى القيم الديمقراطية  ،نيا وتطويرىاالمواطنين لمحفاظ والدفاع ع

 .(1)(2014)محمد زكي أبو النصر،  والسموك الديمقراطي
وتمثل  ،وقد تشترك بعض الدول في اعتناق ذات اإليديولوجية ،ولكل دولة إيديولوجيتيا ومعتقداتيا الخاصة بيا 

بل باألولوية كافة السياسات التي تتبناىا الدولة لمخروج  ،فيو السياسة االجتماعيةاإليديولوجية المناخ الذي تولد 
حيث تؤثر تمك االتجاىات اإليديولوجية عمي قيم  ،من مشكبلتيا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية

األفكار واالتجاىات  فمن خبلل تمك ،برامج وأنشطة الرعاية االجتماعية ىومعتقدات وأفكار المجتمع ومن ثم عم
فراد والدولة والمجتمع ومؤسساتو ومن ثم يتم تشكيل السياسات بكافة دوار كل من األأيتحدد  ،اإليديولوجية

 وساطألا *"Daniel Bellوفي التسعينات أثار عالم االجتماع األمريكي "دانيال بل ، (2))أحمد عبدالفتاح(أنواعيا
الحين قامت مناظرات شتى حول  ومنذ ذلك ،نياية األيديولوجية بكتاباتو عناألكاديمية والدوائر السياسية 

ن كان يمكن رد المعركة الفكرية الكبرى التي كانت دائرة  إلى أصول الموضوع الموضوع بين مؤيد ومعارض، وا 
)أحمد  ة إبان الحرب الباردة لقد كانت ىذه المناظرة حول األيديولوجية ونيايتياإلىبين الشيوعية والرأسم

 والقيادات ومنيا:وتتعدد المداخل اإليديولوجية بتعدد الحقب السياسية  ، (2)عبدالفتاح(
 اإليديولوجية المحافظة. .1
 اإليديولوجية االشتراكية. .2

_____________ 
مةن المقةاالت كتبيةا عبةر ظيرت نياية األيديولوجيةة وىةو كتةاب مجموعةة  1960دانيال بل، عالم اجتماع أمريكي ييودي، ُولد في نيويورك، وفي عام *

 .  عدة سنوات
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 .  ةيلااإليديولوجية الميبر  .3
 الجديدة. يةلااإليديولوجية الميبر  .4
 إيديولوجية المحافظين الجدد. .5
 مين الجديد.إلىإيديولوجية  .6
 إيديولوجية العمل الجديد. .7
 إيديولوجية الطريق الثالث. .8

وكانةت "  "CNNمباشةر أذاعتةو محطةة ولقد شاىد مبليين البشةر نةدوة فكريةة ىامةة عمةى شاشةة التميفزيةون فةي بةث 
 .*Bill Clinton كمينتون بيل  عن الطريق الثالث، شارك فييا الرئيس األمريكي "الندوة 

ومجموعةةةة مةةةن رؤسةةةاء الةةةوزارة فةةةي بعةةةض الةةةدول  ،**"Tony Blairورئةةةيس الةةةوزراء البريطةةةاني " تةةةوني بميةةةر  
عقةةدت النةةدوة فةةي كميةةة الحقةةوق بجامعةةة نيويةةورك، وقةةد تحةةدث كةةل مةةن "  ،ا والبرتغةةال وغيرىةةاإلىةةاألوروبيةةة منيةةا إيط

 ،لتي تسةتحق أن تطبةق عمةى المسةتوى الكةونيكمينتون وبمير" عن الطريق الثالث باعتبارىا أيديولوجية المستقبل، وا
أنةو يعتبةر المنظةر األول لمطريةق الثالةث فةي بريطانيةا ىةو  ،وأضاف "السيد يسين" وىو من االجتماعيين المصةريين

عنوانةو  1989عةام  ، والةذي ألةف كتابةاً ***"Antony genderاإلنجميةزي الشةيير "أنتةوني غيةدنز  عةالم االجتمةاع
وفةى نفةس الوقةت  ،سرعان ما ترجم ىذا الكتاب إلى عشرات المغةات ،الطريق الثالث تجديد الديمقراطية االجتماعية

الجمعيةةة الفابيةةة عةةام  عنوانةةو الطريةةق الثالةةث سياسةةات جديةةدة لمقةةرن الجديةةد نشةةرتو مةةوجزاً  صةةدر تةةوني بميةةر" كتابةةاً أ
1989. 

ق النجةاة إلةى التنميةة والخةبلص مةن الفقةر ومشةكبلتو، وأنةو طريةق يحتةاج لمقةدمات وُيعد الطريق الثالث وكأنةو طرية
ن طريةةق الدولةة لةةم يعةةد األفضةةل دائمةةاً  ،لمتمييةد والتييئةةة لمسةةير فةةي ركةةب التنميةة وتحسةةين نوعيةةة الحيةةاة لتحسةةين  وا 

م، ولةةم تعةةد كةةذلك نوعيةةو الحيةةاة وتحقيةةق معةةدالت أكبةةر لمتنميةةة المجتمعيةةة وذلةةك مةةن خةةبلل مؤسسةةات القطةةاع العةةا
مؤسسةةات قطةةاع األعمةةال بمفردىةةا قةةادرة عمةةى الوفةةاء بالتنميةةة ومتطمباتيةةا وخاصةةة التنميةةة االجتماعيةةة فةةي الةةدول 
النامية لضعف رأس المال الوطني ومسةاىماتو فةي التنميةة وتحسةين نوعيةة الحيةاة وأفةرز الواقةع العةالمي مةن خةبلل 

إن البشةةرية بحاجةةة الجتيةةادات لمبحةةث عةةن طريةةق صةةياغة  ،ة والبيئةةةالمتغيةةرات العالميةةة الجديةةدة ومشةةكبلت البطالةة
ويمكن  ،(3) )طمعت مصطفى( أطر فكرية جديدة مبلئمة تحدد نيج البشر في التعامل مع البيئة والثورة المعموماتية

عةن  تعبيراً  يضاً كما يأتي أ ،القول بأن فكر الطريق الثالث يبدأ بتناول ودراسة أفكار الديمقراطية االشتراكية الجديدة
ويركةز الطريةق  ،مين الجديةداليلما عرف بة سار بحيث يميل أكثر لموسط أو تقرباً اليأفكار  ىعم تطور سياسي مبنياً 

 التمييز. ىالقيم االجتماعية كالمساواة والعدالة االجتماعية والقضاء عم ىالثالث عم
__________ 

 ( رئةيس  1946أغسةطس 19ويميةام جيفرسةون كمينتةون ،)2001و1993تين بةين عةةامي إلىالثةاني واألربعةون، انتخةب لفتةرتين رئاسةيتين متتة الواليةات المتحةدة األمريكيةةة  ،
والمرشةحة  األمريكيةة، وىةو زوج وزيةرة الخارجيةة السةابقة الحةرب البةاردة، تةولى الرئاسةة بعةد نيايةة وجةون كينيةديتيةودور روزفمتبعةد  لمواليات المتحةدةيعد ثالث أصغر رئيس 

 .ىيبلري كمينتون النتخابات الرئاسة األمريكيةالسابقة 
 ( تةةوني بميةةر *Tony Blair( سياسةةي بريطةةاني ولةةد فةةي إدنبةةرة، اسةةكتمندا )مةةن 1953مةةايو  6 ،)البرلمةةان(، و كةةان رئةةيس وزراء  مجمةةس العمةةومعضةةو  حةةزب العمةةال(

 .2007 إلى 1997مرات من  3 المممكة المتحدة
 إنجميزي عالم اجتماع( 1938يناير 18في  لندن** أنتوني غيدنز أو البارون غيدنز )ولد في  ( معاصر، اشتير لوضعو نظرية الييكمةTheory of structuration )

لغة، من  29كتاًبا، ترجمت إلى ما ال يقل عن  34، يعد غيدنز أحد أبرز عمماء االجتماع المعاصرين، نشر ما ال يقل عن الكبلنية، كما عرف بنظرتو 1984سنة 
 . عيةمؤلفاتو "الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية االجتما
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http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/18_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 الثالث عمى عدد من المبادئ ومن أىميا: وبني"غيدنز"أفكاره لمطريق 
 تكافؤ الفرص. التزام الحكومات بكفالة .1
 تمكين الناس ليتصرفوا بأنفسيم بما يحقق مصالحيم. .2
 النبذ والتمييز واالستبعاد. رفض سياسة .3
 الدولية.يسودىا التعاون في العبلقات  إعادة بناء النظام الدولي عمى أسس عادلة .4

 Arquisم( عمةةى يةةد الكاتةةب السةةويدي أركةةوس شةةايمد "1936وظيةةرت فكةةرة الطريةةق الثالةةث ألول مةةرة عةةام )   
Child لى" وكأنو طريق الوسط بين مفيوم الميبر ة إلىة االقتصةادية، واالشةتراكية الماركسةية، كأسةموب يةوائم بةين رأسةما 

وتتبةع جاذبيةة ىةذا المفيةوم مةن كونةو ال يتبنةي  ،جتمةاعيالسوق الحر والمفيوم الكبلسيكي عن األمن والتضامن اال
وعمةةى الةةرغم مةةن أن االشةةتراكية  ،السةةقف األعمةةى أو الحةةد األقصةةى لكةةل نظريةةة، أي أنةةو جسةةر بةةين األيةةديولوجيات

الثوريةةة لةةم تحةةظ بةةأي قبةةول داخةةل الواليةةات المتحةةدة، فةةإن القةةيم والمثةةل االشةةتراكية خاصةةة قيمةةة "العةةدل االجتمةةاعي" 
عمةةةى  ىسةةاريين" عمةةةى حةةد سةةواء، كمةةةا ال يخفةةاليين" و"اليت بشةةكل قةةةوي فةةي توجيةةات "الةةةديمقراطيين" و"الميبةةر تغمغمةة

 ة.اليمعظم المفكرين حقيقة إصابة المجتمعات األوروبية، والمجتمع األمريكي بخسائر جراء تطبيق األفكار الميبر 
 (. 1)(2014)محمد زكي أبو النصر،

, المسةةةةاواة والعدالةةةةة االجتماعيةةةةة, و الحريةةةةاتومنيةةةةا الديمقراطيةةةةة االجتماعيةةةةة عمةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن المبةةةةادئ  وتعتمةةةةد
تتضمن الديمقراطية حقوقا وواجبات ولكن أىم ىدف ليةا ىةو و  الديمقراطية وحقوق اإلنسان, و التضامن االجتماعيو 

فكةار السياسةية وتمتةع المةواطنين بحةق ضمان الحقوق المتساوية لكل المواطنين من مختمف األصول واألعةراق واأل
االختيةةار مةةا بةةين نظريةةات وبةةدائل مختمفةةة ومتعةةددة, ولقةةد سةةاعد النمةةو الةةديمقراطي فةةي العةةالم عمةةى تحريةةك قضةةايا 
العدالة والمسةاواة، فالعمةل السياسةي يعةرف عمةى أنةو ممارسةة الفةرد الراشةد ذكةرًا أو أنثةى لحقوقةو وواجباتةو السياسةية 

ن ، حيةةث أ ( 4)م(2000ابةةراىيم النمكةةي,  أسةةاليبيا ويرعةةى طرائةةق إنفاذىةةا الدسةةتور والقةةانون.) التةةي يحةةددىا ويةةنظم
عمةةى نظةةام سياسةةي واقتصةةادي دولةةي يحتةةرم سةةيادة  اً لمعةةيش المشةةترك ويجةةب أن يكةةون مبنيةةالسةةبلم عنصةةر أساسةةي 

العةةالمي لمديمقراطيةةة ويمكةةن اإلطةةبلع عمةةى المزيةةد مةةن ىةةذه المبةةادئ فةةي اإلعةةبلن  ،الةةدول والتحةةرر ومنةةع التسةةم 
أكثةر جاذبيةة لتحقيةق الميبراليةة السياسةية  ومن الواض  أن الديمقراطيةة االجتماعيةة تمثةل بةديبلً  ،1989االجتماعية 

والعدالة االجتماعية معا، والحرص عمى المصال  الوطنية كما أن ىذا النظام يحتفظ بكل المبادئ العظيمة لحقوق 
 ىغيةةاب العدالةةة االجتماعيةةة يةةؤدي إلةةأن  ىعمةة 2011د ا محمةةود السةةيد محمةةو وركةةزت نتةةائج دراسةةة رشةة، اإلنسةةان

اخةتبلف طبقةاتيم وفئةاتيم ويةؤدي  ىييدد البشر عمة قومياً  ظيور العديد من المشكبلت االجتماعية التي تمثل خطراً 
تعةةدد المطالةةب واالحتياجةةات الفئويةةة والتةةي تعكةةس عةةدم تطبيةةق العدالةةة االجتماعيةةة والمسةةاواة بةةين كافةةة فئةةات  ىإلةة

 (5)م(2011السيد, محمودرشا  )المجتمع.

والديمقراطية االجتماعية أيديولوجية سياسية رسميا لدييا ىدف, وتسعي إلقامة الديمقراطية االشتراكية من خبلل  
وأن ما ىو جديد في "الطريق الثالث" ىي ، Busky, Donald F,2000) )(6) واإلصبلحية األساليب التدريجية

 إدراك مجموعة مختمفة من المخاطر يجب أن تقوم الدولة

وتسةعي إلقامةة الديمقراطيةة االشةتراكية مةن خةبلل  ،لةدييا ىةدف والديمقراطية االجتماعيةة أيديولوجيةة سياسةية رسةمياً 
وأن مةا ىةو جديةد فةي "الطريةق الثالةث" ىةي Busky, Donald F,2000) ) (6 ) واإلصةبلحيةب التدريجيةة إلىاألسة

إدراك مجموعةةة مختمفةةة مةةن المخةةاطر يجةةب أن تقةةوم الدولةةة بمسةةاعدة األفةةراد عمةةى حمايةةة أنفسةةيم منيةةا، كمةةا أن 
اطر التةي ال يمكةن كان ىو حماية المواطنين وتأمينيم ضد مخةاطر الطبيعةة ودورة الحيةاة والمخة اليدف منيا أيضاً 
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والطريةةق الثالةةث ينظةةر لممخةةاطر التةةي تيةةدد المةةواطنين عمةةى أنيةةا تنشةةأ مةةن  ،تجنبيةةا وتتعةةرض ليةةا اإلنسةةانية ككةةل
مصةةادر مختمفةةة حيةةث أن ميمةةة الدولةةة ىةةي إغةةبلق الفجةةوة بةةين القةةدرات اإلنسةةانية الكامنةةة لؤلفةةراد وبةةين اإلنجةةازات 

 .اإلنسانية
مةن مجةاالت العمةةل لمسياسةات العامةة لمدولةة تخةتص بةالنظم االجتماعيةة ووسةةائل  والسياسةة االجتماعيةة تعةد مجةاالً 

لتأكيد اليوية الذاتية لنظةام الحكةم  ،ب تدعيميا وتطويرىا بصورة متكاممة مع مجاالت العمل السياسي األخرىإلىأس
ستراتيجيتو العامة في إشباع الحاجات التي تتضمن اسةتمرارية المجتمةع   وبقائةو أو تطةويره وتغييةرهوتحقيق غاياتو وا 

فةي صةنعيا تتحةدد فيمةا  ركةائز أساسةية ىوتعتمد السياسة االجتماعية عم، (  7)(1988)عبدالحميم رضا عبدالعال، 
 (3)(2003: )طمعت مصطفى، يمي

الوحةةةةدة  إلةةةةىفةةةةالتراث الةةةةديني زاخةةةةر بالةةةةدعوة  ،األساسةةةةيةى الشةةةةرائع السةةةةماوية: وتعةةةةد الركيةةةةزة األولةةةة .أ
والحقةةةوق والواجبةةةةات وغيرىةةةا مةةةةن  ،والتكافةةةل االجتمةةةةاعي ،دالةةةةة والمسةةةاواة والحريةةةةةوالديمقراطيةةةة والع

 السياسة االجتماعية لتحقيقيا. ىالموجيات واألىداف التي تسع
وبةةرامج األحةةزاب وتعةةد  ،مواثيةةق العمةةل الةةوطني: وتتعةةدد ىةةذه المواثيةةق مثةةل الميثةةاق و وورقةةة أكتةةوبر .ب

ب إلىوأسةة ،يسةةاىم فةةي صةةنع السياسةةة االجتماعيةةة وتعةةديميا بمةةا تزخةةر بةةو مةةن أىةةداف أساسةةياً  منيجةةاً 
 ب عمل محددة.إلىبأس توجو السياسة االجتماعية لتحقيق األىداف ،العمل واستراتيجياتو وتكتيكاتو

المواثيةةق والمعاىةةةدات واالتفاقيةةةات الدوليةةةة : وتحةةةدد الحةةد األدنةةةى لمرعايةةةة االجتماعيةةةة لؤلفةةةراد مثةةةل:  . ج
 الةةذي أقرتةةو الجمعيةةة العامةةة لؤلمةةم المتحةةدة متضةةمناً  1948عةةبلن العةةالمي لحقةةوق اإلنسةةان عةةام اإل

وحريةة  ،العديد من المواد التي تركز عمي حقوق اإلنسان في الحرية والكرامة وعدم التميةز والمسةاواة
لةرأي والتعبيةر وحريةة ا ،وحرية تكوين أسرة باعتبارىا الوحدة الطبيعية واألساسية في المجتمةع ،التنقل

ومسةةتوي مةةن المعيشةةة كةةاف لممحافظةةة عمةةي الصةةحة  ،والحةةق فةةي التعمةةيم ،واالشةةتراك فةةي الجمعيةةات
عةةةبلن حقةةةوق الطفةةةل عةةةام  ،والرفاىيةةةة لةةةو وألسةةةرتو فةةةي مةةةواده حمايةةةة الطفةةةل مةةةن  متضةةةمناً  1959وا 

ميثةةاق العمةةل والتمتةةع بمزايةةا األمةةن االجتمةةاعي و  ،وحةةق التعمةةيم اإلجبةةاري المجةةاني ،اإلىمةةال والقسةةوة
مرتكزا عمةي المسةاواة والعدالةة ومشةاركة المةرأة والتكافةل  1971االجتماعي لمدول العربية في مارس 

 االجتماعي واألسرة والقيم الروحية واالجتماعية .
ب اسةةةتمرارية إلىالتشةةةريعات القةةةوانين: وىةةةي القاعةةةدة التةةةي يقةةةيس عمييةةةا المجتمةةةع شةةةئون حياتةةةو وأسةةةد.   

 ،وزيةةادة معةةدالت الرفةةاه االجتمةةاعي ومواجيةةة الثغةةرات والمعوقةةات ،وتسةةاىم فةةي تحقيةةق العدالةةة ،المجتمةةع
وتشةمل القةوانين  ،ات التنفيذ وىي أكثر مرونة ويمكن تغيرىا مع أي تغيةرات تطةرأ فةي المجتمةعإلىوتحديد 

الجتماعيةةة فةةي ورغةةم تةةدخل الدولةةة واضةةطبلعيا بةةدور رئيسةةي فةةي الرعايةةة ا ،الرسةةمية والقةةرارات الوزاريةةة
نو فةي ظةل االخةتبلف اإليةديولوجي لممجتمعةات اإلنسةانية ظيةرت عةدة اتجاىةات أمختمف المجتمعات إال 

 ( 8)(1997)طمعت السروجي،أساسية لمرعاية االجتماعية ىي:

ينظةةر لمرعايةةة االجتماعيةةة فةةي ظةةل ىةةذا االتجةةاه  : Residual Approachجتاههال ااجتلههالعل اا  اههل . ال 1
بنةةةةاء مؤقةةةةت لمسةةةةاعدة األبنيةةةةة الطبيعيةةةةة )النظةةةةام األسةةةةري واالقتصةةةةادي( إذا مةةةةا فشةةةةل ىةةةةذين النظةةةةامين باعتبارىةةةةا 

شباع حاجات الفرد وتتحدد خةدمات المؤسسةات االجتماعيةة فةي ضةوء ىةذا المفيةوم كاسةتجابة  ،كمصدرين لتوفير وا 
 بةةار الرعايةةة االجتماعيةةة بةةديبلً فةةي المجتمةةع باعت ةالفئةةات المحتاجةة ىوتركةةز الرعايةةة االجتماعيةةة عمةةلمشةةكمة معينةةة 

 لمساعدة ىذه الفئات.
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ينظةةر لمرعايةةة االجتماعيةةة  :  Institutional Approachالجتاههال اامؤييههل ااجتيع عههل  .1
أنيا نظام اجتماعي اليقل أىمية عن غيةره مةن األنظمةة ويعةد نسةق مةنظم لمخةدمات تعبةر  ىعم

طبيعيةةة يتضةة  مةةن خبلليةةا مسةةئولية دوار أعنةةو مؤسسةةات اجتماعيةةة فةةي جميةةع المسةةتويات ليةةا 
شباع حاجات أفراد المجتمع.  الحكومة لمقابمة وا 

وىةةو اتجةاه حةديث يحةاول الجمةةع بةين مزايةا النظةةام  :  The Third Wayااطر ه  اااااهث  .2
ىةذا النظةام مةن خةبلل االىتمةام بالجوانةب  ىوتقميص اآلثار االجتماعية المترتبة عمة ،ىالالرأسم

والحريةةة الشخصةةية  ،يم أىميةةا: المسةةاواة فةةي الفةةرص ولةةيس النةةاتج يضةةم عةةدة قةةو االجتماعيةةة 
المسةةةئولية الفرديةةةة والمجتمعيةةةة حيةةةث أن االلتةةةزام بةةةالحقوق االجتماعيةةةة والتضةةةامن  ،والسياسةةةية

)طمعةت  اإلعانة في حالة الحاجة الحقيقيةو  ،والتمكين ،والديمقراطية ،االجتماعي أساس العدالة
 (  3)(2003مصطفى،
)عبةةةدالودود  دراسةةةةن أة حيةةةث إلىةةةالدراسةةةة الح ىكةةةد الحاجةةةة إلةةةؤ الدراسةةةات السةةةابقة لتوجةةةاءت 
تناولةةت الدراسةةة ثقافةةة الديمقراطيةةة كمةةدخل لتحديةةد دور التربيةةة فةةي تحقيةةق  ،( 9)(2000مكةةروم،

إعةادة النظةر فةي كثيةر  إلىالدراسة أن المجتمع العربي في حاجة  ىوتر  ،األمن القومي العربي
لىةالتنميةة والثقافةة و  السائدة حةولمن المفاىيم   إلةى فةبل ينبغةي النظةر ،ات المشةاركة الجماىيريةةا 

فةةة التكنولوجيةةة المألو  أنيةةا مجةةرد أنشةطة التحةةديث بالوسةةائل االقتصةةادية ىالتنميةة المعاصةةرة عمةة
)أحمد عمةةةةةةةةي دراسةةةةةةةةةو  ،لممةةةةةةةةواطنين معيشةةةةةةةةي أفضةةةةةةةةل ىلتحقيةةةةةةةةق رفاىيةةةةةةةةة اقتصةةةةةةةةادية ومسةةةةةةةةتو 

 ،والفمسةةةةفي لفكةةةةرة الديمقراطيةةةةة التأصةةةةيل التةةةةاريخي إلةةةةىالدراسةةةةة  ىةةةةدفت ،(10)|(2011دييةةةةوم،
تناولةةةةت األصةةةةل التةةةةاريخي لفكةةةةرة  وقسةةةةمت الدراسةةةةة الموضةةةةوع إلةةةةى قسةةةةمين: فةةةةي القسةةةةم األول

تناولةةةت الدراسةةةة التأصةةةيل الفمسةةةفي لفكةةةرة و  ،الديمقراطيةةةة فةةةي أثينةةةا باعتبارىةةةا ميةةةد الديمقراطيةةةة
إلةى الوضةع فةي الفكةر  باإلضةافة فمسفة اإلغريةق والعقةد االجتمةاعي الديمقراطية وتناولت أيضاً 

 السياسي الحديث، حيةث عكسةت الدراسةة مةدى تعةاون أفةراد المجتمةع كافةة مةن أجةل تحقيةق مةا
التعةةرف  اتجيةةت الدراسةةة إلةةى ، (11)(2011)مةةروة عبةةدالمنعم، دراسةةةو  ،يؤمنةةون بةةو مةةن مبةةادئ

النمةةةةو  المةةةةدني ودورىةةةةا فةةةةي دفةةةةع عجمةةةةة ة منظمةةةةات أو مؤسسةةةةات المجتمةةةةعيةةةةلاعةةةةن مةةةةدى فع
سةةةةيامات منظمةةةةات  وقةةةةد ىةةةةدفت الدراسةةةةة إلةةةةى توضةةةةي  بنيةةةةة المجتمةةةةع المةةةةدني الةةةةديمقراطي، وا 

)محمةةةد  دراسةةةةن أكمةةةا  ،المجتمةةةع المةةةدني فةةةي تدشةةةين عمميةةةة التحةةةول الةةةديمقراطي فةةةي مصةةةر
المتمثمة فةي وىدفت الدراسة التعرف عمى دور ديمقراطية الصفوة  ، (12)(2011الشربيني جبر،

التنميةةة  المجمةةس الشةةعبي المحمةةي بمدينةةة المنصةةورة، فةةي القيةةام بةةدورىا لتحقيةةق أىةةداف أعضةةاء
لةةةةدى ديمقراطيةةةةة  مةةةةع التركيةةةةز عمةةةةى بعةةةةض القضةةةةايا المرتبطةةةةة بالتنميةةةةة والتحةةةةديث ،والتحةةةةديث
وكةةةةان مةةةةنيج الدراسةةةةة  ،ودور الطبقةةةةات االجتماعيةةةةة فةةةةي تطةةةةور ديمقراطيةةةةة الصةةةةفوة ،الصةةةةفوة
 –عدة أدوات ىي: )استمارة االستبيان  ىعم الدراسة : األسموب الوصفي، كما اعتمدتوأدواتيا

وتوصةمت الدراسةة إلةى عةدة نتةائج مةن أىميةا  ،دراسةة الحالةة( – المبلحظةة –المقابمة المتعمقة 
العمل السياسةي  ة دور المرأة فيإلىوفع ،السياسي بما يفيد عممية التنمية والتحديث زيادة الوعي

 (13)(2012،)عميةةر يحيةةى الفةةرا دراسةةةو  ،والمشةةاركة ومبلئمةةة لكافةةة أنمةةاط المشةةاركة السياسةةية

 حيةةث أوضةةحت الدراسةةة أىميةةة ،اإلسةةرائيمي تناولةةت تجربةةة بنةةاء الديمقراطيةةة فةةي ظةةل االحةةتبلل
 كما أوضحت الدراسة أن من أىم مقومات ،الديمقراطية كنظام لمحكم والذي أثبت جدواه عالمياً 
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غيةةةر حةةةر  فةةةبل يمكةةةن لةةوطن أو لمةةةواطن ،كحريةةةة الةةةوطن وحريةةة المةةةواطن ،الديمقراطيةةة الحريةةةة
فيةو  يلابالتة ،الحريةة فاالستعمار ىو نقةيض ،حراً  ديمقراطياً  خاضع لبلحتبلل أن يؤسس نظاماً 

تناولت محددات الديمقراطية فةي  (14)(2012)أسامة محمد صال ، دراسةو  ،نقيض الديمقراطية
اختبةةةرت الدراسةةةة عبلقتيةةةا  مسةةةتقبلً  بةةةين أكثةةةر مةةةن أربعةةةة عشةةةر متغيةةةراً  اإلسةةةبلمية مةةةنالةةةدول 

وتوصمت الدراسة إلى أن أفضل النمةاذج فةي تفسةير تبةاين دول العةالم اإلسةبلمي  ،بالديمقراطية
 ( يتكةةون مةةن متغيةةرين2010 - 2006يةةة خةةبلل خمةةس سةةنوات ) مةةدى تحقيقيةةا لمديمقراط فةةي

ومةةدى  ،ات المةةواد األوليةةة فةةي الةةدخل القةةومي )عبلقةةة عكسةةية(ىمةةا نصةةيب مةةا تسةةيم بةةو صةةادر 
)دانةة عمةي العنةةزي،  دراسةةة ،اسةتعداد الشةعوب لمتضةةحية مةن أجةل الديمقراطيةةة )عبلقةة طرديةة(

 تسةعى ،دراسةة حالةة الكويةت وموضوعيا عن أثر الديمقراطية عمةى األمةن القةومي (15)(2013
دف اسةتجبلء أثةر  بةو ،واألمةن القةومي فةي الكويةتالدراسة إلى تحميل العبلقةة بةين الديمقراطيةة 

حةول مةا ىةو أثةر الديمقراطيةة عمةى  وكةان التسةاؤل الرئيسةي لمدراسةة يةدور ،األولةى عمةى الثانيةة
الدراسة عمى نموذج المدخبلت والمخرجةات كمنيجيةة ت في الكويت؟ ولقد اعتمد األمن القومي

مختمف جوانب األمن القةومي  أن الديمقراطية يمتد أثرىا إلى إلىولقد توصمت الدراسة  ،لمبحث
والةةدولي انتيةاء بالجانةةب  واالجتمةاعي االقتصةادي بالجانةةب بدايةة مةن الجانةةب العسةكري ومةروراً 

الدراسةةةة موضةةةوع الحمايةةةةة  عالجةةةت ، (16)(2013)أبةةةو المعةةةاطي مصةةةطفى، دراسةةةةو  ،القيمةةةي
تحةةدث فةةي القسةةم األول عةةن األحكةةام  وقسةةمينالجنائيةةة لمديمقراطيةةة مةةن خةةبلل فصةةل تمييةةدي 
وفةةةي القسةةةم الثةةةاني تناولةةةت  ،مةةةن مصةةةر وفرنسةةةا العامةةةة لمحمايةةةة الجنائيةةةة لبلنتخابةةةات فةةةي كةةةل

 قةةد اسةةتيدفت الدراسةةةو  ،راء االنتخابةةات فةةي مصةةر وفرنسةةاإجةة الدراسةةة الحمايةةة الجنائيةةة لمرحمةةة
لتضةةةةارب  فةةةةي مصةةةةر نظةةةةراً التوصةةةةل إلةةةةى قةةةةانون عقوبةةةةات انتخةةةةابي يةةةةنظم جميةةةةع االنتخابةةةةات 

قةانون جنةائي لحمايةة  إلةىوتوصمت الدراسة  ،وتعدد التشريعات التي تنظم االنتخابات ،األحكام
)إيمةةةةان عميةةةةوة  دراسةةةةةو  ،وقةةةةانون عقوبةةةةات انتخةةةةابي بصةةةةفة خاصةةةةةالديمقراطيةةةةة بصةةةةفة عامةةةةة 

التعةةةةرف عمةةةةى حةةةةائزي القةةةةوة داخةةةةل التنظةةةةيم البيروقراطةةةةي،  إلةةةةىىةةةةدفت و ، (17)(2014عةةةةبلم،
والتعةةةةرف عمةةةةى أىةةةةم التوجيةةةةات القيميةةةةة والسياسةةةةية  ،عمةةةةى الخصةةةةائص المميةةةةزة ليةةةةم والوقةةةةوف
بنةةاء القةةوة داخةةل التنظةةيم البيروقراطةةي والتعةةرف عمةةى الطةةرق التةةي يستخدمياأعضةةاء  ألعضةةاء

لةةى ضةةغوط فعميةةة لتحقيةةق أىةةدافيم مةةن بنةةاء القةةوة داخةةل التنظةةيم فةةي ممارسةةة قةةوتيم وترجمتيةةا إ
أن ىناك توجيات قيميةة  إلىوتوصمت  ،ولة التوصل إلى تقييم الممارساتومحا ،تمك الممارسة

 .وسياسية لبناء القوة في التنظيمات البيروقراطية
 مشكعة اادراية

منذ عدة سنوات مناقشةات وحةوارات حةول ماىيةة السةبل التةي مةن شةأنيا تعزيةز  ،تشيد الساحة السياسية في مصر 
عةةن شةةكمية مبةةدأ التعدديةةة السياسةةية ويتةةي  فةةي  الديمقراطيةةة وتعميقيةةا عمةةى نحةةو يجسةةد بصةةورة موضةةوعية وبعيةةداً 

 الوقةةةةت ذاتةةةةو الفرصةةةةة الحقيقةةةةة لمختمةةةةف القةةةةوى الوطنيةةةةة لمقيةةةةام بةةةةدورىا فةةةةي المجتمةةةةع مةةةةع المؤسسةةةةات واألجيةةةةةزة
 (18)(2001)أحمد الرشيدي،الحكومية.

وتعتبةةر السياسةةة االجتماعيةةة ىةةي الجانةةب التطبيقةةي أليديولوجيةةة المجتمةةع، كمةةا أن التخطةةيط االجتمةةاعي ببرامجةةو 
ولةذا فمةن األىميةة تحديةد البنةاء األيةديولوجي لممجتمةع  ،ومشروعاتو الجانب التنفيةذي لسياسةات الرعايةة االجتماعيةة

 ويمثل البناء واإلطار األيديولوجي ،ياسة االجتماعية الموجية لمرعاية االجتماعية وخدماتياالذي يحدد عناصر الس
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ويحةدد البنةةاء  ،قةةات والتفةاعبلت والةنظم المجتمعيةةفةي المجتمةع أفكةار األغمبيةة والتةةي تعتبةر أسسةًا تقةوم عمييةا العبل
الرعايةةة االجتماعيةةة والتةةي تتمثةةل فةةي األيةةديولوجي لممجتمةةع عناصةةر السياسةةة االجتماعيةةة الموجيةةة لكافةةة خطةةوط 

األىداف االجتماعية بعيدة المدى ومجاالت العمل واتجاىاتو باعتبارىا إطةارًا لحةل المشةكبلت القائمةة فةي المجتمةع 
 ومقابمة الحاجات، وتحسين نوعية الحياة والتي يحدد عمى أساسةيا اختيةارات وبةدائل التةدخل فةي الواقةع االجتمةاعي

وتةدعو  ،والديمقراطية االجتماعية باعتبارىا منيج سياسي لمقضةاء عمةى االسةتغبلل، (  3)(2003)طمعت مصطفى،
فيةةي تنةةادي بإشةةباع الحاجةةات األساسةةية  بةةو كةةارل مةةاركس وانجمةةز ىإلةةى تحقيةةق العدالةةة االجتماعيةةة وىةةذا مةةا نةةاد

فدراسةةة الديمقراطيةةة االجتماعيةةة فةةي  ،الفةةرص وتحقيةةق العدالةةة االجتماعيةةة ومقاومةةة االسةةتغبلل وتحقيةةق مبةةدأ تكةةافؤ
طبيعةةةة العبلقةةةة بةةةين مةةةن خةةةبلل دراسةةةة  ،ظةةةل التحةةةوالت السياسةةةية والديمقراطيةةةة التةةةي يمةةةر بيةةةا المجتمةةةع المصةةةري

ويمكةن  ،من خبلل تحميةل السياسةة االجتماعيةة القائمةة بالفعةل ،الديمقراطية االجتماعية وصنع السياسة االجتماعية
 "تحقيق الديمقراطية االجتماعيةو تصور تخطيطي مقترح ل" نحصياغة مشكمة الدراسة 

  :تحقيق مجموعة من األىداف وىي إلىتيدف الدراسة : أهداف اادراية 

 اقتراح تصور تخطيطي لمديمقراطية االجتماعية كاتجاه في صنع السياسة االجتماعية في مصر. .1
 الديمقراطية االجتماعية في مصر.التوصل لرؤية أستشرافية لصنع السياسة االجتماعية في ظل مناخ  .2

 اامبررات ااموضول ة لخجت ار مشكعة اادراية 
 ذلةك أنتةوني جيةدنز ىكمةا أكةد عمة ،أن إيديولوجية الطريةق الثالةث ال تنمةو إال فةي ظةل الديمقراطيةة االجتماعيةة .1

والةدفاع  ،المشةاركة والتفةاعبلتومن أىةم مبةادئ الديمقراطيةة االجتماعيةة العدالةة فةي ،  (19)(2010)أنتوني جيندر،
 ،التنميةةةة المسةةةتدامة ،والمسةةاواة والمواطنةةةة ،وحةةةل الصةةراعات االجتماعيةةةة بطةةةرق تفاوضةةةية ،عةةن الفقةةةراء والضةةةعفاء

 وطرح واقتراح السياسات البديمة. ،وتفعيل دور المجتمع المدني وتعظيمو
اىتماميةا األساسةي ىةو رعايةة اإلنسةان رعايةة  ،مينة الخدمة االجتماعية مينة إنسانية في المقام األول واألخير .2

وتستمد المينة شرعيتيا من ركائز السياسة االجتماعية التي تنص عمى احتةرام اإلنسةان واحتةرام حقوقةو بمةا  ،كاممة
 يتفق مع توجيات الديمقراطية االجتماعية.

 ،اعد فةي صةناعة الخطةط القوميةةالتخطيط االجتماعي ييتم بدراسة القضايا القومية ويرسةم االسةتراتيجيات ويسة .3
 .في ضوء الديمقراطية االجتماعية ويسيم في صناعة السياسة االجتماعية وسياسات الرعاية االجتماعية بالمجتمع

 
 اراءات اامنها ة اعدرايةاإل 

تشخيص واقع أداء تخطيطي من خبلل  إلىحيث أن الدراسة تيدف  ،دراسة وصفية :نوع اادراية . أ
رصد لمعممية المتعمقة بصنع السياسة االجتماعية بيدف الوقوف عمي االتجاه الموجو لؤلداء 

 وتحسين نوعية ىذا األداء في ضوء المتطمب اإليديولوجي المحدد.
 .منيج المس  االجتماعي بالعينة :منهج اادراية . ب

وتعمد الباحث ىنا  ،الخبراء والمتخصصين إلجراء المقابمةتم اخذ عينة عمديو من  خطة اام ا نة: ج.
حيث تمت المقابمة مع  ،في اختيار عينتو الختبلف تخصصاتيم وأماكن تواجدىم وصعوبة مقابمتيم

( ورجال أعمال 14( وأعضاء بمجمس النواب وعددىم )6الخبراء والمتخصصين األكاديميين وعددىم )
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( 2( وخبراء بوزارة التضامن االجتماعي وعددىم )2بلم وعددىم )( وخبراء بالصحافة واإلع2وعددىم )
 ( خبير.30بمجموع ) ،(4وشخصيات عامة وعددىم )

عينة عشوائية من الخبراء في مجال السياسة االجتماعية والديمقراطية  ىتم تطبيق الدراسة عمو
وأعضاء  ،(6) وتم إجراء مقابمة مع الخبراء والمتخصصين األكاديميين وعددىم ،االجتماعية

عبلم وعددىم ) ،(2)ورجال أعمال وعددىم  ،(4بمجمس النواب وعددىم ) ووزارة  ،(2وصحافة وا 
 .(4وشخصيات عامة وعددىم ) ،(2التضامن االجتماعي وعددىم )

مع الخبراء في  مقابعة بؤر ةحيث تم عمل استخدم الباحث أداة المقابمة  أداة امع ب انات اادراية :د.
 .االجتماعية والديمقراطية االجتماعية مجال السياسة

 :1،2في الجدول داة كماألوتم اختبار صدق وثبات ا        

 الديمقراطية االجتماعية وداللتيا في عممية صنع السياسة االجتماعية نتائج الثبات لمتغيرات :  1جدول 
 في مصر

 اادلاة معامل االرتباط المتغير
 ** 0.945 المساواة االجتماعية في المجتمع
 ** 0.961 ضمان حقوق أفراد المجتمع

 ** 0.942 تمكين الفئات الضعيفة في المجتمع
 ** 0.974 تحسين نوعية الحياة

 ** 0.992 تعظيم مسئولية الدولة عن المواطن
 (0.05(                        * معنوي عند )0.01** معنوي عند )

 
 نتائج الثبات لمتغيرات االتجاه الديمقراطي في صنع السياسة االجتماعية في مصر :2جدول 

 الداللة معامل االرتباط المتغير
 ** 0.827 القضايا التي يجب أن تركز عمييا السياسة االجتماعية

 ** 0.894 مجاالت التأثير التي يجب أن تتضمنيا السياسة االجتماعية
 ** 0.953 يا السياسة االجتماعيةإلىالركائز التي يجب أن تستند 

 ** 0.871 المشاركون في صنع السياسة االجتماعية
 ** 0.911 ضمانات صنع السياسة االجتماعية

 (0.05(                        * معنوي عند )0.01** معنوي عند )
 ،%99وىي تدل عمي فترة ثقة  ،(0.01عند مستوي معنوية ) وتعتبر ىذه المستويات دالة إحصائياً 

وذلك لموصول لنتائج أكثر  ،وتعتبر مقبولة ويمكن االعتماد عمييا وعمي النتائج التي تتوصل ليا األداة
 دقة وموضوعية يمكن تعميميا.
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 جتائج اادرايةن
 ااماجتمع؟ما ملهوم ي ادجتكم اعمياواة الاجتمال ة فل ول: ل اابة ااجتياؤل اإ

ما ينظر إلى العدالة  يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز ىو حجر الزاوية في العدالة االجتماعية، بل كثيراً  
االجتماعية كمرادف لممساواة، ولكن يجب االنتباه إلى أن العدالة االجتماعية ال تعني المساواة الكاممة أو 

لمجتمع من الدخل أو الثروة، فمن الوارد أن تكون ىناك المطمقة، بمعنى التساوي الحسابي في أنصبة أفراد ا
فروق في ىذه األنصبة تتواكب مع الفروق الفردية بين الناس في أمور كثيرة كالفروق في الجيد المبذول في 

 األعمال المختمفة، أو فيما تتطمبو من ميارات أو تأىيل عممي أو خبرة، أو طبيعة االحتياجات.
اجتماعيًا، بمعنى  ون ىذه الفروق بين الناس في الدخل والثروة أو في غيرىا مقبوالً واألمر الميم ىو أن تك

أنيا تتحدد وفق معايير بعيدة عن االستغبلل والظمم ومتوافق عمييا اجتماعيًا، وحسب أحد المفكرين البارزين 
األقل حظًا في المجتمع فإن البلمساواة االقتصادية واالجتماعية يجب أن تنظم عمى نحو يجعميا تقدم لؤلفراد 

أكبر نفع ممكن من جية، ويجعميا تتي  في الوقت نفسو إمكانية االلتحاق بالوظائف والمواقع المختمفة أمام 
جميع األفراد في إطار من المساواة المنصفة في الفرص من جية أخرى. وعمومًا فإن العدالة االجتماعية 

 ت، والمساواة أو التكافؤ في الفرص.تعني في األساس المساواة في الحقوق والواجبا
 وتقترن المساواة في الفرص بثبلثة شروط:

زالة المواطنين بين التمييز عدم .1 ، وغياب ما يترتب عمى التمييز من  عوامل من ويإل ييؤد ما كل وا 
 نتائج سمبية كالتيميش واإلقصاء االجتماعي والحرمان من بعض الحقوق.

مثبل عن التكافؤ في فرص العمل إذا كانت البطالة شائعة.  حيث ال معنى لمحديث الفرص توفير .2
 وىو ما يرتب التزامًا عمى الدولة بوضع السياسات واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتوافر فرص العمل.

 .المساواة قدم عمى التنافس ومن الفرص ىذه من االستفادة من األفراد تمكين .3
ثل مستوى تعميمي معين، أو امتبلك أرض أو رأسمال، فاغتنام الفرص قد يرتبط بتوافر قدرات معينة م

والمنافسة عمى الفرص سوف تفتقر إلى التكافؤ عندما تتسع الفروق في القدرات بين المتنافسين. وىنا تظير 
عادة التدريب، والرعاية الصحية وغيرىا من عوامل بناء  الحاجة إلى دور الدولة في إتاحة التعميم والتدريب، وا 

 نميتيا.القدرات وت
 كم؟نظر  ما ااك ل ة ااجتل  جتم بها ضمان يقو  أفراد ااماجتمع من واهةاابة ااجتياؤل اااانل: إ

لكل فرد يحيا عمى ىذه األرض األحقية في حماية حقوقو، وتعزيزىا وتطويرىا وفقًا لمصال  اآلخرين 
طريق الوسائل السممّية ومصمحتو كونو فردًا لو حقوق وعميو واجبات، وتكون عممية التطوير والتعزيز عن 

ولنتعمم الكيفية التي نحمي بيا حقوق اإلنسان دون أي تمييز لعرق أو دين أو ...الخ، عمينا أن  ،والقانونية
نتعمم ماذا نعني بحقوق اإلنسان، وىي الحريات والحقوق المستحقة لكل فرد، ويستند ىذا المفيوم عمى 

قرار تمك الحرّيات، كاألمن  اإلقرار واالعتراف بقيمة وكرامة جميع البشر، وحقيم في التمتع بالحرّيات، وا 
وتختمف التعريفات لحقوق اإلنسان  ،واألمان، وقدرة أي فرد عمى اتخاذ ما يناسبو من القرارات لتنظيم حياتو

 من مجتمع آلخر، الختبلف الثقافات بين المجتمعات.
 جتمك ن االئات ااض  لة فل ااماجتمع؟من ماال خبرة ي ادجتكم ما ك ل ة اابة ااجتياؤل اااااث: إ

تقوم عمى االستثمار في اإلنسان ورعايتو واالرتقاء بو، من خبلل أفاد الخبراء عينة الدراسة أن مصر       
السياسات االجتماعية المختمفة، والتي تعتمد نيجًا متكامبًل ييدف في كل جوانبو لتمكين اإلنسان ويستيدف في 

دالة بعض جوانبو إدماج الفئات الضعيفة وتمبية احتياجاتيم وبناء قدراتيم وتنمية إمكاناتيم، وبما يحقق الع
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وأوضحت أن المسؤولية االجتماعية باتت وأوض  الخبراء عينة الدراسة  ،ة ليماالجتماعية والحماية االجتماعي
تشكل محورًا أساسيًا في استراتيجيات وأىداف التنمية المستدامة، وىي ليست سياسة بديمة بل ىي في عمق 

ولية االجتماعية أصب  مفيومًا مركبًا وشامبًل السياسات االجتماعية وعنصر من مكوناتيا، كما أن مفيوم المسؤ 
يحمل في عمقو المبادئ التنموية ورسالة الدمج واالندماج في ذات الوقت، ولم يعد محصورًا لفئة محددة أو 

 ،ونص الدستور المصري عمي ذلك في عدة مواد مختمفة ،وال بديل لمقانون لتمكين الفئات الضعيفة ،ةلمناسبة وقتي
 ل والعمال والمرأة والمسنين والحقوق والحريات.تناولت األطفا

 ما مقجتريات ي ادجتكم اجتيي ن نول ة ااي اة؟اابة ااجتياؤل اارابع: إ
 ،نظةام القةانون والعدالةة ،الحكومة المحمية ،االقتصاد ،البرامج االجتماعية ،البيئة ،التعميم ،أنظمة الرعاية الصحية

 ،وسةةائل اإلعةةبلم / المعمومةةات ،البنيةةة التحتيةةة ،األسةةرة الريفيةةة ،التوظيةةف ،الرفاىيةةة االجتماعيةةة ،القةةيم االجتماعيةةة
 .األنشطة الترويحية والثقافية

 ك ف  مكننا جت ظ م ميئوا ة اادواة لن اامواطن من واهة نظركم؟اابة ااجتياؤل ااخامس: إ
افة صور اإلىدار عمى كضرورة أن تعمل الدولة عمى تحقيق االستثمار األمثل الموارد المتاحة ليا، والقضاء 

االقتصادي( من خبلل إطار و  اء عمى كافة صور الفساد )السياسيحيث يجب القض ،مواردملاالقتصادي ليذه 
مؤسسي قوى يعمل عمى توفير بيئة مؤازرة لمتنمية ومعززة لبلرتقاء بمستوى األداء، كما يجب العمل عمى زيادة 

عية رأس المال البشرى من خبلل تخفيض نسبة األمية، ودعم نظم مستوى إنتاجية العنصر البشرى واالرتقاء بنو 
والعمل عمى تحسين توزيع الدخول والثروات والحد  ،التعميم والتدريب والبحوث من جية، واالستثمار االجتماعي

من الفقر من جية أخرى، حيث أن اتساع الفوارق بين الطبقات وانتشار الفقر يؤدى إلى غياب مشاركة قطاعات 
 سعة من الشعب في ثمرات ما يتحقق من نمو اقتصادي.وا
 ما ااقضا ا ااجتل  اب أن جتركز لع ها ااي اية الاجتمال ة من واهة نظركم؟اابة ااجتياؤل اايادس: إ

 محاربة الفساد. ،ىجرة الشباب ،غبلء األسعار ،العنوسة ،البطالة ،األمن ،اإلسكان ،الصحة ،التعميم
 واهة نظركم ما ماالت ااجتأا ر ااجتل  اب أن جتجتضمنها ااي اية الاجتمال ة؟من اابة ااجتياؤل اايابع: إ

 االجتماعية. ىالقو  -األحزاب السياسية  -الثقافة  –د إلىاألعراف والتق -اإليديولوجية السائدة 
 جتصور اادراية اامقجترح 

 الاجتمال ة فل مصر:ااجتصور ااجتخط طل اامقجترح اعد مقراط ة الاجتمال ة كاجتاال فل صنع ااي اية 
فةةي ضةةوء اإلطةةار النظةةري لمدراسةةة والتةةراث النظةةري لمتغيةةرات الدراسةةة الرئيسةةية ونتةةائج الدراسةةات السةةابقة، وتحقيقًةةا 

و الدراسة الميدانية مةن نتةائج يمكةن لمباحةث وضةع تصةور نة، وما أسفرت عإلىو الدراسة الحإلىلميدف الذي تسعى 
 ية كاتجاه في صنع السياسة االجتماعية في مصر.تخطيطي مقترح لمديمقراطية االجتماع

 اليس ااجتل  قوم لع ها ااجتصور ااجتخط طل اامقجترح:
ة والوقوف عمى جوانبيا إلىتحميل نتائج الدراسات السابقة، والتي استعان بيا الباحث في تحديد الدراسة الح .أ

 المختمفة.
القةةراءات والمعةةةارف النظريةةة الخاصةةةة بالديمقراطيةةة االجتماعيةةةة كاتجةةةاه فةةي صةةةنع السياسةةة االجتماعيةةةة فةةةي  .ب

 مصر.
ة مةةن نتةةائج ميدانيةةة، والتةةي ُتعتبةةر مةةن الركةةائز األساسةةية التةةي اعتمةةد عمييةةا إلىةةو الدراسةةة الحإلىةةمةةا توصةةمت  .ج

 الباحث في بناء التصور المقترح.
ستراتيجيات وتكنيكات.التراث النظري لمتخطيط  .د  االجتماعي وما يتضمنو من معارف ونظريات وا 
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 ااجتخط طل اامقجترح ااميور الول: مرجتبط بأهداف ااجتصور

 في ظل الديمقراطية االجتماعية. ،صنع السياسة االجتماعية في مصر إلىالوصول  .1
 تحقيق االتجاه الديمقراطي في صنع السياسة االجتماعية في مصر. .2

 اااانل: مؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة بااد مقراط ة الاجتمال ة وصنع ااي اية الاجتمال ة فل مصر:ااميور 

 باامياواة الاجتمال ة فل ااماجتمعمؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة  .1
 .أن تكفل الدولة توفير الخدمات االجتماعية لجميع المواطنين دون تمييز 
  .أن تمنع الدولة احتكار فئات معينة في المجتمع لمفرص المتاحة 
  .أن تراعي الدولة عدالة الدخول بين جميع العاممين بيا 
 .أن تحقق الدولة المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات 
 .أن يكون الجميع سواء أمام القانون 
  المجتمع.أن يوجد ضوابط لتقديم الرعاية لجميع فئات 
 .أن تكون شروط الحصول عمي الخدمات ميسرة أمام الجميع 

 بضمان يقو  أفراد ااماجتمعمؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة  .2
 أن تمتزم الدولة بمسؤوليتيا االجتماعية لتوفير الرعاية المتكاممة 
 .أن يحظر انتياك الحريات ألي مواطن في إطار من المشروعية 
 الخدمات الصحية التي تمنع الكثير من الحصول عمييا. فإلىأن يتم مواجية ارتفاع تك 
 .توفير الخدمات لمجميع وعدم اقتصارىا عمي الحضر 
 أن يكون لمجميع حق الرعاية االجتماعية ببل استثناء في ضوء قواعد تنظيمية واضحة ومحددة 

 مؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة بجتمك ن االئات ااض  لة فل ااماجتمع  .3
  األولوية في االىتمام لمفقراء والفئات األولي بالرعاية.أن تعطي الدولة 
 .أن توفر الدولة متطمبات ذوي االحتياجات الخاصة التي تحقق ليم الجودة االجتماعية 
 .أن تمتزم الدولة بمقابمة حقوق األطفال 
 .تشديد العقوبة االتجار بالبشر 
  والقطاع الخاص في رعاية الفقراء والفئات االولي بالرعاية.تنمية المسئولية االجتماعية لمنظمات المجتمع المدني 
 .شراكة الدولة مع منظمات المجتمع المدني 

 مؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة بجتيي ن نول ة ااي اة  .4
 .االىتمام بتوفيرالتعميم الجيد حق لمجميع دون تمييز 
 .أن تمتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية الجيدة لمجميع 
  توفير فرص عمل لشباب الخريجين. ىالدولة عمأن تحرص 
 .أن تمتزم الدولة بتوصيل الدعم لمستحقيو 
  .التزام الدولة بتوفير اإلمكانات البلزمة إلشباع الحاجات األساسية لممواطنين 
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 ي في حدود المشروعية وبما ال يمس األمن القوم ،أن تكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي لمجميع دون استثناء
 لمببلد.

 .أن تمتزم الدولة توفير مسكن مبلئم  لجميع الفئات بشروط ميسرة 
 .أن تكفل الدولة توفير أماكن لمترفيو في جميع المناطق الريفية والحضرية والساحمية والصحراوية 

 مؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة بجت ظ م ميئوا ة اادواة لن اامواطن .5
  تحقيق مصال  جميع المواطنين.أن تتحمل الدولة المسئولية كاممة عن 
 .أن تتحمل الدولة بمفردىا مسئولية تحقيق الديمقراطية االجتماعية 
 .التزام الدولة بتوفير فرص عمل وتأىيل الشباب لمعمل 
 .شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق جودة التعميم في ضوء المعايير العالمية 
 ت المجتمع المدني شريكة الدولة في تحقيق الديمقراطية االجتماعية.أن تصب  منظما 
 .مسئولية الدولة عن محاربة جميع أشكال الفساد في المجتمع 

 ااقضا ا ااجتل  اب أن جتركز لع ها ااي اية الاجتمال ةمؤشرات جتخط ط ة مرجتبة ب .6
  االجتماعية.يجب أن يكون تحقيق الديمقراطية االجتماعية أولوية عند صنع السياسة 
 .يجب أن تركز السياسة االجتماعية عمي قضايا اإلسكان 
 .يجب االىتمام بقضايا الرعاية الصحية عند صنع السياسة االجتماعية 
 .يجب أن تشمل السياسة االجتماعية قضايا التعميم ما قبل الجامعي والجامعي 
 .يجب أن تعطي الدولة األولوية لمقضايا المرتبطة بالشباب 
 ب أن تشمل السياسة االجتماعية القضايا المتعمقة بالمرأة.يج 
 .أن يصب  من الضروري اعتبار األمن واألمان أولوية في القضايا التي تركز عمييا السياسة االجتماعية 
 واتخةةاذ اإلجةةراءات  ،والقضةةاء عمييةةا نيائيةةا ،أن تكةةون الضةةرورة لتركيةةز السياسةةة االجتماعيةةة عمةةي قضةةايا العشةةوائيات

 التي تحول دون ظيور عشوائيات جديدة.

 ماالت ااجتأا ر ااجتل  اب أن جتجتضمنها ااي اية الاجتمال ةمؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة  .7
 .ينبغي مراعاة التغيرات والتحوالت السياسية في المجتمع عندصنع السياسة االجتماعية 
  السياسة االجتماعية.مراعاة المتغيرات المحمية المختمفة عندصنع 
 االجتماعية تأثير عند صنع السياسة االجتماعية. ىلمقو  أن يكون 
 السائد عند صنع السياسة االجتماعية. األيدلوجي مراعاة اإلطار 
 .أن يوضع تأثيرات جماعات الضغط والمصال  عند صنع السياسة االجتماعية 
  االجتماعية.أن يراعي المسئولين الرأي العام عند صنع السياسة 
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  ها ااي اية الاجتمال ةإاىكائز ااجتل  اب أن جتيجتند مؤشرات جتخط ط ة باار  .8
 .أن تكون الشرائع السماوية ركيزة أساسية في صنع السياسة االجتماعية 
 .أن تكون المواثيق القومية والدولية ركيزة أساسية في صنع السياسة االجتماعية 
  في صنع السياسة االجتماعية.أن يعتبر الدستور ركيزة أساسية 
 .تعتبر التشريعات والقوانين ركيزة أساسية لصنع السياسة االجتماعية 

 اامشاركون فل صنع ااي اية الاجتمال ةمؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة ب .9
 .يجب أن يكون لمخبراء في السياسة االجتماعية دور ممموس في صنع السياسة االجتماعية 
  في صنع السياسة االجتماعية في مصر. فاعبلً  االجتماعية واألحزاب السياسية دوراً ينبغي أن يكون لمقوي 
 .أن يكون من الواجب إشراك جميع فئات المجتمع في صنع السياسة االجتماعية في مصر 

 ضمانات صنع ااي اية الاجتمال ةمؤشرات جتخط ط ة مرجتبطة ب .10
  الفعمية لممواطنين.من الضروري بمورة األىداف في ضوء تقدير الحاجات 
  أىميةةة ترتيةةب األىةةداف التةةي تسةةعي السياسةةة االجتماعيةةة لتحقيقيةةا فةةي ضةةوء مةةوارد المجتمةةع المتاحةةة والتةةي يمكةةن

 إتاحتيا.
 .أن يتم إعادة ىيكمة المؤسسات التي تنفذ السياسة االجتماعية 
 .أن يتم تطوير أداء العاممين بمؤسسات الرعاية االجتماعية 
  لىاستخدام تكنيكات و أن يتم  ات جديدة لمقابمة الحاجات والمشكبلت المجتمعية.ا 
 .أن تتم االستعانة بنماذج عممية لصنع السياسة االجتماعية تتبلءم مع طبيعة المجتمع المصري 
 وترشةةةيد  ،ىندسةةةة )إعةةةادة ىندسةةةة( مؤسسةةةات الرعايةةةة االجتماعيةةةة بمةةةا يضةةةمن رفةةةع كفةةةاءة المؤسسةةةات والعةةةاممين بيةةةا

 الموارد واإلمكانات المؤسسية. استخدام
 

 انجتائج اعدراية ااميور اااااث: مرجتبط بجتصور ااد مقراط ة الاجتمال ة وفقا  

 ااد مقراط ة الاجتمال ة ملهوم .1
 .ىي تحقيق المساواة االجتماعية في المجتمع 
  .ىي ضمان حقوق أفراد المجتمع 
  .ىي تمكين الفئات الضعيفة في المجتمع 
  .ىي تحسين نوعية الحياة 
   .ىي تعظيم مسئولية الدولة عن المواطن 
 .ويري الباحث أن مفيوم الديمقراطية االجتماعية ىي كل ما سبق 
 ميئوا ة جتيق   ااد مقراط ة الاجتمال ة؟ .2

 :إلىحيث أسفرت نتائج الدراسة عن أن مسئولية تحقيق الديمقراطية االجتماعية جاءت في الترتيب الت
 .الدولة 
  .منظمات المجتمع المدني 
 .رئيس الجميورية 
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 .مجمس الوزراء 
 .مجمس النواب 
 الشعب بكل فئاتو . 

 ة مجموعة من القضايا البحثية المستقبمية منيا:إلىتثير قضية الدراسة الح:  قضا ا ميجتقبع ة 

 الديمقراطية االجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. .1
 الطريق الثالث والتخطيط االجتماعي لتحقيق الرفاه االجتماعي.  .2
 العدالة االجتماعية الواقع والمأمول.   .3
 خدمات الرعاية االجتماعية والمساواة االجتماعية. .4
 حقوق الفقراء كمبدأ لمعدالة االجتماعية.  .5
 مقياس الفجوة بين الفرص المتاحة وما ىو مطموب إتاحتو.  .6
 لمواجية االحتكار بصفة عامة واالحتكار االجتماعي بصفة خاصة. بناء مؤشرات تخطيطية .7
 التمكين االجتماعي واالستبعاد االجتماعي.  .8
 الدولة العميقة والعقد االجتماعي.  .9
 المسئولية االجتماعية والمجتمعية لمقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.  .10
عادة أولويات اىتمام الدولة نح .11  و المواطن.الفكر اإلداري الحديث وا 
 تحسين نوعية الحياة ومؤشرات تخطيطية لمواجية الغبلء واالحتكار. .12
 الرعاية االجتماعية واألحقية المطمقة. .13
 الحاجات بين التقدير واإلشباع وفق سياسات الرعاية االجتماعية. .14
 شراكة منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق الديمقراطية االجتماعية. .15
 .لىاية لمحاربة الفساد اإلداري والمات التخطيطإلىبناء  .16

 رؤ ة أيجتشراف ة
تتجسد كل مضامين الحياة في حاضر اإلنسان، فالماضي قد ولى بما لو وما عميو، والمستقبل لم يأت بعد، وعمى 

 ذلك فحاضر المجتمعات ىو أداؤىا الذي يتعين عمييا أن تعنى بو.

وصةةياغة ىةةذا الحاضةةر تةةنيض فةةي تقةةديرنا عمةةى دعامةةات ثبلثةةة: أوليةةا حةةدس تةةاريخي مميةةم يقمةةل مةةن إمكانيةةات 
الخطأ، ويرفع فةرص الحاضةر فةي واقةع أفضةل، وثانييةا استشةراف لمسةتقبل وشةيك أو بعيةد الوقةوع، يصةب  حاضةرًا 

يمتةزم صةياغة جمعةت  ينجةاز بشةر إ بعد حين، وثالثيا فكر راشد مميم، ثاقب الرؤيةة يوجةو األداء المجتمعةي ألعمةى
 بين الذكرى والحمم.

بيةةذا يعةةول عمةةى التخطةةيط أن يةةنيض بتمةةك الميةةام، بعةةد أن تنةةازل كةةل فةةرد فةةي المجتمةةع عةةن بعةةض حقوقةةو فةةي 
لمجموعةة مةن الخبةراء مسةئولة عةن إعةداد  -بةإرادة منةو أو بغيةر إرادة –صياغة مسةتقبل حياتةو التةي يرغبيةا بنفسةو 

مقبولةةة، واختصةةار مسةةاحة األمةةاني المفتوحةة إلةةى تطمعةةات ممكنةةة، وتتحقةةق أىةةداف التنميةةة  صةياغة مشةةتركة لحيةةاة
حين نمتمك قدرات طموحة، ونمتزم معايير قةادرة عمةى تقةدير واستشةراف معةدالت التقةدم، فةي كةل ىةدف عمةى حةده، 

 برؤية إقميمية ووطنية.
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اء التوجيةةات العامةةة فةةي حيةةاة البشةةرية، تمةةك فةةي محتةةواه العممةةي: ىةةو ميةةارة عمميةةة تنطةةوي عمةةى اسةةتقر  واالستشةةراف
 في مسارات األفراد والمجتمعات.–بطريقة أو بأخرى  –التي تؤثر 

محاولةة استكشةاف ورسةم خريطةة العبلقةات المحتممةة  إلةىوالمساحة التي يتحمميا االستشراف من تعدد الرؤى يدفع 
يجةاد قةدر مةن ال ،ألداء مستقبمية لؤلنسةاق الكميةة أو الجزئيةة تنةاغم فةي تخيةل اتجةاه الحركةة فييةا، عمةى الةرغم مةن وا 

تفرد األداء وتعدد األطياف المونية، وقصةور الحةدث عةن إدراك غايةة التصةور لمسةيناريوىات المحتممةة، يةتم البحةث 
فييةةا عةةن األقةةرب إلةةى الممكةةن فةةي خضةةم ىةةذا التةةوىج الةةذي يخطةةف األبصةةار فيعيةةق الرؤيةةة، وىةةذا التتةةابع العقمةةي 

 بلت الزخم، وخروجو عمى كل أطر التصنيف، وصعوبة تناول كل المتغيرات بالترتيب.الضاغط مع انف

الغةد عمةى أنةو تةاريخ  إلةىوالباحث أو العالم المتخصةص فةي عمةم المسةتقبميات يعةيش بذىنةو فةي المسةتقبل، وينظةر 
، والسةةيطرة عميةةو كمةةا أنةةو يعمةةل جاىةةدًا وبأسةةموب عممةةي دقيةةق عمةةى المحةةاق بالغةةد ،يمكةةن قةةراءة اتجاىاتةةو الرئيسةةية

كةةذلك  ،وتوجييةةو قبةةل أن يفاجئةةو ذلةةك الغةةد بحقائقةةو ووقائعةةو فيةةتحكم فةةي حياتةةو، ويسةةمبو حياتةةو فةةي التفكيةةر والعمةةل
يتمتع الباحث أو العالم المسةتقبمي بقةدرة فائقةة عمةى اإلحاطةة الشةاممة باألوضةاع السةائدة فةي المجتمةع الةذي يعةيش 

تحميل ىذه المعطيات فةي ضةوء االتجاىةات العالميةة حتةى يمكةن إعةداد و  ،فيو، وفى فرع تخصصو المعرفي الدقيق
األذىةةةان لممتغيةةةرات والمسةةةتجدات المتوقعةةةة، ووضةةةع الخطةةةط المبلئمةةةة لمتعامةةةل معيةةةا عمةةةى المةةةدى القريةةةب والمةةةدى 

لو بيا البعيد، مع االستناد إلى دراسات ميدانية دقيقة، وعدم الركون إلى الظن والتخمين إال في الحدود التي تسم  
 قينية.إلىالمعمومات المؤكدة 

وعمةةى صةةعيد عمةةم المسةةتقبميات عامةةة، فةةإن ىةةذا العمةةم مةةا يةةزال يحيةةا طفولتةةو فةةي مجتمعنةةا العربةةي، لةةذا فةةإن درجةةة 
االنتفاع من وظيفتو التنبؤية خفيضة، كما أن حقائق عممية عن مستقبمنا لم تتييأ، وكثيةرًا مةا تبةدو الحةوادث وكأنيةا 

. وأن ما يعترض مسيرة االرتقاء ليةو أكبةر بكثيةر ممةا يحفةز عميةو، ذلةك أن المسةتقبل العربةي ال مفاجآت أو نوازل 
يمكةةن أن يكةةون معروفةةًا دون دراسةةات عمميةةة، ألنةةو لةةيس اسةةتمرارًا، وال اسةةتطرادًا ولةةيس مجةةرد تغيةةرات اعتباطيةةة . 

يةةةد احتمةةةاالت المسةةةتقبل، وفيةةةم وحتةةةى األدوات والطةةةرق المتبعةةةة فةةةي دراسةةةة التغييةةةرات الحاضةةةرة غيةةةر مؤىمةةةة لتحد
عبلقاتو ومتغيراتةو، وبخاصةة أن تحميةل المسةتقبل أو دراسةتو ال تقتصةر عمةى تشةخيص ظةواىر ونظةم اجتماعيةة أو 

تدخل قدرات  -فوق ىذا وذاك –ثقافية، أو تحديد خطط عممية في اختيارات بديمة أو سيناريوىات محتممة، بل ىي
يةة إنمةاء تمةك القةدرات، وتييئتيةا لصةنع المسةتقبل، ذلةك أن المجتمةع يمكةن أن اإلنسان والمجتمع في اعتبارىا، وكيف

 يرتفع أو ينحدر بيا.

تعكس المبلم  األساسية لمصر الجديدة خبلل الة  ،«2030رؤية مصر»ستراتيجية مصر لمتنمية المستدامة او 
رؤية مصر  التحدياتمصر أن تنطمق نحو البناء، والتنمية، ومواجية   المقبمة، حيث قررت عاماً 15

تبنت منيجية التخطيط بالمشاركة، حيث أسيم في إعدادىا مجموعة عمل متميزة، ضمت مئات الخبراء   2030
في مختمف التخصصات وآالف الشباب في مختمف المحافظات عمموا بكل جد واجتياد عمى مدى أكثر من 

ورة لمصر المستقبل، مصر القادرة عمى ين لصياغة الوثيقة، والتى حاولت من خبلليا رسم صإلىعامين متت
من أجل أن تتبوأ مكانتيا البلئقة بيا بين  إلىمواجية التحديات والصعاب مصر التي يبذل أبناؤىا وشبابيا الغ

خبير ومتخصص في  200، أعدتيا وزارة التخطيط، بمشاركة أكثر من ”2030رؤية مصر “وثيقة  ،األمم
 .اإلدارة والسياسات العامةمجاالت التخطيط واالقتصاد القومي و 
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، إلى اثني عشر محوًرا رئيسًيا، تشمل محور التعميم، واالبتكار والمعرفة والبحث 2030ستراتيجية مصر اوتنقسم 
العممي، والعدالة االجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية االقتصادية، والتنمية العمرانية، 

وكانت وزارة  ،بيئة، والسياسة الداخمية، واألمن القومي والسياسة الخارجية والصحةوالطاقة، والثقافة، وال
واستمرت إلى عام ونصف بمشاركة القطاع الخاص  ، 2014قد بدأت في اإلعداد ليا مطمع عام   التخطيط

 .والمجتمع المدني حيث ساىما بشكل كبير في إعدادىا لتحقيق األىداف المرجوة

نترنت، ومواقع التواصل االجتماعي، كما تم في إل( عمى ا2030ستراتيجية )مصر لرسمي لبلوتم إطبلق الموقع ا
المجتمعي الواسع ليذه  ان التبنياإلطار ذاتو، عقد سمسمة من المؤتمرات والمقاءات في مختمف المحافظات لضم

انطمقت من حيث انتيى اآلخرون، حيث تم البناءعمى  –لة وزير التخطيط  وفقاً  –ستراتيجية الاو  ،ةستراتيجيالا
الجيود السابقة واالستفادة من كافة االستراتيجيات والخطط التي تم وضعيا في فترات مختمفة، كما تم االستفادة 

إعداد الخطة  من أخطاء الماضي، والمحاولة قدر المستطاع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في
ة مؤسسية لممتابعة والتقويم إلىستراتيجيات وفى تحديد الغايات واألىداف القابمة لمقياس الكمي وفى وضع واال

والرقابة والمساءلة تكون مبنية عمى مؤشرات قياس أداء رئيسية متسقة مع األىداف األممية لمتنمية المستدامة لما 
حدة في سبتمبر من العام الماضي، وكذلك مع ، والتى أطمقتيا األمم المت 2030وحتى عام  2015بعد عام 

 .2063أفريقيا  أجندة

يرتبط بتبني المجتمع بكل فئاتو، السياسة، والبرامج،   في تحقيق أىدافيا ستراتيجيةالوال شك، أن نجاح ىذه ا
و إلىوأن يرى فييا ما يحقق آمالو وطموحاتو، وىو ما تم السعي  ،والمبادرات التي تتضمنيا ىذه اإلستراتيجية

و خبلل الفترة القادمة. التخطيط إلىجاىدين لتحقيقو خبلل الفترة الماضية، وكذلك ما سيتم العمل عمى الوصول 
في خدمة المجتمع وبشكل عام، يتم التأكيد عمى أىمية التخطيط في بناء المجتمعات، ووضع حمول واقعية 

األزمات في مختمف  يلمستقبل، لتفادبلنطبلق نحو المتحديات، وصياغة رؤية مستقبمية وسيناريوىات ل
ستراتيجية متكاممة تتناول األبعاد االقتصادية ا(، وتقوم عمى تنفيذ 2030إلى أن )رؤية مصر  القطاعات، مشيراً 

محاور تشمل: التنمية االقتصادية، والطاقة، والمعرفة، واالبتكار،  10واالجتماعية والبيئية لمتنمية المستدامة في 
والشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، والعدالة االجتماعية، والتعميم، والتدريب، والصحة،  والبحث العممي،

سياسة الداخمية. ومن ثم والثقافة، والبيئة، والتنمية العمرانية، باإلضافة إلى السياسة الخارجية واألمن القومي وال
، كما أنيا ستمكن 2030تدامة لمصر حتى ستراتيجية الدور الرئيسيفي تخطيط مستقبل التنمية المسسيكون لبل

وقد تم االعتماد عمى  ،يعمى المستوى الدول 2030مصر من المقارنة في مدى تحقق أىداف التنمية المستدامة 
 زيا.يلمامبيا والكويت وتركيا وسنغافورة و عدة تجارب دولية حققت التنمية المستدامة، منيا اليند واإلمارات وزا

  ااجتنم ة آفا 
/ 2015م ستراتيجية، وأدرج المعيد في خطة بحوثو لعاالبجيود ممموسة في إعداد ا معيد التخطيط القوميشارك 
ستراتيجية التنمية المستدامة، باإلضافة إلى تقديم االستشارات، وعقد البرامج ا، أربعة بحوث لخدمة 2016

 كما أن المعيد يعد ،دولة المخصصة لممعيدالتدريبية لدعم قدرات العاممين بالوزارة، وذلك من الموازنة العامة لم
، ويجيز المعيد أيضًا مشروعًا «آفاق التنمية المستدامة مع التركيز عمى دور التعميم و التعمم»لمؤتمر دولي عن 

لبناء مجموعة من النماذج الرياضية  -IIASA لمتعاون من المعيد الدولي لتحميل تطبيقات النظم بالنمسا –
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لتساعد في قياس  2030ستراتيجية مصر الجتماعية واالقتصادية والبيئية كات بين األبعاد االلوضع نماذج التشاب
ستراتيجية، وحساب السيناريوىات البديمة لتحقيقيا، ويمكن أيضًا أن يكون المؤشرات األداء ألىداف، وغايات ا

عيد الوعاء الفكري لوزارة بحيث يكون الم –من خبلل منظومة المجمس األعمى لمتخطيط  فاعبلً  لممعيد دوراً 
التخطيط، ويمعب دورًا في إجراء دراسات جدوى، وتقييم المشروعات، وتحديد أولويات االستثمار، ووضع نظم 

 .لممتابعة، وتطوير مناىج التخطيط

 ااجتنمو ة اادواة لودة
يعيد في الواقع صياغة  -يونيو، كما يقول عمم االجتماع السياسي 30انبثق من ثورة  النظام السياسي الجديد الذي

، 1952التي رسختيا ثورة يوليو « الدولة التنموية»، لعودة نموذج وعريضاً  دور الدولة، ويفس  الطريق واسعاً 
وقد بدأ الرئيس عبد باعتبار أن ميمتيا الرئيسية ىي التنمية الشاممة من خبلل القيام بمشروعات قومية كبرى، 

جديد في مصر، بمشروع قناة السويس الجديدة، التي اعتمد فييا ألول مرة ىذا العصر التنموي ال يالفتاح السيس
أنو في بداية عيد الرئيس السيسى، عادت  ، مؤكداً ساحقاً  في تمويميا عمى االكتتاب الشعبي، الذي نج  نجاحاً 

 -ظام سياسيأي ن في في التنمية، ما يعنى أن الدولة ىي الطرف األساسي الدولة التنموية لتمعب الدور األساسي
يناير، وأصبحت ميمة التنمية القومية ىي رسالتيا األساسية، وليس في ذلك أي استبعاد  25قد تجددت بعد ثورة 

لرجال األعمال مصريين، أو عربا، أو أجانب، ولكن بشروط الدولة، وتحت رقابتيا، وبدون الفساد، الذي نيب 
والمشاركة في التنمية المستدامة بكل  ،دولة التنموية العائدةمع ال  وعمى ذلك، البد من التوافق ،ثروتيا القومية
، وينبغي عمى منظمات المجتمع المدني، أن تصب  مؤسسات تنموية تشارك وحشداً  وتعبئةً  وتنفيذاً  قوة، تخطيطاً 

 .ة في جيود التنمية الشاممةإلىبفع

 ااذات لعى اللجتماد
فاعمية أكبر كمما كان ذلك في إطار توجو   االقتصادتكتسب مقومات التنمية األساسية، كما يقول خبراء 

عطاء الفرصة لرأس المال  استراتيجي لمتنمية، مفاده االعتماد عمى الذات، واكتساب القدرة عمى حل المشكبلت،وا 
المصري، واالعتماد عميو في قيادة عممية التنمية، وحتى ال تذىب أرباح المشروعات لممستثمر األجنبي، وال 

، عمى أن يكون ذلك تحت ومساعداً  يا الوطن، وال مانع من أن يكون دور رأس المال األجنبي مكمبلً يستفيد من
شرافيا، حيث تعكس رق ، تعكس اىتمام 2030ستراتيجية التنمية المستدامة في مصر حتى عام اابة الدولة، وا 

ميز باالستقرار، وقادر الدولة، وحرصيا، عمى بناء مجتمع متطور، ومنتج، و دعم اقتصاد سوق منضبط ، يت
عمى تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميز بالتنافسية، والتنوع ، ودعم القطاع الخاص، وتعظيم القيمة المضافة، 

 .وتوليد المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من االستثمارات

 واامأمول ااواقع ب ن يجتراجت ا ةلا
المستدامة، تضمن وضع مؤشرات عمى الطريق لتحقيق التنمية، ستراتيجية لمتنمية اكان من الضروري إعداد 

في نفس الوقت حق األجيال  ية، وتراعإلىمتطمبات النمو في الفترة الح يالتي تراع والتنمية المستدامة، أي
ستراتيجية، فإن الحكومة تمتزم بالعمل عمى تحقيق معدل نمو اقتصادي لبل ووفًقا لممحور االقتصادي ،ةالقادم

%، 25% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 30% في المتوسط، ورفع معدل االستثمار إلى 7لى يصل إ
% من 5%، كما تيدف أيًضا إلى زيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 
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نشاء  وائية، ورفع إنتاجية مميون وحدة سكنية، والوصول لحمول جذرية لمشكمة المناطق العش 7.5مساحتو الكمية وا 
لىالمياه بحو  ، وأن تصب  2030ة استخدام الطاقة بحمول عام إلى% سنوًيا ومضاعفة معدل التحسن في فع5 ا 

دولة في مؤشر جودة التعميم األساسي والوصول بمعدل األمية إلى الصفر، كما تستيدف  30مصر من أفضل 
جامعة في العالم، وأن  500قل في مؤشر أفضل جامعات مصرية عمى األ 10اإلستراتيجية العمل عمى وجود 

في الدوريات المعترف  مؤسسة تعميم عاٍل في األبحاث العممية المنشورة 20تصب  الجامعات المصرية من أفضل 
 اً بيا عالمي

  ااذاجتل ااجتمو ل
بتعظيم التمويل الذاتي لعممية   يجب أن تيتم  ستراتيجية، فإنيا كما يقول خبراء االقتصادالبالرغم من أىمية ىذه ا

التنمية المستدامة، ودفع القطاع الخاص المصري لممساىمة بفاعمية فييا، وتشجيع المواطنين عمى المساىمة في 
في عممية التنمية، لكي نحقق ما  عممية التنمية من خبلل اقتصاد المشاركة، أو تحفيز التعاونيات لمقيام بدورىا

كما  2030ستراتيجية مصر حتى عام اوحات والحال كذلك، فإن تحديات وطم ،و من آمال وطموحاتإلىنصبو 
طاراً  يراىا الخبراء تعد ضرورةً  لمتنمية االقتصادية واالجتماعية يتضمن محاور رئيسية،  متكامبلً  عاماً  وا 

اجية المشكبلت الرئيسية، وأبرزىا الفقر، والمرض، والجيل، والبطالة ومشروعات محددة، نتمنى أن تنج  في مو 
والعشوائيات، وضعف اإلنتاج والتصدير، واختبلالت ميزانية الدولة، وميزان المدفوعات مع العالم الخارجي، 

 .وغيرىا من المشكبلت شبو المزمنة

يا، ومنيا مضاعفة متوسط دخل الفرد عمى أرض الواقع ، وتحقيق أىداف ستراتيجيةوبالرغم من أن تطبيق اال
 15إلى  26، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر من سنوياً  اً آالف دوالر  10إلى  اً دوالر  3500المصري من 

من الثقة  % ، ورفع معدالت النمو واإلنتاج والتشغيل، قد تواجييا تحديات عديدة داخمية وخارجية، وبالرغم أيضاً 
شراكيم لممثمين فى القائمين عمى وضع اإلست راتيجية، واستفادتيم من جيود الجيات األخرى فى ىذا المجال، وا 

عن منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والوزارات، والخبراء، واألكاديميين إال إنو البد من إعادة دراسة 
السياسية، ومجمس النواب،  واإلجرائي وكشفيا لمقيادة أسباب إخفاق الخطط التنموية السابقة عمى الصعيد التنفيذي

ة والخطط والسياسات والبرامج والمشروعات إلىولمرأي العام، حتى يمكن مواجيتيا عند تنفيذ اإلستراتيجية الح
مع قرب استنفاذ بديل االقتراض  ستراتيجية خصوصاً التحدي األبرز لتنفيذ اال  لتمويلويمثل ا ،المنبثقة عنيا

والمساعدات الخارجية وصعوبة رفع معدالت االستثمار األجنبي فى ضوء التحديات السياسية واألمنية المحمية 
واإلقميمية وترتيب مصر غير المتقدم فى مؤشرات بيئة أداء األعمال جراء البيروقراطية وعوائق التشريعات، كما 

سنة  15ر خبلل الةثبت جدواىا أو احتبلليا مرتبة متقدمة فى سمم أولويات مصأن فرض مشروعات خبلفية لم ي
قد يعوق تنفيذىا فى ضوء محدودية الموارد ومنيا مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة،  ،ستراتيجيةالالمقبمة ضمن ا

دعم غير تقميدي، توفير إضافة إلى المشروعات الطارئة التي يتم فرضيا ألسباب اجتماعية وسياسية، والبد من 
ستراتيجية بعد إقرارىا النيائي، السيما أنو تم إعدادىا بعد مراجعة مختمف الجيات وأبعاد األمن القومي ، اللتنفيذ ا

أن   الجيات السيادية. والمؤكد لضمان مشاركة ودعم جميع الجيات الفاعمة لمتنفيذ، بدون استثناءات، وخصوصاً 
ات واضحة ومؤشرات لقياس األداء، إلىاتيجية داخل رئاسة الجميورية، من خبلل ستر الإنشاء وحدة متابعة لتنفيذ ا

 .خطوة ميمة وضرورية، وينبغي مواجية كافة المعوقات اإلدارية التي قد تعطل تنفيذ تمك اإلستراتيجية
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  ي ةرئ مياور
واالبتكار والمعرفة والبحث إلى اثني عشر محوًرا رئيسًيا تشمل، محور التعميم،  2030ستراتيجية مصر اتنقسم 

العممي، والعدالة االجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية االقتصادية، والتنمية العمرانية، 
وتشمل التوجيات  ،والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخمية، واألمن القومي والسياسة الخارجية والصحة

دولة عمى مستوي  30ستكون مصر من أكبر  2030التنمية المستدامة، أنو بحمول عام ستراتيجية الرئيسية لبل
دولة  30دولة، كما ستكون من أكبر  156من أصل  130في المركز الة إلىسعادة المواطنين مقارنة بترتيبيا الح

 كأقوى امركزى تحسينعن  دولة، فضبلً  188من أصل  148 إلىفي مستوي التنافسية مقارنة بالترتيب الح
 192 أصل من 41 إلىالح بترتيبيا مقارنة اقتصاد 30 أكبر إلى وصوال مراكز 10 من ألكثر العالم في اقتصاد
 .دولة
 القجتصادي ااص  د لعى

 : عدًدا من االستراتيجيات العامة، منيا 2030شممت المبلم  العامة لخطة التنمية المستدامة 

  وأال تزيد نسب العجز الكمي % 50في حدود  إلىالناتج المحمي اإلجم إلىخفض نسبة الدين العام ،
عن المحافظة عمي استقرار مستوى األسعار بحيث يتراوح ، فضبل ً % 25 إلىإلى الناتج المحمي اإلجم
 . %5-3معدل التضخم ما بين 

  المتوسط وتحقيق % في 7تحقيق النمو االحتوائي المستدام من خبلل تحقيق االقتصاد معدل نمو نحو
من أىداف اإلستراتيجية أيًضا أن تكون مصر  ،ةم االقتصادية المختمفيلانمو متوازن إقميميا مقارنة باألق

العبًا في االقتصاد العالمي قادًرا عمى التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث يتضمن اليدف زيادة 
دولة في مجال األسواق  30ن أكبر مساىمة االقتصاد المصري في االقتصاد العالمي لتصب  مصر م

دول في مجال اإلصبلحات االقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون  10العالمية، ومن ضمن أفضل 
وفيما يتعمق  ،تسنوا 5االقتصادي والتنمية خبلل عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خبلل 

%، وزيادة مساىمو الصادرات  70 لىإبالتنافسية وتشمل زيادة مساىمو الخدمات في الناتج المحمي 
%من معدل النمو، والعمل عمى أن يصل صافي الميزان التجاري في الناتج المحمي  25نحو  إلى

في االقتصاد العالمي من خبلل  %، وكذلك العمل عمي جعل االقتصاد المصري العباً 4إلى  يلااإلجم
 دول إلىسنوات، وانضماميا  10خبلل  oecd أن تصب  مصر ضمن دول منظمة التعاون االقتصادي

BRICS خبلل خمس سنوات. 

  2030% بحمول عام 5 إلىكما تشمل الخطة توفير فرص عمل الئقة وخفض معدل البطالة ليصل 
مصاف الدول  إلىي لاومضاعفة معدالت اإلنتاج ، والوصول بنصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجم

 .ألف دوالر سنويا 7.8نصيب الفرد في حدود  ذات الدخل المتوسط المرتفع ، بحث يصل

 لعى ص  د ميور ااشلاف ة و كلاءة اامؤييات اايكوم ة فل ااخطة
 تشمل االنتياء من جمع بيانات خريطة مصر التنموية عمي نظام معمومات جغرافي في كافة القطاعات 

في وضع الموازنة بحمول ة مشاركة المحميات و المواطنين آليتنفيذ ، و االنتياء من 2016بحمول عام 
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% في 5% ، وتحقيق خفض سنوي بنسبة  15، و العمل عمي خفض الشكاوي بنسبة  2017عام 
 ًً .% سنويا0.5الباب الثاني والعمل عمي خفض الموازنة بنسبة 

دولة في  30في مؤشر الفساد و من أفضل  دولة عالمياً  20قل أوالعمل عمي تقدم ترتيب مصر ضمن 
 .دولة في مجال غياب اليدر في اإلنفاق الحكومي 40سات ، ومن بين أفضل مجال كفاءة المؤس

  كما تتضمن خطة النيوض بالمؤسسات الحكومية تقديم خدمات مميزة مرتفعة الجودة باستخدام
وزيادة عدد  2020لكترونية بحمول إ% شيكات ومدفوعات 100 إلىب التكنولوجية والوصول يلااألس

وكذا  ،.%100بنسبة  لكترونياً إات الجديدة لتصب  كافة الخدمات مقدمو الخدمات المقدمة من القنو 
وضع نظام رقابي حكومي محكم بوضوح وشفافية عبر صدور قانون تنظيم اإلفصاح و تداول 

رفع ترتيب مصر  إلىما تقوم بو الحكومة ، إضافة  ىة لتمقي آراء المواطنين عمإلىالمعمومات، وخمق 
 .دولة في مجال غياب المدفوعات غير الرسمية والرشاوى 20كأفضل 

  ااجت ع م
 :تضمنت الخطة عدة محاور في مقدمتيا

  إعادة ىيكمة وصياغة التعميم قبل الجامعي من خبلل إنشاء المجمس الوطني لمتعميم وتفعيل دوره ليتولى
ضوء الرؤية الوطنية لمتعميم واألىداف مسئولية وضع وتطوير سياسات التعميم في مصر في 

  .االعتماد وأكاديمية المعمم تابعين ليان تكون ىيئة ضمان جودة التعميم و ستراتيجية لمدولة عمى ألا

   دولة في مؤشر جودة  30تحسين القدرة التنافسية لمنظومة التعميم المصرية، عبر تصنيفيا كأفضل
دولة  20م التعميمي، ومن أفضل في مؤشر جودة النظادولة  30، ومن أفضل WEF التعميم األساسي

 . إتاحة التعميم األساسي في

 واالنتياء من وضع 7الصفر االفتراضي  إلىمحو األمية اليجائية و الرقمية لتصل  ىالعمل عم ، %
 .2015إطار وطني لممؤىبلت في مصر بنياية العام الجاري 

 سنوات من  6-0األطفال في المراحل العمرية  وكذلك تضمنت الخطة إتاحة رياض األطفال وتمكين
 إلىسنة لتصل  6-4ميارات التعميم المبكر عن طريق رفع نسبة القيد العام في مرحمة رياض األطفال 

% وتضمين كل األطفال في تمك المرحمة العمرية في مراحل التعميم التمييدي قبل المدرسي في 80
عداد برامج تربوية لمفئة العمرية  2030إطار مؤسسي ومناىج معمنو بحمول عام  سنوات  3-0، وا 

تشتمل الخطة عمي عدة محاور ومنيا : تطوير نظم  ، لىاوفيما يخص التعميم الع ،2016بحمول عام 
التقويم واالمتحانات من خبلل إقرار نظام قبول بالجامعات الحكومية مرتبط باحتياجات سوق العمل 

مكون واحد فقط وىو )الثانوية العامة( ولكن عمي قدرات بحيث ال يعتمد عمى  2016بنياية عام 
ومتوافقة تطوير مناىج الجامعات لتكون أكثر تطورا ً  ،ةالطبلب كما تقيسيا اختبارات القطاعات المختمف

 .2016بنياية عام  مع المناىج المعترف بيا دولياً 
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  لتتواكب مع المناىج الجديدة المقترح وعن التعميم الفني، سترتفع نسبة الورش المحدثة بالمدارس الفنية
، وكذلك إقرار منظومة جديدة تسم  بالتحاق طبلب القطاع بالتعميم فوق  2018تطبيقيا بنياية عام 

في نفس مجاالت الدراسة حتى درجات البكالوريوس والماجستير في مجال  إلىالمتوسط و التعميم الع
عميم لكل طفل في مصر في إطار متوسط الزيادة العمل عمي إتاحة الت ،الدراسة الفنية المتخصصة
% ونسبة 100مميون طفل في السنة بحيث يصل معدل االستيعاب الصافي  2السكانية المتوقع بمعدل 

 .%98يالقيد الصافي بالتعميم األساس

 اىااا  بااجت ع م الرجتقاء
معتمدة مرتين عمى األقل  إلىالتعميم الع، أن تكون جميع مؤسسات إلىوفيما يتعمق بمحور االرتقاء بالتعميم الع

جامعات عمي  10، ووجود ودولياً  من الييئة القومية لضمان الجودة و االعتماد محمياً  2030قبل حمول عام 
جامعة في مصر كأفضل جامعات أفريقيا  40جامعة عمي مستوي العالم ووجود  500األقل في مؤشر أفضل 

في األبحاث العممية المنشورة في الدوريات  إلىمؤسسة تعميم ع 20أفضلن تحتل الجامعات المصرية أ، و  2018
إقرار منظومة لتمويل الطبلب وتطبيقيا بحث ال يحرم طالب من الدراسة  ىالعمل عم ،2020المعترف بيا عام 
 ىسنوات حت 3مرة كل  إلىومضاعفة تمويل الحكومة لمتعميم الع ،ية وذلك بحمول العام الجار إلىال يممك القدرة الم

قرار نظام يسم  بالمرونة في عدد سنوات التعميم الع 2023عام  حسب االحتياج التخصصي بحول عام  إلىوا 
تدويل الجامعات المصرية من خبلل رفع معدل عدد الطبلب الوافدين في الجامعات  ىل عمكذلك العمو  ،2016

الرسائل والبرامج التعميمية وذلك عمي المستوى  ىالمشرفين عمين أساتذة الجامعات و المصرية وزيادة نسبة التبادل ب
 .اإلقميمي والدولي

 :أهمهاأهداف6علىويشتمل : ةااصي

القتصادية، من خبلل من أجل زيادة الرفاىية ودفع التنمية ا تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافاً  .1
رأسيا : تمديد سنوات الحياة الصحية بحيث يمكن لمجميع التمتع بحالة من الرفاىية  ىعدة خطوات عم

 البدنية والعقمية واالجتماعية حتى سن التاسعة والسبعون.

% وخفض 50سنوات بنسبة  5خفض معدل وفيات أطفال حديثي الوالدة والرضع واألطفال حتى سن الة .2
ى إنياء كل أشكال سوء التغذية في مصر وتمبية %، والعمل عم60معدالت وفيات األميات بنسبة 

قل أاالحتياجات الغذائية لمفئات األكثر تعرًضا لممخاطر خاصة فيما يتعمق بالتقزم واليزال بين األطفال 
 .من خمس سنوات

الناتج المحمي، وتطوير  إلى% من إجم5 إلىالصحة  ىالوصول باإلنفاق الحكومي عم ىالعمل عم .3
% بين األطفال حديثي 1قل من أ إلى  من خبلل خفض انتشار التياب الكبدبرامج الصحة العامة 

% من السكان، وخفض ثمث الوفيات المبكرة التي تنتج 1 إلىالوالدة، وخفض انتشار التياب الكبد سي 
الحد  ىعن العمل عم عن أمراض القمب والسرطان والسكري وأمراض الجياز التنفسي المزمنة، فضبلً 

 .%25ارتفاع ضغط الدم بنسبة من انتشار مرض 



  23 
 مجمة عجمان لمدراسات والبحوث المجمد الثامن عشر ،العدد الثاني

 ىعم %، والقضاء نيائياً 20قل من أفأكثر إلى  15خفض استخدام التبغ بين األشخاص من سن  .4
 .ظاىرة اإلدمان

كما تشكل خطة تطوير قطاع الخدمات الطبية، تطوير برامج الصحة عبر خفض الوفيات و اإلصابات  .5
الطرق و الدفع  ىاإلسعافية عمدد النقاط النصف من خبلل زيادة ع إلىالناجمة عن حوادث الطرق 

بأعداد كبيرة من سيارات اإلسعاف وخدمة اإلسعاف الطائر، والقضاء عمى اإلمراض االستوائية 
% لكل تطعيم في الجدول القومي وتوسيع نطاق جدول التطعيم 100الميممة، وضمان تغطية بنسبة 
 .ة من مرض شمل األطفالإلىالقومي، والحفاظ عمي مصر خ

من خبلل اشتراط االعتماد  ،وتتضمن خطة تطوير الصحة أيضا ضمان جودة وسبلمة الخدمة الصحية .6
كشرط لمتعاقد مع المنشأة الصحية لقديم الخدمات الصحية لممواطنين، وخفض نسبة الوفيات لؤلميات 

% وخفض نسبة العدوى 50جروح العمميات بنسبة  ى% وخفض عدو 50منشات الصحية بنسبة دخل ال
 %50كتسبة من المستشفيات بنسبة الم

:أهمهاالثقافةلتطىيرأهداف6المحىريتضمن : اااقافة

من مجموع  % سنوياً 3اكتشاف موىوبين ونابغين من األطفال والشباب بمعدل ال يقل عن  ىالتأكيد عم .1
 .األطفال والشباب في كل أنحاء الجميورية وفي كافة المجاالت المتنوعة

زيادة عدد مراكز التميز التي تستوعب كافة الموىوبين في جميع المجاالت الثقافية كما تضمنت الخطة  .2
الكتشاف المواىب  % من الموازنة العامة لمدولة سنوياً 1وتخصيص  سنوياً  اً مركز  50و الفكرية بواقع 

 ، وزيادة عدد المكتبات العامة و نوادي المعمومات2020% عام  3لتصل إلى  عمى أن تزيد تدريجياً 
مكتبة عامة ونادي معمومات واحد عمى األقل  2030بالمدن والقرى واألحياء بحيث يتوفر بحمول عام 

 .بكل قرية

في مجاالت المواىب األكاديمية التي تساىم في رفع القدرة  زيادة عدد الموىوبين ورعايتيم سنوياً  .3
 . اتفي مختمف المحافظ ألف موىوب سنوياً  30اإلنتاجية لبلقتصاد المصري بنحو

ات تحويل الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية الشاممة لمصر ، تطرح الخطة زيادة فرص لىآوفيما يتعمق ب .4
شباب في مجال الصناعات التقميدية والتراثية بواقع ألف شاب وفتاة مالتدريب الحرفي وتنمية الميارات ل

باإلضافة إلى إنشاء اتحاد ، عاماً  15كل عام لمعمل في مجال الصناعة الحرفية و التراثية خبلل 
لمحرف التراثية يجمع المشتغمين بيذه الحرف ، والعمل عمي زيادة نسبة الصادرات الثقافية من منتجات 

 .% سنوياً 20الصناعات الثقافية بمعدل 

، زيادة عدد دور العرض السينمائي لمتناسب مع عدد السكان بواقع دار عرض لكل تضمن الخطة أيضاً  .5
في إطار التأكيد عمى أىمية الثقافة  % سنوياً 50وزيادة عدد األفبلم المنتجة بنسبة  آالف مواطن، 10
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مؤسسات الثقافية ، تتضمن فيما يتعمق بإعادة ىيكمة وتحديث ال.كأحد مصادر القوة الناعمة لمصر
اث تتبعيا إعادة ىيكمة وزارة الثقافة و وزارة الدولة لآلثار لتكونا وزارة واحدة لمثقافة و التر  ىالنص عم

كيانات مرنة قابمة لمتطور ومواكبة التغيرات يعمل بيا العدد المناسب لبلحتياجات الفعمية لمعمل بيا 
 .سنوات 5خبلل  تدريجياً 

تشكيل مجالس إدارة ومجالس أمناء لقطاعات الوزارة و ىيئاتيا ولمبيوت و المراكز الفنية والمتاحف و  .6
 .عمل ىذه المؤسسات من غير العاممين بالوزارة المكتبات من الخبراء و الميتمين بمجال

ميمة تقويم السياسات الثقافية والحكم عمى  ىعمى لمثقافة إلى كيان مستقل يتولوتحويل المجمس األ
 .أدائيا وتوجيو ىذا األداء

من  الخاص ببناء منظومة معموماتية دقيقة وشاممة عن الواقع الثقافي المصري الراىن، عن طريق عدد أما اليدف
 جتمع وسماحو لمحرية في االعتقاداحترام الم ىسنوي لمحرية الثقافية يعكس مد الخطوات أىميا: صدور مؤشر

التفكير و التعبير ، وصدور مؤشر سنوي لمتمكين اإلبداعي يعكس بيانات واضحة عن معدالت و نسب تشجيع و 
متحديث المستمر تضم المبدعين في كل وجود قاعدة بيانات قابمة ل.المجتمع لمجميع لمتعبير بطريقة مبتكرة

صدار تقرير سنوي عن الحالة الثقافية يشمل الخدمات والصناعات الثقافية والعمل  المجاالت الثقافية والفنية وا 
 .الثقافي بصفة عامة

 ااجتنم ة اا مران ة
 يشمل وضع خريطة قوية تجسد رؤية قومية مستقبمية لمصر تتبناىا الدولة ممثمة في الجميورية 

، 2015والبرلمان بغض النظر عن أي اتجاه سياسي بعينو ، ووضع تشريع عمراني لمصر بنياية عام 
نشاء مفوضية تتبع رئاسة الجميورية ومجمس الشعب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة ،  وا 

ناطق العمرانية لتنمية الم ىدينة مرتبطة بالرؤية القومية تسعووضع رؤية إقميمية ومحمية لكل إقميم وم
نياء جميع المخططات العمرانية واستعماالت األراضي لجميع األق م والمحافظات والمدن إلىالقائمة وا 

 .2017والمناطق االستثمارية الخاصة بنياية عام 

 م والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبمية، والعمل عمي إلىكما يتضمن المحور إعادة تقسيم األق
لىالعمرانية من خبلل زيادة مساحة العمران في مصر بحو مضاعفة المساحة  % من مساحتيا الكمية 5 ا 

عادة توزيع السكان عمى مساحة  2030حتى عام  والبيانات الديموجرافية في سياسة التنمية العمرانية، وا 
خريطة عمرانية في إطار رؤية قومية مرنة حتى نياية  ىمن خبلل تحديد مناطق التنمية عم األرض

 .2015 عام

  مميون 7.5وكذلك الوصول إلى حمول جذرية لتنمية المناطق العشوائية الصالحة لمتنمية عبر إنشاء
حل  ىاص والتعاون األىمي، والتأكيد عمبواسطة القطاع الحكومي والخ 2030وحدة سكنية نياية 

 .2030مشكمة العشوائيات بصفة نيائية عام 
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 ااداخع ة ااي اية
 ة من ممثمين إلىترسيخ سيادة القانون عبر إنشاء مفوضية عميا لمعدالة االنتق ىنصت الخطة العمل عم

تطبيق المراحل المختمفة لمعدالة من  ىية وتنفيذية ومجتمع مدني تعكف عملقطاعات قضائية وسياس
صبلح المؤسسات ولجان الحقيقة، وكذلك إقرار وتطبيق قانون استقبلل  مبلحقة قضائية وجبر الضرر وا 

 .القضاء

  إقرار مبادئ حقوق اإلنسان من خبلل إصدار قانون موحد لدور العبادة وتمكين الشباب والمرأة وباقي
، وسن تشريعات لممظاىرات والتجمعات بعد حوار مجتمعي جاد ومتعمق وفي الفئات الميمشة سياسياً 

حقوق ظل خبرات مقارنة وااللتزام بنصوص الدستور المصري وبما ورد في العيدين الدوليين ال
 ،ةة لمكافحة التميز بأشكالو المختمفإلىإنشاء  إلىاالقتصادية والسياسية واالجتماعية والمدنية، باإلضافة 

دعم البلمركزية وتمكين المجتمع المحمي في صنع واتخاذ القرار من خبلل إقرار وتطبيق قانون الحكم و 
 ءلةيا المحمية في إطار المساتمعاتالمحمي بما يمكن الوحدات المحمية من إدارة ال مركزية لمج

قرار قانون جديد لممجتمع المدني والجمعيات األىمية يحررىا من قيود الجياز ا ،والشفافية لتنفيذي وال وا 
 .لمقضاء ىيجعل سمطان عمييا سو 

 خطة اا مل اامقجترية

والغرض  ،خطة العمل ىي الوثيقة التي تسرد ما ىي الخطوات التي يجب اتخاذىا من أجل تحقيق ىدف محدد
 ،من خطة العمل ىو لتوضي  ما ىي الموارد المطموبة لموصول إلى اليدف، ووضع جدول زمني لحين االنتياء

 وتحديد ما ىو المطموب من الموارد لتمك الميام المحددة.

تحول الرؤية إلى واقع ممموس، وزيادة الكفاءة وتصف خطة العمل لويمكن وضع خطة عمل تساعد عمى التغيير 
ف ومتى سيتم اتخاذ قة التي سوف تفي المؤسسة أىدافيا من خبلل خطوات العمل المفصمة التي تصف كيالطري

 ىذه الخطوات. 

 قائم عمي إيديولوجية الديمقراطية االجتماعية. ،نحو مجتمع رفاه اجتماعي: اارؤ ة

 مبادئ المساواة والحرية والعدالة االجتماعية. ىالمجتمع المصري يقوم عمااريااة: 

 الهداف اإليجتراجت ا ة

 تحقيق العدالة االجتماعية. .1
 تحقيق التنمية اإلنسانية. .2
 تحقيق التضامن االجتماعي. .3
 تحسين نوعية الحياة. .4
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 ت واإلاراءات ااآلا

تشريعات قانونية تضمن تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية اإلنسانية والضمان االجتماعي وتحسن  .1
 نوعية حياة المواطنون.

 ثقافة الديمقراطية االجتماعية من خبلل وسائل اإلعبلم المرئية والمسموعة والمقروءة.نشر  .2
 تنمية الوعي السياسي لممواطنين من خبلل الندوات التثقيفية واإلعبلنات التوعوية. .3
توسيع دائرة المشاركة السياسية وتيسير العواقب أمام الفئات الضعيفة وتمكينيا من المشاركة الحقيقية  .4

 عمية.والف
تاحة الفرص أمام الجميع ،القضاء عمي التمييز بكل أشكالو .5 تمك  ىمن خبلل تيسير الحصول عم ،وا 

 الفرص.
 من تعميم وصحة وسكن وخدمات أساسية. ،توفير الرعاية الشاممة لمجميع .6
 من خبلل تعظيم دور الجيات الرقابية والمجان الشعبية. ،محاربة الفساد بكل أنواعو .7
 مقضايا االجتماعية وسياسات الرعاية االجتماعية.إعطاء األولوية ل .8
 شراكة الدولة مع منظمات المجتمع المدني في تحقيق أىدافيا وتنفيذ سياسات الرعاية االجتماعية. .9

 اامشاركون فل ااجتنل ذ

 مؤسسات الدولة بمختمف تخصصاتيا. .1
 منظمات المجتمع المدني. .2
 مجمس النواب. .3
 المواطنون. .4

 اموارد اا زمةا

 تنظيمية.موارد  .1
 موارد تكنولوجية. .2
 موارد بشرية. .3
 خطة زمنية. .4

 اجتغ  رات اامجتوق ةا

 مجتمع ذو رؤية ثقافية واعية. .1
 مجتمع مشاركا سياسيا. .2
 تنمية الوالء واالنتماء. .3
 تنمية قيم المواطنة. .4
 انتشار التكافل االجتماعي. .5
 توازن القوي االجتماعية. .6
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 اامخراات اانهائ ة 
 تحقيق العدالة االجتماعية.  .1
 تحقيق التنمية اإلنسانية. .2
 تحقيق التضامن االجتماعي. .3
 تحسين نوعية الحياة. .4
 تحقيق الرفاه االجتماعي  .5

 خطة العمل لتحقيق الديمقراطية االجتماعية يوض جدول يوض  خطة العمل لتحقيق الديمقراطية االجتماعية:  3جدول 

 تحسين نوعية الحياة التضامن االجتماعي التنمية االنسانية االجتماعيةالعدالة  المخرج المتوقع
 سنة 15إلى  10من  سنوات 5إلى  2من  سنوات 10إلى  5من  سنة 15إلى  10من  الخطة الزمنية
الدولة ومنظمات المجتمع  الدولة الدولة ومنظمات المجتمع المدني مسئول التنفيذ

 المدني
 الدولة والشعب

المخطط ادوار 
 االجتماعي

-الممكن-المعالج-الفني المنمي-الممكن-الخبير المنمي-الممكن-الخبير–الفني 
 المنمي

 المنمي-الفني

-الضغط-التنمية-الثورة-الصراع االستراتيجية
 القوة

القوة -القوة-التنمية-الصراع
 السياسية

 التنمية الضغط

 االتجاه المؤسسي االتجاه المؤسسي االتجاه المؤسسي االتجاه المؤسسي االتجاه التخطيطي

توفير الخدمات االجتماعية لجميع  .1 األىداف الفرعية
 المواطنين دون تمييز.

عدم احتكار فئات معينة في المجتمع .2
 لمفرص المتاحة.

 توافر عدالة الدخول بين جميع العاممين. .3
تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في  .4

 الحقوق والواجبات.
 الجميع سواء إمام القانون. .5
شروط الحصول عمي الخدمات ميسرة  .6

 أمام الجميع.
لمجميع الحق في الرعاية االجتماعية ببل  .7

 استثناء.
تعطي الدولة األولوية في االىتمام  .8

 بالفقراء.
 

 احترام كرامة اإلنسان..1
 احترام خصوصية اإلنسان..2
 حظر انتياك الحريات والحقوق..3 
التزام الدولة بمسؤوليتيا االجتماعية .4

 لتوفير الرعاية المتكاممة.
يحظر انتياك الحريات العامة .5

والخاصة ألي مواطن في إطار من 
 المشروعية.

 يجرم االتجار بالبشر..6
 توفير األمن واألمان. .7
 .توفير الخدمات األساسية.8

 توفير الدعم لمستحقيو..1
 األولوية لمفئات الضعيفة..2
تيسير حصول المسنين  .3

 لمعاشاتيم.
 تمكين الفئات الخاصة..4
 تمبية المتطمبات الحرجة..5
تيسير طرق تقديم الخدمات .6

 االجتماعية.
التنسيق والتشبيك والشراكة مع .7

المؤسسات الخدمية التابعة 
لمنظمات المجتمع المدني وتوظيف 
مواردىا لخدمة الفقراء والمستحقين 

الخدمات أو وضمان عدم تضارب 
 اقتصارىا عمي أشخاص بأعينيم

 

إشباع الحاجات األساسية .1
 لئلنسان.

 توفير الخدمات الترفييية..2
رفع المستوي االقتصادي .3

 لممواطنين.
تيسير التعامبلت مع مراكز .4

 الخدمات الحكومية.
 االىتمام بالمرافق العامة..5
 توفير المواصبلت العامة..6
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 مؤسسات المجتمع ودورها في التثقيف الوقفي 
Community institutions and their role in endowment culture  

 *أ.د.ضياء الدين محمد مطاوع
 ملخص

 التربكية في تأسيساستيدؼ البحث تقييـ فاعمية أدكار المؤسسات 
ثقافة كقفية فى المجتمع السعكدم، كذلؾ باستخداـ مصفكفة تقكيمية  

 ألدكارىا . كتـ استخداـ المنيج الكصفى التحميمي، حيث ركجعت 
 األدبيات ذات العالقة الستنباط المقكمات التأسيسية لمثقافة الكقفية، 

 كية في ثـ صممت مصفكفة تقكيمية لفاعمية أدكار المؤسسات الترب
 تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا. ككزعت استبانة تقييمية ألدكار 

( فردا بالمنطقة الغربية في السعكدية؛ 40المؤسسات التربكية عمى )
( كرش عمؿ بأكاديمية دلة لمعمؿ 5كنكقشت استجابات العينة في )

كأظيرت النتائج أف المحصمة التقييمية ألدكار التطكعي في جدةػ. 
%( 54.8في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا كانت نسبتيا ) المؤسسات

 مما يعكس محدكدية قياميا بأدكارىا التثقيفية. كحصمت مؤسسات 
%(، تمتيا الييئات الدينية في 68.9التعميـ عمى أعمى تقييـ بنسبة )

%(، ثـ جاءت األسرة في المرتبة الثالثة 64.3المرتبة الثانية بنسبة )
كسائؿ اإلعالـ  في المرتبة الرابعة بنسبة  %(، ثـ60.1بنسبة )

%(، ثـ الييئات التشريعية كاألمنية في المرتبة الخامسة بنسبة 52.6)
 %(، ثـ الييئات االجتماعية كالرياضية في المرتبة السادسة 50.4)

 %(، كجاءت الييئات الصحية في المرتبة السابعة 44بنسبة )
 ث بعدد مف التكصيات %(.  كاختتـ البح43.5كاألخيرة بنسبة )

 لتفعيؿ أدكار مؤسسات المجتمع في مجاالت التثقيؼ، كبعض 
 الدراسات المستقبمية المقترحة في  ىذا المجاؿ .

 مؤسسة؛ مجتمع؛ دكر؛ ثقافة؛ كقؼ؛ تقكيـ.المفتاحية:  الكممات 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to evaluate the effectiveness of 

the roles of educational institutions in establishing a 

waqf culture in 

 Saudi society, using an evaluation matrix for their 

roles. 

 The descriptive and analytical approach was used, 

where 

 the relevant literature was reviewed to devise 

 the foundational elements of the endowment culture, 

 and a evaluating matrix was designed for the 

effectiveness of the roles of educational institutions 

in establishing 

 and disseminating the endowment culture. An 

evaluation questionnaire for the roles of educational 

institutions was distributed to (40) individuals in the 

western region of Saudi Arabia; sample responses 

were discussed in (5) workshops at Dallah Academy 

for Voluntary Work in Jeddah.The results showed 

that the evaluation outcome of the institutions ’roles 

in establishing and spreading endowment culture was 

54.8%, which reflects the limited performance of its 

educational roles. Educational institutions received 

the highest rating (68.9%), followed by religious 

bodies in second rank with a percentage of (64.3%), 

then the family came in third place with (60.1%), 

then the media ranked fourth with a rate of (52.6%), 

then the bodies Legislative and security ranks fifth 

(50.4%), then social and sporting organizations 

ranked sixth (44%), and health agencies ranked 

seventh and last (43.5%).The research concluded 

with a number of recommendations to activate the 

roles of community institutions in the areas of 

education, and some proposed future studies in this 

field. 

Key words: institution, society, role, culture, 

endowment, evaluatio 
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 مقدمة
قيكليكا قىٍكالن سىًديدنا  ييٍصًمٍح يا {الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف  نيكا اتَّقيكا المَّوى كى أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ا ٍف ييًطًع المَّوى كىرىسيكلىوي فىقىٍد فازى فىٍكزنا عىًظيمن مى ـٍ كى ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـٍ كى ـٍ أىٍعمالىكي  ، كبعد:]71-70:األحزاب[ .}(لىكي

تحقؽ لمكاقؼ كألفراد المجتمع غايات اإلسالـ المتميزة، فيك عمؿ تعبدم، كعمؿ  فييعد الكقؼ مف األعماؿ التطكعية التي
اجتماعي، كتيعد ىذه المفاىيـ في حقيقتيا مف المرتكزات األساسية لمعممية التنمكية التي يحث  اإلسالـ عمييا لتحقيؽ مجمكعة 

 .(1)(1997مف القيـ اإليمانية )مشيكر، 
رض مف الكقؼ ىك إيجاد مكارد مالية ثابتة كدائمة، لتمبية حاجات المجتمع الدينية، أف الغ (2)ق(1438كأكضح العقال )

كالصحية، كالتعميمية، كاالجتماعية، كغيرىا، كترسيخ قيـ التضامف كالتكافؿ بيف أفراد المجتمع. كمف أبرز جكانب الكقؼ عمى 
نشاء المكتبات، كتكفير الكتب  بمراحميا المختمفة، فمو دكر كبير في المجاؿ التعميمي تمكيؿ المدارس  تمكيؿ الكميات كالمعاىد، كا 

كنشر التعميـ. كامتدت خدمات الكقؼ كتطكرت لتشمؿ  اإلنفاؽ عمى الجامعات العريقة، مثؿ: جامعة األزىر، كجامعة القركييف 
 .في فاس

كالمعاىد  المدارس كالجامعات في فيـبتربية األجياؿ كتعميميـ كتثقي ىة  اإلسالمية مؤسسات تربكية تيعناهلل لألم يسَّر لقد
كىيئ ليا السبؿ كالكسائط التى يمكف مف خالليا أف تساىـ بفاعمية في تعميؽ كعي األفراد كالمجتمعات باألكقاؼ،  كالمساجد،

 كخدماتيا، .كمناشطيا الخدمية لممجتمع المسمـ. حيث تتنكع مجاالت الخدمات الكقفية لتشمؿ كافة مؤسسات المجتمع، كمنيا
المؤسسات التربكية. كالتى يمكف أف تقـك بأدكار فاعمة في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع،  كذلؾ مف خالؿ ما 

 تقدمو مف  برامج تعميمية، كمنابر دعكية، كدركس كدكرات عممية تثقيفية. 
براز جيكدىا مف مجتمع آلخر، حيث أشار   إلى أف األكقاؼ المصرية يتـ إدارتيا  (3)(2002عمر )كتتبايف العناية باألكقاؼ كا 

بإشراؼ الدكلة، مما جعؿ مؤسسة األكقاؼ )المصرية( مؤسسة ذات طابع خاص، لككنيا تناظر المشركعات االقتصادية العامة، 
األعماؿ كال تمثؿ المشركعات االجتماعية البحتة، بؿ كسط بينيما. حيث تتكفر فييا أبعاد دينية كدنيكية، كىي خميط بيف إدارة 

 كاإلدارة العامة، كتيدؼ إلى تحقيؽ الربح مف استثمار أمكاليا، كما تقدمو مف خدمات مجانية.
أساليبان جديدة فكرية كعقمية إلدارة األكقاؼ، مف خالؿ ثالثة مباحث؛ تناكؿ المبحث األكؿ اإلدارة  (4)(2005الكبيسي )كعرض 

ستعانة بالخبراء المتخصصيف. أما المبحث الثاني فتناكؿ التقسيمات اإلدارية العممية ليا كفؽ رؤية "فريدريؾ تايمكر"، بغرض اال
الخبرات دكف  ىكما حددىا "ىنرم فايكؿ" لكظائؼ مدير األكقاؼ. كتناكؿ المبحث الثالث رؤية "ماكس كيبر" باالعتماد عم

 االلتزاـ بالمحددات البيركقراطية. 
كقاؼ في ىذا البناء الحضارم لألمة اإلسالمية؛ حيث حممت المساجد مشاعؿ إلى مساىمة األ (5)(2009البنا )كأشارت دراسة 

، مف خالؿ مراكز عممية كانت تابعة لألكقاؼ بالبصرة، كالككفة، كبغداد، كدمشؽ، كغربان  العمـ كالمعرفة لتقديميا إلى العالـ شرقان 
ندكنيسيا كغيرىا, مما يؤكد دكر األكقاؼ في بناء كحمب، ك القاىرة، كالقيركاف، كتكنس، كمراكش، كقرطبة، كاألندلس، كاليند  كا 

الشخصية المسممة. كقامت تمؾ المراكز بأداء رسالتيا إلى عامة الناس، حيث قدمت مختمؼ المعارؼ الضركرية كالتكميمية في 
ة التنمية، حمقات الدرس بجامع األزىر، كالجامع األمكم، كالجامعة المستنصرية، كجامع القيركاف كغيرىا، ، لدعـ مسير 

 كالمساىمة في تحقيؽ غاياتيا المجتمع المسمـ.
إلى أف شيكع اعتقاد خاطئ في بمداف مجمس التعاكف الخميجي؛مع بعض االستثناءات؛ حكؿ ككف  (6)ق(1430الطفيؿ )كأشار 

 األكقاؼ ليست سكل مصدر اقتصادم لتنمية المجتمعات اإلسالمية، مما يحد مف مكانتيا الصحيحة في تنمية المجتمع.
 -ف بف صالح الراجحي كعائمتو الخيريةالتى أجريت بالشراكة مع مؤسسة عبدالرحم - (7)(2012كتناكلت دراسة المينا )

عممية تمٌكف الكاقفيف مف كضع كقؼ ناجح كمميز ، حيث استعرضت طريقة الكقؼ، كالفرؽ بيف الكصية كالكقؼ، كطرؽ 
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 الحفاظ عمى الكقؼ، كأنكاع الماؿ المكقكؼ، كغيرىا مف المكضكعات  ذات العالقة بالكقؼ. 
في المؤتمر اإلسالمي لألكقاؼ، كذلؾ بتناكؿ لمحة تاريخية عف الكقؼ،  -ة""التجارب الكقفي (8)(2017الحقيؿ )كناقش 

كالتطػػكر الطبيعػي لألكقاؼ، كذمة الكقؼ كشخصيتو االعتبارية، ثـ المسار التاريخي ألكقاؼ مؤسسة الشيػػخ سميمػػاف بػػف 
ي، منيا: المساجد، كالمدارس، عبدالعزيز الراجحي.  كتـ استعراض مجمكعة مف أمثمة األكقاؼ عبر التاريخ اإلسالم

كالمستشفيات، كمأكل رجاؿ العمـ )الخانات(، كسقايات الماء، كالمكتبات، كاآلبار، كالقناطر، كالجسكر. كتـ تناكؿ الييكؿ العاـ 
مدارس تشمؿ: حمؽ تحفيظ القرآف الكريـ، كال يالتنظيمي لمؤسسة أكقاؼ الشيخ سميماف الراجحي،  كأنشطتيا الكقفية المتنكعة الت

كرياض األطفاؿ، كمكتبات المساجد، كمصادر المعرفة، كالبرامج العممية في المساجد، كبرامج العناية بذكم االحتياجات 
 الخاصة.
األكقاؼ كالتنمية التقنية، حيث أكضح كيفية تحقيؽ رسالة األكقاؼ عف طريؽ تفعيؿ خدماتيا في  (9)(2017اليزيدم )كتناكؿ 

العصر التقني، كاستعرض انعكاسيا عمى التطكير المؤسسي، كالحاجات المجتمعية لرسالة األكقاؼ. ثـ استعرض التكجو 
التطكير، كالتأثير، كمف ثـ الريادة كالنمذجة. كاختتـ  االستراتيجي لألكقاؼ عمى مدل سنكات عشر ، بدأ بالبناء ، ثـ النمك  ك 

التكجو االستراتيجي بأبرز المجاالت في أكقاؼ "نكرا المالحي" كذكر منيا: منصة المكاقع، كمنصة االستشارات،  كأنظمة مكارد 
 المنظمة، كمنصة التبرعات. 

اعات التعميمية، كالقطاعات الصحية، إلى جانب تمكيمو قياـ الكقؼ بأدكار رئيسة في تمكيؿ القط (10)ىػ(1439السدحاف )كأكد 
ا كعقالى كجسمنا. كما أشار إلى أف الدكر التمكيمي لمكقؼ لـ يقتصر عمى ذلؾ  مشركعات دعكية استيدفت بناء اإلنساف ركحن

خدمات األخرل. فحسب؛ بؿ ساىـ في دعـ المشركعات كاألنشطة االقتصادية، كالزراعية، كالصناعية، كالتجارية كغيرىا مف ال
كتميزت مساىمات الكقؼ عندما لـ تكف ىناؾ مخصصات مالية لمدكلة اإلسالمية محدد تكزيعيا عمى تمؾ القطاعات، حيث 
كانت أدكار الدكلة مقتصرة عمى المراقبة، كالتكجيو، كالحراسة، كالتأميف، كالدفاع. كلكف بعد ظيكر مفيـك الدكلة الحديثة؛ أمتدت 

طة االقتصادية، كالتمكيؿ،  كتضاءؿ دكر الكقؼ كمؤسسة إسالمية في تمكيؿ مشركعات التنمية في أدكارىا لدعـ األنش
المجتمعات اإلسالمية، حتى أصبح دكره محصكرنا في بناء المساجد، كالصرؼ عمييا، مما ساىـ في انحسار النظرة إلى الدكر 

 التنمكم لمكقؼ في المجتمعات اإلسالمية المعاصرة.
 وأسئمتو البحث مشكمة 

في ضكء ما تقدـ يتضح  تبايف نظرة المجتمع إلى الكقؼ كأدكاره التنمكية، كما يمكف أف يككف لممؤسسات التربكية في المجتمع 
كيؼ ىك: رئيس  في سؤاؿ  البحث الحالي تحددتمشكمة  مف أدكار فاعمة في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا، كمف ثـ فإف 

 التالية:  األسئمة ؟ كيتفرع ىذا السؤاؿ الرئيس إلى المجتمع في التثقيؼ الكقفيمؤسسات تقكيـ أدكار يمكف 
 ما المؤسسات التربكية الفاعمة في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع السعكدم؟  .1
 ما أدكار المؤسسات التربكية التأسيسية لمثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع السعكدم؟ .2
 التقكيمية ألدكار المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع السعكدم؟ما المصفكفة  .3
 ما فاعمية أدكار المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع السعكدم؟  .4

 أىداف البحث
بالمجتمع السعكدم في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية مف كية استيدؼ البحث تصميـ مصفكفة تقكيمية لفاعمية المؤسسات الترب

 منظكر تربكم،  كذلؾ سعيان إلى  تحقيؽ األىداؼ التالية:
 تحديد المؤسسات التربكية الفاعمة في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع السعكدم. .1
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 كنشرىا  في المجتمع السعكدم.تحديد أدكار المؤسسات التربكية التأسيسية لمثقافة الكقفية  .2
 تصميـ مصفكفة تقكيمية ألدكار المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع السعكدم. .3
 تقييـ فاعمية أدكار المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع السعكدم.  .4

 أىمية البحث
البحث في مساىمتو التقكيمة لفاعمية  المؤسسات التربكية في نشر  مقكمات الثقافة الكقفية في المجتمع السعكدم ، تتمثؿ أىمية 

 كذلؾ مف خالؿ ما يمي:
كنشرىا  المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفيةإفادة المسئكليف عف إدارة األكقاؼ بنتائج تقكيمية  لفاعمية  .1

 كالمجتمع في المممكة العربية السعكدية.عمى مستكل الفرد 
تكجيو أنظار المسؤكليف عف إدارة المؤسسات التربكية إلى العناية بنشر مقكمات الثقافة الكقفية مف خالؿ أنشطة  .2

 مؤسساتيـ، مما يستمـز تكاتؼ الجيكد لتطكير  الخطط كالبرامج لممؤسسات ذات العالقة بذلؾ فى المجتمع السعكدم. 
لفاعمية المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية، كذلؾ ثيف بمجاؿ الدراسات التقكيمية تبصير الباح .3

 باستخداـ مصفكفة تقكيمية مضبكطة عممينا في ىذا المجاؿ. 
مقكمات الثقافة الكقفية عمى المستكييف الفردم تقديـ مقترحات تحسينية لتفعيؿ أدكار  المؤسسات التربكية في تعزيز  .4

 .لمجتمعي في المممكة العربية السعكديةكا
 مسممات البحث  

تقدـ األكقاؼ العديد مف أكجو الدعـ كالمساندة لممؤسسات التربكية  في المممكة العربية السعكدية، مما لممساىمة  .1
 الفاعمة فى تنمية الفرد كالمجتمع.

في المجتمع السعكدم مسؤكلية  تقع عمى عاتؽ المسئكليف عف األكقاؼ، كالمسؤكليف عف المؤسسات التربكية .2
 مشتركة في تعزيز مقكمات الثقافة الكقفية، تعميؽ الكعي بيا عمى مستكل الفرد كالمجتمع.

ثمة حاجة إلى إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات التقكيمية ألدكار  المؤسسات التربكية في نشر  الكعي  .3
 لندرة الدراسات في ىذا المجاؿ.  بمقكمات الثقافة الكقفية في المجتمع السعكدم ، نظران 

يساىـ  نشر مقكمات الثقافة الكقفية في تحقيؽ المزيد مف التفاعؿ اإليجابي بيف األفراد مع  المؤسسات الكقفية،  .4
مما يترتب عميو تحسيف مستكل الخدمات المساندة كالداعمة التى تقدميا تمؾ المؤسسات لخدمة المجتمع 

 السعكدم.
 مصطمحات البحث 

 Evaluative Matrixمصفوفة تقويم  .1
بأنيا أحد النماذج التي أطمؽ عمييا عالـ الفمؾ "زكيكي" النمكذج المكرفكلجي، كىك نمكذج يعتمد في  Matrixتعرؼ المصفكفة 

جكىره عمى فكرة التصنيؼ المستعرض لمظكاىر في فئات متداخمة، كتشتمؿ عمى  جداكؿ مقسمة إلى خاليا لبياف العالقة بيف 
  .(Zweiky ,1957)(11)ة متغيرات عد

. أما التقكيـ مف المنظكر أك مستقيمان  قكيمان  بأنو تعديؿ الشيئ أك أزالة إعكجاجو، كجعمو  لغكيان Evaluation  كيعرؼ التقكيـ 
أدكات كقياسات التربكم؛ فيقصد بو العممية التي يمكف  مف خالليا التأكد مف تحقؽ األىداؼ التربكية المنشكدة، كذلؾ باستخداـ 

متعددة، كتقديـ بيانات كأدلة كافية عف الشيء المراد تقكيمو. كىك عممية تشخيصية كعالجية ككقائية، يقـك بيا الفرد أك 
 .(12)(2012الجماعة، لمعرفة مدم تحقؽ األىداؼ )ابك لبف، 

لى أعمدة رأسية كصفكؼ أفقية، في البحث الحالي بأنيا؛ جدكؿ مقسـ إ The Evaluative Matrixكتعرؼ مصفكفة التقكيـ 
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لبياف العالقات بيف متغيرات متفاعمة تؤثر في الظاىرة المدركسة، المتمثمة في نشر مقكمات الثقافة الكقفية، كالتى تتأثر بتفاعؿ 
مجمكعة مف العكامؿ الخارجية ممثمة عمى المحكر الرأسي لممصفكفة، كما تشمؿ متغيرات أخرل ممثمة عمى المحكر األفقى 

ممصفكفة  كتشمؿ أدكار مؤسسات المجتمع التربكية؛ كىي:  األسرة، كالمدرسة، ككسائؿ اإلعالـ، كالييئات الدينية، كالييئات ل
الصحية، كالييئات االجتماعية كالرياضية، كالييئات التشريعية كاألمنية.  حيث تتفاعؿ العكامؿ الخارجية مع العكامؿ كالمتغيرات 

كتيظير االستجابات التقكيمية خصائصو العمرية، كالعقمية المعرفية، كالميارية، كالنفسية، كالكجدانية(.  الداخمية الخاصة بالفرد )
 في تأسيس لكعى بمقكمات الثقافة الكقفيو كنشره في المجتمع السعكدم.       لممصفكفة حجـ الدكر  لكؿ مؤسسة أك ىيئة تربكية  

    Roles effectivenessفاعمية األدوار   .2
تعرؼ فاعمية األدكار  بمدل قياـ المؤسسات بأدكارىا في  تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا، كتقاس فاعمية األدكار إجرائيا  
بحساب متكسط استجابات األفراد عينة البحث عمى استبانة المصفكفة التقكيمية ألدكار المؤسسات التربكية في تأسيس الثقافة 

تـ إعدادىا في البحث الحالي  لتحقيؽ ىذا الغرض. كيفيد ذلؾ في تقديـ  يتمع السعكدم، كالتالكقفية كنشرىا بيف أفراد المج
المقترحات المناسبة لزيادة فاعمية أدكار تمؾ  المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع 

 السعكدم .   
     

  Pedagogical Organizationsالمؤسسات التربوية .3
يقصد بيا مجمكعة الييئات كالكيانات المؤسسية ذات األثر التربكم في المجتمع، كتشمؿ: األسرة، كالمؤسسات التعميمية، 
ككسائؿ اإلعالـ، كالييئات الدينية، كالييئات الصحية، كالييئات االجتماعية كالرياضية، كالييئات التشريعية كاألمنية، فجميعيا  

الكعي لدييـ باختالؼ خصائصيـ، كمستكياتيـ  لليا عالقة تأثيرية في مستكل كعى األفراد بالثقافة الكقفية، حيث يتبايف مستك 
 الفكرية كالعمرية.

  Waqf  (Endowment) Cultureالثقافة الوقفية  .4
السعكدم بالكقؼ كماىيتو، كأىدافو،  يقصد بيا المعارؼ كالميارات كاالتجاىات الالزمة لتأسيس الكعي لدم  أفراد المجتمع 

كأىميتو، كمجاالتو، كمصارفو، كخدماتو الداعمة لمعديد مف المجاالت الخدمية في المجتمع، كذلؾ مف خالؿ ما تقـك بو 
 المؤسسات التربكية مف أدكار تأسيسية ليذا الكعي كنشره   

 Pedagogical  Perspective المنظور التربوي  .5
، مف ذكم الخبرة الكظيفية كتربكيان  سكبي المؤسسات التربكية التعميمية كالدعكية المؤىميف تأىيالن شرعيان يقصد بو آراء من

كالميدانية ذات العالقة بالمناشط الكقفية، حيث يساعدىـ ذلؾ عمى تقييـ فاعمية أدكار  المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات 
 لسعكدم.الثقافة الكقفية كنشرىا بيف أفراد المجتمع ا

 حدود البحث
 إلتـز البحث الحدكد الجغرافية، كالمكضكعية، كالزمنية التالية:  

الحدكد الجغرافية: اقتصرت عمى مدينة جدة بالمنطقة الغربية في  المممكة العربية السعكدية، حيث طبؽ فييا  .1
 البحث. 

الحدكد المكضكعية: اقتصرت عممية التقكيـ الفاعمية لمؤسسات المجتمع السعكدم ذات األثر في  تأسيس الكعى  .2
 بالكقؼ كأىدافو، كأىميتو، كمجاالتو، كنشر ثقافتو بيف أفراد المجتمع. 

 -21/7مف الحدكد الزمنية لمبحث:  اقتصرت الحدكد الزمنية لمتطبيؽ الميدانية لمبحث عمى عينتو خالؿ الفترة  .3
 ق.3/8/1439
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 منيج البحث
حيث تمت مراجعة األدبيات ذات العالقة بمتغيرات  (13)ىػ(1437اتبع البحث المنيج الكصفي التحميمي )مطاكع كالخميفة، 

البحث الحالي، كشمؿ ذلؾ: التعريؼ بالكقؼ، كأىدافو، كأىميتو، كمجاالتو، كالمؤسسات التربكية ذات العالقة بتأسيس ثقافتو 
قافة الكقفية كنشرىا في المجتمع السعكدم. كتـ تصميـ مصفكفة تقكيمية لفاعمية المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الث

كنشرىا. كما أعدت استبانة لتقييـ أدكار المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا باستخداـ المصفكفة 
( كرش عمؿ نقاشية، نفذت في أكاديمية 5في اإلجابة عف االستبانة التقييمية  كذلؾ مف خالؿ ) ( تربكيان 40التقكيمية، كشارؾ )

 ىػ.3/8/1439 -29/7عي بجدة خالؿ الفترة مف دلة لمعمؿ التطك 
 إجراءات البحث 

 مر البحث بالمراحل والخطوات االجرائية التالية:
 مرحمة مراجعة األدبيات  .1

المسح المعمكماتي لألدبيات، كشممت : كتب، كدراسات، كتقارير؛ التى تناكلت مفيـك الكقؼ، كأىميتو، كمؤسسات المجتمع 
 التربكية ذات العالقة بتأسيس ثقافتو، كاألساليب التقكيمية لفاعمية أدكار تمؾ المؤسسات في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا. 

 تطبيقيا مرحمة إعداد األدوات وضبطيا و  .2
أعدت مصفكفة تقكيمية لفاعمية أدكار المؤسسات المجتمع السعكدم ذات األثر التربكم في تأسيس الثقافة الكقفية  .أ

 كنشرىا. 
أعدت استبانة تقكيمية لفاعمية أدكار المؤسسات التربكية في تأسيس ثقافة كقفية باستخداـ المصفكفة التقكيمية المقترحة،  .ب

 تربكييف حكؿ الدكر الكاقعي كالمأمكؿ لمؤسسات المجتمع،كذلؾ لتعرؼ آراء ال
 ( محكميف، كركعيت مالحظات التحكيـ.10تـ الضبط العممي لممصفكفة كاالستبانة بعرضيا عمى ) .ج

( تربكم مف 40( كرش عمؿ نقاشية، شارؾ فييا )5طبقت المصفكفة كاالستبانة التقكيمية ليا، حيث نكقشت خالؿ ) .د
( مف 5( مجمكعات عمؿ، شممت كؿ مجمكعة )8ي المنطقة الغربية، كقد تـ تقسيميـ إلى )مؤسسات متعددة ف

جريت مناقشة تحميمية تفاعمية لعناصر المصفكفة التقكيمية لفاعمية أدكار أالمشاركيف في تخصصات تربكية متنكعة، ك 
 مؤسسات المجتمع السعكدم في تأسيس ثقافة كقفية كنشرىا.

 وتحميميامرحمة رصدت النتائج  .3
 . نتائج استجابات العينة عمى االستبانة التقكيمية لفاعمية المؤسسات ترصد  .أ
 .(التكرارات، النسب المئكية، كالكزف النسبي، كالترتيب ) حممت النتائج إحصائيا باألساليب الكصفية .ب
 نكقشت النتائج  لإلجابة عف أسئمة البحث.  .ج

عداد تقريره .4  مرحمة  صياغة توصيات البحث، ومقترحاتو، وا 
 تمت صياغة تكصيات البحث في ضكء نتائجو. -أ
 أعدت مقترحات البحث كالدراسات المستقبمية المقترحة.   -ب

 أدبيات البحث
الحالي، كتتمثؿ في  تتضمف أدبيات البحث عددنا مف المباحث التنظيرية كالتصنيفية لألدبيات  ذات العالقة  بمتغيرات البحث

ثالثة محاكر، حيث يتناكؿ المحكر األكؿ األدبيات التى تناكلت المقكمات التأسيسية لمثقافة الكقفية كدكر المؤسسات التربكية 
فييا، كيتناكؿ المحكر الثاني المؤسسات التربكية كتأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا، أما المحكر الثالث فيتناكؿ التكجيات 

 تربكية لتفعيؿ التجارب كالمناشط الكقفية كتقكيميا مف منظكر تربكم.  ال
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 المقومات التأسيسية لمثقافة الوقفية ودور المؤسسات التربوية فييا 
أظيرت المراجعة المسحية لألدبيات ندرة ما تناكؿ منيا المقكمات التأسيسية لمثقافة الكقفية، كدكر المؤسسات التربكية فييا، 

ـ اإلفادة مف بعض األدبيات السابقة التى تطرقت إلى ىذا المجاؿ، كمنيا : الكقؼ كدكره في الحضارة اإلسالمية إال أنو ت
، كأثر الكقؼ في تنمية المجتمع المنشكرة، كالكقؼ كدكره في مكافحة Http: //www.irshad.gov.sdكآفاؽ المستقبؿ 

، كدراسة تجربة األكقاؼ في المممكة http: //www.badlah.comالفقر، كالزكاة كالكقؼ أداتاف لتمكيؿ األنشطة الخيرية
التخفيؼ مف حدة الفقر، كالكقؼ كالتنمية، ككالية  فيالعربية السعكدية، كتجربة جميكرية مصر العربية حكؿ دكر الكقؼ 

الدكلة عمى الكقؼ )المشكالت... كالحمكؿ(، كالصيغ التنمكية كالرؤل المستقبمية لألكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية،  كأثر 
نك العامة لألكقاؼ )األما (47)(2000)السعد كالعمرم،( 44)(1404)السيد،الصناديؽ الكقفية الككيتية في دفع عجمة التنمية.

 ليذه األدبيات في المحاكر التالية:  يكفيما يمي بياف تكضيح (46)(2007)البك عمي( 45)(2005
 أوال: ماىية الألوقاف وعالقتيا الفاعمة  في المجتمع

الفقياء اإلصطالحية لمكقؼ مف حيث الصياغة، كالمتقاربة مف حيث المعني. فمف ذلؾ  إلى تعريفات  (14)(2000غانـ )أشار
قطع التصرؼ في رقبة العيف التي يدـك االنتفاع بيا، كصرؼ المنفعة لجية   ما قالو ابف حجر في فتح البارم: الكقؼ عبارة عف

ا فرعيِّا داخؿ النسؽ االجتماعي اإلسالمي ” لنظاـ الكقؼ“كتبمكرت شخصية متميزة  مف جيات الخير ابتداءن كانتياءن  باعتباره نظامن
ا-العاـ، كاتسـ  بأنو نظاـ شديد االرتباط بمختمؼ جكانب الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية، إلى جانب  -دكمن

ىك مف األبكاب الثابتة في جميع ” باب الكقؼ“عمؽ ارتباطو بالجكانب الركحية، كاألخالقية، كحتى اإلبداعية. كالمالحظ أف 
مصادر الفقو اإلسالمي بجميع مذاىبو. كبذؿ الفقياء جيكدان كبيرة لكضع أصكؿ البناء المؤسسي لنظاـ الكقؼ عمى النحك الذم 

ي العاـ. يحافظ عمى حرمتو، كيضمف لو استمرار النمك كالعطاء المذيف يكفالف تحقيؽ الغاية منو في خدمة الترقي االجتماع
 كتتمخص تمؾ األصكؿ في ثالثة مبادئ كبرل، ىي:

كيتـ التعبير عنيا في الكثيقة الكقفية في صكرة مجمكعة مف الشركط، تحدد كيفية إدارة أعياف الكقؼ،  :احتراـ إرادة الكاقؼ . أ 
كط الكاقؼ"، كقد االستحقاؽ مف ىذا الريع، كيطمؽ عمى تمؾ الشركط في جممتيا اصطالح "شر   كتقسيـ ريعو، كجيات

 .في لزكمو، ككجكب العمؿ بو الفقياء عمييا صفة اإللزاـ الشػرعي فقالكا: إف "شرط الكاقؼ" قد نص الشارع  أضفى
حيث قرر الفقياء أف الكالية العامة عمى األكقاؼ ىي مف  :اختصاص السمطة القضائية بالكالية العامة عمى األكقاؼ . ب

دكف غيرىا مف سمطات الدكلة، كتشمؿ ىذه الكالية: كالية النظر الحسبي، أك ما يسمى  اختصاص السمطة القضائية كحدىا،
كبقاء  .باالختصاص الكالئي، ككالية الفصؿ في النزاعات الخاصة بمسائؿ األكقاؼ، أك ما يسمى باالختصاص القضائي

تو كاستقراره كفعاليتو، كبالتالي نظاـ الكقؼ تحت االختصاص الكالئي لمسمطة القضائية كاف أحد عناصر ضماف استقاللي
 . إخراج الكقؼ مف تحت مظمتو يضعؼ استقالليتو، كيحد مف فاعميتو فإف

أف الكقؼ  –لدل جميع المذاىب الفقيية  –كيستفاد مف أحكاـ فقو الكقؼ كتشريعاتو : تمتع الكقؼ بالشخصية االعتبارية .جػ 
ى انعقد بإرادة صحيحة صادرة مف ذم أىمية فيما يممكو، كمتى كاف يصبح محالن الكتساب الحقكؽ، ك تحمؿ االلتزامات؛ مت

متجيان لتحقيؽ غرض مشركع مف أغراض البر، كالمنافع العامة أك الخاصة. كينطبؽ ذلؾ عمى أعياف الكقؼ، كعمى 
قرار الشخصية االعتبارية لمكقؼ بمثاب ة ضمانة المؤسسات كالمشركعات التي تنشأ تحقيقان ألغراض الكاقؼ كشركطو. كا 

كتضاؼ إلييما لممحافظة عمى استقالليتو، كاستمراريتو كفعاليتو في آف كاحد؛   تشريعية كقانكنية تدعـ الضمانتيف السابقتيف،
كذلؾ ألف كجكد ذمة مستقمة لمكقؼ ال تنيدـ بمكت الكاقؼ، كمف ثـ؛ فمف الصعب جدِّا إقداـ السمطات عمى إدماج أمكاؿ 

  .الحككمية، أك إخراجيا عف إطارىا الشرعي كالكظيفي الذم أنشئت مف أجموالكقؼ كمؤسساتو في اإلدارة 
إلى أف الصيغ الكقفية استمرت في ثبات نسي إلى حد كبير، مؤدية بذلؾ إلى انحصارىا في  (10)ىػ(1439السدحاف )كأشار 

اع كبير مف المسمميف. كمجاالت ضيقة. كترتب عمى ذلؾ تككيف صكرة ذىنية سمبية عف الكقؼ  لدل قط مصارؼ محدكدة،
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لتكسيع دائرتو،  كبياف تنكعيا، كعدـ انحصارىا  ميمان  كمف ثـ؛ فإف تصكيب ىذا التصكر الضيؽ لمصارؼ الكقؼ أصبح مطمبان 
حيث  .في أكجو قميمية محددة، بؿ كتجاكزىا الزمف؛ لتنطمؽ إلى آفاؽ أكسع كأرحب في المجتمع، لسد احتياجاتو، كتمبية متطمباتو

د ىك أكؿ عمؿ كقفي عنيت بو الدكلة اإلسالمية، ثـ تطكر األمر بالكقؼ حتى صار مككننا مف مككنات النشاط كاف المسج
 االجتماعى في المجتمع المسمـ، ثـ تكسعت مناشطو كتطبيقاتو بعد ذلؾ. 

فاعمية نظاـ الكقؼ في تكثيؽ التضامف بيف المجتمع كالدكلة في دكؿ الخميج العربي، حيث أكضح أف  (14)(2000غانـ )كتناكؿ 
-، كالمراد منيا ىك استدامة الثكاب، كالقرب مف اهلل -أم مستمرة -” صدقة جارية“"الكقؼ" في أصؿ كضعو الشرعي ىك 

كلنظاـ الكقؼ  .العامة عمى اختالؼ أنكاعيا، كتعٌدد مجاالتياعف طريؽ دكاـ اإلنفاؽ في كجكه البر، كالخيرات، كالمنافع  -تعالى
مكانيات تجديده، كتطكره. كيتمحكر نظاـ الكقؼ كدكره الرئيس عمى محكر العالقة  مرجعية شرعية تحمؿ بداخمو عناصر بقائو، كا 

عان، كثمة حاجة اجتماعية ممحة كالدعـ المجاؿ التعاكني المشترؾ بينيما، كلذا؛ فيك مصدر قكة ليما م بيف المجتمع كالدكلة، 
الستعادة دكر نظاـ الكقؼ الفعاؿ في كاقع مجتمعاتنا المعاصرة كمستقبميا؛ كذلؾ لإلسياـ في تحقيؽ اإلنماء أك النيكض 

 الشامؿ، كفي تكسيع دائرة المجاؿ التعاكني المشترؾ بيف المجتمع كالدكلة. 
لمنيكض بالمجتمع كالدكلة، كتجربة األمانة العامة لألكقاؼ بدكلة   إف نظاـ الكقؼ في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي مييأ

كيتطمب تفعيؿ دكر الكقؼ في بناء مجاؿ مشترؾ بيف المجتمع كالدكلة التأسيس الفقيي لفاعمية  .الككيت خير شاىد عمى ذلؾ
يؿ دكر نظمو عظاـ الكقؼ ، لتفنظاـ الكقؼ، كعناصر فاعمية الكقؼ في الممارسة االجتماعية، كذلؾ في سياؽ عكدة االىتماـ بن

في ضكء اإلمكانات كالتحديات. كثمة بعض المحاكالت التقريبية لنظاـ الكقؼ كمؤسساتو مف نظـ كمؤسسات شبيية في 
تعرؼ بمؤسسات العمؿ التطكعي، أك المنظمات غير الحككمية بالمجتمع المدني، كىذه  يتمعات األكربية كاألمريكية، كالتالمج

مجدية؛ إذ إنيا تؤدم إلى النظر لنظاـ الكقؼ مف خارجو، كتفسيره داخؿ منظكمة أخرل مف القيـ، كالمؤسسات، المحاكالت غير 
كالممارسات المفارقة لو. كتتعدد العكامؿ التي تحد مف فاعمية نظاـ الكقؼ في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، كمنيا ما يمي 

 (14) (2000)غانـ،

يست سكل إدارة حككمية تعنى بشئكف المساجد كمكظفييا مف األئمة شيكع اعتقاد خاطئ بأف األكقاؼ ل .1
 . كالمؤذنيف ؛ كىي لذلؾ ال صمة ليا بالعمؿ األىمي، أك بالمؤسسات كاألنشطة االجتماعية كاإلنمائية

اإلىماؿ الذم أصاب األكقاؼ في فترات سابقة، كعدـ العناية بيا أك االجتياد في إصالحيا، كتدني كفاءتيا  .2
ا ككظيفيِّا، األمر الذم جعؿ كثيريف مف أنصار التحديث عمى النمط الغربي ينظركف إلى نظاـ الكقؼ إداريِّ 

 عمى أنو عقبة في طريؽ التقدـ، كعائؽ يجب تجاكزه مف أجؿ التحديث أك التنمية.
ضآلة إسياـ األكقاؼ في المجاؿ االجتماعي العاـ في معظـ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، كبخاصة إباف  .3

لطفرة النفطية، نظران الضطالع الدكلة بتقديـ مختمؼ صكر الرعاية كالضماف االجتماعي، كقد ترتب عمى ا
 ذلؾ تكسيع دكر الدكلة، كضمكر األنشطة المجتمعية بصفة عامة .

النظرة الضيقة إلى الكقؼ عمى أنو فقط مؤسسة دينية، كمف ثـ؛ فيك ال صمة لو بالشؤكف االجتماعية  .4
مى الرغـ مف تجذر العمؿ األىمي عمى قاعدة الكقؼ كالصدقات كأعماؿ اإلحساف األخرل المدنية، كذلؾ ع

 في المجتمعات الخميجية. 

كعمى الرغـ مف كجكد مثؿ تمؾ العقبات كالتحديات ، فإنيا ليست مستحيمة الحؿ، كيمكف التغمب عمييا إذا تـ التعامؿ معيا    
كفقان لرؤية عممية كاضحة كشاممة، كخير شاىد عمى ذلؾ ىك ما حققتو األمانة العامة لألكقاؼ مف إنجازات خالؿ فترة كجيزة 

ي جكىرىا عمى أساس تفعيؿ دكر نظاـ الكقؼ لإلسياـ في بناء المجاؿ المشترؾ بيف تقـك ف –ضمف إستراتيجية  –نسبيِّا 
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المجتمع كالدكلة، كتكثيؽ العالقة بينيما عبر عديد مف السياسات كاألنشطة كالبرامج كالمشركعات الكقفية، كتجديد بنياتيا 
ضمف منظكمة أعماؿ التضامف العاـ المنبثقة مف  –كره )القانكنية( كالمادية كالمؤسسية، كالكظيفية، حتى يمكنو أداء د التشريعية

 في خدمة الدكلة كالمجتمع معان،  –الشرعية اإلسالمية 
كقد برزت حاجات اجتماعية اقتضت أف يكفر ليا الكقؼ مكارد مالية دائمة كثابتة؛ فالدارس لمكقؼ في الحضارة اإلسالمية    

بير في مصارؼ األكقاؼ؛ فكاف ىناؾ تممس حقيقي لمكاطف الحاجة في عمى امتداد العصكر الماضية يعجب مف التنكع الك
كلعؿ مف أبرز شكاىد اىتماـ المسمميف بذلؾ الجانب في الكقؼ: ىك كقؼ  .المجتمع لتسد ىذه الحاجة مف خالؿ األكقاؼ

شؽ، كالقركييف بالمغرب، الحرميف الشريفيف بمكة المكرمة كالمدينة المنكرة، كالجامع األزىر بالقاىرة، كالمسجد األمكم بدم
كالزيتكنة بتكنس كغيرىا. ثـ تأتي في المرتبة الثانية مف حيث الكثرة العددية كاألىمية النكعية المدارس كالمكتبات، حيث بمغت 

كقد  .، ككاف ليا أثر كاضح في نشر العمـ، كرفع مستكل المعرفة بيف المسمميفكمكانان  اآلالؼ عمى امتداد العالـ اإلسالمي زمانان 
أدل تكافد طالب العمـ مف جميع أنحاء العالـ لمراكز الحضارة اإلسالمية بالعكاصـ اإلسالمية؛ إلى إنشاء الحانات الكقفية التي 
نشاء الركابط كدكر إيكاء الطالب الغرباء،  كتييئة الجك المناسب لطمب  قامة السقايات كاألسبمة بطرؽ المسافريف، كا  تؤكييـ، كا 

لؾ ظيكر أكقاؼ لمصرؼ عمى طالب العمـ المستحقيف لممساعدة في دار الغربة، كال تخمك كؿ ىذه المراحؿ العمـ.  كاستتبع ذ
 .(10)ق(1439كاألنكاع مف جكانب اجتماعية لمكقؼ، ليا داللتيا كأىميتيا كأثرىا في المجتمع بشكؿ عاـ )السدحاف، 

 : المصارف الوقفية وأغراضياثانيا  
كأغراضو، كلـ تقتصر  عمى اإلنساف فحسب، بؿ امتدت لتشمؿ البيئة، كالحيكاف. فكجدت أشكاؿ تعددت أشكاؿ مصارؼ الكقؼ 

قامة الجسكر عمييا، كأكقاؼ لطيكر الحرميف الشريفيف،  متعددة لمكقؼ، منيا: أكقاؼ صيانة الترع كاألنيار كمجارم المياه، كا 
مي، كأكقاؼ لمقطط الضالة، كأكقاؼ لمحيكانات األىمية كأكقاؼ إلطعاـ الطيكر كالعصافير في مدف عديدة مف العالـ اإلسال

مجاالت: رعاية األسرل، كمساعدة األقارب كاأليتاـ كأبناء السبيؿ،  اليرمة أك المعتكىة. كما شممت مصارؼ الكقؼ قديمان 
تشفيات، كبناء القبكر كنفقات الحج كالعمرة، كالتزكيج، كمساندة الضعفاء كالمساكيف، كدعـ المدارس الشرعية، كالمساجد، كالمس

طعاـ الحجيج كسقايتيـ، كاسكانيـ.  كصيانتيا، كتأليؼ الكتب، كتعميـ القرآف، كالحجر الصحي، كرصؼ الطرؽ كتعديميا، كا 
كاالنفاؽ عمى مدارس الطب، كالمراصد الفمكية، كالمساجيف، كالكتب المكزعة عمى المساجد. كما يكجد عدد مف مصارؼ 

بيا إلى مجاالت إبدعية لمتمبية الفكرية لحاجة مف حاجات المجتمع كأفراده، كفؽ المرحمة الحضارية األكقاؼ التي كجييا أصحا
التي يعيشيا، ككفؽ الظرؼ االجتماعي الذم نشأ فيو الكقؼ، كحددت مصارفو.  كعمى الرغـ مف كثرة األكقاؼ كتعدد صكرىا 

عمى مصارفيا التي حددىا  عمى المستفيديف منيا، أك بناءن  ىاكأنكاعيا كمصارفيا، إال أنو يمكف تصنيؼ األكقاؼ كفؽ مردكد
 :  (10)ق(1439الكاقفكف إلى أصناؼ ثالثة، كىي مرتبة بحسب غمبتيا ككثرىا عمى النحك اآلتي)السدحاف، 

حيث يكجو إلى تعزيز كظائؼ المؤسسات الدينية؛ مثؿ: كقؼ الحرميف الشريفيف، كالمساجد عمكما،   وقف ديني وثقافي: .أ
 .كالمدارس كالمعاىد التعميمية كالتدريبية، كالمكتبات

لمقياـ بكظائؼ اجتماعية كحضارية، كيشمؿ ذلؾ رعاية األيتاـ كالغرباء كالمرضى كأبناء السبيؿ وقف اجتماعي:  .ب
 .الجيـ، كرعايتيـ صحيان كالمحتاجيف، كع

 .يراد منو تكفير دخؿ ثابت لقرابة الكاقؼ كلذريتو عمى نحك خاص :وقف أىمي .ج
كمف خالؿ ىذه األقساـ الثالثة تفنف الكاقفكف في تحديد مصارؼ أكقافيـ، كفؽ االحتياجات كمتطمبات الحياة في المجتمع، 

طمبة العمـ، كالمدارس كالجامعات، كمستمزمات  ىلالنفاؽ عمأك جكانب تكميمية ال غنى عنيا. حيث خصصت مصارؼ كقفية 
التعميـ كأدكاتو، كىي األظير عمى مر التاريخ اإلسالمي.  كذلؾ الحتفاء اإلسالـ بالعمـ كأىمو، كما خصصت بعض المصارؼ 

نشاء المستشفيات، كمنيا  مستشفى بغداد، كالنك  رم في دمشؽ، الكقفية لمجانب الصحي كالمدارس الطبية المتخصصة، كا 
كالمنصكرم في القاىرة، كمراكش كالمقتدرم بالمغرب.  كما خصصت مصارؼ كقفية كفؽ احتياجات المجتمع المحمي، كما يمر 
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بو مف ظركؼ سياسية، كذلؾ لفداء األسرل، أك بناء عمى احتياجات محمية مثؿ: بناء الجسكر كصيانتيا في البمداف التي تحتاج 
 طالؽ سراح األسرل. ا  ك  .قاف كما حكليا مف الدكؿ اإلسالميةلذلؾ،  كما في بمداف البم

إف الفيـ غير الصحيح لمقاصد الكقؼ قد جعؿ بعض الكاقفيف يجتيدكف في تحديد مصارؼ أكقافيـ، كىذا التحديد قد عاد 
، كأصبحت عالة ببعض الجكانب السمبية عمى المجتمع، كمف ذلؾ ظيكر فئة مف أفراد المجتمع استكانت كآثرت الدعة كالبطالة

عمى المجتمع، تعيش عمى صدقاتو، كقد حدث ىذا حينما تكسع الكاقفكف في جعؿ الريبط كالزكايا كالتكايا كالخكانؽ باسـ التفرغ 
لمعبادة ، كأسيمت في نشر ركح االستكانة كالتذلؿ كالبطالة. كما سادت في مناطؽ أخرل مف العالـ اإلسالمي أكقاؼ مكقكفة 

اهلل  صؿ أكقافيا إلى إقامة ذكريات النبي لألكلياء، كىناؾ مناطؽ أخرل مف العالـ اإلسالمي اتجيت مصارؼ عمى قراءة القرآف
 .(10)ىػ(1439مع اإلطعاـ في تمؾ المناسبات )السدحاف، عميو كسمـ 

 : توجيو مصارف األوقاف لتمبية احتياجات المجتمعثالثا  
لمحاؿ االقتصادية التي يعيشيا، كتختمؼ الحاجات بناء عمى مدل تكافر الخدمات األساسية،  تتنكع حاجات المجتمع كتتجدد تبعان 

كتقديميا مف قبؿ الحككمات كالدكؿ، كما ال يخفى أف حاجة كؿ مجتمع تختمؼ عف حاجة مجتمع آخر، متى تغيرت الحالة 
في السابؽ، ككانت قابمة لمسد كالتغطية بأدنى  كيفان ك  المكانية أك الزمانية. لقد كانت حاجات المجتمعات كأفرادىا محدكدة كمان 

جيد؛ إال أنو مع تعقد الحياة، كتزايد عدد السكاف، كتداخؿ المصالح، كتشابؾ العالقات، سنجد أف الجيكد التي كانت تيبذؿ لسد 
نساف المعاصر إلة ااحتياجات مجتمع ما، أك بعض مف أفراده، تحتاج إلى مراجعة لتكاكب تمؾ التغيرات التي طرأت عمى حيا

كالكاقع يستدعي إعادة النظر في كيفية تحديد دكر الكقؼ كفؽ نظرة استشرافية لممستقبؿ بعد معرفة الدكر  .في المجتمع المسمـ
الذم كاف ينيض بو الكقؼ في مجاالت التنمية سابقنا، كذلؾ كفؽ صيغ إدارية عصرية متطكرة، تساير مستجدات العصر 

 . (15)ىػ(1433العممية كاإلدارية )حافظ، 
مس التعاكف الخميجي مييأة لالنخراط في عممية النيكض بالكقؼ؛ ليس فقط لتكظيفو كأداة لإلسياـ في إف مجتمعات دكؿ مج

ا لتكثيؽ العالقة بيف المجتمع كبيف الدكلة، كالمساىمة في بناء  نما أيضن معالجة سمبيات التحكالت االقتصادية كاالجتماعية؛ كا 
ة كالمجتمع معنا، عمى أساس التكازف كليس التنافس أك المكاجية. كيتطمب المجاؿ المشترؾ بينيما، كترسيخو كإحدل دعائـ الدكل

ذلؾ شحذ اليمـ؛ لتجاكز عدد مف العقبات التشريعية كالتنظيمية كاالستثمارية في المجاؿ الكقفي بشكؿ عاـ، كمف ذلؾ سكء 
خبراء متخصصيف في مجاؿ العمؿ التنظيـ كالتخطيط الكقفي، كتدارؾ انخفاض مستكل ميارات الككادر العاممة، كعدـ كجكد 

الكقفي، كعمى مستكل سياسات استثمار أمكاؿ األكقاؼ، كتكظيفيا اقتصادينا، كصرؼ ريعيا في مجاالت النفع العاـ،؛ كفقنا 
لشركط الكاقفيف، كاألخذ بأيدم الكاقفيف نحك تحديد المصارؼ األنسب؛ مف خالؿ المدخؿ اإلرشادم المحض كليس اإللزامي 

  (10).ىػ(1439)السدحاف، 
ى التحديد الدقيؽ لمكاطف احتياج كالمتأمؿ لمساحة الكقفية عامة في كقتنا الحاضر؛ يتضح لو عدـ قدرة كثير مف الكاقفيف عم

لمجتمع بشكؿ عاـ، أك انحصاره في كاقعو الجغرافي كالزماني المحدكد، كيصعب تالفي ىذا الخمؿ مف دكف االعتماد عمي فرؽ ا
فادة مف معطيات التطكر العممي، الذم إلة، دكف تقيد بكاقع جغرافي مكاني كزماني ضيقيف، ككذلؾ اعمؿ ذات نظرة شمكلي

عمى أسس عممية تتكاكب كالتقدـ العممي، الذم ىيأ رصيدنا  يفرض مشاركة مختمؼ التخصصات لتحديد ىذه االحتياجات، بناءن 
فعؿ مع مركر الزمف؛ فحاجة الناس إلى اإلرشاد في ىذا مف اإلحصاءات؛ مما يجعؿ الكثير مف التكقعات تتحقؽ بال كافران 

المجاؿ؛ كبخاصة أىؿ الخير مف الكاقفيف؛ قائمة كمتجددة بتطكر المجتمع، كتنكع احتياجاتو: كمف ثـ؛ ينبغي أف  تتكلى الجيات 
تستقطب الخبراء مف المسؤكلة عف الكقؼ أمر القياـ بكضع خطة اقتصادية، تراعي حاجات األمة في ىذا الجانب، كعمييا أف 

أىؿ االقتصاد، كعمماء االجتماع كالتخطيط كاإلدارة؛ إلعداد المبادرات العممية، كالخطط كالمشاريع التى لك طرحت عمى أثرياء 
  (16)(2018األمة لرعايتيا، لكاف ذلؾ أفضؿ مف الدعكة المجردة لمبذؿ  )غانـ، 

كمف المعمـك أف تقديـ ىذه المقترحات إلى أىؿ الخير يحتاج إلى كجػكد مراكز عممية مكثكقة، تستند في دراساتيا إلى 
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مكاناتو كالمستقبؿ  اإلحصاءات، كالمسكحات الميدانية، كالدراسات االستشرافية لممستقبؿ، مف خالؿ التعرؼ عمى الكاقع كا 
أرحب مدل، كذلؾ باعتبار أف الكقؼ كاستثماراتو ال تقتصر عمى االستثمار  كحاجاتو. كما ينبغي تكسعة النظر كمده إلى

نما ينبغي أف يتسع ليشمؿ االستثمار البشرم، كاالجتماعي. حيث تتطمب مساىمة  المادم المجرد؛ مثؿ: العقارات كاألراضي، كا 
ت، كالمدارس، كالمكتبات، كمراكز التدريب. الكقؼ في االستثمار البشرم زيادة عناية الكقؼ بالتعميـ، كيشمؿ ذلؾ بناء الجامعا

عف بناء  كما يجب أف تمتد خدمات الكقؼ لتشمؿ  المستشفيات، كالمراكز الصحية، كالمستكصفات، كالمختبرات الطبية؛ فضالن 
مثؿ: المساجد. أما االستثمار االجتماعي؛ فيجب  أف يشمؿ كؿ ما يحقؽ المنافع العامة، كيعكد بالنفع عمى المجتمع عامة، 

إنشاء مشاريع اجتماعية تكمؿ األنشطة اإلنتاجية األخرل كتدعميا، كيشمؿ ذلؾ تجييزات البنية األساسية مف: بناء القناطر 
كالجسكر، كحفر اآلبار لمسقيا، كتكزيع منافع الثركة الكقفية عمى الفئات المستفيدة؛ بما يساعد عمى تقريب التفاكت في تكزيع 

 (17)ق(1433ة الفقر التي تعاني منيا المجتمعات اإلسالمية الفقيرة. )عبداهلل، الدخكؿ، ككذلؾ تخفيؼ كطأ
اقتصر عمى صؿ اهلل عميو كسمـ كيمكف تمثيؿ تطكر الكقؼ بخط بياني متصاعد باستمرار، منذ نكاتو األكلى. ففي عيد الرسكؿ 

خ( كقيامو ببناء سمسمة مف المنشآت التي أصبحت نكع كاحد بسيط )أراضي مثمرة(، كاتسع ليشمؿ المنقكالت )السالح كالنقكد ..ال
أساسية في الحياة الدينية، كالثقافية، كاالجتماعية، كاالقتصادية. كمع أف ىذا الخط البياني الذم يعكس تطكر الكقؼ قد تصاعد 

نكع مف اليكة التي تفصؿ بالكـ كالنكع في الدكؿ السابقة؛ إال أنو كصؿ إلى ذركتو في الدكلة العثمانية. كلكف مف المالحظ كجكد 
المجتمعات العربية المعاصرة عف الكقؼ بتجربتو التاريخية الغنية، التي كصمت إلى ذركتيا في الدكلة العثمانية. فعمى الرغـ مف 
مجاكرة تمؾ الدكؿ لمدكلة العثمانية، بؿ كحكـ الدكلة العثمانية لبعضيا، إال أف الكقؼ فييا يكاد يقتصر عمى مجاؿ ضيؽ خاص 

 .(18)ىػ(1433الجكامع التي تتبع كزارة األكقاؼ )األرناؤكط، ب
 : العناية بالجانب العممي ونشر الثقافة الوقفية في المممكة العربية السعوديةرابعا  

سعت المممكة العربية السعكدية في خدمة األكقاؼ بطرؽ مختمفة. كشمؿ ذلؾ الجانب التشريعي، الذم ييعني بضكابط الترجمة 
ثراء المكتبة الكقفية، كحرصت عمى العممية  التنفيذية عمى أرض الكاقع. كما قامت الدكلة بجيكد عممية لنشر الثقافة الكقفية، كا 

نشاء الكراسي العممية، كالمشركعات  لفت انتباه العمـك ألىمية الكقؼ مف خالؿ عقد كتنظيـ المؤتمرات كالندكات العممية، كا 
ة في الجامعات، بحيث يككف مؤدل كؿ تمؾ الفعاليات التي تتعامؿ مع الكقؼ ككسيمة، أك الكقفية العممية، كالصناديؽ الكقفي

منتج مستيدؼ ىك تطكير الفكر الكقفي كنشر الثقافة الكقفية مف خالؿ الجامعات، كمف خالؿ كزارة الشؤكف اإلسالمية 
بالكقؼ، سكاء في بعدىا الحضارم، أك في  كاألكقاؼ، أك الغرؼ التجارية، باإلضافة إلى طباعة الكتب كاألبحاث ذات الصمة

كليذه العممية درجة كبيرة مف األىمية، مف خالؿ التفكير . بعدىا الفقيي كتحرير مسائؿ الكقؼ المستحدثة كنكازلو الجديدة
ؾ الجمعي العممي المنظـ في الكقؼ كاألكقاؼ، كمف ىذه الجكانب العممية كالصناديؽ الكقفية الكقؼ العممي لجامعة المم

كاديمييف بجامعة الممؾ عبدالعزيز، كبدعـ مالي مف كجياء ألمف عدد مف ا ق، بمبادرة1425عبدالعزيز الذل تـ إنشاؤه عاـ 
مدينة جدة.  الذم ييدؼ إلى دعـ بناء قاعدة مالية متنامية مف المنح كالتبرعات، لتعزيز البرامج البحثية كالعممية بالجامعة، 

)الكقؼ العممي  .ؼ لدل خريجي الجامعة الذيف يشغمكف مكاقع ميمة في أعماليـ بالمجتمعباإلضافة إلى نشر رسالة الكق
 . (19)ىػ(1436بجامعة الممؾ عبدالعزيز، 

تعزيز البرامج  ق، الذل استيدؼ أيضان 1437كما تـ إنشاء صندكؽ الكقؼ بجامعة الممؾ فيد لمبتركؿ كالمعادف بالظيراف عاـ 
اإلضافة إلى نشر رسالة الكقؼ لدل خريجي الجامعة. )صندكؽ الكقؼ العممي بجامعة الممؾ فيد، البحثية كالعممية بالجامعة، ب

  (20)ق(1437
ىػ،  كىدؼ المشركع إلى تعزيز المكارد المالية 1438أما مشركع الكقؼ العممي لجامعة الممؾ سعكد بالرياض؛  فقد أسس عاـ 

عمى نقؿ الجامعة لمعالمية، كدعـ أنشطة البحث كالتطكير كالتعميـ، كدعـ الذاتية لمجامعة، كالمساىمة في األنشطة التي تعمؿ 
 . (21)ىػ(1438العالقة بيف الجامعة كالمجتمع )الكقؼ العممي لجامعة الممؾ سعكد، 
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 ىػ؛ صندكؽ جامعة الممؾ عبداهلل لمعمـك كالتقنية "ترست 1434كما أنشأت جامعة الممؾ عبداهلل لمعمـك كالتقنية في عاـ 
"Trust،  ،(22)ق(1434كتـ طرحو أماـ الداعميف كالخٌيريف )كقؼ جامعة الممؾ عبداهلل لمعمـك كالتقنية. 

نفاؽ في مجاؿ البحث العممى، إلق، كىدؼ إلى التشجيع عمى ا1433لمكقؼ عاـ  كما أسست جامعة الممؾ فيصؿ صندكقان 
تاحة المجاؿ كالتنمية االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية كالصحية كالزراعية كال تعميمية كالتربكية، كدعـ البرامج العممية لمجامعة، كا 

 .(23)ق(1433لممكسريف كمحبي الخير لممشاركة في التنمية، كدفع عجمة البحث العممي )صندكؽ كقؼ جامعة الممؾ فيصؿ ، 
ق؛ 1437األكقاؼ عاـ  أما جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية فقد أطمقت خدمة كرسي الشيخ راشد بف دايؿ لدراسات

)جامعة اإلماـ  .الممكؿ مف شركة راشد بف دايؿ كأكالده القابضة، كالذل أصدر عدد مف الدراسات العممية في نكازؿ الكقؼ
 ىػ(1438محمد بف سعكد اإلسالمية، 

القرم عاـ حمدم لدراسات إدارة كاستثمار أكقاؼ الحرميف الشريفيف بجامعة أـ ألكرسي الشيخ يكسؼ ا كما تـ تأسيس 
 ق(1439ق. )جامعة أـ القرم، عاـ 1438

كيالحظ أف بعض ىذه المشركعات ك الصناديؽ قد ال يككف ليا عناية خالصة كمتخصصة بالكقؼ، كتطكيره مف الناحية 
العممية، كالفقيية، كلكف نجدىا قائمة عمى الكقؼ كرؤكس أمكاؿ بعض ىذه الصناديؽ، كتكجو لمدعـ المعنكم كالثقافي 

شاعة لمفكر الكقفي كنشره بيف عمـك الناس، ليبقى حينا في المشرك  ذىاف، كالتأكيد لعمـك ألعات األكقاؼ بمفيكميا الشامؿ، كا 
 .المجتمع كنخبو كقادتو أىمية الكقؼ، كأنو محؿ عناية كاىتماـ مف الدكلة مف خالؿ التطبيؽ العممي كالمعاصر

 :كالبحثية، المعنية بالكقؼ، كمنياكما عقدت العديد مف المؤتمرات، كالندكات العممية 
 ق( 1430ندكة مكانة الكقؼ كأثره الدعكة ) .1
 ىػ(.1433المممكة العربية السعكدية ).ندكة المكتبات الكقفية كالتنمية في  .2
 ق(.1426المؤتمر األكؿ لألكقاؼ في المممكة العربية السعكدية في جامعة اـ القرل ) .3
 ق(.1428العربية السعكدية في جامعة اـ القرل )المؤتمر الثاني لألكقاؼ في المممكة  .4
 ق(.1430المؤتمر الثالث لألكقاؼ في المممكة العربية السعكدية بالجامعة اإلسالمية ) .5
 ىػ(.1434المؤتمر الرابع لألكقاؼ في المممكة العربية السعكدية في الجامعة اإلسالمية ) .6
 ق(.1429بالرياض )الممتقى األكؿ لتنظيـ األكقاؼ بالغرفة التجارية  .7
 ق(.1430الممتقي الثاني لتنظيـ األكقاؼ بالغرفة التجارية بالرياض) .8
 ق(.1431الممتقي الثاني لتنظيـ األكقاؼ بالغرفة التجارية بالرياض) .9
 ق(.1428المؤتمر اإلسالمي األكؿ لألكقاؼ بالغرفة التجارية بمكة المكرمة ) .10
 ق(.1433ارية بمكة المكرمة )المؤتمر اإلسالمي األكؿ لألكقاؼ بالغرفة التج .11

كما ساىمت كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ، كجيات أخرل بطباعة العديد مف الكتب الكقفية لدعـ المكتبة الكقفية، كنشر 
- كما زاؿ-كتضـ المممكة العربية السعكدية العشرات مف المكتبات الكقفية، كما كاف  .ثقافة العمـ الكقفي، كتسييؿ الكصكؿ إليو

العديد مف العمماء يكقؼ مكتبتو الخاصة في حياتو أك بعد مماتو عمى طمبة العمـ كيجعميا في المكتبات التي يتردد عمييا 
الطالب بكثرة، طمبنا لتكثير المطمعيف عمييا كالمستفيديف منيا، كبحكـ كجكد الحرميف الشريفيف كاستقطابيما لمعمماء،  كلطمبة 

ا الكثير مف العمماء لممجاكرة كاالستقرار في مكة يمى. فضالن عف اليجرات التي قاـ باإلسالالعمـ مف مختمؼ أنحاء العالـ 
عما يكصي بو بعض  المكرمة أك المدينة المنكرة، حيث نشأ جراء ىذه اليجرات كالمجاكرة العديد مف المكتبات الكقفية؛ فضالن 

أف تنقؿ مكتباتيـ بعد كفاتيـ، كتكقؼ عمى طمبة العمـ في العمماء ممف يمتمككف مكتبات في بمداف خارج الحرميف الشريفيف 
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كحديثنا، كما تحكم ىاتاف المدينتاف الكثير مف المكتبات كالكتب  كال تزاؿ ىذه المكتبات قبمة لطمبة العمـ قديمان  .الحرميف الشريفيف
 في المدارس. 

 : أوقاف الشيخ سميمان الراجحي أنموذجا  خامسا  
الرئيس التنفيذم لشركة أكقاؼ سميماف الراجحي القابضة تجربة الشركة خالؿ المؤتمر اإلسالمي  (8)(2017الحقيؿ )استعراض 

عمى ثالثة أسس أبرزىا: اإلدارة، كالكضع  لألكقاؼ بمكة المكرمة، حيث أكضح أف قرار التأسيس مر بمراحؿ عديدة، اعتمادان 
ق؛ لكضع الييكؿ 1432كقد أطمؽ الكقؼ مشركعان استشاريا عاـ القانكني، كاالستثمار. ككاف قرار التأسيس االنطالقة فقط. 

العاـ لألكقاؼ، كنظاميا األساسي، كتحديد صالحيات كحدات األكقاؼ، كآلية العمؿ، كالحككمة كاإلدارة، كالمكائح كاألدلة 
اع االستثمارم المممكؾ التنظيمية. كنشأ عف ىذا المشركع ثالثة مككنات تتمثؿ في: مجمس النظارة، كاألمانة العامة، كالقط

بالشركة القابضة كالشركات التابعة كالقطاع الخيرم، كىك قطاع مستقؿ عف القطاع االستثمارم، كمرخص حسب  لألكقاؼ ممثالن 
لصياغة رؤيتو، كأىدافو، كرسالتو، إلى  أنظمة المممكة العربية السعكدية في ىذا المجاؿ. كأخذت مرحمة تأسيس الكقؼ كقتان 

لممؤسسات الكقفية؛ ككنيا أفادت مف خبرات  مثاليان  لعمؿ كالخدمات التي يقدميا. كقد أصبحت التجربة أنمكذجان جانب آلية ا
كلكقؼ مؤسسة سميماف الراجحي ذمة مستقمة عف الكاقؼ،  .المستشاريف، كالمتخصصيف مف ذكم الخبرة كالرأم في ىذا المجاؿ

المذاىب األربعة. كىذا ىك المطبؽ في التجارب العالمية، كما أف الكقؼ  كعف المستفيديف منو، كىك ما ذىب إليو جميكر عمماء
لصؾ الكقؼ. كيندرج تحت الشركة  لرأم جميكر العمماء، كلو الحؽ في أف يديف كيستديف كفقان  بذاتو ييعد شخصية اعتبارية كفقان 

ة القابضة بذلؾ الذراع االستثمارية القابضة كؿ ما نتج عف تكزيع أمالؾ الشيخ سميماف مع أفراد أسرتو، كأصبحت الشرك
كيقدـ النفع الناتج مف األكقاؼ لممجتمع مف خالؿ الجيات التي تمكليا األكقاؼ؛ مثؿ مؤسسة سميماف الراجحي  .لألكقاؼ

 الخيرية، كما يتبعيا مف مشاريع كبرامج رائدة.
 
 المؤسسات التربوية وتأثيرىا في تأسيس مقومات الثقافة الوقفية ونشرىا 

 تتعدد المؤسسات التربكية ذات األدكار الفاعمة في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا، كمنيا ما يمي:
 أوال: األسرة 

لقد أكد اإلسالـ عمى أىمية اختيار الزكجة الصالحة التى تيعد نكاة لألسرة، باعتبارىا المحضف األكؿ لمتربية، كركز عمى أىمية 
قاؿ: )ما صؿ اهلل عميو كسمـ  رم كمسمـ عف أبي ىريرة أف الرسكؿالحديث الصحيح الذم ركاه البخاالدكر الكظيفي لألسرة، ففي 

(. 2658صحيح مسمـ: )، (6599مف مكلكد يكلد إال عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو( )صحيح البخارم: 
في تنشئتو، فاألسرة  بالغان  عيداف تعميمو منذ كالدتو. كيؤثراف تأثيران كيعد الكالداف المعمـ األكؿ لمطفؿ كاألكثر تأثيران فيو، حيث يت

تشجعيـ عمى  االىتماـ بالشؤكف كالقضايا العامة، ككؿ ما يخدـ  يالت يىي المصدر األكؿ لممثؿ التى يحتذييا األبناء، كى
صادر المعرفة الالزمة لتعميميـ كتثقيفيـ المجتمع، كمنيا ما تقدمو المؤسسات الكقفية لممجتمع مف خدمات، كما تكفر  لألبناء م

في المنزؿ، مف أجيزة، ككتب، كصحؼ، كمجالت. كتقع عمي عاتؽ األسرة المسؤكلية الكبرل فى تربية األبناء كتكجيييـ. فعمى 
أف يتمسككا  اآلباء كاألميات كاجب حيسف التكجيو كاإلرشاد في إطار عالقات مف الكد كالتفاىـ. كذلؾ الكسابيـ القيـ التى ينبغي

بيا، كالتى تحكـ سمككيـ كتضبطو، كذلؾ في سياؽ حكارم مقنع، مف دكف تكجييات آمرة غير مبررة إلنياء الحكارات الجدلية 
 مع األبناء. 

 .أىمية حرص اآلباء كاألميات عمى غرس القيـ النبيمة كاألخالؽ الكريمة في نفكس أبنائيـإلى  (24)(2017شكماف )كأشار 
كمراقبة تصرفاتيـ بمطؼ، كتكجيييـ لتدارؾ أخطاء ممارساتيـ في إطار النصح كاإلرشاد،  .كرعايتيـ رعاية تربكية كتكجييية

كغرس األخالؽ الحميدة كالقيـ النبيمة المستمدة مف ثقافتنا اإلسالمية النقية، كشرعنا الحنيؼ، كعاداتنا كتقاليدنا المجتمعية 
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كصحابتو رضكاف اهلل عمييـ، صؿ اهلل عميو كسمـ  شكالت كحميا، كتدارس سيرة رسكلناقشة المالمنضبطة، كذلؾ مف خالؿ منا
تتجمى كاضحة مف  يناء، كمنيا قيـ البذؿ كالعطاء التبكاستخالص منيا الدركس كالًعبر، كتعزيز القيـ اإليجابية في نفكس األ

 . رقي المجتمع كنيضتو خالؿ المصارؼ الكقفية في كافة المجاالت الخدمية، بما يساىـ في
 : مؤسسات التعميمثانيا  

إلى أف مؤسسات التعميـ التى تركز عمى حقائؽ منعزلة أك جامدة غالبان ما تككف غير  (Engle & Ochoa 1988)(25)أشار 
بالجكانب الكجدانية  فى تحصيؿ الطالب كفى تنمية قدراتيـ التفكيرية، كىك ما يجعميـ أقؿ اىتمامان  مفيدة، بؿ إنيا تؤثر سمبيان 

 تستيدفيا المناشط الكقفية، كمف ثـ تقؿ اىتماماتيـ بالمشاركة فييا. يالت
ضركرة ربط ما يتعممو الطالب في مؤسسات تعميميـ بكاقع مجتمعيـ الذم  Chapin & Messick 1989))(26)كأكضح 

في تطكير المكاطنة، كتحقيؽ أىدافيا، كلكي يعيشكف فيو، حيث تعد عممية ربط المناىج بكاقع الحياة مف العناصر الميمة 
كمنيا األنشطة  -لممارسة الخبرات كاألنشطة الخدمية لمجتمعيـ يتحقؽ ذلؾ فعمى مؤسسات التعميـ أف تتيح لمطالب فرصان 

كبيئتيـ بشكؿ مباشر. كذلؾ مف خالؿ زيارتيـ الميدانية لبعض األماكف الميمة في المجتمع ذات العالقة بيذه  -الكقفية
 األنشطة.
فى ترسيخ القيـ كاألعراؼ كالعادات  هتنمية كدكر الأىمية المنيج الخفي فى (Gelle &Metzeger 1996)(27) كما بيف 

االجتماعية، مما يككف لو أثر في اكتساب الطالب مقكمات المكاطنة كما يتعمؽ بيا مف مياـ كمسؤكليات، كاتجاىات كقيـ تعزز 
 مقكمات الثقافة الكقفية كمبادؤىا األساسية في المجتمع.

ىمية فى تشكيؿ شخصية الطالب الفاعمة المحددة أف لمؤسسات التعميـ دكر بالغ األ (28)(1998إسماعيؿ )كأكضح 
لنظرتو تجاه البناء االجتماعي القائـ لمجتمعو، كما يسكد فيو مف قناعات تؤكد الدكر الميـ لممناشط الكقفية في خدمتو، كاالرتقاء 

 بمستكاه. 
لتعميـ عمى تأكيدىا األخالقيات التى ينبغي أف تحرص مؤسسات ا (30)ق(1426كمطاكع ) (29)(2004مطاكع )كما عدد 

كضكابط سمككية لمطالب مف خالؿ مناىجيا، كيشمؿ ذلؾ تقديـ اإلرشادات كالقكاعد العامة الدينية كاألخالقية كالقانكنية التى 
تحكـ السمكؾ. كتكضيح المخاطر كالعكاقب، كتأكيد أىمية االلتزاـ بالقيـ اإلسالمية، مف خالؿ التدارس العممي ألبعادىا 

المستجدات المؤثرة في المجتمع، كضركرة  تعميؽ عيرل التكاصؿ بيف المؤسسات التعميمية كاألسرة كغيرىا مف  المتضمنة في 
 المؤسسات االجتماعية ذات األثر  في تككيف تأسيس ثقافة المتعمميف بعمكمياتيا، كخصكصياتيا، كبدائميا.

ظمتو جامعة زايد في نالذل « قؼ كالتعميـ: تجارب رائدةالك »تقريران حكؿ فعاليات المؤتمر العممي  (31)(2011سالمة )كعرض 
دبي؛ بالتعاكف مع األمانة العامة لألكقاؼ في الككيت، كالبنؾ اإلسالمي لمتنمية في جدة. كناقش دكر الكقؼ في التعميـ بصكرة 

تـ االستفادة مف كؿ مقارنة بيف الكقؼ مف المنظكر التاريخي كالمنظكر المعاصر، كبيف الكقؼ في الشرؽ كالغرب، بحيث ت
التجارب اإلنسانية لبناء نمكذج مستقبمي يعزز مف النيضة الحضارية، كيرسخ التنكع كالتعددية الثقافية.  كناقش المؤتمر العممي 

س، أكراقان عممية تناكلت العالقة بيف التعميـ كالكقؼ مف عيد الدكؿ العباسية كالعثمانية، كاألندل« الكقؼ كالتعميـ: تجارب رائدة»
إلى جامعتي ىارفارد كأكسفكرد، كمف تجارب في انجمترا كأسبانيا كاليند كتركيا إلى مصر كالمغرب كاإلمارات، بغية تقديـ رؤية 

التأسيس النظرم، كالكاقع التعميمي في العالـ  -متكاممة حكؿ الكقؼ كالتعميـ. كشممت محاكره  ستة محاكر  ىي: الكقؼ كالتعميـ
ميمي بيف الخبرة الحضارية اإلسالمية التاريخية كالمعاصرة، كالنظـ القانكنية كاإلدارية لمكقؼ التعميمي اإلسالمي، كالكقؼ التع

  .شيادات كاقفيػف -المعاصر، كرٌكاد الكقؼ التعميمي
سالمي مكضكعات حكؿ التعميـ الجامعي كالكقؼ في العالـ اإل أيضان « الكقؼ كالتعميـ: تجارب رائدة»كما ناقش  المؤتمر العممي 

بيف الدكلة كالمجتمع، كتـ التناكؿ التحميمي كالتقييمي لكاقع التعميـ الجامعي في العالـ اإلسالمي المعاصر. كشمؿ ذلؾ التعميـ 
الجامعي الحككمي كاألىمي ، كأظيرت النتائج أنو عمى الرغـ مف أف بعض الدكؿ اإلسالمية حققت إنجازات مممكسة في مجاؿ 
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نيا تمثؿ االستثناء ضمف قائمة الدكؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، فالتعميـ الجامعي في التعميـ الجامعي، إال أ
مف أزمة حقيقية، متعددة المظاىر كاألسباب، فالتعميـ الجامعي الحككمي يركز عمى الكـ  يغالبية العظمى مف ىذه الدكؿ يعانال

دكف الكيؼ، أك الجكدة. كتتجمى مالمح أزمتو في: تخمؼ المناىج الدراسة، كأساليب التدريس، كضعؼ مستكل المرافؽ 
ؼ الشفافية، كالفساد الجامعي، ككجكد فجكة كالتجييزات الجامعية، كضعؼ مستكل الييئات التدريسية كاإلدارية، كغياب أك ضع

 (31)(2011بيف مخرجات التعميـ الجامعي كاحتياجات التنمية كأسكاؽ العمؿ. )سالمة، 

كتمثمت أبرز التحديات التى تكاجو التعميـ الجامعي كالكقؼ اإلسالمي في : نقص التمكيؿ، كغياب التخطيط االستراتيجي في 
قاللية الجامعات، كضعؼ التنسيؽ كالتكامؿ بيف التعميـ الجامعي كالتعميـ العاـ )الثانكم(، ىذا المجاؿ، كغياب أك ضعؼ است

كتدنى مكانة التعميـ ضمف أكلكيات الدكلة.مما ينعكس بدكره عمى ضعؼ اليياكؿ كالبني التحتية لمجامعات، كغياب أك ضعؼ 
ية، فضالن عف انتشار الفساد، كضعؼ االىتماـ بالبحث العممي، االلتزاـ بتطبيؽ النظـ كالمعايير المتعمقة بجكدة العممية التعميم

كتدنى مستكل االىتماـ بإعداد كتأىيؿ الككادر التدريسية، كيترتب عمى ذلؾ كمو ضعؼ فى رسالة مؤسسات التعميـ في نشر 
ميمية الربحية مؤسسات التعالثقافة الكقفية بيف الطالب. مما يترتب عميو نقص الكعي بثقافة التبر كأىميتيا،  كانتشار نمط ال

إحياء سنة الكقؼ في المجاالت التعميمية،  كىك ما يستكجب ضركرة التكصؿ إلى عالقات فاعمة بيف  لالخاصة، كضعؼ مستك 
 .(31)(2011مؤسسات التعميـ كالكقؼ، مف خالؿ البحث، كالمعرفة، كالتدريس. )سالمة،

الطالب، كأظيرت  لتعزيز القيـ لد يؤسسات المجتمع السعكدم فإلى تقكيـ أدكار م (32)(2016أحمد )كما ىدفت دراسة 
نتائجيا كجكب قياـ مؤسسات المجتمع باألدكار المتكقعة منيا في تعزيز القيـ لدل طالب الجامعة، كبمكرة رؤية تربكية لتفعيؿ 

ثراء المعالجات الفكرية في تعزيز أدكار م  .الشباب السعكدم لدؤسسات المجتمع التنمكية لمقيـ لتمؾ األدكار ، كا 
 : المؤسسات اإلعالمية ثالثا  

تقع عمى عاتؽ مؤسسات اإلعالـ أدكاران ميمة في تكعية أبناء األمة. فينبغي عمييا أف تقدـ رسائؿ إعالمية جادة كىادفة، كعمييا 
اإلعالمية لتبصير المجتمع. أف تقـك بالتحميؿ العممي المتعمؽ كالمستمر لمضاميف برامجيا اإلعالمية، كأف تقـك  بالتكعية 

يجاد  فمإلعالـ دكر كبير في تكعية األفراد بمسؤكلياتيـ الفردية كالجماعية، كبناء ركابط بيف أبنائو، كغرس العادات كالقيـ، كا 
اتجاىات مكحدة. كيمكف لإلعالـ أف يقـك بدكره عف طريؽ البرامج اليادفة التي تعمؽ القيـ في نفكس المكاطنيف، مف خالؿ  

كضح إنجازات الكطف، لترسيخ كاالنتماء كاالعتزاز بو، كاالنتساب إليو، كبياف الحقكؽ كالكاجبات، المتعمقة بأدكار المكاطف ت
 . (32)(2016كمسؤكلياتو تجاه كؿ ما يخدـ مجتمعة كتقع الخدمات الكقفية في ىذا اإلطار. )أحمد، 

ة الكقؼ كنشر ثقافتو، حيث جعمت الشريعة اإلسالمية ىك ىدؼ كسائؿ اإلعالـ كأثرىا في تنمي (33)(2016العمرم )كتناكؿ 
ييعد الكقؼ أحد أبرز  يالحضارة، ككفمت لكؿ إنساف كرامتو مف خالؿ أكامر كتكاليؼ شرعية كسننان مستحبة مندكب إلييا، كالت

ف خالؿ الطرح كالتناكؿ اإلعالمي ىذه السنف كأعظميا ، كأكثرىا نفعان لممكقكؼ عمييـ، لككنيا تككف ابتغاءن لمرضاة اهلل. كذلؾ م
مالئمة؛  والصحيح لمعديد مف القضايا كالتشريعات اإلسالمية ذات العالقة بالكقؼ، كتقديميا لمجميكرىا بأساليب إعالمية حديث

مؿ كتتعدد أدكار اإلعالـ في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا، حيث يش .لممساىمة في  تغيير كاقع الناس إلى األفضؿ كاألمثؿ
دارات األكقاؼ الحككمية  ذلؾ التعريؼ بالكقؼ كاستثماراتو، كىذه الشراكة تنبني عمى كضع خطط كبرامج مشتركة بيف اإلعالـ كا 
كاألىمية؛ إلبراز األعماؿ الكقفية، كتكفير المعمكمات الالزمة عنيا، كتكعية الجميكر بدكر الكقؼ، ككجكب تنكعو في مجاالت 

 .كغير ذلؾ التنمية، كالصحة، كالتعميـ

ينبغي أف يقـك اإلعالـ عبر كسائمو المتعددة بدكره الفاعؿ لتحقيؽ ىذه  الغاية النبيمة لمكقؼ، كالتي مف أجميا شيًرعى، كذلؾ مف 
كعميو أف يبرز أف الكقؼ في اإلسالـ صدقة  .خالؿ برامجو التى تستيدؼ بالتكجيو، كالتناصح، كالتكعية، كالشفافية لعمـك الناس

ما شاء اهلل، كيؤكد أىمية تكامؿ كتكاتؼ مختمؼ قطاعات المجتمع إلحياء سنة الكقؼ، مف خالؿ حمالت إعالمية  جارية إلى
لمتكعية بأىمية دكر الكقؼ في المجتمع اإلسالمي، كحث رجاؿ الفكر كاألدب عمى المشاركة في ىذه الحمالت إضافة إلى 
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عالمية متعددة تشمؿ: الندكات إخطباء، كأف يتـ ذلؾ مف خالؿ منابر العمماء كالمشايخ مف الدعاة كطمبة العمـ كاألئمة كال
التمفازية كاإلذاعية، كالمجالت، كالصحؼ، ككسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ الجديد )مكاقع التكاصؿ االجتماعي(، مع أىمية التنكيو 

فكمما تضافرت الجيكد عمى تأدية عمؿ إلى ضركرة مشاركة رجاؿ الماؿ كاالقتصاد كالسياسة كالتخطيط؛ لتحقيؽ الغاية المرجكة، 
 .معيف كاف لو أثره القكم البارز في صالح حياة الفرد كاألمة، حيث ييرجى مف ذلؾ الثكاب مف اهلل، جزيؿ عطائو عز كجؿ
 فالغياب اإلعالمي لمكقؼ عف كاقع مؤسسات اإلعالـ يؤثر سمبان فى درجة االستجابة لو؛ لعدـ كجكد ما ييذٌكر بو، كيؤكد حاجة
المسمميف لو سكاء مف الكاقفيف أك المنتفعيف منو. كالمؤسسات الكقفية بحاجة لإلعالف عف نفسيا، كتعريؼ الناس بمشركعاتيا؛ 
ليقكمكا بتكقيؼ أمكاليـ لصالح المشركعات الكقفية، فيذا اإلنفاؽ يدخؿ في اإلنفاؽ لتنمية األمكاؿ المكقكفة، كىذا يشترط لو بذؿ 

نمائيا الجيد كالكسع في دراسة كفي التجربة الغربية تجد الدكر الكبير لكسائؿ  .الجدكل، كذلؾ مف أجؿ حفظ األمكاؿ المكقكفة كا 
 .اإلعالـ المختمفة في خدمة األمكاؿ الكقفية

 : المؤسسات الدينية رابعا  

كأخالؽ. كذلؾ مف  لممؤسسات الدينية أدكار ميمة فى تأسيس العقيدة الصحيحة كنشرىا كما يتعمؽ بيا مف عبادات كمعامالت
خالؿ  الخطب كالمحاضرات كالندكات التي ترسخ القيـ اإلسالمية. كعمى المؤسسات الدينية أف تبرز  الجكانب التأسيسية 

 :(33)(2016كالتثقيفية لمكقؼ، كيشمؿ ذلؾ ما يمي)العمرم، 
مة عمى حسب عصرىا مدل حاجة األ -ييراعي  -فنظاـ الكقؼ في اإلسالـ  :خصائص نظاـ الكقؼ في اإلسالـ .1

كمصرىا، كاألحكاؿ المحيطة بيا سياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان، كلف يجمد ىذا النظاـ عند أصناؼ معينة مف األكقاؼ، كمف 
 :أبرز خصائص النظاـ الكقفي ما يمي

 .شمكؿ ىذا النظاـ كاتِّساعو 
 .ثباتو كاستمراره، كعدـ انقطاعو 
 .استقالؿ نظاـ الكقؼ في اإلسالـ 
  ةيكاكبي العصرى كييمبِّي حاجة األمأنو. 

فالكقؼ ال يراد بذاتو؛ إنما ييراد بسبب مقاصده كغاياتو كمراميو المصمحية الشرعية التي  :مقاصد الكقؼ اإلسالمي كأبعاده .2
تخديـ الميعدىـ، كالفقير، كاألرممة، كاليتيـ، كالشاب الطمكح، كغيرىـ مف شرائح المجتمع، فالحديث عف مقاصد كغايات الكقؼ 

مف حيث معرفة مدل حاجة الناس كمصالحيـ عمى اختالفيـ  اإلسالمي الشرعية، كأبعاده كمراميو المصمحية، ال بد أف ينطمؽ
كالجمكد في الكقؼ ييخالؼ مقاصد اإلسالـ كأبعاده مف كجكه عديدة، كما ال يكافؽ كثيران مف الحكـ التي شيًرعى مف  .كتنكع أحكاليـ

 عز كجؿ ـ، التي ترعى حؽَّ اهللأجميا الكقؼ كالحبس. كتنبثؽ ىذه المقاصد كاألبعاد مف بكتقة المقاصد الشرعية الكبرل لإلسال
 ثـ حقكؽ العباد كالبالد، كىذه المقاصد عمى كثرتيا تحمؿ بيعدان إنسانيان كبيران، فالعناية بالمسمميف كبغير المسمميف مف مقاصد

 كقؼ :كمف أبرز مقاصد ال .الكقؼ اإلسالمي كأبعاده، كىذه بعض المقاصد التي مف أجميا شيرعى الكقؼ كالتحبيس في اإلسالـ
 .عمارة األرض 
 .إقامة مكرد اقتصادم ثابت شامؿ مستقؿ فاعؿ 
 .تحقيؽ التكامؿ كالتكافؿ االجتماعي 
 نشر العمـ بيف الناس كحفظو، كالعناية بالمنتسبيف إليو. 

؛ أم «صدقة جارية»فالكقؼ في أصؿ كضعو الشرعي عبارة عف  :الكقؼ بيف األصكؿ الشرعية كالتطبيقات المدنية .3
، كلكف ثمة سمبيات اكتنفت بعض «تحبيس األصؿ كتسبيؿ المنفعة»ىذا معنى تعريفو عند الفقياء بأنو: مستمرة، ك 
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الممارسات االجتماعية لمكقؼ عبر التاريخ، كعمى الفقياء إيضاحيا لمناس.  لتالفي بعض الصكر الذىنية السمبية  التى 
كىي مبالغي فييا إلى حدو كبير، فعمى المستكل الكاقعي نجد ارتسمت في األذىاف بسبب التطبيقات السمبية الجمكدية لمكقؼ؛ 

أف المجتمع العربي الحديث قد كرث عددان مف المؤسسات المدنية كالدينية التي أسيـ نظاـ الكقؼ إسيامان رئيسان في إنشائيا، 
  .كفي المحافظة عمييا كضماف استمرار خيراتيا كمنافعيا العامة دكف تكقؼ

 : المؤسسات االجتماعية والرياضية خامسا  

تقـك ىذه المؤسسات االجتماعية كالرياضية بدكر ميـ في تنشئة الشباب،  كذلؾ بشغؿ أكقات فراغيـ بما يعكد بالنفع عمييـ، 
الميمة كدفعيـ لممارسة ىكاياتيـ الرياضية كالثقافية كاالجتماعية، كتعزيز قيـ التعاكف، كالتناصح بينيـ. كذلؾ مف االعتبارات 

التي ينبغي مراعاتيا كالعناية بيا مف قبؿ الدكلة كالمكاطف عمى حد سكاء. فالدكلة مطالبة بتكفير تمؾ المؤسسات، كتشجيع 
 .(30)ق(1426الشباب عمى ارتيادىا كاالستفادة منيا، كما عمى المكاطنيف التفاعؿ مع ما تقدمو مف أنشطة )مطاكع، 

ة بتدارس كيفية المشاركة اإليجابية لمفرد كالمجتمع في المناشط المعززة لقيـ المجتمع كينبغي أف تعنى المؤسسات االجتماعي
المسمـ، كالسيما فى ظؿ اليجمات التغريبية، كتأثيرات العكلمة الطامسة لميكيات. فعمى مؤسسات الشئكف االجتماعية تيسير سبؿ 

عانات، كتكفير المزيد مف فرص العمؿ، كتييئة البيئات نتاجية، كما يتطمبو ذلؾ مف قركض كا  إلممارسة األعماؿ التطكعية ا
أف تساىـ فى نشر كؿ ما  المناسبة الستثمار أكقات الفراغ فى ممارسات األنشطة االجتماعية كالرياضية البناءة. كعمييا أيضان 

  (32)(2016مف شأنو إثراء الثقافة المجتمعية، لترقية مستكل الحكار ، كحماية الحقكؽ، كتأكيد القيـ. )أحمد، 

 
 : المؤسسات التشريعية واألمنية سادسا  

تحكـ سمكؾ األفراد، كفؽ ما نص  يكما ينبغى أف تقـك الييئات كالمؤسسات التشريعية بدكرىا فى بياف الضكابط الشرعية الت
كالرقابة الذاتية )الضمير(  عميو القرآف الكريـ كالسنة النبكية المشرفة، حيث تهعد ىذه الضكابط ركيزة رئيسة لتقكية الكازع الديني

عمماء الشريعة بياف  ىالذل يشكؿ خط الدفاعن  الذاتين األكؿ لمكاجية التطرؼ الفكرم كما يتمخض عنو مف جرائـ إرىابية. فعم
التشريعات الخاصة بالجرائـ لضبط السمككيات المنحرفة الناجمة عنيا، كما يترتب عمييا مف إضرار بالنفس كالغير، كذلؾ 

أبناء األمة بالقيـ األخالقية التى تبعدىـ عف ممارسة كؿ ما يكقعيـ فى ىاكية الجرائـ اإلرىابية، كذلؾ فى سياؽ  لتحصيف
عف أساليب الشجب كالتنديد كاالستنكار غير المبرر الذل ال يحدث األثر الكجداني  خطاب ديني مستنير، كتحاكر مقنع، بعيدان 

 .(32)(2016أحمد، )، (29)(2004المأمكؿ )مطاكع؛ 

نظاـ الكقؼ كأحكامو الشرعية كالقانكنية، كأكضح أٌف نظاـ الكقؼ ارتكز في مسار الحضارة  (34)(2011مسقاكم )كتناكؿ 
اإلسالمية عمى قيـ أساسية تتصؿ بالحيكية الركحية. كلذا، كاف الكقؼ ىك التعبير عف إرادة الكاقؼ باعتبارىا الصدل 

الشركط التي يضعيا الكاقؼ. كما بيف أف نظاـ الكقؼ  في ىاالجتماعي الحميـ المرتبط بالدٍَّيف اإلليي في ذمة المسمـ، كتنجم
لممبادئ األكلية لمفيـك العقد في الشريعة اإلسالمية بصكرة  في الشريعة اإلسالمية يتضمف مبحثيف رئيسيف:  تناكؿ األكؿ طرحان 

سسة الكقؼ في تماسؾ عامة، ثـ عقد الكقؼ كالذمة المالية كالشرعية. بينما تضمف المبحث الثاني القيمة االجتماعية لمؤ 
رئيسان لقياـ مؤسسة الكقؼ طبؽ الشريعة اإلسالمية. كالقانكف المدني ىك الخير العاـ بصفتو  الحضارة االجتماعية، مما ييعد ركنان 

كمصدر  عمى مشركعية الكقؼ. كما تكجد العديد  النبكيةقيمة معنكية، ييعٌبر عنيا بمفيـك القربى إلى اهلل. كقد نصت األحاديث 
ف الدالئؿ التشريعية بشأف دفع شبية الداعيف إلى إلغاء الكقؼ األىمي. حيث أكضح آراء الفقياء بشأف لزـك الكقؼ كعدـ م

لزكمو متكقفان عند حكـ عدـ لزـك الكقؼ كفؽ ما نصت عميو القكانيف الكضعية. فالكقؼ مف المنظكر التشريعي جية خيرية 
، كلكف معيار الجية الخيرية لـ يكف كاحدان عند سائر الفقياء. كثمة مقكمات تمثؿ الركف األساسي في إنشاء مؤسسة الكقؼ
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تثقيفية لمكقؼ في المجاؿ التشريعي تشمؿ معيار الحاجة كركف مف أركاف الكقؼ، كمفيـك األصؿ لدل المذاىب األربعة، كرقابة 
يجابية الخير. ك ما يشترط لكقؼ المسجد أمكران عدة، منيا: القضاء الشرعي حكؿ المباح الذم ىك حٌد بيف سمبية المعصية كا 

كجكب امتالؾ الكاقؼ لمعقار ليصبح كقفو مسجدان، كأف يككف لمعقار المخصص كمسجد طريؽه مفرز لو. كأٌف األصؿ في كقؼ 
 المسجد ىك ما يحقؽ مفيـك التأبيد أساسان، كىك أف يككف العقار متصالن باألرض. كما تكجد شركط تشريعية لمكقؼ تضمنت في
مباحث متعددة، منيا: الشركط الالـز كجكدىا في الكاقؼ، كالشركط المتعمقة بالعيف المكقكفة، كشركط الكاقفيف، كعقد إشيار 
الكقؼ الخيرم كالذرم كآراء الفقياء، كمما يشترط في الكاقؼ، أف يككف أىالن لمتبرع كأف يككف المكقكؼ معينان كممكان لمكاقؼ. كما 

 ة لمكقؼ في كاقعيف مسمميف كغير مسمميف، تيدؼ إلى خدمة المصمحة العامة.يجكز إنشاء مؤسسة كاحد

أما العالقة بيف الكقؼ كالمؤسسات األمنية فتتبدل كاضحة مف خالؿ ما يقع عمى عاتؽ المؤسسات األمنية مف مسئكليات 
ستناد إلييا أماـ الييئات القضائية التكعية بعقكبات سكء استغالؿ المصارؼ الكقفية، كما يتعمؽ بذلؾ مف أدلة كقرائف يتـ اال

كالمحاكـ إلثبات اقترافيا. كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ الندكات التى يتـ التنسيؽ ليا بيف مسئكلي كزارة الداخمية كمسئكلي 
 . (30)ق(1426ت التربية كالتعميـ كالتعميـ العالي )مطاكع، اكزار 

( تكصيات لتفعيؿ أدكار مؤسسات المجتمع فى تنمية الثقافة بصفة 2006) كقد قدمت المجنة الكطنية لمتربية كالثقافة كالعمـك
 : (48)(2008الشاىيف، كعبدالباقي:)عامة؛ كمنيا الثقافة الكقفية كنشرىا، كمف تمؾ التكصيات

 .إعداد األدلة اإلرشادية 
 .التبصير بالمشكالت الناتجة عف سكء استخداـ المكارد 
  األكلكية لممجتمع.تكجيو المكارد في المجاالت ذات 
 .إبراز دكر األسرة في الحكار في تكجيو األبناء 
 .تأكيد دكر المؤسسات الدينية فى تنمية يقظة الضمير 
 .نشر الرسائؿ التثقيفية التعريفية لتكعية الفرد كالمجتمع 
 : المؤسسات الصحيةسابعا  

ؼ ال تقتصر  حدكدىا عمى الدعـ المالي، كتكفير إلى أف العالقة بيف المؤسسات الصحية كالكق (35)(2010الشكيعر )أشار  
مصادر دخؿ كحسب؛ بؿ تسيـ في رقي المجتمع، كتسريع عجمة التنمية بالتزامف مع خطط الدكلة. فالكقؼ تعاكف إنساني 

دة، كقد شممت جيكد المؤسسات الكقفية العديد مف دكائر التنفيذ في مجاالت صحية متعد  .سامي يعزز مبدأ التكافؿ المجتمعي
منيا: المجاالت العممية كالطبية، حيث أصبحت أكقاؼ جامعة الممؾ سعكد، أنمكذجان رائعان لمكقؼ اإلسالمي كخاصة في مجاؿ 

كما أنو حرم بكزارة الصحة أف تبدأ بالتفكير في تأسيس أكقاؼ ليا في جميع أنحاء المممكة   .األبحاث العممية كالطبية كغيرىا
العربية السعكدية، ليككف ريع تمؾ األكقاؼ رافدان ميمان لتطكير كتحسيف خدماتيا الصحية في المممكة، فالكقؼ لو أىمية في 

ب، بؿ يمكف أف يتعداىا بدعـ كميات الطب، كمراكز خدمة المجتمعات اإلنسانية، فال يقتصر عمى بناء المستشفيات كحس
فادة مف القدرات السعكدية، إلالطبي، كا النفع كالفائدة كتسيـ في التقدـاألبحاث الطبية، كتمكيؿ الدراسات الطبية التي تعكد ب

لمقاء الختامي الثامف كنظران ألىمية الكقؼ كتحديدان الكقؼ الصحي فقد خصص ا  .كتفعيؿ تمؾ الدراسات كتطبيقيا في المجتمع
دكر المؤسسات الخيرية في تحسيف مستكل »لمحكار الفكرم في منطقة نجراف الذم ناقش الخدمات الصحية محكران ميمان عف 

، كتحدث المشارككف عف دكر ىذه المؤسسات كأىميتيا في اإلسياـ في تحسيف مستكل الخدمات الصحية «الخدمات الصحية
المؤسسات مف أمكاؿ الصدقات كالمحسنيف، كمدل إمكانية االستفادة منيا في تفعيؿ الجكانب  في المممكة، لما تممكو ىذه

كما يؤمؿ مف رجاؿ األعماؿ في المممكة أف يتجيكا إلى كقؼ بعض أمكاليـ في المجاؿ الصحي، كذلؾ   .الخيرية الصحية
اف، كخاصة في األماكف النائية كالبعيدة، أك دعـ بدعـ األبحاث الطبية، أك إنشاء مراكز طبية لغسيؿ الكمى، أك لعالج السرط
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بعض المراكز الصحية بأجيزة طبية. كعمى كزارة الصحة تشجيع رجاؿ األعماؿ، كتسييؿ ميماتيـ في دعـ تمؾ المشركعات 
 سمـ.ألبيى صكر التكافؿ الذم يجب أف يعيشو المجتمع الم الصحية، لممساىمة في رقي المجاالت الخدمية الصحية، كتحقيقان 

كتتضح أىمية العالقة بيف المؤسسات الصحية كالكقؼ مف خالؿ ما تحرص عميو المؤسسات الصحية مف خدمات  
دارتيا لعالج المرضى كالمصابيف عمى اختالؼ أصنافيـ.  إنسانية  في المجاؿ الصحي، كيشمؿ ذلؾ بناء المستشفيات، كا 

 (34)(2011)مسقاكم، 

 الوقفية وتقويميا من منظور تربوي التوجيات التربوية لتفعيل التجارب 
 أوال: توجيات وتوصيات تربوية لتفعيل المناشط الوقفية التأسيسية والتثقيفية

تناكلت بعض األدبيات األنشطة التي المصاحبة لممناشط الكقفية التأسيسية كالتثقيفية لمكقؼ عبر دكرات عمميَّة )كممات كنماذج 
 :(3)(2002شممت)عمر،ىػ(  1420في الدكرات كالمنح الدعكية )

 .تقديـ سمسمة مف المحاضرات، التى تطرح خالليا مكضكعات تعريفية كتثقيفية باألكقاؼ 
  أسئمة عمى مشايخ مشاركيف في الدكرات، لتكضيح بعض المسائؿ الكقفية.طرح  
  .عقد مجمكعة مسابقات كبحكث عمميَّة في المجاالت الكقفية 

بالجيكد الكقفية مف خالؿ مراكز الدعكة كاإلرشاد لتحقيؽ اإلفادة مف الدكرات الشرعية لنشر   (36)ق(1435الحميدل )كأشاد 
 لمجتمع، كأكد أىمية العناية بيا كرعايتيا كدعـ المؤسسات الكقفية، كذلؾ ما يمي: العمـ النافع بيف أبناء ا

 لما سكؼ ينعقد مف دكرات إعداد المبكر ، لما لذلؾ مف  أثر في  لمؤسسات الكقفية لإلعداد المبكرتخطيط ا
 حسف االختيار،  كدقة التنظيـ كجكدة اإلخراج.

 ،كذلؾ بأف يككف برنامج كؿ دكرة يبنى عمى برنامج الدكرة  مراعاة التسمسؿ العممي بيف كؿ دكرة كأخرل
 السابقة.

  .الحرص عمى اإلفادة مف المتخصصيف في تنفيذ الدكرات: كفؽ تخصصاتيـ 
  ،عدـ إطالة فترة الدكرة، حيث يشجع ذلؾ في مكاظبة حضكرىا، كعدـ الشعكر بالممؿ كالضجر منيا 
 شايخ كالدعاة األعالـ.تضميف الدكرات مسابقات جذابة، كبعض كممات الم 
 .حسف اإلعالف عف األنشطة بإعالنات جذابة في المساجد،  كمجامع الناس، كالمدارس كاألسكاؽ كنحكىا 

مقترحات  لمنيكض بالمناشط التثقيفية الكقفية مف خالؿ دركس كدكرات في مجاالت العقيدة أك  (37)ق(1435الحمد )كما قدـ 
 :ألصكؿ،  كالتى ينبغي أف يراعي فييا ما يميالفقو، أك الحديث، أك التفسير أك ا

 .العناية باختيار المكضكعات المالئمة، كالكتب المناسبة، فمكؿ فئة ما يالئميا، كلكؿ بمد ما يناسب أىمو 
 .الحرص عمى تكثيؼ  الدعكة التكعكية لتكثير أعداد المستفيديف 
  ،كأعـ لمفائدة.تسجيؿ المناشط كنقميا عبر اإلنترنت؛ ألف ذلؾ أبقى لألثر 
 لألنشطة التكعكية لتجنب التكرار كتحقيؽ فائدة أعمؽ. يالتنسيؽ التكامم 
 .التجديد في المكضكعات التثقيفية المطركحة 
 .تخصيص مناشط كقفية قائمة عمى البحث العممي في مجاالت متنكعة 

 : توجيات وتوصيات تفعيمية لمصناديق الوقفيةثانيا  
 تكصيات لتفعيؿ الصناديؽ الكقفية، شممت: (38)(2010اإلسالمي )كتضمف تقرير مجمة الكعي 
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 تكجيات نشأة الصناديؽ الكقفية: .أ
 التى تستيدؼ تحقيؽ ما يمي:

  إحياء سنة الكقؼ بتجديد الدعكة ليا مف خالؿ مشركعات ذات أبعاد اجتماعية كدينية في إطار شرعي يككف
 .أقرب إلى نفكس الناس كأكثر تمبية لرغباتيـ

  تجديد دكرية الكقؼ التنمكم في إطار تنظيمي يحقؽ التكامؿ بيف مشركعات الكقؼ كيراعي األكلكيات
 .كينسؽ بينيما

 ترشيد العمؿ الخيرم مف خالؿ طرح نمكذج جديد يحتذم بو. 
  تمبية احتياجات المجتمع كالمكاطنيف في المجاالت غير المدعكمة بالشكؿ المناسب مف قبؿ الدكلة أك

 .لشعبيةالمؤسسات ا
 إيجاد تكازف بيف العمؿ الخيرم الخارجي كالعمؿ الخيرم الداخمي. 
 دارة مشركعاتو  .تحقيؽ المشاركة الشعبية في الدعكة لمكقؼ، كا 
  منح العمؿ الكقفي مركنة كانطالقان مف خالؿ مجمكعة قكاعد تحقؽ االنضباط، كفي ذات الكقت تضمف تدفؽ

 .العمؿ كانسيابو

 كشممت ما يمي: الكقفية التي تـ إنشاؤىا:صناديؽ نماذج لم .2
فاألسرة نكاة المجتمع، كخميتو األكلى، كعمى قدر قكتيا كتماسكيا تككف قكة الدكلة :  الصندكؽ الكقفي لرعاية األسرة أ.

بية، كصالبتيا، كقد أحدثت التغيرات الكبيرة التي مرت بالمجتمع تأثيرات متفاكتة في البنياف األسرم، بعضيا يتسـ بالسم
كقد نتج عف تمؾ العكامؿ ظكاىر متعددة تحتاج إلى جياز متطكر يصرؼ اىتمامو إلى رعاية األسرة كتكفير أكجو الرعاية 
المناسبة ليا لمعالجة الظكاىر المشار إلييا كلمعمؿ عمى زيادة قكة األسرة مف خالؿ المناخ الذم يساعد عمى تمسكيا 

ي المشكالت األسرية، لذلؾ أنشأت األمانة العامة لألكقاؼ الصندكؽ الكقفي كتالحميا فضالن عف حمايتيا مف الكقكع ف
دينار، كعيدت إليو باتخاذ كؿ ما يمـز لدعـ األسرة كرعاية األبناء  لو أمكاالن مكقكفة قيمتيا مميكفلرعاية األسرة كخصصت 

 .كاالىتماـ بالمشكالت كالظكاىر االجتماعية كالتبصير بكسائؿ معالجتيا
يكاجو المجتمع الككيتي، شأنو في ذلؾ شأف المجتمعات اإلنسانية كافة، أزمات :  دكؽ الكقفي لمتعبئة المعنكيةالصن ب.

كمشكالت عامة، تتطمب مكاجيتيا تكفير مناخ نفسي كمعنكم قادر عمى خمؽ إرادة جماعية صمبة بإيماف قكم ككممة 
إال بالتصدم الجاد لمدسائس كاإلشاعات التي تستيدؼ  مكحدة كصفكؼ مترابصة كجيكد متكاممة، كلف يتأتى ىذا المناخ
كقد أنشأت األمانة العامة لألكقاؼ الصندكؽ الكقفي  .تفتيت الكحدة الكطنية كتحطيـ معنكيات المجتمع كالنيؿ مف قدراتو

 .دينار ليتخذ كافة الكسائؿ لتحقيؽ األىداؼ السابقة المتعبئة المعنكية كخصصت لو أمكاالن قيمتيا مميكن
لقد ظمت قضايا الثقافة كالفكرة لفترة طكيمة أسرة لفترة زمنية حتى أصبحت منفصمة عف :  الصندكؽ الكقفي لمثقافة كالفكر ج.

كقد آف األكاف ألف يتغير ذلؾ اإلطار كيستعاض عنو بإطار آخر ذم  .البيئة اإلسالمية كمنقطعة الصمة بالفكر اإلسالمي
 .طابع إسالمي ال سيما كأف كسائؿ االتصاؿ قد ألغت الحكاجز كالحدكد الثقافية كفتحت نكافذ كاسعة لمثقافات األخرل

لمثقافة كالفكر ليتكلى نشر  ت األمانة العامة الصندكؽ الكقفيانشأكلرعاية الثقافة بفركعيا المختمفة كاىتماماتو المتنكعة، 
عمى  الثقافة الجادة كالكاعية، كقد خصصت األمانة العامة لألكقاؼ ليذا الصندكؽ أعيانان كقفية قيمتيا مميكف دكالر،حرصان 

 :تنمية الفكر المبدع بكسائؿ متعددة مف بينيما
 دعـ اإلنتاج كالفكر الجاد كالعمؿ عمى نشره. 
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 ة كالعمؿ عمى تكجيييا لألعماؿ الجادةتشجيع المكاىب الفكرية كالثقافي. 
 إشاعة االىتماـ بالثقافة الراقية كتشجيع االنفتاح عمى الثقافات الجادة. 
 قامة المكتبات كتزكيدىا بالمؤلفات المتميزة  .اإلسياـ في إقامة المعارض كالمؤتمرات كالندكات الثقافية كالفكرية كا 
 كتنمية ثقافة الطفؿ غرس االىتماـ بالثقافة الجادة في نفكس النشء. 
 اإلسياـ في تطكير أدكات الثقافة المحمية. 

اتسع مجاؿ اىتمامات الكقؼ في اإلسالـ ليشمؿ معظـ احتياجات البالد كالعباد، :  الصندكؽ الكقفي لممحافظة عمى البيئة ج.
 كسيران  .يمـز لمنع المخاطر عنياكمف بيف تمؾ المجاالت االىتماـ بالمرافؽ العامة كالمحافظة عمى البيئة كاتخاذ كؿ ما 

عمى ىذا المنيج القكيـ أنشأت األمانة العامة لألكقاؼ الصندكؽ الكقفي لممحافظة عمى البيئة كقد خصصت لو أعيانان 
كتدكر اىتمامات الصندكؽ حكؿ قضايا المحافظة عمى البيئة كحمايتيا مف التمكث كاإلسياـ  .مكقكفة قيمتيا مميكف دينار

حمكؿ المناسبة لممشكالت التي تنجـ عف التمكث، كغير ذلؾ مف األمكر التي تساعد عمى حماية البيئة الككيتية في تكفير ال
 .كدفع ما قد يمحقيا مف أضرار

تؤكد الدراسات التي تناكلت التاريخ اإلسالمي في عصر ازدىاره كتقدمو أف الكقؼ قد :  الصندكؽ الكقفي لمتنمية العممية د.
عطاه مساحة كبيرة مف الحرية كاالستقالؿ، فالعمماء األفذاذ في التاريخ اإلسالمي تمقكا عمكميـ أمي ك رعى التقدـ العم

كانشغمكا بأبحاثيـ اعتمادان عمى ريع األمكاؿ المكقكفة المخصصة ليذا الغرض، كمف بيف ىؤالء العمماء محمد الخكارزمي 
ثـ كأبك الريحاف البيركني، فمـ يكف يتسنى ليؤالء العمماء األفذاذ كعمر الخياـ كجابر بف حياف كابف سينا كالرازم كابف اليي

أف يتفرغكا لمبحث العممي إال نتيجة لما خصص ليـ مف أمكاؿ أنفقت عمييـ مف الكقؼ أك ما أكقؼ مف األمكاؿ عمى 
الخصبة مف تاريخ كقد اقتدت األمانة العامة لألكقاؼ بيذه الحقبة  .المراصد الفمكية كعمى المكتبات التي استخدمكىا

الحضارة اإلسالمية فأنشأت الصندكؽ الكقفي لمتنمية العممية كخصصت لو أعيانان مكقكفة قيمتيا خمسة مالييف دينار لدعـ 
 .كرعاية المبدعيف في المجاالت العممية، كاإلسياـ في تكفير متطمبات البحث العممي، كتنظيـ الخدمات كالمؤتمرات العممية

برعاية صحة المسمـ كتنشئتو عمى القكة البدنية كالعقمية،  -منذ قديـ الزمف -اىتـ الكقؼ:  الصندكؽ الكقفي لمتنمية الصحية ق.
كقد اقتدت األمانة العامة  .لذلؾ انتشرت األكقاؼ عمى المستشفيات ككؿ ما يؤدم إلى تحسف الصحة العامة لممسمميف

مة اإلسالمية فكجيت جزءان مف األنشطة الكقفية لالىتماـ بشؤكف الصحة العامة لألكقاؼ بيذا الجزء المشرؽ مف تاريخ األ
مكاالن مكقكفة قيمتيا ألممكاطنيف كدعـ جيكد المحافظة عمييا مف خالؿ الصندكؽ الكقفي لمتنمية الصحية كالذم رصدت لو 

اطنيف كتحسيف مستكل الخدمات خمسة مالييف دينار، كسيعمؿ الصندكؽ عمى دعـ جيكد االرتقاء بالصحة العامة لممك 
 :الصحية باإلسياـ في األنشطة التي تؤدم إلى ما سبؽ كمف بينيا

 نشر الكعي الصحي بيف المكاطنيف. 
 دعـ الجيات القائمة عمى تكفير الخدمات الصحية كاالرتقاء بمستكاىا. 
 لعالجدعـ الجيكد التي تساعد في المحافظة عمى الصحة العامة ككسائؿ الكقاية كأساليب ا. 
 المساعدة عمى االستعانة بالخبرات الطبية األجنبية المتميزة. 
 المساىمة في األنشطة التي تستيدؼ تدريب الككادر الكطنية العامة في المجاؿ الصحي. 

 : المصفوفات التقويمية لممناشط الوقفية من منظور تربويثالثا  
فاعمية المؤسسات التربكية في تحقيؽ أىداؼ المناشط الكقفية،  كيتطمب تيعد المصفكفات التقكيمية مف األدكات القياسية لمدل 

 ذلؾ تكضيح ما يمي:
  Research Matrixتعريؼ المصفكفة  أ.

تيعرؼ المصفكفة بأنيا أحد النماذج التي أطمؽ عمييا عالـ الفمؾ "زكيكي" النمكذج المكرفكلجي، كىك نمكذج يعتمد في جكىره 
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لمظكاىر في فئات متداخمة، كىي عبارة عف جداكؿ مقسمة إلى خاليا أك خانات لبياف العالقة  عمى فكرة التصنيؼ المستعرض
 .(zweiky ,1957)(11)بيف عدة متغيرات 

المصفكفة بأنيا تنظيـ مستطيؿ الشكؿ لمجمكعة مف المكضكعات، عمى ىيئة صفكؼ كأعمدة،  (39)(2013الزىراني (كعرؼ 
المحكر الرأسي )الصادم( كتشمؿ المجاالت كالتطبيقات كاألساليب، كترصد بحيث ترصد مجمكعة مف المكضكعات في 

 مجمكعة أخرل مف المكضكعات؛ كتشمؿ؛ مكضكعات ناتجة عف المصادر  كالكسائط في المحكر األفقي )السيني(.
 أىمية  استخداـ المصفكفات التقكيمية ب.

 :(40)(2017)السيد، كمف أبرز جكانب أىمية استخداـ المصفكفات التقكيمية ما يمي 
  تساعد في اختيار مكضكعات مف خالؿ تكفير عدد مف الخيارات، في مجاالت متنكعة دكف معاناة أك

 اىدار لمكقت 
 .تحقيؽ الشمكلية كالتكازف في تقييـ المكضكعات، دكف االنحسار  في مجاؿ ضيؽ 
 .تحقيؽ التكامؿ في مجاالت التقكيـ بشمكلية كاقعية 

 تصميـ المصفكفة كتطبيقيا  .ج
،  )(41)2015مطاكع كالحصاف، )؛(39)(2013)الزىراني، كالمحكر الرأسي لممصفكفة بما يميتمر خطكات تصميـ المحكر األفقي 

 :(40)(2017السيد، (
 .االطالع عمى األدبيات، كاستخالص  محدد لممجاالت الرئيسة لمتقكيـ، كمعاييرىا كمؤشراتيا 
  التقكيـ كمعاييرىا في المحكر الرأسي.تصنيؼ مجاالت 
 تحديد المؤشرات الخاصة بكؿ مجاؿ كمعيار في المحكر األفقي 
 .التحقؽ مف شمكلية المصفكفة لجميع المجاالت كالمعايير كالمؤشرات مف كجية نظر المحكميف 
 .تطبيؽ المصفكفة التقكيمية لتعرؼ آراء المتخصصيف فى المجاؿ 

 بما يمي: كتمر خطكات تطبيؽ المصفكفة
 إعداد استبانة تتضمف المصفكفة الخاصة بالمجاؿ المراد تقييمو. .1
رائيـ آعرض االستبانة التقييمية لممصفكفة عمى متخصصيف في المجاؿ المراد تقييمو باستخداـ المصفكفة، لمكقكؼ عمى  .2

شارية، أك إالتقكيمية لمدل استيفاء المجاؿ لممعايير كالمؤشرات التى تضمنتيا مصفكفة التقكيـ، كذلؾ بتحديدىـ عالمة 
قيـ كزنية في خاليا المصفكفة، الناتجة مف تقاطع معايير  المجاالت )بالمحكر الرأسي( مع مؤشرات تحققيا في الكاقع 

 )بالمحكر األفقي(.
 كزاف النسبية لكؿ استجاباتو عمى النحك التالي:يتـ حساب األ  .3

 ( نقاط.5( يككف الكزف النسبي التقييمي ليا )1الخمية التى دكف فييا المستجيب الرقـ ) 
 ( نقاط.4( يككف الكزف النسبي التقييمي ليا )2الخمية التى دكف فييا المستجيب الرقـ ) 
 ( يككف 3الخمية التى دكف فييا المستجيب الرقـ )( نقاط.3الكزف النسبي التقييمي ليا ) 
 ( نقطة.2( يككف الكزف النسبي التقييمي ليا )4الخمية التى دكف فييا المستجيب الرقـ ) 
 ( نقطة.1( يككف الكزف النسبي التقييمي ليا )5الخمية التى دكف فييا المستجيب الرقـ ) 
 فييا االستجابات. تحسب محصمة األكزاف النسبية التقييمية لكؿ الخاليا التى دكنت 
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   .ترتب التقييمات الكزنية الخاصة بكؿ خمية، فتككف الخمية التى حصمت عمى أعمى تقييـ كزني ىى في الترتيب األكؿ
 كىكذا مع الخمية التى حصمت عمى التقييـ الكزني التالي، فتككف في الترتيب الثاني.

 يلمتخصصيف، كمف ثـ تحدد المعايير كالمجاالت التلمحصمة استجابات ا ألكزاف النسبية  التقييمية تبعان تحدد ا 
خمية. كبذلؾ لتقييمات النسبية الكزنية في كؿ لنسبة ا حصمت عمى أعمى تقييـ نسبي ألكلكيتيا مف كجية نظرىـ، كفقان 

ي حصمت عمى أقؿ تقييـ )الت ىترتب المجاالت التقكيمية مف األعمى )التى احتمت أعمى تقييـ كزني نسبي( إلى األدن
 كزني نسبي

  إجراءات البحث
 :و الميدانية، لإلجابة عف أسئمتويتضمف ىذا القسـ مف البحث إجراءاتو المنيجية، كالخطكات التى تـ اتباعيا في تنفيذ دراست

 منيج البحث. أ
الفاعمة  ، الذم استيدؼ جمع البيانات الالزمة لتقكيـ األدكار ( 49)(1416)العساؼ، تـ اتباع  المنيج الكصفي التحميمي

لمؤسسات المجتمع في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا لدل أفراد تتبايف خصائصيـ كمؤشرات تأثير المناشط الكقفية في 
 المجتمع السعكدم.

 أداتا البحث .ب
 تـ إعداد أداتاف لجمع البيانات الخاصة بالبحث الحالي، كىما :

 إعداد المصفوفة التقويمية ألدوار المؤسسات التربوية في  تأسيس الثقافة الوقفية  ونشرىا .1
  االستقراء التحميمي لألدبيات، كاستخالص المتغيرات المتعمقة بالمعايير الخاصة بأدكار المؤسسات كما يرتبط بكؿ منيا

 العكامؿ.مف مؤشرات تتعمؽ بخصائص األفراد.  ثـ صممت قائمة شممت تمؾ 
  صممت مصفكفة المتغيرات كالعكامؿ ألدكار مؤسسات المجتمع في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا، كشممت المصفكفة

 المحكريف التاليف: 

 كنشرىا، ىى: الكقفية تأسيس الثقافة ب ( مؤسسات كىيئات مجتمعية  ذات عالقة7كشمؿ أبرز ) المحور الرأسي:
           .األسرة 
  عميـ .مؤسسات الت   
 .مؤسسات اإلعالـ  
 .الييئات الدينية 
       .الييئات الصحية 
    .الييئات االجتماعية كالرياضية 
  .الييئات التشريعية كاألمنية 

( عكامؿ الخاصة بمتغير  المؤشرات الكاقعية ألدكار المؤسسات في تأسيس الثقافة الكقفية 5: شمؿ عمى )المحور األفقي
 كفؽ متغيرات خاصة بيـ، كىي.كنشرىا بيف األفراد، 

  )الخصائص العمرية )المرحمة التعميمية 
 )الخصائص العقمية )المعرفة كأنماط التفكير 
  )الخصائص الميارية )العممية، كاالجتماعية 
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 )الخصائص النفسية )التكافؽ، االستعدادات 
 )الخصائص الكجدانية )القيـ، كالميكؿ، كاالتجاىات 

 التقييمية لممصفوفةاالستبانة إعداد  .2
 تـ إعداد االستبانة التقييمية لممصفكفة لتقكيـ فاعمية أدكار المؤسسات التربكية في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا، باتباع ما يمي:

  ( مؤسسات كىيئات مجتمعية ليا عالقة تأثيرية في تأسيس الثقافة 7صكرتيا األكلية، كقد تضمنت )أيعدت االستبانة في
كنشرىا، كشممت االستبانة مقدمة تعريفية، كقائمة المعايير المستخمصة ألدكار المؤسسات كالييئات، كالمؤشرات  الكقفية

 التقييمية لمدل قياـ كؿ منيا باألدكار التأسيسية لمثقافة الكقفية كنشرىا، كذلؾ  مف كجية نظر  المستجيب. 
 ( مف ال5( مف المحكميف، منيـ )10تـ عرض االستبانة عمى ) (مف 3متخصصيف في القياس كالتقكيـ النفسي التربكم، ك )

( مف أساتذة مناىج البحث كالفرد كالمجتمع، كجميعيـ مف 2المتخصصيف في الدراسات كالمناىج لمعمـك الشرعية كالعممية، )
التربية بجامعة جدة، أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ عمـ النفس، كالمناىج، كالدراسات كالعمـك الشرعية كعمـك القرآف في كمية 

ككمية الدراسات العميا التربكية بجامعة الممؾ عبدالعزيز( كذلؾ لمتحقؽ مف مناسبة االستبانة التقييمية لممصفكفة، كتعرؼ 
مدل كضكح صياغتيا، كشمكليا المحاكر كالمتغيرات الخاصة بالمعايير كالمؤشرات التقييمية، ككفاية عدد مفردات كؿ 

مف المحكميف إجراء تبسيط في صياغة ثالثة مف المعايير، ك خمسة مف المؤشرات لتيسير فيـ  (3عنصر. كقد اقترح )
عمى المحكميف لتحديد نسب االتفاؽ بيف آرائيـ، كقد  لالمستجيب ليا. كتـ مراعاة ذلؾ. ثـ أعيد عرض االستبانة مرة أخر 
مقبكؿ  ي%(، كىك مدل نسب91( بمتكسط )%94 -88تراكحت  نسب االتفاؽ المحسكبة باستخداـ معادلة "ككبر" بيف )

 . (42)(Copper, 1981لصدؽ االستبانة )
  ( مف التربكييف المتخصصيف 30، كذلؾ بتكزيعيا عمي عينة تككنت مف )ثبات االستبانة: تـ تطبيؽ االستبانة استطالعيان

الثبات باستخداـ معامؿ ارتباط في تعميـ مناىج العمـك الشرعية، ثـ أيعيد تطبيقيا عمييـ بعد أسبكع. كحيسب معامؿ 
( مما يشير إلى مكثكقية ثبات االستبانة. كبذلؾ أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية 0.8بيرسكف، كبمغت قيمتو )

( خصائص 5( مؤسسات مجتمعية، كلكؿ منيا مؤشرات تتأثر بعدد )7مشتممة عمى مفردات تقييمية لمتغيرات خاصة بػ )
 . ( مؤشران 89لمؤشرات )لألفراد، كقد بمغ عدد ا

 مجتمع البحث وعينتو   .ج
شمؿ مجتمع البحث التربكييف مف منسكبي كزارة التعميـ، كالدعكة كاإلرشاد، كالتحقيؽ كاالدعاء العاـ  بالمنطقة الغربية في 

ليـ عالقة باألنشطة الكقفية مف بيف األفراد الذيف  ، تـ اختيارىـ عشكائيان  فردان ( 40المممكة العربية السعكدية. كتككنت عينة مف )
( عامميف في مجاؿ الدعكة 8( معمـ عمـك شرعية، ك)24كاألعماؿ التطكعية فى أكاديمية جدة لمعمؿ التطكعي،  كمنيـ )

االدعاء العاـ.  كتراكحت سنكات خبراتيـ الكظيفية بيف ك ( مف مكظفي التحقيؽ 2( إماـ مسجد كمقييـ شعائر، ك )6رشاد، ك )إلكا
 .نة( س25 -5)
 تطبيق أداتا البحث .د

ق، حيث كزعت  عمى 3/8/1439 -/ 29/7طبقت أداتا البحث في  أكاديمية دلة لمعمؿ التطكعي بجدة خالؿ الفترة مف 
( جمسات عمؿ نقاشية 5كقد نفذت )( أفراد. 5عمؿ، ضمت كؿ مجمكعة ) ( مجمكعات8) إلى قسمت عشكائيان  يعينتو الت

دقيقة، كدارت خالليا حكارات نقاشية. تقكيمية لفاعمية أدكار المؤسسات التربكية في تأسيس ( 90يكمية، استغرقت كؿ جمسة )
 كؿ جمسة االستجابات المشتركة لكؿ مجمكعة عمى المصفكفة التقكيمية.  ةالثقافة الكقفية كنشرىا،  كرصدت في نياي

  معالجة النتائج إحصائيا   .ه
تخداـ أساليب اإلحصاء الكصفى المناسبة، كشمؿ ذلؾ: حساب تكرارات رصدت نتائج تطبيؽ أداتا البحث، كعكلجت باس

كاألىمية النسبية، كالمرتبة، كذلؾ لإلجابة عف أسئمة  (43)(1996،)أبك حطب كصادؽاستجابات أفراد العينة، كالنسب المئكية
 البحث. 
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  نتائج البحث 
يتضمف قسـ النتائج اإلجابة عف أسئمة البحث، كمناقشة ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج، كتفسيرىا كربطيا بما سبؽ عرضو مف 

 دراسات سابقة.  
: ما المؤسسات التربكية الفاعمة في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع ىالذل نص عم إجابة السؤال األول

 السعكدم؟ 
ليا أدكار فاعمة  في  يبة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ مراجعة األدبيات، كتحديد أبرز المؤسسات المجتمعية التربكية التجاإلتمت ا

: األسرة، كالمؤسسات التعميمية، كالمؤسسات يتأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا، كشمؿ ذلؾ سبع مؤسسات كىيئات، كى
 صحية، كالييئات االجتماعية كالرياضية، كالييئات التشريعية كاألمنية.اإلعالمية، كالييئات الدينية، كالييئات ال

 ما أدكار المؤسسات التربكية التأسيسية لمثقافة الكقفية كنشرىا  في المجتمع السعكدم؟:  ىنص عم مالذ إجابة السؤال الثاني
)األسرة، كالمؤسسات التعميمية،  كالمؤسسات تعددت األدكار التي ينبغي أف تقـك بيا المؤسسات التربكية السبعة ذات العالقة 

اإلعالمية، كالييئات الدينية، كالييئات الصحية، كالييئات االجتماعية كالرياضية، كالييئات التشريعية كاألمنية( لتأسيس مقكمات 
تعمؽ بخصائص األفراد في الثقافة الكقفية، حيث تتأثر فاعمية أدكار تمؾ المؤسسات في تأسيس الثقافة الكقفية كنشرىا بمتغيرات ت

حميـ التعميمية(، كخصائصيـ العقمية )المعرفة االمجتمع، كيشمؿ ذلؾ متغيرات مرتبطة بالخصائص العمرية ألفراد المجتمع )مر 
كأنماط التفكير(، كخصائصيـ الميارية )العممية، كاالجتماعية(، كخصائصيـ النفسية )التكافؽ، كاالستعدادات(، كخصائص 

لقيـ، كالميكؿ، كاالتجاىات(. كسكؼ يتـ التكضيح التفصيمي لألدكار الخاصة بالمقكمات التأسيسية لمثقافة الكقفية الكجدانية )ا
الخاصة بأدكار المؤسسات، ككذا تكضيح مؤشرات تمؾ المعايير كفؽ خصائص األفراد في المحكريف الرأسي كاألفقي لممصفكفة 

    (.1التقكيمية، كما سكؼ يمي تكضيحو بالجدكؿ )
ما المصفكفة التقكيمية ألدكار المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية : ىنص عم مالذ إجابة السؤال الثالث

 كنشرىا في المجتمع السعكدم؟
ة تـ ذلؾ بتصميـ مصفكفة تقكيمية لفاعمية تأثير المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كما ىك مبيف في مصفكف

 ( التالي:1الجدكؿ )
 
 
 
 
 
 
 

 مصفكفة تقكيمية ألدكار المؤسسات التربكية الفاعمة في تأسيس مقكمات الثقافة كنشرىا: 1جدكؿ 
 مؤشراث  

 عوامل 

 ر بمعاي

ؤسااث امل

  يت  املجتمع

 .ثإطِع الثقافة الىقفُة ووشسها بين ألافسادفي  ياإلاؤطس زاصة بمحؼير  مؤشسات واقعُة للدوز  عىامل
 خصائص عمريت( 1)

 (عمريتحل ا)مر 

خصائص عقليت ( 2)

وأنماط  ،معرفيت )معرفت

 جفكير(

خصائص مهاريت ( 3)

 )عمليت، واجتماعيت(

 خصائص نفايت( 4)

افق،  ستعداداث، وا)جو

 ومواهب(

خصائص ( 5)

)قيم،  وجدانيت

 ميول، واججاهاث(و 
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ل 
العوام

صت بمعايير 
الخا

 
أدوار ا

ث 
ث والهيئا

اا
س

ملؤ
شرها 

ث الثقافت الوقفيت ون
س  مقوما

سي
املجتمعيت فاعلت التأثير في جأ

 

(1
 )

ألاسرة
 

تهُئة مىار ؤطسي ٌظىده  -

، الؼمإهِىة  في مسخلة الؼفىلة

 .ومسخلة اإلاساهقة والشباب

ً بإدواز الحىعُة،  - قُام ألابٍى

هم لألبىاء في مسخل وؤلازشاد

ة اإلاحعددة، وبساصة  العمٍس

 اإلاساهقة.مسخلتي الؼفىلة و 

ثإكُد ألاطسة لقُمُة ألاعمال  -

الىؼىعُة والىقفُة في هفىض 

 ؤبىائها.

 

 وعدمت ىاقشااإلاثقبل  -

ضجس مً ازحالف الح

ؤو ثإزس  ،السؤي

 اطحجاباتهم.

الاطخثماز ا طبلجشجُع  -

 الىقد. و  للمال

الحعٍسف بالظبل  -

اإلاشازكة في اإلاىاشؽ 

 .الىقفُة

اثباع ألاطلىب العلمي في  -

بالبدث  شلالتاإلاخل 

والحفلير مً دون القبىل 

 فكاز.لأل ألاعمى 

ثىمُة مهازات عملُة  -

ؤهمُة واححماعُة جعصش 

 .ُاثهإًجابالعمل الىقفي و 

ؤهمُة اإلاشازكة ثإكُد  -

 الاححماعُة.

ثىطُذ طبل الحعاون 

ً في  ؤلاًجابي مع آلازٍس

 اإلاىاشؽ الىقفُة. 

ص  - هازات اإلاجعٍص

الاححماعُة للحفاعل ا

بئًجابُة مع املجحمع 

واإلاظاهمة في خل 

 .مشلالثه

ومىاشؽ تهُئة فسص  -

حىافق مع وقفُة ثدقق ال

ً.ال  راثه وآلازٍس

ثسفُع ؤطباب القلق  -

والكأبة وؤلاحهاد واإلالل 

 وجؼُير اإلاصاج. 

مساعاة الفسوقات  -

الفسدًة وثباًً إمكاهات 

 .ألافساد

اثاخة فسص مشازكة  -

محىىعة في اإلاىاشؽ 

 ة.الىقفُ

التي ثدازض اإلاشلالت  -

ٌظاهم الىقف في خلها 

مؤطظات بالحعاون مع 

 .الحعلُم

 لحدقُق  ىاه اإلازعاًة  -

 ؤلابداع والحميز. 

ثإكُد القُم  -

ألازالقُة وؤهمُتها في 

ثىحُه الظلىكُات 

 وطبؼها.

اخترام اهحمامات   -

ومُىله  ألابىاء

، وعدم موزػباته

 ثجاهلها ؤو جظفيهها.

قدوة  بُان هماذج -

وجشجُع ألابىاء على 

 الاقحداء بها.

في غ فساثجى  الا  -

 .ثدلُل ألابىاء

(2
 )

ث التعليم
اا

س
مؤ

 

ثقدًم زبرات مىهجُة  -

وؤوشؼة ال صفُة ثخىاط  مع 

ة  ، ثفُده للفسداإلاسخلة العمٍس

 في خُاثه.

الفسد اخترام شخصُة -

قبىل  حبازه على دون إ وثفليرة

 .ةقشألافكاز  بال مىا

محابعة ؤطباب اهسفاض  -

الحدصُل العلمي، ؤو 

 . الدزاطةالاهقؼاع عً 

ع اطتراثُجُات  - ثىَى

الحعلُم اإلاظاهدة واإلاعصشة 

الهماغ الحفلير العلمي، 

اإلاىؼقى و والاطحداللي، 

 والابداعي.

على فهم الفسد جشجُع ا -

اإلاعسفة وإعادة بىائها في 

طُاقات ثؼبُقُة حدًدة 

  جعصش مهازاثه الحُاثُة.

ثقدًم بسامج إزشادًة  -

مىحهة  لحىمُة الىعى 

 .باإلاىاشؽ الىقفُة

تهُئة مىاشؽ جعلُمُة  -

 الفسدحماعُة ًلخظ  

 مً زاللها مهازات

 .عُةاححما

ثىظُم مظابقات  -

حماعُة لحعمُق الحعاون 

 والاهحماء.

تهُئة فسص ممازطة  -

مهازات الحعلم  الراجي 

، ةطحقاللُالتى ثدعم الا 

ي ف راتالواعحماده على 

 اإلاىاقف املخحلفة.

تهُئة زبرات جعلُمُة  -

ٌشعس فيها الفسد بالىجاح 

 وإربات الرات .

  ثالفى الخبرات الظلبُة -

 فشل.التى جعسض الفسد لل

ىاه  اإلااكخشاف  -

 إوشؼة إرسائُة.بوجعصشها 

ثدازض اإلاشلالت  -

 الىفظُة والاححماعُة.

الحىحُة ؤلازشاد لحجى    -

مظببات الشسود الرهني، 

عو  ، ةالاهفعاالت الظَس

 حظاطُة الىفظُة.وال

اإلاظؤولين  بمعاًير زام تلإ -

 قدوة.وطلىكُات ال

ع في مظحىي  - ثىَى

الخبرات وألاوشؼة  

ألافساد  زػباتالشباع 

 مما ًىاطبهب مومُىله

 منها.

اثاخة مىاشؽ  -

ًملً  ثثقُفُة وقفُة

 الفسدفيها  ؤن ٌظخثمس

ؤوقات فساػه الشباع 

 اهحماماثه.

ثإصُل  القُم  -

والظىابؽ ألازالقُة 

اإلاظحمدة مً اللحاب  

ة  والظىة الىبٍى

 .اإلاؼهسة
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ل 
العوام

صت بمعايير 
الخا

 
أدوار ا

ث 
ث والهيئا

اا
س

ملؤ
املجتمعيت 

شرها
ث الثقافت الوقفيت ون

س  مقوما
سي

فاعلت التأثير في جأ
 

(3
 )

ث
اا

س
املؤ

 
إلاعل 

ميت
  

ثقدًم بسامج إعالمُة  -

في املجاالت ثثقُفُة 

حىىعة الىقفُة اإلا

 ألافساد وفقثىاط  

ةمساخل  .هم العمٍس

ثىقُة البرامج  -

الاعالمُة مً 

اإلاظامين الظلبُة 

 الافسادفي  ألارسعة َطس 

صؼاز الظً 

واطخبدالها ببرامج 

واقعُة في مجاالت 

 وقفُة محىىعة.

عسض بسامج والىدوات  -

حعٍسف الجظتهدف 

بالىقف ومجاالثه 

. املجحمعوؤهمُحه للفسد و 

 ذات ؤبعاد ثإرير  إًجابُة .

ثقدًم بسامج جعصش  -

الحفلير ؤلاًجابي لدي 

وجظحدثه على  ألافساد

اإلاشازكة الفاعلة في 

اإلاىاشؽ الىقفُة القائمة 

 .ُةاإلاظحقبلو 

ثىقُة ألاحىاء ؤلاعالمُة  -

ذات ألارس مً البرامج 

 الظلبي في اإلاهازات 

العملُة  وؤلاححماعُة 

 .الخاصة بالىقف

الحىاصل ثفعُل بسامج  -

التى جعصش الاححماعي 

اإلاهازات العملُة 

والاححماعُة عبر زطائل 

 إعالمُة حدًدة  ذات

مدفصة مظامين 

للمشازكة في اإلاىاشؽ 

 . الىقفُة

وقفُة عسض ؤوشؼة  -

ألافساد جشجع  محىىعة

على اإلاشازكة في ما ًخظق 

 مع اطحعداداتهم

 .ومُىلهم

عسض بسامج والىدوات  -

في الىقف  لخبراء ةثثقُفُ

ًخىاولىن واقعه، 

في الفسد  وآرازهومظحقبله 

 املجحمع.و 

 

ع البرامج  - ثىَى

ؤلاعالمُة التى جعسض 

هماذج وزبرات حاذبة 

طُاقات  للىقف فى

ؤزالقُة، ثخظق مع 

رقافة املجحمع 

 اإلاظلم.

عسض بسامج ثقدم  -

مً هماذج 

ئدة سااللشخصُات ا

 الىقفُةفي املجاالت 

وخث ألازالقُة، 

ألافساد على الاقحداء 

 . بهم، واقحفاء ؤرسهم

 

(4
 )

ث  الدينيت
الهيئا

 

ثىظُم الدزوض  -

والخؼ  الدًيُة 

بمساخل ؼالب لل

 . الحعلُم املخحلفة

ثبظُؽ لؼة  0

الخؼاب الدًني 

ؼالب مً لاإلاىحه ل

زالل قىىات ثقىُة 

لحبصيرهم  محعددة

 بالىقف وؤهدافه

بُان ألاخكام الشسعُة  -

 .لألعمال الىقفُة

للحفلير  ألافساددعىة  -

الىقائع والحدبس في ؤخداذ 

ثُة ودوز الىقف فيها الحُا

دًيىا  علُهخث وفق ما 

 الحىُف.ؤلاطالمي 

قُام  الجمعُات  -

واإلاؤطظات الدًيُة  

بجهىدها الحؼىعُة 

 .للحثقُف الىقفي

وقفُة اثاخة مىاشؽ  -

 ألافساد ثؼىعُة وخث 

على اإلاشازكة فيها 

 لخدمة املجحمع.

بُان الظبل الشسعُة  -

لبلىغ خالة ؤلاػمئىان 

 بحإدًة مهامالىفس ي 

شعس ج وقفُةواحبات و 

الفسد بقُامه بىاحباثه 

ومظؤولُاثه الدًيُة ثجاه 

 .مجحمعه

التى  شلالتاإلاثدازض  -

ًملً ؤن ًكىن للىقف 

م في إًجاد دوز مظاه

  خلىل مىاطبة لها.

ثلثُف الخؼ   -

والبرامج الثقُفُة 

للحعٍسف الدًيُة  

بالىقف، ومىقف 

 .ؤلاطالم مىه

قصص  إبساش   -

همىذحُة  وقفُه

ًكىن لها ؤرس إًجابي 

ألافساد في اقحداء 

وؤزرهم للدزوض 

 . والعبر اإلاظحفادة منها

(5
 )

صحيت
ث ال

الهيئا
 

إبساش دوز الهُئات  -

إلاظحمس في ا الصحُة

ثقدًم زدمات وقفُة 

ثؼىعُة لألفساد في 

مسحلف مساخلهم 

ة  .العمٍس

هماذج ثقدًم  -

خدمات  ثؼبُقُة لل

التى فاعلة الصحُة ال

ثقىم بها اإلاؤطظات 

عالج  الىقفُة ل

الصحُة شلالت اإلا

 .املخحلفة في املجحمع

الحىعُة الحعٍسف بأراز  -

الصحُة التى ثقدمها 

ة البرامج الىقفُة لحماً

ألافساد مً الحعسض 

مساض لالصابة بال 

 .ووقاًتهم منها

شازكة اثاخة فسص إلا -

 فعالُاتألافساد في 

ألاعمال الحؼىعُة 

الىقفُة في املجاالت 

للمظاهمة في الصحُة 

للمشلالت الصحُة إًجاد 

التى ًحعسض لها ؤفساد 

 .املجحمع 

ازات إلى  - ثىظُم ٍش

اإلاظخشفُات واإلاصحات 

مها التى ثدعالعالحُة 

، اإلاؤطظات الىقفُة

على  ألافسادإلػالع 

الجهىد الىقفُة في هرا 

 .املجال

عسض هماذج مً  -

البرامج الىقفُة 

الحثقُفُة في املجال 

الصحي للمظاهمة في 

الحد مً جعسض ألافساد 

لألمساض، ؤو طىء 

مً العقاقير اطحسدام 

دون مشىزة ػبُة، ؤو 

الافساغ في اطحسدامها، 

   مما ًىرز بئدمانها.

ثدازض الحبعات وآلاراز  -

للمشلالت الىفظُة 

الصحُة والىفظُة، 

وؤدواز اإلاؤطظات 

واإلاىاشؽ الىقفُة في 

شمل: مىاحهتها، َو

الاكحئاب والقلق 

الىفس ي، والحىثس، 

 . وؤلادمان

الحىعُة باإلاهازات  -

الاححماعُة للحثقُف 

الصحي مً زالل بسامج 

ثدعمها اإلاؤطظات 

الىقفُة، للمظاهمة في 

اإلاشلالت الىفظُة  خل

والاححماعُة لألفساد، 

والحد مً ثفشيها في 

 املجحمع.

إبساش ؤهمُة البرامج  -

الىقفُة الصحُة وما 

ثقدمه مً مظاهدة 

للبدىذ الصحُة 

إلتزاما باإلاىارُق 

الصحُة وألازالقُة 

 ثجاه الفسد واملجحمع.

إبساش اإلاؤطظات  -

الىقفُة لجهىد 

الهُئات ميظىبى  

اتهم وؤزالقُالصحُة 

 اتهمىاحبوالتزامهم ب

اإلاهىُة في خماًة 

الفسد واملجحمع، 

وثقدًم الىماذج 

اإلاثالُة القدوة في هرا 

 .املجال 
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ل 
العوام

شرها
ث الثقافت الوقفيت ون

س  مقوما
سي

ث املجتمعيت فاعلت التأثير في جأ
ث والهيئا

اا
س

صت بمعايير  أدوار املؤ
الخا

 

(6
 )

ضيت
الاجتماعيت والريا

ث 
الهيئا

 

إثاخة اإلاؤطظات  -

الىقفُة مىاشؽ 

اححماعُة وزٍاطُة 

ًملً ؤن ًمازطها 

 هىادألافساد في 

اطُة  اححماعُة والٍس

ٌظخثمسون فيها 

 ؤوقاتهم وػاقاتهم.

ثبني اإلاؤطظات  -

الىقفُة لبرامج 

وؤوشؼة اححماعُة 

وزٍاطُة ٌظاهم فيها 

ألافساد على ازحالف 

ة. اتهم العمٍس  مظحٍى

ف- اإلاىاشؽ  الحعٍس

بظبل  ة لألفسادالىقفُ

وقات ألامثل ال  طخثماز الا 

ؤوشؼة  مً زاللالفساغ 

إححماعُة وزٍاطُة 

 مفُدة.

ثبني اإلاؤطظات الىقفُة  -

إلاىاشؽ اخحماعُة 

اطُة ومىافظات  خث و ٍز

 ؤفساد املجحمع على 

، إلاشازكة فيها بفاعلُةا

 .والافادة منها

ع  - اإلاؤطظات ثىَى

جاالت الىقفُة مل

ألاوشؼة الاححماعُة 

اطُة الفسدًة وا لٍس

ثفُد والجماعُة، التى 

 .   الفسد واملجحمع

اثاخة مىافظات  -

اححماعُة وزٍاطُة 

جظاهم في ثىمُة مهازات 

اطُة  الاححماعُة والٍس

اطُة لدي ؤفساد  والٍس

 املجحمع.

اثاخة ؤوشؼة ٌظحمثر  -

  ػاقاثه الفسدفيها 

اطخثمازا اًجابُا، وفق 

 اطحعدادثه.

ثىظُم فعالُات  -

مىاه  جعصش ة ثىظُفُ

 هم بعىاًة جشعس ألافساد و 

د بهم، املجحمع  مما ًٍص

واتهم، مً ثقدًس لر

عصش الشعىز والاهحماء  َو

 . الىػني لديهم

ثبني اإلاؤطظات  -

لوشؼة الىقفُة 

الاححماعُة 

اطُة  محىىعة والٍس

ًحفاعل معها ؤفساد 

 ممُىلهاملجحمع وفق 

 .همواثجاهاته

مظاهمة اإلاؤطظات  -

رامج الىقفُة في الب

الاححماعُة 

اطُة اإلاعصشة  والٍس

لقُم مً زالل ل

وشؼة  ممازطة

اححماعُة وزٍاطُة 

فاعلة الحإرير في الفسد 

 .واملجحمع

(7
 )

ألامنيت
شريعيت و

ث الت
الهيئا

 

اإلاؤطظات  بُان -

زشادات لل الىقفُة 

عُة و  ألامىُة  الخشَس

للحد مً اهخشاز 

جعسض ألافساد على 

 لجسائم.ل

الهُئات مشازكة  -

عُة وألامىُة  الخشَس

اإلاؤطظات الىقفُة في 

ثىعُة 

 همبدقىقهألافساد

 .هموواحباته

جعاون اإلاؤطظات  -

عُة وألامىُة مع  الخشَس

اإلاؤطظات الىقفُة 

بالقىاهين ألافساد لحعٍسف 

للحد وألاهظمة واللىائذ 

 مً اهخشاز الجسائم. 

اإلاشازكة في حهىد  -

مىاصحة مسثلبي الجسائم 

م  طلىكهم، لحقٍى

وجشجُعهم على الحىبة إلى 

هللا مما اقترفىه مً 

 .حسائم

 

اإلاشازكة في زعاًة  -

ٍبُة الحدز ودعم البرامج 

ثباع قىاعد الظالمة، ال

الفسد  طالمةبما ًلفل 

 . واملجحمع

ثىظُم الفعالُات  -

ة إل  بساش ؤهمُة الحىعٍى

ثظافس الجهىد 

املجحمعُة إلاكافدة 

والحد مً آرازها جسائم ال

اتها على الفسد وثبع

 .واملجحمع

عىاًة الهُئات  -

حإكُد واإلاؤطظات ب

عي الىعى ؤهمُة  الخشَس

وألامني وما ًسثبؽ برلك 

مً التزامات ومهازات 

لحماًة الفسد مً 

اإلامازطات الظلىكُة التى 

ثؤدي إلى وقىع عً عمد 

ؤو دون قصد في الجسائم 

 .  املخحلفة

ة  - إبساش البرامج الحىعٍى

عُة بالجهىد  الخشَس

الفسد ألامىُة لحماًة و 

واملجحمع مً الجسائم، 

والحد مً ثداعُاتها 

 . الظلبُة 

ثفعُل بسامج  -

قُم الحىعُة اإلاعصشة ل

وإبساش  ،ألامً والاهحماء

للفسد ؤهمُتها 

 واملجحمع .

د مً  - اثاخة اإلاٍص

فسص اإلاشازكة 

الحؼىعُة بالجهىد 

والعلم والىقد واإلاال 

للمظاهمة في وقاًة 

فسد مً الحعسض ال

إلامازطة طلىكُات 

 ػير مسػىبة ؤو

 ومسالؼة اإلاشبىهين.

 
: ما فاعمية المؤسسات التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في المجتمع ىالذل نص عم إجابة السؤال الرابع

 السعكدم؟ 
كرصدت نتائج  استجابات العينة عمى مفردات كؿ  تـ ذلؾ بتحميؿ نتائج االستبانة التقييمية ألدكار مؤسسات المجتمع كىيئاتو،

 محكر، كذلؾ عمى النحك التالي:
 أدوار األسرة. .1

 (:2تـ رصد نتائج تقييـ العينة لنسبة مراعاة األسرة ألدكارىا، كرصدت النتائج في الجدكؿ )
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 (40نتائج تقييـ العينة لنسبة مراعاة األسرة ألدكارىا )ف=:  2جدكؿ 
يب
لترت
ا

سط 
متك

 

زف  %
الك

بي
لنس
ا

 

 ـ العوامل المرتبطة بأدوار األسرة

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.1 

تييئة مناخ أسرل يسكده الطمأنينة في مراحؿ الطفكلة، كالمراىقة،  120 75
 كالشباب.

1 

قياـ األبكيف بأدكار التكعية، كاإلرشاد لألبناء في مرحميـ العمرية المتعددة،  118 73.8 3
 المراىقة. كبخاصة مرحمتي الطفكلة ك

2 

 3 تأكيد األسرة لقيمية األعماؿ التطكعية كالكقفية في نفكس أبنائيا. 84 52.5 11
 4 تقبؿ المناقشات كعدـ التضجر مف اختالؼ الرأل، أك تأخر استجاباتيـ. 80 50 14
 5 تشجيع سبؿ ااالستثمار لمماؿ كالكقت. 78 48.8 18
 6 المناشط الكقفيةالتعريؼ بالسبؿ المشاركة في  80 50 15
 7 اتباع األسمكب العممي في حؿ المشكالت بالبحث كالتفكير. 44 27.5 20
يجابياتو. 82 51.3 13  8 تنمية ميارات عممية كاجتماعية تعزز أىمية العمؿ الكقفي كا 
تأكيد أىمية المشاركة االجتماعية بتكضيح سبؿ التعاكف في المناشط  78 48.8 19

 الكقفية.
9 

تعزيز الميارات ااالجتماعية لمتفاعؿ بإيجابية مع المجتمع ك حؿ  116 72.5 4
 مشكالتو.

10 

 11 تييئة فرص كمناشط كقفية تحقؽ التكافؽ مع الذاتو كاآلخريف. 114 71.3 7
زالة أسباب القمؽ كالكآبة كاإلجياد كالممؿ كتغيير المزاج. 112 70 8  12 تخفيض كا 
 13 الفركقات الفردية كتبايف إمكانات األفراد.مراعاة  80 50 16
 14 اتاحة فرص مشاركة متنكعة في المناشط الكقفية. 80 50 17
تدارس المشكالت التي يساىـ الكقؼ في حميا بالتعاكف مع مؤسسات  110 68.8 9

 التعميـ.
15 

 16 رعاية المكاىب لتحقيؽ  اإلبداع كالتميز. 84 52.5 12
 17 تأكيد القيـ األخالقية كأىميتيا في تكجيو السمككيات كضبطيا. 122 76.3 1
 18 احتراـ اىتمامات  األبناء كميكلو كرغباتيـ، كعدـ تجاىميا أك تسفيييا. 115 71.9 5
 19 بياف نماذج قدكة كتشجيع األبناء عمى االقتداء بيا. 110 68.8 10
 20 تجنب االفراط في تدليؿ األبناء. 115 71.9 6

نسبة مقبكلة. كقد تباينت  ي%( كى60.1( أف المتكسط النسبي لمراعاة األسرة ألدكارىا كانت نسبتو )2يتضح مف الجدكؿ )
( دكر 20مف إجمالى  الػ ) – ( أدكار عمى نحك جيد نسبيان 8نسب مراعاة األسرة ألدكارىا، فأظيرت عممية التقييـ قياـ األسرة بػ )

%(، كاحتمت ىذه األدكار المراتب 76.3 -70%(، كتراكحت تقييماتيا بيف )40مما تقدر  نسبتو ) -مف األدكار  المنكطة بيا
 ( المبينة بالجدكؿ. 8-1ذات األرقاـ مف )

مف إجمالى   ان ( دكر 12كجكد قصكر في العديد مف األدكار التربكية لألسرة، كظير ذلؾ في ) أيضان ( 2كيستنتج مف الجدكؿ )
 ي%( كجاءت ف68.8 -27.5ييمية بيف )%(، كما تراكحت نسبيا التق60المنكط بيا، مما تقدر  نسبتو بػ )  ان ( دكر 20الػ )
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يد كالعناية كالتركيز عمييا مف قبؿ األسرة، حيث (.  كجميع ىذه األدكار  بحاجة إلى المز 20-9المراتب ذات األرقاـ مف )
كبير في بناء  كلى كاألساسية لألفراد، كليا أثرلككنيا الحاضنة األ يفترض أف تقـك بيا األسرة عمى نحك أفضؿ، نظران 

 شخصياتيـ، كتعميؽ مستكل كعييـ بأىمية الكقؼ كمناشطو في خدمة الفرد كالمجتمع. 
 أدوار المؤسسات التعميمية .2

 (:3تـ رصد نتائج تقييـ العينة ألدكار  المؤسسات التعميمية في الجدكؿ )
 (40نتائج تقييـ العينة أدكار المؤسسات التعميمية )ف=:  3جدكؿ 

يب
لترت
ا

سط 
متك

 

زف  %
الك

بي
لنس
ا

 

 ـ العوامل المرتبطة بأدوار المؤسسات التعميمية
16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.9 

 1 تتناسب مع المرحمة العمرية لمفرد، كتفيده في حياتو.تقديـ خبرات منيجية كأنشطة  80 50
 2 احتراـ شخصية الفرد كتفكيرة دكف إجباره عمى  قبكؿ األفكار بال مناقشة. 116 72.5 7
 3 متابعة أسباب انخفاض التحصيؿ العممي، أك االنقطاع عف الدراسة. 114 71.3 9
 4 النماط التفكير العممي، كالمنطقى، كاالبداعي. تنكيع استراتيجيات التعميـ المعززة 86 53.8 14

15 52.5 84 
عادة بنائيا في سياقات تطبيقية جديدة تعزز  تشجيع الفرد عمى فيـ المعرفة كا 

 مياراتو.
5 

 6 تقديـ برامج إرشادية مكجية  لتنمية الكعى بالمناشط الكقفية. 120 75 3
 7 الفرد مف خالليا ميارات اجتماعية. تييئة مناشط تعميمية جماعية يكتسب 120 75 4
 8 تنظيـ مسابقات جماعية لتعميؽ التعاكف كاالنتماء. 110 68.5 12
 9 تييئة فرص ممارسة ميارات التعمـ  الذاتي في المكاقؼ المختمفة. 112 70 10
ثبات الذات . 110 68.5 13  10 تييئة خبرات تعميمية يشعر فييا الفرد بالنجاح كا 
 11 تالفى الخبرات السمبية  التى تعرض الفرد لمفشؿ. 155 96.9 2
 12 اكتشاؼ المكاىب كتعززىا بأنشطة إثرائية. 118 73.8 6
 13 تدارس المشكالت النفسية كاالجتماعية. 112 70 11
 14 التكجيو كاإلرشاد لتجنب الشركد الذىني، كاالنفعاالت السريعة، كالحساسية النفسية. 80 50 17
 15 إلتزاـ المسؤكليف بمعايير كسمككيات القدكة. 156 97.5 1

8 71.9 115 
تنكيع في مستكل الخبرات كاألنشطة  الشباع رغبات األفراد كميكليـ بما يناسبيـ 

 منيا.
16 

 17 اتاحة مناشط تثقيفية كقفية يستثمر فييا الفرد أكقات فراغو الشباع اىتماماتو. 78 48.8 18
 18 تأصيؿ  القيـ كالضكابط األخالقية المستمدة مف الكتاب  كالسنة النبكية المطيرة. 120 75 5

نسبة مقبكلة، تشير إلى  ي%(، كى68.9( أف المتكسط التقييمي ألدكار المؤسسات التعميمية كانت نسبتو )3يتضح مف الجدكؿ )
مف  –عمى نحك جيد  ان ( دكر 11اضطالع مؤسسات التعميـ بعدد كبير مف أدكارىا التربكية، حيث أظيرت النتائج  قياميا  بػ )

%(، 97.5 -70%(. كتراكحت التقييمات النسبية ليذه األدكار بيف )61.1بنسبة ) مأ – ان ( دكر 18إجمالى أدكارىا  البالغة )
مف  – ( أدكار عمى نحك مقبكؿ نسبيان 7(. كما أظيرت النتائج قياـ مؤسسات التعميـ بػ )11-1اتب ذات األرقاـ مف )كاحتمت المر 

 %(.68.5 -48.8%(.  كتراكحت نسبيا التقييمية بيف )38.9) ةبنسب مأ – ( دكران 18إجمالى أدكارىا البالغة )
ميـ، كشمؿ  ذلؾ أدكارىا التي األدكار التربكية لمؤسسات التعكجكد قصكر في العديد مف  ( أيضان 3كما يستنتج مف الجدكؿ )

 خدمة الفرد كالمجتمع.ل، بياالعناية مف  مزيد ال التي يمـز ( 18-12في الترتيب  مف ) ءتجا
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 أدوار المؤسسات اإلعالمية .3
 (:4تـ رصد نتائج نتائج تقييـ العينة ألدكار مؤسسات اإلعالـ في الجدكؿ )

  (40تقييـ العينة ألدكار مؤسسات اإلعالـ )ف=نتائج : 4جدكؿ  

يب
لترت
ا

ط  
كس
مت زف  % %
الك

بي
لنس
ا

 
 ـ العكامؿ المرتبطة بأدكار مؤسسات اإلعالمية

7 

 
 
 
 
 
 
 
52.6 

 1 تقديـ برامج إعالمية تثقيفية في مجاالت كقفية تناسب المراحؿ العمرية لألفراد. 76 47.5

المضاميف السمبية سريعة األثر في االفراد صغار السف  تنقية البرامج االعالمية مف 74 46.3 10
 كاستبداليا ببرامج كاقعية في مجاالت كقفية متنكعة.

2 

1 71.9 115 
عرض برامج كالندكات تستيدؼ التعريؼ بالكقؼ كمجاالتو كأىميتو لمفرد كالمجتمع. 

 ذات أبعاد تأثير  إيجابية .
3 

2 68.8 110 
اإليجابي لدل األفراد كتستحثو عمى المشاركة الفاعمة في تقديـ برامج تعزز التفكير 

 المناشط الكقفية القائمة كالمستقبمبة.
4 

11 30 48 
تنقية األجكاء اإلعالمية مف البرامج ذات األثر السمبي في الميارات العممية  

 5 اإلجتماعية الخاصة بالكقؼ.

3 68.8 110 
الميارات العممية كاالجتماعية عبر  تفعيؿ برامج التكاصؿ االجتماعي التى تعزز

 رسائؿ إعالمية جديدة  ذات مضاميف محفزة لممشاركة في المناشط الكقفية.
6 

6 48.8 78 
عرض أنشطة كقفية متنكعة تشجع األفراد عمى المشاركة في ما يتسؽ مع 

 استعداداتيـ كميكليـ.
7 

8 47.5 76 
يتناكلكف كاقعو، كمستقبمو كآثاره في عرض برامج كالندكات تثقيفية لخبراء في الكقؼ 
 الفرد كالمجتمع.

8 

االمتناع عف تقديـ برامج العنؼ كاإلثارة التى يترتب عمى عرضيا تداعيات النفسية  78 48.8 9
 السمبية في نفس الناشئ.

9 

4 50 80 
تنكيع البرامج اإلعالمية التى تعرض نماذج كخبرات جاذبة لمكقؼ فى سياقات 

 تتسؽ مع ثقافة المجتمع المسمـ.أخالقية، 
10 

عرض برامج تقدـ نماذج مف الشخصيات الرائدة في المجاالت الكقفية األخالقية،  80 50 5
 كحث األفراد عمى االقتداء بيـ، كاقتفاء أثرىـ.

11 

نسبة تشير إلى  ي%( كى52.5( أف المتكسط النسبي لقياـ  مؤسسات اإلعالـ  بأدكارىا كانت نسبتو )4يتضح مف الجدكؿ )
( أدكار عمى نحك 3قصكر في اضطالعيا بأدكارىا في ىذا المجاؿ. حيث أظيرت عممية التقييـ قياـ المؤسسات اإلعالمية  بػ )

 -68.8%(. كتراكحت التقييمات النسبية ليذه األدكار بيف )27.3بنسبة ) مأ -ان ( دكر 11مف إجمالى أدكارىا  البالغة ) -جيد
( 8( قياـ مؤسسات اإلعالـ بػ )4(.  كما أظيرت النتائج المبينة بالجدكؿ )3-1اتب ذات األرقاـ مف )%( كاحتمت المر 71.9

(، كتراكحت نسبيا التقييمية بيف 72.7أل بنسبة ) -( دكران 11مف إجمالى أدكارىا  البالغة ) – أدكار  عمى نحك ضعيؼ نسبيان 
بحاجة إلى مزيد  –(. كىذه األدكار 4(  بالجدكؿ )11-4قاـ مف )األدكار المحددة في المراتب ذات األر  ي%( ، كى50 -30)

 العناية كاالىتماـ. كال سيما لشيكع انتشار كسائؿ اإلعالـ الجديد في المجتمع، كبخاصة شبكات التكاصؿ االجتماعي.
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 (:5الجدكؿ )تـ رصد نتائج نتائج تقييـ العينة ألدكار الييئات الدينية في  :  أدوار الييئات الدينية.4
 (40نتائج تقييـ العينة ألدكار الييئات الدينية  )ف= :  5جدكؿ 

يب
لترت
ا

 % 
سط
متك

 

زف  %
الك

بي
لنس
ا

 

 ـ العوامل المرتبطة بأدوار الييئات الدينية

7 

 
 
 
 
 
 
 
64.3 

 1 تنظيـ الدركس كالخطب الدينية لمطالب بمراحؿ التعميـ المختمفة. 80 50

8 50 80 
الديني المكجو لمطالب مف خالؿ قنكات تقنية متعددة لتعريفيـ تبسيط لغة الخطاب 

 بالكقؼ كأىدافو.
2 

 3 بياف األحكاـ الشرعية لألعماؿ الكقفية. 122 76.3 1

5 71.9 115 
دعكة األفراد لمتفكير كالتدبر في أحداث الكقائع الحياتية كدكر الكقؼ فييا كفؽ ما 

 حث عميو ديننا اإلسالمي الحنيؼ.
4 

 5 قياـ  الجمعيات كالمؤسسات الدينية  بجيكدىا التطكعية لمتثقيؼ الكقفي. 120 75 3
 6 اتاحة مناشط كقفية تطكعية كحث األفراد  عمى المشاركة فييا لخدمة المجتمع. 120 75 4

9 48.8 78 
بياف السبؿ الشرعية لبمكغ حالة اإلطمئناف النفسي بتأدية مياـ ككاجبات كقفية تشعر 

 7 بقيامو بكاجباتو كمسؤكلياتو الدينية تجاه مجتمعو.الفرد 

10 48.1 77 
تدارس المشكالت التى يمكف أف يككف لمكقؼ دكر مساىـ في إيجاد حمكؿ مناسبة 

 ليا.
8 

 9 تكثيؼ الخطب كالبرامج الثقيفية الدينية  لمتعريؼ بالكقؼ، كمكقؼ اإلسالـ منو. 121 75.6 2

6 71.9 115 
كقفيو نمكذجية يككف ليا أثر إيجابي في اقتداء األفراد كأخذىـ إبراز  قصص -

 لمدركس كالعبر المستفادة منيا.
10 

نسبة  ي%( كى64.3ت الدينية كانت نسبتو )( أف المتكسط النسبي التقييمى ألدكار المؤسسات كالييئا5يتضح مف الجدكؿ )
أدكارىا  مف إجمالى  –( أدكار عمى نحك جيد 6د كبير مف المياـ  التثقيفية بالكقؼ، حيث تقـك بػ )جيدة، تشير إلى قياميا بعد

%( كاحتمت المراتب 76.3 -71.9%(. كتراكحت التقييمات النسبية ليذه األدكار بيف )60بنسبة ) مأ –( أدكار 10البالغة )
 (. 6-1ذات األرقاـ مف )

( 10أدكارىا  البالغة )مف إجمالى  -( أدكار عمى نحك ضعيؼ نسبيا4الييئات الدينية بػ )كما أظيرت النتائج قياـ المؤسسات ك 
( كىذه 10-7%( كاحتمت المراتب ذات األرقاـ مف )50 -48.1%(.  كتراكحت نسبيا التقييمية بيف )40بنسبة ) مأ –أدكار 
الييئات الدينية، كيشمؿ ذلؾ تنظيـ الدركس كالخطب بحاجة إلى مزيد العناية كاالىتماـ مف قبؿ   -عمى كجو التحديد –األدكار 

براز أدكار  الدينية، كتبسيط لغة الخطاب الديني المكجو لممتعمميف في المؤسسات التعميمية، كتدارس مشكالت المجتمعية، كا 
 المؤسسات الكقفية المساىمة في إيجاد الحمكؿ المناسبة لتمؾ المشكالت.

  



33 

 اجمللد الثامن عشر، العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث 

 (:6رصد نتائج تقييـ أدكار الييئات الصحية في الجدكؿ )تـ : أدوار الييئات الصحية .5
 (40نتائج تقييـ العينة ألدكار الييئات الصحية )ف=  :6 جدكؿ

يب
لترت
ا

 % 
سط
متك

 

زف  %
الك

بي
لنس
ا

 
 ـ العوامل المرتبطة بأدوار الييئات الصحية

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
43.5 

26.3 42 
كقفية تطكعية لألفراد في مختمؼ إبراز دكر الييئات الصحية المستمر في تقديـ خدمات 
 1 مراحميـ العمرية.

7 28.8 46 
تقديـ نماذج تطبيقية لمخدمات  الصحية الفاعمة التى تقـك بيا المؤسسات الكقفية لعالج  

 2 المشكالت الصحية المختمفة في المجتمع.

لحماية األفراد مف التعرض التعريؼ بآثار التكعية الصحية التى تقدميا البرامج الكقفية  82 51.3 2
 3 لالصابة باألمراض ككقايتيـ منيا.

10 25.6 41 
اتاحة فرص لمشاركة األفراد في فعاليات األعماؿ التطكعية الكقفية في المجاالت 
 4 الصحية لممساىمة في إيجاد لممشكالت الصحية التى يتعرض ليا أفراد المجتمع .

9 26.3 42 
المستشفيات كالمصحات العالجية التى تدعميا المؤسسات الكقفية، تنظيـ زيارات إلى 

 5 إلطالع األفراد عمى الجيكد الكقفية في ىذا المجاؿ.

6 48.8 78 
عرض نماذج مف البرامج الكقفية التثقيفية في المجاؿ الصحي لممساىمة في الحد مف 

طبية، أك االفراط تعرض األفراد لألمراض، أك سكء استخداـ العقاقير مف دكف مشكرة 
 في استخداميا، مما ينذر بإدمانيا.

6 

4 50 80 
تدارس التبعات كاآلثار النفسية لممشكالت الصحية كالنفسية، كأدكار المؤسسات 
 7 كالمناشط الكقفية في مكاجيتيا، كيشمؿ: االكتئاب كالقمؽ النفسي، كالتكتر، كاإلدماف.

5 50 80 
لمتثقيؼ الصحي مف خالؿ برامج تدعميا المؤسسات التكعية بالميارات االجتماعية 

 8 الكقفية، لممساىمة في حؿ مشكالت األفراد، كالحد مف تفشييا في المجتمع.

3 51.3 82 
إبراز أىمية البرامج الكقفية الصحية كما تقدمو مف مساندة لمبحكث الصحية إلتزاما 

 9 بالمكاثيؽ الصحية كاألخالقية تجاه الفرد كالمجتمع.

1 76.3 122 
إبراز المؤسسات الكقفية لجيكد منسكبى  الييئات الصحية كأخالقياتيـ كالتزاميـ 
بكاجباتيـ المينية في حماية الفرد كالمجتمع، كتقديـ النماذج المثالية القدكة في ىذا 

 المجاؿ
10 

نسبة منخفضة، تشير  ي%( كى43.5)( أف المتكسط النسبي لقياـ الييئات الصحية  بأدكارىا كانت نسبتو 6يتضح مف الجدكؿ )
مف إجمالى  -إلى قصكرىا في االضطالع بأدكارىا في ىذا المجاؿ. حيث أظيرت عممية التقييـ قياميا بدكر كاحد عمى نحك جيد

( 5)( أدكار عمى نحك مقبكؿ،  كتقـك بػ4%(. كاحتؿ المرتبة األكلى. كما تقـك  بػ  )10بنسبة ) مأ -( أدكار10أدكارىا  البالغة )
األدكار في  ي%( ، كى51.3 -25.6أدكار  عمى نحك ضعيؼ. كقد تراكحت النسب التقييمية لألدكار  المقبكلة كالضعيفة بيف )

 (. 6(  بالجدكؿ )10 -2المراتب ذات األرقاـ مف )
 (:7كالرياضية في الجدكؿ )تـ رصد نتائج تقييـ العينة ألدكار الييئات االجتماعية : ار الييئات االجتماعية والرياضيةأدو  .6
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 (40نتائج تقييـ العينة ألدكار الييئات االجتماعية كالرياضية  )ف=  :7جدكؿ 
يب
لترت
ا

ط  
كس
مت زف  % %
الك
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لنس
ا

 

 ـ العوامل المرتبطة بأدوار الييئات االجتماعية والرياضية

3 

 
 
 
 
44 

50 80 
يمارسيا األفراد في إتاحة المؤسسات الكقفية مناشط اجتماعية كرياضية يمكف أف 

 1 نكاد اجتماعية كالرياضية يستثمركف فييا أكقاتيـ كطاقاتيـ.

2 51.9 83 
تبني المؤسسات الكقفية لبرامج كأنشطة اجتماعية كرياضية يساىـ فييا األفراد عمى 

 2 اختالؼ مستكياتيـ العمرية.

5 48.8 78 
األمثؿ الكقات الفراغ مف خالؿ التعريؼ المناشط الكقفية لألفراد بسبؿ االستثمار  

 3 أنشطة إجتماعية كرياضية مفيدة.

1 53.1 85 
تبني المؤسسات الكقفية لمناشط احتماعية كمنافسات رياضية كحث أفراد المجتمع 

 4 عمى  المشاركة فييا بفاعمية، كاالفادة منيا.

8 30 48 
كالرياضية الفردية تنكيع المؤسسات الكقفية لمجاالت األنشطة االجتماعية 
 5 كالجماعية، التى تفيد الفرد كالمجتمع.

9 30 48 
اتاحة منافسات اجتماعية كرياضية تساىـ في تنمية ميارات االجتماعية كالرياضية 

 6 كالرياضية لدل أفراد المجتمع.

 7 اتاحة أنشطة يستمثر فييا الفرد طاقاتو  استثمارا ايجابيا، كفؽ استعدادتو. 78 48.8 6

10 28.8 46 
تنظيـ فعاليات تكظيفية تعزز مكاىب األفراد كتشعرىـ بعناية  المجتمع بيـ، مما  -

 8 يزيد مف تقدير لذكاتيـ، كيعزز الشعكر كاالنتماء الكطني لدييـ.

7 48.8 78 
تبني المؤسسات الكقفية ألنشطة االجتماعية كالرياضية متنكعة يتفاعؿ معيا أفراد 

 9 ميكليـ كاتجاىاتييـ.المجتمع كفؽ 

4 50 80 
مساىمة المؤسسات الكقفية في البرامج االجتماعية كالرياضية المعززة لمقيـ مف خالؿ 

 10 ممارسة نشطة اجتماعية كرياضية فاعمة التأثير في الفرد كالمجتمع.

نسبة  ي%( كى44ألدكارىا كانت نسبتو )( أف المتكسط النسبي لمراعاة الييئات االجتماعية كالرياضية 7يتضح مف الجدكؿ )
ر ليا عمى نحك ( أدكا4ضعيفة، تشير إلى قصكرىا في االضطالع بأدكارىا في ىذا المجاؿ. حيث أظيرت عممية التقييـ قياميا بػ  )

 ي%( ، كى53.1 -28.8عمى نحك ضعيؼ. كتراكحت النسب التقييمية ألدكارىا المقبكلة كالضعيفة بيف )( أدكار 6مقبكؿ ك)
(. ككاف مف المفترض أف  تقـك  الييئات االجتماعية كالرياضية بيذه 7( بالجدكؿ )10 -1األدكار المحددة في المراتب مف )

التى تساعد األفراد عمى حسف  األدكار عمى نحك أفضؿ مما أظيرتو النتائج التقييمية، نظرا لككنيا المسؤكلة عف العناية بالجكانب 
طاقاتيـ الجسمانية كجية صحيحة، كالحد مف ممارسة سمككيات ضارة، تزيد مف أعباء المؤسسات الكقؼ استثمار أكقاتيـ، كتكجيو 

 في معالجة تبعاتيا.
 أدوار  الييئات التشريعية واألمنية. .7

المخدرات، تـ رصد نتائج تقييـ العينة لنسبة مراعاة الييئات التشريعية كاألمنية ألدكارىا في حماية الناشئة مف التدخيف كتعاطى 
 (:8كرصدت النتائج في الجدكؿ )
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 (40نتائج تقييـ أدكار الييئات التشريعية كاألمنية )ف=  :8جدكؿ 

يب
لترت
ا

ط  
كس
مت زف  % %
الك

بي
لنس
ا

 

 ـ العوامل المرتبطة بأدوار الييئات التشريعية واألمنية

5 

 
 
 
 
 
50.4 

كاألمنية  لمحد مف انتشار تعرض بياف المؤسسات الكقفية لإلرشادات التشريعية  - 80 50
 األفراد عمى لمجرائـ.

1 

3 51.9 83 
مشاركة الييئات التشريعية كاألمنية المؤسسات الكقفية في تكعية األفراد  -

 بحقكقييـ ككاجباتييـ.
2 

4 50.6 81 
تعاكف المؤسسات التشريعية كاألمنية مع المؤسسات الكقفية لتعريؼ األفراد  -

 كاألنظمة كالمكائح لمحد مف انتشار الجرائـ.بالقكانيف 
3 

9 28.1 45 
المشاركة في جيكد مناصحة مرتكبي الجرائـ لتقكيـ سمككيـ، كتشجيعيـ عمى التكبة 

 4 إلى اهلل مما اقترفكه مف جرائـ.

10 26.9 43 
المشاركة في رعاية كدعـ البرامج التدريبية التباع قكاعد السالمة، بما يكفؿ سالمة 

 الفرد كالمجتمع.
5 

8 46.9 75 
تنظيـ الفعاليات التكعكية إلبراز أىمية تضافر الجيكد المجتمعية لمكافحة الجرائـ 

 كالحد مف آثارىا كتبعاتيا عمى الفرد كالمجتمع.
6 

7 47.5 76 
عناية الييئات كالمؤسسات بتأكيد أىمية الكعى التشريعي كاألمني كما يرتبط بذلؾ 

كميارات لحماية الفرد مف الممارسات السمككية التى تؤدم إلى كقكع مف التزامات 
 عف عمد أك دكف قصد في الجرائـ المختمفة.

7 

2 75.6 121 
إبراز البرامج التكعكية بالجيكد التشريعية كاألمنية لحماية الفرد كالمجتمع مف 

 الجرائـ، كالحد مف تداعياتيا السمبية .
8 

براز أىميتيا لمفرد كالمجتمع .تفعيؿ برامج  122 76.3 1  9 التكعية المعززة لقيـ األمف كاالنتماء، كا 

6 50 80 
اتاحة المزيد مف فرص المشاركة التطكعية بالجيكد كالعمـ كالكقت كالماؿ لممساىمة 

في كقاية الفرد مف التعرض لممارسة سمككيات غير مرغكبة أك كمخالطة 
 المشبكىيف.

10 

نسبة  ي%( كى50.4كاألمنية كانت نسبتو ) أف المتكسط النسبي التقييمي ألدكار الييئات التشريعية( 8يتضح مف الجدكؿ )
مف  -تشير إلى قصكرىا في االضطالع بأدكارىا في ىذا المجاؿ. حيث أظيرت عممية التقييـ قياميا بدكريف فقط عمى نحك جيد

ؿ ىذيف الدكريف  عمى الترتيبيف األكؿ كالثاني.  بينما كجدت %( كقد حص20أل بنسبة ) -( أدكار10إجمالى أدكارىا  البالغة )
( أدكار تمارس عمى نحك 4(، كما كجد )6 -3( أدكار ال تقـك بيا عمى نحك مقبكؿ،  كجاءت في الترتيبات ذات األرقاـ مف )4)

 (.8( بالجدكؿ )10 -7ضعيؼ،  كجاءت في الترتيب مف )
 ات المجتمعالنتائج التقييمية العامة ألدوار مؤسس .8

تـ رصد محصمة النتائج التقييمية العامة ألدكار مؤسسات المجتمع التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا في 
 (:9الجدكؿ )
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 (40نتائج تقييـ العينة ألدكار مؤسسات المجتمع التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا )ف=. :9جدكؿ 

يب
لترت
ا

سط 
متك

 
% % 

 العوامل المرتبطة بأدوار المؤسسات المجتمع التربوية
 التأسيسية لمقومات ثقافة الوقف ونشرىا

 ـ

3 

 
 
 
54.8 

 1 أدكار األسرة 60.1
 2 أدكار مؤسسات التعميـ 68.9 1
 3 أدكار المؤسسات اإلعالمية 52.6 4
 4 أدكار الييئات الدينية 64.3 2
 5 أدكار الييئات الصحية 43.5 7
 6 أدكار الييئات االجتماعية كالرياضية 44 6
 7 الييئات التشريعية كاألمنية 50.4 5

 (:1( بالشكؿ )9كيمكف التمثيؿ البياني لمنتائج المبينة في الجدكؿ )
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 تمثيؿ بياني ألدكار مؤسسات المجتمع كىيئاتو التربكية في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا: 1الشكؿ 
 

النسبي التقييمي ألدكار مؤسسات المجتمع كىيئاتو في تأسيس مقكمات الثقافة ( أف المتكسط 1( كالشكؿ )9يتضح مف الجدكؿ )
نسبة تعكس محدكدية قياـ مؤسسات المجتمع التربكية بأدكارىا عمى النحك المأمكؿ  ي%( كى54.8الكقفية كنشرىا كانت نسبتو )

مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا، حيث  بأدكارىا في مجاؿ تأسيس منيا ، كقد كانت مؤسسات التعميـ أكبر المؤسسات قيامان 
%(، ثـ األسرة في 64.3%(، كجاءت الييئات الدينية في المرتبة الثانية بنسبة )68.9حصمت عمى متكسط نسبي تقييمي )

ي %(، ثـ الييئات التشريعية كاألمنية ف52.6%(،  ثـ كسائؿ اإلعالـ  في المرتبة الرابعة بنسبة )60.1المرتبة الثالثة بنسبة )
%(، كجاءت الييئات 44%(، ثـ الييئات االجتماعية كالرياضية في المرتبة السادسة بنسبة )50.4المرتبة الخامسة  بنسبة )

تقـك بيا  ي%(. كتشير ىذه النسب التقييمية جميعيا إلى محدكدية األدكار الت43.5الصحية في المرتبة السابعة كاألخيرة بنسبة )
 ة عامة في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا . مؤسسات المجتمع التربكية بصف
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كىيئاتو بأدكارىا في تأسيس الثقافة الكقفية  كتظير النتائج التقكيمية انخفاضان ممحكظان في مستكل قياـ مؤسسات المجتمع التربكية
بعض المؤسسات كالييئات كنشرىا، كتستمـز ىذه النتائج  االستقراء التحميمي لمضامينيا. كتكجب إعادة النظر في أدكار 

المجتمعية حياؿ ذلؾ. فقد أظيرت النتائج التقييمية لممصفكفة التفاعمية ألدكار مؤسسات المجتمع، كما أسفرت عنو استبانة 
تقييمييا مف تأخر  في الترتيب التقييمي ألدكار الييئات كالمؤسسات الصحية، التى جاءت في الترتيب السابع كاألخير، في حيف 

تحظى  ية، لككنيا في صدارة المؤسسات التالمفترض أف تقـك تمؾ الييئات كالمؤسسات الصحية بأدكار أكثر فاعميأنو مف 
 بالعديد مف مصارغ الكقؼ كمناشطو الصحية لخدمة الفرد كالمجتمع .

ألدكار مؤسسات التعميـ كالييئات الدينية، كىك أمر ممفت لالنتباه، حيث  أف أدكار األسرة جاءت في ترتيب تاؿو  كما يالحظ أيضان 
ينبغي أف يككف لألسرة أدكار  ريادية ذات صدارة في غرس الكعي بأىمية المناشط الكقفية، حيث يجسد األبكاف المثؿ كالقدكة 

قد ألقى بظاللو عمى رسالتيا، ككاجباتيا نحك  التى يحتذييا األبناء، إال أنو يتضح أف كثرة شكاغؿ  األسرة في الكاقع المعاصر؛
تعمي مف شأف مؤسسات الكقؼ كما تقدمو مف خدمات كمناشط كقفية لخدمة الفرد  ياء التنشئة الخمقية القكيمة، التتنشئة األبن

أثرت في أدكار  كالمجتمع.  كقد زاد مف تراجع دكر األسرة في ىذا المجاؿ؛ االنتشار الكاسع لشبكات التكاصؿ االجتماعي، التى
 األسرة كغيرىا مف مؤسسات المجتمع. 

 ة ـــــــخاتم 
 خالصة النتائج .أ

تناكليا البحث في مصفكفتو التقكيمية أف محصمة  يأظيرت النتائج التقييمية ألدكار مؤسسات المجتمع كىيئاتو السبعة الت
نسبة  ي%(، كى54.8المجتمع كانت نسبتيا )تقـك بيا مؤسسات   يكمات الثقافة الكقفية كنشرىا التتقييـ األدكار التأسيس لمق

بأدكارىا  تعكس محدكدية قياـ المؤسسات بأدكارىا عمى النحك المأمكؿ منيا. كقد كانت مؤسسات التعميـ أكبر المؤسسات قيامان 
%(، ثـ 64.3ية بنسبة )%(، كجاءت الييئات الدينية في المرتبة الثان68.9في ذلؾ، حيث حصمت عمى متكسط نسبي تقييمي )

%(، ثـ الييئات التشريعية 52.6%(،  ثـ كسائؿ اإلعالـ  في المرتبة الرابعة بنسبة )60.1األسرة في المرتبة الثالثة بنسبة )
%(، كجاءت 44%(، ثـ الييئات االجتماعية كالرياضية في المرتبة السادسة بنسبة )50.4كاألمنية في المرتبة الخامسة  بنسبة )

 يجميعيا إلى محدكدية األدكار الت %(. كتشير ىذه النسب التقييمية43.5ت الصحية في المرتبة السابعة كاألخيرة بنسبة )الييئا
 تقـك بيا مؤسسات المجتمع التربكية بصفة عامة في تأسيس مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا .

 توصيات البحث .ب
التكصيات المقترحة لتفعيؿ أدكار  مؤسسات المجتمع  في تأسيس  في ضكء ما أظيره البحث مف نتائج؛ يمكف تحديد أىـ

 مقكمات الثقافة الكقفية كنشرىا، فيما يمي :
تأكيد أىمية األدكار التكاممية بيف األسرة كغيرىا مف مؤسسات المجتمع التربكية، لممساىمة الفاعمة في التعريؼ بالمقكمات  .1

 المجاالت التى تخدـ الفرد كالمجتمع.التأسيسية لمكقؼ، كمناشطو، كمصارفو في كؿ 
التعرؼ عمى األسس المناسبة المستنبطة مف الدراسات السابقة لتكظيؼ اإلعالـ في تقديـ الرسالة الخيرية لمكقؼ، بشكؿ  .2

 .يتناسب مع أىميتيا
االستعداد لإلسياـ في التعريؼ الكافي بالكقؼ كبياف منافعو الدينية كالدنيكية؛ حيث تشير الدراسات إلى أف الناس لدييـ  .3

 .أعماؿ الخير كمما أصبح لدييـ المعمكمة الكاممة، كالفيـ الجيد لجدكل اإلسياـ
تكضيح الجيات المختصة بتنظيـ الكقؼ كاإلشراؼ عميو لممياـ التي تقـك بو الييئات كالمؤسسات الكقفية، كطبيعة نشاطيا   .4

طيط ألعماؿ الكقؼ، كبنكعية اإلنجازات التي تحققيا يساىـ في زيادة في ىذا المجاؿ؛ ألف معرفة المجتمع الدقيقة بآلية التخ
 .تفاعؿ األفراد مع نشاطاتيا

تشجيع المؤسسات التعميمية لمعناية بمكضكع الكقؼ؛ ليحظى بنصيب كافر في المناىج، كلتتـ التكعية بو مف قبؿ القائميف  .5
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ألجياؿ اجتماعيَّان عمى حب عمؿ الخير، الذم أكصى بو عمييا مف كقتو آلخر؛ إذ أف ذلؾ يعدُّ خطكة حاسمة في تنشئة ا
 .الشرع

ضركرة التكاصؿ مع كسائؿ اإلعالـ كتزكيد القائميف عميو بالمعمكمات الالزمة حكؿ الكقؼ كأحكامو، كأىميتو لممجتمع  .6
 .بوكدعكتيـ لحضكر الندكات جمسات النقاش التي يمكف أف تحفزىـ بالمشاركة إعالميَّان في تكعية الجميكر 

 .تطكير الكقؼ مف خالؿ الدراسات كالبحكث التي تنشرىا كسائؿ اإلعالـ .7
 .تنمية األمكاؿ المكقكفة مف خالؿ اإلعالف عف الخدمات التي تقدميا، أك المنتجات التي تبيعيا .8
 .ىـتكعية المستفيديف مف األمكاؿ المكقكفة بضركرة الحفاظ عمييا كرعايتيا، كى يستمر نفعيا ليـ، كلمف يأتي بعد .9
تخطيط المؤسسات الكقفية لإلعداد المبكر  لما سكؼ ينعقد مف دكرات، لما  يترتب عمى ذلؾ مف  حسف االختيار،  كدقة  .10

 التنظيـ، كجكدة اإلخراج.
 تخصيص مناشط كقفية قائمة عمى البحث العممي في مجاالت متنكعة. .11
  ، كخدماتو.العناية بتكعية األسر مف خالؿ ندكات كبرامج تكعكية بالكقؼ كمصارفو .12
تكثيؼ الجيكد التشاركية لمييئات االجتماعية كالرياضية كالصحية التى أظيرت النتائج التقييمية لمبحث أف أدكارىا أقؿ   .13

 فاعمية في نشر الثقافة الكقفية، كذلؾ عمى الرغـ مما تقدمو ليا المؤسسات  الكقفية  مف سبؿ  دعـ كمساندة متنكعة.
 دراسات مستقبمية مقترحة .ج

 مف الدراسات المستقبمية المقترحة، ما يمي:
إجراء دراسة ميدانية عمى جميكر الكقؼ لتقييـ العناصر األساسية لتطكير عممية التكعية بالكقؼ كالكسائؿ اإلعالمية  .1

 .األكثر كصكالن ليـ
 األبناء . لأسيس المقكمات الثقافية لمكقؼ لداألسرة كممارستيا التربكية لت يتقييـ كع .2
 فاعمية أنماط التنشئة األسرية المعاصرة في تنمية كعي األبناء بالمناشط الكقفية .  .3
 فعالية استراتيجيات اإلرشاد الجماعي كالفردم في تنمية الكعي بمقكمات الثقافة الكقفية. .4
 المناىج الدراسية عمى ضكء مقكمات الثقافة الكقفية. لتحميؿ محتك  .5
 الطالبييف في ضكء متطمبات الثقافة الكقفية.تقكيـ برامج إعداد المرشديف  .6
 فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية  الكعى بالثقافة الكقفية لدل الطالب في مراحؿ التعميـ العاـ.  .7
دراسة تحميمية مقارنة لمصفكفة تقكيـ مقكمات الكعي بالثقافة الكقفية بيف الطالب كالطالبات في مراحؿ التعميـ العاـ  .8

 كالجامعي.  
 كعية بمقكمات الثقافة الكقفية.  تصكر مقترح لتفعيؿ أدكار  الييئات االجتماعية كالرياضية كالصحية لمت .9
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 التأصيل الشرعي في برامج كليات الحقوق في الوطن العربي

 ـ دراسة تحليلية ـ
Shariah Rooting  of Law Programs in Colleges of  Law in the Arab World - 

Analytical Study. 

 *د. سليمان ناصر العجاجي
 ملخص
 

يعاين التعليم القانوين ضعفًا بينًا يف جانب التأصيل 

اجمه وخططه الدراسية ، ويعد تأهيل طالب  الشرعي يف بر 

كليات احلقوق من الناحية الشرعية وإكساهبم ادلهارات 

وادلعارف النظرية والعملية يف الفقه وأصوله وادلنطق وأدب 

اخلالف ذو أمهية كبرية يف اجلانبني الوظيفي وادلهين 

ادلتعلقة بالوظائف  بالنظر دلخرجات كليات احلقوق

 معها الإدلا  بالقواعد الفقهية العدلية اليت يتعني

وادلوضوعات األصولية ومسائل فهم وحتليل النصوص 

كدول  تنبثق من هويتها اخلاصة وميزهتا الفريدة  مبنهجية

 الدين واللغة مجعتها رابطتا

 

 

__________ 
جلائزة  34 الـ دلسابقةيف اثاين يف جمال الدراسات الشرعية البحث الفائز بادلركز ال [

 ]بن محيد للثقافة والعلو راشد 

 جامعة القصيم -بقسم االنظمة -عضو هيئة التدريس*

 *DR.Suleiman Suleiman Al-AjajiA 

 
ABSTRACT 

 
Law Education encounters a serious issues. 

This is apparent within the broad dimension of 

legal competence embracing two areas, 

programs and academic plans. Upon the 

attainment of skills and knowledge, theoretical 

and applied, and consequent qualified 

testimonials, in Jurisprudence, Usul (Principles 

of Jurisprudence), Logic and disputes, gain 

paramount importance. More specifically, this 

importance covers two-fold realms—

professional and vocational. 

Consideration should also be given to the ample 

graduate outputs produced by the Colleges of 

Law. They represent opportune potentials for 

multiple jobs within the broad domain of 

Justice. They carry sufficient acquaintanceship 

with jurisprudence and other areas related to 

Usul (Principles of Justice). Also, they are well-

versed in other important subjects including the 

textual analytical and methodological 

competences. Graduates with such backgrounds 

represent exclusive characteristics which are 

relevant to countries that have common ties in 

language and religion. 
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 مقدمة 
في الكقت الذم بدأ فيو استيراد القكانيف الكضعية لمبمداف التشريع اإلسالمي عف ساحتي التشريع كالتعميـ  تقميص أحكاـبدأ 

كميات الحقكؽ في الكطف العربي ، خاصة مع التأصيؿ الشرعي في برامج التعميـ القانكني ضعفان بينان في  ؛ فعانىالعربية 
 ، كميات الحقكؽ في الكطف العربيفي برامج التأصيؿ الشرعي  فظير بذلؾ أىميةي التعميـ العاـ ، تقميص المقررات الشرعية ف

في أصبح ضركرة ممحة يفرضو الكاقع العممي سكاءن في القطاع العاـ أك الخاص ، كما تتجمى أىميتو في الممارسات العممية ك 
تأصيمية في مرحمة البكالكريكس ، خاصة مف حممكا مسؤكلية لخريجي كميات الحقكؽ ممف ليس لدييـ خمفية شرعية سكؽ العمؿ 

منيا ما يككف في جانب الصياغة كالتحميؿ ، كمنيا ما في جكانب التشريع ثغرات فظير مف جرائيا سف األنظمة كالمكائح ، 
كأصكؿ الفقو ذات لفقو مما يعني ضركرة إدخاؿ مقررات ا؛ يتعمؽ بمخالفة بعض المكاد أك المكائح التنظيمية لمتشريع اإلسالمي 

كقكاعد  ، تأصيمية راسخة عمى أسس العقمية العممية لمطالبتككيف مف أجؿ  كميات الحقكؽ لمخطط الدراسية لبرامج العالقة 
 في مقدمة كخمسة مباحث : دراسةال هكيمكف تفصيؿ ىذدل طالب الحقكؽ، لصياغة كالتحميؿ لأصكلية تنمك معيا ممكة النقد كا

الشرعي في برامج كميات  معكقات التأصيؿ:  ني، كفي المبحث الثا كأىميتوالتأصيؿ  األكؿ: ماىيةبحث أتناكؿ في الم 
تصكر دكر الجيات العممية في التأصيؿ الشرعي كفي المبحث الرابع : أتناكؿ ال:   ثالثكما أتناكؿ في المبحث ال  ،الحقكؽ

التحقؽ مف نتائج الدراسة كفي المبحث الخامس : العربي ،  برامج كميات الحقكؽ في الكطفالمقترح لمتأصيؿ الشرعي في 
 .ثـ الخاتمة كالتكصيات، "spss"كتحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي 

 األول : ماىية التأصيل وأىميتو المبحث 
 تعريف التأصيل الشرعي

ؿى  تأصيؿ مفرد جمعو تأصيالت( ، 1)أصؿ الشيء : صار ذا أصؿ التأصيؿ في المغة : أصؿ  ، (2))لغير المصدر(: مصدر أصَّ
الشيء أساسو الذم يقـك عميو ، كمنشؤه الذم ينبت منو ، كأصكؿ العمـك كقكاعدىا التي تبنى عمييا األحكاـ ، كاستأصؿ الشيء 

 ( 3)ثبت أصمو كقكم .
ؼ التأصيؿ رن ، كقد عي  كاف قائمان  فالتأصيؿ إيجاد األصكؿ كالقكاعد التي يقـك عمييا الشيء عند البدء ،أك إعادتو إلى أصمو إف

الشرعي بأنو : " تأسيس تمؾ العمـك عمى ما يالئميا في الشريعة اإلسالمية مف أدلة نصية أك قكاعد كمية أك اجتيادات مبنية 
 .(4)عمييا  " 

ـك االجتماعية البحتة عمى العم ؛ إال أف ىذا التعريؼ يمكف أف ينطبؽ (4)كييعىٌرؼي بأنو : بياف أصكؿ الشيء الذم يعتمد عميو 
ني عميو كما يمكف أف يؤسس أما ما يتعمؽ بالػتأصيؿ الشرعي لمعمـك القانكنية فإف أصمو التشريع اإلسالمي ، كأساسو الذم ب

ىي تمؾ الفركع الحادثة كالقانكف الدكلي كغيره مف القكانيف التي يعتبرىا المنظـ كيعتد بيا ما لـ تخالؼ نصان مف الكتاب عميو 
 نة . كالس

كميات الحقكؽ: تزكيد طالب الحقكؽ باألحكاـ كالقكاعد الفقيية كالمكضكعات األصكلية ذات  في برامجكيقصد بالتأصيؿ الشرعي 
 .الصمة لتككيف عقميتو العممية عمى أسس شرعية 

دراسة  يقصد بو بؿ؛ بالتػأصيؿ الشرعي تصكر المسألة كتحرير محؿ نزاعيا ثـ تكييفيا الفقيي كتخريجيا فحسب  يقصدكال 
كتحميؿ النصكص كتفسيرىا ، كذلؾ إلظيار مكانتيا ، كعمـ المنطؽ كأدب الخالؼ ، المقررات المتخصصة بالفقو كأصكلو 

 كمدل تأثيرىا في ميداف التشريع الكضعي ، ككذلؾ إبراز القكاعد الفقيية المؤثرة في القانكف الكضعي التي بنييىٍت عمى التكازف
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 فقط .في مرحمة البكالكريكس  الشرعي التأصيؿ ما يتحدد مكضكع البحث فيك،  العقمي كالقياس
 العالقة بين الشريعة والقانون    

مف حيث المكضكع إال أف ما تميز بو التشريع  إف المتأمؿ في مفردات فركع القانكف يجد بينيا كبيف التشريع اإلسالمي تشابيان 
م يعطيو الثبات ك الديمكمة بخالؼ القكانيف الكضعية ، فالتشريع اإلسالمي اإلسالمي ككنو نزؿ مف عند خالؽ البشر ؛ كالذ

ينظـ العالقة بيف األفراد كخالقيـ ، كبيف األفراد داخؿ المجتمع  كما ينظـ العالقة بيف الدكلة   *(5)قانكف متكامؿ قائـ بذاتو 
مىا كىافى  ) إلسالمية كىيمنتيا في سائر شؤكف الحياةسكاءن في حاؿ الحرب أك السمـ، فاألصؿ سيادة الشريعة ا، كالدكؿ األخرل  كى

ـٍ  ى المَّوي كىرىسيكليوي أىٍمرنا أىٍف يىكيكفى لىييـي اٍلًخيىرىةي ًمٍف أىٍمًرًى ٍؤًمنىةو ًإذىا قىضى الن ميًبيننا (  ۗ  ًلميٍؤًمفو كىالى مي الى ؿَّ ضى ٍف يىٍعًص المَّوى كىرىسيكلىوي فىقىٍد ضى مى كى
كسف األنظمة التي تحفظ كياف المجتمع بما ال يتعارض ، كحمايتيا ، كلي األمر تطبيؽ األحكاـ الشرعية  عمىفيجب  ]36االحزاب:[َّ

أما إذا كاف المراد بمبنى القانكف التشريعات الكضعية  ؛ مع نصكص التشريع اإلسالمي كمقاصده ، كىك المعنى المراد باألنظمة
  .بينو كبيف التشريع اإلسالمي فقطالمقارنة إال في جانب ، ( **)، كليس داخالن في ىذه الدراسة فغير معتبر 

الرجكع إلى مصادر لـ تثبت شرعيتيا عند إصدارىا لتشريعاتيا أك قكانينيا ، كما ال يجكز ليا  كليذا " ال يجكز لمدكلة مطمقان 
 كالتقاليد كاألعراؼ المخالفة لمشرع ، اتأك العاد، االستشياد بالمصادر غير الشرعية كالقكانيف الجرمانية أك الفرنسية أك غيرىا 

كما يمـز الدكلة اإلشارة إلى المصدر الشرعي عند سف القكانيف كالتنظيمات ، كذلؾ ألف التشريع اإلسالمي ربط بيف شرعية 
ستشياد مع التحفظ عمى تحريـ اال ،(6)الحكـ كالتزاـ أحكاـ اإلسالـ ، كرتب عمى ظيكر قكانيف الكفر فقداف شرعية الدكلة ." 

كمع كجكد الحاجة لسف أنظمة جديدة تكاكب التطكر ،  بالمصادر غير الشرعية إذا كانت ال تخالؼ أحكاـ الفقو اإلسالمي
الشارع الحكيـ كلي األمر سمطة األمر بيا بما يالئـ بيئتيا كيحقؽ مصمحتيا بشرط أال  كالسير مع مستجدات العصر فقد أعطى

إال  سجمة لمشريعة كأحكاميا , ال تتأتى"فالنظرة الشمكلية المن : قكؿ الدكتكر أحمد الريسكنيي ةتخالؼ نصان مف الكتاب كالسن
كأىمؿ ىذا النكع مف النظر  مف خالؿ ذلؾ كمف فاتو ىذا المستكللمف خبركا المقاصد كأحكـ الكميات ، ثـ نظركا في األحكاـ 

ظر آخر خارج النص المنظكر فيو ، كىذا النظر اآلخر بو كالفيـ الصحيح يحتاج  إلى ن( 7)كقع في التخبط كاالضطراب ." 
كمف رعاية المصمحة في التشريع أف النصكص  ( 8)يحصؿ معرفة مقاصد الشارع ليضميا الناظر إلى فيمو مف النظر األكؿ 

لمدنية ، كالدستكرية الشرعية ال تتعرض لمتفريع اكتفاء بما تقرره مف مبادئ عامة في تشريع األحكاـ العممية سكاءن في األحكاـ ا
فصمت الشريعة اإلسالمية عمى قدر اإلنساف تمامان فثكابتيا تناسب ثكابت اإلنساف ،  ، كقد( 9)كاالقتصادية، كالجنائية ، 

ضركريات اإلنساف كحافظت عمييا ، راعت الزمف العاـ كمتطمباتو ، ككذلؾ الخاص  كمتغيراتيا تناسب متغيراتو ، حددت
 .(01)كمتقمباتو 

 

 

 

_____________________________ 

كمنو ما نص عمى تسميتو شيخ إذا قصد بمفظ القانكف اإلسالمي ىك النظاـ التشريعي فال مانع مف إطالقيا  ؛ ككنيا تتعمؽ باألحكاـ كالمعاني ال باأللفاظ كالمباني ،  *
النبكم الشرعي المحمدم الذم دؿ عميو الكتاب كالسنة كأجمع عميو سمؼ األمة كأئمتيا احتاج اإلسالـ ابف تيمية رحمو ا بالقانكف النبكم عند قكلو: "مف خرج عف القانكف 

 إلى أف يضع قانكنا آخر متناقضا يرده العقؿ كالديف "
ىػ ، 1436األكلى ،  في ىذا المكضكع ينظر :محمد بف حجر القرني ، التشريع الكضعي دراسة عقدية ، مركز التأصيؿ لمدراسات كالبحكث ، الطبعة ةلالستزاد **
 30ص 
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 . ( 11)" تيحدىث لمناس أقضية بقدر ما أحدثكا مف الفجكر" ر بف عبد العزيز رحمو ا قكلو:جاء عف عم
ٍكًمًو  كلمعالمة محمد األميف الشنقيطي في أضكاء البياف تنبيو ميـ في معنى قكؿ ا تعالى: ﴿كىال ييٍشًرؾي ًفي حي

دان﴾   [26ػ]الكيؼ:أىحى

ميكفى الصَّ كفي معن ييبىشِّري اٍلميٍؤًمًنيفى الًَّذيفى يىٍعمى ـي كى ـٍ أىٍجران ى قكؿ ا تعالى: ﴿ًإفَّ ىىذىا اٍلقيٍرآفى يىٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى اًت أىفَّ لىيي اًلحى
الذم يقتضي  عمـ أنو يجب التفصيؿ بيف النظاـ الكضعي الذم يحؿ محؿ النظاـ الشرعي، كىكا، قاؿ: " [9]اإلسراء:كىًبيران﴾

كاألرض، كبيف النظاـ اإلدارم الذم يقصد فيو رفع المفاسد كاالحتياط لممصالح المعتبرة ، أما  اكاتتحكيمو الكفر بخالؽ السم
تقانيا عمى كجو غير مخالؼ لمشرع، فيذا ال مانع منو، كال م فمف  خالؼ فيو مف الصحابةاإلدارم الذم يراد بو ضبط األمكر كا 

،  ككتبو أسماء الجند في  صمى ا عميو كسمـمف ذلؾ أشياء كثيرة ما كانت في زمف النَّبي  رضي ا عنوعمر بعدىـ ، كقد عمؿ 
دار صفكاف بف أمية كجعمو إياىا سجنان في مكة المكرمة، مع أنو  شرائوك  لضبط، كمعرفة مف غاب كمف حضر. . ديكاف ألجؿ ا

. فمثؿ ىذا مف األمكر اإلدارية التي تفعؿ إلتقاف األمكر مما ال رضي ا عنو بكرلـ يتخذ سجنان ىك كال أبك  صمى ا عميو كسمـ
يخالؼ الشرع ال بأس بو ، كتنظيـ شؤكف المكظفيف، كتنظيـ إدارة األعماؿ عمى كجو ال يخالؼ الشرع ، فيذا النكع مف األنظمة 

 . ( 12)لعامة"االجتيادية ال بأس بو، كال يخرج عف قكاعد الشرع مف مراعاة المصالح ا
كتسيير مصالحو بما ال ، ففي كالـ الشيخ محمد األميف الشنقيطي داللة عمى جكاز سف األنظمة التي مف شأنيا ضبط المجتمع 

 يخالؼ التشريع اإلسالمي ك مقاصده .
ا يعبر عى  *(13)محمد رشيد رضا الشيخ يقكؿ  نوي عندنىا باالستنباط رحمو ا في حديثو عف لفظ التشريع : " نيًريد باالشتراع مى

ة( كىىيكى كضع اصَّ اًئنىا ىىذىا كالشرع ًفي اإلليي خى مىمى قد اٍستٍعمؿ بعض عي ًفي عرؼ ىىذىا اٍلعىٍصر بالتشريع )كى اأٍلىٍحكىاـ  كىااًلٍجًتيىاد، كى
ة اٍلعٍدؿ بىيف النَّاس كىحفظ اأٍلىٍمف كالنظاـ، كصي كيكمىة إًلقىامى د، كمصالح اأٍل الًَّتي تٍحتىاج ًإلىٍييىا اٍلحي مة كسد ذرائع اٍلفساد ًفييىا انة اٍلًبالى
ؼ الزَّمىاف كىاٍلمىكىاف كأحكاؿ النَّاس الدِّيًنيَّة كالمدنية  (14)"  كىىىًذه اأٍلىٍحكىاـ تٍختىمؼ باٍختالى

د نصت عمى كؿ كعميو يتضح كجو العمـك كالشمكلية في اإلسالـ ، فميس المراد بالعمـك كالشمكلية أف أدلة الكتاب كالسنة ق
، كمعمـك أف  كد مسائؿ فرعية لـ ينص الشارع عمييانازلة نصان خاصان يبيف حكميا ، فإف ىذا خالؼ الكاقع المشاىد مف كج

 ( 15)الشيء المحدكد المتناىي ال يحيط بغير المتناىي ، كلكننا نقطع بدخكؿ تمؾ المسائؿ تحت النصكص العامة . 
ي أف يسير المجتمع كفؽ أنظمة تحكـ سمككياتيـ كتصرفاتيـ ، كتكاكب مستجدات العصر فأحد أىـ مقاصد التشريع اإلسالم

 جبفي الجانب الجنائي فيمـز المنظـ تجريميا ، أك في الجانب االقتصادم في كما قد تحدثو التقنية الحديثة مف ثغرات سكاءن ،
 ( **)تنظيميا كحدىا بقكاعد قانكنية ال تخالؼ النصكص الشرعية . 

الؿ ما سبؽ يتبيف أف العالقة بيف الشريعة كالقانكف عالقة تنظيمية لما استجد مف كقائع أك تصرفات يراىا كلي األمر إف كمف خ
ف كاف مبنى القانكف يراد منو تشريع كضعي مخالؼ لمنصكص  كاف مبنى القانكف يراد منو تنظيـ سمكؾ الناس كتصرفاتيـ ، كا 

ـي الشرعية فميس بينو كبيف التشريع اإلسال ا أىٍنزىؿى المَّوي فىأيكلىًئؾى ىي ـٍ ًبمى ـٍ يىٍحكي ٍف لى مى مي عالقة ، بؿ يجب رده يقكؿ ا تعالى ) كى
الظَّاًلميكفى ( 
 ، فمع التشابو الكاقع بيف التشريع اإلسالمي كالقكانيف الكضعية في جانب ضبط السمكؾ كتكازف المجتمع إال ]45المائدة:[

 لتشريع في كؿ منيما ، كما يميز التشريع اإلسالمي عف القكانيف الكضعية  :أف االختالؼ يتجمى في مصدر ا
 

_______________________________ 

ىػ كنشأ في القممكف كتعمـ فييا 1282ىك محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بىياء الديف بف منال عمي خميفة القممكني، البغدادم ، كلد سنة *
القاىرة سنة  س ،الـز الشيخ محمد عبده كتتممذ عميو  ، كأصبح مرجع الفتيا، في التأليؼ بيف الشريعة كاألكضاع العصرية الجديدة ، تكفي في طريقو إلىكفي طرابم
 .ىػ .انظر : األعالـ1354

ػػػ"يستمد الحكػػـ فػػي   ق27/8/1412بتػػاريخ  90كػػي رقػػـ أ / المػػادة السػػابعة مػػف النظػػاـ األساسػػي لمحكػػـ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية الصػػادر بالمرسػػـك المم كػػنص **
 "النظاـ كعمى جميع أنظمة الدكلة  المممكة العربية السعكدية سمطتو مف كتاب ا كسنة رسكلو كىما الحاكماف عمى ىذا
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ريعة الكاممة مف مبادئ أم بأنيا استكممت كؿ ما تحتاجو الش؛ الكماؿ : تمتاز الشريعة عمى القكانيف الكضعية بالكماؿ  أواًل :"
 كنظريات ، كأنيا غنية بالمبادئ كالنظريات التي تكفؿ سد حاجات الجماعة في الحاضر كالمستقبؿ .

السمك : تمتاز الشريعة بأف قكاعدىا كمبادئيا أسمى دائمان مف مستكل الجماعات ، كأف فييا مف المبادئ كالنظريات ما  ثانيًا :
 ميما ارتفع مستكل الناس .يحفظ ليا ىذا المستكل السامي 

فنصكصيا ال تقبؿ التعديؿ أك التبديؿ ميما مرت األعكاـ ؛ الدكاـ : تمتاز الشريعة عف القكانيف الكضعية بالدكاـ  ثالثًا :
 ( 16)كطالت األزماف ، كىي مع ذلؾ تظؿ حافظة لصالحيتيا في كؿ زماف كمكاف . " 

 كميات الحقوقالتأصيل الشرعي في برامج أىمية 
كميات الحقكؽ ضركرة التأصيؿ الشرعي في برامج في ظؿ مكاجية النكازؿ المستجدة كتبدؿ لغة الحياة في شتى المياديف أصبح 

كذلؾ باالعتماد عمى منطمقات شرعية ثابتة ، تجعميـ يتصفكف برسكخ في التأصيؿ الشرعي ،كاإللماـ  حتمية كليس خياران ؛
 :  كميات الحقكؽ مف خالؿ ما يميالتأصيؿ الشرعي في برامج كف تفصيؿ أىمية بالقكاعد القانكنية بشتى فركعيا ، كيم

 مصدر التشريعالشريعة اإلسالمية ىي أن :  أوالً 
تمت الش الخالد الذم حكل ثركة تشريعية شممت رائع السماكية بالتشريع اإلسالمي التشريع حؽ مف حقكؽ ا تعالى ، كقد خي

فاشتممت عمى التشريع الديني كما نظمت عالقة المحكـك بالحاكـ ،  قة األفراد فيما بينيـ ،سمكؾ الفرد كالمجتمع ،كنظمت عال
سىنىات كىاٍجتنىاب السَّيِّئىات فىًييى شىًريعىة ا ت كاألخركم ًفي طرؽ اٍكًتسىاب اٍلحى مف ًفي اٍلًعبىادىات كالدنيكم ًفي اٍلميعىامىالى لٌديف كىالدٍُّنيىا... كى

مف عجـأكسع مىعىاني الشُّمي  مىكىاف.. فىًييى ، كجمعت بىينيـ سكاسية  ، كؿ ًفييىا أىنَّيىا شممت كؿ أمة مف عرب كى كسايرت كؿ زمىاف كى
ؼ أجناسيـ  ة لكؿ زمىاف قىًديمان ،شىاًممىة لكؿ النَّاس عمى اٍخًتالى اًلحى لكيؿ مىكىاف، كحديثان  صى كى

ا ًمٍف دىابَّةو ًفي األٍرًض كىال طىاًئرو { ( 17) مى كى
كفيىًطي ـٍ ييٍحشىري بًِّي ٍطنىا ًفي اٍلًكتىاًب ًمٍف شىٍيءو ثيَـّ ًإلىى رى ا فىرَّ ـٍ مى ـه أىٍمثىاليكي ٍيًو ًإال أيمى نىاحى ك مما يساعد المختصيف [ 38]األنعاـ: }َ  ري ًبجى

سالمية في البرامج األكاديمية لكميات الحقكؽ عمى التأصيؿ الشرعي أف أغمب التشريعات العربية نصت عمى أف الشريعة اإل
ف تباينت فيما بينيا باعتباره المصدر الكحيد لمتشريع ، فقد جاء في المادة الثانية مف كثيقة الدستكر  ىي مصدر التشريع ، كا 

ـ " أف مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسي لمتشريع " ، كما جاء في المادة الثالثة مف الدستكر 2012المصرم لسنة 
"  : أف الفقو اإلسالمي ىك مصدر رئيسي لمتشريع " ، كجاء في المادة الثانية في الدستكر العراقي أفـ  " 2012السكرم لسنة 

يجكز سف قانكف يتعارض مع ثكابت أحكاـ اإلسالـ .." ، كجاء  اإلسالـ ديف الدكلة الرسمي كىك مصدر أساس لمتشريع : أ ػ ال
تككف الشريعة اإلسالمية كاإلجماع مصدران لمتشريعات التي تيسف عمى ـ " 2005في المادة الخامسة مف الدستكر السكداني لسنة 

ـ " اإلسالـ ديف الدكلة كمبادئ الشريعة 2014المستكل القكمي " ، كجاء في المادة الرابعة مف الدستكر الميبي المعدؿ لسنة 
أما في المممكة العربية  *  تشريع"المصدر الرئيسي لماإلسالمية قطعٌية الثبكت كقطعٌية الداللة كغير المختمؼ عمييا ىي 

السعكدية فإف األنظمة ليا ىىًكيتيا الخاصة، كالمتمثمة بحصر استمدادىا مف التشريع اإلسالمي ، كما نص عميو النظاـ األساسي 
ا كتاب ا لمحكـ في مادتو األكلى عمى أف: "المممكة العربية السعكدية دكلة إسالمية ذات سيادة تامة، دينيا اإلسالـ، كدستكرى

" ، كقد تناكلت المادة السابعة مف النظاـ األساسي لمحكـ ما يتعمؽ بمخالفة النصكص القانكنية صمى ا عميو كسمـ  كسينَّة رسكلو
الحكـ في المممكة العربية  لمكتاب كالسنة كأف حكميا البطالف مف الناحية الدستكرية بمجرد مخالفتيا ؛ حيث جاء فييا " يستمد

 . لنظاـ كعمى جميع أنظمة الدكلة كىما الحاكماف عمى ىذا اصؿ ا عميو كسمـ ة سمطتو مف كتاب ا كسنة رسكلو السعكدي
 عند مقارنتو بالقوانين الوضعية ثانيًا : إظيار محاسن التشريع اإلسالمي 

 ف التشريع اإلسالمي كتفكقوتظير أىمية التأصيؿ الشرعي في برامج كميات الحقكؽ في أنو يساعد الطالب عمى إظيار محاس

____________ 

ٌدر دستكرىا بيذه العبارة نجدىا تراكغ كال تمتـز بيذا المبدأ الدستكرم *   بالنظر إلى الكاقع التشريعي لبعض الدكؿ التي تيصى
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ىمنا إخفاء ما بيف .... لف يككف دكتكر عبد الرازؽ السنيكرم : " عمى القكانيف الكضعية عند المقارنة بينيا ، كليذا يقكؿ ال
الفقو اإلسالمي كالقانكف الغربي مف فركؽ في الصنعة كاألسمكب كالتصكر ، بؿ عمى النقيض مف ذلؾ سنعنى بإبراز ىذه 
الفركؽ حتى يحتفظ الفقو اإلسالمي بطابعو الخاص ، كلف نحاكؿ أف نصطنع التقريب ما بيف الفقو اإلسالمي كالفقو الغربي 

ة ، فإف الفقو اإلسالمي نظاـ قانكني عظيـ ، لو صفة يستقؿ بيا ، كيتميز بيا عف سائر النظـ عمى أسس مكىكمة أك خاطئ
 ( 81)." القانكنية في صياغتو ، كتقتضي الدقة كاألمانة العممية عمينا أف نحتفظ ليذا الفقو الجميؿ بمقكماتو كطابعو 

في تأصيؿ فركع القانكف المحدثة  *(19)ؤجركف عميوبؿ إف تككيف طالب الحقكؽ عمى ىذا األساس يجعميـ عمى ثغر كبير ي
لتككف متكافقة كالحكـ عمى مكافقتيا لمتشريع اإلسالمي أك عكس ذلؾ ، كمحاكلة تعديؿ ما كاف فيو مف مخالفات يمكف تحكيرىا 

 . مع التشريع اإلسالمي 
تعرؼ الفكر القانكني الغربي عمى مبادئ  إف منيج الدراسة المقارنة بيف الشريعة اإلسالمية كالقكانيف الكضعية يساعد عمى

 التشريع اإلسالمي كأحكامو  كمف ذلؾ :
ىذه  ػػ  يقصد اإلسالميػػ ( : مف األمكر اإليجابية التي اكتسبناىا مف التشريع العربي DESANTILLNAيقكؿ سانتيال ) 

ألساليب المتصمة بالقانكف التجارم ، كحتى لك األنظمة القانكنية العديدة مثؿ الشركات المحدكدة المسؤكلية )القراض( ، كىذه ا
فمما ال شؾ فيو أف المعايير الخمقية الراقية لجكانب معينة مف ىذا التشريع قد ساعدت عمى إحداث التطكر  نحينا ىذا كمو جانبان 

 (02)المناسب لكثير مف مفاىيمنا الحديثة ، كفي ىذا تكمف العظمة ليذا التشريع . "

( بضركرة أف يتجو طالب الدراسات القانكنية إلى بذؿ جيد أكفر   ROBERT.H.JAKSONمريكي ) كينادم المستشار األ
 (20. )في االىتماـ بالتشريع اإلسالمي 

بما في التشريع اإلسالمي مف مركنة كما لو مف  ـ:" اعترافان  1948كجاء في القرار الذم اتخذه مؤتمر المحاميف الدكلي لعاـ 
،كما جاء في قرار ( 21)حاميف الدكلية أف تقـك بتبني الدراسة المقارنة ليذا التشريع كبالتشجيع عمييا "شأف يجب عمى جمعية الم

ـ : " إف اختالؼ المذاىب الفقيية في ىذه المجمكعة الحقكقية  1952مجمع الحقكؽ المقارنة الدكلي المنعقد في باريس لعاـ 
 كمف األصكؿ الحقكقية ، كىي مناط اإلعجاب كبيا يتمكف الفقو اإلسالمي العظمى ينطكم عمى ثركة مف المفاىيـ كالمعمكمات ، 

 .( 21)أف يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة كالتكفيؽ بيف حاجاتيا " 
ـ كقؼ نقيب المحاميف الفرنسييف ليقكؿ : " ال أدرم كيؼ أكفؽ بيف 1952كفي أسبكع الفقو اإلسالمي المنعقد في باريس عاـ 

لنا مف جمكد الشريعة اإلسالمية كالفقو اإلسالمي كعدـ صالحيتيا كأساس لتشريعات متطكرة ، كبيف ما سمعتو ما كاف يصكر 
مما يثبت ػػػ مف غير شؾ ػػػ فاعمية الشريعة اإلسالمية مف عمؽ ، كأصالة ، كدقة ، ككثرة تفريع ، كصالحية لمقابمة جميع 

الرائد األكؿ  لمقانكف  **(23)لي العاـ أف اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني، كما اعتبرت جمعية القانكف الدك  (22)األحداث." 
 . ( 22)الدكلي العاـ

 كلما قىٌدـ عمر لطفي بحثان في الدعكل الجنائية ، كحقكؽ المرأة ، كحؽ الدفاع في الشريعة اإلسالمية لمؤتمر المستشرقيف لعاـ
______________ 

د ا بف باز رحمو ا عف حكـ دراسة القكانيف الكضعية أك تدريسيا ؟ فأجاب : "...... مف درسيا أك تكلى تدريسيا ليعرؼ سئؿ سماحة الشيخ عبد العزيز بف عب *
 ،بؿ مف الشرعرج عميو فيما يظير لي حقيقتيا أك ليظير فضؿ أحكاـ الشريعة عمييا  ، أك ليستفيد منيا فيما ال يخالؼ الشرع المطير ، أك ليفيد غيره في ذلؾ ، فيذا ال ح

ظيار فضؿ أحكاـ الشريعة عمييا    .بؿ قد يككف مأجكران كمشككران إذا أراد بياف عيكبيا كا 
ـى ** ًنيفىةى، ثيَـّ الزى كىتىبى شىٍيئنا ًمفى اٍلًعٍمـً عىٍف أىًبي حى مَّدي ٍبفي اٍلحىسىًف ٍبًف فىٍرقىدو الشٍَّيبىاًنيِّ  ى ـى  أىبىا ييكسيؼى ًمٍف بىٍعًدًه ، كى ىيكى ميحى اًلًؾ ٍبًف أىنىسو كىالزى مى ا ًمٍف ميٍسعىًر ٍبًف ًكدىاـو ، كى  سىًمعى أىٍيضن

اًلكنا ميدَّةن، كىاٍنتىيىٍت ًإلىٍيًو ًريىاسىةي اٍلًفٍقًو ًباٍلًعرىاًؽ بىٍعدى أىًبي ييكسيؼى تكفي سنة   ىػ189مى
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 في شخصكـ أف ال يطمبكا مستقبميـ فيـ ؛ قاؿ رجؿ القانكف شارؿ ميرمر: " اسمحكا لي أف أنصح لجميع المسمميف 1894

تقميد النظامات األكربية كالمسيحية فاطرحكا ىذه النظامات ، كامعنكا النظر في مشيد ما نحف فيو ) نحف األكربييف ( مف 
الفكضى الخداعة ، كاطمبكا دينكـ الذم ىك أسمح ديف كأكثر مساكاة ، مفتاح مستقبمكـ ، كال تفضمكا أف تستعيركا منا إال 

، كغني عف الحديث  أف مثؿ ىذه الشيادات ال تضيؼ إلى مكانة ( 24)االكتشافات العممية الخاصة بإنماء سعادتكـ المحمية ." 
التشريع اإلسالمي بقدر ما تعكس رؤية رجاؿ القانكف الغربي بشقيو الالتيني كاألنجمكسكسكني لمتشريع اإلسالمي كصالحيتو 

 لمتطبيؽ .
 ي ينمي ممكة النقد والتحميل لشرع: التأصيل اثالثًا 

إف ضماف الجكدة في مخرجات البرامج العممية إنما يتحقؽ باستيفاء جميع مككنات العممية التعميمية ؛ كالذم يشكؿ فييا الطالب 
مما يعني ضركرة تككينو مف الناحية العممية نكعان ال كمان ، مما يساعده عمى ربط خصائص التأىيؿ بمتطمبات ؛ حجر األساس 
 سكؽ العمؿ . 

إلى ممكة عممية كذىنية ناقدة تؤىمو لمتفاعؿ الحي بيف النظرية كالتطبيؽ ،  كبالضركرة فإف الدارس لمنظريات القانكنية يحتاج
ككذلؾ مقرر ، كمقرر المقاصد  ، كلعؿ مف أبرزىا تدريس مقرر أصكؿ الفقو ، كمقرر عمـ المنطؽ كمقرر تفسير النصكص

لديو ممكة النقد كالتحميؿ ، كتبني  عمى النظـ الكضعية ، كتنمي التشريع اإلسالمييظير مف خالليا أثر  القكاعد الفقيية ، كالتي
باط ، أك التحميؿ ، أك التقكيـ طرؽ التفكير ؛ بما يمكنو مف فيـ كتحميؿ النصكص القانكنية سكاءن مف خالؿ االستقراء أك االستن

سبة لفيـ المكضكع ثـ إصدار القرار المالئـ مف خالؿ تمؾ العمـك الشرعية التي أك الربط ، ككضع المعايير أك المؤشرات المنا
كالتفسير لمنص بشكؿ عاـ ، كتجعؿ الطالب قادران عمى التعامؿ مع مستجدات العصر مف المسائؿ ، كالتقعيد  ، تيتـ بالتأصيؿ

 بتطبيؽ قكاعد االستنباط عمييا . كالنكازؿ المحدثة
رحمو ا : " كليذا عينيىت بيذا العمـ  ػػ أصكؿ الفقو ػػ كميات الحقكؽ في ماضييا ، كعنيت بو  *(25) يقكؿ الشيخ محمد أبكزىرة

نو الـز لطمبة الحقكؽ اليـك أكثر مف لزكمو في الماضي ، كذلؾ ألف خريجي كميات الحقكؽ قد كضع عمى  في حاضرىا ، كا 
المالية ؛ فكاف البد أف  مياالقاتيا الشخصية أـ كاف في نظفي عكاىميـ تطبيؽ األحكاـ الشرعية في األسرة سكاءن كاف ذلؾ 

يتسمحكا ليقكمكا بذلؾ الكاجب عمى كجيو ، فإف مف يطبؽ أحكاـ الشريعة في أم ناحية مف نكاحييا البد أف يعرؼ مصادرىا 
 (26)، كال يتجاكز حدكدىا " كمكاردىا كمناىجيا ليستطيع أف يخرج عمييا كيبني مف غير أف يبتعد عف مقاصد الشريعة كغاياتيا 
تنمية ميارات النقد كالتحميؿ ، ففي كالمو رحمو ا داللة عمى أىمية تحصيف طالب كميات الحقكؽ بيذا العمـ كأىميتو في 

 التككيف العممي .ك 
ف عمـ األصكؿ ال يمـز طالب الحقكؽ ليفيـ الشريعة عمى كجييا فقط ؛ بؿ إنو يحتاج إليو أشد  ثـ يقكؿ رحمو ا : " كا 

الحاجو ليفيـ القكانيف نفسيا حؽ الفيـ ؛ ذلؾ ألنو يبيف  دالالت األلفاظ ؛ ماتؤخذ مف النص كما يفيـ مف غيره ، فيعرؼ ما 
يؤخذ مف منطكقو كما يؤخذ مف مفيكمو ، كيضع الضكابط كالمقاييس لألخذ منيا عند تكافقيا كعند تعارضيا في ظكاىرىا .... 

ذا كاف تفسير القانكف بالقياس ككذلؾ فيو ضبط دقيؽ لم شاراتيا ، ككؿ مفسر لمقكانيف يحتاج إلى ذلؾ ، كا  دلكالت العبارات كا 
 ف العمة الجامعة كطرؽ معرفتيا ، يٌ ضركريان في مكضعو فإف عمـ أصكؿ الفقو ىك الذم ضبط أنكاع القياس كبىٌيف طرقو ، كبى 

___________ 
ىػ كتربى بالجامع األحمدم كتعمـ بمدرسة القضاء 1316اء الشريعة اإلسالمية في عصره ،كلد بمدينة المحمة الكبرل سنة ىك محمد بف أحمد أبك زىرة: مف كبار عمم *

ي بكاشنطف، كترجمت إلى الشرعي ، كأصدر أكثر مف أربعيف كتابان، منيا خالصة أحكاـ األحكاؿ الشخصية كالكصايا كالمكاريث كتبيا إجابة لطمب معيد القانكف الدكل
 ىػ1394إلنكميزية.، ككانت كفاتو بالقاىرة سنة ا
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فيك يبيف المنياج ؛ ككجو االرتباط بيف األصؿ كالفرع ، ككضع المكازيف لمعرفة األكصاؼ التي تصمح أف تككف عمة لمقياس 
غير أف ىناؾ ، كعف ضركرة تدريس أصكؿ الفقو في كميات الحقكؽ يقكؿ د. كىبة الزحيمي : "  (26)المستقيـ لمقياس السميـ " 

تشابيان تامان بيف أصكؿ القانكف كأصكؿ الفقو حتى عمى طريقة التقميدييف يظير بما يعرؼ بطرؽ تفسير النصكص ، 
، كالمطمؽ كالمقيد  ، فاألصكليكف يبحثكنيا تحت اسـ )البياف( أك مباحث الكتاب بما يتضمنو مف الكالـ عف العاـ كالخاص

ان ىامان لمكالـ عف طرؽ تفسير القانكف كبياف المدارس المختمفة في التفسير كالمقصكد مف كنحكىا ، كالقانكنيكف يخصصكف مبحث
شارتو كداللتو أكفحكاه "  إلى أف قاؿ : " كبعد التحرم كالتثبت انتييت إلى أف ليذا العمـ فائدة عظمى حتى ،  (27)عبارة النص كا 

باالقتصار فقط عمى تدريس عمـ أصكؿ الفقو كالتكسع فيو  سمعت مطالبة قكية مف رجاؿ القانكف في كمية الحقكؽ في مصر
 "...(27). 

بؿ يتعدل ذلؾ إلى تفحص األدكات العقمية التي استخدمت في البحث األصكلي ، تفحصيا في مكطنيا األصمي الذم حيكت 
 (28)فيو ، كمعرفة ما إذا كانت ىذه القكاعد تامة في محميا أـ ال ؟. 

ر عمـ المنطؽ المدركات الذىنية ، كالمعرفة اإلنسانية ، كترتيب المعمكمات ، كطرؽ االستدالؿ فيدرس طالب الحقكؽ في مقر 
يـ عامؿ مع أدلة المخالفيف ، كما يسقناع ، كميارة التإلكسب الطالب ميارة االستفادة مف القكاعد المنطقية كأساليب االعقمي ، فتي 

سكاءن في المرافعة كالمدافعة القانكنية ، كاإلدالء بيا كحجج أثناء  مقرر تفسير النصكص باألدكات الالزمة لتفسير النصكص
مجاؿ المحاماة أك االستشارات القانكنية أك التحكيـ ، كما يكتسب الطالب مف مقرر القكاعد الفقيية ميارة الربط بيف الجزئيات 

ررات المتخصصة بالفقو كاألصكؿ ، كالتي تقكد المتفرعة كالصفة الرابطة بينيا ، كتخريج الفركع عمى األصكؿ ، كىكذا بقية المق
كمحاكلة تممس الحمكؿ لممشكالت ، كاتخاذ ، الطالب إلى فيـ أعمؽ لممحتكل المعرفي ، كما تقكده إلى االستقاللية في التفكير 

 القرارات المناسبة التي ترسخ ثقة الطالب بنفسو .
ل في تطبيؽ أم قاعدة مف القكاعد األصكلية أك القانكنية سكاءن كما ال يخفى ما لتدريس مقرر تفسير النصكص مف أىمية كبر 

ما يتعمؽ بطبيعة التفسير أك فيما يتعمؽ بكظيفة التفسير بصفة عامة في الظاىرة القانكنية ، بحيث ال يعتبر مجرد كسيمة ترمي 
 *(29)اللو في إطار الظاىرة القانكنية.إلى التعريؼ بمضمكف القاعدة القانكنية ، بؿ يجب أف يعتبر عممان قائمان بذاتو لو استق
 كما أف دراسة مقررات الفقو كأصكلو تنمي ممكة التفكير الناقد لمطالب مف خالؿ :

 ػ "الدقة في مالحظة الكقائع كاألحداث . 1
 ػ التقييـ المكضكعي لمقضايا . 2  
 (30)القدرة عمى استخالص النتائج بطريقة منطقية سميمة ".. 3  

 لتأصيل الشرعي يساىم في توسيع مدارك الطالب في القواعد األصولية .رابعًا: أن ا
تكمف الدقة في تكسيع مدارؾ الطالب في القكاعد األصكلية مف خالؿ محاكلة الربط العممي بيف الدليؿ ككيفية االستفادة منو 

تجنب الطريقة الجدلية في مناقشة كحاؿ المستفيد ، مما ينتج عنو ميارة فرز محؿ المسألة عف المكضكعات االستطرادية ، ك 
 األقكاؿ كمنيج لمتفكير كاإلدراؾ ، لمحاكلة الربط بيف فيـ المسألة كتنزيؿ النص الشرعي أك القانكني عمييا ، لتككف أداة لمتعامؿ

رة عمى مع النص كفؽ آلية أصكلية دقيقة تساىـ في تكسيع مدارؾ الطالب ، كتؤىمو  لمكاجية تحديات العصر بأداة عممية قاد
 التعامؿ مع النص مف خالؿ القكاعد األصكلية .

 
______________ 

  ـ1955كقد أكلى الغرب أىمية بالغة لدراسة تفسير النصكص ككاف مف نتائج ىذا االىتماـ إنشاء معيد لمتفسير بجامعة كامبرينك بإيطاليا عاـ  *
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 تنباط سثراًء في مناىج اال طالبخامسًا : أن التأصيل الشرعي يكسب ال
محاكلة فيـ النص العقؿ لتحتاج إلعماؿ ميارات التفكير التي  مف أىـييعىدي  بطريقة صحيحة إف استخراج ما خفي مف النص

ثرم حصيمة التي تكغيرىا مف دالالت االستنباط أ، أك االقتراف ، أك المفيـك ، أك النص  ، طريؽ داللة اإلشارة عفسكاءن 
لمحاكلة تعميـ التنظير مف خالؿ  استخراج الداللة مف النص كتطبيقو في النصكص القانكنية ة الطالب في بناء اآللة األصكلي

فيك ، كال يخفى حاجة المجاؿ الحقكقي ليذه الميارة األصكلي سكاءن في الجانب المكضكعي أك في جانب الصياغة القانكنية 
ـي ال م   .إلى االجتياد الصحيح الذم يصؿ بو الطالب  سي

 كميات الحقوق في الوطن العربي صيل الشرعي في برامج التأمعوقات 
مف أىميا  حاؿ دكف تضميف برامج كميات الحقكؽ لممقررات التأصيمية في الكطف العربي معكقات منيا ما يعكد ألسباب سياسية

،  كأخذ زماـ المبادرةتدخؿ ، كمنيا ما يعكد لتباطؤ فقياء الشريعة في الالفرقة كالتشرذـ بيف الدكؿ األعضاء في الجامعة العربية 
 يمكف تفصيميا فيما يمي :،  كمنيا ما يعكد إلى إقصاء رجاؿ القانكف في الكطف العربي لمشريعة اإلسالمية

 كميات الحقوق التأصيل الشرعي في برامج ب المساىمة الشريعة فيبعض فقياء : وجل  أوالً 
عشر كالمتمثمة بإصدار مجمة األحكاـ العدلية المنبثقة مف الحككمة  مع كجكد تجربة لقنيف األحكاـ القضائية في القرف الثالث

إال أنو اليزاؿ عمماء الشريعة حتى كقتنا المعاصر كجميف مف الخكض في  (31)ـ ، 1869العثمانية المقيدة بالمذىب الحنفي سنة 
لـ ؛ ما  ترقى لتككف مشركعان لمتقنيفإال أنيا ال *(31)تقنيف األحكاـ القضائية ، مع االعتراؼ بكجكد بعض الجيكد الشخصية 

تتبناىا الدكؿ أك الشخصيات المعنكية ذات المرجعية العممية كالمجمع الفقيي اإلسالمي المنبثؽ عف رابطة العالـ اإلسالمي ، 
 أك مجمع الفقو اإلسالمي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسالمي .

لشريعة في المساىمة سكاءن في التقنيف أك التأصيؿ الشرعي في برامج كسأتناكؿ في ىذا المطمب محؿ الدراسة كجؿ فقياء ا
كميات الحقكؽ دكف التطرؽ الختالؼ العمماء في حكـ تدكيف األحكاـ القضائية كاإللزاـ بيا ، أك إحالؿ التشريعات الكضعية 

 محؿ التشريع اإلسالمي في كثير مف البمداف العربية ككنو خارج محؿ الدراسة  .
لمتاريخ الحديث يجد بعض التجارب العممية لمحاكلة تقديـ التشريع اإلسالمي كبديؿ لمقكانيف الكضعية ، كالمطالبة المراقب 

بفرضيا مف الناحية التشريعية ، كتطبيقيا قضائيان ، كتدريسيا في كميات الحقكؽ ، كمف ذلؾ تجربة عمماء األزىر التي تعثرت 
عيؿ مف عمماء األزىر كضع مجمكعات تشريعية مأخكذة مف الشريعة اإلسالمية في أكؿ مراحميا عندما طمب الخديكم إسما

ٌمؽ الشيخ عبد القادر عكدة رحمو ا عمى الرفض بقكلو: " ألف  كمذاىب الفقو اإلسالمي كلكنيـ رفضكا إجابة طمبو ، كعى
لشريعة جميعيا كاحتفظ كؿ بمذىبو التعصب المذىبي منعيـ مف أف يتعاكنكا عمى إظيار الشريعة في أجمؿ صكرىا ، فضحكا با

، ثـ   (30)كالتعصب لو كأضاعكا عمى العالـ اإلسالمي فرصة طالما بككا عمى ضياعيا ، كحيؽى ليـ أف يبككا عمييا حتى تعكد " 
الكحييف كالمقاصد  خطى عمماء األزىر كجماعة تجمية الشريعة اإلسالمية خطكة رائدة نحك صياغة قكانيف مستمدة مف نصكص

شرعية ، ككانت برئاسة المستشار عبد الحميـ الجندم فخرجت بعدة قكانيف ؛ منيا عمى سبيؿ المثاؿ القانكف المدني ، كقانكف ال
اإلثبات ، كقانكف العقكبات ، كالقانكف التجارم ، كالتشريعات المالية كاالقتصادية )قانكف الزكاة كخطر الفائدة( ، كالتشريعات 

ـ تنص عمى أف الشريعة اإلسالمية ىي المصدر 1970ككاف ليا الفضؿ في إضافة مادة في دستكر االجتماعية كالتأمينات ، 
األحكاؿ  ـ أربعة قكانيف كاف مف بينيا قانكف1958األساسي لمقكانيف ، كما أقر في عيد الكحدة بيف مصر كسكريا سنة 

  (21)الشخصية  . 
____________ 

. كانتيى صاحب الفضيمة قىدر ليا أف تيصبغ بصبغة رسمية كعة مف القكانيف مف المذىب الحنفي ، كلكف ىذه القكانيف لـ يي كجيكد الفقيو قدرم باشا في تدكيف مجم *
 الشيخ بكر أبك زيد ىرحمو ا إلى أف القكؿ بإلزاـ القاضي بقكؿ مقنف أك مذىب معيف ممتنع شرعان ككاقعان . 
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كفي  ، لمتأليؼ في فركع القانكف ليككف بديالن عف القكانيف الكضعيةشرعي  ممف لدييـ تأصيؿكماانبرل بعض عمماء القانكف 
ـ ، كمنيا كتاب عبد القادر عكدة رحمو 1933مقدمتيا رسالة محمد صادؽ فيمي في اإلثبات كالتي ترجمت إلى الفرنسية عاـ 
كىك مف أعظـ الكتب التي ، ثر المغات العالمية ا " التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنان بالقانكف الكضعي " ، كالذم تيرجـ إلى أك

كشفت عظمة الشريعة اإلسالمية في كجو القانكف الكضعي ، كمنيا كتاب المستشار عمي منصكر " نظاـ التجريـ كالعقاب في 
 . (21)اإلسالـ مقارنان بالقكانيف الكضعية " 

كالمتمثمة في تكميؼ كزارة العدؿ السكرية عددان مف ؛ كرية التجربة الس التجارب العممية لمتأصيؿ الشرعي لفقياء الشريعةكمف 
بكضع قانكف مدني مستمد مف الفقو اإلسالمي ككاؼو بالحاجات الزمنية الجديدة ، فصدر القانكف المدني الفرنسي  لمختصيفا

ـ 1954ي عاـ ، كف(21)ـ 1949 عاـ  كبجرة قمـ كذلؾ بعد االنقالب العسكرم األكؿ الذم حدث في، بيف عشية كضحاىا 
، كشيكٌمت لو لجنة بادرت كمية الشريعة في الجامعة السكرية بتبني مشركع كضع مكسكعة ) دائرة معارؼ ( لمفقو اإلسالمي 

 . *عمميةلكنيا لـ تر النكر مف الناحية ال  (21)كباشرت اتصاالتيا بعمماء األمصار ليذا الغرض ،
نا أف ننشئ قانكنان مدنيان يصؿ تشريعنا الحقكقي كحاجاتنا الحديثة فيو بماضو : " فأمنيت رحمو ا يقكؿ الشيخ مصطفى الزرقا

فقييو مجيد زاخر قابؿ ػ بعظيـ مبادئو كمركنة قكاعده كمبانيو ػ أف يستجيب لكؿ ما تستدعيو حاجات المجتمع المدني الصالح 
 .(12) كالعرفية " ، كاالجتماعية ، كتطكراتو االقتصادية

ق بأف 1343ية السعكدية فقد دعا الممؾ عبدالعزيز رحمو ا القضاة في منطقة الحجاز عندما فتحيا عاـ المممكة العربأما 
ا بتككيف لجنة فقيية  يككف ىناؾ مرجع معتمد لمقضاة يعتمدكف عميو غير مجمة األحكاـ العدلية العثمانية، فأمر رحمو

  (23)لمتأليؼ

 الفردم مف فضيمة الشيخ أحمد بف عبد ا القارم رئيس المحكمة الشرعية بمكة غير أنو لـ ينبثؽ منيا شيء ، سكل الجيد 
 (2382ذىب الحنبمي ، كاحتكت عمى )المكرمة كذلؾ مف خالؿ تدكيف مجمة األحكاـ الشرعية كالتي اقتصر في تدكينيا عمى الم

ىػ ىيئة كبار 1393لممؾ فيصؿ رحمو ا عاـ مادة ،كقد نسج رحمو ا المجمة عمى منكاؿ مجػمة األحكاـ العدلية؛  ثـ أمر ا
العمماء بالنظر في أمر جكاز تدكيف الراجح مف أقكاؿ الفقياء إللزاـ القضاة العمؿ بو ، ثـ صدر قرار ىيئة كبار العمماء بعدـ 

 جكاز التدكيف إللزاـ القضاة بو ؛ كاستدلكا عمى ذلؾ بأدلة منيا : 
ليـ مما يسمى بالقكؿ الراجح عند مف اختاره يقتضي أف يحكـ القاضي  إف إلزاـ القضاة أف يحكمكا بما اختير .1

بخالؼ ما يعتقد، كلك في بعض المسائؿ، كىذا غير جائز، كمخالؼ لما جرل عميو العمؿ في عيد النبي صمى 
 ا عميو كسمـ، كخمفائو الراشديف .

 ـ .إف إلزاـ القضاة أف يحكمكا بما يدعى أنو القكؿ الراجح فيو حجر عميي .2
إف اإللزاـ بما يدكف يفضي إلى نفس النتيجة التي كصؿ إلييا مف سبقنا إلى ىذه التجربة مف الدكؿ اإلسالمية  .3

المتأخرة، فقد جربكا ىذا التقنيف، كألزمكا القضاة العمؿ بو، فمـ يأتيـ بخير، كلـ يرفع اختالؼ القضاة في 
نما أدل بيـ إلى الحكـ بالقكانيف الكضعية ف  يما عدا األحكاؿ الشخصية، كبعض العقكبات.األحكاـ، كا 

 

 

__________________ 

 * قد يككف السبب راجعان إلى العمماء كقد يككف خارجان عف إرادتيـ
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إعطاؤىـ حؽ الرفع فيما  -ال يصمح لمتخمص مف اآلثار السيئة التي ترتبت عمى إلزاـ القضاة بما يدكف ليـ  .4
ـ، فإف ذلؾ يعكد إلى التكاكؿ، كتدافع القضايا كالتيرب مف المسئكلية، يخالؼ فيو اعتقادىـ ما دكف إلى مرجعي

 . *كتعكيؽ المعامالت
فصدر قرار ىيئة كبار العمماء رقـ ؛ بالنظر في مكضكع تدكيف األحكاـ القضائية  ثـ أعاد الممؾ عبد ا رحمو ا التكجيو

كالتكصية ” تدكيف كتقنيف األحكاـ الشرعية“ية عمى مشركع ىػ كالمتضمف المكافقة باألغمب1431/  2/  19( بتاريخ  236) 
بالرفع لممقاـ السامي العتماده، تحقيقان لمعدؿ بيف المتنازعيف كالحد مف اختالؼ األحكاـ مف قضاة محكمة ألخرل أك مف منطقة 

طة العممية لتنفيذ القرار ىػ القاضي برسـ الخ1436/  2/   7( بتاريخ  20، إلى أف صدر األمر الممكي رقـ ) أ /  **ألخرل
 كتشكيؿ المجاف المتخصصة لتدكيف األحكاـ الشرعية .

( كتاريخ 167بصدكر قرار مجمس الكزراء رقـ ) أما في جانب دراسة األنظمة كتدريسيا فكانت الخطكة األكلى
المقررات كتحديد مفرداتيا ىػ، كالقاضي بتدريس األنظمة السعكدية بكميات الشريعة ، فكانت فرصة مالئمة لتشكيؿ 14/9/1401

الشريعة كمنسكبي الكميات الشرعية ،  فقياءلتككف مكافقة لمشريعة اإلسالمية كمقاصدىا ، إال أف ىذا القرار لـ يجد استجابة مف 
 ***ات الشريعة في برنامج الماجستيرىػ  بتدريس األنظمة في كمي17/2/1422( بتاريخ 177ثـ صدرت المكافقة السامية رقـ )

في أف قامت كميات الحقكؽ مستقمة بذاتيا ال تخضع إلشراؼ كفحص عمماء ك أساتذة الشريعة ، مما أدل إلى تشتت  إلى
 .كازدكاجية مف حيث الييكمة كالمرجعية المنيج 

ف كانت استثناءن   كالمتأمؿ لحاؿ األنظمة في المممكة العربية السعكدية يجد في بعضيا مخالفة صريحة لمتشريع اإلسالمي كا 

، كلك تصدل ليا فقياء الشريعة لسيٌدت تمؾ الثغرات التي ال يزاؿ الناصحكف مف المختصيف يكصكف بتعديميا ، يسندىـ  ****
كما في نص المادة السابعة مف النظاـ األساسي لمحكـ كالمتعمؽ ببطالف األنظمة أك المكاد التي ***** في ذلؾ المنظـ السعكدم

يا : " يستمد الحكـ في المممكة العربية السعكدية سمطتو مف كتاب ا كسنة رسكلو كىما تخالؼ الكتاب كالسنة حيث جاء في
عمى ىذا النظاـ كعمى جميع أنظمة الدكلة "، أما مف حيث الكاقع العممي لتقنيف األحكاـ القضائية في المممكة العربية  الحاكماف

جرائـ التعزيرية مف عيد الممؾ عبد العزيز رحمو ا حتى كقتنا السعكدية فإننا نجدىا مدكنة في ثنايا األنظمة المتعمقة بال
( كقد نصت  252،  247ىػ باألعداد )22/3/1350المعاصر ؛كما في "نظاـ المأمكريف" الذم نشر بجريدة أـ القرل في 

اشي كالمرتشي عمى :" كؿ مف تحقؽ عنو تناكؿ رشكة أك إكرامية أك ىدية مقابؿ عمؿ رسمي يجازل الر  ( منو102المادة )
 كالكساطة بينيما بالسجف سنة أك بغرامة ...."

 
________ 

( بخصػكص تػدكيف الػراجح مػف أقػكاؿ 8العمماء رقػـ ) ينظر في بقية أدلة أصحاب المعالي أعضاء ىيئة كبار العمماء في المممكة العربية السعكدية لتحريـ اإللزاـ بالتدكيف نص قرار ىيئة كبار*
، كلـ  58ىػ ص 1411( رجب ػػ شكاؿ 31اة العمؿ بو انظر : مجمة البحكث اإلسالمية ، الرئاسة العامة إلدارة البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد ، الرياض ، العدد )الفقياء إللزاـ القض

 يتحفظ عمى المنع سكل أربعة مف أصحاب المعالي أعضاء ىيئة كبار العمماء .
 . https://units.imamu.edu.saيخ سعد بف عبدا بف غنيـ لدراسات تدكيف كتقنيف األحكاـ الشرعية بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية المكقع اإللكتركني لكرسي الش**
ىػػ  مػف قبػؿ المعنيػيف بتنفيػذ القػرار ، حيػث 14/9/1401( كتػاريخ 167مػس الػكزراء رقػـ )ىػػ جػاءت بنػاءن عمػى تعطيػؿ قػرار مج17/2/1422( بتاريخ 177كيبدك أف المكافقة السامية رقـ )***

الشػرعي كاكتسػب ممكػة تمكنػو مػف تمحػيص  كجد معارضة مف  بعض كبار العمماء في المممكة ، عمى  أف يقتصر تدريس الحقكؽ إلػى مػا بعػد مرحمػة البكػالكريكس ؛ ليكػكف الطالػب درس العمػـ
قػكؽ أيًلحقىػت بالكميػات اإلداريػة ا ؛ سكاءن  مف حيث الشكؿ أك المكضكع ، كىـ مجتيدكف في ذلػؾ  ، كلعػؿ إحػدل اآلثػار السػمبية  لتعطيػؿ ىػذا القػرار أف األقسػاـ العمميػة لمحاألنظمة كالحكـ عميي

ألنظمة تجني آثػاره حتػى اليػـك ، كلػك احتػكل عممػاء الشػريعة كأسػاتذة كمياتيػا تمػؾ كاإلنسانية كتكلى صياغة مفرداتيا  مختصكف في القانكف ، كليسكا شرعييف مما أحدث اضطرابان ال تزاؿ أقساـ ا
 ت بيا أنظمتنا في الكضع القائـ.األقساـ كبنكا مقرراتيا مف ذلؾ الكقت لييأكا بناءن حقكقيان متماسكان يخمك في غالبو مف الثغرات التي امتأل

مخالفات الشرعية لنظاـ الشركات التجارم السعكدم : تركي بف محمد اليحيى ، أثر المخالفػات الشػرعية كالنظاميػة فػي عقػكد الشػركات كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر يراجع فيما يتعمؽ بال****
 . 87ىػ ، ص 1430) رسالة دكتكراه غير منشكرة ( ، المعيد العالي لمقضاء ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ، الرياض ، 

ىػػ 1/3/1396( بتػاريخ 328رقػـ )"الميشرِّع" ال تستعمؿ في المممكة العربية السعكدية ، بؿ يستعاض عنيا بمفظ "نظاـ" أك "المنظـ "، كذلؾ تنفيذان لقػرار مجمػس الػكزراء كممة "تشريع" أك *****
كالػذم رأل عػدـ اسػتعماؿ كممػة "ميشػرِّع" فػي األنظمػة كالقػرارات الرسػمية،  -رحمػو ا-، كالذم صدر نزكالن عمى طمب رئيس الجامعة اإلسػالمية سػماحة الشػيخ عبػد العزيػز بػف عبػد ا بػف بػاز 

 باعتبار أف الميٌشرع عمى اإلطالؽ ىك ا كحده ، كأف إطالؽ ىذا المفظ عمى غيره غير الئؽ .
 

https://units.imamu.edu.sa/
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مرسـك ( ، ككذلؾ النظاـ الخاص بالرشكة الصادر بال66المادة )نص ىػ كما في 1364ككذلؾ نظاـ المكظفيف الصادر سنة 

المادة األكلى منو ، ك عميو فإف التقنيف في جانب الجرائـ نص ىػ كما في 1377/  11/  29( كتاريخ  43الممكي رقـ ) 
 التعزيرية مكجكد فعميان مف بداية الدكلة السعكدية الثالثة مع رفض عمماء الشريعة لمتقنيف في ذلؾ الكقت .

س أماـ عمماء كأساتذة الشريعة في الكطف العربي إال أف يحسمكا خيارىـ بالمشاركة كمع كجكد ىذا التقنيف مف الناحية العممية فمي
كميات الحقكؽ في ظؿ كجكد خيارات إلقصاء التأصيؿ الشرعي في برامج في تدكيف األحكاـ القضائية ، ك المساىمة في 

 التشريع اإلسالمي عف برامج كميات الحقكؽ .
 الوطن العربي لمتشريع اإلسالمي فقياء القانون فيبعض : إقصاء  ثانياً 

إف قانكف كؿ أمة ىك جزء مف ىكيتيا التشريعية كالحضارية ، كأداة تحفظ مف خالليا الحقكؽ ، ككسيمة يدفع بيا الضرر عف 
ض المجتمع ، كلككف البالد العربية ميد التشريع اإلسالمي فإنو يتكجب تحكيميا تشريعان كمنيجان لمحياة قبؿ غيرىا ، إال أف بع

كة إلى تحكيـ القكانيف الغربية رجاؿ القانكف العرب زىدكا بيذا التشريع السماكم ، بؿ كتعدل ذلؾ إلى تنقصو كالتنكر لو ، كالدع
حالليا مكاف التشريع اإلسالمي البرامج  كتدريسيا في  ءن ،فبدأكا بالتبشير بالقكانيف الكضعية ، كالمطالبة بتطبيقيا قضا؛ كا 

 كؽ .كميات الحقالعممية ل
في معرض زعمو نقص التشريع اإلسالمي كعدـ استيعابو لمستجدات العصر : " إننا اآلف *(24)قكؿ عبد العزيز فيميف ذلؾ كم

ف ثقؿ عميؾ قكلي  عياؿ عمى األكربييف ال في خصكص العمـك كالفنكف فحسب ، بؿ كذلؾ في أمكر التشريعات كالقكانيف ، كا 
، كفي معرض رده عمى فضيمة الشيخ محب الديف الخطيب رحمو ا عندما أنكر  (33)" فسؿ رجاؿ كمية الحقكؽ ككمية التجارة

ذا كنت يقكؿ عميو تبنيو لمقكانيف األكربية  : " يؤسفني أني لف أجيب رغبتؾ في الرجكع لسمفنا الصالح في أمر القكانيف .... كا 
س شيئان مف قكانيف األكربييف فيؿ ترل لنفسؾ حقان في عمى ما أظف لـ تتصؿ أنت كال مف يكتب لؾ بقكانيف األكربييف كلـ تدر 

 (33)المكازنة بيف عمؿ سمفنا الصالح كعمؿ األكربييف " .

نما ىي رسالة رحمة  كمف ذلؾ قكؿ المستشار محمد سعيد العشماكم: " فرسالة محمد ليست كرسالة مكسى رسالة تشريع ، كا 
ف دفع رسالة محمد لتككف رسالة تشريع أصالن كرسالة أخالؽ ، بحيث ييعىٌد التشريع صفة تالية ،  ثانكية ، غير أساسية .... كا 

 .(**13)كأساسان ىك اتجاه يجعؿ مف اإلسالـ صيغة عربية لمييكدية " 
كما ساىـ د. أسعد الككراني كزير العدؿ في عيد االنقالب العسكرم األكؿ في سكريا بإحالؿ القانكف المدني بديالن عف الشريعة 

؛ عندما أقنع زعيـ االنقالب الذم تكلى السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ؛ بأف إقامة قانكف مدني أجنبي بديالن مف  اإلسالمية
 (***21)التشريع اإلسالمي كفقيو في ىذه البالد ىك خير كسيمة لخمكد الذكر كعظيـ المكانة في نظر األجانب .

إلى عصرنا قد فقد مكانتو ؛ ألنو يدكر أساسان عمى محكر العالقة  يقكؿ زكي نجيب محمكد : " إف ىذا التراث كمو بالنسبة
 (34)بيف اإلنساف كا ، عمى حيف أف ما نمتمسو اليـك في ليفة مؤرقة ىك محكر تدكر عميو العالقة بيف اإلنساف كاإلنساف " .

كما تناكؿ فؤاد زكريا مبدأ صالحية الشريعة لكؿ زماف كمكاف بقكلو : " إف فكرة الصالحية لكؿ زماف كمكاف تبدك متعارضة 
مع التغير الذم ال يستطيع أف ينكره أحد في أحكاؿ البشر ، مما يجعؿ إطالؽ ىذا الكصؼ عمى األمكر المتعمقة بالظكاىر 

 (37،36،35.) ية العقمية "اإلنسانية أمران شديد الصعكبة مف الكج
___________ 

ترجمة  ـ ، عمؿ رئيسان لمحكمة االستئناؼ ثـ رئيسان لمحكمة النقض ، تكلى رئاسة حزب األحرار الدستكرييف1870عبد العزيز فيمي باشا كلد في كفر المصيمحة بمحافظة المنكفية سنة *
 االكربية. االسالمي كرحب بالقكانيفمدكنة جستنياؿ  في القانكف الركماني كتبني الغاء التشريع 

 ، نقالن مف سيد بف حسيف العفاني ، أعالـ كأقزاـ في ميزاف اإلسالـ 45محمد سعيد العشماكم ، اإلسالـ السياسي ، ص  **
 ـ1961سادس المنعقد في القاىرة سنة ** كما دعا الكزير أسعد الككراني إلى الكحدة القانكنية في البالد العربية بكرقة عمؿ قدميا لمؤتمر المحاميف العرب ال*
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رجاؿ القانكف العرب نجد المجتمع الدكلي يعترؼ بالتشريع  بعض كفي مقابؿ ىذا الطرح اإلقصائي لمتشريع اإلسالمي مف قبؿ
ريعة حيث أعمف المؤتمر الدكلي المنعقد في الىام ) محكمة العدؿ الدكلية ( اعتبار الش؛ كيجعمو مصدران لمتشريع ، اإلسالمي 

 (20)اإلسالمية مصدران مف مصادر التشريع العاـ ، كما أعمف أف الشريعة اإلسالمية قائمة بذاتيا مستقمة عف غيرىا .
كقد أصبح إقصاء التشريع اإلسالمي سكاءن في التشريع مف خالؿ البرلمانات أك في الدراسة النظامية في كميات الحقكؽ ظاىرة 

كميات الحقكؽ في الكطف العربي مف التأصيؿ الشرعي ، كتضمينيا  لمقررات برامج خمك القانكنييف فكاف سببان لبعض لدل 
ليست لصيقة بالجانب الحقكقي كمقررات الحاسب كالمغة اإلنجميزية ، كالتكسع في الساعات الحرة ، مما أدل إلى عدـ استيعاب 

رة الدكلية كاالستثمار ، كحماية البيئة ، فضالن عف الخطط الدراسية في برامج الحقكؽ التطكرات القانكنية الحديثة ؛ كالتجا
المقررات األساسية كالقكاعد الفقيية ، كعمـ المنطؽ ، كأدب الخالؼ التي مف شأنيا أف ترفع مستكل جكدة التأىيؿ القانكني 

ف أحكاـ الفقو جيكد بعض رجاؿ القانكف في محاكلة استمداد القكانيف مبالفضؿ ل، مع االعتراؼ لمطالب كتككينو العممي 
 .اإلسالمي 

 كميات الحقوقالتأصيل الشرعي في برامج في  لعمميةدور الجيات ا
كميات الحقكؽ لتحقيؽ اليدؼ المنشكد التأصيؿ الشرعي في برامج لمجيات العممية كاألكاديمية الدكر الرئيس في تبني مشركع 
 ، كيمكف تفصيؿ الجيات العممية ذات الصمة بالتأصيؿ الشرعي المتمثؿ باستيعاب خطط البرامج الحقكقية لمقررات التأصيؿ

 فيما يمي :
  كميات الحقوق:  أوالً 

لييا يرجع القرار بتبني  بالدكر الرئيسكأقساميا العممية تضطمع كميات الحقكؽ  في ىذا الشأف فيي حجر الزاكية فيو ، كا 
مبادرة بطرح كتبني التأصيؿ كاستكتاب ال شرؼفإما أف ، كميات الحقكؽ مف عدمو التأصيؿ الشرعي في برامج مشركع 

المختصيف في التخصصات الشرعية ، كتضميف الخطط الدراسية لممقررات التأصيمية ، أك تقبؿ المبادرة التي تتقدـ بيا الكميات 
حاجة كمد يد التكاصؿ بيف تمؾ الجيات ككميات الحقكؽ ؛ لكجكد الالشرعية أك الييئات االعتبارية ذات االختصاص الشرعي 

كما ،  تختص ببرامج كميات الحقكؽ كتناسب مخرجاتياالتي تأصيمية المقررات الالممحة في تفعيؿ التعاكف عمى أساس صياغة 
، كبيف تزيد المطالبة بو كالدعكة إليو مع كجكد الفجكة في التكاصؿ بيف الكميات الشرعية ككميات الحقكؽ في الكطف العربي 

تككف ، كقد خصص اتحاد الجامعات العربية جمعية مستقمة عمى المستكل اإلقميمي أك الداخمي  كميات الحقكؽ فيما بينيا سكاءن 
، إال أف أنشطتيا ال تزاؿ محدكدة كال ترقى  * بمسمى " الجمعية العممية لكميات الحقكؽ العربية "مظمة لعمداء كميات الحقكؽ 

الخطط الدراسية لمتطكير كالتحديث لكميات الحقكؽ كذلؾ بمراجعة  برفع كفاءة األداء المؤسسيكالمتمثؿ لممستكل المأمكؿ منيا 
 .مف خالؿ تضميف الخطط مقررات التأصيؿ  إلعداد الككادر المؤىمة مف خالؿ تطبيؽ معايير الجكدة كاالعتماد األكاديمي

لى التعاكف كالتنسيؽ فيما بينيا أما عمى المستكل المحمي فإف كميات الحقكؽ كأقساـ األنظمة مع ًقدىـ إنشائيا إال أنيا تفتقر إ
ىػ في جامعة الممؾ 1436ليذا تـ عقد أكؿ لقاء بيف عمداء كميات الحقكؽ في السعكدية عاـ ؛ لمرفع بمستكل المحتكل الدراسي 

، مما يؤكد  ** الحقكؽ ضمف جدكؿ أعماؿ االجتماع كمياتالتأصيؿ الشرعي في برامج فيصؿ ، كمع ىذا لـ يكف مكضكع 
مف الناحية طالبة بتخصيص لقاءات لدراسة احتياجات الخطط الدراسية مف المقررات التي تساعد عمى تأىيؿ الطالب ضركرة الم
  . الشرعية

 
_________________ 

بطء بالمقارنة مع بعض الجمعيات المتخصصة ، إال أنيا تسير ب http://www.aaru.edu.joالقاىرة كأمينيا د. عمر سالـ انظر : مكقع اتحاد الجامعات العربية عمى األنترنت مقرىا  *
ـ في جامعة الجزائر ، كما صدر عف ىذا االجتماع عدة قرارات 2014ػ حزيراف ػ   4كالتي حددت ليا اجتماعات دكرية كجمعية الكميات الشرعية التي تعد اجتماعات دكرية كاف آخرىا عاـ 

 http://www.gerasanews.comتتعمؽ بالخطط الدراسية . انظر : 
 . http://www.kfu.edu.sa/arانظر مكقع جامعة الممؾ فيصؿ عمى األنترنت : **

 

http://www.gerasanews.com/
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 المراكز البحثية:  ثانياً 
يف بككنيا إحدل قنكات االتصاؿ  ؛ الخطط الدراسية كمراجعتيا مراكز البحثية بدكر ميـ في تكجيوالمؤسسات األكاديمية كال قـكت

عطائ و التصكر الصحيح لممشكمة كطرؽ حميا ، كيمكف تعميـ ذلؾ مف خالؿ اتحاد المؤسسات الباحثيف كصانعي القرار كا 
األكاديمية كالمراكز البحثية كاتحاد الجامعات العربية ، ككذلؾ اتحاد الجامعات اإلسالمية ، كذلؾ بإقامة المؤتمرات  كالندكات 

عمى  اكما تخرج بو المؤتمرات مف تكصيات يمكف تعميمي، كميات الحقكؽ الشرعي في برامج  التأصيؿالتي تناقش فييا أىمية 
ككنو يضطمع بدكر أساسي كرابطة لمجيات األكاديمية في ا  ،كميات الحقكؽ ، كيتكلى اتحاد الجامعات العربية متابعة تنفيذى

 الكطف العربي . 
أساتذة الشريعة كالقانكف المختصيف ممف لدييـ اىتماـ بالتأصيؿ لمخركج كما تظير أىمية جيكد المراكز البحثية في استكتاب 

برؤية تفصيمية لمكضكع التأصيؿ الشرعي لطالب الحقكؽ كصياغة مفرداتو بما يتناسب مع الخطط الدراسية لبرامج كميات 
فيو حاجة الطالب لمتأصيؿ فتتعيف ؛ الحقكؽ خاصة في برامج البكالكريكس ؛ككنيا لبنة التأسيس األكلى في مجاؿ التخصص 

  *.الشرعي ، كقد قامت بعض المراكز المتخصصة في التأصيؿ

بنشر بعض الدراسات التأصيمية في الجكانب الشرعية إال أف الساحة العممية ال تزاؿ بحاجة إلى كجكد مراكز متخصصة في 
لي العاـ كغيره بشكؿ خاص كقكاعد القانكف الدك التأصيؿ الشرعي لمعمـك اإلنسانية بشكؿ عاـ ، كلما استحدث مف فركع القانكف 

كما يمكف االستفادة مف بيكت الخبرة في تقديـ االستشارات المتخصصة في جانب التأصيؿ الشرعي في برامج كميات الحقكؽ 
بيف في الكطف العربي ، إال أف مراكز البحكث تكاجو إشكاالت منيا االفتقار إلى التنسيؽ بيف مراكز األبحاث المتخصصة 

الجامعات مف البمد نفسو ، فضالن عف غيابيا فيما بيف الجامعات في الدكؿ العربية، كذلؾ عدـ االتفاؽ عمى إيجاد رؤية 
 كفؽ منيجية التأصيؿ الشرعي ليا  استراتيجية مكحدة لبرامج كميات الحقكؽ في الكطف العربي تساعد عمى صياغة البرامج

 ىيئات االعتماد األكاديمي  ثالثًا :
تسيـ ىيئات االعتماد األكاديمي سكاءن اإلقميمية أك المحمية في التحسيف المستداـ لمجكدة في كؿ قطاعات التعميـ فكؽ الثانكم ، 
كعميو يمكف أف تقـك ىيئات االعتماد األكاديمي بدكر فاعؿ فيما يتعمؽ بالتأصيؿ الشرعي في برامج كميات الحقكؽ ؛ كذلؾ بأف 

معايير الجكدة كضماف االعتماد لبرامج كميات الحقكؽ  ؛ مف خالؿ االلتزاـ بكثيقة الممارسة الجيدة  يككف التأصيؿ الشرعي أحد
 .**المقرة مف قبؿ الشبكة الدكلية لييئات ضماف الجكدة في التعميـ العالي 

  رابعًا : الجمعيات العممية المتخصصة
العممية لمدراسات المتخصصة مف قبؿ الباحثيف إلى تقـك الجمعيات العممية المتخصصة بدكر بارز في تكجيو النيضة 

االحتياجات الفعمية إلكماؿ نقص أك إيجاد حمكؿ عممية لثغرات قائمة سكاءن في الجكانب العممية أك العممية ، كعميو يمكف أف 
تستكتب المختصيف تشارؾ الجمعيات العممية الحقكقية بكضع التصكر المقترح لمتأصيؿ الشرعي في برامج كميات الحقكؽ ، كأف 

في الجانبيف العممي كاألكاديمي كجزء مف أنشطتيا لصياغة ىذا المقترح في البرامج العممية كفؽ معايير ىيئات االعتماد 
 األكاديمي ، ثـ تعميميا عمى كميات الحقكؽ في الكطف العربي ، لتككف مبادرة تعطي المسؤكؿ األكاديمي تصكران مقترحان 

 رامج الحقكقية .لمتأصيؿ الشرعي في الب
 

___________________ 

كلـ كىك أحد المراكز المتخصصة في التأصيؿ إال أنو حصر التأصيؿ في القضايا العقدية كالفكرية " "    www.taseel.comكمركز التأصيؿ لمدراسات كالبحكث عمى الشبكة العنكبكتية   *

 . اإلنسانية األخرل يتكسع ليشمؿ العمـك
 ( www.inqaahe.orgالمكقع اإللكتركني لمشبكة الدكلية لضماف الجكدة في التعميـ العالي : ) **
 

http://www.taseel.com/
http://www.inqaahe.org/
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 خامسًا : الكراسي البحثية 
 ل لإلسياـ في دعـ البحث العممي، تتمثؿ فكرة الكراسي البحثية في خمؽ شراكة بيف الجيات األكاديمية كبيف القطاعات األخر 

يمكف ، ك ، كتحقيؽ التنمية المستدامة معالجة المشكالت القائمة في المجتمع ذات االختصاص تسخير الخبرات العممية في ك 
رعاية األنشطة األكاديمية كتكجيييا باستقطاب الكفاءات العممية المتخصصة بالحقكؽ عف طريؽ تفعيؿ برامج الكراسي البحثية 

قامة المقاءات العممية بيف المختصيف في مجاؿ التأصيؿ كبيف المسؤكليف عف الخطط الدراسية لبرامج كميات ، متخصصة ال كا 
 صياغة التصكر العممي كاألكاديمي لمتأصيؿ الشرعي لبرامج كميات الحقكؽ في الكطف العربي .كاإلفادة منيـ في  الحقكؽ ،
 رامج كميات الحقوق في الوطن العربيعي في بتصور مقترح لمتأصيل الشر  الربع :المبحث 

مع ضركرة كجكد المساحة الكافية لكسب المعارؼ القانكنية في خطط برامج الحقكؽ إال أف األجدر أف تتجو صياغة الخطط 
 التأصيؿالدراسية إلى الربط بينيا كبيف احتياجات سكؽ العمؿ  كبيف تككيف شخصية دارس القانكف كتأىيمو في إطار منيج 

كميات الحقكؽ ، عميو فإف الباحث يقترح آليتيف يتـ مف خالليما تضميف الخطط الدراسية لكميات الحقكؽ الشرعي في برامج 
 المقررات التأصيمية في الجانب الشرعي ىما :

 من خالل برنامج السنة التحضيرية مقررات التأصيل الشرعي  بناء األول :
كتحقيؽ المقصكد مف إيجادىا ، ت التي تكاجو الجامعات فيما يتعمؽ بتحديد أىدافيا تعتبر السنة التحضيرية مف أىـ التحديا

 ، كخمؽ دكاعي التفكير الناقد كتدريب الطالب عمى التحميؿ العممي المنيجي لممسائؿ كالقكاعد القانكنية، بتنمية ممكة اإلبداع 
 كعمميان ألمكر منيا : ليذا تعتبر السنة التحضيرية لطالب كميات الحقكؽ مطمبان أكاديميان 

أنيا تساعد في تككيف شخصية الطالب عمميان كتزيد مف قدراتو التحصيمية الستيعاب التخصص الدقيؽ المراد االلتحاؽ بو ،  .1
تقاف األسس العامة في جانب التخصص  مما ؛ كما أنيا تساعد عمى تييئة الطالب معرفيان مف خالؿ التحصيؿ الدراسي ، كا 

از المقررات الدراسية المتخصصة ، كعدـ تعثره دراسيان ، كما أف دراسة السنة التحضيرية تيعىٌرؼ الطالب يسيؿ عميو اجتي
 بإمكانياتو الذىنية كالنفسية ، كقدرتو عمى مكاصمة التخصص ، كتييئتو لمتعامؿ مع الجامعة كالعمؿ بعد تخرجو .

ٌمف المقررات الشرعية المتعمقة بالجانب الحقكقي كالفقو محؿ االستفادة مف السنة التحضيرية لبرامج كميات الحقكؽ  .2 أف تيضى
 *حضيرية لبكالكريكس الحقكؽكأصكؿ الفقو ، كعمـ المنطؽ ، كأدب الخالؼ ؛ كذلؾ مف خالؿ تصميـ برنامج خاص لمسنة الت

إكسابو لمميارات الضركرية الشرعي ، كما تساىـ في  الجانبتعطي الطالب القدر الكافي مف المقررات الشرعية لرفع كفاءتو في 
كالعناية و تكاكب التطكر مف حيث التأليؼ لطالب الحقكؽ ، كما ينبغي التركيز عميو أف تككف المقررات المتعمقة بالفقو كأصكل

باختيار المكضكعات ذات العالقة في المجاؿ الحقكقي لالستفادة منيا عمميان مف خالؿ مخرجات التخصص الدقيؽ لكميات 
ع كفاءة الطالب في ميارات فيـ النصكص القانكنية كتحميميا ، كامتالؾ أدكات تفسير النصكص كتطبيقيا عمى الحقكؽ كرف

 الكاقع .
 طط الدراسية لبرامج كميات الحقوقالثاني : دمج مقررات التأصيل الشرعي بالخ

ج بما يتناسب مع الساعات يمكف تضميف الخطط الدراسية لبرامج كميات الحقكؽ مقررات التأصيؿ الشرعي داخؿ البرام
المعتمدة لكؿ برنامج حسب المعايير األكاديمية لمجيات المختصة في التقكيـ كاالعتماد األكاديمي ؛ بحيث تغطي الخطة 

% مف إجمالي عدد ساعات الخطة الدراسية لمبرنامج حتى تستكعب 20مقررات التأصيؿ الشرعي اإلجبارية نسبة ال تقؿ عف 
 رات التأصيؿ .الخطة الدراسية مقر 
 **كميات الحقكؽ في الكطف العربيالتأصيؿ الشرعي في برامج لممقررات المقترحة ذات  كصفي كفيما يمي عرض
_______________ 

التحريػػر العربػػي أك المغػػة اإلنجميزيػػة أك ررات * بػػالنظر إلػػى مقػػررات السػػنة التحضػػيرية لمكميػػات النظريػػة نجػػد أف مقرراتيػػا ال تتنػػاكؿ األسػػس العامػػة لمتخصػػص الػػدقيؽ بػػؿ ىػػي عامػػة تتنػػاكؿ مقػػ
 الحاسب .... فال يتحقؽ في مقرراتيا التييئة العممية لمطالب بؿ ال يجمعيا سكل كصؼ التخصص النظرم فقط .

( كحدة تدريسية تتناكؿ التأصيؿ 20التي بمغت )ينظر في تكصيؼ جميع المقررات اآلتية لخطة برنامج بكالكريكس األنظمة في كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية بجامعة القصيـ ، ك **
 ( كحدة معتمدة لبرنامج بكالكريكس األنظمة ، كىي النمكذج الذم يقترح الباحث تعميمو في الخطط الدراسية  لكميات الحقكؽ144الشرعي مف أصؿ )
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 لشرعية مقرر السياسة ا .1
الشرعية،  كاإلطالؽ السياسي لمسياسة غكم لمسياسة الشرعية،كاإلطالؽ الم كيتضمف المقرر تحديد المقصكد بالسياسة الشرعية،

ًلٌي األمر  كما يتضمف عمـ السياسة الشرعية في العصر الحديث، تعريفو، مكضكعو، غايتو، كالعالقة بينو كبيف الفقو ، كسيمطىة كى
لً  التصكر كالذم يعطي الطالب  ي تىًقييد الميبىاحٌي األىمر فً في سىفِّ األنًظمىة، كضكابط ذلؾ ،كالًنظاـ السياسي في اإلسالـ كسيمطىة كى

 الشرع ، كدكر كلي األمر في سف األنظمة .الشرعي لسياسة األمة ب
 مقرر تفسير النصوص . 2

يتضمف المقرر أقساـ األلفاظ باعتبار الطمب، كباعتبار الشمكؿ ، ك طرؽ الداللة ، كباعتبار كضكح الداللة ، ككذلؾ حركؼ 
رؽ االستدالؿ في طكأثرىا في استنباط األحكاـ ، مما يساعد الطالب عمى استنباط األحكاـ بتطبيؽ أساليب ك  المعاني ؛ أىميتيا،

  .كطرؽ االستدالؿكالتي تيدؼ لتنمية ميارات فيـ كتفسير  النصكص كفؽ قكاعد االستنباط  داللة األلفاظ ،
 مقرر أصول الفقو   .3

فقو ، ك تعريؼ أصكؿ الفقو، كمكضكعو كفائدتو، كنشأتو ، كما يتضمف  يضمف المقرر مقدمة تعريفية عف عمـ أصكؿ ال
الحكـ الشرعي ؛ حقيقتو ك أقسامو ، كالحكـ الكضعي: تعريفو، كأقسامو ، كاألدلة المتفؽ عمييا ؛ القرآف الكريـ كالسنة النبكية 

كدكرىا في فيـ النصكص لمقاصد الشرعية فتنمك ميارة الطالب في التعامؿ مع ا *،ك القياس كاألدلة المختمؼ فييا كاإلجماع
 الشرعية .

 مقرر المنطق وأدب الخالف  .4
التعريؼ بعمـ المنطؽ، نشأتو ك فائدتو كحكـ االشًتغىاؿ بو ،  زئيف : األكؿ عمـ المنطؽ كيتضمفيتككف المقرر مف ج

كالدالالت كأقساميا، كالجزئي كالكمي، المكضكع كالمحمكؿ، ك  كالمدركات الذىنية، كالمعرفة اإلنسانية، تىرتيب المعمكمات ،
د كالبيرىاف.  كالكيميىات الخمس، كما يتضمف دراسة النسب في دائرة المعاني كاأللفاظ ، كطيريؽ االستدالؿ العقمي، مساًئؿ الحى

ؼ، الثاني : أدب الًخالؼ، كيتضمف مدخؿ مفاىيمي ، كتاريخ الخالؼ ، كأسباب اختالؼ العمماء كآثار ذلؾ ، كأدب الخال
 الضكابط األخالقية لالختالؼ ، كقكاعد حؿ الًخالؼ.

 تتككف مف خالليا عقمية الطالب في مجاؿ االستفادة مف القكاعد المنطقية كأساليب اإلقناع .
 مقرر المقاصد الشرعية  .5

تطكره، كأىـ يتضمف المقرر  مقدمة في عمـ المقاصد الشرعية ، حقيقة مقاصد الشريعة ، نشأة عمـ المقاصد الشرعية، ك 
لىفات فيو ، فكائد معرفة المقاصد الشرعية، كأىميتيا ، أدلة إثبات المقاصد الشرعية ، كما يتضمف قكاعد عمـ المقاصد  الميؤى
رىج كالتيسير عمى األيمىة ، مع ذكر نماذج لمقاصد الشريعة في بعض  الشرعية ، كأىـ المقاصد الشرعية العامة ؛  كرفع الحى

 أبكابيا 
 القواعد الفقيية مقرر  .6

مقدمة في عمـ القكاعد الفقيية )حقيقة القكاعد الفقيية، أنكاعيا، أىميتيا، االستدالؿ بيا كمناىج التأليؼ فييا( ، يتضمف المقرر 
 ثـ دراسة القكاعد الفقيية الخمس الكبرل

، كتطبيقاتيا، كخاصة المعاصرة، مع يدرس الطالب مف خالؿ المقرر معنى القاعدة كأدلتيا، كشركطيا، كالقكاعد المتفرعة عنيا
يتمكف  ،مراعاتو تخصص الطالب ، كما يتضمف دراسة عدد مف القكاعد الفقيية الكمية ذات العالقة بالتخصص الدقيؽ لمطالب 

 . يةالطالب مف خالؿ دراسة المقرر ضبط الفركع الفقيية بقكاعدىا الكم
____________ 

    القانكف في كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية في جامعة الممؾ سعكد كما أنو مكجكد في خطة بكالكريكس قسـ*
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 spss"التحقق من نتائج الدراسة وتحميل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
إلى أف التأصيؿ الشرعي لطالب كميات الحقكؽ في الكطف العربي ضركرة ممحة سكاءن  تكصؿ الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة

تـ فييا عرض المجاالت  استبانةلعمؿ ؛ كليذا قاـ الباحث بإعداد كيف القانكني ؛ أك في جانب مخرجات سكؽ افي جانب التك
بيدؼ الكصكؿ إلى صدؽ  التي يتميز بيا خريجك كميات الحقكؽ الذيف لدييـ تأصيؿ شرعي في الخطط الدراسية عف غيرىـ 

ييئة الخبراء ، كقضاة ، كمحاميف ، كرؤساء اإلدارات القانكنية ، التعميـ ، كذلؾ مف خالؿ تحميؿ آراء المختصيف مف خبراء ب
 . "spss"كمدل مكافقتيا  لنتائج البحث مف خالؿ  البرنامج اإلحصائي 

 مدى التميز العممي والميني لخريجي كميات الحقوق الذين درسوا مواد تأصيمية في الجانب الشرعي

( فقرة كىي مقسمة إلى 30كالجزء الثاني مككف مف ) ،مؽ بالبيانات الشخصيةعمى جزئيف : الجزء األكؿ متع االستبانةتشتمؿ 
 10فقرات(, كاألكلكية الكظيفية أك المينية ) 10فقرات(, كالقدرات الميارية) 10ثالثة مجاالت تتعمؽ بالمعمكمات النظرية )

المككف مف ثالث فئات متدرجة مف  فقرات(,  ككضعت االستجابة عمى ىذه العناصر أك الفقرات عمى مقياس ليكرت الثالثي
كم يتميزكف بدرجة كبيرة إلى يتميزكف بدرجة متكسطة إلى يتميزكف بدرجة منخفضة, كتـ تقسيـ الدرجات عمى ىذه الفئات بالتسا

                                                                                         (.1كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ )

 تكزيع الدرجات كفقان لفئات المقياس المستخدـ: 1جدكؿ 

 درجة التميز الدرجات
 منخفضة 1- 1.67

 متكسطة 2.34 - 1.67أكبر مف 
 كبيرة 3 - 2.34أكبر مف 

 

 السؤال األول: ما درجة التميز العممي والميني لخريجي كميات الحقوق الذين درسوا مواد تأصيمية في الجانب الشرعي؟

جابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج النسب المئكية  كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التميز العممي كالمينػي لإل
 مكاد تأصيمية في الجانب الشرعي  لخريجي كميات الحقكؽ الذيف درسكا

                     (4, 3, 2, 1( كمكضحة باألشكاؿ )4, 3, 2عمى النحك المبيف في الجداكؿ )
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 د العينة عمى فقرات المجاؿ األكؿالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا : 2جدكؿ  

 في كافة الفقرات لـ تكف ( أف ىناؾ تجانسان في استجابات أفراد العينة حيث إف نسبة االنحراؼ المعيارم2يتبيف لنا مف الجدكؿ )
 0.71عالية فقد سجمت أعمى قيمة 

 

 
 الفقرات م

يتميزون 
بدرجة  
 كبيرة

يتميزون 
بدرجة 
 متوسطة

يتميزون 
بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التميز

 كبرية 0.26 2.93 ـــ 0.07 0.93 التكوين العلمي. 1
 كبرية 0.19 2.96 ـــ 0.04 0.96 الإدلا  بالقواعد الفقهية. 2
 كبرية 0.36 2.86 ـــ 0.14 0.86   بالقواعد النظامية.الإدلا 3
 كبرية 0.19 2.96 ـــ 0.04 0.96 القدرة على االستنباط. 4
القدرة على فهم  5

 كبرية 0.26 2.93 ـــ 0.07 0.93 النصوص القانونية.

القدرة على شرح  6
 كبرية 0.45 2.86 0.04 0.07 0.89 ادلعلومات النظرية.

تساب القدرة على اك 7
 كبرية 0.57 2.79 0.07 0.07 0.86 أصول اللغة القانونية.

القدرة على استخدا   8
 كبرية 0.50 2.79 0.04 0.14 0.82 ادلعلومات القانونية.

القدرة على التعلم  9
 متوسطة 0.71 2.29 0.14 0.43 0.43 الذايت.

القدرة على ختريج الفروع  10
 كبرية 0.60 2.71 0.07 0.14 0.79 على األصول.

ادلتوسط العا  للمجال   
 كبرية 2.81 األول



   
 
 

   19 
 الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد 

 

 
 لمجاؿ األكؿ "المعمكمات النظرية"المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة عمى فقرات ا:1شكؿ 

رات (. حيث حصمت جميع الفق2.96كى  2.29كما يتضح أف المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة يتراكح بيف القيمتيف )   
(, كبالنظر لممتكسط العاـ 2.29( فقد كانت درجة تميزىا متكسطة بمتكسط قدره )9عمى درجة تميز كبيرة باستثناء الفقرة رقـ )

( يدؿ عمى حصكؿ خريجي كميات الحقكؽ التي لدييا تأصيؿ شرعي عف غيرىـ عمى درجة كبيرة مف 2.81لممجاؿ كالذم بمغ )
 كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي: ،التميز في مجاؿ المعمكمات النظرية

( كىذا عائد 2.96) ،لقد بمغ المتكسط الحسابي المقابؿ لمميارتيف " اإللماـ بالقكاعد الفقيية" " القدرة عمى االستنباط "   .1
 إلى دراسة مقرر القكاعد الفقيية الذم ينمي في الطالب ميارات ضبط الفركع الفقيية بقكاعدىا الكمية .

" التككيف العممي " " اإللماـ بالقكاعد النظامية " القدرة عمى فيـ النصكص القانكنية ", كىذا عائد إلى دراسة مقرر  يمييا ميارات
تفسير النصكص كالذم ينمي في الطالب الميارات البحثية في التعامؿ مع النكازؿ في كيفية تطبيؽ قكاعد االستنباط عمييا 

 كالقدرة عمى تحميؿ النصكص النظامية .
(، حيث تركزت أغمب التكرارات عند الخياريف 2كمما ييعزز المناقشة السابقة النسب المئكية لمتكرارات الكاردة في الجدكؿ )

 "يتميزكف بدرجة كبيرة" " يتميزكف بدرجة متكسطة ", كفي المقابؿ نجد أف الخيار "يتميزكف بدرجة منخفضة" كاف معدكمان.

التعمـ الذاتي " قد حصمت عمى درجة تميز متكسطة , حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا  بينما نجد أف الفقرة " القدرة عمى  .2
 ( .1(.كىذا ما يكضحو الشكؿ رقـ )2.29)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

   21 
 الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد 

 

 النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عمى فقرات المجاؿ الثاني: 3جدكؿ

 الفقرات م
يتميزون 

 بدرجة
 كبيرة

يتميزون 
بدرجة 
 متوسطة

يتميزون 
بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التميز

 كبيرة 0.50 2.79 0.04 0.14 0.82 ميارات تقديـ المشكرة القانكنية. 1
 كبيرة 0.48 2.82 0.04 0.11 0.85 ميارات الصياغة القانكنية. 2
ميارات المرافعة أماـ الجيات  3

 ائية.القض
 كبيرة 0.26 2.93 ػػػ 0.07 0.93

ميارات المدافعة أماـ الجيات  4
 القضائية.

 كبيرة 0.45 2.86 0.04 0.07 0.89

ميارات ربط المعمكمة النظرية  5
 كبيرة 0.52 2.75 0.03 0.18 0.79 بالكقائع التطبيقية.

 كبيرة 0.39 2.82 ػػػ 0.18 0.82 ميارات تحميؿ النصكص القانكنية. 6
ميارات الجدؿ القانكني المدعـ  7

 باألسانيد.
 كبيرة 0.42 2.79 ػػػ 0.21 0.79

 كبيرة 0.68 2.36 0.11 0.43 0.46 ميارات استخداـ االتصاؿ الشفكم. 8
 متكسطة 0.83 2.21 0.25 0.29 0.46 ميارات التفكير النقدم. 9
ميارات كشؼ الثغرات في  10

 النصكص القانكنية.
 كبيرة 0.63 2.57 0.07 0.29 0.64

 كبيرة 2.69 المتكسط العاـ لممجاؿ الثاني  

( أف ىناؾ تجانسان في استجابات أفراد العينة حيث إف نسبة االنحراؼ المعيارم في كافة الفقرات لـ تكف 3يتبيف لنا مف الجدكؿ )
 .0.83عالية فقد سجمت أعمى قيمة 

(. حيث حصمت جميع الفقرات 2.93كى  2.21يتراكح بيف القيمتيف )كما يتضح أف المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة 
(, كبالنظر لممتكسط العاـ 2.21( فقد كانت درجة تميزىا متكسطة بمتكسط قدره )9عمى درجة تميز كبيرة باستثناء الفقرة رقـ )

ف غيرىـ عمى درجة ( كىذا يدؿ عمى حصكؿ خريجي كميات الحقكؽ التي لدييا تأصيؿ شرعي ع2.69لممجاؿ كالذم بمغ )
  كبيرة مف التميز في مجاؿ القدرات الميارية, كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي:

(  كىذا يعكد إلى أف 2.93حصمت الفقرة " ميارات المرافعة أماـ الجيات القضائية " عمى أعمى متكسط حسابي حيث بمغ ). 1
ارية يكتسب غالبيا مف مجمكع المقررات الشرعية المتعمقة بالفقو ميارات الترافع القضائي ترجع إلى جكانب عممية كجكانب مي

يمييا ميارات " ميارات المدافعة أماـ الجيات القضائية " " تحميؿ عمى الفيـ ، كالتحميؿ كالنقد ،  كأصكلو تساعد الطالب
خالؿ مقرر صياغة كتحميؿ النصكص القانكنية " " ميارات الصياغة القانكنية ", كىذا يعكد إلى تككيف طالب الحقكؽ مف 

دىؿ القانكني الميدعـ بالحجج كاألسانيد القانكنية المبنية عمى ا لقكاعد المنطقية النصكص يساعده عمى ًبناء المنطؽ السميـ كالجى
ارات (، حيث تركزت أغمب التكر 3كمما ييعزز المناقشة السابقة النسب المئكية لمتكرارات الكاردة في الجدكؿ )كأساليب اإلقناع ، 
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عند الخياريف "يتميزكف بدرجة كبيرة" " يتميزكف بدرجة متكسطة, كفي المقابؿ نجد أف الخيار "يتميزكف بدرجة منخفضة" كاد 
 يككف معدكمان .

بينما نجد أف الفقرة " ميارات التفكير النقدم " قد حصمت عمى درجة تميز متكسطة , حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا   .2
 ( .2يكضحو الشكؿ رقـ ) (, كىذا ما2.21)

 
 جاؿ الثاني " القدرات الميارية "المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة عمى فقرات الم: 2شكؿ 

 ى  المجاؿ الثالثالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة عم: 4جدكؿ  

 الفقرات م
يتميزون 
بدرجة 
 كبيرة

يتميزون 
بدرجة 
 متوسطة

يتميزون 
بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التميز

 كبيرة 0.31 2.89 ػػػ 0.11 0.89 محاماة.العمؿ في قطاع ال 1
 كبيرة 0.31 2.89 ػػػ 0.11 0.89 العمؿ في االستشارات القانكنية. 2
العمؿ في الكظائؼ العدلية )المحققيف  3

 كبيرة 0.31 2.89 ػػػ 0.11 0.89 كممثمي االدعاء(.

 كبيرة 0.50 2.79 0.04 0.14 0.82 العمؿ في الجيات التنظيمية . 4
 كبيرة 0.55 2.68 0.04 0.25 0.71 ؿ في التحكيـ.العم 5
 كبيرة 0.63 2.61 0.07 0.25 0.68 العمؿ في مجاالت التكفيؽ كالصمح. 6
 كبيرة 0.61 2.68 0.07 0.18 0.75 العمؿ في كظائؼ الباحثيف القانكنييف. 7
 متكسطة 0.74 2.21 0.18 0.43 0.39 العمؿ في كظائؼ التفتيش اإلدارم. 8
 متكسطة 0.90 1.93 0.43 0.21 0.36 في الكظائؼ اإلشرافية. العمؿ 9
 كبيرة 0.69 2.61 0.11 0.18 0.71 العمؿ كأعضاء في المجاف القضائية. 10
 كبيرة 2.62 المتكسط العاـ لممجاؿ الثالث  
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 ( أف ىناؾ تجانسان في استجابات أفراد العينة حيث إف نسبة االنحراؼ المعيارم في كافة الفقرات لـ تكف4يتبيف لنا مف الجدكؿ )
كى  1.93كما يتضح أف المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة يتراكح بيف القيمتيف )،  0.90عالية فقد سجمت أعمى قيمة 

( فقد كانت درجة تميزىا متكسطة 9ك  8ث حصمت جميع الفقرات عمى درجة تميز كبيرة باستثناء الفقرتيف )(. حي2.89
( كىذا يدؿ عمى حصكؿ 2.62( عمى الترتيب, كبالنظر لممتكسط العاـ لممجاؿ كالذم بمغ )1.93ك  2.21بمتكسط قدره )

كبيرة مف التميز في مجاؿ األكلكية الكظيفية أك المينية, خريجي كميات الحقكؽ التي لدييا تأصيؿ شرعي عف غيرىـ عمى درجة 
 كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي:

حصمت الفقرات الثالثة " العمؿ في قطاع المحاماة " " العمؿ في االستشارات القانكنية " " العمؿ في الكظائؼ العدلية )التحقيؽ ػ  1
 د إلى تأىيؿ طالب الحقكؽ في الجانب الشرعي .كىذا يعك ،(2.89كاالدعاء العاـ( " عمى متكسط حسابي )

(، حيث تركزت أغمب التكرارات عند الخياريف 4كمما ييعزز المناقشة السابقة النسب المئكية لمتكرارات الكاردة في الجدكؿ )
 عدكمان ."يتميزكف بدرجة كبيرة" " يتميزكف بدرجة متكسطة, كفي المقابؿ نجد أف الخيار "يتميزكف بدرجة منخفضة" كاف م

بينما نجد أف الفقرتيف " العمؿ في كظائؼ التفتيش اإلدارم " " العمؿ في الكظائؼ اإلشرافية " قد حصمت عمى درجة تميز  .2
 (               3كضحو الشكؿ )ترتيب؛ كىذا ما ي( عمى ال1.93ك  2.21حيث بمغ المتكسط الحسابي ) ،متكسطة 

 
 ات أفراد العينة عمى فقرات المجاؿ الثاني " األكلكية الكظيفية أك المينيةالمتكسطات الحسابية الستجاب: 3شكؿ 

( يكضح المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة عمى فقرات كؿ مجاؿ مف المجاالت الثالثة كالمتكسط العاـ 4كالشكؿ )
( يميو المجاؿ الثاني 2.81ي حيث بمغ )لألداة ككؿ, حيث حصؿ المجاؿ األكؿ " المعمكمات النظرية " عمى أعمى متكسط حساب

( كحصمت األداة ككؿ عمى متكسط 2.62( في حيف حؿ المجاؿ الثالث في المرتبة األخيرة بمتكسط بمغ )2.69بمتكسط بمغ )
 (.2.70بمغ )
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 األداة ككؿة عمى فقرات كؿ مجاؿ ك الستجابات أفراد العين: المتكسطات الحسابية 4شكؿ 

كىذا يعكد إلى جانب التككيف العممي في الجانب الشرعي لطالب كميات الحقكؽ كالذم ساعدىـ عمى التقدـ عمى غيرىـ في 
 المجاالت المذككرة في الجداكؿ السابقة .

الجانب السؤال الثاني: ىل تختمف درجة التميز العممي والميني لخريجي كميات الحقوق الذين درسوا مواد تأصيمية في 
  ؟القضاة( ،المحامون،ات القانونيةالشرعي باختالف الوظيفة )أعضاء ىيئة الخبراء, رؤساء اإلدار 

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التميز العممي كالميني لخريجي كميات 
 ( يكضح ذلؾ .5شرعي حسب متغير الكظيفة كالجدكؿ رقـ )الحقكؽ الذيف درسكا مكاد تأصيمية في الجانب ال
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 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التميز العممي كالميني لخريجي كميات الحقكؽ الذيف : 5 جدكؿ

 درسكا مكاد تأصيمية في الجانب الشرعي حسب متغير الكظيفة

اف المعيارياالنحر  الوسط الحسابي الوظيفة المجاالت  

 المعمومات النظرية

 0.30 2.71 أعضاء ىيئة الخبراء
 0.05 2.96 رؤساء االدارات القانكنية

 0.18 2.76 المحامكف
 0.26 2.80 القضاة

 0.23 2.81 الكمي عمى المجاؿ

 القدرات الميارية

 0.23 2.76 أعضاء ىيئة الخبراء
 0.15 2.86 رؤساء االدارات القانكنية

 0.44 2.30 امكفالمح
 0.17 2.84 القضاة

 0.35 2.69 الكمي عمى المجاؿ

األولوية الوظيفية أو 
 المينية

 0.16 2.81 أعضاء ىيئة الخبراء
 0.15 2.77 رؤساء االدارات القانكنية

 0.30 2.44 المحامكف
 0.32 2.44 القضاة

 0.29 2.62 الكمي عمى المجاؿ

 األداة ككل

 0.20 2.76 اءأعضاء ىيئة الخبر 
 0.06 2.86 رؤساء االدارات القانكنية

 0.27 2.50 المحامكف
 0.17 2.70 القضاة

 0.22 2.70 الكمي عمى االستبانة

 

ظاىريان في المتكسطات الحسابية لدرجة التميز العممي كالميني لخريجي كميات الحقكؽ الذيف  ( تباينان 6كيبيف الجدكؿ رقـ )
في الجانب الشرعي باختالؼ الكظيفة )أعضاء ىيئة الخبراء, رؤساء اإلدارات القانكنية, المحامكف, درسكا مكاد تأصيمية 

متبكعان   (One Way Anovaكلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف المتكسطات تـ استخداـ تحميؿ لمتبايف األحادم ) ،القضاة(
ؽ تبعان لمتغير الكظيفة ككنو يحتكم عمى أكثر مف مستكييف, لممقارنات البعدية في حالة كجكد فرك  (Tukeyباختبار تككي )
   ( يبيف ذلؾ.6كالجدكؿ رقـ )
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 ممخص نتائج التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المتكسطات تبعان لمتغير الكظيفة : 6جدكؿ 

مستوى  قيمة" ف " متوسط مربع التباين مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت
 الداللة

ومات المعم
 النظرية

 0.204 1.650 0.079 0.236 بيف المجمكعات
     0.048 1.143 داخؿ المجمكعات

       1.379 المجمكع

 القدرات الميارية
 0.002* 6.573 0.485 1.455 بيف المجمكعات

     0.074 1.771 داخؿ المجمكعات
       3.227 المجمكع

األولوية الوظيفية 
 أو المينية

 0.010* 4.743 0.288 0.864 مكعاتبيف المج
     0.061 1.457 داخؿ المجمكعات

       2.321 المجمكع

 األداة ككل
 0.012* 4.518 0.163 0.490 بيف المجمكعات

     0.036 0.867 داخؿ المجمكعات
       1.357 المجمكع

( تعزل لمتغير الكظيفة في جميع α≤0.05داللة )( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عف مستكل ال6يتبيف في الجدكؿ رقـ )
المجاالت كاألداة ككؿ باستثناء المجاؿ األكؿ كىك مجاؿ المعمكمات النظرية, كلبياف الفركؽ الزكجية الدالة إحصائيان بيف 

   (.7المتكسطات الحسابية تـ استخداـ المقارنات البعدية بطريقة تككي كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ )

 المقارنات البعدية بطريقة تككي كأثر متغير الكظيفة عمى المجاليف الثاني كالثالث كاألداة ككؿ :7جدكؿ 

أعضاء ىيئة  الوسط الحسابي الوظيفة المجاالت
 الخبراء

رؤساء االدارات 
 القانونية

 القضاة المحامون

 القدرات الميارية

 2.76 أعضاء ىيئة الخبراء
 

0.900 *0.021 0.934 
 2.86 رات القانكنيةرؤساء االدا

  * 0.004 1.000 
 2.30 المحامكف

   * 0.005 
 2.84 القضاة

    

 األولوية الوظيفية أو المينية

 2.81 أعضاء ىيئة الخبراء
 

0.988 *0.044 * 0.044 
 2.77 رؤساء االدارات القانكنية

  0.086 0.086 
 2.44 المحامكف

   1.000 
 2.44 القضاة

    

ككلاالستبانة   

 2.76 أعضاء ىيئة الخبراء
 

0.760 0.073 0.912 
 2.86 رؤساء االدارات القانكنية

  *0.008 0.246 
 2.50 المحامكف

   0.246 
 2.70 القضاة

    



   
 
 

   26 
 الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد 

 

( بيف الذيف  α≤0.05 (( فيما يتعمؽ بمجاؿ القدرات الميارية كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية7يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
ء ىيئة الخبراء كالمحاميف لصالح أعضاء ىيئة الخبراء, كبيف رؤساء اإلدارات القانكنية كالمحاميف لصالح رؤساء كظيفتيـ أعضا

كيعزك الباحث السبب إلى أف المحاميف كانكا األقؿ قدرة في تحديد  ،كبيف المحاميف كالقضاة لصالح القضاة ،اإلدارات القانكنية
 لطالب الحقكؽ الذيف لدييـ تأصيؿ شرعي عف غيرىـ . درجة التميز في مجاؿ القدرات الميارية

( بيف الذيف كظيفتيـ أعضاء ىيئة الخبراء كالمحاميف  α≤0.05 (أما في المجاؿ الثالث تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
أعضاء ىيئة  كالقضاة لصالح أعضاء ىيئة الخبراء كيعزك الباحث السبب إلىأف المحاميف كالقضاة أقؿ قدرة في اإلجابة مف

( بيف الذيف كظيفتيـ رؤساء اإلدارات القانكنية  α≤0.05 (الخبراء ، كفي األداة ككؿ تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
كالمحاميف لصالح رؤساء اإلدارات القانكنية كيعزك الباحث السبب إلى أف المحاميف كانكا األقؿ قدرة في تحديد درجة التميز في 

 لطالب الحقكؽ الذيف لدييـ تأصيؿ شرعي عف غيرىـ .مجاؿ سكؽ العمؿ  

السؤال الثالث: ىل تختمف درجة التميز العممي والميني لخريجي كميات الحقوق الذين درسوا مواد تأصيمية في الجانب 
 ( سنوات(؟11أكثر من ) ،( سنوات11-5) ،( سنوات5الشرعي باختالف سنوات الخبرة )أقل من)

( 10( سنكات ك أكثر مف )10-5تبيف كجكد مستكييف فقط لمتغير الخبرة في مجاؿ العمؿ كىما )) لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ
( سنكات, كلذلؾ تـ استخداـ اختبار 5( أم فرد خبرتو أقؿ مف )28سنكات( في حيف لـ يكف مف عينة الدراسة كالبالغ عددىـ )

ات في حالة المتغيرات التي تحتكم عمى مستكييف, كالجدكؿ لمداللة عمى الفركؽ بيف المتكسط (T-test))ت( لمعينات المستقمة 
             ( يبيف ذلؾ .8رقـ )

 متكسط درجات األفراد عمى أداة الدراسة كنتائج اختبار )ت( لمعينات المستقمة لداللة الفركؽ بيف ىذه المتكسطات : 8دكؿ ج

 تبعان لمتغير الخبرة

توى الداللةمس قيمة " ت " المتوسطات الخبرة المجاالت  

 المعمومات النظرية
( سنكات5-10)  2.8400 

0.566 0.576 
 2.7889 ( سنكات10أكثر مف )

 القدرات الميارية
( سنكات5-10)  2.6400 

-0.555 0.584 
 2.7167 ( سنكات10أكثر مف )

األولوية الوظيفية أو 
 المينية

( سنكات5-10)  2.5600 
-0.772 0.447 

 2.6500 ت( سنكا10أكثر مف )

 األداة ككل
( سنكات5-10)  2.6800 

-0.429 0.671 
 2.7185 ( سنكات10أكثر مف )

( في درجة التميز العممي  α  0.05 ≤(، أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل )8يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
لشرعي  ضمف كافة المجاالت كاألداة ككؿ تبعا لمتغير كالميني لخريجي كميات الحقكؽ الذيف درسكا مكاد تأصيمية في الجانب ا

 الخبرة في مجاؿ العمؿ.
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السؤال الرابع: ىل تختمف درجة التميز العممي والميني لخريجي كميات الحقوق الذين درسوا مواد تأصيمية في الجانب 
 الشرعي باختالف المؤىل )بكالوريوس, ماجستير, دكتوراه(؟

استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التميز العممي كالميني لخريجي كميات  لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ
 ( يكضح ذلؾ .9الحقكؽ الذيف درسكا مكاد تأصيمية في الجانب الشرعي حسب متغير المؤىؿ كالجدكؿ رقـ )

 ميني لخريجي كميات الحقكؽ الذيف درسكا المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التميز العممي كال: 9جدكؿ 

 مكاد تأصيمية في الجانب الشرعي حسب متغير المؤىؿ

وسط الحسابيمتال العدد المؤىل المجاالت  االنحراف المعياري 

 المعمومات النظرية

 0.22 2.85 11 بكالكريكس
 0.26 2.76 12 ماجستير
 0.18 2.84 5 دكتكراه
 0.23 2.81 28 الكمي

ت المياريةالقدرا  

 0.34 2.67 11 بكالكريكس
 0.41 2.64 12 ماجستير
 0.15 2.84 5 دكتكراه
 0.35 2.69 28 الكمي

 األولوية الوظيفية أو المينية

 0.25 2.71 11 بكالكريكس
 0.35 2.52 12 ماجستير
 0.19 2.66 5 دكتكراه
 0.29 2.62 28 الكمي

 األداة ككل

 0.20 2.74 11 بكالكريكس
 0.26 2.64 12 ماجستير
 0.14 2.78 5 دكتكراه
 0.22 2.70 28 الكمي

ظاىريان في المتكسطات الحسابية لدرجة التميز العممي كالميني لخريجي كميات الحقكؽ الذيف  ( تباينان 9الجدكؿ رقـ )مف كيبيف 
كتكراه( كلبياف داللة الفركؽ اإلحصائية بيف درسكا مكادان تأصيمية في الجانب الشرعي باختالؼ المؤىؿ )بكالكريكس, ماجستير, د

لممقارنات البعدية في  (Tukey( متبكعان باختبار تككي )One Way Anovaالمتكسطات تـ استخداـ تحميؿ لمتبايف األحادم )
                                         ( يبيف ذلؾ.10حالة كجكد فركؽ تبعان لمتغير المؤىؿ ككنو يحتكم عمى أكثر مف مستكييف, كالجدكؿ رقـ )

 (10جدكؿ رقـ )
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 ممخص نتائج التبايف األحادم لداللة الفركؽ بيف المتكسطات تبعان لمتغير المؤىؿ: 10جدكؿ 

متوسط مربع  مجموع التباين مصدر التباين المجاالت
 التباين

مستوى  قيمة " ف "
 الداللة

 المعمومات النظرية

 0.025 0.050 بيف المجمكعات

 0.053 1.328 داخؿ المجمكعات 0.629 0.472

 1.379 المجمكع
 

 القدرات الميارية

 0.072 144. بيف المجمكعات

 0.123 3.083 داخؿ المجمكعات 0.566 0.583
 3.227 المجمكع

 

األولوية الوظيفية أو 
 المينية

 0.112 0.223 بيف المجمكعات

 0.084 2.098 داخؿ المجمكعات 0.282 1.331

 2.321 المجمكع
 

 االستبانة ككل

 0.048 0.096 بيف المجمكعات

 0.050 1.261 داخؿ المجمكعات 0.400 0.951
 1.357 المجمكع

 

رجة التميز العممي في د ( α  0.05 ≤(، أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل)10يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
ت الحقكؽ الذيف درسكا مكاد تأصيمية في الجانب الشرعي ضمف كافة األبعاد كاألداة ككؿ تبعان لمتغير كالميني لخريجي كميا

المؤىؿ. كيعزك الباحث السبب إلى أف غالب أفراد العينة متفقكف عمى تميز طالب الحقكؽ الذيف لدييـ تككيف عممي في الجانب 
 الشرعي .

 ة ــــــخاتم
كميات الحقكؽ في الكطف العربي سكاءن في الجانب التأصيؿ الشرعي في برامج سة يتبيف أىمية مف خالؿ ما تقدـ في ىذه الدرا

النظرم أك في الجانب الميارم ، كحتى في المخرجات الكظيفية لمقطاعيف العاـ كالخاص كأف إدخاؿ المقررات الشرعية أمر 
ناء ممكة النقد كاالستنباط ، كتحميؿ النصكص تبيف ضركرم يؤسس لتككيف الشخصية القانكنية مف خالؿ التأصيؿ الشرعي ، كب

كعميو يمكف الخركج اإلحصائي ، ( spssذلؾ  كاقعان عمميان مف خالؿ نتائج الدراسة اإلحصائية التي أجريت مف خالؿ برنامج ) 
 مف ىذه الدراسة بالتكصيات التالية:

قانكف تعنى باستكتاب المتخصصػيف القتػراح آليػات لتعمػيـ ػ إنشاء الكراسي البحثية المتخصصة بالتأصيؿ الشرعي في فركع ال 1
 منيجية التأصيؿ الشرعي في كميات الحقكؽ.

كميػػات الحقػػكؽ فػػي الػػكطف العربػػي كالتػػي التأصػػيؿ الشػػرعي فػػي بػػرامج ػ إقامػػة المػػؤتمرات كالنػػدكات اإلقميميػػة المتخصصػػة ب 2
 تكصياتيا مف قبؿ الجيات األكاديمية.تساعد في اجتماع الكفاءات العممية بالخبرات العممية ، كتبني 

ػ تشكيؿ لجنة مف قبؿ اتحاد الجامعات العربية مف المختصيف لصياغة قكانيف مصدرىا التشريع اإلسالمي أك مكافقة لو عمى  3
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نيا التي ال تزيد عف كك  غرار كثائؽ دكؿ مجمس التعاكف الخميجي لمقانكف الجزائي كالقانكف المدني كقانكف األحكاؿ الشخصية
قكؿ راجح مف أقكاؿ الفقياء صيغت بشكؿ قاعدة قانكنية آمرة، فمف حيث الكاقع تمت صياغة قكانيف دكؿ مجمس التعاكف كفقان 

 .لمشريعة اإلسالمية 
ػ رفع مقترح لمكميات الشرعية بإيجاد مقررات دراسية في الفقو كأصكؿ الفقو تتناسب مفرداتيا مع تخصص القانكف ، ككف  4

 ىك نفس ما يدرس في الكميات الشرعية مف حيث المفردات . مف المقررات الشرعية في كميات الحقكؽ بعض ما يدرس
 ػ تضميف الخطط الدراسية لبرامج كميات الحقكؽ المقررات المتخصصة في الفقو كأصكلو. 5
ج كالمعػػامالت الماليػػة ، ارتبػػاط بمخرجػػات البرنػػام فػػي ذلػػؾ مالػػو كيراعػػىيػػتـ اختيػػار المقػررات الشػػرعية كفػػؽ التخصػػص أف ػ  6

 كغيرىا . ؽ ، كأدب الخالؼ ، كتحميؿ النصكصكعمـ المنط
 عػػػػػػػػػػػػػمراج
 
 ىػ. 1414،  3طابف منظكر ، لساف العرب ، دار صادر ، بيركت ،       .1
 ـ  2008 -ىػ  1429،  1طمعجـ المغة العربية المعاصرة ، دار عالـ الكتب ، القاىرة ،  ، أحمد مختار عبد اًلحميد عمر .2
 إبراىيـ مصطفى كآخركف ، المعجـ الكسيط ػ دار الدعكة ، القاىرة . .3
نػػػدكة التأصػػػيؿ اإلسػػػالمي لمعمػػػـك االجتماعيػػػة ، عمػػػادة البحػػػث العممػػػي ، جامعػػػة اإلمػػػاـ سػػػعكد اإلسػػػالمية الريػػػاض المنعقػػػدة  .4

 ىػ . 1407/ 5/6بتاريخ 
محمػػد بػػػف قاسػػـ،  مجمػػع الممػػػؾ فيػػد لطباعػػة المصػػػحؼ  مجمػػػكع الفتػػاكل ، تحقيػػؽ عبػػػد الػػرحمف بػػف، ابػػف تيميػػة الحرانػػي  .5

 ىػ .1416الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية ، 
محمد أحمد مغني ، كسامي الككيؿ : التشريع كسػف القػكانيف فػي الػدكؿ اإلسػالمية ) دراسػة تحميميػة ( مركػز البحػكث ، كميػة  .6

 .ىػ1410العمـك اإلدارية ، جامعة الممؾ سعكد ، 
 ىػ . 1412،  2طالدار العالمية لمكتاب اإلسالمي ،  ،ة المقاصد عند اإلماـ الشاطبي أحمد الريسكني ،  نظري .7
 . 1طعبد الكريـ عكيكم ، نظرية االعتبار في العمـك اإلسالمية ، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ، ىيرندف ،  .8
 ىػ .1384،  2ط، ، القاىرة مصطفى زيد ، المصمحة في التشريع ، دار الفكر العربي  .9
، 1ط،  محمػػػكد عكػػػاـ ، الشػػػريعة اإلسػػػالمية رسػػػـ أبعػػػاد كتبيػػػاف مقاصػػػد ، دار فيٌصػػػمت لمدراسػػػات كالترجمػػػة كالنشػػػر ، حمػػػب .10

 . ىػ 1421
 .ـ1986 - ىػ1406، 1ط، مكتبة الكميات األزىرية،  تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ، ابف فرحكف .11
عبػػدا أبػػك زيػػد، كقػػؼ مؤسسػػة بػػف يضػػاح القػػرآف بػػالقرآف، إشػػراؼ د. بكػػر إ، أضػػكاء البيػػاف فػػي  شػػنقيطيمحمػػد األمػػيف ال .12

 ق.1426، 1ط ،مكة  فكائد،عمـ ال ، دارسميماف بف عبدالعزيز الراجحي الخيرية، 
 ق1424،  1طسيد بف حسيف العفاني ، أعالـ كأقزاـ في ميزاف اإلسالـ ، دار ماجد عسيرم ، جدة ،  .13
 . د.ط العربي ، القاىرة ،رشيد رضا ، الخالفة ، الزىراء لإلعالـ محمد  .14
 .1420،  1طمصطفى محذـك ، قكاعد الكسائؿ في الشريعة اإلسالمية ، دار أشبيميا ، الرياض ،  .15
،  5ط، عبػػػدالقادر عػػػكدة ، اإلسػػػالـ بػػػيف جيػػػؿ أبنائػػػو كعجػػػز عممائػػػو ، االتحػػػاد اإلسػػػالمي العػػػالمي لممنظمػػػات الطالبيػػػة  .16

 . ػ ى1405
السػػػنة  -عطيػػػة بػػػف محمػػػد سػػػالـ ، محاسػػػف الشػػػريعة كمسػػػاكئ القػػػكانيف الكضػػػعية ، الجامعػػػة اإلسػػػالمية ، المدينػػػة المنػػػكرة   .17

 .ىػ 1393 ، 1ط –السادسة 
عبػػػد الػػػرازؽ السػػػنيكرم ، مصػػػادر الحػػػؽ فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي كالقػػػانكف الغربػػػي ، جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة ، معيػػػد البحػػػكث  .18

 كالدراسات .
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بف باز ، مجمكع فتاكل كمقػاالت متنكعػة لسػماحة الشػيخ ، مطبكعػات رئاسػة إدارة البحػكث العمميػة ، الريػاض ، عزيز عبد ال .19
 ىػ .1423،  4ط

سػػيد عبػػدا عمػػي حسػػيف ، المقارنػػات التشػػريعية بػػيف القػػكانيف الكضػػعية المدنيػػة كالتشػػريع اإلسػػالمي ، دار السػػالـ لمطباعػػة  .20
 ػ.ى1421 ، 1طكالنشر ، القاىرة ، 

 ىػ . 1418 ، 1، طمصطفى الزرقا ، المدخؿ الفقيي العاـ ، دار القمـ ، دمشؽ  .21
 ناجي محمد سالمة ، مجمة البحكث اإلسالمية  ، الرئاسة العامة إلدارة البحكث العممية كاإلفتاء ، الرياض . .22
فغػاني ، لجنػة إحيػاء المعػارؼ مناقػب اإلمػاـ أبػي حنيفػة كصػاحبيو ، تحقيػؽ : محمػد زاىػد الكػكثرم كأبػك الكفػاء األ الذىبي ، .23

 ىػ 1408،  3طالنعمانية، حيدر آباد الدكف باليند ، 
أنكر الجنػدم ، القػرف الخػامس عشػر اليجػرم التحػديات فػي كجػو الػدعكة اإلسػالمية كالعػالـ اإلسػالمي ، المكتبػة العصػرية ،  .24

 . ط( لبناف ، )د.
 . ـ 2002 ، 15طالزركمي ، األعالـ ، دار العمـ لممالييف ، بيركت ،  .25
 ىػ ،1377د.ط ، ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، محمد أبكزىرة ، أصكؿ الفقو  .26
 .ىػ1406،  1طؽ ، كىبة الزحيمي ، أصكؿ الفقو اإلسالمي ، دار الفكر ، دمش .27
،  ، مركػػز الحضػػارة لتنميػػة الفكػػر اإلسػػالميميػػة كالفمسػػفية جػػذكره الكال.. ، العقػػؿ العممػػي فػػي أصػػكؿ الفقػػو  ميثػػاؽ العسػػر .28

 .ـ 2012،  1طكت  ، بير 
،  1طمحمػػػػد صػػػػبرم السػػػػعدم ، تفسػػػػير النصػػػػكص فػػػػي القػػػػانكف كالشػػػػريعة اإلسػػػػالمية ، دار النيضػػػػة العربيػػػػة ، القػػػػاىرة ،  .29

 .ىػ 1399
 . ـ 2008،  1ط، سكسف شاكر مجيد ، تنمية ميارات التفكير اإلبداعي الناقد ، دار صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف  .30
 .ىػ 1416،  1ط لنكازؿ  ػػ التقنيف كاإللزاـ ػػ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ،بكر أبك زيد ، فقو ا .31
 ـ.2014ديسمبر  16 -ىػ  1436صفر  24الثالثاء  16976 الرياض العدد صحيفة  .32
، 3طأحمػػػد محمػػػد شػػػاكر ، الكتػػػاب كالسػػػنة يجػػػب أف يككنػػػا مصػػػدر القػػػكانيف فػػػي مصػػػر ، دار الكتػػػب السػػػمفية ، القػػػاىرة ،  .33

 ىػ .1363
 1971تجديد الفكر العربي، دار الشركؽ، بيركت ، يب محمكد ، زكي نج .34
 .1987الصحكة االسالمية في ميزاف العقؿ، دار الفكر المعاصر، القاىرة ، الطبعة الثانية ، فؤاد زكريا ،  .35
 .1990ق، 1410العالـ االسالمي المعاصر، دار عالـ الكتب ، القاىرة ، )د.ط( ، جماؿ حمداف ،  .36
 ية مصر دراسة في عبقرية المكاف، دار اليالؿ ، القاىرة ، )د.ط.ت(.شخص جماؿ حمداف ، .37
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 باستخدام تقنية النانو مركبات الفعاله  لللمضادات الكوليسترول و مصدر طبيعي ك نوى التمر تقييم 

Evaluation of date palm seeds as natural source for cholesterol lowering activity using 

nanotechnology technique  

 *أ.د. آمال أمين محمد
 د. منال يحيى السميح**

 ملخص

ىم  إذمازات ىذا العصر واليت تطور أتعترب تقنية النانو أحد 
عوام  ادلاضيو .  ألا استخدامها بشكل كبري منذ اكتشافها خالل

فراد  ىف ادلملكو العربيو ألن الكثري من اأانو قد  لوحظ   ونظراً 
ثر من أكالسعوديو و دول اخلليج العريب  يستهلكون  مبا يزيد عن  

ينتج عن ىذه الكميو ادلستهلكو  وبالتايل وياً طن من التمور سن 088
فائده  أيهتدر بدون  من التمر كميات دماثلو من نوى التمر اليت

تذكر . وشجره التمر يطلق عليها  الشجرة ادلباركو فهي كلها خري، 
وعليو  فقد اعتمد نو ال يرمى منها شيء .أدلفروض حيث  من ا

تدوير خملفات  ةعادإ يفنانو  البحث ىف فكرتو على استخدام تقنيو ال
التمر مثال النوى و الذي حيتوي على مواد فعالو  ىامو جدَا وذلك 

طنان ألن التخلص منو بدون فائده  حيث ينتج منو  أالف ام بدالً 
هتدر بدون فائده بعد استخدام مثره التمر .  وىف ىذا البحث  مت  اليت

وادلنتشر تناولو ىف ادلملكو   الروثانهاحلصول على نواه التمر من صنف 
وىل اعتمدت على ألوبعد ذلك مت جتهيز ادلستخلص  بطريقتني , ا

,  (Raw)دي ويطلق عليو ادلستخلص اخلام طحن النوى طحن عا
  ةفقد مت طحن النوى باستخدام طريقو مطحنما الطريقو الثانيو  أ

( ,   ومت (Nanoو يطلق عليو مستخلص النانو  ةالنانو الكروي
مث مت تقدير ادلركبات عديدة  ،استخدام ادليثانول كمذيب قطىب 

الفينوالت  ) الفينوالت الكليو و الفالفونيدات (  و  تقدير قدرة 
كما مت حتليل ت على ختفيض تركيز الكوليسرتول .ادلستخلصا

دلعرفة مدى ادلواد اليت يتكون منها  NMRمستخلص النانو بتقنية 
 :. وكانت النتائج كالتاىل  

__________ 
جلائزة  53دلركز الثاين يف جمال التغذية يف ادلسابقة الالبحث الفائز با [

 ]راشد بن محيد للثقافة والعلوم
 أم القرى قسم الكيمياء الكلية اجلامعية بالليث،جامعة*

 السعودية.مكة ادلكرمة ، 
 أم القرى ** قسم الكيمياء الكلية اجلامعية بالليث،جامعة

 السعودية. ، مكة ادلكرمة

 *PROF.Amal A.Mohamed 

**DR.Manal Y. Sameeh  

 
ABSTRACT 

Nanotechnology is a new field for the 

development of novel nano-composite into a 

new range of products and development of 

their applications especially in   

pharmaceutical and medical sciences.   The 

importance of these nanoparticles has 

increased due to their distinctive biological 

activity and applications in biomedical and 

bio- catalytic reactions. Date seeds, are 

actually a byproduct of date fruit and are 

largely produced in Saudia Arabia. It is 

normally discarded, or used as animal feed 

ingredient.  Large quantities of date palm 

biomass wastes are annually accumulated 

without proper utilization. The crude extracts 

of both extract were prepared using methanol 

solvent.  
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استخلصت بواسطة   yield extractلوحظ أن أعلى إنتاجية   
كحول ادليثانول كانت دلستخلص النانو بادلقارنو بنفس ادلذيب ولكن 

وكان مستخلص النانو ىو  األعلى بكثري يف .للمستخلص اخلام 
نفس  يضاً أظهر أحمتواه من الفينوالت الكلية والفالفونيدات الكلية. و 

ضاد للكوليسرتول عندما مت تقديرة ادلستخلص  أعلى نشاط كم
 القول ميكن يهاعلى النتائج ادلتحصل عل نزميي .بناءً ألبطريقة التحلل ا

األكسدة الطبيعية مضادات  يضاً أالكولستريول و  مضادات أن
أنواعها و الفينوالت ميكن ادلوجودة بنواه التمر مثل الرتبينات ب

خص لو ألالوظيفيو وبا الغذاء مكونات يف عدأو  كبديل مهااستخدا
ر التم ةو االستفاده من نوا حتضري ادلستخلص بطريقو النانو مت

 إىل ثروة تدعم اقتصاد البلد . ةوحتويلها من  خملفات غري مستغل
 
 
 

 كلمات افتتاحيه .
 –مضادات الكوليسرتول  -ينوالتالف -تقنية النانو -التمر  ةنوا
 .ةغذيو الوظيفيألا

 

 

Generally, total phenolic content ranged from 

0721 to 01201 mg gallic acid equivalents /g 

dw, where total flavonoid content varied from 

918 to 8900 mg quercetin equivalents /g dw. 

However, methanolic extract of Nano extract 

showed strong anti-cholesterol activity.  

Further research is needed to elucidate the 

active constituents of Nano extract which may 

be useful in the development of new and 

effective antioxidant agents. Also this work 

aimed to discover the potential interest of 

nanocomposite of date palm seeds to support 

the industrial sustainability by producing 

alternative compounds. 

Keywords: date palm seeds, nanotechnology 

technique, cholesterol lowering activity, 

function foods 
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ة ــمقدم 

 ةالمممك يف ةوبخاص ةمعظم البالد العربي يف ة( من المحاصيل التجارية اليامPhoenix dactylifera Lتعتبر  فاكية التمر )
( المتواجدة Date palm seedن نواة التمر )أومن المعروف .   ةفى المممك اً جد ةويستيمك منيا كميات كثير  .  ةالسعودي ةالعربي

والمركبات الفينولية  ةعديد من األلياف و المواد الفعاليا تحتوي عمى الالتمر نفسيا إذ أن ةداخل الثمرة ، ال تقل أىمية عن  ثمر 
(Phenolics وكما )البروتينات والدىون ، لتعد  -عمى العديد العناصر الغذائية اليامة مثال ذلك  السكريات  يضاً أ ينيا  تحتو أ

 .  (1)(Biglari,2009بذلك فوائد نواة التمر عديدة ومتنوعو )
  النانو قنيةئد واستخدامات تواف 

القزم , و تقنية النانو ىو العمم تعني  في المغة اليونانيةخفيف الوزن و الحجم  صغيركل ما ىو تعني بالمغة اإلنجميزية كممة نانو 
 لإلنسانول ألج االحتياا ىو ةجيد ةتوفير الغذاء بصور و يعتبر  ، و الذريأعمى المقياس الجزيئي  ةبالتعامل مع المادالذي ييتم 

ك التقنيات تمن بين م. و يالوقت الحال يف لممممكة يساسألن سالمتو ىو اليدف اضماطويره  وواستخدام التقنيات الحديثو لت
دة يدجل سائت ووتقنيار بابتكام تقنيو النانو تيتو . والزراعة ةغذيألمجال ا يف وخصوصاً  ةميمممخمفات  أياستغالل الحديثو 

فكرة . تتمخص  من أي ماده لتعظيم االستفاده  (nm 100–1) ن مميار جزء من المترمزء جو ىبالنانوميتر  وىا دبعاس أتقا
ويعتمد  خصائص ىذه المنتجات عمى  حيوياً  ةىام ةعطائيا خصائص جديدا  استخدام تقنية النانو في إعادة الترتيب الذري لممادة و 

سم  كبسوالت النانو اب حالياً  . ومن تطبيقات تقنية النانو في مجال األغذية ، ما يعرف ءيالجز  يف كيفية ترتيب ىذه الذرات
(Nano-capsules و  )(  جسيمات النانوNano-particles المستخدمة في تعزيز نكية األغذية   )   وذلك كما ىو واضح

نو يتم  أالنانو لعمم  الحديثو خرىألا تطبيقات الومن .  ( European Advisory Services (EAS)  2007)(2)فى المرجع  
تستطيع أن تتحرك في الدورة الدموية وتقوم بتنظيف رواسب  حيث في الغذاء تضاف تسمى النانوبوتات  غذائيةنتاج  حبيبات  إ

 .  جزيئات الكوليسترول و تتخمص منيا بحيث ترتبط  الدىون
 الكيميائى  اوتركيبيالتمر  ةائد واستخدامات نواو ف

من األحماض  الكثيرعمى حتوائيا ال، وذلك لجسم الكائن الحي  ةغذائيو كبير  قيمة ذات بالرغم من ِصغر حجم نواة التمر إاّل أّنيا
 . الزيتّية مثل: حامض الكابريك وحامض األوليك وحامض الموريك وحامض الميريستك  وحامض الستيريك

عمى ومنيا مختمفو من التمر  أصناف لبذور والغذائيو  العضوية المكونات لتقدير  سابقاً   ةالدراسات  العممي من العديد أجريتفقد 
 - %4.49سكرياتالو  ،  16.20% واأللياف ، 6.22%  فيو  بروتينال تركيزن أوقد وجد   ةالروثانسبيل المثال  صنف  

  .  ةوالغير مشبع ةالمشبع الدىنية، األحماض من نسب وجود التحاليل أظيرت كما     %2.12

 وتمييا أحماض رجنينألوا ، والجموتاميك ، االسبرتيك  مثل األمينية من األحماض ةعالي ةنسبالتمر   ىيضا بنو أ وكما يوجد 
 بيدف تقييم تأثير ( 2012 )(3)  عبد الباسطالعالم  قام بيا عمميو   دراسة . وفي والميسين ، يزوليوسيناالو  ، التربتوفان

التمر ليا فعاليو  ىن مستخمصات نو أفئران التجارب وجد  يف ةالتمر عمى الخاليا السرطاني ةصناف نواأحد أل الخام المستخمصات
 يالفينوالت الت من  ة% وذلك الحتواء  نواه التمر عمى نسبو عالي70عمى من أ  ةالتثبيط لمخاليا السرطاني ةبمغت نسبحيث عالجيو 

 .(1 الشكل) كبر تواجدَا ىو حمض الشيكيميكأمن أىم الفينوالت الموجودة في نواة التمر و و  . كسدةالمضادة لأل ةصفال يتعط
سنان و يستخدم زيتو في تطويل الرموش و يستخدمو النساء في تضييق ألم اآالالتمر يخفف  ىو عرف شعبيَا ان مسحوق نو  

بن القيوه . و أيضَا  ذا تم تحميصيا و طحنيا و غمييا بدالً إ. و لقيوة نواة التمر طعم جميل و خالي من الكافيين  ةالميبل بعد الوالد
 . ةمن الزيوت العطريو في ةلبخور لوجود نسبة كبير تستخدم عند بعض النساء كا
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  حمض الشيكيميك 1شكل  

  ثر البيولوجي لمفينوالت في المنتجات الطبيعيو ل ا       
 

ي حفظ الغذاء وتعرف أيضًا بأنيا تمك المركبات المستخدمة ف .(Shahidi, 2015)(4) الحرةلمفينوالت اثر كبير في اصطياد الشقوق 
الحرة. ولقد  لشقوقوكاسحات ا لمفينوالتكمصدر ىام  مورتبالاالىتمام  زاد ولقد  .  أو تغير لونو وتزنخأو  هتأخير فسادعن طريق 

ن بعض المركبات أىميا أفسيولوجية متعددة لإلنسان والحيوان من  ةأنشط في التمر ةالفعال ن ليذه المركباتأثبتت الدراسات أ
ذ يكفي إالقمب، و محفز لوظائف  تعمل منشطاً  رالتم ةنواكسدة اليامة( والتي توجد في ألمضادات االفالفونويدية )والتي تعتبر من 

ثبتت أولقد ،  (5)( 2004خرون آو  Besbes)   وعية الدموية الشعرية،ألوجود كميات قميمة منيا لتنشيط القمب وتقوية جدران ا
(، وباإلضافة لتأثير  و الروثانوأ صفر المون )مثل ثمار البرحيألالتمر ا ن ىذه المركبات الفالفونويدية موجودة بكثرة فيأالدراسات 

كمضادات لمفطريات والبكتيريا وفيروسات وىي من الوسائل الفعالة لمنع  يضاً أنيا تعمل إ، ف ىذه المركبات كمضادات لألكسدة
الييدروكسيل، ، وتنوع عدد مجاميع الييروكسيل والفالفونويدات عبارة عن مركبات فينولية متعددة  .صابة بمرض السرطانإلا

  (6)( 2009خرون آو (Nagwa   ، في تركيبيا الكيميائية مما يزيد من فاعميتيا البيولوجية كبيراً  وترتيبيا بيذه المركبات يكسبيا تنوعاً 
 . ةالتمر  بأحدث الطرق العممي ةتطوير االستفاده  من نوا عمى ةبحاث الحديثألن تتوجو  اأ ميم صبح من الأوعميو  

  نسانبحاث عميو و تأثيرة عمى صحة ال لالكوليسترول و بعض ا
 

 نوأ. باإلضافة إلى  الحي في جميع أنسجة الكائن الخاليا أغشية شمعي دىني ميم في تكوين مركب ىو  ( 2)شكل  الُكوِلسترول

   االنسان  ةصح في اً أساسي يمعب دوراً 

 
 :الكوليسترول2شكل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
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نسبتو في الدم أعمى من  ويجب أن تكون  (HDL) بروتين دىني مرتفع الكثافة األول الكوليسترول المفيد وىو ،لمكوليسترول نوعان 
. و يجب أن تكون نسبتو في   (LDL)بروتين دىني منخفض الكثافة و الثاني الكوليسترول  الضار و ىو   مميجرام/ ديسيمتر 40

 .فى الوقت الحالى  ةمراض الخطير ألفى الدم من ا  الضار الكوليسترول ارتفاع. و يعتبر ديسيمتر /مميجرام 100الدم أقل من 

  2016). Mohieldein  and Hasan )(7) 

ن تقمل  من تراكم الدىون  والكوليسترول وذلك من أيمكن  يو االعشاب التأمن النباتات  أي ةبدراس ةوعميو اتجيت الدراسات الحديث
 ترتبط بالكولستيرول الضار و تتخمص منو. يلياف التألمن ا ةعالي ةائيا عمى نسبو خالل احت

 الدم . يالكولسترول ف ةعمى خفض نسب ةن نوى التمر لو مقدر أ –توفرت لنا  يولقد وجد فى بعض الدراسات الت

 مستوى في  تقميل تفيد النبات صابونيات نأ وضحتأ حيث تم أعطاءىا مستخمص بالسكري فئران مصابة عمى جريتأوفي دراسة 
و   (8)( et al , 2015 Arshad ,) الثالثية الكميسيريدات الكثافة و منخفض  الكوليسترول ومحتوىو  الدم مصل في الكموكوز

احتواء ىذا النوع لنسبة كبيره من الفينوالت لذلك ىو لونو  ةظيرت الدراسأ ، ةالمنور  ةالمزروع في المدين ةدراسة تمت عمى تمر العجو 
عطى قدرة أو  ةلتمر العجو خرى . كما تم حقن مجموعة من فئران التجارب بمستخمص اسيتوني ألنواع األبا ةبالمقارن غامق جداً 

 . Osman , 2014 )((9) عمى تقميل نسبة الكوليسترول في الدم  ةكبير 

 Research aims)) أىداف البحث 

 ثروةلى إوتحويميا  باألطنانتقدر  يالتمر الت ىنو  صاً وخصو  ةعممي ةبطريق  لمتبقيات النباتيواستغالل  ا  . 
 االىتمام بيا و االعتماد عمييا و ن جيداً آلالثروات العربية الميممة والغير مستغمة  حتى ا من حيث تعتبر التمر ىنو  قيمة إظيار 

 مضادات لمكوليسترول.  ومكمالت غذائية كمضادات لألكسده  نتاجإفي  مثالً منتجات كثيرة جدًا عالية الجودة  صناعةفي 
 في مجال التغذية . لنانو و ذكر بعض تطبيقاتيا خصوصاً تعريف تقنية ا 

 (Research Methodologyالبحث )وطرق منيجية 

 لى نانوإالحصول  عمى نواه التمر وطحنيا وتحويميا  .1

سيل غ) بعد ال تم اخذ النوى ةوبعد التخمص من الثمر   ةمك يفسواق ألحد اأمن  (3شكل ) ةصنف الروثانتمر  كميو من  شراءتم 
خر تم آلما الجزء اأ(   rawالخام  ة) العين ةعادي ةمطحن بواسطة والً أ اطحنيول تم ألالجزء ا ،لى جزئين  إتقسيميا وتم والتجفيف( 

 - معمل الكيمياء يف ةموجود ةالمطحنو - Ball mail – Retsch – Germany –موديل  كور النانو  طحنو بواسطو مطحنو
 9 ةالوقت لمد -  rpm 244السرعو  - يوظروف الطحن كانت كالتال  - ةالمممك –م القرى أ ةجامع– الميث - ةالجامعي ةالكمي

 .لى نانوإتحويل جميع الجزيئات  إلتمام  ساعات
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B1
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  ةالروثان ة: عين 3شكل 

 والقياساتتجييز المحاليل  .2

حيث  - المممكو العربيو السعوديو –جامعة أم القرى  –الميث  في ةالجامعي  ةرب فى معامل قسم الكيمياء بالكميتم تنفيذ  ىذه التجا
خرى  أوزنو و   -  )   (rawوسوف يطمق عميو  ةالعادي ةمطحون بالطريقوالمن مطحون النوى  gm 0.1وزن كمية مقدارىا  أخذنا

من مذيب   ml 10ثم طحنيا و وضعيا مع (    Nanoوسوف يطمق عميو  )   النانويو  مطحون بمطحنو الكور  gm 0.1 يضاً أ
 ةكامم ةليملمدة  Magnetic Stirrerغالق و وضعيما عمى جياز إل. ثم وضعيما في عبوات محكمة امنيما  لى كالً إالميثانول  

Overnight    ةاستخدم بعد ذلك لمتقديرات العمميطرد مركزى لمحصول عمى المستخمص الرائق  وىو الذى  تم عمل. ثم بعد ذلك 
 ( . 4)شكل في ىذا البحث. 

 

 المستخمص الخام )يمين ( ومستخمص النانو )يسار(: الفرق بين 4شكل 

  تقدير الفينوالت  بطريقو فولن  .3

لى إثم أضفنا  من مستخمص النانو ميكروليتر 20 طفقخذ أمايكروليتر من المستخمص الخام لنواه التمر فى حين تم  300تم أخذ 
دقائق ومن ثم  3  ةدلم  تم االنتظاربعد ذلك  – ةمل من كاشف فولن لكل عين 0.5  فناأض ثم -مل من الماء المقطر  3 كمييما
جياز  بواسطة االمتصاص قسناالظالم  ثم  يف ةساع ةنابيب لمدألا %  وتترك 10تركيزىا  كربونات الصوديوممل من  2اضافة 

وذلك لحساب تركيز  الجاليك  حامض  من يمع وجود محمول قياس –نانوميتر  750عمى الطول الموجي  االسبكتروفوتميتر 
 Kim et al. 2003). )(10)المرجع المستخدم ىو طريقو  و .  (5شكل ) الفينوالت
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 طريقو تقدير الفينوالت والفرق بين الخام والنانو: 5شكل 

 بطريقو كموريد االلومونيوم  اتتقدير الفالفونويد.4
% 10كموريد الومونيوم  بتركيز  ةضافإثم  -مل ميثانول 2والتكممو الى  ) الخام والنانو (  من كل مستخمص حجم  مناسب خذ أتم 
كما تم تحضير تركيزات  نانوميتر . 415 يصفر المتكون عمى طول موجألالمون اوقياس  – خالت الصوديوم   ةضافإثم  -

 وذلك حسب المرجع   - mg quercetin/g of dry weightلحساب تركيز الفالفونيدات    الكيورستين يمن المحمول القياس ةمختمف
Chang et al. 2002))(11) 

 كمضادة لألكسده  نواه التمرلحساب قدرة  DPPHطريقة .5

ل عمى تركيز لمحصو  ةمعين ةحيث أخذنا وزن - وىو الكاشف المستخدم    DPPH بواسطو استخدام تم قياس مضادات االكسده 
  (6شكل )عطى المون   البنفسجي  أو  ةذابإلالحجم النيائى باستخدام  الميثانول مع التقميب حتى ا ةمل مول وتم تكمم 0.1

   (Brand-Williams et al., 1995)(12). 

 

 
 DPPHكاشف  : 6شكل 
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الخام  ةبحيث التركيز النيائى لمعين ،مل من كل مستخمص  3  ةضافإثم  تم  –نابيب اختبار أفي  DPPHمل من   1تم أخذ 
شكل ( ميكروجرام )  30و  20و  10النانو ىو )  ةبينما كان التركيز فى عين -رام  ( ميكروج 300و  200و  100كان ) 

7). 
 nm 517ثم تم  تحضين العينات لمدة نصف ساعة في الظالم ثم يتم قياس المون عمى طول موجي  –و مع وجود البالنك 

 ةاب النسبو المؤيو لمضادات االكسدلحس ةوتستخدم المعادلو التالي
%=ADPPH - AS \ ADPPH × 100 

 البالنك  يامتصاص الضوئ ةقيم يى  ADPPHن أحيث 

AS ةلعينا يلضوئامتصاص ا ةقيم يى 
 

 
 الفرق فى مضادات االكسده بين العينو الخام و عينة النانو  :7شكل 

   Kitsنزيمي بـ ل بالتحمل اقياس التأثير المضاد لمكوليسترول  .6

 تم  كاشف  باستخدام  لى العيناتإالمضاف  الكوليسترول  عمى تقميل تركيز  مقدره نوى التمر  تقييم حيث اعتمدت الطريقو عمى 
 : وىذه الطريقة كاالتي(Iswantini et al. 2005)(13)  .  ةوذلك تبع طريق   Liquicolor-Germany   شراءه من شركو

 ميكروليتر من كالً   10 ضافةإ ثم  باستخدام مذيب الكموروفورم , mg. mL-1 2,5  لى تركيزإتخفيف الكولستيرول المستخدم   تم 
 كاشفمن ال مايكروليتر  2000 لى كل منيماإ إضافة ثم نبوبتي اختبارأ يف  الخام النوى ةو عين لنوى التمر النانو ةمن عين

نبوبتين  ألىاتين اوتسمى  نبوبتينأللكاَل من ا الكولستيرول من  ميكروليتر 10 افةضإثم   Liquicolor الخاص لمكوليسترول 
 (.  Sample ) العينوب

و حجم الكوليسترول بماء مقطر و  ةمن حجم العين كالً ستبدال او لكن ب يينخر أنبوبتين أالخطوات عمى  سو بعدىا تم تكرار نف
ثم تجيير  .   ( μL H2O  and 2000 mL Liquicolor reagent 20)عن   ةىي عبار  اً اذ ،نبوبتين بالبالنك ألتسمى ىذه ا
   كولستيرول وكاشف فقط ةضافإتم   جديدة اختبار ةنبوبأ ي( ف  Negative control )  ةالعينو السالب

(20 μL cholesterol and 2000 mL Liquicolor reagent  ) 
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 ، نوى التمر  مع لممقارنو ةكعين  الكولستيرول الصيدليات لخفض يف المستخدم تجارياً  Simvastatin مركب  كما تم استخدام  
موجي  طول عمى االمتصاصية قياس  تم ثم  ، المختبر ةحرار  درجة في دقائق ٠١ لمدة خفيف بشكل نابيبألجميع ا رجت ثم

٠١١   nm بواسطو جياز  Spectrophotometer بعد مرور  ةالوقت ( ثم قياس االمتصاصي ةبداي من  ةصفر دقيق عند) أي
 دقيقو .  20

 طريقو الحساب

Inhibition (%) = Negative control - Sample / Negative control ×100 

  بجياز الرنين النووي المغناطيسيالتحميل .6

زيو بجامعة الممك في المعامل المرك  H NMR & C NMR و أيضَا تم تحميل عينة مستخمص النانو بالرنين النووي المغناطيسي 
عن طريق معرفو مواضع  ةعام ةبيا بصف ةبنوعية المركبات الموجود لمتنبؤ ذلكو  ةالسعودي ةالعربي ةالمممك – ةجد –عبدالعزيز 

 . في ورقة التحميل chemical shiftشارات إلا

  (Results and discussion) والمناقشة النتائج 

  ةكسدل ومضادات او الفالفونيدات  ةالكميالفينوالت   ةكمي 

ا ماذ ةواليدف من البحث ىو معرفص منيا. والتخم ةوليا مقدره عمى االرتباط بالشقوق الحر   ةىميألشديدة االفينوالت من المركبات 
  (1لجدول )نانو  والنتائج المرفقو فى اجزيئات لى إعندما تتحول والفالفونيدات  مثل الفينوالت ةالفعال ةيحدث لممركبات الثانوي

 النانو ةحال يف التركيز  ارتفاع النانو ويالحظ  ةوعين ةالعادي ةعينال يالتمر ف ىنو   يف ةكميلمفينوالت ال يوضح التركيزات المختمفو 
السطح وتغيير صفات الماده  ةمساح ةزياد يحدثلحجم النانو  ةن تحويل العينأوذلك بسبب  ةالعادي  ةبالطريق بالطحن ةنبالمقار 

 ةالعينات بطريق يف ةكسدألما بالنسبو لتقدير مضادات اأ. الصغر  يف يةمتناى حبيبات  لى حجم إ ةالعادي ةعندما تتحول من الحال
 ة% مقارن 85 لى إوصمت  ةكسدأمضادات  ةعطى نسبأالنانو  ةميكروجرام فقط من العين 10 تركيز خذأنو عند أوجد   DPPHـال

 ةمضاد ةجميع الصناعات الغذائيو  كماد يتستخدم ف  يت) وال  ةلممقارن ةالتجرب يف ةوالمستخدم  BHTالمسماه   ةالصناعي ةبالماد
عند نفس  ةالصناعي ةعطت المادأحيث  -(   ةوليس طبيعي ةصناعي ةكيميائي ةنيا مادأل ةعديد ةوليا مشاكل صحي كسده ألل

 . (8شكل % فقط  ) 73 ميكروجرام (  10)  التركيز
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 فى المستخمص النانو لمفينوالت ةالمئوي ةالنسب                   المستخمص الخام يف لمفينوالت ةالمئوي ةالنسب        

 BHT ةبماد ةمقارن  DPPH ةمن المستخمصين بطريق كل يف وكسيدنت أنتى ألانسبة    :8 شكل

Table (1):  Total phenolic (TP) and total flavonoid (TF) contents and their ratio of date palm seeds methmolic extract 
(Raw and Nano) samples. 

Polyphenolic compounds 
Date palm seeds 

Raw Nano 
Total phenolic (mg GAE /g) 1270 ±0.77 10754 ±1.02 
Total flavonoid (mg QE /g) 806 ±0.30 9811 ±0.22 

Total flavonoid/ 
Total phenolic 

0.634 0.91 

 تقدير التأثير المضاد لمكوليسترول  

 ثم  لى كوليسترول وحمض دىنيإ لمكولستيرول استر  المائي التحمل تمي نأ عمى ةالعين في الكمي الكوليسترول قياس اعتمد مبدأ 

 : اآلتي التفاعل حسب نزيميةألا كسدةألا

Cholesterol ester                          Cholesterol + Fatty acid 

Cholesterol + O2                         Cholesten - 3- one+H2O2 

                                 2H2O2 + Phenol + 4- amino antipyrine              4- H2O2+Quinoemnine 

 . ةالعين  في الكوليسترول تركيز تعطى التي ىي الحمراء  الصبغة ذات    Quinoemnine   ةن كميإوعميو ف 
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 فى خفض معدل تركيز الكولستيرول   ( Nanoاو بطريقو النانو Raw ة) نوى التمر  مطحون بطريقو عادي لمميثانول الكحولي المستخمص تأثير 9:شكل رقم  
 Simvastatin يقياسمع مركب  ةومقارن  الكمي 

مستخمصات نوى التمر عمى خفض مستوى الكولستيرول  ةنو عند دراسو تاثير مقدر أ  ( 9الشكل )    يف ةظيرت النتائج المعروضأ
 Inhibition   لمكولستيرول  التثبيط  ةج ارتفاع نسبظيرت النتائأو  – ةمعنوينتائج فأنو سيعطي (  anti-cholesterol) يالكم

percent  حين  يدقيقو .  ف 20% بعد مرور  80لى  إارتفع  ي% عند بدايو التفاعل  والذ 57الىفى مستخمص النانو  وصمت
 % . 84 ةاستخدم لممقارن يالذ يالمركب القياس يف % تثبيط الكولستيرول ةكان نسب

ائبة الكولسترول الضار(، كما توجد ىذه األلياف الذ(LDL عمى ألياف ذائبة، تقمل من البروتينات الدىنية القميمة الكثافة التمر  ييحتو 
 ةطبيعي  ةميمالنتاج مركبات استخدام نوى التمر كمصدر ممتاز  وأىميوىميو البحث أوعميو تظير  ،في أطعمة أخرى مثل الشوفان

ىميو أكثر أوتجعميا  ةلى رفع مواصفات المادإ يتؤد يلو تم تحضيره بطريقو النانو الت وخصوصاً  ةالوظيفي ةغذيألضاف لتن أيمكن 
 تحصمنا عمييا تتوافق مبدئيا مع الباحثون يوىذه النتائج الت لى متناىيو الصغر .إبيولوجيو نتيجو تحويل الذرات 

  (2015  Khatami  and Pourseyedi)(14) 

بذلك نستطيع االستفادة , و  صناعياً  ةن نوى التمر تعمل تثبيط لتركيز الكوليسترول بدرجة مقاربو جدَا لألدويو المحضر ألى إ  عالوةً 
 و جيد كبير . أ ةيتبقى من النباتات دون تكمف مام ةالكبير  ةو الطبي ةاالقتصادي

   H NMR and C NMRالتحميل النووي المغناطيسي  

يوجد عدد كبير من  δ=  2.8-0ن في المدى أ(  10)شكل  H NMR    لمبروتون طيف الرنين النووي المغناطيسي ظيرأ
مثل  ةو التربينات النصف ثمثي ةحاديألىذا يعني وجود عدد البأس من البرافينات مثل التربينات ا و الطويمو ,شارات المتداخمة إلا

ن كمما زادت نسبة أو الفائدة الجوىريو ليا  ةحة زكيالمنثان و البينان و الكاران و الثوجان و ىذه المواد وجودىا يعطي النبات رائ
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يزداد عمره  ن تواجيو و بالتاليأالتي ممكن  ةر خط دفاع لو من الكائنات الدقيقنيا تعتبألطول أصبح عمره أوجودىا في أي نبات 
 . ةجميم ةن  بخور نواة التمر لو رائحأو ىذه المركبات سبب  ما يميز نبات التمر و مخمفاتو .  ىذا فعالً و 

كسيجينو و ل عمى وجود المركبات األلوفينيو أو االدو ىذا المدى ي ةشارات متداخمإ يوجد أيضاً  δ=  3.6  5.4-اما بالنسبو لممدى 
مثل الزنجبيرين و الكركيومين , وجود ىذه المركبات  ةو التربينات النصف ثالثيمثل التربينويدات كالميمونين و المينالول و السترال 

 . ةلى الفينوالت اصطياد لمشقوق الحر إ ةضافإلتسبب با
خر عمى وجود الفينوالت في نواة آمثل الفينوالت و ىذا دليل  ةىو المدى الخاص بالمركبات العطري δ=  7  0.  8.0 –و المدى 
 التمر .

  (  حيث ظيرت عدة اشارات في المدى 11)  شكل  C NMRطيف الرنين النووي المغناطيسي لمكربون ل ةو بالمثل بالنسب
– 80.0  .0  60  =δ في مدى  ةشارات العديدإللى اإ ةضافإلبييدركسيل , با ةو ىذا المدى الخاص بذرة الكربون المتصم

 . ةروماتيألفي مدى المركبات ا ةشار إالبرافينات و 
 

 

 لممستخمص النانو  H NMR: تحميل 10شكل 
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 لممستخمص النانو  C NMR: تحميل 11شكل 

 الخالصة 

مجال الصناعات  يمنيا ف ةاالستفاد ةىميأيتضح  ةتستغل ولذلك وبعد ىذه الدراسال  يالتمر والت ةمن نوا ةتنتج كميات طائم  
من كل  االستفادةويجب صل اهلل عميو وسمم ،  كما قال الحبيب المصطفى ةشجار المباركألالتمر من ا ةتعتبر شجر حيث   ةالغذائي
النانو كانت سبب  ةن تقنيأحيث   ةمخمفات لمشجر  يإمن  ةتفاداالس يالنانو ف ةمثل تقني ةا واالعتماد عمى التقنيات الحديثمكوناتي

يمكن  الحقيقو يف ياستفاده ى يإتيمل ويتم التخمص منيا بدون  يالتمر الت ةن نواأ وكما .  ةفى  زياده تركيز المركبات الفعال
 .لى حبيبات نانو إعند تحويميا  اً صوخصو  ةوبتركيزات عالي ةالكثير  ةالغذائيعمى العديد من المركبات  يتحتو  نيا ألمنيا  ةاالستفاد

 (Recommendations) التوصيات 

 أفاق  البحث عن النانو في مجال عموم األغذية و  قنيةلت  ةالحديث من  العديد من التطبيقات  ةيتوجب عمينا االستفاد
  . لبيئوامخمفات  تسبب تموث  أيمن  ةلتعظيم االستفاد  مستقبمية لتطبيقات أخرى في نفس المجال

  عالم عنيا كل في مجال إلاو  ينشر الوع ةالنانو  وزيادتقنية ضرورة قيام المتخصصين كل في مجالو بالتعريف بتطبيقات
مجال عموم األغذية في األوساط العممية والعامة منيا فى  االستفادةتخصصو و تبسيطيا لممعنيين  مع تقديم شرح مبسط عن 

 . نظيفة بيئةلنحصل عمى   بالمممكة
 صنافوأالتمر بكل  ةنويأو ىي  ةالميمم ةأن تستغل الثرو  ةالسعودي ةالعربي ةفي المممك ةغذيألوصي شركات مكمالت اأ 
قراص أو دناه ( أ) كما في الصور  ةبمسى مضادات أكسده طبيعيقراص ألصنع  بعد موسم رمضان و الحج  ( ) خصوصاً  

لممواطن و  الغذائية لالستفادة يضاً ألمبمد و  القتصاديوا لالستفادةو ذلك  ةمتداولو بيعيا بأسعار  ،بمسمى مضادات الكوليسترول 
 المقيم .
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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر ،العدد الثاين

 -عين ورؤيا - العربيرح ـمسال
 ي الخواجةيقراءة في كتاب )أسئلة المسرح المعاصر( للدكتور هيثم يح

The Arab Theater-Vision and foresight- 

Analytical Study Of Contemporary Theater Questions by Haytham Yahya Al-Khawaja) 

   السعيد عموري  د.*
 ملخص

يف الوطن العريب، وكثري ىم من ألفوا فيو كثري ىم رواد املسرح 

وسايروا نشأتو وتطوره، ولكن يف وطننا العريب قليل  ونقدا    إبداعا  

من كتب عن أسئلتو وفلسفتو وواقعو بعني املتأمل يف حاالتو  جدا  

 عرب أزمنة ُمعاشة وجتارب فعلية امتدت إىل ربوع الوطن العريب.

املسرح العريب( للكاتب ومن تلك التجارب كتاب ) أسئلة 

ي اخلواجة، ويف مقالنا حناول مقاربة آرائو ياملسرحي الناقد ىيثم حي

جلهود املتأمل يف واقع املسرح  وفهم منهجية طرح تساؤالتو، تثمينا  

، يعكس حالة ثقافية حضاريا   العريب الذي مل يكن إال دليل  

 عربية.

ايل تصنيف نوع تساءلنا يف املقال عن منهجية طرح السؤال وبالت

 األسئلة. وحالنا تقييم طروحات الكاتب عرب ما اعتربناه فكرا  

 من واقع جتربة شخصية. منبثقا   مسرحيا  

 املسرح، التجريب، فعاليات مسرحية.  الكلمات المفتاحية:
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Abstrac 

Many are the pioneers of the theater in 

the Arab world, and many of them are 

creative and critical in their 

development  

 ,but in our Arab world very few writers 

hwo writes about his questions and 

philosophy  

 during times of experience and actual 

spread to the Arab world. 

One of these experiences is the book 

"Questions of the Arab Theater" by the 

theorical critic Haytham Yahya Al-

Khawaja. In this article, we try to 

approach his views and understand the 

methodology of asking his questions, 

valuing the efforts of the contemplator 

in the reality of the Arab theater. 

We asked in the article about the 

methodology of asking the question and 

thus classifying the type of questions. 

And we evaluated the writer's ideas 

through what we considered theatrical 

thought emanating from the reality of 

personal experience. 

Keywords: theater, experimentation, 

theater activities. 
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 مقدمة

إن الحديث عن المسرح بعامة وعن المسرح العربي بصفة خاصة، ىو حديث عن صورة عالم  ومالمح أمة 

 وتبيت ألوانيا ما كان المسرح في أضعف حاالتو،  ،اإلبداعيةترتسم بوضوح ما كان المسرح في أقوى حاالتو 

لى عناصره  ،لغتو المسانيةفي لعمنا ال نجانب الصواب إذا قمنا إن الحديث يمتد إلى تخوم النص األدبي و  وا 

وُيغني وظائفيا. كما يصل الحديث عن  لمتواصل يفتح تخوم المغة التواصمية غير المسانية التي جعمت منو عالماً 

ية حيث كان يمتد ألبوة الفنون في تاريخ اإلنسان وعالقاتو اإلنسانية والحضارية والتاريخية لكل أمة، المسرح إلى 

 والفن. الفكر والفمسفةعمييا   ُكتبالموحة التي  ومازال 

عبر تاريخو -شيد تحوالت فارقة  ،المسرح في أمتنا العربية ىو حديث تاريخي حضاريلموضوع  ن التطّرقكما أ 

في كل مستوياتو الفكرية والمادية، فكان المسرح العربي  اإلنسانوطان العربية رافق فييا واقع لكل األ – المعاصر

في لغتو وتقنياتو وتجاربو  وأىدافو العربية، بكل زخم النص المسرحي  لألمةبحق الموحة الفنية التاريخية 

فيو المسرح الذي نيل من تراث المسرح العالمي منذ  وأفاقو التي مازالت في انفتاح مستمر، ومستويات تمقيو

، وامتد الحديث و المعاصر ،  كما نيل من تجارب المسرح العالمي الكالسيكي  األوروبي إلى اليوناني المسرح 

ية تأد وعن الرسالة في مرافقة حال اإلنسان العربي المعاصريبحث في تجاربو الجديدة عن التميز والخصوصية 

 المسرح الفنية والحضارية. لوظيفة

خصبة ثرية منفتحة عمى البحث، تطرح عديد األسئمة عن خصوصية تجربة المسرح العربي المعاصر،  إنّ  

المسرح العربي عبر تجاربو اإلبداعية والنقدية عمى حد سواء؛ وفي ىذا الصدد نقرأ  تمك األسئمة في تجربة النقد 

المسرح المعاصر( الصادر عن وزارة  في كتابو ) أسئمةي الخواجة، يدكتور ىيثم يحالناقد الالمسرحي لممسرحي 

بـــــــــــــــ وقد عنونا المقال  سادس عشر بعد األلفين الميالدية، العام ال، بدولة اإلمارات الثقافة وتنمية المعرفة

 عبر مسيرة حافمة وممتدة، العربي ، ونقصد بو عين الخواجة عمى واقع المسرح-عين ورؤيا -المســـــــــــــــــــــــــــــــــرح  

من  ، كما نقصد بالرؤيا تمك الرؤى االستشرافية لمستقبل المسرح العربي انطالقاً مخضرماً  ومبدعاً  ناقداً  باعتباره

  لمسيرة المسرح العربي بعامة. وتقييماً  واقعو وقراءة في نقائصو وتقويماً 
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 األخصعربية منيا عمى في نماذج ا المسرح العربي يفي قراءتنا فيم ومقاربة األسئمة التي طرحنحاول   

لغة الخطاب  في نظر الناقد من جية، ومن جية أخرىومسرح الطفل في الكويت  مصر وسوريا  و اإلمارات

سقاطو عمى الواقع وكذالك التوظيف الرمزي لمغة في النصوص  المسرحي المباشر والتعامل مع التاريخ وا 

المنتقاة؛  التركيز عمى نجاح النصوص المسرحية -في قراءتنا لمكتاب –ية بمكان ة، وىنا ليس من األىميالمسرح

التمقي إشكاليات نقدية أفقية تنفتح أسئمتيا عمى  تاريخية استقصائية إنما يحتاج مضمار بحث آخر بأداةألن ذلك 

 .المسرحي في الوطن العربي

ي ة عن المسرح المصر رائدتجارب نقرؤه عن أسئمة المسرح في الوطن العربي من خالل  إّن الكتاب الذي   

الفنية والقيمية التي تنطمق من واقع المسرح العربي  ىالكثير من الرؤ فيو نممس  اإلماراتيوالسوري وكذا المسرح 

المعاصر، وىي بال شك ي لمستقبل المسرح العربي وتحمق سماء الفن والحضارة في تجمي فمسفي واستشراف عمم

 أكاديمياً  رؤى تعكس الفيم الحقيقي لنظريات المسرح عمى اختالف مشاربيا العالمية، وتعكس كذلك تقييماً 

 لمتجارب العربية التي حاول أن يقدم نظرية شاممة عنيا تحت مسمى عشر ميمات لممسرح.

عادة قراءة إلى إعادة ما قالو الخواجة في كتاب أسئمة الم في مقالنا ال نيدف  سرح، أو نرمي لتكرار فصولو وا 

من انتقاد واقعو، ألن قيمة  كمماتو، بل إننا نثّمن قضيتو ورؤيتو االستشرافية لمستقبل المسرح العربي انطالقاً 

ال تكمن في تاريخيتو، وال نحددىا في زاوية قراءة الواقع، بقدر ما نراىا رؤية -في نظرنا عمى األقل –الكتاب 

حتاج إلى قراءة تنويرية فكرية، بخاصة في أشكال طرح الكاتب ألسئمة المسرح التي لم تكن إال أسئمة استشرافية ت

، من أجل ذلك استعنا بعديد النظريات اليامة في فن المسرح الستيفاء قراءتنا افة العربية الراىنة والمستقبميةالثق

في عالم المسرح  المعاصر وكأكثر الكتاب نشاطاً لمكتاب وبالتالي لفكر الخواجة كرائد من رواد المسرح العربي 

 رح الموجو لمختمف الفئات العمرية بصفة عامة.اليادف، سواء مسرح الطفل أو المس
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 عن مسيرة النقد المسرحي عند الخواجة:.1

عندما نتحدث عن الخواجة في كتابو أسئمة المسرح؛ فنحن نتحدث عن تاريخ تجربة منغمسة في ىذا          

لك أنيا تجربة رسالة ومبدأ لم يتغير وعمم ودراسة واجتياد، واألىم من ذ، تجربة تمثيل و تأليف ونقد (1)الفن الراقي

 .الخمسةلعقود طويمة استمرت ألكثر من  ولم يتبدل منذ اشتغل بالمسرح

مؤلفاتو التي  عصارة تجربة ظيرت فيوحديثنا عنو حديث عن  الخواجة في أسئمة المسرح عصارة تجربة ممتدة،  
من مشاركات فعالة في عديد و  فاقت الثمانين بين إبداع  مسرحي وشعري ونقدي موزعة بين كتب ومقاالت،

، نية ودوليةلمنافسات وط مختمفة ليات تحكيميةي، حديث عن مسؤو البمدان العربية في تظاىرات الفن المسرح
التي كان وال يزال يسعى لمحفاظ عمييا وتطويرىا مع وحديث عن متابعة مستمرة لواقع التجربة المسرحية العربية 

إننا نتناول تجربة  ثمة من المسرحيين العرب المعاصرين المشكمين لزخم الفكر الفني المسرحي العربي المعاصر.
 منذ  التأريخ عصارة كتب رائدة عن الفن المسرحي فكرية واضحة المعالم ال فوضوية الطرح، 

ح في سورية( إلى مالمح الدراما في التراث إلى  أطياف المسرح العربي الراىن إلى معجم حركة المسر لــــــــــ)  

، إلى غيرىا من األعمال التي أضافت لترتيب العمماء ترتيباً  2007 -1860مسرحيات األطفال في سورية 

لفمسفي المسرحي ا ما  كتاب) أسئمة المسرح( إال خالصة نعتبرىا مؤقتة في عالم النقدو ، ولكتاب العمم أسطراً 

حينما يتناول بعين النقد تجارب  و في ) أسئمة المسرح(وىو ما يطالعنا ب وتفتر قواه. مادام الرجل لم يجف قممو

إنما يسأل عن  ، وحينما يقارب تمك التجارب النقدية فيوإبداعياً  وتأليفاً  لمؤلفين أعالم في فن المسرح العربي نقداً 

، وقد كان اختياره منظرية الفنية وتحكمو في التقنية اإلبداعية ) لغة المسرح الشاممة(الراىن العربي في استيعابو ل

 متوازنا حينما اقترح منجزات نقدية وأخرى إبداعية.

المأساة والتجربة المأساوية  ) عبد الواحد ابن ياسر  تجربةالتي عالجيا وفصل فييا،  ومن تمك المقاربات النقدية  

 . لدكتور فاروق أوىان )عبور العذارى(افي أعمال الدراما الغنائية   وكذلك تجربة ( 2007في المسرح العربي  

لتاريخ المسرح العربي  وتصنيف رواده بحسب اتجاىاتيم الدرامية وتعامميم مع  دقيقاً  ولى متتبعاً ألوقد كان في ا

غياب المسرح في التاريخ العربي، وحضور إرىاصات الحكي والفرجة في الفنتازيا التراث، وبسط الحديث عن 

أما في الثانية التي ىي دراما شعرية فنظن أن اختياره ليذا العمل دون غيره يتعمق أساسا  العربية الموروثة.

من  -حاول الخواجة األمر الذي ره النصي وغيابو المسرحي الفعمي، ح الشعري العربي بين حضو ر بإشكالية المس

                                                           
1
 - topic-http://deek.yoo7.com/t119   2212 2-14ي الخواجة  يالسيرة الذاتية للدكتور هيثم يح  

http://deek.yoo7.com/t119-topic
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أن يعالج تمك اإلشكالية وينتصر لممسرح الشعري العربي ماكان ذا قيمة  -خالل تطرقو لمعمل الممحمي المختار

لذلك نجده يكرر فكرة تثمين أعمال الرواد في المسرح بعامة والشعري منو يجب تثمينيا ال اإلعراض عنيا. 

ن كان التقسيم كما عيدنا الخواجة فيبخاصة رؤيتو التاريخية، التي تمتزج باالتجاه المسرحي لمفنان، يقول في  ، وا 

معرض حديثو عن المسرح الشعري ) مر بثالث مراحل: المرحمة األولى ويمثميا جيل أحمد شوقي وعمي أحمد 

عبد باكثير وغيرىما من الشعراء الذين كتبوا المسرح الشعري في ىذه المرحمة والمرحمة الثانية ويمثميا جيل صالح 

وعدنان مردم بك وغيرىم من الشعراء الذين تصدوا ليذا الفن والمرحمة الثالثة ويمثميا  الصبور ومعين بسيسو

الجيل الذي كتب في ىذا الفن منذ الستينات وحتى اليوم أمثال سميمان العيسى والدكتور غازي مختار طميمات 

 (2)ادعي وسميمان العيسى وغيرىم(والدكتور مروان عرنوس وفاروق جويده وخالد محيي الدين البر 

 ، كان عمى قدر كبير جداً ونقداً  عندما نقول إن اىتمام الخواجة بمسرح الطفل إبداعاً  لعمنا ال نجانب صواباً       

قراءتو  وقد خصص لو في ىذا الكتاب جزء ىامة مساحة سردية وفضاء نقاش تمحور حول  عمالو،أمقارنة بكل 

(  وكذلك تتبعو لمسرح الطفل من خالل التثمين يستحق إصدار :الوطنية الشخصية وتنمية الطفل مسرحلكتاب ) 

دولة في  2013ألول مرة سنة  فعاليات مسرح الطفل  العربي  الُمقامةتجربتو النابعة من فيم واقعي تجمى في 

عمل مكمل لمعمل المسرحي ال  وتطبيقياً  إصدار الدكتور نادر القنة عن أدب الطفل نظرياً الكويت، وىنا نقول إن 

بد اإلفادة منو لمعرفة أىم متطمبات الفئة العمرية النفسية والثقافية في سبيل تنشئة سوية لبنة في بناء الوطن.  

حين دعا الخواجة  -في حديث الخواجة عن ميرجان مسرح الطفل – واضحة منذ البدء الرؤيةوقد كانت 

من  فكرياً  ابة مسرح الطفل المعاصر. وليس الخطاب الماضوي إال تراجعاً لالستعانة بالتربويين والمتخصصين لكت

) لقد أخذ الحراك  فيو يحدده موقفو منذ البداية قائالً شأنو أن ُيبعد الشقة بين المسرح والواقع وبالتالي المستقبل، 

منا ىو اإلعداد السميم ألن ما يي ،الفني بعده المنشود وانطمق الحوار الجاد واإليجابي من أجل مسرح الطفل.. 

 (2)جيل الوطن والدفاع عن مكتسباتو.( والواعي لجيل المستقبل.ً ىذا الفن المؤثر الذي نعول عميو كثيراً 

بتكييف القيم بعالمو الجديد لئال يعيش حالة انفصال عن   إلكون اتوتنئشة الطفل العربي المسمم السوي ال  

، يقول الخواجة عن غير مقبول اً مر بيدف الرجوع بالطفل لمماضي أشعبي الواقع، وىنا يكون استثمار النص ال

القرن الحادي والعشرين أن نعرض في  لم يعد مقبوالً  )مسرحية  ىمام في بالد الشالل التي عرضت في الميرجان

الموغمة في القدم دون العمل عمييا لتوظيفيا من أجل طفل الحاضر ى الحكاية الشعبية ً مسرحية تتكىء عم
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ستقبل، ألن تفكير ورؤية طفل اليوم لم يعودا يتقبالن مثل ىذه الحكاية بعد الوعي الذي استمداه من العمم والم

الحديث والمعرفة الشاممة من خالل المخترعات الحديثة التي نبيت الطفل إلى أمور كثيرة ما كان باستطاعتو 

عن التراث في العمل المسرحي، فالحقيقة أن موقف  حديثو الدائم وىنا نعي تماماً  (2)إدراكيا لوال ىذه المخترعات(.

 ديب من التراث ليس إال دعوة الستثماره وتطويره وتجديده بواقع ال يمكن اليروب منو وال النفور منو.ألا

ك كان لمن خارج العمل، لذ نقداً  جاءت من خالل مشاركاتو فيو وليست الطفل ميرجانوالحق أن قراءة الخواجة ل 

في ىذا  لنقده المسرحي نا نموذجاً ولو أخذ لألعمال المقدمة لألطفال موضوعية عممية ىادفة ودقيقة،تشريحو 

 لمسرحية  الميرجان الرائد، ألمكننا الوقوف عمى مدى تحكم الخواجة في التقنية المسرحية في نقده التطبيقي

) ىروج ( حيث يقول) كانت السينوغرافيا في العرض ساحرة وقد استطاع المخرج أن يجعميا موظفة وتالئم  

األحداث والشخصيات،كما كان الممثمون عمى درجة جيدة من الوعي في األداء إال أن المخرج في بعض المشاىد 

إن المشكمة الرئيسة في ...خط  لم يستطيع أن يحركيم في فضاءات المسرح فجعميم يصطفون عمى الخشبة عمى

المسرحية عدم وجود توازن بين البمي باك وبين التعبيرات الجسدية التي  أطول وأعمق من الصوت ىذا عدا عن 

 (2) من الصوت( أعمق  و أطول أداىا الممثمون حيث بدت التعبيرات أحيانا ً التيالمبالغة 

الذي نراه حديقة غّناء اىتمت  وافر الحظ في كتاب أسئمة المسرحوقد كان لمتقنية ونقدىا والحديث عن متطمباتيا  

حقيقة أساسية ىي ذلك المبدأ ل وليس االىتمام بمسرح الطفل إال تقريراً  بموضوعات كثيرة لراىن المسرح العربي.

، مي ثانياً يدائو صحوة النقد األكاإلى امتط ت قدماه ردح المسرح ممثالً الذي ما انفك الخواجة يدافع عنو منذ اعتم

وىو مبدأ الرسالة في المسرح ، أو البناء المجتمعي الذي يجمع إليو من أدوات المسرح المغة الفصيحة الحصيفة، 

 والرسالة األخالقية التي مقاميا الدين والعروبة والتراث.

ميمًا وأساسيًا  ى الخواجة أن عمى األديب المسرحي أن يربط إبداعو في أطٍر تمعب دوراً ي) ويرى الدكتور ىيثم يحي

اإلطار المغوي ، السيكولوجي ، والفني والجمالي والتربوي   في نجاح النص ومالءمتو لمطفولة ومن ىذه األطر :

والقيمي والذاتي واالبتكاري واإلطار الخيالي والواقعي ، والكاتب الذي ييمل ىذه األطر لن يكون كاتبًا مسرحيًا 

   .(3)متميزًا لألطفال(
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 المسرحمغامرة .2

يرى الدكتور الخواجة أن المسرح حقل يتسع لالستثمار التجريبي فيو، ولكن من خالل االتكاء عمى الفكرة    

واليدف والقالب الفني، أي أن تكون التجربة المسرحية مغامرة فنية مؤسسة عمى تقنيات وأدوات المسرح لتضمن 

 مشروع، سؤال إنو ناجحة؟ مغامرة المسرح يكون كيفالنجاح وتتسور جدران العال؛ ففي مشروعية السؤال يقول )

ومن ثم يعرض  (2)(.اليوجائي والفعل المسرح بين البعض يربط ال حتى واضح بشكل إليو من اإلشارة بدّ  وال

رة ومقاربة عممية ، ويقارن بين المسرح التجريبي الناجح والمسرح كمن أسئمة المسرح عن التجريب كف ىاماً  جانباً 

في  –بفكرة التجريب العشوائي غير المقيد بعمم ، وليس في ذلك  غير الناجح، فيرى في األخير تمسكاً التجريبي 

من الكاتب لفكرة التجريب بقدر ما ىي تأسيس ليا من حيث إنو يركز عمى التجريب والمغامرة  إنكاراً   -نظرنا 

المؤسسة عمى الفن ال التي تضرب في بيداء الحمم وال تصل إلى تخوم، بل يرى أن التجريب ىو مادة الحياة 

 وتجديد الواقع وقراءة اإلنسان في حاالتو المستمرة.

ل قراءة جادة لممسرح التجريبي في تجارب المسرحي األلماني بيتر ىانكو، الكاتب عمى األمر من خال يركز

وتوماس بيرنيارد، وكالوس بول وغيرىم، أي تمك التي حالفيا الحظ وتفوقت وتمك التي لم تتجاوز أصواتيا جدران 

 قاعة العرض.

رح العربي الذي يفجر طاقة في حديثو عن المسرح التجريبي يبحث عن المقومات االرتقاء بالمس -لقد كان الكاتب

آراء النقد المسرحي  وأدواتو  كان يبحث الخواجة عن المسرح الحمم مستميماً  كحياة تصورية فنية رسالية،  لذل

العممية في مقاربة النصوص، وبخاصة حديثو عن ضرورة توظيف الرمز واختيار الرموز المناسبة لمفكرة ولمفنية، 

ناجحة كثيرة سببيا اختيار الرمز  أمثمةالعمل  ولممسرح العربي والعالمي  حيث يكون الرمز الرىان عمى نجاح

جاد لمواقع فقط كان يرى أن النصوص الجيدة التي ثبت تفوقيا ليست  قارئ ،وحسن توظيفو. وألن الخواجة كاتب

وين دون النشر قميمة كما ىو مشاع لكن األمر ُيعزى لعوامل أكثر واقعية من العرض، إنيا البقاء عمى شفرات التد

ىو  واإلذاعة، ولإلعالم في نظره دور كبير في إيصال النص إلى منصة النقد وبالتالي يكون الحكم األخير واقعياً 

المتمقي. وفي الفصل المخصص  لثقافة المسرح وتطمعاتو يطالعنا برؤيتو الواقعية بكل وضوح؛ إذ يرى أن العمل 

يقة النيوض يتعمق بحق ىاماً  تفاف جماىيري وىو بذلك يطرح سؤاالً المسرحي يحتاج بالضرورة لدعم مؤسساتي وال
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 حديث ذلك وغير والمعرفة والوعي والثقافة الحضارة في المسرح دور عن الحديث )إن اإلعالمي بالمسرح يقول

 ىذاأىمية  عمى تتفق كافة المجتمع شرائح بأن وأعتقد والمقروء، والبصرية السمعية اإلعالم وسائل حقو في أخذ

 إلى الفوضى ومن إلى الحركة الجمود ومن الفعل إلى التنظير من الدور ىذا ننقل كيف ىنا يعنينا ما لكن الدور،

 (2)(التنظيم؟

 هل المسرح نبوءة؟ .3

يتحدث الخواجة باىتمام عن التجريب بين واقعو ورؤاه، ويرى أن الموضوع  من الصعوبة بمكان؛ فنحن ال يمكن  

ونعمل عمى نقمو بصورة نيائية، لكننا يجب أن نستمر بالتجريب كما قال بو المسرحي العالمي  أن نرسم  نموذجاً 

كما يراه كريج، مسرح رؤى ال مسرح مواعظ، ويرى الخواجة أن المسرح التجريبي  –ن مسرح المستقبل ألبريخت، 

ي الحديث الذي مازال لم يأخذ ىو نتاج  نظرة المسرحيين لمقابل من األيام، وفي ذلك رؤية نقدية لممسرح العرب

لم  العرب المسرحيين بعض عند التجريب بأن يجد عام بشكل العربي المسرح حركة في : )والمدققحقو، يقول 

 ويحقق يرضي الجميور كمذىب بو اإليمان وعدم التجريب فيم بعدم يتعمق ول: األثالثة ألسباب حقو يأخذ

ىو  كما التجريب بأسموب باإليغال تسمح لم وظروفو العربي المسرح مناخات ألنّ  والثاني  .المنشود التواصل

 عمق متمكن الستنباط ناقد إلى تحتاج التي التجريبية لممسرحية النقدية المقاربة صعوبة والثالث الغرب، عميو في

  (2)التجربة(

ذا ما تأ في التجريب، نجد أن ظروف منا في ظروف ازدىار المسرح العربي ونظيره الغربي وتمك الفروق الكبيرة موا 

األمر صائب إلى  من نظيره العربي، لكننا ىنا نقول إنّ  المسرح الغربي سمحت لمتجريب أن يكون أكثر حضوراً 

فإن ما مر بو الوطن العربي في القرن  حد كبير من الجانب الفني أما إذا نظرنا إلى غنى األفكار المسرحية

كرية والسياسية كانت بحق تؤىل المسرح العربي ليكون في مصاف  العشرين وتمك التحوالت المجتمعية والف

المتقدم في التجريب في العالم، لكن الجانب الفني كما يراه الدكتور أنفا يتعمق بالسند المؤسساتي والتدعيم 

 الجماىيري، فنقول إن المسرح العربي في مجال التجريب لم تكن تنقصو الفكرة فيي غنية خصبة ثرية، لكن عمى

الرغم من ذلك فإننا نضم صوتنا لصوت الكاتب في  أن التجريب في  المسرح العربي ربما في بداياتو لمفنية 

 واحتاج لموعي والدعم الجماىيري بما يقدم،  لكنو أبدا لم يفتقد الفكرة.
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أسئمة  أبداً  ما أثار انتباىي في كتاب أسئمة المسرح، ىو نوعية األسئمة التي يطرحيا الكاتب فيي لم تكن      

تقميدية، ولم تنتمي لذلك النوع من األسئمة األكاديمية التي يطرحيا الباحثون عن واقع التجريب المسرحي في 

المسرح العربي والعالمي، لكننا يمكن أن نصنفيا كأسئمة فمسفية تتضمن أسئمة نقدية لتجارب بعينيا؛ فعندما 

ال نصنف السؤال عمى أنو أكاديمي وال تاريخي الن كيفية  (2)يبيتساءل عن الكيفية التي يجب أن نفيم بيا التجر 

باإلدراك، واإلجابة عن السؤال لم تكن واحدة أو معينة بقدر ما  مّست المنطق والعقل  الفيم عممية تتعمق أساساً 

ة عامة والتجريد، ألن السؤال الفمسفي ) يحتمل عديد اإلجابات أو نقول المقاربات، وكذلك يتعمق  اإلنسان بصف

  (4)وليس بشخص بعينو، و يقصد جانب المنطق التجريدي(

  التراث والتجريب في أسئلة المسرح.4

نما ال بد لممسرح التجريب عن ال  خواجة ليس التنصل من الموروث، إنو ال يقصد التجريب من أجل التجريب، وا 

لقد ، المسرحي وتوغل في وجدان اإلنسانز العمل من أن يمتمك أسمحة يراىا الكاتب حضارية، من شأنيا أن تميّ 

 يقول:،  ية بين اليدف والرؤية التجريبيةكان يرى بعالقة طرد

 .يريد ما لتحقيق السميم المنيج في الفنان وسار التجريبية، الرؤية انكشفت اليدف توضح وكمما

 من نجرب ونحن عنو نتخمى فكيف أذىاننا، عن يغيب أن المستحيل فمن بذاكرتنا، حياً  الشعبي الموروث دام وما

رضاء التطور، أجل  (2)المسرحي؟ جميورنا وا 

غناء لتجربة  إن العالقة الجدلية بين التجريب واالتصال بالموروث يراىا الكاتب تكاممية تؤدي وظيفة إثراء وا 

حينما نحسن استثمار الموروث الشعبي لخدمة حضارة  المسرح، فاألخير يغدو ضرورة حضارية أكثر منيا فنية،

فتاح عمى العالم، ففي  من جية أخرى االنو  ةً رة يكون باالعتداد بالتراث من جيمستقبمية، واالستثمار بالضرو 

أن المسرحية  تستطيع أن تقدم مثل ىذه الظواىر التراثية ضمن  "حديث لمخواجة عن التراث  والمسرح يرى

ريبية، ومنطمقاتيا الجدلية، وآفاقيا البصرية وأبعادىا الجمالية، كما يمكن أن تتماىى مع الوحدة انعطافاتيا التج

الفنية العضوية لمعرض المسرحي الذي يشرع نوافذه عمى كل رائع، والفت، ومؤثر، خاصة إذا كانت لغة ىذا 

وفي  (5)."رحي لو قيمةالعرض فنية تكشف عن فكر واع ذي ىدف وسمات جدية غايتيا الوصول إلى خطاب مس

من خالل انتقاد القائمين بنخبوية مسرح التجريب، وىو سؤال  استشرافياً  حضارياً  الصدد يطرح الخواجة سؤاالً 

 تمثيمي شبو فيو الجميور بترياق المريض الذي ىو الحياة لو،  والسؤال ينتمي لتمك األسئمة الفكرية التي ذكرناىا 
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 قيمة ما ثم السنين؟ مئات منذ كافة الناس فئات مع تواصل الذي وىو نخبويًا، المسرح كان ،  يقول:  ومتىآنفاً 

ومنو نقول إن  منيجية الخواجة في تحميل  (2)لممريض؟ الترياق بمثابة ىي التي جماىيريتو فقد إذا المسرح

بالمسرح العالمي وبالتراث وبالتبعية والتميز وغيرىا،  ةاإلشكاالت التي يطرحيا مسرح التجريب  العربي  وعالقات

عمى تفكير منطقي ، ذلك أنو يميد لإلجابة عن أي سؤال فكري برؤية انتقادية لمواقع تقود   منيجية قائمة أساساً 

المسرحي العربي في إطار بسؤالو عن وجوب االعتداد باإلرث  إلى مسار إجابة منطقية، ونضرب لذلك مثالً 

 مسرح لتكوين مميدات أم درامية، ظاىرة أكان سواء المسرحي بإرثنا االعتداد الضروري من أليس ):التجريب

 (مؤثر؟ مسرحي فني وبناء

سمفنا يركز عمى رسم أرضية واقعية يبني عمييا أإن الخواجة في منيجية تحميمو لإلشكاالت التي يطرحيا كما 

الفكرية، وىنا ينطمق من أرضية تاريخية حقيقية وتأريخية لفن التمثيل فرضياتو ومقارباتو النقدية وبالتالي رؤاه 

 كإرىاصات عربية معروفة،  يقول:  في التراث العربي،  واإلخراج

 أول ىو،  العباسي العصر في المتوكل إن القول فإن والتنظير الجدلية إطار في األسئمة بعض تدخل ال وحتى)

ن اإلخراج في لبنة وضع من  خيال مسرح إن كما  التمثيل، لفن أسس من أول الميدي زمن الصالح الرجل وا 

 الغربي المسرح يفد أن قبل العربي الوطن في موجودة ظواىر واألراجوز والبساط والفرجة والحمقة والحاوي الظل

 (.أجنبية فرق بالدنا تزور أن وقبل إلينا

 واللوضع المتمقي في مجال الفرضية: يقول ) تمييداً انية لتسطير مقاربات ينتقل إلى نقد الواقع ومن ثم كمرحة ث 

 المسرح بفن النيوض يكن لم توجيو ألن العربي، المسرح تطور في سمبياً  دوراً  لعب التجاري المسرح أن في ريب

نما  (2).(ورائو من مادياً  يستفيد ميضم مسرح تقديم في وا 

القارئ لما يريده ينبني عمى قاعدة واقعية فاستفادة إن أيديولوجية الخواجة في تتبع مسار اإلجابة واألخذ بيد 

المسرح العربي من العالمي أمر ليس يمحوه الجدال الفج والنقاش في حمقة مفرغة، بل الحقيقة أننا نعيش عمى 

وال بد من مسايرة المسرح العربي لمنجزات  ، مسرح متطور تخطى مرحمة الترجمة والتعريب إلى التأليف واإلبداع

  واالنفتاح عمى اآلخر، بطريقة يحافظ فييا عمى اليوية والبحث عن التميز. المرحمة

ويمكن ىنا أن نمخص مفيوم الخواجة ألفق المسرح العربي ولمنيجيتو في الوصول إلى الفكرة المرجوة، بسؤال  

 إشكالي عن المسرح العربي األفق والمنتظر، والرؤية، يقول: 
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كانت بغاية العمل عمى اضمحالل  –التي تمتمك خصوصيتيا  –)وأعتقد بأن انطالقة أسئمة المسرح العربي 

اإلشكالية في التوجو بين المسرح العربي والمسرح العالمي من جية، ومن أجل البحث عن عالمات تكتسب 

الظمم والظالم والتبعية والغربة دالالتيا من عمق األسئمة الدافئة التي تناىض الحياة االستيالكية والحروب و 

 (2)والتغريب.. إلخ ( 

ربما نكون أكثر دقة عندما نقول إن ىذا السؤال يتضمن جل القضايا التي ناقشيا الخواجة في كتابو الميم حينما 

وية رؤية المسرح العالمي التي ال تمغي اليالكتابة المسرحية العربية، و يتطرق فيو النطالقة المسرح العربي وىوية 

المسرح العربي إلى أفق  ولم تدع ليا، وكذلك  دعوة ىادئة لحوار الحضارات التي من شأنيا أن تبعث بمسيرة

 .حينما  يصف ذالك بــــ)األسئمة اليادئة( اً ة وأكثر تميز بأكثر رحا

 عجاالت المسرح العربي قضايا المسرح العربي أم است.5

العربي الراىن إلى عقد مؤتمر عربي شامل يشارك  فيو كل فاعل يدعو الخواجة من خالل قراءتو لواقع المسرح 

وذلك من أجل تحديد رؤية واقعية لمتطمبات المسرح العربي المستعجمة التي من  كان أم تقنياً  في المسرح كاتباً 

 بوعي المجتمع العربي بقضاياه الراىنة.شأنيا أن تصحح وجو األمة الثقافي، وتنيض 

ع المسرح الراىن من خالل بسط الحديث في العالقة بين التاريخ والواقع، قأسئمة المسرح واعالج الخواجة في لقد 

واإلمارات ممثمة في تتبعو أليام الشارقة المسرحية  متمثمة في نماذج من المسرح العربي بخاصة في مصر وسوريا

نو يعتبر ي مضمونيا ألظاىرىا استشرافية ف في لمحة منو واقعية فيوذلك ، أو حديثو عن مسرحيات رائدة

فادة من التاريخ أين تتصور فيو العبرة جمية واضحة ال تحتاج إلى تكرار إلتصحيح الواقع ينبني في أساسو عمى ا

ج من مسرح لمحمود دياب وعمى نماذ ) باب الفتوح(  ا جعل من الخواجة يركز عمى مسرحيةالتجربة. وىذا م

العالم  ضمن ليا جميورىا وعمقت في وعيج ال شك فييا من التقنية ما س في سوريا وىي نماذسعد اهلل ونو 

ا العربية العادلة التي قام المسرح عمى تقديميا لمناس، وقضية فمسطين كانت محور يالعربي كصوت داخمي لمقضا

التاريخ ألنيا في الحقيقة محور الفكر العربي واإلبداع العربي في العصر الحديث،  كقضية ليا من  ،ينجالنموذ

فقط وقبوليا الجماىيري  االحتفاء بيا ليس لفنيتيا  باع عظيم صوره المسرح في ترميز ونمذجة خالقة تحتاج فعالً 

  ولكن لصوتيا الواقعي االستشرافي.
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 في التقنية واألداة.6

العربي في طميعة رؤية لمسرح االستشرافية عند الخواجة كما كررنا رؤية واقعية متطمعة ألفق يكون فيو المسرح   

المسارح العالمية التي يحاول الخواجة أن يقدميا عمى أن االحتكاك بيا واإلفادة منيا  ضرورة حضارية، بشرط 

حفظ اليوية والخصوصية العربية، وبخاصة إذا أدركنا تمام اإلدارك غنى األفكار العربية والواقع العربي بقضاياه 

  أىميتيا في وجدان العرب.المحورية التي ال يختمف اثنان في مدى 

والتي نعتبرىا حديقة غّناء لمجمل قضايا المسرح العربي في الوقت  ،وفي أسئمة المسرح المدونة التي بين أيدينا

اختمف فيو منظرو المسرح  ىاماً  وقضايا ىامة كانت وال زالت من صميم مشاكل المسرح ومحوراً  ينمتق الراىن

ين ي؛ فإلى جانب  اتكاء المسرحالجميور ععبر أجيال متواصمة، وىي قضية المغة أو لغة المسرح وتواصميتيا م

الرواد عمى التراث وعمى التاريخ والواقع في تقديم أعماليم، نجد الخواجة يدخل إلى صميم العممية المسرحية في 

م عن ضرورة العمل بالمغة الفصحى من عدميا، فاألمر أوسع من ذلك؛ إنو يقدم ، ولكنو ال يتكمتعامميا مع المغة

وبالعودة إلى فصاحة المسرح نقول: إن العرض المسرحي الفصيح ىو  )جمالياً لمغة المسرح بقولو: ً  يداً جد تعريفاً 

 بسيولة، ألنوً وفكرياً وىو العرض الذي يمتمك لغتو المتميزة ومنطقو العميق، وىذا ال يتحقق  العرض المنير فنياً 

بداع وعشق ليذا الفن(اييحتاج إلى در   .(2) ة وخبرة وا 

ال يجعل الخواجة من المغة تمك الرموز المسانية الدالة عمى مفاىيم ذىنية أو أصوات لمتعبير عن أغراض   

أن لغة المسرح ىي تمك الشمولية التي تشمل  ىلكنو ير  غة المسانية،مغويين في تعريفيم لمّ إنسانية كما ىو حال ال

 .المنطق المسرحي الخاص اليادف لإلبداع

في حديث الخواجة عن التقنية في المسرح، يركز عمى دور المخرج وأىميتو في رسم تمك العالقة ثالثية األبعاد،   

بحيث  عمل المخرج عمى تأثيثياالتي تجمع الكممة المسرحية، بصيرة المتمقي، وفضاء المسرح. تمك الثالثية التي ي

تميز العمل  تتعالق قوة السبك في الثالثية مع تميز العمل المسرحي في عالقة طردية، كمما كان السبك قوياً 

ميامو النظرية وأدواتو إلى  -من دون شك-المسرحي.   وفي الحقيقة إن الحديث عن المخرج في المسرح يأخذنا 

التي يراىا الخواجة تتعدى أطر المخرج إلى ما توفره المؤسسة من أدوات من شأنيا أن تفسح مجال  اإلجرائية،

سات اإلمارات التي استوعبت قيمة المسرح في بناء خيال المخرج اإلبداعي، وىو حديث يأخذنا بدوره إلى مؤسّ 

عروف في تمك النشاطات وحركية تمك المؤسسات تمثمت كما ىو م حضارة، وتمكين معالم أمة وبناء جيل،
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ميما يكتب تاريخ  الثفافية التي دأبت اإلمارات عمى تفعيميا والتي تستقطب األعمال المسرحية العربية لتصنع حدثاً 

وينظم عمل  ،باإلماراتي حينما يرعى تمك التجار ،  ولعل المسرح اإلمارات تحت مسمى أيام الشارقة المسرحية

وال ريب في أن عرفنا بو الخواجة في قولو) يُ  إنما ينطمق من وعي ثقافي وحضاري التنافس النقدي الجاد واليادف

المسرحي اإلماراتي أشرع النوافذ عمى المسرح العربي والمسرح الغربي واىتم بالتجارب المسرحية النوعية 

ابو مجموعة تجارب معيارية من غير معرفة بالواقع؛ فإنو قدم في كت وألن الخواجة ال ُيصدر أحكاماً  (2)(والميمة

 كان تعمق األمر بالنص أو باإلخراج. ءإماراتية رائدة في المسرح سوا

في كتابو عن أيام الشارقة، إنما يدلنا عمى روح النقد في رؤيتو المسرحية  ىاماً  سردياً  إيالء الخواجة فضاءً إن 

ون لمتنافس يالمسرحي وفي متقيأو فضاء ي لممسرح العربي، تمك األيام مسرحاً  العربية بصفة عامة والتي تجعل من

ولمخواجة  وبموة أفكار تسعى لمنيوض بالمسرح العربي في ظل حداثة قوية وعالم جديد. وتبادل االىتمام والتثاقف

لفعاليات كثيرة في حركية المسرح  ومؤسساً  نشطاً  مساىماً  فعاالً  بال شك حضور فّعال في المسرح اإلماراتي قارئاً 

 ي.اإلمارات

 مهمات المسرح العشر .7

فيي تمثل م ميمات المسرح كما ىي في آخر مقالنا عن كتاب الخواجة ) أسئمة المسرح المعاصر( نريد أن نقدّ  

 ، والميمات اختصارا ىي:يةافر بحق خالصة القول عن الخواجة ورؤيتو لممسرح العربي رؤية استش

 الجدة والتجديد   .1
 أن يكون صاحب رسالة في التوعية وتحريك النبض وطرح أسئمة الحياة.  .2
 االبتعاد عن السذاجة والخطابية والبدائية والال فن.  .3
 اعتماد المسرح الجوىر .4
 مخاطبة عقل اإلنسان وقمبو والبحث عن تناغميما.  .5
 العمل عمى تأصيل المسرح العربي  .6
 الحقيقي والتطوير الصادق والرسالة العميقةاالىتمام بالفني والجمالي في إطار التأسيس  .7
محاكاة المسارح العالمية دون المساس بالتأصيل والشخصية االعتبارية المستقمة. بقوة في خضم ما ىو  .8

 سائد عمى الساحة الفنيةً. ومنافساً 
  أن يكون حاضراً  .9
  (2).أن يحترم المتمقي بما يعرض عميو .10
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 خاتمة

 المسرح يمكننا تقرير بعض النتائجسئمة أفي ختام  قراءتنا لكتاب 

 .الكتاب عبارة عن نصوص مكثفة لو شرحت لستوعبتيا مساحات سردية أوسع بكثير 

 .تنوع الموضوعات بين نظري وتطبيقي زاد من ثراء الحديث عن المسرح العربي 

  ًلمنظرية  حرفياً  الجانب النظري من الكتاب استوعب تجارب شخصية مّيزت أسموب الكاتب، فمم تكن نقال

 بقدر ما كانت انعكاسا لفيم واستيعاب الرؤية المؤسسة لممسرح عند الغرب وعند العرب.

  األدوات النقدية الالزمة لمنقد المسرحي والتي ميزىا تزوده بمبادئ لم يحد عنيا وفي  يمتمك الخواجة

 ح العربي.لممسر  لممجتمع العربي وبالتالي مجمميا أخالقية تراعي القيم الدينية والثقافية

  قراءة التجارب المسرحية المصرية والشامية واإلماراتية، كانت موضوعية أتت عمى النقائص

 واإليجابيات.

  ،نوعية األسئمة التي يطرحيا الخواجة تنتمي لألسئمة الفمسفية التي تنطمق من قراءة المسرح العربي

سئمة تضع القارئ في صورة عميقة أمام ونقول ىنا إن اإلجابة عنيا استشرافية لمستقبل المسرح، ألنيا أ

 أمام البحث عن أدوات تطويره بما يناىض بو العالمية. واقع المسرح وبالتالي

 عــــــــــمراج 

1. http://deek.yoo7.com/t119-topic 2010 /14/2ذاتية لمدكتور ىيثم يحي الخواجة السيرة ال     

   م . 2016أسئمة المسرح المعاصر، زارة الثقافة وتنمية المعرفة، اإلمارات العربية المتحدة، . 2
 .  2018فبراير   15037غسان الفي طعمة،  يومية العروبة، عدد   . 3

 http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/223288   
.4  Michel Tozzi, Les questions philosophiques 

http://www.philo5.com/Penser%20par%20soi-
meme/Les%20questions%20philosophiques.htm#_02  

ىيثم الخواجة يتقصى مالمح الدراما في التراث الشعبي اإلماراتي، جريدة االتحاد ، اإلمارات  شييرة أحمد،   . 5
15- 4- 2010 

llhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=21188&y=2010&article=fu 
 

http://deek.yoo7.com/t119-topic
http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/223288
http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/223288
http://www.philo5.com/Penser%20par%20soi-meme/Les%20questions%20philosophiques.htm#_02
http://www.philo5.com/Penser%20par%20soi-meme/Les%20questions%20philosophiques.htm#_02
http://www.alittihad.ae/details.php?id=21188&y=2010&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=21188&y=2010&article=full
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 التداخل األجناسي وتحوالتهدالالت إنشائية ل مقاربة  في الرواية اإلماراتية (الرسائلي)شعرية 
In the UAE novel، the poetry of the apostles is a structural approach to 

the connotations and transformations of foreign interference 

 

 فهد إبراهيم سعد البكر*د. 
 ملخص

تقوم الدراسة على االهتمام باألدب الرسائلي يف تداخله 

حيث  ،مع الرواية العربية من خالل األمنوذج اإلمارايت

مث  ،الدراسة بتمهيد حول مفهوم الشعرية الرسائلية تبدأ

تدلف الدراسة إىل التعرف على مستويات التفاعل 

كما يف ادلستوى ،األجناسي ودرجاته بني الرسالة والرواية

مث تتجه الدراسة بعد  ، والكلي ، والنصفي ، اجلزئي

ذلك إىل رصد التحوالت اليت حيدثها االستعمال 

أو الطابع  ، الرسائلي, وذلك من خالل الطابع الرتاثي

مث تسعى ،  أو الطابع اإللكرتوين احلديث ، العصري

الدراسة أخريا إىل دراسة بعض أساليب اخلطاب  

مث  ، مث خامتة الدراسة ،واحلوار ،والسرد ، كالوصف

 مبصادرها ومراجعها قائمة

___________ 
جلائزة  43البحث الفائز بادلركز الثاين يف جمال النقد االديب بادلسابقة ال [

 ]راشد بن محيد للثقافة والعلوم
كلية اآلداب   ،ة العربيةقسم اللغ ،أستاذ األدب والنقد ادلساعد *

 ادلملكة العربية السعودية- جامعة حائل،والفنون
 

 
 
 

*DR. FAHAD EBRAHEEM  SAAD ALBAKAR 

 

ABSTRACT 

The study is based on the 

interest in the literature of 

correspondences and its 

interference with the Arabic Novel 

in line with the Emirati Model. 

The study begins with an 

introduction about concepts of 

aesthetic in correspondence. Then, 

it identifies the interaction of 

literary genres and its levels 

between correspondence and 

novel, in in all patterns. The study 

then tends to monitor the 

transformations caused by the use 

of correspondence, through the 

old, modern and new electronic 

means of communication. Finally, 

it seeks to study some styles of 

discourse, such as description, 

narration, and dialogue followed 

by the conclusion of the study,and 

a bibliography at the end. 
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* Assistant Professor of Literature and Criticism، 

Department of Arabic Language، Faculty of Arts، Ha'il 
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 مقدمة

ككنو يؤصؿ لظاىرة نقدية ميمة في تداخؿ مف  يكتسب ىذا المكضكع أىميتو:  ، وأسباب اختيارهأىمية الموضوع
 ،تتكاصؿ فيما بينيا ناقديف؛ فاألجناس األدبيةقميمة االىتماـ مف قبؿ الدارسيف كال )األجناس األدبية( كىي مسألةه 

كمف أكضح األمثمة عمى ذلؾ ما يحدث لمركاية العربية مف تفاعالت  ،ر داخؿ الجنس األدبي الكاحداك كتتح
 .ما زاؿ أكثر الباحثيف ال يتعرضكف ليا إال ًلمامان  ،ممحكظةأجناسية 

ثاـ عف تمؾ الشعرية التي يجمبيا ىذا المكف مف التفاعؿ ألف نبحث عف أنمكذج فريد يميط الم قكيان  كاف ذلؾ دافعان 
بكصفيا كاحدة مف  -كبدت لنا )الركاية اإلماراتية(  ،كالخميجية خصكصان  ،األجناسي داخؿ الركاية العربية عمكمان 

 ان بٌين )الجنس األدبي الرسائمي( يمكف النيكض مف خاللو بأدبية الركاية؛ فكاف أثر مثاالن  -أىـ الركايات الخميجية 
حدا  كقد ،الراكيةعمى عمـك خطاب  -ال شؾ ب -كىك ما ينعكس  ، معالـ شتى مف شعرية الخطاب في استجالء

 .)الشعرية الرسائمية( في الركاية اإلماراتيةإلى معرفة قيمة ىذا األمر بنا 

كتنٌكع متغيراتيا مف  ،قد تمٌيز الجنس الرسائمي بقدرتو عمى كشؼ تحكؿ الركاية اإلماراتية كتطكر استعماالتيال
 ،يبرز مف أىمية المكضكع دافعان  - أيضان  -الركاية البدائية )التقميدية( إلى الركاية المتطكرة )الجديدة( فكاف ىذا 

       .الدراسة ا ليذهعنكانالختياره  ككاف ىذا السبب كافيان  ،كيعمي مف قيمتو

 أىداف الموضوع

 التعرؼ عمى شكؿ مف أشكاؿ التفاعؿ األجناسي داخؿ الركاية اإلماراتية.  .1
 الكشؼ عف شعرية الجنس الرسائمي في الركاية اإلماراتية.  .2
ة يكالركاية مف ج ،الرسائمي في الركاية اإلماراتية الذم ينيض بشعرية الرسالة مف جيةرصد التحكؿ   .3

  .   أخرل

 الدراسات السابقة

األستاذ الدكتكر صالح بف رمضاف مف أكائؿ مف حفركا في شعرية الرسائؿ في مؤلفو )الرسائؿ التكنسي يعد 
كىك ما  ،يقرأ الرسائؿ القديمة مف زاكية شعرية إذ اىتـ بمشركعو  (1)األدبية كدكرىا في تطكير النثر العربي القديـ(

عنكانو أنو ال يتجاكز حدكد األدب  غير أنو يتضح مف ،يفيدنا في القيمة الشعرية لمرسائؿ التي نحف بصددىا
 ،كىك الركاية ،كىك عمى خالؼ ما سنتكجو إليو في دراستنا ىذه التي ستعتمد عمى جنس أدبي نثرم حديث ،القديـ

 خرج عف الركاية اإلماراتية.حيث لف ت ،ىذا الجنس كما تيتـ دراستنا ب )أقممة(
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لكنيا في  ،لفتة يسيرة إلى عتبة الرسائؿ داخؿ الركاية العربية (2)كلمحنا في كتاب )جماليات التشكيؿ الركائي(
لمكاتب السكرم  (3)كىك ركاية )مدارات الشرؽ( ،زت عمى جانب )العتبات( كفؽ أنمكذج عربي كاحدركٌ لفتة الحقيقة 

    كىذا ال عالقة لو بشعرية )الرسائمي( في الركاية اإلماراتية التي ىي مدار اىتمامنا.  ،نبيؿ سميماف

لمكاتبة المبنانية حناف  (5)إلى ركاية )بريد بيركت( (4)كتطرؽ د. عبد اهلل أبك ىيؼ في كتابو )الجنس الحائر(
)الرسائمي( في  شعريةلكنو لـ يتكغؿ في أغكار  ،كايتياإلى استعماليا الخاصية الرسائمية في ر  منكىان  ،الشيخ

 لمركاية اإلماراتية.إضافة إلى أنو لـ يتعرض في دراستو ىذه  ،كتحكالتو ،استعماالتو

ف يممنا نحك الدراسات النقدية لمركاية اإلماراتية حسب  -فإنني  ،أك غيرىـ ،تيكفسكاء تمؾ التي قاـ بيا اإلمارا ،كا 
أك فصيؿ دكف ت كسأعرض ليا عرضان  ،لـ أتكافر إال عمى عناكيف ال عالقة ليا بمكضكعي -جيدم المتكاضع 

صراع األجياؿ في ) :دراسات نقدية تناكلت الركاية اإلماراتية مف قبيؿ - مثالن  -فيناؾ  ،تكثيؽ حتى ال أثقؿ المتف
 - الركاية أنمكذجان  ،أركيكلكجيا السرديات النسكية اإلماراتية -الجسد في الركاية اإلماراتية  -الركاية اإلماراتية 
صكرة اآلخر في الركاية  -صكرة المرأة في الركاية اإلماراتية  -كسؤاؿ التجربة النسكية  ،الركاية اإلماراتية

قراءات سيميائية في الركاية اإلماراتية  ،شعرية المؤدل السردم -تعريؼ كنقد  ،الركاية اإلماراتية -اإلماراتية 
مقاربة  ،التعالؽ مع السيرة الذاتية -تي االستراتيجيات الداللية في الخطاب السردم اإلمارا -كالخميجية كالعربية 

تمثيالت المرأة في  -قراءة في جماليات المكاف في الركاية اإلماراتية  ،تحكالت الرمؿ -في الركاية اإلماراتية 
الجذر  -الرمز كالداللة في القصة كالركاية اإلماراتية  -قراءات في ىكية المتخيؿ اإلبداعي  ،الركاية اإلماراتية

قراءة في الخطاب  ،صكرة النكخذة في الركاية اإلماراتية الحديثة -مقارنة نقدية في الركاية اإلماراتية  ،كاليكية
 السردم(.

ىا عف مكضكع دراستنا الذم سيبحث في األكجو الشعرية لتكظيؼ جنس كيتضح مف خالؿ ىذه العناكيف بعد
 الرسائؿ األدبية داخؿ الركاية اإلماراتية.

 منيج الدراسة

كمف ىنا فإننا سكؼ  ،في أكثر الجكانبيتضح مف خالؿ عنكاف دراستنا ىذه االىتماـ بالمنيج الشعرم )اإلنشائي( 
 تزفيتاف تكدكرؼ  -)ميخائيؿ باختيف  أمثاؿ: نعتمد عمى بعض األفكار النقدية التي انطمؽ منيا اإلنشائيكف
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العالقات  ككذلؾ )المتخممة( رية األجناسكغيرىـ ..( في دراستيـ لحكا -جيرار جينيت  -جكليا كريستيفا 
التي كتبيا االعتماد عمى أىـ المؤلفات النقدية كسيككف ذلؾ مف خالؿ  ،في الركاية ككظائفيا ،كأدكارىا ،الرسائمية
 .أكلئؾ

 تبويب البحث

 ،كمنيجو ،كالدراسات السابقة حكلو ،كأىدافو ،كسبب اختياره ،تبٌيف أىمية المكضكع يقـك ىذا البحث عمى مقدمةس
مبحث أكؿ عف الركاية اإلماراتية كمستكيات التفاعؿ  ثـ ،الرسائمية تمييد حكؿ مفيكـ الشعريةثـ  ،كتبكيبو

فمبحثو ثالث عف الركاية  ،فمبحثو ثافو عف الركاية اإلماراتية كتحكالت االستعماؿ الرسائمي ،األجناسي مع الرسالة
  كقائمة بمصادره كمراجعو.  ،ة البحثثـ خاتم ،اإلماراتية كأساليب الخطاب الرسائمي

 في معنى الشعرية الرسائمية

)الشعر( بػمتكسمة  ،شتى طرقان  تسمؾي  أخذتٍ  لكنيا حديثان إلى )الشعر(  كدالالتياتشير الشعرية في أكضح معانييا 
 جمالن  كنحف نسمع كثيران  ،أك شاعرم ،عجبكا بشيء قالكا عنو: شعرملمتزٌيف كالتأنؽ؛ كلذلؾ فإنيـ إذا أي  بكصفو رمزان 

أك يقيمكف  ،ينسبكف الجماؿ إلى الشعر ،أجكاء شاعرية ..( كىكذا -لكحة شعرية  -مف قبيؿ: )منظر شاعرم 
ماؿ عالقاتو   ،إذا زادت أدبيتيا ،قالكا عف المغة الجميمة -في نظرم  -كمف ىنا  ،كصالت ،بينو كبيف الجى

مف باب  فاستعممكا ىذا الكصؼ (6)بنية شعرية( -ة شعرية رسال - لغة شعرية -)صكرة شعرية كجماليتيا: 
 .التحسيفتجميؿ ك ال

حيف في تنظيره ليا  أحد الباحثيف ما ذكره)مف الشعر إلى الشعرية أك الشاعرية( كيترجـ ىذا التحكؿ في المعنى 
لو معاييره الخاصة المتعارؼ  ،مف الكتابة ميعىٌينان  :" إذا كانت كممة )شعر( قد عىنىٍت لعصكرو طكيمة نمطان قاؿ

ٍت المصطمح الجامع الذم Poeticsكفي مقدمتيا الكزف كالقافية؛ فإف كممة )شعرية( أك )شاعرية( ) ،عمييا ( أىٍضحى
ما يحيؿ  كيعنكف بيا )األدبية( بػػػ أيضان  اإلنشائيكف لذلؾ يصفيا (7)يصؼ المغة األدبية في النثر كالشعر معا"

 ،بؿ األدبية ،كال األدب ،أكثرىـ عمى أنو "ليس غرض الشعرية ىك األثر األدبي دأب كقد ،النٌص إلى نصٍّ أدبي
 . (8)أم ما يجعؿ النص نصا أدبيا"

بشكؿ الشعرية معنى  -تحرير ىذه السطكر الذم تكفي مع  -تكدكركؼ( كيجمي البمغارم الفرنسي )تزفيتاف    
فما تستنطقو ىك  ،حيف ذىب إلى أنو "ليس العمؿ األدبي في حد ذاتو ىك مكضكع الشعرية ،أدؽ كأكسع

 

 
 

______________ 
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 ،كاف فيك ييتـ بخصائص الخطاب كسماتو أيان  (9)خصائص ىذا الخطاب النكعي الذم ىك الخطاب األدبي"
كلدل أكثر  ،لديوالشعرية كعمادىا  كىذا ىك أٌس  ،أدبيان  إلى أف يرتقي؛ فيصبح نصان  عاديان  ليحيمو مف ككنو نصان 

 .درجكا عمى نيجو اإلنشائييف ممف

؛ فقد عٌد أكثر (*10)أك غيرىما ،أك المعنى ،كلئف كاف لمشعرية ألكانيا كأنكاعيا التي يتكجو بعضيا إلى الشكؿ
حيث أطمؽ  ،ألدبية أحد ىذه األلكاف كاألنكاعمسألة التداخؿ بيف األجناس ا -كبخاصة الغربييف  - اإلنشائييف

كذكر منيا الرسالة؛  ،الذم يشير إلى تداخؿ األجناس (11))المتخممة( الركسي )ميخائيؿ باختيف( مصطمح األجناس
  كتدخؿ في أحنائيا. ،نيا تتخمؿ أكثر األجناسأل

 ،كالمذكرات ،كتتشابو مع اليكميات ،كالسيرة ،كالركاية ،الرسالة ال تنفؾ تدخؿ عمى القصة مف ذلؾ ألفينا قان انطال
كيغمب بعضيا اآلخر في السيطرة  ،فصرنا أماـ أجناس أدبية تتصارع ،؛ حتى تطٌكرت حدة التداخؿكأدب الرحمة

أدل إلى عدـ  -إف صح التعبير أك االمتزاج  -كىذا النكع مف الخمط  ،ؾ بزماموكاإلمسا ،عمى ىكية النص
الذاتية؛ فنشأت عمى غرار ىذا االنصيار األجناسي كالسيرة  ،بيف الركاية -عمى سبيؿ المثاؿ  -كضكح الرؤية 

إلى أف ظيرت )الركاية السيرذاتية( أك )الركاية  ،كالركاية ،ح بيف كتابة السيرةراكً كثير مف األعماؿ اإلبداعية التي تي 
 السيرية(.

مستكيات ذلؾ  كتنكعت ،كاية المتأثرة بالرسالةظيرت الر  ،الذم بمغ ذركتو يكعمى نحكو مف ىذا التفاعؿ األجناس
كىك أمر ممحكظ بيف  ،عمى أنيا جزء مف التالقح األجناسي داخؿ النص الكاحد الرسائؿى  فاستعممت الركايةي  ،التأثر

جناس األدبية؛ أك لنقؿ متفكقا عمى بعض األ ،غير أف الرسائؿ كاف حضكرىا طاغيا ،جممة مف األجناس األدبية
بؿ ربما جاءت في  ،أك االستعراض ،عمى سبيؿ االستشياد ،في الركاية عابران  ذلؾ أف الرسالة قد ال تككف جنسان 

 مف الركاية. كبيران  كحينئذ تأخذ حيزان  ،أك أكثر ،أك فصميف ،فصؿ كامؿ

كالحؽ أف بعض  ،بيا كمتكسمة تسمحةن يجعؿ الركاية م ،فكؽ الرسالة عمى الركاية إذا قامت عمى أساس سردمكتت
 يا كشخصيات ،أصميا عمى مثؿ ىذا األساس؛ فاعتمدت الركاية في أىـ أحداثيا الركايات العربية ربما قامت في

 

__________________ 
ة *ذكر بعضيـ مف تمؾ الشعريات مثال: شعرية البالغة، شعرية الصياغة، شعرية المعنى، شعرية الماىية، شعرية الكجكد، شعرية التخييؿ، شعري

 البنية العركضية، شعرية الغمكض، كغيرىا.الكزف، شعرية 
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 ،لطو حسيف (12): )أديب(لعؿ مف بينيا مثالن  ،كقد حدث ىذا في كثير مف النماذج العربية ،عمى ما تكرده الرسائؿ
 ،فحسب عابران  مف الرسائؿ التي ال يمكف أف تككف نصان  لعبده خاؿ؛ إذ نجد فييما كثيران  (13)ك )مدف تأكؿ العشب(

نما ىي نصكص رسائمية بالغة التأثير مف الناحية السردية لبنية الحكاية.  كا 

فخرجت الركاية في معظميا في ثكب  ،كليذا ربما بمغت الرسالة في تأثيرىا عمى بنية الركاية درجة قصكل
كمف خالؿ ذلؾ تككف الرسائؿ ىي  ،كالشخصيات ،ؿ يكتبيا البطؿأك مجمكع رسائ ،ككأنيا رسالة كاحدة ،رسائمي

كيعرؼ ىذا التفاعؿ األكبر بيف الركاية كالرسالة ب )الركاية  ،كالخطابية ،ف الركاية: الحكائيةالمتحكمة في قكاني
كالركاية التاريخية  *مية( التي ىي جنس ركائي عربي تزامف مع ظيكر األجناس الركائية العربية األخرلالرسائ
ف كانت نشأتو في األدب الغربي ،مثال  أقدـ كأسبؽ. كا 

كىنا عمينا أف نطرح التساؤؿ الذم طرحو )تكدكركؼ( في دراستو لركاية )العالقات الخطرة( فنقكؿ: لماذا الرسائؿ؟ 
ف الرسالة لـ تعد كلإلجابة عمى ذلؾ نقكؿ: إ (19)كما حاجة الركاية ألف تكتب بكاسطة الرسائؿ؟ كما كظيفتيا؟

كباتت تتعمؽ في  ،أضحت متعددة االستعماالت بؿ ،كالتأنؽ فييا ،كتزيينيا ،جنسا يطٌعـ الركاية بتدبيج النصكص
ال تجعؿ منيا الكظيفة الكحيدة لشكؿ  - عمى حد رأم تكدكركؼ -صمب العمؿ الحكائي؛ فيي في الركاية 

ي كذلؾ إذا كانت متعاقبة ال تيستخدـ كى ،تمرارية السردح انقطاعا في اسبؿ ىي كحدة منغمقة تتي ،المكاتبات
 . (14)بؿ إلقامة نكع مف التقابؿ أيضا ،لتأخير الحدث فحسب

التي ال تجعؿ مف الرسائؿ ضمف الركاية  ،إف الشعرية الرسائمية التي نتصدل ليا ىنا ىي تمؾ الشعرية األجناسية
 ان عدفي قكانيف الركاية؛ ىذا باإلضافة إلى أنيا تمنح النص بي  أحيانان  كمتحكمان  ،بؿ أصيالن  ،كحسب دخيالن  جنسان 
كصفتو )جكليا كريتسيفا( في بعض األعماؿ الركائية الرسائمية بأنو "فسيفساء ال متجانسة مف  جماليان 

 أم مجمكع ،بؿ جامع النص ،النص ىك مكضكع الشعرية)جيرار جينيت(  ليذا لـ يجعؿك  (20)النصكص"

 ،كذكر مف بيف ذلؾ: أصناؼ الخطابات ،المتعالية التي ينتمي إلييا كؿ نص عمى حدة الخصائص العامة أك 
 .(21)كاألجناس األدبية ،كصيغ التعبير

 

_________________ 

 

ـ، ثـ 1936يرل الباحث أف ركاية )إبريسـ أك غراـ حائر( لمحمد عبد الحميـ عبد اهلل، ىي أكؿ ركاية عربية رسائمية، حيث أبدعيا الكاتب في عاـ
ـ، ك)مأتـ الكركد( لسميرة خاشقجي 1958عاـ تتابعت الركايات الرسائمية األخرل بعد ذلؾ أمثاؿ: )شيء في صدرم( إلحساف عبد القدكس 

المراجع  ـ، كغيرىا. ينظر1987ـ ، ك)رسالة في الصبابة كالكجد( لجماؿ الغيطاني عاـ 1984ـ، ك)جزء مف حمـ( لعبد اهلل الجفرم عاـ1974عاـ
 14،15،16،17،18رقـ:
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ىذه المستكيات ىي التي تتضح معيا درجة الشعرية  ،إذف ثمة مستكيات لمكضكع التداخؿ بيف الركاية كالرسالة
 كتمؾ الرسائؿ المتحكمة في  ،في الركاية ربما ال يككف تأثيرىا بالغان  ،أك الثالثة ،أك الرسالتاف ،فالرسالة ،كقكتيا

كالشخصيات )ركاية رسائمية( كىذا ما أكده )تكدكركؼ(  ،أك تمؾ الرسالة الطكيمة المميئة باألحداث ،زماـ الحكاية
لكف ىذه الرسائؿ ال  ،كجكد ليا خارج الرسائؿكال  ،في قكلو: "إف رسائؿ )العالقات الخطرة( ىي الركاية ذاتيا

كمعناىا  ،كذلؾ ىك دكر الرسائؿ األخير ،بؿ حكاية الركاية ذاتيا ،تركم الحكاية المكجكدة داخؿ الركاية فحسب
 .(19)األقصى"

إذ لربما قامت  ،بؿ درجة تأثيرىا ،أك قمتيا ،ف قكة التحكـ في الركاية ليس كثرة الرسائؿعمى أف المعيار الذم يبيٌ 
أك مجمكع  ،كربما قامت رسالة طكيمة ،رسالة كاحدة بتأثير بالغ يشبو )الكمض( أك )االنفجار( داخؿ بنية الحكاية

مف صعد  ،رسائؿ بعممية التكاصؿ ال أكثر؛ كلذلؾ فإف الشعرية الرسائمية تتجمى في قكة أثر الرسالة داخؿ الركاية
 كغيرىا. ،كرقمية ،كتمفظية ،كسردية ،ائيةكحك ،كدرامية ،كفنية ،مختمفة: لغكية

فشيدنا مستكيات متباينة مف  ،بيذا التنكع كالتفاعؿ األجناسي بيف الركاية كالرسالة الركاية اإلماراتيةكلقد حظيت 
داعمة فييا  كأثبتت الركاية اإلماراتية تميزىا بيف أخكاتيا العربيات مف ىذا الباب؛ فجاءت الرسالة ،التداخؿ بينيما

مف خالؿ ذلؾ عف آثارىا  كاشفةك  ،ككظائفيا ،كتحٌكالت استعماالتيا ،كتنكع أدكاتيا ،مبيِّنىةن درجات تفاعميا ،مركايةل
ف كاف  ،كالحكار ،كالكصؼ ،كأساليب القص: السرد ،مف حيث األثر الرسائمي عمى الزمف ،بنية الخطاب في كا 

ي بنية أـ ف ،كالشخصيات ،كاألحداث ،سكاء أكانت في بنية الحكاية ،أثر الرسالة يبدك في مكاضع كثيرة ميمة
 كالتبئير. ،كالزمف ،الخطاب

طمح إلى أف يككف مف األبكاب األكلى التي تنفتح عمى دراسة شعرية )الرسائمي( في الركاية نا في ىذا البحث نإن
؛ لذا يصعب كتطبيقان  تنظيران  ،ضكع كيذااإلماراتية؛ كعميو فإف االىتماـ سينصب عمى النقاط الجكىرية األكلى لمك 

كحسبنا إثارة األكلى كاألجدل ذم الصمة بالشعرية  ،أف نأتي عمى كؿ اآلثار الرسائمية داخؿ الركاية اإلماراتية
تمؾ التي باتت  ،تكاضع إلى الكشؼ عنو مف خالؿ أكثر القكانيف كأىمياىذا البحث الم ىك ما يتطمعك  ،الرسائمية

 .عالمة فارقة في األدب الركائي اإلماراتي

ربما كاف مف مكركر القكؿ  ،كنماذجيا ،كمراحؿ تطكرىا ،كبداياتيا ،اية اإلماراتيةك كألف الحديث عف نشأة الر 
ف كاف الحديث عف النشأة ميمان  (22)مف الباحثيف قد كفانا ذلؾ ذلؾ أف كثيران  ،كمعاره؛ فقد ضربنا عنو صفحان  لنا  كا 

غير أف تعرضنا لبعض  ،كبخاصة عند الحديث عف الركاية الرسائمية التي نحف بصددىا ،في بعض األحياف
  .كافيان  ربما كافكسياقو  ىذا البحثضمف  النماذج

  ،ؾ بحجة عمرىا القصيركلئف حاكؿ بعض الباحثيف تنحية الركاية اإلماراتية عف خط الركاية الجديدة؛ مسكغيف ذل
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 ما  فقد ظير لي (*23)كعدـ كجكد خصائص أسمكبية مميزة ،نتاج الركائي المتتابع ألعماؿ كاتب كاحدكشيٌح اإل

الذم يسمط الضكء عمى  ،كالتأكيد عميو في ىذا البحث المتكاضع ،كىك ما سأحاكؿ إثباتو ،يخالؼ ىذا التصكر
كىك ما يجعؿ  ،التي تكاكب اإلبداع الركائي الجديد ،كالتقانات الحديثة ،كالسمات الشعرية ،الخصائص الحكارية

 يحتاج إلى إعادة نظر.  الحكـ عمى الركاية اإلماراتية بأنيا في مجمميا ليست ركاية جديدة أمران 

كعميو فإف الحديث عف أجناسية الرسائؿ كشعريتيا ضمف المنجز الركائي اإلماراتي ال يمكف أف يعبر بحاؿ عف 
كلكنو في الحقيقة قد يستمد مف بعض  ،فحسب ،أك كاقعية ،أك ركمانسية ،أك تقميدية ،سيكيةأك كال ،ركاية تاريخية
عمى أف شعرية )الرسائمي( التي تمقي بظالليا عمى  ،كغيره مف األعماؿ الركائية العربية األخرل ىذه الكجكه

كىك ما يجعمنا  ،كاية اإلماراتيةمف مالمح تطكر الر  كاضحان  باتت مممحان  ،اإلبداع الركائي اإلماراتي بشكؿ ممحكظ
 كمف ىنا فإف ،كبخاصة النماذج المتأخرة ،ياإلى بساط الركاية الجديدة في كثير مف نماذج - أحيانان  -نسحبيا 

كاألجناس  ،ىك أف نجعؿ الركاية اإلماراتية في مرتبة كسطى بيف الركاية الجديدة -في نظرم  -الحكـ األنصؼ 
الفنية كىي في الكقت ذاتو ال تخمك مف تمثيؿ بعض السمات  ،مميئة بالتجديد كالتطكير ؛ ذلؾ أنياالركائية األخرل

 . األجناس الركائية األخرل رفت فيالتي عي 

 الرواية اإلماراتية ومستويات التفاعل الرسائمي

كنمقي  ،كنٌيؼ كىي )شاىندة( لراشد النعيمي التي كيتبٍت قبؿ أربعة عقكدو  ،إلى أكؿ ركاية إماراتية حيف نعكد تاريخيان 
نماذج عديدة تنكع فييا حضكر  فإننا أماـ إلى كقتنا ىذا عمى الركايات اإلماراتية منذ تمؾ )اليتيمة( نظرة مكجزة

كركاية تضـ  ،أك ثالثة ،أك رسالتيف ،ما بيف ركاية تضـ رسالة ،دالالتو كتعددت ،كتباينت أشكالو ،الرسائؿ
إلى أف نصؿ إلى الركاية الرسائمية  ،كركاية تقـك في مجمميا عمى الرسائؿ ،رسائمية أك فصكالن  ،مجمكعة رسائؿ

في درجات التفاعؿ الرسائمي مع  نحاكؿ التدرجسعمى ضكء ذلؾ ك  ،ؿ األجناسيالتي ىي ذركة التفاع ،اإلماراتية
 لممستكيات اآلتية: دىا كفقان حيث رصدنا تصاع ،الركاية اإلماراتية

 المستكل الجزئي . 1

في الركاية  أف نجدأك  ،كأف تككف الرسالة كاحدة فقط ،ترد فيو الرسالة ضمف الركاية عمى نحك محدكدكىك الذم 
ال  ،طفيفان  ىاتأثير  أك يككف ،ؿ تأثير عمى الركايةكال يككف ليذه الرسائ ،عمى حد أقصى أك ثالثة ،رسالتيف الكاحدة

 كال تحكمو في نظاـ الركاية. ،كال ينبئ عف تفكؽ الجنس الدخيؿ ،نظاـ الركاية يكاد يؤثر عمى

 
__________ 

د العربي, ينظر رأم الباحثتيف: فاطمة البريكي, كفاطمة خميفة حكؿ ىذه المسألة في: الركاية الخميجية الجديدة, كقائع ممتقى الشارقة التاسع لمسر  *
 64 – 61ـ, ص2013, دائرة الثقافة كاإلعالـ, الشارقة, اإلمارات العربية المتحدة, 1مجمكعة مف الباحثيف, إعداد: عبد الفتاح صبرم, ط/
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كرد بنصيا كال تي  ،أك معناىا ،في لفظيا رى حك  بمعنى أف يي  ،ستكل أف تككف الرسالة تسريدان كأدنى درجات ىذا الم

الذم نعنيو ىنا ذلؾ المرتبط بإضفاء صبغة سردية عمى الخطاب التسريد ليس ك  ،أك المؤل ؼ ،األصمي المقتبس
يتصؿ بكجو مف كجكه التفاعؿ بيف  ،"في مجاؿ البحث اإلنشائي معنى آخر ىكبؿ  ،المسٌرد أك المركم

 صيغيان  سٌماه تحكيران  ،في ضربو مف النقؿ الشكمي الخالصلنصكص؛ فقد أدرج )جكنات( التسريد ا
(transmodalisation"كيعني تبيديؿ صيغة نص أصمي بأخرل في نص الحؽ )(24). 

أك يختزؿ  ،أك يشير إلى معناىا ،الرسالة ما يدؿ عمى استعماؿ اإلماراتية ىكفالتسريد الرسائمي في الركاية 
ما كجدناه  فمف ذلؾ مثالن  ،مف الركاية اإلمارتية في نماذج عديدة كىذا ممحكظ ،لنص الرسالة مكنيا دكف إيرادو مض

نا عثرنا عمى تسريد رسائمي لكن ،مطمقان  رسائميان  في ركاية )حمـ كزرقة البحر( ألمنيات سالـ؛ إذ لـ نجد فييا نصان 
أحٌمؽ؛ ألنيا  ،كتكتبي لي رسالة تشكرني عمى ىذه الكتابة؛ فأفرح ،عندما أكتبي شيئا مف ىذياناتي تحٌبو"في قكليا: 

    .(25)"؟كالبعد عف الضجيج ،كلشيكة العزلة ،غرب لماذا كؿ ما أكتبو مثير لمحزفككانت تست ،أحٌبت ما كتبتٍ 

لماذا كؿ  -ألنيا أحبت ما كتبت  - مف ىذياناتي ة )عندما أكتب شيئان كليست ميم ،رسائميةفالكتابة األكلى ليست 
كىي األىـ )كتكتبي لي رسالة  ،فذات عالقة بالرسالة)الرد أك الجكاب( ما أكتبو مثير لمحزف ..( أما الكتابة الثانية 

تبة بمعنى أف الكا ،فيي في الحقيقة كتابة تسريدية ،تشكرني عمى ىذه الكتابة ..( ىذه الكتابة عمى الكتابة لـ نرىا
اختزلت فييا الزمف المتكاتر )زمف كتابة الرسائؿ المرتبط بالكتابة األكلى( كىك ما يشير إلى أف ىناؾ مجمكعة مف 

كىك ليس مثار  ،كىذا مبحث )زمني إنشائي( بامتياز ،الرسائؿ مازالت تكتب بكصفيا رٌد فعؿ عمى الكتابة األكلى
غيره؛ كلذلؾ  مكضعان  عمى التسريد الرسائمي الذم لـ تشيد الركاية في مجمميا غير أنو يقـك دليالن  ،اشنا اآلفنق

   فيك يدؿ عمى )المستكل الجزئي األدنى( الذم يمكف أف نممسو في الركاية اإلماراتية.

عمى الركاية رغـ  بالغان  ثيران ؛ إذ قد نممح فيو تأكما في النص السابؽ عمى أف ىذا التسريد قد ال يككف عابران 
في  قد يككف جكىريان  في رصد حدث ميـ يسيـ ىذا التسريد كعندئذ ،كمف ثـ تزداد قيمتو كأىميتو ،محدكديتو
 لـ تمر بي في حياتي حادثة انتحار لشخصو  ": (سمطاف العميمي في ركايتو )غرفة كاحدة ال تكفي يقكؿ ،الركاية

طكيؿ  ،مف إحدل الدكؿ العربية ،في منتصؼ األربعينيات مف عمره ،في العمؿ كاف زميالن  ،أعرفو إال مرة كاحدة
لمشعر كاألدب العربي القديـ )...( إلى أف كصمنا خبر  كمحبان  ،كمثقفان  ،كبشكشان  ،كاف رزينان  ،نحيؿ الجسـ ،القامة

ًدمتي يكميا ،كفاتو في أحد األياـ في البريد )اإللكتركني( الداخمي في العمؿ قيؿ  ،الي عف سبب كفاتوكبسؤ  ،صي
 .(26)"كعجزه عف إعالة أسرتو ،تاركا خمفو رسالة يكشؼ فييا أف سبب انتحاره ىك كثرة ديكنو ،لي: إنو انتحر شنقان 

في  عبر البريد )اإللكتركني( كىذا قد يككف صادمان  النعيخبر  ير في مكضعيف أكليمافالتسريد الرسائمي ظ
كىك الذم جاءت فيو الرسالة أشبو  ،رابة كمفاجأةن ىك المكضع الثانيغير أف الحدث األكثر غ ،تسمسؿ األحداث

 ب انتحاره.يث ترؾ المنتحري رسالةن تكشؼ عف سبح ،ما تككف بالصاعقة
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 فمف ذلؾ أف ركاية ،كلكف دكف أف نجد ىناؾ رسائؿ حقيقية ،الرسائؿأىمية فقط إلى  كقد يككف التسريد مشيران 
 ،التسريدم الذم نستدؿ مف خاللو عمى أثر رسائمي لعمي أبك الريش لـ نعثر فييا إال عمى ىذا النص ـ()رماد الد

ال تغفؿ عف الرسائؿ؛ فيي السبيؿ الكحيد  ،الرسائؿ ،كضغط عمى يده بشدة ،صابر ناحية ماجد كالتفتى ": يقكؿ
 .(27)..." لإلبقاء عمى كصالنا

اكتفى ك  ،كأنيا الحؿ الكحيد لكصاؿ الشخصيتيف المتراسمتيف ،كسيمة تكاصميةفيك ينٌبو عمى أىمية الرسائؿ بكصفيا 
لى غزارتيا ،باإلشارة إلييا لى منزلتيا كمكانتيا ،كا    أمامنا. دكف أف نراىا حقيقة كلكف ،كا 

قد  الذماألعمى المستكل مرحمة كسطى بيف المستكل الجزئي األدنى )التسريد( ك  ،فكالرسالتا ،كتعد الرسالة الكاحدة
فمف ذلؾ  ،ككثيرة ىي الركايات اإلماراتية التي ال تخمك مف رسالة أك رسالتيف ،يتراكح بيف ثالث رسائؿ إلى خمس

كرقة  كجدتي  ،فتحتي الظرؼ "يقكؿ:  ،تمؾ الرسالة اليتيمة التي كردت في ركاية )مدف كنساء( لسعيد البادم مثالن 
 ،أكره لحظات الكداع ،المعذرة؛ لقد اضطررت إلى السفر دكف كداعؾ أرجك ،كتب عمييا التالي: صديقي العزيز

 ،كتمنياتي لؾ بالتكفيؽ ،غير أنني لف أتمكف مف البقاء )...( أتمنى أف تجد ما تبحث عنو ،لقد استمتعت برفقتؾ
  . (28)"انستازيا ،صديقتؾ المخمصة

فإنيا كذلؾ لـ تكف طكيمة في المتف؛ إذ لـ تتجاكز ثمانية  ،كعمى الرغـ مف أف ىذه الرسالة كحيدة في الركاية
 . أسطر تقريبان 

( كنماذج ىذا مف قبيؿ )المستكل الجزئي األعمى تقريبان  خمسو إلى  رسائؿى  المتضمنة لثالثكيمكف أف نعد الركاية 
لريـ الكمالي؛ إذ ما رصدناه مف رسائؿ في ركاية )سمطنة ىرمز( فمف ذلؾ  ،النكع في الركاية اإلماراتية كثيرة
التابع  ،إلى أمير خصب عمي بف معف الديف الزمكرم "منيا ىذه الرسالة مثال:  ،كجدنا فييا ثالث رسائؿ تقريبان 

سأدخؿ إلى خصب  ،أنا )الفكنسك دلبككيرؾ( فارس كقبطاف األسطكؿ البرتغالي العظيـ ،بإمارتو سمطنة ىرمز
 .(29)"أكامر سيدم جاللة الممؾ ... منفذان  سمميان 

يراد الرسالة ،يتفاكت بيف التسريد ،فمستكل تفاعؿ الرسائؿ مع الركاية أقمو أف يككف جزئيا  ،كالثالثة ،كالرسالتيف ،كا 
سياميا في صنع  ،تختمؼ مف ركاية إلى أخرل في نسبة فاعميتيا ـ ككنيا محدكدة التأثيرعمى أف الرسالة رغ كا 

 كرسـ التفاصيؿ. ،كتحديد الشخصيات ،األحداث

 نصفيالمستوى ال. 2 

( كذلؾ بأف نجد في يكنعني بيذا المستكل أف تأتي الرسائؿ في الركاية عمى نحك أكثر مف سابقو )المستكل الجزئ
أك فصؿ  ،رسائؿمجمكعة صفحات طكيمة مف أف نرل أك  ،أكثر مف خمس رسائؿ إلى عشر تقريبان الركاية 
 أك تمؾ المسٌردة. ،ذلؾ المستكل الرسائؿ بنصيا كيشمؿ ،وبأكممرسائمي 
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كقد تراكحت بيف  ،لـ تتجاكز الرسائؿ فييا عشرة نصكص تقريبان  ،ففي ركاية )الحب ال يكفي( لجميمة الحكسني
أف  بي: سمحتي لؾ يكمان " تركتي لو رسالةن نصية بعد أف جاءه رفضي عف طريؽ أ: تقكؿ مثالن  ،الرسالة كتسريدىا

 ،كجاء اليـك الذم عمٌي أنا أف أكمؿ القصة بخطي ،مف صفحاتي ان فقٌمبت سنين ،تسٌطر في دفترم كممات لـ أفيميا
 .  (30)كلك كنت حينيا كحدم"

ال تتجاكز  قد تنكعت أشكاؿ حضكر الرسالة في ىذه الركاية عمى المستكل النصفي ما بيف نصكص قصيرة جدان ك 
قمتي بالرٌد  "ىذا النص:  كمثمو أيضان  (30)"قررتي أف أبعثى رسالةن نصية: عفكا! مىف معي؟"مف قبيؿ:  ،كاحدان  سطران 

مع إشعار  ،في كممة كاحدة فقطترد  -أحيانا  -بؿ كجدنا الرسالة  (30)"عمى الرسالة: أنت شخص مغركر كأحمؽ
 . (30) "فإذا بيا كممة يتيمة: آسؼ ،فتحت الرسالة"كما في ىذا النص مثال:  ،بغرابة أف تككف كاحدةالراكم 

 ،في ىذه الركاية في غير مكضع تسريد الرسالة حاضران  -ضمف ىذا التنكع في المستكل النصفي  -كما نمحظ 
يطمب مني أف أتحدث  ،ألجد رسالة أخرل مف ناصر ،استيقظتي بعد نصؼ ساعة فقط "عمى غرار ىذا النص: 

مف ىك سمطاف؟ حتى أننا  ،شرح ليا بالتفصيؿ الممؿ ،ألمر ضركرم )...( ترؾ ليا رسالة مطٌكلة مع أختو معو
 .(30)"سيرنا طكاؿ الميؿ نضحؾ عمى ما قاـ بو ...

 كامالن  الة فصالن كذلؾ بأف تككف الرس ،في بضع كممات دأعمى مف ذلؾ الحضكر المحد سائميان ر  كقد نرل حضكران 
بثكب رسائمي كامؿ بدأتو الكاتبة بيذا  كرد الفصؿ األخير منيا ؛ إذكىك ما لمسناه في ىذه الركاية ،في الركاية
أنًت لسًت  ،لسًت كليدة المحظة ،عزيزتي راقصة )البالية( المزعجة"رسالتي لمزكف( حيث جاء في أكليا: العنكاف )

 يقينان  -كأعمـ  ،عنؾ رغمان  ،دكنؾ ،سكل أميرة أطٌمت مف الصندكؽ األسكد )...( عٌمميني أف أعيش بعيدة عنؾ
ف لـ تفعمي يا صديقتي ،كطكؿ صبرىـ ،رغـ كعكدىـ ،كما تخمكا ،أنؾ ستتخميف عني -مني  مف سيفعؿ فأنا  ،كا 

   .(30)"ذلؾ؛ فإلى المقاء

جعمت  ،ىذا الفصؿ بفصؿ أخير في صفحة كاحدة الكاتبةي  فتٍ ردى بؿ أى  ،يقارب سٌت صفحات كالرسالة أخذت حجمان 
كىي رسالة  ،أسدلتو الكاتبة لتنيي فصكؿ ركايتيا إلى دانة التي تبحث عف حب( ككأف ىذه الرسالة ستاران عنكانو )

كأس حياتؾ )...(  تعيشي معوكعميؾ أف تتعممي أف  ،كاحمميو ،خذيو": تقكؿ فييا مثالن  ،أشبو بالكصية األخيرة
أنقى مف قطرات مطر أفسدتيا مصانع الحياة  ،كاممئي كأسؾ بماء أنقى مف ماء السماء ،فال تسٌمميف مىف أحبؾ

 . (30)"كأنفاسيا

لكننا حاكلنا التطبيؽ  ،كالركايات اإلماراتية التي ترد عمى ىذا المستكل )النصفي( مف الحضكر الرسائمي ىي كثيرة
ال فنماذج ذلؾ المستكل في  ،عمى أنمكذج كاحد لكي نستطيع الحكـ عمى الحجـ المتكسط لحضكر الرسائؿ كا 

اهلل النعيمي كما في ىذه النصكص في ركاية )البانسيكف( لعبد  فقد رأيناه مثالن  ،الركايات اإلماراتية يعد مف الكثرة
أما اليـك  ،باألمس كنتي سعيدة بإنفاقؾ عمٌي؛ ألنو يعٌبر عف مسؤكليتؾ تجاىيكرسالة مكتكب فييا:  : "الرسائمية

كمنيا ىذا  ،قمت فييا: بعض األماكف تسكننا قبؿ أف نسكف فييا ،كتبتي عبارة مختصرة جدان  فال أشعر بذلؾ )...(
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عرفتي مف )ناتاشا(  ،كقرأت ما جاء فييا: صباح الخير ،)البانسيكف( )...( في طريقي إلى المطار فتحت الرسالة
كأعتذر عف التطفؿ كاإلزعاج  ،كحياة ىانئة ،)...( اسأؿ اهلل لؾ سفرا مريحا )البانسيكف( اليـكبأنؾ ستغادر 

  .(31)" تقٌبؿ تحياتي. سارة ،كاإلطالة

نما ىي  ،كليست بالكثيرة ،رسائمية ليست بالقميمة كما نجد في ركاية )القمب يقظاف( آلمنة المنصكرم نصكصان  كا 
مف تمؾ الرسائؿ الكاردة  كلعمنا نقتطؼ بعضان  )المستكل النصفي( ؛ لذلؾ رأينا إدراجيا ضمفان متكسط تمثؿ حجمان 

ىؿ تدرم أننا نحف معشر الرجاؿ نغبطكـ أييا العسكريكف! أنتـ  ،صديقي ـ.أ.س": فييا عمى ىذا النحك مثالن 
كؿ عاـ كأنت بخير يا  بعض الرجاؿ مدل العمر كمو )...( تعٌممكـ العسكرية في سنكات قميمة ما قد ال يتعممو

)...( الرسالة  لكنني عندما أكتب لؾ أككف أكثر قربان  ،يحزنني في يـك ميالدؾ أف ال أككف بالقرب منؾ ،حبيبي
  . (32)"الخامسة: متى تفتح عينيؾ؟ كي أخبرؾ كيؼ كنت أعيش العمر قبمؾ ...

كما لكحظ فييا  ،كما بيف قصر الكممات كطكليا ،كتسريدىا ،ما بيف الرسائؿ رسائؿ ىذا المستكل تراكحكقد ت
   كالفصؿ كالفصميف. ،كالسطر كالسطريف ،كالكممتيف ،رسائؿ ذات الكممةالتنكع بيف ال

 المستكل الكمي . 3

كقمة ىـر التفاعؿ بيف الركاية  ،فيك غاية التطكر الرسائمي ،كيمثؿ الحضكر األكمؿ لمرسالة داخؿ الركاية
يكاد القارئ يممسيا في أكثر صفحات  ،رسائؿ كثيرة جدان  : أف تقـك الركاية عمىكنقصد بو تحديدان  ،كالرسالة
 ،فيقـك الفصؿ بأكممو عمى رسالة أك مجمكع رسائؿ ،أك أف تتابع الفصكؿ في ركاية عمى نحك رسائمي ،الركاية

كأكسطيا أف نجد ثالثة فصكؿ فأكثر  ،كأقؿ درجات ىذا المستكل أف تتناثر الرسائؿ في أكثر صفحات الركاية
كالفصكؿ الرسائمية إلى أف نقترب مف أعمى لبنات اليـر التفاعمي بيف  ،كربما تزيد الرسائؿ ،تنثاؿ كميا بالرسائؿ

 ىذا التدافع الرسائمي )ركاية شبو رسائمية(.كعندئذ يمكف أف نطمؽ عمى الركاية كفؽ  ،الرسالة كالركاية

 لحدكمف ىنا عٌدىا )جينيت( إ ،ةكالرسال ،بيف الركاية ة( ىي ذركة سناـ التداخؿعمى ذلؾ تككف )الركاية الرسائمي
كيطمؽ عمييا بعض النقاد ) الركاية الترسمية( كىي عندىـ: "ضرب مف الركايات  *(21)أجناس الركاية الفرعية

 انتشر

تضطمع  ،أك بصفة جزئية ،إف بصفة كمية ،عماد النص فيو رسائؿ تخييمية ،ركبا في القرف الثامف عشرفي أك  
 .(**24)في سياؽ أحداث الحكاية" ىامان  أك تؤدم عمى األقؿ دكران  ،بكظيفة السرد

____________ 
 ركاية المغامرة, كغيرىا. -البكليسية  -الحكارية  -*كقد ذكر جينيت مف تمؾ األجناس أيضا: الركاية البطكلية  

(. ميف ىما: )باميال( ك )كالريسا**كىذا المكف مف الركايات كاف مألكفا كمشيكرا في أكربا, كلعؿ مف أكائؿ الذيف أبدعكا )ركاية رسائمية( اإلنجميزم )ريتشاردسكف( في عم
 33،34ينظر:مرجع رقـ :
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اتو في درج (المستكل الكمييبرز ) دليال كاضحا - في تفاعميا الكثيؼ مع الرسائؿ -قامت الركاية اإلماراتية ك 
( التي آخر نساء لنجةكما في ركاية ) ،المتباينة؛ حيث ظيرت بعض الركايات عمى الحد األدنى مف ىذا المستكل

إلى "كنستشيد ببعض نصكصيا الرسائمية عمى ىذا النحك:  ،كتباينت في مكاضع مختمفة ،تنكعت الرسائؿ فييا
مف حصالة القمب تخرج دراىـ حركفي تباعا  ،بعد أف استعبدني الفراغ ،كأشترم نفسي ،ىا أنا أكتب ،جذكرم سالـ

مة لالختفاء. أرجك فؾ حصار الكممات؛ كيما تركم مفازتي اآلي ،بنبضي )...( جئت بشكؽ كي أستفز حركفؾ
 .(35)"ـ20/10/1991جمفار 

 ،كلغتيا الرقيقة التي تميؿ إلى الخكاطر تارة ،كما تمٌيزت بمكنيا الشعرم ،كالرسائؿ في ىذه الركاية كثيرة متناثرة
لى الشعر تارات أخرل.   كا 

يكسؼ( لسمطاف كمما يمثؿ ىذا المستكل )الكمي( مف نماذج الركاية اإلماراتية ما لمحناه في ركاية )قميص 
زميمي "  تشيد بيذا النص عمى سبيؿ المثاؿ:كلعمنا نس ،حيث تناثرت الرسائؿ فييا بشكؿ يمفت االنتباه ،فيصؿ

صؿ إليؾ رسالتي ىذه كأنت في أتـٌ الصحة كالعافية تمتمنيا أف  ،أىديؾ أطيب التحيات ،العزيز سالـ يكسؼ
طكاؿ كأنا أكتـ شكقي لؾ )...( بعد ساعات كردتني رسالة سنكات  ،)...( كتبت في تمؾ الرسالة: إلى حبي عمياء

أعتقد أف شمؿ  ،نصية مف مي: يكسؼ ننتظرؾ األسبكع المقبؿ؛ لنتفاىـ عمى الشركط )...( عزيزم يكسؼ
 . (36)"كالحب سيبتسـ لؾ ... ،كأف الزغاريدى ستعمك ،الحبيبيف ليـ  

يعني صعكد الرسائؿ إلى  مف الرسائؿ في الركاية السابقة؛ كىك ما كتنكعان  ،كالرسائؿ في ىذه الركاية أكثر تكزعان 
 .)المستكل الكمي( درجاتبيف مف  أعمى درجة

كحينئذ تزداد قكة الرسائؿ في الركاية إلى شكؿ يجعميا  ،أعمى مف ذم قبؿ رسائميان  عمى أننا ربما كجدنا حضكران 
فعندئذ تككف الحظكة  ،كبخاصة إذا نيضت بعض فصكليا )ثالثة فأكثر( بالرسائؿ ،أشبو بالركاية الرسائمية

كتتغمغؿ في التأثير عمى  ،كمف ثـ تستطيع الرسائؿ أف تتحكـ ببعض قكانيف الركاية ،الرسائمية كاضحة في الركاية
نما تككف أداة مف أد ،أك متناثر ىنا كىناؾ ،فال تصبح الرسالة مجرد نص عابر ،أركانيا  ،كات بناء الركايةكا 

 بحيث يؤدم فقدانيا أك حذفيا إلى خمؿ في معمار الركاية.

مف ىذا النمط؛ إذ امتألت فصكؿ ركايتو برسائؿ بمغت صفحات  ( لياسر حاربالعبيد الجددكيمكف أف نعد ركاية )
كتب إليك اآلن أ"يقكؿ مثال:  ،كاف الكاتب يعنكنيا ب )رسائؿ الخميس( إضافة إلى بعض الرسائؿ األخرل ،كثيرة

 ويبتّزني الخوف من ،يحرسني القمق ،يشبو ظممة غيابك وُظمِموِ  ،من غرفتي التي تقع في آخر ممر مظمم
وبدأ يكتب:  ،ر والقممسحب الدفت ،)...( وضع كوب الشاي عمى الطاولة أماموأكتب إليك كمما سافرُت  ،نسيانك

 . (37)..."حبيبتي شوق
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 اإلماراتية الرواية الرسائمية

أدل ىذا التصاعد المممكس في مستكيات الحضكر الرسائمي إلى أف بمغت درجاتو الذركة؛ فظير لكف ركائي 
إلى أف الركاية الرسائمية   بد مف اإلشارةكىك )الركاية الرسائمية( كال ،الركاية اإلماراتيةعربي جديد تميٌزت بو 

 سكاءن  كبخاصة في ظؿ عدـ االىتماـ بو عربيان  ،لجديدكية )أجناسية( ىذا النكع الركائي اقأسيمت في تاإلماراتية 
 .إال عمى نحك ضئيؿ ،أك النقدم ،عيعمى المستكل اإلبدا

كذلؾ مف خالؿ تنكع  ،ت دعائـ ىذا الجنس الركائيتثبيميما في  رافدان  ىنا شٌكمت الركاية الرسائمية اإلماراتية مف
كبدا ذلؾ المكف في نماذج ال  ،كتمكنيا بيف الطابع القديـ كالجديد ،النمط الرسائمي الذم تبنى بو الركاية اإلماراتية

التي ال يدرؾ مف يقرأىا ألكؿ ( أنثى ترفض العيشركاية ) كلعمنا نذكر منيا مثالن  ،بأس بيا مف حيث الكثرة كالتنكع
حيث  ،ت عميوالذم قام تابة كطقكسيايتعرؼ عمى عالـ الك إال بعد أف ،مرة بأنيا ركاية تقـك عمى نمط رسائمي

كتستمر فصكؿ  ،ثـ تكتب رسالة مف الذكريات الحزينة إلى أبييا لما أسمتيا )حفمة الكتابة( تستعد )بطمة الركاية(
لحفمة  أفترش األكراؽ؛ استعدادان  ،أجمس خمؼ مكتبي :"تقكؿ مثالن  ،الركاية عمى ىذا النمط مف الخطاب الرسائمي

كرائحة دىف العكد ما زالت تطكؼ في رأسي )...( أمسؾ بقممي الذم سحبتو دكف أف أنظر إليو  ،كتابة صاخبة
التدفؽ الذم يجتاحني أثناء الكتابة )...( أكتب فتمألني أنت  ،ىكذا أفعؿ في حاالت التدفؽ ،مف العمبة أمامي

كقبؿ أف  ،أف أكتبؾ ،أف أكتب لؾاليـك قررت  ،آه يا أبي تمألني فالحزف ال يدكر إال مع ذكرياتؾ )...( ،اآلف
 .(38)"نعـ سأكتب... ،أفقد عقمي سأكتب لؾ

ركاية )طركس إلى مكالم  أيضان  كمف الركايات اإلماراتية التي يمكف أف نعدىا مف قبيؿ )الركاية الرسائمية(
)رسائميتيا( بؿ صٌرحت الكاتبة عمى خطيا الرسائمي في مدخؿ  ( كىي ركاية أنبأت مف عنكانيا عفالسمطاف
كما  ،بأمرىا مع سمطانيا في الرسائؿ الثالث عشرة نياية البداية! لما كاف مف عممكـ ": في ىذا النص ركايتيا

قالت السمطانة: حيكي أنو في منطقة  ،سيدم كمكالم السمطاف ،بيا )...( طرس أكؿ: الشيخ بف عتيج جاء ضمنان 
  .(39)"جبمية ذات خصب كينع ...

نماذج )الركاية الرسائمية اإلماراتية( كألننا سنتكقؼ عند أكثرىا في المباحث القادمة؛ كلكي ال نطيؿ في استعراض 
رتباطيا الكثيؽ فإننا سنكتفي باإلشارة إلى بعض الركايات اإلماراتية التي يمكف نعتيا ب )الرسائمية( إما ال

حيث  ،لسمطاف العميمي (40)(1003ركاية )ص.ب: : مف ذلؾ مثالن نذكر ف ،أك لعالقتيا بطرقو كأدكاتو ،بالترسؿ
لدت الركاية مف رحـ رسائمي  مف الرسائؿ بيف الشخصيتيف المتراسمتيف )عيسى كعميا(. كثيران  كحكت عددان  ،كي

حيث اتكأت في  ،لصالحة عبيد (41)الحياة عمى طريقة زكربا( i pad كالركايات كثيرة نذكر منيا أيضا: ركاية )
التكيترية لعبد اهلل النعيمي؛  (42)مجمميا عمى رسائؿ ذات طابع رقمي )إلكتركني( كمثميا في ذلؾ ركاية )اسبريسك(

 ىي السمة األبرز في صنع الرسالة.التي  (التكاصمية)إذا نظرنا ليا مف زاكيتيا 
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 الرسائمي وتحوالت االستعمالواية اإلماراتية الر 

كتكظيفيا داخؿ  ،سكؼ يمفت انتباىو ذلؾ التطكر في استعماؿ الرسائؿ ،في الركاية اإلماراتية مف يتأمؿ جيدان 
كاستخداـ  (43)فمنذ نشأة الركاية اإلماراتية التي يربطيا الكثيركف بيتيمة راشد النعيمي )شاىندة( ،النسيج الركائي

ات العربية المتحدة يحاكي نيضة اإلمار  متسارعان  كنمكان  ،ممحكظان  كتقدمان  ،حثيثان  الرسالة في الركاية يشيد سيران 
 .اليـك

 أثرو  عمى أمٌ  بكصفيا العمؿ الركائي اإلماراتي األكؿ فإننا ال نعثر فييا (43)كحيف ننظر في ركاية )شاىندة(
في البحث عف اإلنتاج الركائي اإلماراتي غير أننا كمما تقدمنا  ،أـ تسريدان  ، سكاء أكاف ذلؾ األثر حقيقةن  ،سائمير 

فمف خالؿ نظرة سريعة عمى األعماؿ  ،كالتحكؿ تطكرتظير عميو مظاىر ال ألفيناه يستعمؿ الرسائؿ استعماالن 
إلى أف  ،ثـ أخذ يظير عمى استحياء ،بدأ متكاضعان البكاكير في الركاية اإلماراتية نمحظ أف االستعماؿ الرسائمي 

 .كصؿ إلى مراحؿ متقدمة

نجد أف حظيا مف االستعماؿ التي ظيرت بعد )شاىندة( عماؿ الركائية عمى بعض األ - مثالن  -نظرة عابرة ك 
تسٌرد  أك ركاية (44)كما في ركاية )تؿ الصنـ( ،ما بيف ركايةو ال تتطرؽ لمرسائؿ مطمقان  ،الرسائمي كاف محدكدان 

كما في  ،تشير إلى أىمية الرسائؿ فقطركاية  أك (45)كما في ركاية )نافذة الجنكف( ،ذات عالقة بالرسائؿ نصكصان 
تراكح بيف  أك ركاية (25)كما في ركاية )حمـ كزرقة البحر( ،ك ركاية يتخمميا تسريد عابرأ (27)ركاية )رماد الدـ(

   .(46)رسالة كتسريدىا عمى نحك ضيؽال

ليس في تصاعد كتيرة االستعماؿ الرسائمي  ،كاضحان  نمكان  تشيد أخذتٍ  -بعد ذلؾ  -الركاية اإلماراتية لكٌف 
كتجمى ىذا  ،لـ االنفتاح اليـكالذم بدأ مف الصفر إلى أف كصؿ إلى عا ،االستعماؿبؿ في تنكع ىذ  ،فحسب

 يمكف رصده عمى ىذا النحك: ،التنكع في الركاية اإلماراتية بأكثر مف طابع

 الطابع التراثي . 1

نما نقصد بذلؾ ،ال نريد بالطابع التراثي ىنا الدالالت المفظية لمنصكص التراثية  استعماؿ الرسائؿ استعماالن  كا 
 :في النقاط اآلتية كىي أشكاؿ يمكف مالحظتيا ،ارجيية ذات اإلطار الخمبعض الدالالت الشكمف خالؿ  ،قديمان 

جبؿ( حيث امتألت الركاية بالنقكش ركاية )خرجنا مف ضمع  كقد مٌثمتو كثيران  الكتابة عمى الصخور والجدران: .أ 
: عمى الصخرة كيًتبٍت عبارة"فمف ذلؾ ما نممسو في ىذا النص:  ،التي ىي رسائؿ مكجية مف أشخاص إلى آخريف

كلي فيكـ  ،أنتـ جنكدم ،زنكبيا الحشرجة كنادت في الجباؿ: مف ىنا تضرب التخـك لـ يجرؤ أحد )...( زجرتٍ 
 .(47)"لمبمدة. التكقيع: ناحت مجيكؿ مف زمف مجيكؿ أمينان  كصارت حارسان  ،مصيؼ كسمطة. تمٌجدت الصخرة

كالحفر عمى  ،كالنحت ،كالمذيمة بعبارات تكحي بالنقش ،بيذه الرسائؿ المنقكشة عمى الصخر كالركاية تعجٌ 
 .(47)الصخكر كالجدراف
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تكظيؼ الكاتبة لكرؽ حيث رأينا  ،كتمثمو ركاية )األىًسيؼ( لسممى الحفيتي الكتابة عمى الورق القديم: .ب 
( كمعركؼ أف ىذا الشكؿ مف الكرؽ قد كقد دلت  (48)أكؿ مف استعممو ككاف المصريكف القدامى ،يـ جدان )البىٍرًدمى

ركاية )األسيؼ( عمى تكظيؼ الركاية اإلماراتية ليذا االستعماؿ الرسائمي ذم الطابع التراثي مف خالؿ ىذا النص: 
نسة( حركفيا األكلى بمساعدة مريـ " ٌط بغمظةو عمى كرؽ  ،تمسؾ القمـ بأصابعيا البيضاء النحيمة ،تتيجأ )كى كتىخي

( األصفر كطفؿو كديع )...( تي  كيقرأ  ،نسة( نفسيا بالمشيد الذم يمسؾ فيو عيمر رسالتيا األكلىمٌني )ك )البىٍرًدمِّ
 .(49)"...كممات حبيا كشكقيا

 ع العصريالطاب .2

مف  كما يتعمؽ بو ،كالكرؽ العادم ،كنعني بو استعماؿ الركاية اإلماراتية لمرسائؿ ذات الدالالت العصرية الحديثة
 كدالالت )التغميؼ( ك ) الدس( كنحك ذلؾ. ،كيكحي بو ،أك ما يشير إليو الكرؽ ،كغيرىا ،كقصاصات ،مظاريؼ

في نماذج ذلؾ كقد لكحظ  ،في الركاية اإلماراتية كاستعماالن  كيعد الطابع العصرم أكثر مف سابقو )التراثي( تكظيفان 
كجدت  ،مكظفة االستقباؿفتحتي المغٌمؼ التي أعطتني إياه  "نختار منيا ىذه النصكص:  ،كثيرة مف الركايات
: ىذا النص ف ذلؾ أيضان كم (31)"كرسالة مكتكب فييا: باألمس كنت سعيدة بإنفاقؾ عمٌي ... ،بداخمو رزمة نقكد

أرجك  ،فكجدت كرقة كيًتب عمييا التالي: صديقي العزيز ،فتحت الظرؼ ،ثـ عاد كناكلني ظرفان  ،اختفى قميالن "
عمى باب غرفتو ألصؽ "ىذا النص:  كمف ذلؾ أيضان  (28)"لقد اضطررت إلى السفر دكف كداعؾ ... ،المعذرة

فييا: قاؿ لقماف )...( فتح أحد األظرؼ  ان كاف أكضحيا قصاصة مكتكب ،مف صحؼ كمجالت كصكران  قصاصاتو 
   . (32)"ساعدني ... ،كي يسمعو أخكه في غيبكبتو: صديقي يقظاف ،كبدأ يقرأ الرسالة بصكتو ىادئ ،الخفيفة

فمف ذلؾ أف تتسـ الرسالة  ،كاستعماؿ الرسائؿ كفؽ ىذا الطابع العصرم في الركاية اإلماراتية يسمؾ مشارب عدة
مف ركاية )السيؼ كالزىرة( لعمي  كما في ىذا النص مثالن  ،بصبغة إدارية تميؿ بالرسالة إلى لكف خطابي تقريرم

قمب الكرقة: تـ تعييف  ،ىا كممة كممةاقرأ فحك  ،مختكمة بخاتـ الحككمة عند الذيؿأعطاه المدير كرقة  "أبك الريش: 
كرقة كتب "ىذا النص:  كمثؿ ذلؾ أيضان  (46)"لمركز التدقيؽ كالبحث االجتماعي ... السيد سمطاف بف خمفاف مديران 
كذلؾ بكظيفة )مدير  ،ترحب ىيئة تنمية االستثمار بانضماـ سيادتكـ إلى فريؽ عمميا ،عمييا: السيد/ يكسؼ سالـ

 .(36)"الشؤكف اإلدارية( عمى الدرجة الثانية ...

مف الرسائؿ  بؿ كجدنا كثيران  ،عمى أف ىذا االستعماؿ الرسائمي ذم الطابع العصرم ليس شرطا أف يككف رسميان 
رسالةن؟ كنت "ىذا النص:  فمف ذلؾ مثالن  ،تقطر رقة كعذكبة ،العصرمالعاطفية التي جاءت كفؽ ىذا الطابع 

أتمنى أف تقرأىا قبؿ كفاتيا )...( فيمٌد الكرقة ليكنس الذم يبدأ بقراءتيا بصكتو عاؿو )...( السالـ عمى ركح الفتى 
كتبٍت لي مرة في كرقة  "ىذا النص:  كمثمو أيضان  (49)"السالـ عمى عينيؾ يا عمر ... ،الذم ما أرضعتو مف لبني

أنا ال أريد أف أككف معؾ؛ ألنؾ ال تستحؽ الحب )...( عدتي إلى  ،قبؿ أف تخرج إلى بيت أىميا: أنا أكرىؾ
 . (36)"لمي كتبتي فييا: ألـ يئف ألمر حبنا أف ينكشؼ؟! أريد أف أفخر بؾ أماـ العالـ أجمع كرقةن  مدينتي تاركان 
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 روني(الطابع الرقمي )اإللكت . 3

ف كاف (50)لمجدؿ مثيران  بد مف إدراؾ أف ىذا الطابع مرتبط بما يعرؼ باألدب الرقمي الذم ما زاؿ أدبان  ال األدب  كا 
 (52)كبدأ الخكض في االنتقاؿ مف الخطية إلى الرقمية (51)ؼ فييا باألدب التفاعميصً كي  غايةن قد بمغ الرقمي اليـك 

 ،ككسائؿ التكاصؿ ،كتطكر )التنكنكلجيا( كأنو "كمما تطكرت الكسائط ،كراح آخركف يربطكف بيف تطكر األدب
 (53)جديدة تعبر عف كاقع التحكالت التي تعرفيا المجتمعات كاألفراد" كأنتج أشكاالن  ،تطكر األدب

ية لكف رقمي تمٌثؿ فقد جٌد في الركاية اإلمارات (*54)كبغض النظر عف تعدد المصطمحات )الرقمية( كتنكع مقاصدىا
نقمبت آثار ذلؾ التطكر )التقاني( كالتحكؿ اك  ،يكاكب التطكر الرقمي اليـك حديثان  تعماالن استعماؿ الرسائؿ اسفي 

مف خالؿ األشكاؿ  في االستعماؿ الرسائمي )الرقمي( يع رصد ىذا التطكرطكنست ،)اإللكتركني( عمى الركاية
 :اآلتية

لشعرية  قكيان  ( دعمان sms)الجكاؿ( حيث نجد في رسائؿ )الياتؼ الرسائؿ النصية: كذلؾ مف خالؿ أجيزة  .أ 
ففي كثير منيا  ،كحضكرىا الكثيؼ في الركاية يكشؼ عف أىميتيا كفاعميتيا ،الرسائمي في الركاية اإلماراتية

كصمتني رسالة عمى  ،كبعد الظييرة ": صالن في مثؿ ىذا نمحظ ذلؾ جيدان  (55)لمسات إبداعية تدعـ شعرية النص
كال تنسى إحضار  ،ال تتأخر ،يا حبي يا لحف المزمار ،سٌنمار كيًتبى فييا: "مرحبان  ،ففتحتيا لينقمب كؿ شيء ،ىاتفي

 .(56)"الصغار

 ،كينأل بيا عف االستعماؿ التكاصمي فحسب ،كىك أمر يعمي مف شعريتيا ،كقد تتسـ رسائؿ ىذا النكع بالتناصية
فقد الحياة .. أفالطكف. صباح  ،الحياة أمؿ مف فقد األمؿ ": كما في ىذا النص مثالن  ،فتبرز عندئذ قيمتيا األدبية

 . (30)"الخير. كصمتني رسالة نصية منو في ذاؾ الصباح الخريفي ...

 ،في كثير مف المجاالت ميمان  كحٌمت محالن  ،كىي الرسائؿ العصرية التي تيتناقؿ اليـك البريد اإللكتركني: .ب 
قد أسيمت رسائؿ البريد كال شؾ ف (58)كآدابيا (57)كطرقيا ،كألىميتيا فقد قاـ بعضيـ بالتأليؼ حكؿ أساليبيا

ثـ  كما في ىذه النصكص مثال: " ،كقد رأينا ذلؾ بكثرة ،)اإللكتركني( في شعرية الرسائمي داخؿ الركاية اإلماراتية
ثـ استكمؿ في  شقة كحدؾ )...( ج؛ فأنت شاب تسكف فيأتبع بريده )اإللكتركني( بآخر كأكمؿ: ال داعي لمزكا

 .(36)"...ة استدراج )مي(د إلى )زينة( ميمرسالة ثالثة: يمكف أف نعي

كما كنتي أراه ضمف "لرسائؿ البريد )اإللكتركني( في الركاية اإلماراتية عمى شاكمة ىذا النص:  نجد تسريدان  كقد
إلى أف كصمنا خبر كفاتو في أحد األياـ في البريد )اإللكتركني(  ،أكؿ الحضكر في صالة الظير في العمؿ

 .(26)"الداخمي في العمؿ ...

____________ 

 ادلتشعب, وغريها -ادلتفرع  -فرّع ادل -من ذلك مثال ما أدلح إليه بعض الباحثني من تعدد مصطلحات النص )اإللكرتوين( من قبيل: النص الفائق  *
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كىذه األشكاؿ ربما تميؿ بشعرية الرسائمي إلى  كاألجيزة الذكية: ،نصكص الحكاسيب)اإللكتركنية( ك الركابط .ج 
ذلؾ الذم "يرٌكز عمى النظاـ  ،النص الشبكي -عمى حد تعبير الميتميف باألدب التفاعمي  -أك  ،حيث التفاعمية
فتح الدكتكر  " عالـ )اإلنترنت( عمى نحك: اإللكتركنية فيمف بيئة الركابط  نابعان  كأف نجد نصان  (51)اآللي لمنص"

شرؼ(: يا تحت عنكاف )رسالة مف الم مكضكعان  تتبع الرابط كقرأ ،محمد صفحة )اإلنترنت( عمى كمبيكتره
 (32)"يا قبمة الحياة عمى جبيف عمرم المتعب ... ،أصدقائي

كرقة بيا رابط )إلكتركني( ألحد  في اليـك التالي كجدت عمى مكتبي"مف ركاية أخرل:  ىذا النص كمثؿ ذلؾ أيضان 
 .(59)"المكاقع عمى شبكة )اإلنترنت( ىذا ما كاف ينقصني إلكماؿ مسمسؿ الفزع ...

أقـك  ،أيمًسؾي )المحمكؿ( أفتح صفحة الرسائؿ الجديدة "كمما يمثؿ نصكص الحكاسيب ما كرد في ىذا النص: 
التي  (41)الحياة عمى طريقة زكربا( i padتعد ركاية )كما  (60)"... بكتابة: اآلف تذكرت أنؾ قد اتصمت بي ظيران 

( التي i padفي تكظيفيا األجيزة الذكية ) ،أنمكذجا فريدا عمى مستكل الركايات العربية قاطبة ،أشرنا إلييا سمفا
كىك ما ينيض بشعرية الرسائؿ إلى حيث الرقمية *(61)تجعؿ اإلصبع مشاكمة لمقمـ في رسـ خطية جديدة لمرسالة

كفي اعتقادم أف ىذه الركاية الرسائمية الرقمية الذكية ىي األكلى مف نكعيا عمى مستكل اإلبداع الركائي  ،الذكية
 العربي.

كقد رأينا ىذا الشكؿ  (62)الرسائؿ الصكتية: يدرج بعض الباحثيف )التصكيت( ضمف األدب الرقمي الحاسكبي .د 
كرميت ىاتفي المحمكؿ في المكتب  ،مسحت الرسالة الصكتية"نص: في الركاية اإلماراتية عمى غرار ىذا ال كثيران 

   .(59)"أخبره فييا باختصار عما حصؿ لي ... ،)...( قمت بتسجيؿ رسالة صكتية ألبي حامد

 في األدب العربي الرقمي بكجو اضحان ىذا الشكؿ بالذكر؛ ألنو بات ك  خصصناقنكات التكاصؿ االجتماعي:  . ق
 ،عائشة ناصرل (63))انستقراـ( لكحظ عمى مستكل القٌص كما في ؛ إذعمى كجو الخصكص كالسرد اإلماراتي ،عاـ

)االنستقرامية( كيكتب  يجمع الصكر أكؿ مف أبدع مجمكعة قصصية كلدت مف رحـ رقمي -في نظرم  -كىي 
 قصة. مف كحييا

 (42)في المسمؾ الركائي؛ حيث أطمت عمينا ركاية )اسبريسك( غير أف تميز اإلماراتييف في ىذا الباب كاف كاضحان 
 أنيا األكلى عربيان ب (41)الحياة عمى طريقة زكربا( i padالتي ىي أكؿ ركاية عربية )تكيترية( كما تفٌردت ركاية  )

فاقت األعماؿ األخرل في إيغاليا الرقمي الكاضح؛ إذ لـ تنيض الرسائؿ فييا  كقد -مي المتكاضع حسب عم -
 كمكاكبة التطكر  ،بؿ تميزت في ميميا الكاضح إلى التفاعمية ،( فحسبpad i) عمى استعماؿ الجياز الذكي

_____________ 

 لحاسب.* يصؼ بعض الميتميف بالرقمية إصبع اإلنساف بالحصاف األسكد في إدخاؿ الرسـ إلى ا
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كفي ىذا المكف مف الركايات الرقمية ما يبعث عمى االىتماـ بيا مف زكايا  ،الممحكظ الذم تشيده الرقمية اليـك
 . (64)المممح السيميائي - مثالن  -لعؿ منيا  ،عديدة

في الركاية اإلماراتية دليؿ عمى شعرية )الرسائمي( ليس مف زاكية التداخؿ  *(11)إف مجيء الرسائؿ متخممة 
في قياـ الرسائؿ بردـ اليكة بيف )الخطية كالرقمية( كىي فجكة لـ تسد  بؿ يتجمى التميز كاضحان  ،سبكالتفاعؿ فح

ية كاإللكتركنية( كىذا إال مف خالؿ بعض النماذج التي تقيـ عالقة مزاكجة بيف )الخطية كالرقمية( أك )الكرق ،بعد
أك لنقؿ: مرتبة كسطى بيف  ،كأصبحت جسران  ،نيضت بيذه الميمة رسائؿ في الركاية اإلماراتية؛ إذما تميزت بو ال

عمى  كشاىدان  كاإلبداع الكرقي الذم ما زاؿ حاضران  ،اإلبداع الرقمي التفاعمي الذم كصؿ إلى سماكات بعيدة
  .العصر

 الرواية اإلماراتية وأساليب الخطاب الرسائمي 

كذلؾ مف خالؿ إسياميا في صنع  ،في اإلبداع الركائي اإلماراتيبنية الحكاية كاف لمرسائؿ أثرىا البيف عمى 
 ،كالتبئير ،كذلؾ مف خالؿ الزمف ،عمى بنية الخطاب كما ظير أثرىا جميان  ،كتكظيؼ الشخصيات ،الحدث

 ،غير أننا لك رمنا الخكض في ىذه اآلثار الرسائمية المنعكسة عمى الركاية اإلماراتية لطاؿ بنا النقاش األساليبك 
ثر كخرجنا عف اإلطار المحدد لمدراسة؛ لذا رأينا أف مف األنسب أف نغكص في الركاية اإلماراتية مف خالؿ أ

 ساليب الخطاب.)الرسائمي( في أ

كقد اضطمعت الرسالة في خدمة تمؾ  ،كالحكار ،كالسرد ،ية ىي: الكصؼكمعمـك أف أساليب الخطاب في الركا
 األساليب في الركاية اإلماراتية عمى ىذا النحك:

حظيت الركاية العربية بغزارة في )الكصؼ( كمع ذلؾ ما زالت الدراسات التطبيقية في ىذا الحقؿ  :الكصؼ . 1
اإلماراتية بكفرة في  كقد تمتعت الركاية (65،66)محدكدة كما أشار إلى ذلؾ أبرز الميتميف بدراسة الكصؼ

 ا في الحقيقة مفتقرة إلى مزيد مف الدرس التطبيقي مف ىذا الجانب.)الكصؼ( جعمتي

فمف ذلؾ أف  ،ككظائفو ،كأشكالو ،كتكثيؼ أنكاعو ،لركاية اإلماراتية)الكصؼ( في ا كقد نيضت الرسائؿ بتعزيز
كيذا النص مف ركاية )أنثى رفض  ،الحبر ...( محكر الكصؼ كأصمو - الكرؽ -تككف الكتابة كمظاىرىا )القمـ 

ىناؾ داخؿ القمـ تتمدد عمى منتصؼ  ،تتمٌدد محٌررة نفسيا مف مخزف الحبر ،كبيرة فقط بقعةه حمراء"العيش(: 
الكرقة البيضاء )...( أترؾ القمـ الذب أختاره مزاجي منذ البدء ألسحب آخر مف الرصاص؛ ألقتؿ بو الحزف 

كأخٌط عينٌي  المتجمد ىنا )...( ثمة قمـ نحيؿ يئف بيف أصابعي؛ ألكتب إليؾ ممحمة حياتي بعدؾ )...(
___________ 

 أشرنا سمفا إلى أف األجناس )المتخممة( مصطمح اجترحو )باختيف(. *
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جمست الساحرتيف حسب قكلؾ بسطكر مف الكحؿ األسكد، كألطخ صفحة كجيي بألكاف كثيرة )...( في مرسمي 
 .  (38)" قبالة األلكاح، أمسؾ بأقالـ التمكيف، ألٌطخ األلكاف عمى الفراغ ...

 -الرصاص  -الكرقة  -القمـ  -فعما بكصؼ كسائؿ الكتابة كمتعمقاتيا )الحبر كالمتأمؿ في ىذا النص يجده م
زاد )المكف(  بؿ ،عمى تحديد ىذه الكسائؿ لـ يعد الكصؼ مقتصران أقالـ التمكيف( ك  -األلكاح  -ي مرسم -سطكر 

كالتركيز عمييا )تكرار  ،إلى رفع مستكل األكصاؼ في النص كما أدل )التكرار( أيضان  فيو مف درجة )الكصؼ(
 .(65)ككذلؾ األلكاف تبعث النص عمى مزيد مف الكصؼ ،تكرار األلكاف( كمعمـك أف التكرار -الكسائؿ 

كال شؾ أف البداية مف أىـ مكاطف الكصؼ  ،يستعممو الكاتب مف بداية الرسالةف ،كقد يكتمؿ الكصؼ في الرسالة
كقد رأينا ىذا النمط مف الكصؼ في نصكص كثيرة مف الركاية اإلماراتية عمى نحك ىذه االستيالؿ  (66)ازلوكمن

الحناءي في يديًؾ يا الًحٌناءي في يديًؾ مخطكطه قديـ )...( في يديًؾ تستكم الخطكط كتتساكل )...( "الرسائمي: 
 . (37)"... جديدان  سيدتي لكحةه تكتظُّ بألكاف الطيؼ السبعة لتزداد لكنان 

ي جممة قصيرة ال تتجاكز نصؼ ى الكصؼ فأف يطكؿ الكصؼ حتى يؤدم الغرض؛ إذ ربما تجمٌ  شرطان كليس 
كيأتي ذلؾ  ،كالتأنؽ فيو ،الكصؼ مسيمة في تضخيـ (*66)(كحينئذ تككف )الكظيفة الجمالية أك الزخرفية ،سطر
بنيُت ": في دالالت ىذا النص القصير عف طريؽ تشارؾ )اإليجاز( مع )التشبيو أك التصكير( نجد ذلؾ مثالن  مثالن 

  .(37)من رسائمك بيتًا حتى أسكن بين كمماتك"

صممت  ،رسائؿمف )الحديد كالخشب كالحجر( بؿ ىك بيت مف ال حقيقيان  لكنو ليس بيتان  ،فالكاتب ىنا يصؼ بيتان 
 كشعريتو الفائقة. ،كىنا نمحظ المفارقة بيف إيجاز النص ،الكمماتكرٌتبت مف  ،مف الحركؼغرفو 

عمى غرار ما كرد في ىذا  ،سمة ليذا الكصؼ (66)كحينئذ تبدك )الكظيفة الرمزية( ،كقد يككف الكصؼ شعريان 
تدخؿ في تجاعيد  ،الكجكه المنكمشة ،طكابير الميؿ ،إلى امرأة ال تنتيي: الشكارع اليالمية ": النص مثالن 
)...( مف الصكت األبيض الناصع يربكني ،دمتفصمؾ عف جس ،تسرؽ منامي ،تكبك عمى سريرم ،الخطكات

  .(35)" المحٌرؽ 13/4/1991جذكرًؾ: سالـ. 

يكجو و "ؼ بأنكتتجمى )الرمزية( ىنا في حاجة النص إلى مزيد مف التأكيؿ؛ كليذا رأل بعض الدارسيف لمكص
بكؿ المتمقي إلى بناء تأكيالت تنسجـ مع البناء النصي؛ لذا فإف رمزية الكصؼ ال تتكشؼ إلى بفيـ النص 

 .(67)معطياتو"

________ 

 .كتأدية الكظيفة الجماليةكىي إحدل الكظائؼ التي تختص بالجانب التصكيرم الجمالي, ككما يرل )ركالف بارت( أف ال غاية ليذا الكصؼ إال إنتاج ما ىك جميؿ,  *
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بعضيا متعمؽ  ،كما تخضع لو مف مؤثرات ،بأنو الكيفية التي تيركل بيا القصة أكثر السردييف ويعٌرفك  السرد: . 2
عف بعض الغربييف الميتميف بالسرد  تحدثكقد  (68)كبعضيا اآلخر متعمؽ بالقصة ذاتيا ،بالراكم كالمركم لو

  .(69)مستكياتوك  ،كأجناسو ،أسسو

ط حتى صرنا أماـ أنما ،الذم أحدثتو في الركاية اإلماراتية عف طريؽ التنكيع يزان متم سرديان  قد أدت الرسالة دكران ك 
 :اآلتي النحك عمى يمكف اختزاؿ أىميا ،مف السركد متنكعة

عف  كمخبران  ،: كىك ما "يككف متضمنا لكؿ تعبيرات الحكي(narrators discourse) خطاب السارد .أ 
كيمثمو ىذا  (69)أك تعميقاتو في حاؿ كجكدىا" ،عف جمؿ السارد التقييمية األحداث السردية )غير المفظية( فضالن 

متى كبرًت كلـ تخبريني؟ متى أشرقًت مف دكف أف تعميني؟ أرفع سماعة الياتؼ فأنتظر؛ لعمي " :الرسائمي النص
   .(30) "فأذني لف تقكل ىجرؾ ،أبعدم اختراع الكاشؼ عف دربي ،لكنو كاف صكت عمي ،بالصكت أترنـ

 -لـ تخبريني -حيث خاطب امرأة )متى كبرًت  ،فالسارد كما يبدك في ىذا النص تالعب باستخداـ الضمائر
أترنـ ..( ثـ انحرؼ مباشرة إلى السرد  -أنتظر -أشرقًت ..( ثـ لـ يمبث أف استعمؿ أسمكب المتكمـ )أرفع 

كاف ..( كمثؿ ىذا التنكيع في الحقيقة ييٌسر عممية االنتقاؿ السريع مف مرحمة إلى  -الغائب )لكنو بضمير 
كىك ىاىنا قد يٌسر عممية االنتقاؿ مف مرحمة قديمة )مرحمة الصغر( إلى أخرل )مرحمة التغٌير كالكبر(  *(70)أخرل

)لكنو صكت عمي( كما نجده يقـك بعممية كلذلؾ نجد السارد يدخؿ بعض الجمؿ التقييمية التي تكشؼ الحقيقة 
 التعميؽ كالمشاركة في حؿ المشكمة )أبعدم اختراع الكاشؼ ..(.

أك الالحقة التعريفية  ،: كىك "عبارة الحكي(attribtive discoursr) الخطاب اإلسنادم أك االستنسابي .ب 
أك أفعاؿ الحس  ،كتكضحو بشكؿ كبير العبارات االقتباسية (69)أك اإلدراؾ" ،أك بفعؿ الكالـ كالتفكير ،بكسيط
كمثاؿ ذلؾ كثير في  (69)حممت ...( -تخيمت  -تذكرت  -أحسست  -سمعت  -مف قبيؿ: )أبصرت  ،كاإلدراؾ

المرأة  ،كعمى الجانب اآلخر أذكر أف حسف مطمؾ في ما قرأت مف رسائمو ليدل"فمف ذلؾ:  ،الركاية اإلماراتية
لغة الناس الذيف لـ يتعبكا كما  ،( كنبييا لذلؾ فقاؿ: "كأنًت منذ التقيتؾ تتحدثيف بمغة األشياء الميتةالتي أحب )...

أفرح معيا كأحزف معيا )...( أشعر  ،أكلـ يكف دكستيفسكي ىك الذم قاؿ: "كنت أحب ىذه الشخكص تعبت )...(
؛ إذ إني كال أدرم كيؼ أشرح لؾ ىذا األمر  ،بأني منفصمة عف العالـ يا سيدم الغريب؟ )...( لقد فعمتي اليـك

)...( الميـ أني رحتي أتأمؿ ىذه النقاط عمني أظفر برسالة مف ىنا أك ىناؾ )...( سأطمعؾ  أجنبيان  شاىدت فممان 
 ال ،ال تراىف عمى سعادتؾ أبدان عمى جدتي لممرة األكلى كما يميؽ )...(  اليـك بكيتي  ،عمى أمر غريب
_________ 

لسردية الباحثة نزيية خميفي إلى مثؿ ىذا االنتقاؿ في دراستيا لركاية )القيامة اآلف( إلبراىيـ درغكثي, حيث لفتت إلى ما أداه تنكيع الصيغ اأشارت  *

 مف انتقاؿ سريع بيف الدنيا كاآلخرة.
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كما قاليا )كاسيني( مرة: "السعادة ال تحتاج إلى استحاالت  تؤجميا، تناكليا ىكذا طازجة، كعشيا شيية، تمامان 
 .   (41)"كبيرة، أشياء صغيرة قادرة عمى أف تيزنا في العمؽ

 -أك المكاجؽ التعريفية بكسيط ىك: )حسف مطمؾ  ،فقد تزاكجت في ىذا النص الصيغ السردية االقتباسية
 -مف قبيؿ )قرأتي  ،إلدراؾ حاضرة مع تمؾ المكاحؽكاسيني األعرج( ككذلؾ رأينا أفعاؿ الحس كا -دكستيفسكي 

 بكيتي ..(. -رحتي  -شاىدتي  -فعمتي 

 ،بعد فعؿ القكؿ بصيغة المتكمـ يأتي غالبان  كىك "خطاب منقكؿ حرفيان  :(direct speech) المباشر الخطاب .ج 
كيبدك ىذا األسمكب  (9))تكدكركؼ( بأنو األسمكب الذم ال تطرأ عميو التعديالت كاختصره (8)أك ما في معناه"

قرأ  "مف قبيؿ:  ،في بداية النصكص الرسائمية التي ترد في الركاية اإلماراتية مف باب الشاىد ككثيفان  كاضحان 
أما الرسالة الثانية  ": كمثؿ ذلؾ أيضان  (46)"قمب الكرقة: تـ تعييف السيد سمطاف بف خمفاف ... ،فحكاىا كممة كممة

ـ ككاف نصيا: 1986فمـ تكف تحكم أكثر مف رسالة أٌرخيا مرسميا بالسابع مف ديسمبر عاـ  ،مف الككيت
ىذا  كمثؿ ذلؾ أيضان  (40)"تحيةن عطرةن ... ،السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ،الصديؽ العزيز عيسى بف حشيد

خكتي  ،أكتب إليؾ ليس ألجمي ،العـ سٌنمار عزيزمرسالة تميمة: "النص:  رسالة كناف: بابا )...( بؿ ألجؿ أمي كا 
 . (56)"أعمـ أنؾ اآلف متفرغ ...  ،سنمار

كىك خطاب يختمؼ عف سابقو )المباشر( في ككنو يرجع إلى  (:indirect speechالخطاب غير المباشر ) .د 
كقد رأينا  (24)كممفكظ الشخصية ،يقكؿ ما قالتو الشخصية بمسانو؛ فال تحدث قطيعة بيف ممفكظ الراكم ،قائؿ كاحد

في النصكص  كيبدكا ىذا الخطاب أكثر كضكحان  ،الرسائؿ تضطمع بمثؿ ىذا الخطاب في الركاية اإلماراتية كثيران 
 ،إلى أف كصمنا خبر كفاتو في أحد األياـ": ىذا النص عمى نحك ما جاء في ،التسريدية التي ينقميا الراكم بمسانو

 ،يكشؼ فييا أف سبب انتحاره ىك كثرة ديكنو خمفو رسالةن  في البريد اإللكتركني الداخمي في العمؿ )...( تاركان 
 .(26)"كعجزه عف إعالة أسرتو

في  كليس ىك محصكران  ،كال حتى األدب ،بالقصة "إف الحكار في معناه األكؿ العاـ ليس خاصان  :حكارال . 3
نما ىك مف طرائؽ التكاصؿ القكلي بيف الشخكص خارج عالـ األدب أيضان  ،الشخصيات القصصية كيختمؼ  (71)"كا 

كليست ىي السمات  ،الحكار عف الكصؼ كالسرد؛ ألف مادتو ليست ىي األعماؿ كما ىك الحاؿ في السرد
نما ىي أقكاؿ الشخ ،كاألحكاؿ كما ىك الحاؿ في الكصؼ  ،ألقكاؿ قد قيمت حقيقة كليس الحكار نقالن  (71)صياتكا 
نما ىك إنشاء مندرج في الم ،كما شاكميا ،كالسيرة الذاتية ،مثمما ىك الشأف في األخبار التاريخية  ،تخٌيؿ األدبيكا 

 يمكف إجماليا كما يمي: (71)الحكار إنما يستميـ مادتو مف ركافد عديدة كىذا يعني أف منشئ

كتمثمو بكضكح  (71)كحاالتيا العاطفية الخاصة ،كأفكارىا العامة ،الحكار الشخصي: كيشمؿ أقكاؿ الشخصية .أ 
كركاية )أنثى ترفض العيش( التي تبدأ بيذه التمثيالت الشخصية المباشرة:  ،أكثر الركايات الرسائمية اإلماراتية
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نسياف الضيؽ )...( لقد كضعتي األثاث في كتدخؿ دىميز ال ،جمستي أكتبي حتى ال تضيع مف رأسي الكممات"
  .(38)"مف رأسي حتى أخمص قدمي ... ،كسكبتي الماء البارد عميٌ  ،ثـ دلفتي بعد ذلؾ إلى الحماـ ،مكانو

كتمثمو ركاية )البانسيكف( لعبد  (71)كأف تككف الشخصية متصمة في أقكاليا بكسط محددالحكار االجتماعي:  .ب 
مف  مختمؼ عف كسط الكاتب؛ كلذلؾ جاء الحكار فيو منطمقان  ،أحداثيا في كسط محدداهلل النعيمي التي درات 

كتكضح ىذه  ،الذم عاشو الراكم ىك مجتمع اآلخر األجنبي ،تحكؿتنطمؽ مف مجتمع م ،تصكرات معينة
)...( كرسالة مكتكب فييا: باألمس كنت سعيدة بإنفاقؾ عمٌي  ،كجدتي بداخمو رزمة نقكد": ذلؾ التصكر الحكارات

 ،كمنيا ىذا البانسيكف )...( في طريقي إلى المطار فتحت الرسالة ،بعض األماكف تسكننا قبؿ أف نسكف فييا
 .  (31)"عرفت مف )ناتاشا( بأنؾ ستغادر البانسيكف اليـك ... ،كقرأت ما جاء فييا: صباح الخير

كتجسدىا األقكاؿ  ،الحكار الفكرم أك المذىبي: كىك النابع مف بيئة تغمفيا األفكار كالتصكرات المذىبية .ج 
التي نبعت مف تصكرات إماراتي عاش في ركاية )ألجؿ غيث( في  ىذا الرافد الحكارم يبدك جميان كلعؿ  ،الفكرية

 ،كما يفرضو الكاقع ،كما يريده الفكر ،خضـ الجماعة اإلرىابية )داعش( كعاش في صراع بيف ما يريده القمب
 ،ستسممو لنا بنفسؾ ،لف نأخذ منؾ السر "كنستشيد بيذه المقاطع الرسائمية التي تدؿ عمى ىذا المكف الحكارم: 

ال تتأخر؛ فحياتؾ  ،كأرسمو إلى ىذا العنكاف في أمريكا ،كسترل )...( ضع السر في ىذا الظرؼ ،كلك بعد حيف
فارقًتني فأبى الحزف أف  ،أىـ )...( اسكٌدت الدنيا في عيني حتى ظننت أف ال سكاد بعد السكاد يا مف سٌدت قمبي

 .(59،49)"يفارقني مف بعدؾ ...

 ،فينبش بالتاريخ ،التاريخي: كنعني بو ذلؾ الذم يحفر في الذاكرة الحضارية أك الثقافية أك الشعبية الحكار .د 
قد يككف مف كحي بؿ  ،ية التاريخيةفي الركا أف يككف ذلؾ متمثالن  كليس شرطان  ،كيستمد مادتو منو ،فتش فيوكي

 كما ىك الحاؿ في ركايتي )طركس إلى مكالم السمطاف( كركاية )سمطنة ىرمز( ،أك قريب منيا البيئة الشعبية

قالت السمطانة:  ،سيدم كمكالم السمطاف"إذ طفحت نصكصيما الرسائمية بحكار ذم صبغة تاريخية مف قبيؿ:  
بمغني أف تمؾ البمدة الخضراء قد تكٌشحت السكاد عقب ذاؾ الفجر الذم لـ يظير عمى شيخيا كسيدىا )بف 

أجمسناه ليقرأ عمينا الرد؛ ألتفاجأ  ،كصؿ )جاسبار ركدريجز( كفي يده رٌد خطاب"كمثمو ىذا النص:  (39)".. عتيج(
كالذم ال يزف األمكر كما يجب: إلى القبطاف السعيد )ألفكنسك دلبككيرؾ( سالـ اهلل عميؾ  ،بجرأة رد األمير الكقح

  .(29)"...تحية اإلسالـ التي ال تحية بعدىاب أحييؾ ،كرحمتو كبركاتو

لكننا رأينا اإلشارة إلى ما ىك الفت  ،كركافد الحكار التي اضطمع بيا النص الرسائمي في الركاية اإلماراتية كثيرة
فأسيمت الرسائؿ في  ،في تنكيع الكظائؼ الخارجية كالداخمية لمحكار كما رأينا النص الرسائمي مشاركان  ،لالنتباه

 ،كاالستبطانية ،كالتأكيمية ،كالتفسيرية ،كالتصكيرية ،كاإلخبارية ،كاإليعازية ،كضكح الكظائؼ: التطكيرية
  ىا.كغير  (71)كالرمزية
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 خاتمة

كقد أثبتت تأثيرىا الفٌعاؿ عمى  ،بتمثيؿ نظرية التداخؿ بيف األجناس األدبية تميزت الرسائؿ في الركاية اإلماراتية
كقد حاكلت الدراسة جاىدة أف تبٌيف مستكيات ىذا التفاعؿ األجناسي  ،كاإلسياـ في بناء معمار الركاية ،الركاية

كما سعت الدراسة إلى رصد التحكالت التي نيض عمييا  ،بيف الركاية كالرسالة مف خالؿ األنمكذج اإلماراتي
كاكتشاؼ أىـ األساليب التي كانت الرسائؿ مؤثرة في نسجيا ضمف خطاب  ،االستعماؿ الرسائمي في الركاية

بؿ يجعؿ  ،عمى نظرية التداخؿ األجناسي فحسب كىك األمر الذم يجعؿ النص )الرسائمي( ليس دليالن  ،راكيةال
 ية.شعر  كأ ،أكثر أدبية أمران  منو أيضان 

 لعؿ مف المناسب إيجازىا عمى النحك اآلتي: ،كلقد أفضت الدراسة إلى جممة مف النتائج كالتكصيات

 البدايةة )الرسائمي( في الركاية اإلماراتية ىك سيرىا الكئيد في تكصمت الدراسة إلى أف مما يميز شعري، 
ككأف الرسائؿ باتت لبناتو تؤسس لمركاية  ،الحديث تطكرىا مع تطكر العصرثـ  ،سيرىا الحثيث ثـ

ىك ما يؤكد ك  ،اليـك مف الرككد إلى الصعكدحتى لقد تحكلت  ،تعمي مف بنائياف ،كتٌميد اإلماراتية
 كتأثيرىا المممكس عمى المستكل العربي. ،عمى المستكل الخميجيحضكرىا الفاعؿ 

 فمف خالؿ نظرةو عابرة  ،أثبتت الركاية اإلماراتية مف خالؿ )الرسائؿ( تفكقيا الكاضح في األدب الرقمي
نجد حظ األدب الركائي اإلماراتي منو لرقمي اليـك عمى الصعيد العربي عمى ما كصؿ إليو األدب ا

دكرىا  كلمرسائؿ )اإللكتركنية( عمكمان  ،كقد كاف لمركاية الرسائمية الرقمية ،ف متقدمان إف لـ يك ،جيدان 
 الكاضح في ىذا التمايز.

 كبناء الحكاية  ،كرسـ الشخصية ،ال بد مف االنتباه إلى األثر الذم تقـك بو الرسائؿ في صنع الحدث
 أك غيرىا. ،أك سيميائية ،كيمكف النظر إلى ذلؾ مف زكايا منيجية عديدة: إنشائية ،بشكؿ عاـ

  إذا كنا قد تطرقنا لجزء مف بناء الخطاب )األساليب( فإف أجزاءن أخرل مف عناصر بناء الخطاب ما
بحاجة إلى  كتغٌير مستكيات التبئير ،في تحكالت الزمف فدراسة أثر الرسائؿ ،تزاؿ بحاجة إلى الدراسة

.  درس كاؼو
  حيث كٌلد ذلؾ التزاكج بينيما  ،بذلؾ التكاشج الكرقي كاإللكتركني كاف تركيزنا مف الناحية الرقمية ميتمان

الركايات الذكية( لكننا لـ نركز عمى ما لكتركني )ركايات )إلكتركنية( كأخرل ذات عالقة بالشكؿ اإل
 ،يمكف أف يعبر عف ركايات )تفاعمية( في األدب اإلماراتي؛ لذا يمكف البحث في ذلؾ عف أشكاؿ جديدة

 الكٌتاب إلى إبداع أشكاؿ جديدة.أك استنياض 

كاألدب الركائي الخميجي  ،في خدمة األدب الركائي العربي أكالن  ساىمةأرجك أف تككف ىذه الدراسة المتكاضعة م
لبعض الدراسات األخرل التي تتطمع ليا الركاية اإلماراتية  كأف تككف مفتاحان  ،كاألدب الركائي اإلماراتي ثالثان  ،ثانيان 
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كالحقيقة أف الركاية اإلماراتية ما  ،ال سيما أنيا أنمكذج فريد لمركاية العربية المكتنزة بمكاطف البحث كالدراسة ،اليـك
 كالعككؼ عمييا. ،كالقضايا التي تنتظر مف نقاد الركاية التصدم ليا ،كالظكاىر ،زالت زاخرة باألشكاؿ

 عـــــمراج 

 . 2ط، دار الفارابي  ،الرسائؿ األدبية كدكرىا في تطكير النثر العربي القديـ ، صالح بف رمضاف  .1

 ،دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،جماليات التشكيؿ الركائي، كد. سكسف البياتي  ،د. محمد صابر عبيد .2
 ـ.2008 ،1ط ،سكريا، لالذقية ا

 ـ.2012 ، 3ط سكريا، ،ةالالذقي دار الحكار لمنشر كالتكزيع،  ،مدارات الشرؽ، نبيؿ سميماف  .3
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