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 في يالتقنيات المساندة لبرامج التدريب السلوكأثر 
 ضطرابات الكالم لدى الطالب اعالج  

The Effect of Technology for Behavioral Training Program in Students Treatment for 
Speech Disorders 

 حسنين محمد البرهمتوشي. د.أ * 
 أحمد نبوي عيسى. د** 

 

 لملخصا
 المساندة لبرامج التدريب السلوكى  في عالج اضطراباتأثر التقنيات 

 برنامج تدرب سلوكى عالجي معزز إعداد هدف البحث إلى  الكالم لدى الطالب
 بالتقنيات المساندة، لتأخير زمن التغذية السمعية المرتدة  وتعديل التردد،  والتحقق من  

  .جامعةالملك عبدالعزيزفاعليته في عالج اضطراب الكالم لدى عينة من طالب 
 الكالمية،  ضطراب اللجلجةالألدبيات الخاصة ب وقد تطلب ذلك استعراضاً 

 جية المساند لتأخير زمن والطرق الخاصة بالعالج السلوكي، والتقنيات العالوالبرامج 
  Delayed Auditory Feedback (DAF)السمعية المرتدة  التغذية

 باستخدام برنامج Frequency Altered Feedback (FAF)وتعديل التردد 
Artefact Software وجهازSpeechEasy  . ُعدت بطاقة بيانات دراسة الحالةثم أ 

 للطالب المتلجلج، ومقياس اللجلجة، و برنامج تدريبي سلوكى تقليدى  تكون من ستة 
 بالتقنيات المساندة في مرحلتين  جلسة تدريب، ثم  عزز) 24(مراحل تنفيذية خالل 

 وطبقـت األدوات  . جلسـات، وتـم الضـبط العلمـي لـألدوات والبرنـامج )8(خـالل  نفيـذيتينت
 جلسة) 24(طالب متلجلجين، ثم دربوا خالل ) 5(تكونت  من  يالبحث التة عين على

 ببرنامج التدريب السلوكي التقليدى، وفور انتهائهم تم تطبيق مقياس اللجلجة عليهم 
 ) 8(ثم دربوا على الكالم باستخدام التقنيات المساندة خالل . أولياً  بعدياً  تطبيقاً  

 . ثانياً  بعدياً  ليهم مقياس اللجلجة تطبيقاً عجلسات، ثم طبق 
 وللتحقق من فعالية كل من البرنامج التقليدى والمعزز بالتقنية، تم حساب نسبة

"Blake "نسبة تشير إلى ي، وه)1.1(برنامج التقليدى فكانت لكسب المعدل للل 
 محدودية فعاليته، كما تم حساب نسبة الكسب للبرنامج بعد تعززه بالتقنيات المساندة 

 باستخدم حصائياً إكما عولجت النتائج  .، وهي نسبة تشير إلى فعاليته)4.6(فكانت 
 الفروق بين  أثر البرنامجين التقليدى،  لحساب داللة) الالبارامترى (اختبار ولكوكسون 

   حصائياً إقيمة دالة  يوه) 2.8( المحسوبة  Zزز بالتقنية، وقد بلغت قيمة  والمع
 مستوى التحسن لدى عينة البحث  تشير إلى وجود فروق دالة في ) 0.05عند مستوى  (

 . لصالح تدربهم بالبرنامج المعزز بالتقنية
 المستخلصةكما تمت دراسة حاالت الطالب عينة البحث في ضوء البيانات الوصفية 

 . من استمارات البيانات الخاصة بكل حالة
 .واختتم البحث بعدد من التوصيات، والبحوث المستقبلية المقترحة

 
 
البحث الفائز بالمركز الثاني في المجال التربوي النفسي للدورة الثالثين لجـائزة محمـد بـن راشـد [

 ]م للثقافة والعلو 
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Abstract 
The Effect of Technology for Behavioral Training Program in 
Students Treatment for 
Speech Disorders  This research aims to prepare behavioral 
training program enhancing by supported technology (by 
delaying the time of nutrition auditory and altering frequency 
obtaining) and evaluate the effectiveness of the program in 
stuttering treatment of students at King Abdulaziz University. 

The related literatures focuses on the literature review of stress 
stuttering words, programs and methods for the treatment of 
behavioral and therapeutic technology by delaying the time 
using Delay Auditory Feedback (DAF) and adjust frequency 
using Frequency Altered Feedback (FAF). Therefore, the used 
technology will use Artifact Software and SpeechEasy device. 
Then a data card is prepared for case study of the inarticulate 
students, scale Stuttering, and a training traditional  behavior 
program  which was formed through six stages of 
implementation within (24) training sessions, and then 
supported by technologies in two executive phases through (8) 
sessions, and the selected software tools has been scientifically 
controlled.Such tools have been pre -applied to a research 
sample, which consists of (5) stuttering students, and then they 
were trained through (24) sessions of the traditional behavioral 
training program, and once they finished, the scale of 
stuttering was applied to them as post preliminary application. 
Then they were trained using supported speech technologies 
through (8) sessions, and then the post stuttering scale is 
applied again to them. 
To investigate the effectiveness of each program of traditional 
and the used technology, the ratio "Blake" is calculated to get 
the average of the traditional program, it was (1.1), and this 
percentage value refers to a limited effectiveness. After that, 
percentage gain is calculated after employing technologies, it 
was (4.6), and this percentage refers to the effectiveness of 
technology program. 
 The results statistically is treated with “Wilcoxon test” 
(nonparametric) to calculate the sign of the differences 
between the impact of the traditional program compaired to the 
technology based program, the calculated value of Z has 
reached to (2.8), this value statistically is significant (at 0.05). 
Therefore, this value indicats in level improvement, for 
technology based program.  
Also sample of students have been studied using asbstracted 
and descriptive data from forms for each case study. This 
research will be concluded by a number of recommendations, 
and proposed future works. 
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 مقدمة

لإلفـادة  تتنامى االهتمامات العالميـة بتـوفير الخـدمات التربويـة والنفسـية المعـززة بالتقنيـة لمضـطربي الكـالم، سـعياً   

حيث ُيعد التواصل معهم مرتكزًا بالغ األهمية لتيسير تفاعلهم مـع مجـتمعهم، ممـا . القصوى من  قدراتهم وٕامكاناتهم

 . يزيد معدالت توافقهم الشخصي واالجتماعي

المجــاالت التقنيــة فــي تكامــل جهــود المتخصصــين  االحتياجــات الخاصــة التــى تســتوجب  تتعــدد فئــات ذويكمــا   

االحتياجــات  مجــاالت الصــعوبات التــى يعانيهــا ذويتتعــدد كمــا . الممكنــة لهــمالرعايــة لتقــديم أفضــل ســبل  والتربويــة

ويشــمل ذلــك أولئــك األفـراد الــذين يعــانون مــن ،التغلـب عليهافــي فعــال  ردو  ات الحديثــةالتــى يكــون للتقنيـو  ،الخاصـة

سترسـال الواة طالقـال مسـتوى يتـؤثر فـ يالتـ Stuttering"باللجلجـة "مـا يعـرف وهـو ) تلعـثمال(الكالم  ضطرابات  ا

تشــــنج اليــــد، واحمــــرار فــــي الوجــــه، وغيرهــــا مــــن : ومنهــــا ، ممــــا يعرضــــهم  الضــــطرابات نفســــية متباينــــة،يالكالمــــ

 .  المتلجلجينالتى يعانيها  ىية المتعددة األخر السلوك اتالضطرابا

 األكثـــر شـــيوعاً الكالميـــة  االضـــطراباتمـــن اللجلجـــة قـــد أصـــبح  اضـــطرابأن  تشـــير إلـــى ثمـــة مؤشـــرات بحثيـــة و   

مـــع ذواتهـــم تـــوافقهم  ضـــغوطات نفســـية ســـلبية، ويحـــد مـــن يعرضـــهم لبـــين الـــذكور مقارنـــة باإلنـــاث، ممـــا انتشـــارًا و 

 .ومجتمعهم

 البحث مشكلةاستشعار  .1

جامعـــة ب أحالـــت وكالـــة الشـــئون التعليميـــة ـهـــ 1434-1433بدايـــة الفصـــل الدراســـي  األول للعـــام الجـــامعي فــي   

ـــدالعزيز  ـــك عب ـــى مركـــز التشـــخيص طالبـــاً ) 30(المل ـــة إل ـــدني معـــدالت تحصـــيلهم الدراســـي،  نظـــراً  ،بكليـــة التربي لت

   .وانخفاض معدالتهم التراكمية، وتكرار تأجيلهم بعض المقررات

خمسـة مـنهم   لعوامـل الكامنـة خلـف انخفـاض معـدالت تحصـيلأن أبـرز ا لهـم المقابالت التشخيصيةأظهرت وقد   

تواصــلهم مــع أقــرانهم وأســاتذتهم، فــي  أثــر  ممــا" لجلجــةحــاالت "الكــالم  اتاضــطرابنتيجــة معانــاتهم كــان %) 17(

لتخـوفهم ) الميدانيـة(ر طلبهم تأجيل مقرر التربية العملية اتكر ، و انخفاض معدالت  تحصيلهم الدراسيترتب عليه و 

 .التعليم مدارسفى طالب المواجهتهم الكالم  عند في على االسترسال  تهم، وعدم قدر من التلعثم

ذين الـتـدريب بعضها قد ركز علـى   :أنتبين  ؛لعثمالكالم والت بتدارس اضطراب األدبيات التى عنيت  وباستقراء  

الجوانـــب بتعزيـــز هتمـــت وأن دراســـات أخـــرى ا، هالحـــد مـــن أعراضـــل باســـتخدام بـــرامج عـــالج ســـلوكيذلـــك  يعـــانون 

توظيــف أهميــة خاصــة لاألجنبيــة دراســات ال أعــداد محــدودة مــن أولــت  بينمــا ،منفســه بــأم لزيــادة ثقــته يهملــدالنفســية 

ر زمــن التغذيــة الســمعية المرتــدة، يتــأخالمتلجلجــين، وذلــك ب ىعــالج االضــطراب الكالمــي لــدفــي التقنيــات المســاندة 

ـــارق الزمنـــي  ـــة الســـمعية باســـتخدام تقنيـــات مســـاندةفـــي وخفـــض الف حدوديـــة عـــدد هـــذه لفـــت موقـــد . متطـــورة التغذي

تعزيــز البـــرامج فاعليــة اســـتخدامها لومــدى  ؟حــول جـــدوى هــذه التقنيــات العالجيـــة النظــر إلـــى التســاؤل  الدراســات 

 أثـراً لتكـون أكثـر  على المسـتوى العربـيمراكز التشخيص والعالج في شائعة االستخدام  العالجية السلوكية التقليدية

 الطالب؟اضطراب اللجلجة لدى عالج في 
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 مشكلة البحث . 2

 كيفية اإلفادة من المعطيات التقنية لتعزيز برامج العالج السلوكي للطالب المتلجلجين،في تمثلت مشكلة البحث   

عالج في ليكون أكثر فاعلية  سلوكىالتدريب للعالجي برنامج في من خالل دمج بعض التقنيات المساندة وذلك 

 . الملك عبدالعزيز جامعةفي  طالبالبعض الكالمي لدى   تلجلجال

 :هوسؤال رئيس في مشكلة البحث  دتتحدو   

 )وتعديل التردد ،تأخير زمن التغذية السمعية المرتدةل(المساندة  تقنياتالب سلوكى معززبرنامج تدريبي  يةلعافما   

 ؟جامعة الملك عبدالعزيز لدى عينة من طالبفي عالج اضطراب اللجلجة 

 :التاليةاألسئلة الفرعية إلى  السؤال وتفرع هذا 
 ؟اللجلجةلعالج البرنامج التدريبي السلوكي التقليدي المقترح ما  •
 ؟المقترح لعالج اللجلجة  نيات المساندةالمعزز بالتقالسلوكي ما البرنامج التدريبي  •
 لطالب؟اتلجلج  عالجفي التدريبي السلوكي التقليدي المقترح لية البرنامج اما فع •
فــــي عــــالج  تلجلــــج  المقتــــرح المعــــزز بالتقنيــــات المســــاندةالســــلوكي ليــــة البرنــــامج التــــدريبي امــــا فع •

 الطالب؟
 الطالب المتلجلجين؟   لة لعينةحاالما النتائج الوصفية لدراسات  •

 البحثأهداف  . 3

لـدى طـالب  اضطراب اللجلجة التقنيات المساندة لعالج وتعزيزه بسلوكي  ي عالجيبرنامج تدريب إعداد •

 .الجامعة

 .الجامعة طالبلدى عينة من عالج اللجلجة في  يالسلوك برنامج التدريبياللية امدى فعتحديد  •

عـالج اللجلجـة لـدى عينـة فـي المعزز بالتقنيـات المسـاندة  يالسلوكتحديد مدى فعالية البرنامج التدريبي  •

 .من طالب الجامعة

 البحث أهمية . 4

الت المعوقـة لتواصـل مشـكمسـاهمته التطبيقيـة إليجـاد حلـول تقنيـة لمشـكلة مـن أبـرز الفـي   البحثأهمية تتضح   

، تواصـلهمكفـاءة بتتعلـق تبعـات سـلبية  مـن عليهـايترتـب لمـا  نظـراً وذلـك  ،اب اللجلجـةضـطر الذين يعانون الطالب ا

  الحديثـةالتوجهـات العالميـة اإلفـادة مـن ضـوء في وذلك  ، بأنفسهم تهمثق ة، واهتزاز يتحصيلمستوياتهم ال وانخفاض

، وفـي إطـار التجريـب العلمـي الهـادف إلـى المتلجلجـينللطـالب فـي التـدريبات العالجيـة المساندة  لتوظيف التقنيات

إحــداث التكامــل بــين جهــود المتخصصــين  فــي المجــاالت التقنيــة والمجــاالت التربويــة البــرامج الســلوكية العالجيــة 

 . والتقليدية والتقنيات المساندة

 ،معــــزز بالتقنيــــات المســــاندةعــــالج ســــلوكي برنــــامج ه مــــيتقدمــــن خــــالل  لبحــــثل لتطبيقيــــةا األهميــــةتتضــــح مــــا ك  

 .لدى طالب الجامعة عالج اضطراب اللجلجةفي للمساهمة 

 :في هذا البحثومن المتوقع أن يسهم 

جتماعي، تحقيق التوافق النفسي واال على تهمساعدلم، للجلجةا اضطرابإفادة الطالب الذين يعانون من  •
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 .ين معدالت تحصيلهم الدراسيحستمن ثم و  مع اآلخرين، تيسير تواصلهمو 

ن خــالل مــا يمكـــن مـــ، معاونــة أخصــائي التأهيــل  وأســـر الطــالب الــذين يعـــانون مــن اضــطراب اللجلجــة •

 .تطبيقيةتقديمه من توجيهات وٕارشادات 

مــواد معالجــة تجريبيــة تزويــد البــاحثين بــبعض األدوات العلميــة المضــبوطة علــى البيئــة الســعودية، وكــذا  •

فــي للمســاهمة الحديثـة ات العالجيـة المســاندة يــبرنـامج تــدريبي عالجـي قــائم علــى توظيـف التقنممثلـة فــى 

 .الطالبلة اللجلجة لدى مشك عالج

 البحثمصطلحات  . 5 

يمكن أن تحدثه المعالجة التجريبية  يمدى األثر الذ: "الفاعلية بأنها تعرف :Effectivenessالفاعلية  •

مدى أثر : وتعرف إجرائيا بأنها.  )1( )1997 السعيد،"( أحد المتغيرات التابعةفي  مستقالً  باعتبارها متغيراً 

تم يو  .الطالبلدى  )كمتغير تابع( عالج اللجلجةفي  )كمتغير مستقل(المقترح  التدريبي العالجيالبرنامج 

 , Packham & Mayers) .للكسب المعدل Blackباستخدام معادلة بالك  تحديد هذا األثر إحصائياً 

(2000 )2( 

تتعدد المصطلحات المرادفة للجلجة مثل التأتأة، والتلعثم، ويمكن تعريفها بأنها :  Stutteringاللجلجة •

 ةأو إطال ،يتضمن التكرارات الالإراديةحيث  ه،نسيابإفي مما يؤثر  ،اضطراب في إيقاع الكالم وطالقته

ردود و ، واألطراف ،ويصاحب ذلك حركات الإرادية للرأس .أو التوقف الالإرادي أثناء الكالمالكلمات، 

، وسلوك التفادي، وغيره من السلوكيات وانخفاض درجة تقدير الذات ،والقلق ،الخوف :مثل، أفعال انفعالية

 )3( )2004، سليم. (السلبية المتعددة األخرى

تأخير زمن التغذية بغرض تدريبات للبرنامج عالجي هو : ة في الكالملجاللج عالجالحاسوبي لالبرنامج  •
 (FAF)تعديل التردد وكذلك  ،Delayed Auditory Feedback (DAF) المرتدة السمعية

Frequency Altered Feedback،  مما يترتب عليه تحسن  ،هيسترسل في كالم المتلجلجوذلك لجعل
 وجهاز ، Artefact Software (*)   جاستخدام برنامب يه،الجوانب النفسية والسلوكية لدفي 

 SpeechEasy  (**) الجوال(تتوفر نسخة من البرنامج للتشغيل على أجهزة الهاتف المحمول حاليًا ، و( 
 (***)  

 حدود البحث. 6 
تـم  مـن مالذين يعانون من اللجلجـة،   طالب جامعة الملك عبدالعزيزبعض اقتصر  على دراسة حاالت  •

 . لشئون التعليميةامن قبل وكالة  إلى مركز التشخيص إحالتهم
 بالتقنيــات المســاندة علــى اســتخدام بعــض التقنيــات المســاندة،  اقتصــر البرنــامج التــدريبي العالجــي المعــزز •

جهــــــاز  علــــــى االسترســــــال فــــــي الكــــــالم،  و لتــــــدريب الطالــــــب  Artefact Softwareبرنــــــامج : وهــــــى
SpeechEasy  فـــي  لهمــا، وذلــك لســـهوله اســتخدام الطالـــب التغذيـــة الســمعيةفــي لخفــض الفــارق الزمنـــي

 .حياته اليومية
 

 Uhttp://www.artefactsoft.comU : يمكن االطالع وتحميل البرنامج من الموقع (*)
  Uhttp://www.speecheasy.com/models.phpU: زيارة الموقع (**)

  Uhttp://www.artefactsoft.com/pocketdaf.htmU: لتجريب البرنامج يمكن زيارة الموقع (***)

http://www.artefactsoft.com/�
http://www.artefactsoft.com/�
http://www.speecheasy.com/models.php�
http://www.artefactsoft.com/pocketdaf.htm�
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شــدة اللجلجــة لــدى خفــض  قيــاس أثــره فــيعلــى قيــاس فعاليــة البرنــامج التــدريبي العالجــي عمليــة  تاقتصــر  •
 . فور انتهائهم من التدريب عينة البحث

 منهج البحث . 7

 للبحــوث الكيفيــةفي وصــ مــنهج وهــو    Single Case Researchدراســة الحالــة الفرديــة اتبــع البحــث 

Qualitative Research) (هجمع بيانات وصفيه عنب، من طالب العينة كل طالب الةلدراسة ح. 

، والبرنـامج يالتقليـد يالسـلوكالبرنـامج التـدريبي كل من للتحقق من فعالية ، وذلك  المنهج التجريبي كما اتبع 

  .البحثعالج اضطراب اللجلجة لدى عينة ل بالتقنيات المساندة  هز يعز بعد ت

 :وتضمن البحث المتغيرات التالية

 تضـمن أسـاليب عـالج اللجلجـة بـالطرقبرنـامج التـدريبي المالتـدريب السـلوكي بالالمتغيـر المسـتقل؛ وهـو  .ا

 .السلوكية التقليدية، والمعززة بالتقنيات المساندة

 .المتلجلجينالكالم لدى الطالب في االسترسال االتصال الكالمي و مستويات : المتغير التابع .ب

 إجراءات البحث .8
المتغيـر (  متغيرات المدروسـةالبمن خالل مراجعة األدبيات السابقة ذات العالقة وذلك  :المعلوماتيالمسح  •

 .)والمتغير التابع المستقل
 .للطالب المتلجلج دراسة الحالةبيانات إعداد استمارة  •
 .وضبطهإعداد مقياس شدة اللجلجة  •
 . وضبطهإعداد البرنامج التدريبي  •
  .طالب كلية التربية المتلجلجين) 5(وشملت البحث،  عينةتحديد  •
 .كلية التربيةفي  مركز التشخيصبالمناسب لتنفيذ البرنامج التدريبي العالجي تهيئة المكان  •
رصـــد إجـــراء مقـــابالت شخصـــية فرديـــة مـــع أفـــراد العينـــة، وتطبيـــق اســـتمارة بيانـــات دراســـة الحالـــة علـــيهم، و  •

 .المقابلةفي واللجلجة أثناء الكالم  ،مالحظات عن مواقف تداعيات عدم الطالقةال
 . تنفيذ البرنامجفي قبل البدء  العينةمجموعتي أفراد تطبيق مقياس اللجلجة على  •
ـــة  • ـــدريبي بـــدأ عملي ـــامج الت ـــق البرن ـــوبر تطبي الفصـــل الدراســـي األول فـــي فـــي األســـبوع الرابـــع مـــن شـــهر أكت

وتــم البــدء بتــدريب عينــة البحــث  ).شــهور 3 لمــدة( م2013حتــى نهايــة شــهر ينــاير  تواســتمر  ، م2012
مـدة وكانـت ، جلسـات أسـبوعياً  )3(جلسـة، بواقـع ) 24(بمراحلـه السـت خـالل (بالبرنامج السلوكى التقليـدى 

 .)دقيقة 35جلسة كل 
ثــم . علــى البرنــامج الســلوكي االنتهــاء مــن التــدريبللمــرة األولــى، وذلــك فــور  بعــدياً طبــق مقيــاس اللجلجــة  •

ت جلســا )3(جلســات، وذلــك بواقــع  )8(ن للتــدرب علــى التقنيــات المســاندة خــالل اســتكمل التــدريب بمــرحلتي
بعـد االنتهــاء للمـرة الثانيــة  بعــدياً  ثـم طبــق مقيـاس اللجلجــة تطبيقـاً . دقيقــة 35مـدة كــل منهـا كانــت ، أسـبوعياً 

  .من جلسات التقنيات المساندة
 .ومناقشتها، إلجابة أسئلة البحث، والتحقق من صحة فروضه معالجتها إحصائياً ، وتمت النتائج ترصد •
 .التوصيات والبحوث المستقبلية المقترحة لصتستخا •
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 ثأدبيات البح 

: بمتغير اللجلجة من حيثللتعريف  إلطار النظريل عرضاً  :يشتمل على محورين رئيسين، يتناول األول و  
وجهاز  ، Artefactعالجها، وتقنيات عالجها باستخدام برنامج مفهومها، وأسبابها، وتشخيصها، وبرامج وطرق 

Speech easy وجهاز ،Smalltalk  (*) ، سابقة ذات الدراسات لعرض موجز لأما المحور الثاني فيتناول
 :البحث الحاليفي المتغيرات المدروسة ب عالقةال

 اإلطار النظري
مما  ،اضطراب في إيقاع الكالم وطالقته اللجلجة بأنها )3()2004، سليم(عرف  : Stutteringمفهوم اللجلجة .1

يتضمن التكرارات الالإرادية أو الخوف أو الكلمات أو إطالتها أو التوقف الالإرادي  ، يؤثر على انسياب الكالم
وسلوك التفادي وردود األفعال االنفعالية  ، ويصاحب ذلك حركات الإرادية للرأس واألطراف ، أثناء الكالم

 . ف والقلق وانخفاض درجة تقدير الذات لدى المتلجلجكالخو 
ربما  حالة كل أن ذلك الكالم، في اللجلجة اضطرابإلى حدوث  المؤدية األسباب تتعدد :اللجلجة أسباب .2

 :اللجلجة أسباب من مجموعة يلي وفيما األخرى، الحاالت عن المختلفة األسباب لها تكون
 :عضويةال سباباأل •

وأخرى لحدوث ، أسباب تعزى لعوامل وراثية: وهى العضوية للجلجة،اب األسب )4()1991، حمودة( عدد  
السمعي، أو  الجهازفي إلضطراب  أو نسب الكالسيوم، في لنقص  أو ،التنفسي للجهاز مزمنةصابات مرضية إ
 . الشهيق عملية أثناء الكالمالفرد  محاولةل

بحدوث اللجلجة نتيجة ضعف في السائل أثناء الكالم اللفظي مما  )Bahadorinejad, 2012 ()5( وعرف   
وقدم طريقة مبتكرة لطرق عالج زمن التأخير . يسبب تكرار غير طوعي، أو يسبب تطويالت في بعض األلفاظ

يعتمد على تحويل اإلشارت  -للتغذية السمعية المرتدة في تصميم نظام تقني) ميلي ثانية 75 – 25من (
جين، عن طريق تخفيف الضغوط التي لعالج المرضى المتلجل -اظرية إلى إشارات رقمية محوسبةالصوتية التن

 .سببها اللجلجةت
  :النفسية األسباب •

 أهم من ُتعد بالنفس الثقة وضعف ،العقوبة خشية الميول وقمع، األنا ضعف أن) 6() 1997،زهران( أوضح  
 الكالم إلى مرحلة اللجلجة لحظات في ينكص المتلجلج وأن الكالم، في اللجلجةخلف  تكمن التي النفسية العوامل
نتيجة  وأ المكبوت، والخوفأ ، بالنقص الشعور أو ،باألمن لشعورا فقدان أو، قلق، لما ينتابه من الطفلي

 والعدوان المكبوت،، بيةوالعص االنطواء،بالنفس، و  الثقة مما يترتب عليه ضعف نفسية، لصدماتالتعرض 
 .العطف إلى واالفتقار االنفعالي الحرمانب الشعورو 

 :االجتماعية األسباب •
 المواقف فيإلى الحرج  الطفليظهر عندما يتعرض  اللجلجة اضطراب إلى أن )4()1991، حمودة( أشار  

 باألمنه شعور  عدمكذلك عندما ينو  نفسه، عن يريد كما بالتعبير له السماح وعدم قهرهعندما يتم  وأالكالمية، 
 .أسرته داخل النفسي

 متعددة،  ألسباب العادية المواقف فيقد تحدث للفرد الكالمية  اللجلجة أن  (7))2007، حسيب (كما أوضح  
 

(*)  Uhttp://casafuturatech.com/index.php/products/smalltalkU 

http://casafuturatech.com/index.php/products/smalltalk�
http://casafuturatech.com/index.php/products/smalltalk�
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كما المناسبة، األلفاظ عن البحث في الوقت يضيع وبذلك ،األداء عن قاصًرا اللفظ يكون الخوف، أو عندمامنها 

 تعبيره أساليبفي  لعجز ه عنها، وذلك تعبير  من أسرعلدى الفرد  األفكار تدفق معدل  يكونعندما  تحدث أيضاً 
  .يةاللغو  حصيلته قلةل
 
أن  )8( (Hill, 1995) أوضحف .حالة اللجلجة تقييمل مراعاتها ينبغي عامة اعتبارات مةث  :اللجلجة تشخيص .3 

اللغوية،  المهارات وتقييم الطالقة، وتقييم الحالة، دراسة :يستند إلى   يجب أن اللجلجة اضطراب تشخيص
 .الوالدية المعاملة وأساليب

 لتعرف فرصة ذلك تيححيث ي اآلخرين، مع تحدثالأثناء  كالمال مالحظة أهمية) 9() 1997الشخص،(وأكد   
 .اللجلجة أثناءالفرد  يعانيها التي التوتر واالنفعاالت ودرجة ،ودرجته، اضطراب الكالم نوعية

 تعميم بالتشخيص القائم على يجب فال، خصوصيتها حالة لكل أن) 10( )2000 ،جودة أبوو  السرطاوي(يرى و   
 بأعراض االضطراب، فقط نهتم وال ،سواء حد على للجلجة اهتمامنا نعطي وأن ، أخرى حاالت على النتائج قياًسا

 فعاليةللوقوف على مدى  التقييمأن تستمر عملية   كما ينبغي. الشخص مع طيبة عالقة إقامة بهدف وذلك
 .غير الفعال األسلوب عن التراجع، و فيه التقدم لقياس العالج في المستخدمة الطريقة

تعرف تتابع اللجلجة  على) Dayalu, Kalinowski, Holbert, Stuart, Rastatter, 2002()11(حرص و   
بشكل عبارات القائمة قدمت  قدو  عبارة تتألف من المضمون والكلمات الدالة،) 126(من خالل  قائمة من 

 .للحصول على الصوت والعدد .بصوت مرتفع قراءتهاطلب من المتلجلج و  ،فردي عن طريق جهاز كمبيوتر
العبارات، تابع الكلمات بين فئات تي تفاوت تمثل فتتابع اللجلجة  عنالمسؤول المشترك لعامل تضح أن ااقد و 

 .تتابع اللجلجةزيادة عددها إلى  خفض  والتى يتوقع أن  يؤديالقائمة، في الكلمات الوظيفية وذلك لمحدودية 
الذين ال ، المتلجلجينالل اختالف بتشخيص اللجلجة من خ )12(Max & Gracco, 2005)(وقام   

نطق ت لكيأطول تستغرق مدة فالمعلومات السمعية  .همخالل كالم ،يتلجلجون في تنسيق حركات الحنجرة والفم
 ـ:تعرض الفرد للتلجلج ما يلي ، ومن العوامل التياً داخلي
 .حبال الصوتيةاهتزاز األحداث إلالندفاع نطق الصوت المتحرك وذلك  ،حركة غلق الشفاةمدة طول  •
هية الساكنة بين الراشدين الذين الوقفات الشفحيث تختلف . ية، وقلة مدتهالفواصل الكالمنقص ا •

  .تلجلجوني
من خالل قياس منحنى ، وذلك في تشخيص اللجلجة وموضوعيةً  حديثةً  اً طرق )13( (Cheng, 2007)واستخدم   

نماذج اتصال اللسان بسقف حيث تتباين  ،لسقف الحنك electropalatography (EPG)لكتروني إأو تخطيط 
فحص دورة تطور الوقت لنماذج تطابق سقف الحنك مع اللسان  وقد. الحنك بين األطفال والمراهقين والراشدين

سجل ، كما )EPG(لكتروني لسقف الحنك إلرشد باستخدام منحنى أو تخطيط إلى اخالل الكالم من الطفولة 
وذلك لدى عينة بلغ  ك  ،ق ل، ر ،و،  :يه ،حروفأثتاء نطق  الحنك اللسان مع سقف معلومات حول مالمسة

 . سنة)  36 – 6(فردا تتراوح أعمارهم بين  )48( عددها
 :اللجلجةوطرق عالج  برامج . 4
لها، كما  المفسرة النظر وجهات تعددوذلك ل ،الكالم في اللجلجة الضطراب المستخدمةالعالجية البرامج  تتعدد  

واإليقاعي، والعالج بطريقة القراءة المتزامنة،  الكالمي، والعالج النفسي، العالج :لها لتشملطرق العالجية تتنوع ال
 .ترجاع الكالمي، والتغذية السمعية المرتدةسواال
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 النفسي العالج .أ
أن  )4()1991حمودة،(وفسر . األولى بالدرجة نفسًيا اضطراًبا ُتعد الكالم في للجلجةأن ا النفس علماءيرى   

 بينه الحواجز إليه، وٕازالة الثقة وٕاعادة بصراعاته، الفرد تبصيريستوجب  ،يعصاب عرض بأنها الكالم في اللجلجة
 .واالجتماعي الشخصي التوافق على ، مما يساعدهاآلخرين وبين

 وكذا واالرتباك، بالخجل إلحساسلتقليل ا النفسي العالج أهمية استخدام )14()1993، رشاد أحمد(وأوضح   
، ويزيد للفرد المعنوية روحال وتقوية ،العالج في جهد بذل على ع ذلكشجحيث ي .يوالحرمان العاطف عالج القلق

 .بنفسه ةتثقمن 
 أفراد تتراوح) 5( لدى اضطراب اللجلجة  لعالج الكالم إطالة أسلوب )15( (Ingham, 1999)واستخدم   

 .عاًما) 13-11(بين  ما أعمارهم
اللجلجة، وكان لهذا األسلوب أثر  عالج في والتدعيم المكافأة أسلوب )Kalinowski, 2003()16(استخدم  كما  

 .لدى عينة من المتلجلجين ضطرابالهذا ا عالجفي فعال 
 الكالمي العالج .ب
 اإليقاعي، والكالم الكالمي، السترخاءا: مثل، الفنيات بعضحيث يستخدم . النفسي للعالج مكملعالج  هو  

 )17( (Brian, Packman, Cream, Onslow, 2003) أوضحوقد . السلبية والممارسة بالمضغ، والنطق
 ، يعالج الكالمللحديث مطول ل اً ُيعد أنموذج يالذ  Camperdownأهمية استخدام البرنامج التدريبي برنامج 

من دون  Prolonged-Speech (PS)الكالم حيث يعتمد على تطويل . من أجل التحكم في اللجلجة المزمنة
جلجة التى  يتعرض لها ليجابية عدم تركيزه على لحظات الوقد ظهرت نتائجه اإل. أوامر أو تعليماتإلزام الفرد ب

 . دون تعليمات مبرمجة، من تلقائياً في اللجلجة معدالت التحكم في الفرد، باإلضافة إلى حدوث تحسن ملموس 
مكثف لتعديل كالمي  برنامج عالجي )Blomgren, Roy, Callister &Merrill, 2005)()18 وطبق  

درجة في ، وانخفاض تقلص سلوك اللجلجة وقد ترتب على ذلك  .وتقييم متعدد األبعاد لنواتج العالج ،اللجلجة
إدارة ببرنامج عالج الطريقة في كما أظهرت مناقشة النتائج جوانب القوة والضعف  .حدتها ، ومعدالت تتابعها

 .(The Successful Stuttering Management Program [SSMP]) اللجلجة الناجح
على األوجه  Easy”  “Speech"تكلم بسهولةال"استخدام جهاز  أثر )19(( Pollard, 2009)أوضح كما    

استخدام  كما أظهرت نتائج. تحدث بسهولةللمستمر و وجد تأثر فعال ثابت حيث . االستقبالية والفعلية للجلجة
لتغذية اإليجابي ل ثراأل ، كما زادأكثر من الكالم الرسميمعدالت الكالم المرسل في تحسن القراءة الشفوية  جهاز

 .الطالقة أدى إلى تطور معدالت تحسن ا، ممالراجعة السمعية المعتدلة
للبالغين بقياس جهد الكالم خالل استخدام طريقة التدريب العالجي  )20(  (Ingham, et al, 2009)وقام  

 خفضوقد لوحظ . المتلجلجين، باستخدام أساليب التظليل السمعي، والقراءة الجماعية، والهمس، والتعبير اإليقاعي
علت الكالم جكما  ،لقراءة الجماعيةافي جهد الكالم زادت من الطالقة، وقل معها و  ،معدل اللجلجةل هذه األساليب
 . التحدث التمعدوحسنت   ،أكثر طبيعية

 Simultaneous Readingالمتزامنة  القراءة طريقةب العالج .ج
 تدربال أيضاً  وتشمل ،معينة قراءة قطعة  المعالجمع  يقرأحيث  ،الشخص المتلجلج  انتباه وتعتمد على صرف   

 أذن، وكذلك سماعات عبر) لأطفا قصص أو ،حكايات أو ،أناشيد( معينة أصوات أثناء سماع الكالم على
 توقيت من حيثالصوت  نغمة وفي منتظمة صوتية مقاطع صورة في الكالم أصوات إخراج على بتدر ال

 االنتباه، صرف المعتمد على The Chewing Speakingبالمضغ  النطق كما تشمل هذه الطريقة الخروج،
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 .معينة كلمات من هخوفت وطأة وتخف الخطأ،نطقه  عن المتلجلج انتباه تحويل يتم وبذلك
 (Bloodstien,1986))21( )9()1997 ، الشخص(  )22()1991 ، غازي(.  

  Rhythmical Speechاإليقاعي  الكالم طريقة .د
 ةقبطري والكالم ه،استطالة كالم على وتشجيعه ،مشكلته عن المتلجلجانتباه  صرف حيث يتم خالل هذه الطريقة  

، مما يزيد الكورال أو ،القراءة الجماعية أو، الصفير أو ،الطاولة على النقر باليد أو ،باألقدام بالنقر وذلك، إيقاعية
 في العالجوقد أظهرت فاعلية  .عنهمباختالف  يشعر فيهال وضع فيوجعله  ،اآلخرين معالمتلجلج  جاندما

 )22( )1991غازي، (. عام) 15-12(بين  ما أعمارهم تتراوح من المتلجلجين الذين) 24(لدى  الجماعي
بين  ما أعمارهم تتراوح اً فرد )24( لدى عالج االضطراب في الموجه غير واللعب التظليل أسلوب استخدم كما  
 على للمساعدة ،والحركات اإليقاعية، التمرينات استخدام على اإليقاعي الكالم طريقةتعتمد و . اً عام) 9-12(

 . مشوق بشكل والكلمات والمقاطع األصوات على ترديد وتشجيعه ،المضطرب كالمه عن المتلجلج انتباه تحويل
  .تكرارات اللجلجة خفض في فعاليتهأن العالج بطريقة الكالم اإليقاعي له  )16((Kalinowski ,2003)أكد وقد   
 الكالمي االسترخاء أسلوب .هـ
 لشعوربين ا خاص وتكوين ارتباط الكالم، أثناء اللجلجة في االضطراب من التخلص إلىهذا األسلوب  يهدف  

 بالحروف تبدأ تمارين قائمة إعداد على الكالمي هذا االسترخاء ويقوم .نفسه الكالمي والباعث الكالم أثناء بالراحة
 يبدأ المعالج وعادة  .وعبارات جمل في تصاغ كلمات تتضمن تمريناتب ثم  بالحروف الساكنة ثم، المتحركة

 ذلك يلي، والنغمة الطريقة بنفس المريض تقليده من ويطلب ،واسترخاء بهدوء والجمل والكلمات الحروف بقراءة
من  المتلجلج تخليص إلى الطريقة هذه وتهدف .هادئ أسلوب شكل علىى تؤد بسيطة أسئلة شكل في تمرينات

 وفقا المعالج من يسمعه ما تقليد منه  يطلب حيث ،بالراحة هشعور ه و كالم االرتباط بين طريق عن ،اضطرابه
 .  )9()1997الشخص، ( .يسمعها التي للنغمة

  
 Delayed Auditory Feedback ) الصدى رجع(المرتدة   السمعيةالتغذية  .ز
 كما نفسه يسمع نهإف غيره مع حين يتحدث باللجلجة المصاب الشخص أن أساس على الطريقة هذه وتعتمد  

 إحساسه واإلحباط، فيقل بالذنب باإلحساس يشعر ال يجعله المتلجلج لنفسه سماع عدم اآلخرون، وأن يسمعه
 برجع والعالج السلوكي م العالجاوقد تم استخد. الحديث في االنطالق على يساعده مما الكالم، بالخوف من

بين  ما أعمارهم تتراوح ممن فرداً  )64(اضطراب اللجلجة لدى  عالج في)  المرتدة التغذية تأخير أي(الصدى 
 )14()1993رشاد، ( .عام )12-15(
 اإلدراكتدلل على أن اضطراب اللجلجة يكون نتيجة إنحراف  يالت العضوية النظريات بعض أوضحتو   

 المتكلمين أن مالحظة على مبني وهذا االفتراض الثانية، من جزءل كالمه سماع المتلجلج تأخيرل السمعي
. واالستماع التكلمية لهم، والعالقة الفورية المستمرة بين السمع المرتدة تغذيتهمتأخر  عند غالباً  يتهتهون الطبيعيين

 )23()2000أمين، (
 اإليقاع اضطراب إلى يؤدي إلكترونية محوسبة أو أجهزة باستخدام المرتدة السمعية التغذية تأخير حدوث إن  

. لدى المتلجلجين اللغوية الكالمية االضطرابات بعض تحسين إلى يؤدي بينما العاديين، لدى للكالم الطبيعي
غير  منيةاز ت عالقةإحداث في يتسبب ) كالمه إلى الفرد خاللها من يستمع التي( المرتدة التغذية السمعية فتأخير
 طبقة في مؤثرة تغيرات تحدث، الحال في قاله ما لكل مستمر صدى إلى ويستمع الفرد يتكلمفحينما  .طبيعية

 مثل في الكالم وظيفًيا اضطراًبا يعاني لمن تماًما العكس ويحدث، الطبيعيكالمه  يقاعإ ويضطربصوته، 
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 حسي بتحليل تقوم األذن هو أن العالقات هذه وأهم ،وثمة عالقة ارتباطية وثيقة بين السمع والكالم. المتهتهين
 تراقب األذن أن إلى باإلضافة هذا  ،المسموع الكالم شفرية لعناصر بإشارات المخ تزود  ثم الكالم، لفونيمات

 خالل من وٕالغاء السمع والتردد، والتنغيم الكالم، ونبرات الحنجري، والتصويت ،النطق: الكالم مثل حركات جميع
 ما يسمع يعد لم أنه المتكلم يظن ؛ثم ومن، للكالم السمعية المراقبة فقدان إلى يؤدي مرتفع ضوضاء إحداث
 هكلمفيحدث لديه عكس ذلك، مما يساعد على ت يبالنسبة للمتكلم العادأما . يهلد النطق ويضطرب ،يقول

 . )24(  (Howell,2004)بطالقة
 المساندة ودورها في عالج اللجلجةالتقنيات  .5
الحديثة من أجهزة وبرامج حاسوبية لعالج اللجلجة على تطبيق برامج تأخير السمعية تعتمد البرامج والتقنيات   

، ويمكن استخدام هذه البرامج من قبل أشخاص لديهم مشكلة اللجلجة. السمعية وتغيير الترددالتغذية الراجعة 
ها، ماستخدبالنفس، إذا ما تم  التدرب الصحيح على ا طالقة الكالم، وزيادة مستوى الثقةعلى  تساعدهم حيث 

 :ومن هذه التقنيات ما يلي
 Artefact Softwareالبرنامج الحاسوبي لعالج اللجلجة  .أ

في عالج اضطراب اللجلجة، حيث تعتمد فكرته  )1(الحاسوبي المبين بالشكل   oftwareSArtefactبرنامج   يستخدم  
، التي تؤدي إلى  DAF (eedbackFuditory Aelayed D)  (ردود الفعل السمعي(على تأخير التغذية الراجعة السمعية 

 220-40ويحقق  هذا البرنامج تأخير  زمنى للصوت يتراوح بين . تأخير وصول الصوت إلى أذن الفرد لجزء من الثانية
 .ميللي ثانية

 

 eArtefact softwar (*)  برنامج حاسوبي لعالج اللجلجةشاشة  )1(الشكل 

بين القصير الزمني  التأخير ويتراوح . ملي ثانية 10 التأخير لمدةزمن  استخدامه زيادةات خطو كل خطوة من في وتتم   
معدل الكالم في  تغيير بدرجة كبيرة وفورية، من دون إحداث  التلعثمهذا المدى القصير يقلل حيث ) ي ثانيةلميل 50-80(

، ويبطء مد أحرف العلةرد يمما يجعل الف) ي ثانيةلميل 220-90( فتتراوح مدته بين األطولالزمني التأخير أما . المتحدث
 وجهد عقلي طويل تدرب، إال أنه يستلزم الشديدة اللجلجةعالج حاالت في الطويل  يهذا التأخير الزمنيساعد و . هحديث

باختالف طبيعة عمل ) DAF(وقد يختلف التأخير  .، وربما يبدو الصوت غير طبيعيللوصول إلى نتائج عالجية ملموسة
تغير في طبقة   Altered auditory Feedback-Frequency (FAF)البرنامج، فالتغذية الراجعة للتردد المتغير 

فعالية  FAF)(والتغذية الراجعة للتردد المتغير . وٕالى أعلى من ذلك  Octaveقل من نصف اوكتاف أمن بدأ  الصوت،
 )*(* DAFمع  التطبيق عند استخدامه

(*)  Uhttp://www.artefactspft.com/index.htmU

 

)*(* Uhttp://www.artefactspft.com/pocketdaf.htmU 

http://www.artefactspft.com/index.htm�
http://www.artefactspft.com/index.htm�
http://www.artefactspft.com/pocketdaf.htm�
http://www.artefactspft.com/pocketdaf.htm�
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ع اسمالعادية لعن الطريقة  بطريقة مختلفة قليالً  الصوتسماع في تغيير  تسببالتغذية المرتدة السمعية ف
التغذية الراجعة للتردد أما . للمستخدم أن يسمع صوته مع تأخير صغير، كالصدى) (DAFحيث تتيح . الصوت
 األعلىإلشارة المسموعة في طبقة الصوت لصوته أو التغيير في الطبقة  سماعللمستخدم  فتتيح)  FAF(المتغير 

 .من صوت الشخص نفسه قليالً األقل أو  قليالً 
بطريقة  المتلجلجين مع آخرين األشخاص  ينطقأنه عندما  - منذ زمن طويل-عليه  لقد كان من المتعارف    

االستماع إلى صوته مع  هالمستخدمالفرصة )  FAF(و)  (DAFتتيح تقنية  و. بطالقة الكورال فإنهم يتكلمون
) بطريقة كورالية يشاركة أي(يتكلم متكلم آخر ، مما يهيئ له أن وتغيير طبقة الصوت ،تأخير طفيف في الوقت

مساعدة المتلجلجين على تحسين الكالم، واكتسابهم في ومن ثم؛ يمكن توظيف هذه التقنية . )(*وقت متزامنفي 
 . أنفسهم في المزيد من الثقة 

  SpeechEasy  التكلم بسهولة جهاز .ب
 .سماعة األذن الطبية )2(في الشكل  SpeechEasy يشبه جهاز 

 
 سماعة أذن طبية

 

 
 SpeechEasyجهاز 

  
 **SpeechEasyجهاز  )2(الشكل 

، بحيث يمكن داخلهاألصوات  ريغي، فإنه يقوم بتمن قيامه بتضخيم الصوت بدالً ف. وظيفتهفي يختلف لكنه 
والغرض من هذا التأخير هو إنشاء ظاهرة طبيعية تعرف باسم . للمتحدث سماع صوته في فترة زمنية بسيطة

عند الكالم أو الغناء في انسجام مع ، وقد يتم التخلص منها اللجلجة الذى تنخفض معة شدة" كوراليالالتأثير "
 SpeechEasy جهازطويلة، ويمكن أن يسهم  لعقودعالج اللجلجة في توثيق التأثير الكورالي   تمو . اآلخرين

بطريقة واستخدامه األذن، في  ةوضعه بسهوليمكن  اً صغير  اً جهاز  عن كونه بفاعلية، فضالً  هذا التأثيرتحقيق في 
 . في الحياة اليوميةعادية 

 

 

 

 

(*) Uhttp://www.artefactsoft.comU 
)*(* Uhttp://www.artefactspft.com/pocketdaf.htmU 

http://www.artefactsoft.com/�
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 Talk Smallجهاز  .3
جزء من بفاصل زمنى  سماعه لصوته ه منمستخدمتمكن مرتدة سمعية وهو جهاز يقوم بتوفير تغذية راجعة   

 ).3(الشكل في ويمكن توضيح  هذا الجهاز ،  delayed auditory feedback) DAF(الثانية 
 
   

 
  Talk Smallجهاز )3(الشكل 

 
تغذية سمعية مرتدة للتردد المتغير توفير في  Talk Smallقد أثبتت العديد من الدراسات فاعلية جهاز و   

eedback (FAF).Fuditory Aaltered -requencyF  وهو يغير طبقة صوت المستخدم إلى أعلى أو
 SpeechEasyويوفر . هاأو شداألحبال الصوتية رخاء ع المستخدمين بتغير طبقة صوتهم بإنه يقنأكما ، أسفل

، ومن ثم تتم تنقية الصوت من طبقة صوت المستخدم تغيير التردد يزيدالصوت، حيث  ر في تردديتغيمكانية الإ
ولذا فإن هذا الجهاز يقوم بإسماع المستخدم . الترددات المنخفضة لصوت المستخدمومنع  ،السالبةمن الترددات 

 .لكالملصوته، مما يزيد من قدراته على ا
يتم  SpeechEasyفي جهاز ف .لميكروفوناتافي نوعية  Talk Small عن SpeechEasy جهاز يختلفو   

جهاز يقوم بينما ، بعض األحيانفي  المستخدمتكون أعلى من صوت ، وقد التقاط األصوات حول المستخدم
Talk Small  جهاز كما يستقبل . باستخدام ميكرفون إلغاء الضوضاءSpeechEasy  األصوات من خالل

أجهزة األذنين بنسبة حيث تزداد كفاء  ، معاً يمكن أن يستخدم األذنين ف Talk Smallجهاز أما  ،أذن واحدة
 . جهزة األذن الواحدةمقارنة بأ% 25
في  ،هرتز 8000إلى  200 فيتراوح بين SpeechEasy جهازفي أما مجال ترددات األصوات المستقبلة   

ويركز عالج اللجلجة باستخدام . هرتز 18000إلى  30من  ها تردديتراوح مستقبالت  Talk Smallالمقابل  
الذكور  لدىهرتز  )125 (الذى يكون متوسطه التقريبي  ،حبال الصوتية أو التنغيميركز على اهتزاز األجهاز 
، بينما يكون أعلى تردد ديسيبل )20-10( أى تردد منخفض يتراوح بين SpeechEasyويعجز جهاز . البالغين

 سمعيتحطم إحداث في ضوضاء الخلفية المضخمة قد تسبب و . ديسيبل 105بالجهاز هو  صوتي يمكن سماعه
  . في دقائق فعالية
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 الدراسات السابقة
دراسات المحور األول  تناولمحورين رئيسين، في حث الحالي بتصنيف الدراسات السابقة ذات العالقة بال تم  

بالتقنيات  الخاصةالدراسات  فتناولبرامج وطرق التدريب السلوكى العالجي للجلجة، أما المحور الثاني ب خاصة
 .عالج اللجلجةلالمساندة 

 : التدريب السلوكى العالجي للجلجة دراسات تناولت برامج وطرق .1
 ىالموجه في عالج حاالت اللجلجة لدأسلوب التظليل واللعب غير  )25()1995 ، عبد اهللا( ت دراسةاستخدم  

وأظهرت  .اً عام 12-9أعمارهم ما بين  تراوحتطفًال ) 24(من الدراسة  عينة وتكونت .أطفال المرحلة االبتدائية
 .  نتائج فاعلية التظليل واللعب غير الموجه في عالج اللجلجة لدى عينة الدراسةال
لعالقة بين اللجلجة واالنطوائية لدى األطفال في محافظة حوري بدولة ا )26()1999 ،العبيدي(دراسة  وقارنت  

تتراوح أعمارهم من العاديين  اً طالب 40وطالبة ممن يعانون من اللجلجة و اً طالب 40وقد شملت الدراسة  ،الكويت
من ذوي  أعلىالعاديين  األطفال أن ىوتوصلت إل ،لألطفالاستخدمت مقياس الشخصية و   .اً عام 12 – 9 بين 

 ،وشعور الطفل باالنتماء ،هشعور الطفل بحريت :يوهمقياس التوافق الشخصي  أبعادصعوبات النطق في بعض 
كما ال توجد فروق بين  ، عراض العصابية وجميعهاألوخلو الطفل من ا ،النفرادلالطفل من الميل  وتحرر

 .العاديين و صعوبات النطق على مقياس التوافق االجتماعي
آثار مقررات الفئة الواحدة والقافية على  إلى تعرف )Bosshardt & Ballmer, 2002)  ()27وهدفت دراسة  

من العاديين، وذلك في أدائهم لمهمة ) 16(ن المتلجلجين وم) 14(إنتاج الجملة، وذلك بفحص االختالفات بين 
حيث طلب من المشاركين تشكيل جملة تحوي على اسمين غير مرتبطين، ثم . فردية في مقابل مهمة مزدوجة

وتأخر  ، وتأخر الجمل ، ومعدل الكالم في الجمل ، وعدد حروف الجر ، والطول ، قورنت صحة القافية
وقد أوضحت النتائج أن األشخاص الذين يتلجلجون قللوا عدد . ، ومعدالت اللجلجةالقرارات، وعدم الطالقة

 .حروف الجر، وأنهم أكثر حاجة لتنمية قدرتهم على تعميم نطق الجمل لتيسير صعوباتها اللفظية
إلى تعرف مدى فاعلية برنامج عالجي تكاملي متعدد األبعاد في عالج  )3()2004 ،سليم(كما هدفت دراسة   

: امصر، واستخدمت الدراسة عدة أدوات منهفي بعض حاالت اللجلجة لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية 
ومقياس قلق  ، )إعداد محمد عكاشة(ومقياس تقدير الذات  ، )حمد زكي صالحأإعداد (اختبار الذكاء المصور 

ومقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي و الثقافي  )عبد الرقيب البحيري :وتقنين ،سبليرجير: إعداد(الحالة 
وتوصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج . وذلك بجانب البرنامج العالجي الذى أعده الباحث ، )عادل البنا :إعداد(

على  ةحيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية دال العالجي التكاملي متعدد األبعاد في تحسين حاالت اللجلجة،
البعدي  –القبلي (تحسن الكالم وخفض اضطراب اللجلجة بين المجموعة التجريبية والضابطة في القياس المتكرر 

كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين  ، على متغير شدة اللجلجة لصالح المجموعة التجريبية) التتابعي –
على متغير ) التتابعي –البعدي  –القبلي (تجريبية والضابطة في القياس المتكرر متوسطي المجموعة ال

 . مصاحبات شدة اللجلجة لصالح المجموعة التجريبية
في تنسيق  والعاديينبين الراشدين المتلجلجين مدى التباين بدراسة  )12((Max & Gracco, 2005)قام و   

حركة غلق في  أطولوأظهرت النتائج أن المتلجلجون يستغرقون فترة  .حركات الحنجرة والفم خالل إنتاج الكالم
ولم . ، وكذا طول الوقفات الشفهية الساكنة لهم أثناء الكالمحبال الصوتيةألالمحرك لنطق الصوت  الندفاع ةالشفا

 .و الفم حركات الحنجرةفي توجد فروق بين المتلجلجين والعاديين 
برنامج (أطلق عليه مكثف  برنامج عالجي )Blomgren, Roy, Callister &Merrill. 2005)()18 وطبق  
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 . من الراشدين المتلجلجين) 19(على ثالثة أسابيع، وتم تطبيقه ، واستغرقت مدة تنفيذه )إدارة اللجلجة الناجح
مستوى  هلدى عينة التجريب، وكذا خفضتتابع اللجلجة   هخفضفي ملحوظة فعالية نتائج تقييم أثره  تأثبتو 

 . حدتها
من ) 12(بقياس جهد الكالم خالل ظروف التحدث بطالقة لدى    (Ingham, et al,2009) (20)وقام   

 ،الكالم، ومعدل جهد الكالم الشخصي من البالغين العاديين، حيث قورنت طالقة) 12( البالغين المتلجلجين و
التظليل (ظل في غيرات األخرى، خالل القراءة بصوت مرتفع بطريقة طبيعية، والقراءة  بصوت عال توبعض الم
وأظهرت النتائج أن هذه الظروف األربعة قد  ). التعبير اإليقاعي -الهمس   –القراءة الجماعية  –السمعي 

لت الكالم أكثر طبيعية وتحسن خفضت معدل اللجلجة، وجهد الكالم وذلك فقط بالنسبة للقراءة الجماعية، كما جع
 .جهد الكالم بالنسبة للبالغين العاديينفي كما أظهرت حدوث زيادة .  معدل التحدث

 :عالج اللجلجةفي التقنيات المساندة ستخدام ادراسات عنيت ب .2 
على عينة ) DAF( )(FAFدراسة لتعرف كفاءة استخدام التقنيات المساعدة  )28((Brenaut, 1995)أجرى   

 . ٪ 79انخفاض  في اللجلجة بنسبة ، وقد أظهرت نتائجها حدوث من البالغين المتلجلجين في هاليفاكس
) DAF(، ) (FAFبدراسة لتعرف كفاءة استخدام التقنيات المساعدة  Zimmerman, (29)) (1997كما قام   

نه انخفضت اضطرابات اللجلجة لديهم أشارت النتائج إلى وأ على عينة من البالغين المتلجلجين في نيويورك،
 .٪ 60بنسبة 

وآخرون نظامًا تقنيًا لمساعدة هـذه الفئـة يعتمـد علـى نمـوذج قوقعـة منفصـلة،  )Vashkevich, 2012()30(وقدم   
يتم من خالله تطبيق كسب الطيفية، ويتضمن ضغط النطاق الترددي الديناميكي وتعويض الخسارة في االستماع، 

عتمــاد علــى وتــم بنــاء نظــام إلغــاء التغذيــة المرتــدة الصــوتية باال. والحــد مــن الضوضــاء فــي نطــاق التــردد اإلدراكــي
 .المرشح التكيفي عبر إشارات صوتية يتم معالجتها

د و تـأخر زمـن الرجـع السـمعي إلـى التعـرف علـى تـأثير تغيـر التـرد )31((Stuart et al, 1997)وهـدفت دراسـة   
بصـوت  أصوات المقدمة لألذنين علـى عينـة مـن أحـد عشـر مـن المشـاركين المتلجلجـين بحيـث المـتلجلج يقـر في األ

مللـي  DAF( ،50(وتـأخر ردود الفعـل السـمعي  ، وكتـافأبقيمة ربـع )  FAF(إطار ردود الفعل السمع عالي في 
فــراد العينــة أ ىة لــدودلــت النتــائج علــى حــدوث انخفــاض ملحــوظ فــي اضــطراب اللجلجــ. فــي الكــالم العــادي المعــدل
 . ٪ مع تغيير شروط التغذية المرتدة السمعية 75إلى  ٪  60يتراوح بين ما يقرب من 

مدى الفاعلية طويلة المدى الستخدام تسعة من البالغين الذين يعانون من  )32((Borsel, 2003)واختبر   
، ووجد أن استخدامهم الجهاز  قد خفض مستويات اضطرابات اللجلجة في مهام DAFاللجلجة الحادة لجهاز 
، وعلى مدى ثالثة أشهر، مما دقيقة يومياً ) 30(٪، وذلك نتيجة استخدامه لمدة  70سبة الكالم المتنوعة لديهم بن

 . ٪ 55معدالت الطالقة الكالمية لديهم بنسبة في أدى إلى تحسن 
إلـى تقـديم كفايـة عالجيـة  للمعينـات  الرقميـة باسـتخدام  )Szkiełkowska et al, 2003)()33وهـدفت دراسـة    

والتغذيـــة المرتــــدة الســــمعية للتـــردد، وذلــــك بتعـــديل ردود الفعــــل الســــمعي ) DAF(تـــأخير التغذيــــة المرتـــدة الســــمعية 
)FAF(  لدى)تلقي  أنـواع ) ٪ 90(سنة، الذين سبق لـ  47-6من المتلجلجين الذين  تتراوح أعمارهم بين  )130

العالج الطبي، وتدريبات عالج النطـق، والعـالج النفسـي، التحفيـز اللغـوي مـع : من التأهيل والعالج، ومنهامختلفة 
٪ مــن العينــة  فــي طالقــة  85لــدى   يوأظهــرت النتــائح حــدوث تحســن فــور . لتمــارين االســترخاء، وٕاعــادة التأهيــ

مـــن %) 96(أشــهر مـــن العــالج  حــدث  تحســـن  دال  لــدى ) 6( التعبيــر بعــد تطبيـــق المســاعدات الرقميــة، وبعـــد
فـي العينة  في  الطالقة، مما يؤكد أن استخدام البرنامج العالجي القائم علـى المسـاعدات الرقميـة قـد ثبتـت فعاليـة 
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 .عالج غالبية المتلجلجين
برنامج في ساعة ) 14(لمدة  DAF النظام التقنياستخدام ب  (34)(Radford, 2005) وأظهرت نتائج دراسة  

الطالقة  استمرت ٪ عندما يتم التحدث بدون الجهاز، و50عالجي أدت إلى خفض معدل اللجلجة بنسبة 
  .سنةمدة لالكالمية المترتبة على ذلك 

مع تطبيق برنامج ( SpeechEasyأن استخدام المتلجلج لجهاز  (35) (Stuart, 2006)أظهرت نتائج دراسة و   
٪   67٪ بالنسبة للقراءة بصوت مرتفع،  وبنسبة   90،  قد قلل معدل اللجلجة بنسبة )عالج كالم مختصر

 .للمحادثة الكالمية
في  SpeechEasyأن استخدام المتلجلج لجهاز  36)( O'Donnell), (2008كما أظهرت نتائج دراسة    

٪، أما استخدام الجهاز أثناء محادثات التليفون مع معالج  89المحادثات بعيادات الكالم قد  قللت اللجلجة بنسبة 
 .٪ 58، فقد قلل  اللجلجة بنسبة  اً أسبوع 16لمدة ) ضغط أعلى(الكالم 

 13(بين فترات تراوحت ما ل SpeechEasyفتم فيها تتبع مستخدمي   (37))(Runyan, 2008أما دراسة   
، وقد ثبت تزايد تأثير استخدام األجهزة بزيادة فترة االستخدام،  حيث زادت الطالقة الكالمية )سنوات 5شهر إلى 

لدى جميع المستخدمين، إال أن مستخدم واحد من كل عشرة من المشاركين البالغين قد أشار إلى وجود ضوضاء 
 . بيئية كجانب سلبي الستخدام الجهاز

)  FAF(باختبـار تـأثير التغذيـة المرتـدة السـمعية المتغيـرة للتـردد  (Andrew Stuart et al, 2008)(38)وقـام   
شخصـا ) 12(اإلطالة، والتكرار، والصمت، والمدة اإلجمالية للتلجلج، وشملت العينـة : على نوع اللجلجة من حيث

وقـــد أظهـــرت . بـــةض المقـــاطع المكتو مـــن البـــالغين المتلجلجـــين،  رصـــدت اســـتجاباتهم أثنـــاء قـــراءتهم  الشـــفوية لـــبع
لعينـة، حيـث وجـدت تحسين كالم  افي )  FAF(يجابي  للتغذية المرتدة السمعية المتغيرة للتردد إالنتائج وجود أثر 
 .خفض المدة الكلية للجلجة أثناء القراءة الشفهيةفي حصائية إفروق ذات داللة 

رة الستخدام التغذية المرتدة السمعية مع ثمانية مشاركين  اآلثار المباش  (Antipova, 2008)(39) وبحثت دراسة  
على تكرار اللجلجة أثناء إنتاج حوار كالمـي  فـي مناسـبتين، وذلـك باسـتخدام  أجهـزة اتصـال محمولـة حديثـة، وتـم 

 ،FAF)(، والتغذيــة المرتــدة الســمعية للتــردد )DAF(اســتخدام  ســتة أنــواع مــن التغذيــة المرتــدة الســمعية  المتــأخرة 
مـن وسـيلة فعالـة للحـد   Altered Auditory Feedback (AAF)أن  وأظهـرت النتـائج ،  DAFونـوعين مـن 

 .الحوار الكالميفي اللجلجة 
 SpeechEasyلجهاز تكلم بسهولة  االستخدام الطبيعيثار آ )40((Pollard, et at, 2009)وأوضحت دراسة   
من البالغين الذين يعانون من  فرداً ) 11(وذلك على عينة بلغ عددها  للجلجة،االحد من في   شهور 6لمدة  

وجمعت عنهم معلومات من استبانة تضمنت أسئلة قبل ، وتم الحصول على العينة بطريقة عمدية. اللجلجة
، تحدثهم بسهولةفي وأظهرت النتائج استمرار األثر الفعال للجهاز . استخدامهم الجهاز وبعد استخدامهم له

جابية يإ ووجدت انطباعات. في مواقع المعملة خالل القراءة الشفوية مقارنة بالكالم الرسمي المسترسل وخاص
إال أنه لوحظ وجود بعض التحديات التي تواجه ، طور الطالقة الكالمية لمستخدميه يفعلية الستخدام الجهاز الذ

 .أدلة الممارسةفي تنفيذ المبادئ اإلرشادية له الواردة 
استخدموا أجهزة  من المتلجلجين البالغين الذين )9( دراسة على (40))(Pollard, 2009أجرى و   

SpeechEasy يعال، والمحادثة مع الباحث، وتلق لمدة أربعة أشهر، وتم اختبار كالمهم في القراءة بصوت 
وقد أظهرت . الدراسة بسبب ضوضاء الخلفية التى لم يحتملهافي ولم يستمر أحد أفراد . األسئلة من الغرباء

أثناء ) ٪ 58(مستوى قرأة العينة بصوت مرتفع  وبلجلجة أقل ، حيث كانت نسبة تحسنهم في النتائح تحسن 
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بعد انتهاء األشهر األربعة للتجربة، واستمر معدل ) ٪ 75(األشهر األربعة للتجربة، وبلغت نسبة تحسنهم 
بعد شهر من توقفهم عن استخدام الجهاز ، وكانت أقل معدالت فاعلية لمحادثاتهم  على  )٪ 27( تحسنهم بنسبة

وكانت أقل كفاءة تحسن في محادثاتهم تخص استجاباتهم ألسئلة الغرباء، فلم  ) ٪ 7٪،  27٪،  15(الترتيب  
 ).٪  2(المراحل الثالث في تتجاوز نسبة تحسنهم 

مــن  الــذكور البــالغين المتلجلجــين ) 10(مســتوى الطالقــة الكالميــة لــدى   (Cook, 2009)(41)وكشــفت دراســة   
وذلـك مــن خـالل  تحليــل اسـتجاباتهم علــى أسـئلة مفتوحــة النهايــة . لمـدة عــام  SpeechEasyالمسـتخدمين جهــاز 

مســـتوى المشـــاركات الكالميـــة للعينـــة، فـــي لتحليـــل محتـــوى ومفـــاهيم  اللجلجـــة،  وأظهـــرت النتـــائج تحســـن ملمـــوس 
 .وتحسن مستوى طالقتهم الكالمية

الطالقة في  اً أحدث تطور  SpeechEasyعلى أن استخدام    Molt, 2006((42)( وأظهرت نتائج دراسة  
الكفاءة الكالمية استمرت لفترة في شهور، لكن فعالية االستخدام   ةالكالمية لدى معظم مستخدميه بعد ثالث

 .عن استخدام الجهازبعد التوقف  ) شهراً  12 – 6(تراوحت بين 
، والتغذيــة الســمعية المرتــدة  المخفيــة )DAF(دراســة لتــأثير جهــاز  )43((Lincoln, et al, 2010) وأجــرى  
)MAF(وتـــردد مســـتويات التغذيـــة الســـمعية المتـــأخرة ،)FAF (لـــدى  يخـــالل الكـــالم التخـــاطب)مـــن  البـــالغين ) 11

درجـات  فـي ضابطة، والمجموعات األخرى تجريبيـة تباينـت مجموعات أحدها ) 4(المتلجلجين، وقسمت العينة إلى 
، وتـــم تســـجيل الكـــالم التخـــاطبى لكـــل مجموعـــة، وكـــذا FAFوالمتـــأخرة  MAFتعرضـــها للتغذيـــة الســـمعية المخفيـــة 

فروق ذات داللـة وقد أظهرت النتائج وجود . دقائق) 10(بصوت عال لبعض الفقرات المكتوبة وذلك لمدة  همقراءت
بينما لم توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بيـنهم  فـي  ،حالة أدائهم المحادثةفي مجموعات األربعة ال إحصائية بين

 .  القراءةفي نسبة المقاطع الملجلجة 
) DAF(إلى تحديد اآلثار المترتبة على التغذيـة المرتـدة السـمعية المتـأخرة Chon  (44)) (2010,هدفت دراسة و   

Delayed Auditory Feedback  على االستقرار الحركي للكالم، وطالقتـه عنـد بـالغين عـاديين مقارنـة ببـالغين
من الرجال و النساء الذين يتمتعون بطالقة عادية وفق نتـائجهم الخاصـة )  62(وشملت عينة الدراسة . متلجلجين

بطالقة عادية، ولكـنهم  من البالغين الذين يتمتعون) 15(أثناء المحادثة والقراءة، وقورنت نتائجهم بنتائج   DAFبـ 
ــــالغين عــــادي) 15(يعــــانون مــــن درجــــة لجلجــــة مرتفعــــة، و  وضــــحوا مــــن ذوى اللجلجــــة الطالقــــة الــــذين أ يمــــن الب

وأظهـرت انخفـاض . ثبـات الحركـي لحركـة الشـفاه السـفلى من الذين يعانون مـن لجلجـة بسـبب ال) 15(المنخفضة، 
ظهـرت النتـائج  وجـود اخـتالف ذو أعـات الدراسـة، كمـا لـدى مجمو  DAFخطـاء الكـالم عنـد التحـدث باسـتخدام الــ أ

كالمهـم عنـد فـي  داللة بين العاديين و الذين يعانون من اللجلجـة فـي ثبـات الكـالم، وقـد حقـق المتلجلجـون اسـتقراراً 
 . مللي في الثانية 25
لدراسـة العالقـة بـين تعـرض األفـراد إلـى  اً بحثـ (Venkatesan & Sundeepkumar, 2010)(45)  وأجـرى   

DAF  ـــأثير ـــفـــي للت ـــة المرتـــدة الســـمعية المت مهـــاراتهم الســـمعية، ونفـــذت التجربـــة علـــى  فـــي خرة  وأثـــر ذلـــك أالتغذي
نتجـت أتاج حـوارات بـدون أي تـأخير ، كمـا قاموا بقراءة وأن)  من اإلناث20من الذكور و 20(األربعين المشاركين 

مللــي ثانيــة، وتــم تقيــيم المهــارات  400، 200، 100ويات مختلفــة مــن التــأخير  قــدره مســت 3فــي حــوارات أخــرى 
ـــداخل للكلمـــة   ـــار ســـبوندي المت ـــار رقمـــى واختب ـــذكور ). SSW(الســـمعية  باســـتخدام اختب ـــائج  أن ال وأظهـــرت النت

وقد لوحظت زيادة معدل اللجلجة بشـكل ملحـوظ خـالل .  أكثر تلجلجًا من اإلناث كانو ADFالمستخدمون جهاز  
. ، وقـد وجـد ارتبـاط كبيـر بـين وتيـرة األداء السـمعي وكثـرة اللجلجـةنـاث معـاً لدى الـذكور واإل محادثة مقارنة بالقراءة

المســجلة علــى اســتبانة  وكانــت النتــائج. كافــة االختبــارات مقارنــة بالــذكورفــي وســجلت اإلنــاث نتــائج أفضــل بكثيــر 
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ــأثير اســتخدام . بــين الجنســين تنظــيم االهتمــام ال تختلــف كثيــراً   DAFويمكــن أن يعــزى قلــة لجلجــة اإلنــاث تحــت ت
 .نتيجة سيطرتهم على موارد التجهيز السمعي على نحو أفضل من سيطرة الذكور

 :يمكن استخالص ما يلي ضوء العرض السابقفي 
في باهتمام على المستويين العربي واألجنبي، إال أنه ثمة ندرة  ياللجلجة قد حظ إضطرابدراسة أن  •

 .المملكة العربية السعوديةفي ضطراب لدى طالب الجامعة الدراسة هذا ا
 األدبيات بشأن وجهات تعددت البرامج السلوكية والطرق العالجية الضطراب اللجلجة، وثمة اتفاق بين •

 فقد لوحظ ندرةوعلى الرغم من ذلك عالج اللجلجة، في ية للتقنيات المساندة المؤشرات والدالئل اإليجاب
يزيد من ، مما يالمجتمع السعودفي عالج اللجلجة لدى عينات من الطالب في هذه التقنيات  مااستخد

 .البحث الحاليالحاجة إلى 
مرحلة الطفولة، في ا يترتب عليها من تبعات مشكالت اللجلجة ومالعربية تناولت العديد من األدبيات  •

الجامعة، واإلنخراط في وقلت األدبيات التى تدارست المشكلة لدى البالغين، ممن هم على وشك التخرج 
مرحلة الطفولة وعالجها يحقق نتائج في وثمة مبررات منطقية لذلك، فتدارك المشكلة . سوق العملفي 

أن ُيهمل هؤالء البالغين الذين لم  يإال أنه من غير المنطق .اتويقلل ما يترتب عليها من تبع ،أفضل
في لمساندتهم  يلك الحاجة إلى إجراء البحث الحالطفولتهم، ويعزز ذفي تعالج مشكالت اللجلجة لديهم 

  .التغلب على ما يعانونه من إضطراب
الدراسات األجنبية، في ثمة اتجاهات حديثة لمعالجة اللجلجة باستخدام التقنيات المساندة، ويتضح ذلك  •

معالجة هذا في بينما يالحظ أن الدراسات العربية ما زالت تتمركز حول البرامج السلوكية التقليدية 
 .اإلضطراب

تعددت الدراسات التى تناولت أهمية التدريبات السلوكية والنفسية في تنمية القدرة على االسترسال في  •
 )9()1997، الشخص(تدريب األفراد المتلجلجين على االسترسال في الكالم دراسات ل :ومنها ،الكالم

)Dayalu, Kalinowski, Holbert, Stuart, Rastatter, 2002( )11((Max&Gracco,2005)  (12) 

 .( Pollard, 2009 )(19)و بولدار  Blomgren, Roy, Callister &Merrill. 2005)((18)و
لتأخير التغذية  EpeechEasy تكلم بسهولة استخدمت جهاز يلوحظ تعدد الدراسات السابقة الت •

 Frequency Alteredوتعديل التردد  Delay Auditory Feedback (DAF)السمعية المرتدة 
Feedback (FAF) بينما لوحظ ندرة الدراسات التى استخدمت برنامج ،Artefact Software وقد ،

من قبل المستخدمين، بينما يتطلب البرنامج  يعزى ذلك لسهولة حمل الجهاز األول واستخدامه بتلقائية
 .استخدام جهاز كمبيوترو  تنزيل وتثبيت البرنامج في الحاسب الثاني

تفعيل أساليب معالجة في التكامل بين برامج العالج السلوكي واألجهزة التقنية المساندة قد يسهم ن أ •
؛ الذمن النوعين عن اآلخر،  يددة ألفضلية أاللجلجة، ولكن لم يالحظ من الدراسات السابقة إجابة مح

 .عن هذا التساؤل فإنه من المتوقع أن تتوصل النتائج المقارنة للبحث الحالي إلى  إجابة
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 فرضا البحث
اللجلجة  ىعالج مستو في نظرًا لمحدودية الدراسات التى تناولت العالقة التوظيفية للعالج السلوكي التقليدي 

، لذا فقد )السابقة دبياتاألضوء مراجعة في (البيئة السعودية في أو بالتقنيات المساعدة لدى طالب الجامعة 
   :صياغة صفرية على النحو التاليتمت صياغة فرضا البحث 

بين نتائج القياس القبلية والبعدية لمستوى اللجلجة ) 0,05 ≤ عند مستوى( حصائياً إال توجد فروق دالة  .1
 .لدى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج التدريبي العالجي السلوكي التقليدي وبعده

بـــين نتـــائج القيـــاس  القبليـــة والبعديـــة لمســـتوى ) 0,05 ≤عنـــد مســـتوى ( ال توجـــد فـــروق دالـــة احصـــائياً  .2
 .اللجلجة لدى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج التدريبي العالجي المعزز بالتقنيات المساندة وبعده

 البحثإجراءات 

وخطوات  ه،برنامجمراحل إعداد و ه، أدواتو  التجريبي، هوتصميمته من البحث التعريف بعين يتضمن هذا القسم
  .البياناتتنفيذه، وأساليب معالجة 

فـي مركـز التشـخيص المحـالين إلـى  تحصـيلمنخفضـي الطالب ال منالبحث عينة تم اختيار أفراد    :البحث عينة
نخفـــاض الدراســـة عوامـــل ، وذلـــك جامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــزفـــي شـــئون التعليميـــة المـــن قبـــل وكالـــة كليـــة التربيـــة 

تـم االختيــار و  .علـى مــدى عـامين دراســيين طالبــاً ) 30(وبلــغ عـددهم ، بعــض المقـرراتوتكــرار تـأجيلهم  تحصـيلهم،
 .سنة 21 – 18أعمارهم بين  تتراوح، و متلجلجينالالطالب يمثلون عينة  منهم) 5(لـ يعمدال

تم بالتقنيات المساندة،  والتدريب المعزز ،يالتقليد يالسلوكبالبرنامج للمقارنة بين فعالية التدريب  :تصميم البحث
 ).4(في الشكل التجريبي المبين  يوفق التصميم البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )4(الشكل 
 التصميم التجريبي للبحث

 

 مقارنة النتائج

 األولى المعالجة التجريبية -2
 برنامج التدريبي السلوكي التقليدي على عينة البحثتطبيق ال

 التطبيق البعدي األول  لمقياس اللجلجة :قياس بعدي أول -3

 الثانية المعالجة التجريبية-4
 برنامج التدريبي المعزز بالتقنيات على عينة البحثتطبيق ال

 لمقياس اللجلجةالبعدي الثاني التطبيق  :ثان قياس بعدي -5

 التطبيق القبلي لمقياس اللجلجة:  قياس قبلي -1
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 :البحث أدوات 
االسترسال في الطالقة و سلوكي لتنمية مهارة  تدريبيلتحقيق هدف الدراسة المتمثل في استخدام برنامج 

 : األدوات التالية، تم إعداد الكالم
 : لطالب المتلجلجاحالة بيانات عن استمارة  .1

  :للطالب المتلجلجين، واشتملت على ما يليحالة بيانات د استمارة اإعدتم 
  .القسم والتخصص ، المستوى الدراسيالعمر   االسم،، بيانات الطالب •
 .هوأخوات تهخو بهم وبإعالقة الطالب  ، )مستواهم التعليمي، عملهم( الوالدين •
  .وتعرض لحادث، أو عمليات جراحيةهل سبق إجراء : الحالة الصحية •
 .والهويات المفضلة األنشطة •
 .اضطرابات النوم •
 ، وأسبابها ،والمواقف المرتبطة بها ها،بداية ظهور  :وتشمل ،بيانات عن أعراض اضطراب اللجلجة •

العالجية التي  واألساليب ها،فعل الطالب تجاه تها، ردزيادة شد إلىتؤدي  أنالتي يمكن  واألحداث
 . ن وجدتإاتبعها من قبل 

بداية تحديد  ، مواقف الوالدين ورد فعلهم تجاه اللجلجة ، أسلوب معاملة الوالدين(العالقات األسرية  •
تفصيالت االستمارة في ويمكن اإلطالع على . مشاعر الطالب والوالدين تجاه مواقف اللجلجةظهورها، 

 .)1ملحق (
 مقياس شدة اللجلجة  .2

 :هدف المقياس إلى: أهداف المقياس        
 .  الكشف عن الطالب المتلجلجين •
توقف، أو تكرار، أو : بيان نوع اللجلجة من حيث هي ،تعرف مستوى اللجلجة في الكالم من خالل •

إطالة في بعض األصوات والحروف والكلمات، والتعرف على المواقف الداعية للجلجة في الكالم، 
 .وكذلك شدة اللجلجة

 .مفيدة للمتخصصينتقديم معلومات تشخيصية أساسية  •
 :إعداد الصورة األولية للمقياس         
، صــياغة موجبــة تشــير  كــل منهــا إلــى ســمة مــن ســمات المتلجلجــين عبــارة للمقيــاس) 30(تمــت صــياغة  •

 . ة سابقةيمن األدبيات التربوية، واإلطالع على مقاييس تشخيص هوذلك  من خالل ما تم استخالص
منهـا  ثالثـة قائمـة، يقابـل كـل  صورة مفردات ضمن في ه ضعت عباراتو تم إعداد تعليمات المقياس، ثم  •

، تشـير إلـى الـدرجات التقييميـة المتدرجـة لتكـرار )، نـادراً ، أحيانـاً غالباً ( يتقديرات ثالث، هحقول تتضمن 
   .كل عبارة 

   Validity المقياس صدق
بعـرض الصـورة األوليـة وذلـك  Content Validityحسـاب صـدق المحتـوى ب الصـدق الـذاتيتـم حسـاب  •

سـالمة  :مـن حيـث حولـه،من المحكمين   المتخصصين إلبداء آرائهم ومالحظـاتهم  )10(للمقياس على 
وبلغـــت نســـبة . ضــوء المالحظـــاتفـــي  تــم تعـــديل المقيـــاس و . والتعليمـــات ،ووضـــوح العبـــارات ،الصــياغة

نسـبة  يوهـ%). Cooper, 1981)46 ( )91"معادلـة باسـتخدام  االتفـاق المحسـوبة بـين آراء المحكمـين 
  .مقبولة لصدق المقياس
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تـــم حســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــين األداة المســـتخدمة ومقيـــاس شـــدة التلعـــثم لألطفـــال و :  صـــدق المحـــك •
وهــي نســبة ) 0.88(وكانــت معــامالت االرتبــاط بــين المقياســين  )47()2005البهــاص  :إعــداد(المــراهقين 
 .  )0.05(مستوى دالة عند 

  Reliabilityالثبات  
 )25(أسابيع على  )3(بفاصل زمني  ، Test - ReTestالثبات عن طريق إعادة التطبيق تم حساب

 . )0.05(وهي نسبة دالة عند مستوى ) 0.87( ت نسبتهبلغ، طالب
  لمقياسالصورة النهائية ل 

 ،مـــن التكـــرار ،و شـــدتها ،عبـــارة تشـــمل الجوانـــب المختلفـــة لمظـــاهر اللجلجـــة) 30( المقيـــاس مـــنتكـــون 
 ،  دائمــاً ( وهــي   ،لإلجابــةنســبية موزعــة علــى ثالثــة أوزان , لهــاوالمصــاحبات الجســمية  ،واإلطالــة ، والتوقــف
ــاً  صــورته فــي وبــذلك أصــبح المقيــاس  .درجــة)  90( وتكــون الدرجــة الكليــة للمقيــاس هــي  ،) نــادراً  ،  وأحيان
 )2ملحق ( .النهائية

 . البرنامج التدريبي القائم على التدريب السلوكي والنفسي في تنمية الطالقة في الكالم للطالب المتلجلجين 
 :الهدف العام للبرنامج 
االسترسـال فـي الكـالم باسـتخدام بعـض الطالقة و تنمية مهارة التدريب العالجي لهو  للبرنامجالهدف الرئيس 

 .طالب الجامعة المتلجلجينمن  عينةلدى  التدريبات السلوكية والنفسية
 :األهداف اإلجرائية للبرنامج 

 :تعددت اإلهداف اإلجرائية للبرنامج، وشملت التدرب علي
 .تمارين التنفس الشفط والنفخ  •
 .خذ النفس قبل البدء بالكالمأ •
 .تجزئة الجملة إلى كلمات قلية مفيدة •
 . استخدام أنواع من الحيل أثناء اإلجابة على تساؤالت الغير •
 .المبادرة بالكالم •
 .صرف االنتباه من المواقف الحرجة •
 . عمل مساج للجهاز الصوتي لخفض التوتر العصبي •
 .التظليل لتحسين االسترسال في الكالم •
 .مهارات زيادة الثقة بالنفس •
 .بعد نهاية سماع الصوت برنامج حاسوبي لتأخير زمن رجع السمع والتحدث •
 : وضبطهالبرنامج التدريبي  إعداد محتوي 

منهـا فـي لإلفادة  )برامجوكتب،  ،حوثدراسات وب (ألدبيات السابقة في مجال الدراسةتمت مراجعة العديد من ا .1
 .طبيعة المرحلة العمريةفيها  يلعالج أضطراب اللجلجة، وقد روعالعملية  ةنشطة التدريباألإعداد 

  :، وهىلعالج الطالب المتلجلجين سلوكيالتدريب المعايير تصميم برنامج روعيت مراعاة  .2
 .المرحلة العمرية التي بدأت بها اللجلجة عند الطالب  •
  .عمر الحالة الزمني •
 .العالقات الوالدية •
 .بداية ظهور اللجلجة •
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 .شدة اللجلجة عند الطالب •
 .المواقف الداعية للجلجة •
  ).تكرار  –إطالة  – توقف( نوع اللجلجة  •
 .الثقة بالنفس •

  للطـالب المتلجلجـين إلـى طـرق صـرف االنتبـاه والعـالج النفسـي لعالجـي التكـامليواستند إعـداد البرنـامج ا
والعـالج البيئـي  ، والتغذيـة السـمعية المرتـدة ، الكـالم اإليقـاعي ، والعـالج السـلوكي )االسترخاء  والحيـل الدفاعيـة (

 : من أبرزها ما يليأسس والذي يقوم على 
  .تنمية القدرة على االسترسال في الكالم الهدف الرئيس للبرنامج التدريبي دتع •
 .ينبغي استخدام الكالم الذي له معنى أو مدلول كمدخالت لمهام االستماع •
 :إعداد محتوى البرنامج .3

 : تم إعداد أنشطة البرنامج التدريبي العالجي، وتضمنت ما يلي 
 ).النفخ و الشفط ( قدرات الطالب التنفسية  أنشطة لتنمية •
 .أنشطة لزيادة الثقة بالنفس •
 .أنشطة لالسترخاء •
 .أنشطة للكالم اإليقاعي •
 .على صرف االنتباهأنشطة تدريب  •
 .أنشطة تدريب على القيام بالحيل الدفاعية أثناء الكالم لتالفي المواقف الحرجة •
 .كالمأنشطة لتهدئة الجهاز الصوتي أثناء البدء بال •
 .Artefact Softwareبرنامج بأنشطة تدريب على االسترسال في الكالم  •
 .peechEasyS تكلم بسهولة جهازأنشطة تدريب على االسترسال في الكالم باستخدام  •

عدد ن إلى و أشار المحكمو  .محتواهالمتخصصين للتأكد من صدق من ) 8(على بعرضه  ضبط البرنامج علمياً  .4
وطريقـــة تقيـــيم الطـــالب  ،واألنشـــطة الخاصـــة بالتـــدريب ، فيـــذ البرنـــامج الخاصـــة بأســـاليب تنالمالحظـــات  مـــن

 .المتلجلجين
صــورته النهائيــة الصــالحة فــي ضــوء مالحظــات المحكمــين يكــون قــد أصــبح فــي وبعــد تعــديل البرنــامج 

  .للتطبيق
 . الطالب المتلجلجينالبرنامج التدريبي العالجي على األدوات و  تطبيق 

عمليـة تطبيـق األدوات والبرنـامج التـدريبي فـي األســبوع الرابـع مـن شـهر أكتـوبر بالفصـل الدراســي األول بـدأت 
 :وذلك على النحو التالي ، م2010

 .فردياً  على الطالب عينة البحث تطبيقاً  تم تطبيق مقياس اللجلجة قبلياً . 1
 : مايلي لمتبعةالطرق التدريبية اتم تطبيق البرنامج التدريبي العالجي، وشملت  .2

تـــدريبات  –تـــدريبات صـــرف االنتبـــاه  –جلســـات تـــدريب ســـلوكي (  توشـــمل :تـــدريبات نفســـية و ســـلوكية •
 .) جلسات للكالم اإليقاعي – خاصة بالتظليل

فـي عـالج  DAF -FAFالتـردد وتعـديل  ،تدريبات باستخدام تقنيات تأخير زمـن التغذيـة السـمعية المرتـدة •
 .SpeechEasyتكلم بسهولة جهاز و  ، oftwareS factiArtاللجلجة باستخدام برنامج 

 :، وهىوالمواد والبرامج التدريبيةاألدوات استخدمت العديد من كما 
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 .وزيادة عمود الهواء بالقصبة الهوائية ).النفخ و الشفط( ألعاب للتدريبات التنفس •
 .جهاز كمبيوتر •
 . للتميز السمعي تتدرج من األصوات البيئية إلى الكالم softwareبرامج   •
 .ألعاب وبرامج  لتدريبات التنفس •
 .تدريبات على االسترخاء •
 .Artefact softwareبرنامج  •
 .SpeechEasy التكلم بسهولة جهاز •

ـــدريبي ـــد تضـــمن البرنـــامج الت ـــذها بواقـــع  ،جلســـة) 24(مراحـــل خـــالل ) 6(الســـلوكى التقليـــدى  وق ـــم تنفي ) 3(ت
 .بعدياً  ثم طبق مقياس اللجلجة على العينة تطبيقاً  . دقيقة) 35(بوعيا، مدة الجلسة سجلسات أ
) 8(فـي تم التدرب عليها و  عزيز  البرنامج التدريبي بمرحلتين اضافيتين تضمنتا تقنيات عالجية مساندة،وتم ت

مراحـل، ) 8( وبذلك بلغت مراحل البرنـامج . دقيقة) 35(مدة الجلسة وكان ، جلسات أسبوعياً ) 3(جلسات، وبواقع 
، ثـم أعيـد تطبيـق  م2011حتى نهايـة شـهر ينـاير  البرنامج التدريبي العالجي واستمر تطبيق . جلسة) 32(شمل و 

 .على الطالب عينة البحثللمرة الثانية مقياس اللجلجة بعديا 
 أساليب معالجة النتائج

ــــائج ــــة بــــين  المناســــبة يالالبــــارامتر صــــائيا بأســــلوب ولكاكســــون حإ تمــــت معالجــــة النت ــــات أداءات اللمقارن لعين
الثالثــة لمقيــاس التطبيقــات فــي  بحــثعينــة ال مســتويات اللجلجــة لــدى الطــالب مــن حيــث نتــائج قيــاس  ،الصــغيرة
 .وذلك للتحقق من فعالية البرنامج) القبلي، والبعدى، والمتابعة(اللجلجة 

. حالـــة كـــل طالـــب علـــى حـــدهدراســـة مـــن واقـــع اســـتمارة بيانـــات التشخيصـــية الوصـــفية البيانـــات  تكمـــا رصـــد
 .إلجابة عن أسئلة البحث، والتحقق من مدى صحة فروضهاو 

 :البحثنتائج 
سـئلة البحـث، أإلجابـة عـن ل اهمـا تـم التوصـل إليـه مـن نتـائج، ومناقشـل اً يتناول هذا القسم مـن البحـث عرضـ

 . لتحقق من  مدى صحة الفروضو 
 :إجابة أسئلة البحثنتائج 

 ؟التقليدى لعالج تلجلج الطالبالسلوكي ما البرنامج التدريبي  :إجابة السؤال األول
وقـد اشـتمل ). 3(الملحـق فـي توجـد تفصـيالته إعـداد البرنـامج السـلوكي التقليـدى، الـذى بتمت إجابة هذا السؤال و 

 :على ما يلي
 .أهداف البرنامج .أ

 :يمراحل، ه) 6(موزع على البرنامج، محتوى  .ب
الفك السفلي،  ، تدريبات الجهاز النطقي وتدريبات التنفس، وتدريبات اللسان والشفتين: المرحلة األولى •

 .وتشمل هذه المرحلة الجلسة األولي، والثانية،  والثالثة،  والرابعة
 ، تقطيع الجمل لمقاطعوتخص تدريبات سلوكية لتجهيز قدرات الفرد التنفسية للرد ول: المرحلة الثانية •

وتشمل هذه المرحلة ) موافق –ممكن –ال  –نعم (واستخدام كلمات ذات مقطع واحد في الرد السريع مثل 
 .الجلسة الخامسة، و السادسة، و السابعة، و الثامنة

درة بالتحدث التدريب على استخدام عدد من الحيل الدفاعية أثناء التحدث، والمباوتخص : المرحلة الثالثة •



 23                مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد األول
 

لى الرد بل البدء بسؤال خر، واختيار الموضوع، ونوع المحادثة، وعدم االعتماد ععند مقابلة الطرف اآل
وتحديد الحرف والكلمات  خر، وعدم االهتمام بالرد بل االهتمام بالسؤال التالي الذي تقدمة،الفرد اآل

ى عدم استخدامها في البدء بالمحادثات والجمل التي يتم فيها عدم االسترسال أو التلجلج والتدرب عل
عن أعين المستقبل، واالهتمام باستخدام هذه الطرق  الكالمية، وتركيز النظر في شيء ثابت بعيداً 

 ، الحادية عشرو  العاشرة،و  ، الجلسة التاسعة وتشمل هذه المرحلة .والكلية باستمرار في البيت والشارع
 .والثانية عشر

، وتشمل  هذه المرحلة )استطالة الكالم(تدريبات مضغ الكالم وتنغيم الكالم وتخص : المرحلة الرابعة •
 . الجلسة الثالثة عشر، و الرابعة عشر، و الخامسة عشر، و السادسة عشر

 ، وتشمل هذه المرحلة الجلسة السابعة عشر:  وتخص تدريبات صرف االنتباه:  المرحلة الخامسة •
 .ون والتاسعة عشر  والعشر  ، والثامنة عشر

والثانية و  ، وتخص تدريبات التظليل، وتشمل هذه المرحلة الجلسة الواحدة والعشرون: المرحلة السادسة •
 . العشرون،  والثالثة و العشرون، والرابعة و العشرون

 .عالج اللجلجةفي التدريب أثر تقييم في تم إعداد مقياس اللجلجة لالعتماد عليه  .ج
وبـذلك .  دقيقـة) 35(جلسـة تدريبيـة، مـدة كـل منهـا ) 24(السـلوكى التقليـدي  جلسات البرنـامج عدد  وقد بلغ 

 .تمت اإلجابة عن السؤال األول للبحث
 ؟لعالج تلجلج الطالب التقنيات المساندةما البرنامج التدريبي العالجي المعزز ب: إجابة السؤال الثاني

تــم و . وتعزيزه بتقنيــات مســاندةكي التقليــدى،تمـت إجابــة هــذا الســؤال عقـب اإلنتهــاء مــن إعــداد البرنــامج السـلو 
 :وقد اشتمل على ما يلي، من البحث الخاص بإعداد البرنامج ثالثالالقسم في بيان تفصيالته 

 .أهداف البرنامج .أ
 :مراحل، هى) 8(محتوى البرنامج ، موزع على  .ب

 ،الفك السفلي،نااللسان والشفت، وتدريبات تدريبات الجهاز النطقي وتدريبات التنفس: المرحلة األولى •
 .والرابعة، والثالثة ، والثانية ،الجلسة األولي هذه المرحلة وتشمل

 ، وتخص تدريبات سلوكية لتجهيز قدرات الفرد التنفسية للرد ولتقطيع الجمل لمقاطع: المرحلة الثانية •
وتشمل  هذه  )موافق –ممكن –ال  –نعم (واستخدام كلمات ذات مقطع واحد في الرد السريع مثل 

 .و الثامنة ،المرحلة الجلسة الخامسة، والسادسة، و السابعة
درة بالتحدث التدريب على استخدام عدد من الحيل الدفاعية أثناء التحدث، والمباوتخص : المرحلة الثالثة •

لى الرد بل البدء بسؤال وعدم االعتماد ع، ونوع المحادثة ،واختيار الموضوع ،خرعند مقابلة الطرف اآل
 خر، وعدم االهتمام بالرد بل االهتمام بالسؤال التالي الذي تقدمة،وتحديد الحرف والكلماتالفرد اآل

بالمحادثات والجمل التي يتم فيها عدم االسترسال أو التلجلج والتدرب على عدم استخدامها في البدء 
ق بل، واالهتمام باستخدام هذه الطر الكالمية، وتركيز النظر في شيء ثابت بعيدا عن أعين المستق

والحادية  ،العاشرةالجلسة و  ، وتشمل هذه المرحلةالجلسة التاسعة .باستمرار في البيت والشارع والكلية
 .الثانية عشرو  ، عشر

، وتشمل هذه المرحلة )استطالة الكالم(تنغيم الكالم وتخص تدريبات مضغ الكالم و : المرحلة الرابعة •
 . والرابعة عشر، والخامسة عشر، والسادسة عشر الجلسة الثالثة عشر،

 ، وتشمل هذه المرحلة الجلسة السابعة عشر:  وتخص تدريبات صرف االنتباه:  المرحلة الخامسة •
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 .والتاسعة عشر  والعشرون  ، والثامنة عشر
والثانية و  ، خص تدريبات التظليل، وتشمل هذه المرحلة الجلسة الواحدة والعشرونوت: المرحلة السادسة •

 . العشرون،  والثالثة و العشرون، والرابعة والعشرون
. Artefact softwareوتخص تدريبات على ضبط واستخدام برنامج حاسوبي برنامج : المرحلة السابعة •

والسادسة و العشرون، والسابعة والعشرون، والثامنة وتشمل المرحلة الجلسة الخامسة والعشرون، 
 .والعشرون

الجلسة الثامنة والعشرون،  ، وتشملSpeechEasyوتخص تدريبات باستخدام جهاز : المرحلة الثامنة •
 .والحادية والثالثون، والثانية والثالثون ،والتاسعة والعشرون، والثالثون

 .عالج اللجلجةفي التدريب  أثر تقييم ي فتم إعداد مقياس اللجلجة لالعتماد عليه  .ج
وبــذلك تمــت اإلجابــة عــن  .دقيقــة) 35(يبيــة، مــدة كــل منهــا جلســة تدر ) 32(بلــغ عــدد جلســات البرنــامج وقــد 

 السؤال الثاني للبحث
 ما فعالية البرنامج التدريبي التقليدى في عالج تلجلج الطالب؟: إجابة السؤال الثالث
تـدربهم علــى البرنــامج الســلوكي  قبــل  ، وذلــكالقياســينفـي عينــة البحـث علــى مقيــاس اللجلجــة  تـم رصــد  درجــات 

 ): 1(الجدول في  ، ورصدت النتائج هوبعدالتقليدى 
  )90 الكلية ةدرجال(على مقياس اللجلجة القياسين القبلي والبعدى في الطالب درجات : 1جدول 

ب
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     %11 10 متوسط 72   مرتفع 82 1
     %17 15 متوسط 70   مرتفع 85 2
.78 مرتفع 75 3

4 
.10 75.5 68 %8 7 متوسط 68 87.1

4 
11.6
% 

     %6 5 متوسط 60   متوسط 65 4
     %17 15 متوسط 70   مرتفع 85 5

% 11.6 تكانالمتوسط النسبي المئوي لتحسن مستوى اللجلجة لدى الطالب أن ) 1(جدول اليتضح من 

 . العينةلدى  حدة مستوى  اللجلجةخفض في  يلبرنامج التدريبلاألثر النسبي محدودية ، وهى نسبة  تشير إلى 

لكســب ااســتخدام معادلــة ، للوقــوف علــى فاعليــة البرنــامج تــم  Blakeحســاب نســبة الكســب المعــدل لــبالك لو   

 :التالية المعدل
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م: حيث

مالقبلية، متوسط الدرجات  =1
 للمقياسالنهاية العظمى  =نالبعدية، متوسط الدرجات  =2

 

ويظهــر ،  )2,1(بــالك وهــو  حــدده  يالفاعليــة الــذأقــل  مــن حــد قيمــة  يوهــ) 1.01(قيمــة المحســوبة الوكانــت   

تمــت اإلجابــة عــن الســؤال  ومــن ثــم. محدوديــة فاعليــة البرنــامج التــدريبي التقليــدى فــي عــالج تلجلــج الطــالبذلــك 

  .الثالث للبحث

 الطالب؟ما فعالية البرنامج التدريبي التقليدى المعزز بالتقنيات المساندة  في عالج تلجلج  :إجابة السؤال الرابع 

القياسـين، وذلـك قبـل  تـدربهم علـى البرنـامج السـلوكي فـي تم رصد  درجات  عينة البحث على مقياس اللجلجة   

 ):2(الجدول في التقليدى المعزز بالتقنيات المساندة وبعده، ورصدت النتائج  

 ) 90 يةالدرجة الكل(القياسين القبلي والبعدى على مقياس اللجلجة في درجات الطالب  : 2جدول 

ب
طال

ال
 

 )2(القياس البعدى القياس القبلي
 بعد التدرب على البرنامج السلوكي التقليدى
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     %41 37 متوسط 45   مرتفع 82 1
     %56 50 منخفض 35   مرتفع 85 2
 40.4 36.4 46.7 42 %28 25 متوسط 50 %87.1 %78.4 مرتفع 75 3
     %22 20 متوسط 45   متوسط 65 4
     %56 50 منخفض 35   مرتفع 85 5

% 40.4أن المتوسط النسبي المئوي لتحسن مسـتوى اللجلجـة لـدى الطـالب كانـت ) 2(يتضح من جدول 
خفـــض حـــدة مســـتوى  فـــي األثـــر النســـبي للبرنـــامج التـــدريبي فـــي نســـبة تحســـن ملحوظـــة ، وهـــى نســـبة  تشـــير إلـــى 

 . اللجلجة لدى العينة
مـن حـد الفاعليـة الـذى   أكبـروهـى قيمـة ) 4.6( وجـد أنهـا  Blakeحساب نسبة الكسب المعـدل لـبالك بو 

ومــن ثــم . ، ويظهــر ذلــك فاعليــة البرنــامج التــدريبي التقليــدى فــي عــالج تلجلــج الطــالب) 2,1(حــدده   بــالك وهــو 
 . للبحث الرابعتمت اإلجابة عن السؤال 

 حث؟  ما النتائج الوصفية لدراسات حاالت الطالب المتلجلجين عينة الب: إجابة السؤال الخامس .4

 :وكانت النتائج الوصفية دراسة حالة كل منهم  على النحو التالي

 :األولىدراسة الحالة 
 .سنة)  19(العمر  •
 .مشكلة في القدرة على التعبير عن ذاتهلديه  الطالب  •
في  وأحياناً  ، والتي ينتابه فيها حالة من الغضب ،يشعر بعدم القدرة على الكالم في المواقف المحرجة •
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 .المقابلة الشخصية :المواقف مثلبعض 
تخاطب  أخصائيله من خالل وقد مر بعملية تشخيص أجريت  ، المشكلة منذ المرحلة االبتدائيةبدأت  •

نه أإال  ، وانخفضت حدة مشكلة اللجلجة لديه،وخضع لبعض برامج التدريب سابقاً  ،ياتالمستشفبأحد 
اد ز  له مستقبالً  تالميذهوكلما فكر في نظرة  ،اً سيصبح معلم لكونهاآلن يشعر بخجل شديد منها نظرًا 

 .من المستقبل هخوف
 .الكليةفي ) الدراسات القرآنية(تخصصه  يكره •
و قراءة بعض أ ،لآلخرينعند بداية التحدث  أحياناً ولكن  ،عادي كالمهن بأ األحيان لبأغفي يشعر  •

يجد من و ، مجهود إلخراجهويحتاج إلى  ،الكالم يقف في حلقةو  ،يجد نفسه يتوقف ،السور القرآنية
 .وبكالم قليل ، األفضل التحدث بصوت منخفض مع اآلخرين خاصة الكبار والغرباء

 ،نه يعاني من اللجلجة التوقفية أثناء الكالمأتبين  ، من إحدى سور القرآن الكريم آيات قليلةقراءة عند  •
 .اض للعين أثناء تكرار المحاولةوٕاغم ،وحركة ألعلى باليدين ،و يصاحبها احمرار في الوجه

 .درجة على مقياس شدة اللجلجة) 82(أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعانى من لجلجة شديدة بلغت  •
 ) . 72(بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى، كانت درجته على مقياس  اللجلجة  •
بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنية، كانت درجته على مقياس  اللجلجة  •

)45. ( 
 :دراسة الحالة الثانية

 .ةسن)  18(العمر  •
 .عدم القدرة على الطالقة في الكالمفي لته مشكتتمثل  •
 .التجمعات والزيارات حتى ال يتعرض للحرج تجنب ) في عمر خمس سنوات(ته طفولمنذ تعود  •
 .يتقبلة زمالؤه،  و يستطيع التكيف مع بعض األمور و معهم أحياناً  •
في الكالم  هعدم استرسالمما زاد من صعوبة  ،اليومية هحتكاكاتاو  هتعامالتزادت دخول الجامعة ب •

 .)اللجلجة(
والتي ينتابه فيها حالة من  ،األسئلة الشفهية :مثل ،يشعر بعدم القدرة على الكالم في المواقف المحرجة •

 .في بعض المواقف مثل المقابلة الشخصية وأحياناً ، الغضب
اإلجابة على  أوعند بداية التحدث لآلخرين  ولكن أحياناً  ،كالمه عادي أنفي أغلب األحيان  يشعر  •

 .اإلجابةكيز و تذكر ر مما يفقده الت ، مراتعدة يكرر الكالم و يجد نفسه يتوقف  سؤال
 .درجة على مقياس شدة اللجلجة )85(بلغت  لجلجة شديدةمن  يأنه يعانمقياس شدة اللجلجة أظهر  •
 .) 70(، كانت درجته على مقياس  اللجلجة  يالتقليد يهاء التدريب على البرنامج السلوكبعد انت •
 .اللجلجةعلى مقياس كانت درجته  المعزز بالتقنية،على البرنامج السلوكى التقليدى  بعد انتهاء التدريب •

 :دراسة الحالة الثالثة 
 .سنة) 20(العمر  •
 .عدم القدرة على الطالقة في الكالم منذ المرحلة الثانويةفي تتمثل مشكلته  •
 .بدرجات ممتازة اإلتيانأو عدم  ،والتهديد من الرسوب ،والشدة ،بالحزمله المعاملة الوالدية  تتسم •
 .عدة مراتآلخر فصل طلب االنتقال من يجعله يمما  ،زمالئهمن طريقة كالمه أمام  اً شديد اً حراجإيعاني  •
 .أخبره زمالؤه بأنهم يتقبلونه عندما تظهر عليه مشكلة اللجلجة نتيجة تعصبه •
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 .اتجه لأللعاب الرياضية وكمال األجسام لشغل وقته •
 .القاعةجلوس في نهاية على ال يحرص دائماً  •
 .المحاضراتفي ة مشاركالتفاعل والفي ال يرغب  •
 .منها الشديد هويشعر بخجل، يرفض االعتراف بالمشكلة •
في المشاركة ، وزادت رغبته نفسيةلمساعدته زادت راحته ال وأنها ،بسرية جميع المعلومات إقناعهبعد  •

 .العالجية والحضور للجلسات
كالمه داية بفي عند قراءة سورة قصيرة من القرآن الكريم، و  بدرجة شديدةيعاني من اللجلجة التكرارية  •

 .كالمهثناء أ بوضوح  هحركة يديتظهر و ، وتشنج ،للجلجة من احمرار للوجةاصاحبات تظهر عليه م
 .درجة على مقياس شدة اللجلجة) 75(أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعانى من لجلجة شديدة بلغت  •
 ).68(بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى، كانت درجته على مقياس  اللجلجة  •
بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنية، كانت درجته على مقياس  اللجلجة  •

)50.( 
 :دراسة الحالة الرابعة

 .ةسن)  19(العمر  •
 المواقف الحرجة،في عدم القدرة على التعبير عن ذاته، وعدم القدرة على الكالم في تتمثل مشكلته  •

 . يوجه إليه فيها أسئلة، حيث تنتابه حالة من الغضب يأو الت 
الكلية، ويخشي استمرارها في عند التنزه، ولكن مشكلته فقط .ال يعاني من شيئ بالمنزل أو مع زمالئه •

 .مستقبلهفي وتأثيرها 
الغرباء وخاصة عند بداية التحدث لآلخرين  ولكن أحياناً  ،كالمه عادي أنحيان يشعر لب األفي أغ •

 .يريد مجهود إلخراجه، و الكالم يقف في حلقةعن الكالم، وكأن  يجد نفسه يتوقف ،و الكبار عنه، أعلية
يسترسل في ثم  ،عند قراءة سور قصيرة من القرآن الكريم، يعاني من اللجلجة الوقفية في بداية الكالم •

و النظر  ،و إغماض للعين أثناء تكرار المحاولة ،ألعلى باليدين حركةذلك ويصاحبه  ،الكالم بعد ذلك
 .مما يفقده التركيز واالستمرار أمامه، في وجه المتحدث

 .درجة على مقياس شدة اللجلجة) 65(أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعانى من لجلجة شديدة بلغت  •
 ).60(يب على البرنامج السلوكى التقليدى ، كانت درجته على مقياس  اللجلجة بعد انتهاء التدر  •

 
 اللجلجةبالتقنية، كانت درجته على مقياس المعزز  على البرنامج السلوكى التقليدى بعد انتهاء التدريب •

)45.( 
 :دراسة الحالة الخامسة

 .ةسن)  18(العمر  •
خ أوله . المرحلة الثانويةفي ثناء التحدث لألخرين  منذ أن كان أعدم تلجلجه، وتوقفه في تتمثل مشكلته  •

كان يراجع احدى العيادات  هخيأة منذ المرحلة االبتدائية، ولكن كبر بعام يعاني من المشكلأ
من اللجلجة وله عم يعاني . نها ال تالحظأكبيرة في الكالم بطالقة، لدرجة  التخصصية، وتحسن بدرجة

 .ولم يتزوج  سبب هذه المشكلة ، ن كالمة ال يفهمأوشدتها عالية، لدرجة 
وليس لدية مشكلة في قراءة  ،ثناء قراءة السور القرآنية التي اعتاد على قراءتهاأالطالب ليس لدية مشكلة  •
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قاعة في وال يفضل ذلك  ،بعض قطع لموضوعات من المقررات الدراسية بصوت مرتفع في المنزل
 .الدراسة

ويأخذ فيها وقت كبير لتعويض  ، جساملعبة كمال األو لرياضة ا مارسبيرة، ويكيتمتع ببنية جسمية  •
 .خريني النظرة الية عندما يتكلم مع اآلالنقص ف

 .من كالمة حياناً أيخجل  •
مر الذي يجعله غير راغب في األ ،يسخرون منه بعض زمالئه لمالحظته انهم احياناً مع  أحياناً  شاجريت •

 .الكليةفي إتمام دراسته 
نه يعاني من اللجلجة التوقفية في بداية الكالم فقط، ولكن أتبين  ، تالوة إحدى سور القرآن الكريم عند •

من كتاب، يشعر بضيق، ويطلب عدم  وعند قراءة قطع لموضوعات عامة. تزداد لدية التوقفات والتكرار
 .تمام القراءةإ

 .درجة على مقياس شدة اللجلجة) 85(أظهر مقياس شدة اللجلجة أنه يعانى من لجلجة شديدة بلغت  •
 ).70(بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى، كانت درجته على مقياس  اللجلجة  •
بعد انتهاء التدريب على البرنامج السلوكى التقليدى المعزز بالتقنية، كانت درجته على مقياس  اللجلجة  •

)50.( 
 

 .تتم اإلجابة عن السؤال الخامس للبحث وبعرض خصائص كل حالة من حاالت عينة البحث
  ثنتائج التحقق من فروض البح

 :التحقق من صحة الفرض األول للبحث

بـين نتـائج القيـاس القبليـة والبعديـة ) 0,05 ≤عنـد مسـتوى ( ال توجـد فـروق دالـة احصـائياً : الذى نـص علـى أنـه  
 .لعالجي السلوكي التقليدي وبعدهلمستوى اللجلجة لدى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج التدريبي ا

لحسـاب  SPSS) ضـمن حزمـة البـرامج اإلحصـائية(الالبـارامترى  Wilcoxonفقد تم اسـتخدم اختبـار ولكوكسـون 
وهــى قيمــة  )  1.11(، وكانــت قيمتهــا  ) Z(داللــة الفــروق الخاصــة بالعينــات الصــغيرة ، حيــث تــم  حســاب قيمــة 

 .األول للبحث الفرض الصفري ، وبذلك يقبل)0,05ى عند مستو (غير  دالة 

 :التحقق من صحة الفرض الثاني للبحث

 بـين نتـائج القيـاس  القبليـة والبعديـة)  0,05 ≤عند مستوى ( ال توجد فروق دالة احصائياً : الذى نص على أنه  
 .لمستوى اللجلجة لدى عينة البحث قبل تطبيق البرنامج التدريبي العالجي المعزز بالتقنيات المساندة وبعده

لحسـاب  SPSS) ضـمن حزمـة البـرامج اإلحصـائية(الالبـارامترى  Wilcoxonفقد تم اسـتخدم اختبـار ولكوكسـون 
وهــى قيمــة  )  4.61(كانــت قيمتهــا  ، و ) Z(داللــة الفــروق الخاصــة بالعينــات الصــغيرة ، حيــث تــم  حســاب قيمــة 

  .الثاني للبحث ي، وبذلك يرفض الفرض الصفر )0,05عند مستوى (دالة 
 نتائـجالمناقشة 

لما كان البحث الحالي يهدف إلى قياس مدى فاعليـة البرنـامج السـلوكى  التقليـدى المعـزز بالتقنيـات المسـاندة 
مـن تحليلهـا، وذلـك إلفـادة لتفسـيرها، واعالج اللجلجة لدى الطالب، فقد تم التوصل إلى نتائج، يمكن مناقشـتها في 

 : النحو التالي
عالج اللجلجة  لدى الطالب عينة في حقق البرنامج التدريبي المعزز بالتقنيات المساندة فاعلية بدرجة مناسبة . 1
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،  بيئات أخرىفي السابقة التى أجريت العربية واألجنبية ديد من الدراسات البحث، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الع
،  )40(  ،(Chon, 2010))44((Pollard 2009) ، )47()2009حسـيب، (و )3( )2004سـليم، ( :ةومنهـا  دراسـ

 )43(Lincoln, et al, 2010)(وأيضًا 
عـالج اللجلجـة مقارنـة بالبرنـامج السـلوكى التقليـدى، وقـد يعـزى ذلـك فـي حقق البرنـامج التـدريبي فاعليـة أفضـل . 2

 :إلى أسباب عدة، منها
تفاعـل الطـالب معهـا، فـي  كانـت سـبباً حديثة، المعزز بالتقنية اتسم باستخدام أدوات تقنية أن البرنامج * 

 .تلجلجهم يتحسن استرسالهم، وخفض مستو في مما أسهم بشكل ملحوظ 
فـي ، وذلـك التـردداتفـي تركيز البرنامج التقني على الفواصل الزمنية ألزمنة الرجع السمعية، والـتحكم * 

فـي ، وهـو مـا يتـوفر ةضطراب لـدى كـل حالـة علـى حـدتوى االنوع، ومسفي ضوء مراعاة الفروق الفردية 
 .برنامج العالج السلوكي التقليدى

لطــالب، وانخفــاض مســتوى  شــدة تلجلجهــم قــد زاد مــن مســتوى طالقــة افــي التحســن الفــورى الملمــوس *     
دون تـأخر أو غيـاب عـن  ية أنشـطة البرنـامج التـدريبي التقنـمستوى ثقتهم بأنفسهم، ممـا شـجعهم علـى مواصـل

 .جلساته
 
 :يتضح من خالل التقارير الوصفية لدراسة الحالة للطالب عينة البحث ما يلي .3

انكــارهم مــا يعانونــه مــن اضــطرابات كالميــة، وقــد يكــون ذلــك  تشــير اســتجابات غالبيــة أفــراد العينــة إلــى •
 .لتجنب الحرج الذى يشعرون به من جراء إقرارهم ذلك

جميع الحاالت المدروسة قـد ظهـرت عليهـا األعـراض السـلوكية المصـاحبة للجلجـة، وٕان كانـت بـدرجات،  •
 .وتكرارات مختلفة، وتعد هذه الحركات مؤشرات واضحة تيسر تشخيص االضطراب

قد يهرب المتلجلج من التواصل مـع اآلخـرين، فيلجـأ إلـى االنسـحاب، واالنعـزال، أو تكـريس جهـده وشـغل  •
 .اهتمامه بممارسة أنشطة رياضية عوضا عما يعانيه من شعور بالنقص بسبب نتيجة لجلجته

 خاتمة 
 : ليةضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج، يمكن تقديم التوصيات التافي  :توصيات البحث

للمعلمــين وأوليــاء األمــور، لتعــريفهم باالتجاهــات الحديثــة لعــالج اضــطراب اللجلجــة  ةإعــداد بــرامج  تثقيفيــ .1
 تعـــوق تواصـــلهم يالتـــ باســـتخدام التقنيـــات المســـاندة، كـــى تتضـــافر الجهـــود لحـــل مشـــكالت المتلجلجـــين ،

 .تعليمهم و 
المعــزز بالتقنيــات المســاندة ضــمن بــرامج إعــداد معلمــي الفئــات  ياج بــرامج التــدريب العالجــي الســلوكإدر  .2

 .الخاصة
تتكامـل فيهـا الخبـرات التربويـة والتقنيـة والطبيـة لعـالج اللجلجـة  يالمزيد من البحـوث والدراسـات التـ إجراء .3

 .ومصاحباتها السلوكية  
برمجيـــات الحاســـب مـــن لمـــا تتمتــع بـــه  ، نظـــراً عمليــات البـــرامج التدريبيـــة فـــي تفعيــل اســـتخدام الحاســـوب  .4

 التغلـب، و مراعـاة الفـروق الفرديـةعلـى أنشـطة التـدريب، و متعـة ضفاء الإ و ، جاذبيةال: في إيجابيات تتمثل 
 .على بعض الصعوبات

 . عالج اللجلجةلمجال التقنيات المساندة في جديد لتدارس العقد الملتقيات العلمية  .5
دف توظيــــف التقنيــــة المســــاندة للتغلــــب علــــى تــــوفير مصــــادر دعــــم مناســــبة للبحــــوث العلميــــة التــــى تســــته .6
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 .. هذا المجالفي نجاز البحوث نظرًا لكثرة النفقات والالزمة إل اضطراب اللجلجة،
ن، للمتلجلجـي يلبـرامج التـدريب السـلوك يمختلفـة لنشـر ثقافـة التعزيـز التقنـتوجيه أنظـار وسـائل اإلعـالم ال .7

 .تم إنجازها يوٕابراز النتائج اإليجابية الت
ويـتم تنفيـذه فـي  ،المدعم مـن مدينـة الملـك عبـد العزيـز Speak Correctتجربة مشروع تصحيح النطق  .8

 .Al-Barhamtoshy and et al, 2012 ( (48)( ،   (*) كلية الحاسبات لدعم المتلجلجين

عبـر ) مـن بعـد(إعداد نسخة إلكترونية للبرنامج التدريبي للبحث الحالي، يمكن تدريب المتلجلجـين عليهـا  .9
 .اإلنترنت

 :يمكن اقتراح إجراء الدراسات والبحوث المستقبلية التالية: بحـوث مقترحـة  
تطبيــق البرنــامج الــدريبي للبحــث الحــالي علــى عينــة مــن طالبــات الجامعــة، والمقارنــة بــين نتــائج الطــالب  .1

 .والطالبات على مقياس اللجلجة
اصـــة لتـــدريبهم علـــى توظيـــف التقنيـــات المســـاندة إعـــداد برنـــامج تـــدريبي للمعلمـــين والمهتمـــين بالفئـــات الخ .2

 .لعالج اللجلجة
 
ش�ريف عب�ده، . محسن رش�وان،  و د. د.وجدي الجديبي، أ. حسنين البرهمتوشي ، د. د.كمال جمبي، أ. د.أ: INF-1406-03-10رقم فريق عمل المشروع (*)  
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  مالحقال

 )1(ملحق 

 طالب المتلجلجللاستمارة بيانات عن حالة 

 :بيانات الطالب: أوال
 ......................................................................... :االسم •

 
 ..........................................................................:العمر •

 
 .......................................................... :المستوى  الدراسي  •

 
 أدبي علمى          :   القسم •
 ..................................................................... التخصص •

 
 :يبيانات المستوى اإلجتماع: ثانيا

 :.................األم:................              األب:  عمل الوالدين     •
 :................األم:................              األب: المستوى التعليمي •
 وجد ال ت غير جيدة   جيدة   األخوات   . االخوة: العالقات األسرية  •

 
 : الحالة الصحية: ثالثا

 ...................   نعم ، وهى ال      : هل سبق إجراء عمليات جراحية •
 ...................   نعم ، وهو ال               :تعرض لحادثهل سبق ال •

 
 .األنشطة والهويات المفضلة: رابعا

 
 .اضطرابات النوم: خامسا
 ...................نعم ، وهى ال      :   النومفي هل توجد اضطرابات  •

 
 :بيانات عن اضطراب اللجلجة: سادسا
 ...............................بداية ظهورها  •
 .....................المواقف المرتبطة بها •
 ..........................................أسبابها •
 ..............................شدتهااألحداث التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة  •
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 .......................................... تجاهها ومشاعره  رد فعل الطالب •
 ........... نعم ، وهى ال          .للجلجةأساليب عالجية هل تم اتباع  •

 
 العالقات األسرية : سابعا
 .  ال يوجدغير جيد      جيد        :.            أسلوب معاملة الوالدين •
 ........ ايجابي، وهو سلبي     :.مواقف الوالدين ورد فعلهم تجاه اللجلجة •
 ....................................... اللجلجة وفق آراء الوالدين بداية ظهور  •
 ال توجد   سلبية     :.  .الوالدين تجاه مواقف اللجلجةمشاعر  •

 
 :مالحظات أخري**

 ............................... : مركز التشخيص أسباب إحالة الطالب إلى •
 : .............................................الحالة العامة للطالب •
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  ) 2( ملحق 
 شدة اللجلجة للطالبتقدير مقياس 

 نادراً  أحيانا غالبا العبارة م
     .حصيلته اللغوية منخفضة مقارنة بزمالئه 1
    .زمالئهيتجنب الكالم داخل المحاضرة أمام  2
    .الشفهية األسئلةعلى  اإلجابةيتجنب  3
     .يتجنب التعامل مع اآلخرين في المواقف التي تحتاج عمل جماعي 4
     .من مرة أكثرالشفهية  اإلجابةيكرر  5
    .كثر من مرةألفي الكالم عند قراءة القطعة  هتحسن استرسالي 6
     .طريقة كالمهفي يتقبل زمالئه  7
    .غير منتظم أثناء الكالم هتنفس 8
    .الكالم أثناء ترددات  أولدية توقفات  9

    .الكالمعن   البد  الوصفاإلشارة أو   إلى يلجأ 10
    .التحدث عند كلمات أو أصوات يكرر 11
    .تحدثهالكلمات أثناء  بعض أصوات في نطق  لييط 12
     عالٍ  بصوت القراءة يكره 13
    .آلخرينمع ا يتوقف ويلجاء لحركات باليد أثناء تحدثه  14
    .الكالم في مشكلة لديه أن يشعر 15
    .يتكلم عندما به المحيطينمن  للسخرية يتعرض 16
    .بضيق عندما يتلجلج يشعر 17
    .تهلجلجتبسبب مستقبله  بتهديديشعر  18
    .ه أثناء كالمهلصوت انفجار يتكرر حدوث  19
    .أثناء الكالم وشهيق عميق  زفير ونفخ شديديحدث  20
     .كالمه أثناء  اهشفتترتعش  21
    .كالمهضغط على األسنان و الشفاه أثناء ي 22
     .ه أثناء الكالمتقلص عضالت وجهت 23
    .الكالمأثناء هما وغلقه عيناه فتحيتكرر  24
    .يدير رأسه  أو يهزها أثناء الكالم 25
     .رأسه أثناء كالمهقرب  ه عاليا يدي رفعي 26
    .أثناء الكالم يضغط باألرجل على األرض 27
    أثناء الكالم العينين لفترة  يسرح ويحدق 28
    .توقف عن الكالمعند  ألسفل هرأسيحني  29
    .السؤال بنعم أو ال عن إلجابة يهز رأسه أو يده ل 30
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 المصرية الجامعية المكتبات ميكنة مشروعفي  اإلداري اإلبداع تطبيق متطلبات
 ميدانية دراسة 

 
Requirements for Appling Administrative Creativity within the Project of 

Automating Egyptian Universities Libraries” 

 محمد النجار. د* 

 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري في 
مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية التابع للمجلس األعلى 
للجامعات في ضوء آراء أخصائيي المكتبات العاملين بالمشروع، ولتحقيق 

لباحث على األسلوب المسحي الوصفي، من خالل أهداف الدراسة اعتمد ا
مسح وتحليل أدبيات الموضوع المتوافر من مصادر أولية وثانوية، بهدف 
التعرف على نتائج البحوث والدراسات في هذا المجال من أجل رسم إطار 
عام لتصميم استبانه عن متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري في مشروع 

مصرية ، كما  تم بناء أداة تكونت من جزأين ميكنة المكتبات الجامعية ال
فقرة وسؤال مفتوح وتم التأكد من صدقها وثباتها، ) 44(احتوت على 

من أخصائيي المكتبات في  وتكونت عينة الدراسة والتي اختيرت عشوائياً 
 .مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية

 :وجاءت نتائج الدراسة كما يلي

الحسابية لفقرات متطلبات اإلبداع اإلداري تراوحت المتوسطات  .1
بوصفه أعلى ) 3.85(بين " خصائص القيادة اإلبداعية"لمجال 

 .بوصفه أدنى متوسط حسابي) 3.24(متوسط حسابي و 
كما أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات متطلبات  .2

) 3.57(تراوحت بين " وضوح األهداف"اإلبداع اإلداري لمجال 
بوصفه أدنى متوسط ) 3.28(على متوسط حسابي و بوصفه أ

 .حسابي
 وأظهرت النتائج أيضاً  .3
4.  
أن المتوسطات الحسابية لفقرات متطلبات اإلبداع اإلداري لمجال   .5

بوصفه أعلى متوسط ) 3.88(تراوحت بين " التمكين اإلداري"
 . بوصفه أدنى متوسط حسابي) 3.22(حسابي و 

الحسابية لفقرات متطلبات كما أظهرت النتائج أن المتوسطات  .6
بوصفه ) 3.66(تراوحت بين " االتصال"اإلبداع اإلداري لمجال 
  .بوصفه أدنى متوسط حسابي) 3.31(أعلى متوسط حسابي و 

 
بالدورة الحادية  في المجال االداري   البحث الفائز بالمركز األول[ 

  ] والثالثين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
المملكة العربية  –جامعة أم القرى  –أستاذ مشارك علم المعلومات 

 السعودية

* Dr. Mohamed M. Elnagar 

 

Abstract 

This study aims to investigate the requirements 
for appling administrative creativity within the 
project of automating Egyptian universities 
libraries. The project is performed by 
Egypt Supreme Council of Universities and 
guided by librarians’ views who working in the 
project.  For achieving these objects, the 
researcher depends on Descriptive Survey 
Methodology.  The researcher surveys and 
analysis related literatures available from primary 
and secondary sources. This is to recognize 
results of researches and studies regarding this 
field to be able to set forth a general framework 
designing an image about: “Requirements for 
Appling Administrative Creativity within the 
Project of Automating Egyptian”. 

In addition, a tool consists of two parts was built 
and used. This tool includes (44) paragraphs and 
open questions. Reliability and credibility of the 
tool was bolstered. The sample was a random 
sample consisted of librarians working in the 
project of automating Egyptian universities 
libraries.  
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لفقرات متطلبات اإلبداع " الحوافز والمكافآت"أما عن مجال 5.   
بوصفه أعلى ) 3.52(اإلداري فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 .بوصفه أدنى متوسط حسابي) 3.22(متوسط حسابي و 

كما أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية لفقرات متطلبات 6.    
) 3.73(تراوحت بين " توفير الموارد والدعم"اإلبداع اإلداري لمجال 

بوصفه أدنى متوسط ) 3.39(بوصفه أعلى متوسط حسابي و 
 .حسابي

لفقرات متطلبات " التدريب"المجال األخير وهو مجال أما عن 7.    
اإلبداع اإلداري محل الدراسة فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

بوصفه أدنى ) 3.39(بوصفه أعلى متوسط حسابي و ) 3.52(
 .متوسط حسابي
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بما فيها قطاع المكتبات والمعلومات، ويجمع أصبح التجديد جوهر اإلبداع اإلداري ألية منظمة من المنظمات   
متغيرة ومعقدة ، مما يجعل حاجتها إلى اإلبداع حاجة  علماء اإلدارة على أن المنظمات المعاصرة تعيش ظروفاً 

ملحة، إذ يتعين على المديرين الذين يتولون إدارة المنظمات المعاصرة أن يحرصوا على تنمية وتطوير قدرات 
في حل المشكالت، والمشاركة في اتخاذ القرارات ، وتوليد األفكار الجديدة والعمل بروح الفريق  العاملين للمساهمة

 .الواحد المتميز والجاد وصوًال لإلبداع في العمل وزيادة اإلنتاج

تاب اإلدارة والباحثين، ك تحول دون تحقيقه اهتمام كثير منوقد نال موضوع اإلبداع اإلداري والمعوقات التي   
الذين أوصوا في دراساتهم بمواصلة البحوث والدراسات الميدانية في موضوع اإلبداع اإلداري في مختلف 
المنظمات وبكافة أنواعها، وبصفة خاصة في ظل الظروف ومستجدات العولمة والتطور االقتصادي والثقافي 

 .روالتقني ، والذي يتطلب أن يكون اإلبداع اإلداري متطورًا ومتجددًا باستمرا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

مشروع ميكنة المكتبات الجامعية في تنحصر مشكلة الدراسة في التعرف على متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري   
المصرية ودورها المحوري والرئيسي بتشجيع اإلبداع اإلداري بأعمالها بشكل خاص، وانعكاس ذلك على مجمل 

يجابيات وعالج ملين بهذا الشأن، وذلك لتعزيز اإللتي تعترض العامخرجات المشروع بشكل عام، والمعوقات ا
 .السلبيات بهدف المساعدة على قيام إدارة المشروع بمهامها بإبداع إداري على أكمل وجه

مشروع ميكنة في ما واقع متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري : "ويمكن بلورة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي
 :الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع عن السؤال " امعية المصريةالمكتبات الج

 مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية ؟ فيما جوانب اإلبداع اإلداري  .1
القيادة اإلدارية، وضوح األهداف، التمكين اإلداري، : ما واقع تطبيق متطلبات اإلبداع اإلداري وهي .2

مشروع ميكنة المكتبات الجامعية في  ،ر الموارد والدعم، التدريباالتصال، الحوافز والمكافآت، توفي
 المصرية ؟

مشروع  فيما أهم المعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية التي تحد من تطبيق اإلبداع اإلداري  .3
 ميكنة المكتبات الجامعية المصرية ؟

هل تختلف متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة باختالف الجنس،  .4
 العمر، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة؟  

 المنهج العلمي للدراسة

استخدم الباحث المنهج المسحي الميداني ، وهو المنهج الذي يهدف إلى الكشف عن  ،لتحقيق أهداف البحث  
متعلقة بظاهرة معينة في الوقت لتأييد إيجابيتها وتدعيمها ، والوقوف عند السلبيات ، ومحاولة األوضاع ال

مة ءمال المناهج أكثر باعتباره )1( )2003عبد الهادي، . (إصالحها ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتقويمها
 .المصرية ومن ثم تطويرهمشروع ميكنة المكتبات الجامعية في لدراسة واقع تطبيق اإلبداع اإلداري 
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 حدود الدراسة 

 :تتمثل حدود  الدراسة في المجاالت التالية 

 :تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة فيما يلي :الحدود الموضوعية

 . مستوى وجوانب اإلبداع اإلداري •
 . متطلبات تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري •
مشروع ميكنة المكتبات في اإلبداع اإلداري  المعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية التي تحد من •

 . الجامعية المصرية

 . مصريةبالجامعات الطبقت هذه الدراسة على مستوى مشروع ميكنة المكتبات  :الحدود المكانية 

 .2013وحتى يوليو  2013أجريت الدراسة الميدانية خالل الفترة من أبريل  :الحدود الزمنية

 مصطلحات الدراسة

ابتكار أفكار جديدة وتطويرها وتطبيقها في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية، بهدف  :اإلدارياإلبداع 
ي المكتبات يتطوير مشروع الميكنة والعملية اإلدارية، أي أسلوب إداري يشجع أخصائ يالتغيير نحو األفضل ف

 . مشروع الميكنة على تقديم األفكار اإلبداعية ودعمها وتبنيهافي 

كل متطلبات اإلبداع اإلداري واألمور التي يجب توافرها لتنفيذ عمليات اإلبداع اإلداري  :لبات اإلبداع اإلداريمتط
خصائص : في مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية، وكما حددتها الدراسة والمتضمنة المجاالت التالية

، الحوافز والمكافآت، توفير الموارد والدعم، القيادة اإلدارية، وضوح األهداف، التمكين اإلداري، االتصال
 .والتدريب

تحسيب إجراءات العمل في المكتبات الجامعية المصرية، والربط بين تلك : ميكنة المكتبات الجامعية المصرية
باإلضافة إلي بناء فهرس موحد لمقتنيات تلك المكتبات، مما . المكتبات من خالل شبكة الجامعات المصرية

تعظيم اإلفادة من خدماتها، والقضاء على التكرار غير المرغوب في المقتنيات والعمليات المكتبية، يساعد على 
االقتناء التعاوني، الفهرسة التعاونية، : واعتماد سياسات موحدة تساعد على العديد من البرامج التعاونية، مثل

 .وتبادل اإلعارة بين المكتبات

 صياغة االستشهادات المرجعية

 لصياغة وهو نمط أمريكى (MLA)  ( Modern Language Association)  نمط على العتمادا تم  
 قدر مقننة المرجعية طريقة االستشهادات صياغة بها تمت التي الطريقة تكون حتى المرجعية االستشهادات

 األخرى ، باألنماط ومرونة مقارنة سهولة من به لما يتميز غيره دون النمط بهذا االستعانة تم وقد .اإلمكان
 شبكة على المتاحة بالمصادر اإللكترونية الخاصة المرجعية االستشهادات بصياغة يتعلق فيما وخصوصا
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 المتبعة الصياغة )1(رقم  الجدول ويوضح)2(اإلنسانيات  في شيوعا األكثر هو النمط هذا أن كما اإلنترنت ،
 .الدراسة بداخل

 المستشهد بها بالدراسةالصياغة المتبعة في صياغة األعمال 

 الصياغة نوع العمل المستشهد به
 . الناشر، تاريخ النشر: مكان النشر. العنوان. اسم المؤلف الكتب

 . تاريخ النشر. عنوان الدورية." عنوان المقال. "اسم كاتب المقال مقاالت الدوريات
 . اإلجازةاسم الجامعة، سنة . الدرجة." عنوان األطروحة. "اسم الباحث األطروحات

تاريخ انعقاد . مكان انعقاد المؤتمر. عنوان المؤتمر" عنوان البحث. "اسم الباحث أعمال المؤتمرات
 المؤتمر

. ]على الخط المباشر [متاح . العنوان ).االلكترونيتاريخ النشر (.اسم المؤلف مواقع االنترنت
>UURLU< ]تاريخ الوصول[ 

 الدراسات السابقة

ميكنة المكتبات الجامعية المصرية ، وقد تم تصنيف هذه  في مشروعاستهدف البحث دراسة اإلبداع اإلداري   
دراسات تتعلق باإلبداع اإلداري لدى المديرين بصفة عامة، دراسات  :يحوث والدراسات في ثالثة محاور وهالب

 . تتعلق باإلبداع اإلداري في مجال المكتبات، دراسات تتعلق بميكنة المكتبات

 دراسات تتعلق باإلبداع اإلداري لدى المديرين بصفة عامة: المحور األول

إلى الكشف عن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من  )3() 2013العباينة، الشقران،(قام بها  التيهدفت الدراسة   
 .قبل القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في محافظة اربد من وجهة نظرهم

اربد األولى  –الرمثا ( ربد إات التربية والتعليم في محافظة  وتكونت عينة الدراسة من القادة التربويين في مديري  
) 20(، تم تطوير أداة للدراسة  تكونت من تربوياً  قائداً ) 223(والبالغ عددهم   2010/2011للعام الدراسي ) 

تم التأكد من صدق األداة  ،ركزت على قياس درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين، فقرة 
يات التربية ة التربويين في مدير وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القاد ،وثباتها

واألداة ) وتشجيع اإلبداع وتطبيق اإلبداع  يتبن( بدرجة متوسطة في المجاالت  ربد جاءإوالتعليم في محافظة 
حصل مجال بيئة وأساليب العمل على درجة ممارسة مرتفعة وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية   اككل فيم

 يجميع مجاالت درجة ممارسة اإلبداع اإلداري من قبل القادة التربويين ففي )  a=0.05(عند مستوى الداللة 
الخبرة العملية ،المديرية ،المسمى ( واألداة ككل تعزى لمتغيرات  ،ربدإات التربية والتعليم في محافظة  مديري

 )الوظيفي
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والخارجية للمدرسة الثانوية إلى الوقوف على أهم عوامل البيئة الداخلية  )4() 2011الموسى، (وهدفت دراسة   
وذلك باإلضافة إلى بناء وصياغة رؤية  ،الحكومية والتي تؤثر في قدرة القيادات اإلدارية على اإلبداع اإلداري

 .إستراتيجية مالئمة لتنمية اإلبداع لدى القيادات المدرسية بمحافظة اإلحساء بالمملكة العربية السعودية

على المنهج الوصفي مع االستعانة بأسلوب التحليل االستراتيجي لتحديد أهم واعتمدت الباحثة في تناولها   
 ،بيئتها الخارجية  يعناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية للمدرسة والفرص والتهديدات المؤثرة على اإلبداع ف

والذي اشتمل على جميع  كما اعتمدت الدراسة الميدانية على أداة االستبانه والتي تم تطبيقها على مجتمع الدارسة
للمديرات ) 101(حيث وصل عدد االستبيانات الصحيحة إلى  ،المدارس الثانوية الحكومية للبنات باإلحساء

 . والمساعدات

وتوصلت الدراسة في أهم نتائجها إلى أن هناك حاجة متزايدة لالهتمام ببناء قدرات القيادات على اإلبداع   
وطرحت  ،لمستجدات المجتمعية والتكنولوجية المؤثرة على البيئة المدرسية والتعليميةأنواع ا اإلداري لمواجهة جميع

يمكن من خاللها صياغة الخيارات والبدائل  ،الدراسة رؤية إستراتيجية ترتكز على عناصر إدارية وتنظيمية
 .اإلستراتيجية لتنمية اإلبداع اإلداري لدى القيادات المدرسية

إلى طرح تصور مقترح  لنمط القيادة اإلبداعية وممارستها لمديري المدارس  )5() 2010السلمى، (وهدفت دراسة   
الثانوية العامة بمحافظة جدة من خالل تشخيص الواقع الفعلي لممارسات اإلبداع لنمط القيادة التربوية لمديري 

ت أفراد عينة الدراسة لهذه يالضوتحديد أهمية هذه الممارسات من خالل تحديد تف ،المدارس الثانوية بمحافظة جدة
  .الممارسات اإلبداعية

وكانت  ،وقد استخدم الباحث المدخل البحثي االثنوجرافي والذي يعتمد على الدراسة الكيفية في دراسته للظاهرة  
واستخدمت االستبانة  ،مديراً ) 84(عينة الدراسة من مديري المدارس الثانوية العامة بمحافظة جدة  والبالغ عددهم 

وتضمنت الدراسة قياس . م 2009-2008كأداة للدراسة وتم تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
ممارسة البيئة الداعمة ، ممارسات المشاركة ، ممارسات الحفز، وكانت االستبانة في : ثالثة أبعاد رئيسية هي 

 .باستخدام التكرارات والنسب المئوية إحصائياً  وبعد جمع البيانات وتحليلها ،صورة مواقف

وفى هذا السياق  .و توصلت الدراسة إلى نمط القيادة المفضل لدى أفراد عينة الدراسة هو نمط القيادة اإلبداعي  
خرجت الدراسة  بالتصور المقترح لنمط القيادة اإلبداعية وممارستها لمديري المدارس الثانوية العامة بمحافظة 

 وأبعاد الممارسات اإلبداعية الثالثة وفقاً  ،ومنطلقات التصور المحلية والعالمية ،من حيث أهداف التصور ،جدة
متطلبات : لتفضيالت أفراد عينة الدراسة لهذه الممارسات اإلبداعية ، ومتطلبات تطبيق التصور المقترح وتشمل 

ومتطلبات تحقيق حفز الموارد البشرية  ،ت والعاملينومتطلبات تحقيق المشاركة بين القيادا  ،تفعيل البيئة الداعمة
 . 

إلى كشف درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس الثانوية في  )6( )2009الحويلة وزميله، (وهدفت دراسة   
وقد تكونت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات  ،منطقة األحمدي التعليمية لسلوكيات تحقيق اإلبداع اإلداري

إضافة إلى عينة عشوائية من المعلمين والمعلمات  بلغ  ،مديرا ومديرة)  66( لثانوية البالغ عددهم المدارس ا
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) 23(أعد الباحثان استبانه تكونت بصورتها النهائية من  ،ومعلمة، ولتحقيق أهداف الدارسة معلماً ) 208(عددهم 
فقرة بعد إجراءات الصدق من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين، كما تم التأكد من ثبات 

ومديرة  مديراً ) 20(بلغ عددها  ،أداة الدراسة من خالل تطبيقها على عينة عشوائية من خارج نطاق عينة الدراسة
معلمة وذلك بطريقة االختبار وٕاعادته بفارق أسبوعين بين التطبيق األول والثاني ، وتم حساب معامل و  ومعلماً 

 ) .88.9(بيرسون وبلغ 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري ومديرات المدارس الثانوية في منطقة األحمدي التعليمية   
وبينت نتائج الدراسة أن درجة  ،ر كبيرة من وجهة نظر المديرينلسلوكيات تحقيق اإلبداع اإلداري هي بدرجة تقدي

ممارسة مديري ومديرات المدارس الثانوية في منطقة األحمدي التعليمية لسلوكيات تحقيق اإلبداع اإلداري هي 
بدرجة تقدير متوسطة من وجهة نظر المعلمين ، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ،ي استجابات المديرين حسب متغيري المؤهل العلمي والخبرةف
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير المؤهل العلمي  إال ،استجابات المعلمين حسب متغير الخبرة

 .بكالوريوس فأعلى درجة ولصالح

يوصيان بضرورة قيام مديري ومديرات المدارس بسلوكيات إبداعية تسهم  ن الباحثينإوفى ضوء نتائج الدراسة ف  
وتفعيل  ،وذلك من خالل العمل على تكريم المتفوقين من الطلبة ،في تحقيق اإلبداع اإلداري داخل مدارسهم

المعلمين عملية االتصاالت اإلدارية بينهم وبين المعلمين والطلبة ، واتخاذ قرارات تركز على تشجيع اإلبداع لدى 
 .مع األخذ باألفكار واألعمال اإلبداعية التي يبتكرها المعلمون والطلبة  ،والطلبة

دراسة في الواليات المتحدة األمريكية بهدف الكشف عن العالقة بين السلوك  )Ohangia,  ()7 2007(وأجرى   
جامعات من والية تكساس  اإلبداعي لرؤساء األقسام العلمية ومعنويات أعضاء الهيئة التدريسية فى ثالث

وخلصت . عضو هيئة تدريس وزعت عليهم استبانه من تطوير الباحث) 412(األمريكية، تألفت عينة البحث من 
لها جهدهم الوظيفي كلما تميزت اإلدارة باإلبداع  الدراسة إلى أن معنويات هيئة التدريس تزداد ويزداد تبعاً 

 .والتجديد

سبانيا هدفت إلى الكشف عن مظاهر اإلبداع اإلداري وعالقته أبدراسة في  )Sweeshel,  ()8 2007(وقام   
كلية جامعية وجامعة في ) 17(وتكونت عينة الدراسة من  ،بالجودة الشاملة في الكليات والجامعات االسبانية

اإلبداعية وزع عليهم الباحث مقياس اإلبداع والجودة الشاملة، حيث خلصت الدراسة إلى أن الممارسات  ،أسبانيا
والتي ترتكز على العمليات الميكانيكية التي  ،تقدر أعمال العنصر البشري وتثمنها أكثر من نماذج الجودة الشاملة

تعتمد على التطوير المستمر، وأن الجامعات التي تتبنى سياسة التطوير المستمر هي تلك التي تتماشى أكثر مع 
 .اإلبداع وتبني ثقافة إبداعية ناجحة

بدراسة هدفت إلى التعرف علي مدي انتشار الممارسات اإلبداعية بين  )Broushack ()9.2005(قام وقد   
 قسماً ) 48(عضو هيئة تدريس من ) 593(مدراء دوائر الجامعات في والية كاليفورنيا، حيث طبقت الدراسة علي 

نه جامعة أوهايو لوصف السلوك ثالث جامعات في والية كاليفورنيا، ولقد تم استخدام نسخة معدلة من استبا يف
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، وتوضح الدراسة مدى ارتباط وأظهرت النتائج أن ممارسات التفويض وتعزيز الثقة هي األكثر شيوعاً  ،اإلبداعي
 .معنويات هيئة التدريس بالسلوك اإلبداعي لمديري الدوائر

طبيعة اإلبداع واآلليات دراسة ميدانية هدفت إلى التعرف على  )Sanger & Levin ()10.2003(وأجري    
مؤسسة أمريكية اعتبرت مبدعة على مدى ) 26(التي ينبثق منها اإلبداع التنظيمي، وتكونت عينة الدراسة من 

، تم الحكم عليها من خالل استشارة الخبراء األكاديميين والمتخصصين في الشؤون اإلدارية، وقد عاماً ) 20(
ت الدراسة إلى أن اإلبداع ينشأ عن التطور في المعرفة والخبرة وكيفية توصلو  ،استخدمت اإلستبانة لجمع البيانات

االستفادة منها في إيجاد طرق جديدة، وأن عملية تحليل السياسات المعمول بها في المنظمة وتعديلها يعتبر أكثر 
 .فعالية من تبني سياسات جاهزة من خارج المنظمة

ى التعرف على العوامل التي يمكن أن يستخدمها المديرون دراسة هدفت إل )Toreman ()11.2003(وأجري    
والخصائص التي تميز المناخ التنظيمي اإلبداعي، وقد استخدم الباحث المنهج  ،لتكوين بيئة إبداعية في المدرسة

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من  ،الوصفي الوثائقي باالعتماد على الكتب والدراسات ذات العالقة
وٕاتاحة  ،تقويم االنجازات بعدالة ؛ومنها ،ل التي تساعد المديرين على تكوين بيئة إبداعية في المدرسةالعوام

وكما بينت الدراسة أن اإلبداع يمكن تعلمه . وعدم الخوف من الفشل ،الفرصة للعاملين على الرغبة في المجازفة
العالقات  ؛يز المناخ التنظيمي اإلبداعيوٕان من الخصائص التي تم ،من خالل الجو المساعد والداعم لإلبداع
 .واالتصال المفتوح والتعاون ،اإلنسانية اإليجابية بين المديرين والعاملين

دراسة بعنوان معرفة أثر السلوك االبتكاري للمديرين في مناخ العمل وطبيعة العالقة  )12( )2000أيوب، (وأجرت  
وقد تكون  ،االبتكاري باختالف المستوى العلمي والخبرة اإلداريةبين المديرين ومعرفة مدى اختالف السلوك 

وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى عال من  ،السعودية يفي قطاع البنوك ف مديراً ) 377(مجتمع الدراسة من 
تشجيع االبتكار وسعة ( وكذلك وجود عالقة طردية بين أبعاد مناخ  العمل  ،السلوك اإلداري االبتكاري

وبين السلوك اإلداري االبتكاري لدى المديرين ) ت ومشاركة في القرارات ، قابلية التغيير ، روح المجازفة االتصاال
، وجود اختالف في السلوك اإلداري االبتكاري باختالف المؤهل العلمي كان لصالح مؤهل الدكتوراه ، ارتفاع 

 .السلوك اإلداري االبتكاري بارتفاع الخبرة اإلدارية

  المكتبات مجال دراسات تتعلق باإلبداع اإلداري في: ثانيالمحور ال

والتي ناقشت  ،في دراستها عن اإلبداع اإلداري بالمكتبة المركزية بجامعة البصرة )13()2013الناهى، (تناولت   
 ،فيها أهمية اإلبداع في تطوير العمل وتحديثه واالرتقاء بمستوى األداء والخدمات المكتبية المقدمة للمستفيدين

وتعريف العاملين في المكتبة المركزية بالخدمات الحديثة لغرض حثهم على استحداث أفكار اإلبداع لتطوير 
ركزية بجامعة البصرة على رعاية التفكير والسلوك اإلبداعي للعاملين العمل وزيادة األداء، وحث إدارات المكتبة الم

 : وقد هدفت تلك الدراسة إلى. فيها

 .التعرف على معوقات عمل اإلبداع لدى العاملين في المكتبة المركزية بجامعة البصرة .1
 .التعرف على طبيعة المناخ التنظيمي السائد في المكتبة المركزية .2
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بين معوقات عمل اإلبداع والمناخ التنظيمي السائد في المكتبة، وقد تم استخدام التعرف على العالقة  .3
حيث تم توزيعه على عينة مكونة من العاملين في  ،االستبانه للتوصل إلى أهداف البحث الحالي
 ،)تخصص مكتبات(أمين مكتبة ) 15(بواقع  فرداً ) 30(المكتبة المركزية بجامعة البصرة بلغ عددها 

، وباستخدام معادلة الوسط المرجح والوزن )بكالوريوس غير تخصص مكتبات) ( 15(والوسط المرجح 
خلق أجواء صحية  يمهما ف تم التوصل إلى أن لمتغير المناخ التنظيمي دوراً ، و المئوي واالختبار التائي

على روح التنافس وتشحذ هممهم  للعاملين في المكتبة تمكنهم من التعامل مع مشاكل العمل بإيجابية
يجابي مما يزيد من ثقتهم بأنفسهم ومن ثم يزيد من والئهم للمكتبة ، كما أن عامل مقاومة إدارة اإل

المكتبة للتغير الذي يتعلق بمدى قناعة اإلدارة بضرورة التغيير وابتكار أساليب جديدة في العمل يؤدى 
 .مهما في إعاقة العمل اإلبداعي في المكتبة دوراً 

 :ء هذه النتائج أوردت الباحثة التوصيات اآلتيةوفى ضو 

تعد  ،مهما في السيطرة على سلوك العاملين المبدعين في المكتبة المركزية ضرورة وجود معايير تؤدى دوراً  .1
بمثابة قوانين ُتلزم أعضاءها بقواعدها وقوانينها وتحدد طبيعة السلوك المرغوب ونوعية األداء المطلوب 

يجابي الواجب أيضا متطلبات المناخ التنظيمي اإلم لإلنجاز، والتي يتحدد من خاللها وتحديد الوقت الالز 
 .توافره للعمل المبدع

تشجيع العاملين في المكتبة المركزية على اقتراح أفكار جديدة في العمل مما يؤدى إلى االرتقاء بالعملية  .2
 .اإلبداعية في المكتبة

زية بشكل يسمح لها باستيعاب التغيرات والمتطلبات الجديدة في ضرورة االهتمام بميزانية المكتبة المرك .3
 .العمل

قدم فيها أمناء مكتبات ست معاهد تعليمية ما لديهم من  )14(Ronald, 2012 ) (التي قام بها وفى الدراسة   
مع بعض تطلعات إبداعية في المكتبات األكاديمية، حيث أعلن أمناء مكتبات الجامعة عن التزامهم باإلبداع، 

باإلضافة إلى اتخاذ  ،اإلبداعات غير التقليدية المميزة والتي تهتم بكيفية تشجيع سلوك اإلقدام على المخاطر
وعلى الرغم من أن القيادة واإلدارة يمكن أن . نظرة إبداعية بتفسير بيانات المقابالت في إطار سياق نظري أكبر

ن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على القدرة اإلبداعية، تغذي اإلبداع في المكتبة، فقد أفاد الباحثان بأ
ويتجاوز ذلك، قواعد وتفرد العمل الذي يتطلب . وتشمل أطر تنظيمية، ومستوى الحجم، والتعقيد، والعوامل البيئية

 . إنشاء هيكل عمل ضمن بعض الحدود، والبعض اآلخر الذي قد يؤثر على قدرة اإلبداع

إلى بيان مدى تأثير النظم اآللية على اإلدارة اإلبداعية في  )15()2009كلو، (بها  وهدفت الدراسة التي قام  
في إطار سياسة االختيار وبناء المجموعات المكتبية، كما هدفت هذه  المكتبات ومراكز المعلومات وتحديداً 

 Bibliometric ةالدراسة إلى بيان خصائص عدد من النظم اآللية المستخدمة في مجال الدراسات الببليومتري
studies  ًنظامي  وخصوصا)JCR (JOURNAL Citation OF Reports   ونظامSCOPUS كما تجري ،

والكشاف الفوري )  Impact Factor(هذه الدراسة عددا من التطبيقات الببليومترية مثل حساب معامل التأثير
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)Immediacy ( وقياس منتصف عمر االستشهاد)Cited Half-life (اد المرجعي الذاتي واالستشه)Self-
citation (إضافة إلى إمكانات هذه النظم في حساب معامل براد فورد وقياس إنتاجية المؤلفين ، . 

في مجال الدراسات الببليومترية اآللية وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل من أهمها أن للتطبيقات   
واختيارها في المكتبات ومراكز المعلومات ، وأن النظم اآللية الممكن أهمية كبيرة النجاز عملية بناء المجموعات 

 .استخدامها في مجال الدراسات الببليومترية متعددة ومتنوعة الخصائص والمزايا

 Digital Referenceبإعداد دراسة تحليلية للخدمات المرجعية الرقمية األكاديمية  )White, 2001()16(وقام   
Services (DRS)  المواقف التي تقدم هيكل عمل النتشار النظرية اإلبداعية لتعليم درجة الماجستير  في

والتركيز على مستوى ومدى هذا االنتشار، وخصائص المكتبات في كل فئة متبناة،  ،والمناهج التعليمية الجامعية
 . وٕاعادة ابتكار اإلبداع خالل التنفيذ

في المكتبات  (DRS)خدمات المرجعية الرقمية األكاديمية  هذه الدراسة من مستوى فهم انتشار ال رفعوت  
األكاديمية من خالل تحليل خبرات المؤسسات األكاديمية التي تؤكد على المستوى التعليمي لطالب الجامعة 

لتحليل الخدمات  اً قوي اً وطالب الماجستير داخل إطار عمل انتشار نظرية اإلبداع،  وتعرض هذه النظرية أساس
كما تعالج مسائل هامة مثل معدالت االنتشار،  ،في المكتبات األكاديمية (DRS)الرقمية األكاديمية   المرجعية

وخصائص اإلبداع المرتبطة بمعدالت تبني ذلك االنتشار، وخصائص فئات المتبنين لتلك الفئات بناء على زمن 
وتعتمد األسئلة البحثية والتحليل الذي تبعها المقدم . التبني، وعوامل ترقية وتطبيق هذا التبني، ودور تغيير الوكالء

 : الدراسة في نظرية انتشار اإلبداع على ما يلي في هذه

بين المؤسسات التي تتبنى تلك الخدمات؟ وفي  (DRS)ما مدى انتشار  الخدمات المرجعية الرقمية األكاديمية   .1
 أي مرحلة انتشار يظهر اإلبداع بين تلك المجموعات من المؤسسات؟

 بين المؤسسات التي تتبناه؟  (DRS)ما هو معدل انتشار  الخدمات المرجعية الرقمية األكاديمية   .2
 ما هي خصائص المؤسسات التي تتبنى اإلبداع والتي ال تتبناه؟  .3
أي التعديل فيها إلظهار (ابتكارها مرة أخرى  (DRS)للخدمات المرجعية الرقمية األكاديمية   المتبنونكيف يعيد  .4

 وما هي النماذج المختلفة للمراجع الرقمية، إذا وجد أي منها، والتي تنشر عند عملية التنفيذ؟  .)اص بهمقالب خ

إلى دراسة اإلبداع واالبتكار في خدمات المعلومات  )17( (Reynolds & whitlatch, 1986)دراسة وهدفت   
كما أشارت  ،وأشارت االستنتاجات إلى أن لإلبداع واالبتكار دورًا في زيادة فعالية خدمات المعلومات ،المكتبية

الدراسة إلى الحاجة إلى دراسات أخرى حول كيفية  استيعاب المكتبات لإلبداع واالبتكار وٕاداراته بشكل فاعل في 
 . ضوء بيئة متغيرة

 اتدراسات تتعلق بميكنة المكتب: المحور الثالث

نظام المستقبل المتكامل للمكتبات وأهم خصاصة وسماته ومالمح تطوير هذا النظام  )18()2010على، (تناول   
مع  هذا النظام توافقيى أي مدى ٕالم المستقبل إلدارة المكتبات ، و ، باإلضافة إلى دراسة مواصفات ومعايير نظا

 النظام في ضوء حيث تم تقييم ،المعايير والمواصفات الواجب توافرها في النظم اآللية المتكاملة للمكتبات
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 ،المواصفات التقنية األساسية في وتتمثل، المواصفات الواجب توافرها في النظم اآللية المتكاملة للمكتبات
باإلضافة إلى الوزن النسبي للمواصفات التقنية ، حاسبوبيئة ال ،والمواصفات المعمارية ،والمعايير والبروتوكوالت

 .للنظام

تقييم المواصفات الوظيفية لنظام المستقبل والتي تتمثل في تقييم األنظمة الفرعية  وتناولت الدراسة أيضاً    
ر حيث رصدت الدراسة نسب توافر المواصفات والمعايي ،مع مواصفات ومعايير النظم اآللية المتكاملة ،للنظام

باإلضافة إلى الوزن النسبي للنظم الفرعية للنظام للتعرف على النظم الفرعية المقبولة التي حققت  ،بالنظم الفرعية
 .وما النظم الغير مقبولة التي لم تحقق النسب المطلوبة ،النسب المطلوبة

المطلوبة لتشغيل النظام وأخيرا تعرضت الدراسة إلى تطبيقات النظم اآللية في المكتبات الجامعية والسياسات   
مكتبات عينة الوذلك من خالل تطبيقات النظم الفرعية لنظام المستقبل من واقع تشغيله ب ،بالمكتبات الجامعية

  .تطبيقات كل نظام فرعى للنظام ونسب هذه التطبيقات في المكتبات متناوالً  ،الدراسة

إلى وصف وتحليل تجربة التحول أو الهجرة من نظام آلي إلى نظام آلي  )19()2009قناوى،(وهدفت دراسة   
الباحثة من  سعتجديد ، ورصد المشكالت الناتجة عن هذا التحول ، وكيفية معالجتها ، وبصورة أكثر تفصيًال 

  : عدة أهداف فرعية منها إلى تحقيقخالل هذه الدراسة 

إلى نظام آلي آخر، وتحليل المشكالت الناتجة عن التعرف على أسباب تحول المكتبات من نظام آلي  .1
 . التحول ، وكيفية التغلب عليها ، وتحديد الخطوات التي البد من إتباعها قبل وأثناء وبعد التحول

 .التعرف على تجارب االنتقال في بعض المكتبات األمريكية والعربية .2

  استفادتها من التجارب العالمية واإلقليمية ىالتحول في المكتبات المصرية، ومدالتعرف على تجارب    .3

 .تحديد مدى قدرة النظام اآللي الجديد على التوسع ومدى مواكبته للتطورات التكنولوجية الحديثة .4

محاولة التوصل إلى معايير أو مواصفات يمكن تطبيقها عند الهجرة من نظام آلي إلى نظام آخر  .5
  .جديد

 .يمكن أن تتم بهذه المكتبات التعرف على الخطط المستقبلية التي .6

تغطي حيث  ،السيناريو الراهن لألنشطة المميكنة لمكتبات جامعة كيرال )Suku, Pillai, 2005 ()20(وناقش   
نتائج المسح بشكل أساسي العديد من مجاالت ميكنة المكتبة مثل البنية التحتية لتقنية المعلومات، واألنشطة التي 

حيث يصف البحث باختصار دور  ،المعلومات، واستخدامها، وتطوير قوة العمل، والميزانيةتقدم للمنازل وخدمات 
في زيادة أنشطة العمليات المميكنة لمكتبات الجامعة، وبصفة خاصة في سياق برنامج  INFLIBNETمركز 

UGC-Infonet المقدم مؤخرا . 

المكتبات الجامعية في لبنان من خالل  أتمتة )21()1999محى الدين، (وتناولت الدراسة التي قامت بها   
 :جامعات ، خصص للجامعات التي وقع عليها االختيار وهى أربعالمسار األول: مسارين في الدراسة
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هي الجامعة األمريكية في بيروت وهى تمثل النموذج  :الثانيةهي الجامعة الوطنية اللبنانية،  :األولى 
جامعة بيروت  هي: والرابعةهي جامعة القديس يوسف وهى تمثل النموذج الفرنسي،  :والثالثةاألمريكي، 

نشأة الجامعات : وهي  ضمن هذا اإلطار النقاط التي تفيد في مقارنتها مع المكتبات التابعة لها ةمتناول. العربية
 .وكلياتها، األساتذة، الطالب والشهادات الممنوحة

الموازنة، : فيتعرض لمكتبات هذه الجامعات األربع مرتكزا على عناصر نجاحها وهى  ،المسار الثانيأما     
 ،المجموعة المكتبية وما تمثله من مصادر المعلومات، األساليب الفنية المستخدمة في معالجة المعلومات

يثة والتي تعمل على األنظمة التوثيقية المستخدمة في أتمتة األعمال الفنية للمكتبة، تكنولوجيا المعلومات الحد
تكامل مصادر المكتبة مع مصادر المعلومات في شبكات المكتبات الوطنية القومية والدولية، العاملون ومقارنتهم 

 .عداد الطالب، ثم المباني المكتبية ومالءمتها الستخدامات المكتبةأو  ،مع المجموعة المكتبية

يث اتخذت بعض جامعات القطاع الخاص في باكستان ح )Haider()22  1998,(وفى الدراسة التي قام بها   
وهو أكثر البرامج  CDS/ISISوقد رعت اليونسكو برنامج  ، خطوات باتجاه تخطيط وتنفيذ نظم مكتبية متكاملة

وقد تطورت بعض األنظمة المحلية . ORACLE، و  INMAGICوتشمل حزم البرامج األخرى  ،المستخدمة
. المتوافق IBM 486و IBM 386 برامج مثل استخدمت العديد من المكتبات، كما ولكن لم يحالفها نجاح كبير

وقد قدمت تطبيقات الحاسب اآللي منذ فترة وجيزة لدراستها في المدارس من خالل مكتبة الدولة، لكن القيود 
ختيار نوع غياب التخطيط، وعدم إتاحة البرامج، وقيود االستيراد على ا: األساسية على ميكنة المكتبة يشمل

 . المكونات، وافتقاد األفراد المتخصصين في المجال، وعدم وجود معيار، وغياب التعاون، الخ

، معايير الوحدة الفرعية لقوة المكتبة، والهيكل )Gregory& Ronald, 1997()23(وفى النموذج الذي قدمه    
 HEGISمكتبة جامعية من مسح  )487(والذي تم فيه الحصول على بيانات عن  ،التنظيمي، وأسس هذه القوة

والذي لقي دعم محدود  ،، واثنين من االستبيانات البريدية1990عام  IPEDS، ومسح 1982الذي أجري عام 
وقد سبب التغير في القدرات المميكنة للمكتبة تغيرات في العديد من قواعد . للنموذج المقترح للقوة التنظيمية البينية

وأظهرت نتائج البحث أنه عندما يزداد  .وبتحليل النموذج المعدل للقوة التنظيمية البينية والتقنية ،قوة المكتبات
النظام المميكن والمتغيرات البيئية، تزداد قواعد الوحدات الفرعية للقوة التنظيمية، والذي من شأنه أن يعمل على 

ل تغير داخل المنظمات، مسببًا تغيرات في الهيكل، ولذلك، يمكن أن يكون النظام المميكن عام. زيادة قوة المكتبة
 . وفي قواعد القوة التنظيمية وكذلك في القوة التنظيمية ذاتها

إلى أن استخدام الحاسب اآللي في مكتبات جامعة غانا لم يكن له أبلغ  )24(Amekuedee, 1995) (وأشار   
وقد وضعت أسباب التحول إلى . األثر على الخدمات المقدمة في مكتبات الجامعة في غانا، خاصة مكتبة بالمي

ء على كذلك، تم إلقاء الضو . النظام المميكن، والتطبيقات والمشكالت المرتبطة بالنظام المميكن قيد المناقشة
من هذه المشكالت؛ المشكالت المالية، . العوائق التي تعيق تحول مكتبات الجامعة الناجح إلى النظام المميكن

وقد . والسلوكية، وفقد روح التعاون بين مكتبات الجامعة، ومشكالت البرامج وعتاد الحاسب، ومشكالت العاملين
ويشمل ذلك تقييم النظم الموجودة، . لجامعة في غاناقدم البحث توصيات لتحسين النظام المميكن في مكتبات ا

 . ومشروعات النظام المميكن المخطط لها بشكل مناسب، والدعم المالي والتعاون بين مكتبات الجامعة
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فى دراسته توضيح الحالة الراهنة للنظام المميكن في المكتبات األكاديمية  )pahlou, 1994()25(وحاول  
وقد وصفت خلفية هذا البحث  ،والتي تعتبر أساس للمناقشات ،1994ونتائج المسح الذي أجري عام  ،اإليرانية

النظام المميكن في المكتبات في إيران، مع إعداد مسح يشرح منهجية ونتائج تقديم خدمات النظام المميكن في 
إلى أنه قد حدثت فجوة حتى أواخر حيث بدأ في أواخر سبعينات القرن العشرين  ،المكتبات األكاديمية اإليرانية

 اإلشارةكما تمت . وعلى الرغم من أنها ال تزال في مراحلها التمهيدية، إال أن اتجاهها جاء سريعاً . ثمانينات القرن
على الرغم . في خدمات المكتبة المحوسبة في إيران يلعب دورًا رئيسياً  CDS/ISIS برنامج اليونيسكو  إلى أن

ن شركات الحاسب اآللي التجارية المحلية قد برزت في السنوات القليلة الماضية والتي من ذلك، هناك عدد م
واشتركت بعض  ،على البرامج التجارية المتاحة، وكذلك أيضًا تم تطوير البعض طورت برامج المكتبات بناءً 

مكتبات في إيران وعلى الرغم من ذلك، يواجه النظام المميكن في ال. المكتبات ضمن برنامج تطوير المكتبات
بعض المشكالت الخطيرة حيث يفتقد إلى شبكة قواعد البيانات الببليوجرافية، وحالة غير عادلة من البرامج 

ستراتيجية ط االالمعدة للخط ستراتيجيةاالالتعليمية المكتبية والمرتبطة بالتعامل مع التقنيات الحديثة وافتقاد الخطط 
 . األساسية التي تحاول المكتبات األكاديمية اإليرانية أن ترتفع إلى مستواها للنظام المميكن للمكتبة ومشكالتها

وهو برنامج قارئ كوري KORMARC خصائص  )Dong-Geun, 1992()26(ويبحث المقال الذي أعده   
ومثال على النظام المميكن . لمكتبة في كوريامميكن ودور وتأثير هذا البرنامج على تطوير النظام المميكن ل

وفي القسم . مراجعة عامة لتطوير البرنامج ،القسم األول يحيث تناول المقال ف ،للمكتبة في البلدان النامية
الثاني، تم  بحث خصائص البرنامج دراسة أحادية، والتي اعتمدت بشكل أساسي على الخصائص الببليوجرافية 

النظام المميكن للمكتبة في كوريا، مع  على KORMARCوفي القسم الثالث، تأثير برنامج . في بلدان شرق آسيا
 . استعراض ألفق التطور المستقبلية

حيث كان هناك  ،حالة ميكنة المكتبات الخاصة واألكاديمية في نيجيريا )27(Mohammed)  (1991,واختبر  
وكذلك  ،محاولة لتطبيق ما أسفرت عنه جهود الهيئات والمؤسسات في الدولة لميكنة النظم المكتبية بكاملها

اإلعالن أيضًا عن أسباب ميل المكتبات للنظم المميكنة، والنجاح المتحقق لبعض المكتبات في ميكنة نظمها، 
والمشكالت التي تواجهها المكتبات التي نجحت في ميكنة بعض نظمها، وكذلك أيضًا المكتبات التي ال زالت في 

تبية في نيجيريا انتشرت من المكتبات الخاصة وأوضحت الدراسة أن ميكنة النظم المك.  طريقها لفعل ذلك
واألكاديمية إلى المكتبات العامة، مع وجود عدد من الشركات والمؤسسات التي تعمل على تقديم وخدمة 

 .الحواسيب اآللية وعتادها، وبرامجها بما في ذلك إدارة نظم المعلومات

 تعليق عام على الدراسات السابقة

ودراسات تناولت اإلبداع اإلداري  ،بين دراسات تناولت اإلبداع اإلداري عموماً  تعددت الدراسات السابقة ما .1
 .باإلضافة إلى الدراسات التي تناولت ميكنة المكتبات ،في مجال المكتبات والمعلومات

في المجال التربوي ،  خصوصاً  بالعديد من الدراسات حظيت فئة الدراسات المتعلقة باإلبداع اإلداري عموماً  .2
الدراسات التي تتعلق باإلبداع اإلداري في مجال  تلتها الدراسات التي تتعلق بميكنة المكتبات، وأخيراً 
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المكتبات والمعلومات، وٕان دل هذا فإنما يدل على حداثة التناول البحثي لموضوع اإلبداع اإلداري في مجال 
 . كري العربيفي اإلنتاج الف المكتبات والمعلومات خصوصاً 

ركزت معظم دراسات علم المكتبات والمعلومات في تناولها لإلبداع اإلداري على دراسة اإلبداع اإلداري في  .3
 .مجال خدمات المعلومات

 اسة الحالية من الدراسات السابقةما أفادت به الدر 
 .بناء اإلطار النظري الخاص بالدراسة .1
 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة .2
 .أدوات الدراسةبناء  .3
 .تفسير النتائج وتحليلها .4

 اإلطار النظري للدراسة

شــغل موضــوع اإلبــداع اإلداري البــاحثين والكتــاب فــي المجــاالت المختلفــة، وكثــرت الكتابــات فــي هــذا الموضــوع   
 واتخذت معالجات عدة، فمنها ما عولج على هيئة كتاب، ومنها ما عولج على هيئة رسالة علمية، ومنها ما عولج

على هيئة بحث علمي، لذا سوف يتنـاول الباحـث أدبيـات الموضـوع فـي ضـوء أهـداف الدراسـة والمعالجـة الميدانيـة 
 :يوفى ضوء ذلك سوف يتناول الباحث اإلطار النظري من خالل ما يل. لها

 مفهوم اإلبداع عامة: أوالً 

الـذي  Guilfordلعـالم األمريكـي جيلفـوردم علـى يـد ا1950بدأ االهتمام الجدي بالدراسة العلمية لإلبداع في عام   
حيـث يشـترك مجموعـة مـن األفـراد فـي بعـض السـمات  ،قام بدراسة اإلبداع مـن خـالل التأكيـد علـى مفهـوم السـمات

والخصال علـى درجـات متفاوتـة ومـن ثـم يمكـن دراسـة اإلبـداع مـن خـالل اكتشـاف تلـك السـمات التـي تميـز المبـدع 
 )28( )1977السيد، (وتحديد درجة وجودها عن األفراد 

تدور كلمة اإلبـداع كمـا فـي المعجـم الوسـيط ومعجـم مختـار الصـحاح، علـى عـدة معـان تلتقـي "وفي معاجم اللغة   
ومــن معــاني .فــي أن إبــداع الشــيء اختراعــه ال علــى مثــال وٕانشــاؤه علــى غيــر مثــال ســابق وجعلــه غايــة فــي صــفائه

 )29() 1980الوجيز، ( كل شيء الجديد من األشياء، والمثال والنهاية في: البديع

بـــديع "لـــة تعـــالى وفيـــه قو  ،فكلمـــة اإلبـــداع هنـــا تتضـــمن اختـــراع أو إنشـــاء الجديـــد مـــن األشـــياء ولكـــن ألعلـــى مثـــال 
فهـو مبـدعها وخالقهـا علـى غيـر مثـال سـابق، وفـي غايـة مـن الدقـة والصـفاء   ] 117 : البقـرة[ السـموات واألرض 
 )30( )1989وآخرون،  مصطفى،(والحسن واإلبداع  

الـذي يعنـي النمـو، كمـا أنهـا مشـتقه مـن  (Kere)في اللغة األجنبية ترجـع إلـى المقطـع الالتينـي " إبداع"أما كلمة   
 )ينجز(والتي تعني  (Krainein)الكلمة اإلغريقية 

تعنـي  (Creative)أمـا الصـفة  .وتعنـي يبـدع أو يـأتي إلـى الوجـود (Create)وكلمة إبداع فـي اللغـة االنجليزيـة   
 )31( )2004أمين، (  باإلبداع واالبتكار ال بالمحاكة والتقليد
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أمــا عــن مفهــوم اإلبــداع اإلداري فــي األدبيــات المختلفــة فقــد اختلــف اآلراء وتعــددت حــول تعريــف اإلبــداع والعمليــة  
 .اإلبداعية، وهو ما سيعرضه الباحث عن مفهوم اإلبداع اإلداري

 اإلداري مفهوم اإلبداع: ثانياً 

لتلـــك التعريفـــات علـــى ســـبيل  نمـــاذجتعـــددت التعريفـــات المتعلقـــة باإلبـــداع اإلداري، يســـتعرض الباحـــث فيمـــا يلـــي   
 :المثال ال الحصر، من هذه التعريفات

علـــى أنـــه االســـتخدام األول أو المبكـــر إلحـــدى األفكـــار مـــن قبـــل   )32() 1999الحمـــادى، (التعريــف الـــذي أورده   

 . واحدة من المؤسسات التي تنتمي لمجموعة المؤسسات ذات األهداف المتشابهة

األفكـار والممارسـات التـي يقـدمها المـديرون والعـاملون أو التـي تهـف إلـى "بأنـه  )33()2002السـلمي، (تعرفه كما   
ن تكـون أكثـر أنجاز أهداف المؤسسات المختلفة أو إاليب أكثر كفاءة وفاعلية في وأس إيجاد عمليات إدارية وطرق

 " خدمة للمجتمع

القـــدرة علـــى توليـــد األفكـــار المبتكـــرة "إلـــى مفهـــوم إدارة اإلبـــداع بأنهـــا  )Bernard, 2003) ()34ويشـــير برنـــارد   
 "والمفيدة وتقديم الحلول للمشكالت والتحديات اليومية

اإلبـــداع بأنـــه جميـــع العمليـــات التـــي يمارســـها الفـــرد داخـــل المنظمـــة، وتتســـم  )35( )1418اني، الحقبـــ(وقـــد عـــرف   

باألصالة والطالقة والمرونة والمخـاطرة والقـدرة علـى التحليـل والخـروج علـى المـألوف سـواء للفـرد نفسـه أو للمنظمـة 

 طة التي يعمل بها، والحساسية للمشكالت التي تنتج عن التفاعل مع البيئة المحي

رف اإلبــداع اإلداري بأنــه قــدرة الموظــف علــى اإلنتــاج بأســلوب عمــل جديــد أو فكــرة جديــدة، أو حــل مميــز كمــا ُعــ  

لمشكلة ما حيث يتم هذا اإلنتاج بقدر من الطالقة الفكرية والمرونـة الذهنيـة واألصـالة والقـدرة علـى التحليـل والـربط 

  )36( )1422العنقري، . (والحساسية للمشكالت

مشـروع ميكنـة المكتبـات الجامعيـة المصـرية بأنـه فـي وفى ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف اإلبـداع اإلداري   
ابتكــار آليــة جديــدة للعمــل عــن طريــق التوظيــف األمثــل لإلمكانــات المتاحــة مــن أجــل الوصــول للهــدف بأقــل تكلفــة "

 "وأسرع وقت ممكن

 ماهية اإلبداع اإلداري: ثالثا

اإلبـداع علـى أنـه قـدرة عقليـة تظهـر علـى مسـتوى الفـرد أو الجماعـة أو المنظمـة، وهـو عبـارة عـن هناك من يرى   
عمليـــة ذات مراحـــل متعـــددة ينـــتج عنهـــا فكـــرة أو عمـــل جديـــد يتميـــز بـــأكبر قـــدر مـــن الطالقـــة والمرونـــة واألصـــالة 

ت وٕامكانــــات األفــــراد والحساســــية للمشــــكالت، وهــــذه القــــدرة اإلبداعيــــة مــــن الممكــــن تنميتهــــا وتطويرهــــا حســــب قــــدرا
هـذا التعريـف لإلبـداع ومـا يتضـمنه مـن أبعـاد أو جوانـب يقودنـا إلـى  )37()1999هيجان، (  والجماعات والمنظمات

العمليــة التــي يترتــب عليهــا ظهــور فكــرة أو "عــرف علــى أنــه ضــرورة تعريــف اإلبــداع علــى مســتوى المنظمــة، الــذي يٌ 
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المنظمـة، بحيـث يترتـب عليهـا إحـداث نـوع مـن  فيممارسة أو منتج أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل العاملين 
 )37( )1999هيجان، " (التغيير في بيئة أو عمليات ومخرجات المنظمة

ر األداء على ذلك، يمكن إدراك أن اإلبداع يعتمد على تطبيـق أفكـار جديـدة ومفيـدة يـتم التوصـل إليهـا لتطـوي وبناءً 
أو لحل مشكالت، أما من المنظور اإلداري فإنه يعتمد على المعرفة إليجاد أساليب إدارية وتنظيمية جديـدة وتقـديم 

 .خدمات تدعم الوضع التنافسي

 مستويات اإلبداع اإلداري: رابعاً 

 )39( )1995الفياض، : (يظهر اإلبداع اإلداري في العديد من المستويات منها

وذلـك مـن خـالل ، بحيـث يكـون للعـاملين قـدرة إبداعيـة خالقـه لتطـوير العمـل :مسـتوي الفـردياإلبداع علـى ال .1
. أو مــن خــالل خصــائص مكتســبة كحــل المشــكالت مــثالً  ،خصــائص فطريــة يتمتعــون بهــا كالــذكاء والموهبــة

 .وهذه الخصائص يمكن التدرب عليها وتنميتها ويساعد في ذلك ذكاء الفرد وموهبته
تتعـــاون جماعـــات العمـــل فيمـــا بينهـــا لتطبيـــق األفكـــار التـــي يقتنعـــون بهـــا : الجماعـــات اإلبـــداع علـــى مســـتوي .2

 .وتغييرها نحو األفضل
ها وعملها وغالبًا مـا يكـون عمـل هـذه ئنالك منظمات متميزة في مستوي أداه: اإلبداع على مستوي المنظمات .3

داع البــد مــن وجــود إبــداع المنظمــات نمــوذجي ومثــالي للمنظمــات األخــرى، وحتــى تصــل المنظمــات إلــى اإلبــ
 .فردي وجماعي

 )39( )2002الزهري، : (اإلبداع إلى مستويات مختلفة هي) الزهري(وقد قسم 

 Expressive creativityاإلبداع التعبيري  .1

ويعنــي تطــوير فكــرة أو تطــوير نــاتج بغــض  ،وتكــون فيــه األصــالة والكفــاءة علــى قــدر قليــل مــن األهميــة
 .النظر عن نوعيته أو جودته

 Productive creativityاإلبداع اإلنتاجي  .2

فنيـة أو عمليـة  ةج له فائدة أو قيمة، أو تطوير آلـويرتبط بتطوير آله أو منتج أو خدمة، ويعني إيجاد نات
 .تسهيل العمل

 Inventive creativityاإلبداع االختراعي  .3

يــات أو قــوانين أو مبــادئ ويتعلــق بتقــديم أســاليب جديــدة، ويعنــي قــدرة الفــرد علــى اختــراق مــدارس أو نظر 
 .وتقديم إضافات جديدة
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  Innovative creativityاإلبداع اإلبتكاري .4

ويشير إلى القدرة على استخدام المواد بصورة جديدة ومطورة ولكن دون إسهامًا جديدًا فـي المعرفـة حيـث 
 . يشير إلى التطوير المستمر لألفكار وينتج عنه اكتساب مهارات جديدة

 Emergence creativity) التخيلي(اإلبداع االنبثاقي  .5

ويعنــي قــدرة الفــرد للوصــول إلــى ، وهــو نــادر الحــدوث لمــا يتطلبــه مــن وضــع أفكــار أو افتراضــات جديــدة  
 . نظرية وافتراض جديد أو الوصول إلى قانون جديد

 مراحل اإلبداع اإلداري

متكاملــة فيمــا بينهــا، حيــث إن الطريــق مــن بدايــة خلــق الفكــرة يمثــل اإلبــداع اإلداري عمليــة تتضــمن عــدة مراحــل   
الجديـــدة إلـــى تنفيـــذها أو تطبيقهـــا يمثـــل عمليـــة منهجيـــة منظمـــة لهـــا قواعـــدها الحاكمـــة للوصـــول إلـــى هـــدف مفيـــد، 

 :)40((Sundbo, 2002)  وتتضمن هذه العملية ثالث مراحل تشمل ما يلي

 .لها ويتم تطوير األفكار األوليةالمبادأة، حيث تتحدد المشكلة التي يراد ح.  أ

هـا بشـكل يـتالءم يتها ولكـن بعـد قبولهـا، يـتم تطوير التطوير ، فاألفكار األوليـة عـادة مـا تكـون غامضـة فـي بـدا.  ب
 .مع تطبيقها وتنفيذها

 .يتم تنفيذ األفكار الجديدة في الواقع الفعلي رحلةالتطبيق، وفي هذه الم.  جـ

 محفزات اإلبداع اإلداري

 المشاركة وتفويض السلطة .أ

يعتبر تفويض السلطة وتمكين القيادات من أهم متطلبـات تنميـة اإلبـداع اإلداري، حيـث إنـه يسـاعد علـى إعطـاء   
الفرصة لدعم وتنمية المهارات القيادية لديهم، واكتساب الثقة، ومـن ثـم تزايـد االهتمـام بمفهـوم التمكـين علـى اعتبـار 

صنع القرار  مليةالية اإلدارية والتنظيمية، باإلضافة إلى أنه وسيلة لتشجيع ودعم عأنه عنصر أساسي لتحقيق الفع
ن أعضــاء التنظـــيم، وهــو يعكـــس وٕاثــراء خبــرات العـــاملين، حيــث إنــه يمثـــل عمليــة دعـــم مشــاعر الكفــاءة الذاتيـــة بــي

 .     )41((Moye, et. al., 2005) .عن أنفسهم في عالقاتهم بيئة العمل ملينالعال تتصورا

فــإن األفــراد فـي هــذه البيئـة يكونــون أكثــر  ،وعنـدما تســاعد بيئـة العمــل علـى توليــد األفكــار والمشـاركة فــي المعرفـة  
قــدرة علــى خلــق األفكــار اإلبداعيــة وتطبيــق المفــاهيم الجديــدة فــي حــل المشــكالت وتطــوير الخــدمات، ومــن ثــم فــإن 

ثـل بـدوره محـددًا أساسـيًا لتحقيـق النجـاح علـى المـدى اإلبداع الفـردي ضـروري لتحقيـق اإلبـداع التنظيمـي، والـذي يم
 )42((Diliello,  Houghton, 2001) الطويل
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 :العمل الجماعي وروح الفريق. ب

أن كــل مــن يتــأثر بـالقرار يشــترك فــي صــنعه "لقـد تزايــدت الحاجــة لــإلدارة الديمقراطيـة، حيــث إن مــن أهــم مزاياهـا   
الحقيقيــة لمبــدأ القيــادة الجماعيــة، والمــدير مطلــوب منــه العمــل علــى تنظــيم واتخــاذه، وهنــا تكمــن فــي الواقــع الفلســفة 

 )43( )2007عبدي، " (المؤسسة التي يعمل بها والعاملين فيها بطريقة ديمقراطية فعالة ومتعاونة

 :المناخ والثقافة التنظيمية اإليجابية. ج  

توى المنظمة ككل، والذي يتمثل بدوره في إنتاج تتركز العوامل األساسية لإلبداع حول المناخ التنظيمي على مس  
معرفة جديدة على المستوى الفردي التنظيمي لدعم القدرات اإلبداعية للمنظمة التي تتمثل في تطبيق أساليب 
إدارية جديدة بغرض تقديم خدمات متطورة ، كما أن هناك عددًا من الجوانب التي يجب تعزيزها في ثقافة 

ع على تجريب أفكار وأساليب جديدة، وٕانشاء قواعد المعلومات والبيانات، والتركيز على التشجي"المنظمة منها 
ووجود  ،المشاركة والتفاعل واالتصال بين مختلف المستويات التنظيمية، ومنح مستوى معين من الثقة واالستقاللية

التشجيع على االنفتاح في  وقبول نسبة معينة من األخطاء، وكذلك ،قدر عال من التقدير واالحترام والتحفيز
 )44( .(Englelardt & Simmons, 2002)".عرض األفكار واآلراء

إنه يوجد تأثير كبير للثقافة التنظيمية على اإلبداع، حيث إنه في غياب ثقافة  ،على ما سبق يمكن القول وبناءً   
داعمة ومحفزة، فإنه يصعب تحقيق أي إبداع، مما يتطلب من القيادة العليا إتاحة الحوار حول المعلومات 

اء، والعمل على والبيانات والمشكالت والوضع التنافسي الحالي للمنظمة، باإلضافة إلى وضع معايير مرتفعة لألد
 . مساعدة العاملين للوصول إليها

 التحفيز المادي والمعنوي. د 

يعتبر التحفيز مـن العوامـل المـؤثرة التـي تعـزز اإلبـداع سـواء فـي المنظمـات اإلنتاجيـة أو الخدميـة مثـل المكتبـات   
اإلضـافة إلـى أهميـة هـذا ب ،ومؤسسات المعلومات وذلك من خـالل دعـم المخـاطرة والتغييـر مـع قبـول وجـود أخطـاء

 . وضع معايير موضوعية لتقيـيم وقيـاس األداء والتـي تقـوم علـى تأكيـد الثقـة لـدى القيـادات وتشـجيعهم علـى اإلبـداع
  )45() 2005الفاعورى،( 

في تسعى إلى تحقيق هدف رئيس، وهو معرفة متطلبات تطبيق اإلبداع اإلداري  الحالية ولما كانت الدراسة 
، فإن منهجية البحث ا لما سبق تناوله من أدبيات اإلبداع اإلداريالمكتبات الجامعية المصرية، ووفقً مشروع ميكنة 
 .مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية الباحث الضوء على ميكنة المكتبات مستعرضاً  يتتوجب أن يلق

 مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية

واستخدام تقنيات  والدولة للبحث العلمي في مصر ضمن أولوياتها العاجلة تطويروضعت وزارة التعليم العالي   
مع  ،المعلومات واالتصاالت لرفع القدرة التعليمية والبحثية واإلدارية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي

داث أنماط جديدة من التعليم واستح ،التحديث المستمر للبرامج العلمية والتدريبية والمناهج التدريبية وطرق تدريسها
ويتطلب ذلك االستفادة من مصادر  ،وتغطى الطلب المتزايد على التعليم العالي ،تتواكب مع التطور العالمي
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مع رفع قدرات ومهارات الجهاز األكاديمي واإلداري في مؤسسات التعليم العالي  ،المعلومات والمحتوى الرقمي
 .ت المعلومات واالتصاالت والوسائط المتعددةوالبحث العلمي في التعامل مع تقنيا

قامت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بتمويل مشروع لتطوير نظم   ،ستراتيجيةلتلك اال وتنفيذاً   
 ICTP  (Information & Communication Technologyوتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي

Project)  لكترونية لى إتاحة المعلومات في الصورة اإلوذلك بهدف العمل ع ،2012 حتى 2004في الفترة من
واستحداث أنماط تعليمية جديدة وتحقيق الميكنة  ،من خالل شبكات معلومات الجامعات بشكل مباشر وسريع

وحدة . (وتهيئة المجتمع الجامعي للتعامل معها من خالل التدريب الموجه والمستمر، المتكاملة لإلدارة الجامعية
 )46( )2013إدارة المشروعات، 

 :إلى خمسة محاور رئيسية هي ICTPوقد تم تقسيم محاور العمل بمشروع 

 .محور البنية األساسية لشبكات المعلومات •
 .محور نظم المعلومات اإلدارية •
 .محور التعلم االلكتروني •
 .محور ميكنة المكتبات •
 .محور التدريب على تكنولوجيا المعلومات •

على مستوى مركزي بالمجلس األعلى للجامعات  وتم تمويل مشروعات تتماشى مع تلك المحاور 
وحدة إدارة المشروعات، . (مشروع) 88(والثاني على مستوى الجامعات حيث أصبح عدد المشروعات الممولة  

2013( )46( 

  D-Libraryعات التي تم تمويلها من وزارة االتصاالت مشروعات محور المكتبات الرقميةو المشر ومن بين 

 : )46( )2013وحدة إدارة المشروعات، (

 .مشروع إنشاء وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات واتحاد مكتبات الجامعات المصرية  -1
 .ميكنة مكتبات الجامعات المصرية مشروعات -2
  .إنشاء قاعدة بيانات الرسائل الجامعية بجامعة عين شمسمشروع  -3
 .مشروع تطوير نظام المستقبل للمكتبات بجامعة المنصورة  -4

  .فيما يلي مشروع ميكنة مكتبات الجامعات المصرية بوجه عامويستعرض الباحث 

 مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية 

 ،المصرية من الركائز األساسية لتطوير إمكانيات تلك المكتباتتعتبر عملية ميكنة المكتبات الجامعية   
ن الهدف االستراتيجي لمشروع ميكنة المكتبات الجامعية هو بناء مرفق ببليوجرافي لمكتبات إولذلك ف

الجامعات المصرية عن طريق ميكنة إجراءات العمل في تلك المكتبات والربط بين هذه المكتبات من خالل 
 المصرية شبكة الجامعات 
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مما يساعد على تعظيم  ،وتهدف عملية الميكنة والربط إلى بناء فهرس موحد لمقتنيات تلك المكتبات  
كما يساعد بناء الفهرس  ،االستفادة من خدماتها والقضاء على التكرار غير المرغوب في المقتنيات والعمليات

سياسات موحدة تساعد على العديد من البرامج الموحد على التوحيد في المكونات المادية والبرمجية واعتماد 
 .وتبادل اإلعارة بين المكتبات ،والفهرسة التعاونية ،االقتناء التعاوني:التعاونية مثل 

 األهداف الفرعية للمشروع
 ويمكن تحقيق الهدف االستراتيجي للمشروع من خالل تحقيق مجموعة األهداف الفرعية التالية 

التفصيلية المطلوب توافرها في النظام اآللي الذي سيتم تطبيقه في بناء إعداد قائمة بالمواصفات  .1
 .الفهرس الموحد

اختيار نظام آلي يتوافق مع المتطلبات األساسية لقائمة المواصفات التفصيلية وفقا لإلمكانيات  .2
 .المادية المتوافرة لشراء نظام آلي

في تجميع المكتبات الجامعية المصرية  تجهيز وتركيب المتطلبات المادية الالزمة لتشغيل النظام .3
 .ومكتبات الجامعات األعضاء

تدريب الكوادر البشرية على استخدام النظام وعلى الفهرسة المنقولة واألصلية باالعتماد على شكل  .4
 .MARC21االتصال مارك

 .تجهيز المتطلبات الفنية لتنفيذ المشروع .5
 .ية المصريةتركيب النظام واختباره في تجمع المكتبات الجامع .6
 .إتاحة استخدام النظام لجميع المكتبات الجامعية األعضاء من خالل شبكة الجامعات المصرية .7
 .تجميع نسخ من الفهارس اآللية المتاحة لدى المكتبات وتحويلها إلى النظام اآللي الجديد .8
ضبط حصر المواد التي تم تحويلها بالنظام ومراجعة جودة التسجيالت من خالل أحد معايير  .9

 .الجودة العالمية
 .إلغاء المكررات واعتماد تسجيله واحدة فقط لكل مصدر من المصادر التي تم تحويلها .10
البدء في بناء الفهرس الموحد من خالل االعتماد على إمكانيات الفهرسة المنقولة للمصادر التي  .11

ل تسجيالتها من تم فهرستها في مكتبات أخرى وخاصة المصادر باللغة االنجليزية التي يمكن نق
ومكتبة الكونجرس ومكتبات الجامعات األمريكية  OCLCالمرافقة الببليوجرافية العالمية مثل

باإلضافة إلى الفهرسة األصلية للمصادر التي يتعذر إيجاد تسجيله لها في أي من ، والبريطانية
لية ومراجعتها حيث تتولى إحدى المكتبات فهرستها فهرسة أص ،المكتبات المتاحة على االنترنت

  )47()2008فرحات، . (ألحد معايير ضبط الجودة للتحقق من جودتها وفقاً 
 محاور تنفيذ المشروع: ثانيا

 اعتمد أسلوب تنفيذ المشروع على المحاور التالية
التعاون بين تجمع المكتبات الجامعية المصرية كجهاز تخطيط وتنسيق ومراقبة ومكتبات الجامعات  .1

 .تتولى عملية التنفيذ الفعلي للمشروعالمصرية التي 
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باإلضافة إلى استضافة الفهرس  ،يتولى التجمع مسئولية التنسيق والدعم والتدريب للكوادر البشرية .2
الموحد من خالل اإلمكانيات المادية والبرمجية التي يوفرها المشروع سواء للتجمع  أو بمكتبات 

  .الجامعات المصرية
سق للمشروع يقوم بالتنسيق مع تجمع المكتبات الجامعية المصرية تتولى كل جامعة تخصيص من .3

 .ويشرف على مشروع الميكنة في جامعته

 ICTP قام مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ولدعم إنشاء فهرس موحد لمكتبات الجامعات
 :بتوفير ما يلي 

 .وٕاتاحتها مركزيا بشبكة الجامعات المصرية Hardwareأجهزة الخوادم والعتاد الالزمة  •
 .(*) )نظام المستقبل ( تمويل تطوير نظم البرمجيات  •
 :إنشاء تجمع المكتبات المصرية بالمجلس األعلى للجامعات والذي تولى مسئولية ما يلي •
  .متابعة تطوير نظام المستقبل مع جامعة المنصورة •
 . Hardware – softwareتشغيل النظام  •
  .العاملين على النظام وذلك باإلضافة إلى مسئولية التجمع عن إدارة قواعد البيانات تدريب •
  .المساهمة في عملية إدخال بيانات مقتنيات المكتبات •

 :على أن تتولى كل جامعة المسئوليات التالية 

ألف  )1000(جهاز كمبيوتر حديث متصلة بشبكة االنترنت  وطابعة ليزر أو دفع  20توفير عدد  •
جنيه مقابل التكلفة للمشروع للقيام بعملية الشراء مركزيا إلدخال بيانات المقتنيات واستخدامها بمكتبات 

 .الجامعات 
مع ، )بالجهود البشرية المتوفرة بالجامعة أو عن طريق شركات متخصصة(تمويل وتنفيذ إدخال البيانات •

شروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات االستفادة من الدعم الفني واالستشاري والتدريب المقدم من م
 .المائة من التمويل الالزم يوكذلك الدعم المالي والذي يقدر بخمسين ف ،واالتصاالت

 آالف جنيهاً  )10(والذي يقدر بنحو  تتعهد الجامعات بتحمل تكلفة الدعم الفني لجامعة المنصورة سنوياً  •
 .لكل جامعة

فرحات، . (ألخصائي المكتبات على التعامل مع  النظامتتعهد الجامعات بتحمل تكلفة التدريب  •
2008()47( 

 :  مراحل تنفيذ المشروع

تتضمن هذه المرحلة ميكنة الكليات العملية األساسية بجميع الجامعات المصرية الحكومية بواقع : المرحلة األولى
 ).المركزية المكتبة –الهندسة  –العلوم  –مكتبات كليات الطب (أربع مكتبات من كل جامعة

جامعة المنصورة حيث تم إصدار النسخة األولى من  –نظام المستقبل إلدارة المكتبات هو أحد األنظمة اإللكترونية التي ينتجها مركز تقنية االتصاالت والمعلومات (*) 
مستقبل إلدارة المكتبات بتطبيق أحدث النظم والمعايير العالمية ، ويتميز نظام ال1998كامتداد لنظام شمس إلدارة المكتبات الذي أنتجه المركز عام  2005النظام عام 

 وميكنتها في اإلدارة اإللكترونية للمكتبات
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 .تهدف هذه المرحلة إلى ميكنة عشر مكتبات من كل جامعة: المرحلة الثانية

فرحات، (. تهدف المرحلة األخيرة إلى ميكنة العدد الباقي من المكتبات في كل جامعة:  المرحلة الثالثة
2008()47( 

 الطريقة واإلجراءات

 الدراسة وعينة مجتمع

التي وردت  للتحليل الصالحة االستجاباتجامعة ، إال أن ) 20(يبلغ عدد الجامعات المشتركة في المشروع   
 ،جامعة، حيث استبعدت أربعة جامعات نظرا لضعف النسبة الواردة لالستبيانات) 16(للدراسة جاءت من خالل 

واشتملت .  وهذه الجامعات هي جامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، وجامعة بني سويف، وجامعة الفيوم
جامعة ُطبق عليهم ) 16(أخصائي مكتبات ومعلومات، وقد اختيروا بطريقة عشوائية من ) 345(الدراسة على 

وعدد االستبيانات التي تم عينة البحث ) 2(جدول  بينوي. أخصائياً ) 1687(االستبيان والذين يبلغ عددهم 
 .اإلجابة عليها

 مجتمع الدراسة وعينتها:  2جدول 
عدد العاملين بالمشروع  الجامعة

 بمكتبات الكليات بالجامعات
 مدى االستجابة

 % العينة
 21.1 33 156 جامعة القاهرة

 21.3 31 145 جامعة اإلسكندرية
 19.1 27 141 جامعة أسيوط
 18.9 25 132 جامعة طنطا

 22 28 127 جامعة الزقازيق
 18.3 24 131 جامعة حلوان

 22.7 31 136 جامعة المنوفية
 17.8 23 129 جامعة المنيا

 18.3 18 98 جامعة قناة السويس
 18.4 17 92 جامعة جنوب الوادى

 18.6 16 86 جامعة بنها
 23.8 21 88 جامعة سوهاج

 22.3 15 67 جامعة كفر الشيخ
 28.5 16 56 سعيدجامعة بور 

 21.5 11 51 جامعة دمنهور
 17.3 9 52 جامعة دمياط

 20.4 345 1687 المجموع
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 أداة الدراسة

نترنت لجمع البيانات لكتروني عن طريق اإلنة الدراسة استخدام االستبيان اإلفرض عدم التعامل مباشرة مع عي  
لما يتميز به من عدم محدودية االستبيانات لكل مشترك، وعدم  نظراً ،  (Google Drive)باالعتماد على موقع 

)48( إلى عدم محدودية اإلجابات لكل استبيان باإلضافة أيضاً  ،محدودية األسئلة لكل استبيان
.

 وقد تم تعميم 

 نظرا لما له من صالحيات كاملة من حيث (*)االستبيان من خالل مدير مشروع ميكنة المكتبات بجامعة المنوفية 
إرسال الرسائل واستقبالها ومخاطبة مديرو المشروع وكذا العاملين بالمكتبات الجامعية المصرية على نظام 

 .إلدارة المكتبات وميكنتها المستقبل

 اشتملت االستبانه على قسمين و

وهو عبارة عن البيانات الشخصية والتي تمثلت في العمر، والجنس، والمؤهل العلمي، : القسم األول •
 .سنوات الخدمةوعدد 

 :ويقسم إلى فرعين: القسم الثاني •
ويتضمن درجة التطبيق لإلبداع اإلداري من خالل عناصر اإلبداع اإلداري والمتضمن خصائص  .1

القيادة اإلدارية، وضوح األهداف، التمكين اإلداري، االتصال، الحوافز والمكافآت، توفير الموارد 
 .عبارة) 29(وتتكون من  ،والدعم، والتدريب

وتتكون من  في المشروع،ويتضمن المعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية التي تحد من اإلبداع  .2
 .عبارة) 15(

 ألداةصدق ا

 في المحكمين من عدد اعتمد الباحث على صدق المحتوى من خالل على ،للتحقق من صدق أداة الدراسة  
إلبداء آرائهم ومالحظاتهم وتقديرهم  واإلحصاء، التربية في والتقييم القياس المكتبات والمعلومات ومجال مجال

لمدى مالئمة فقرات االستبانة الخاصة بأبعاد الدراسة من حيث درجة مناسبة الفقرات للبعد الذي تندرج تحته ودقة 
االعتبار  بعين واالقتراحات المالحظات هذه أخذ تم وقد وسالمة الصياغة اللغوية لكل فقرة ووضوح الفقرات ،

  .الشكل النهائي لالستبانة إلى لوصولل

 ثبات أداة الدراسة

 توزيع تم حيث عينة الدراسة، خارج من ولكنهم متجانسين أفراد على استطالعية عينة على أولية دراسة أجريت  
 االسـتبانة عبـارات أن مـن اإلجـراء التأكـد هـذا مـن الغـرض وكـان  اسـتبانة، )15( منهـا العائـد كـان اسـتبانة )20(

 أداة محتوى ووضوح لغة حول والمقترحات على اآلراء واإلطالع األصلية، الدراسة وعينة لمجتمع ومفهومة مالئمة
 .المالحظات من بعض ورد مما االستفادة تمت وقد الدراسة،

 ، والجـدول Alpha Cronbachكرونبـاخ  ألفـا معامـل باسـتخدام الدراسـة ألداة النهـائي الثبـات معامـل حساب وتم
 .مجموعات األسئلة في أداة الدراسة ثبات معامالت يبين )3(  رقم التالي
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 معامالت ثبات أداة الدراسة 3جدول  

 أساليب التحليل اإلحصائي 

 :وفق األساليب التالية)    SPSS(باستخدام برنامج  تم تحليل ومعالجة البيانات إحصائياً 

 .مجتمع الدراسةالتوزيع التكراري لوصف خصائص  .1
استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة إجابات أفراد  الدراسة تجاه مجاالت  .2

 .أداة الدراسة
لمعرفة دالالت الفروق بين المتغيرات الديموغرافية وجوانب ) One- Way ANOVA( اختبار  .3

فة والمعوقات البيئية والتنظيمية اإلبداع اإلداري ودرجات تطبيق عناصر اإلبداع اإلداري المختل
 .لمعرفة المتغيرات التي كانت الفروقات لصالحها)   LSD(والشخصية للتطبيق، وكذلك اختبار 

 التالي وفقاً ) المحك المعياري(هذه الدراسة، اعتمد الباحث  يوألغراض تفسير النتائج والخروج بنتائج نهائية ف
، غير موافق  2= ، غير موافق  3= ، متردد  4= ، موافق  5=  موافق بشدة(الخماسي  ليكرت لتدرج مقياس

 المتوسط درجات تقاس عبارة، بحيث لكل استجابات المبحوثين انخفاض أو ارتفاع مدى ، وهذا يحدد)1= بشدة 
 :يلي كما

 .درجة كبيرة جداً  ىفأكثر يدل عل 4متوسط حسابي  •

  .درجة كبيرة ىيدل عل) 3.99-3.5(متوسط حسابي  •

 .درجة متوسطة ىيدل عل) 3.49-3(حسابي  متوسط •

  .درجة قليلة ىيدل عل) 2.99-2.5(متوسط حسابي  •

 .درجة قليلة جداً  ىيدل عل) 2.5أقل من ( توسط حسابي م •

 

 معامل الثبات عدد الفقرات عدد االستجابات المجال
 0.89 6 345 خصائص القيادة اإلدارية

 0.78 5 345 وضوح األهداف
 0.84 4 345 التمكين اإلداري

 0.86 4 345 االتصال
 0.82 3 345 الحوافز والمكافآت

 0.78 4 345 توفير الموارد والدعم
 0.83 3 345 التدريب

 0.79 15 345 معوقات اإلبداع اإلداري



 
 25 لمجلد الرابع عشر ، العدد األولمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، ا

 

 الدراسة ومناقشتها تحليل نتائج

 خصائص مجتمع الدراسة

العلمي،  وسنوات الخبرة ، العمر، والجنس، و المؤهل : تم تصنيف مجتمع الدراسة وفقا ألربعة متغيرات هي
 :وفيما يلي توضيح لخصائص أفراد الدراسة في ضوء هذه المتغيرات

 توزيع أفراد الدراسة وفقا للمتغيرات الديموغرافية :4جدول 

 %النسبة  التكرار فئات المتغير المتغير
 27.8 96 30أقل من  العمر

 29.2 101 35إلى  30من 
 18.5 64 40إلى  36من 
 15.3 53 45إلى  41من 
 5.2 18 50إلى  46من 

 3.7 13 عاما 50أكثر من 
 35.9 124 ذكر الجنس

 64.1 221 أنثى
 2.1 7 دكتوراه المؤهل العلمي

 6.6 23 ماجستير
 91.3 315 ليسانس

 61.4 212 أعوام 5من عام إلى  سنوات الخبرة
 29.5 102 أعوام 10أعوام إلى  6من 

 8.9 31 أعوام 10أكثر من 

 35إلـى  30من أعمار أفراد الدراسـة تتركـز فـي الفئـة العمريـة مـن % 29.2أن  )  4(ويتضح من الجدول رقم   
 يي، ونســـتنتج مــن ذلـــك أن أعمـــار غالبيـــة أخصـــائ% 27.8ســـنة وبنســـبة  30ســنة، تليهـــا الفئـــة العمريـــة أقــل مـــن 

حيـث يشـكلون مـا يزيـد عـن  ،سـنة 30المصـرية تزيـد عـن مشروع ميكنة المكتبـات الجامعيـة في  العاملينالمكتبات 
 يعـزى وقـد% 64.1.6ونسـبة اإلنـاث %  35.9.4، وأن نسـبة الـذكور فـي أفـراد الدراسـة قـد بلغـت %  50نسـبة 
 .أن غالبية خريجي أقسام المكتبات بمصر من اإلناث ذلك

ية أفراد الدراسة ممن يحملون درجة يشير إلى أن غالب) 4(أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي فإن الجدول رقم   
من أفراد الدراسة مؤهالت أعلى من % 8، فيما يحمل نسبة أكثر من % 91.3الليسانس حيث بلغت نسبتهم 

مشروع ميكنة المكتبات في إن الخبرة في العمل مهمة للعاملين ) 4(الليسانس، يتبين أيضًا من الجدول رقم 
قد خدموا ما بين % 61.4المؤهالت العلمية ألفراد الدراسة، حيث أن نسبة المصرية وتتوافق مع الفئات العمرية و 

وهذا يمثل الواقع الحقيقي لتمثيل . سنوات 10قد زادت خدمتهم عن %  8.9سنوات في حين أن  10سنوات  5
 . مشروع ميكنة مكتبات الجامعات المصرية إلى حد كبيرفي العاملين 
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 الدراسة المتعلقة بمجال خصائص القيادة اإلدارية المبدعةاستجابة أفراد عينة : 5جدول 

المتوسط  عبارات المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 3 0.89 3.61 تمتلك إدارة المشروع رؤية واضحة لحاضر المشروع ومستقبله 1
 4 0.68 3.55 تشجع إدارة المشروع العاملين على تحمل المسئولية 2
 2 0.84 3.72 يعتمد مدير المشروع مبدأ تفويض الصالحيات 3
 5 1.29 3.32 يتميز مدير المشروع بالمرونة 4
 6 0.86 3.24 يتصف مدير المشروع بالمثابرة وروح المبادرة 5
 1 0.87 3.85 يعد مدير المشروع من ذوى الخبرة 6

المنظمات العامة والخاصة على حد سواء ، وفي تشكل القيادة مجاًال مهًما ترتكز عليه مختلف النشاطات في   
ظل تنامي المنظمات وكبر حجمها وتشعب أعمالها وتعقدها وتنوع العالقات الداخلية وتشابكها وتأثرها بالبيئة 
الخارجية من مؤثرات سياسية واقتصادية واجتماعية ، لهي أمور تستدعي مواصلة البحث واالستمرار في إحداث 

 . ، وهذه مهمة ال تتحقق إال في ظل قيادة واعيةالتغيير والتطوير 

زام األغلبية في التنفيذ عن وذو عقل منضج وتكون قراراته تحوز على الت ومنطقياً  فالقائد يجب أن يكون مرناً   
ورضا وهذا مما يجعل عملية التغيير مقبولة ومهيأة له من قبل المرؤوسين بجهودهم ومعنوياتهم وحالتهم  ةقناع

  . النفسية والمعنوية

تراوحت " خصائص القيادة اإلدارية"أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال ) 5(ويتضح من الجدول السابق رقم   
ت هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط، حيث مما يدل على أن مفردا) 3.85- 3.24( ما بين 

). 3.85(جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي " يعد مدير المشروع من ذوى الخبرة) " 6(أن الفقرة رقم 
ويعزى الباحث ذلك إلى أن آلية اختيار مديرو مشروع ميكنة المكتبات الجامعية المصرية تستند إلى ضوابط يتم 

ا اختيار المدير الكفء ، فعلى سبيل المثال من بين ضوابط االختيار أن يكون مدير مشروع ميكنة من خالله
 المكتبات بالجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والمعلومات بالجامعة، وٕاذا لم يكن بالجامعة قسماً 

وجاءت . سة أو الحاسبات والمعلوماتللمكتبات والمعلومات فتكون األولوية ألحد أعضاء التدريس بكلية الهند
) 3.72(المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  في" يعتمد مدير المشروع مبدأ تفويض الصالحيات) " 3(الفقرة رقم 

والتي  لهيكلية وبناء المشروع إدارياً  وربما يرجع ذلك إلى أن طبيعة المشروع تقتضى تفويض الصالحيات نظراً 
ثل في مشروع الفهرس الموحد، ومشروع المستودع الرقمي للرسائل، والبحوث تتكون من مشروعات فرعية تتم

حيث أشار العاملون . ، والرسائل قيد الدراسة  Open Accessالجامعية، وقواعد البيانات، والدوريات العلمية 
 :انجازها والتي من بينهيقوم مدير المشروع بعمل تفويض إل بالمشروع لنماذج من بعض الصالحيات التي

 .متابعة بعض األمور الفنية مع إدارة المشروع بالمجلس األعلى للجامعات .1
 .إنشاء حساب على نظام المستقبل إلدارة المكتبات ألعضاء هيئة التدريس .2
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 .المشاركة في عمل التقرير الشهري والذي يتم رفعه إلى المجلس األعلى للجامعات .3
 .القيام بورش عمل خاصة بالمشروع .4
 .األعمال اإلدارية الخاصة بالمشروعنجاز بعض إ .5

 في" تمتلك إدارة المشروع رؤية واضحة لحاضر المشروع ومستقبله) " 1(بينما جاءت الفقرة رقم 
 :لمشروعلوكان من بين الرؤى المستقبلية التي أوردها العاملون ) 3.61(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

 .المعلومات المرادة بطريقة أكثر تطورًا وسرعةتحسين خدمات المعلومات وتوفير وٕاتاحة  .1
  .تعميم المشروع على كافة المكتبات الجامعية .2
 .تفعيل الخدمات اإلضافية على المشروع مثل بعض الخدمات كإتاحة النص الكامل للرسائل .3

ط حســابي فــي المرتبــة الرابعــة بمتوســ" تشــجع إدارة المشــروع العــاملين علــى تحمــل المســئولية) "2(وجـاءت الفقــرة 
بينما ) 3.32(بمتوسط حسابي " يتميز مدير المشروع بالمرونة) " 4(وجاءت في المرتبة الخامسة الفقرة  .)3.55(

 ) 3.24(بمتوسط حسابي" يتصف مدير المشروع بالمثابرة وروح المبادرة"في المرتبة السادسة ) 5(جاءت الفقرة 

 ال وضوح األهدافاستجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمج:  6جدول 

المتوسط  عبارات المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

يوجد خطط إستراتيجية وأهداف واضحة يسعى المشروع  1
 لتحقيقها

3.43 1.03 3 

 4 1.42 3.39 لدى جميع العاملين رؤية مشتركة عن واقع المشروع ومستقبله 2

الرؤية المستقبلية للمشروع الصورة التي أحملها في ذهني عن  3
 واضحة

3.51 0.82 2 

من الضروري أن يدرك العاملون في المشروع إستراتيجية  4
 المشروع

3.57 1.006 1 

 5 1.11 3.28 الرؤية الكلية واضحة لجميع العاملين بالمشروع 5

( تراوحت ما بين " وضوح األهداف"أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال ) 6(يتضح من الجدول السابق رقم   
مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت ) 3.57- 3.28

في المرتبة األولى "  وعمن الضروري أن يدرك العاملون في المشروع إستراتيجية المشر )  " 5(الفقرة رقم 
الصورة التي أحملها في ذهني عن الرؤية المستقبلية ) " 3(بينما جاءت الفقرة رقم ). 3.57(بمتوسط حسابي 
يوجد ) " 1(وجاءت في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ) 3.51(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي " للمشروع واضحة

حيث أورد العاملون ) 3.43(بمتوسط حسابي " مشروع لتحقيقهاخطط إستراتيجية وأهداف واضحة يسعى ال
 :بعض أهداف المشروع والتي تمثلت فيما يلي
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 ).دوريات - رسائل -كتب ( ميكنة المقتنيات الموجودة بمكتبات الجامعات المصرية .1
 .اإلتاحة الرقمية للمحتوى العلمي .2
 .إتاحة مصادر المعلومات للباحثين في أي وقت وفى أي مكان .3
 .تكثيف اإلعالم والتعريف بالمكتبة الرقمية بهدف تشجيع المستفيدين على استخدام المكتبة الرقمية .4
 المكتبية إعداد ورش العمل الالزمة وتقديم االستشارات الالزمة للترغيب والتعريف بواقع الخدمات .5

 .وتحقيق الفائدة المرجوة منها

فقد جاءت في " مشتركة عن واقع المشروع ومستقبلهلدى جميع العاملين رؤية ) " 2(أما الفقرة رقم   
الرؤية الكلية واضحة لجميع العاملين ) " 5(وجاءت الفقرة رقم ) 3.39(المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

 )3.28(في المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي " بالمشروع

 إلدارياستجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال التمكين ا: 7جدول 

المتوسط  عبارات المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 4 0.75 3.22 يتم منح العاملين في المشروع الحرية الكافية 1

 1 0.72 3.88 يثق مدير المشروع بقدرتي على القيام بعملي 2

 3 0.83 3.42 يتمتع العاملون في المشروع بالسلطة الالزمة لحل المشكالت 3

 2 0.97 3.24 أشعر بالحرية للقيام بما أريد 4

ُيعرف التمكين اإلداري بأنه إعطاء مزيد من المسؤوليات وسلطة اتخاذ القرار بدرجة أكبر لألفراد في المستويات  
 اد للمشاركة في صنع القراراتالدنيا بعد أن كانت مقتصرة على المستويات العليا ، ويعد إفساح المجال أمام األفر 

 .مصدرًا من مصادر الدعم المعنوي لهم

وترسخ هذه اإلستراتيجية ، والتمكين يكون من خالل عملية االختيار والتدريب لتزويد العاملين بالمهارات الالزمة  
الحس لدى العامل بالوالء واالنتماء وتطوير المهارات والقدرات والمواهب، فهي في المقابل تتطلب إدارة فعالة 

التي تهيئ الظروف المساعدة للتمكين والتي عن طريقها يمكن زيادة اإلبداع لدى األفراد وتتطلب  تمتلك الرؤية
أيضًا إستراتيجية مؤسسية واضحة، وهيكًال تنظيميًا يعزز الشعور بالمسؤولية وتطوير المهارات، وٕابقاء قنوات 

لتمكين يعزز مساهمة أعضاء المؤسسة االتصال مفتوحة، وتوجيه وتدريب العاملين، وان إدراك العاملين لمعنى ا
 ) 49( )2010راضى،. (في صنع القرار سوف يؤدي إلى إحراز مستوى جيد من النتائج المطلوبة

( تراوحت ما بين " التمكين اإلداري"أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال ) 7(ويتضح من الجدول السابق رقم   
مجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت مما يدل على أن مفردات هذا ال) 3.88- 3.22
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) 3.88(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي   " يثق مدير المشروع بقدرتي على القيام بعملي ) "2(الفقرة رقم 
حيث ) 3.24(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي "  أشعر بالحرية للقيام بما أريد ) "3(بينما جاءت الفقرة رقم 

مشروع في تائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بهذه الفقرة أن من بين المشاكل التي أوردها العاملون أوضحت ن
 :ميكنة المكتبات الجامعية المصرية على سبيل المثال

مشكلة نقل بعض العاملين بالمكتبات إلى إدارات أخرى ومن ثم االستعاضة عنهم بإلحاق غيرهم من  .1
 .على العملالعاملين الجدد وتدريبهم 

انقطاع االنترنت بشكل متكرر األمر الذي يؤدى إلى تعطيل العمل وبالتالي يتم القيام ببعض المهام من  .2
 .المنازل

 .عدم المركزية في تعديل الفهرسة .3
دارة الدراسات العليا لرفع رصيد إمن  الجامعية الحصول علي مخططات الرسائل صعوبة مشكلة .4

 .المستودع الرقمي للجامعة

"  يتمتع العاملون في المشروع بالسلطة الالزمة لحل المشكالت" في المرتبة الثالثة ) 4(اءت الفقرة رقم وج  
فقد جاءت في " يتم منح العاملين في المشروع الحرية الكافية)" 1(أما الفقرة رقم ) 3.24(بمتوسط حسابي 

ضرورة منح العاملين الحرية الكافية األمر الذي يتطلب ) 3.22(المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي 
  .والسلطات الالزمة لحل المشكالت التي تقابلهم

 استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال االتصال: 8جدول 

المتوسط  عبارات المجال م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

المشروع تهيئ إدارة المشروع قنوات لالتصال مع العاملين في  1
 بشكل دائم

3.66 0.97 1 

 2 1.82 3.56 يشجع مدير المشروع العاملين على التواصل مع إدارة المشروع 2

 4 0.84 3.31 يستمع مدير المشروع للعاملين بايجابية وانفتاح 3

يجد العاملون بالمشروع مرونة في التواصل مع مديرهم بشكل  4
 مباشر

3.34 0.92 3 

تبادل للمعلومات والحقائق والمعاني والمشاعر بين جهة وأخرى إلنجاز عمل أو اتخاذ : بأنهيعرف االتصال   
 ،وهو فن إيجاد وٕاشاعة التفاهم بين األشخاص سواء على مستوى األفراد أو الجماعات, قرار أو تغيير سلوك 

رغباته عليه االتصال مع على المستوى الشخصي ال يستطيع الفرد أن يعيش بمعزل عن المجتمع فحتى يشبع و 
 .الناس وغالبا ما يعتمد نجاح الفرد على قدرته على االتصال



 
 30 لمجلد الرابع عشر ، العدد األولمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، ا

 

وعن طريقها ترتبط أجزاء وأقسام  ،وفي المؤسسات تشكل عملية االتصال جوهر وأساس العمليات والوظائف  
  ،قية األجزاءإذ ال يمكن لجزء أن يعمل بمعزل عن ب ،ويتحقق التكامل في أعمالها ،المؤسسة ببعضها البعض

حيث أن نجاح عملية  ،ويقود نظام االتصال الفّعال في المؤسسة إلى حد كبير في اتخاذ القرارات اإلدارية الصائبة
اتخاذ القرارات تعتمد إلى حد كبير على دقة المعلومات الالزمة وٕامكانية الحصول عليها في الوقت المناسب وهو 

 )(* .ما يوفره االتصال الفّعال

 3.31( تراوحت ما بين " االتصال"أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال ) 8(ويتضح من الجدول السابق رقم   
مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت الفقرة رقم ) 3.66-
في المرتبة األولى بمتوسط "دائم تهيئ إدارة المشروع قنوات لالتصال مع العاملين في المشروع بشكل) " 1(

"  يشجع مدير المشروع العاملين على التواصل مع إدارة المشروع) " 2(بينما جاءت الفقرة رقم ) 3.66(حسابي 
يجد العاملون بالمشروع ) " 4(وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ) 3.56(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

وجاء في المرتبة الرابعة واألخيرة الفقرة ) 3.34(بمتوسط حسابي "  هم بشكل مباشرمرونة في التواصل مع مدير 
العاملون  وأشار) 3.31(بمتوسط حسابي "  يستمع مدير المشروع للعاملين بايجابية وانفتاح ) "3(رقم 

 :بالمشروع أن من بين وسائل االتصال التي يستخدمونها في التواصل مع إدارة المشروع من بينها

 .لبريد االلكترونيا .1
 .الرسائل على برنامج المستقبل .2
 .االتصال التلفوني المباشر .3
 .استخدام مواقع التواصل االجتماعي .4

 استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال الحوافز والمكافآت:  9جدول 

 عبارات المجال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

1 
المشروع حوافز معنوية للعاملين بالمشروع تشجعهم في دعم تقدم إدارة 

 أفكارهم الجديدة
3.41 0.94 2 

2 
يحصل المبدعون من العاملين بالمشروع على مكافآت مادية من قبل إدارة 

 المشروع
3.22 1.02 3 

 1 1.03 3.52 تتم عملية الترقية في المشروع على أساس من الكفاءة واإلبداع 3

 

 

(*)  Uhttp://www.elebda3.com/sub593U   

http://www.elebda3.com/sub593�
http://www.elebda3.com/sub593�
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مجموعة العوامل التي تعمل على إثارة القوى الحركية في اإلنسان والتي تؤثر على سلوكه "ُتعرف الحوافز بأنها 
العاملين على العمل تشمل كل األساليب المستخدمة لحث "وتعرف بأنها . )50( )1970السلمي، ("وتصرفاته

كل الوسائل والعوامل التي يكون من شأنها حث الموظفين "وهناك من يرى بأنها . )15( )1970عبيد، ("المثمر
والعمال على أداء واجباتهم بجد وٕاخالص، وتشجيعهم على بذل أكبر جهد زائد عن المعدل، في مجال اإلنتاج 

 )25( )1967مهنا، "(والحوافز

تراوحت ما " الحوافز والمكافآت"أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال ) 9(لسابق رقم ويتضح من الجدول ا
مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث ) 3.52- 3.22( بين 

بة األولى في المرت" تتم عملية الترقية في المشروع على أساس من الكفاءة واإلبداع) " 3(جاءت الفقرة رقم 
تقدم إدارة المشروع حوافز معنوية للعاملين بالمشروع ) " 1(بينما جاءت الفقرة رقم ) 3.52(بمتوسط حسابي 

حيث استعرض العاملون )  3.41(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي "  تشجعهم في دعم أفكارهم الجديدة
 :ع والتي من بينهابالمشروع نماذج للحوافز المعنوية التي تقدمها إدارة المشرو 

 .وعتكريم المتميزين في المشر  .1
 .الثناء و الشكر .2
 .لها اً علي مجموعة يكون مرجع اً جعل المتميز قائد .3
 .من مفهرس إلى مراجع في مشروع جودة الرسائل الجامعية الترقية .4
 .برامج تدريبية للموظف تدريس ثقة مدير المشروع في إسناد .5

المبدعون من العاملين بالمشروع على مكافآت مادية من قبل إدارة يحصل ) " 2(وجاءت الفقرة رقم 
 ) 3.22(في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي "  المشروع

 :أما عن الحوافز المادية التي استعرضها العاملون بالمشروع فكان من بينها

 .جنيه (200)منح الموظف المتميز مكافأة  مادية في حدود  .1
 .ت تدريبية مجانية بالمجلس األعلى للجامعاتالترشيح للحصول على دورا .2

 استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال توفير الموارد والدعم: 10جدول 

 عبارات المجال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

1 
تتوفر اإلمكانيات المطلوبة للقيام باألعمال على أكمل 

 وجه
3.73 0.97 1 

2 
إدارة المشروع الوقت والمال الالزم الختبار توفر 

 األفكار الجديدة وتنفيذها
3.44 0.71 3 
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 4 1.25 3.39 ال يوجد نقص في الموارد المطلوبة لتنفيذ األعمال 3

يتوفر دعم من إدارة المشروع كلما كان هناك حاجة  4
 للدعم

3.67 1.32 2 

أن عملية تحسين مستوى األداء ال يمكن أن تنجز بمعزل عن األنشطة  )53() 2009العزاوى، وجواد، (يؤكد 
مات والموارد والدعم، وذلك كله والوظائف اإلدارية األخرى، وترتبط فاعليتها بتوافر عددا من المقدرات والمستلز 

 .نجاز األعمال المطلوبةإل

تراوحت ما بين " توفير الموارد والدعم"أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال ) 10(رقم ويتضح من الجدول 
مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت ) 3.73- 3.39( 

ولى بمتوسط حسابي المرتبة األ يف" تتوفر اإلمكانيات المطلوبة للقيام باألعمال على أكمل وجه) " 1(الفقرة رقم 
 :العاملون بالمشروع أن من اإلمكانيات التي توفرها إدارة المشروع النجاز المهام أشارحيث ) 3.73(

 أجهزة الحاسب اآللي .1
 الطابعات .2
 الماسحات الضوئية .3
 .ماكينات تصوير .4

لمرتبة فى ا"  يتوفر دعم من إدارة المشروع كلما كان هناك حاجة للدعم) " 4(بينما جاءت الفقرة رقم 
توفر إدارة المشروع الوقت والمال ) " 2(وجاء في المرتبة الثالثة الفقرة رقم ) 3.67(الثانية بمتوسط حسابي 

ال يوجد نقص في ) " 3(أما الفقرة رقم ) 3.44(بمتوسط حسابي "  الالزم الختبار األفكار الجديدة وتنفيذها
 ) 3.39(بمتوسط حسابي "  الموارد المطلوبة لتنفيذ األعمال

 استجابة أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمجال التدريب:  11جدول 

 عبارات المجال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

1 
يوجد خطة شاملة في المشروع لتطوير قدرات العاملين في كافة 

 المستويات
3.39 0.81 3 

 1 0.78 3.52 التعليم الذاتي تشجع إدارة المشروع أساليب التدريب التي تعزز 2

3 
تدرك إدارة المشروع أهمية مواردها البشرية بحيث تصمم برامج تدريبية 

 تزيد من مهارات العاملين بها
3.46 0.65 2 



 
 33 لمجلد الرابع عشر ، العدد األولمجلة عجمان للدراسات والبحوث ، ا

 

أصبح التدريب يحتل مكانة الصدارة في أولويات عدد كبير من دول العالم، المتقدمة والنامية على السواء،   
المهمة لتكوين جهاز إداري كفء، وسد العجز والقصور في الكتابات اإلدارية لتحمل أعباء باعتباره أحد السبل 

ويهدف التدريب اإلداري إلى تزويد المتدربين بالمعلومات   ،التنمية االقتصادية واالجتماعية في هذه الدول
تطوير مهاراتهم وقدراتهم، والمهارات واألساليب المختلفة المتجددة عن طبيعة أعمالهم الموكولة لهم وتحسين و 

 .ومحاولة تغيير سلوكهم واتجاههم بشكل إيجابي، وبالتالي رفع مستوي األداء والكفاءة اإلنتاجية

( تراوحت ما بين " التدريب"أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال ) 11(ويتضح من الجدول السابق رقم   
اندرجت تحت المستوى كبير ومتوسط حيث جاءت مما يدل على أن مفردات هذا المجال قد ) 3.52- 3.39

في المرتبة األولى بمتوسط " تشجع إدارة المشروع أساليب التدريب التي تعزز التعليم الذاتي) " 2(الفقرة رقم 
تدرك إدارة المشروع أهمية مواردها البشرية بحيث تصمم برامج ) " 3(بينما جاءت الفقرة رقم ) 3.52(حسابي 

ومن بين البرامج التدريبية ) 3.46(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي "  مهارات العاملين بهاتدريبية تزيد من 
 :التي استعرضها العاملون بالمشروع

 .برنامج تدريبي عن نظام المستقبل إلدارة المكتبات .1
 .برنامج تدريبي عن الفهرسة المقروءة آليا .2
 .العالميةبرنامج تدريبي عن استخدام قواعد البيانات  .3
 .برنامج تدريبي عن استخدام المكتبات الرقمية والمستودعات الرقمية .4

يوجد خطة شاملة في المشروع لتطوير قدرات العاملين ) " 1(وجاء في المرتبة الثالثة واألخيرة الفقرة رقم 
 ) 3.39(بمتوسط حسابي "  في كافة المستويات

 يالمعوقات إلي تحد من اإلبداع اإلدار  : 12جدول 

 العبارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 1 0.95 3.88 زيادة معدالت ضغوط العمل 1
 2 1.80 3.76 نقص الحوافز الالزمة لتشجيع اإلبداع 2
 3 0.92 3.65 و القوانين واللوائحبالتعليمات  االلتزام الحرفي 3
 4 0.84 3.55 زيادة االهتمام باآلخرين وحاجاتهم 4
 5 1.20 3.43 سوء المناخ التنظيمي 5
 6 1.22 3.34 الخوف من الفشل 6
 7 0.95 3.33 وضوح الرؤيةعدم  7
 8 1.11 3.32 عدم مساندة العمل الجماعي 8
 9 1.80 3.31 المفرط على الخبراءاالعتماد  9
 10 0.73 3.30 غياب جو الحرية 10
 11 0.97 3.29 عدم استخدام أسلوب اإلدارة اإللكترونية 11
 12 0.92 3.28 غياب االتصاالت الفاعلة بين إدارة المشروع والمجلس األعلى للجامعات 12
 13 1.02 3.28 المشروع يف النمطياالعتماد على التفكير  13
 14 0.94 3.26 المشروع يضعف التنسيق بين العاملين ف 14
 15 0.96 3.26 المشروع يضعف التعاون بين العاملين ف 15
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اإلبداع اإلداري إلى الكثير من العوائق التي تعرقل عمليه اإلبداع وتحد من استثمار الطاقات  مليةتتعرض ع  
 .والكوادر البشرية االستثمار الصحيح واألمثل بصوره نافعة وايجابيه

التي تحد من حسب استجابات المبحوثين يتبين أن أعلى المعوقات ) 12(وبترتيب العبارات السابقة في جدول   
اإلبداع في مشروع ميكنة المكتبات المصرية الجامعية  كان في زيادة معدالت ضغوط العمل و نقص الحوافز 

على  وزيادة االهتمام باآلخرين وحاجاتهم ،في تنفيذ القوانين واللوائح وااللتزام الحرفي ،الالزمة لتشجيع اإلبداع
االعتماد على التفكير النمطي في المشروع، و نظر المبحوثين في الترتيب ، فيما تتمثل أقل المعوقات من وجهة 

 .على الترتيبضعف التنسيق والتعاون بين العاملين في المشروع 

 تحليل التباين األحادي للفروقات في إجابات المبحوثين وفقا للمتغيرات الديموغرافية: 13جدول  

 سنوات الخبرة المؤهل العلمي الجنس العمر المجال 
  1.78 خصائص القيادة اإلدارية

)0.40( 
1.74  

)0.42( 
1.83  

)0.38( 
1.87  

)0.37( 
  1.85 وضوح األهداف

)0.38( 
1.87  

)0.39( 
1.79  

)0.36( 
1.86  

)0.48( 
 187 التمكين اإلداري

)0.39( 
1.75 

)0.41( 
1.79 

)0.36( 
1.84 

)0.35( 
 1.76 االتصال

)0.36( 
1.82  

)0.38( 
1.81 

)0.34( 
1.85 

)0.38( 
  1.78 الحوافز والمكافآت

)0.41( 
1.76  

)0.39( 
1.84  

)0.36( 
1.85  

)0.39( 
  1.74 توفير الموارد والدعم

)0.36( 
1.81 

)0.41( 
1.83  

)0.39( 
1.76  

)0.37( 
  1.81 التدريب

)0.41( 
1.76  

)0.36( 
1.82  

)0.38( 
1.76  

)0.39( 
  1.85 معوقات اإلبداع اإلداري

)0.41( 
1.78  

)0.39( 
1.81  

)0.42( 
1.74  

)0.36( 

ناتجة عن المتغيرات الديموغرافية الوبتحليل التباين األحادي لمعرفة دالالت الفروق في إجابات المبحوثين و    
أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية ناتجة عن متغير العمر في عنصر خصائص ) 13(يتبين من الجدول رقم 

ذات داللة إحصائية ناتجة عن متغير الجنس في نظرة المبحوثين للمعوقات التي تحد القيادة اإلدارية، وفروقات 
من اإلبداع، أي أن هناك اختالف بين وجهتي نظر الذكور واإلناث حول هذه المعوقات، كما أن الفروقات ذات 

) LSD(اختبار الداللة اإلحصائية والناتجة عن متغير المؤهل العلمي كانت لمعظم عناصر اإلبداع، وبتطبيق 
تبين أن هذه الفروقات كانت لصالح الدرجات العلمية العليا، أي أنهم يشعرون بأهمية هذه العناصر أكثر من 

 .حملة المؤهالت العلمية األقل

وفيما يتعلق بسنوات الخبرة فإن الفروقات كانت ذات داللة إحصائية لعنصري التمكين اإلداري  والحوافز 
 .المكتبات ذوي سنوات الخبرة األعلى ييلفروقات لصالح أخصائوالمكافآت وكانت هذه ا
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 توصيات الدراسة

 : في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، يوصى الباحث بما يلي

 .األفكار اإلبداعية وتشجيعها يبالمجلس األعلى للجامعات على تبنمشروع ميكنة المكتبات أن تعمل إدارة  .1
المكتبات والتي تهدف إلى زيادة وتحسين معدالت  ييإبداعية وابتكاريه ألخصائالعمل على توفير برامج  .2

 .األداء الحالية إلى معدالت أعلى تطوراً 
م مشروع ميكنة المكتبات المصرية في طرح آرائهفي المكتبات العاملين  ييزيادة تفعيل مشاركة أخصائ .3

 .ي داخل المشروع، وبالتالي األداء الوظيفي لديهميجابية على اإلبداع اإلدار وأفكارهم بما يعود بالنتائج اإل
المكتبات العاملون بالمشروع بأساليب إبداعية، وذلك عن  يياالهتمام بحل المشكالت التي قد تواجه أخصائ .4

  .طريق السعي إلى إثراء مجموعة متنوعة من البدائل لحل أي مشكلة
نجازاتهم عن طريق تقديم المكافآت المالية إعتراف بن بالحوافز المتميزة واالالمكتبات المبدعي ييدعم أخصائ .5

 .التي تعادل المجهود الذين يقومون به
واإلبداع  مجال المكتبات والمعلوماتزيادة فرص حضور دورات تدريبية في موضوعات تتنوع ما بين  .6

 .  اإلداري
 الدراسات المقترحة 

 .دراسة ميدانية: اإلبداع اإلداري لدى مديري المكتبات الجامعية المصرية .1
 .دراسة ميدانية: مصر يأقسام المكتبات والمعلومات ف رؤساءاإلداري لدى  اإلبداع .2
 .المكتبات العامة نموذجا: المعلوماتو  المكتبات معوقات اإلبداع اإلداري في مؤسسات .3
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 أسمنتية منخفضة التكاليف للحد من استهالك الطاقة الكهربية في المباني السكنية بالمملكة العربية ستحداث مونة نانوإ

 السعودية

Development of Low Cost Nano-structured Cementitious Plastering for Reducing 
Energy Demand of Residential Buildings in Saudi Arabia 

 حمادة شكري الفخر* 

 ملخص                                

أصبحت مسألة استهالك الطاقة الكهربية في قطاع المباني مسألة   
. العالم كافة ومن ضمنها المملكة العربية السعوديةجوهرية تشغل دول 

من أهم  أظهرت الدراسات أن االنتقال الحراري خالل الجدران واألسقف
حمال الحرارية داخل المبني ومن ثم فهي تزيد العوامل التي تزيد من األ

وبالتالي فإن  ،نسانتبريد لتحقيق الراحة الحرارية لإلمن الطاقة الالزمة لل
نعكاسية بالنسبة ألغلفة المباني من المقاومة الحرارية واإل زيادة كل

يساهم بشكل كبير في توفير الراحة الحرارية لشاغلي المباني ومن ثم 
تحضير مواد  ىلإتهدف هذه الدراسة  .الطاقة الكهربائية استهالكترشيد 

اسمنتية ذات مقاومة حرارية عالية وانعكاسية مرتفعة لإلشعاع الشمسي 
غلفة أالستخدامها في  تتناسب(مع االحتفاظ بخواص ميكانيكية مقبولة 

ودراسة تأثير استخدام تلك المواد كطبقات تكسية على تحسين ) المباني
 سمنتام األولتحقيق هذا الهدف تم استخد. كفاءة الطاقة داخل المباني

األسمنت . سمنت البورتالندي العاديالمخلوط كمادة رابطة بدال من األ
بيض أورتالندي ب  سمنتألوط المستخدم في هذه الدراسة هو المخ

من جسيمات الطفلة النانومترية المنشطة حراريًا % 10مخلوط بنسبة 
سمنت بنسب مختلفة من ومن ثم اإلحالل الجزئي لإل) اولينالميتاك(

كما تم  .بالحجم% 70الي % 10بات مادة البيراليت تتراوح من حبي
وقد تم  )من وزن االسمنت% 2(لياف الطبيعية بنسبة ثابتة إضافة األ

لدراسة . استخدام النسب القياسية للماء لعمل المخاليط األسمنتية
جراء مجموعة من االختبارات إالفيزيوحرارية والميكانيكية تم  الخصائص
للمواصفات القياسية الدولية وتشمل  عينات المتصلدة طبقاً والتحاليل لل

فحص  –اإلنعكاسية  –مقاومة اإلنثناء  –التوصيلية الحرارية  –الكثافة (
وذلك عند ) التركيب الدقيق باستخدام الميكروسكوب اإللكتروني الماسح

أظهرت النتائج أن كل من الكثافة  .يوم من التهدرت 28عمر 
ة ومقاومة اإلنثناء تقل مع زيارة نسبة اإلحالل التوصيلية الحراري

بيراليت أدى الي % 70اإلحالل الجزئي لالسمنت بنسبة . بالبيراليت
% 33وزيادة اإلنعكاسية بنحو % 84خفض التوصيلية الحرارية بنحو

 . مقارنة بالعينة المرجعية التي التحتوي بيراليت

 

ول في مجال الهندسة بالدورة الحادية والثالثين لجائزة ألفائز بالمركز االالبحث ا[
 ]راشد بن حميد للثقافة والعلوم 

 جامعة الملك خالد ، كلية العلوم ، المملكة العربية السعودية*

 

* Dr. Hamada Shoukry El Fakhry  

Abstract 

 
The aim of this study is to develop nanostructured 
lightweight fiber reinforced cementitious surface 
composite (NLWFRCC) with enhanced thermal 
resistance and reasonable mechanical strength and 
to assess the impact of its application on the energy 
efficiency of residential buildings in Saudi Arabia. 
White Portland cement (WPC) was partially 
replaced with different amounts of perlite ranging 
from 10% up to 70% (by volume) then substituted 
by 10% nano metakaolin. Natural fibers were 
added by 2% by mass of binder. The density, 
thermal conductivity, flexural strength and solar 
reflectivity were measured at 28 days of curing. It 
was found that; the density, thermal conductivity 
and flexural strength decrease with increasing 
replacements of cement by perlite, a reduction in 
thermal conductivity by 84% was achieved at 70% 
perlite. Even at 70% Perlite; the maximum 
reduction of flexural strength is approved by 
ASTM Standards moreoverit is 3 times greater 
than the flexural strength requirements of standard 
specification for mortar cement. Incorporating 
perlite into WPC, led to a significant enhancement 
in reflectivity especially in near infrared region, an 
increase of about 33% was obtained at 70% perlite. 
In order to assess the quantitative impact of the 
decrease of thermal conductivity of NLWFRCC on 
the energy efficiency of a residential building, the 
building energy analysis program DesignBuilder 
3.2 was used to simulate the annual energy 
consumption for a typical residential house in 
Saudi Arabia under the climatic conditions of 
Riyadh city. NLWFRCC caused a reduction in 
cooling energy consumption by about 34 %. 
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فإن مقاومة اإلنثناء  %)70(عند أكبر نسبة للبيراليت  ىحت
الميكانيكي ليست فقط متوافقة مع اشتراطات المواصفات 

أضعاف الحدود الدنيا  ةبثالث القياسية الدولية بل تقدر
ي لتقييم األثر الكم. المنصوص عليها في تلك المواصفات

كفاءة استخدام الطاقة في  ىالنخفاض التوصيلية الحرارية عل
المباني السكنية تم استخدام برنامج تحليل الطاقة المعتمد دوليًا 

DesignBuilder 3.2  لمحاكاة االستهالك السنوي لمنزل
سكني نموذجي في المملكة العربية السعودية وبالتحديد مدينة 

أظهرت نتائج المحاكاة أن استخدام المونة . الرياض
تكسية الغالف الخارجي للمبنى أدى الى النانوأسمنتية في 

 %.34خفض استهالك الطاقة بنحو 
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 مقدمة

تشير التقارير المنشورة بواسطة وزارة  حيث ،الكهربائيةطاقة لل القطاعات استهالكاً  أكثريعتبر قطاع البناء   
٪ من مجموع  73تستهلك حوالي   السعوديةالمملكة العربية إلى أن المباني في الصناعة والكهرباء السعودية 

لهواء مسئولة عن أكثر من كما أظهرت الدراسات السابقة أن أنظمة تكييف ا.  )2-1( الكهربيةاستخدام الطاقة 
تكريس ب تقوم الدولة؛ وبالتالي ، فمن الضروري أن جمالي الكهرباء المستهلكة في القطاع السكنيإمن % 70

 .استخدام الطاقة في المباني المزيد من الجهود للحد من
لها تأثير كبير على كفاءة استخدام الطاقة ) الواجهات والسقف(لمبنى ل الخارجي الخصائص الحرارية للغالف  

وبالتالي في الحد من  ؛في الحد من استهالك طاقة التدفئة والتبريد كبيراً  في المباني ، ويمكن أن تسهم إسهاماً 
األساسية التي تستخدم لتحديد األداء الحراري  الفيزيائية  الخاصية.   Co2الكربونغاز ثاني أكسيد انبعاثات 

عبر في الثانية الواحدة  بالتوصيل تدفقعلي الصف قدرة الحرارة تي التلية الحرارية، و يوصتلمواد البناء هي ال
الحرارة بين وجهيه المتقابلين درجة والفرق في درجة  اً واحد اً وسمكه متر  واحداً  مربعاً  ن المادة مساحته متراً جزء م

هذا سوف و غالف المبنى سيؤدي إلى تقليل انتقال الحرارة ؛ ل؛ وبالتالي، تحسين األداء الحراري  )3( واحدة مئوية
 بالنسبة للمناطق ذاتمريحة في األماكن المغلقة  الهواء المطلوبة للحفاظ على درجة حرارة طاقة التبريديقلل من 

 .)4( تكييف الهواء أنظمةأن هذا من شأنه أن يخفض الحمل على  ىأ المناخ الحار ،
األكثر العملية و من الحلول  لمبنى القائم يمكن اعتباره واحداً الخارجي بالنسبة لتحسين الخواص الحرارية للغالف  

الوزن يمكن أن األسمنتية خفيفة  المونة/اللياسةاستخدام . منطقية من أجل الحد من استهالك الطاقة في المباني 
في   (lightweight aggregate)خفيفة الوزن الحصويات استخدامات. غالف المبنىلتعزز المقاومة الحرارية 

يمكن . )5( المبانيتقليل استهالك الطاقة في من ثم لية الحرارية و يوصتاألسمنتية يمكن أن تقلل من ال المونةإنتاج 
العضوية الخلوية أمثلة على المواد . عضوية وغير عضوية خلوية مواد إلى خفيفة الوزن الحصوياتتصنيف 

المواد  بينما. و البولي يوريثان)  XPS(  المبثوق ، البوليسترين)  EPS( الممدد الحبيبي تشمل البوليستيرين
كالزجاج  تتركب من ألياف أوخاليا و نتاجها بطرق صناعيةإيتم  وأة الطبيعمن  ستخرجالخلوية غير العضوية ت

بأنها تتميز هذه المواد .  )6( إلخ، واالسبستوس والصوف الصخري وسيلكات الكاليسوم والبيراليت والفيرميكيواليت
 .  )8- 7( منخفضة جداً  لها لية الحراريةيوصتذلك كثافتها و الل ،المسامات والفجوات تحتوي علي نسبة عالية من

 نمو وانتشار الشروخ تعاني مننها أبالرغم من  في تكسية أغلفة المباني األكثر استخداماً  يةاألسمنتتعتبر المواد   
لتقوية التركيب لياف األ ضافةإ يتم ،نقاط الضعف تلك من أجل التغلب على. )9( الميكانيكية وانخفاض قوة الشد

.  )10( يةيؤدي إلى تحسين الخواص الميكانيكية للمواد األسمنت لياف الميكرومتريةاألاستخدام ن أ كما، الدقيق لها
انتشار تلك الصغيرة لكنها لن تساعد في وقف أو إنهاء  الشروخ /على تأخير تطور الشقوق ليافاأل تساعد
    )12(  ر الشروخ الدقيقةوقف ومقاومة انتشا ىتعمل عل متريةالنانو  الجسيماتإضافة  نأ وقد تبين.  )11( الشروخ

والتي  لها السطحية الهائلةمساحة لها سمات خاصة نابعة من أبعادها النانومترية وال الجسيمات النانومترية  
 خصائصالتحسين  ىرة علقاد يوبالتالي فه سريعاً  التفاعل الكيميائي إلى وتميل تجعلها نشطة كيميائياً 

يرات في الخواص الميكانيكية و الهيكلية التغ تم دراسةوقد . و الخرسانة  سمنتيةللمواد اإل الميكانيكية والفيزيائية
من قبل العديد من الباحثين  (NMK)ية المخلوطة بجسيمات الطفلة النانومترية المنشطة مونة األسمنتللالدقيقة 

يعزز قوة الطفلة النانومترية  خلط االسمنت بجسيماتأظهرت العديد من األبحاث السابقة أن .  )14 -13 -10(
 . )14-13( تحسين البنية المجهرية أو التركيب الدقيقويؤدي إلى  الميكانيكي الشدو  اط االنضغ
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  لياف الطبيعية تتميزة باألومقواخفيفة الوزن  ستحداث مونة أسمنتية نانومترية التركيب اهذه الدراسة إلى تهدف  
تحقق ( مقبولة الميكانيكيةمع االحتفاظ بالخواص  شعاع الشمسيمرتفعة لإل وانعكاسية بتوصيلية حرارية منخفضة

ة تطبيقات استخدام هذه دراس على البحث يركز هذاكما . )االشتراطات الميكانيكية للمواصفات القياسية الدولية
 .في المباني السكنية بالمملكة العربية السعودية كفاءة استخدام الطاقة تحسين بغرض سمنتيةالمونة األ

 البرنامج العملي
 المستعملة الموادخصائص  •

 Nano(طفلة نانومترية  –  (WPC)أسمنت بورتالندي أبيض ،في هذه الدراسة عملةالمواد المستتشمل   
kaolin clay (-  بيراليت ممدد حويصات)expanded perlite (ضافة الي ألياف طبيعية باإل)linen 

fiber(.  طفلة تم الحصول على ال –البيراليت السعودية تم الحصول على البيراليت من شركة صناعات
لياف من ى األبينما تم الحصول عل   (MEMCO)ستثمارات التعدينيةلالوسط األنانومترية من شركة الشرق ال

 .الشركة المتحدة للتصدير
وذلك عن طريق المعالجة الحرارية  (Nano Metakaolin, NMK)طفلة نانومترية منشطة  ىتم الحصول عل  
 يبين .يبين التحليل الكيميائي للمواد الخام (1)جدول رقم . درجة مئوية لمدة ساعتين 750للطفلة عند ) التكليس(

باستخدام يوضح فحص البنية المجهرية للمواد الخام ) 1(الشكل .للبيراليتالخواص الفيزيائية  (2)الجدول رقم 
 . (SEM)ني الماسحلكترو الميكروسكوب اإل

 التحليل الكيميائي للمواد الخام: 1 جدول 

 

 الخصائص الفيزيائية للبيراليت: 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 :التركيب الدقيق لكل من/البنية المجهرية ):1(شكل

    الطفلة النانومترية المنشطة) ج(لياف الطبيعية     األ) ب(البيراليت      ) أ(

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 L.O.I. Na2O K2O TIO2 P2O5 %,أكسيد

WPC 20.65 3.96 0.18 68.30 0.58 2.69 3.49 0.12 0.02 --- --- 

NMK 53.33 32.43 0.18 0.32 0.03 0.039 13.47 0.14 0.04 --- --- 

 0.03 0.14 4.56 5.76 1.48 0.04 0.01 2.19 0.58 9.91 74.69 بيراليت

 اللون أبيض
 معامل االنكسار 1.5

 الكثافة النوعية 0.32
 الحجم الجزيئي مم 5 -0

 الحرارة النوعية كلفن.كجم/جول 837
 التوصيلية الحرارية كلفن.م/وات  0.04

internal

Surface
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صفائح رقيقة سداسية الشكل كما أن أبعاد الطول  هي عبارة عن NMKجسيمات  ؛ )1(كما يتبين من الشكل   
، سمك الصفائح  سمنتيةالمواد األمقارنة بالسمك مما يجعلها مفضلة في تحسين خواص  كبيرة جداً  والعرض

نانومتر، مع أغلبية المئات  في حدودلطول والعرض ل بالنسبةنانومتر، على الرغم من أبعادها  20-1 يتراوح من
 وجود كمية كبيرة جداً مع خلوية بأنها  البيراليتتتميز بنية حبيبات .  )10(نانومتر  500-200الصفائح في نطاق 

 أيضاً  األلياف الطبيعية لديها بنية خلوية. ميكرون 200سمك األلياف أقل من . الهواء الصغيرة جواتف من
منخفضة  ومع ذلك كثافتها  نأكما  ،األلياف ليست صلبة. التجاعيد واألخاديد الطولية يحتوي علي اوسطحه

 تمتد ةطويلال األنابيب التركيب الداخلي لها عبارة عن مجموعة كبيرة من. درجة عالية من القوة والصالبة الديه
 .على طول األلياف في الداخل

 عداد العينات إ •
. لياف الطبيعيةاألب الخفيفة المقواةالمونة النانوأسمنتية  من المتنوعة مخاليطاليوضح تصميم ) 3( رقم الجدول  

ومن ثم ) من حيث الحجم(٪ 70٪ إلى 10كميات مختلفة من البيراليت تتراوح بين ب جزئياً  سمنتاأل تم استبدال
 علىاأللياف الطبيعية  قص/تم قطع. لجميع المخاليط NMKسمنت بجسيمات وزن األ من٪ 10االستعاضة عن 

ألنها هي النسبة  (WPC+10%NMK%90) المادة الرابطة  ٪ من وزن2لياف بنسبة األسم طول؛ أضيفت  2
تم استخدام خالط كهربائي مزود بوحدة أمواج فوق صوتية لتحضير  .)10(كما خلصت دراسة سابقة  المثلى

من عينات االختبار؛ المجموعة  مجموعات 3 تحضيرتم . وذلك لضمان التجانس الكامل للعينات مخاليطال
علي هيئة قضبان أبعادها  والمجموعة الثانيةوذلك الختبار الكثافة  3سم 5×5×5علي هيئة مكعبات  ىولاأل
ختبار ال 3سم 30×30× 5 والمجموعة الثالثة علي هيئة بالطات االنثناءوذلك الختبار مقاومة  3سم 16 ×4×4

 م الجراء اختبارس 2سم وارتفاع  5فكانت علي هيئة أقراص بقطر  الرابعةأما المجموعة التوصيل االحراري 
 .يبين صور لبعض العينات المختبرة )2(الشكل  .شعاع الشمسياالنعكاسية لإل

 
 أسمنتية الخفيفة المقواة بااللياف الطبيعية تصميم المخاليط المتنوعة من المونة النانو: 3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

NCB*:  المادة الرابطة(90% WPC + 10% NMK) 
W/C+ :السمنتنسبة الماء الي ا 

 
 

 نسب المكونات
رمز 
 الخليط

 االلياف
 %
 بالوزن

W/C+ 
(%)بالحجم   

 *NCB بيراليت

2 

0.30 0 100 M0 
0.33 10 90 M1 
0.37 20 80 M2 
0.42 30 70 M3 
0.46 40 60 M4 
0.49 50 50 M5 
0.52 60 40 M6 
0.57 70 30 M7 
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 صور فوتوغرافية للعينات المختلفة) 2(شكل 

 
 

 

 اجراء التجارب واالختبارات المعملية •

 Bulk density test  اختبار الكثافة .1
 ASTMللمواصفة القياسية  تم تحديد متوسط الكثافة لعدد ثالث مكعبات من كل خليط وذلك طبقاً 

6426-82 )15(. 
 Thermal conductivity test  اختبار التوصيلية الحرارية .2

 ASTM Cللمواصفة  وفقاً  FOX 200تم إجراء اختبار التوصيلية الحرارية باستخدام جهاز التحليل الحراري   
لعينات االختبار يؤثر على التوصيل الحراري، اختبرت جميع العينات في  يوألن المحتوى الرطوب. )16(  518

 .حالة الجافةال
 Flexural strength test االنثناءمقاومة اختبار  .3

 وفقاً  KN DARTEC 600باستخدام جهاز قياس الخواص الميكانيكية  االنثناءمقاومة تم إجراء اختبار   
 .)ASTM C 348-08  )17للمواصفة 

       Solar reflectivity test اختبار االنعكاسية .4
الطول  ىفي مد UV-VIS-NIR Spectrophotometerقياس االنعكاسية باستخدام المطياف الضوئيتم   

أجري هذا القياس  .تركيزاً  ىعليمثل الطيف الشمسي األ ىهذا المد ننانومتر وذلك أل 2500-230الموجي من 
 .)ASTM E 903-96 )18  للمواصفة طبقاً 

   Microstructure البينة المجهرية/ التركيب الدقيق  .5
 .JSM 6360لكتروني الماسح الختبار باستخدام الميكروسكوب اإلتم فحص البينة المجهرية لعينات ا  

 

 النتائج والمناقشة

ثافة والتوصيلية الحرارية مع التغير في كل من الك) 3(يبين الشكل    الكثافة والتوصيلية الحرارية. 1
ن الكثافة تتناقص مع زيادة نسبة البيراليت أيتضح من الشكل . لجميع المخاليط المختلفة البيراليت نسب

ويرجع ذلك االنخفاض الكبير  %81بنحو  ىا 3م/كجم 575الي  3م/كجم 1585حيث انخفضت من 
في المخاليط وذلك لطبيعة حبيبات البيراليت المسامية أو في الكثافة الي زيادة نسبة المسام والفراغات 

 .3/4نية المجهرية في البند إظهار ذلك بوضوح في صور البالخلوية وسيتم 
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 التغير في كل من الكثافة والتوصيلية الحرارية مع نسب البيراليت للمخاليط المختلفة :3شكل 

الكثافة حيث تقل  بانخفاضأن التوصيلية الحرارية تتناقص نستنتج  )3(الشكلب خالل المنحنيات الموضحةمن   
من حجم % 70 إلىلفن عند زيادة نسبة البيراليت ك.م/وات 0.12 إلىكلفن .م/وات 0.76الحرارية من  التوصيلية

حالل اإل ى؛كما نر  .معدالت االنخفاض في التوصيلية الحرارية لكل المخاليط) 4(ويوضح الشكل . سمنتاإل
لعينة مقارنة با% 84فض التوصيلية الحرارية بنحو الي خ ىمن البيراليت أد% 70الجزئي لالسمنت بنسبة 

ة من المسام المغلقة داخل البنية تخليق كمية كبير  إلى ويرجع ذلك أيضاً  .بيراليت ىالمرجعية التي ال تحتوي عل
وأن الهواء المحصور داخل المسام المغلقة يساهم بشكل كبير في خفض التوصيل أو المصفوفة األسمنتية 

 .للحرارة جيداً  ن الهواء يعتبر عازالً راري وذلك ألالح
 
 
 

 

 

 

 

فهو يعتبر من المواد البوزوالنية وبالتالي  كيميائياً  نسبة كبيرة من السيليكا النشطة ىوألن البيراليت يحتوي عل  
سمنت وتحويلها الي الناتجة عن عملية تهدرت األ  Ca(OH)2بللورات هيدروكسيد الكالسيوم يمكنه التفاعل مع 

في  وبالتالي هذا التفاعل البوزوالني يساهم أيضاً  أمورفية التركيبمن المركبات  يوهسيليكات كالسيوم هيدرات 
تعتبر المسامية واحدة من العوامل التي تؤثر على التوصيل  . )19( سمنتيةلتوصيل الحراري للمواد األخفض ا

للمواد ) R(تقليل التوصيل الحراري يزيد من المقاومة الحرارية  .) 20(سمنتية والخرسانة األالحراري للمواد 
داخل المباني  ىسمنتية خفيفة الوزن، كما أن زيادة المقاومة الحرارية تعمل علي الحد من انتقال الحرارة الاأل

النخفاض  نظراً .في األجواء الحارة والمساهمة بشكل كبير في خفض أحمال التبريد للمباني السكنية والتجارية
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في  لياف الطبيعية المستخدمة لما تحتويه من فراغات هواء داخلية فأنها تساهم أيضاً التوصيلية الحرارية لأل
 .ليافبهذه األ ةالحراري للمواد االسمنتية المقواخفض التوصيل 

 نثناءمقاومة اإل.  2

و واضح من كما ه .نثناء مع نسب البيراليت المختلفة لجميع المخاليطمقاومة اإلالتغير في ) 5(يبين الشكل   
اء تناقصت من نثنبالرغم من أن مقاومة اإل. بيراليتمع زيادة نسبة ال بمعدل بطيءتقل  االنثناء؛ مقاومة ىالمنحن
 ،شة لحبيبات البيراليتللطبيعة اله ال وهذا التناقص كان متوقعا نظراً ميجا باسك 2.9 إلىميجا باسكال  5.2

بالنسبة الستخدام تلك المواد كطبقات تكسية أو لياسة للمباني كما أن هذه  ولكن هذه القيمة تعتبر كافية جداً 
الخاصة بتوصيف  )ASTM C 1329 )21 المنصوص عليه بالمواصفة القياسية ىدنالحد األالقيمة تفوق 

 ميجا 0.8نثناء عن لك المواصفة أن ال تقل مقاومة اإلحيث تشترط ت .المونة االسمنتية للمباني واشتراطات
من البيراليت تمثل حوالي ثالث أضعاف ونصف الحد االدني % 70نثناء عند ن مقاومة اإلأوهذا يعني . باسكال

من يجابي لكل ميجا باسكال يؤكد علي الدور اإل 2.9للقيمة المعتبرة  نثناءمقاومة اإل تحقيقإن  .المطلوب تحقيقه
نتيجة إضافة  االنثناءقدر كبير من الفقد في مقاومة  لياف الطبيبعية في تعويضالميتاكاولين النانومترية واأل

ها تقوم للطبيعة البوزوالنية للميتاكاوين فإن نظراً  .سمنتمن حجم األ% 70نسب كبيرة تصل الي البيراليت ب
سمنت المتصلد الضارة وغير مرغوب وجودها في األ باستهالك هيدروكسيد الكالسيوم والذي يعتبر من المركبات

 .سمنتيةلمسئولة عن قوة وصالدة المواد األرابطة االمادة الهيدرات سيليكات الكالسيوم  وهي  إلىومن ثم تحويله 
 

 

 

 

 

 

 يوم من التهدرت 28عند عمر  مقاومة اإلنثناء مع نسب البيراليت المختلفة لجميع المخاليط: 5شكل 

تقوم بملء الفراغات والفجوات الدقيقة بين حبيبات  يلذلك فه متناهية الصغر ، NMKألن جسيمات  نظراً   
وعالوة على ذلك تستهلك بلورات هيدروكسيد الكالسيوم  األسمنت والحد من المسام الشعرية داخل المصفوفة ؛

زيادة ترابط  إلىمما يؤدي التي قد تتراكم حول أسطح األلياف، وتقلل الفجوة بين األلياف و مصفوفة األسمنت 
وكل هذا يساهم في تعزيز الخواص  ITZاأللياف مع المصفوفة األسمنتية؛ أي تحسين المنطقة البينية 

؛ والنيالبوز  التفاعلتشارك في  يفهالبيراليت،  مادة فيالعالي ب محتوى السيليكا النشطة بسب .الميكانيكية
في عجينة  CSH الكالسيومهيدرات سيليكات  وزيادة كميةهيدروكسيد الكالسيوم الحد من بلورات وبالتالي 

 .األسمنت ومصفوفةبين البيراليت رابط زيادة الت ىيعمل علاألسمنت؛ هذا بدوره 
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 شعاع الشمسينعكاسية لإلاإل. 3  
ه ينعكس عش، فإن جزء من هذه األ)الواجهات(األسطح الخارجية للمباني  ىشعه الشمسية، علعند سقوط األ  

عبر الجدران إلى داخل المبنى، مما يساهم في رفع درجة حرارة الهواء  )بالتوصيل(بينما ينتقل الجزء المتبقي 
عتماد ى ومن ثم االالمبن ذلكغير مريحة لشاغلي  ىيجعل الفراغات المعمارية داخل المبن وهذا ىالداخلي للمبن

زيادة استهالك الطاقة  ىحة الحرارية وهذا بدوره يعمل علأنظمة تكييف الهواء بشكل كبير لتحقيق الرا ىعل
سمنتية األمواد ال انعكاسيةزيادة  نإعليه ف وبناءاً  ثاني أكسيد الكربون غازانبعاثات وبالتالي زيادة الكهربية 
 الطاقة ىوالحفاظ عل يساهم في الحد من انتقال الحرارةو له أهمية كبيرة الخارجية للمباني  ة في التكسيةمالمستخد

 . الالزمة للتبريد
ى أن التغير في االنعكاسية مع نسب البيراليت المختلفة لجميع المخاليط، بوجه عام نر ) 6(يبين الشكل   
نعكاسية كبيرة وجية بالكامل ولكن الزيادة في اإلطوال المى األنعكاسية تزيد بزيادة نسبة البيراليت وذلك علي مداإل

من الطيف الشمسي ولها تأثير % 51ن هذه األشعة تشكل أل شعة تحت الحمراء وهذا مهم جداً ى األفي مد نسبياً 
 االنعكاسيةزيادة  إلى ىحبيبات البيراليت أدمن % 70سمنت بنسبة استبدال األ. المباني ىحراري عالي عل

حبيبات البيراليت الموزعة داخل  إلىمقارنة بالعينة المرجعية وترجع الزيادة في االنعكاسية % 33بحوالي 
 .الشمسي لإلشعاععالية  بانعكاسيةالمصفوفة االسمنتية والتي تتميز /البنية

 

 

 

 

 

 

فحص البنية  4/ 3  التغير في االنعكاسية بالنسبة للطول الموجي مع نسب البيراليت المختلفة لجميع المخاليط : 6شكل 
 .المجهرية 

البنية المجهرية لجميع المخاليط، تظهر الصور توزيع كل  صور الفحص الميكروسكوبي أو) 7(وضح الشكل ي
داخل المصفوفة األسمنتية للعينات كما نجد أن  المسامية تزيد بزيادة نسبة  من األلياف وحبيبات البيراليت

إن استبدال األسمنت بالبيراليت يتطلب زيادة نسبة ماء الخلط . البيراليت ويرجع ذلك للطبيعة الخلوية للبيراليت
ى زيادة درجة المسامية وهذا بدوره إلالماء يؤدي  ىيلية للمخاليط كما أن زيادة محتو لتحقيق نفس درجة التشغ

لكل من األلياف تبرز الصور أيضًا مدى الترابط القوي . يساهم في خفض التوصيل الحراري للعينات المتصلدة
 .سمنتيةداخل المصفوفة األيت وحبيبات البيرال
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 المقواة باالليافأسمنتية  التركيب الدقيق للمونة النانو/فحص البنية المجهرية : 7شكل 

 M7) ه(     M5) د(   M3) ج(    M1) ب(    M0 ) أ(

 محاكاة الطاقة 

 دراسة الظروف المناخية لمدينة الرياض   .1

ويتصف مناخ ) درجة شرقاً   46.8( ، ودائرة طول ) درجة شماالً  24.7(تقع مدينة الرياض عند دائرة عرض   
طوال العام، خاصة في فترة  الرطوبةويتميز بانخفاض  شتاءاً نه شديد الحرارة صيفًا بارد مدينة الرياض بأ

تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين  الصيفففي  .والليل النهار، وبالفرق الكبير بين درجات الحرارة خالل الصيف
فالجو بارد تتراوح فيه درجات  الشتاءأما في  .درجـة مئوية) 52- 45(والعظمى بين  مئويةدرجـة ) 37 – 30(

 – 40(درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الرطوبة بين  )0 ـ 5(والصغرى بين  )5إلى  20(الحرارة العظمى بين 
مارس (وتعد شهور الربيع .نوفمبر ومايو يوط األمطار في الغالب ما بين شهر ، وتنحصر فترة سق)بالمائة 49

  ).ديسمبر ويناير وفبراير(ء وشهور الشتا) وأبريل ومايو
لرطبة والرطوبة النسبية  يوضح متوسط  التغير خالل أشهر السنة لدرجة الحرارة الجافة وا )8(والشكل رقم   

 الرياضشعاع الشمسي الكلي والمباشر والمشتت لمدينة وشدة اإل
مما مجال الراحة الحرارية الي اكتوبر تقع خارج  من ابريل درجات الحرارة في الفترة أننالحظ من الشكل    

على األفراد، بينما يسود  جهاد حراري عالي إيسبب 
فيء في فصل اطقس د .الشتاء
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متوسط التغير خالل أشهر السنة لدرجة الحرارة الجافة والرطبة والرطوبة النسبية  وشدة االشعاع الشمسي الكلي والمباشر  :8 شكل رقم 

 والمشتت لموقع مدينة الرياض

 

 فرضيات الدراسة .    2

 تصميم نموذج سكني   •

 ل رقماشككما هو موضح باأل  )نموذج سكني(سكنية تم اختيار شقة عبارة عن دور متكرر لعمارة  ىالمبن
حمام  2غرفة نوم فرعية و عدد  2، و النموذج السكني يتكون من استقبال و غرفة نوم رئيسية وعدد )9،10(

من المساحة الكلية % 20مساحة الفتحات  تمثل، ) م  3.5( تم تحديد ارتفاع الدور ). 11(كما بالشكل ومطبخ 
الطابق الثاني  أماالواجهات  تأثيرول يوضح ألطابق حيث الطابق ا 2، النموذج السكني يتكون من للواجهة

، كما تم عزل الواجهة الغربية للنموذج السكني حيث تعتبر حائط داخلي  الواجهات مع السقف  تأثيرفيوضح 
 2استقبال و غرفة نوم رئيسية وعدد (كل الفراغات مكيفة  أنفرض تم  ،لتكييفليفصل بين شقتين ، بالنسبة 

 .فيماعدا الخدمات) نوم فرعية غرفة
 

 

 

 

 منظور ثالثي األبعاد للحالة الدراسية: 9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

ةفقي للدور المتكرر لعمارة سكنيأمسقط : 10 شكل  
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 تفاصيل النموذج السكني ومسطحات الفراغات): 11(شكل 

 تحديد الخواص الفيزيوحرارية للحوائط •
سمنتي أطبقات وهي طوب  3سكني  تتكون من جزاء المصمتة من الغالف الخارجي للنموذج الاألن أتم فرض 

يوضح الخواص االفيزيوحرارية  4الجدول رقم . خارجية ىخر ألحدهما داخلية واألياسة /مفرغ  وطبقتي محارة
 .جزاء المصمتة من الغالف الخارجي لأل

االستقبال 
 2  

2م 9 مطبخ  

 2.8 حمام
 

2م1.4  

2م 13نوم   

نوم 
 2  

 12.86 نوم
 

2م2  سلم 

2م 8.8  

 

 الشمال
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 . للجدران المعرضةالخواص االفيزيوحرارية : 4جدول 

 واص الفيزيوحراية  للسقف المعرضتحديد الخ •
ســـم  2ســم وبيـــاض داخلـــي بســـمك  20نمـــوذج الســـكني يتكـــون مـــن طبقــة مـــن الخرســـانة المســـلحة بســـمك الســقف 

 .واص االفيزيوحرارية للسقف المعرضيوضح  الخ 5والجدول رقم 

 الخواص الفيزيوحرارية للسقف المعرض :5جدول 

 

 

 

  

 السمك الطبقات
)سم(   

 الكثافة
)3م/كجم(  

 التوصيلية الحرارية
)كلفن.م/وات(  

 االنتقالية الحرارية الكلية
)كلفن.  2م/ وات(  

 المقاومة الكلية
)وات/ كلفن.  2م(  

 0.98 2000 2 محارة اسمنتية

 0.93 1800 25 طوب أسمنتي    0.476 2.1

 0.98 2000 2 محارة اسمنتية

 السمك الطبقات
)سم(   

 الكثافة
)3م/كجم(  

 التوصيلية الحرارية
)كلفن.م/وات(  

 االنتقالية الحرارية الكلية
)كلفن.  2م/ وات(  

 المقاومة الكلية
)وات/ كلفن.  2م(  

 2.3 2300 20 خرسانة مسلحة

3.18 0.31 

 0.4 1000 2 بياض داخلي

لياسةلياسة

طوب أسمنتي   

خرسانة

بياض داخلي

 ب
 أ

السقف) ب(الحائط   ) أ(مقطع عرضي في كل من   :12شكل   
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 )المرجعية/ صلية الحالة األ( محاكاة استهالك الطاقة للنموذج السكني •
 باستخدام برنامج محاكاة الطاقة لتقييم االستهالك السنوي للطاقة بالنسبة للنموذج السكني المقترح  

DesignBuilder   )22-23(  20ضبط درجة الحرارة التشغلية للمكيفات تمo)كما هو ) والتدفئةسواء للتبريد أ
 ).13(موضح بالشكل رقم 

 

 

 

 

 جهزة التكييفلية أليضبط درجة الحرارة التشغ:13شكل  

كما يتضح من . مدار عام كامل ىلطاقة الكهربائية علالشهري ل االستهالك متوسط )14( يوضح الشكل رقم  
في شهر قيمة  ىأقص إلىخالل أشهر الصيف ويصل  تدريجياً استهالك الطاقة يزيد  ،االستهالك ىمنحن

جمالي إيوضح  )15( الشكل رقم  .كما ذكر سلفاً  درجة الحرارة في هذا الشهرالكبير لرتفاع الل نظراً غسطس ا
جمالي استهالك طاقة التبريد خالل عام كامل لهذا النموذج السكني إ ،ىكما نر . االستهالك السنوي لطاقة التبريد

زيادة االحمال الحرارية داخل الفراغات المعمارية الناتجة ويرجع ذلك الي  ساعة/ كيلو وات  39760يصل الي 
التهوية  وأيضاً االكتساب الشمسي عن طريق النوافذ  إلى باإلضافةاالنتقال الحراري خالل الجدران والسقف عن 

حمال الحرارية الناتجة عن كل ماسبق كما هو توزيع األ برنامج محاكاة الطاقة يعطي أيضاً  .ىالطبيعية للمبن
حوالي ( الجزء األكبر يتضح من هذا الشكل أن االنتقال الحراري عبر الجدران والسقف يمثل. )16(ين بالشكل مب

 .من االحمال الحرارية )% 60
زيادة المقاومة الحرارية للجدران تطبيقية من شأنها  حلول إلىالوصول كان الهدف من هذه الدراسة هو  ولذلك  

 واألسقفزيادة المقاومة الحرارية الكلية للجدران  محاولة إلىوبالتالي اتجهنا خفض تلك القيمة والسقف ومن ثم 
 .عن طريق تطبيق طبقات تكسية ذات مقاومة حرارية عالية

 

 

 

 

 

 

 )الحالة المرجعية(للنموذج السكني  على مدار عام كاملاالستهالك الشهري للطاقة الكهربائية : 14شكل 
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 )الحالة المرجعية( السنوي للطاقة الكهربائية  للنموذج السكني االستهالكإجمالي : 15شكل 

 

 

 

 

 

 نتائج توزيع االحمال داخل النموذج السكني : 16شكل 

 تأثير استخدام المونة النانوأسمنتية علي كفاءة الطاقة •
ذا تم استبدال إفي المقاومة الحرارية لكل من الجدران والسقف في حالة ما  الزيادة تبرز 6،7ول رقم االجد  

في هذه  بالمونة النانوأسمنتية التي قمنا بتحضيرها المستخدمة في تكسية الجدران المونة االسمنتية التقليدية
هذه النتائج،  إلى بالنظر. سم7من هذه المادة بسمك  ميول/كما تم فرض تغطية السقف بطبقة حماية. الدراسة

م بشكل وهذا بدوره يساه. الترتيب ىعل% 190و% 66والسقف بنحو لحوائط نه تم زيادة المقاومة الحرارية لأنجد 
تم محاكاة  .حمال الحرارية داخل المبني ومن ثم خفض استهالك طاقة التبريدكبير في الحد من زيادة األ

متوسط االستهالك ) 17(االستهالك في هذه الحالة أي بعد فرض تطبيق تلك البدائل العملية، حيث يبين الشكل 
 .مدار العامى علالشهري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجدران والسقف
النوافذ٥۹%

۱٥%

التهوية الطبيعية
۲۱%

أخري
٥%
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 المعرضة في حالة تطبيق المونة النانوأسمنتيةالخواص الفيزيوحرارية للجدران  :6جدول 

 

 أسمنتية الخواص الفيزيوحرارية للسقف المعرض في حالة تطبيق المونة النانو: 7جدول 

 أسمنتية النانو وذج السكني في حالة تطبيق المونةللنم على مدار عام كاملاالستهالك الشهري للطاقة الكهربائية :  17شكل 

 

 

 

 السمك الطبقات

)سم(   

 الكثافة

)3م/كجم(  

 التوصيلية الحرارية

)كلفن.م/وات(  

 االنتقالية الحرارية الكلية

)كلفن.  2م/ وات(  

 المقاومة الكلية

)وات/ كلفن.  2م(  

 مونة نانو أسمنتية عازلة

)تكسية خارجية(  
2 575 0.12 

 0.93 1800 25 طوب أسمنتي    0.78 1.28

 مونة نانو أسمنتية عازلة

)تكسية داخلية(  
2 575 0.12 

 السمك الطبقات

)سم(   

 الكثافة

)3م/كجم(  

 التوصيلية الحرارية

)كلفن.م/وات(  

 االنتقالية الحرارية الكلية

)كلفن.  2م/ وات(  

 المقاومة الكلية

)وات/ كلفن.  2م(  

 مونة نانو أسمنتية عازلة

)طبقة ميول خارجية(  
7 575 0.12 

 2.3 2300 20 خرسانة مسلحة 0.90 1.11

 0.4 1000 2 بياض داخلي
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 أسمنتية االستهالك السنوي للطاقة الكهربية السكني في حالة تطبيق المونة النانو إجمالي :18شكل 

ذا إ% 34ي بنحو أ 26353 إلىاض استهالك طاقة التبريد ليصل ، نالحظ انخف) 18(كما تبين من الشكل   
 ىيعز  .وتعود بالنفع على االقتصاد القومي للمملكةصلية، وهذه النسبة تعتبر جيدة جدًا ما قورنت بالحالة األ

 جي للحالةللغالف الخار  واالنعكاسيةالزيادة في كل من المقاومة الحرارية  ىإلانخفاض االستهالك بهذا القدر 
العمل على تقليل .  تكييف الهواءحمال الحرارية الداخلية وبالتالي خفض فترات عمل أنظمة الدراسية وانخفاض األ

في  يضاً الحرارية لواجهات المبنى يساهم أ األحمال الحرارية داخل الفراغات المعمارية عن طريق تحسين الخواص
خفض التكلفة األولية الالزمة لتركيب أنظمة تكييف الهواء بالمباني وذلك من خالل االعتماد على أجهزة أقل قدرة 

 .مما يبرز الفوائد االقتصادية الستخدام مواد البناء العازلة للحرارة 
 

 الخالصة

حرارية  توصيليةخفيفة الوزن تتميز ب سمنتيةأمونة نانو  إنتاجتم  ،التطبيقية في هذه الدراسة العملية •

ن أكما  ،نعكاسية لإلشعاع الشمسيمع زيادة كبيرة في اال مقاومة حرارية عاليةمنخفضة جدًا أو 

 .للبناء اشتراطات المواصفات القياسية الدولية تفوقالخواص الميكانيكية لها 

مواد محلية منخفضة التكاليف ومتاحة بشكل كبير بالمملكة العربية  يالمواد التي تم استعمالها ه جميع •

 .السعودية

أن معامل التوصيل  كما )3م/كجم 575( تتميز تلك المونة بأنها خفيفة الوزن ألن كثافتها منخفضة •

 .يقارب المواد العازلة للحرارة )كلفن.م/وات 0.12( الحراري لها

 %.80حوالي  إلىلتصل بذلك % 33 بنسبة لإلشعاع الشمسينعكاسية االتم زيادة  •

، وجد أن في المباني  بغرض تحسين كفاءة الطاقةاستخدام المونة النانوأسمنتية تم دراسة تطبيقات  •

داخل خفض استهالك الكهرباء  إلىيؤدي استخدام تلك المادة المركبة في تكسية الغالف الخارجي 

 %.34بنحو بالمملكة لمباني السكنية ا
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ثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير القائم على الحكمة في تحسين استراتيجيات المواجهة لحّل المشكالت الضاغطة لدى أ

 طالب الجامعة

The Effect of a Training Program for the Development of Thinking based on Wisdom in 
Improving Coping Strategies to Solve Stressful Problems for the University Students 

 عالء الدين عبد الحميد أيوب. د * 
 

 ملخص
هدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج تدريبي لتنمية التفكير 
القائم على الحكمة وقياس أثره في تحسين استراتيجيات المواجهة 
لحّل المشكالت الضاغطة لدى طالب جامعة الملك فيصل 

) 81(وقد تكّونت عينة البحث من . بالمملكة العربية السعودية
للمجموعة التجريبية،  38(تّم تقسيمهم إلى مجموعتين  –طالبًا 

من طالب السنة التحضيرية  -)للمجموعة الضابطة 43و
بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وهم الطالب 
الذين يمثلون اإلرباعي األدنى وفقًا لدرجاتهم على مقياس 

قام الباحث . استراتيجيات المواجهة لحّل المشكالت الضاغطة
لتفكير القائم على الحكمة، وتطبيقه لمدة بإعداد برنامج لتنمية ا

وقد تّم تطبيق مقياس استراتيجيات المواجهة في . عشرة أسابيع
وأظهرت نتائج تحليل التباين . بداية البرنامج وبعد نهايته

وجود فروق دالة إحصائيًا بين  ANCOVAالمصاحب 
متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد 

منطقيًا، أسلوب /حّل المشكلة عقالنياً (يات المواجهة استراتيج
التجّنب، التوّجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب االندفاع 

والدرجة الكلية بعد ) والالمباالة، التوّجه االيجابي نحو المشكلة
 . ضبط القياس القبلي لصالح المجموعة التجريبية

 
 
 
 
 
النفسي بالدورة ربوي البحث الفائز بالمركز األول في المجال الت[

  ]لجائزة راشد بن حميد التاسعة والعشرين
 جامعة الملك فيصل –المركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع *

 * Dr. Alaa Eldin A. Ayoub 
 

Abstract 
 

The current research aimed at developing a 
training program for the development of 
thinking based on wisdom and measuring its 
effect on improving coping strategies to solve 
stressful problems for Students of King Faisal 
University, Saudi Arabia. The participants 
consisted of (81) students divided into two 
groups (38 for the experimental group, and 43 
for the control group) – students of the first 
level at King Faisal university, Saudi Arabia. 
The sample represented the low quarter 
according to their scores on the scale of 
coping strategies to solve the stressful 
problems. The researcher prepared a program 
for the development of thinking based on 
wisdom and administered it for ten weeks. A 
scale of coping strategies was applied at the 
beginning of the program and after its end. 
The results of ANCOVAs revealed that there 
were statistically significant differences 
between the experimental and control groups 
on the dimensions of coping strategies 
(rational problem solving, avoidance style, 
negative problem orientation, 
impulsivity/carelessness style, and positive 
problem orientation), and the total score in 
favor of the experimental group.  
 
 
 
 
 
 
 
*The National Research Center for Giftedness 
and Creativity – King Faisal University  - KSA 
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للمجموعات المرتبطة وجود " ت"كما أظهرت نتائج اختبار 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات التطبيق القبلي 
لتجريبية على أبعاد استراتيجيات والبعدي للمجموعة 

في حين . المواجهة والدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي
أنه لم يكن هناك فروق بين متوسطي درجات التطبيق 
القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على أبعاد استراتيجيات 

وقد ّتمت مناقشة النتائج وتقديم . المواجهة والدرجة الكلية
 .رتبطة بنتائج البحث ومجاالتهبعض التوصيات الم
الحكمة، التفكير القائم على الحكمة، : الكلمات المفتاحية

 .استراتيجيات المواجهة، حّل المشكالت الضاغطة
 

 
The results of t-test for paired sample 
revealed that there were statistically 
significant differences between the mean 
scores of the pre and post administration 
of the experimental group on the 
dimensions of coping strategies and the 
total score in favor of the post 
administration. While, there were no 
differences between the mean scores of the 
pre and post administration of the control 
group on the dimensions of coping and the 
total score. Some recommendations related 
to the findings of the research areas are 
suggested. 
Key Words: Wisdom, thinking based on 
wisdom, coping strategies, solving 
stressful problems 
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 مقدمة       

والثقافية والقيمية،  يزخر العصر الحالي بالصراعات والتناقضات والمشكالت، وتتسارع فيه التغييرات التكنولوجية    
الزيود، (وتزداد مطالب الحياة مما ينتج عنه مواقف ضاغطة ومصادر للتوتر وعدم اليقين، وعوامل للخطر والتهديد 

قادرين على التعامل مع المشكالت الصعبة والتحديات يتطلب أفرادًا  بالمشكالتهذا العصر المليء .  )*( )2011
 .واتخاذ القرارات الصائبةالمشكالت للتعامل مع  (*) والمحيرة، وتوظيف التفكير القائم على الحكمة

نموذج يقوم على افتراض أن حل  )2( (D'Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares, 2002)قدم وفي هذا الصدد     
، وأسلوب Problem Orientationالتوجه نحو المشكلة : المشكلة يتحدد بشكل كبير من خالل عمليتين رئيسيتين هما

-Cognitiveفالتوجه نحو المشكلة يمثل العملية المعرفية الوجدانية . Problem Solving Styleحل المشكلة 
Emotion Process  بينما يمثل أسلوب حل المشكلة األنشطة . ة الدافعية األولية لحل المشكلةفالوظي تمثلالتي

تلك ، و التي يقوم بها الفرد لمحاولة فهم المشكلة Cognitive and Behavioral Activitiesالمعرفية والسلوكية 
 .المشكلةالفعالة للتعامل مع  Coping Strategiesاستراتيجيات المواجهة العمليتان تشكالن ما يسمى ب

مراحل، ففي بداية األمر كان ينظر إلى استراتيجيات المواجهة كرد فعل  فهوم استراتيجيات المواجهة بثالثوقد مر م     
وتستخدم فيه االستراتيجية في مواجهة الضغوط بعد وقوعها، ثم انتقل التركيز على استراتيجيات المواجهة من طريقة رد 

ن جودة الحياة، التي يمكن أن تخفف مستويات الضغوط وتحسّ و فرد للتحكم في األحداث الفعل إلى الجهد الذي يبذله ال
قبل وقوع الضغوط  تطبيقهاوحديثًا فإن استراتيجيات المواجهة تمثل الطرق واألساليب للتعامل مع المشكالت والتي يتم 

(Taylor, Kemeny, Reed, Bower & Gruenewald, 2000) )3( . ّل مهم كِ شْ معرفة أبعاد الموقف المُ  أنّ  وال شك
الذي يحمل في طياته بعدًا زمنيًا  Managingبل من أجل التعامل لدرجة التحكم  اإليجابيةليس فقط من أجل المواجهة 

 .أطول ونتائج أكثر دوامًا من حيث التأثير على الصحة النفسية والسلوكية للفرد

إلى درجات  الطالبن نمو استراتيجيات المواجهة لدى الباحثين أ معظم يتشاركهاالتي المسلمات األساسية  إحدىإن     
 االستراتيجياتأكثر قدرة على التعامل بفاعلية في حل المشكالت مقارنة باآلخرين الذين ليست لديهم تلك  همعالية يجعل

(Cartwright, 2008) )4(.  تحرر مصادر التي  الوجدانية السلوكيةالمعرفية فاستراتيجيات المواجهة تمثل العمليات
التأمل واالستبصار أكثر قدرة على تجعلهم و  للتكيف مع المواقف الجديدة، لدى الطالب والوجدانية المعالجة العقلية

 والطرق لبناء المعرفة التى يحتاجونها لحل المشكالت اليوميةاألساليب اختيار والمعرفة بالذات الداخلية والبيئة الخارجية و 
 )5( (Kish & Sheehan, 1997  ) ; )6(  (Liu, Tein & Zhao,2004) 

تعد أحد أشكال األداء النموذجي للفرد، والتي تتضمن االستبصار  ن الحكمةفإ )7((Sternberg, 2007)لـ  ووفقاً      
وقد عدت الحكمة من أغلى ما  .والمعرفة بالذات والعالم المحيط به، وٕاصدار أحكام صائبة في مسائل الحياة الصعبة

يمكن أن يمتلكه اإلنسان، إذ هي عنوان لرجاحة العقل ونضج التجربة، وقد دعا النبي صلى اهللا عليه وسلم البن عباس 
 ]. رواه البخاري" [علمه الحكمةاللهم : "بها فقال) رضي اهللا عنهما(

 ليعبر عن التفكير الحكيم او التفكير القائم على الحكمة" الحكمة"اصطلح الباحث علة استخدام مفهوم  (*)
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وأنزل اهللا عليك الكتاب " قال تعالى :اقترن ذكر الحكمة بالقرآن الكريم في أكثر من موضع في كتاب اهللا عز وجل فقد بل
يهم فلقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث "، ]113:  النساء[" ظيماعليك ع وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اهللا الحكمةو 

 رسوًال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 

بل جعل اهللا عز وجل الحكمة من أعظم النعم . ] 164:  آل عمران["  ضالل مبين فيوٕان كانوا من قبل ل الحكمةالكتاب و 
 .]269: البقرة ["  فقد أوتي خيرًا كثيرًا وما يذكر إال أولو األلباب الحكمةمن يشاء ومن يؤت  الحكمةيؤتي : "حيث قال

يمتد  (Ardelt, 2004)(8)التربوية متغير مركب متعدد األبعاد النفسية و  في العلوم Wisdomويعد مفهوم الحكمة     
تأثيره إلى مختلف مناشط الحياة، وعبر السنوات القليلة الماضية اقترح الباحثون العديد من النماذج والنظريات التي حاولت 

 فهناك العديد من النماذج التي وضعت عن الحكمة . تفسير هذا المفهوم من خالل رؤى متباينة
 (9-8) (Ardelt, 1997, 2004);(10)( Baltes & Smith, 2008);(11)(Brown, 2002);  

(12)(Brown & Greene, 2006); (13)(Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009)  والتي تمثل معظمها
محاوالت لفهم الجوانب المعرفية والوجدانية واالجتماعية واألخالقية والقيمية التي يتصف بها الفرد الذي يتسم بسلوك 

 ,Sternberg)(14) ;(Sternberg, Jarvin, & Grigorenko, 2009)(13)وتشير الدراسات والبحوث  .الحكمة
Reznitskaya, & Jarvin, 2007)  أن الحكمة تتطلب إدراك الفرد بأن امتالك المعرفة ليس كاف، بل عليه أن إلى

كل من القدرة وهذا يشير إلى أن الفرد يجب أن يكون لديه  .؟يدرك أيضًا كيف ومتى يكون استخدام هذه المعرفة ضرورياً 
للظروف المحيطة بالمشكلة أو الموقف،  Personal Insightsوالرؤى الشخصية  Cognitive Capacityالمعرفية 

 تشكيل المستقبل  فيودمج المعرفة السابقة بالحالية، وفهم كيف يمكن أن يكون لتطبيق هذه المعرفة تأثيرات 
(15)(Parisi et al., 2009). 

 أنّ يرى بعض الباحثين األحكام المتروية، استراتيجيات المواجهة و المفاهيم التي تمزج بين الحكمة و وفي إطار هذه        
 على افتراض أن القرار األمثل يمكن الوصول إليه من خالل نوع من التفكير المنطقي الحكيم  أساساً يقوم  حل المشكلة

(16-17)(Miller & Byrnes, 1997, 2001; (18)(Sternberg, 2004) . أظهرت أدبيات ونتائج الدراسات كما
 عمليات واستراتيجياتأن  )19((Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009)(13) ;(Paul, 1990)والبحوث  

مع القضايا والمشكالت المعقدة في الحياة اليومية تتطور لدى الفرد من خالل المشاركة بفعالية التفكير الالزمة للتجاوب 
وقد جاء البحث الحالي منسجمًا مع الحراك العلمي الحديث، وما  .التفكير القائم على الحكمة لديه في أنشطة تنمي

أظهرته أدبيات ونتائج الدراسات والبحوث في مجالي الحكمة وحل المشكالت، ومستجيبًا الحتياجات الجامعات والمجتمع 
 .الطالب استراتيجيات المواجهة للتغلب على المشكالت الحياتية الضاغطة بإكسابللعناية 

 Aim of the Studyهدف البحث 
البحث الحالي إلى إعداد برنامج لتنمية التفكير القائم على الحكمة، وقياس أثره في تحسين استراتيجيات  يهدف       

ة من طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل المواجهة للتعامل وحل المشكالت الحياتية الضاغطة لدي عين
 .البرنامجوالمشاركين في 

 
 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search�
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search�
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search�
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search�
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search�
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search�
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 Statement of the Problemمشكلة البحث 
تجتهد المجتمعات والمؤسسات التربوية والتعليمية حتى تثبت نفسها وتجد لها مكانًا في العالم المليء بالتناقضات        

إذ أن . (National Research Council, 2002)(20)التي تتطلب اتخاذ قرارات حكيمة  والمشكالت والتحديات
ات التي ينبغي استظهارها، المنافسة في القرن الحادي والعشرين لن تكون باكتساب كميات هائلة من الحقائق والمعلوم

للتغلب على مشكالت  استنتاج األفكارالمنطقية والعقلية واإلبداعية في إنتاج و  والطرق كون باكتساب األساليبوٕانما ت
ه من لذا فإن. (Sternberg, Jarven & Grigorenko, 2009)(13) ;(Sternberg, 2001)(21) الحياة الضاغطة

مساعدة الطالب على اكتساب أدواتها وصناعتها  بلهدف الجامعات ليس تقديم المعرفة فحسب،  المفترض أن يكون
إمكاناتهم العقلية لمواجهة المواقف المختلفة في الحياة والتعامل وتطوير وٕاعادة تشكيلها أيضًا من خالل استخدام قدراتهم 

 .مستقبليوبفكر معها بإيجابية 
 ;(Gilhooly,Gilhooly,Phillips,Harvey,Brady & Hanlon, 2007)(22)  وفي هذا الصدد أشارت نتائج عدد من الدراسات    

(23)(Hawkins,Sofronoff & Sheffield,2009);(24)(Morera,Maydeu-Olivares,Nygrem,White,Fernandez & 

Skewes,2006); (25)(Siu & Shek, 2005)  أن إلى النكا يأجريت في الواليات المتحدة األمريكية، وبريطانيا، وسير
المعارف الكافية التي  امتالكهممن  على الرغممن حل المشكالت التي عرضت عليهم  االطالب لم يتمكنو من % 75

قائمة وهي دراسة  (Littleton, Horsley, John & Nelson, 2007)(26)لكل من وفي دراسة نوعية . يتطلبها الحل
أجريت على نتائج بعض البحوث والدراسات التي تناولت طرق وأساليب  Meta-Analysisعلى أسلوب التحليل البعدي 

لماذا لم يتمكن الطالب من حل المشكالت؟، وبعد تفحص : على التساؤل التالي لإلجابةحل المشكلة لدى طالب الجامعة 
 ود بالدرجة األولىالطالب ال تع أن الصعوبات التي تعترضمل المرتبطة بها تبين تحليل إجابات الطالب ودراسة العواو 

تباعهم طرق لمشكلة واأبعاد االسلبية نحو المشكلة، وعدم فهمهم  الطالب توجهات، وٕانما تعود إلى للمعارف افتقارهمإلى 
 )28()2001إبراهيم، ( )27()2010أيوب، والجغيمان،(بعض الدراسات العلمية  وفي البيئة العربية أشارت .غير مالئمة للحل

 واألساليبالطالب الطرق  وٕاكسابإلى وجود فجوة في التعليم الجامعي العربي في العناية بمهارات التفكير بصفة عامة 
كما تفتقر الممارسات الفعلية ألعضاء هيئة التدريس . لمشكالت واتخاذ القرار بصفة خاصةالالزمة للتصدي لمهارات وال

التطبيق، والتحليل، : سبيل المثال ىعل(شجعة لمهارات التفكير العليا بوية مفي بعض الجامعات العربية إلى توفير بيئة تر 
والتفكير اإلبداعي ومهارات اتخاذ القرار والتدريب على استخدام المعرفة وتوظيفها ) والتركيب، والتقويم، حل المشكالت

 .(29))2010النبهاني، ( ؛(27))2010أيوب، والجغيمان، (؛ )28()2001إبراهيم، (
أحد الوسائل المهمة في بناء أجيال قادرة على التعامل مع تعد  وتحسينها استراتيجيات المواجهةبتنمية إن العناية وأخيرًا ف  

المعاصرة وقيادة مجتمعاتها للمنافسة العالمية في ضوء معايير أخالقية تأخذ في االعتبار المصلحة والمشكالت التحديات 
وقد أشارت الدراسات العلمية في مجال علم . Sternberg, 2007((7)(على حٍد سواء الفردية والمجتمعية واإلنسانية 

إلى أنه باإلمكان مساعدة الطالب على توظيف  (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000)(30)النفس اإليجابي 
دم اإلنسانية بعيدًا عن إمكاناتهم العقلية للوصول إلى مستوى الحكمة للتعامل بإيجابية مع التحديات المعاصرة بما يخ

 . األنانية الشخصية أو اإلقليمية وهو ما يحقق النجاح الحقيقي
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 :وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة هذا البحث في اإلجابة عن األسئلة التالية

مواجهة الاستراتيجيات أبعاد درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  متوسطيهل توجد فروق بين  .1
 االندفاع، التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب منطقيًا، أسلوب التجنب/حل المشكلة عقالنياً ( ل المشكالتحل

في التطبيق البعدي بعد عزل أثر القياس القبلي وأخذ  والدرجة الكلية) يجابي نحو المشكلةالتوجه اإل ،والالمباالة
 درجات القياسين القبلي والبعدي معًا في االعتبار من خالل المتوسطات المعدلة؟

استراتيجيات أبعاد  درجات المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي في متوسطيهل توجد فروق بين  .2
منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب /النياً حل المشكلة عق( حل المشكالتلمواجهة ال

 ؟ والدرجة الكلية ) يجابي نحو المشكلةالتوجه اإل ،والالمباالة االندفاع
استراتيجيات  أبعاد درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في متوسطيهل توجد فروق بين  .3

منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب /المشكلة عقالنياً حل ( حل المشكالتلمواجهة ال
 ؟ والدرجة الكلية)  يجابي نحو المشكلةالتوجه اإل ،والالمباالة االندفاع

 Hypothesis of the Study فروض البحث
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في أبعاد استراتيجيات  متوسطيتوجد فروق دالة إحصائيًا بين  .1

منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب /حل المشكلة عقالنياً ( حل المشكالتلمواجهة ال
ل أثر القياس بعد عز  -والدرجة الكلية في التطبيق البعدي ) يجابي نحو المشكلةوالالمباالة، التوجه اإل االندفاع

 .لصالح المجموعة التجريبية - القبلي
درجات المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد  متوسطيال توجد فروق دالة إحصائيًا بين  .2

منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو /حل المشكلة عقالنياً ( حل المشكالتلمواجهة الاستراتيجيات 
 . والدرجة الكلية) يجابي نحو المشكلةوالالمباالة، التوجه اإل االندفاع المشكلة، أسلوب

درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد  متوسطيتوجد فروق دالة إحصائيًا بين  .3
منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو /حل المشكلة عقالنياً ( حل المشكالتلمواجهة الاستراتيجيات 

 . لتطبيق البعديوالدرجة الكلية لصالح ا) يجابي نحو المشكلةوالالمباالة، التوجه اإل االندفاعالمشكلة، أسلوب 

 Significance of the Studyأهمية البحث 
 :يمكن تلخيص أهمية البحث فيما يلي        

 ؤثر في سلوكيات الطالب في المواقف التعليمية متعدد األبعاد ي اً متغير  تعد الحكمة .1
(13)(Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009) . وعلـى حـد علـم الباحـث فـي الدراسـة الحاليـة، ال توجـد

الدراسة الحالية إلقاء الضوء على هذا  تحاولدراسات عربية اهتمت بدراسة التفكير القائم على الحكمة، ومن هنا 
يــة تفكيــر الطــالب ممــا قـد يســاعد فــي تفسـير كيف المعرفيـة الوجدانيــة المفهـوم مــن خــالل عالقتـه بــبعض المتغيــرات

 . خاصة في المواقف التي تتطلب التحدي وبذل الجهد واتخاذ القرارات الحكيمة وطريقة تصرفاتهم،
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لمية مفيدة حول طبيعة استراتيجيات المواجهة، والتفكير القائم على تقدم نتائج البحث الحالي معلومات ع .2
الحكمة، وأساليب حل المشكالت لدى طالب الجامعة كفئة مهمة ينبغي رعايتها واالستثمار فيها، مما قد يساعد 

 . اأعمق لتنمية قدراتهم في رؤية القضايا والمشكالت من زوايا مختلفة واتخاذ قرارات سليمة نحوه في فهمٍ 
من خالل مساعدة صانعي  وذلك قد تسهم نتائج هذا البحث في إحداث نقلة نوعية في مخرجات الميدان التربوي .3

القدرة على التعلم مدى الحياة، القرار في تطوير المناهج واستراتيجيات التدريس الجامعي بما يعزز لدى الطالب 
، والقدرة على اكتساب الكفاءات المحورية الالزمة والقدرة على التعامل مع المتناقضات والتحديات والمشكالت

 .التخاذ القرارات الصحيحة
تزويد الميدان التربوي والنفسي بنموذج لبرنامج قائم على الحكمة، مما قد يسهم في إجراء المزيد من البحوث  .4

 .الجوانب المعرفية واالجتماعية والوجدانية األخرى فيلدراسة أثره 
تقليدية، حيث يعد مقياس استراتيجيات يقدم البحث الحالي فتحًا جديدًا الستخدام مقاييس جديدة تأخذ أبعادًا غير  .5

لفحص الجوانب المعرفية  تنحوالمواجهة لحل المشكالت الضاغطة من المقاييس واالختبارات الحديثة التي 
 .والوجدانية والسلوكية لدى الطالب

 Definition of Termsمصطلحات البحث 
 The Programالبرنامج 

الحكمة لدى تنمية التفكير القائم على يعرف إجرائيًا بأنه اإلطار العام المنظم لعمليات التعلم والمناشط الهادفة إلى      
تضم األهداف، والمحتوى،  )جلسات 10(مقسمة إلى جلسات ) وحدات 9(مل مجموعة من الوحدات طالب الجامعة، ويش

 .التنفيذالتقويم و  وآليةواألنشطة، وأساليب التدريس، 
 Wisdomالحكمة 

على الحكم الجيد على األمور الجوهرية  اً خالصة المعرفة الخبراتية بالحقائق مما يجعل الفرد قادر  إلىالحكمة  تشير     
إلى كل ما يشير التفكير القائم على الحكمة كما  .)10((Baltes & Smith, 2008: 58)في الحياة التي يحيط بها الشك 

ويحدد . )13((Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009)في الحياة  يؤدي إلى تحسين إدراك الفرد لما يالئمه
بأنه فهم الفرد العميق لذاته ولآلخرين واالستخدام النشط للمعرفة، والقدرة على التعلم من األفكار والبيئة، مع حدة  إجرائياً 
 . Judgment، والقدرة على إصدار األحكام Insight، والبصيرة Perspicacityالذهن 

 Coping Strategiesاستراتيجيات المواجهة 
لى العملية المعرفية الوجدانية التي يحاول الفرد من خاللها اكتشاف طرق وأساليب استراتيجيات المواجهة إ تشير     

وتحدد إجرائيًا من خالل . (Siu & Shek, 2005)(25)فعالة للتعامل مع المشكالت اليومية التي يواجهها في حياته 
المرتفعة على أبعاد المقياس إلى الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس استراتيجيات المواجهة، وتشير الدرجة 

 . من استراتيجيات المواجهة من استراتيجيات المواجهة، وتشير الدرجة المنخفضة إلى مستوى متدنٍ  مستوى عالٍ 
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 Daily-Life Stressful Problems مشكالت الحياة اليومية الضاغطة
سلسلة المواقف واألحداث الخارجية التي يواجهها الفرد نتيجة تعامله إجرائيًا بأنها  مشكالت الحياة اليومية الضاغطة تحدد 

لتلك المواقف واألحداث لتجنب اآلثار النفسية  مواجهتهمع متطلبات البيئة المحيطة به، وتفرض عليه سرعة التوافق في 
 .واالجتماعية السلبية، والوصول إلى تحقيق التوافق مع البيئة المحيطة به

 

 Delimitations of the Studyالبحث  حدود
 :يتحدد البحث الحالي بالحدود اآلتية       
 .الباحثالحكمة الذي أعده  التفكير القائم علىبرنامج  .1
 .استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت الضاغطةمقياس  .2
 .السعوديةجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السنة التحضيرية بطالب  .3
 Review of Literatureأدبيات البحث والدراسات السابقة  .4

 التفكير القائم على الحكمة
األسئلة التمهيدية التي يتناولها البحث التجريبي في مجال يعد هذا السؤال أحد هل الحكمة مكون منفصل عن الذكاء؟   

إلى الحكمة على أنها مكون منفصل  ينظرون فالبحث التجريبي في مجال الحكمة ُيعنى بمعرفة ما إذا كان األفراد. الحكمة
وقد أشارت معظم البيانات التي تم التوصل إليها من خالل استطالعات الرأي . عن القدرات األخرى مثل الذكاء أم ال

والمقابالت الشخصية إلى أن األفراد ينظرون إلى الحكمة كمكون منفصل، يتداخل مع الذكاء، لكنه يختلف عنه 
(Holliday & Chandler, 1986; Sternberg; 2003))31( . وقد أكدت ذلك دراسة 

(Sternberg, Reznitskaya & Jarvin, 2007))14(  أن الذكاء واإلبداع ُيعنيان بالجوانب المعرفية حيث أوضحت
باإلضافة إلى التوجه في المقام األول بينما تهتم الحكمة بالجوانب المعرفية والوجدانية والمنظور الشامل للمعرفة ) الذهنية(

 .وااللتزام األخالقي فيها
ومنذ أن تم التوصل إلى الطبيعة المتفردة لهذا المكون، عمل العلماء على دراسة وتطوير أدوات لقياس الحكمة ومراحل   

والذي  Model of Wisdom Developmentنموذجًا لتطور الحكمة  )32( (Brown, 2004)فقد قدم . نموها وتطورها
وعلى الرغم من أن . طارًا وصفيًا للحكمة وكيفية تنميتها لدى الطالب، والعوامل والمقومات التي تيسر ذلك التطوريعد إ

هذا النموذج ينطوي تحت مجال التربية والتعليم، إال أنه يمكن تطبيقه على أفراد من داخل أو خارج النظام التعليمي 
 مل ستة أبعاد تتداخل مع بعضها البعضير نموذج براون إلى أن الحكمة تشويش. التقليدي

(32-11)(Brown, 2002,2004);(33)(Greene & Brown, 2009) هي : 
إلى إدراك الفرد لميوله واهتماماته الشخصية ونقاط القوة والضعف  وتشير: Self-Knowledgeالمعرفة الذاتية  .1

لديه، وما يتبناه من قيم، وتتمثل المعرفة الذاتية في قدرة الفرد على اإلبقاء على الجوهر الحقيقي لشخصيته في 
 . القات الفرد مع اآلخرين وأهدافهالمواقف المختلفة، كما تتمثل في الرضا الداخلي عن ع

لى تفهم الفرد لألفراد المختلفين في المواقف والسياقات وتشير إ Understanding of Others: رينفهم اآلخ .2
، والقدرة على )اآلخرين معالتحلي باللطف والتعاطف : على سبيل المثال(المختلفة، واالهتمام بمعرفة اآلخرين 
لفرد من أن يقنع اآلخرين كما يتمثل في امتالك مهارات اتصال تمكن ا. التعاون معهم وتقديم المساعدة لهم

  .بأفكاره
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ويشير إلى معرفة الفرد أن هناك العديد من الطرق للنظر إلى المسألة الواحدة  :Judgmentإصدار األحكام  .3
وجهات النظر المتعددة، في الماضي  بعين االعتبار، وأن الفرد عليه أن يأخذ خاصة عند اتخاذ القرارات المهمة

قدرة على اإلدراك والتمييز ما يصدره من أحكام، كما يتضمن الفيوالحاضر، باإلضافة إلى خلفية الفرد التي تؤثر 
 . بدقة

األفراد وعالمهم، باإلضافة وتتضمن إدراك الفرد للعالقات المتداخلة بين : Life Knowledgeالمعرفة الحياتية  .4
إدراك إلى القدرة على تدبر المعاني واألسئلة العميقة في الحياة، فالمعرفة الحياتية تتمثل في قدرة الفرد على 

  . األمور الجوهرية في الحياة
فاعلية وتشير إلى قدرة الفرد على أداء أدواره المتعددة ومسؤولياته اليومية ب Life Skills: المهارات الحياتية .5

والتحلي بالكفاءة في النواحي العملية، كما تتمثل في القدرة على فهم األنظمة المختلفة وتوقع المشكالت وامتالك 
  . مل مع المواقف الحياتية المتعددةاألدوات واالستراتيجيات التي تستخدم في التعا

بما يمتلكه من معرفة واالهتمام عدم اكتفاء الفرد إلى ويشير  Willingness to Learn:االستعداد للتعلم  .6
 .والسعي الدائم لتعلم المزيد عن العالم

أنواع من  ةيرتبط التفكير القائم على الحكمة بثالث )13((Sternberg, Jarven & Grigorenko, 2009)وفقًا لـ و     
التفكير و ، Dialogical Thinkingالتفكير القائم على الحوارو ، Reflective Thinkingالتفكير التأملي : التفكير هي

قيام الطالب بالتفكير التأملي يتضمن تفكيرهم في كيفية توظيف قدراتهم وهذا بالتركيز ف. Dialectical Thinkingالجدلي
وفي إمكان التفكير التأملي أن يعزز  ،ما وراء المعرفية لديهم التي تتمثل في وعيهم بأفكارهم ومعتقداتهمالعلى المهارات 

مراقبة مدى نجاح هذه  إلىإيجاد إستراتيجية يتبعها، كما يحتاج  إلىاإلنسان يحتاج عند حل المشكلة  ألنكير الحكيم التف
ويعد . أو إيجاد إستراتيجيات أخرى تكون أكثر مناسبة لمتطلبات الموقف الذي يمر به ،اإلستراتيجية وتعديلها إذا لم تنجح

التفكير الجدلي المنطقي أحد أفضل الطرق إلثارة عقول األفراد، وتحدي معتقداتهم السابقة، وتعزيز التفكير المتفتح 
Open-mindedness  اء بهم إلى رارات من خالل االرتقحل المشكلة وفي الحكم واتخاذ القفي لديهم، وتأجيل التسرع

لمناقشة وجهات النظر المتعارضة التخاذ موقف أو قرار محدد مع تقديم وشرح األسباب حول  أعلى المراحل الذهنية
إلى أن التفكير الجدلي في المعرفة المعاصرة يحدد  )35((Wong, 2006)ويشير . )34((Paul, 1993)أفضل البدائل 

وعندما ينخرط الطالب في التفكير القائم على الحوار فإنهم يأخذون في اعتبارهم األطر  .نطقيكشكل وصيغة للبرهان الم
وقد يتضح لهم  موقف،الفكرية ووجهات النظر المختلفة للوصول الى أفضل حل يصلح لجميع األطراف المشاركين في ال

وذلك بعد انقضاء  الخاطئالحقيقة الخيار  على المدى الطويل أن ما اعتبروه الحل المناسب للمشكلة في البداية هو في
 .يرون تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفردفترة من الزمن أو عندما 

 & Sternberg, Jarvin)(13) ;(Greene & Brown, 2009)(33)الدراسات والبحوث  بعضوقد أشارت      

Grigorenko,2009)   لهم فرص التعلم من الحياة  الطالب عندما ُتهّيأواكتسابها عند إلى أن الحكمة يمكن تنميتها
Learning from lifeلهم فرص تطبيق ما تعلموه من دروس داخل أو خارج الفصل المدرسي أو الجامعة  ، وعندما ُتهّيأ

إلى أن األفراد صغار  )10((Baltes & Smith, 2008)وفي عالقة الحكمة بالعمر الزمني أشارت دراسة . في حياتهم
أبدوا أداء فقد  كبر سناً ، أما األ)المألوفة بالنسبة إليهم(هم حكيمًا في المجاالت التي يمتلكون خبرة فيها ان أداؤ السن ك

ولكن هذا ال يعني أن العمر بمفرده يعد مؤشرًا صادقًا عن . حكيمًا في المجاالت المألوفة وغير المألوفة على حد سواء
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مستوى الحكمة؛ فمهارات إصدار الحكم الجيد والمعرفة الدالة على الحكمة تنبع من الخبرات التي يمتلكها الفرد في 
 " براون"كما أكدت الدراسات المتتابعة لـ .والمهنية وأيضًا التاريخية واالجتماعيةالنواحي المعرفية والنفسية 

(32,11)(Brown, 2002, 2004); (12)(Brown & Greene, 2006)  وجود ثالثة عوامل أساسية تؤثر في تطور على
، والتفاعل مع Experiences، والخبرات Orientation to learningالتوجه نحو التعلم : الحكمة لدى الطالب هي

ما  دث داخل بيئة ما، حيث يدفع سياق أو موقفكلها تح ةهذه العوامل الثالثو . Interaction with othersاآلخرين 
وبشكل عام، فالتفكير  .للتوجه نحو التعلم ويقدم لهم الخبرات الالزمة واألفراد الذين يتفاعل معهم داخل هذا السياق الفرد

الحكيم أو التفكير القائم على الحكمة ليس مجموعة من القواعد والخيارات التي يمليها المعلم على الطالب، ولكنه أسلوب 
لتشجيع الطالب على مهارات التفكير  إتباعهاوالطريقة المثلى التي من الممكن . في التفكير على الطالب أن يتبنوه ويتقنوه

لحكمة ال تتم من خالل إخبار الطالب بمعلومات عن الحكمة، بل من خالل مساعدتهم على االنخراط النشط القائم على ا
 .اتخاذ القرار الحكيم وحل المشكالت وعمليةفي مهارات التفكير 

 حل المشكلة واتخاذ القرار
ن في نفس تين ومتكاملتيين مرتبطعمليت Decision Makingواتخاذ القرار  Problem Solvingيعد حل المشكلة      

بديلة  اً هناك طرقأن  الوقت، فحل المشكلة يتضمن بعض عناصر اتخاذ القرار، ومن ذلك تقرير ما إذا كان الحل مقبوًال أم
ينبغي  في اتخاذ القرارو المشكلة يكون التركيز على إنتاج البدائل الممكنة، ه من خالل حّل كما أن للبحث عن حل آخر،

وهذا يعني أن اتخاذ القرار والمهام التي . (Morera et al., 2006)(24) الفرد االختيار من بين البدائل المطروحة على
 .القرار يمكن اعتبارها أحد أشكال المشكلة والمكونات الرئيسة والمهمة للتوصل إلى حل فعال للمشكلة اتخاذيتطلبها 

 مختلف في األساسية المهارات من حل المشكلة مهاراتعلى أن  (McGinnis & Goldstein, 2003)(36)ويؤكد     
وتستلزم عملية حل . االجتماعية البيئة في المتغيرات أهم ومن ملحة ضرورة أصبحت حيث الحياة المعاصرة، مجاالت

التقويم التجريبي يتأمل ففي . (Maker & Nielson, 1995)(37) المشكلة تقويمًا تجريبيًا، وتقويمًا منطقيًا وأحكامًا متروية
وفي . الفرد الحلول الممكنة من وجهات نظر متنوعة، ثم يختبر كل الحدود والعقبات التي يمكن أن تؤثر في تنفيذ الحل

التقويم المنطقي يحدد الفرد األهداف واألفعال الرئيسة المرتبطة بالمشكلة أو الموقف، ويختار أفضل البدائل الممكنة، ويقيم 
ديل في ضوء معايير وأهداف وخطوات منطقية ضرورية للتنفيذ، ثم يتنبأ الفرد بالنتائج النهائية في ضوء تلك كل حل أو ب

وفي هذه العملية يأخذ الفرد في اعتباره الظروف  ،القيود والظروف، يتلو ذلك إصدار األحكام في ضوء المعلومات المتاحة
ره بأفضل الوسائل لتحقيق أهداف الفرد أو الجماعة، وعند التوصل إلى ثم يتخذ قرا ،والتفضيالت والقيم المرتبطة بالموقف

 .أهداف واعتبارات أخالقية وقيمية حكم يقدم الفرد األسباب التي تبرر قراره اعتمادًا على
 عد إحدى العمليات األساسية في التعليم والتعلم ذاتيووفقًا ألدبيات البحث والدراسات والبحوث فإن حل المشكالت     

 دراسة  وقد أشارت. (Sternberg, 2004)(18)الطبيعة المركبة بين الجوانب الذهنية والمعرفية والوجدانية 
 (38)(Hatala & Case,2000) في الخياراتإلى أن عملية حل المشكالت تتضمن الوصول إلى قرار بعد تفكير متأٍن 

والبدائل والنتائج المحتملة والمرتبطة بحل المشكلة، إضافة إلى األخذ بعين االعتبار القيم الشخصية التي يؤمن بها القائم 
 & Sanz de Acedo Lizarraga,San de Acedo Baquedano,Soria Oliver)(39)وقد توصلت دراسة . بحل المشكلة

Closas,2009)  الخصائص المرتبطة بالمهمة  وهيإلى وجود ثالثة عوامل رئيسة تؤثر في حل المشكالت واتخاذ القرار
وهذا  .أو الموقف، والخصائص المرتبطة بالفرد، والخصائص المرتبطة بالسياق البيئي واالجتماعي للمهمة أو المشكلة
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والمشكالت التي يتعرض لها في حياته، وممارسة مهارات الكافي ألبعاد الموقف و التحليل الدقيق ب يتطلب من الفرد القيام
لمواجهة المشكالت والتغلب على الضغوط ومستويات التفكير المختلفة على المستويين المعرفي والوجداني في محاولة 

 Hawkins)(23) ,ويرى كل من .لكي يحافظ على مستوى مناسب للقيام بأدواره االجتماعيةبنجاح والتكيف مع مخرجاتها 
Sofronoff & Sheffield, 2009); (40)(Thunholm, 2009)  دورًا مهمًا في درجة يؤدي الشخصي إدراك الفرد أن

تؤثر في نوعية االستجابة لهذه  حداث، كما أن سمات الفرد وخصائصهفي المواقف واألمواجهة العبء الواقع عليه 
-D'Zurilla, Nezu & Maydeu)(41) (Cram,Gosper,Hedberg &Dick2011)(42)كل من ويضيف  .األحداث

Olivares,2004)  
التكيف العام  بعض استراتيجيات اكتسابأن االستجابة ألحداث ومشكالت الحياة اليومية الضاغطة تتم من خالل 

General Adaptation Strategies المواجهة  كاستراتيجياتCoping Strategies. 
 استراتيجيات المواجهة

مجموعة من الطرق واألساليب التكيفية أنها باستراتيجيات المواجهة المناقشات في أدبيات التربية وعلم النفس  تحدد     
طبيعة والمتعلمة والتي تتطلب بذل الجهد في حل المشكلة التي تواجه الفرد، ومحاولة كفها أو قمعها بما يتالءم مع 

اإليجابية في مقابل أو  Approach Copingقدامية جهة اإلمثيرات الحياة الضاغطة، وهي ما تعرف بأساليب الموا
 ,Martin, Kliegel, Rott)(43) أو السلبية Avoidance Coping) أساليب التجنب(حجامية أساليب المواجهة اإل

Poon & Johnson, 2008); (44)(Connor-Smith & Flachsbart, 2007) .مجموعة من  :قدام هيفأساليب اإل
، في حين أن عليهاالستراتيجيات التي يوظفها الفرد في مواجهة الحدث أو المشكلة الضاغطة وتجاوز آثارها السلبية 

حجام عن التفكير في الحدث أو يجيات التي يوظفها الفرد في اإلمجموعة من االسترات :حجام أو التجنب هيأساليب اإل
 .ن المثيرات التي تحدثها مشكالت الحياة اليومية، والبعد عأو تجنبها المشكلة الضاغطة

 وبعد مراجعة أدبيات البحث في مجال استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت والتغلب على الضغوط الناتجة عنها،       
فقد أكد مارتن وآخرون . توجد بعض الدراسات التي حاولت تحديد أساليب وطرق حل المشكالت والتكيف معها

(45)(Martin, Rott, Kerns, Poon & Johnson, 2000)  على أسلوبين من أساليب المواجهة لحل المشكالت
 :والضغوط هما

وتتمثل في ردود انفعالية في  Emotional Coping Strategiesستراتيجيات االنفعالية في المواجهة اال •
 .لقلق واليأسمثل الغضب والتوتر واالنزعاج واوالمشكالت مواجهة المواقف الضاغطة 

وتتمثل في إعادة تفسير الموقف  Cognitive Coping Strategiesستراتيجيات المعرفية في المواجهة اال •
 .والتحليل المنطقي والنشاط العقلي وتقويمه المشكل

يات المواجهة لحل استراتيجيات من استراتيج ثالث توجدبأنه  )43((Martin et al., 2008) من وأضاف كل    
 :الحياة اليومية هي مشكالت

يجابية المرنة التي يتسم بها الفرد في قدرته على يس السمات الشخصية اإلقدامية واإليجابي ويقالتفاعل اإل .1
فالفرد ذو التعامل مع مجموعة المصادر الداخلية أو الخارجية الضاغطة التي يتعرض لها في حياته اليومية، 

لديه القدرة على السيطرة على تلك المصادر دون إحداث أية آثار سلبية جسمية أو نفسية في  التفاعل اإليجابي
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مواجهته لتلك المشكالت اليومية، ويسعى إلى تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي في مواجهته  خاللاستجاباته 
  .لتلك المشكالت

يتسم بالتفاعل السلبي في استجاباته عندما  حجامية للفرد الذيويقيس السمات الشخصية اإل: التفاعل السلبي .2
في حجام المعرفي عن التفكير الواقعي والمنطقي ته اليومية، فهذا الفرد يتسم باإليواجه أي موقف مشكل في حيا

أثناء مواجهته ألحداث الحياة اليومية، ويقبل الموقف االستسالمي في تعامله مع تلك األحداث، ويبحث عن 
عن تلك األحداث، ويحصل على مصادر التوافق النفسي واالجتماعي بعيدًا عن األزمات أنشطة بديلة تبعده 

  .التي تفرزها مشكالت الحياة اليومية الضاغطة
مشكلة في حياته اليومية، وتتوقف هذه  يةوتقيس التصرفات السلوكية للفرد عند مواجهته أل :التصرفات السلبية .3

للسلوك، ومهارته في تحمل أحداث ومشكالت الحياة اليومية، وعلى التصرفات على قدراته، وٕاطاره المرجعي 
ية اإلقدامية أو التكيف واألساليبللوسائل  استخدامهنمط شخصيته عند معالجته ألية أزمة يواجهها، وفي طريقة 

 .لتلك المشكالت، وتجاوز آثارها السلبية الجسمية والنفسية حجامية للتصدياإل

 & Hawkins,Sofronoff)(23);(D'Zurilla,Nezu&Maydeu-Olivares,2002)(2)كل من  يرىكما      

Sheffield,2009) ;(24)(Morera et al., 2006) مكونات تمثل  ةبثالثتتحدد  الضاغطةفعالية حل المشكالت  أن
 :هيو استراتيجيات المواجهة والتكيف لحل المشكالت 

مجموعة من  وهوسمى التوجه نحو المشكلة ي الذيو General Motivational component  مكون الدافعية العام : أوالً 
وحلها، السابقة مع المشكالت  خبرة الفرد إلىاالستجابات المعرفية الوجدانية الثابتة نسبيًا والتي تستند في المقام األول 

  :، والتي تنقسم إلى مكونين فرعيين هماةالحالية والمستقبلي في حل المشكالت الفرددافعية  فيوأثر تلك الخبرة 

مجموعة اإلعزاءات : وهوللتوجه نحو المشكلة  Cognitive Subcomponentالمكون الفرعي المعرفي  .أ 
Attribution والتقييمات ،Appraisalsكل تلك االستجابات . ، والتوقعات، وااللتزامات المتعلقة بالمشكلة وحلها

  .حساسية الفرد للمشكلة وٕادراكاته للتحديات والتهديدات المرتبطة بالمشكلة فيوكبير  ية لها تأثير رئيسالمعرف
عاالت مجموعة االنف: وهوللتوجه نحو المشكلة  Affective Subcomponentالمكون الفرعي الوجداني  .ب 

، أو )ئابالقلق، الغضب، واالكت :مثل(االنفعاالت يمكن أن تكون سلبية هذه  –المرتبطة بالمشكالت وحلها 
 .وفعالية واستعداد الفرد لحل المشكلة - )األمل، والحماس :مثل(إيجابية 

معرفية  مهاراتوتتكون من أربع  Rational Problem solving Skillsمنطقيًا / مهارات حل المشكلة عقالنيًا : ثانياً 
 :متطلبة لعملية حل المشكالت هي

  .حديد المشكلة وصياغتهات .1
 .تحديد األهداف .2
 .توليد الحلول البديلة .3
 .تطبيق وتنفيذ الحل والتحقق من صحته، تلك المهارات اساسية في عملية توليد وأداء حل فعال للمشكلة .4



 13  المجلد الرابع عشر ، العدد األول مجلة عجمان للدراسات والبحوث ،
 

و التجنب لحل أاالقتراب ويكشف عن ميل الفرد إلى لحل المشكالت  Behavioral Styleاألسلوب السلوكي : ثالثاً 
وأسلوب  ويمثل كل من أسلوب التجنب. في حل المشكلة اً مندفع وأ الٍ عن كون الفرد غير مهتم وغير مبالمشكلة، أو 

 .  في حل المشكلة سلبيين ينسلوكي اتجاهينوالالمباالة / االندفاع 

العديد من المتغيرات  في -وبشكل كبير  -وقد أظهرت نتائج البحوث والدراسات أن استراتيجيات المواجهة تؤثر     
قد إلى أن استخدام استراتيجيات المواجهة  )46((Ben-Zur, 2002)فقد توصلت دراسة . المعرفية واالجتماعية والسلوكية

وفي عالقة  .الذات لدى الطالب في مواجهة الضغوط والقدرة على حل المشكالتوتقدير في زيادة فعالية  أسهم
إلى أن التعامل  )47((Mayer, Salovey & Caruso, 2000)أشارت دراسة  ،الوجدانياستراتيجيات المواجهة بالذكاء 

الفعال لمواجهة المشكالت والتغلب على القيود هو أساس السعادة الوجدانية، وأن األفراد األذكياء وجدانيًا يتعاملون مع 
 ،ويقيمونها حاالتهم الوجدانية مواجهة المشكالت والضغوط بنجاح أكثر من غيرهم، وذلك بسبب أنهم يدركون بدقة

 ,.Pau et al)(48)أجرى كل من قد و  .ويديرون حاالتهم المزاجية بفاعلية ،انفعاالتهميعبرون عن  ىويعرفون كيف ومت
دراسة بهدف التعرف على طبيعة العالقة بين استراتيجيات المواجهة والذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة،  (2007

 ،يجابية للمواقف والمشكالتإلى تجنب المواجهة اإل ؤونني يلجأن الطالب منخفضو الذكاء الوجداشارت النتائج إلى فأ
يجابية للمواقف ن السلوك التوكيدي في المواجهة اإلويعززون الخبرات السلبية، بينما مرتفعو الذكاء الوجداني يسلكو 

معرفة مدى إسهام أبعاد الذكاء في  التي هدفت إلى )49()2005، الشناوي، و خليل(كما أشارت دراسة كل من . والمشكالت
واستراتيجيات إيجابية دالة إحصائيًا بين أبعاد الذكاء الوجداني  ارتباطاتالمواجهة، إلى وجود  باستراتيجياتالتنبؤ 

 .يجابية، وارتباطات سالبة دالة إحصائيًا مع استراتيجيات المواجهة السلبيةالمواجهة اإل

أن  )50((Legault, Anawati & Flynn, 2006)دراسة أظهرت اتيجيات المواجهة بالتوافق النفسي في عالقة استر و     
التوافق وأشار الدليل التجريبي إلى أن  .سالبة بالتوافق النفسي ارتباطيهاستراتيجيات المواجهة التجنبية ترتبط بعالقة 

م الذي يركز على الخصائص ذلك العل ،Positive Psychologyيجابي ي يمثل محور اهتمام علم النفس اإلالنفس
 يجابية الفريدة، فكلما كان الفرد أكثر توافقًا كلما كان أكثر إيجابية في التعامل مع المشكالت الحياتية والتعليميةاإل

(43)(Martin et al., 2008) . إلى أن استراتيجيات  (51))2010، سالم، رمضان، وصميدة( كل من توصلت دراسةكما
 في%) 12.9(المواجهة تعد منبئًا جيدًا بالتوافق النفسي، حيث أسهمت استراتيجيات المواجهة القائمة على المشكلة بنسبة 

ذات الطبيعة السلوكية كاستراتيجية االستراتيجيات وخصوصًا تلك  اإليجابيةللتوافق النفسي في صورته  التباين الكلي
في حين أن استراتيجيات المواجهة  .واستراتيجية البحث عن المعلومات استراتيجية التركيز على الحل،المواجهة النشطة، و 

، أصبح وبشكل عام .يجابيةلكلي للتوافق النفسي في صورته اإلفي التباين ا%) 2.3(القائمة على االنفعال تسهم بنسبة 
فراد في مواجهة أحداث ومشكالت األسيلجأ إليها غالبية  من الضرورة محاولة البحث عن تلك الخيارات االستراتيجية التي

الحياة اليومية الضاغطة، وكذلك محاولة تعرف العوامل التي تعمل على دعم االستراتيجيات األكثر تناسب معها، والتي 
 .ن تؤدي إلى نتائج إيجابيةأيمكن 
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 Proceduresالبحث إجراءات 
 Methodologyمنهج البحث 

 –تجريبية (تصميم المجموعتين و  ،Quasi Experimentalشبه التجريبي الالبحث الحالي المنهج  اسُتخدم في    
ويمثل البرنامج الذي تم إعداده لتنمية . Two group pretest-posttest designذو القياس القبلي والبعدي ) ضابطة

التفكير القائم على الحكمة المتغير المستقل، وقد تم تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
وتمثل استراتيجيات المواجهة . ، ولمدة عشرة أسابيع)مدة الجلسة ساعتان(م بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا 2011/2012

الجلسة (القبلي في الجلسة األولى  وتم إجراء التطبيق. ت الضاغطة المتغيرات التابعة في الدراسة الحاليةلحل المشكال
 .للبرنامج، أما التطبيق البعدي فقد تم في الجلسة الختامية للبرنامج) التمهيدية

 مجتمع البحث
 . م2011/2012طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل في الفصل الدراسي األول      

 Participantsعينة البحث 
من طالب السنة ) للضابطة 43للتجريبية، و 38( موزعين على مجموعتينطالبًا ) 81(تكونت عينة البحث من     

وقد تم اختيار عينة البحث وفقًا ). 1.50(سنة بانحراف معياري ) 18(التحضيرية بجامعة الملك فيصل، متوسط أعمارهم 
 :للمراحل التالية

طالبًا من ) 345(تم تطبيق مقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت الضاغطة على عينة عشوائية بلغت  •
 .طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل

تم ترتيب استجابات الطالب على مقياس استراتيجيات المواجهة من األعلى إلى األدنى واختيار الطالب الذين  •
وفقًا لدرجاتهم على المقياس ليمثلوا الفئة ذات المستوى المنخفض في امتالكهم يمثلون اإلرباعي األدنى 

لحاجتها  ؛طالبًا، وقد تم اختيار هذه الفئة) 86(الستراتيجيات المواجهة للتعامل مع المشكالت وبلغ عددهم 
 . لتنمية تلك االستراتيجيات أكثر من غيرها من الفئات

 )ضابطة 43تجريبية، و 43(ية إلى مجموعتين تم تقسيم عينة الطالب بطريقة عشوائ •
من طالب المجموعة التجريبية، وبلغت عينة الطالب الذين شاركوا في  طالباناعتذر عن حضور البرنامج  •

، وفي التطبيق )من طالب المجموعة الضابطة 43من طالب المجموعة التجريبية، و 41(التطبيق القبلي 
نظرًا للغياب  كما تم استبعاد طالبين لم يكمل المقاييس، موعة التجريبيةالبعدي هناك طالب واحد من طالب المج

) 43(في حين أنه تم التطبيق البعدي على . طالباً ) 38(جلسات البرنامج لتصبح العينة التجريبية  عنالمتكرر 
 .والجدير بالذكر أن جميع الطالب شاركوا بشكل تطوعي في البرنامج. للمجموعة الضابطة اً طالب

  Instrumentsأدوات البحث 
 Coping Strategies Scaleمقياس استراتيجيات المواجهة 

 )25((Siu & Shek, 2005)استخدم الباحث في البحث الحالي مقياس استراتيجيات المواجهة الذي طوره كل من     
 & D'Zurilla, Nezu)(2)مفردة تم تطويرها من مقياس سابق لكل من ) 25(وهو استبانة تقرير ذاتي تتكون من 

Maydeu-Olivares, 2002) الفعالة الستجابات الفرد المعرفية  واألساليب، وتهدف لقياس الطرقCognitive ،
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يتكون المقياس من و . الضاغطة اليوميةو  المشكالت الحياتيةلحل  Behavioural، والسلوكية Affectiveوالوجدانية 
 : خمسة أبعاد هي

ويقيس درجة العقالنية،  Rational Problem Solving (RPS)منطقيًا / عقالنيًا  حل المشكلة :البعد األول
 .ستراتيجيات الفعالة لحل المشكلةواال للمبادئوالتأني، والمنهجية المتبعة، والتطبيق الماهر 

ويقيس العيوب في التعامل مع المشكلة كالتسويف، والسلبية،  Avoidance Style (AS)أسلوب التجنب  :البعد الثاني
 .  في حل المشكلة اآلخرينعلى  واالعتمادوالتقاعس والكسل، 

ويقيس جوانب الخلل  Negative Problem Orientation (NPO)التوجه السلبي نحو المشكلة  :البعد الثالث
ؤية المشكلة على أنها تهديد، والتشاؤم حول قدرة الفرد على حل الوظيفي المعرفي والوجداني التي تتضمن الميل العام لر 

 .المشكلة، واإلحباط والغضب عند مواجهة المشكلة

ويقيس أنماط القصور  Impulsivity/Carelessness Style (ICS)الالمباالة /االندفاعأسلوب  :البعد الرابع
 .مدروسة، والمتسرعة، وغير المكتملةوالنقص في حل المشكلة كالحلول الهزيلة، والمندفعة، وغير ال

ويقيس الجوانب البنائية  Positive Problem Orientation (PPO)التوجه اإليجابي نحو المشكلة  :البعد الخامس
الفرد بقدرته  واعتقاد، والتفاؤل بأن المشكلة يمكن حلها، في حل المشكلة والتي تتضمن الميل العام لتقدير المشكلة كتحدٍ 

 .الفرد لحل المشكلة واستعدادعلى حل المشكلة بنجاح، 

إلى أن هذا المقياس يتمتع بمواصفات سيكومترية جيدة على مستوى  (Siu & Shek, 2005)(25)وتشير دراسة     
 أسلوب التجنبلبعد  0.88نطقيًا، ولبعد حل المشكلة م 0.72معامل ثبات ألفا (البناء العاملي وعلى مستوى المفردات 

لبعد التوجه اإليجابي  0.65والالمباالة، و  االندفاعلبعد أسلوب  0.78لبعد التوجه السلبي نحو المشكلة، و  0.80و  
أحد البدائل الخمسة  باختيارأسلوب ليكارت وذلك  باستخدامويحدد الطالب استجابته على مفردات المقياس ). نحو المشكلة

، ال أوافق بدرجة )درجات 3(، إلى حد ما )درجات 4(، أوافق بدرجة كبيرة )درجات 5(جدًا  أوافق بدرجة كبيرة: التالية
قام الباحث قد تنقسم المفردات إلى مفردات إيجابية وسلبية و و ). درجة واحدة(، ال أوافق على اإلطالق )درجة 2(كبيرة 

من استخدام استراتيجيات  اس إلى مستوى عالٍ بعكس درجات المفردات السلبية لتشير الدرجة المرتفعة على مفردات المقي
قام الباحث كما  .واجهة لحل المشكالتمن استخدام استراتيجيات الم والدرجة المنخفضة إلى مستوى متدنٍ ، المواجهة

(محكمين ةبترجمة المقياس وتنقيحه بعد عرضه على خمس
0F

جامعة جازان، والمركز الوطني ألبحاث و من جامعة حلوان،  )∗
وللتأكد من صدق وثبات المقياس تم تطبيقه على . واإلبداع في جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعوديةالموهبة 

 .طالبًا من طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل) 235(عينة تكونت من 
وللتحقق من صدق البناء العاملي للمقياس تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي باستخدام طريقة المكونات األساسية      

Principal Components  لـHotling حيث تم التدوير المتعامد بطريقة ،Varimax  من أجل الحصول على العوامل
                                                           

عصام الطيب أستاذ . كلية التربية بجامعة حلوان ، د –حسنين الكامل أستاذ علم النفس التربوي . د.أ: يتقدم الباحث يالشكر والتقدير لكل من )∗(
سليم المصمودي استاذ مساعد علم . إمام مصطفى سيد استاذ علم النفس التربوي، د. د.كلية التربية بجامعة جازان، أ -مشارك علم النفس التربوي

 السعودية -جامعة الملك فيصل  -بحاث الموهبة واالبداعماثيو بيركي أستاذ مساعد اللغة االنجليزية بالمركطز الوطني أل. النفس المعرفي، د
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وقد تم انتقاء المفردات ذات التشبعات التي تزيد على . تدويرهمن خالل اختيار المفردات األكثر تشبعًا لكل عامل بعد 
. وتصنيفها على العامل الذي كان تشبعها عليه أكبر، حيث وجد أن بعض المفردات تشبعت على أكثر من عامل) 0.4(

 .نتائج التحليل العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت) 1(ويوضح جدول 

مفردة كان تشبعها أقل من ) 2(مفردة مع حذف ) 23(لعاملي عن خمس عوامل تشبعت عليهم أسفر التحليل ا    
مفردات ) 6(حل المشكلة منطقيًا : ، وقد تشبع على العامل األول%)72.11(وبلغت قيمة التباين الكلي لهم ). 0.3(

: لكلي، وتشبع على العامل الثانيمن التباين ا%) 17.51(، وفسر نسبة )4.20(وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل 
من التباين الكلي، %) 17.27(، وفسر نسبة )4.15(مفردات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل ) 5(أسلوب التجنب 

، %)3.88(مفردات وبلغت قيمة الجذر الكامن لهذا العامل ) 5(التوجه السلبي نحو المشكلة : وتشبع على العامل الثالث
مفردات وبلغت ) 4(الالمباالة / أسلوب االندفاع: من التباين الكلي، وتشبع على العامل الرابع%) 16.16(وفسر نسبة 

: من التباين الكلي، وتشبع على العامل الخامس%) 11.63(، وفسر نسبة )2.79(قيمة الجذر الكامن لهذا العامل 
من %) 9.54(، وفسر نسبة )2.29(من لهذا العامل مفردات وبلغت قيمة الجذر الكا) 3(التوجه اإليجابي نحو المشكلة 

 التباين الكلي

 نتائج التحليل العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة: 1جدول 

 المفردات م

حل 
 المشكلة
 /عقالنياً 
 منطقياً 

أسلوب 
 التجنب

التوجه 
السلبي 
نحو 
 المشكلة

أسلوب 
/ اإلندفاع
 الالمباالة

التوجه 
اإليجابي 

نحو 
 المشكلة

     0.819 وضع الهدف في االعتبار عند حل المشكلة 19
     0.761 تحليل أبعاد المشكلة وتحديد العقبات 1
     0.733 التفكير في حلول مختلفة لحل المشكلة 5

     0.714 استخدم أسلوب منهجي لمقارنة البدائل 21
     0.613 أقوم بالوزن والمقارنة بين النتائج المترتبة على كل اختيار 2

     0.553 أثناء حل المشكلةفي تقييم التقدم المرحلي  22
    0.774  تأجيل محاولة حل المشكلة ألطول فترة ممكنة 12
    0.769  قضاء المزيد من الوقت متجنبًا حل المشكلة 18
    0.738  تجنب التفكير في المشكلة 3

    0.710  بتفكيري بعيدًا لتجنب التعامل مع المشكلة االنتقال 16
    0.700  تأجيل حل المشكلة إلى فوات اآلوان 23
   0.768   أشعر بالخوف عند وجود مشكلة تحتاج إلى حل 11
   0.690   أصبح مكتئبًا ومتصلبًا عند مواجهة مشكلة 8
   0.673   عند اتخاذ قرارات مهمة والترددأشعر بالعصبية  4

   0.627   حل المشكلةأو إذا حاولت شعر باإلحباط إذا فشلت أ 13
   0.591   المشكلة الصعبة تجعلني في حالة من االنزعاج واالستياء 7
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  0.810    ال أستغرق وقتًا طويًال في النظر إلى إيجابيات وسلبيات االختيارات 15
  0.809    أتفاعل مع أول فكرة جيدة تتبادر إلى الذهن 10
  0.608    فكرة جيدة تتبادر إلى الذهن لأو  اعتمد 17
  0.533    في تقييم جميع النتائج بعناية اً خذ وقتآال  20
 0.680     ال أتخلى عن محاولة حل المشكلة إذا ما فشلت المحاولة األولى 14
 0.565     أتعامل مع المشكلة في أسرع وقت ممكن 6
 0.436     مشكلة ةالممكن حل أيعتقد أنه من ا 9
 2.29 2.79 3.88 4.15 4.20 الجذر الكامن 
 9.54 11.63 16.16 17.27 17.51 نسبة التباين 
 %72.11 النسبة الكلية 

  

 Confirmatory Factorوللتأكد من تشبع المفردات المفترضة لكل عامل أجرى الباحث التحليل العاملي التوكيدي      
Analysis  باستخدام طريقة االحتمالية القصوىMaximum Likelihood Method  وباستخدام برنامجLISREL 

(Version, 8.8) .أن قيم  وأشارت النتائج إلى. وقد أكد التحليل البناء العاملي الخماسي لمقياس استراتيجيات المواجهة
كما . (P≤0.01)ها دالة إحصائيًا عند مستوى ، وجميع)0.95 – 0.76(معامالت المسار لمفردات المقياس تراوحت بين 

، أي أن (P≤0.001)ومستوى داللة ) 5(بدرجات حرية تساوي ) 8.44(بلغت (χ2) أظهرت النتائج أن قيمة مربع كاي 
كما أن قيم مؤشرات حسن المطابقة . وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات) 1.69(تساوي  (χ2/df)قيمة 

(RMSEA, GFI, AGFI, NFI)  وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وهي تؤكد أيضًا مطابقة النموذج المقترح
 & Jöreskog)(52)مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات ) 2(ويوضح جدول . للبيانات، وأن المقياس صادق عاملياً 

Sörbom, 2006) . البناء العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة) 1(كما يوضح شكل. 
  

 مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات: 2جدول 
 قيمة أفضل مطابقة للمؤشر المدى المثالي للمؤشر القيمة مؤشرات حسن المطابقة

 صفر χ2/df 1.69 0> χ2/df>5مربع كاي 
 صفر 0.08 0>RMSEA>1 (RMSEA)مؤشر جذر مربعات البواقي 

 0.90 0>GFI>1 1 (GFI)مؤشر حسن المطابقة 
 0.87 0>AGFI>1 1 (AGFI)مؤشر حسن المطابقة المصحح 

 0.93 0>NFI>1 1 (NFI)مؤشر المطابقة المعياري 
RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 
GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; NFI: Normed Fit Index 
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 البناء العاملي لمقياس استراتيجيات المواجهة :1شكل 

بالنسبة ) 0.78(وتم حساب معامل الثبات ألبعاد المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات   
لبعد ) 0.76(لسلبي نحو المشكلة، والبعد التوجه ) 0.80(لبعد أسلوب التجنب، و) 0.81(لبعد حل المشكلة منطقيًا، و

وهي للدرجة الكلية على المقياس، ) 0.83(لبعد التوجه اإليجابي نحو المشكلة، و) 0.73(والالمباالة، و االندفاعأسلوب 
 .قيم مقبولة إحصائياً 

 الحكمة برنامج التفكير القائم على
 الهدف العام للبرنامج

القائم على الحكمة لتحسين استراتيجيات المواجهة للتعامل وحل مشكالت الحياة تنمية مهارات واستراتيجيات التفكير     
 .الضاغطة لدى طالب السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل

 أسس بناء البرنامج
 :في ضوء كل من تنمية التفكير القائم على الحكمةلبرنامج  والتطبيقيتم تصميم وبناء اإلطار النظري  

  Brown’s Model of Wisdom Developmentنموذج براون لتطوير الحكمة  •
(32-11)(Brown, 2002, 2004); (12)(Brown & Greene, 2006); (33)(Greene &Brown,2009). 

 ;(Sternberg, Jarvin & Grigorenko,2009)(13)الخطوط اإلرشادية العامة لتعليم وتدريس الحكمة  •
(14)(Sternberg, Reznitskaya & Jarvin, 2007). 

 :وصف البرنامج
التدريب على أنشطة  كل جلسة وحدات موزعة على عشر جلسات، تتضمن تسعيتكون البرنامج التدريبي من      

جلسات، واألهداف الخاصة يوضح عنوان الوحدات وعدد ال) 3(جدول . ينزمن كل جلسة ساعت ويبلغ ومحتوى معين،
 ةبكل وحد
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 وحدات وأهداف البرنامج التدريبي :3 جدول

 الوحدات
عدد 

 الجلسات
 األهداف

تعريف الطالب بأهداف البرنامج ، وطبيعته ومبرراته وكيفية السير في الجلسات وورش  • 1 التعريف بالبرنامج
 .العمل المتعلقة به، مع تحديد المخرجات المتوقعة منه

نظرية حول الحكمة والتفكير القائم على الحكمة وأسسه ومبادئه، تزويد الطالب بخلفية  • 2 اإلطار النظري للبرنامج
 .وطرق تنميته

، والتفكير والتفكير القائم على الحوار ،تزويد الطالب بخلفية نظرية حول التفكير التأملي •
 .تخاذ القراراودور كل منهم في حل المشكلة و  ،يجابيالجدلي اإل

 .يجابية والسلبيةها اإلستراتيجيات المواجهة وأبعادتعريف الطالب با •
 .حث الطالب على التأمل في أبعاد المشكلة • 1 التفكير التأملي

إعطاء فرصة للطالب ليراقبوا ما يمرون به من أحداث ومواقف ضاغطة في حياتهم  •
 .اليومية ويتعرفوا على مدى االرتباط بين قيمهم وأفعالهم

 .مشكالت ضاغطةتشجيع الطالب على استكشاف وصياغة ما يمرون به من  •
 .تعويد الطالب على تقدير قيمة وجهات النظر المتعددة عند اتخاذ القرار • 1 التفكير القائم على الحوار

 التوصل إلى أن الحل األمثل للمشكلة يتم من خالل الموازنة بين البدائل المختلفة للحل •

النظر المختلفة عند اتخاذ القرار وحل  تدريب الطالب على إحداث تكامل بين وجهات • 1 التفكير الجدلي اإليجابي
 .المشكلة

السلوك االيجابي للتعامل 
 مع المشكلة

تدريب الطالب على التغلب على العيوب في التعامل مع المشكلة كالتسويف، والسلبية،  • 1
 .والتقاعس والكسل، واالعتماد على اآلخرين في حل المشكلة

على القصور والنقص في حل المشكلة كالحلول الهزيلة، تدريب الطالب على التغلب  • 1 تحقيق الغايات
 .والمندفعة، وغير المدروسة، والمتسرعة، وغير المكتملة

التفكير المنطقي في مقابل 
 التفكير االنفعالي العاطفي

التفكير الجدلي العقالني في مقابل : مثال(استخدام الطالب االستراتيجيات المتعارضة  • 1
 اتخاذ القرار وحل المشكلة عند) التفكير االنفعالي

 .يناقش الطالب مخاطر االعتماد على العواطف عند اتخاذ قرارات مهمة •

على سبيل (عرض ارشادات للتفكير القائم على الحكمة مع تدعيمها بأمثلة تاريخية ومعاصرة  1 التفكير الحكيم تعزيز
 )المثال

  الحل األمثل لمشكلة ما ليس الذي يعود بالنفع على الفرد الذي يفكر فقط ولكن  •
 .على اآلخرين ايضاً        

االختيار بين المنفعة الوقتية التي تتحقق على المدى القريب وما يتحقق على المدى  •
البعيد، وان يكون السبب وراء االختيار لحل ما من بين مجموعة من الحلول هو تحقيقه 

 .للمصلحة العامة
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 :آلية تنفيذ البرنامج
-De Saa-Perez & Garcia)(53)تم تنفيذ جميع الجلسات ماعدا الجلسة التمهيدية على البناء الذي حدده     

Falcon, 2002) تنشيط المعرفة السابقة وذلك : والذي يتمثل في أن كل جلسة تدريبية تتم على أربع خطوات رئيسة هي
كل جلسة، وتقديم ملخص شامل في نهاية كل جلسة، وتكليف  تتضمنهابطرح أسئلة وتقديم ملخص، وأداء األنشطة التي 

 .الطالب بمهمة تمهيدية للجلسة القادمة

 صدق البرنامج
تم عرض  ،يق األنشطة للهدف العام للبرنامج وأهداف كل وحدةقصدق البناء النظري والعملي ومدى تحللتأكد من  

(خمسة محكمينالبرنامج التدريبي على 
1F

وتم إجراء التعديالت . جامعة حلوان، وجامعة جازان، وجامعة الملك فيصل من) ∗
 .وفقًا التفاق المحكمين وصياغة البرنامج في صورته النهائية

 Data Analysesالمعالجة اإلحصائية 
الحزمة اإلحصائية للعلوم "بإدخال البيانات في برنامج  الباحثعلى أسئلة البحث، والتحقق من الفروض قام  لإلجابة    

 Analysis of) تحليل التغاير(استخدم الباحث تحليل التباين المصاحب  ،SPSS (Version, 16.00)" اإلنسانية
Covariance (ANCOVA)  لقياس الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق

، وذلك بعد التحقق من توافر شروط إجراء تحليل البعدي وذلك بعد األخذ في االعتبار القياس القبلي كمتغير مصاحب
قياس الفروق ل Paired Sample T Testبطة للعينات المرت" ت"م اختبار ااستخدتم و . التباين المصاحب في البيانات

بعد التأكد من  لكل من المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي طالببين متوسطات درجات ال
، Exploratory Factor Analysisتم استخدام التحليل العاملي االستكشافي كما . "ت"الشروط الالزمة الختبار 

للتحقق  LISREL (Version 8.8)برنامج باستخدام  Confirmatory Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي و 
 .  استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت الضاغطةمن الصدق العاملي لمقياس 

 
 :η2م مربع إيتا ، تم حساب حجم األثر باستخدا)البرنامج(وللتأكد من حجم األثر التجريبي للمتغير المستقل      

 = مربع إيتا
 2ت

 )54()2006أبو عالم، (
 درجات الحرية+  2ت

 Resultsالنتائج 
درجات المجموعة التجريبية  متوسطيتوجد فروق دالة إحصائيًا بين " :ينص الفرض األول على :اختبار الفرض األول

منطقيًا، أسلوب التجنب، / حل المشكلة عقالنيًا ( استراتيجيات مواجهة حل المشكالتأبعاد والمجموعة الضابطة في 
والدرجة الكلية في التطبيق ) يجابي نحو المشكلةاالندفاع والالمباالة، التوجه اإلالتوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب 

 ".بعد عزل أثر القياس القبلي لصالح المجموعة التجريبيةالبعدي 

                                                           
�امعة �ازان، ٕامام -عصام الطيب أٔس�تاذ مشارك �مل النفس الرتبوي . �امعة �لوان، د –حس�نني الاكمل اس�تاذ �مل النفس الرتبوي . د.أٔ : يتقدم الباحث �لشكر والتقد�ر للك من ( ∗) 

املركز الوطين ٔ�حباث املوهبة و�بداع، �امعة امل�  –ماثيو برييك اس�تاذ مسا�د اللغة �جنلزيية . املصمودي اس�تاذ �مل النفس املعريف، د سلمي. مصطفى س�يد ٔأس�تاذ �مل النفس الرتبوي، د
 . فيصل



 21  المجلد الرابع عشر ، العدد األول مجلة عجمان للدراسات والبحوث ،
 

 Analysis of Covariance) تحليل التغاير(ليل التباين المصاحب والختبار صحة الفرض األول تم إجراء تح   
(ANCOVA) حصائي باستخدام البرنامج اإلSPSS (Version, 16.00)  لقياس الفروق بين متوسطي درجات

/ عقالنيًا حل المشكلة (المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة 
) يجابي نحو المشكلةالندفاع والالمباالة، والتوجه اإلمنطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب ا

والدرجة الكلية للمقياس، وذلك بعد التحقق من توافر شروط إجراء تحليل التباين المصاحب في البيانات، وحساب 
ب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي على أبعاد المتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طال

استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت والدرجة الكلية للمقياس وذلك بعد األخذ في االعتبار القياس القبلي كمتغير 
والضابطة المتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية ) 4(ويوضح جدول . مصاحب

 . في القياس البعدي
 المتوسطات واألخطاء المعيارية المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس: 4جدول 

 البعدي بعد ضبط القياس القبلي 
 الخطأ المعياري المعدل المتوسط المعدل المجموعة البعد

 0.22 15.23 التجريبية (RPS) منطقياً / عقالنيًا حل المشكلة 
 0.21 13.76 الضابطة

 0.25 13.06 التجريبية (AS) أسلوب التجنب
 0.24 10.78 الضابطة

 0.24 13.58 التجريبية (NPO) التوجه السلبي نحو المشكلة
 0.23 11.42 الضابطة

 0.19 10.86 التجريبية (ICS) الالمباالة/  االندفاعأسلوب 
 0.18 9.47 الضابطة

 0.14 8.78 التجريبية (PPO) اإليجابي نحو المشكلةالتوجه 
 0.13 7.69 الضابطة

 0.59 61.40 التجريبية الدرجة الكلية
 0.55 53.22 الضابطة

       

وجود فرق بين المتوسطات المعدلة لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد ) 4(يتبين من جدول   
إحصائيًا تم استخدام  ةوللتحقق من أن الفروق بين المتوسطات دال. لحل المشكالت والدرجة الكليةاستراتيجيات المواجهة 

نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي  حيوض) 5(وجدول . ANCOVAتحليل التباين المصاحب 
 .لدرجة الكلية بعد ضبط القياس القبليدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة على أبعاد استراتيجيات المواجهة وا
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ريبية والضابطة على أبعاد جنتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين الت: 5جدول
 استراتيجيات المواجهة والدرجة الكلية بعد ضبط التطبيق القبلي

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

 F η2 متوسط المربعات

 حل المشكلة منطقياً 
(RPS) 

  3.758 6.753 1 6.753 المتغير المصاحب 
 0.26 ***26.936 48.408 1 48.408 األثر التجريبي

   1.797 78 140.179 الخطأ
    80 192.247 المجموع المعدل

  ***12.091 29.495 1 29.495 المتغير المصاحب  (AS) أسلوب التجنب
 0.36 ***42.841 104.505 1 104.505 األثر التجريبي

   2.439 78 190.270 الخطأ
    80 332.222 المجموع المعدل

التوجه السلبي نحو 
 (NPO) المشكلة

  ***48.007 105.102 1 105.102 المتغير المصاحب 
 0.35 ***42.287 92.580 1 92.580 األثر التجريبي

   2.189 78 170.766 الخطأ
    80 345.877 المجموع المعدل

/  االندفاعأسلوب 
 (ICS) الالمباالة

  ***46.694 64.444 1 64.444 المتغير المصاحب 
 0.26 ***27.697 38.226 1 38.226 األثر التجريبي

   1.380 78 107.651 الخطأ
    80 196.765 المجموع المعدل

التوجه اإليجابي نحو 
 (PPO) المشكلة

  3.473 2.555 1 2.555 المتغير المصاحب 
 0.29 ***32.538 23.937 1 23.937 األثر التجريبي

   0.736 78 57.383 الخطأ
    80 82.840 المجموع المعدل

  2.433 31.377 1 31.377 المتغير المصاحب  الدرجة الكلية
 0.57 ***101.618 1310.450 1 1310.450 األثر التجريبي

   12.896 78 1005.880 الخطأ
    80 2316.691 المجموع المعدل

η2< 0.01 )  ضعيف( ;  0.01≤ η2< 0.06  )متوسط( ; η2>0.15 )كبير (  (55)Cohen (1988) 
 
 

بين متوسطي درجات المجموعتين  (p≤0.001)عند مستوى أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا ) 5(يتضح من جدول     
، وبعد (F=42.841)، وبعد أسلوب التجنب (F=26.936)بعد حل المشكلة منطقيًا : التجريبية والضابطة على كل من

يجابي نحو إل، وبعد التوجه ا(F=27.697)، وبعد أسلوب االندفاع والالمباالة (F=42.287)التوجه السلبي نحو المشكلة 
وبلغت  .(F=101.618)، والدرجة الكلية على مقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت (F=32.538)المشكلة 

لبعد التوجه السلبي نحو ) 0.35(لبعد أسلوب التجنب، و) 0.36(حل المشكلة منطقيًا، ولبعد ) 0.26(قيمة حجم األثر 
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، كما أشارت النتائج يجابي نحو المشكلةإلالتوجه البعد ) 0.29(، ولبعد أسلوب االندفاع والالمباالة) 0.26(المشكلة، و
وهي قيم جميعها ) 0.57(أن قيمة حجم األثر للدرجة الكلية على مقياس استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت بلغت 

تحسين استراتيجيات  في إيجابيً  اً وبذلك يتحقق الفرض األول، وهذه النتيجة تدل على أن للبرنامج التدريبي أثر  .كبيرة
الندفاع والالمباالة، حل المشكلة منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب ا(جهة لحل المشكالت الموا

 .لدى طالب جامعة الملك فيصل) يجابي نحو المشكلةوالتوجه اإل

موعة الضابطة ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات المج: "ينص الفرض الثاني على :اختبار الفرض الثاني
حل المشكلة منطقيًا، أسلوب التجنب، (القبلي والبعدي في أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت  في التطبيقين

 ". والدرجة الكلية) التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب االندفاع والالمباالة، والتوجه اإليجابي نحو المشكلة

لقياس  Paired Sample t-testللمجموعات المرتبطة " ت"الختبار صحة الفرض الثاني تم استخدام اختبار و     
درجات المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل  متوسطيالفروق بين 
الندفاع والالمباالة، والتوجه حو المشكلة، أسلوب احل المشكلة منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي ن(المشكالت 

جدول  حويوض. في البيانات" ت"والدرجة الكلية، وذلك بعد التحقق من توافر شروط إجراء اختبار ) يجابي نحو المشكلةاإل
 ".ت"نتائج اختبار ) 6(
 

درجات المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد  متوسطيللفروق بين " ت"نتائج اختبار :6جدول 
 استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت والدرجة الكلية

 المتوسط التطبيق البعد
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "ت"قيمة 
الداللة 

 اإلحصائية
 1.44 13.72 قبلي (RPS) حل المشكلة منطقياً 

42 0.31 0.755 
 1.34 13.79 بعدي

 0.221 1.24 42 1.98 10.44 قبلي (AS) أسلوب التجنب
 1.43 10.74 بعدي

 0.445 0.77 42 1.89 11.35 قبلي (NPO) التوجه السلبي نحو المشكلة
 1.71 11.56 بعدي

 0.189 1.34 42 0.23 9.35 قبلي (ICS) الالمباالة/  االندفاعأسلوب 
 0.23 9.60 بعدي

 0.308 1.03 42 1.20 7.47 قبلي (PPO) التوجه اإليجابي نحو المشكلة
 0.83 7.70 بعدي

 0.069 1.87 42 3.08 52.33 قبلي الدرجة الكلية
 3.10 53.33 بعدي
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درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبيقين  متوسطيأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين   
لبعد حل ) 0.31" (ت"القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت والدرجة الكلية، حيث بلغت قيمة 

لبعد أسلوب ) 1.34(لبعد التوجه السلبي نحو المشكلة، و) 0.77(لبعد أسلوب التجنب، و) 1.24(المشكلة منطقيًا، و
للدرجة الكلية على استراتيجيات المواجهة ) 1.87(لبعد التوجه اإليجابي نحو المشكلة، و) 1.03(والالمباالة، و ندفاعاال

لحل المشكالت، وهي قيم جميعها غير دالة إحصائيًا مما يشير إلى عدم وجود تحسن في استراتيجيات المواجهة لحل 
 .موعة الضابطة والتي لم تشارك في البرنامجالمشكالت بين التطبيقين القبلي والبعدي لدى طالب المج

درجات المجموعة التجريبية  متوسطيتوجد فروق دالة إحصائيًا بين " :ينص الفرض الثالث على :اختبار الفرض الثالث
حل المشكلة منطقيًا، أسلوب التجنب، ( حل المشكالتلمواجهة الفي التطبيقين القبلي والبعدي في أبعاد استراتيجيات 

لصالح التطبيق  والدرجة الكلية) يجابي نحو المشكلةالندفاع والالمباالة، والتوجه اإلالتوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب ا
 ".البعدي

لقياس  Paired Sample t-testللمجموعات المرتبطة " ت"الختبار صحة الفرض الثالث تم استخدام اختبار و    
درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل  متوسطيالفروق بين 
الندفاع والالمباالة، والتوجه حل المشكلة منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب ا(المشكالت 

جدول  حويوض. في البيانات" ت"فر شروط إجراء اختبار والدرجة الكلية، وذلك بعد التحقق من توا) يجابي نحو المشكلةاإل
 ".ت"نتائج اختبار ) 7(

 
للفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات " ت"نتائج اختبار :7جدول 

 المواجهة لحل المشكالت والدرجة الكلية

 المتوسط التطبيق البعد
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "ت"قيمة 
η2 

 1.59 13.42 قبلي (RPS) حل المشكلة منطقياً 
37 5.40*** 0.44 

 1.39 15.29 بعدي
 0.47 ***5.71 37 2.13 10.71 قبلي (AS) أسلوب التجنب

 1.90 13.11 بعدي
 0.76 ***10.88 37 1.83 10.87 قبلي (NPO) التوجه السلبي نحو المشكلة

 2.04 13.42 بعدي
 0.63 ***7.92 37 1.67 8.84 قبلي (ICS) الالمباالة/  االندفاعأسلوب 

 1.45 10.71 بعدي
 0.65 ***8.38 37 1.14 7.29 قبلي (PPO) التوجه اإليجابي نحو المشكلة

 0.91 8.76 بعدي
 0.78 ***11.35 37 3.88 51.13 قبلي الدرجة الكلية

 4.14 61.29 بعدي
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بين متوسطات درجات طالب  (p≤0.001)أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى أشارت النتائج    
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت والدرجة الكلية، حيث 

لبعد التوجه السلبي نحو ) 10.88(لبعد أسلوب التجنب، و) 5.71(لبعد حل المشكلة منطقيًا، و) 5.40" (ت"بلغت قيمة 
للدرجة ) 11.35(يجابي نحو المشكلة، ولبعد التوجه اإل) 8.38(مباالة، ولبعد أسلوب االندفاع والال) 7.92(المشكلة، و

لبعد ) 0.47(لبعد حل المشكلة منطقيًا، و) 0.44(وبلغ حجم األثر . الكلية على استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت
لبعد ) 0.65(مباالة، ولبعد أسلوب االندفاع والال) 0.63(لبعد التوجه السلبي نحو المشكلة، و) 0.76(أسلوب التجنب، و

 .وهي قيم جميعها كبيرةللدرجة الكلية، ) 0.78(يجابي نحو المشكلة، و التوجه اإل

على تحسين استراتيجيات  اً إيجابي اً ذه النتيجة تدل على أن للبرنامج التدريبي أثر وبذلك يتحقق الفرض الثالث، وه   
الندفاع والالمباالة، حل المشكلة منطقيًا، أسلوب التجنب، التوجه السلبي نحو المشكلة، أسلوب ا(المواجهة لحل المشكالت 

 .ي البرنامجلدى طالب جامعة الملك فيصل المشاركين ف) يجابي نحو المشكلةوالتوجه اإل

 Discussion المناقشة
هدف البحث الحالي إلى التعرف على التأثير الذي يمكن أن يحدثه برنامج تدريبي لتنمية التفكير القائم على الحكمة     

 .في تحسين استراتيجيات المواجهة لحل المشكالت الحياتية واليومية الضاغطة لدى طالب جامعة الملك فيصل

 منطقياً / حل المشكلة عقالنيًا  فيأثر البرنامج : أوالً 

بعد حل المشكلة  في (p≤0.001)نتائج البحث الحالي عن وجود تأثير دال إحصائيًا للبرنامج عند مستوى  كشفت    
ويمكن . للبرنامج، وأشارت قيمة حجم األثر إلى وجود تأثير كبير منطقيًا لدى الطالب المشاركين في البرنامج/عقالنياً 

 - منطقيًا، والتي تعكس تحسن الطالب في وضع الهدف/تفسير هذه النتيجة في ضوء فقرات بعد حل المشكلة عقالنياً 
في االعتبار، وتحليل األبعاد المختلفة للمشكلة وتحديد العقبات، والتفكير في حلول وبدائل مختلفة للحل،  - لحل المشكلة

بين البدائل، والمقارنة والموازنة بين النتائج المترتبة على كل اختيار، مع تقييم التقدم واستخدام األسلوب المنهجي للمقارنة 
 Perry’sاالفتراضية للنمو االبستمولوجي  "مراحل بيري"نظرية  ترىوفي هذا السياق . حل المشكلة ءأثنافي المرحلي 

Hypothesized of Epistemological Development وجية المرتبطة باألمور المطلقة هي أن المعتقدات االبستمول
 ، أو أن السلوكالمشكلة فعالة لحل طريقة واحدةمعتقدات ال تساعد على التفكير العقالني أو المنطقي، فاالعتقاد بوجود 

شخص إن لم يكن ال، أو أن اً واحد اً الحدث أو السلوك الواحد ال يحقق إال هدفيظهر مع اختالف المواقف، أو أن  نفسه
معنا فهو ضدنا، مثل هذه المعتقدات تنمو مع الفرد وال تساعده على تطوير منظومة متقدمة من التفكير النقدي والعقالني 

وال شك أن التفكير المنغلق له تأثيرات سلبية . )Klein, et al., 2009); (57)(Schommer, 2004()56(المنطقي 
 نجاحة، ولذا فإن تعديل مثل هذه األنماط من التفكير المنغلق يعد يمرحلة الجامعالخطيرة على سلوك الطالب وخاصة في 

 .للبرنامج في تنمية التفكير العقالني لدى الطالب المشاركين في البرنامج

ن التعديل الذي طرأ على حل المشكلة عقالنيًا ومنطقيًا إويمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء أنشطة البرنامج حيث      
يتم من خالل محاضرات أو مجرد إخبار الطالب بمعلومات عن الحل المنطقي للمشكلة بل من خالل مساعدتهم على  لم

تحديد لفأنشطة برنامج التفكير القائم على الحكمة أتاحت الفرصة للطالب  ،االنخراط النشط في عملية حل المشكلة
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والبحث عن المعلومات الناقصة قبل الشروع في اتخاذ  ،والتأكيد على جمع المعلومات الكافية ،األهداف الخاصة بهم
القرار، كما قدمت أنشطة البرنامج للطالب مواقف متعارضة ساعدتهم على تطوير استراتيجيات للتغلب على التردد في 

 . االختيار من بين البدائل المتاحة في واقع يتميز بعدم اليقين

 ,Darling-Hammond)(58)يمكن تفسير النتيجة الحالية في ضوء ما أشارت إليه الدراسات السابقة وكذلك      
Austin, Cheung & Martin, 2008); (59)(Grant, Franklin & Langford, 2002);(60)(Hays et al., 

في  - المعرفة والتفكير التأمليوراء  والمتمثلة في مهارات ما -من أهمية مكونات التفكير القائم على الحكمة  (2002
وضوح الرؤية، وفهم الطريقة التي يعمل بها العقل، وكيف تتولد األفكار، وتمكين الطالب من رسم مخططات واضحة 

مدخل تساؤلي بنائي في اتخاذ القرار وحل  :فالتفكير التأملي هو. لمسارات تفكيرهم وصوًال التخاذ قرارات سليمة
 خاللود إلى بناء المعنى الذي ال يتكون إال من خالل تدريب الطالب على المالحظة المستمرة المشكالت، فهو عملية تق

تحديد األهداف وجمع المعلومات، واالختيار من بين البدائل المتاحة التخاذ القرار الصحيح لحل المشكلة مع توقع أثر 
 .النتائج المترتبة على حل المشكلة

 التجنبأسلوب  فيأثر البرنامج : ثانياً 

بعد أسلوب التجنب  في (p≤0.001)أظهرت نتائج البحث الحالي وجود تأثير دال إحصائيًا للبرنامج عند مستوى     
النتيجة  هذه ويمكن تفسير. للبرنامج، وأشارت قيمة حجم األثر إلى وجود تأثير كبير لدى الطالب المشاركين في البرنامج

أن معظم أفعال  اعتقادالتي تقوم على  (Bandura, 1986)(61)" باندورا"في ضوء أطر النظرية االجتماعية المعرفية لـ 
 ،وهذا يعني أن األفراد يقومون بهذه األفعال لتحصيل مخرجات مرغوبة، أو لتجنب أشياء سيئة ،الفرد موجهة باألهداف

 ،Outcomes Expectationsتحصيلها بتوقعات المخرجات  ىيسعى الفرد إل هذه المخرجات التيويشير بندورا إلى 
هذه التوقعات تعمل كبواعث للسلوك أو األفعال، حيث تقوم بتوجيه اختيارات األفعال وتؤثر في مستوى الجهد المبذول 

لفرد لتحصيلها كبيرة، وكلما كانت القيمة الشخصية للمخرجات التي يسعى ا. واإلصرار الموجه نحو تحقيق هذه المخرجات
، كلما كان )معتقدات الكفاءة الذاتية(واالعتقاد بقدرة الفرد على القيام باألفعال الضرورية لتحصيل هذه المخرجات أكبر 

ولذا فإن مجموع أثر توقعات  ،احتمال القيام بهذه األفعال لتحصيل هذه المخرجات أقوى وكان الجهد المبذول أكبر
 لى المخرجاتدان الفرد بالدافعية الالزمة للقيام باألفعال الضرورية للحصول عالمخرجات والكفاءة يم

                     .(Bandura, 1986)(61)المرغوبة

ووفقًا لذلك يمكن تفسير هذه النتيجة بفعالية أنشطة البرنامج في مساعدة الطالب المشاركين في البرنامج في التغلب    
في حل المشكلة  اآلخرينعلى بعض عيوب التعامل مع المشكلة كالتسويف، والسلبية، والتقاعس والكسل، واالعتماد على 

مشكلة ألطول فترة ممكنة، وقضاء المزيد من الوقت لتجنب التفكير والتي تظهر في سلوكيات مثل تأجيل محاولة حل ال
وفي . التسويف في حل المشكلة حتى فوات أوانهافي حل المشكلة، واالنتقال بالتفكير بعيدًا لتجنب التعامل مع المشكلة، و 

 )62((Legault,Anawati & Flynn,2006)(50) ;(Fabry & Dvorakova,1992)بعض الدراسات  ذكرتهذا الصدد 
يبرهن على مما يؤثر في كفاءة اتخاذ القرار وحل المشكلة، و  ممامستوى القلق  ارتفاعأن فعالية الذات المنخفضة تسبب 

 .ذلك طول الوقت الذي يحتاجه الطالب في حل المشكالت
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 يجابي والتوجه السلبي نحو المشكلةالتوجه اإل فيأثر البرنامج : ثالثاً 

في كل من بعد التوجه  (p≤0.001)أظهرت نتائج البحث الحالي وجود تأثير دال إحصائيًا للبرنامج عند مستوى     
، وأشارت قيمة حجم األثر إلى وجود تأثير يجابي والتوجه السلبي نحو المشكلة لدى الطالب المشاركين في البرنامجاإل

للبرنامج التي أتاحت للطالب فرصًا عديدة لتنمية  التعليميةالنتيجة في ضوء البيئة  هذه ويمكن تفسير. للبرنامجكبير 
كما يمكن . مهارات اتخاذ القرار بشكل يدعم لديهم الدافعية والثقة في قدرتهم على معالجة المعلومات التخاذ قرارات سليمة

االستطالع في التعامل مع األحداث تفسير تلك النتيجة في ضوء أنشطة البرنامج التي شجعت الطالب على حب 
من أسلوب الحياة اليومية ال بد من  ءاً والمشكالت، وتوقع التغير في ظروف تلك المشكالت، والنظر إلى كونها جز 

 . مواجهتها بمثابرة وبصورة إيجابية تفاعلية تتسم بالتفاؤل

 & Siu)(25) ;(Morera et al., 2006)(24) وتتفق نتائج البحث الحالي مع ما أشارت إليه البحوث والدراسات     
Shek, 2005); (40)(Thunholm, 2009) يجابي نحو المشكلة يبذلون جهدًا أكبر من أن األفراد ذوي التوجه اإل

ذوي التوجه السلبي نحو المشكلة، وعندما يحدث الفشل فإنهم يكونون األسرع في استعادة األفراد ويثابرون فترة أطول من 
للمواقف والمشكالت فإنهم يجدون أنفسهم  بينما األفراد األقل تحمالً . وتماسكهم إلعادة المحاولة في إنجاز أهدافهمقواهم 

سلبيين في مواجهة تلك المشكالت، وينظرون إليها كمتغيرات مهددة لكيانهم النفسي واالجتماعي، وتسبب لهم مشاعر 
 .وضوعي والمعرفي لتلك المواقف والمشكالتالتشاؤم والتوتر وتفقدهم القدرة على التقييم الم

 أسلوب اإلندفاع والالمباالة فيأثر البرنامج : رابعاً 

بعد أسلوب  في (p≤0.001)نتائج البحث الحالي عن وجود تأثير دال إحصائيًا للبرنامج عند مستوى  كشفت     
وهذه . للبرنامج، وأشارت قيمة حجم األثر إلى وجود تأثير كبير االندفاع والالمباالة لدى الطالب المشاركين في البرنامج

 :وحلهم لها النتيجة تشير إلى فعالية البرنامج في التغلب على أنماط القصور والنقص والخلل في تناول الطالب للمشكالت
 .كالحلول الهزيلة، والمندفعة، وغير المدروسة، والمتسرعة، وغير المكتملة

لك النتيجة في ضوء أنشطة البرنامج التي أتاحت الفرصة للطالب في تحديد األهداف الخاصة بهم يمكن تفسير تو      
. والتأكيد على جمع المعلومات الكافية والبحث عن المعلومات الناقصة قبل الشروع في اتخاذ القرار الخاص بحل المشكلة

وتدريب  ،لية من خالل تقديم بعض المشكالتكما أن البرنامج ساعد الطالب على االنخراط في أنشطة تجريبية وعم
يجابيات وسلبيات اختيارات اتخاذ القرار وحل المشكلة، والوصول إلى إالوقت الكافي للنظر إلى  استغراقالطالب على 

على أهمية  التأكيدالتي تتبادر إلى الذهن ليس بالضرورة أن تكون هي الجيدة، مع  ىقناعات مع الطالب بأن الفكرة األول
 .قييم جميع النتائج بعنايةت

 & D'Zurilla, Nezu)(63) وتتفق نتائج البحث الحالي مع ما توصلت إليه نتائج بعض البحوث والدراسات     
Maydeu-Olivares, 1996); (64)(Brdar, Rijavec & Loncaric, 2006)  بأن األفراد الذين يمتلكون

مواجهة  وضبطه خالل التحكم في كيانهم النفسي واالجتماعي :استراتيجيات المواجهة كأسلوب التروي لديهم القدرة على
المواقف والمشكالت، ومواجهة المشكالت الضاغطة بصورة ناضجة وواقعية تتسم بالتحدي، والشعور بااللتزام والمسئولية 

 .المجتمع فياآلخرين و  فيقرارات مع تحديد وتوقع أثر تلك القرارات فيما يتخذونه من 
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وبشكل عام، فإن نتائج الدراسة الحالية تقدم دليًال على الجدوى العلمية لبرنامج التفكير القائم على الحكمة وذلك من     
تحسين استراتيجيات المواجهة الفعالة لحل المشكالت الضاغطة  فيخالل ما أظهرته النتائج من التأثير الدال للبرنامج 

 .لدى طالب الجامعة المشاركين في البرنامج

 Recommendationsالتوصيات 
تقدم نتائج هذا البحث توصيات أساسية ألعضاء هيئة التدريس ولصانعي القرار داخل مؤسسات التعليم العالي     

 :والجامعات وأهمها

مخططي المناهج ومطوري التعليم الجامعي إلى وضع سياسات عامة لتطوير برامج دراسية توجيه أنظار  •
تتضمن أنشطة قائمة على الحكمة لتنمية قدرات ومهارات الطالب لمواجهة العصر الحالي المليء بالصراعات 

 .والتناقضات والمشكالت والتغييرات التكنولوجية والثقافية والقيمية
 .مناهجهم الدراسيةفي تضمين أنشطة معززة للحكمة والمهارات المكونة لها  علىدريس تشجيع أعضاء هيئة الت •
تطوير برامج مماثلة لتطوير المهارات المتعلقة بالحكمة يمكن استخدامها ضمن المنهج أو  علىتشجيع الباحثين  •

 .  الفعاليات واألنشطة الطالبية في الجامعات
عهم على مناقشة يوتشجات الدراسية وأداء المشروعات وكتابة المقاالت إشراك الطالب في المناقشات داخل القاع •

 . المشكالت والقضايا باستخدام التفكير التأملي، والتفكير القائم على الحوار، والتفكير الجدلي
وجهة نظرهم الشخصية  إلىأن يكون لهم دور نشط في عملية تعلمهم، وذلك باالستناد  علىتشجيع الطالب  •

 .اآلخرين ووجهات نظر
توجيه أنظار القائمين على العملية التعليمية بالجامعات إلى تصميم بيئات تعلم نشطة وثرية وٕاتاحة الفرص أمام  •

الطالب للمشاركة واالنخراط  للبحث عن المعلومات والتجريب واالكتشاف وممارسة المزيد من اإلجراءات 
 .حل المشكالتالمعرفية المسئولة عن تنمية مهارات التفكير العليا و 
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 اإلماراتي مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس وفق المتعثرة إنقاذ المشروعات التجارية  

Assisting Financially-Distressed Businesses in Accordance with the UAE Draft 
Law on Business Reorganization and Bankruptcy 

* Dr. Bashar Hikmet Malkawi 

Abstract 

The topic of bankruptcy occupies a central 
role because of its effect on large segment of 
society. As a result of the negative 
consequences associated with bankruptcy that 
affect enterprises themselves, their 
employees, and the economy at large, the 
United Arab Emirates legislator ensured that 
those affected enterprises would receive 
assistance through composition as a 
precautionary procedure in shielding these 
enterprises from bankruptcy. Nevertheless, 
composition suffers from both legal and 
practical shortcomings. For instance, 
composition rules do not incorporate the 
concept of "financial or economic hardships" 
which may affect the success of the 
enterprise during its life cycle and which may 
in turn necessitate reorganization. In addition, 
composition rules do not allow for the 
formation of creditors' committees or 
permitting debtors to obtain new finance 
which could assist in their businesses. As 
such, authorities in United Arab Emirates 
drafted a new legislation on business 
reorganization and bankruptcy influenced by 
the different jurisprudences and laws of other 
countries in a manner to assist financially-
distressed businesses, if this is proved to be 
possible.  
The purpose of the article is to examine the 
main features of the draft law on business 
reorganization and bankruptcy and examining 
the most important amendments that this new 
draft law brought about. The article 
concludes with a set of recommendations.      
 

 

* College of Law - Private Law – University of 
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 بشار حكمت ملكاوي. د* 

 ملخص

علــى  يحتــل موضــوع اإلفــالس أهميــة بالغــة لمــا لــه مــن تــأثير
ولمــا كــان اإلفــالس يرتــب العديــد . قطــاع واســع مــن المجتمــع

علــى المشــروعات التجاريــة والمســتخدمين  الســلبية ثــارمــن اآل
لديها بل وعلى االقتصاد الوطني عموما، فقد حرص المشرع 

عـون للمشـروعات التجاريـة مـن خـالل على مد يد ال اإلماراتي
الــــنص علــــى الصــــلح الــــواقي مــــن اإلفــــالس باعتبــــاره إجــــراء 

إال أن . استباقي يحمي هـذه المشـروعات مـن خطـر اإلفـالس
 ،عملـي اآلخـر بعضـها قـانوني والـبعض ،المآخذهناك بعض 

فمــثال نظــام . التــي تعيــب نظــام الصــلح الــواقي مــن اإلفــالس
يأخـذ بفكـرة الصـعوبات الماليـة الصلح الواقي من اإلفالس ال 

أو االقتصادية المختلفة  التـي قـد يمـر بهـا المشـروع التجـاري 
كمــا . خـالل مراحــل حياتـه ممــا يسـتدعي طلــب إعـادة الهيكلــة
 خاصـاً  أن نظام الصلح الواقي من االفالس ال يعرف تنظيمـاً 

ــدائنين فــي لجــان أو يمــنح المــدين الفرصــة  حصــول علــى لللل
ومـن  .ينه فـي اسـتمرار أعمالـه التجاريـةتمويل وقروض قد تع

هنـــا قامـــت الســـلطات المختصـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة بوضع مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفـالس 

ـــة  متـــأثراً  ـــوانين المقارنـــة بهـــدف إعـــادة الهيكل باالتجاهـــات والق
 إلــى إنقــاذهم وتقــويم الماليــة للتجــار والشــركات التجاريــة ســعياً 

 .أعمالهم إن كان ذلك ممكناً 
مشـروع أهم الخيارات التي جاء بهـا يهدف البحث إلى دراسة 

قـــــانون إعـــــادة الهيكلـــــة الماليـــــة واإلفـــــالس بقصـــــد مســـــاعدة 
المشــروعات التجاريـــة المتعثـــرة وتحليــل أهـــم التعـــديالت التـــي 

وقـــد خلــص البحــث إلــى جملــة مـــن . جــاء بهــا هــذا المشــروع
 . النتائج والتوصيات

 
 

لبحــــث الفــــائز بــــالمركز االول فــــي المجــــال القــــانوني االقتصــــادي ا[

 ]بالدورة الحادية والثالثين لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

دولــة  –جامعــة الشــارقة –قســم القــانون الخــاص  –كليــة القــانون * 
 االمارات العربية المتحدة
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 المقدمة

لما له من تأثيرعلى قطاع واسع من المجتمع وهم التجار منذ القدم أهمية بالغة،  احتلَّ موضوع اإلفالس  
0F(.بصفتهم الطبيعية واالعتبارية

إن الثقة المتبادلة هي أهم ما يميز العالقات بين الّتجار، ألن معظم المعامالت  )*1
كافي لدفع ثمن فالّتاجر قد ال يكون لديه المال ال )1F2(.الّتجارّية من بيع وشراء تتم ألجل، أي البيع أو الشراء بالدين

البضاعة التي يشتريها، كما ال يمكنه بيع هذه البضاعة فورًا، وعليه فإنه البد للتجار من التعامل فيما بينهم بثقة 
 .وٕاعطاء بعضهم البعض فسحة من الوقت حتى يتمكنوا من تصريف بضاعتهم ومن ثم القيام بتسديد التزاماتهم

ونه، فإن هذا سيؤدي إلى عدم تمكين الدائنين من تسديد الديون المترتبة وٕاذا لم يقم المدين من الّتجار بتسديد دي
وينجم عن هذا الوضع اضطراب . عليهم، وهكذا تتسع الحلقة ألن كل تاجر يكون مدينًا ودائنًا في نفس الوقت

إذا ألقينا وهذا أشبه ما يكون بوعاء ماء، ف .الموقف المالي للتجار مما قد يقع بسببه بعضهم تحت وطأة اإلفالس
فيه حجر صغير تكونت بداخله حلقات متتابعة تبدأ من المركز وتتسع وتكبر إلى الخارج، حيث ُتمثِّل كل حلقة 
تاجرًا يكون دائنًا للتاجر الذي قبله ومدينًا للذي بعده، وٕان أي تعثر مالي يصيب أحد الّتجار سوف ينعكس 

 .إفالس بعضهمبالتأكيد على الّتجار اآلخرين وقد يكون سببًا في 
2F(.واإلفالس هو عجز الّتاجر وعدم قدرته على تسديد الديون المستحقة عليه  

ويقوم نظام اإلفالس على حصر  )3
ويتميز . وتصفية أموال الّتاجر المفلس لكي يتم توزيع هذه األموال على الدائنين جميعًا كٌل حسب مقدار دينه

يمنعه من إدارة أمواله والتصرف بها وٕاسقاط بعض حقوقه السياسية نظام اإلفالس بالتشدد مع الّتاجر المفلس، إذ 
والواقع  .والمدنية، مما يدفع الّتاجر المدين إلى حرصه الدائم على تسديد ديونه حفاظًا على مركزه المالي و سمعته

فإعالن اإلفالس أنه على الرغم من قسوة نظام اإلفالس، فقد يجد فيه الّتاجر أحيانًا مالذًا من مالحقة دائنيه، 
كما يؤدي من ناحية أخرى إلى  )3F4( ]704مادة [س ردية للدائنين بحق الّتاجر المفليؤدي إلى وقف المالحقات الف

وهذين األمرين قد يخففا إلى حد ما من وقع المعضلة التي تحل  )4F4( ]704مادة [ وقف سريان فوائد الديون،
 . بالّتاجر من جراء إعالن اإلفالس

زعة أعمال الّتاجر واضطراب وضعه المالي ومن ثم إعالن إفالسه إلى أسباب عدة منها ما يكون وترجع زع   
التي يملكها كالعقارات والسلع المعمرة كالسيارات ) األصول ( خارجًا عن إرادته مثل انخفاض قيمة الموجودات 

لمطلوب وبخاصة العقارات واآلالت والتجهيزات وغيرها، وقد يتعذر عليه بيع بعض الممتلكات في الوقت ا
وتسييلها إلى نقد الستخدامه في تسديد الديون، وقد يخسر سوقًا كان يعتمد عليه في بيع أو شراء بضاعته، وقد 

                                                           

س إن فكرة اإلفالس قدمية العهد ويرجـع تطبيقهـا إىل زمـن الرومـان، وطبقـاً للقـانون الرومـاين آنـذاك كـان حيـق للـدائنني امـتالك املـدين املفلـ*   
ئنني حسـب نتيجة لتوقفه عن تسديد الديون املستحقة عليه، واختاذه عبداً والتصرف فيه ببيعه هو وعائلته للغري واقتسـام الـثمن فيمـا بـني الـدا

وبعد تطور القانون الروماين فقد توقف أمـر . من جسمه كل حسب حصته يف الدين جزءً مقدار دين كل واحد أو حىت قتله وأخذ كل دائن 
ا التصرف بشخص املدين وعائلته كعبيد وألغى فكرة قتل املدين، إال أنـه أبقـى علـى إجبـار املـدين البقـاء يف السـجن اخلـاص بالـدائن مقيـداً إذ

ن يســلم وأخــرياً، وفقــاً قــانون أصــدره يوليــوس قيصــر واعتمــده اغســطس قيصــر بعــد أن أضــاف إليــه بعــض النصــوص اكتفــي بــأ. ول اهلــربّ حــا
 .املدين ممتلكاته لدائنيه
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فتكسد بضاعته وتلحق به خسائر كبيرة مما يجعله في وضع ال  آخرينيقع الّتاجر فريسة للمنافسة من قبل تجار 
وهناك أسباب أخرى لإلفالس ترجع إلى إرادة الّتاجر نفسه . وطأة اإلفالس يقدر معه على تسديد ديونه فيقع تحت

مثل عدم دقته في حساب تكاليف عمله الّتجاري وٕاغفال بعض بنود هذه التكاليف مثل أثمان الكهرّباء والمياه و 
خسارة مؤكدة،  وغيرها، وبيعه عن جهل منه بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية وما ينتج عن ذلك من.... الضرائب 

وتشكل مثل هذه األسباب . ومبالغته في مصاريفه الشخصية والعائلية إلشباع الحاجات االستهالكية له ولعائلته
عبئًا ثقيًال على الوضع المالي للتاجر المدين بحيث يصل إلى مرحلة ال يستطيع معها تسديد ديونه ويتوقف عن 

 *)5F5(.الدفع فيعلن إفالسه

 

تخص اإلفالس في قانون المعامالت التجارية االتحادي رقم  مواد قانونية مفصلة اإلماراتيوضع المشرع  لقد  
إال أن المشرع اإلماراتي لم يأخذ باالتجاهات والقوانين المقارنة والتي تهدف إلى إعادة الهيكلة  .1993لسنة  18

سلبية عليهم  آثارإفالسهم من ما يؤديه ل المالية للتجار والشركات التجارية بهدف إنقاذهم وتقويم أعمالهم، نظراً 
ولكن ال يمكن إنكار أن المشرع اإلماراتي قد  .أنفسهم والمستخدمين لديهم بل وعلى االقتصاد الوطني عموماً 

فقد أوجد المشرع . بغية مساعدة التجار والشركات التي تمر بضائقة مالية -وٕان كانت غير كافية -وضع حلوالً 
 فقد .مزاياهيستفيد التاجر من  حتىالواقي من اإلفالس والذي يجب أن تتحقق شروطه اإلماراتي نظام الصلح 

اشترط المشرع اإلماراتي اضطراب األعمال المالية للمشروعات التجارية بشكل يؤدي إلى توقفها عن الدفع كشرط 
اقتصادية أو مالية تواجه صعوبات فال تستطيع المشروعات التجارية التي . انعقاد الصلح الواقي من اإلفالس

أن  -كما جاء في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس والذي سيتم توضيحه الحقا–حالية أو متوقعة 
أضف  .تطلب الصلح الواقي من اإلفالس كون أن قانون المعامالت التجارية الحالي ال يغطي مثل هذه الحالة

يوجد تطبيقات قضائية كثيرة في هذا وال  من اإلفالس إال نادراً  أنه ال يتم اللجوء  إلى الصلح الواقيإلى ذلك 
حيث يوجب القانون تقديم طلب  ،تتسم إجراءات الصلح الواقي من اإلفالس بالتعقيد واإلطالةو  **)6F6(.المجال

ثم يجب تقديم الدفاتر  )7F6(.من تعقيدات" التوقف عن الدفع"الصلح قبل التوقف عن الدفع وما قد يثيره مصطلح 
جتماع الدائنين وما يتبعه من االصلح الواقي من اإلفالس ويليها التجارية وغيرها من األوراق التي تؤيد طلب 

 . تصويت والنظر في أي اعتراضات أو طعون باالستئناف مما قد يطيل أمد اإلجراءات

تطيع التنفيــذ علــى وممــا يؤخــذ علــى نظــام الصــلح الــواقي مــن اإلفــالس هــو عــدم إشــراكه للــدائن الممتــاز حيــث يســ  
حتــى فـي حـال تصـديق المحكمـة علـى الصـلح الــواقي . الشـيء المرهـون دون التـدخل فـي الصـلح ومحاولـة إنجاحـه

 . فال توجد آلية فعالة لمراقبة مقترحات الصلح وضمان تنفيذه ،من اإلفالس
 
 
 

                                                           

ريّــة أن شــهر اإلفــالس هــو جــزاء أنزلــه املشــرع علــى كــل تــاجر ثبــت أنــه توقــف عــن دفــع بعــض ديونــه الّتجا(حمكمــة متييــز ديب بقوهلــا  قضــت*  
أو كبـري احلالة مىت كان توقفه ناشئا عن مركز مايل مضطرّب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه و تتعرض حقوق دائنيه إىل خطر حمقـق 

 . )االحتمال
 . لبنان ومصر وتونسو  هذا هو احلال يف كل من األردن**   
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التي تتعامل مع عدد صغير  ويرى البعض بأن الصلح الواقي من اإلفالس يتناسب والمشروعات التجارية الصغيرة
ويرجـع الـبعض قلـة اسـتخدام الصـلح الـواقي مـن اإلفـالس إلـى  )*8F7(.من المستثمرين ويوجد تعامل مسبق فيمـا بيـنهم

كمـا أن  )**9F8(.زيادة حجم الديون المتعثرة بحيث يتم بيع هذه الديون دون اللجوء إلى التفاوض والتعـاون مـع المـدين
فضـوا الصـلح قـد يعرقـل إتمـام إجـراءات الصـلح بمـا يضـر بمصـلحة المـدين وبـاقي اعتراض بعض الدائنين الذين ر 

ــدائنين علــى حــد ســواء وقــد وصــف نظــام اإلفــالس فــي الــدول العربيــة بطابعــه االنتقــامي والعقــابي فــي مواجهــة  .ال
المــدين المفلــس، ويغلــب فــي الصــلح الــواقي مــن اإلفــالس البحــث عــن مصــلحة الــدائن أكثــر مــن مصــلحة التــاجر 

نظام  العربية قد ألغت العديد من التشريعاتومن هنا ف *)**10F9(.لمدين والحرص على استمراره في المشروع التجاريا
الصلح الواقي من اإلفالس بسبب عدم جدوى اسـتمراره بالصـورة التـي هـو عليهـا، وأخـذت بنظـام إنقـاذ المشـروعات 

ن الحالي ال يعرف فكـرة إعـادة الهيكلـة الماليـة كمرحلـة فالقانو   (6,10,11)****التجارية التي تمر بصعوبات اقتصادية
 ء وفي إطار إجراءات تسوية جماعيةمستقلة وٕانما يعرف الصلح الواقي من اإلفالس تحت إشراف القضا

 
 
 

                                                           

 

Common law compositions work best in small communities in which there are only a few investors and they are likely to have  *   

repeated dealings with each other and with the insolvent firm. A supplier might be willing to compromise its claim if the alternative 

is to lose a customer going forward.  

One possible reason for the decline in use of compositions during the last two decades is the vast increase in the size of the market ** 

   for distressed debt. As it became easier for creditors to sell distressed debt, debtors generally became more estranged from their 

creditors. 

 وهـو ابـن سياسـة تشـريعية ،إن نـام اإلفالس كما هو معروف يف صورته التقليدية يف التشريعا  العربيـة نــام قسـوة وتديـد وترهيـب***    
 .ب غري مهتمة باملساعدة واإلنقاذتعتمد الزجر والعقا

 
مـن الـدول العربيـة بصـدد إلغـاء أنـمـه الصـلح الـواقي مـن هنـاك عـدد .  )6(لقد ألغي املشرع التونسي نـام الصـلح الـواقي مـن اإلفـالس  ****

اإلفــالس واســتبداهلا بأنـمــه حديثــه شــبيهه بالفصــل احلــادي عشــر مــن قــانون اإلفــالس األمريكــي عــن طــرق مســاعدة املشــروعا  التجاريــه يف 
 .)10(القانون الفرنسي  أنـر خليل فيكتور تادرس 

اإلفالس كانت النواة اليت انطلق منها قانون اإلفالس األمريكي إىل أن مت استحداث الفصل  ومن اجلدير بالذكر أن أحكام الصلح الواقي من
 .احلادي عشر

The composition agreement is the forerunner of modern reorganization provisions. Compositions provided the inspiration for 
chapter XI of the Bankruptcy Act of 1898 ,which was modeled after common  law compositions .Chapter XI of the Bankruptcy 
Act  eventually led to the modern day 

)11(Chapter 11 of the Bankruptcy Code of 1978. 
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فـــي قـــانون المعـــامالت التجاريـــة االتحـــادي مـــادة واحـــدة يســـمح بموجبهـــا للشـــركة أن تؤجـــل إشـــهار  ويوجـــد أيضـــاً   
اقتضــت مصــلحة االقتصــاد  تجــاوز ســنة واحــدة إذا كــان مــن المحتمــل دعــم مركزهــا المــالي أو إذاإفالســها لمــدة ال ت

ويالحـظ علـى هـذا الـنص عـدم وضـوحه مـن حيـث اإلجـراءات التـي يجـب اتباعهـا، (4)  ]806:مـادة [ك الوطني ذلـ
اإلفــالس فــي ولــيس إعــادة هيكلــة ماليــة كمــا هــو متعــارف عليــه فــي قــوانين " تأجيــل"وكونــه يــنص فقــط علــى مجــرد 

هذا باإلضافة إلى عـدم وضـوح الـنص فيمـا إذا كـان بإمكـان إدارة الشـركة المدينـة البقـاء علـى رأس . الدول األخرى
 . الجهاز اإلداري في الشركة أم يجب أن تحل إدارة جديدة محلها وما هو مصير الموظفين في هذه الشركة

قت بظاللها على اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، أل 2008إن األزمة المالية العالمية التي وقعت عام   
 عليه أخذت الجهات المعنية بناءً و . إفالس بعضها أودت إلى َجمَّةفقد واجهت كثير من الشركات صعوبات مالية 

قانون (مشروع قانون جديد لتنظيم اإلفالس يحمل عنوان  إعداد على عاتقها في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 التسوية  آليات التخارج أو تسليط الضوء علىقد ارتأينا ضرورة و ). قانون اتحادي -دة الهيكلة المالية واإلفالسإعا

. من تعديالت جديدة لم يسبق األخذ بها من قبلجاء وما  مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس في
انون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس دون دراسة مشروع ق وسوف نتناول بالدراسة أهم التعديالت التي جاء بها

االتحادي مثل  لموضوعات وردت في مشروع القانون و تتشابه إلى حد ما مع أحكام قانون المعامالت التجارية
ورد اعتبار المدين  ،التدابير الناتجة عن الحكم بتصفية أصول المدين مثل منعه من السفر، وجرائم التفليسة

  .سيؤول إليه الحال بعد صدور القانون الجديد هي بمنزلة تقييم لمافإن هذه الدراسة وعليه  .المفلس

خيارات التعامل حيث تناول الباحث في المبحث األول  .وخاتمة الباحث بتقسيم البحث إلى مبحثين وعليه قام   
ن ثم عالج في المبحث ، وممع تعثر المشروعات التجارية وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس

لما جاء في مشروع القانون  نظراً  -بالرغم من تركيز البحث على المشروعات التجارية –اإلعسار المدني  الثاني
 .مجموعة من النتائج والتوصياتإلى في الخاتمة  خلص، و من أحكام جديدة

  إعادة الهيكلة المالية واإلفالسمشروع قانون  فيخيارات التعامل مع تعثر المشروعات التجارية :المبحث األول
الحاجة لإلصالح خاصة بعد منها  األسباب التي استدعت المشرع اإلماراتي إلى صياغة قانون جديد عديدة  

قانون  أن فمن المالحظ. وما تالها من أحداث اقتصادية 2008حصول األزمة المالية العالمية في سنة 
عجز عن االستجابة لمتطلبات هذه المرحلة من خالل معالجة حاليًا  المعامالت التجارية االتحادي المعمول به

، وٕان كان القانون الحالي ينص على الصلح الواقي من اإلفالس والذي يجنب المتعثرة المشروعات التجاريةأزمة 
خلق بل يهدف إلى  ،ر اإلفالس فحسباشهإمشروع القانون الجديد إلى  وال يهدف *)11F)12,13.المدين إعالن إفالسه

 . وتوفير السيولة فصاحتحقيق الشفافية وتعزيز مفاهيم اإلو  بين المدين والدائن التوازن

                                                           

هنا،  آخرتفنيد أي رأي أو تغليب رأي على  بني مؤيد ومعارض إلصدار قانون جديد يتعلق باإلفالس وحنن لسنا بصدد اآلراءختتلف   *  
 . ن اجلديدوإمنا إبراز أهم مالمح مشروع القانو 

 International markets do not perceive UAE law as providing a viable reorganization)12( 

 procedure. Reforming the insolvency law to provide a clear, predicable and transparent means for a company to reorganize 

would benefit the national economy and all UAE companies by reducing the costs of capital for UAE companies over the 

medium to long term. A bankruptcy law already exists. But it has not been tested by any company, which means there is much 

uncertainty in legal circles about how it could be applied in reality. 
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هو انفصاله عن قانون  من حيث الشكل من أهم ما يتميز به مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس  
بد من تنظيم اإلفالس بقانون  فال. يستقل عنه بقانون اتحادي خاص باإلفالس المعامالت التجارية االتحادي، إذ

اتحادي ذلك أن االتحاد ينفرد بتنظيم العديد من التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعامالت المدنية 
12F]121:مادة[والتجارية والشركات

وتتشابه في ذلك الواليات المتحدة األمريكية إذ أن تنظيم اإلفالس من  )14(

ومشروع  *13F.الذي يصدر قوانين موحدة تتعلق باإلفالس لتطبق على جميع الوالياتاختصاص الكونغرس األمريكي 
ويقع . ألحكامه للقانون التجاري ومكمالً  يظل تابعاً  مستقالً  قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس وٕان أصبح قانوناً 

ومن أهم  ،ى اثني عشر باباً مادة موزعة عل) 461(في قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس االتحادي مشروع 
إعسار ( والباب التاسع  ) إشهار اإلفالس ( والباب الرابع ) إعادة التنظيم المالي ( هذه األبواب الباب الثاني 

ومن خالل قراءة النصوص الواردة في مشروع قانون إعادة الهيكلة ). األشخاص الطبيعيين من غير التجار 
وع قد تأثر بقوانين عدة دول وخاصة قانون اإلفالس في الواليات المتحدة المالية واإلفالس يتبين أن المشر 

  .لالستفادة من تجربتها في هذا المجال علمياً  أسلوباً  األمريكية منتهجاً 

لسنة  3قانون مركز دبي المالي العالمي رقم  –هذا وقد قامت إمارة دبي بإصدار قانون خاص باإلفالس   
وقد جاء إصدار هذا القانون لمواجهة . دة الهيكلة المالية للشركات والتصفيةيتناول موضوع إعا – )2009(

األزمة المالية التي تعرضت لها شركة موانئ دبي العالمية والستخدامه في حالة عدم االتفاق مع الدائنين على 
 3انون اإلفالس رقم ومن أهم ما يتميز به ق *)*14F)15.إعادة الهيكلة المالية وبقصد الحفاظ على قيمة أصول الشركة

15F]29:مادة[ هو بقاء إدارة الشركة المدينة دون تغييرها )2009( لسنة

  ، وقف اتخاذ إجراءات التقاضي أوالتنفيذ)15(
16F]50:مادة[جميع الدائنين بما فيهم الدائنون أصحاب االمتياز من قبل

، وتأسيس محكمة للبت في المطالبات )15(
  **)*17F)16.ئ دبي العالميةوتسوية األوضاع المالية لشركة موان

                                                                                                                                                                      

)13( Mazen Boustany, UAE Insolvency Laws Exist! Available at <http://www.habibalmulla.com/Mediaresource/e8570fe6-8ae7-

4238-9bd9-73991aa874ce.pdf> (July 2010) (it became widely believed that the UAE does not have an insolvency law and the 

general perception was that the systems that are in place are archaic in nature. The perception was wrong. Insolvency law does 

exist in the UAE and contrary to the above, it’s actually quite sophisticated. Federal Law No.18 of 1993 (the Commercial 

Transactions Law) contains 900 articles in total. Out of these, no less than 255 articles are dedicated to insolvency and 

bankruptcy procedures).      

 
تكون الغلبة لقانون اإلفالس االحتاي وتكون احملاكم الفيدارالية يف الواليا  املتحدة األمريكية هي يف حالة وجود تنازع بني القوانني   *  

 .املختصة للنـر يف قضايا اإلفالس
 U.S. Constitution. art. I, § 8, cl. 4. 
 

هو وقوع شركة موانئ  )2009( لسنة 3ز ديب املايل العاملي رقم قانون مرك –أحد أهم األسباب اليت أد  إىل إصدار قانون اإلفالس   **
 24وكما كانت شركة خنيل مدينة مببلغ يصل إىل  ،بليون دوالر أمريكي 20ديب العاملية يف ضائقة مالية صعبة وملحة إذ بلغت ديو�ا حنو 

 .2009بليون دوالر أمريكي ويستحق جزء من هذه الديون يف شهر ديسمرب 
 David Jolly and Kate Galbraith, Dubai's Move on Debt Rattles Markets Worldwide, New York Times, P. 1                   

(November 27, 2009).  

 

 .بشأن تأسيس احملكمة اخلاصة للبت يف املطالبا  والتسوية املالية لشركة موانئ ديب وفروعها 57من مرسوم رقم  2املادة  ***
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 يمكن للشركة المدينة أن تقترح خطة إعادة الهيكلة )2009(لسنة  3رقم    جاء في قانون اإلفالس وبناًء على ما
تعرض الخطة على الدائنين لموافقتهم ويتطلب ذلك موافقة من يملكون ثلثي قيمة الديون،  ِئذٍ بعدو .  )18F)15 ]8:مادة[

وفعال قدمت شركة موانئ دبي العالمية مسودة  ](16)* 14:مادة[ خطة إعادة الهيكلةومن ثم توافق المحكمة على 
 الدائنين على الخطة في شهر يونيووتم موافقة جميع  )2010( من سنة مارسخطة إعادة الهيكلة في شهر 

)2010( 19F)17*(* . دة الهيكلة دبي العالمية أن تتفق مع الدائنين على التسوية وٕاعا موانئوهكذا استطاعت شركة
لسنة  3قانون اإلفالس رقم  -دبي  وبالرغم من صدور قانون خاص باإلفالس في. المالية خارج إطار المحاكم

حالة خاصة، وال بد من صدور قانون و  اسثنائي ظرفجاء لمعالجة  اً خاص اً إال أنه يبقى قانون - )2009(
 . اتحادي

الية واإلفالس االتحادي على التجار من األفراد والشركات وال يقتصر تطبيق مشروع قانون إعادة الهيكلة الم  
 التجارية فحسب بل يمتد ليشمل إعسار األشخاص الطبيعيين وٕاعادة هيكلة التزاماتهم وتصفية أصولهم

20F]2:مادة[

على أصحاب المهن الحرة من األطباء والمهندسين والمحامين إذا زاولوا  بل ويطبق القانون أيضاً  )15(
مشروع القانون ضمن األشخاص الذين يمكنهم التقدم بطلب إعادة  لم يشمل .بهدف تحقيق الربح ياً تجار  نشاطاً 
 من عدموبالرغم  ***21F.قد تمر بصعوبات مالية تتطلب إعادة هيكلتها التيالمؤسسات غير الربحية  المالية الهيكلة

إعادة الهيكلة الخاصة إال أن المحاكم يمكن أن تتوسع في تطبيق أحكام  ،شمول مثل هذه المؤسسات
 سواء أكانتبالمشروعات التجارية لتشمل المؤسسات غير الربحية ذلك أن إعادة الهيكلة تبقى إعادة هيكلة 

 المؤسسة عن هدف شروع التجاريوٕان اختلف الهدف الربحي للم غير ربحية أم مؤسسة تجاري لمصلحة مشروع
      . ****22F م خدمات مختلفةيتقدالمتمثل في  غير الربحي

                                                                                                                                                                      

 
بشأن تأسيس احملكمة اخلاصة للبت يف املطالبا  والتسوية املالية لشركة  57من مرسوم رقم ) لتسوية الوديةا(من اجلزء الثاين  14 املادة  *

 .موانئ ديب وفروعها
****  

Chip Cummins, Nour Malas and Mirna Sleiman, Creditors Back Dubai World Deal - Restructuring of Nearly $25 Billion in  ** 
Debt to Proceed After Months of Talks, THE WALL STREET JOURNAL, P. C8 (October 28, 2010) (The deal came after 

months of discussions involving Dubai World and a committee representing more than 90 lenders. The $14.4 billion in debt is to 

be split into two portions. The first part, $4.4 billion, is scheduled to be repaid in five years, while the second, of $10 billion, is to 

be repaid over eight years. About $8.9 billion of debt will be converted into Dubai World equity). 

 
تقــدم خــدما  خرييــة أو تعليميــة أو صــحية أو دينيــة أو علميــة مثــل املستشــفيا  تشــمل املؤسســا  غــري الرحبيــة تلــك املؤسســا  الــيت  ***

 .  واملساجد والكنائس واجلامعا  واملدارس واملتاحف واجلمعيا  التعاونية
بـــالرغم مـــن عـــدم صـــياغة الفصـــل احلـــادي عشـــر مـــن قـــانون اإلفـــالس األمريكـــي ملعاجلـــة حـــاال  التعثـــر املـــايل للمؤسســـا  غـــري الرحبيـــة ****

)non-profits (إال أن القضــاء األمريكــي ـــح هلــذه املؤسســا  برفــع دعــاو  بــدف إعــادة اهليكلــة املاليــة حتــت الفصــل احلــادي عشــر. 
 .أنظر مثال قضايا المحاكم

Bankruptcy Petition, In re Archdiocese of Milwaukee, No. 11-20059-svk (Bankr. E.D. Wis.                    
(Jan. 4, 2011); Bankruptcy Petition, In re Crystal Cathedral Ministries, No. 8:10-bk-24771-RK    
(Bankr. C.D. Cal. Oct. 18, 2010); Bankruptcy Petition, In re St. Mary’s Hosp., No. 09-15619-MS 
(Bankr. D.N.J. Mar. 9, 2009); Bankruptcy Petition, In re Nat’l Heritage Found., Inc., No. 09-10525-
BFK (Bankr. E.D. Va. Jan. 24, 2009); and Bankruptcy Petition, In re The Educ. Res. Inst., Inc., No. 08-
12540 (Bankr. D. Mass. Apr. 7, 2008). 
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من أعضاء من مختلف الجهات " لجنة إعادة الهيكلة المالية واإلفالس " تشكل بموجب القانون لجنة تسمى   
وٕان كان باإلمكان  طابعًا حكومياً الحكومية مثل وزارة االقتصاد ووزارة المالية ووزارة العدل، فهذه اللجنة تأخذ 

تختص لجنة إعادة الهيكلة المالية واإلفالس . ين ماليين مثالً االستعانة بخبراء من القضاة أو المحامين أو مستشار 
بكل ما يتعلق بالقانون من حيث استالم الطلبات المقدمة من التجار والشركات والخاصة بإعادة الهيكلة المالية، 
حفظ سجالت بأسماء الخبراء، األشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بفقدان األهلية نتيجة إفالسهم أو فرضت 

ليهم قيود أو إجراءات دائمة أو مؤقتة على المدين، تقديم التوصيات بتعديل أحكام القانون، ونشر الوعي ع
23F]3:مادة[ القانوني بأحكام القانون

)15( . 
على اقتضاب مواعيد إجراءات إعادة الهيكلة أو قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس وقد حرص مشروع   

فاختصار اإلجراءات يؤدي . قت معقول ال هو بالقصير المخل، وال هو بالطويل المملاإلفالس لتبلغ غايتها في و 
يحظى بأولوية ويالحظ أن إجراء إعادة الهيكلة أو التنظيم لألفراد والشركات  .إلى تقليل تكلفة ونفقات التفليسة

، )كلة المالية واإلفالسقانون إعادة الهي(مشروع القانون الجديد كما يستدل من اسم مشروع القانون  قصوى في
" ويزاول  اً قائم اً نشاط" ومنها اعتبار الشركة  التي أوردها مشروع القانون الجديدة باإلضافة إلى الكثير من القواعد

هذا . ومنح المدين حرية أكثر في صياغة خطة إعادة الهيكلة وٕامكانية حصول المدين على تمويل جديد
 إعادة الهيكلة إلى إجراءات إفالس وتصفية أموال التاجر المدين أو الشركة تحول إجراءات إمكانية باإلضافة إلى

. من قبل الدائنين عند عدم نجاح خطة إعادة الهيكلة المالية أو عدم الموافقة عليها بقرار من المحكمة وذلك
دائنيه على  مع ال يستطيع االتفاق مسبقاً  المديناستقراء نصوص مشروع القانون الجديد أن  خالل يالحظ منو 

، ذلك أن اختيار مستقبلية اتخاذ إجراء معين مثل إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة فيما لو واجه صعوبات مالية
على عدة عوامل كطبيعة المشروع التجارية وحجم أصوله وقدرته  دأفضل إجراء لمواجهة الصعوبات المالية يعتم

 .في الحصول على تمويل جديد
في ثالثة مطالب يخصص  تسوية ديون المشروعات التجارية المتعثرة وصور آليات بحثنعالج في هذا الم  

 أخيراً و  بينما يخصص المطلب الثاني للصلح الواقي من اإلفالس ،إعادة التنظيم المالي المطلب األول منها لبحث
   . في المطلب الرابع اإلعسار المدني ومن ثم سيتم معالجة .إعادة الهيكلة أو اإلفالسيتناول المطلب الثالث 

 الشروط واإلجراءات: إعادة التنظيم المالي: األول المطلب
يستطيع التاجر الفرد أو الشركة التجارية إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية أو مالية حالية أو متوقعة أن   

]7:مادة[ المالي تتقدم بطلب إلى لجنة إعادة الهيكلة المالية واإلفالس الفتتاح إجراءات إعادة التنظيم 24F

ولعل . )15(
" الصعوبات االقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة" أهم ما يثير االنتباه في مشروع القانون هو ايراده لمصطلح

وذلك دون تعريف هذا المصطلح وتحديده بالرغم من أنه المعيار األساسي في  كمعيار لتقديم طلب إعادة التنظيم
وهذا المعيار الذي جاء به مشروع القانون يختلف  .إعادة الهيكلة فرصةاجر أو الشركة من تقرير مدى استفادة الت

يبرر طلب شهر عن مفهوم اضطراب المركز المالي للمدين المؤدي إلى التوقف عن دفع الديون التجارية والذي 
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]831:مادة[ في قانون المعامالت التجارية االتحادي اإلفالس أو الصلح الواقي من اإلفالس 25F

بمجرد ف. )*18,4(
 صعوبات اقتصادية أو مالية،يواجه وجود عوامل أو مؤشرات على أن المشروع التجاري يواجه أو يمكن أن 

مثل  الضرورية لدعم طلبهبالمستندات والوثائق  إجراءات إعادة الهيكلة المالية مشفعاً  فيستطيع أن يقدم طلبا ببدء
وبعبارة أخرى، فإن وجود  .ريلتي تهدف إلى بيان حقيقة إدعاء المشروع التجاالدفاتر التجارية والبيانات المالية ا

صعوبات اقتصادية أو مالية يعتبر مرحلة  يواجه عوامل أو مؤشرات على أن المشروع التجاري يواجه أو يمكن أن
 يسّوغقد  ممامبكرة تهدف إلى استباق االنتظار حتى وصول المشروع إلى مرحلة متقدمة من االضطراب المالي 

الصعوبات "معيار  أن وعلى أية حال يالحظ. طلب شهر اإلفالسحتى طلب الصلح الواقي من اإلفالس أو 
واسع بحيث يمكن أن يشمل عدم قدرة المشروع على بيع منتجاته أو " االقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة

الصعوبات االقتصادية " على وجه الدقة المقصود و دد ولهذا كله البد لمشروع القانون الجديد من أن يح. توزيعها
   ". أو المالية الحالية أو المتوقعة 

اللجوء إلى  تتم دونومن المالحظ أن إجراءات إعادة التنظيم المالي المنصوص عليها في مشروع القانون   
االتفاق الذي تم اعتماد  االتفاق من مضمونه في ظل غياب سلطة يكون لها الحق في ما قد ُيفرغمالمحكمة وهو 
ولكن .االتفاق عدم الزامية غياب السلطة التي تملك حق االعتماد ُيمثل بين المدين ودائنيه؛ ذلك أن التوصل إليه

بالرغم من إمكانية توجيه مثل هذا النقد إال أن تشكيل لجنة متخصصة في إعادة الهيكلة المالية تعمل دون اللجوء 
        .  في تسوية النزاعات وتجنيب شهر اإلفالس آلية النظر إلى المحاكم سوف يسارع من

 ،تقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية واإلفالس بدراسة الطلب المقدم بناًء على المعلومات المقدمة ،وعلى أية حال  
ن طرق سلطة تقديرية واسعة في ذلك فلها أن تقبل الطلب أو ترفضه دون أن يخضع قرارها ألي طريق مب وتتمتع
ذوي خبرة في مجال االقتصاد واإلفالس وبالتالي هي  فهذه اللجنة تتكون من أشخاص. )26F)15 ]10:مادة[ الطعن

والطعن بقرار اللجنة أمام القضاء سوف يطيل أمد . األقدر على تقدير ظروف المدين واتخاذ القرار بناًء عليها
وعدم إمكانية إجراء إعادة  إلى إفالس الطالب الطعن القضائي طلب إعادة التنظيم مما قد يؤدي خالل فترة

 .فالوقت يلعب دورًا مهما في مسائل اإلفالس. التنظيم
 -ليس عن طريق البريد اإللكتروني مثالً  – واإلفالس بإخطار مقدم الطلب كتابةً  تقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية  

وكما نرى ضرورة  ،كل ومضمون اإلخطاروهنا نرى ضرورة تفصيل ش. )27F)15 ]11:مادة [هطلببقبول أو رفض 
على خالف ما ذهب إليه مشروع  إعتبار هذا اإلخطار شرطًا مسبقًا للبدء في إجراءات إعادة التنظيم المالي

  .القانون بصيغته الحالية
دفه وتقوم لجنة إعادة الهيكلة المالية واإلفالس بعد قبول طلب افتتاح إجراءات إعادة التنظيم بتعيين مساعد ه  

          تقويم الوضع االقتصادي والمالي للمدين ومساعدته على التوصل إلى اتفاق مع دائنيه للخروج من 
]16:مادة[ أزمته 28F

فدور المساعد يشبه دور الوسيط بين الطرفين فال يجوز له التدخل في إدارة أعمال المدين . )15(
إلى اللجنة يوصي بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم إذا  اً يقدم المساعد تقرير . تبقى له وحده صالحية إدارتهاالذي 

                                                           

قف عن الدفع على عدة دالئل منها اعرتاف تعتمد احملكمة يف بناء قناعتها على التو . من قانون املعامال  التجارية االحتادي 831 املادة* 
، وبيـع إغـالق املشـروع التجـاري واهلـروب ،فشل املدين يف حتقيـق تسـوية وديـة مـع دائنيـه ، عمل احتجاج ضد املدين،املدين بتوقفه عن الدفع
 . جة ضائقة ماليةاملشروع التجاري نتي
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وتحدد  لجنة إعادة الهيكلة المالية واإلفالس . تبين للمساعد انه ال يمكن التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه
 .   أتعاب المساعد بناًء على تقييم للجهد الذي بذله

توقف عن دفع الديون أو حالة ذمة مالية مدينة فال يجوز وبطبيعة الحال إذا كان التاجر أو الشركة في حالة   
وال يجوز للمدين في حالة الصلح الواقي من  .)*29F)15 ]130:مادة[ في هذه الحال تقديم طلب إعادة الهيكلة

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو تحديد األولوية . اإلفالس أن يتقدم بطلب الفتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي
بطلب إعادة الهيكلة المالية وتقدم الدائن بطلب شهر إفالس مدينه في نفس الوقت، فأي  إذا تقدم المدين مثالً  فيما

 . من اإلجرائيين يغلب ؟ يبدو أن األولوية ستكون لطلب إعادة الهيكلة
 

 الصلح الواقي من اإلفالس: المطلب الثاني
إجراء آخر بهدف مساعدة المشروع التجاري في  س علىنص مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفاللقد   

ولكن من المالحظ أن مشروع القانون لم يأت  .)30F)15 ]25:مادة[ الصلح الواقي من اإلفالس حال تعثره أال وهو
تبدأ اإلجراءات عن طريق تقديم  حيث .أو نصوص تختلف عما هو موجود في القانون الحالي إجراءات جديدةب

 أغلبية الدائنين في حال موافقة ، ويعقد الصلحهأو رفض هالتي يكون لها الحرية في قبولللمحكمة طلب صلح 
 ويكون هذا الصلح تحت إشراف قضائيبحيث يكون رأي األغلبية ملزمًا لألقلية  الحائزين على قيمة ثلثي الديون

عقد مع  المدين الذي هذا باإلضافة إلى أن الصلح الواقي من اإلفالس ال ي  )31F)15 ]98،42،35،29:المواد[
32F]37:مادة[ لشركة التي تكون في مراحل التصفيةتصرف بسوء نية بغرض تفادي اإلفالس مع ا

)15( 
 

نصوص الصلح الواقي من بعض بين  -إن لم يكن تطابق تام- اً كبير  اً أن هناك تشابه ومن المالحظ أيضاً   
الخاصة بإعادة التنظيم المالي فالس والنصوص اإلفالس الواردة في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإل

فعلى سبيل المثال يستطيع المدين الذي يواجه صعوبات اقتصادية أو مالية ولم يكن . الواردة في المشروع نفسه
أن يتقدم بطلب الصلح الواقي من  عن الدفع لمدة ال تتجاوز خمسة وأربعين يوماً  أو كان متوقفاً  ،عن الدفع متوقفاً 

 ييتقدم بطلب إعادة التنظيم المال عليه أن المعيار الذي يستطيع المدين بناءوهو نفس  ،اإلفالس
33F]7،26:مادة[

إعادة التنظيم المالي غير عن وعليه فإن األساس الذي يميز الصلح الواقي من اإلفالس . )15(
ة في مشروع القانون إعادة الهيكلة المالية وشهر اإلفالس المذكور تطابق بين بعض نصوص  أيضاً وهناك . واضح

هناك تشابه بين أحكام وقف سريان  فمثالً . مع أحكام الصلح الواقي من اإلفالس الواردة في مشروع القانون ذاته
 الصلح الواقي من اإلفالس في مشروع والوفاء بااللتزامات والعقود عند الحديث عن ،واإلجراءات القضائية ،وائدالف

 ند الحديث عن إعادة الهيكلة المالية واإلفالسمع مثيالتها من أحكام ع القانون
 . )34F)15 ]174،169،168،167،72،70:المواد[

                                                           

 . ون فيها أصول املدين غري كافية لتغطية التزاماته مستحقة الدفعتعرف حالة الذمة املالية املدينة بأ�ا احلالة اليت تك  *
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أو إعادة الهيكلة المالية من  الفرق بين خيار إجراء إعادة التنظيم المالي ديدتح والسؤال الذي يطرح نفسه هو  
، وكيف للمدين من جهة اخرى فالسوالصلح الواقي من اإلفالس في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإل جهة

مسودة مشروع من خالل استقراء النصوص القانونية ل؟ واإلجابة تبدو أن يختار أي من هذه اآلليات الثالث
، وخيار الصلح الواقي من اإلفالس إجراء إعادة التنظيم المالي أو إعادة الهيكلة المالية بينأن هناك خلط  القانون

بين الشروط الموضوعية التي يبنى عليها تقديم طلب إعادة التنظيم المالي وطلب الصلح  اً كبير  اً إذ أن هناك تشابه
في القوانين في هذا المجال نص على حق المدين  أشهر األمريكي الذي يعد اإلفالس قانونو  .الواقي من اإلفالس

لفصل السابع الخاص تطبيق إجراءات الفصل الحادي عشر الخاص بإعادة الهيكلة أو إجراءات ا إما اختيار
 فقط بالتصفية

35F

أن  يختار بين خيارين  حسب ظروفه الخاصة مشروع تجارييمكن ألي  ،وعليه.  ,19)*,22,21,20(
 ةأما ما جاء في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس من ذكر ثالث .إما إعادة الهيكلة أو اإلفالساثنين 

   . فهو خارج عن المألوف -اإلعسار لألفراد من غير التجارإضافة إلى خيار – في وقت واحد خيارات

أن يعيد  إعادة الهيكلة المالية واإلفالس تقدم يجب على المشرع اإلماراتي قي مشروع قانونعلى ما  بناءً و   
ومن ثم إلغاء الفصل  ،صياغة فصول المشروع بحيث يكتفي بإجرائي إعادة التنظيم أو إعادة الهيكلة واإلفالس

كبديل أن يحتفظ بإجراءات إعادة التنظيم وٕاعادة  اإلماراتي ويمكن للمشرع. اص بالصلح الواقي من اإلفالسالخ
 الهيكلة للمشروعات التجارية الضخمةإعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس وذلك بأن يخصص مثال إجراءات 

تستفيد منه المشروعات الصغيرة ومتوسطة أما إجراء الصلح الواقي من اإلفالس ف ،أو شركات المساهمة العامة
 .  بحيث يتم اختصار االجراءات وتقليل الكلفة الحجم

 

 
                                                           

هناك أيضا إجراءا  الفصل الثالث عشر اخلاص بإعادة جدولة الدفعا  ولكنه ينطبق على األفراد الذين هلم دخل ثابت ومبقدورهم * 
 أمواهلا يف التصرف من املفلسة الشركة متنعفصل السابع  أما وفقا لل. سداد ديو�م بعد إعادة اجلدولة وفق دفعا  ال تتجاوز مخس سنوا 

 مالك على فيوزع الشركة أموال من شيء فإن بقي للدائنني، منها ويسدد أصوهلا مجيع وبيع الشركة حلل احملكمة قبل من وصي ويعني
 يكون عشر احلادي الفصل ويف. الديون أنواع بعض باستثناء الديون املتبقية فتسقط الديون مجيع لسداد التصفية مبالغ تف مل وإذا الشركة،
 خلطة املختصة قبول احملكمة على الفصل هذا حتت التفليس طلب قبول يتوقف إذ عارضاً، عجزاً  تواجه اهليكلة للشركة اليت بإعادة التفليس
 من محاية احملكمة متنحها ذلك على وبناءً  العجز، من اخلروج على قدرتا ومد  هيكلتها، إلعادة املفلسة الشركة تقدمها اليت اإلنقاذ
 يف وتبقى. نشاطها يف الشركة استمرار على بيعها ال يؤثر اليت الزائدة األصول وتصفى الزمنية، اخلطة حسب لسنوا  العادة يف متتد الدائنني
 )19(.احملكمة مراقبة حتت تـل ولكن وإدارته املدين سيطرة حتت األحيان أغلب

)20( Chapter 7 of the U.S. Bankruptcy Code) and reorganization (Chapter 11). Under 
current law, the insolvent firm makes the initial choice which of these systems to use). 
 

مثال مينح  انون الياباينالقف ،خر  تنص يف قوانينها على إجرائني فقط مها إعادة اهليكلة أو اإلفالسالعلم بأن القوانني املقارنة األ هذا مع
  )21(.خيارين إما التصفية أو إعادة اهليكلة املدين

إجراءا  الصلح الواقي من اإلفالس  2005وقد قامت كوريا اجلنوبية بتعديل قانون اإلفالس حيث ألغت وفق قانون اإلفالس املوحد لسنة 
 )22(.هليكلة أو التصفيةوعليه فإن على الشركة املتعثرة أن ختتار بني إما إجراءا  إعادة ا
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  والتصفية إشهار اإلفالسإعادة الهيكلة أو :  الثالث المطلب
يتم شهر اإلفالس بناًء على طلب من المدين نفسه وذلك إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها   

ويتشابه في  .)36F)15 ]128:مادة[  الي وتزعزع ائتمانه أو إذا كان في حالة ذمة مالية مدينةالضطراب مركزه الم
من قانون المعامالت التجارية االتحادي والتي تجيز للمدين  647ذلك مشروع القانون الجديد مع نص المادة 

به حاليًا في عدم ولكن يختلف نص مشروع القانون الجديد عما هو معمول . طلب شهر إفالسه دون أي قيود
اشتراط أن تكون الديون تجارية إذ يخلو نص المشروع من أي إشارة إلى طبيعة الدين، فالمنطق يفرض أن يكون 

 . الدين تجاريا أي ناتج عن نشاط تجاري قام به التاجر أو الشركة التجارية
تي تقضي بذلك من تلقاء نفسها ويجوز شهر إفالس التاجر أو الشركة التجارية بناًء على أمر من المحكمة ال  

أما بالنسبة للدائن فقد أضاف مشروع القانون قيدا جديدا إذ اشترط أن يكون . دون طلب من الدائن أو المدين
]134:مادة[ درهمآالف الدائن صاحب دين عادي يساوي أو يزيد على عشرة  37F

ويجب على الدائن أن يثبت  )*15(
عن طرق شهادة  مستحق عند إخطاره بضرورة الوفاء فيمكن اإلثبات مثالً في ادعائه عدم وفاء المدين بالدين ال

وتفصل المحكمة في طلب شهر إفالس . خبرة يقوم من خاللها الخبير بعمل مقارنة بين أصول المدين وديونه
 . المدين على وجه السرعة

ى إلشهار إفالس المدين إذا يجوز لكل من ورثة المدين المتوفى أو دائنه أن يرفع دعو وفي حال وفاة التاجر   
38F]262:مادة[ توفي وهو متوقف عن سداد ديونه أو كان في حالة ذمة مالية مدينة

كن مشروع القانون ول )15(
إذ أوجب على الدائن رفع دعوى شهر  ،تم تقديم الطلب من قبل الدائن أو ورثة المتوفىما إذا  الجديد ميز بين

ة، بينما يجب رفع الدعوى من قبل الورثة خالل فترة ثالثة أشهر من اإلفالس خالل ستة أشهر من تاريخ الوفا
وال يوجد سبب واضح للتمييز بين الدائن وورثة المدين المتوفى في شرط المدة التي يجب خاللها . تاريخ الوفاة

 تقصير المدة في حال رفع الدعوى من قبل الورثة للوقوف على وضع الدعوى، وٕان كان باإلمكان تفسيررفع 
في مشروع القانون الجديد قد  المشّرعويالحظ أن . مورثهم المالي قبل توزيع التركة وما يتطلبه ذلك من إجراءات

قلص من الفترة التي يجب خاللها رفع الدعوى إذ تتراوح بين ثالثة أشهر وستة أشهر حسب األحوال بعد أن 
. مالت التجارية االتحادي المعمول به حالياً من قانون المعا 646كانت سنة من تاريخ الوفاة وفق نص المادة 

على  أو الحصولدعوى شهر اإلفالس ضد المدين المتوفى  بين رفعوعلى أية حال يمكن للدائنين أن يختاروا 
 . مقابل ديونهم من تركة المتوفى وبذلك يوفروا وقتا وجهدا بدال من رفع دعوى شهر اإلفالس

 
 
 
 
 

                                                           

 
أو أكثر أن يطلب شهر اإلفالس ثالثة دائنني من  12يشرتط قانون اإلفالس يف الواليا  املتحدة األمريكية إذا كان عدد الدائنني   *

 آالف أصحاب الديون العادية غري املعلقة على شرط وغري املتنازع فيها، هذا باإلضافة إىل توافر شرط قيمة الدين واليت جيب أن تبلغ عشرة
دوالر أمريكي أن  آالفدائن، فيجوز ألي دائن ميلك قيمة دين تصل إىل عشرة  12أما إذا كان عدد الدائنني أقل من . دوالر أمريكي
 . إفالس مدينه يطلب شهر

Bankruptcy Code, 11 United States Code § 303- Involuntary Cases.  
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 المحكمة المختصة بشهر اإلفالس
م يأت مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس بالشيء الجديد بالنسبة لتحديد المحكمة التي تختص بنظر ل  

 )39F)15 ]1:مادة[ قضية اإلفالس، إذ أبقى على اختصاص المحكمة اإلبتدائية الكائن في دائرتها مقر عمل المدين
وٕاذا كان للتاجر . ر لتحديد اختصاص المحكمة المدنيةوهكذا لم يعتمد مشروع القانون الجديد محل اإلقامة كمعيا

أو الشركة التجارية أكثر من مقر عمل فالمحكمة المختصة في هذه الحالة تكون المحكمة التي يقع في دائرتها 
الشركة األجنبية التي يوجد لها فرع في دولة اإلمارات يكون  وأما. يسي لهذا التاجر أو الشركةالمركز الرئ

التي يقع ضمن  محكمةالكانت  تجارتهوٕاذا اعتزل التاجر . للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر الفرعاالختصاص 
وأخيرًا إذا لم يكن باإلمكان تحديد االختصاص وفق . هي المختصة بإشهار إفالسه دائرتها موطن ذلك الشخص

لمحكمة التي وقع في دائرتها تخلف فيكون االختصاص عندها ل - مثالً  كالتاجر الجوال –القواعد المذكورة أعاله 
 .المدين عن سداد ديونه أو تعرضه لحالة الذمة المالية المدينة

ويالحظ أن المشرع في مشروع القانون الجديد لم ينشئ محكمة إفالس تختص بنظر كافة األمور المتعلقة   
ولعل السبب . هذا االختصاص باإلفالس من تقاضي وٕاعادة هيكلة وتصفية، وٕانما عهد إلى المحكمة اإلبتدائية

محكمة تمييز دبي  في ذلك هو قلة عدد قضايا اإلفالس المرفوعة أمام محاكم الدولة االتحادية و المحلية فمثالً 
 ، وهذا ال يستوجب إنشاء محكمة إفالس قائمة بذاتهااآلنفصلت في ثالث قضايا إفالس حتى 

40F

ولكن .  )*23,24(
محاكم ومحامين متخصصين في قضايا اإلفالس واالستعداد بصورة جيده  قضاة وموظفيال يمنع ذلك من وجود 

 . إذا ازداد عددها في المستقبل لمعالجة قضايا اإلفالس خاصة
 

 إجراءات شهر اإلفالس وٕاعادة الهيكلة
ول شهر اإلفالس أمينا للتفليسة أو أكثر بحد أقصى ثالثة من الخبراء المقيدين في جدب تعين المحكمة في قرارها  

أمين التفليسة  يجوز لطالب شهر اإلفالس أن يختاروبموجب مشروع القانون الجديد .  )41F)15 ]147:مادة[ الخبراء
ذلك أمر وٕاذا كان مشروع القانون قد أعطى لمن طلب شهر اإلفالس هذه الصالحية إال أن . من قائمة الخبراء

ن التفليسة مهمة إدارة أعمال المدين باعتباره وكيًال ويتولى أمي. جوازي ويعود للمحكمة قرار تعيين أمين التفليسة
وفي هذا . اأمواله والتصرف فيهإدارة عن المدين  إذ تغل يد )42F)15 ]155,164:مادة[ بأجر باسم المدين ونيابة عنه

                                                           

 
مارا  العربية املتحدة سواء بالنسبة لألفراد أو الشركا  و غريها من األشخاص ميكن تربير قلة عدد حاال  اإلفالس يف دولة اإل* 

أضف إىل ذلك العواقب اإلجتماعية  .االعتبارية بسبب قيام الدولة مبساعدة املشروعا  والشركا  املتعثرة وتاليف وقوعها يف ضائقة مالية
ألسباب ال تنطبق فقط على دولة اإلمارا  العربية املتحدة فحسب وهذه ا. املرتتبة على إفالس الشخص وما يلحقه ذلك من خزي وعار

  )23(.بل تشمل أيضا الواليا  املتحدة األمريكية
حيث  متخصصا قضاءً الواليا  املتحدة األمريكية فقد أوجد القانون لكثرة قضايا اإلفالس سواء املقدمة من األفراد أو الشركا  يف  انـر 

وتعني حماكم االستئناف يف الواليا  املتحدة . قاضيا ويتم حتديد هذا العدد من قبل الكونغرس 342 يبلغ عدد قضاة اإلفالس حاليا
 )24(.األمريكية قضاة اإلفالس ملدة أربعة عشر سنة قابلة للتجديد
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من مشروع القانون إذ تبقى إدارة أموال المدين وأصوله تحت ) إعادة التنظيم المالي(اختالف عن الباب الثاني 
 . من مشروع القانون 17وفق المادة  يطرتهس
اتخاذ  -الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز  –ويحظر على جميع الدائنين   

السبب في وجود الحظر .  )43F)15 ]167،357:مادة[ أي إجراءات قانونية أو متابعة أي دعاوى قضائية ضد المدين
من الضغوط المالية التي قد يتعرض لها نتيجة بدء  عداد خطة إعادة التنظيم أو تحريرهإلهو منح المدين فرصة 

تقديم طلب شهر  بمجردويسري الحظر الذي فرضه مشروع القانون . الدائنين باتخاذ إجراءات أو دعاوى ضده
وى شهر اإلفالس أو إذا انتهت دع الحظر تلقائياً  نتهيإلى صدور قرار من المحكمة، وياإلفالس و دون الحاجة 

يشمل الحظر اتخاذ أي إجراء قانوني أو بدء أو متابعة أي . مؤقتاً  ء ذمة المدين فيعتبر الحظر اجراءإذا تم إبرا
فال يجوز . دعوى قضائية تتعلق بتحصيل الديون من المدين أو التنفيذ على أصوله أو تنفيذ ضمان ضد المدين

. ن بدفع الدين أو تقديم ضمان لدين غير مضمون أو تنفيذ حكم قضائيللدائن على سبيل المثال أن يطالب المدي
من أن يستغل المدين الحظر المفروض على اتخاذ مثل هذه اإلجراءات أو الدعاوى المرفوعة ضده،  ولكن خوفاً 

فقد استثنى مشروع القانون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز من الحظر بأن سمح لهم بالتنفيذ على 
ومن الحاالت التي قد تبرر التنفيذ على الضمان رغم وجود . ماناتهم بعد الحصول على موافقة المحكمةض

 من عدم تسليممن النوع الذي تتناقص قيمته بسرعة ويخشى الدائن  – سيارة مثالً  –الحظر إذا كان الضمان 
 .   لضمان في الوقت المحدد إذا لم يلتزم بسداد الدينالمدين ل

]173،169:مادة[ مشروع القانون مواد معقدة تتعلق بالوفاء بااللتزامات والعقودويتضمن    44F

تدور هذه المواد  )15(
القانونية حول العقود التي لم تنفذ بعد من قبل أحد الطرفين أو كالهما، وعقود اإليجار واالستمرار في تنفيذها أو 

روع القانون الجديد قاعدة منع فسخ أو إنهاء أي عقد هذا ومن أهم المواد القانونية التي جاء بها مش. طلب فسخها
]169:مادة[ ساري المفعول بين المدين والغير بسبب افتتاح إجراءات اإلفالس 45F

 ال يعتبر بدء آخرأي بمعنى  )15(
إذا بدأت  الفسخكان العقد ينص في أحد بنوده على  أسباب فسخ العقد حتى ولو من إجراءات اإلفالس سبباً 

ويالحظ . وجود مثل هذه البنود في العقد يجعلها غير واجبة النفاذف. طرافر اإلفالس ضد أحد األإجراءات إشها
 .  وليس صدور حكم باإلفالس إجراءات اإلفالس فعالً  ترط لعدم نفاذ مثل هذه البنود بدءأن مشروع القانون قد اش

خطة إلعادة هيكلة أعمال المدين أو  قد يقترح أمين التفليسة من خالل التقرير الذي يقدمه للمحكمة إعداد  
فإذا أصدرت المحكمة قرارها بتطبيق خطة إلعادة الهيكلة، يتولى أمين التفليسة مهمة اإلشراف . تصفية أمواله

46F]185:مادة[ على الخطة وضمان حسن سيرها

خطة إعادة الهيكلة والتي يجب أن تبين  ويقدم المدين مشروع )15(
تحقيق الربح وأحكام التسوية مع الدائنين وأي ضمانات يجب تقديمها وأي عرض احتمال أن يعود المدين إلى 

مقدم من أي طرف ثالث لشراء كامل أو جزء من أعمال المدين، هذا باإلضافة إلى بيان بنشاطات المدين التي 
ويجوز النص في مسودة الخطة على مهل السماح وتحويل الدين إلى حصص في رأس مال أي . يجب وقفها

وأما . روع وعلى معاملة تفضيلية للدائنين أو توحيد أو إنشاء أو استبدال أي ضمانات وذلك لتطبيق الخطةمش
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بخصوص البيانات التي تتضمنها خطة إعادة الهيكلة فوفق القراءة الحالية لمشروع القانون يتبين أن هذه البيانات 
 . هايجوز إغفالمما الإجبارية 

 فترة ثالثة أشهر ولكن يجوز تجديد الفترة لمدة إضافية على أن ال تتجاوز شهراً  هذا ويجب إعداد الخطة خالل  
]51:مادة[ وبالتالي في جميع األحوال ال تتجاوز الفترة أربعة أشهر واحد 47F

وبطبيعة الحال يتم تجديد فترة إعداد  )15(
يمنع من ذلك إذا وجد الخطة مدة شهر إضافي إذا وجد سبب يدعو لذلك، كما يمكن إنقاصها إذ ال يوجد ما 

وٕان كان أمين التفليسة هو الذي يعد خطة إعادة الهيكلة بمساعدة المدين، لكن المدين وحده له حق . سبب مبرر
48F]185:مادة[ عة أشهربقلم كتاب المحكمة خالل فترة األر تقديم خطة إعادة الهيكلة بإيداع نسخة لدى 

ومن  )15(
الة عدم تقديم المدين للخطة خالل فترة األربعة أشهر، ففي هذه المالحظ أن مشروع القانون لم ينص على ح

 .    الحالة يستطيع كل ذي مصلحة تقديم خطة إعادة الهيكلة ومن هؤالء الدائنون وحتى أمين التفليسة
أن تكون الخطة قد اقترحت : وتتحقق المحكمة عند وضع خطة إعادة الهيكلة من توافر أمرين ضرورين هما  

49F]190:مادة[ ال تضر بصورة غير منصفة بجميع الدائنينبحسن نية و 

فأي خطة إلعادة الهيكلة يجب أن . )15(
على مرحلة اقتراح ويالحظ أن شرط حسن النية يقتصر . حتى يمكن التصديق عليهاتراعي هذين الشرطين 

ون المعايير التي يمكن هذا ولم يذكر القان. ال يشترط توافر حسن النية عند قبول الخطة من قبل الدائنينالخطة و 
50Fأن تسترشد بها المحكمة في عدم توافر شرط حسن النية

وفي هذا السياق يمكننا إيراد بعض األمثلة على  )*25(
 :سوء نية المدين

طلب شهر اإلفالس كنتيجة لخسارة المدين دعوى قضائية ال تتعلق باإلفالس، وبذلك يمكن للمدين  .1
 .على حكم المحكمة في تلك الدعوى وب بناءً أن يتجنب أو يؤخر دفع التعويض المطل

 .  القضاء على منافسيه إذا كان الهدف من اقتراحهيقدم المدين مقترح خطة إعادة الهيكلة  .2
 .     المماطلة والتأخير فقط ديم مقترح خطة إعادة الهيكلة بقصدتم تق .3

وما يمكن أن يطرأ عليها من تعديالت لدراسة هذه الخطة  على خطة إعادة الهيكلة بعد مناقشتها ويتم التصويت  
ونهم نهائيا أو مؤقتا ويشترط أن يويتطلب مشروع القانون موافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت د. أثناء تلك النقاشات

]195:مادة[ يكونوا حائزين على ثلثي الديون 51F

يشتركوا  واليدخل في حساب هاتين األغلبيتين الدائنون الذين لم )15(
تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة عند موافقة . هم أيضاً وال تحسب ديون في التصويت

52F]199:مادة[ الدائنين عليها وتحقق كافة الشروط التي يجب توافرها فيها

يمكن للمحكمة أن تصادق  فمثالً .  )15(
وال تضر بمصلحة الدائنين على الخطة رغم معارضة بعض الدائنين إذا كانت الخطة قد اقترحت بحسن نية 

                                                           

 
 
 

 عيار املوضوعي استخدمت احملاكم يف الواليا  املتحدة األمريكية عدة معايري لتحديد مفهوم حسن النية منها امل*
)objective test ( بالنـر إىل اهلدف من قانون اإلفالس وإعادة اهليكلة وهو رد اعتبار املدين وفيما إذا كان للمدين فرصة حقيقية

حسن النية يف  أما املعيار االخر اليت جلأ  إليه احملاكم األمريكية يف حتديد. بإعادة ترتيب أوضاعه املالية وتوفري احلماية املناسبة للدائنني
من قانون اإلفالس فهو معيار جمموع احلاال  اليت تعطي مؤشرا على حسن النية فمثال إذا وجد  عدة عوامل جمتمعة  11قضايا الفصل 

  . )totality of the circumstances test(يرفض طلب إعادة اهليكلة 
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وذلك بأن تحقق المساواة بينهم وما دام سوف يحصل الدائنون على حقوقهم بأكبر قدر ممكن كما لو كانت هناك 
بتصفية  أما إذا رفضت المحكمة التصديق على خطة إعادة الهيكلة فيمكن أن تصدر قراراً . تصفية ألموال المدين

]204:مادة[ أموال المدين 53F

)15( .  
عادة الهيكلة إجراءات إحظر تصرف المدين خالل  واجباً  انفيما إذا ك صريحاً  م يورد مشروع القانون نصاً ل  

عادة الهيكلة إجراءات إى المدين بشكل مطلق التصرف خالل حظر علوهكذا ي. استثناء وجود معأم بشكل مطلق 
 جانب، ويوفر وق الدائنين منعلى سبيل الحصر، بما يحافظ على حق التصرفات التي تحدد باستثناء بعض

 .دارة أمواله من جانب آخرمن المرونة إل للمدين قدراً 
ويؤدي صدور الحكم بالتصفية إلى البدء في تصفية أموال المدين بحيث تستخدم إيرادات التصفية للوفاء   

54F]221،280،282:مادة[ ترتيب األولويات الخاص بالدائنين ُسلَّمبالتزامات المدين حسب 

التصفية عن  تتم *
55F]226:مادة[ للشروط التي تحددها المحكمة طريق بيع أصول المدين بالمزاد العلني أو غيرها من الطرق وفقاً 

)15( 
 . ويتولى أمين التفليسة مهمة البدء بإجراءات التصفية و بيع أصول المدين

إذ أوجب بيع أي أصل من  من قبل ومن الملفت للنظر أن مشروع القانون قد جاء بنص جديد لم يكن موجوداً   
وتتجاوز قيمته وقت اإلعالن عن بيعه خمسين ألف درهم عن " ويزاول اً قائم انشاطً " أصول المدين التي تكون 

56F]227:مادة[ طريق المزاد العلني

والتي لم تعرف في أي مادة " ويزاول اً قائم اً نشاط" فقد استخدم المشرع عبارة  )15(
ولكن يمكن . من أهمية ذلك كونها األساس الذي يستند إليه في بيع أصول المدين من مواد مشروع القانون بالرغم

المنشأة حيث تعرف بأنها تلك  باعتبارها من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً " ويزاول  اقائم انشاط" معرفة معنى 
57Fفيتهاتص أو ال يلوح باألفق ما يشير إلى انقضائها االقتصادية القائمة و المستمرة و التي

وهذا التعريف .  )**26(
يتطلب تقييم األصول تقييما عادًال من خالل الفرضية التي تقضي بتحديد القيمة فيما لو تم بيعها خالل وقت 

  )***58F)27.مناسب ودون أي ضغوطات من أي بائع مفترض وجوده
إذا ما اقترن المصطلح " ويزاول  اً قائم انشاطً  "ويبدو للوهلة األولى أنه من السهولة بمكان تحديد معنى   
غير  وكون األخير مشروعاً "  لمشروع غير القابل لالستمرارا" مع فكرة  مشروع باعتباره وحدة واحدة بالمقارنةبال

حيث يكفي أن "ويزاول  اً قائم اً نشاط" للقول بأنه  ال يشترط أن يحقق المشروع أرباحاً  إذاً . قائم وال يزاول نشاطه
من  يتجنب الفشل والخروجاته بشكل طبيعي، ويشتري بضاعة كالمعتاد، ويحاول أن يحافظ المشروع على عملي

لكل أصل من أصول المدين على حده، أي " ويزاول  اً قائم اً نشاط "ولكن تثور الصعوبة في تحديد قيمة . السوق
 اً نشاط "ار أنهوالذي يستمر على اعتب كيف سيتم تحديد القيمة العادلة ألداة خلط اإلسمنت في مصنع ما مثالً 

                                                           

 
  .أولويتهم يف حتصيل ديو�مب الدائنني و لقد فصل مشروع قانون إعادة اهليكلة املالية واإلفالس ترتي  *

 
 

A going concern is a business that will continue in operation for an indefinite period   ** 
of time.  

   
See also Official Committee of Unsecured Creditors of TOUSA, Inc.v.Citicorp *** 
North America, Inc. (In re TOUSA, Inc.), 422 B.R.783, 858 (Bankr. S.D. Fla. 2009). 
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59F ؟"ويزاول  اً قائم

" المشروع غير القابل لالستمرار " كان إذا  بين مالإلجابة على هذا التساؤل يجب التمييز  *
دفعة واحدة والذي من المفترض أن يؤدي إلى  بيعهااألصول على فرض أنه قد تم  جميع وعندها يتم تقييم

قيمة أي أصل  ذا لم يستمر المشروع بعد وعندها يتم تقديرة لمعظم األصول، وفيما إالحصول على أسعار متدني
 من أصول المدين لتعكس السعر الذي سوف تحصل عليه فيما لو كان البيع قد تم بطريقة منتظمة ودون عجلة

60Fأو في ظل ضغوط حالة اإلفالس

" وخالصة القول أن تحديد قيمة أي أصل من أصول المدين باعتباره .  )**28(
 . ذو أهمية خاصة بهدف تحقيق القيمة القصوى لألصول من خالل بيعها في المزاد العلني" ويزاول  اً قائم اً نشاط

 

 لجان الدائنين 
لم يتضمن قانون المعامالت التجارية المعمول به حاليًا أي إشارة إلى لجان الدائنين، وٕان كان من المتصور   

من  أنفسهم في االجتماعات والمداوالت الخاصة بهموجودها بطريقة غير رسمية إذ يمكن للدائنين أن ينظموا 
إال أن مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس استحدث ألول مرة لجان خاصة  )***61F)9.خالل جماعة الدائنين

فمحكمة اإلفالس وبالتشاور مع أمين التفليسة هي الجهة صاحبة الصالحية بتشكيل لجان الدائنين . بالدائنين
ويالحظ أن منح .  )62F)15 ]192:مادة[ يجوز اتخاذ قرار تشكيل هذه اللجان من قبل الدائنين أنفسهموبذلك ال 

محكمة اإلفالس صالحية تشكيل لجان الدائنين يمكن أن يوقع عبء إداري إضافي على المحكمة مما قد يؤدي 
المحكمة في اتخاذ القرارات بين  إلى التأخر في إجراءات إعادة الهيكلة، وباإلضافة إلى إثارة الشكوك حول حيادية

 . لجان الدائنين المشكلة من قبلها وأصحاب المصلحة
فكان من الواجب أن . م ينص مشروع القانون الجديد على المدة التي يجب خاللها تشكيل لجان الدائنينل  

اللجان دورها يفرض المشروع على المحكمة أن تشكل لجان الدائنين بأسرع وقت ممكن دون تأخير لتلعب هذه 
فيما إذا كانت لجان الدائنين تضم جميع الدائنين أو  هذا ولم ينص مشروع القانون أيضاً . المهم في إعادة الهيكلة

ولكن يفضل أن يتم تشكيلها من بعض الدائنين وليس . يتم تشكيلها باختيار الدائنين أصحاب الديون األكبر مثالً 
ل الدائنين وحماية مصالحهم، وال يعقل في مثل هذا الحال أن تضم جميعهم ذلك أن هدف هذه اللجان هو تمثي

 . اللجنة جميع الدائنين

                                                           

Travellers Int’l. AG vs. Trans World Airlines, Inc. (In re Trans World Airlines, Inc.),* 
134 F.3d 188, 193 (3rd Cir. 1998) (in the century that has passed since the enactment of 
the Bankruptcy Act of 1898, the courts have offered various statements describing how 
to achieve a fair valuation of assets for a going concern).  

وهذا يتفق مع عدة دراسا  أجريت لتبني أن املشروعا  التجارية الـيت تواجـه صـعوبا  ماليـة وحتـت تـأثري اإلفـالس تبيـع أصـوهلا بأسـعار **
أربعـة  وجد  إحد  الدراسا  أن شركا  الطريان املفلسة أو اليت تواجـه صـعوبا  ماليـة تبيـع طائراتـا بأسـعار تقـل بنسـبة فمثال. منخفضة

 . إىل أربع وستني يف املائة عن مثيالتا من شركا  الطريان األخر  اليت ال تواجه صعوبا  مالية عشر يف املائة
 

 وتتـألف الـدائنني، مجاعـة تـدعى التفليسـة أمـني ميـثلهم واحـدة هيئـة يف املفلـس التاجر دائين انتـام اإلفالس بشهر احلكم آثار أهم من***
 الـدائنني، مـن غـريهم دون خاصـة لقواعـد التجـاري القانون أخضعهم الذين االمتيازالعام، ذوي والدائنيني العاديني الدائنني من اجلماعة هذه

 احلكم صدور وعند الدائنني، حقوق على وكذلك املدين، املفلس موجودا  على لمحافـةل التفليسة أمني بإدارة ممثلة اجلماعة هذه وتكون
 . عامجي هؤالء بني املساواة مبدأ تطبيق إىل يصار
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يتبين من قراءة النص الحالي لمشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس أنه يجب تشكيل لجنة دائنين واحدة   
]192:مادة[ على األقل 63F

غبة في أن يكونوا أعضاء في لجان فإذا وجد عدد من الدائنين الذين لديهم الر .  )*15(
ومع ذلك من المتصور أن ال تقوم . الدائنين فال تستطيع المحكمة أن ترفض تشكيل لجنة واحدة أو عدة لجان

إذا كانت الديون قليلة أو إذا  المحكمة بتشكيل لجان للدائنين في الحاالت التي تكون فيها التفليسة صغيرة مثالً 
وبطبيعة . مشروع القانون الجديد لم ينص على حد أدنى أو أعلى لحجم لجان الدائنين وجد دائنان فقط بالرغم أن

الحال حجم لجان الدائنين قابل للتغيير حسب األحوال إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك، فمشروع القانون الجديد 
وق التي تقرر لهؤالء يمنح المحكمة الحق في أن تعيد تقسيم أي لجنة إذا تبين لها ضرورة التمييز بين الحق

 .  الدائنين
 فمجرد كون الشخص دائناً . لم يشترط مشروع القانون الجديد توافر أي شروط للعضوية في لجان الدائنين  

والدائن لفظ عام يشمل الفرد أو الشركة من أصاحب الديون العادية أو . يمنحه الحق في عضوية هذه اللجان
ويمكن حتى ألصحاب الديون المتنازع فيها أو غير . السندات صحاببرهن أو امتياز وأ الديون المضمونة

من مشروع  193ذلك من نص ويستدل  .مستحقة األداء أو المعلقة على شرط أن يكونوا أعضاء في اللجنة
التي منحت حق التصويت في اللجان للدائنين الذين لم تقبل طلباتهم من قبل أمين التفليسة وفق شروط القانون 
أن  قصد المدين مثالً أن يحرم الدائن من العضوية إذا  ولعل السبب في ذلك منع المدين من. المحكمةتحددها 

محله في عضوية  -مثل محامي أو نقابة عمال  -وال يوجد ما يمنع أن يحل وكيل للدائن . ينازعه في الدين
الذين لهم مطالبات " الدائنين " صر حق العضوية على اقتكون أن المشرع  اً ك قد يثير خالفاللجنة، وٕان كان ذل

هذا باإلضافة إلى ما قد تثيره عضوية الوكيل من تعارض مصالح فكيف . مباشرة في مواجهة التفليسة والمدين
واجب رعاية مصالح جميع يوازن الوكيل بين واجبه كمحل لثقة الدائن الذي يمثله وفي نفس الوقت يقع عليه 

 .الدائنين
64F]1:مادة[ لجان الدائنين في عضويةالجهات الحكومية مثل دائرة الضريبة  حول حقويثور التساؤل  

ويبدو  )**15(
. وليس بصفتها الرسمية افي لجنة من هذه اللجان بصفتها دائن أنه ال يوجد ما يمنع أن تكون جهة حكومية عضواً 

ارض المصالح مثل ولم ينص مشروع القانون الجديد صراحة على حرمان بعض الدائنين من عضوية اللجان لتع
فعدم حرمان هذه الفئة من األشخاص من التمثيل . أقارب المدين أو المحاسب أو مورد البضاعة وٕان كانوا دائنين

كما يمكن للمحكمة عزل أي دائن يعرقل . في اللجان قد يؤدي إلى التأثير على حسن سير عمل لجان الدائنين
 . بوجه غير مشروع خطة إعادة الهيكلة

جدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد قد نص على تشكيل لجان الدائنين لغرض التصويت في ومن ال  
 والخاصة بمشروع خطة إعادة الهيكلة وتعديالته 191االجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة 

65F]196،191:مادة[

ن ال ولك. مشروع القانون تشكيل لجان الدائنين على مرحلة خطة إعادة الهيكلة قصرف . )15(
اإلجراءات سواء بشهر  يتم تشكيل لجان الدائنين منذ بدء يوجد ما يمنع وفق النص الحالي للمشروع من أن

وأداء دور أكبر  آرائهماإلفالس والتصفية أو إعادة الهيكلة حيث تمنح هذه اللجان الفرصة للدائنين للتعبير عن 

                                                           

 ...". تصدر احملكمة، بعد التشاور مع أمني التفليسة، قرارا بتشكيل جلنة أو أكثر للدائنني"   *
مية احتادية أو حملية يف الدولة مبا يف ذلك املؤسسا  العامة واهليئا  والكيانا  املؤسسة تعرف اجلهة احلكومية على أ�ا أي جهة حكو ** 

 .احتادية يف رأـاهلا لتحقيق منفعة عامة أو أي مؤسسة أو هيئة تؤسسها أو تساهم أي جهة حكومية حملية أو
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إجراءات شهر اإلفالس والتصفية وفق نفس  ة بدءكل لجان الدائنين في مرحلويمكن أن تش. في حماية مصالحهم
دائرتها لتشمل جميع  سبق ذكرها أعاله أو أن يتم توسعة منهج تشكيلها في مرحلة خطة إعادة الهيكلة والتي

 .فال يقتصر األمر على اختيار ممثلين لعموم الدائنين الدائنين مثالً 
ولجنة  ،لجنة أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز: تقسم لجان الدائنين إلى ثالث فئات من الدائنين هي  

]192:مادة[ السندات أو األوراق المالية األخرى، ولجنة حملة أصحاب الديون العادية 66F

والسبب في تقسيم .  )15(
خاصة في في لجنة واحدة لكثرة عددهم  لجان الدائنين إلى ثالث فئات هو عدم إمكانية جمع الدائنين جميعاً 

على بعض الدائنين جميعا في لجنة واحدة قد يجعل من الصعوبة  اهمة العامة، كما أن حشد جميعشركات المس
 تومن الممكن إعادة تقسيم أي لجنة من اللجان إذا كان. تمثيل مصالحهم وحمايتها خير تمثيلفئات الدائنين 

67F]192:مادة[ هناك ضرورة للتمييز بين الحقوق المقررة للدائنين

أن يتم تنظيم دائني  ن أيضاً ومن الممك.  )15(
المدين في لجنة واحدة إذا لم يتجاوز إجمالي الدخل السنوي خمسة ماليين درهم خالل السنة السابقة على افتتاح 

68F]194:مادة[ إجراءات شهر اإلفالس

فعل المشرع في مشروع القانون الجديد إذ حدد عدد اللجان  حسناّ و  )15(
يؤدي إلى تعقيدات وتأخير في إجراءات إقرار خطة  قد إلى أكثر من ذلك بثالث ذلك أن تقسيم لجان الدائنين

احتمال زيادة عدد وتملك المحكمة إعادة تقسيم أي لجنة إذا تبين لها ضرورة مما قد يؤدي إلى . إعادة الهيكلة
ن وٕاذا كان مشروع القانو . وذلك من مسائل الواقع التي تختلف حسب كل نزاع على حدة ،اللجان عن ثالث

 -على حالة التقسيم  قياساً  – في رأينا ما يمنع الجديد يسمح بتقسيم أي لجنة من لجان الدائنين فال يوجد أيضاً 
 .من دمج عدة لجان في لجنة واحدة إذا تبين ضرورة لذلك

التصويت في االجتماعات التي تنظم بخصوص مشروع خطة إعادة الهيكلة باإلضافة ب تختص لجان الدائنين  
69F]196:مادة[ تراح او إدخال أي تعديالت عليهاإلى اق

إال  داً و وبالرغم من اختصاص لجان الدائنين يبدو محد )15(
إمكانية قيامهم بعدة يها يؤدي بالقول بلهيكلة وٕادخال تعديالت علاأن حقهم في التصويت على مشروع خطة إعادة 

حول وضعه المالي والتفاوض مع المدين مثل التشاور مع المدين حول إدارة مشروعه واالستفسار أخرى أمور 
وبطبيعة . تماعات ومن له حق حضورهاعقد االج آليةلم يحدد مشروع القانون الجديد  *70F حول خطة إعادة الهيكلة

هذا ولم يحدد . مقابل عضويتهم وعملهم في هذه اللجان اً و تعويضأ ن الدائنين أجراً الحال ال يستحق أعضاء لجا
لكل دائن " بتطبيق قاعدة  القولتخاذ القرارات داخل لجان الدائنين، وٕان كان من الممكن مشروع القانون كيفية ا

على وقت انقضاء لجان  القانون أيضاً ولم ينص مشروع . بغض النظر عن قيمة مطالبة الدائن"صوت واحد 
راءات إعادة هيكلة إلى إذا تم قبول خطة إعادة الهيكلة أم إذا تحولت اإلجراءات من إج مثالً  الدائنين فهل تنقضي

لتجنب  وضع قواعد تنظم هذه المسائلولهذا كله يتوجب . إجراءات تصفية أي في حال رفض خطة إعادة الهيكلة
في المفاوضات  واحداً  حصول أي نزاع بين أعضاء اللجنة في وقت يتوجب فيه على الدائنين أن يشكلوا صفاً 

 .بخصوص خطة إعادة الهيكلة
 

                                                           

 
 
 
 

ساعدة هذه اللجان على دراسة الوضع املايل ملشروع املدين من املتصور أن تستعني جلان الدائنني خبرباء ماليني وحماسبني وذلك مل  *
 . وبالتايل التوصل إىل القرار السليم فيما يتعلق خبطة مشروع إعادة اهليكلة
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 مويل جديدحصول المدين على ت
مرحلة إعادة الهيكلة المالية وما  خالل قد يجد المدين من الصعوبة بمكان توافر دائنين يزودونه بقروض وذلك   

خطة لوفي نفس الوقت قد ال يكتب  .عدم إمكانية سداد هذه القروض ب على ذلك من تخوف من الدائنين منيترت
ال بد من توافر حوافز تشجع الدائنين على مد  كله ولهذا .تمويلالوجود مثل هذا بدون  النجاح إعادة الهيكلة

71Fفكرة التمويل الجديد الضرورية الستمرار عمله ومن ثم ظهرت المدين بالقروض

فالتمويل الجديد يمنح  * )30,29(
يمر الذي ) التاجر الفرد أو الشركة(إلى المدين  الً امركزا مضمونا من الدرجة الممتازة للدائنين الذين يقرضون أمو 

 .على قروض جديدة واالستمرار في مزاولة نشاطه ييسر حصولهبصعوبات مالية، مما 
لم تكن القواعد الخاصة باإلفالس الوارد ذكرها في قانون المعامالت التجارية االتحادي تشير صراحة إلى   

ولكن من المتصور في ظل قانون . إمكانية حصول المدين على تمويل جديد، أي الحصول على قرض
فمثال . دت مبررات لذلكالمعامالت التجارية االتحادي أن توافق المحكمة على منح تمويل جديد للمدين إذا وج

 ي أو الصلح الواقي من اإلفالس متىيمكن للمحكمة أن توافق على منح تمويل للمدين في مرحلة الصلح القضائ
جديد أو إذا كان  وجود دائنسبب أو إذا لم يلحق ضرر بالدائنين ب ،وافق جميع أو أغلبية الدائنين على ذلك

من األفضل وضع قواعد  وكان. َصغــيًرا إذا كان مبلغ التمويل أو يساهم في دفع مصروفات إضافيةالتمويل س
واضحة تبين أحكام التمويل وٕاجراءاته، وبناًء عليه جاء مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس بقواعد 

 .  منه 269-264نظمت أحكام التمويل في المواد 
  
يجب على أمين التفليسة أو أمين الصلح أن يتقدم  فإنه ،يتمكن المدين من الحصول على تمويل جديد ولكي  

ويكون الهدف من التمويل الجديد هو  )72F)15 ]264:مادة[ بطلب ويخضع هذا الطلب لسلطة المحكمة التقديرية
ضمان استمرار المدين في أعماله، ولذا يقع على المدين عبء إثبات أن التمويل الجديد ضروري وال غنى عنه 

وبيان ضرورة التمويل الستمرار أعمال المدين يتطلب توافر حسن النية . ستمرار في أعمالهلمواجهة حاجاته واال
 .لدى المدين وٕان لم ينص  صراحة على ذلك في مشروع القانون الجديد

موافقة المحكمة عند حصول المدين  حالة عدم اشتراط: اختيارات أو حاالت للتمويل ةثالث والحقيقة أن هناك  
د بغير ضمان على أموال المدين أو أصوله وبدون أن يحصل مانح التمويل على أي أولوية على تمويل جدي

73F]265:مادة[ الستيفاء حقوقه على ديون أخرى قائمة في ذمة المدين

والسبب في عدم اشتراط موافقة .  )15(
تحصيل دينه ي ف أية ميزةال يحصل مانح التمويل على  من ثمالمحكمة في هذه الحالة أن الدين غير مضمون و 

الذين يبقى لهم حق  اآلخرينال يؤثر بطبيعة الحال على أصحاب الديون المضمونة  من أموال المدين، ومما
 . األسبقية

                                                           

وكما ير  البعض أن منح . ير  البعض أن توافر متويل جديد يؤدي إىل دخول املدين يف مشروعا  خطرة وسلبية ال تعود عليه بالنفع  *
 .للمدين قد يؤدي إىل إطالة أمد إعادة اهليكلة أو إجراءا  اإلفالس متويل جديد

Bankruptcy judges should be alert to the possibility that the issuance of priority debt 
may create excessive incentive to invest, causing overinvestment in risky, negative 
projects. 
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للمحكمة أن توافق على تمويل  جاز، السابقةوٕاذا لم يتمكن المدين من الحصول على تمويل جديد وفق الحالة   
 : يات التاليةجديد للمدين وفق إحدى الدرجات أو المستو 

 .ير مضمون قائمتمويل له األولوية على أي دين غ .1
 .ل للمدين غير محمل بتأمين قائمما تمويل برهن على .2
  )*74F)15.تمويل مضمون بتأمين أقل درجة من التأمين القائم على نفس المال .3

حق أولوية  فيعطيهقرض للم اً حافز يوفر هذا النوع من التمويل أفضل من الحالة األولى من التمويل إذ ال شك أن و 
 .وٕان كان أقل درجة من التأمين القائم على نفس المال اً أو تأمين

وأما الحالة الثالثة فتمنح للمحكمة صالحية الموافقة على تمويل جديد بضمان أعلى درجة أو مساوي ألي   
 : لذلكيشترط و  )75F)15 ]267:مادة[ ضمان قائم على أموال مدين

 .لحصول على تمويل جديد وفق الحالة الثانية المذكورة في الفقرة السابقة أعالهأن ال يتمكن المدين من ا .1
 .  أن تكون مصلحة صاحب الضمان القائم محمية بشكل كاف .2
ويقع على المدين  ن أعلى أو مساو للضمان المقرر له،موافقة صاحب الضمان القائم على ترتيب ضما .3

 .عبء إثبات توافر الحماية الكافية
صاحب التأمين القائم ضد أي على أنها حماية معقولة كافية لحماية " الحماية الكافية "  وع القانونويعرف مشر  

76F]268:مادة[ في قيمة ضمانه تدنٍ 

ومن األمثلة على الحاالت التي تهدد مصالح صاحب التأمين القائم وقف  )15(
 .سريان الفوائد واإلجراءات القضائية

الذي يتطلب موافقة صاحب الضمان القائم عقبة في حصول  -ة الثالثة في الحال -ويمثل الشرط الثالث   
 التمويل الجديد المضمونهذامن المحتمل أن ال يوافق صاحب الضمان القائم على فالمدين على تمويل جديد 

تي تم وبناًء عليه تمثل الحاالت األولى والثانية للتمويل الجديد وال. الذي يكون أعلى منه درجة أو حتى مساو له
خيارات أكثر واقعية من اللجوء إلى التمويل الجديد في الحالة الثالثة والتي تشترط موافقة صاحب  ذكرها سابقاً 

 .  للضمان القائم ياً أعلى أو مساو  اً الضمان القائم وترتب ضمان
المدين أي عندما يطلب مان نقل الضإنشاء أو موضوع لم يعالج  ومن المالحظ أن مشروع القانون الجديد  

 يغطي دينه السابق والتمويل الجديد ويشترط هذا الدائن ضماناً  ،الحصول على تمويل إضافي من أحد دائنيه
* لها كانت سابقة على إعادة الهيكلة أم الحقةً  بحيث تصبح جميع ديون هذا الدائن مضمونة سواءً 

77F

ولعله كان .  *

                                                           

وهي عبارة غري مألوفة بدال من  "دين غري مضمون قائم"حظ أن مشروع قانون إعادة اهليكلة املالية واإلفالس قد استخدم عبارة من املال*
دين "ولعل السبب يف ذلك هو الرتمجة احلرفية غري الدقيقة لعبارة . املتعارف عليها يف القوانني التجارية يف الدول العربية" دين عادي"عبارة 

  . دينا عاديا باللغة العربية" unsecured debt"عبارة  إذ تعين ،إىل العربيةمن اللغة االجنليزية  "ن قائمغري مضمو 
 
 

املشروعا  التجارية املتعثرة يف احلصول )  (security transfer or cross collateral financingيساعد نقل الضمان** 
 .بنقل الضمانا  عند النـر يف إعادة اهليكلةيف العديد من القرارا  يكية وقد ـحت احملاكم األمر  ،جديد بسهولةعلى متويل 

In re Saybrook Mfg. Co., 963 F.2d 1490, 1491 (11th Cir. 1992). 
In re Borne Chemical Co 9 Bankr. 263 (Bankr. D.N.J. 1981). 
Otte v. Manufacturers Hanover Commercial Corp. 596 F.2d 1092 (2d Cir. 1979). 
 

https://advance.lexis.com/GoToContentView?requestid=ea81b79-2f40-3759-9b60-e6f553ea46c&crid=2fab39-497f-b37b-a164-7bf74106f675�
https://advance.lexis.com/GoToContentView?requestid=ea81b79-2f40-3759-9b60-e6f553ea46c&crid=6ddc8224-4215-31a1-aeee-f9767f4c55�
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صياغة  خاصة أن الطريقة التي تمت بها ،انيواجه حالة إنشاء أو نقل الضم من المناسب وضع نص صريح
قد جاء فيها شيء من التفصيل وضح حاالت التمويل الثالث من مشروع القانون والتي ت 267- 265المواد 
 الحالتين الثانية والثالثة اللتينى الحالة األولى الروتينية التي ال تؤثر على حقوق الدائنين القائمين إلب فبدأت
ن حاالت التمويل الثالث السابقة قد جاءت على مما يدفع إلى القول بأ .وق الدائنين القائمينبحق جوهرياً  انتمس

  . في أي حال من األحوال نقل الضمان صحيحاً إنشاء أو ال يعتبر  عليهو  ال يجوز الزيادة عليهاف سبيل الحصر
وطبيعة  فاق المدين والممولات قيمة أو حجم التمويل إذ أن ذلك يرجع إلى م يحدد مشروع القانون الجديدلو   

على موعد سداد القرض أو التمويل الجديد،  أيضاً  كما لم ينص مشروع القانونو . النشاط الذي سيقوم به المدين
عند انتهاء عملية إعادة الهيكلة أم يستمر حتى بعد  فيما إذا كان يتوجب أن يسدد مبلغ التمويل الجديد كامالً 

 .  ذلك
 

 الحصول على المعلوماتاإلفصاح والحق في 
الصلح الواقي من اإلفالس أو حتى عند طلبه  تقدمه بطلباألصل أن يكون المدين صادقًا حسن النية عند   

توزيع أو بيعها و  من رفع يده عن إدارتها مثالً  من أمواله خوفاً  جزءً ال يجوز للمدين أن يخفي ف. شهر إفالسه
 مة يعاقب عليها مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالسلجري مرتكباً  ثمنها على دائنيه، وٕاال كان

]439:مادة[ 78F

ويستطيع أمين التفليسة أن يقيم الوضع المالي للمدين بناًء على المعلومات التي يفصح عنها .  )15(
عن دي وصورة عن وضعه المالي واالقتصا موجزاً  المدين، إذ أوجب مشروع القانون أن يرفق المدين بطلبه وصفاً 

المنقولة وغير  باألصول تفصيلياً  الطلب و بياناً التجارية أو البيانات المالية عن السنة السابقة لتقديم  هدفاتر 
79F]132:مادة[ا المنقولة والقيمة التقريبية له

حتى يتمكن أمين التفليسة من الوقوف وبدقة على مركز المدين  )15(
  .المالي

ء جزء من أمواله أو عدم اقتناع أمين التفليسة بما قدمه المدين من لمحاولة المدين إخفا ومع ذلك وتحسباً  
ول مشروع القانون ألمين التفليسة الحق في الحصول على أي معلومات ذات صلة بأموال المدين ح ،معلومات

80F]162:مادة[ من أي سلطات أو هيئات عامة أو مؤسسات مالية

فمثال يمكن ألمين التفليسة أن يطلب من  )*15(
و . المصارف تقديم معلومات كاملة أو جزئية بخصوص قرض حصل عليه المدين سابقا لشراء منزلهأحد 

خص المعني حماية هذه المعلومات دون علم وموافقة الشبتزويده بيفترض في هذه الحالة أن ال يقوم المصرف 
التفليسة الحصول غير أن هذا النص الخاص الذي يجيز ألمين . تعرض المصرف للمسؤوليةلخصوصيته، وٕاال 

للخصوصية أو الحفاظ على سرية  ال يعتبر ذلك خرقاً من أسباب اإلباحة و  على المعلومات المالية يعد سبباً 
 .للحماية المقررة في الدستور أو القوانين األخرى المعلومات وفقاً 

 لمدين صحيحاً لخاصة بامشروع القانون عدة شروط حتى يكون طلب أمين التفليسة للمعلومات ا وقد تطلب  
81F]162:مادة[ أوجب أن تكون المعلومات ذات صلة بأموال المدين، فقانوناً 

وعليه ال يجوز تقديم بيانات تتعلق  )15(
 وقد جاء لفظ . بزوج المدين ووضعها المالي إذ يتوجب أن تقتصر المعلومات على أموال المدين نفسه أو أعماله

                                                           

 
 

عند احلديث عن إعسار األشخاص الطبيعيني من  314يتكرر ذكر احلق يف احلصول عن معلوما  ذا  صلة بأموال املدين يف املادة   *
 . غري التجار
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البريد لومات أصلية أو على شكل نسخة أو حتى عن طريق فال يمنع أن تكون المع عموماً " معلومات " 
أن تكون الجهة المزودة لهذه المعلومات إما سلطة أو هيئة عامة أو  واشترط مشروع القانون أيضاً . لكترونياإل

مؤسسة مالية، فيجوز ألمين التفليسة أن يطلب من شركة محاسبة أو تدقيق حسابات تزويده بمعلومات عن 
حدود " ط مشروع القانون أخيرًا أن يتم تزويد أمين التفليسة بالمعلومات حول أموال المدين في واشتر . المدين

، فيترك للمحاكم تحديد "حدود المعقول " بارة لم يورد مشروع القانون أي معايير لتحديد مفهوم عولكن ". المعقول 
 . الحالة القضية المعروضة أمامه العبارة و نطاقها وفقاً  المقصود بهذه

ويتبين أن مشروع القانون لم يشترط موافقة المدين نفسه عند طلب أمين التفليسة معلومات خاصة به لدى   
لطلب تزويد أمين التفليسة  إذن من القاضييشترط الحصول على  كما لملمالية،الهيئات العامة أو المؤسسات ا

ع على وضع ضوابط و ويالحظ حرص المشر  .مالية أو شخصالمؤسسة العامة أو الهيئة البالمعلومات من قبل 
مفتوحًا وعرضة إلساءة االستخدام من قبل  ، فلم يترك البابللحصول على معلومات مالية خاصة بالمدين

يؤخذ على مشروع القانون أنه لم يحدد مدة يجب خاللها أن تقوم السلطة  غير أنه. األطراف في قضية اإلفالس
لية بتزويد أمين التفليسة بالمعلومات المطلوبة، وما الحل إذا لم تزود المعلومات ماالعامة أو المؤسسة الأو الهيئة 

 . المطلوبة من قبل هذه الهيئات
 

 اإلعسار المدني
عنوان  تحتإلعسار المدني لتنظيم ا لة المالية واإلفالس الباب التاسعخصص مشروع قانون إعادة الهيك  
وتتشابه أحكام ". التزاماتهم وتصفية أصولهم وٕاعادة هيكلة إعسار األشخاص الطبيعيين من غير التجار "

عدة جوانب منها اإلجراءات المتبعة في تقديم طلب  مع أحكام اإلفالس من اإلعسار المدني وفق مشروع القانون
اإلعسار، وٕاجراءات إعادة الهيكلة، ووقف إجراءات التقاضي والتنفيذ من قبل جميع الدائنين على أصول المدين، 

غير أن نظام اإلعسار المدني يقتصر على . التصديق على مشروع خطة إعادة الهيكلة، وٕاجراءات التصفيةو 
ويظهر االختالف بين اإلفالس . األفراد من غير التجار أما نظام اإلفالس فيشمل التجار من األفراد والشركات

وز أن تتجاوز المدة ثالث سنوات في حالة من حيث المدة المقترحة لخطة إعادة الهيكلة، إذ اليج واإلعسار أيضاً 
وتعتبر مدة الثالث سنوات التي جاء بها مشروع . اإلعسار بينما ال تتجاوز المدة خمس سنوات في حالة اإلفالس

على قدرة المدين  القانون مدة معقولة مقارنة مع تشريعات الدول األخرى التي تطيل من المدة مما ينعكس سلباً 
  )*82F)31 ه لخطة إعادة الهيكلةعلى السداد وٕاكمال

و اإلعسار عن طريق إعادة هيكلة االلتزامات بين فكرة سداد الدين  يجمع يتميز مشروع القانون الجديد بأنه  
وهكذا فإن األشخاص الذين لديهم المقدرة على سداد ديونهم يختارون . وتصفية أموال المدين واالبراء فيما بعد

خاص الذين ليس لديهم المقدرة على السداد فطريق اإلعسار والتصفية هو الطريق ق إعادة الهيكلة أما األشيطر 
على األفراد عند طلبهم شهر اإلعسار منعا  ولكن مما يؤخذ على مشروع القانون أنه لم يفرض قيوداً . األفضل لهم

ديون وكأن شيئا لم ال برائهم منشهر إعسارهم وإ بطلب  في التقدم إلساءة استخدام أحكام اإلعسار والذي يتمثل
فكان يجب على مشروع القانون أن يميز بين األفراد من حيث مستويات الدخول بحيث يجبر األفراد من . يحصل

                                                           

 .كنداد وعشرون شهرا يف  إىل واح تبلغ مدة خطة إعادة اهليكلة والسداد ست سنوا  يف أملانيا بينما تصل املدة  *
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يفرض على المدين تقديم  صريحاً  وأن يتضمن نصاً  * )83F)32 جراءات إعادة الهيكلةإالمرتفعة على اتباع ذوي الدخل 
تحديد مبلغ  كما يجبلإلعسار،  للتعرف على مدى استحقاقه كشف بدخله خالل الثمانية أشهر األخيرة مثالً 

مئة ألف درهم كسقف أعلى  بأن يفرض مثالً  معين من أموال المدين ليستثنى من إجراءات الهيكلة أو التصفية
وأخيرًا كان يتوجب في مشروع القانون مطالبة المدين بحضور . وغيرها وشات المنزلية واألدواتالمفر ب فيما يتعلق

  .ورة تدريبية أو أكثر في إدارة األموال الشخصية أواالستهالك لتجنب وقوعه في اإلعسار مرة أخرىد
]293:مادة[ أو أحد دائنيه اإلعسار بناًء على طلب من المدينيتم افتتاح إجراءات    84F

يرفق المدين بطلبه  )15(
 )85F)15 ]295:مادة[:افتتاح إجراءات اإلعسار الوثائق التالية

 .والمالي لمركزهة تتضمن وصفا مذكرة موجز  .1
 .الطلب أي مستندات تؤيد .2
 .بوشرت ضد المدين إجراءات قانونيةتفاصيل أي  .3
على تسديد  تصريح يفيد بأن المدين، بالرغم من حسن نيته، غير قادر أو ال يتوقع أن يكون قادراً  .4

 .تستحق في المستقبلسالمستحقة أو تلك التي  كافة ديونه سواءً 
 .ائني المدين تشمل عناوينهم والمبالغ التقريبية المستحقة لهمقائمة بأسماء د .5
 .أصول المدين المنقولة وغير المنقولة واإليراد الالزم إلعالة المدين وعائلته .6

تفصل المحكمة في طلب افتتاح إجراءات اإلعسار على وجه السرعة وتصدر قرارها إما بإعادة هيكلة التزامات   
أو برفض الطلب إذا تبين أن إجراءات اإلعسار ال تالئم وضع  ،وتصفية أصوله أو بإعسار المدين ،المدين
86F]303:مادة[ المدين

خيارات فقد تحكم بإعادة الهيكلة إذا كان  ةويتبين من هذا أن المحكمة تكون أمام ثالث )15(
ل إجراءات أو قد تقضي بالتصفية إذا كانت أصول الدين ال تكفي الستكما ،لسداد ديونهكاٍف للمدين دخل 

نظام اإلعسار بقصد التهرب من دفع ل هأو رفض الطلب إذا كان من الواضح سوء نية المدين واستغالل ،اإلعسار
ومنذ افتتاح إجراءات إعادة . إعادة هيكلة التزامات المدين يعين أمين للهيكلة تإذا تقرر  .اديونه وٕابرائه منه

تخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين أو التنفيذ القضائي الهيكلة ال يجوز إقامة أو متابعة أي دعاوى أو ا
87F]317:مادة[  على أصوله

يقوم المدين بتقديم خطة إعادة الهيكلة والتي يجوز أن تنص على مهل سماح  )15(
يكلة تبلغ مدة خطة إعادة اله. للسداد أو إعادة جدولة سداد الديون أو إلغاء أي ديون أو تخفيض الفوائد أو إلغائها

88F]327:مادة[ ثالث سنوات وال يجوز تجاوز هذا الحد

)15(  . 
 تتطلب الموافقة على مشروع خطة إعادة الهيكلة اتفاق أغلبية الدائنين الحائزين على قيمة ثلثي الديون  
]335:مادة[ 89F

وتقوم المحكمة بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة إذا وافق عليها الدائنون وفق األغلبية  )15(

                                                           

يعتمد القانون يف كندا على خط الفقر كمعيار لتحديد األفراد الذين يستطيعون أن يقدموا طلب اإلعسار فأي فرد يتجاوز هذا اخلط   *
 . عليه أن يقدم خطة بإعادة اهليكلة
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ببطالن الخطة إذا تبين قيام المدين بتصرف يدل على  تصدر المحكمة حكماً . طلوبة وكان المدين حسن النيةالم
]349:مادة[ سوء نيته أو تخلف المدين عن تنفيذ الخطة 90F

)15(  
أموال المدين في حال تخلف المدين عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ت إعادة الهيكلة إلى تصفية اجراءوتتحول إ  

91F]295،349:مادة[ ا ثبت سوء نية المدين حيث اشترط مشروع القانون أن يكون المدين حسن النيةأو إذ

)15(. 
وعندئذ يتم تجريد المدين من سلطة إدارة أعماله والتصرف في  ،تقوم المحكمة باتخاذ قرار بتصفية أصول المدين 

92F]354:مادة[ أصوله

يجوز عند تصفية أصوله إقامة أو متابعة  وكما في حالة إعادة هيكلة التزامات المدين ال )15(
 .أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين أو التنفيذ القضائي على أصوله

93F]371:مادة[ يشترك في إجراءات إشهار إعسار المدين الدائنون الذين تقدموا بمستندات تثبت ديونهم  

)15( 
ى تدعم واريخ استحقاقها والمبالغ التي لم تستحق بعد وأي مستندات أخر بقيمة الديون وت وتشمل المستندات بياناً 

 .  ال يشترك في إجراءات إشهار إعسار المدين الدائنون الذين لم يتقدموا بمستندات تثبت ديونهمف. طلبات الدائنين
ة التي يكتسبها ة والمستقبلييالحالتخضع جميع أموال المدين للتصفية بما في ذلك أموال المدين وممتلكاته   

ويستثنى من أصول المدين حقوقه  ] 361،363،382:المواد[ بعد صدور الحكم بإعساره وتصفية أصوله المدين
 . التقاعدية التي تبقى ملكا له ودخل المدين الالزم لتلبية الحاجات المعيشية له ولعائلته

في سداد الديون حيث يأتي ترتيب أصحاب  ويتولى أمين التصفية توزيع إيرادات التصفية وفق أحكام األولوية  
94F]280:مادة[ الديون المضمونة برهن أو امتياز قبل غيرهم من الدائنين

وٕاذا تخطت حصيلة بيع األمالك  )15(
أما إذا كانت حصيلة بيع األمالك الضامنة أقل . الضامنة قيمة الدين المضمون يدفع الفائض إلى أمين التصفية

و ويأتي بعد أصحاب الديون المضمونة برهن أ. على المدين عادياً  عتبر النقص ديناً من قيمة الدين المضمون ي
وٕاذا كانت حصيلة أموال المدين . التصفية إلى المدين أموال أخيرًا ما تبقى من امتياز الدائنون العاديون ويؤول

وال غير كافية تنتهي إجراءات كافية لسداد حقوق الدائنين تنتهي إجراءات اإلعسار والتصفية، وأما إذا كانت األم
 . اإلعسار والتصفية بسبب عدم كفاية األموال

وعليه . إلى الحصول على بداية جديدة في حياته المالية -من وجهة نظر المدين  -تهدف إجراءات التصفية   
95F]402:مادة[ تبرأ ذمة المدين من اإلعسار بعد مرور سنة من تاريخ نشر الحكم التمهيدي بإعساره

ويحرر  )15(
ومع ذلك أورد مشروع القانون عدة استثناءات على . الحكم باإلبراء المدين من كافة ديون التصفية المترتبة عليه

اإلبراء تشمل الغرامات والديون الناتجة عن التزامات بدفع تعويض عن اإلهمال وديون النفقة والديون المترتبة 
96F]404:مادة[نتيجة الغش

ءات التي جاء بها مشروع القانون على اإلبراء بعضها يعود إلى يالحظ أن االستثناو  )15(
 . يعود إلى طبيعة الدين اآلخرسلوك وتصرفات المدين وبعضها 
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كامل  إبراء ذمة المدين إذا أخفىإلى االستثناءات التي وردت على اإلبراء، يمكن للمحكمة أن ترفض  وباإلضافة 
أو إذا كان قد مستندات أو سجالت تتعلق بأصوله أو تعديلها،  أو تصرف في دفاترأو منها،  جزءاً أصوله أو 

]393،402:مادة[ تقدم ببيانات كاذبة، تصرف بأي طريقة أخرى بهدف غش الدائنين أو التدليس عليهم 97F

)15( 
من تجنب عواقب  -الذي تقدم بطلب إعساره  –فالهدف من رفض اإلبراء في مثل هذه الحاالت هو منع المدين 

بأداء  د رفض اإلبراء في هذه الحاالت يتم توزيع أصول المدين على دائنيه ويبقى المدين ملتزماً وعن. أفعاله
 .الديون المتبقية والتي لم تدفع من التوزيع

 الخاتمة
فـي دولـة  مشـروع قـانون إعـادة الهيكلـة الماليـة واإلفـالس برز التعديالت التي جاء بهـاأل الدراسة هذهفي  عرضنا  

 :وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج لعل من أبرزها. ة المتحدةاإلمارت العربي
ي أخذ بنظام الصلح الواقي من اإلفالس كنوع من الحماية للمدين الذي اضـطربت أعمالـه أن المشرع اإلمارات :أوالً 

بـالرغم مــن و  .ةلمشـروعات التجاريـنقـاذ اإ ، وهــو غيـر كـاف بحـد ذاتـه لحمايــة و التجاريـة، وذلـك بمنحـه بعـض المزايـا
أوجه الشبه بين نظام الصـلح الـواقي مـن اإلفـالس ومشـروع قـانون إعـادة الهيكلـة الماليـة اإلمـاراتي مـن حيـث وقـف 

ن آجـال الـديون ال تحـل سـواء فـي أوكمـا  طلـب إعـادة الهيكلـةإجراءات التنفيذ والدعاوى لحين البت في الصـلح أو 
الــواقي مـن اإلفــالس ال يعــرف أن  الصـلح نظــام ، إال أن لهيكلـةا الصـلح الــواقي مـن اإلفــالس أو فـي إطــار إعـادة

التجــاري قــد يمــر بصــعوبات ماليــة أو اقتصــادية مختلفــة خــالل مراحــل حياتــه ممــا يســتدعي طلــب إعــادة المشــروع 
ممـا يعنـي  فالباعث لطلب الصلح الواقي من اإلفالس هو االضطراب الذي يؤدي الى التوقف عن الـدفع، .الهيكلة

إعادة الهيكلة هو التعرض لصـعوبات  دين عن الدفع، أو أنه في طريق التوقف، في حين أن سبب طلبتوقف الم
مواصــلة نشــاطه وال تطلــب إال مــن المشــروع المتعثــر أو  مـن شــأنها أن تعيــق وفــاء المشــروع التجــاري بالتزاماتــه أو

المحكمـة هـي التـي  نأعتبـار اائي، بكـإجراء وقـائي تحـت إشـراف قضـأما الصلح الواقي فينفرد به المـدين  الدائنين،
  .تقدر حقيقة وضعه المالي أثر اضطراب أعماله

من المشرع اإلماراتي ألهمية إعـادة هيكلـة المشـروعات  وٕادراكاً  2008في ضوء األزمة المالية العالمية سنة  :ثانياً 
عــداد مشــروع قــانون جديــد التجاريــة ووقوفهــا علــى أقــدامها مــن جديــد، فقــد قامــت الســلطات المختصــة فــي الدولــة بإ

 عــن قــانون المعــامالت التجاريــة االتحــادي المطبــق حاليــاً  )مشــروع قــانون إعــادة الهيكلــة الماليــة واإلفــالس( مســتقل
تحقيق التوازن بين إعادة هيكلة أعمـال المـدين واإلفـالس ومرونـة التحـول مـن إجـراء إعـادة الهيكلـة إلـى يهدف إلى 

تــوفير قــدر مــن الســيولة للمشــروعات  مثــل لمشــروع القــانون األخــرى هــدافاأل ىهــذا باإلضــافة إلــ. إجــراء اإلفــالس
ويمكـن للمشـرع اإلمـاراتي فـي  .مـن خـالل الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات وتعزيز اإلفصـاح والشـفافيةالمدينة 

جــال إنقــاذ هــذا اإلطــار أن يواكــب التطــورات المتبعــة فــي القــوانين المقارنــة واالســتفادة مــن تجربتهــا الطويلــة فــي م
 .المشروعات التجارية المتعثرة

 فمـثالً . مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفـالس عـدة تعـديالت جديـدة ال يشـملها القـانون الحـاليتضمن  :ثالثاً 
و تخــتص اللجنــة فــي كــل مــا " لجنــة إعــادة الهيكلــة الماليــة واإلفــالس" تشــكل بموجــب مشــروع القــانون لجنــة تســمى 

ن مــن حيــث اســتالم الطلبــات المقدمــة مــن التجــار والشــركات والخاصــة بإعــادة الهيكلــة الماليــة، حفــظ يتعلــق بالقــانو 
ــيهم قيــود أو إجــراءات  اإلفــالسســجالت بأســماء الخبــراء، األشــخاص الــذين صــدرت بحقهــم أحكــام  أو فرضــت عل

 .نانوني بأحكام القانو دائمة أو مؤقتة على المدين، تقديم التوصيات بتعديل أحكام القانون، ونشر الوعي الق
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الـــدائنين العـــاديين والـــدائنين  –علـــى جميـــع الـــدائنين  مشـــروع قـــانون إعـــادة الهيكلـــة الماليـــة واإلفـــالسحظـــر  :رابعـــاً 
اتخــاذ أي إجــراءات قانونيــة أو مــا يمكــن تســميته وقــف التنفيــذ، أي  –أصــحاب الــديون المضــمونة بــرهن أو امتيــاز 

يشــمل الحظــر اتخــاذ أي إجــراء قــانوني أو بــدء أو متابعــة أي دعــوى  و .متابعــة أي دعــاوى قضــائية ضــد المــدين
 .قضائية تتعلق بتحصيل الديون من المدين أو التنفيذ على أصوله أو تنفيذ ضمان ضد المدين

اســتحدث مشـروع قـانون إعــادة الهيكلـة الماليــة واإلفـالس ألول مـرة لجــان خاصـة بالــدائنين  والتـي تخــتص  :سـاً خام
الجتماعات التي تنظم فيما يتعلق بمشروع خطة إعادة الهيكلة باإلضـافة إلـى اقتـراح او إدخـال أي بالتصويت في ا
لــم يشــترط مشــروع القــانون الجديــد تــوافر أي شــروط للعضــوية فــي لجــان الــدائنين، فمجــرد كــون . تعــديالت عليهــا
لجنـة : فئات من الدائنين هـي وتقسم لجان الدائنين إلى ثالث. يمنحه الحق في عضوية هذه اللجان الشخص دائناً 

أصــحاب الــديون المضــمونة بــرهن أو امتيــاز ولجنــة أصــحاب الــديون العاديــة ولجنــة حملــة األســهم أو الســندات أو 
 . األوراق المالية األخرى

إلعـادة الهيكلـة حيـث  أدوات ماليـة جديـدة مشروع قانون إعـادة الهيكلـة الماليـة واإلفـالسوفق  يملك المدين :سادساً 
أصــحاب  اآلخــرينعلــى الــدائنين  بشــرط إعطــاء الممــولين الجــدد أولويــة ،يع الحصــول علــى تمويــل وقــروضطيســت

  . الديون القائمة وموافقة المحكمة وذلك حسب األحوال

مشروع القانون ألمين التفليسة الحـق فـي الحصـول علـى أي معلومـات ذات صـلة بـأموال المـدين مـن  ّولخ :سابعاً 
وقـــد أوجـــب مشـــروع القـــانون حتـــى يكـــون طلـــب أمـــين التفليســـة  .ة أو مؤسســـات ماليـــةأي ســـلطات أو هيئـــات عامـــ

 .أن تكون المعلومات ذات صلة بأموال المدين قانوناً  للمعلومات الخاصة بالمدين صحيحاً 

لإلعســار المــدني  -البــاب التاســع  – خاصــاً  يخصــص مشــروع قــانون إعــادة الهيكلــة الماليــة واإلفــالس بابــاً  :ثامنــاً 
يتميــز ". هيكلــة التزامــاتهم وتصــفية أصــولهم إعســار األشــخاص الطبيعيــين مــن غيــر التجــار وٕاعــادة"نــوان يحمــل ع

و اإلعسـار وتصـفية عـن طريـق إعـادة هيكلـة االلتزامـات بـين فكـرة سـداد الـدين  يجمـع مشـروع القـانون الجديـد بأنـه
رة على سداد ديونهم يختارون طريق إعـادة وهكذا فإن األشخاص الذين لديهم المقد. أموال المدين واالبراء فيما بعد

 .التصفية هو الطريق األفضل لهممقدرة على السداد فطريق أما األشخاص الذين ليس لديهم ال ،الهيكلة

 : وفي ضوء ما سبق وما تم التوصل إليه من استنتاجات، توصي هذه الدراسة بما يلي  

ربيـة المتحـدة ضـرورة اإلسـراع فـي إصـدار القـانون الخـاص نهيب بالسـلطات المختصـة فـي دولـة اإلمـارات الع :أوالً 
تزاماتهـا والذي يقوم على أسـاس مسـاعدة التجـار والشـركات التجاريـة علـى هيكلـة ال بإعادة الهيكلة المالية واإلفالس

ـــدائنين والمســـتخدمين العـــاملين فـــي الســـلبية ل لآلثـــار، وكـــل ذلـــك تجنبـــا الماليـــة شـــهر اإلفـــالس والتـــي قـــد تلحـــق بال
 .حد السواء واالقتصاد الوطني عموماً شركات التجارية على ال

على مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس، يتضح أنه ال يزال هناك بعض القصور  باإلطالع :ثانياً 
بدقة وتحديد  "الصعوبات االقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة""يلزم توضيح مصطلح  فمثالً . والثغرات

 .ره على اعتبار أنه المعيار الجوهري في تقرير مدى استفادة التاجر أو الشركة من فرصة إعادة الهيكلةعناص
بصيغته الحالية يشوبه بعض "  الصعوبات االقتصادية أو المالية الحالية أو المتوقعة""فاستخدام مصطلح 

  .  الغموض
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وع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس لوحظ لدينا لدى مناقشة موضوع لجان الدائنين التي جاء بها مشر  :ثالثاً 
فكان من الواجب أن يفرض المشروع على . أن المشروع لم يحدد المدة التي يجب خاللها تشكيل لجان الدائنين

. هيكلةالمحكمة أن تشكل لجان الدائنين بأسرع وقت ممكن دون تأخير لتلعب هذه اللجان دورها المهم في إعادة ال
ما إذا كانت لجان الدائنين تضم جميع الدائنين أو يتم تشكيلها باختيار عدد معين م يبين مشروع القانون هذا ول

ولكن يفضل لو أن . مشروع القانون تشكيل لجان الدائنين على مرحلة خطة إعادة الهيكلة قصر وقد. من الدائنين
بشهر اإلفالس والتصفية أو إعادة  ات سواءً اإلجراء تشكيل لجان الدائنين منذ بدء مشروع القانون قد نص على

هذا ولم . وأداء دور أكبر في حماية مصالحهم آرائهمالهيكلة حيث تمنح هذه اللجان الفرصة للدائنين للتعبير عن 
ولهذا . يحدد مشروع القانون كيفية اتخاذ القرارات داخل لجان الدائنين ووقت انحالل وانتهاء مهام لجان الدائنين

المشرع اإلماراتي أن يستدرك هذه األمور لتالفي الوقوع في خالفات قد تأخر الفصل في خطة إعادة يجب على 
 .    الهيكلة
ــيَّنَ  :رابعــاً  لــدى دراســة الحصــول علــى تمويــل جديــد فــي ظــل مشــروع قــانون إعــادة الهيكلــة الماليــة واإلفــالس أن  َتَب

ولـم يـنص مشـروع القـانون . الحصول علـى تمويـل جديـدالمشرع لم يشترط توافر حسن النية لدى المدين عند طلبه 
علــى موعــد ســداد القــرض أو التمويــل  لــم يــنص مشــروع القــانون الجديــدكمــا و  .الجديــد علــى قيمــة أو حجــم التمويــل

عند انتهـاء عمليـة إعـادة الهيكلـة أم يسـتمر حتـى  الجديد، فيما إذا كان يتوجب أن يسدد مبلغ التمويل الجديد كامالً 
تـوافر حسـن النيـة صـراحة  المشـرع وعليه نقترح تعديل النصوص الخاصة بالتمويل الجديد بحيـث يشـترط. بعد ذلك

 .موعد السدادتحديد تحديد قيمة التمويل و ل معينة آلية لدى المدين ويعين

بالحصول على معلومـات المـدين الماليـة وأعمالـه والتـي يجـب تزويـدها عنـد البنود الخاصة ضرورة تعديل  :خامساً 
ويجـب علـى ". حـدود المعقـول " بحيث يتم تحديد معايير واضـحة لتحديـد مفهـوم عبـارة " في حدود المعقول"لطلب ا

ماليـــة بتزويـــد أمـــين العامـــة أو المؤسســـة الالمشـــرع أن يحـــدد المـــدة التـــي يجـــب خاللهـــا أن تقـــوم الســـلطة أو الهيئـــة 
 .تزود هذه الهيئات المعلومات المطلوبةالتفليسة بالمعلومات المطلوبة، والحل الذي يجب اتباعه إذا لم 

عنـد  الطبيعيين من غير التجار على األفراد قيوداً  مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية واإلفالس لم يفرض :سادساً 
إلساءة استخدام أحكام اإلعسار والذي يتمثـل بتقـديم طلـب لشـهر إعسـارهم وٕابـرائهم مـن  طلبهم شهر اإلعسار منعاً 

بـين األفـراد مـن حيـث مسـتويات مشـروع القـانون أن يميـز ومـن هنـا فإننـا نقتـرح . لـم يحصـل كأن شـيئاً دفع الديون و 
ويجــب الــنص صــراحة . الـدخول بحيــث يجبــر األفــراد مــن ذوي الــدخل المرتفعــة علـى اتبــاع اجــراءات إعــادة الهيكلــة

ســتحقاق المــدين لإلعســار، للوقــوف علــى مــدى ا ثمانيــة أشــهر مــثالً آخــر بدخلــه عــن  المــدين كشــفاً  علــى أن يرفــق
 ويجــب. أقصــى علــى أصــول المــدين المســتثناة مــن إجــراءات إعــادة الهيكلــة أو التصــفية حــدباإلضــافة إلــى تعيــين 

دورة تدريبية أو أكثر في إدارة األمـوال الشخصـية أواالسـتهالك لتجنـب وقوعـه فـي اإلعسـار المدين حضور اشتراط 
  .مرة أخرى

مـدى تـوافر  لـى حـد بعيـد علـىإحكمـة، يعتمـد نجـاح مشـروع القـانون البنيـة التشـريعية المُ إلى جانـب  ،وأخيراً  :ثامناً  
فــي مجــال إعــادة  التشــريعية، ســواءً  بنيــة إداريــة وقضــائية واعيــة وحاضــنة لكفــاءات قــادرة علــى تفعيــل النصــوص

القضــايا بمــا يحقــق  الفصــل فــي المــالي أو إعــادة الهيكلــة أو فــي مجــال إدارة التفليســة، وقــادرة علــى ســرعة التنظــيم
لهــذا البــد مــن العمــل فــورًا علــى تأهيــل واصــطفاء الكــوادر اإلداريــة والقضــائية .العدالــة وأهميــة وتكلفــة الوقــت فيهــا

            .التطبيق الالزمة لسالمة
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 ملخص

 

تواجه المشاريع الريادة بشكل عام و النسائية بشكل خاص 
متنوعة تؤثر على نموها ونجاحها  صعوبات وتحديات

وتشير الدراسات أن ارتفاع معدالت التعثر والفشل .  واستمرارها
في المشاريع الريادية تقف عقبة كبيرة أمام انطالق الكثير من 

وتسعى هذه الدراسة إلى دراسة العوامل التي تساهم في .  الرواد
. لسعوديةنجاح الرواد من سيدات األعمال في المملكة العربية ا

ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على األسلوب النوعي 
والذي يقوم على دراسة واكتشاف الظواهر والمشاكل االجتماعية 

وقد .  واإلنسانية وتقديم فهم أعمق للظاهرة وللسلوك اإلنساني
أظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل التي تساعد على نجاح 

هي الدعم العائلي واإلصرار والتفان في  مشاريع الريادة النسائية
العمل والمهارات اإلدارية والتنظيمية و المعرفة واالطالع بطبيعة 

 .العمل والعمالء

 

* Dr. Mohammed Alshagawi 

 

                                Abstract 

 

Saudi women comprise almost half of the 
population, have made significant strides in 
educational achievement yet remain less than 
5% of the labor force.  A number of challeng-
es face Saudi women seeking employment 
outside the home, which have cultural roots, 
but in recent decades Saudi women have 
found a new avenue to realizing their aspira-
tions to work outside the home: entrepreneur-
ship. This qualitative study used in-depth in-
terview with10 Saudi women entrepreneurs to 
determine the factors perceived as critical in 
attaining business success.  The results 
showed that: 1) family support,   2) hard 
work,                 3) managerial skills and good 
customer service, 4) business knowledge are 
the most factors that help Saudi women to 
become successful business owner. 
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الضرورية لنجاح هذه المشاركة من أبرز  األنشطة االقتصادية وتوفير البنية االهتمام بتوسيع مشاركة المرأة في يعتبر
شهد العقدين  ولقد.  تحظى باهتمام صانعي السياسات والحكومات في مختلف دول العالم –وال زالت  -القضايا التي بدأت  

الريادة النسائية  تنامي ظاهرة مما أدى إلىاألخيرين جهودًا ضخمة لتشجيع وتنمية مشاركة المرأة في المشاريع الريادية 
Women Entrepreneurship ،للريادة إيمانًا بالدور المحوري  خلق الوظائف والنمو االقتصادي وأيضاً  وذلك من أجل

من المشاريع الريادية في % 30وتؤكد اإلحصائيات التفصيلية أن سيدات األعمال يملكن    .تساهم بهأن  يمكنالذي و 
 3مليون فرد ويصل حجم مبيعاتها إلى  23الدول المتقدمة، في حين تساهم تلك المشاريع في الواليات المتحدة في توظيف 

ولقد أبرزت الدراسات كذلك أن  . )Center for Women’s Business Research, 2009()1(ترليون دوالر سنويًا 
مشاريع الريادة النسائية شهدت توسعًا كبيرًا في آسيا وأمريكا الالتينية ودول أوربا الشرقية، حيث تمثل في أمريكا الالتينية 

 .)2((Weeks and Seiler, 2001)من مجموع المشاريع الريادية % 35ودول الكاريبي قرابة 
في النشاط االقتصادي وبشكل ال تسجل مشاركة متدنية جدًا ال زالت المرأة السعودية ودية، فأما في المملكة العربية السع  

تمثل نسبة ، حيث السكان أو المستوى المبهر الذي حققته في مجال التعليم العاليعدد يتالءم مع حجم ما تمثله من إجمالي 
  )3()2010، حصاءات العامةمصلحة اإل( ون نسمةملي 18.7بالغ جمالي عدد السكان المن إ% 49.1ية النساء في السعود

من إجمالي الطلبة % 61ثلن الجامعي أن النساء يمالتعليم إحصائيات تشير  كما . أي تمثل نصف عدد السكان تقريبا
من جملة المتخرجين في عام % 68ن في الجامعات السعودية في مرحلة البكالوريوس، بينما بلغت نسبة الخريجات المسجلي
، في حين سجلت المرأة رقمًا تاريخيًا في أعداد المبتعثات في الدفعة السابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين 2012

   .)4()2013، إحصاءات وزارة التعليم العالي(  إجمالي المرشحينمن % 58لالبتعاث لتصل نسبة المرشحات لالبتعاث إلى 
ت هذه الطاقاإلدماج واقع أو انعكاس في سياسات و أولويات المجتمع ال يوجد لها رصيد على أرض الاإلنجازات هذه   

أن السعودية تحتل  2013وفي السياق ذاته يوضح التقرير الدولي للفجوة بين الجنسين لعام  .الكامنة في العملية التنموية
، )The Global Gender Gap Report, 2013()5( ةخص المشاركة االقتصادية للمرأدولة فيما ي 136ضمن  134المرتبة 

مما يؤكد بجالء التهميش الكبير لقدرات المرأة في األنشطة االقتصادية وهذا يثير الكثير من األسئلة المقلقة حول الخلل 
وبالرغم من .  الكبير في المشاركة االقتصادية بين الجنسين، ومدى توفر السياسات الموجهة للمرأة في مجال التنمية البشرية

، بينما % 78ير على المرأة، حيث بلغ معدل البطالة بين الجامعيات ثبين الجنسين ولكن أثرها أكبر بك البطالةارتفاع نسب 
امرأة سعودية يبحثن عن عمل في ظل فرص عمل  635تشير بيانات وزارة العمل السعودي أن هناك أكثر من مليون و

    )6()2010وزارة االقتصاد والتخطيط، (محدودة جدًا 
يلمس المتابع للتحوالت المجتمعية واالقتصادية في المملكة أن المرأة بدأت مؤخرًا طرق أبواب مشاريع ، أخرىجهة ومن   

واسعًا وبوابة كبيرة تمكنها من المشاركة الفاعلة في النشاط االقتصادي وتوفير فرص  اً الريادة في األعمال و اتخاذه كعالم
العمل  ولكن الريادة تنطوي على درجة كبيرة من المخاطرة مع ضرورة.  التأتيلتي انتظار الوظيفة ا بدًال منوظيفية ذاتية 
كما تواجه المشاريع . (Naldi et al., 2007)   (7)(Hisrich and Brush, 1986))8(تضحيات التقديم و  يالجاد والمضن

على نموها ونجاحها واستمرارها،  الكثير من المشكالت والتحديات والتي تؤثر بشكل خاص النسائيةبشكل عام و ة يالرياد
إلى الريادي نفسه كنقص في الخبرة والمهارة أو االختيار غير المدروس للمشروع،  بعض هذه التحديات قد يكون مرجعها

مصادر التمويل  وأوقد تكون الصعوبات ألسباب خارجية ال تخضع لسيطرة صاحب المشروع مثل غياب الدعم الحكومي 
وتشير الدراسات أن ارتفاع معدالت التعثر والفشل في  .على النجاح إمكانات وقدرة المشاريع الرياديةمما يحد من  الكافية

ال تستطيع من المشاريع الريادية % 66الرواد، فعلى سبيل المثال من عقبة كبيرة أمام انطالق الكثير تقف المشاريع الريادية 
جه الفشل والخروج من السوق في األربع سنوات األولى من عمر توا% 44 و عامين ألكثر منالصمود والبقاء في العمل 

 . )9((Small Business Administration, 2007) المنشأة



                                       مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد األول                
3 

 
 مشكلة البحث 

أظهرت العديد من الدراسات إلى ارتفاع معدالت التعثر والفشل في مشاريع الريادة النسائية مقارنة بالمشاريع التي يملكها   
وقد كشفت هذه الدراسات في نتائجها إلى تباين في مستويات النجاح والربحية والمهارات .  من الرجال ويديرها رواد األعمال

مشاريع الريادة بتوقعات مبالغ فيها و أن العديد من السيدات يبدأن  ،اإلدارية والتنظيمية بين المشاريع النسائية والرجالية
نجاح واالستمرار إلدارة المشروع مما ينعكس على فرص الوبتمويل غير كاف ونقص واضح في المهارات الضرورية 

(Mattis, 2004)(10) (Watson, 2003)(11) (Winn, 2004)(12)  . وفي دراسة حديثة قامت بها غرفة الشرقية للتعرف
الكبير في على التحديات التي تقف أمام المشاريع النسائية بشرق المملكة العربية السعودية، أوضحت النتائج إلى االرتفاع 

 .  (13))2010المطيري، % (80معدل تعثر مشروعات الريادة النسائية وأنه يصل إلى 
عمال النسائية رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الذي تعرضت له مشاريع ريادة األونظرا لكثرة وارتفاع معدالت الفشل والتعثر   

نتيجة لما سبق فقد تمثلت مشكلة ، و ق الذات من خالل العمللية وتحقيورغبة المرأة في االستقال ،خريجي التعليم العالي
 .عمال النسائية بالمملكة العربية السعوديةستراتيجيات وعوامل نجاح ريادة األالدراسة بالبحث عن ا

بهدف تحديد  ،مشاريع الريادة النسائية الناجحة في المملكة العربية السعودية وتلقي مشكلة البحث الضوء على  
يجيات والعوامل والسمات والموارد المرتبطة بنجاح سيدات األعمال في بيئة األعمال المحلية، حتى يمكن التوصل االسترات

، وبالتالي الحد من معدالت التعثر ع واستمراريتها وبقائها في السوقوالسبل التي تساهم في نجاح هذه المشاريإلى األدوات 
سوف يسهم في توسيع آفاق المعرفة في التعرف على عوامل النجاح والبقاء  ن، حيث إلفشل للمشاريع الريادية النسائيةوا

 .مجال الريادة عند سيدات األعمال ، وفهم متطلبات نجاح المشروع الريادي بشكل أفضل
 

 أهمية الدراسة وأهدافها
 

سة وكمحاولة متواضعة لسد بحاث والدراسات العربية التي تناولت موضوع الدرارة وقلة األتأتي أهمية الدراسة نتيجة ند  
النقص الحيوي في دراسات هذا المجال ، وفي هذا اإلطار دعت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الريادة في 
المملكة العربية السعودية بشكل عام والريادة النسائية بشكل خاص إلى ضرورة إجراء مزيد من البحوث والدراسات في هذا 

 ). Ahmad,2011()15(،)2002السهالوي وعبد اهللا، ()14(وزيادة فهمنا لظاهرة الريادة في البيئة المحلية الجانب من أجل تعميق 

نتيجة التفوق الكبير الذي حققته المرأة السعودية في مجال التعليم العالي والذي انعكس على تنمية  األهميةكما تأتي   
ثير من المجاالت التي تمكنت من المشاركة فيها، جعلها تبحث عن ثبات جدارتها وتميزها في كإدراتها ومهاراتها وعلى ق

أدوار جديدة و مشاركة فاعلة في األنشطة االقتصادية خارج ما ألفه الناس، وأصبحت تتطلع لرسم عالمها ومشاركتها في 
 .  ت والتقاليد المحليةالحياة العامة من خالل نمط جديد لم يعتده المجتمع من قبل وفي إطار القيم االجتماعية والموروثا

عمال النسائية نتيجة حداثة التجربة وقلة العديد من مشاريع ريادة األ وٕاخفاقأهمية تعثر  ىأهمية الدراسة الضوء عل يوتلق  
الخبرة والمعرفة من جانب ، و طبيعة البيئة التنافسية من جانب وغياب الدعم الحكومي والسياسات الموجهة لدعم مشاريع 

 .لنسائية من جانب آخر الريادة ا
هذه الدراسة إلى معرفة عوامل نجاح الرواد من سيدات األعمال في المملكة العربية السعودية بشكل يعمق فهمنا  ىوتسع  

 .لمشاريع الريادة النسائية مع إمكانية دعم نجاح المشاريع المستقبلية
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 :وانطالقًا من هذه األهمية فإن هذه الدراسة تهدف إلى
 . ف ومعرفة استراتيجيات النجاح التي تتبناها سيدات األعمال الناجحاتاستكشا •
 إثارة االهتمام حول موضوع الريادة النسائية في المملكة العربية السعودية   •
المكتبة العربية بأبحاث حول الريادة النسائية في المملكة العربية السعودية في ظل النقص الكبير الذي تعاني  إثراء •

 .الجانب منه في هذا
تقديم عدد من التوصيات التي يمكن أن تفيد صانعي السياسات والجهات الداعمة لمشاريع الريادة النسائية حول  •

تعزيز وتعضيد دور هذه المشاريع مع اقتراح أفضل االستراتيجيات التي من شأنها زيادة فرص نجاحها وبقائها 
 .واستمرارها

 أدبيات الدراسة
والباحثين تعريف الريادة وتحديد طبيعتها، وعلى الرغم من اتفاق آرائهم حول أهميتها كأداة أساسية  تناول كثير من الكتاب  

أنه ال يكاد يكون هناك إجماع على مفهوم  اع واالبتكار في أي مجتمع، إالللنمو االقتصادي وخلق الوظائف وتنمية اإلبد
ظاهرة تتسم بالتعقيد والتشابك وتتضمن العديد من العوامل على ويرى بعض المفكرين أن الريادة . محدد للريادة أو الريادي

مستوى الفرد والمنظمة والبيئة الخارجية مما يزيد من صعوبة وضع تعريف محدد أو استخدام مدخل محدد، إذ يؤكد 
(Casson, 2003))16(وم به، أن أكبر معضلة تواجه الباحثين في مجال الريادة هي تعريف من هو الريادي و ماذا يق  .

  :يادةوفيما يلي بعض التعريفات التي استخدمها الباحثون للر 
                               صفوي .منشأة أعمال أنه من يملك ويديرالريادي ب ،)17((Brockhaus,1987)يعرف   

)Bygrave and Zacharakis,2004( )18(  ٕانشاء مشروع جديد، ، الريادي بأنه من يقوم باستثمار فرصة من خالل تأسيس و 
Orhan & Scott, 2001)فيؤكدان أن الريادي هو من يقوم بتقديم مساهمة اقتصادية من خالل خلق الوظائف(19))امأ ، .

آخرون عرفوا الريادي على أنه أي شخص يقوم باستغالل فرصة ال يرغب أو ال يستطيع اآلخرون استثمارها وتحويلها إلى 
يرى بعض الباحثين أن هناك محاور جوهرية  ،ومن زاوية أخرى. (Longenecker et al., 2003)(20)منتجات وخدمات 

يتمركز حولها نشاط رواد األعمال وهي االبتكار، المخاطرة، المبادرة، البحث عن الفرص واستغاللها، توفير وأبعاد متعددة 
 مشروع وٕادارته التمويل الكافي، طرح منتجات وخدمات جديدة لألسواق، تخصيص الموارد، تملك ال

(Darling and Beebe,2007)  )21(  (Bygrave and Hofer, 1991), )22( . ويعدHisrich  من أكثر الباحثين اهتمامًا
تعريفًا  ،بقضايا الريادة ولم تقتصر دراساته على المجتمع الغربي بل شملت كذلك بيئات وثقافات متعددة، وها هو يقدم لنا

الوقت و الريادة هي عملية إيجاد شيء مختلف وغير تقليدي وذو قيمة مع بذل كل الجهد "  للريادة  ويقول بأن مفصالً 
" وتحمل المخاطرة المالية والذهنية واالجتماعية في سبيل الحصول على العائد المادي وتحقيق الذات

)Hisrich,2004((23). 
مشروع جديد بروح المغامرة والمبادرة ويواجه في من يقوم بتأسيس  وهولريادي لويمكننا في هذا السياق أن نورد وصف    

أفراد يملكون القدرة على استشراف و اكتشاف الفرص هم الرواد حيث أن  .ذلك أشكال مختلفة من الغموض والمخاطرة
رة لتحويل الفكالمناسبة وحشد ما يحتاجه المشروع الجديد من موارد مختلفة كالوقت والمال والجهد ومن ثم اتخاذ القرارات 

   . )24((Kuratko and Hodgetts,2008) إلى واقع ومشروع ناجح
 تقادات للتعاريف السابقة لتجاهلمن جهة أخرى وجه الباحثون والمفكرون في مجال دراسات النوع االجتماعي انو   

تعريفًا دقيقًا  عليه فإن ما سبق قد ال يقدم الخصائص والسمات التي تميز رواد األعمال من السيدات عن الرجال، وبناءً 
يالحظ أن اإلطار الفكري الذي تم فيه بناء مفهوم الريادة يتبع نمطًا تقليديًا يعكس  و. حينما يأتي الحديث عن المرأة
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وتكوين ثروة لصاحب المشروع، في حين أن الدراسات التي تناولت رواد األعمال من  االهتمام بتحقيق عائد مادي مجزٍ 
 ة من الريادة ينبع من ضرورات مختلفة مثل تحقيق التوازن بين العمل واألسرة السيدات بينت أن هدف المرأ

(25)(DeMartino et al, 2006).   
ويتعلق جانب آخر من االنتقاد بأن معظم الدراسات والنظريات في مجال الريادة ركزت على الريادي الرجل ويصعب   

بالتالي قد تقدم تلك النظريات تصورًا خاطئًا عن األسلوب والطريقة استخدامها كانطالقة لتحليل منشآت الريادة النسائية، 
 التي تدير فيها المرأة منشأتها كون سيدات األعمال يتبنين استراتيجيات وهياكل تنظيمية مختلفة عن الرجل 

(Bird and Brush, 2002) (27)(Hisrich and Brush 1984))26(  .يمكن أن سائية الإذًا أسس تكوين إطار لفهم الريادة الن 
بنى على سمات وخصائص رواد األعمال الرجال، كما ال يمكن تحليل واقع هذه الريادة أو تصور مستقبلها في ضوء ي

 .المنظور الذكوري فقط
 عوامل نجاح مشاريع الريادة في األعمال

أن هذه  على مع ضرورة التنبيه واستدامتها، ونموها تساهم في تعزيز نجاح مشاريع الريادة نتناول هنا العوامل التي  
لتي تؤدي إلى ولقد تطرقت العديد من الدراسات لمحاولة فهم العوامل والممارسات  ا.  العوامل تختلف من فرد إلى آخر

 .نجاح رواد األعمال
 ، تم بحث تأثير رأس المال االجتماعي على المدارك المعرفية (De Carolis and Saparito,2006)(28)ففي دراسة   

ومن أهم ما توصلت له الدراسة هو حاجة رواد األعمال للمهارات االجتماعية التي . للريادة متعمقللفرد من أجل تقديم فهم 
من خالل السمعة الجيدة و العالقات الشخصية مع يتم رأس المال االجتماعي وأن بناء تمكنهم من التفاعل مع اآلخرين، 

مصادر التمويل من الوصول للزبائن المحتملين، و تمكنه تماعية التي يمتلكها الريادي شبكة العالقات االجف .اآلخرين والخبرة
وفي ظل هذه الرؤية يصف بعض الباحثين بأن بناء عالقة   .والمعلومات الضرورية وبالتالي تكون سببًا كبيرًا في نجاحه

 ة من أهم سمات الريادي الناجح قوية مرتكزة على المهارات اإلنسانية مع الموظفين والعمالء والموردين واحد
(Benzing et al., 2005)(29) (30)(Ibrahim and Goodwin, 1986).  دراسة على عينتين مختلفتين أجريت  اكم

 بحيث شملت األولى شركات في قطاع التجميل واألخرى شركات تقنية وذلك من أجل قياس تأثير  المهارات االجتماعية
أنه كلما زادت مهارات رأس المال االجتماعي  :اهأهمنتائج  وتوصلت الدراسة إلىألعمال، نجاح الرواد من سيدات ا على

قراءة اآلخرين والتنبؤ بسلوكياتهم، ترك : كل منوتشمل هذه المهارات القدرة على  .لرواد األعمال زادت نسبة نجاح المشروع
 اإلقناع تلفة وأخيرًا القدرة على لمخانطباع أولي إيجابي على اآلخرين، التكيف مع األوضاع االجتماعية ا

)Baron and Markman,2003()31(. 
  كل من وفي دراسة لمحددات النجاح المالي لسيدات األعمال طبقًا الختالفاتهم العرقية قامت  
 (32)(Smith-Hunter and Engelhardt, 2004) ،مدينة أمريكية،  12سيدة أعمال في  1896عينة بلغت  باستخدام

أن الدراسة إلى تجدر اإلشارة . الدراسة إلى وجود عالقة بين األصول العرقية لصاحبة المشروع وبين معدل النجاح وخلصت
 .سيدات األعمال وأدت إلى نجاح مشاريعهن نتهاعوامل واالستراتيجيات التي تبلم تتطرق إلى ال

نجاح واستدامة المشاريع الريادية النسائية، وحول انعكاسات رأس المال البشري كالمؤهل العلمي وسنوات الخبرة على   
، والتي بينت أن ارتفاع المؤهل العلمي للريادي يساهم (Mengistae, 2006)(33)أجريت العديد من الدراسات ومنها دراسة 

التعثر وقد لوحظ أن زيادة سنوات التعليم بمقدار سنة واحدة يؤدي إلى تقليل معدل . بشكل كبير في نجاح واستمرار المنشأة
إليها العديد من الدراسات حول التأثير  تهذه الدراسة جاءت موافقة للنتائج التي توصل. واالخفاق في المشاريع الريادية

 ;(34)(Dolinsky, et al., 1993) اإليجابي للمؤهل العلمي على نمو و نجاح المشروع الريادي وبقائه في السوق
(Kilpatrick and Crowley, 1999)(35); (36)(Robinson and Sexton,1994)  . 
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 تقليل معدالت التعثر، كما يرى فيلخبرة العملية والمؤثر ل المهم دورلوتشير تلك الدراسات كذلك إلى   
 (17)(Brockhaus and Horwitz, 1986) خفاق هم من يملكون مؤهل تعليمي عرضة  للتعثر واإل، أن أكثر الرواد

، (Scott et al., 1998)(37)وقد أشار   .لديهم خبرة جيدة مع مستوى تعليمي منخفض أولئك اللذينأو بدون أية خبرة، 
في بناء الثروة االقتصادية ى أن التعليم قادر وبشكل مؤثر أن يساهم إل "رواد األعمال من أجل بناء الثروةتعليم "في كتابهم 

ة خاصة في المشاريع التي تتطلب درجة تعليم تزويد المجتمع برواد أعمال ذوي مؤهالت تعليمية عالي :من خالل أوالً 
 .  تعزيز المهارات اإلداريةرفع مستوى كفاءة الرواد عن طريق  :مرتفعة، ثانياً 

وعلى الرغم من وجود بعض رواد األعمال البارزين ، ونجاحهم على المستوى المحلي أو الدولي وهم ال يملكون أدنى   
أن عالم األعمال في القرن الحادي والعشرين وما يتسم به  على ينبغي التأكيد، مؤهالت علمية أو مؤهالت علمية محدودة 

و الطبيعة التنافسية الحادة التي تميز األسواق في عصرنا الحاضر،   -ال يمكن متابعتها أو التنبؤ بها-من تحوالت وتغيرات 
 .في عالم الريادةيفرض تحديات مختلفة تجعل التعليم ركيزة أساسية لإلبداع والعطاء والنجاح 

وفي دراسات وثيقة الصلة تطرق الباحثون في مجال الريادة إلى دور الدعم الحكومي في تحقيق نجاح مشاريع الريادة   
ويمكن تحقيق الدعم الحكومي من خالل توفير أدوات وقنوات التمويل . وتأثيره الجوهري على نمو واستدامة تلك المشاريع

.  (39)(Naser et al., 2009);(38)(David,2004)ية التحتية المناسبة والدعم الفني واإلداري المناسبة وفي ظل وجود البن
وال يمكن كذلك فصل الدعم األسري عن عوامل نجاح رواد األعمال، فبقدر ما يقدمه األهل واألصدقاء لرائد األعمال من 

   .تزيد فرصه للنجاح والتفوق، دعم مالي ومعنوي وعاطفي 
في مجال الريادة كذلك الخصائص الريادية لرواد األعمال الناجحين باعتبارها محورًا مفصليًا عديد من الباحثين التناول   

ومن أوائل الباحثين اللذين ساهموا في تأصيل . للتعمق في أبعاد المكونات المطلوبة لتأسيس وٕادارة منشأة ريادية ناجحة
أن أصحاب المشاريع إلى  ، حيث أشار)40((MCclelland, 1965)ومناقشة خصائص وسمات رائد األعمال الناجح 

ويميلون إلى تجنب المهام السهلة جدًا أو المعقدة لشغفهم الكبير باإلنجاز  زنجالإلالناجحة تكون لديهم حاجة عالية  الريادية
ن حاجة رواد األعمال قوية بيالعالقة تتضح الوفي هذا الصدد .  النجاح مصادفةتحقيق و عدم تفضيلهم لعوامل الحظ أو 

المخاطرة المحسوبة بدًال من تجنب  الرغبة في االبتكار، والميل إلى: الخصائص السلوكية مثلوعدد من  ،جازالناجحين لإلن
ن بين الدافعية لذين يجمعو ، أن الرواد ا)41((Rotter, 1966)كما توصل .  الغموض والمواقف المعقدة التي تواجههم أحياناً 

يظهرون درجة عالية من النجاح في  internal locus of controlوالتحكم الذاتي الداخلي في األمور  جازالمرتفعة لإلن
   .منشآتهم

نجاح رواد األعمال وتشمل، االبتكار وتوفر  فيالخصائص المؤثرة من وقد كشف عدد آخر من الباحثين عن مجموعة   
والمعرفة المكتسبة من الخبرة السابقة والمؤهالت التعليمية  والعزيمةبالنفس المهارات الذهنية والفنية والمرونة، والثقة 

 هذا المخزون المعرفي.  (Hodgetts and Kuratko, 1998) ;(42)(Aldrich and Martinez, 2001))43(والتدريبية 
كتشاف البتكارية وامن األفكار ا إلى العديدمن استخدامه للوصول الذي يكتسبه الرواد من الخبرة والتعليم سوف يمكنهم 

 . ل الفرص السوقيةواستغال
، أن رائد األعمال الناجح يتصف باالبتكار، المعرفة الواسعة بأسواق المال ومصادر )Casson,2003)()16ويبين   

، يركز على أن )44((Hansemark, 1998)في حين أن .  التمويل، كما ينبغي أن يتمتع بالمهارات اإلدارية والتسويقية
وتوظيفها بشكل يلبي احتياجات ) تقنية، مادية، بشرية( النجاح هو قدرة الريادي على تحديد الموارد الضرورية معيار 
إليه من نتائج في  يؤديويذهب بعض الباحثين إلى أن حس المخاطرة وما يمكن أن  .وع سواء الراهنة أو المستقبليةالمشر 

 ;(45)(Cox and Jennings,1995)الناجحين  عالم األعمال أحد الخصائص التي تميز رواد األعمال
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(Nickels et al., 2005))46(  .تقبل وتحمل المخاطرة لدى المرأة أقل منه لدى أن أن بعض الباحثين وجد  ،الالفت للنظر
الرجل خاصة في جانب االندفاع نحو النمو والتطور، ولكن ظلت روح المخاطرة أحد السمات الواضحة التي تميز مشاريع 

ولعل هذا ما يميز رواد   .)47((Cliff, 1998)يادة النسائية الناجحة أيضًا حتى لو كانت بمستويات مختلفة عن الرجل الر 
عرفة والمهارة التي تمكنهم من ملء الفراغات المبهمة ، والوصل بين النقاط الغامضة ، األعمال الناجحين فهم يمتلكون الم

 . خرون وتحويلها إلى منتجات وخدمات بجسارة ودون ترددومن ثم التقاط الفرص التي ال يراها اآل
 

أن معظم الدراسات التي تناولت موضوع الخصائص والسمات التي تميز رواد  اإلشارة في نهاية هذه الجزئية إلى وتجدر  
هذا الجانب في  اَ ما نجد أبحاثل التطبيق على عينات كبيرة، وقلومن خال حصائياإل األسلوباألعمال الناجحين استخدمت 

أو  تستخدم المنهج الكلي في البحث وباستخدام أدوات جمع المعلومات المعمقة كالمقابلة الشخصية أو مجموعات التركيز
هية الخصائص التي تضمن نجاح وبقاء ل إلى نتيجة واضحة وفهم عميق لمالذا يصعب الوصو  المقابالت المعمقة،
 .  المشروعات الريادية

، أن تلك الدراسات تجاهلت واقع البيئة التي تحيط بهؤالء الرواد وركزت فقط )48((Rotter, 1990) وفي هذا األفق يرى  
فإن تجاهل العوامل المحيطة والمؤثرة في مالك  عليه وبناءً على ما يملكه رواد األعمال الناجحين من خصائص وسمات، 

 ويذهب . اح في الريادة في األعمالجومات النمتكامًال لمق المشاريع الريادية الناجحة ال يمكن أن يقدم فهماً 
(49)(Amet et al.,1993) بأن الريادة ظاهرة بالغة في التعقيد، وأنه ال يمكن االكتفاء  ونويقول، إلى تأييد هذا التوجه

ع أن دراسة عوامل نجاح المشارييبدو مما سبق .  بتحديد قائمة من الخصائص لنتمكن من تحديد من هو الريادي الناجح
.  عواملهذه المن خالل التركيز على نقطة زمنية معينة وهي الوضع الحالي قد يقدم صورة هشة وغير مكتملة لفهم  الريادية

حتى يمكن لنا رصد المشاهد واألحداث والمواقف والتحوالت التي مرت  نوعيةمن هنا تبرز أهمية استخدام أدوات بحثية و 
هذا ما ال يمكن لنا في معظم األحيان رؤيته والتعرف على تفاصيله الدقيقة وشكلت تجربة رواد األعمال الناجحين، و 

 .فقط االحصائيباستخدام األسلوب 
 منهجية الدراسة

على العرض التفصيلي للدراسات السابقة ولتحقيق هدف الدراسة، اختار الباحث األسلوب النوعي أو الكيفي لدراسة  بناءً   
األسلوب النوعي يقوم على دراسة حيث أن  ل الناجحات في المملكة العربية السعوديةاستراتيجيات النجاح لرواد األعما

اإلنسانية وتقديم فهم أعمق للظاهرة وللسلوك اإلنساني، من خالل قيام الباحث ف الظواهر والمشاكل االجتماعية و واكتشا
اركين في الدراسة، على أن يتم إجراء نقل رؤى تفصيلية للمشتحليل الكلمات و  عن طريقومتداخلة ببناء صورة متكاملة 

 .  (Creswell, 2007)(50)الدراسة في البيئة الطبيعية التي يتواجد بها األفراد 
هذه السلوكيات من خالل وجهة نظر لوكيات البشرية المختلفة وتحليل فهم للس إلى تقديم المنهج النوعي أيضاً ويسعي   

مسؤولية الباحث النوعي هي الوصف الدقيق "  إن يرةوترى الز   . )51((Ghauri et al., 1995)المشاركين في البحث 
 " لحوادثوالشامل لسياق الدراسة والظروف المحيطة به ، وٕاعطاء اآلخرين الصورة الكلية والوصف الثري ل

اسات النوعية في الدر  نسعى ، أننا)53()2009،لجي والسامرائي قندي(الدراسات أشارت إحدى كما . )52()64:1996الزيرة ، (
وبالتالي . ن األفرادبالدراسة من خالل بحث مجموعات صغيرة م التي يعيشها األفراد المعنيونلسبر أغوار التجارب الحياتية 

عاشوا التجربة  نيكون المصدر الحقيقي والمنطقي للمعلومات حول التجربة محل الدراسة من خالل األشخاص الذي
 .  قف من البدايةبتفاصيلها ومروا باألحداث والموا

وضوع الريادة النسائية في العالم العربي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص فإن استخدام مونظرًا لندرة الدراسات في   
أن  الحاجة للبحث النوعي تصبح أكثر ضرورة إلى ، )50((Cresweel,2007)األسلوب النوعي هو األفضل، حيث يشير 
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إضافة إلى ما سبق، فإن أدبيات الريادة النسائية تشير .   حاث وافية عن موضوع الدراسةفي حالة عدم توافر معلومات وأب
تعد جزء  إلى استحالة عزل األنشطة الريادية للمرأة عن أوجه حياتها المتعددة، فخبرة المشاركة في الدراسة كامرأة وريادية

 ، لذا يتعذر على األسلوب(Carter & Rosa, 1998)(55) ;(Brush, 1992)(54)أصيل من خطوات إجراء البحث 
وتأسيسًا .  )56((Robson, 2002)أعماق التجربة اإلنسانية والسلوك البشري البالغ في التعقيد الكمي واألرقام  الدخول إلى 

الحالية هو التعرف على استراتيجيات النجاح لرواد األعمال الناجحات  للدراسة يعلى ما سبق، ونظرًا ألن الهدف األساس
 .مة لتحقيق هذا الهدفءر موافي السعودية، كان البحث النوعي أكث

 مجتمع الدراسة وعينتها
يعد تحديد مفهوم النجاح في المشاريع الريادية أحد أهم الصعوبات التي تواجه الباحثين والمهتمين بهذا النوع من   

لكثير من الباحثين على المعايير الكمية حيث يركز ا.  الدراسات، نظرًا لعدم وجود تعريف متفق عليه وموحد للنجاح
أن هذه المعايير ال تناسب  ، علىالبعض اآلخريؤكد  كالمبيعات واألرباح والعائد على االستثمار ونسبة النمو وغيرها، بينما

 ، لذا يتبنى)57((Luck, 1996)المشاريع الريادية خاصة النسائية منها، وتنطبق بدرجة عالية على المنشآت الكبيرة 
وفي .  أصحاب هذا التوجه معايير غير رقمية، مثل تحقيق الرضا الذاتي أو التوازن بين العمل والمسؤوليات األسرية
 Smallدراسات أخرى ركز الباحثون على عمر المنشأة كمؤشر للنجاح، حيث ترى الهيئة األمريكية للمنشآت الصغيرة 

Business Administration  الخمس سنوات تصل في الغالب إلى بر األمان وتتجنب  أن المنظمات التي تتجاوز
 . (SBA, 2007)(9) التعثر 

دون  اً شهر  42فترى أن المنشأة الريادية الناجحة تلك التي تتخطى حاجز  OECDأما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   
بالناجحة حين يتجاوز عمر المنشأة وفي دراسات أخرى يتم وصف المنشآت الريادية . (Allen et al., 2007)(58)إخفاق 

ولتحقيق أهداف البحث فلقد تم استخدام التصنيف .  (Van Praag,2003)(59)  (Luck,1996)(57)الثالث سنوات 
هو  التصنيف، ويرى الباحث أن هذا األخير حيث اعتبرت المنشأة الريادية التي تجاوز عمرها ثالث سنوات منشأة ناجحة

 .الريادة النسائية في السعودية نظرًا لحداثة التجربةاألكثر مالئمة لطبيعة 
المملكة العربية السعودية ب المنطقة الشرقية على ما سبق، فمجتمع الدراسة يتكون من رياديات األعمال الناجحات في بناءً   

القصدية  والالتي بدأن العمل الريادي قبل ثالث سنوات على األقل، وتم اختيار عينة البحث وفق أسلوب العينة
purposive sample  والذي يعد أفضل األساليب الختيار العينات في هذا النوع من البحوث، بحيث يمكن للباحث اختيار

 .  )Cresweel,2007)()50تمكنان من الدراسة المتعمقة لموضوع البحث أفراد يملكون خبرة واسعة وثراء في المعلومات 
مركز سيدات األعمال بغرفة  ن سيدات األعمال من خالل مساعدة ودعم وخبرةمن الرواد م 10وقد تكونت العينة من   

والتي تتلخص في  البحث معايير ال تنطبق عليهنموالذي زود الباحث بأسماء وعناوين االتصال لعشرين سيدة أعالشرقية 
وقد استطاع الباحث .  سةتدار من قبل المشاركة في الدراتعود ملكيتها و و سنوات على األقل،  3أن يكون عمر المنشأة 
بعد ذلك طلب . من تلك القائمة من خالل التواصل عن طريق البريد اإللكتروني سيدات أعمال 5الحصول على موافقة 

الباحث ممن أبدين الموافقة المبدئية على المشاركة في البحث اقتراح مشاركات أخريات تنطبق عليهن خصائص العينة 
 .ما يطلق عليه عينة كرة الثلج المطلوبة في هذا البحث، وهذا

. من سيدات األعمال ليصل العدد اإلجمالي لعشرأخريات وتمكن الباحث من الحصول على موافقة خمس مشاركات   
وهذا ما يتوافق مع األسلوب النوعي والذي يقوم بالدراسة المتعمقة لمجموعات صغيرة من األفراد يتميزون كما يصفهم 

(50)(Creswell,2007)ثراء المعلومات ، بinformation rich  عن الظاهرة محل الدراسة ويمكن أن يكون عدد مفردات
الدراسات المشابهة عن الريادة  المشاركات فيلعدد هذا العدد مقارب أن إلى تجدر اإلشارة . مشارك 40-1الدراسة مابين
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 ;(60)(Dechant and Al-Lamky, 2005)  في البحث النسائية في دول الخليج العربي والتي استخدمت األسلوب النوعي
Itani et al., 2011); (62)(McElwee and  Al-Riyami 2003)((61)  . 

 
 أداة جمع البيانات

، وتم إجراء مع أفراد العينة in-depth interviewالمعمقة استخدم الباحث لجمع البيانات أسلوب المقابلة الشخصية   
 Adobeكات باستثناء مشاركتين تم إجراء المقابلة معهن من خالل استخدام برنامج جميع المقابالت في مقر عمل المشار 

Connect، خارجية أثناء السبب في ذلك هو تواجدهن في رحلة عملو  ؛والذي يمكن الباحث من تسجيل كامل المقابلة 
 إلجراء المقابلة ذ الوقت الكافيللظروف المناسبة للمشاركات ألختم تحديد موعد المقابلة طبقًا  و .مرحلة جمع المعلومات

    .وتجنب أي مقاطعة في حال إجراءها في أوقات يكون فيه جدول المشاركة مزدحم بأعمال أخرى
وتراوح الوقت الذي استغرقتها المقابالت  قد تم تسجيل جميع المقابالت الشخصية بعد أخذ موافقة المشاركات في الدراسة،و   

على  -ن السرية الضم – من قبل الباحث وبشكل شخصيتم تفريغ نصوص المقابالت  ومن ثم دقيقة، 100-50ما بين 
عن طريق البريد  لكل مشاركةولضمان صحة البيانات تم إرسال نصوص المقابالت .  برنامج ورد لغرض التحليل فيما بعد

على جميع شاركات بالرد والموافقة مالحظات أو تغيير، وقامت جميع الم عتها والتأكد من دقتها وٕابداء أياإللكتروني لمراج
ومن  العالقة بين الجنسينونظرًا للطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي في .  مالحظات أو تعديل البيانات وبعدم وجود أي

بأحد أجل بناء جو من الثقة والراحة أثناء إجراء المقابالت، قام الباحث باالستعانة بأحد قريباته وهي طالبة دراسات عليا 
   (*).التنسيق والمساعدة في طرح األسئلةفي جميع المقابالت والقيام بدور وذلك بالمشاركة  امعات الواليات المتحدةج
 

 الصدق والثبات
اختبار الصدق والثبات في البحوث النوعية يختلف بشكل جذري عن ما يتم تطبيقه من أدوات واختبارات في األسلوب   

 ،ات التي تستخدم لقياس الصدق والثبات في البحث الكمي ال تناسب تمامًا البحث النوعي، كما أن األدو الكمي في البحوث
أنها مبنية على  تلف تمامًا عن البحوث النوعية إذو التي تخ ،positivist paradigmكونها مبنية على الصيغة الوضعية 

              (Creswell,2007)(50)  من كل  ويشير(52) )1996الزيرة، (  interpretive paradigmالصيغة التفسيرية 
باستخدام يكون في البحوث النوعية  validity and reliabilityأن تحقيق الصدق والثبات إلى ،  Priest,2002)((63)و 

 ،member checkingالنقل الحيادي والدقيق للمعلومات من خالل مراجعة المشاركين للبيانات استراتيجيات متنوعة ومنها 
  peer evaluation of the resultsالعالقة بموضوع البحث  ية من قبل أعضاء هيئة التدريس ذوييم النتائج النهائوتقي

 .  Audit Trail وأخيرًا تقديم وصف تفصيلي لمسار جمع معلومات البحث وتحليلها
بها  تتواجديئة الطبيعية التي إجرائها في البالباحث ب فقد قام دق والثبات في الدراسة الحالية، ولضمان تحقيق الص  

أسئلة البحث  جابة عنواإل ،لجميع المشاركات للتحدث يالمشاركات في الدراسة وهو مقر العمل، وتم إعطاء الوقت الكاف
 كطرحوتقديم تجاربهن الحياتية وكان دور الباحث ومساعدته منصب على اإلصغاء دون مقاطعة إال في حاالت ضيقة جدًا 

كذلك قام الباحث للتأكد من معيار الصدق بعرض تفاصيل ونصوص .  ن أحد محاور النقاشسؤال استيضاحي ع
   .المقابالت على كل مشاركة لضمان نقل اآلراء بشكل دقيق وسليم ودون أي تدخل من الباحث

                         
فيه الباحث بدراسة ظاهرة الريادة النسائية في المملكة العربية السعودية من جوانب  مرحلة جمع المعلومات في هذه الدراسة تأتي ضمن مشروع بحثي كبير يقوم  (*)

 مختلفة وعلى ان يتم نشر بحوث علمية متعددة في مراحل المشروع المختلفة
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في البحث النوعي يكون بنقل ووصف ما سمعه  والثبات ن تحقيق الصدق، حيث تقول إ)52()1996الزيرة (تؤكده  وهذا ما  
من أعضاء هيئة التدريس  ثالثةتم عرض النتائج على في ذات الوقت،   .لمقابلة أو الميدان بدقة وموضوعية وتجردفي ا

الدراسات الشرق أوسطية اإلدارة و والمتخصصين في مجال ، أميرستماساتشوستسو جامعة  بكلية سميث بالواليات المتحدة
مراجعة النتائج وٕابداء بة العربية كلغة أم أو لغة ثانية، وقد قاموا لغوالثقافة العربية والنوع االجتماعي وممن يجيدون ال

األداة األخيرة التي تم استخدامها لتحقيق الصدق والثبات كانت بتقديم مسار جمع المعلومات . ومرئياتهم مالحظاتهم
 .وتحليل المقابالت الشخصيةمجتمع الدراسة وعينتها وأداة جمع البيانات  كل منوتحليلها بشكل تفصيلي كما هو مبين في 

 تحليل المقابالت الشخصية
وتفسير وتحليل النصوص والبيانات التي تم جمعها  ،يرتكز دور الباحث في البحوث النوعية على اكتشاف جوهر المعاني  

من  وقد قام الباحث بعد االنتهاء.  (deMarrais and Tisdale, 2002)(64) من خالل مقابلة المشاركين في الدراسة
صورة متكاملة لما تم جمعه من معلومات،  ي محاولة لرسمفألكثر من مرة تسجيل نصوص المقابالت بقراءة متعمقة لها 

مستخدمًا برنامجي الورد واإلكسل، بألوان مختلفة، و بعد ذلك تم تصنيف وتبويب البيانات وٕاعطاءها عناوين رئيسة وفرعية 
الكلمات المتكررة في جميع المقابالت أو . األعمالجاح التي تتبعها سيدات بحيث تبين هذه العناوين استراتيجيات الن

لتصنيف والتبويب امهمة استخدمها الباحث للوصول إلى وسيلة  تمعظمها، وترديد نفس األفكار من المشاركات كان
 .  المطلوب في هذا النوع من البحوث

بيانات المقابالت الشخصية من خالل تفكيكها ر الحجم الكبير لشكل كبير الختصاهذا االتجاه في التحليل ساعد الباحث ب  
المرحلة الثانية تم خاللها ترتيب وتنسيق العناوين التي تم التوصل .  إلى إجزاء ذات معاني يسهل التعامل معها وتحليلها

أهم النتائج المستنبطة من  بينها وبين الدراسات السابقة، كما تم اختصاروٕايجاد عالقة  patterns إليها إلى أنماط وأنساق
 . التحليل في جداول لتسهيل عملية الرجوع مرة أخرى و إعادة القراءة المتعمقة

 
 النتائج والمناقشة

لوصول لفهم أفضل للتجربة اإلنسانية اتهدف إلى مع المشاركات في الدراسة إجراؤها تحليل المقابالت الشخصية التي تم   
ومن أجل الحفاظ  . ملهن الريادي، وكيف استطعن تحقيق النجاح وتجنب التعثر واإلخفاقوالعملية لهؤالء السيدات في ع

وفيما يلي سيتم   ).1(جدول الهو موضح في وكما  بأسماء غير حقيقيةالمشاركات أسماء فقد تم استبدال سرية العلى 
   :عرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

 عوامل واستراتيجيات النجاح
.  أوضحت نتائج المقابالت الشخصية الدور الكبير ألفراد العائلة في دعم مسيرة المشاركات الريادية :م العائليالدع •

ويأخذ هذا الدعم أشكال متنوعة مثل التمويل واالهتمام باألطفال وٕانجاز المعامالت المتعلقة بالمنشأة وقد يكون 
في أن دعم األهل واألصدقاء من أهم العوامل بلعينة من أفراد ا%) 80(ولقد أكد .  اً معنوي اً أحيانًا دعم

 وتوضح منى ذلك حيث تقول أن.  هن على النجاحتساعدم
ما أظن أني كنت أقدر أصل لهذي المرحلة في عملي .  دعم أهلي وزوجي فيما بعد كان سبب نجاحي بعد توفيق اهللا"   

 "بدون دعمهم
 :سي للتمويل حيث تقولأما نورا فكانت العائلة وال زالت المصدر األسا

أيضَا لما احتجت أتوسع كانوا هم مصدر التمويل مرة ...أمي وأخواتي أعطوني التمويل اللي أحتاجه لما بدأت العمل"   
ني أرجع بصراحة ما أعرف كيف يمكن استمر بدونهم، لدرجة أنهم ما يطالبوني أ...أخرى بدون حاجة لقرض من البنك

 " .التمويل اللي وفروه لي
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 :المقتطفات من المقابالت حول دور األسرة في تحقيق النجاح لتلك الرياديات  فيما يلي بعضو 
يساعد كثير كوننا نسكن معها في نفس البيت، بالتالي أقدر أتأخر في العمل وأنا ...أم زوجي تهتم بأوالدي الثالثة "   

أيضًا زوجي يساعدني كثير ويقضي وقت مع األطفال .  مطمئنة أن فيه أحد يهتم بواجباتهم المدرسية ويساعد في تربيتهم
 غادة" في فترات غيابي عن البيت

كامرأة أجد صعوبة إني أنهي معامالتي بنفسي وبصراحة زوجي يرفض أني أراجع الدوائر الحكومية لوحدي، في نفس "  
أحيانًا أخجل ...عامالت وتجديد الرخصالوقت ما يقصر أبدًا، دائمًا يراجع عني في كل مكان وينهي أوراق اإلقامة والفيز لل

 روال" إني أطلب منه القيام ببعض األعمال ألن كل هذا على حساب شغله ووقته ويضطر يترك دوامه
 :أخيرًا توضح عائشة الدعم الكبير الذي تجده من والدها للبقاء في العمل الريادي واالستمرار

ملي وأكثر شيء يضايقهم إني أسافر للمدن القريبة جدًا منا مسافة أخواني الكبار وأعمامي غير راضين تمامًا عن ع"   
والدي حنون كثير وطلب مني أن أعمل مدرسة وأترك المنشأة ولكن لما ...ساعة أو ساعة ونصف إلنجاز بعض األعمال

 " بدون وقوفه معي ممكن تركت منشأتي واتجهت للتدريس...رفضت وقف معي وساندني
ذهبت إليه العديد من الدراسات السابقة والتي وجدت أن العائلة تساهم بشكل كبير في تجنيب  هذه النتيجة تتفق مع ما

 )65((Brush et al., 2004)الرياديات اإلخفاق وتكون لهم أكبر داعم للنجاح من خالل توفير أشكال متنوعة من الدعم 
(Greene et al.,2003); (67)(Rhodes and Butler, 2004))66(  .لدعم العائلي في نجاح هؤالء تأثير ا 

 
الرياديات قد ال يكون مستغربًا إذا أخذنا في االعتبار طبيعة المجتمع في الخليج العربي حيث  ما زالت األسرة أحد أهم 

، والعالقات األسرية فضاء اإلنسان لالنطالق )Itani et al.,2011); (68)(Yamani, 2000)()61للفرد  محددات الهوية
وبالتالي نجد إن المشاركات في الدراسة وجدوا في العائلة المالذ الواسع الذي يمكن أن يحتوي تلك . وين الذاتكوتء اوالبن

 .صة في مرحلة التكوين والبداياتالعون الضروري للنجاح خاالتجارب ويقدم 
 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 1 :جدول

 المستوى العمر االسم

 التعليمي

لحالة ا التخصص العلمي
 االجتماعية

عدد 
 الموظفات

 عمر 

 المنشأة

 نوع 

 النشاط
 تقنية معلومات 4 12 غير متزوجة تقنية معلومات الجامعي 31 عائشه
 عمارة وتصميم 6 10 غير متزوجة تصميم داخلي الجامعي  35 نورا 
 األزياء وصالون تجميل 26 50 متزوجة التربية الجامعي 56 ساره
 مركز تربية خاصة 5 15 متزوجة ربيةالت ماجستير 35 غاده
 عمارة وتصميم 4 8 متزوجة تصميم داخلي الجامعي 33 روال

 األزياء 23 43 متزوجة تقنية معلومات الجامعي 55 أسماء
 تموين وخدمات تغذية 4 8 متزوجة التربية الجامعي 33 لطيفه
 مقهى 3 10 متزوجة إدارة أعمال  ماجستير 35 منى
 مدرسة خاصة 22 60 متزوجة التربية الجامعي 56 ريم

 تنظيم مناسبات 13 20 مطلقة التربية الجامعي 45 ابتسام

 
 
 
 



                                       مجلة عجمان للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد األول                
12 

 اإلصرار والتفان في العمل
 في ثناياكثيرًا  وتتردد، على النجاح والنمو في العمل يلقد اتضح من خالل نتائج الدراسة الدور المؤثر لإلصرار والتفان  

وعدم قبول ، أن ساعات العمل الطويلةأصداء التحدي والمثابرة و  ،يع المشاركات في الدراسةومن جم ،المقابالت الشخصية
البعض .  ري للنجاح واالستمرارمواجهات صعوبات أو تحديات كانت عامل رئيس ومحو  في حالوالبحث عن بدائل  ،الفشل

هي  والمثابرةأن اإلصرار  ،ألولى للمنشأةالصعوبات التي كانت في مرحلة التأسيس والسنوات او التجربة  منخر تعلم اآل
 . لنجاح في العمل الريادياالطريق المؤدي إلى 

 :حقيق النجاح عن طريق العمل المضنيأحد المشاركات تحدثت عن تجربتها وكيف استطاعت ت
تجربتي هذا غير صحيح، أي شيء في الحياة صعب ومن منطلق ...أن المرأة ما تعمل بسبب اللوائح اً أسمع كثير "   

وألقي اللوم على اآلخرين  للنفسممكن أسمي هذا تخدير ...أن اللوائح تكبلني أو تخليني ما أعمل اً الشخصية ما شعرت يوم
.  أنا أجي المكتب قبل الموظفات و أمشي بعدهم...أي شيء ممكن تحقيقه بس يحتاج تعب.  ألني ما عندي رغبة للتعب

لكن العمل يحتاج مجهود  صحيح هذا ما يرضي أمي وأخواتي...ام في السنةأي 10ما أقدر أحصل على إجازة أكثر من 
 نورا "مجهودك سر نجاحك...وٕاصرار

 :وهنا مشاركة أخرى تصف إصرارها على النجاح
كل شيء ممكن بمشيئة اهللا، أصر على الشيء واستمر في اإلصرار والمحاولة ...في عملي ]ال يمكن[ما أقبل كلمة "   

يحتاج ...والنجاح ما يكون بين يوم وليلة.  حتاجهطريقة أو وسيلة أخرى تحقق اللي أي وجهي، أبحث عن ولما يقفل باب ف
 أسماء "تعب والمحاولة أكثر من مرة

أن المرأة تواجه في العمل الريادي بيئة مليئة بالتحديات االجتماعية والتنظيمية بهناك اتفاق كبير من المشاركات و 
 :في تحقيق النجاح و المقتطفات التالية توضح ذلك إصرارهنلم يؤثر على والمؤسسية ولكن ذلك كله 

العمل يحتاج متابعة واهتمام وفي ...أستغرب أحيانًا لما أشوف بعض سيدات األعمال تترك إدارة عملها بالكامل لمتعاقدة"  
األكل ، وما أقدر أحقق هالشيء بدون ي الجودة فعملنا بالذات التفاصيل مهمة والزبون أو الزبونة يهمهم الخدمة المتميزة و 

القات العمل الدؤوب مع التخطيط الجيد والع...ما أكون كل يوم في العمل وأشرف شخصيًا على المطبخ وأدرب العامالت
 لطيفه" ...كل شيء مصمم للرجالمهم خصوصًا للمرأة عندنا، ألن 

 اآلنساعة يوميًا،  14لما بدأت كنت أعمل ...بإصرارالسوق فيه فرص كثيرة، ومتاحة لكن للي عنده استعداد يعمل "  
عندي موظفات متميزات وأوالدي االثنين وبنتي مسئولين عن المحاسبة والتسويق، ومع  سنة خبرة صار 25وبعد أكثر من 

  ساره "..إذا كنت في خارج المملكة للعملإال  المشغلذلك كل يوم أكون في 
 في العمل يعد أحد أهم محددات النجاح ياسات التي أشارت إلى أن اإلصرار والتفانالدر  ونتائج العديد من ما يتفق وهذا

 ;Hisrich and Brush, (1986);(70)(Maysami and Goby,1999))(7);(Adams and Sykes,2003)(69) للرياديات والنمو
Fenwick, T., and Hutton, 2000)()71( .في جتماعية المتوقعة من المرأة ونظرًا للمسؤوليات األسرية وااللتزامات اال
                   أكبر على الرياديات لبذل جهد أكبر في إدارة منشآتهن، ويشير ئاً المجتمع السعودي، فهذا يضع عب

(Naser et al.,2009) (39)  ، الريادية في العالم العربي مثقلة بالكثير من االلتزامات أن المرأة في هذا السياق إلى
ربية األبناء مما يؤثر وبشكل سلبي على قدرتها للتفرغ والتركيز على منشأتها مما يجعل الدعم األسري ضرورة األسرية وت

تجدر اإلشارة، أن المشاركات أكدوا أن اإلصرار والعمل الجاد   .ملحة لتحقيق النجاح، وهذا ما أكدته المشاركات في الدراسة
أن يرتبط ذلك بالتخطيط السليم والرؤية الواضحة حتى يحقق العمل الدؤوب أحد مفاتيح النجاح ولكن هناك اعتقاد بضرورة 

 .نتائج أفضل
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 الرؤية

واستشراف  ،وجود رؤية واضحة لطبيعة العمل يعتقدون بأهميةمن عينة الدراسة %) 50(أن بأوضحت نتائج الدراسة 
ماهي طبيعة " اح عن تساؤالت مهمة مثل حيث ال يمكن فصل عوامل النج.  لتحقيق النجاح في العمل الرياديالمستقبل 

من أن استشراف المستقبل ، (Hamel and Prahalad, 1994)(72)وهذا ما يؤكده "  ماذا أريد أن أصبح" و " عملي
من الباحثين يرى بأن رواد األعمال الناجحين هم من يفكرون دومًا  اً بينما نجد أن عدد  .يتطلب وجود رؤية واضحة للمنشأة

 .(Kearins et al., 2004)(73)بل وأن الرؤية التي يملكونها هي من أهم أصول المنشأة الريادية في المستق
 :فعلى سبيل المثال، تذكر أحد المشاركات وصفًا لدور الرؤية والتخطيط في عملها

والهدف كان  سيدة األعمال الناجحة هي التي تعرف ماذا تريد أن تحقق، من أول يوم بدأت فيه فكرة إنشاء المدرسة"  
هدفي كان وال زال تقديم تعليم متميز لبنات المنطقة، أذكر كيف كنت محبطة من مستوى التعليم وكنت .  في بالي اً واضح

 ريم" أتمنى لبناتي وقريباتي تعليم أفضل ومن هنا بدأت الفكرة واستمريت ونجحت وهللا الحمد
  :بتسام فتقولاأما 
ضروري أكتب خطة تفصيلية وأحدد تواريخ، هذا .  تى الواحدة منا تحقق النجاححكثير وجود خطة استراتيجية مهم "  

يساعدنا كثير، ونكون مستعدين ألوقات األزمات أو األعياد لكن مهم أيضًا يكون معك موظفات عندهم خبرة ويقدرون 
 "ينفذون العمل معك

ي تعلمها مهارات ضرورية للعمل الريادي ومنها أن تجربة عائشة مختلفة، بحيث كان للبرامج التدريبية دور ف نجد بينما
 :الرؤية

وبدأت أقرأ في  ، ]رؤية[كنت في دورة تدريبية نظمها مركز سيدات األعمال في غرفة الشرقية وسمعت ألول مرة كلمة "  
في  ما كنت أعرف قبل ما أستأجر مكتبي الحالي أن فيه مركز سيدات أعمال...الموضوع وتفتحت أكثر عن المجال هذا

قبل الدورة كنت آخذ أي ...دارةمقررات عن اإلفي الكلية كانت دراستي تركز أكثر على التقنية وما كان فيه و .  الغرفة
 اآلن الوضع اختلف، عندي هدف واضح للمنشأة.  مشروع طالما عندي اإلمكانية الفنية و الموظفات اللي ينفذون العمل

الشئ بدون تخطيط أو رؤية ومرة تصيبين ومرة تخطئين، هذا يضيع وقت وما يمكن أني أحقق ه...ورؤية بودي أحققها
اآلن أحالمي أكتبها على الورق وأكتب خطة تفصيلية وصار شغلنا له معنى ونأخذ مشاريع معينة ...وفلوس وأنا بحاجة لها

ويه تفتح عمل خاص فيها أعتقد أن اللي نا.  وبعد كل فترة أراجع اللي حققناه...ونتعامل مع شركات محددة تحقق رؤيتنا
  "الزم تأخذ دورات تدريبية قبل ما تبدأ

 :الرؤية تحتاج إلى أن يعرفها جميع العاملين في المنشأة كما تقول أسماء
العمل جماعي وما أقدر .  العامالت عندي مؤهالت ونجتمع بشكل دوري، أقول لهم رؤيتي للعمل وكيف يمكن نحققها"  

  "ل التصاميم رائعة ومميزة في النهاية هم اللي سينفذون هذي التصاميم معيأنجزه لوحدي حتى لو كانت ك
وتعكس هذه النتيجة دور الرؤية والتخطيط الجيد في تقليل معدالت التعثر واإلخفاق في المنشآت الريادية وبالذات في 

 وعةركيز على تحقيق األهداف الموضومساهمتها في الت (Matherne, 2004)(74)مراحل التأسيس 
  )75((Hambrick and Fredrickson, 2005)   حين تكون لديه  واالبتكاركما أن الريادي الناجح يمكن له تحقيق اإلبداع

  .(Kuratko, 2007)(76)رؤية واضحة لما يريد تحقيقه 
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 المهارات اإلدارية والتنظيمية
دم التأكد و الصعوبة في إدارة العمل في مراحل كان حديث و نقاشات المشاركات في الدراسة يؤكد بشكل كبير حالة ع  

شأة لعدم وجود المهارات اإلدارية الضرورية التي تضمن سير العمل بانسيابية ودون تعطل، التأسيس وبدايات عمل المن
نتائج المقابالت أن البعض  تبل أوضح.  إلدارة العمل األساليب أفضل عن المعرفةنقص بسبب وكان هناك توتر وقلق 

 من أفراد العينة%) 80(و بينت نتائج المقابالت أن .  يتعثر ويخرج من السوق بسبب قلة أو انعدام المهارات اإلدارية كاد
وأكدن   .بناء وتوافر مهارات العمل اإلدارية والتنظيمية ساهم بشكل جوهري في تحقيق النجاح والبقاء واالستمرار أن يرون

اد من خالل التدريب أو التعلم الذاتي واكتساب مهارات العمل قبل البدء الفعلي بشكل متكرر ضرورة أن يكون هناك استعد
 . في التشغيل على اعتبار أن اإلعداد الجيد واكتساب المهارات اإلدارية هما مفتاح النجاح خاصة في مرحلة التأسيس

 :ونصوص المقابالت التالية تعكس أهمية تلك المهارات للنجاح
قليل المراكز التي تنافسنا، ما عندنا مشكلة في المنافسين لكن ...تعلم وأقرأ أكثر عن التسويقأ من شهرين فقط بدأت"  

تحتاج جهد أكبر عشان تقنعهم بأهمية التدخل المبكر في حالة وجود مشكلة عند الطفل وٕانه ...صعب الوصول للناس
 غادة"  ف من وين أبدأ وكيف أبدأفقلت ضروري أني اعمل تسويق للمركز لكن ما كنت أعر ...يحتاج تعليم خاص

التصاميم واألزياء بالنسبة لي هواية أكثر منها عمل وأبدع فيها، لكن ما أعرف موضوع رواتب ومشتريات و متابعة "   
في األول كان شغلي صغير وكان زوجي يساعدني لكن بعد ما أصبح لنا اسم وعندي موظفات ...ومصروف بنوك ودخل

وقبل كم سنة ...تخرجوا من الجامعة ويديرون األمور المالية و التسويقية وبنتيالحمد هللا أوالدي و ... كثير الوضع اختلف
أيضًا عينت موظفة في العالقات العامة، عندي عميالت من كبار الشخصيات وأحيانًا نتعامل مع اإلعالم فضروري 

 ساره" العالقات العامة
اختيار العامالت ما هو سهل ...هادة الجامعة صح مهمة لكن العمل غيرأشياء كثيرة تحتاج صاحبة العمل تتعلمها، ش"   

ما عندها خبرة أو تتعلم وبعدين  ...-السعوديات ،بشكل أكبرو - وصًا في السابق اتفاجأ أن العامالتوفي مرات كثيرة خص
"  المتقدمة للعمل عن يرفي المقابلة الشخصية تعرفين كث...اآلن تعلمت كيف اختار البنات اللي يشتغلون معي .  تتركك
   لطيفة

كنت على وشك أبيع المكتب، كل اللي من بدايتي بعد سنة تقريبًا ...من الخطأ الوحدة تبدأ قبل ما تتعلم إدارة يفي رأي"   
جاءت أوقات شعرت بالخوف أني يمكن ما أقدر أسدد ...زبائن يفي بالي أني مصممة ديكور ممتازة وبسهولة بتجين

القوائم  و نتعلم كسيدات أعمال النسبضروري .  وكنت قلقة من الفشل ]ظمة غير الحكومية المقرضةاسم المن[قرض 
كنت أتمنى أني ما بدأت إال بعد ...التقنية تساعد كثير اآلن و ،المالية وكيف تابعين عملك بشكل منظم ومن خالل سجالت

ملها فقط عشان نحصل على القرض، لكن ما فيه الخطة اللي يطلبونها قبل القرض نع ...ما تعلمت كيف أدير مكتبي
 روال" تخطيط حقيقي

و التي قام بها عدد من الباحثين عن الريادة العديد من الدراسات السابقة  إليهما توصلت  مع وتأتي هذه النتائج منسجمة  
جابية بين تحقيق النجاح ، حيث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى وجود عالقة إيعدد من دول الخليج العربي النسائية في

 ;(Dechant and Al-Lamky,2005)(60)وبين ما تملكه الرياديات من المهارات في الجوانب اإلدارية والتنظيمية
(61)(Itani et al.,2011);(39) (Naser et al,2009) .   للتقدم الكبير الذيثير بعض التساؤالت لدى المتابع ولكن ذلك قد ي 

في الدراسة  المشاركاتجميع أن  مع األخذ في االعتبار -كما أشرنا سابقاَ –ة في مجال التعليم العالي حققته المرأة السعودي
والذي تغلب  ،النظام التعليمي في المملكة والعالم العربيبطبيعة ذلك ، على أنه يمكن تفسير ممن يحملن الشهادة الجامعية

.  )77()2005ة،بيتقرير التنمية اإلنسانية العر (يلية واالبتكارية وضعف القدرات التحل ،عليه سمات تدني التحصيل المعرفي
قدرة على تخريج أفراد مؤهلين لسوق العمل ويتضح ذلك في الوعدم خلل جوهري، من زال يعاني التعليم في المملكة ما
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أقل  طاء المرأة فرصإعمع  ويتزامن ضعف النظام التعليمي.  ال سيما بين اإلناث ارتفاع معدالت البطالة بين المتعلمين
في  بكثير مقارنة بالرجل لدراسة التخصصات العلمية والمطلوبة في سوق العمل، فنجد أن معظم المتعلمات يتركزن

هنا كذلك  والبد أن نشير.  ل من احتمالية دراستهن لمهارات العمل اإلداريلمما يق اآلدابالتخصصات النظرية كالتربية و 
مساوية للرجل في اكتساب المعرفة من خالل التعليم العالي، فهي ال تستطيع الدراسة في بعض  أن المرأة ال تملك درجة إلى

لها بالدراسة في التخصصات اإلدارية والتقنية إال مع مطلع لطب البيطري والجيولوجيا ولم يسمح التخصصات كالهندسة وا
أفراد العينة ألمح لضعف محتوى الدورات التدريبية من  اً الالفت أن عدد  .في معظم الجامعات السعودية األلفية الجديدة

أن نؤكد على الخروج بهذه  ، فال بد إذاً في المشاركة يترددنالمقدمة لرياديات األعمال من الجهات المختلفة مما يجعلهن 
الداعمة للريادة  الغرف التجارية والجهات.  قين واالستذكارلالدورات من نمط األنظمة التعليمية السائدة والمرتكزة على الت

ظة أن عالم النسائية تحتاج إلى تبني أساليب تعليمية متطورة وتجنب إعادة واستنساخ ما يتم تعليمه في الجامعات ومالح
األعمال متطور ومتغير، األمر الذي يستوجب المراجعة الدورية لمحتوى الحقائب التدريبية وٕاعادة تحديد المهارات المطلوبة 

كسابهن المهارات قدمة للرياديات، حتى تساهم في إأن ينعكس ذلك في الدورات التدريبية الم وعلى ،في ضوء ما يستجد
 . من إهدار الجهد والمال وتحقيق الهدف من تلك الدورات بدالً  الضرورية

 

 والعمالء المعرفة واالطالع بطبيعة العمل
المنشأة واالحتكاك  نشاطر على الجديد في مجال ستمتحدثت المشاركات عن أن المعرفة بتفاصيل العمل واالطالع الم  

من عينة %) 60(ولقد أوضح  .ويساهم في النجاح بشكل كبير بالنفس، يبني درجة عالية من الثقة المباشر مع العمالء
 .هن على النمو واالستمرار في العملسة أن المعرفة بطبيعة العمل ساعدالدرا
 :وبناء عالقة متينة قائمة على الجانب اإلنساني والمهني حتياجات العمالءأهمية معرفة ا يشرحنالمشاركات  بعضوهنا 

حماسي معهم كأن المناسبة لما تجي الزبونة عندها زواج أو مناسبة أو بعضهم يشاركون في تنظيم ندوات أو مؤتمرات، "  
يح أنه عمل لكن الزم الجانب صح... وأسمع لهم باهتمام، أوقات أفكارهم أفضل من اللي نقدمه لهم لي وأتفاعل بعفوية

 ابتسام "  اإلنساني مع العميل وعشان كذا عملنا ناجح بفضل اهللا
صاحب العمل يكون  يحبون أن عمالئنا...سواء حفلة صغيرة أو زواج أحرص أكون مع العاملين وهم يرتبون المكان"  

أهم شيء تكون راضية عن الخدمة اللي  ممكن أجلس لساعات متأخرة في موقع العمل إذا هذا يرضي العميلة،...موجود
عشان كذا ...تواجدي في الموقع يساعدني أفهم العمل وأفهم الزبونة...ما أحب أشتغل من المكتب فقط... نقدمها لها

 لطيفة" يرجعون لنا دائمًا ويرسلون زبائن جدد
 :دراسةوهنا وصف لجانب المعرفة واالطالع كاستراتيجية للنجاح من عدد من أفراد عينة ال

وصرنا نحضر مؤتمرات ...بدأ الكالم عن االعتماد األكاديمي والجودة وكانت مفاهيم جديدة في تعليمنا 99أو  98في "   
وقبل فترة بسيطة أدخلنا المنهج الدولي وعندنا اآلن مراحل تعليمية باللغة ...وحصلنا على االعتماد من جهة عالمية

المناهج وتبحث عن مدرسين جيدين يدرسون باللغة اإلنجليزية بدون ما تكون متابع  طبعًا ما تقدر تدخل هذي...اإلنجليزية
 ريم " شغلك وآخر التطورات فيه

حتى تنجح في عملك .  وأحضر تقريبًا كل المعارض المشهورة...روبا واختار األقمشة والسيراميك و أسافر بنفسي أل"  
عشان %...50على األقل % 100مشروع أتدخل فيه لو ماهو وكل ...أحب أسوي كل شي بيديتعرف تفاصيله و تحتاج 

 نورا"  أفهم التفاصيل وأعرف العمل
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وهذا يعكس حماس واهتمام الرياديات المشاركات في الدراسة بالدخول في تفاصيل العمل ومعرفة واقع الصناعة التي 
ومن الواضح أن التجربة العملية والخبرة .  يعملون بها وفي ذات الوقت بناء جسور من الثقة والعالقة القوية مع العمالء

   .الهتمام بهذه الجوانب لدورها في النجاح والبقاء في دائرة المنافسةابهؤالء السيدات إلى دفعت الميدانية 
 
 

 الخاتمة والتوصيات
أمًال بأن تسهم  لقد حاولنا عبر هذا البحث التعرف على استراتيجيات النجاح التي تتبناها سيدات األعمال الناجحات،  

 أفضل أساليب وسبل النجاحعلى للتعرف  للرياديات الجدد بإضاءة الطريقالتجارب الحياتية للمشاركات في الدراسة 
والمشاريع الريادية النسائية بدأت  يةاالقتصاد الحياةفي  تشاركالمرأة الريادية في المملكة بدأت .  وتجنيبهن التعثر واإلخفاق

نا عن أسباب النجاح، وكشفت نتائج تلك تعميق فهمهناك مسؤولية مشتركة ألطراف متعددة ليًا، لذا تأخذ اتجاهًا تصاعد
العمل الدؤوب واإلعداد الجيد واالطالع والمعرفة  الريادية الرياديات ومن تنوي الدخول في المشاريع الدراسة أنه ينبغي على

الكثير من العمل والمخاطرة وحسن  النتائج،كما بينت  تتطلبفالريادة عملية معقدة و .  بتفاصيل العمل لتحقيق النجاح
وفيما يتعلق بنوعية المهارات التي ساهمت في نجاح رياديات األعمال   .التدبير لتحقيق األهداف والوصول لبر األمان

يستوجب االهتمام وذلك  السعوديات، أظهرت نتائج الدراسة أهمية المهارات اإلدارية والتنظيمية في تجنب التعثر والفشل،
وفي ضوء نتائج تلك الدراسة يمكن لنا .  بتدريب رواد األعمال على تلك المهارات باستخدام طرق التعليم الحديثة والعصرية

 :نوصي بالتاليأن 
بينت نتائج الدراسة أهمية اإلعداد الجيد للمشروع واكتساب المهارات اإلدارية والتنظيمية قبل بدء المشروع، لذا  •

لربط بضرورة الباحث الجهات والمنظمات التي تسعى إلى دعم وتطوير بيئة األعمال للمشاريع النسائية، يوصي ا
كسابهن وحضور برامج تدريبية قادرة على إمن جانب بين تقديم بعض الحوافز لسيدات األعمال والتمويل الالزم 

 .من جانب آخر المهارات الضرورية للنجاح
حول أهمية دعم العائلة كأحد أهم عوامل نجاح رياديات األعمال السعوديات، دراسة أما ما توصلت إليه نتائج ال •

ضرورة ب الجهات والمنظمات التي تسعى إلى دعم وتطوير بيئة األعمال للمشاريع النسائيةفإن الباحث يوصي 
النسائي لضمان  بناء صورة ذهنية إيجابية للعمل الريادي االستخدام الجيد لحمالت التسويق االجتماعي من أجل

في هذه مع أهمية التأكيد . وقوف األسرة بأطرافها المتعددة مع الرياديات وتقديم الدعم الضروري لهن في أعمالهن
على أنه ال يوجد أي تعارض بين العمل الريادي والموروث االجتماعي خاصة أن المرأة لم تغب يومًا الحمالت 

وربما يكون من المفيد استحضار األمثلة العديدة التي يحفل بها  .  النفطعن الحياة االقتصادية ومنذ مرحلة ما قبل 
وال يمكن إغفال .  التاريخ اإلسالمي في الريادة النسائية كالسيدة خديجة بنت خويلد والصحابية الجليلة أم شريك

مما يحفز على   -زال هو جوهر وروح وهوية الفرد في مجتمع ظل الدين لعقود طويلة وما -دور علماء الشريعة 
استثمار العلماء أصحاب الرؤى الفقهية المستنيرة واالجتهادات المتمشية مع مستجدات الحياة كأصوات مؤثرة لها 

 .  القدرة على التأثير في نسيج المجتمع في تلك الحمالت
الية الجودة في برامج تعليم ريادية ع تقديم السعوديةمؤسسات التعليم العالي  تبنيويوصي الباحث كذلك بضرورة  •

 .جميع التخصصات وعدم قصرها فقط على كليات اإلدارة
 

يقترح والالتي بدأن العمل الريادي قبل ثالث سنوات على األقل، لذا هذه الدراسة ركزت على سيدات األعمال الناجحات 
 : الباحث 
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وصول عمر المنشأة إلى  قبل تعرضن للتعثر وتركن العمل الرياديإجراء دراسة إضافية عن الرياديات الالتي  .1
 . ثالث سنوات

 .إجراء دراسات مقارنة للتعرف على أوجه اختالف وتشابه عوامل النجاح بين الرواد من الجنسين .2
أيضًا هناك حاجة إلجراء مزيد من الدراسات لمعرفة مدى تأثير الخصائص الديمغرافية للرواد من سيدات األعمال  .3

 .والخبرة السابقة وغيرها على النجاحخصص العلمي درجة التو  كالعمر والمستوى التعليمي
القيام بأدوار عديدة للمساهمة في نجاح و  ،يضاف إلى ذلك أنه يمكن لصناع القرار والجهات المعنية بدعم الريادة النسائية  

تعين على الحكومات وطبقًا لما أوردته منظمة التنمية و التعاون االقتصادي، فإنه ي.  الرواد من سيدات األعمال في المملكة
يئة أعمال المنشآت الصغيرة، هموم واحتياجات المرأة الريادية أثناء صياغة السياسات المتعلقة بتطوير وتشجيع ب تجسيد

كما ينبغي على هذه الجهات .  ا زال صناع السياسات يخططون ويرسمون بعيدًا عن هموم المرأة ومشاركتهاحيث م
 .وجهة لتشجيع الريادة النسائية والتأكد من أنها تؤتي ثمارهاالمراجعة المستمرة للسياسات الم

كة بشكل أكبر في الحياة العامة ا زال المجتمع السعودي في موقف المتردد القلق من فتح األبواب للمرأة للمشار مختامًا،   
حتاج إلى استغالل كل في مجتمع ي -وفي هذا الوقت بالذات  -دماجها في عملية التنمية، وهو تردد ال يمكن قبوله وإ 

ومن الضروري أن نتذكر أن . الطاقات واإلمكانات بدًال من االعتماد غير المبرر وبشكل يفوق الوصف على العمالة الوافدة
فتح األبواب للمرأة للحصول على أفضل تعليم في الجامعات الغربية والمحلية يجعلها ترفض أن تظل حبيسة األدوار 

ومع قناعتنا بأن إتاحة الفرص الكاملة .  لبة بتوظيف كامل إمكاناتها في عملية التنمية الشاملةالتقليدية ويدفعها للمطا
تم إال بتغيير للبنى الفكرية والثقافية المترسخة في المجتمع والتي  تميز ضد للمرأة للمشاركة في التنمية لن ت والمتساوية

أي جهود تجاه هذا األمر و  يعطل كثيراً وفير الفرص المتساوية المرأة، ولكن التقدم خطوة والعودة عشرات الخطوات نحو ت
 . يبقى أحد أهم اإلشكاليات التي تحول دون تمكين المرأة
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 ملخص

ْمَنــا :إن اهللا تبـارك وتعــالى خلــق اإلنسـان وكرمــه لذاتــه قـال تعــالى   ﴿َوَلَقــْد َكرَّ
، وعصـم دمـه، ولـم يهـدره إال بأدلـة قطعيـة الداللـة )70:اإلسـراء[َبِنـي آَدَم ﴾ 

 –والثبــوت، وبصــورة قضــائية عادلــة مكتملــة المراحــل، وقــد جعــل رســول اهللا 
ال يــزال :(م وغيــره، فقــد قــالالــدماء فارقــة بــين اإلســال -صــلى اهللا عليــه وســلم

، بمعنـــى أنـــه بعـــد )حرامـــاً  المـــؤمن فـــي فســـحة مـــن دينـــه مـــا لـــم يصـــب  دمـــاً 
ارتكاب جريمة القتل سيفارقه اإلسـالم، ومعنـى الفسـحة أنـه يمكـن أن يتـوب، 
ويعود إلى اهللا، أما في حالة القتل فال فسحة، ، وهذا يعنـي أن عصـمة الـدم 

وال جـــدال، وكــل شـــبهة تــدرأ القتـــل  ال يســتهان بهـــا، وليســت محـــل مســاومة،
يؤخـذ بهـا، وخيـر للقاضـي أن يخطـئ فـي  -ولو كانت ضعيفة -)القصاص(

وعقوبة اإلعدام ال تثبت يقيًنا إال في القتل  .العفو من أن يخطئ في العقوبة
العمــد قصاًصــا، علــى اعتبــار أن ذلــك ملكــا ألوليــاء الــدم، مــا عــدا ذلــك مــن 

 .ة من درجات التقاضيالعقوبات، فقد تسقط في أول درج
عقوبــة : وفــي هــذا البحــث نــاقش موضــوًعا مــن الموضــوعات الشــائكة، وهــو

وقــد خلــص البحــث إلــى عــدد ومشــروعية المطالبــة بإلغائهــا،   اإلعــدام تعزيــراً 
 :من النتائج أهمها 

إن النصـــوص اليقينيـــة فـــي الثبـــوت والداللـــة غيـــر متـــوفرة إال فـــي عقوبـــة 1. 
اإلعدام حرابة، ،و التمتـرس خلـف نصـوص ظنيـة ، وعقوبة اإلعدام قصاصاً 

الثبــوت والداللــة، أو ظنيــة الثبــوت؛ إلثبــات أحكــام اإلفنــاء واإلزهــاق، يضــر 
 . ، ويذهب بنقائها وصفائهاباإلسالم كثيراً 

إن عقوبة اإلعدام تعزيرًا استغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا . 2
 .يين والفكريينفتاوى الفقهاء للتخلص من خصومهم السياس

 

    نالشرعي القانوني بالدورة الثالثي البحث الفائز بالمركز الثاني في المجال [
 ] لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم

 المملكة العربية السعودية –جامعة الملك خالد أبها * 

* Dr. Ahmed Saleh Qatran 

 

Abstract 

The Almighty God created man and He honored 
him. He said in the Qur’an: [We have honored the 
sons of Adam] (Ch. 17; Verse 70), and He protected 
man’s blood, and He  did not distain human life 
without certain and unquestionable proofs and 
evidences during fair judicial and complete 
proceedings. The Messenger of Allah - peace be 
upon him- made  the difference between Islam and 
other  religions is the bloodshed.  He said, the 
believer still has an opportunity in his religion to 
repent unless he commits bloodshed. That is after 
committing bloodshed crime, his religion will depart 
him, which means bloodshed protection is vital and 
considerable without compromising and dispute. 
Any suspicion that may remove retribution, even it 
is weak, should be taken into consideration. It would 
be better for the judge to be mistaken in pardoning 
than in punishing. The death penalty is not certainly 
confirmed except in intentional killings for the 
purpose of retribution, as this is the right of the 
relatives of the killed one. Other cases of  this type 
of penalties fall apart in the initial process of the 
judiciary proceedings. 
This research discusses one of the cumbersome 
topics, which is the death penalty for the purpose of 
discipline and the legality of its cancellation. The 
research has concluded with some findings, the 
main ones are: 
1. The undoubted texts of proofs and evidences are 
available only in the case of  the death penalties  for 
the purpose of retribution and for the purpose of 
(hirabah) brigandage.  
 
 
* King Khalid University –Abha , KSA 
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من خالل ارتباط التعزير بشخص الفاعل، فإن تشريع اإلعدام 3.
تعزيرًا غير منضبط، وغير ممكن التطبيق، وتشريعه يفتُح الباب 

 .لتحكُّم الهوى

 

 
Taking into consideration the uncertain texts of 
proofs and evidences or the texts of undoubted 
proofs to confirm the decisions of extermination and 
loss of human life extremely affect the fairness and 
purity of Islam religion.   
 
2. The ruling tyrants have exploited the death 
penalty for the purpose of discipline and also 
exploited the (fatawas) opinions of scholars to get 
rid of their political and intellectual opponents.  
 

3. The association between the penalty for the 
purpose of discipline and the culprit makes the 
legality for the discipline purpose uncontrolled and 
unimplemented.  This legislation is an access to 
whims and caprices. 
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 مقدمة

ْمَنا َبِني آَدَم ﴾ :إن اهللا تبارك وتعالى خلق اإلنسان وكرمه لذاته قال تعالى   ، وعصم دمه، ولم يهدره إال ]70:اإلسراء[﴿َوَلَقْد َكرَّ
الدماء فارقة  -عليه وسلمصلى اهللا  –بأدلة قطعية الداللة والثبوت، وبصورة قضائية عادلة مكتملة المراحل، وقد جعل رسول اهللا 

، بمعنى أنه بعد ارتكاب جريمة القتل *0F )حراماً  ال يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب  دماً :(بين اإلسالم وغيره، فقد قال
 أن يضيق:( سيفارقه اإلسالم، ومعنى الفسحة أنه يمكن أن يتوب، ويعود إلى اهللا، أما في حالة القتل فال فسحة، قال ابن حجر

فإذا سفك دًما : (، وفي سنن سعيد بن منصور)1F1()بما يتوعد به الكافر عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمداً 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -، وجاء عن النبي  **)3F3( )فإذا أصاب دًما حراًما  بلح:(، وفي رواية أبي داود)2F2()حراًما  ُنِزع منه الحياء

،وفي  )***(4,102,103 )على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اهللا عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اهللا  من أعان:(أنه قال
، وهذا يعني أن عصمة الدم ال يستهان بها، وليست  **** )4,103()َلَقْتِل مؤمن أعظم عند اهللا من زوال الدنيا  وما فيها:(الحديث

يؤخذ بها، وخير للقاضي أن يخطئ في العفو  -ولو كانت ضعيفة -)القصاص(محل مساومة، وال جدال، وكل شبهة تدرأ القتل 
الفتوى فيها، من أن يخطئ في العقوبة؛ لذا فكل أو جل األحكام والفتاوى المتعلقة بالدماء محل خالف، والواجب هو التشدد في 

: ال، وجاء آخر وسأل السؤال نفسه، فقال: جاء إليه رجل يستفتي هل للقاتل توبة؟، فقال -رضي اهللا عنه  -حتى أن ابن عباس
رأيت في وجه األول الشر، فخشيت أن ُأجرئه، ورأيت في وجه الثاني الندم، :(نعم ، فسئل عن هذا التناقض بين الموقفين، فقال

لراجح عند استهانة ، وهذا معناه التشدد في الفتوى، والجنوح إلى مذهب القائلين بعدم قبول توبة القاتل هو ا)4F5( )فخشيت أن أقنطه
 الناس بالدماء

 :والجرائم المعاقب عليها باإلعدام في الشريعة اإلسالمية، والمنصوص عليها في القرآن والسنة أربعة هي       
 .القتل العمد .1
 .الزنا من محصن .2
 .الردة .3
 . الحرابة .4

                                                           

 

اجلامع الصحيح املختصر ، -رضي اهللا عنه -، عن بن عمر)93/النساء ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾  ﴿:رواه البخاري ، كتاب الديات ، وقوا اهللا تعاىل   *

 .، دار ابن كثري ، اليمامة ، بريوت )ه256ت (،102ألبو عبداهللا حممد بن امساعيل البخاري اجلعفي 

لسان العرب : أو انقطع من اإلعياء  انظر أو حتمل ثقيال ،أثقل: ومعىن بلح، -رضي اهللا عنه  -رواه أبو داوود ،كتاب الفنت،باب يف تعظيم قتل املؤمن، عن أيب الدرداء  **

2/414. 

رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أيب هريره بإسناد ضعيف :وقال ابن امللقن-رضي اهللا عنه-رواه ابن ماجه كتاب الديات ،باب التغليظ يف قتل مسلم ظلما،عن أيب هريره ***

 2/261،خالصة البدر املنري 

 

 )رواه النسائي من رواية بريدة بإسناد صحيح: (،وقال ابن امللقن -رضي اهللا عنهما-العاص رواه ابن ماجه،كتاب حترمي الدم ،باب تعظيم الدم ، عن عبداهللا بن عمرو بن****
 2/261خالصة البدر المنير : نظرأ
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الجرائم، فهي محل خالف بين الفقهاء، ومنها عقوبة اإلعدام تعزيرًا، وهي موضوع بحثنا، وقال ابن رجب بعد وما عدا ذلك من   

ترك الدين، وٕاراقة الدم المحرم، : فيؤخذ منه أن قتل المسلم  ال يستباح إال بإحدى ثالثة أنواع:( ) (6,52سرد حديث ابن مسعود

 . )5F7()المحرم، فهذه األنواع الثالثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرهاوانتهاك الفرج 

﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ :ومعلوم أن قتل النفس عمًدا عقوبتها القصاص قال تعالى  

َل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعْلَنا ِلَوِليِِّه ُسْلَطاًنا ﴿ َوَمْن ُقتِ :،وهو حق خالص ألولياء الدم، قال تعالى]178:البقرة[َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواألُنَثى ِباُألنَثى ﴾ 

، فبعد استكمال إجراءات التقاضي، و ثبوت القصاص يملك أولياء الدم ]33:اإلسراء[َفَال ُيْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّه َكاَن َمنُصوًرا﴾ 

، ]178:البقرة[يِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن﴾ ﴿َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأخِ :واحدة من ثالثة أشياء، إما العفو، قال تعالى

(، أو العدول إلى الدية ،أو القصاص)6F6()بعفو إال عزاً  وما زاد اهللا عبداً :(-صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا:وقال
7F

قال صلى اهللا  )8

 .*)101()وٕاما أن يقاد -يعني الدية-ا أن يؤدي إم: ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظريين: (عليه وسلم

وأما عقوبة الزاني المحصن، فشروط ثبوتها تكاد تكون تعجيزية، وهي في الحقيقة عقوبة ردعية أكثر منها تنفيذية؛ ألنه يصعب    
إثباتها بغير الشهادة أو اإلقرار ، وال يتعدى إقرار طرف إلى الطرف اآلخر، وال يمكن إثباتها بالشهادة، واإلقرار فيها نادر جداً 

8Fالحتمال الشبهة

(، ولم تثبت في التاريخ اإلسالمي والسوابق القضائية إال باإلقرار، ويصح فيها الرجوع عن اإلقرار**
9F

، وال تنفذ إال )9
كاالختالف الجزئي بعد استكمال كل درجات التقاضي، ويتم إحاطتها من كل جوانبها، وكل قرائنها، وٕاذا كان ثمة شبهة تطرأ عليها،

في ألفاظ الشهادة، إما بوصف المكان أو الزمان، أو أي شيء قد يغير التطابق، فإنَّ الحدَّ يسقط، ويعدل القاضي فوًرا إلى 
 .التعزير، وهو دون الحد، أو البراءة

تها ظنية الثبوت، ولم يرد النص عليها وأما عقوبة اإلعدام في الردة، فالخالف بين الفقهاء في ثبوت اإلعدام فيها َبيٌِّن؛ لكون أدل   
(في القرآن، كما ورد النص بالقصاص، وٕان كان القائلون بعدم الحد فيها قلة

10F

( ، وبعض الباحثين لم يعده في الحدود)10
11F

، ومن )11
فإن لم  - االستتابةعلى خالف في مدة - يندُب أن يلقن المسقط، ويستتاب عند جمهور الفقهاء: قال بثبوت اإلعدام في الردة قال

(يتب يقتل
12F

،وقال سفيان )13F14()يستتاب أبدا:(يستتاب طول العمر، وهو مذهب النخعي، فقال:، وبعض الفقهاء قال)12,13

                                                           

 

الدوام، عن  إال ملنشد على رواه البخاري، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو خبري النظريني، ومسلم، كتاب احلج، باب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها*

 .واللفظ للبخاري-رضي اهللا عنه-أيب هريره

 

 .احلمض النووي: أو ما يطلق عليه) DNA(إنه ككن إثباتا بفحص: كما يقال  **
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ثبت الحد،  -أي تلقينه المسقط -، فإذا تم ذلك في كل درجات التقاضي)14F14()يستتاب أبدا، ويحبس إلى أن يتوب أو يموت:(الثوري
(ة، وأنكر أو تأول ُقبل إنكاره، أو تأوله، وتراجعه وسقط الحدوٕان ثبت عليه بالشهاد

15F

، وٕاذا رجع عن إقراره في أي وقت حتى بعد )9
مضي مدة االستتابة ، وقبل تنفيذ الحكم فيه ُقبل تراجعه، وسقط الحد، ويلقن الشهادتين قبل تنفيذ اإلعدام، فإذا تلفظ بهما سقط 

إنك ستواجه الموت، فيقبل بذلك : ذلك صراحة، بحيث يصر علًنا على ردته، ويقال لهوالينفذ فيه اإلعدام إال إذا طلب  الحد،
 . مختاًرا

(والحرابة عقوبة اإلعدام فيها لمن أخاف السبيل وقتل على رأي الجمهور  
16F

أما من لم يقتل فعقوبته النفي، وقد يستبدل بالسجن  )15
 .الرادع

بت يقيًنا إال في القتل العمد قصاًصا، على اعتبار أن تنفيذ عقوبة اإلعدام فيه على ما سبق، فإن عقوبة اإلعدام ال تث وبناءً   
 .يمسك به أولياء الدم، ما عدا ذلك من العقوبات، فقد تسقط في أول درجة من درجات التقاضي

عقوبة اإلعدام  عقوبة اإلعدام خارج الحدود القصاص أو : وفي هذا البحث سنناقش موضوًعا من الموضوعات الشائكة، وهو  
 .ومشروعية المطالبة بإلغائها  تعزيراً 

 خطة البحث

 :سيتم تقسيمه على النحو التاليوتعدد مفرداته لطبيعة البحث  نظراً 

 .المدخل المفاهيمي  .1
 .خصائص العقوبة التعزيرية .2
 .مصادر تشريع التعزير .3
 .تعزيراً تاريخ تشريع عقوبة اإلعدام  .4
 .أنواع التعزير .5
 .وأدلتها ومناقشتها والترجيح التعزير قتالً المذاهب في  .6
 تعزيراً لسياسة الشرعية وعالقتها بعقوبة اإلعدام ا .7
 .تعزيراً األثر المقاصدي إللغاء عقوبة اإلعدام  .8

 أهمية البحث

ويبحث في أدلتها ومستنداتها الشرعية، ويناقشها بأسلوب  ،كونه يناقش قضية من أهم القضايا الشائكة فيتكمن أهمية البحث   

 ،يقبل فيها إال النص قطعي الثبوت وال أعناق النصوص، ا عن التعسف، وليِّ النص المثبت بعيدً إلى ينحاز إال  علمي دقيق ال

 .ضروريات الشريعةوينحاز فيما هو ظني الداللة إلى األصل وهي الحياة، وحفظ النفس التي هي إحدى أهم ،والداللة 
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 مفاهيميالمدخل ال

وتوضيح الحقائق، وبيان العالقة بين المفردات والمواضيع، وفصل المتشابهات، وبيان  فاهيممن األمور التي تعين على إجالء الم  

تحدد وجهة الباحث، ويتحدد غرض تبيان المصطلح ب ألن ، أو تعريف المصطلحات؛توضيح المفاهيم هومقاصدالبحث أغراض 

 ،أو لها عالقة مباشرة بها ،ينحوه البحث، وفي هذه الدراسة لدينا عدد من المصطلحات الواردة فيهاسالبحث، ويتجلى المنحى الذي 

فالمصطلحات التي سيتم تناولها  عليهو   -مصطلح السياسة الشرعية : أقصد هنا  -الدراسة إيرادها لعالقتها المفصلية بها اقتضت

 :على النحو التالينبين ما تعنيه و العقوبة، اإلعدام، التعزير ،المرجعية الشرعية، السياسة الشرعية، :في هذا المدخل هي

 تعريف العقوبة: أوالً 

(بى تختص بالثوابقْ والعُ  ،تختص بالعذاب :العقوبة والمعاقبة   
17F

﴿َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمثْـِل َمـا ُعـوِقْبُتْم بِـِه َولَـِئْن :ومنه قوله تعالى ،)16

اِبِريَن﴾   . ]126:النحل[َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر ِللصَّ

جــزاء :(أوهــي ،)18F9()الجــزاء المقــرر لمصــلحة الجماعــة علــى عصــيان أمــر الشــارع:(والعقوبــة فــي االصــطالح الفقهــي الجنــائي هــي  

 )19F17(.)وترك ما أمر به،وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه 

فالعقوبـة تشـمل المكلـف  من الفاعل بصرف النظر عن التكليـف مـن عدمـه، بَ كِ ا ارتُ مً رْ أن العقوبة جزاء يعقب جُ :ونخلص من هذا  

 ) 20F9(.ومن وقعت عليه ،ومقاصدها ،وتختلف باختالف غايتها ،وغيره

 اإلعدامتعريف  :اثانيً 

(ِفقدان الشيِء وذهابه: من الَعَدُم والُعْدُم، والُعُدمُ :اإلعدام في اللغة   
21F

فهـو معـدم وعـديم  ،افتقـر: فـالنٌ  مَ دَ عْ وأَ  الوجود، ضدَّ  مُ والعدَ  ،)17

(اإلعـدام كمَ فيه الجالد حُ  ذَ فَّ ال أذهبه عني، و المجرم نَ  :أي ال أعدمني اهللا فضلك:،وأفقده إياه يقال
22F

وَعـِدم فـالٌن الشَّـيء، إذا فقـده، )18

 .)23F20()وٕاعدام الشيء إتالفه( )19(وأْعدمه اهللا تعالى كذا، أي أفاَته
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(واستئصـاله مـن المجتمـع ،هو إزهاق روح اآلدمي المحكوم عليه وسلب حقه فـي الحيـاة: واإلعدام في االصطالح القانوني   
24F

،أو )21

وفــق إجــراءات  قضــائي وال يطلــق إال علــى مــن صــدر فــي حقــه حكــمٌ  اصــطالح قــانوني، ، وهــو)25F9( .إزهــاق روح المحكــوم عليــه: وهــ

بمعنـى إزهـاق  ما اإلعدامأ والفقهاء يستخدمون مصطلح اإلعدام للداللة على الفقر المدقع،أو نفي وجود الشيء، التقاضي المعروفة،

(تعزيـراً أو  حدا� ا أو ، فيعبر عنه بمصطلح القتل قصاصً الروح
26F

ن كـان إ ،و حـدا� فالقتـل  ا،ا محصـنً ا،أو زانًيـا أو محارًبـكـان مرتـدً فـإذا  ،)22

27Fتعزيــراً ا، فالقتــل ،أو كــان مفســدً  أو عمــل عمــل قــوم لــوط ،اا أو زنــديقً ا،وٕاذا كــان ســاحرً قصاًصــ يكــونف ،اتــل عمــدً الق

القتــل :، فيقولــون*

(الواجب، والقتل المباح 
28F

 .رتكبهاوعقوبة اإلعدام هي أقصى العقوبات التي ينالها الجاني على الفعل الجرمي الذي  ،)23

 التعزير: ثالثا

(ا و عزره ردهاللوم،وعزره يعزره عزرً : من عزر، والعزر هو: التعزير في اللغة   
29F

(،  وهو من األضداد)17
30F

فالتعزير بمعنى  ،)8,24
ُروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة :تعالى هلو قومنه الرد والمنع، والتعزير بمعنى التفخيم والتعظيم،  ﴿ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَعزِّ

(التوقير ،والتأديب :والتعزير ،]9:الفتح[َوَأِصيًال﴾
31F

25(. 

وٕانما أورد المحدثون  وال في السنة، ،نآلم يرد مصطلح التعزير بالمعنى الذي قصده الفقهاء ال في القر  :وفي االصطالح الفقهي  

(قدر أسواط التعزير :فاإلمام مسلم أورد حديث أبي بردة تحت باب ا أطلقوا عليها النصوص الدالة على التعزير،نصوصً 
32F

6(** ، 

(والحديث ذاته أورده ابن حبان في باب التعزير
33F

26(. 

فيها وال  حدالتأديب دون الحد على معصية (أو )34F27()التأديب دون الحد(:معناه التعزير في اصطالح الفقهاء فإن ،وعلى هذا   

(ويرجع في تقديرها إلى سلطة القاضي التقديرية ،وهذا يعني أن التعزير وسيلة ردع غير محددة المقدار ،)35F28()كفارة
36F

8,29,30(. 

                                                           

 
 
 
 .قال بعقوبة اإلعدام على تلك األفعالعلى مذهب من   *
 
 
 
 

ال جيلد أحد فوق عشرة أسواط إال يف :( يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه مسع رسول اهللا   --رضي اهللا عنه  - -نص احلديث عن أيب بردة األنصاري **
 .رواه مسلم ،كتاب احلدود) حد من حدود اهللا
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 المرجعية الشرعية: ارابعً 

(ولم يرد بهذا التركيب في كتب المصطلحات القديمة ،هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة  
37F

وهو في اللغة من ، )31
(وهو العودة إلى الشيء أو الرجوع إليه أو المآل ،المرجع

38F

﴿ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْيَنُكْم ِفيَما ُكْنُتْم ِفيِه  :قال تعالى ،)17
ويستخدم  ،، والمصدر الذي يتم الرجوع إليهويستخدم في الكتابات الحديثة للداللة على المستند ،]55:آل عمران[﴾َتْخَتِلُفونَ 

(وٕاصدار الفتوى ،والهيئات التي يعول عليها في توجيه المجتمع ،في الكتابات الفكرية للداللة على األشخاص
39F

ل فيقا، )31
(مامية للداللة على العالم والمجتهد الذي يجوز أو يجب تقليدهالشيعة اإل ويستخدم عند ،أو المراجع ،المرجعية اإلسالمية

40F

32(، 
 .)41F31,33( محمد مهدي شمس الدينالشيعي أو المرجع  ،المرجع الشيعي علي السيستاني: فيقال

النصوص من الكتاب والسنة واالجتهادات الفقهية من الصحابة : والمفهوم الذي نقصده في هذه الدراسة للمرجعية الشرعية    
 .  تعزيراً أو من فقهاء التابعين، وتم االحتجاج بها للداللة على عقوبة اإلعدام 

 
 السياسة الشرعية: خامسا

(وسواس ةوالجمع ساس قام به،:ساسهم إذا رأسهم، وساس األمر سياسة: يقال الرياسة،: وهي، السياسة من السوس :في اللغة  
42F

17( 
 :قال الشاعر

(من الطحين تركتهم أدقَّ         بنيك حتى أمرَ  تَ سْ وَّ لقد سَ               
43F

34 (* 

(بما يقومه ويصلحه  يءوالسياسة القيام على الش )44F35( دبره وقام بأمره: وساس زيد األمر يسوسه 
45F

36(. 
فقد  ،واالستخدام الشرعيفرق فيها بين االستخدام اللغوي  ال) الشرعية(السياسة الشرعية بقيد: وفي اصطالح الفقهاء  

تسوسهم األنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وٕانه ال نبي  كانت بنو إسرائيل (:صلى اهللا عليه وسلم -النبي قال
 يتولون أمورهم، كما تفعل األمراء والوالة بالرعية، والسياسة القيام على الشيء بما :أي:(قال اإلمام النووي ،)6,101(ديبع

                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 .جزاك اهللا شرّاً من عجوزٍ :مطلعهائة من قصيدة يالبيت للحط  *
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قد عرفها ابن عقيل و ، اال بقيد الشرعية يختلف عن االستخدام اللغوي وهذا معناه أن االصطالح الفقهي ال ،)46F6()يصلحه
وال  ،وٕان لم يضعه الرسول ،وأبعد عن الفساد ،يكون معه الناس أقرب إلى الصالح ما كان فعالً  السياسة(:فقال ،الحنبلي

وٕان لم يرد بهذا الفعل دليل  ،من الحاكم لمصلحة يراها يءفعل ش: السياسة هي (: وقال ابن نجيم )47F37()نزل به الوحي
، ون العامة للدولة اإلسالمية بما يكفل تحقيق المصالحؤ تدبير الش(:هي فوقال الشيخ عبد الوهاب خالَّ  ،)48F38()جزئي

 .)49F39()مة المجتهدينئوٕان لم يتفق وأقوال األ، مما ال يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية ع المضارودف
 ستعان بها على تنزيل النص على الواقع ،والوسائل التي يُ ، واألدوات ،تاجراءونرى أن السياسة الشرعية هي اإل

(لمواجهة الوقائع الجديدة واالجتهاد 
50F

39,40,41( 

 التعزيرية اتالعقوبخصائص : أوالً 
(العقوبات التعزيرية لها خصائص تميزها عن الحدود والقصاص

51F

والحركة في  ،تمنح القاضي المرونة الخصائص  هوهذ، )42
 :ا على النحو التاليمههأ وهذه الخصائص نسرد ،والمخالفات التي تعرض له في مجلس القضاء ،التعامل مع الجرائم

 التنوع .1
يجعل االنتقال من نوع إلى  وهذا التعدد والتنوع،، ومتعددة، العقوبات التعزيرية نلحظ أنها متنوعةمفردات  إلىتأمل ن عندما

(لمشرع من قبل ا نظام العقوبات بناءوتعطي مرونة كبيرة في  ،واالختيار القاضي مساحة كبيرة للتحركمنح نوع ميزة ت
52F

43( . 

 قبول الشفاعة .2
يمكن إذ  ،التي تتعسر فيها ي العقوبات التعزيرية بخالف الحدودف الشفاعة هي طلب العفو عن المتهم ، وال شك أنها متيسرة 

سيما في المخالفات ،والا فيهاويمكن للقاضي أن يصدر عفوً  ،قبل إصدار الحكم القضائي وبعدهفي العقوبات التعزيرية الشفاعة 
(رتبط بها حق األفراد والجماعةيوالجنح دون الجرائم الكبيرة التي 

53F

29( 

 جواز االنتقال من صورة إلى أخرى .3
 تنويعها علىأو لقاضي سلطة تقديرية كبيرة في مجال تعيين العقوبة ذلك يمنح االعقوبات التعزيرية متنوعة ومتعددة، فإن  كانت إذا

يحكم على  أنيمكن بحيث خر،آومن زمن إلى  ،ومن مكان إلى آخر ،تختلف العقوبة من شخص إلى آخريجوز أن ف ،المتهم
غير التعزيرية فالعقوبة  ،بالغرامة المالية وعلى اآلخر، حدهما بالجلدأفقد يحكم على  ن في جريمة واحدة بعقوبتين مختلفتين،يْ مَ هَ تَّ مُ 

 رضي  -ن عمرأقد ثبت ف ،بأكثر من عقوبة بحسب األشخاص المرتكبين لهامرتكبها عاقب يُ الجريمة الواحدة قد و  ،ثابتة لكل جريمة
(عاقب في شهادة الزور بالحبس، وعاقب بتسخيم الوجه، وعاقب بالجلد عشرة أسواط وآخر أربعين سوًطا -اهللا عنه 

54F

                                                                                                       ،وهذا فيه)44
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 .داللة واضحة على تنويع العقوبات التعزيرية

 ةالمرون .4
(المرونة خاصية من خصائص العقوبات التعزيرية

55F

وليس  ،هاتخفيف أوالعقوبة تسمح للقاضي بتقليل  نهاأل ؛األكثر وضوحاً  )8
على متهم بالجلد القاضي يحكم  أنيمكن  :فعلى سبيل المثال ،فقط،كما يجوز فيها الزيادة والتشديد أخرى إلىنتقال من عقوبة اإل

قل مما حكم على أ أو أكثريحكم على متهم بغرامة مالية  أنوكذا يمكن  ،في الجريمة عينهاآخر ا حكم على متهم قل ممَّ أ أو أكثر
(جعل الفقهاء يختلفون في كثير من الجرائم المعاقب عليها بالتعزير األمروهذا  اثلة،مالم متهم في الجريمة

56F

29,45(. 

 تعلقها باألشخاص واألماكن .5
(، فإذا تحقق في الجريمة الواحدة األركان والشروط المحددة تثبت العقوبة القصاص والحدود بالفعل ذاتهعقوبات ترتبط 

57F

 اأم ،)29,45
، يجعلها غير مستقرة  األمروهذا  ترتبط بالفعل الجالب للعقوبة، وال ،فلها ارتباط بالمكان والزمان واألشخاص ،العقوبات التعزيرية

ن أو  ،ذلك الذي ارتكب الجرم مرة واحدة يختلف عمن تكرر منه أن :يعني باألشخاصوتخضع لسلطة القاضي التقديرية، فتعلقها 
التعزيرية  ةوالعقوب ،تختلف عن المدينةقد في الريف التعزيرية ن العقوبة أو  له،مكانة  الشخص ذو المكانة غير الشخص الذي ال

 .ال فتن فيهوفي وقت الفتن تختلف عن وقت  ،تختلف عن وقت الحربقد في وقت السلم 
 جواز العفو .6

(العفو في الحدود غير ممكن بعد صدور الحكم إال في القذف
58F

 -العقوبة التعزيريةوفي القصاص يرتبط بأولياء الدم، أما ،)24
 ،ويعفو عنه ،ا من المخالفا وعهدً وعدً بل القاضي، ويمكن أن يأخذ القاضي يجوز فيها العفو من قِ  ،المخالفات منها -سيماوال

 .)59F45,46( وبعبارة أخرى إجراءات العفو فيها بسيطة ومتيسرة
 أكثر جواز الجمع بين نوعين أو .7

فيمكن  ،ةدفي الجريمة الواح (29,44)رتمنح القاضي سلطة الجمع بين عقوبتين أو أكثالمرونة الموجودة في العقوبات التعزيرية 
 وال وهكذا، ،بين التوبيخ والمصادرة للمال أو ،غرامة والنفيلبين ا أو يجمع للمجرم الواحد بين الجلد والغرامة والحبس، أنللقاضي 

المرتكب للجرم، الشخص  وٕانما ،التعزيرية ليس الفعل الجالب للعقوبةن الذي يحكم العقوبات أل ؛يمكن تحديد عقوبة واحدة للجريمة
 ب فيه الفعل الجرميكِ الذي ارتُ  والمكان والزمان

 
 مصادر تشريع التعزير: ثانياً 
 وأي حكم ال نطلق عليه المرجعية الشرعية، أنوهو ما يمكن  من المعلوم أن أي حكم شرعي البد له من مصدر يستند إليه،  

 وصنصمن والمصدر إما أن يكون  السند الذي يستند إليه المشرع عند تشريع الحكم، بمثابةن المصدر أل ؛ال حجية لهمصدر له 
رضي اهللا  - -أقوال الخلفاء الراشدين مناته، أو ر وتقريوأفعاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم أقوال : نصوص السنة أومن ،الكتاب
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، واالستحسان ،والمصلحة، كالقياس ،العقلية األدلة منأو  ،اإلجماع أو ،في باب السياسة الشرعية كبيراً  التي تعد نبعاً  وأفعالهمعنهم 
 .على خالف في قوة االستدالل بين القطعية والظنية بين كافة األدلة وغيرها من األدلة المختلف فيها، ،واالستصحاب

أو  السنة،من و أمن القرآن  لها أدلتهاأو جلها  ،معظمهافي الفقه اإلسالمي  -اإلعدامعقوبة غير  –لعقوبات التعزيرية بالنسبة لو   
 : لها مصادرها نذكرها على النحو التاليو ، مرضي اهللا عنه - أو أفعال الخلفاء الراشدين ،، أو من أقوالمنهما معاً 
(بمعنى التأديب أي:لم ترد كلمة التعزير في القرآن بالمعنى المتناول عند الفقهاء  القران الكريم  •

60F

وردت بمعنى  وٕانما، )30
ُروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال﴾ :والنصرة قال تعالى ،التعظيم الفقهاء  أن، غير ]9:الفتح[﴿ِلُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَعزِّ

 :التعزير ، ومن ذلك مشروعيةاستدلوا بآيات تدل على التأديب والعقوبة، فجعلوا منها أدلة على 

َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ  ﴿ َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفالَ :قال تعالى .1

وهو ما  من مفردات التعزير، أن الوعظ والهجر والضرب وجه الداللة ،]34:النساء[َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلي�ا َكِبيًرا﴾ 

(األفعال دل على مشروعية القيام بتلكي
61F

47( . 

ى ُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَّ ﴿َوالالَِّتي َيْأِتيَن اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمْنُكْم َفِإْن َشِهُدوا َفَأْمسِ :قال تعالى .2

وهو نوع من  وجه الداللة أن اإلمساك يعني الحبس، ،]15:النساء[َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل اللَُّه َلُهنَّ َسِبيًال ﴾ 

(التعزيراتأنواع 
62F

30( 

ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه :قال تعالى .3 ًدا َفَجَزاٌء ِمثْ ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْقُتُلوا الصَّ ُل َما َقَتَل ِمْن النََّعِم ﴾ ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ

 . فالحكم على قاتل الصيد بمثله يعد من صور التعزير ،]95:المائدة[

 السنة •

أي لم يقل رسول اهللا  عثر على نص في السنة يذكر التعزير كما اصطلح عليه الفقهاء،أستقراء لم االبعد البحث و  

بعدد من نصوص السنة اعتبروها الفقهاء  وٕانما استدل أو يعزر بكذا، ،كذا ههذا تعزير  :-وسلمصلى اهللا عليه  -

 :على النحو التاليمنها  نذكر بعضاً على التعزير دالة 

تخلفوا عن غزوة تبوك، وأمر أصحابه  نفقد ثبت هجره ألولئك النفر الثالثة الذي ،هجر الثالثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك .1

﴿َوَعَلى الثََّالَثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهْم اَألْرُض ِبَما َرُحَبْت : نزل اهللا توبتهم قال تعالىحتى أ، بهجرهم

يُم﴾ نَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَّحِ إِ َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم َوَظنُّوا َأْن َال َمْلَجَأ ِمْن اللَِّه ِإالَّ ِإَلْيِه ثُمَّ َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوا 

(صورة من صور التعزير وجه الداللة أن الهجر والمقاطعة ،]118:التوبة[
63F

49(. 

 :عرضه يقول(:  قال سفيان، )49,101,104(64F ))لي الواجد  يحل عقوبته وعرضه((:-صلى اهللا عليه وسلم -النبي قال .2

﴿َال ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر هذا عندي نحو معنى قول اهللا عز وجل  (:البرقال ابن عبد ،و  )65F1( )وعقوبته الحبس ،مطلتني
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به ويغلظ عليه  يشهر أننه يجوز لصاحب الدين أوهذا معناه  ،)66F)50 ]148:النساء[ِبالسُّوِء ِمْن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ُظِلَم ﴾ 

67Fبالقول

)51( 

فقال النبي   ،فإذا هو بطعام مبلول ،فأدخل يده فيه ،فأعجبه ،ارجل يبيع طعامً على  -صلى اهللا عليه وسلم  -مر النبي  .3

 .)49(68F)ليس منا من غشنا:(صلى اهللا عليه وسلم

(وهذا النص فيه إشارة إلى التعزير بالتوبيخ   
69F

قال ألصحابه بعد ضرب شارب  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا أن،وقد ورد )29

 )70F3()ما خشيت اهللا، وما استحيت من رسول اهللا ،ما اتقيت اهللا :بكتوه،فأقبلوا عليه يقولون:(الخمر
فالنص فيه  ،)71F6()وكل بيمينك وكل مما يليك ،سم اهللا يا غالم:(ن أبي سلمهب لعمر -صلى اهللا عليه وسلم -قول النبي  .1

 .داللة على التعزير بالوعظ
،هذا الحديث فيه دليل )72F26()فيما دون حد من حدود اهللا ،ثم ال جلد فوق عشرة أسواط:( -صلى اهللا عليه وسلم -قول النبي  .2

 .،وهو عند ابن حبان في باب التعزيرعلى مادون الحدود التعزيرية على مشروعية العقوبة
 الحديثفي  )52(73F)بن عشرابن سبع سنين واضربوه عليها اعلموا الصبي الصالة :(-صلى اهللا عليه وسلم -قول النبي  .3

74F الصالة هتركللصبي ا علىالتعزيرية داللة على جواز العقوبة 

)53(. 

 أفعال الخلفاء الراشدين •
السوابق  أهممن تعد و  تطبيق النص،تنزيل و ا من ميادين وميدانً  ،الخلفاء الراشدين من مصادر التشريع أفعال أنمن المعلوم   

تكمن في إدخالها في مصادر التشريع  وأهميتها ،في مجال السياسة الشرعية -سيماال- ة كبيرة يتشريع أهميةالقضائية،وتكتسب 
وهناك أمثلة على أفعال الخلفاء الراشدين في مجال التعزير  ، )52(75F)وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ،عليكم بسنتي(:بنص

 :نذكر بعضا منها على النحو التالي
أجبار في الجاهلية خوار في :( -عنه رضي اهللا  -قال لعمر بن الخطاب  -رضي اهللا عنه  -بكر الصديق أن أبا ثبت .1

(وهو نوع من التعزير ، -رضي اهللا عنه  -فهذا توبيخ من أبي بكر لعمر  * )؟اإلسالم
76F

13(. 
77Fثبت أن عمر بن الخطاب عزر معن بن زائدة  بجلده مائة، ثم حبسه، ثم نفاه لتزويره خاتم بيت المال .2

، وهذا الفعل من )55(
 .من قبيل التعزير -رضي اهللا عنه -أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
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(وجلد آخر عشرة أسواط ،سخم وجهه،فقد  عزر شاهد الزور -رضي اهللا عنه -وثبت أن عمر بن الخطاب .3
78F

وهذان  ،)44

  .نوعان من أنواع التعزير هما التشهير والجلد

   لتجدد وسائل  متجددة وفقاً فان الجرائم والمخالفات  ،من ثم ومن المعلوم أن الحوادث متجددة والنصوص متناهية،و  .4

79Fيواجهها من العقوبات وال سبيل لذلك إال باعتماد نظرية التعزير وتحتاج إلى ما العصر،

)56( 

 تعزيراً تاريخ تشريع عقوبة اإلعدام : ثالثا
 -السنة، وكذا لم أجد في تعزيراً عقوبة اإلعدام  على صراحة ينص -المصدر األول للتشريع-عثر على نص من القرآنألم    

في عهد رسول  تعزيراً عثر على تطبيق واحد لعقوبة اإلعدام أولم  ،)قول فعل تقرير(الثالثة  ابأقسامه -المصدر الثاني للتشريع
80Fوال في عهد الخلفاء الراشدين ،صلى اهللا عليه وسلم -اهللا

بكر الصديق رضي  أبيبل على العكس فقد ورد رفض  ،)13,44,57(
() -صلى اهللا عليه وسلم -ليست ألحد بعد النبي :(وقال ،تعزيراً  اإلعداملعقوبة عنه  اهللا

81F

وهذا معناه أن عقوبة اإلعدام ، )13
وخارج نطاق السعة التي منحها  محل اقتداء، المواكب لنزول النص الذي هوجاءت خارج السياق التشريعي  تعزيراً 
وهذا يدل على أن تشريع عقوبة اإلعدام  -سبق تخريجه  – )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي:(النص
وما استدل به بعض  ،)عهد الخلفاء الراشدين(قرب العصور لتطبيق النصأوال في  ،لم يتم في عصر نزول النص تعزيراً 

  أن إعدامالفقهاء من 
 عليه، كما ذهب إلى ذلك الكثير منل يعتبر تعزيرًا غير صائب، والصواب أنه قصاص؛ النطباق شروط القصاص مثالقاتل بال    
 .)8(الفقهاء، وليس فيه من التعزبز شيء     

كقتل  ،الفقهاء األوائلبعض على المجاالت التي حددها أقتصرت عت فيما بعد رِّ التي شُ  تعزيراً عقوبة اإلعدام  ولو كانت   
82Fوالعامل عمل قوم لوط، والقتل بالمثقل ونحوه ،والسكران في الرابعة ،الجاسوس

 عليهاوغيرها من األفعال التي استدل  ،)58(
تحت و  -عدى ذلك لكان األمر هين، لكن األمر  ت  -سنذكر تلك األدلة في مكانها  – النبوية السنةمن نصوص بالفقهاء 

كانوا ال يحملون في الفكر والسياسة، ولو  إلى قتل المعارضين -والحفاظ على المصلحة ومحاربة البدعة ،ذريعة درء المفسدة
 .السالح

لتخلص من ل -علمأواهللا  – وُتوِسع فيها  بعد العصر الراشدي هاتشريعتم  تعزيراً  اإلعدامعقوبة  أنومن هنا نجزم   
 .المعارضين في الفكر والسياسة

على ) هـ61(سنة -رضي اهللا عنه  -قتل الحسين بن علي  هو -حسب معلوماتي –وكان أول قتل سياسي على هذا النحو 
في نفوس المسلمين إلى يومنا  سيئاً ا تركت أثرً عظيمة فاجعة هذه الحادثة قد مثلت و  ، )59(83F)هـ64ت(يد جيش يزيد بن معاوية

 )هـ69(سنةفي دمشق وهو ابن سعيد ابن العاص األموي   األموياألشدق ثم توالى القتل السياسي، فُقتل عمرو بن سعيد  هذا،
84Fالذي قيل أنه حاول التمرد على عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك بيده بعد أن استدرجه إلى القصر

 ، وَقَتَل الحجاج)60(
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 ةــسنر ـــد بن جبيــبإعدام التابعي الجليل سعي -أيضا-وقام الحجاج  ،)60(85F)هـ 73( سنة -رضي اهللا عنه  -عبد اهللا بن الزبير     
الجعد ابن درهم بقتل  )59(88F)هـ125 ت( خالد بن عبد اهللا القسري قامو  )62(87F)هـ83ت(لعالقته بحركة ابن األشعث )61(86F )هـ95 (

فقد  وتوسع المتوسعون إلى حد تقشعر منه األبدان، أو قتل المعارضين السياسيين، ثم توالى القتل سياسة، ، )63(89F)هـ118(سنة
عام  بقتل أبي مسلم الخرساني )هـ158 ت(وقام أبو جعفر المنصور ، حق بني أميةقام العباسيون بارتكاب مجزرة في 

90Fالمدائنبعد استدراجه إلى  )هـ137(

الخضوع إلجراءات  أو ،محاكمة دونومن المعلوم أن القتل للمعارضين كان يتم  ،)63(
 .التقاضي المعروفة، حتى ولو بحدها األدنى

  أنواع التعزير:ارابعً 

(وٕانما تركها الجتهاد األمة ،كلها لعقوبات التعزيريةالم ينص الشارع على أنواع      
91F

 نُ كِّ مَ ا يُ ، و تتسع اتساعً هاتتنوع مفرداتلذلك  )46

ليحقق العدالة المنشودة، وقد تتبعنا مفردات التعزير في كتب  ؛القاضي من االختيار، والجمع بين مفردتين، أو أكثر

 : على النحو التالي هامن بعضاً نذكر هنا ا هو  ،الفقهاء
 عزير باللوم والتوبيخ ولفت النظرالت .1

92Fكثير من الناس الذين يرتكبون المخالفات ُيكتفى لهم بالتوبيخ والزجر واللوم

أو  ،بلغنا عنك كذا :كأن يقال له  )64(
وهذا نوع من أنواع التعزير في األمور التي يمكن تصنيفها  ،كان ينبغي لمثلك عمل هذا ما أو نك تعمل كذا،أسمعنا 

93Fوهذا النوع من التعزير قد يوقعه غير القاضي في المخالفات،

،ويستخدم لفت النظر في مسار التدرج في تطبيق )47(
 .العقوبات اإلدارية

 التعزير بالتشهير  .2
94Fوهو أن ينادى على المرتكب للمعصية أو الجرم بين الناس

يمكن أن يكون من صور التشهير اليوم التشهير ومما  ،)65(
ا من ن فالنً أقيام بعض المحاكم باإلعالن في الصحافة  -أيضاً -ومن أمثلة ذلك أو اإلذاعة أو التلفاز، ،في الصحافة

أو يتم إعالن الحكم الصادر في حق فالن من الناس  الناس ليس له الصالحية في تعامل معين، فال يتم التعامل معه،
95Fومما يدخل في هذا النوع  التعزير  بالدرداح وسائل اإلعالم ،عبر 

  -رضي اهللا عنه-روي أن عمر بن الخطابفقد  ،*
(سخم وجه شاهد الزور وطاف به في المدينة

96F

 ، وهذا معناه أنه يمكن التعزير بوضع لون أسود أو أحمر،أو أي لون)44

                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

،وكان اإلمام يستخدم ويطاف به يف الشوارع مع ذكر فعلته ،يؤخذ مرتكب املخالفة حيث كانحركة تعزيرية كان يقوم با نظام اإلمامة يف اليمن، : الدرداح  *
 .هذا األسلوب مع معارضيه
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 .وهو نوع من أنواع التشهير استحق بذلك التشويه، اارتكب جرمً  قد يشير إلى أن الشخص الملطخ به           

 التعزير بالنفي  .3
97Fالتعزير بالنفي أو التغريب

وهو ما يعني إبعاد  ،لردع الكثير من المجرمين اختيارها  صلحالتي ي،من العقوبات الممكنة )66(
98Fوعن وطنه المجرم عن بيئته،

ثم لعن النبي  صلى اهللا :(عن ابن عباس -صلى اهللا عليه وسلم -وقد ورد عن النبي ،)67(
 )101(99F)وأخرج عمر فالناً  وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج فالناً  ،عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجالت  من النساء

وفي هذه األحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك :(قال ابن حجر
  .)100F1()أو يتوب

 التعزير بالضرب .4
 .تهوعالنيالضرب ، ويمكن تقسيمه باعتبار األداة المستخدمة، وباعتبار مكان ةيتنوع التعزير بالضرب إلى أنواع كثير 

والضرب  والضرب بالعصا،  -الصفع وضرب القفا - الضرب بالكف: فباعتبار األداة المستخدمة في الضرب هناك
 .والضرب بالسواك، والضرب بطرف الثوب  بجريد النخل،والضرب  والضرب بالحذاء، بالسوط،

 .والضرب المنفرد فهناك، الضرب  أمام الجموع، ،أما باعتبار العلنية ومكان الضرب
 ر بالحبسالتعزي .5

101Fعقوبة يقضيها المحكوم عليه في مكان أعد لذلك : الحبس والسجن لفظان لمعنى واحد، وهي

وكذا يطلق على  ،)68(
102Fفيه المحكوم العقوبةالمكان الذي يقضي 

 :، ويمكن تقسيم الحبس باعتبارات متعددة على النحو التالي)69(
 .حبس مع اإلشغال الشاقة حبس عادي ، :عمال المصاحبةباعتبار األ •
 .وحبس منفرد على هيئة زنازين منفردة بس جماعي على هيئة عنابر،ح: باعتبار اإلفراد والجمع •
يه المحكوم عليه دون أن يمارس فالحبس العادي، وهو عبارة عن مكان حجز يحجز : باعتبار الحجز أو اإلصالح •

ا من األنشطة حبس إصالحي، أو ما يسمى باإلصالحية، وفيه يمارس السجين عددً هناك أي نوع من النشاط،و 
ن التي يمكن للمحكوم عليه أن يمارسها والخياطة، والحياكة، وغيرها من المه ،النجارة:مثل،بحسب ميوله ورغبته 

نه أوجدير بالتنبيه ، )70(اونافعً  ا فاعالً ويخرج من السجن بصنعة، أو تسهم في إصالحه وٕاخراجه للمجتمع عنصرً 
103Fتستحق ذلكمنه إذا كانت الجريمة المرتكبة  ،في سجنه حتى الموت المحكوم عليه بالسجين ىقبيمكن أن ي

)68(. 
 ،)104F)71 أثناء إجراءات التقاضي أو ثناء التحقيقأالحبس  :حبس احتياطي أو تحفظي، وهو:والمستمروباعتبار المؤقت  •

 .بعد صدور الحكم القضائي :وهو وحبس دائم
 التعزير بالمال .6

وصف اإلنسان  وقد ،ا، ويدخل صاحبه في دوامةقرب المقربين إلى نفس اإلنسان والمساس به يؤلم كثيرً أالمال من 
ا للمال بشدة ا وطالبً فإذا كان اإلنسان هلعً  ،]20:الفجر[﴿َوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحب�ا َجم�ا﴾ : قال تعالى ،للمالا بحبه عمومً 
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استقطاع  ؤدي إلىأو ي ،حرمانه من المالخانة وأي عمل يصب في  ا،ن عالقته بالمال تكون أشد تماسكً إف ،وبخيالً 
 لتعزير بالمال من الصور المعمول بها في جميع أنظمة العالم ،فا ،لذلك جزء من ماله سيشكل عقوبة شديدة عليه؛

 .لم يهمل ذلكوالفقه اإلسالمي  وهو من أقدم العقوبات التي عرفها اإلنسان، 
105Fويتنوع التعزير بالمال

 - مثل إتالف أدوات صناعة الخمر وبيعه -  الجريمة إتالف أدوات:مثلإلى أنواع  )72(
والغرامة المستحقة عن تأخر  واالستقطاع من المخصصات المالية عند المخالفة، المخالفة،والغرامة التي تدفع نتيجة 

106Fالتنفيذ، أو ما يطلق عليه الشرط الجزائي

(وكذا مصادرة المال ،)73(
107F

أو مخفيها  ،ومن ذلك تعزير مانع الزكاة ،)29
(بقصد غلها

108F

45(. 
 ةالوظيفمن التعزير بالفصل  .7

فمرتكب الجرم عندما  ،الرادعةمن النظارة من العقوبات التعزيرية  إلبعادا أو ،التعزير بالفصل من الوظيفة أنشك  ال
كان يشعر أنه سيبعد عن الوظيفة، فإنه يعمل لتصرفه ألف حساب، وبذلك يتحقق الردع، وهذا النوع من العقوبات 

أو اإلمارة من العقوبات  ،فالعزل من العمل ،ن من بعدهو والخلفاء الراشد -صلى اهللا عليه وسلم -يعمل بها رسول اهللا
109Fالتعزيرية المشهورة

)74(. 
 )تقييد الحرية(المدنية والسياسيةالتعزير بالحرمان من الحقوق  .8

 هنإف ،ما ما يرتكب مخالفةً د فعن ن شخصيته المدنية والسياسية،لإلنسان مجموعة من الحقوق المعنوية التي تكوِّ 
ومن العقوبات المدنية الحجر والحرمان من الميراث  السياسية، يتعرض لعقوبة الحرمان من الحقوق المدنية أو

ومن الحرمان من الحقوق السياسية الحرمان من  ورفض قبول الشهادة، والوصية وتقييد التصرفات في المال،
 الترشيح والترشح

110F

)74(  
 يالتعزير بالفراق العائل .9

ن كان قد ارتكب إف ،له وحرمانه من ذلك عقوبة ،وتكوين أسرة ،يتمتع بها اإلنسان حقه في الزواجمن الحقوق التي 
(يكون بذلك قد تعرض لعقوبة تعزيريةمن ذلك ما يسوغ حرمانه 

111F

وأبرز مثال اإلخالل بمقتضى عقد الزوجية،  ،)44
 .فإنه مدعاة لفسخ العقد بين الطرفين

 التعزير بالهجر  .10
 ،من الهجر -صلى اهللا عليه وسلم -الرسولحذر ولهذا  ،اا أو إيجابً التي تؤثر على سلوك اإلنسان سلبً الهجر من األمور 

هذا الحديث عام مخصوص بحديث الثالثة  أنوعند ابن عبد البر  ، )101(112F)أن يهجر أخاه فوق ثالث ال يحل لمسلم(:فقال
 لمرء أخاه إذا بدت له منه بدعة، أو فاحشة يرجو أن ا وفي حديث كعب دليل على أنه جائز أن يهجر(:الذين خلفوا،فقال

 في:، فيكون الهجر من العقوبات التي تسهم في تعديل السلوك، وهو ما يقال  )50(113F)عنها له، وزجراً  يكون هجرانه تأديباً 
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 )114F)48,56 حتى يقلعون عن معاصيهم هجر أهل المعاصي
 المذاهب في التعزير قتال وأدلتها ومناقشتها:خامسا

115Fوهذا األصل محل اتفاق لدى جميع الفقهاء ،األصل أن التعزير ال يصل إلى عقوبة اإلعدام   

لم يقل أحد من الفقهاء ال في ف )65(
وال يمكن أن يتحقق  ،لتأديبل التعزير إنما شرعن أومن المعلوم  التعزير إلى القتل،يصل أن  األصلَ  أنَّ بوال في الحديث  ،القديم

116Fيكون إال في ما يؤمن عاقبته ال ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التعزير ؛أو بفوات النفس ،التأديب بفوات عضو من األعضاء

)58(، 
ر وجب األرش، وٕاذا وصل إلى الموتوصل التعزير إلى  وٕاذا أو  ،رزِّ عَ ُـ وجبت الدية على عاقلة الم إتالف عضو من أعضاء الُمـَعزَّ
التعزير  أنبومع االتفاق  )76(118F )وٕاال لم يجز ،والتعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالباً (:قال ابن فرحون ،)117F)75,76 بيت المال من

 . وهذا معناه أنه ال يمكن الوصول به إلى اإلعدام؛ ألن التأديب غير حاصل مع موت من وقع عليه التعزير  ،غايته  التأديب
وفي هذه الفقرة سنقوم بعرض أدلة الفريق القائل بعقوبة  )119F)58 الوصول به إلى حالة اإلعدام ذهب إلى جواز الفقهاء  إال أن بعض  

 والمتمسك باألصل ال ،متمسكين باألصلمن الوصول إلى حالة اإلعدام ومناقشتها وسنكتفي بذلك؛ ألن المانعين  ،تعزيراً اإلعدام 
والقانون الوضعي  ،ا القانون اإلسالميمأصولّيتين يشترك فيهقاعدتين  المانعين مستندين إلىيطالب بالدليل، باإلضافة إلى أن 

الشّك يفّسر لصالح ( :أو يضعفه، وبمقتضى أنّ  )77(121F)االحتمال يسقط االستدالل(و، )120F8()عقوبة إّال بنّص  ال جريمة وال:(وهما
، فإّن أقصى عقوبة تقتضي ضرورة االستدالل * )52(122F)ادرؤوا الحدود بالّشبهات:(وهو ما قّرره الحديث الّنبوي ،) 78()المتهم

 بالّنصوص
تهدر إال بنص قطعي الثبوت والداللة،  وال ،وسننطلق من أن األصل في الدماء أنها مصانة القطعّية من حيث الثبوت والداللة،

ووجهة نظر المخالفين لهم تجدر اإلشارة إلى عدد  ،)123F)79 أو سياسةً  لعقوبة اإلعدام مصلحةً وقبل الحديث عن وجهة نظر الداعين 
 :من المسلمات من وجهة نظرنا على النحو التالي

سببه غياب النص الصحيح الصريح الذي يحسم  تعزيراً إن الخالف بين الفقهاء في قبول أو رفض عقوبة اإلعدام  .1
بالدليل؛ ألننا نعتقد أن األصل أن الدماء معصومة،  بُ الَ طَ يُ  از التعزير قتالً فإن من يقول بجو من ثم ،و  الخالف،

والنصوص الدالة على عصمتها قطعية الثبوت والداللة، فال يمكن إهدارها إال بنصوص تكافئها في الثبوت 
124Fوالداللة

)80(. 
لكثير من الحكام الظلمة الذين استغلوا  هفتح الباب على مصراعي أو سياسةً  مصلحةً  تعزيراً إن الفتوى بجواز القتل  .2

عدم انسياق غالبيتهم فقهاء على تضييق هذا الباب و مع تقديرنا لحرص ال_  هذه الثغرة لتصفية الخصوم السياسيين
 أنها ضرورة ومصلحة: ن كان األوائل الذين أفتوا بالجواز قالواإ و  والخصوم في الفكرة والمذهب -وراء رغبات الحكام 

                                                           
 
 
 
 
 
 

 ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه ، وفيه: وقال الرتمذي  –رضي اهللا عنها  –رواه الرتمذي ، كتاب احلدود ، باب من جاء يف درء احلدود ، عن عائشة * 
 شروط في إثباتها ، فإذا اختل شرطيزيد بن زياد المشقي ، وهو ضعيف ،ووقفه أصح ،ومعنى الحديث مقبول عند الفقهاء ، والحقيقه أن أي عقوبة لها 

 .من تلك الشروط تسقط 
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(من لم يندفع فساده إال بالقتل قتل: وأن الغاية دفع مفسدة حقيقية، وقالواراجحة، 
125F

 وهذا معناه أن الشرط بلوغ )43
وأما استحالل :(فقال ،ومصلحةً  شنع على من توسع في القتل سياسةً ف ،وقد تنبه ابن القيم لهذا ,الضرورة القصوى

 ظهر من أللملك، فهو  وحرمةً  ،اوناموسً  ،وهيبة ،القتل باسم اإلرهاب الذي تسميه والة الجور سياسة
استحالل القتل باسم اإلرهاب هو ما يرتكبه السلطان الجائر في طمس أعالم العدالة، وٕاطفاء (و ، )37,81(126F)أن يذكر

اإلصالح والدعاة إلى الحق ورفعهم على أعواد المشانق، أو ضرب السيوف على دعاة من اضطهاد , نور الحرية
والمصلحون  ،وفي التاريخ الحديث كم ُعلق المفكرون ،)82(127F )ة الملك والذود عن حرم السياسةأعناقهم بدعوى حماي

 .على أعواد المشانق تحت مبررات أوهى من بيت العنكبوت
جمع بين عقوبتين أو ثالث على العقوبة المناسبة، وقد يَ  اختيارتيح للقاضي يتعدد وتنوع العقوبات التعزيرية إن  .3

 .لة، ويحقق المصلحة ويدرأ المفسدةوليس ضرورة أن القتل وحده هو الذي يحقق الردع، ويحقق العداالمجرم الواحد، 
القطعية، كالقصاص  إذا كانت االحتماالت التي تطرأ على وسائل اإلثبات في العقوبات المستندة إلى النصوص .4

رى العقوبة لصالح المتهم، فمن باب مج رُ يِّ غَ تُ  -أي مع سالمة أصل المشروعية من االحتماالت - والحرابة مثالً 
عليها  تعزيراً أولى االحتماالت الواردة على أصل المشروعية، فنحن نعرف أن أصل المشروعية في عقوبة اإلعدام 

 .عقوبة اإلعدام؟ إيقاع احتماالت كثيرة، فكيف نستدل بها على
الحكم  لخطأ فيبخالف ا غير قابل لإلصالح،في الحكم باإلعدام إن اإلعدام مصادرة حق اإلنسان في الحياة، والخطأ  .5

إلمام أن يخطئ في العفو من فخير ل:( -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا ، فقد قالبغير اإلعدام مع ثبوت األدلة
؛ فغير متدارك ،ألن الخطأ في العفو يمكن تداركه أما الخطأ في العقوبة؛ -سبق تخريجه -)أن يخطئ في العقوبة

 .ولهذا وجب التحوط إلى أبعد مدى،وال يجوز التساهل مع وجود االحتمال، ولو كان ضئيالً ، ألنه إعدام
 :نأتي إلى عرض المذاهب على النحو التالي بعد هذه المسلمات

 تعزيراً مذهب القائلين بعقوبة اإلعدام  .أ
 مــن طبيعــة الجــرائم اانطالقًـ ،اإلعــدام إلــى بــالتعزيراألصـل ورؤوا أنــه يجــوز الوصـول االســتثناء مــن  إلــىذهـب فريــق مــن الفقهـاء     

 فعهم الحــــرص الشــــديد علــــى أن يأخــــذ المجرمــــونادفــــ المجتمــــع وســــالمته، المرتكبــــة وجســــامتها، وخطورتهــــا علــــى اســــتقرار
مـن القضـايا التـي قـالوا  -مع الجدير بالتنبيـه أن الفقهـاء ناقشـوا كـل قضـية أقصى العقوبات لتحقيق الردع الكاملالخطرون 

علــى حــداه فمــنهم المؤيــد ومــنهم المعــارض، فلــم يتفقــوا علــى كــل تلــك المفــردات والخــالف قــائم فــي كــل  -قتــل تعزيــراً فيهــا بال
128Fولــم يحصــل االتفــاق حتــى فــي المــذهب الواحــد ،مفــردة

أو  يــراه آخــرون حــداً  ومــا يــراه الــبعض مــن صــور القتــل تعزيــراً  )65(
129Fقصاصا

  :أهمهااألدلة بعدد من استدل  ومن قال بالقتل تعزيراً و  )9(

َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس ﴿ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض : قال تعالى1. 

130Fيقتل عند االقتضاءفي األرض  دَ سِ فْ ُـ أن الم ووجه الداللة ،]32:المائدة[َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا ﴾

)47( 
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 ،)6( )من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد شق عصاكم أو يفرق جماعتكم  فاقتلوه:(قال صلى اهللا عليه وسلم 2. 
 .)131F6()فيه األمر بقتال من خرج  على اإلمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين:(قال اإلمام النووي

  )132F6()فاقتلوا اآلخر منهما ،لخليفتين ثم إذا بويع:(-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 3.
قيمت البيعة لخليفة ثان بعد بيعة الخليفة السابق وتنصيبه ثم أ ،ببيعة شرعية دل النص على أنه متى تم اختيار خليفة

 .ألنه سيفرق كلمة المسلمين من كان؛ الثاني كائناً واستالمه المنصب يقتل 
ثم  ،فاجلدوه ،ثم إن شرب الخمر ،فاجلدوه ،ثم إن شرب ،من شرب الخمر فاجلدوه:(قول النبي صلى اهللا عليه وسلم 4.

 .  تعزيراً وجه الداللة أن القتل لشارب الخمر في الرابعة  ، )52(133F)فاقتلوه ،إن شرب الرابعة
ومن وجدتموه وقع  ،فاقتلوا الفاعل والمفعول به ،من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط:(قول النبي صلى اهللا عليه وسلم5. 

135Fاستحق القتلمن ارتكب هذا الجرم القبيح أن نص على ال، وجه الداللة *134F )واقتلوا البهيمة ،فاقتلوه ،على بهيمة

ثم إن  ، )83(
وتمنح المجتمع  ،من في قلبه ميل الرتكاب الجريمة تحقق العدالة، وتحقق الردع العام وترهب تعزيراً عقوبة اإلعدام 

                      إال تحقق الردع لهموتحيط المجتمع بسياج الحماية من المجرمين الذين ال يمكن ردعهم بالعقوبات الدنيا، وال ي السالمة،
136Fبإزالتهم عن الحياة تماما

ومن لم :(من لم يندفع فساده إال بقتله يقتل،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: وقد قال العلماء ،)84(
 (67))يندفع فساده في األرض إال بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين

 مناقشة األدلة
عصمة الدماء أو عصمة دم اآلدمي الذي :وهو  ،مناقشتنا لألدلة من األصل الثابت باألدلة اليقينية من الكتاب والسنةننطلق في   

َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ ﴾ : ن بقوله تعالىآنص عليه القر  ،وجاء تفسير الحق المذكور في اآلية ]151:األنعام[﴿ َوَال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ
َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا ﴿ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض : في قوله تعالى

ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله :(، وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم ]32:المائدة[اَس َجِميًعا ﴾ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّ 
وهذه  ، -سبق تخريجه – )والتارك لدينه المفارق للجماعة ،والنفس بالنفس ي،الثيب  الزان :إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث

فيؤخذ منه أن قتل المسلم ال يستباح إال بإحدى :( ، قال ابن رجبثالثة أشياء فقطالداللة قطعية في حصر عقوبة اإلعدام في 
 ،)137F7()ترك الدين، وٕاراقة الدم المحرم، وانتهاك الفرج المحرم، فهذه األنواع الثالثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها :أنواعثالثة 

  :أو يمكن تأويلها على النحو التالي ،أو منسوخة ،ضعيفةما أن تكون إن أي معارضة لهذه النصوص إومن حيث المبدأ، ف

                                                           

 

 
 

 من والبيهقي واحلاكم ماجة وابن والرتمذي له، واللفظ داود وأبو أمحد)  به واملفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل  وجدمتوه من :(قال ابن حجر  *
 يف الطالع ابن وقال بكثري، األول من أضعف وإسناده هريرة، أيب حديث من واحلاكم ماجة، بن ورواه النسائي، واستنكره عباس، بن عن عكرمة حديث
 بن عنه رواه به، واملفعول الفاعل اقتلوا :قال أنه عنه وثبت فيه حكم أنه وال اللواط، يف رجم أنه -صلى اهللا عليه وسلم  -  اهللا رسول عن يثبت مل :أحكامه

اسم كتاب ابن الطالع أقضية : ، قلت55/ 4تلخيص احلبري) يصح ال هريرة قال، وحديث أيب كذا حيصنا، مل أم هريرة أحصنا أيب حديث ويف هريرة وأبو عباس
 .24رسول اهللا،وهو مطبوع واملسألة املذكورة يف ص
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ال نسلم بداللته على عقوبة اإلعدام تعزيرًا، وال يخرج عن داللة النصوص التي نصت على العقوبة في المواضع  :الدليل األول
 حكم باإلعدام على من ثبتت عصمتهالثالثة، ومع التسليم، فإن اآلية عامة، وداللة العام ظنية ال ترقى إلى إباحة  عصمة الدم، وال

 .تحتاج إلى دليل قطعي موازٍ  بالدليل القطعي
وتمزيق بنية المجتمع، ولكن الخارج  ،بهذا الوصف في تفتيت الكلمة فَ صِ وُ  نْ نشك في خطورة ما يقوم به مَ  ال :الدليل الثاني 

ن فعله من قبيل الخروج بالقول، فال يمكن أن يحكم باإلعدام؛ ألفإذا كان  وٕاما بالسالح ، على اإلمام إما أن يكون قد خرج بالقول،
وأما الخروج بالسالح  خطأ في الوسيلة وطريقة العرض، وهذا يمكن مواجهته بالقول،أن إ و  والنهي عن المنكر، ،األمر بالمعروف

 ،هل السنة والجماعة والزيديةبين أ فهذا محل خالف -وهذا الغالب على حكام عصرنا الحاضر -اًـ فإما أن يكون الحاكم ظالم
138Fبوجوب الخروج على الحاكم الظالم :فالزيدية يقولون

يؤمن فيه  فيقولون بالصبر عليه؛ ألن الخروج قد ال ،، وأما أهل السنة)85(
139Fالحسم

ولكال الوصفين أحكام  ،اا أو محاربً الخارج عليه سيكون باغيً  نَّ إ، ف،فإذا كان عادالً عادالً الحاكم وٕاما إن يكون  ،)85,86(
140Fتختص بهما

بن معاوية قيام جيش يزيد  شديداً  تشنيعاً قد شنع العلماء ف ، فال نسلم أن مجرد الخروج يوجب اإلعدام ،ولذلك ،)87(
، وعدوها فاجعة من الفواجع، مع انطباق مصطلح الخروج المسلح عليه، )هـ61(سنة -رضي اهللا عنه-بقتل الحسين بن علي 

 .مع انطباق مصطلح الخروج القولي عليه) هـ95( حجاج حين قتل سعيد بن جبير سنةوشنعوا على ال
وفي ظل األنظمة االنتخابية المعاصرة هذا غير  هما سابقة واألخرى الحقة،احدإ: يفترض أن ثمة بيعتينوهذا الدليل  :الدليل الثالث

،ألن لع هو المتعينتأويل الحديث بالخَ  نرى أن لذا ، فعالً  ولكنا نفترض الحدوث -مع تسليمنا باختالف الطرق االنتخابية _  ممكن
عراض لع واإلوان كان بعضهم أوله بالخَ : (قال ابن حجر في التعليق على النص المجازفة بالقول بأنه يعني إزهاق الروح صعبة،

141Fتل، وكذا قال الخطابي في قول عمر في حق سعدعنه، فيصير كمن قُ 

وقال  ،)142F1()تلاقتلوه أي اجعلوه كمن قُ  *)88(
144Fأي ال تطيعوه) أقيلوه(وروي بالياء )89(143F)ومعناه أبطلوا دعوته، واجعلوه كمن مات:(العجلوني

الرواية سندًا فيما  ولم أجهز لهذه  - )89(
من َحِديث أبي سعيد » َصِحيحه«َهَذا الَحِديث َصِحيح، أخرجه ُمسلم ِفي :(وقال ابن الملقن ، -بين يدي من المراجع والمصادر

َد ِبَهَذا َمْرُفوًعا َأُبو ِهالٍل َوَأْرَسَلُه : َقاَل اْلَبزَّارُ (و )90(145F)اْلُخْدِرّي َرِضَي اللَُّه َعْنه، َوأعله اْبن اْلقطَّان ِبَسِعيد الُجريري، َفِإنَُّه مختلط َتَفرَّ
 )92(147F)ِإَذا ُبْوِيَع ِلَخِلْيَفَتْيِن، َفاْقُتِلوا اَألْحَدَث ِمْنُهَما: (َوِمْن َغَراِئِب الُجَرْيِريِّ َحِدْيُث ُمْسِلمٍ :(نقله عنه الذهبي ماوقال أحمد في  )91(146F)َغْيُرهُ 

148F ا للقاعدة األصوليةوفقً  ،سقط االستداللت -وٕان كانت مرجوحة -وورود هذه االحتماالت

)77( .  
(جلده في الرابعة -صلى اهللا عليه وسلم -ألنه منسوخ، فقد ثبت أن النبي  ؛االحتجاج بهيصح  ال :الدليل الرابع 

149F

قال الترمذي  )6
150F والعمل على هذا الحديث:( وكذا سرد الحديث الناسخ له ،بعد سرد الحديث

ا في ذلك عامة أهل العلم ال نعلم بينهم اختالفً  عند )52(

                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .أحد المرشحين للخالفه في يوم السقيفه  -رضي هللا عنه -يقصد الصحابي سعد بن عبادة األنصاري* 
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ال يحل دم امرئ مسلم : من أوجه كثيرة أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم -ن النبي  في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي ع
وقال ، -سبق تخريجه –) 151F6()النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه :يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث

 ،وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة هو:(وقال ابن تيمية ،)152F43()وٕان تكرر ذلك منه ،وأجمعوا على أنه ال يقتل لشربها:( النووي
154Fإن قتل شارب الخمر منسوخ: وقال الشوكاني، )93(153F)والقتل عند أكثر العلماء منسوخ والمسلمون بعده، ،وخلفاؤه

)94(. 
ال نشك في بشاعة الجريمة المرتكبة إال أن عقوبة اإلعدام عليها لم يكن محل اتفاق بين الفقهاء ،فقد اختلفوا فيها  :الدليل الخامس

155Fعلى مذاهب شتى

لدينا أن عقوبة هذه الجريمة عقوبة  الراجحو  واختالفهم دليل على عدم قوة الحديث وداللته على اإلعدام، *)95(
يقوى على نقلها من  ألن الدليل الخاص في المسألة والمستدل به على أنها عقوبة حدية التعزيرية يرجع إلى القاضي تقديرها؛ 
 ،)97(كبذل -صلى اهللا عليه وسلم -وعلى فرض صحة النص المستدل به على قيام النبي  العقوبة التعزيرية إلى العقوبة الحدية،

فهي قضية اجتماعية بشعة يمكن وسالمته من المـَُعارض، وعلى التسليم بصحة االستدالل  ن ذلك من قبيل السياسة الشرعية،إف
ودقة اإلثبات، وال يمكن تعدية هذا  ،التغاضي عن عقوبة اإلعدام فيها إذا أحيطت بالشروط الموضوعية التي تكفل دقة التقاضي

 .في موضوعات أخرى  تعزيراً لعقوبة اإلعدام  يصلح دليالً  نه دليل خاص والأبمعنى  ،النص إلى غيره

 لين بعدم وصول التعزير إلى القتلمذهب القائ .ب
سيما اليه إيراد الدليل لوالمتمسك باألصل ليس ع ،والتمسك باألصل وينطلق هذا الفريق من أصل العصمة الثابتة بالقطعيات،  

﴿َوَال َتْقُتُلوا :ن، فقوله تعالىآا األدلة من القر فأمَّ  ،ن والسنةآفقد استدلوا على العصمة بأدلة من القر  ،ومع ذلك في قضايا الدماء،
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾  َم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّ : ،وقد جاء تفسير الحق في اآلية بقوله تعالى]151:األنعام[النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

 -فقول النبي  ،ا السنةوأمَّ  وليس في القرآن دليل صريح على اإلباحة، ،]45:المائدة[﴿َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس ﴾ 
والنفس  ي،الثيب  الزان :ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث:(-صلى اهللا عليه وسلم

 . -سبق تخريجه  – )والتارك لدينه المفارق للجماعة ،بالنفس
 صة والترجيح الخال

* أو ما ُيطلق عليه سياسة ،تعزيراً مما سبق نخلص إلى أن عقوبة اإلعدام    
156F

أو على األقل غير مقبول غير مقبولة البتة؛  *
ألن األدلة التي استدل بها التوسع فيها على النحو المبثوث في بعض كتب الفقه وكذا في القوانيين العقابية في العالم االسالمي؛ 

 ، -كما سبق -ولم يسلم دليل منها من المناقشة ،ني الثبوتظقطعي الثبوت ظني الداللة، ومنها ما هو  هوما :منهاالقائلون 
 :ما سبق ما يلي إلىضيف ون

وردت في مسائل إنما  -مناقشتها تسبق – تعزيًرا إذا سلمنا بهاإن األدلة التي أوردها القائلون بعقوبة اإلعدام  .1
  .إلى غيرهايصلح تعديتها  وقضايا محددة ال ،مخصوصة بموضوعات

                                                           

 
 
 

 )رجم يف اللواط وال أنه حكم فيه  –صلى اهللا عليه وسلم  –مل يثبت أن النيب : (قال ابن الطالع *
 
 

 .عض الفقهاء يطلق على القتل تعزيرا القتل سياسةب** 
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 صراحة على القصاص والحرابة، نه قد نصأمع  ،تعزيراً نه لم يرد في القرآن أي نص على عقوبة اإلعدام إ .2
 . لالجتهاد أو األخذ والرد بنصوص لم تدع مجاالً 

قد وهي قضية تتعلق بالمال، فإذا كان  ،في ما يخص توزيع التركات ودقيقاً  واضحاً  إن القرآن الكريم فصل تفصيالً  .3
في  دماء ما يتعلق بالفي لى ذلك النحو، فكيف ال يفصل التركات بنفسه ع وتولى توزيع ،أولى المال هذا االهتمام

 .اوالنفس تقدم على المال مقاصديً  ،القضايا التي ذكروها
حصر لألفعال  -سبق تخريجه – )إال بإحدى ثالث ال يحل دم امرئ مسلم:( -صلى اهللا عليه وسلم -قول النبي  .4

 .ذكر فيه فليس في النص داللة إال على ماالتي  يستحق مرتكبها اإلعدام، 
وقد تتبعنا تاريخ  ،حد من الخلفاء الراشدين بذلكأوال قام  ،تعزيراً لم يثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل  .5

وال في عهد الخلفاء  -صلى اهللا عليه وسلم -ال في عهد رسول اهللا مثاًال،ها فلم نجد ل ،تشريع عقوبة التعزير بالقتل
 .من بعده الراشدين

ها إال بدليل قطعي ال يقبل ؤ يمكن إفنا فال ،وهذا ثابت بقطعيات الشريعة ،حفظ النفس:هوالعام للشارع المقصد إن  .6
 . األخذ والرد

ت عدها تعزيرامن البعضهم وما يراه  لم تكن محل اتفاق، تعزيراً الحاالت التي أجاز فيها الفقهاء عقوبة اإلعدام إن  .7
 .)58(آخرون من الجرائم التي لها عقوبات مقدرة

 تعزيراً السياسة الشرعية وعالقتها بعقوبة اإلعدام :اً دسسا
حتى أن بعض الفقهاء حصر  ،ا من مفردات السياسة الشرعيةا وتنفيذً وتحقيقً  متابعةً  مفرداتهامن المعلوم أن العقوبات بكل    

(السياسة الشرعية في هذه العقوبات
157F

السياسة  ومن أهم خصائص )97(_فالسياسة الشرعية أوسع من ذلك ،وليس األمر كذلك )39
تدخل الفي على اإلمام كل عقوبة، وٕاذا كان ثمة قيود وشروط للسياسة الشرعية مدخل في و  والتجدد والتغيُّر، الشرعية المرونة

عند  -تعزيراً بما في ذلك عقوبة اإلعدام  ن العقوبات التعزيرية بكل مفرداتها،إف العقوبات في مسائل القصاص والحدود ، إليقاف
يختلف فيه الفقهاء،  وهذا األمر ال أي أنها من أعمال السياسة الشرعية،، ولي األمر يعود تشريعها وٕاسقاطها إلى -القائلين به 

(يرتدع إال بالقتل كان له قتله إذا رأى اإلمام أن المفسد أو مرتكب الجرم ال: يقولون تعزيراً فالقائلون بعقوبة اإلعدام 
158F

وهذا معناه  ،)43
ألن  -ن والسنةآالقر بصريح الحدود والقصاص المنصوص عليهما في ما عدا  -بكل صورهاأن تستبعد عقوبة اإلعدام  مكنأنه ي

إذا كانت موجودة ها كل دولة إسالمية أن تلغيواجب ومن  يساء استخدامها، وتستغل بطريقة غير صحيحة، عقوبة اإلعدام تعزيراً 
أخرى تحقق الردع، وليس ألحد االعتراض على هكذا ات وتستبدلها بعقوب ،، وتحفظ كرامة رعاياها وحرياتهم وحياتهمفي تشريعها

: العالمية، فإذا انزعج صاحب الدار ممن يقول له وأاإلنسانية المحلية ت يكون ذلك استجابة لنداء المنظما أن وليس عيباً  ،قرار
 .زجاج نوافذ دارك مكسور، فهو أحمق

 تعزيراً األثر المقاصدي إللغاء عقوبة اإلعدام :اً سابع
قال ا يليق بوظيفة االستخالف، وكرمه تكريمً اإلنسان رفع مكانة  تبارك وتعالى هللان أ سلمات التي ال جدال فيهامن الم  

ْلَناُهمْ :تعالى ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال﴾  ﴿َوَلَقْد َكرَّ َعَلى َكِثيٍر ِممَّ
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(يجوز المساس بها إال بالحق شياء المقدسة التي الفي مصاف األ ذه النفسه وضع وهذا التفضيل ،]70:اإلسراء[
159F

وجعل من  ،)22
﴿ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد :قال تعالى ،اقتل الناس جميعً  منك ،ا واحدةً قتل نفسً 

اتها حفظ ر ومن مقاصد الشريعة وضرو  ،]32:المائدة[ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا﴾ 
160Fالنفس

161Fمن جانب الوجود ومن جانب العدم، فمن جانب الوجود شرع الزواج ورغب فيه ومن غاياته التناسل )98(

 ودَ تزوجوا الودُ ( )99(
الحديث – )مم يوم القيامةاألُ  مُ بكُ  ي مكاثرٌ إنِّ (:والتشجيع على التناسل والتكاثر حتى يكثر البشر ليتحقق بهم،  *)3,26,49(162F)الولود
 ،حل له الطيبات وحرم عليه الخبائثأحرص اإلسالم على حياة اإلنسان وٕاقامته بالطعام، ف -اأيضً  -وفي جانب الوجود -نفسه

على اجتناب  مُ دَ قَ ن حياته تُ إأباح له المحرمات عند الضرورات، فباإلضافة إلى أنه  بنص، يَ نِ ثْ وأباح له كل شيء إال ما استُ 
َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبهِ :قال تعالى ،محرمات األكل والشرب َفَمْن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَال  ﴿ِإنََّما َحرَّ

: وقال تعالىففي هذا النص بين المحرمات عليه وبين االستثناء عن االضطرار، ،]115:النحل[َعاٍد َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ 
َمْت َعَلْيُكْم اْلَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلمَ  ْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْيُتْم ﴿ُحرِّ

ْخَشْوِني اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم َوَأْن َتْسَتْقِسُموا ِباَألْزَالِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفَال َتْخَشْوُهْم َوا َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصبِ 
رَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف ِإلْثٍم َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم اِإلْسَالَم ِديًنا َفَمْن اْضطُ 

واالستثناء في  وهذه مقارنة عظيمة وكبيرة، ،في هذا النص قرن حياة اإلنسان واحتياجه الغذائي باحتياجه العقديو  ،]3:المائدة[
بالغ في الحفاظ على الحياة، ومن الحرص على الحياة الحرص  وهذا اهتمام ،)163F)48 هالنص يعود إلى أنواع المطعومات المذكورة في

في قتل الدقيقة وضرورة إقامة البينة  في المجتمع، بناءً  اً والعناية بحياة اإلنسان وٕاعداده اإلعداد الجيد ليكون عنصر  ،على الصحة
كالقصاص من  ،الضرر بالغيرا، وتأخير القصاص إذا خشي فال يذهب دمه هدرً  ،أودية وضمان النفس إما بقصاص النفس،

164Fعليهاعن القصاص من باب استبقاء نفس القاتل والحرص  والعفو الحامل،

جانب وجوب لى إ و  وغير ذلك مما شرع لحفظها، ،)100(
 وسد الذرائع المؤدية إلى القتل االعتداء عليها بأي اعتداء يؤدي إلى فنائها أو تعويقها، ةحرمشرع  إقامة النفس بالطعام والشراب،

قال  ،القصاص رغب اإلسالم في العفووفي  -ولو بالشبهة-ومن الحرص على الحياة دفع ما قد يؤدي إلى اإلفناء  ،أو التعويق
ِباُألنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواُألنَثى ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ِفي :تعالى

ومع أن القصاص هو المتعين عند القتل العمد من بالغ عاقل لمعصوم الدم،  ،]178:البقرة[َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن﴾
165Fذلك نه قد يستبدل بالمال إذا قبل أولياء الدمإف

 التقاضي  القصاص بعد ثبوته وصدور الحكم الشرعي بدرجاتوهذا معناه أن  ،)23(
﴿َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا :قال تعالى ،نه حياةعلى أواالستبدال بالمال، و اإلسالم نظر إلى القصاص  ،المعروفة يقبل فيه العفو

(ل المعتدي حياة للمجتمع، وهذا معناه أن قت]179:البقرة[ُأْوِلي اَألْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ 
166F

 ،الحياةهو وفيه إشارة إلى أن األصل  ،)23

                                                           

 
 
 
 
 

  ، ورواه احلاكم كتاب النكاح ، -رضي اللله عنه  –رواه ابن حبان، كتاب النكاح ،ذكر العله اليت من أجلها �ى عن التبتل ، عن أنس بن مالك * 
 رضي -اروقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه ، ورواه أبو داوود ، كتاب النكاح ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ، وكالهما عن معقل بن يس

 .أيضا –هللا عنه 
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من قصده  يويحم ،نفسه يفيحم ،يكف عن القتلس نه سيقتلأعرف فإذا زجر لمن أراد أن يقتل، وذلك القصاص  وليس الموت،
167Fبالقتل

ولهذا  التوسع في اإلهالك واإلفناء، يمكن أن يقابله ظ على الصحة الاوالحف، شك أن التشجيع على التكاثر والتناسل ، وال)48(
بقدر الضرورة، وٕاذا حدث أن الخصم  إال ها الجيشضو خي وال، الحدود أضيقوفي  ا،استثنائي�  اإلسالمنالحظ أن تشريع الحرب في 

ْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ﴾: فالواجب على المسلمين الجنوح إليها قال تعالى ،جنح للسلم  ،]61:األنفال[﴿َوإِْن َجَنُحوا ِللسَّ
نسان واإلبقاء على حياته على اإل ظاً اوهذا كله حف جل العقوبة،أوليس في اإلسالم عقوبة من  ،والعقوبات  في اإلسالم استثنائية

وكل هذا معناه  ،]30:البقرة[﴿َوإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اَألْرِض َخِليَفًة ﴾ :قوله تعالىاالستخالف المقصود في لتحقيق 
وعقوبة  أن من مقاصد الشريعة التوسع في التناسل والتكاثر،أي والعكس بالعكس  ،نه ليس من مقاصد الشريعة التوسع في القتلأ

 .وتنمي اإلنسان ،تخالف مقاصد الشريعة التي تحرص على الحياة تعزيراً اإلعدام 
ا من مقاصد ا أصليً قي مقصدً الُخلُ الَخْلقي  و إذا كان تكثير النسل والتشجيع على حماية اإلنسان وتحسين مستواه  :ومما سبق نقول

 ،أضيق الحدود اإلفناء إلى مساربُ  ضيقُ تَ  أنفالبد  ،من ثمو  لحدوث التناقض، ؛اشرعيً  ايمكن أن يكون اإلفناء مقصدً  فال الشريعة،
قد تدخله األهواء، ويقود إلى  جائراً  اً حكمفسيكون  ،ماعدا ذلك ،الحدود والقصاصك ،وبالصورة التي حددها الشارع بالداللة القطعية

ضيق أأو على األقل تقلص في  ينبغي أن تلغى تعزيراً و القوانين لها عقوبة اإلعدام شرِّعُ أو مُ  ،الفقهاء شرعفكل جريمة  لذا ،لظلما
ألن النفس  أو بعدد من العقوبات التعزيرية الرادعة الكثيرة؛ ،وتستبدل بعقوبة ،لمعطيات دقيقة اليختلف عليها اثنان الحدود ووفقاً 
 .بظنياتوٕاهدارها ، فال يمكن إفناؤها صيانتها والحفاظ عليها بقطعياتعصمتها و وثبت ، البشرية غالية
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  خاتمة
 أهمهانسرد تبين لنا الكثير من النتائج واآلراء  تعزيراً من خالل البحث بين المصادر وتقليب اآلراء في موضوع عقوبة اإلعدام   

 :على النحو التالي
عدا وما ،وعقوبة اإلعدام حرابة ،في عقوبة اإلعدام قصاصاً  إالن النصوص اليقينية في الثبوت والداللة غير متوفرة إ .1

 .نصوص ظنية الثبوت  يهف ،ذلك
بين كبيًرا ولهذا كان الخالف  ،لم تسلم من المعارضة تعزيراً إن النصوص التي استدل بها القائلون بعقوبة اإلعدام  .2

 . بين متوسع ومضيق الفقهاء في المسألة
الثبوت والداللة، أو ظنية الثبوت؛ إلثبات أحكام اإلفناء واإلزهاق، أو تقييد إن التمترس خلف نصوص ظنية  .3

 .، ويذهب بنقائها وصفائها الحريات يضر بالشريعة اإلسالمية كثيراً 
الفقهاء للتخلص من خصومهم  فتاوىاستغلت من قبل الحكام الطغاة الذين استغلوا  تعزيراً ن عقوبة اإلعدام إ .4

 .والفكريين السياسيين
 .مكن القاضي من االختيار والتنويعيُ  مماوتحمل خاصية المرونة والتنوع  ،ة كثيرة ومتنوعةيالعقوبات التعزير  نإ .5
ن أل ؛وغير ممكن التطبيق ،غير منضبط تعزيراً ن تشريع اإلعدام إف ،من خالل ارتباط التعزير بشخص الفاعل .6

وينص فيها على  ،تعزيراً  اإلعدام وغير ممكن أن يتم تشريع عقوبة ،التعزير يحتكم إلى األشخاص والزمان والمكان
مع خاصية  ىيتنافسن هذا النص أل ؛أو في مكان كذا ،أن تطبق على بني فالن أو الفئة الفالنية أو في زمن كذا

 .القاعدة القانونية المتمثلة في العموم والتجرد
حقق العدالة تيمكن أن ت فيها الكثير من المالبسات التي ال دخلُ وت ،م الهوىالباب لتحكُّ  إن التعزير باإلعدام يفتحُ  .7

 .معها
أن القاضي  :روح وفيها قاعدة بإزهاقألنه يتعلق  ؛ان عقوبة اإلعدام من األمور الخطيرة التي يعد الخطأ فيها كارثيً إ .8

 .يخطئ في العقوبةأن خير له أن يخطئ في العفو من 
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 في الشركات الصناعية الفلسطينية التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةواقع تطبيق 
 ) دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية في قطاع غزة( 

 
The reality of applying modern techniques of cost management in the Palestinian 

industrial companies 
(Applied study on the industrial companies in Gaza Strip) 

 
* Dr. Khaled Al-Madhoun 
 
Abstract 
 
This study aimed to provide a scientific overview 
of Cost Management as a modern concept for cost 
accounting, and to show the cost management role 
and its importance in the provision of appropriate 
cost information for decision-making. Also the 
study try to show the extent of applying modern 
techniques of cost management in industrial 
companies, and to identify the difficulties that face 
of the application. The study takes the Palestinian 
industrial companies in Gaza Strip as application 
field. The study found that the majority of 
Palestinian industrial companies in Gaza Strip does 
not apply modern techniques to manage the cost. 
This depends on several difficulties and obstacles 
that face companies when they try to apply modern 
techniques for cost management. The main 
difficulties are the absence of sufficient experience 
on modern techniques of cost management in 
industrial companies; the shortage of expertise who 
are able to apply modern techniques to manage the 
cost; the absence of clear conceptual framework for 
the application of modern methods to reduce the 
cost as part of maintaining the level of quality, and 
the difficulty of pinpointing the basic elements of 
the application of modern techniques for cost 
management due to the lack of the availability of 
appropriate databases. 
 
 
 
 
 
 
 
* Business Administration College – Palestine University 

 
                                                                                     

 خالد محمد المدهون. د* 
 ملخص

 
مفهـوم هدفت الدراسة إلى تقـديم نظـرة علميـة عـن إدارة التكلفـة ك

وٕاظهـــــار دور إدارة التكلفـــــة  ،حـــــديث للمحاســـــبة عـــــن التكـــــاليف
وأهميتها في توفير معلومات التكاليف المالئمة ألغـراض اتخـاذ 

وبيــان مـــدى تطبيــق التقنيـــات الحديثــة إلدارة التكلفـــة   .القــرارات
الصــعوبات التــي تواجــه التعــرف علـى فـي الشــركات الصــناعية و 

وتمثلت مشـكلة الدراسـة فـي التسـاؤل عـن واقـع تطبيـق . تطبيقها
التقنيـــــــات الحديثـــــــة إلدارة التكلفـــــــة فـــــــي الشـــــــركات الصـــــــناعية 

مـــدى ونبعـــت أهميـــة الدراســـة مـــن . الفلســـطينية فـــي قطـــاع غـــزة
مســـاهمة التقنيـــات الحديثـــة إلدارة التكلفـــة فـــي مســـاعدة متخـــذي 
القرار في الشركات الصناعية التخاذ القـرارات السـليمة المتعلقـة 

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن غالبيـــة . بعمليـــة التصـــنيع واإلنتـــاج
الشركات الصـناعية الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة ال تقـوم بتطبيـق 

العديــد  وهــذا يعتمــد علــى وجــود, لفــةالتقنيــات الحديثــة إلدارة التك
مــن الصــعوبات والمعوقــات التــي تواجــه الشــركات عنــد تطبيــق 

خبـــرة كافيـــة  عـــدم وجـــود ،منهـــا التقنيـــات الحديثـــة إلدارة التكلفـــة
ـــــة إلدارة التكلفـــــة مـــــع نقـــــص  اتللشـــــرك ـــــات الحديث حـــــول التقني

الكفاءات والخبـرات القـادرة علـى تطبيـق التقنيـات الحديثـة إلدارة 
سـاليب ألطـار مفـاهيمي واضـح لتطبيـق اإعـدم وجـود  ، لفـةالتك

ــــى مســــتوى إالحديثــــة لخفــــض التكلفــــة فــــي  طــــار المحافظــــة عل
ـــق  ،الجـــودة ـــدقيق للعناصـــر األساســـية لتطبي صـــعوبة التحديـــد ال

التقنيــــات الحديثـــــة إلدارة التكلفــــة لعـــــدم تــــوافر قواعـــــد البيانـــــات 
 .المالئمة
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 مقدمة   
والحضارة تعتمد على عنصريين  الحضارة اإلنسانية على مر العصور،ُيعد التطور التقني هو األساس في تطور    

للثورة الصناعية الحديثة وما تبعها  فكان العنصر الثالث المهم وهو االنسان، إلىأساسيين هما التقنية والمجتمع إضافة 
فالتقنية الحديثة  تؤدي دورًا مهمًا في عملية التصنيع  مناحي الحياة،على جميع  البالغ أثرها من تطور تقني في العالم

 فنتيجة لتزايد التطورات التقنية وازدياد حدة المنافسة ازدادت التحديات التي تواجهها محاسبة التكاليف فظهرت األنظمة
 نظام المحدد، الوقت في نتاجاإل نظام التكلفة مثل، إدارة بتقنيات ما يتعلقوخصوصًا في .التكاليف محاسبة الحديثة في

 التكلفة المستمر، التحسين األنشطة، أساس على والموازنة اإلدارةو  الشاملة، التكلفة الجودة إدارة الومضة المرتدة،
التكاليف  محاسبة واستطاعت المتوازنة، األداء وبطاقة القيود نظرية المرجعية، المقارنة القيمة، هندسة المستهدفة،

 والمسيطر المتطورة طرق ونظم التصنيع استخدام انتشار بعد خاصة منشآت األعمال التقنيات لخدمة هذه توظيف
 محاسبة على تؤثر الحديثة التصنيع جعل بيئة الذي األمر. ومتكاملة مرنة تصنيعية نظم واستخدام الكترونياً  عليها

 .حديثة كمستجدات التكلفة ةإدار  تقنيات من العديد بتوظيف تستجيب يجعلها الذي بالشكل التكاليف
. ن المجتمـع هـو أداة لتنفيـذ هـذا التطـور التقنـي وتفعيـل كـل مزايـاهطور التقني هو في خدمـة المجتمـع فـإولما كان الت   

ســــتجابة للعديــــد مــــن وذلــــك بااليــــة بــــالتطور التقنــــي عــــاد بــــاألثر علــــى محاســــبة التكــــاليف نتاجفــــإن تــــأثر النشــــاطات اإل
 .التكلفة إدارةالممارسات أو التقنيات متمثلة بتقنيات 

تطبيق األنظمة الحديثة في محاسبة التكاليف  إلىهذا ولما كانت الشركات الصناعية الفلسطينية في حاجة ماسة 
حيث تسعى الشركات  لتطور العالمي في المجال الصناعي،للتقدم ول مواكبةً وذلك  التكلفة، إدارةوالمتمثلة بتقنيات 
ها من خالل تخفيض الكلف وتحسين الجودة وتحقيق رضا الزبائن والنمو والمنافسة واالستمرار أهدافالصناعية لتحقيق 

التكلفة  إدارةاألنظمة الحديثة في محاسبة التكاليف والمتمثلة ب بيان واقع تطبيق إلىالدراسة  تسعى بذلك.  في السوق
 .سطينيةالفل في الشركات الصناعية

  
 مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في وجود العديد من الشركات الصـناعية ال تـزال تعتمـد علـى طـرق تقليديـة فـي خفـض التكـاليف   
ولما كان دخول هذا العالم المتطـور المعتمـد علـى  ية والتصنيعية،نتاجعلى الرغم من التطور العالمي في النشاطات اإل

التقنية والحداثة أصبح أمر ال بد منه وخاصـة فـي ظـل ظـروف المنافسـة الشـديدة والعولمـة بشـتى أنواعهـا، فـإن ذلـك قـد 
التكـــاليف  إدارةالتـــي يمكـــن بواســـطتها   التكلفـــة، إلدارةظهـــور نظـــم حديثـــة  ممـــا دعـــى إلـــىأثــر علـــى محاســـبة التكـــاليف 

التكلفــة وخــدمتها لمنشـــآت  إلدارةضــبطها مــن خـــالل التكامــل فــي األنظمــة الحديثــة  إلــىمــل علــى خفضــها وصــوًال والع
 .  األعمال

 :جابة عن السؤال التالياإل وعليه فإن مشكلة الدراسة تتمثل في  
 ؟ الفلسطينيةالتكلفة في الشركات الصناعية  إلدارةما هو واقع تطبيق التقنيات الحديثة 

 :ع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةوقد تفر 
 التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية ؟ إلدارةما مدى تطبيق التقنيات الحديثة  .1

التكلفــــة فــــي المجــــاالت المختلفــــة فــــي الشــــركات الصــــناعية  إلدارةمــــا مــــدى اســــتخدام التقنيــــات الحديثــــة  .2
 الفلسطينية؟

التقنيـات الحديثـة تطبيـق تواجـه الشـركات الصـناعية الفلسـطينية عنـد   ومعوقـات صعوباتما مدى وجود  .3
 ؟إلدارة التكلفة
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 الدراسة أهداف
 .التكلفة كمفهوم حديث للمحاسبة عن التكاليف إلدارة التقنيات الحديثةتقدم الدراسة نظرة علمية عن  .1
 .التكلفة باعتبارها مستجدات في محاسبة التكاليف إلدارة أنواع التقنيات الحديثة على التعرف .2
 .الفلسطينيةالتكلفة في الشركات الصناعية  إلدارةتطبيق التقنيات الحديثة  ظهار مدىإ .3
 .الفلسطينيةالتكلفة في الشركات الصناعية  إلدارةالتقنيات الحديثة التعرف على مجاالت استخدام  .4
 التقنيــاتتطبيــق عنــد  الفلســطينية الشــركات الصــناعيةالتــي تواجــه والمعوقــات التعــرف علــى الصــعوبات  .5

 .التكلفة إلدارةالحديثة 

 الدراسة  أهمية 
 إدارةنظم  أنواع عرضو  في الشركات الصناعية تهاوأهمي التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةتوضيح مفهوم   .1

 .التكلفة باعتبارها مستجدات في محاسبة التكاليف
التكلفــة فــي تعــويض المنشــآت عــن بعــض مــا تــم فقدانــه نتيجــة المنافســة الشــديدة فــي  إدارةدور تقنيــات  .2

 .ديثةالبيئة الح
التكلفة من حيث تخفيض  إدارةاالرتقاء بأداء الشركات الصناعية في حال تطبيقها لألنظمة الحديثة في  .3

و والمنافســـــة وتحســـــين الجـــــودة وتحقيـــــق رضـــــا الزبـــــائن والنمـــــ, والصـــــناعة نتـــــاجالتكـــــاليف المتعلقـــــة باإل
 .واالستمرار في السوق

تخـاذ ال في مساعدة متخذي القرار في الشـركات الصـناعية التكلفة إلدارةالحديثة  تقنياتمدى مساهمة ال .4
 .نتاجالتصنيع واإل بعمليةالقرارات السليمة المتعلقة 

 اتوصـلت إليهـ الت�ي توصـياتالنتـائج و المـن   سـتفادةتوجيه قطاع اقتصادي وطني مهم لال المساهمة في .5
 . الفلسطيني تهم القطاع الصناعيوالتي  الدراسة

التقنيـــات الحديثـــة تعتبـــر مـــن الدراســـات الحديثـــة التـــي تبحـــث عـــن الممارســـات المختلفـــة لتطبيـــق  .6
 .الفلسطينيةفي الشركات الصناعية التكلفة  إلدارة
 فرضيات الدراسة

 :تقوم الدراسة على الفرضيات التاليةجابة على تساؤالت المشكلة الدراسة واإل أهدافلتحقيق    
 .التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةال تقوم الشركات الصناعية الفلسطينية بتطبيق  .1
 .ال تستخدم الشركات الصناعية الفلسطينية التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في مجاالت مختلفة .2
عنــد  تطبيــق التقنيــات الحديثــة ال توجــد صــعوبات ومعوقــات تواجــه الشــركات الصــناعية الفلســطينية  .3

 .إلدارة التكلفة
 بـــــين الشـــــركات الصـــــناعية)  0.05( ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى داللـــــة  .4

 .عمر الشركة إلىيعزى  التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةاستخدام  في الفلسطينية
 الشـــــركات الصـــــناعيةبـــــين )  0.05( ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى داللـــــة  .5

 .مال الشركة حجم رأسإلى يعزى  التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةاستخدام  في الفلسطينية
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 الدراسة يةمنهج
والمــنهج الوصـــفي  مشــكلة الدراســة وصــياغة الفرضــيات، ســتنباطي فــي تحديــد اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج اال     

 .التحليلي في تحليل البيانات واختبار الفرضيات
واعتمــدت الدراســة علــى المصــادر الثانويــة المتمثلــة فــي الرســائل الجامعيــة والبحــوث العلميــة والكتــب العربيــة واألجنبيــة  
 اختبـار غــرضل مخصصــة والمصــادر األوليــة  المتمثلــة فـي تصــميم اســتبانة الدراســة ات العالقـة بموضــوع الدراســة،ذ

 اإلحصـائي البرنـامج باسـتخدام بياناتهـا تحليـل ومـن ثـم الدراسـة، عينـة علـى وزعـت الدراسـة متغيـرات ضـوء فـي الفرضيات

SPSS التوصيات وتقديم النتائج إلىتوصل وال الفرضيات اختبار بهدف. 
 

 حدود الدراسة
التكلفـة فـي قطـاع غـزة فقـط  إلدارةتم تطبيق الدراسة على الشركات الصناعية المهتمة باألنظمـة الحديثـة : حدود مكانية

 .مكانية التواصل مع الشركات في الضفة الغربيةلعدم إ
رئــيس قســم  ،إنتــاجمــدير  مــدير عــام، مــدير مــالي،( لــى مــن يشــغلون الوظــائف تــم توزيــع االســتبانة ع : حــدود بشــرية

 .في الشركات الصناعية) محاسبة
 الدراسة وعينة مجتمع

جراء مسح بعد إ شركة، 55  وعددها  في قطاع غزة الفلسطينية الصناعية الشركات من الدراسة مجتمع يتكون    
  خاص، بشكل وأنظمة التكاليف الحديثة عام بشكل المحاسبة في الحديثة ساليباأل باستخدام المهتمة ميداني للشركات

استبانة  34قبل منها  ستبانة،ا 38وزعت االستبانة عليها وتم استرداد  ة،شرك 40 من مكونة عينة اختيار تم قدف
  %.85تحققت الشروط المطلوبة لقبولها أي بنسبة 

 الدراسات السابقة
 :تناولت العديد من الدراسات موضوع الدراسة الحالية من أكثر من جانب ومن هذه الدراسات    

بيان طبيعة العالقة بين التكاليف وقيمة  إلى هدفتفقد  )(Mcnair and Lidija Polutnic 2001 )1(  دراسة    
وأن هناك  إن السيطرة على التكاليف تتم بالسيطرة على األنشطة، إلىوتوصلت . الشركة من وجهة نظر العمالء

جودة السلع والخدمات التي  يتحكم فيها رضا العمالء عنن هذه العالقة أبية بين التكاليف وقيمة الشركة و عالقة ايجا
 .تقدمها الشركة

موضوعية إلدارة التكلفة في ظل هي دراسة ف) Valerie Behrendt and Rita walke 2004)(2) دراسة أما     
توفر  إلى التكلفة المتطورة يحتاج إدارةللشركة في ظل  أن إضافة قيمة إلىوتوصلت . من واقع خطط الشركة العولمة

الرئيسية التي تقدمها الشركة، والمعرفة الحقيقية بالسوق ومتطلبات العمالء  السيطرة على الخدمات ،أدوات مهمة أهمها
 .واألداء الجودة استراتيجيةفي ظل 

تناول متطلبات دعم القدرة التنافسية للمنشآت في ظل التطورات  إلى )3()2005المحمود ورزق (دراسة كما هدفت   
 المركز ىالنظام العالمي الجديد وأثرها علالمتغيرات التي فرضتها البيئة االقتصادية في ظل و . االقتصادية الجديدة

ظل بيئة النظام  تقييم األساليب الحالية للمحاسبة عن التكاليف ألغراض الرقابة فيو  .التنافسي للصادرات السعودية
 التكلفة من منظور استراتيجي كمنطلق للتحسين المستمر للميزة التنافسية لدعم إدارة أهميةٕابراز و  .العالمي الجديد
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مجموعة من  إلىوقد توصلت . القدرة التنافسية للشركات المساهمة السعودية في ظل بيئة النظام العالمي الجديد
قتصادية خالل العقدين األخيرين في خصائصها وسماتها عن العقود السابقة ،مما تختلف التطورات اال منها،النتائج 

لدعم وتنمية القدرة التنافسية للصادرات  استراتيجيةجديدة يجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع  فرض تحديات
 .تي يمكن أن تؤثرتتمثل المتغيرات التي فرضتها البيئة االقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد وال. السعودية

 دارية التقليدية والحديثةى واقع تطبيق أساليب المحاسبة اإلالتعرف عل إلى تهدف )4()2008صباح (دراسة كما أن    
الشركات، وتحديد مجاالت  في هذه في الشركات الصناعية في قطاع غزة، والتعرف على أكثر األساليب تطبيقاً 

توصلت  و. تواجهها الشركات عند تطبيق هذه األساليب والمعوقات التي استخدامها، وأيضا التعرف على الصعوبات
دارية الحديثة بنسب متفاوتة وأكثر بة اإليتم تطبيق أساليب المحاس مجموعة من النتائج من أهمها إلىالدراسة 

رف المسبق دارية بهدف التعالمحاسبة اإل وتستخدم الشركات أساليب. األساليب استخداًما أسلوب الجودة الشاملة
 نتاجوأيًضا في مجال التخطيط لإل نتاجعدد الوحدات التالفة من اإل ية وخفضنتاجوخفض التكاليف اإل نتاجلتكاليف اإل

 داريةساليب المحاسبة اإلتواجه بعض الصعوبات والمعوقات بنسبة متوسطة عند تطبيقها أل والرقابة عليه، إال أنها
 .المختلفة

التكلفة باعتبارها مستجدات في محاسبة التكاليف  إدارةعرض تقنيات  إلى تهدففقد  )5()2009الجنابي (دراسة و  
تكمن مشكلة  .هأهدافوبيان مدى التكامل والترابط بين تلك التقنيات وأثره في خدمة منظمات األعمال في تحقيق 

لى الرغم من ظروف في وجود العديد من المنظمات ال زالت تخشى الدخول في عالم التصنيع الحديث ع دراسةال
) التكلفة إدارةتقنيات (التكلفة وهي  إلدارةالمنافسة الشديدة، فأثر تلك البيئة على محاسبة التكاليف تمثل بمستجدات 

الريادة في التكلفة من خالل تكامل عمل تلك  إلىالتكاليف وتخفيضها وصوًال  إدارةوالتي عن طريقها يصبح باإلمكان 
 إدارةالتكلفة توفر المعلومات التي تحتاجها  إدارةأن  إلىوقد توصلت الدراسة . ت األعمالالتقنيات وخدمتها لمنظما

 إدارةالمنظمة سواء كانت معلومات مالية او غير مالية من خالل مستجدات محاسبة التكاليف والمتمثلة بتقنيات 
التكلفة لتوفير معلومات تدعم المنظمة في تنفيذ  إلدارةاالعتماد على التقنيات الحديثة  وأوصت الدراسة. التكلفة

 .استراتيجيتهاوتطوير 
 اإلنشائية  وتوجيه وتحليل الكلفة في الشركة العامة للصناعات إدارة إلى تهدفف )6()2009يوسف (دراسة أما    

مر الذي يتطلب البحث ألاتمثلت مشكلة الدراسة في أن  ة،الكلفة والمتمثلة بسلسلة القيم  إدارةاحدى تقنيات  باستخدام
ومن  ،تخفيض الكلفة إلىوبالشكل الذي يؤدي  وتوجيه الكلفة إدارةعن كافة الوسائل الحديثة والمتطورة والتي من شأنها 

الكلفة يساعد المنظمة في تحليل الكلف على األنشطة  إدارةسلسلة القيمة في مجال  أهم نتائج الدراسة أن استخدام
األنشطة الرئيسة والفرعية ألن من شأن  إلىضرورة العمل بتحليل الكلف الكلية ومن التوصيات  ،والفرعية لها الرئيسة

األنشطة ذات الكلف المرتفعة واألنشطة ذات الكلف المنخفضة وبالتالي يساعد  التعرف على ذلك المساعدة في
 .ت السليمة والمناسبةاتخاذ القرار إفي  اإلدارةالمذكور  التحليل

تحقيق مزايا تنافسية للمنشآت مما جعلها تركز على التكلفة ،  إلىهدفت قد  )7() 2009 عبد الحفيظ(سة دراكما أن   
مدخل "استخدمتها  التكلفة التي إدارةأدوات التكلفة وكان من أهم أدوات  أهميةمن خالل تخفيض التكاليف مما زاد من 

تعود على المنظمات من وراء  من المزايا التي يمكن أنأن هناك العديد  إلىوتوصلت الدراسة " . التكلفة المستهدفة
إلدارة التكلفة والربحية في يعتبر مدخل التكلفة المستهدفة أداة  المستهدفة ، ومن أهم هذه المزاياتطبيق مدخل التكلفة 

 .واحد  وقت
 التكلفة ومبادئ حوكمة إدارةوضع إطار مقترح للتكامل بين أدوات  مكانيةإ )8()2010 خطاب(دراسة وتناولت 

التأثير على  في اآلونة األخيرة فيالتكلفة المستحدثة  إدارةالشركات لبيان مدى االستفادة من أساليب وأدوات وطرق 
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بينهما وبيان استفادت حوكمة  ظهرت على السطح حديثًا، ومعرفة العالقات التبادلية التيمبادئ حوكمة الشركات 
تطبيق حوكمة الشركات، وٕاجراء دراسة ميدانية  التكلفة من إدارةكلفة واستفادت أدوات الت إدارةالشركات من أدوات 

الهدف  إلىالوصول بالشركة  أجلر حوكمة الشركات من و تفعيل دفي دارة التكلفة ودور أدوات إ أهميةالختبار مدى 
 .ةسوق تتصف بحدة المنافس فيوالنمو واالستمرار  األكبر وهو تحقيق درجة من والبقاء

التعرف على مدى استخدام تقنيات التكاليف والمحاسبة اإلدارية المتقدمة  إلىهدفت ف )9()2010السبوع (دراسة أما   
من قبل الشركات الصناعية األردنية والتعرف على مدى تنفيذ هذه الشركات الستراتيجيات قيادة التكلفة والتميز 

افسية من خالل تبني وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الشركات الصناعية األردنية تسعى لبناء المزايا التن. والتركيز
اإلدارية  وأن هذه الشركات تستخدم مختلف تقنيات التكاليف والمحاسبة قيادة التكلفة والتميز والتركيز، استراتيجيات

كما وجد داللة  ،على مختلف االستراتيجيات) ABC(حصائية هامة ألثرحيث وجد داللة إ التي تناولتها الدراسة،
كما وجد داللة احصائية هامة  قيادة التكلفة، استراتيجيةعلى ) TQM(، )BPR( ,)BENCH(احصائية هامة ألثر 

ومن توصيات الدراسة االستمرار في استخدام تقنيات . استراتيجية التركيزعلى  )TQM(،  )BENCH(ألثر 
)ABC(، )(BENCH ،)BPR( ،  ٕعطاء المزيد من االهتمام في استخداموا)TQM(، )TC(، )ABM.( 
في ظل المنافسة لتدعيم  االستراتيجيةالتكاليف  إلدارةتقديم مدخل متكامل  إلىهدفت  )10()2010 العفيري(دراسة و   

أمكن   منها،النتائج  إلىتم التوصل  ،ودولًيا وباستخدام المنهج التحليلي التنافسية للشركات الصناعية إقليمياً  القدرة
عالية والبحث عن  الفوري والمرن لتحقيق جودة نتاجالتكاليف ممثلة باإل إدارةللمدخل المتكامل الجمع بين أدوات 

الدراسة وأوصت  ،والعائد المحاسبي الزبون وضمان تخفيض التكاليف وتحقيق عائد من خالل تكامل التكلفة المؤجلة
 وتخطيط نتاجت اإلالتكاليف لتوفير متطلبا إدارةعلى الشركات الصناعية تحديث التكامل بين أدوات  بتوصيات منها،

 .وتصميم المنتجات وتخفيض التكاليف وتقييم المنتجات ومقارنتها بالمنافسين
 في اإلدارية المحاسبة أساليب استخدام مدى على الضوء إلقاء إلى هدفتفقد  )11()2011 جودة وآخرون(أما دراسة   

 ولقد .استخدامها ومجاالت شيوعًا، األكثر األساليب تلك من أي ومعرفة العامة، األردنية المساهمة الصناعية الشركات

 يوجد الشركات هذه أكثر وأن ، اإلدارية المحاسبة لمفهوم واضح تعريف لديها يوجد أكثر الشركات أن إلى الدراسة خلصت

 اإلدارية، المحاسبة أساليب استخدام وأن اإلدارية، المحاسبة أساليب تطبيق عن أشخاص مسؤولين أو مستقلة أقسام بها

 ضرورة إلى الدراسة أوصتكما  .الحديثة، اإلدارية المحاسبة أساليب استخدام ضعيف، وخاصة عام بشكل الشركات في

 المسؤولين إدراك على زيادة والعمل منها، الحديثة األساليب وخاصة اإلدارية المحاسبة أساليب باستخدام الشركات اهتمام

 والتعليم واالهتمام بالتدريب اإلدارية، المحاسبة أقسام وتطوير اإلدارية المحاسبة تلعبه الذي الدور هميةأل الشركات، في

 .اإلداريين المحاسبين كفاءة لرفع المستمر
صناعية إلى بيان تطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة في الشركات ال )12()2012الخليل (كما هدفت دراسة   

ومن النتائج . تعرف على الصعوبات التي تعترض استخدام هذه األساليب في الشركاتوال المساهمة العامة األردنية،
التي توصلت إليها الدراسة أن الشركات الصناعية األردنية تطبق أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة المتمثلة في 

لعالمات ونظام بطاقة ا سبة التكاليف المبني على األنشطة، وتطبيق نظام تحليل ربحية الزبون،تطبيق نظام محا
وتوصلت أيضًا إلى أن الشركات تواجه معوقات تحد من استخدام . وسيجما ستة لقياس الجودة المتوازنة لتقويم األداء،

ساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية ورة استمرار الشركات في تطبيق األوأوصت الدراسة بضر . أساليب المحاسبة اإلدارية
وضرورة تدريب العاملين على تطبيق األساليب الحديثة للمحاسبة اإلدارية قبل  تجدات فيها،وتعزيزها ومواكبة المس

 .تطبيقها
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إلى الكشف عن أهمية التكامل بين إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة في  )13()2013النحوي (وهدفت دراسة   
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر لعناصر إدارة الجودة  األردنية،صناعية المساهمة العامة تحسين األداء في الشركات ال

وكذلك وجود أثر لعناصر تقنيات إدارة التكلفة على  اء في الشركات الصناعية األردنية،الشاملة على تحسين األد
ملة لشاوأوصت الدراسة بضرورة استمرار الشركات في تطبيق نظام إدارة الجودة ا. تحسين األداء في الشركات أيضاً 

ومواكبة المستجدات في هذه التقنيات واختيار ما يناسب الشركة منها وذلك لتأثيرها  وتطبيق تقنيات إدارة التكلفة،
   .االيجابي في تحسين األداء

 مفهوم إدارة التكلفة
 بأنهــا،التكلفــة، حيــث عرفــت  إدارةالتعــرف علــى مفهــوم  مــن الضــروريالتكلفــة يكــون  إدارةقبــل التعــرف علــى تقنيــات   

األداء والجهــد المبــذول مــن قبــل التنفيــذيين وغيــرهم فــي مجــال إدخــال وتضــمين وربــط الكلــف منطقيــًا بــوظيفتي التخطــيط 
 التكلفــة بأنهــا، إدارةوكــذلك عرفــت  )14()1996البكــري ونعــيم . (جــلوالطويــل األ جــلوالرقابــة وعلــى المــديين القصــير األ

فضــًال عــن  جــلوالطويــل األ جــلالمــديرون عنــد التخطــيط القصــير األعبــارة عــن مجموعــة مــن األنظمــة التــي يمارســها 
  )15()2001باسيلي ( الرقابة على التكاليف

التكلفة من حيث المـدة الزمنيـة فكالهمـا يركـز علـى  إدارةويالحظ على التعريفيين أعاله إنهما يتفقان في تحديد مفهوم   
والطويل، إال إن التعريف األول يركـز علـى التنفيـذيين أمـا الثـاني  ربط الكلف بعملية التخطيط والرقابة وللمديين القصير

 .فيركز على المديرين في تنفيذ ذلك
هــي مجموعــة اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل المــدراء ســعيًا لتحقيــق  لتكلفــة،ا إدارةبــأن  )Horngren()16 1997( ويــرى  

 .جانب تخفيض التكاليف ومراقبتها بصورة مستمرة  إلىرضا الزبائن 
 التكلفة إدارة أهمية

 )17()2006كندوري :(واضحة يمكن تحديدها باآلتي أهميةالتكلفة  إلدارةإن 

تــوفير المعلومــات التــي يحتاجهــا المــدراء إلدارة المنظمــة بكفــاءة ســواء كانــت تلــك المعلومــات ماليــة عــن  .1
 .م غير مالية حول اإلنتاجية والنوعيةرادات، أالكلف واإلي

نجـــاز أنشـــطة المنظمـــة األساســـية وتحديـــد فاعليـــة وكفـــاءة األنشـــطة المســـتهلكة فـــي إقيـــاس كلفـــة المـــوارد  .2
القائمـــة وتحديـــد وتقـــويم األنشـــطة الجديـــدة والتـــي بهـــا يمكـــن تصـــور اســـتراتيجية المنظمـــة وتحســـين أدائهـــا 

 .مستقبلياً 
جانـــب تحقيـــق الربحيـــة فـــي المـــدى القصـــير والمحافظـــة علـــى الموقـــع التنافســـي فـــي المـــدى الطويـــل إلـــى  .3

تحســـين النوعيـــة والرضـــا للزبـــائن والتوقيـــت المالئـــم للمعلومـــات مـــن أجـــل المســـاعدة فـــي اتخـــاذ القـــرارات 
 .القصيرة والطويلة األجل

تساعد إدارة التكلفة على إظهار تكلفة المنتجـات بصـورة دقيقـة ورقابتهـا وقيـاس األداء عـن طريـق متابعـة  .4
الكلـف واألنشـطة، األمــر الـذي يـؤدي إلـى تحسـين فهــم الكلـف مـن خـالل اسـتخدام العالقــات السـببية بـين 

 .التنظيمية تاألنشطة بما يساعد بمواصلة االستراتيجيا
 

 كلفة تال إدارة أهداف
 )18()2006نجم (الكلفة وهي  إلدارةالشاملة  هدافهناك مجموعة من األ

 .الكلفة لكي يطابق البيئة الداخلية للمنظمة وهياكل الكلفة المحددة فيها  إلدارةتصميم نظام فعال  .1
 .تحديد أولويات استهالك الموارد  .2
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 االستجابة لمتطلبات الربح الضروري من خالل تنظيم العمل والعاملين وسلوكيات الصرف مع .3
 .المرسومة  هدافاالستراتيجية التنظيمية لتحقيق األ

 .مة ، لتحديد كفاءة وفاعلية أداء األنشطة تحديد كلفة األنشطة الها .4
 .تحديد وتقييم األنشطة الجديدة التي تستطيع تحسين األداء المستقبلي  .5

 
 كلفة تال إدارةخصائص 
 : *)Stenzel C. 2002(الكلفة على العديد من الخصائص منها إدارةتشتمل  

نها تحقق أو تنحرف عن أهداف وخطط أعليا و الموارد ف استخدامتساعد في التعرف على كيفية  .1
 . اإلدارة

،  لإلدارةتساعد في توزيع المصادر وتخصيصها بحيث تستطيع أن تخدم األهداف االستراتيجية  .2
الموارد بالشكل المطلوب  استخدامعدم تنفيذ عمليات الموازنة والتخطيط االستراتيجي وعدم  وأن

 .نفاق الزائد اإل يؤدي إلى
 والبحث في المجاالت المشكوك فيها لألداء المرتبط بزبائن معينين وخطوطتساعد في التحليل  .3

 .سوق ال وقطاعاتإنتاج 
 شارة إلى التوقعات الخاصة بأهداف الكلفة وتحدد األفراد المسؤولين عن تحقيق تلكتساعد في اإل .4

 .التوقعات

 
 تقنيات إدارة التكلفة في ظل بيئة التصنيع الحديثة

 :)5()2009الجنابي (تكلفة في ظل بيئة التصنيع الحديثة أربعة مجموعات وهي كالتالي ال إدارةتشمل تقنيات 

 :المجمـوعة األولــى 
 :تتضمن هذه المجموعة ثالثة تقنيات وهي كاآلتي 

 Just In Time (JIT)                 .تقنية اإلنتاج في الوقت المحدد .1
                Back Flash Costing  (BFC)       .تقنية الومضة المرتدة .2
 Total Quantity Management (TQM)              .تقنية إدارة الجودة الشاملة .3

 

 تقنية اإلنتاج في الوقت المحدد .1
التكلفـة وذلـك مـن خـالل الفلسـفة التـي تقـوم  ٕادارةبمثابة ثورة في المخزون و  JITفي الوقت المحدد  نتاجتعتبر تقنية اإل  

عليهـا هـذه التقنيــة والمتمثلـة بالحصــول علـى المـواد الخــام فـي الوقــت المحـدد تمامـًا مــن المـوردين طبقــًا للجـداول الزمنيــة 
 .ية نتاجللبرامج اإل

 
 

Stenzel C.,(2002) Essential of Cost Management , John Wiley & Sons , Inc., U.S.A * 
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المخـزون تركـز علـى سياسـات وٕاجــراءات ومواقـف مـن قبـل المـدراء ينــتج  إلدارةفلسـفة شــاملة  بأنهـا، JITوعرفـت تقنيـة  
 .دني مستوى ممكن من المخزونع عالية الجودة مع المحافظة على أالكفوء لسل نتاجعنها اإل

  (Morse et al, 2003)(19) ،مـن خـالل  نتـاجذلـك النظـام الـذي يعمـل علـى تخفـيض تكـاليف اإل وكـذلك عرفـت بأنهـا
التخلص من الضياع في المواد خالل العمليـة  أجلنه يسعى من والمخزون، أي أ نتاجاإلزالة بقدر اإلمكان تأخيرات اإل

 )20()2001البكري وٕاسماعيل . (الزبون إلىحين تسليمه  إلىمن التصميم  ابتداءً ية نتاجاإل

نتظــار باعتبارهــا المخــزون وتخفــيض وقــت اال تقــوم علــى أســاس اســتبعاد كــل أنــواع JITالقــول إن تقنيــة بــذلك يمكــن   
أنشـــطة ال تضـــيف قيمـــة، ويـــتم ذلـــك فـــي ظـــل هـــذه التقنيـــة اعتبـــار طلـــب الزبـــون للمنـــتج بمثابـــة نقطـــة االنطـــالق لكافـــة 

بكافــة العمليــات علــى طــول خــط  روراً العمليــات الصــناعية التــي تتحــرك فــورًا فــي تتــابع عكســي يبــدأ مــن طلــب الزبــون مــ
 )21()2005 نالجمال ونورالدي. (طلب توريد المواد الخام على الطرف اآلخر من العمليات إلىوصوًال  نتاجاإل
ال يحـدث مـا لـم يـتم  نتـاجوجـود مخـزون سـلعي وذلـك ألن اإل إلـىمن الناحية النظرية تسـتبعد الحاجـة  JITن وعليه فإ  

التأكــد مســبقًا بأنــه ســوف يبــاع وهــذا مــا يتطلــب مــوردين موثــوق فــيهم والــذين ســيوفرون الخامــات بــالجودة المطلوبــة وفــي 
 .الوقت المحدد تماماً 

ذلــك النظــام الــذي يعمــل علــى تــوفير الظــروف المالئمــة لبنــاء  بأنهــا، فتعــرف JITأمــا مفهــوم المحاســبة فــي ظــل تقنيــة   
قادر على تخفيض كلفة الوحدة المنتجة من خالل زيادة الكفاءة والتحسين المتواصل في نوعية  للتكاليفبي نظام محاس

 )20()2001البكري وٕاسماعيل . (المنتج بما يتناسب مع البيئة التنافسية
  (22)(Weygandt et al, 2002) :  ما المنافع المتحققة من هذه التقنية فهي أ

 . في المخزون أو إلغاؤهاتخفيض األموال المجمدة  .أ 
 .تخفيض التلف وبالتالي تخفيض تكاليف التلف  .ب 
 .الجودة الشاملة إدارةتعزيز جودة المنتج من خالل  .ج 
 .تخفيض تكاليف إعادة التصنيع أو إلغاءها .د 
مـن المقومـات  وذلـك انطالقـاً . وذلك من خالل تطـوير تـدفق السـلع خـالل العمليـات نتاجتوفير في تكاليف اإل .ه 

 :)21()2009الجمال ونورالدين (وهي  JITوافرها في تقنية الواجب ت
 .تنظيم المصنع في صورة خاليا تصنيع مرنة .1
 .توفير عمال متعددي المهارات .2
 .الجودة الشاملة إدارة .3
 .تخفيض فترة االنتظار .4
 .توافر عالقات قوية مع الموردين .5

 .فان هناك مدخًال بديًال لتتبع تدفق التكلفة والذي يطلق عليه تقنية الومضة المرتدة JITونظرًا لطبيعة تقنية 
 تقنية الومضة المرتدة. 2
هو تبسيط نظام المحاسبة عن تكلفة المنتج حيث يمكن كبديل لطريقة التتبـع المتـزامن  JITن من نتائج تطبيق تقنية إ  

 .ي للتكلفة أو ما يسمى بنظام الومضة المرتدةأو المتوالي وذلك باستخدام طريقة التدفق العكس
أن يصـبح  إلـىنظام قياس التكلفة الذي يتم فيه تأجيـل تسـجيل مـا يطـرأ علـى حالـة المنـتج  وعرفت هذه التقنية بأنها    

            . تحـــت التشـــغيل إنتـــاج إلـــىأن يـــتم بيـــع المنتجـــات، أي عـــدم تســـجيل تغييـــر المـــواد الخـــام وتحولهـــا  إلـــىمنتجـــًا تامـــًا أو 
 )23()2000الجمال (
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بتكلفتـه  نتـاجتأجيـل تسـجيل القيـود المحاسـبية لتحميـل اإل إلـىنه في ظل تقنية الومضة المرتدة يـتم اللجـوء وهذا يعني أ  
ن نظـام التسـجيل العكسـي للتكلفـة يعتبـر بـذلك فـإ. ا نقطة البيعالنقطة التي يصبح فيها منتجًا تامًا أو ربم إلىالصناعية 

 . JITتكلفة المخزون والمتمثلة بتقنية  ٕادارةالمخزون و  إدارةاستجابة من محاسبة التكاليف لتقنية 
 )24()2003مرعي وآخرو : (وأهم سمات نظام التدفق العكسي للتكلفة يمكن تحديدها باآلتي 

 .يصبح منتجًا تاماً تأجيل إثبات التغييرات التي تحدث على المنتج حتى  .1
 .استبعاد وجود حسابات مستقلة للمواد واإلنتاج تحت التشغيل .2
مـع التكلفــة  -العتبـاره فــي ظـل بيئـة التصـنيع الحديثـة قليــل القيمـة نسـبياً  -دمـج العمـل المباشـر .3

 .اإلضافية بحيث يطلق على مجموعهما مصطلح تكاليف التحويل
 

 الجودة الشاملة  إدارةتقنية  . 3
في ظل بيئة التصنيع الحديثة أصبح تحقيق الجودة ليس مكلفًا وٕانما المكلف هو عدم تحقيقها، لذلك أصـبحت الجـودة   

النمـو والتـوازن واالسـتقرار فـي السـوق، بحيـث أصـبح تقنيـة  أهـدافضرورية ويجب توافرها في أي شركة ترغب بتحقيـق 
TQM ـــاتإحـــدى األ ـــق المزايـــا التنا االســـتراتيجية ولوي ـــة مصـــب اهتمـــام لتحقي ـــذلك أصـــبحت هـــذه التقني فســـية للشـــركة ل

الزبـائن  إلـىالباحثين والمفكرين في الوقت الحاضـر ألنهـا لـم تعـد تقتصـر علـى جـودة المنتجـات أو الخـدمات التـي تقـدم 
قنية فحسب بل امتدت الجودة لتشمل الهياكل التنظيمية والعمليات والنظم واإلجراءات والموارد البشرية لذلك فقد عرفت ت

TQM عملية التحسين المستمر والتي تبحث عن الفرص لزيادة رضا المسـتهلك مـن خـالل تحديـد وحـل المشـاكل  بأنها
مدخل فكري وثقافي لضمان جودة الشـركة فـي جميـع  بأنها وعرفت أيضاً  ، )25()2000السبوع (التي تقيد األداء الحالي 

يـــة والمراحـــل الالحقـــة نتاجزبـــون مـــرورًا بالتصـــميم والعمليـــات اإلمراحلهـــا بـــدءًا مـــن المواصـــفات التـــي تعنـــى بمتطلبـــات ال
 إلــىالعليــا التــي تقــود  اإلدارةوتعتمــد علــى تكامــل جميــع األنشــطة ويشــترك فــي ممارســتها جميــع العــاملين وفــي مقــدمتها 

 )26()2003 الدباغ( .  التحسين المستمر للمنتجات
ـــإ   ـــل يتعـــداها  TQMن مفهـــوم تقنيـــة بـــذلك ف ـــى ضـــبط الجـــودة ب ـــىال يقتصـــر عل ـــة  إل ـــة لكاف ـــاءات دوري ـــام بعقـــد لق القي

المسئولين كل فترة زمنية قصـيرة متفـق عليهـا لتبـادل اآلراء واالقتراحـات حـول الحلـول المناسـبة لمشـاكل الجـودة والبحـث 
فــي تلــك ) العــاملين(نفيذيــة إشــراك الجهــات الت إلــىعــن فــرص إجــراء التحســينات المســتمرة فــي مســتوى الجــودة باإلضــافة 

 )27()2001باسيلي (العملية 

وهي إن المنظمات تعتمـد فـي حركتهـا علـى رغبـات  TQMبهذا يمكن استنتاج الفكرة األساسية التي تقوم عليها تقنية   
تركيــز المنظمــة بشــكل كبيــر علــى الجــودة مــن خــالل توســيع صــالحيات العــاملين  إلــىالزبــائن واحتياجــاتهم باإلضــافة 

 .يين أم إداريينإنتاجالعليا  اإلدارةضافر جهود جميع القائمين بأمر المنظمة سواء كانوا عاملين أو في وت
وبناًء على ما سبق فإن تحقيق جودة شاملة على جميع المستويات بها يحقق رضا الزبائن ومن ثم الحصول علـى ميـزة  

 .عائد أكبر إلىوًال تنافسية بها فتحقق مبيعات أكثر ومن ثم تخفيضًا للتكاليف وص

 المجمـوعــة الثانيــة 
 :ه المجموعة ثالث تقنيات وكاآلتيتتضمن هذ

 Activity Based Costing (ABC)                تقنية التكلفة على أساس األنشطة .1
 Activity Based Management (ABM)                  تقنية اإلدارة على أساس األنشطة .2

     Activity Based Budgeting (ABB)             تقنية الموازنة على أساس األنشطة  .3
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 واآلتي توضيح لكل تقنية من تقنيات هذه المجموعة

 تقنية التكلفة على أساس األنشطة  . 1
إلداريـــة تلبيـــة لمتطلبـــات بيئـــة التصـــنيع الحديثـــة ومـــا تســـتدعيه مـــن ضـــرورة إجـــراء تعـــديالت جوهريـــة فـــي األنظمـــة ا   

 فــيتتال فــي التكــاليف كأســلوب يعتمــد علــى فلســفة جديــدة ABCوالمحاســبية ظهــر نظــام التكلفــة علــى أســاس األنشــطة 
بيئـة التصـنيع الحديثـة ومـا تفرضـه مـن متطلبـات  -حـد مـا إلـى –التقليديـة وتواكـب  أنظمة التكاليفجوانب القصور في 

ات يـــنقـــوم بـــه فـــي ظـــل تلـــك التطـــورات والتقن تالمســـتوى الـــذي ينبغـــي أ إلـــىبمـــا يســـهم فـــي االرتقـــاء بمحاســـبة التكـــاليف 
 .ية المتزايدةنتاجاإل

نظــام المعلومــات الــذي يكشــف ويوضــح بنيــة  بأنــه ABCفقــد عــرف  ABCفقــد تعــددت اآلراء والكتابــات حــول فلســفة 
                 وكـذلك عـرف (28)(Babad & Balachandran 1993)الكلـف والربحيـة للمنتجـات أو الخـدمات  

)2000 Drury()29(  أساسABC نظام يفترض التدفقات النقدية الخارجة تكون للحصول علـى تجهيـزات المـوارد  بأنه
ن المنتجـات أو الخـدمات تحقـق الطلـب فيمـا بعـد بواسـطة األنشـطة، بمعنـى أن األنشـطة تسـبب الكلـف وأ والتي تسـتهلك
 . على األنشطة 

النظـام الـذي يقـوم أوًال بتجميـع الكلـف غيـر  نـه يعرفـه بأنـهفإ )Horngren()30 2010(من وجهة نظر ABCأما مفهوم 
األخـرى  هـدافالمباشرة لكل نشاط من أنشـطة المنظمـة ثـم يخصـص كلـف األنشـطة علـى المنتجـات أو الخـدمات أو األ

 . التي تسبب األنشطة
تقوم على أساس التركيز على األنشطة باعتبار النشـاط هـو حـدث أو مهمـة لهـا غـرض  ABCبذلك يتضح إن تقنية   

وذلـك عـن طريـق  (Cost Pools)معين، حيث يتم تجميع كلف األنشطة على شكل مجمعـات تسـمى مجمعـات الكلـف 
موجهــات الكلــف بحيــث يكــون موجهــة كلفــة لكــل نشــاط ومــن ثــم تخصــيص كلــف األنشــطة علــى المنتجــات أو الخــدمات 

تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن العدالـــة فـــي  إلـــىالـــذي يهـــدف ) األثـــر/ الســـبب ( وفقـــًا لمســـببات التكلفـــة باالعتمـــاد علـــى معيـــار
 )27()2001باسيلي( .تخصيص التكاليف وأكبر قدر من الدقة في التخصيص

الخدمات تستهلك ن األنشطة تستهلك الموارد ومن ثم المنتجات أو تقوم على أساس أ ABCفيمكن القول إن تقنية   
ن هذا يتطلب تحديد األنشطة التي تضيف ن المستمر بهدف تخفيض التكاليف فإاألنشطة وفي ظل ظروف التحسي

ترشيد استغالل  إلىقيمة وتنميتها وتحديد األنشطة التي تضيف قيمة والعمل على التخلص منها، األمر الذي يؤدي 
 .اء لتلك األنشطة التي تضيف قيمةداأل الموارد وخفض الكلف نتيجة رفع مستوى كفاءة

       : وهنا يكون ضروريًا التعرف على مفهوم األنشطة التي تضيف قيمة واألنشطة التي ال تضيف قيمة وكاآلتي 
 )31()2001 التكريتي(

ابـل عنهـا وان تلك األنشطة التي يكون المستهلك مستعدًا للدفع مق نشطة التي تضيف قيمة تعرف بأنهافاأل •
 .لغي فأنه سوف يخفض الخدمة المقدمة من المنتج على المدى البعيد أو القصيرشاط إذا ما أهذا الن

أما األنشطة التي ال تضيف قيمة فإنها األنشطة التـي باإلمكـان اسـتبعادها وتقلـيص تكاليفهـا دون تخفـيض  •
 .هاالخدمات التي تقدمها المنتجات للمستهلك ويكون المستهلك غير مستعدًا للدفع مقابل عن

بسلســلة  ىوجميــع ذلــك يتطلــب مصــدر معلومــات دائــم عــن تكــاليف األنشــطة وذلــك مــن خــالل أســلوب معاصــر يســم  
التكاليف بصورة أكثر فاعلية فهي تربط أنشطة إنشاء وتوليـد  ٕادارةزيادة قناعة الزبون و , القيمة والتي يمكن تعريفها بأنها

المســتخدم النهــائي  إلــىالقيمــة فــي كــل الطــرق ابتــداء مــن مصــادر الحصــول علــى المــواد مــن مجهــزي العناصــر وصــوًال 
 (Drury 2000))29(للمنتج أو الخدمة المسلمة للزبون 

 (22)(Weygandt et al 2002)ي كاآلت ABCوبهذا الصدد يمكن تحديد إجراءات عمل تقنية    
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تحديــد وتصــنيف األنشــطة الرئيســية الداخلــة فــي تصــنيع منتجــات معينــة وتخصــيص التكــاليف الصــناعية  .1
 .غير المباشرة لتحديد مجمعات كلف مناسبة للنشاط

 .تحديد موجهات الكلف لكل نشاط .2
 .ة تكلفةهللتكلفة غير المباشرة ولكل موجاحتساب معدل  .3
تخصيص التكاليف الصناعية غير المباشرة لكل مجمع تكلفة نشـاط علـى المنتجـات وباسـتخدام معـدالت  .4

 .تكلفة ةهكلف النشاط غير المباشرة لكل موج
 على أساس األنشطة  اإلدارةتقنية  . 2

تطويـع  والتـي ارتكـزت علـى دراسـة وتحليـل األنشـطة فقـد ظهـر توجـه واهتمـام كبيـر حـول ABCنتيجة لظهـور تقنيـة    
علــــى أســـاس األنشــــطة  اإلدارةالكلفـــة وظهــــرت تقنيـــة  ٕادارةو  اإلدارةحـــول األنشــــطة فـــي خدمــــة  ABCمعلومـــات نظــــام 

(ABM)  ـــى مســـاعدة ـــة بأنهـــا أســـلوب يعتمـــد عل ـــق  اإلدارةوقـــد عرفـــت هـــذه التقني ـــك عـــن طري فـــي اتخـــاذ القـــرارات وذل
          . ن وٕاشـباع حاجـاتهم وتحسـين األربـاحاالسـتعانة بمعلومـات التكـاليف علـى أسـاس األنشـطة إلرضـاء الزبـائ

 .  )27() 2001  باسيلي(

ن قيق رضا الزبون وتحسـين الربحيـة وألتح ABCالقرارات اإلدارية التي تستخدم معلومات  بأنها ABMكذلك عرفت   
    .نتــاجاإل هــذه القــرارات تتضــمن التســعير وتشــكيلة المنتجــات وخفــض الكلــف، وقــرارات تصــميم المنــتج وتحســين عمليــة

(Horngren  et al  2003))32( 

كلـف تلـك األنشـطة وذلـك عـن طريـق التعامـل مـع معلومـات  ٕادارةاألنشـطة و  إلدارةتسـعى  ABMن بذلك يمكن القول أ
 .األنشطة المالية وغير المالية

ومـات الثـاني يظهـر االرتبـاط الوثيـق بينهمـا العتمـاد األول علـى معل ABCعلـى معلومـات  ABMن اعتمـاد بذلك فـإ  
 .في تطوير القيمة والذي يتم من خالل تحديد األنشطة التي تضيف قيمة األنشطة التي ال تضيف قيمة 

وهـو تحديـد واسـتبعاد األنشـطة التـي إمـا  )31()2001التكريتـي ( ABMمما سبق يمكن تحديد الهدف األساسي لتقنيـة   
 :أن تكون 

 .غير ضرورية ويمكن االستغناء عنها .1
 .ضرورية لكنها غير كفؤة وقابلة للتحسينأو  .2

ومن الهدف السابق يظهر إن األنشطة التي ال تضيف قيمة هـي سـبب وجـود التكـاليف التـي ال تضـيف قيمـة وهـي     
 .التكاليف التي يمكن حذفها دون اإلخالل بنوعية المنتج وكفاءة األداء

 تقنية الموازنة على أساس األنشطة . 3
ية هو تزايـد االهتمـام بالتكـاليف غيـر المباشـرة نتاجالتصنيع الحديثة ودخول األتمتة في العمليات اإل إن من نتائج بيئة  

 إلــى، ونتيجــة لالنتقــادات التــي وجهــت  نتــاجمجمــوع تكــاليف اإل إلــىوعلــى وجــه الخصــوص الجــزء الثابــت منهــا بالنســبة 
والتي يمكن تنفيذها عنـدما .  ABBأساس األنشطة الموازنات التخطيطية التقليدية ظهر مفهوم جديد هو الموازنة على 

بأنهــا نظــام تكلفــة علــى  ABB، حيــث توصــف تقنيــة  ABCوذلــك باســتخدام معلومــات  ABCتطبــق المنظمــة تقنيــة 
أســاس األنشــطة معكــوس حيــث يكــون هــدف إعــداد الموازنــة علــى أســاس األنشــطة هــو التحويــل بتجهيــز المــوارد فقــط 

 )33()2006أغا ، . ( م المبيعات الموجودة في الموازنةوحج نتاجالمطلوبة لتلبية اإل

أســلوب إلعــداد الموازنــة يســتخدم هــرم كلفــة النشــاط لوضــع موازنــة المــدخالت الماديــة  بأنهــا ABBفقــد عرفــت تقنيــة   
إلعـــداد الموازنـــات حيـــث تكـــون ) المـــدخالت/ المخرجـــات (والتكـــاليف كدالـــة للنشـــاط المخطـــط وتكـــون متشـــابهة لطريقـــة 

وعرفــت  (Morse et al, 2003))19(. المــدخالت الماديــة والتكــاليف موضــوعة فــي الموازنــة كدالــة للنشــاط المخطــط 
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ABB ــــى تكــــاليف األنشــــطة الضــــرورية إل ــــاجكــــذلك بأنهــــا أســــلوب يركــــز عل         وبيــــع المنتجــــات والخــــدمات نت

(Horngren et al,2002)(34)  . 
الطويـل  إلـىالمتوسـط  جـلالتكـاليف الثابتـة كمتغيـرة فـي األ إلـىفالموازنة على أساس األنشطة تجعل المدراء ينظـرون   

ن المــدراء كــانوا قــد التزمــوا بتجهيــز المــوارد مســبقًا وســوف ال يغيــرون أل) التكلفــة الملتــزم بهــا(لح م مصــطحيــث يســتخد
 . )33() 2006أغا  ( القصير  جلالقصير بسبب تذبذبات األ جلتجهيزهم في األ

 )29((Drury 2000): فتكون كما يلي ABBأما خطوات تنفيذ 

 .تقدير اإلنتاج وحجم المبيعات .1
 .على أنشطة المنظمةتقدير الطلب  .2
 .تحديد الموارد المطلوبة إلنجاز أنشطة المنظمة .3
 .تقدير الكمية المطلوبة لكل مورد والتي يجب تجهيزها لتلبية الطلب .4
 .اتخاذ إجراءات لتسوية طاقة المورد لتنسجم مع العرض .5

األنشـطة وكــذلك تسـاعد فــي  فإنهـا تســاعد المنظمـة فــي التعـرف علــى التغييـرات فــي ABBأمـا بالنســبة لفوائـد تقنيــة     
االرتقــاء بعمليــة إعــداد الموازنــة وتــوفير معلومــات أكثــر دقــة بمــا يســاعد إجــراء المقارنــة المرجعيــة وأخيــرًا تســاعد تقنيــة 

ABB  33()2006أغا  ( على استبعاد األنشطة التي ال تضيف قيمة دون أضعاف فاعلية األنشطة األخرى( . 

 :المجمـوعــة الثـالـثــة 
 ن هذه المجموعة ثالث تقنياتتتضم

 Target Cost (T.C)                    تقنية التكلفة المستهدفة  .1
 Value Engineering (V.E)                         تقنية هندسة القيمة .2
 kaizen                       تقنية التحسين المستمر .3

 :واآلتي توضيح لكل تقنية من تقنيات هذه المجموعة

 تقنية التكلفة المستهدفة .1
إن مــن خصــائص بيئــة التصــنيع الحديثــة هــي المنافســة الشــديدة والتقــدم التقنــي الكبيــر فــي الصــناعة وقصــر عمــر    

 إلـىالمنتجات وتعددها وتعدد حاجات الزبائن، األمر الذي يدفع بالمنظمات العاملة ضـمن تلـك المتغيـرات والتـي تسـعى 
حـداث المحيطـة بهـا، سعريه تتماشى وتلك التطورات واأل ن تتبنى سياساتالستمرار في ألنمو والتوازن ومن ثم اتحقيق ا

ولعل التسعير على أساس السوق يعتبر أكثر المداخل حداثة ألنه يقوم أصًال على أساس أبحاث السوق لتحديـد السـعر 
المدخل يسـمى المنظمة وهذا  ومن ثم تحديد التكلفة في ضوء ذلك السعر بعد تحديدها هامش ربح معين ترغب بتحقيقه

 ).التكلفة المستهدفة(
التكلفــة الموجهــة  إدارةإحــدى تقنيــات ,التكلفــة فقــد عرفــت بأنهــا إدارةأحــد أهــم تقنيــات  T.Cفتقنيــة التكلفــة المســتهدفة     

يـة نتاجيـة واإللتعزيـز الربح -المرحلـة المبكـرة مـن دورة حيـاة المنـتج–نحو السوق إذ يتم استعمالها في بداية حياة المنـتج 
التكلفــة فــي ظــل البيئــة  إدارةإحــدى أدوات  بأنهــا T.Cوكــذلك عرفــت تقنيــة  )35() 2007الــذهبي والغبــان (بشــكل عــام  

           جانـب اإلبـداع  إلـى" السـعر والنوعيـة والكلفـة"التنافسـية ألنهـا تسـتهدف ثالثـة عناصـر تنافسـية رئيسـية هـي 

 )25()2000السبوع (

ف الســابقة يالحــظ أن تحديــد التكــاليف المســتهدفة يعتبــر برنامجــًا كــامًال لتخفــيض التكلفــة يبــدأ قبــل إعــداد يمــن التعــار   
المخططـات األولـى للمنـتج وعلـى طـول دورة حيـاة المنـتج أخــذا بنظـر االعتبـار جـودة تلـك المنتجـات والثقـة فيهـا وصــوًال 

هـي  T.Cن ينهـا مـن البقـاء فـي السـوق، بـذلك فـإظمـة وتمكتلبية حاجات ورغبـات الزبـائن لتحقيـق ميـزة تنافسـية للمن إلى
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التعــرف علــى مبــررات اعتمــاد هــذه  إلــىالــربح وهــو مــا يقودنــا  إدارةالتكلفــة وتخفيضــها ومــن ثــم  إلدارة اســتراتيجيةتقنيــة 
 .التقنية 

  )35()2007الذهبي والغبان : (عتماد تقنية التكلفة المستهدفة بما يلين تحديد مبررات إبذلك يمك
)36((Garrison 2000)  

نمو واشتداد المنافسة العالمية للعديد مـن الصـناعات، إذ تتمثـل هـذه التقنيـة بمجموعـة مـن األسـاليب واألدوات  .1
المستخدمة لتوجيه أهداف إدارة التكلفة واألنشطة في التصميم والتخطيط لإلنتـاج لتقـديم أسـاس للرقابـة الفعالـة 

 .بما يضمن تحقيق الربح المستهدف
 .التطورات التقنية والتغيرات المستمرة في السوق فرضت على المنظمات تبني استراتيجيات تنافسية .2
 .بعاد األساسية لهذه التقنيةلزبون وتلبية ما يحقق رضاه من األالتوجه نحو ا .3
لـــيس للمنظمـــات اإلمكانيـــة للســـيطرة والـــتحكم فـــي األســـعار الحقيقيـــة وٕاذا المنظمـــة تجاهلـــت ذلـــك فســـتتعرض  .4

 .ر ولذلك يؤخذ سعر السوق بنظر االعتبار عند تحديد التكلفة المستهدفةللخط
معظم التكاليف تحدد في مرحلة التصميم ومتى تم اعتمـاد هـذا المنـتج وٕادخالـه لإلنتـاج يصـبح لـيس باإلمكـان  .5

 .تخفيض هذه التكاليف، لذلك تدخل هذه التقنية في مرحلة التصميم والبحث والتطوير
دي المحاســبي فــي التســعير والــذي يعتمــد التكلفــة األســاس فــي التســعير دون اللجــوء إلــى قصــور المــدخل التقليــ .6

تحليل التكلفة باعتماد أسلوب تحليل القيمة وتحليل األنشطة وهو مـا يجعـل التعـرف علـى خطـوات تنفيـذ تقنيـة 
 .التكلفة المستهدفة أمر ضروري
 :خطوات تنفيذ تقنية التكلفة المستهدفة 

 . )35()2007الذهبي والغبان (،  (Drury 2000))29( : بعدة خطوات كما يلي T.Cنية يمكن تنفيذ تق   
 .تحديد السعر المستهدف .1
 .تحديد الربح المستهدف .2
 .تحديد التكلفة المستهدفة .3
 .استخدام هندسة القيمة لتحديد طرق تخفيض تكلفة المنتج .4
 .التشغيليةاستخدام التحسين المستمر في التكاليف ورقابة العمليات  .5
ــالتخفيض  .6 التخفــيض المســتهدف للتكلفــة حيــث يتمثــل الفــرق بــين التكلفــة المبدئيــة للمنــتج والتكلفــة المســتهدفة ب

ن يكـون ذلـك ومن ثم ميزتهـا التنافسـية علـى شـرط أتحقيقه لتدعيم ربحيتها  إلىالمنشود والذي تسعى المنظمة 
اختـراق المعـايير وتحـديها بهـدف تخفـيض تكلفـة  حيث يقصد به مجموعة الفعاليات التي تنصـب علـى(حقيقيًا 

والذي يقصد به الفعاليات التي تنصب (تميزًا عن التخفيض الوهمي للتكلفة ) المنتج الكلية بكل السبل المتاحة
علــى تعظــيم األربــاح بهــدف تخفــيض تكلفــة المنــتج دون المســاس بالتكلفــة اإلجماليــة وذلــك عــن طريــق زيــادة 

ومـن  )37()1999السـامرائي ) (البيع والذي ال يمكن التحكم به في ظل التنـافس الحـادالمبيعات أو زيادة سعر 
أجـل تحقيـق التخفـيض الحقيقـي للتكلفـة تـدخل تقنيـة هندســة القيمـة عـن طريـق اسـتخدامها لمـا يسـمى بالتحليــل 

 .الوظائفي

 تقنية هندسة القيمة.  2
ــا   ر عــدم تطــابق الفــرق بــين ســعر الســوق والــربح المســتهدف عنــد تطبيــق تقنيــة التكلفــة المســتهدفة يؤخــذ بنظــر االعتب
ه إنتاجـأي تكـون تكلفـة (ه نتاجـلمنتج معين مع ما يتطلبه هـذا المنـتج مـن تكلفـة مبدئيـة إل) والمتمثل بالتكلفة المستهدفة(
 .لتحديد طرق تخفيض التكلفة V. Eلذلك تدخل تقنية هندسة القيمة ) كبر من تكلفته المستهدفةأ
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 وقـد عرفـت تقنيـة هندسـة القيمـة،. فةن القول إن تقنية هندسة القيمة جـاءت كاسـتجابة لتقنيـة التكلفـة المسـتهدفباإلمكا   
بأنها نشاط تصميم المنتج من زوايا مختلفة بـأدنى تكلفـة ممكنـة وذلـك مـن خـالل إعـادة النظـر فـي الوظـائف أو المنـافع 

التقــويم المــنظم لجميــع جوانــب وأنشـــطة  بأنهــا V.Eوكــذلك عرفــت تقنيـــة  )27()2001باســيلي  . (التــي يحتاجهــا الزبــون
والتســويق والتوزيــع وخدمــة الزبــائن بهــدف تخفــيض التكــاليف مــع  نتــاجالبحــث والتطــوير وتصــميم المنتجــات وعمليــات اإل

 )32((Horngren  2003). تلبية احتياجات الزبائن

التكلفــة  إلــىيقــه تســتطيع المنظمــة تخفــيض التكلفــة المبدئيــة بأنهــا األســلوب الــذي عــن طر  V.Eوهنــاك مــن عــرف تقنيــة 
المستهدفة ألن كل عنصر من المنتج يدخل لتحديد كيف يمكن تخفيض التكلفة مـع المحافظـة علـى جـودة وأداء المنـتج 

(Hilton 1997 ))38( . 
 )25()2000السبوع  : (ها في التكلفة المستهدفة من خاللأهدافوتحقق هندسة القيمة 

د تصــاميم المنــتج المحســنة والتـي تخفــض كلــف الصــنع وكلــف األجـزاء مــع عــدم التضــحية بالوظائفيــة أو تحديـ .1
 .بواسطة المنتجات الجديدة

 .الغاء الوظائف غير الضرورية التي تزيد من كلف المنتج .2
ودراسـة فهندسة القيمة تعتمد علـى التحليـل الوظـائفي لتحديـد الوظـائف الرئيسـية والخصـائص المفضـلة للمنـتج 

مكوناتــه ومــن ثــم تقيــيم البــدائل بمــا فيهــا تعــديل المنــتج او اســتحداث منتجــات بديلــة، إذ تقــارن كلــف هــذه البــدائل مــع مــا 
أما مراحل تطبيق هندسة القيمة فيتم تطبيقها بواسطة فريق وظيفي . يكون المستهلك مستعدًا لدفعه مقابل هذه المنتجات

  )39()2005 ضرخ: (من خالل اتباع المراحل التالية 
تحليــل الخصــائص الوظيفيــة وفــي هــذه المرحلــة يمكــن تجميــع الخصــائص التــي يرغــب فيهــا : المرحلــة األولــى  .1

 .المستهلك ومن ثم ترتيبها حسب أهميتها وتكلفة تنفيذها
التفكير البناء هي مرحلة فحص العناصـر والخصـائص التـي حصـلت علـى مؤشـر مـنخفض : المرحلة الثانية  .2

إن أمكن بهدف تخفيض التكلفة من خـالل الـتخلص مـن بعـض العيـوب المكلفـة التـي يحتويهـا  والتخلص منها
 .المنتج

التحليــل وهــي مرحلــة فحـص كافــة البــدائل والحلــول المتاحــة لتخفـيض التكلفــة ومــن ثــم اختيــار : المرحلـة الثالثــة .3
 .أفضلها إلحداث عملية التخفيض

مناهج مخططة لتخفيض التكلفة ، بعد االنتهاء من المرحلة الثالثـة يتعـين  إلىتحويل البدائل : المرحلة الرابعة .4
اختيــار أفضــل هــذه البــدائل ووضــعها فــي شــكل خطــة أو مــنهج مخطــط محــدد وذلــك تمهيــدًا إلعــداد برنــامج 

 .التخفيض وخطوات التنفيذ الالزمة مقرونًا بالبرنامج الزمني لجدولة التخفيض
لتكلفة المستهدفة هي عملية متكررة ومستمرة لحين إيجاد فريق التصميم المنتج المناسـب نه لما كانت افيمكن القول أ   

ـــذلك المنـــتجا(مـــع الكلـــف المخططـــة  ن تقنيـــة هندســـة القيمـــة تـــدخل هنـــا إلحـــداث تغييـــرات فـــي فـــإ) لتكلفـــة المســـتهدفة ل
التكلفــة  إلــىتكــاليف وصــوًال تحســين قيمــة المنــتج وتخفــيض ال إلــىمواصــفات المــواد أو تعــديالت فــي المنتــوج بمــا يــؤدي 

ن العتمـــاد علـــى التكلفـــة المســـتهدفة فـــإالمســـتهدفة وحالمـــا يـــتم إقـــرار المنـــتج عـــن طريـــق هندســـة القيمـــة والبـــدء بتنفيـــذه با
 .Kaizenتقنية التحسين المستمر الـ  إلىاالهتمام يتحول 

 تقنية التحسين المستمر.  3  
حــد التقنيــات الحديثــة والمهمــة التــي تقــوم علــى وهــو أ Kaizenح  يطلــق علــى التحســين المســتمر فــي اليابــان مصــطل   

وتــنعكس هــذه التحســينات فــي خفــض الكلــف وتحســين  نتــاجأســاس إدخــال التحســينات بصــورة تدريجيــة ومتتاليــة علــى اإل
 .جودة المنتج
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السعي الدؤوب نحو تطوير األداء وتحسين الجودة بهدف تعظيم المنفعـة  ه،بذلك يمكن تعريف التحسين المستمر بأن   
ن التحســين مكــن دون المســاس بــالجودة ، بــذلك فــإأدنــى حــد م إلــىالتــي يحصــل عليهــا المســتهلك وتخفــيض التكــاليف 

 القصـير الـذي يتفـق وقصـر دورة جـلتخفـيض التكـاليف ولـيس رقابتهـا بهـدف خفضـها وذلـك فـي األ إلىالمستمر يهدف 
تلبية رغبات المسـتهلكين وٕارضـاء طمـوحهم وتحقيـق ميـزة تنافسـية للمنظمـة وبالتـالي زيـادة حصـتها  أجلحياة المنتج من 

 )27()2001باسيلي  ( السوقية

تحسين تدريجي من خالل أنشـطة التحسـين الصـغيرة بـدًال مـن األنشـطة ,  وكذلك عرفت تقنية التحسين المستمر بأنها  
قـع مسـؤولية تنفيـذه كبير في التقنيات، والتحسـين هـدف تتحسينات من خالل االبتكار أو االستثمار الالكبيرة، وتتم تلك ال

 . )40((Hilton 1999)التنفيذية ولجميع األنشطة  اإلدارةالعليا و  اإلدارةعلى 
م علــى ها ألنــه يقــو أهــدافتحقيــق  أجــلتقنيــة التحســين المســتمر مــن  أهميــةممــا ســبق يتضــح أن المنظمــات ســلمت ب     

أساس نشاط ال يتوقف في البحث عن وسائل تخفيض التكاليف والحد من الفاقـد وتحسـين الجـودة ورفـع كفـاءة األنشـطة 
 . )23()2000الجمال . (التي تنتج القيمة من وجهة نظر المستهلك

  )41()2004الكسب : (ليأما المبادئ التي يقوم عليها التحسين المستمر فهي كما ي
 .ن المنظمة قائمة فهو من متطلبات وجودهاأللتحسين نهاية فهو مستمر طالما  ليس .1
 .التحسين المستمر عملية شاملة .2
 .جهود جميع من يعمل في المنظمة إلىتحتاج عمليات التحسين  .3
 .ال يعني عدم وجود أخطاء عدم وجود حاجة للتحسين .4
 .المشاركة والعمل الجماعي ألن التحسين مسؤولية جماعية .5
 .غالل الوقت للتمييز عن المنافساست .6
 .التحسين المستمر مبني على الوسائل التكنولوجية المتوفرة .7

اإلتقــان الكامــل مــن خــالل اســتمرار  التحســين فــي العمليــات  إلــىأمــا هــدف تقنيــة التحســين المســتمر فهــو الوصــول    
هـو تحقيـق ميـزة و ال ق هـدف اسـتراتيجي أن بتحقيقه يتحقـهذا الهدف أل إلىية والذي يحتاج جهود كبيرة للوصول نتاجاإل

 . تنافسية من خالل خفض الكلف وتحسين الجودة وٕارضاء الزبون
  )41()2004الكسب  : (متحرك من خالل  فن هدف التحسين المستمر هدبذلك فإ
 .حتياجات الزبائن هي هدف متحرك من خالل تحسين المواصفات باستمرار حسب احتياجات الزبائنتلبية ا .1
هـدف متحـرك مـن خـالل اعتمـاد سياسـة  الكلف باستمرار للمحافظة على ميزتها التنافسية وهـو أيضـاً تخفيض  .2

 .خالي من العيوب والتالف إنتاج

 المجمـوعــة الرابعــة 
 تضم ثالثة تقنيات

 Bench Marking (BENG)                      تقنية المقارنة المرجعية    .1
 Theory of constraints (TOC)                          تقنية نظرية القيود     .2
 Balance scorecard (BSC(           تقنية بطاقة األداء المتوازنة                      .3

 :واآلتي توضيح لكل تقنية من تقنيات هذه المجموعة

 تقنية المقارنة المرجعية.  1   
ن تخلق حالة من التفاعل بين المنظمات أوجبت على المنظمة أ اجهإن التغيرات في البيئة وخاصة التحديات التي تو   

ن تشـخص نقـاط القـوة والضـعف فـي بـاآلخر، حيـث أصـبح علـى المنظمـات أ البيئة والمنظمة حيث يؤثر ويتأثر أحـدهما
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وهـذا مـا أدخـل المحاسـبة فـي عمليـات تطـوير مسـتمر واسـتجابة لكافـة . هاأهدافنشاطها لمعرفة مدى نجاحها في تحقيق 
جانب معايير األداء الداخليـة وتتمثـل تلـك  إلىمتغيرات البيئة الخارجية وذلك عن طريق استحداث معايير أداء خارجية 

المعايير المستخدمة نظرة خارجية تتركز على التحدي والتطوير المسـتمر فـي السـوق التنافسـي وهـو مـا يسـمى بالمقارنـة 
 .المرجعية

المحـددة تتناسـب مـع احتياجـات  هـدافمكـن المنظمـة مـن تحديـد مـا إذا كانـت األوالتي عرفـت بأنهـا األسـلوب الـذي ي   
العــام الماضــي ونعتبــر ذلــك  أهــدافتزيــد بنســبة معينــة عــن  اً أهــدافن نحــدد تــي تتــأثر بالمنافســين إذ ال يكفــي أالســوق ال

ية مستمرة لقيـاس وحـدة المنـتج وعرفت المقارنة المرجعية أيضًا بأنها عمل )42()2000التكريتي . (مؤشرًا للتقدم والتحسين
أو الخدمة أو األنشطة عند أفضل مستوى مـن مسـتويات األداء ، سـواء كانـت تلـك المسـتويات موجـودة داخـل أو خـارج 

 .)27()2001باسلي . (االسترشاد بها أجلالمنظمة من 
، هــذا بالنســبة للمقارنـــة لــذا  فــإن المقارنــة المرجعيـــة تقــوم علــى أســاس إيجـــاد مســتويات أداء أفضــل داخــل المنظمـــة   

الداخلية، او مسـتويات مقارنـة خارجيـة مـع منظمـات منافسـة أو عاملـة ضـمن نفـس القطـاع والتـي عنهـا يتحقـق االنفتـاح 
 . تجارب ونجاحات اآلخرين إلى
العمـل  أجـليصبح باإلمكان القول إن هدف المقارنة المرجعية هو تحديد نواحي القصور بالمقارنـة مـع اآلخـرين مـن    

ن المقارنـة وأ. قهـا تتناسـب مـع احتياجـات السـوقالمـراد تحقي هـدافاألاستكمال النقص وهو وسـيلة للتحقـق مـن أن على 
 )42()2000التكريتي (ثالثة أنواع  إلىالمرجعية تساعد المنظمات على قيادة استراتيجيتها بشكل منظم وتقسم 

 المقارنة المرجعية لألداء  .1
 ملياتالمقارنة المرجعية للع .2

 االستراتيجيةالمقارنة المرجعية  .3
اإلداريـة مـن األداء ينـدرج ضـمن مفـاهيم الكلفـة إن دور المحاسبة يأتي بشكل فاعل مع النوع األول ألن قياس وتقيـيم   

 . خالل الموازنات والكلف المعيارية وتحليلها

 تقنية نظرية القيود .2
جانـب المنافســة المتزايـدة بــدأت المنظمـات الصــناعية  إلــىفـي ظـل الطلــب المتزايـد علــى منتجـات ذات جــودة عاليـة     

ية وكيفية استخدام بعض الموارد التي تتسـم بالنـدرة  بوصـفها تتمثـل محـددات علـى تلـك نتاجباالهتمام ودراسة الطاقة اإل
بلــة كــل الطلــب علــى منتجاتهــا فــي الســوق، لــذلك ظهــرت الحاجــة المنظمــات والتــي بســببها لــم تــتمكن المنظمــات مــن مقا

الستخدام أساليب تقرر كيفية استخدام هذه الموارد على نحو أمثل فظهر نظام تخطـيط االحتياجـات مـن المـوارد وكـذلك 
ين ُعـرف بتقنيـة في الوقت المحدد ومن ثم طور نظامًا جديدًا يجمع بين مزايا النظامين او التقنيتين السابقت نتاجتقنية اإل

نظرية القيود  إلىالمتزامن وصوًال  نتاجما يسمى باإل إلىاألمثل الذي حقق استخدامه نجاحًا كبيرًا ومن ثم طور  نتاجاإل
تهـتم بمعالجـة االختناقـات التنظيميـة  إدارةمدخل إداري يتجه نحو تعظيم الربح طويل األمد من خـالل  التي عرفت بأنها
عمليـة مسـتمرة لتحديـد قيـود النظـام وٕازالتهـا , وكـذلك عرفـت نظريـة القيـود بأنهـا )40((Hilton 1999). أو الموارد النـادرة

لضمان االستغالل األمثل للموارد وزيادة المخرجات للمنتجات التامة بأكبر حجم ممكـن لضـمان زيـادة الربحيـة للمنظمـة 
  )43()2006الطرية  .( 
  )43()2006الطرية  : (حديدها كما يليأما مبادئ تطبيق نظرية القيود فيمكن ت  

 .ن مستوى المخرجات المتحققة على مستوى الموارد غير المقيدة يتحدد بمستوى موارد النظام المقيدةإ .1
 .ن منفعة وفاعلية الموارد ليستا مترادفتينإ .2
 . المقيدةن هامش الوقت المتحقق على مستوى الموارد المتحققة يساوي الزيادة في معدل مخرجات الموارد إ .3
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 .تاماً  ن هامش الوقت المتحقق على مستوى الموارد غير المقيدة يعتبر وهماً إ .4
 .نتاجن ال تساوي دفعة اإلن دفعة االنتقال ربما أو يجب أإ .5
 .ن تكون متغيرةيجب أ نتاجن دفعة اإلإ .6
 .التركيز على التدفق المتزامن بدل التركيز على توازن الطاقات .7

أنه ذلك العامل الذي يجعل من تحقيق المخرجات أمـرًا أكثـر صـعوبة ممـا سـوف تكـون عليـه ب أما مفهوم القيد فيعرف  
تحقيــق مســتوى عــالي مــن النوعيــة مــن  إلــىوالقيــود ربمــا تأخــذ عــدة أشــكال مثــل نقــص مهــارات العــاملين أو الحاجــة . 

 .)25()2000السبوع (المنتجات 
يـــة فقـــد تكـــون نـــدرة المـــوارد أو العمـــال نتاجبالعمليـــة اإل بـــذلك يتضـــح أن القيـــود يـــتم تخطيطهـــا ووضـــعها قبـــل البـــدء   

مــا ا أو بعــدها، أثناءهــيــة أو أنتاجالمــاهرين لــيس لهــا موقــع محــدد لظهورهــا أو حــدوثها فقــد تكــون قبــل البــدء بالعمليــة اإل
ن يتحــول أيــة وقــد يكــون غيــر مخطــط لــه، إال أنــه يمكــن نتاجثنــاء أداء العمليــة اإلاالختنــاق فيحــدث أثنــاء التشــغيل أي أ

قيود مادية وسياسية ونموذجيـة أو  إلىن تقسم مصطلحين كمترادفين والقيود يمكن أاختناق لذلك قد يستعمل ال إلىالقيد 
 .قيود داخلية وخارجية

 تقنية بطاقة األداء المتوازنة .3
 االسـتراتيجيةن الرؤيـا أت تركـز علـى النتـائج الماليـة إال في ظل المفهوم التقليـدي للقيـاس المحاسـبي كانـت المنظمـا    

جانب المقـاييس الماليـة، خاصـة بعـد تحـول  إلىأضافت بعدًا جديدًا في قياس األداء تمثل باستخدام مقاييس غير مالية 
اتجاه اهتمام المنظمـات نحـو احتياجـات الزبـائن مـن حيـث الكلفـة والنوعيـة بـذلك فـان تلـك الرؤيـا اسـتحدثت تقنيـة جديـدة 

  (BSC)نية بطاقة األداء المتوازنة لقياس األداء سميت بتق
بأنها مجموعة من المقاييس المالية وغيـر الماليـة المتعلقـة بعوامـل النجـاح الحرجـة  لخلـق :  BSCفقد عرفت تقنية     

نهـا تركـز علـى توجـه المنظمـة نحـو بـالفرص الحاليـة والمسـتقبلية كمـا أقيمة للمنظمة من خالل تكامل مكوناتها المتمثلة 
وكــذلك عرفــت بأنهــا قيــاس كفــاءة , )44()2008البرزنجــي  . (فــي مقــاييس األداء فــي ظــل بيئــة التصــنيع الحديثــةاإلبــداع 

لـــك األطــراف ذات المصـــالح المنظمــة وقــدرتها علـــى األداء بالشــكل الجيـــد الــذي يحقــق مصـــالح واهتمامــات ت إدارةأداء 
وعــة مـن مقــاييس األداء التـي تــوفر نظـرة شــاملة بأنهـا مجم BSCأيضــًا عرفـت تقنيــة ، و  )27()2001باسـيلي ( المشـتركة

المسـاهمين ورضـا الزبـون، فهـي أسـلوب يتضـمن مجموعـة مـن المقــاييس  أهـدافعـن المنظمـة مـن خـالل التعـرف علـى 
المنظمـة عـن طريـق  اسـتراتيجيةإعطـاء المـدراء التقـويم الشـامل ألداء المنظمـة وترابطهـا ب أجـلالمالية وغيـر الماليـة مـن 

 .)17()2006كندوري  ( )المالية، الزبون، العمليات الداخلية، التعلم والنمو(أربعة مناظير أساسية هي  

 الفرضيات واختبار البيانات تحليل
 المالئمة اإلحصائية األساليب من العديد استخدام تم فقد تجميعها، تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق    

 :خمسة أقسام وهي إلىاالستبيان الذي تم تقسيمة  خالل من جمعت التي البيانات لتحليل

 .فقرات 4من ويتكون االستبانة بتعبئة يقوم الذي الشخص عن المعلومات .1
 .فقرات 3 من ويتكون,  بالشركة متعلقة معلومات .2
 .فقرة 68الصناعية ويتكون من  الشركات في التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة يتناول تطبيق .3

 .فقرة 15ويتكون من  يتناول مجاالت استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة .4

التقنيات الحديثة   استخدام عند الفلسطينية الصناعية الشركات تواجه التي يتناول الصعوبات والمعوقات .5

 .فقرة 15ويتكون من  إلدارة التكلفة
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 ليكرت مقياس حسب اآللي، الحاسب إلى البيانات وٕادخال ترميز فقد تم )spss( اإلحصائي البرنامج وباستخدام
 مقياس فترة طول ولتحديد  )بشدة موافق 5 ، موافق 4 ، محايد 3 ، موافق غير 2 ، بشدة موافق غير 1( الخماسي

 على تقسيمه ثم ،)4=1-5( المدى حساب تم الدراسة، محاور في المستخدم) والعليا الدنيا الحدود(  الخماسي ليكرت
 اقل إلى القيمة هذه إضافة تم ذلك بعد ،) 0.08=4/5( أي الفترة طول على للحصول الخمسة المقياس فترات عدد
 .للفترات األعلى الحد لتحديد وذلك) الصحيح الواحد وهي(  المقياس في قيمة

          :اآلتية اإلحصائية األساليب على وتم االعتماد 
 ،الوظيفي، المؤهل العلمي المركز :استخدمت للمعلومات الشخصية لعينة الدراسة  وهي حيث التكرارات .1

رأس : عينة الدراسة وهيوتم استخدام التكرارات أيضًا لمعلومات الشركات  التخصص العلمي وسنوات الخبرة،
 .شركة كل في وعمرها مال الشركة،

 من الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات حساب خالل من التشتت ومقاييس المركزية النزعة مقاييس .2
 .فرضية بكل األسئلة الخاصة ولجميع حدة على سؤال بكل الخاصة الحسابات متوسط معرفة أجل

 .الدراسة فرضيات الختبار (T-test )اختبار .3
 البيانات اتباع مدى الختبار) One Sample Kolmogorov – Smirnov Test (الطبيعي  التوزيع اختبار .4

 .الطبيعي للتوزيع
 .القياس أداة ثبات مدى لقياس (Cronbach Alpha) الثبات اختبار .5

 كرونباخ آلفا اختبار
 مقياس لثبات الكلية الدرجة على للتعرف الفا كرونباخ اختبار استخدام إلى الباحث لجأ الدراسة مقياس ثبات من للتأكد

حصائية في مثل قيمة مرتفعة من الناحية اإل وهي) 0.823(ككل  لالستبانة الفا كرونباخ معامل  بلغ وقد الدراسة،
جابة على اسئلة الدراسة نة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلستباجعل الباحث على ثقة تامة بصحة اإلت, هذه الدراسات

 :وهذا ما يوضحه الجدول التالي. واختبار فرضياتها
 الستبانة الدراسة) اختبار كرونباخ الفا(معامالت  :1جدول 

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجاالت الرقم
 JIT 4 0.725 ) (اإلنتاج في الوقت المحدد 1
 BFC 4 0.821)(تقنية الومضة المرتدة  2
 TQM 6 0.882)(إدارة الجودة الشاملة  3
 ABC 5 0.894)(التكلفة على أساس النشاط  4
 ABM 6 0.815)( اإلدارة على أساس النشاط 5
 ABB 5 0.709)(الموازنة على أساس النشاط  6
 T.C 6 0.879)( التكلفة المستهدفة 7
 V.E 6 0.855) ( هندسة القيمة 8
 Kaizen 8 0.838 التحسين المستمر   9
 BENG 7 0.924)(المقارنة المرجعية   10
 4 0.730 (TOC) نظرية القيود 11
 BSC 7 0.821)( بطاقة األداء المتوازنة 12
 0.762 15 مجاالت استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة 13
عند تطبيق التقنيات الحديثة تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية   الصعوبات التي 14

 إلدارة التكلفة
15 0.733 

 0.823 98 االستبانة ككل 
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 :الطبيعي التوزيع اختبار
 حيث الطبيعي للتوزيع البيانات اتباع مدى من للتحقق (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار تم استخدام

 .الطبيعي للتوزيع البيانات اتباع على يدل مما فرضية لكل 0.05 من أكبر sig قيمة  بلغت
 )Sample Kolmogorov-Smirnov-1 ( اختبار التوزيع الطبيعي :2 جدول

مستوى قيمة  Zقيمة  عدد الفقرات عنوان المحور الرقم
 الداللة

 0.832 0.624 68 تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في الشركات الصناعية  1
 0.191 1.083 15 مجاالت استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة 2
الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية  3

 التكلفةعند استخدام  التقنيات الحديثة إلدارة 
15 0.713 0.689 

 0.316 0.959 98 المجموع 
 

 الدراسة عينة
 :وصف عينة الدراسة وفق الخصائص الشخصية

 المعلومات الشخصية .1
 المركز الوظيفي .أ 
 .الوظيفي المركز حسب الدراسة عينة أفراد توزيع) 3(  رقم الجدول يبين

 الدراسة عينة ألفراد الوظيفي المركز :3 جدول

 النسبة العدد الوظيفي المركز
 0 0 عام مدير

 20.59 7 مدير إنتاج
 35.29 12 مالي مدير
 44.12 15 المحاسبة قسم رئيس

 100 34 المجموع
 مالي مديريليه % 44.12رئيس قسم المحاسبة بنسبة  هم الدراسة عينة من نسبة أكبر أن أعاله الجدول من نالحظ
 في العالقة ذوي من هم الدراسة عينة أن يعني مما% 20.59 نسبته بلغت حيث مدير إنتاجثم % 35.29 بنسبة

 .التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةاستخدام 
 .المؤهل العلمي حسب الدراسة عينة أفراد توزيع)  4(  رقم الجدول يبين :العلمي المؤهل. ب

 

 عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي :4جدول رقم 

 النسبة التكرار المؤهل العلمي
 73.53 25 بكالوريوس

 11.77 4 عالي دبلوم
 8.82 3 ماجستير

 5.88 2 اخرى
 100 34 المجموع
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 ة هم من حملة درجة البكالوريوس،من أفراد عينة الدراس% 73.53أن ما نسبته ) 4(يتضح من الجدول السابق رقم  
 درجة حملة من% 8.82وما نسبته  الدبلوم العالي، حملة من هم الدراسة عينة أفراد من% 11.77 نسبته ما

 بمفهوم المتعلقة االستبانة أسئلة تفهم على القدرة و جيدة أكاديمية بأهلية يتمتعون أن أفراد العينة يعني وهذا الماجستير
 .التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة

 .التخصص العلمي حسب الدراسة عينة أفراد توزيع)  5(  رقم الجدول يبين :العلمي التخصص. ج
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلمي :5جدول 

 النسبة التكرار التخصص
 67.65 23 محاسبة

 20.58 7 إدارة
 0 0 اقتصاد
 11.77 4 اخرى

 100 34 المجموع
 

 تخصص ذوي من هم االستبانة أسئلة على المجيبين األفراد من% 67.65 نسبته ما أن) 5( رقم جدول يبين
 اإلدارية والقرارات التكاليف مع التعامل في قدرة األشخاص أكثر وهم اإلدارة تخصص% 20.58وما نسبته  المحاسبة،

 أسئلة فهم في ستبانةاإل على المجيبين األفراد بها يتمتع التي القدرة مدى على مؤشر وهذا الشركة مستوى على
 . الدراسة موضوع وفهم ستبانةاإل
 .الدراسة لعينة المتوفرة سنوات الخبرة) 6(  رقم الجدول يبين :الخبرة سنوات عدد.د

 الخبرةسنوات  الدراسة حسب متغير توزيع عينة :6 جدول
 النسبة العدد الخبرة

 5.88 2 سنوات 5 من أقل
 47.06 16 سنوات 10 من أقل إلى 5 من
 32.35 11 سنة 15 من أقل إلى 10 من
 14.71 5 فأكثر سنة 15 من

 100 34 المجموع
أن ما و  سنوات، عشرالخمس سنوات إلى  تتجاوز خبراتهم الدراسة عينة من%47.06أن ما نسبته  الجدول من نالحظ
من %14.71أن ما نسبته و  إلى خمسة عشرة سنة، من عينة الدراسة خبراتهم تتجاوز عشر سنوات%32.35نسبته 

 .الدراسة الكافية لعينة الخبرة أنه تتوافر يعني مما ةسن عشرة عينة الدراسة خبراتهم تتجاوز الخمس
 معلومات خاصة بالشركات عينة الدراسة .2
 .التكرارات ونسبتها لرأس مال الشركات)  7(  رقم الجدول يبين :رأس مال الشركة. أ

 رأس مال الشركات :7 جدول
 النسبة التكرار رأس المال

 8.23 3 الف دوالر امريكي 100أقل من 
 38.23 13 ألف دوالر امريكي 500ألف وأقل من  100أكثر من 

 32.35 11 امريكي دوالر واحد مليون من وأقل ألف 500 من أكثر
 20.59 7 أكثر من مليون دوالر امريكي

 100 34 المجموع
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 ألف 500عن   يقل ال مال برأس تتمتع للدراسة الخاضعة الشركات من% 52.94 نسبته ما أن) 7( رقم جدول يبين
 .التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة وتطبيق تبني في تساعدها بها بأس ال مالية بقدرات تمتعها على يدل وهذا دوالر

 .الصناعة مجال في الشركة يبين عمر ) 8( رقم جدول: عمر الشركة. ب
  الشركة عمر :8 رقم جدول

 النسبة التكرار عمر الشركة
 2.94 1 سنوات 5أقل من 

 38.23 13 10سنوات وأقل من  5من أكثر 
 26.47 9 سنة 15سنوات وأقل من 10أكثر من 
 20.59 7 سنة 20سنة وأقل من  15أكثر من 
 11.77 4 سنة 20أكثر من 
 100 34 المجموع

 
 أسئلة على المجيبين غزة قطاع في العاملة الصناعية الشركات من% 97.06 نسبته ما أن) 8( رقم جدول يبين
 مدى إلى إشارة وهذا سنوات خمس عن تمارسها التي الصناعة مجال في لديهم الخبرة سنوات عدد يقل ال ستبانةاإل

 دارةإلالتقنيات الحديثة  وتطبيق تبني على يساعد مما والتكاليف المنافسةالصناعة و  مجال في الشركات تلك خبرة
 .التكلفة

 الفرضيات واختبار البيانات عرض

 . ال يتم تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في الشركات الصناعية الفلسطينية: األولى الفرضية
   اختبار وتم استخدام  الدراسة محل الفقرات على العينة أفراد إلجابات المعياري واالنحراف الحسابي تم استخراج الوسط

 T-test في  التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةمدى تطبيق  نتائج التحليل )9(  رقم الجدول ، حيث يوضحللعينة الواحدة
 .الشركات الصناعية الفلسطينية
 للفرضية األولى  للعينة الواحدة T-testاختبار بيانات احصائية و  :9 رقم جدول

 اختبار العينة الواحدة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات 

 Tقيمة 
 المحسوبة

T الجدولية ,
حرية درجات 
47 

 مستوى الداللة

 JIT 3.3485 0.66072 4.115 1.684 0.000 ) (اإلنتاج في الوقت المحدد 1
 BFC    2.4829 0.56894 0.712 1.684 0.037)(تقنية الومضة المرتدة  2
 TQM 4.3547 0.82547 4.679 1.684 0.00)(إدارة الجودة الشاملة  3
 ABC   3.6452 0.95083 5.233 1.684 0.000)(التكلفة على أساس النشاط  4
 ABM 2.3922 0.49232 -0.971 1.684 0.505)( اإلدارة على أساس النشاط 5
 ABB 2.0968 0.39622 0.673 1.684 0.332)(الموازنة على أساس النشاط  6
 T.C 2.4893 0.56985 0.517 1.684 0.068)( التكلفة المستهدفة 7
 V.E 2.6324 0.34251 0.742 1.684 0.015) ( هندسة القيمة 8
 Kaizen 2.2326 0.58932 -1.045 1.684 0.058 التحسين المستمر   9

 BENG 2.3226 0.59928 0.922 1.684 0.226)(المقارنة المرجعية   10
 2.3521 0.58425 -1.112 1.684 0.038  (TOC) نظرية القيود 11
 BSC 3.7411 0.76472 3.427 1.684 0.000)( بطاقة األداء المتوازنة 12
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 :أن السابق )9(الجدول من يتضح

أعلى من أداة  وهو) 4.3547(بلغ المتوسط الحسابي) TQM(إدارة الجودة الشاملة الشركات تطبق تقنية  •
 Tأكبر من ) 4.679(المحسوبة Tقيمة  حيث كانتT- testوهذا ما يوضحه اختبار  ) 3(القياس 

 ).1.684(الجدولية 
أعلى من وهو ) 3.7411(حسابيالمتوسط لغ الب)  BSC(تطبق تقنية بطاقة األداء المتوازنة الشركات  •

 Tأكبر من ) 3.427(المحسوبة Tكانت قيمة حيث T- test  هذا ما يوضحه اختبار و ) 3(أداة القياس 
 ).1.684(الجدولية 

أعلى وهو  )3.6452(حسابيالمتوسط لغ الب)  ABC(الشركات تطبق تقنية التكلفة على أساس النشاط  •
أكبر من ) 5.233(المحسوبة Tحيث كانت قيمة T- testوهذا ما يوضحه اختبار ) 3(من أداة القياس 

T  1.684(الجدولية.( 
أعلى من وهو ) 3.3485(حسابيالمتوسط لغ الب)  JIT(  الشركات تطبق تقنية اإلنتاج في الوقت المحدد •

 Tأكبر من ) 4.115(المحسوبة Tحيث كانت قيمة T- testر  وهذا ما يوضحه اختبا) 3(أداة القياس 
 ).1.684(الجدولية 

اإلدارة على أساس النشاط   ,) BFC(تقنية الومضة المرتدة :  لكل من الحسابية المتوسطاتأما  •
)ABM( , الموازنة على أساس النشاط)ABB( , التكلفة المستهدفة)T.C(،  هندسة القيمة)V.E(، 

كانت متوسطاتها  ،) TOC(نظرية القيود و  ،)BENG(المقارنة المرجعية   Kaizen التحسين المستمر
 أقلالمحسوبة Tحيث كانت قيمة T- testوهذا ما يوضحه اختبار  ) 3(من أداة القياس  الحسابية أقل

 تطبيقمما يعني أن الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة ال تقوم ب ).1.684(الجدولية  Tمن 
 .دارة التكلفةإل لتقنيات الحديثةا هذه

أن تقبل الفرضية العدمية إذا كانت القيمة المحسوبة أقل من القيمة  التي تنص على قاعدة القرارل وذلك استناداً   
 .الجدولية Tالمحسوبة أكبر من قيمة  Tالجدولية وترفض الفرضية العدمية إذا كانت قيمة 

 :الفرضية الثانية
 .الصناعية الفلسطينية التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في مجاالت مختلفةال تستخدم الشركات 
 الدراسة، حيث يوضح محل الفقرات على العينة أفراد إلجابات المعياري واالنحراف الحسابي تم استخراج الوسط

 .الفلسطينيةالتقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في الشركات الصناعية  استخدام مجاالت) 11(  رقم الجدول
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 الصناعية الفلسطينية الشركات في التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةاستخدام  مجاالت :11 رقم جدول

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة 
توفير المعلومات التي يحتاجها في  التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةيتم استخدام  1

بكفاءة سواء كانت تلك المعلومات مالية عن الكلف ة شركالمدراء إلدارة ال
 .واإليرادات، ام غير مالية حول اإلنتاجية والنوعية

2.3485 0.66072 

قياس كلفة الموارد المستهلكة في في التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة  استخدام يتم 2
وتحديد ة األساسية وتحديد فاعلية وكفاءة األنشطة القائمة شركانجاز أنشطة ال

ة وتحسين شركوتقويم األنشطة الجديدة والتي بها يمكن تصور استراتيجية ال
 .أدائها مستقبلياً 

2.4829 0.56894 

تحقيق الربحية في المدى  يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في 3
  .القصير والمحافظة على الموقع التنافسي في المدى الطويل

2.3547 0.52547 

إظهار تكلفة المنتجات بصورة  يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في 4
 .دقيقة ورقابتها وقياس األداء

2.6452 0.65083 

تصميم نظام فعال إلدارة الكلفة  يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في 5
 .وهياكل الكلفة المحددة فيها شركةلكي يطابق البيئة الداخلية لل

2.3922 0.49232 

 0.39622 2.0968 .يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في تحديد أولويات استهالك الموارد 6
االستجابة لمتطلبات الربح  يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في 7

وسلوكيات الصرف مع االستراتيجية الضروري من خالل تنظيم العمل والعاملين 
 .التنظيمية لتحقيق األهداف المرسومة 

2.4893 0.56985 

تحديد كلفة األنشطة الهامة  يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في 8
 .لتحديد كفاءة وفاعلية أداء األنشطة 

2.6324 0.34251 

تحديد وتقييم األنشطة الجديدة  فييتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة  9
 .التي تستطيع تحسين األداء المستقبلي

2.2326 0.58932 

التعرف على كيفية استخدام  يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في 10
 .الموارد فعليا وانها تحقق أو تنحرف عن أهداف وخطط اإلدارة

2.3226 0.59928 

في توزيع المصادر المساعدة  الحديثة إلدارة التكلفة فييتم استخدام التقنيات  11
وتجنبًا وتخصيصها بحيث تستطيع أن تخدم األهداف االستراتيجية لإلدارة ، 

 .ألنفاق الزائدل

2.3521 0.58425 

يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في المساعدة في التحليل والبحث  12
في المجاالت المشكوك فيها لألداء المرتبط بزبائن معينين وخطوط إنتاج 

 .سوقالوقطاعات 

2.5235 0.43211 

يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في المساعدة في االشارة إلى  13
خاصة بأهداف الكلفة وتحدد األفراد المسؤولين عن تحقيق تلك التوقعات ال

 .التوقعات

2.0211 0.32242 

 0.48521 2.1442 .يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في تحسين النوعية والرضا للزبائن 14
للمعلومات التوقيت المالئم تحديد  يتم استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة في 15

 من أجل المساعدة في اتخاذ القرارات القصيرة والطويلة األجل
1.9722 0.34285 

 0.30324 2.3048 المجموع 
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 متوسط من جميعها أقل الفرضية أسئلة على العينة أفراد إلجابات الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من يتضح
أقل من وهي )  2.3048(لألسئلة مجتمعة بلغت  الحسابية المتوسطات مجموع أن يتضح كذلك ،)3(القياس أداة

وهذا يعني أن الشركات الصناعية الفلسطينية في  )0.30324(كما بلغ االنحراف المعياري  متوسط أداة القياس،
اختبار  نتائج) 12(ويوضح الجدول رقم . في مجاالت الصناعة التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةقطاع غزة ال تستخدم 

T-test ثانيةللفرضية ال.  
 للفرضية الثانية T-testنتائج اختبار  :12جدول رقم 

T المحسوبة T الجدولية SIG t الحسابي الوسط الفرضية نتيجة 
 2.3048 قبول 0.084 1.684 1.3742

 
( قيمة أن الجدول السابق في الحاسوب لنتائج مطالعتنا من ونجد ثانيةال الفرضية الختبار T-testتم استخدام  اختبار 

 T  الفرضية تقبل هي أن القرار قاعدة ألن ونظًرا ،) 1.684(الجدولية قيمتها من أقل وهي) 1.3742= المحسوبة 
 المحسوبة أكبر  T قيمة كانت إذا العدمية وترفض الفرضية الجدولية القيمة من أقل المحسوبة القيمة كانت إذا العدمية

بناء على النتائج السابقة يتم قبول الفرضية العدمية والتي تنص على أن الشركات الصناعية . الجدولية T قيمة من
 .في المجاالت الصناعية المختلفة التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةالفلسطينية في قطاع غزة ال تقوم باستخدام 

 

 : الثالثة الفرضية
تم  .الصناعية الفلسطينية عند  تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةال توجد صعوبات ومعوقات تواجه الشركات 

 الجدول حيث يوضح الدراسة، محل الفقرات نحو العينة أفراد إلجابات المعياري واالنحراف الحسابي الوسط استخراج
  .إلدارة التكلفةعند  تطبيق التقنيات الحديثة  الفلسطينية الصناعية الشركات التي تواجه المشكالت) 13(  رقم

 تواجه الشركات الصناعية الفلسطينية عند  تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة التي معوقاتالصعوبات و ال :13 رقم جدول

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العبارة 
 0.74135 3.2151 .التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةال توجد خبرة كافية للشركة حول  1
عدم وجود اطار مفاهيمي ومنهجية واضحة لتطبيق االساليب الحديثة  2

 .لخفض التكلفة في اطار المحافظة على مستوى الجودة
3.9768 0.87153 

عدم وجود اطار يتسم بالعمومية يحدد متطلبات وخطوات تنفيذ في  3
 .ظل التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة

3.7293 0.63578 

التقنيات الحديثة صعوبة التحديد الدقيق للعناصر األساسية لتطبيق  4
 .إلدارة التكلفة لعدم توافر قواعد البيانات المالئمة

3.7421 0.75013 

 0.76252 3.4914 .عدم قناعة اإلدارة بأهمية تطبيق بالتقنيات الحديثة إلدارة التكلفة 5
تتحقق للشركة بتطبيق عدم معرفة اإلدارة بالمزايا و الفوائد التي  6

 .التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة
3.5831 0.97542 

اآلثار المتعارضة المترتبة على االستغناء عن األيدي العاملة نتيجة  7
 .التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةتطبيق 

3.8506 0.77202 

الصراع التنظيمي نتيجة اختالف األهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل  8
التقنيات الحديثة إلدارة قسم مما يؤدي إلى صعوبة نجاح تطبيق 

 .في الشركة التكلفة

3.2294 0.83562 

 0.75531 3.6568لتكاليف تجربة وتطوير التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة يحتاج تطبيق  9
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 .مرتفعة تفوق الفائدة المتوقعة منها 
إلى تغييرات تنظيمية في  التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةيتطلب تطبيق  10

 .الوظائف المختلفة
3.5226 0.76528 

إلى ساعات عمل طويلة  التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةتحتاج تطبيق  11
 .مما يؤدي إلى الضغط على فريق العمل

3.1527 0.68471 

بنظام العمل التقليدي واالجراءات الروتينية  في الشركة تمسك اإلدارة 12
 .ومقاومة التغيير

3.7228 0.76248 

يمثل  نتيجة الظروف السياسية واالقتصادية عدم ثبات أسعار المواد 13
  .تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة عائق أمام

3.6754 0.66741 

تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة  نقص الكفاءات والخبرات القادرة على 14
 .التكلفة

3.9524 0.83251 

كثرة المقاييس والبيانات قد تحدث غموضا وسوء فهم لدى العاملين  15
خصوصا إذا ظهرت بعض المقاييس كأنها تتعارض مع بعضها 

 .البعض

3.5214 0.75362 

 0.45253 3.6213 المجموع 

 
 عند الفلسطينية الصناعية الشركات تواجه التي من الصعوبات والمعوقاتمن الجدول السابق نالحظ أن هناك العديد 

مفاهيمي ومنهجية طار إد عدم وجو الذي يوضح  حيث تبين أن السؤال الثاني ، تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة
قد عكس أشد المشكالت  ،طار المحافظة على مستوى الجودةإ ساليب الحديثة لخفض التكلفة فيواضحة لتطبيق األ

بانحراف معياري ) 3.9768(حيث بلغ المتوسط الحسابي  التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةتطبيق التي تواجه 
حيث بلغ المتوسط  التكلفة إلدارةنقص الكفاءات والخبرات القادرة على تطبيق التقنيات الحديثة  ويليه ،)0.87153(

 إلجابات الحسابية المتوسطات أن السابق الجدول من ويتضح . )0.83251(بانحراف معياري ) 3.9524(الحسابي 
 المتوسطات مجموع أن حيث تبين ،)3( القياس أداة متوسط من جميعها أكبر الفرضية أسئلة على العينة أفراد

كما بلغ االنحراف  وهي أكبر من متوسط أداة القياس،) 3.6213(لألسئلة مجتمعة بلغت  الحسابية
تطبيق  الشركات الصناعية الفلسطينية عندمعوقات تواجه صعوبات و وهذا يعني أن هناك ) 0.45253(المعياري

 .التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة
 .للفرضية الثالثة T-testنتائج اختبار ) 14(ويوضح الجدول رقم  

 للفرضية الثالثة T-testنتائج اختبار  :14جدول رقم 

T المحسوبة T الجدولية SIG t الحسابي الوسط الفرضية نتيجة 
 3.6213 رفض 0.000 1.684 6.953

 أن السابق الجدول في الحاسوب لنتائج مطالعتنا من خالل ونجد ثالثةال الفرضية الختبار T-testتم استخدام  اختبار 
 تقبل هي أن القرار قاعدة ألن ونظًرا ،) 1.684(الجدولية قيمتها من أكبر وهي)  6.953= لمحسوبةا T ( قيمة

  T قيمة كانت إذا العدمية الفرضية وترفض الجدولية القيمة من أقل المحسوبةT قيمة كانت إذا العدمية الفرضية
بناء على النتائج السابقة فإنه تم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة . الجدولية T قيمة من أكبر المحسوبة

التقنيات الحديثة تطبيق عند  الفلسطينية الصناعية الشركات تواجه ومعوقات صعوبات يوجد  هعلى أن والتي تنص
 .إلدارة التكلفة
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 :الفرضية الرابعة
بين الشركات الصناعية الفلسطينية في استخدام )  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .يعزى إلى عمر الشركةالتقنيات الحديثة إلدارة التكلفة 
كانت قيمة مستوى  بحيث إذا )One Way ANOVA ( تم استخدام اختبار تحليل التباين األحاديلفحص الفرضية 
كانت قيمة مستوى الداللة  إذا ه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية، بينماأن يعني هذافإن )  0.05( الداللة أكبر من 

 One(اختبار نتائج يظهروالجدول اآلتي  .إحصائية داللة ذات فروق يوجد أنه يعني هذافإن )  0.05( أقل من
Way ANOVA(  

 للفرضية الرابعة )One Way ANOVA(نتائج اختبار :15جدول 

F المحسوبة F الجدولية SIG F الفرضية نتيجة 

 قبول 0.411 2.813 0.935

وهي أقل من قيمتها )  0.935=المحسوبة   F ( حاسوب في الجدول السابق أن قيمةونجد من مطالعتنا لنتائج ال
يوجد فروق ذات داللة  ال هذا يعني أنه) 0.05(وهي أكبر من )  0.411(ومستوى الداللة ، ) 2.813(  الجدولية

 التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةبين الشركات الصناعية الفلسطينية في استخدام )  0.05( إحصائية عند مستوى داللة 
  .مر الشركةع إلىيعزى 

 الفرضية الخامسة
بين الشركات الصناعية الفلسطينية في استخدام )  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .مال الشركة حجم رأس إلى التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة يعزى
كانت قيمة مستوى  بحيث إذا )One Way ANOVA ( تم استخدام اختبار تحليل التباين األحاديلفحص الفرضية 
إذا كانت قيمة مستوى الداللة  ه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية، بينماأن يعني هذافإن )  0.05( الداللة أكبر من 

 One(اختبار نتائج يظهروالجدول اآلتي  .إحصائية داللة ذات فروق يوجد أنه يعني هذافإن )  0.05(      أقل من
Way ANOVA( 

 للفرضية الخامسة )One Way ANOVA(نتائج اختبار :16 جدول

F المحسوبة F الجدولية SIG F الفرضية نتيجة 

 قبول 0.485 2.352 0.828

وهي أقل من قيمتها )  0.828=المحسوبة   F(  ونجد من مطالعتنا لنتائج الحاسوب في الجدول السابق أن قيمة
 الجدولية

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال هذا يعني أنه) 0.05(وهي أكبر من ) 0.485(ومستوى الداللة ،  )2.352(
 إلىيعزى  التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةبين الشركات الصناعية الفلسطينية في استخدام )  0.05( مستوى داللة 

 .مال الشركة حجم رأس
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  النتائج
 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كما يلي 

 تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةأن غالبية الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة ال تقوم ب .1
الموازنة على أساس  ،)ABM(اإلدارة على أساس النشاط   ،) BFC(تقنية الومضة المرتدة  وهي

 Kaizenالتحسين المستمر  ،)V.E(هندسة القيمة  ،)T.C(التكلفة المستهدفة  ،)ABB(النشاط 
  .) TOC(ونظرية القيود  ،)BENG(المقارنة المرجعية  

التكلفة على أساس النشاط  تقنية تطبيقأن الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة  تقوم ب .2
)(ABC  تقنية إدارة الجودة الشاملة و)TQM( ء المتوازنة بطاقة األدا)BSC( تقنية اإلنتاج في الوقت و

 .) JIT(    المحدد 
بين الشركات الصناعية )  0.05( أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3

 .يعزى إلى عمر الشركة والذي الفلسطينية في استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة
بين الشركات الصناعية )  0.05( إحصائية عند مستوى داللة أنه ال يوجد فروق ذات داللة  .4

 .مال الشركة يعزى إلى حجم رأس والذي الفلسطينية في استخدام التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة
 التقنيات الحديثة إلدارة التكلفةأن غالبية الشركات الصناعية الفلسطينية في قطاع غزة ال تقوم باستخدام  .5

 .صناعية المختلفةفي المجاالت ال
تطبيق التقنيات عند  الفلسطينية الصناعية الشركات تواجه والمعوقات التي وجود العديد من الصعوبات .6

 :ومن أهمها. الحديثة إلدارة التكلفة
نقص الكفاءات والخبرات القادرة مع حول التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة  اتال توجد خبرة كافية للشرك .أ 

 .ات الحديثة إلدارة التكلفةعلى تطبيق التقني
ساليب الحديثة لخفض التكلفة يتسم بالعمومية لتطبيق األو طار مفاهيمي ومنهجية واضحة إعدم وجود  .ب 

 .طار المحافظة على مستوى الجودةإفي 
صعوبة التحديد الدقيق للعناصر األساسية لتطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة لعدم توافر قواعد  .ج 

 .مالئمةالبيانات ال
عدم معرفة اإلدارة بالمزايا و الفوائد و عدم قناعة اإلدارة بأهمية تطبيق بالتقنيات الحديثة إلدارة التكلفة  .د 

 .ات من تطبيقهاالتي تتحقق للشرك
الصراع التنظيمي نتيجة اختالف األهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل قسم مما يؤدي إلى صعوبة  .ه 

 .اتإلدارة التكلفة في الشركنجاح تطبيق التقنيات الحديثة 
 فعة تفوق الفائدة المتوقعة منها يحتاج تطبيق التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة لتكاليف تجربة وتطوير مرت .و 
 .جراءات الروتينية ومقاومة التغييربنظام العمل التقليدي واإل اتتمسك اإلدارة في الشرك .ز 
القتصادية يمثل عائق أمام تطبيق التقنيات الحديثة عدم ثبات أسعار المواد نتيجة الظروف السياسية وا .ح 

  .إلدارة التكلفة
كثرة المقاييس والبيانات قد تحدث غموضا وسوء فهم لدى العاملين خصوصا إذا ظهرت بعض  .ط 

 .المقاييس كأنها تتعارض مع بعضها البعض
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 التوصيات
دان التصـنيع أصـبح علـى الشـركات في ظل التطورات التقنية الواسعة في ميادين األعمال كافة وخصوصًا ميـ .1

 .الصناعية أن تتفاعل مع تلك التطورات والعمل على تطويعها لخدمة مصالحها
نتيجــة تفاعــل الشــركات مــع البيئــة الحديثــة يصــبح علــى الشــركات االســتجابة لظــروف تلــك البيئــة مــن خــالل  .2

 . االعتماد على التقنيات الحديثة إلدارة التكلفة لتوفير معلومات تدعم المنظمة في تنفيذ وتطوير استراتيجيتها
لكـي تتفاعـل  التكلفـة ةيات الحديثة إلدار بتطبيق التقن العاملة في قطاع غزة الصناعية الشركاتاهتمام ضرورة  .3

القــدرة التنافســية فــي  وتســتجيب مــع متطلبــات وخصــائص المتغيــرات البيئيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة وتحقــق
 .العالمية المحلية اإلقليمية ومستقبالً  األسواق

 تلعبـه الـذي الـدورفـي قطـاع غـزة إلدراك أهميـة  الصـناعية الشـركات فـي توعيـة المسـؤولين زيـادة علـى العمـل .4
 علـى المـديرين تسـاعد التـي المعلومـات المالئمـة تـوفير نحو والمتنوعة، المتعددة التكلفة ةالتقنيات الحديثة إلدار 

 .القرارات واتخاذ األداء وتقييم والرقابة كالتخطيط بوظائفهم القيام
 لرفـع المسـتمر والتعلـيم بالتـدريب بشكل عام وأقسـام التكـاليف بشـكل خـاص المحاسبة أقسام تطوير العمل على .5

 في قطاع غزة الصناعية الشركات المحاسبين في كفاءة
 والتطـور التكلفـة ةالتقنيـات الحديثـة إلدار  علـى للمحاسـبين تمكـنهم مـن التعـرف تدريبيـة دورات عقـد ضـرورة .6

 .فيها المستمر
 ت الحديثــة إلدارة التكلفــة فــيضــرورة عقــد ورش عمــل تثقيفيــة إلدارات الشــركات لتوضــيح مزايــا تطبيــق التقنيــا .7

  .الشركات الصناعية
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 1                 للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد األولمجلة عجمان 

 
 

في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الكيمياء ) V(وخريطة الشكل ) E's 5نموذج بايبي (أثر استخدام دورة التعلم 
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

The Effect of Using Learning Cycle (Bybee 5E's Model) and V-shape Map on 
Students' Achievement in Chemistry Among Grade 10 Students in the United Arab 

Emirates  

 رائد صبحي يوسف. د* 

 ملخص

نمـوذج بـايبي (هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام دورة التعلم 
  5E's(  وخريطة الشكل)V ( في تحصيل طالب الصف العاشر في

تكـّون أفـراد الدراسـة  .مادة الكيمياء فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة
طالبًا من طلبـة ثانويـة التكنولوجيـا التطبيقيـة، مـوزعين علـى ) 75(من 

ثـــالث شـــعب تدريســـية، اثنتـــان تجريبيـــة وواحـــدة ضـــابطة، تـــم توزيعهـــا 
تدريس المجموعة التجريبية األولى باسـتخدام  بشكل عشوائي، حيث تم

والمجموعــــــة التجريبيــــــة الثانيـــــــة ) 5E'sنمــــــوذج بــــــايبي (دورة الــــــتعلم 
طة فقــد درســـت ، أّمــا المجموعــة الضـــاب)V(باســتخدام خريطــة الشـــكل 

ولتحقيـق هـدف هـذه الدراسـة، أعـّد الباحـث اختبـارًا   .بالطريقة التقليدية
لتحقق مـن صـدقه وثباتـه، باإلضـافة تحصيليًا في مادة الكيمياء جرى ا

إلى إعداد المادة التعليمية لمواضيع الدراسة حسـب نمـوذج دورة الـتعلم 
فـرق ذو داللـة أظهـرت الدراسـة وجـود ). V(الخماسية وخريطة الشـكل 

ــــة  ــــد مســــتوى الدالل ــــين متوســــط عالمــــات  )α≤0.05(إحصــــائية عن ب
نمـــوذج ( طـــالب الصـــف العاشـــر فـــي الكيميـــاء باســـتخدام دورة الـــتعلم

مقارنـــًة مـــع نتـــائج الطلبـــة الـــذين ) V(وخريطـــة الشـــكل ) 5E'sبـــايبي 
دورة الـــتعلم درســوا باســـتخدام الطريقــة التقليديـــة فـــي التحصــيل لصـــالح 

وفـي ضـوء نتـائج الدراسـة ). V(وخريطة الشكل ) 5E'sنموذج بايبي (
أوصـــى الباحــــث بضــــرورة تأهيــــل معلمــــي العلــــوم لتطــــوير ممارســــاتهم 

ـــة بصـــو  ـــتعلم التعليمي ـــايبي (رة تتفـــق ودورة ال وخريطـــة ) 5E'sنمـــوذج ب
دورة : الكلمات المفتاحيـة .لزيادة تحصيل الطلبة في الكيمياء) V(الشكل 

 .ء، التحصيل، الكيميا)V(التعلم، نموذج بايبي، خريطة الشكل 
 
البحــث الفــائز بــالمركز األول فــي المجــال التربــوي النفســي بالــدورة الثالثــين لجــائزة  [

 ]راشد بن حميد للثقافة والعلوم
 مارات العربية المتحدة، اإل مدرسة دبي للتربية الحديثة *

* Dr. Raed Subhi Yousef 

Abstract 

 
This study aimed at investigating the effect of using 
learning cycle (Bybee 5 E's Model) and V-shape 
Map on students' achievement in chemistry among 
grade 10 students in the United Arab Emirates 
(UAE). A purposeful sample consisted of (81) 10th 
grade students at Applied Technology High School 
distributed into three sections. The sections were 
chosen randomly, the first experimental group 
taught using Learning Cycle (Bybee 5E's Model), 
and the second experimental group taught using V-
shape map, and the third section is the control group 
taught by traditional method. To achieve the aim of 
the study, the researcher prepared an achievement 
test of chemistry and prepared lesson plans 
according to the learning cycle model and V-shape 
map. The result of the study revealed that there is a 
significant difference at (α≤0.05) on students' 
achievement in chemistry among 10th grade students 
contributed to using a teaching strategy based on 
Learning cycle and V-shape map. In view of the 
results, it is recommended to train teachers to 
improve their performances in using the learning 
cycle (Bybee 5E's Model) and V-shape map in their 
teaching in order to improve students' achievement 
in chemistry. 

Key words: Learning Cycle, Bybee 5E's Model, V-
shape map, Achievement, Chemistry. 
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 مقدمة
نماط الحياة وأساليبها، كما أ لتقني أّدت إلى تغيرات جذرية فييشهد العالم المعاصر اليوم ثورة هائلة من التقدم العلمي وا  

أّدى إلى توليد حصيلة ضخمة من المعارف والمعلومات في كافة المجاالت، مما أدى إلى زيادة االهتمام بجعل المناهج 
الدراسية أكثر إثارة للتفكير مع تهيئة الظروف المناسبة للطالب الكتساب مهارات التفكير العلمي، وحل المشكالت التي 

تحسين التحصيل العلمي لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية من خالل استخدام طرائق التدريس الفّعالة ويعد . تواجههم
. التي تبرز الدور النشط للمتعلم، وتعزز الدور المسهل والميسر للمعلم هدفًا يطمح المهتمون في التربية في الوصول إليه

 .  ر الطالب من خالل األنشطة العلمية، واالكتشاف وحل المشكالتومن هنا فقد أصبح تدريس العلوم  يهتم بإثارة تفكي
وقد ظهرت عدة نظريات تربوية كان محور اهتمامها التعليم والتعلم، وتفسير آلية التعلم، ويتم تصنيفها إلى النظريات   

ه عملية التعلم نتيجة تعديل لمتعلم كائنًا نشطًا حيث تحدث لديلقلية، وتعتبر النظريات السلوكية الع-السلوكية والمعرفية
السلوك بفعل التدريب والممارسة، في حين تعتبر النظريات المعرفية، مثل نظرية بياجيه، أّن عملية التعلم تهدف إلى تفسير 

ويرى بياجيه في نظريته أّن الفرد يتعلم عندما يتعرض إلى مثيرات  المشاهدات التي يصل التعلم فيها إلى أقصى حدوده
يدة ألنه سيحاول البحث عن التوازن وتنظيم هذه المعلومات مع ما يمتلكه في بنيته المعرفية السابقة ليصل إلى وأوضاع جد

حالة التوازن، حيث أطلق على عملية استقبال المعلومات الجديدة بالتمثيل وعملية وضعها في التراكيب المعرفية السابقة 
إضافة خبرات جديدة إلى البنية المعرفية للمتعلم، وٕاعادة تنظيم البنية  مما سيساعد إلى. )1()1996الخليلي، (بالمواءمة 

 . المعرفية وفقًا للمعلومات المضافة
وفي إطار االهتمام بتحسين تحصيل الطلبة في العلوم، وزيادة وعيهم بأهميتها في الحياة العلمية والعملية، واالهتمام بتنمية  

إحدى تلك االستراتيجيات؛ ) V(ات وطرق تدريسية عديدة، وتمثل خريطة الشكل مهاراتهم المختلفة، استخدمت استراتيجي
تساعد الطلبة على فهم التفاعل بين المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة ) V(حيث أكدت الدراسات على أّن خريطة الشكل 

  ة المبادئ العلميةالتي يسعون إلى فهمها، كما تساعد معلم العلوم على تقدير مدى مشاركة الطلبة في معرف
)2()Roehring, Luft & Edwards, 2001 .( 

أّن مراحل دورة التعلم تساعد الطلبة على  )Reep, 2000()4 ) (2007زيتون، ()3(باحثون ومن ناحية أخرى، فقد أكّد   
التفكير وبناء معرفتهم بأنفسهم، كما أنها تساعد على زيادة تحصيل الطلبة، باإلضافة إلى أنها تساعد الطلبة على إدراك 

          (5)(Abraham & Renner, 1987)التربوية لدورة التعلم فقد أشار المفاهيم واستيعابها، أما عن القيمة 
Lindgren & Bleicher, 2005)(6) (  Ajaja & Earvwoke, 2012)()7(  ،إلى أنها تساعد الطالب على تنظيم أفكاره

 وتتميز دورة التعلم بعدد من الخصائص. وفهم المادة التعليمية بشكل جيد، باإلضافة إلى استدعاء طويل المدى للمعلومات
ومفاهيمه ألنها تعكس طبيعة العلم الذي يحث الطالب على االستكشاف والعمل التي تجعلها طريقة فّعالة في تعليم العلوم 

مرحلة االنشغال، مرحلة االستكشاف، : حيث تتكون دورة التعلم من خمس مراحل؛ هي )8()2009الناقة والعيد، (التجريبي 
 .مرحلة التفسير، مرحلة التوسيع، وأخيرًا مرحلة التقويم

إلى أّن المتوسط الحسابي  2011لعام ) TIMSS(تجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم وقد أشارت نتائج دراسة اال  
) 461(نقطة، وفي دبي بشكل خاص بلغ ) 428(لطلبة الصف الرابع في دولة اإلمارات العربية المتحدة في مادة العلوم بلغ 

نها أقل من المتوسط العالمي والذي بلغ نقطة، حيث كانت هذه النتيجة أفضل من جميع الدول العربية المشاركة إال أ
وفيما يخص الصف الثامن فقد بلغ المتوسط الحسابي للطلبة المتقدمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة . نقطة) 500(
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، وهو كذلك أعلى من جميع الدول العربية المشاركة إال أّنه نقطة )485(نقطة، وفي منطقة دبي بشكل خاص بلغ ) 465(
                                                                    )9()2012هيئة المعرفة والتنمية البشرية، (ة نقط) 500(المتوسط العالمي والذي بلغ  أقل من

Martin, M. & Mullis, I. & Foy, P. & Stanco, G. 2011) ()10( . لقد أكدت مؤسسات تربوية عالمية على أّن
تعلم العلوم هو عملية نشطة يسعى من خاللها الطالب إلى البحث والتحري واالستقصاء، وال يجب أن تقّدم المعلومة جاهزة 
إلى الطالب، وأّن تطوير تدريس العلوم هو جزء من التطوير التربوي بشكل عام والذي يجب أن يشمل جميع العاملين في 

 .NSTA, 2003) (12)( NRC, 1996) (13)(AAAS, 1993((11)(تربية ال
 مشكلة الدراسة

إّن التدني الواضح في تحصيل الطلبة وبشكل خاص في العلوم والرياضيات، قد دفع الباحثين إلى استقصاء أساليب   
ومن خالل . وطرق جديدة في التدريس يكون عمادها أنشطة مرّكزة يقوم بها الطالب، وتساعده على الوصول إلى المعرفة

لدى الطلبة في الكيمياء فقد كان ال بد من إجراء دراسة يستخدم فيها خبرة الباحث الميدانية والتربوية ومالحظته لضعف عام 
طرق وأساليب تربوية حديثة لها أثر في فهم أكبر للمادة وبالتالي زيادة التحصيل فيها، فقد تم اختيار نموذج دورة التعلم 

لتجريب للوصول إلى المعرفة كطرق تدريس يقوم الطلبة من خاللهما بالبحث وا) V(وخريطة الشكل ) 5E'sنموذج بايبي (
وخريطة الشكل ) E's 5نموذج بايبي (أثر استخدام دورة التعلم ما : وقد صيغت مشكلة الدراسة على النحو اآلتي. الجديدة

)V (في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الكيمياء دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ 
 سؤال الدراسة

دورة التعلم، خريطة الشكل (العاشر في مادة الكيمياء ُيعزى الستراتيجية التدريس  هل هناك فرق في تحصيل طلبة الصف
)V(؟)، الطريقة االعتيادية 
 

 فرضية الدراسة 
بين المتوسط الحسابي لدرجات طالب الصف العاشر في الكيمياء ُيعزى ) α ≤ 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 

 ).، الطريقة االعتيادية)V(، خريطة الشكل  دورة التعلم(إلى استراتيجية التدريس 
 التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

هي نموذج تدريسي، يكون محوره الطالب، يساعد الطلبة على االنخراط بعملية تعلم المفاهيم والحقائق العلمية : دورة التعلم
االنشغال، االستكشاف، التفسير، التوسيع : أطوار هيانطالقًا من خبراتهم السابقة لمواضيع الدراسة، ويتكّون من خمسة 

 .والتقويم
أداة تعليمية يهدف استخدامها إلى إحداث التعلم ذي المعنى، وتوضع عالقة التفاعل المستمر القائم  ):V(خريطة الشكل 

األيمن الذي يمثل بين الجانب األيسر الذي يمثل البناء التفكيري وما يتم مالحظته في وحدات الدراسة، وبين الجانب 
الجانب اإلجرائي، بحيث توجد األحداث واألشياء في بؤرة الشكل وتسعى لإلجابة عن السؤال الرئيس الذي يقع أعلى 

 .الخريطة
هي طريقة تدريس تعتمد على الشرح والتفسير والمناقشة والدور األكبر هنا للمعلم، إذ يقوم بتقديم  :الطريقة االعتيادية
 .ناقشته معهمالمفهوم وشرحه وم
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هو ما اكتسبه الطلبـة مـن حقـائق، مفـاهيم، قـوانين، مبـادئ ونظريـات علميـة، ويقـاس بالعالمـة الكليـة التـي يحصـل : التحصيل
 .عليها الطالب مباشرة بعد دراستهم للمادة المقررة في فترة التجربة، وذلك عبر اختبار تحصيلي أعده الباحث لهذا الغرض

 أهمية الدراسة
 .الدراسة من أهمية البحث عن طرق تدريس تساعد الطلبة على زيادة التحصيل في المواد العلمية انبثقت هذه .1
 .الحاجة في تنوع طرق التدريس والتركيز على الطرق التي تعطي الطالب الفرصة بالبحث والتقصي والتجريب .2
يست فقط طريقة تدريس، فإّن هي أسلوب لتنظيم المادة العلمية في المنهج، ول) نموذج بايبي(إّن دورة التعلم  .3

 .نجاحها يساعد على تطوير المناهج وٕاعادة صياغتها بطريقة تعطي الطالب دورًا أكبر في عملية التعلم
 . هي طريقة لتنظيم المعرفة وربطها ليصبح التعلم ذو معنى) V(إّن خريطة الشكل  .4

 حدود الدراسة ومحدداتها
 الحدود الموضوعية

في تحصيل ) V(وخريطة الشكل ) E's 5نموذج بايبي (أثر استخدام دورة التعلم اقتصر هذا البحث على دراسة  .أ 
 .طالب الصف العاشر في مادة الكيمياء في دولة اإلمارات العربية المتحدة

واإللكترونات في الذرة ) Atoms and their structure(اقتصرت الدراسة على وحدتي الذرة وتركيبها  .ب 
)Electrons in Atoms(من منهاج الكيمياء للصف العاشر في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية ،. 

 ).المعرفة والتذكر، الفهم واالستيعاب والتطبيق(اقتصر اختبار التحصيل على المستويات األولى لتصنيف بلوم  .ج 
 . 2012 -2011ي تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراس :الحدود الزمانية
اقتصرت هذه الدراسة على عينة قصدية من الطلبة الذكور في الصف العاشر في ثانوية التكنولوجيا  :الحدود المكانية

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة -دبيب/ التطبيقية 
 اإلطار النظري

 )E's 5نموذج بايبي (دورة التعلم : أوالً 
من برنامج تطوير مناهج العلوم للمرحلة االبتدائية الذي قامت به جامعة كاليفورنيا بين ظهرت دورة التعلم ألول مرة كجزء   

 )16()2002زيتون، (  )15()2003 ،زيتون وزيتون( )3()2007زيتون، ( )14()2008زيتون، ( 1974 – 1970عامي 
التعلم إحدى االستراتيجيات التي وتعد دورة . )Lindgren & Bleicher, 2005()6( )17()1996الخليلي وحيدر ويونس، (

انبثقت من نظرية بياجيه في النمو المعرفي، وال سيما في التوظيف العقلي للمعرفة في مجال التدريس بصفة عامة وتدريس 
، حيث أكدت نظرية بياجية على مراحل النمو العقلي لدى )19()1996العاني، ( )18()2008خطايبة، (العلوم بصفة خاصة 

ية مراعاة المعلم لتلك المراحل، باإلضافة إلى الوظائف المعرفية التي تتضمن ثالث عمليات متسلسلة تساعد الطالب وأهم
 :على تكوين المعرفة والمتمثلة بما يلي

 .استقبال مدركات ومعارف جديدة ليتم وضعها في تراكيب معرفية موجودة عند الفرد: التمثل .1
 .دة لتتناسب مع ما يستجد من مثيرات جديدةتعديل األبنية المعرفية الموجو : المواءمة .2
 . دمج المعلومات الجديدة مع بقية المعلومات التي توجد في البنية الذهنية للمتعلم: التنظيم .3

 .العالقة بين تكّون المعرفة عند بياجيه ومراحل دورة التعلم) 1(ويوضح الجدول 
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 .تكّون المعرفة عند بياجيه وطريقة دورة التعلم: 1الجدول 
 دورة التعلم كتطبيق على نظرية بياجيه تكّون المعرفة عند بياجيه

القيام باستجابة مثل جمـع المعلومـات حـول ظـاهرة مـا، ممـا يـؤدي : التمثل
 .إلى فقدان التوازن

ــــى المــــتعلم مــــن حيــــث جمــــع : جمــــع المعلومــــات تركــــز هــــذه المرحلــــة عل
 .المعلومات

فـــي عمليـــة التمثـــل لكـــي  تعـــديل االســـتجابة التـــي أصـــدرها الفـــرد: المواءمــة
 .يستعيد الفرد توازنه

المعلــم يلخــص نتــائج الطــالب ويقــود نقاشــًا للتوصــل : اســتخالص المفهــوم
 .إلى المفهوم العلمي

دمج المعلومات الجديدة مع المعارف القديمة الموجودة فـي البنيـة : التنظيم
 .الذهنية للمتعلم

 .ف مشابهةيقوم المتعلم بتطبيق ما تعلمه في مواق: التطبيق

مرحلـة االستكشـاف، مرحلـة اسـتخالص المفهـوم، ومرحلـة : وقد تكّونت دورة التعلم فـي بدايـة ظهورهـا مـن ثـالث مراحـل هـي  
ومـنهم روجـرز  1993مراحل، حتى قامـت لجنـة دراسـات منـاهج العلـوم البيولوجيـة عـام  4وقد  تطورت إلى . تطبيق المفهوم

 :مكونة من خمس مراحل هيبايبي بتغيير دورة التعلم لكي تصبح 
 :) Engagement(مرحل االنشغال  .1

يتم في هذه المرحلة إثارة االنتباه واالهتمام بموضوع الدرس من خالل طرح األسئلة، ثم تلقي االستجابات من 
البديلة وتمثل هذه المرحلة فرصة جيدة للمعلم لمعرفة المفاهيم . الطلبة، والتي تمثل مؤشرًا عّما يعرفه الطالب من قبل

وتعتبر هذه المرحلة تمهيد للدرس تهدف الى إثارة دافعية الطلبة للبحث واالستكشاف . التي قد تكون عند بعض الطلبة
 .واإلجابة عن التساؤالت المطروحة

 ):  Exploration(مرحلة االستكشاف  .2
تعد هذه المرحلة خطوة أساسية تمثل النشاط الرئيس في الدرس، إذ يقوم الطلبة بالتفاعل المباشر مع الخبرات 
والمواقف الجديدة التي تثيرهم معرفيًا، وتثير لديهم تساؤالت قد تصعب اإلجابة عنها للوهلة األولى، ومن ثم يقومون 

المطروحة، وفي أثناء البحث يكتشفون أشياء وأفكار وعالقات باألنشطة الفردية أو الجماعية للبحث عن التساؤالت 
ويقتصر دور المعلم في هذه المرحلة على إعطاء التعليمات وتوجيه الطالب دون . جديدة لم تكن معروفة لهم من قبل

لألفكار  أن يشرح لهم المفهوم المراد التوصل اليه، وقد يقوم المعلم بطرح أسئلة سابرة تهدف الى توضيح فهم الطلبة
 . والمفاهيم األساسية، ويمكن أن يقدم المعلم تلميحات الستمرار الطلبة في االكتشاف

 ): Explanation(مرحلة التفسير  .3
يدير المعلم نقاشًا مع الطلبة حول المفاهيم التي تم اكتشافها ويساعد المعلم الطلبة على إعطاء إجابات وحلول 

سيرات أقرانهم، ويقوم المعلم بتوجيه تفكير الطالب بحيث يتم بناء المفهوم معقولة، ويشجعهم على االستماع إلى تف
بطريقة تعاونية وذلك بتنظيم المعلومات، ومن ثم يقوم المعلم بتقديم المفهوم، وهذه تقابل المواءمة في تكّون المعرفة عند 

 . بياجيه
 ):Elaboration(مرحلة التوسيع     .4

يق المفهوم الجديد بمواقف تعليمية أخرى مشابهة، مستخدمين مجموعة من يقوم الطلبة في هذه المرحلة بتطب
المهارات مثل طرح األسئلة، واقتراح الحلول، واتخاذ القرارات، وتصميم التجارب، وتسجيل المالحظات، ومن األمور 

 . ل مرحلة التنظيم عند بياجيهوهذه المرحلة تقاب. المفيدة هنا، قيام الطلبة بتلخيص األفكار التي قاموا بتعلمها، وتطبيقها



 
 6                 للدراسات والبحوث ، المجلد الرابع عشر ، العدد األولمجلة عجمان 

 
 

 ):Evaluation(مرحلة التقويم    .5
تكون عملية التقييم عملية مستمرة طيلة وقت الدرس، من خالل المالحظة المباشرة للطلبة، وكيفية استخدامهم 

يعرف من للمعرفة والمهارات، وتطبيقهم للمفاهيم الجديدة، والتغير الذي يحدث في طريقة تفكيرهم، ويمكن للمعلم أن 
خالل إحساسه الخاص الطريقة التي يسير بها الدرس، ويزداد هذا اإلحساس مع زيادة خبرة المعلم في مثل هذا النوع 

ما الذي تعلمه طلبتي؟ هل يرتبط باألهداف التي : من التعليم، ويساعده في ذلك قيامه بطرح أسئلة على نفسه مثل
 .وعرضه على أقرانهم وضعتها لدرسي؟ وكيف يقومون بتوضيح ما تعلموه

                     ة التعلم كطريقة في تدريس العلوموقد أشارت العديد من الدراسات للمزايا التي تتمتع بها دور        
 )14()2008زيتون، ( )23()2008طالب، ( )22()2008إبراهيم، ( )21()2009موسى، ( )20()2009أمبو سعيدي والبلوشي، (
                              )26()2006الخوالدة والعليمات، ( )25() 2007أبو رمان،( )24()2007سرحان ونصر اهللا، (

Tekes & Gonen  2012)()27(ومن أهم تلك المزايا أنها ،: 
 .التفاعل االجتماعي بين الطلبةو تنمي دورة التعلم  .1
تنمي مهارة تفسير الظواهر المختلفة تنمي التفكير لدى الطالب من خالل وضعه في مواقف تتحدى تفكيره، كما  .2

 .ومناقشتها
 .تراعي الفروق الفردية بين الطلبة .3
 .تساعد على االحتفاظ بالتعلم لمدة أطول .4
 .تهتم باالستقصاء العلمي أكثر من الطريقة التقليدية .5
 .زيادة قدرة المتعلمين على استخدام اللغة العلمية أثناء وصف المشاهدات وجمع المالحظات .6
 .لخبرات المعرفية ورفع مستوى التحصيل بسبب الخبرات والفعاليات المتاحة للمتعلمتنمية ا .7
 .توفير البيئة المالئمة لتدعم التعلم النشط الذي يقوم به المتعلم نفسه فيكتشف وينقب .8
 تسهم في تنمية قدرات الطالب على تحمل المسئوولية والمشاركة اإليجابية، وتشجع الطالب على التعاون والعمل .9

 .الجماعي
 .ُتعّدل الفهم الخطأ للمفاهيم والمعلومات، وتنمي مهارات البحث واإلطالع .10

 دور المعلم في دورة التعلم
 :أّن المعلم يقوم بأدوار عديدة ومختلفة في الموقف التعليمي، وتتمثل فيما يلي )3()2007زيتون (يرى 

 .يستخدم أفكار الطلبة وأسئلتهم في قيادة مراحل الدرس .1
 .ويشجع الطلبة على إعطاء أفكارهم منذ بداية الدرسيقبل  .2
 .يجعل التلميذ محورًا للعملية التعليمية من خالل تفعيل دوره .3
 .يوجه ويرشد الطلبة من خالل مراحل دورة التعلم المختلفة، ويصّوب أخطاءهم .4
 .يحدد أهداف التعلم، ويشارك التالميذ في تحديد بعض تلك األهداف .5
 .علم، التي سيشملها كل دور من أدوار مراحل دورة التعلميصوغ بعض مشكالت الت .6
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 )نموذج بايبي(تخطيط التدريس من خالل نموذج دورة التعلم 
مجموعة من الخطوات التي يجب على المعلم اتباعها عند  )16()2002زيتون (و )3()2007زيتون (لقد أورد كل من   

 :التخطيط للتدريس بهذه االستراتيجية، ومن أهم تلك الخطوات
 .يحدد المعلم أهداف التعلم .1
 .يحدد المعلم المفهوم أو المبدأ، المراد تعلمه من خالل هذا النموذج .2
مراحل دورة التعلم، وذلك في ضوء خبرته السابقة يصوغ المعلم بعض مشكالت التعلم التي ستشملها كل مرحلة من  .3

 .بالمعرفة القبلية لمتعلميه
 .يجهز المعلم األنشطة التعليمية المختلفة المتعلقة بالمادة العلمية المراد تعلمها .4
يخطط المعلم ألنشطة االتساع المفاهيمي، بحيث يتفاعل المتعلم من خالل التطبيق المباشر للمفهوم الذي قد قام  .5

 .تسابهباك
تعتبر دورة التعلم من الطرق التدريسية التي تتيح الفرصة للطالب بأن يسلك سلوك الباحث وتتيح له المجال بأن   

 : بعض مزايا دورة التعلم كما يلي )18()2008الخطايبة (يستقصي بهدف الوصول للمعرفة، وقد أورد 
 .أنها تقدم العلم كطريقة بحث، فهي تحث على تعّلم التفكير .1
 .تعطي الطالب الفرصة لكي يبني المفاهيم العلمية بنفسه .2
 .التعلمية-تشرك الطالب بصورة فّعالة في العملية التعليمية .3
 .تنمي المهارات التفكيرية لدى المتعلم .4
 .ةفقاثتربط الطالب بالمجتمع وال .5
 .توسع مدارك الطالب .6
 . نحو العلوميكّون الطالب اتجاهات إيجابية  .7

 )V( خريطة الشكل: ثانياً 
ويشتمل على المتطلبات ) العملي(الجانب األيمن يمثل عناصر الجانب اإلجرائي : من جانبين) V(تتكون خريطة الشكل   

والجانب الثاني هو الجانب األيسر ويمثل الجانب المفاهيمي، ويتكّون . المعرفية والمتطلبات القيمية، والتسجيالت وتحويالتها
ويعمل الجانبان معًا ). Theories(والنظريات ) Principles(، والمبادئ )Concepts(س المفاهيم المتضمنة في الدر : من

        )20()2006أمبوسعيدي والبلوشي، (في اختيار األسئلة الخاصة باألحداث واألشياء ، وبنائها، واإلجابة عنها 
 .)Passmore, 2002()30(    )29()2003النجدي وراشد وعبد الهادي، ( )28()2004الزعبي، (

يحدث تفاعل بين الجانب التفكيري والجانب اإلجرائي من خالل العمليات العقلية التي يقوم بها ) V(وفي خريطة الشكل 
 تركيب خريطة الشكل) 1(الطالب أثناء تفكيره عن السؤال الرئيس الذي يقع عادًة بين جانبي الخريطة، ويوضح الشكل رقم 

)V ( أشار إليها عدد من الباحثين والتربويين والعناصر المكّونة له، كما) ،17()1996الخليلي وحيدر ويونس(  
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 Novak & Gowin, 1983)()31( وهي: 
 

 )Focus Question(السؤال الرئيس                            
يمثل المشكلة التي تدور حولها التجربة أو موضوع الدراسة، وينبثق عن السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية 
. بشكل متسلسل ومتدرج، ويؤدي التفكير في اإلجابة عنها إلى إحداث تفاعل بين الجانب النظري والعملي في الخريطة

زة والمواد واألدوات وطريقة العمل وتقوده إلى المفاهيم والمبادئ كما أّن صيغة السؤال تساعد الطالب في تحديد األجه
 . والنظرية التي يمكن أن تساعده في تفسير الظاهرة

 
 
 

 )v(بنية خريطة الشكل : 1 الشكل                           
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 )Events /Objects(األحداث واألشياء 2. 
يقصد بها خطوات العمل أو اإلجراءات التي يقوم بها المتعلم من أجل الحصول على إجابة للسؤال  :األحداث . أ

 .ويقوم المتعلم بتوثيقها بشكل متسلسل مستعينًا بالجانبين المعرفي واإلجرائي. الرئيس

جابة عن السؤال ويقصد بها مجموعة األجهزة والمواد واألدوات التي يستخدمها المتعلم في التجربة لإل :األشياء . ب
 .الرئيس

 )Conceptual Side) (التفكيري(فاهيمي الجانب الم. 3

تتكون النظرية من فرضية أو قانون منّظم في إطار معين تم اختبارها وتثبت صحتها،  ):Theories(النظريات  .1
وتوضح النظرية العالقة بين مجموعة المبادئ والمفاهيم الكبرى والقوانين، وتعمل على تفسير الظواهر واألحداث 

 .والتنبؤ بما يمكن أن يحدث مستقبالً 
يتكون المبدأ من مفهومين أو أكثر ترتبط معًا بعالقات ذات معنى، وترشدنا إلى فهم  ):Principles(المبادئ  .2

 ).V(معنى الموقف لألحداث، كما تساهم المبادئ في إنجاز الجانب اإلجرائي لخريطة الشكل 
 .وهي صورة ذهنية أو تمثيالت لألشياء واألحداث التي تجمعها معًا خصائص مشتركة ):Concepts(المفاهيم  .3
 )Methodological) (العملي(الجانب اإلجرائي . 4

يهدف إلى ) V(إلى أّن الجانب اإلجرائي في خريطة الشكل  )Novak & Gowin, 1983()31(يشير نوفاك وجوين 
 :توضيح الطريقة العملية في التدريس، ويشمل هذا الجانب على كل من

لسـؤال الـرئيس أو األسـئلة المطروحـة، وهـي إجابـات عـن ا): Knowledge claims(المتطلبـات المعرفيـة   .أ 
خرى جديدة تمّكـن المـتعلم أنها أن تقود إلى تجارب أوالتي من ش/ جابات السؤال الرئيسوتؤدي إلى استقصاء إ

 .من ربط ما سبق تعلمه مع ما يتعلمه من التجربة الجديدة
ويمثل الشعور والعاطفة جزءًا أساسيًا فيها، ويكون هذا الشعور إما  ):Value claims(المتطلبات القيمية  .ب 

هل هذا مفيد أم ضار؟ وينصح نوفاك : إيجابيًا أو سلبيًا، وتعطي المتطلبات القيمية اإلجابة عن السؤال مثل
يطة وجوين بتأخير إظهار المتطلبات القيمية من قبل الطلبة لحين إلمامهم بكل العناصر التي تضمنتها الخر 

 . وحصولهم على النتائج المتوخاة من التجربة
تمثل التسجيالت مجموعة من البيانات والقراءات المالحظة المحسوسة التي  ):Records(التسجيالت  .ج 

 .)الرسوم التخطيطية(يجمعها الطلبة أثناء إجراء التجربة، ومن األمثلة على التسجيالت 
ادة ترتيب البيانات التي تم الحصول عليها من التجربة ويقصد بها إع ):Transformations(التحويالت  .د 

 .وتنظيمها، على شكل جداول أو رسوم بيانية وتكوين إجابات عن السؤال الرئيس
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 الدراسات السابقة
 في التحصيل ومتغيرات أخرى )E's 5نموذج بايبي (الدراسات المتعلقة بأثر دورة التعلم : أوالً 
على تحصيل الطلبة ) 5E(بدراسة أثر دورة التعلم  )Ajaja & Eravowoke, 2012()7(إيرافواك قام كل من أجاجا و   

أشارت نتائج الدراسة إلى أّن . معلم أحياء وكيمياء) 12(طالبًا و ) 112(تكّونت عينة الدراسة من . في الكيمياء واألحياء
. من معلمي الكيمياء لديهم معرفة بدورة التعلم كطريقة لتدريس العلوم) %26.31(من معلمي األحياء و ) 30.43%(

) (α ≤ 0.05وتوصل الباحثان أيضًا إلى وجود فرق في متوسط تحصيل الطلبة في الكيمياء واألحياء عند مستوى داللة 
 . لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام دورة التعلم

بدراسة أثر استخدام  )Feyzioglu & Ergin & Kocakulah, 2012()32(جن و كوكاكيوله قام كل من فايزوغلو و إير    
. طالباً ) 52(تكّونت عينة الدراسة من . في تدريس طلبة الصف السابع على فهمهم لمفاهيم القوة والحركة) 5E(دورة التعلم 

نقص بشكل كبير وبمستوى دال إحصائيًا عن  أشارت نتائج الدراسة إلى أّن المفاهيم الخطأ لدى المجموعة التجريبية قد
 .طالب المجموعة الضابطة

بدراسة أثر دورة التعلم على فهم الطالب لمفاهيم  )Madu & Amaechi, 2012()33(أجرى كل من مادو وأميشي   
طلبة كان لديهم أظهرت نتائج الدراسة النوعية إلى أّن العديد من ال. طالب) 100(حيث تكّونت عينة الدراسة من . المرونة

تصورات خطأ في مفاهيم الفيزياء المتعلقة بالمرونة، وبعد تدريسهم باستخدام دورة التعلم، قام معظم الطلبة بتطوير وتحسين 
 .فهمهم لمفاهيم المرونة وبقي القليل منهم متمسك بالمفاهيم الخطأ التي كانت لديهم قبل الدراسة

دام دورة التعلم الخماسية لتدريس القواعد النحوية على التحصيل وتنمية التفكير بدراسة أثر استخ )34()2010أحمد (قام   
طالبًا موزعين بالتساوي على شعبتين ) 60(حيث تكونت عينة الدراسة من . االستداللي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

في تحصيل الطلبة في  )(α ≤ 0.01حصائية عند مستوى إجود أثر ذو داللة وقد أظهرت الدراسة و . تجريبة وضابطة
   .القواعد النحوية والتفكير االستداللي لصالح المجموعة التجريبية

بدراسة فاعلية التدريس القائم على دورة التعلم وخريطة المفاهيم على تحصيل طلبة  )8()2009الناقة والعيد (قام كل من   
) 30(ومجموعة ضابطة ) طالباً  60(مجموعتين تجريبيتين  الصف التاسع في مبحث العلوم، حيث تكونت عينة الدراسة من

لصالح المجموعتين التجريبيتين ) (α ≤ 0.01طالبًا، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى 
 . دة العلوماألولى التي درست من خالل دورة التعلم والثانية التي درست من خالل خريطة المفاهيم في تحصيل الطلبة في ما

تخصص "بدراسة أثر استراتيجية دورة التعلم في تنمية المفاهيم البالغية لدى طلبة قسم التربية  )21()2009موسى (قام   
طالبًا موزعين بالتساوي ) 60(حيث تكونت عينة الدراسة من . بجامعة الحصن بدولة اإلمارات العربية المتحدة" اللغة العربية

                       ود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوىوقد أظهرت نتائج الدراسة وج. إلى مجموعة ضابطة وتجريبية
α ≤ 0.001) (في اختبار التحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 

بدراسة فاعلية استخدام نموذج دورة التعلم الخماسية في تدريس العلوم في اكتساب المفاهيم العلمية  )23()2008طالب (قام   
) 52(حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية . ي لدى تلميذات الصف التاسع األساسيوتنمية التفكير االبتكار 

                    أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى . طالباً ) 51(طالبًا ومجموعة ضابطة 
α ≤ 0.05) (المفاهيم العلمية وتنمية التفكير االبتكاري  بين متوسط عالمات المجموعة التجريبية والضابطة في اكتساب

 .لصالح المجموعة التجريبية
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في تنمية مهارات ) 5E's(بدراسة أثر تدريس العلوم الطبيعية باستخدام دورة التعلم المعدلة  )22()2008ابراهيم (قام   
تكونت عينة الدراسة من . في األردن التفكير العلمي والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية

أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية عند . طالبًا وطالبة موزعين على شعبتين تجريبية وضابطة) 60(
في كل من مهارات التفكير العلمي والقدرة على حل المشكالت ُتعزى إلى التدريس باستخدام دورة ) (α ≤ 0.05مستوى 

 .ولصالح المجموعة التجريبية) 5E's(التعلم المعدلة 
بدراسة استخدام دورة التعلم في تدريس العلوم وأثره في التحصيل ومفهوم الذات  )24()2007سرحان ونصراهللا (قام   

تكونت عينة الدراسة من ثالث شعب تدريسية اثنتان تجريبية . األكاديمي لدى طلبة الصف السادس األساسي في فلسطين
أظهرت نتائج الدراسة . األكاديمياستخدم الباحثان اختبارًا تحصيليًا واستبانه لتحديد مستوى مفهوم الذات  .وواحدة ضابطة

رتفاع مستوى التحصيل ونمو مفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المجموعتين التجريبيتين مقارنًة بالمجموعة الضابطة، ا
 . وكذلك احتفاظهم بالمفاهيم والمعلومات الواردة في الوحدة الدراسية بشكل أطول

ة في تدريس العلوم في اكتساب المفاهيم بدراسة أثر استخدام استراتيجية دورة التعلم المعدلّ  )25()2007أبو رمان (قامت   
طالبة ) 50(تكونت عينة الدراسة من . العلمية وتنمية االتجاهات العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن

تكّونت أداتا الدراسة من اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ومقياس االتجاهات . موزعين على شعبتين تجريبية وضابطة
في اكتساب المفاهيم العلمية ) α≥ 0.05(أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى . علميةال

 .وكذلك في مقياس االتجاهات العلمية ُيعزى إلى طريقة التدريس من خالل دورة التعلم
قائمة على نموذج بايبي في التحصيل ، تم تقصي أثر استراتيجية تدريسية بنائية )35()2006 لجواودة ا( وفي دراسة  

وتكونت عينة . العلمي ومهارات العلم األساسية واالتجاهات نحو العلوم لدى طلبة المرحلة األساسية مختلفي دافعي اإلنجاز
وقد أظهرت نتائج الدراسة أّن هناك . الدراسة من خمسة وسبعين طالبًا موزعين في شعبتين من مدارس عين الباشا األساسية

في كل من التحصيل وتنمية مهارات عمليات العلم األساسية واتجاهات ) α≤0.05(روقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى ف
 ).بايبي(الطلبة نحو العلوم تعزى إلى إستراتيجية التدريس وفق النموذج البنائي 

ة المفاهيم على التحصيل في األحياء بدراسة أثر استراتيجيتي دورة التعلم وخريط )26()2006الخوالدة والعليمات (قام   
طالبًا في ثالث شعب إحداها ) 120(حيث تكّونت عينة الدراسة من . والتفكير العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي

في تحصيل ) α≥ 0.05(أشارت نتائج الدراسة بوجود أثر ذي داللة إحصائية عند مستوى . ضابطة، واثنتين تجريبيتين
 .العلمي للمجموعتين التجريبيتين ُيعزى الستراتيجيتي التدريس دورة التعلم وخريطة المفاهيمالطلبة وتفكيرهم 

بدراسة أثر استخدام طريقة دورة العلم على تحصيل طالب الصف األول الثانوي  )36()2000خطايبة ونوافلة (قام    
أظهرت نتائج الدراسة . شعبتين تجريبية وضابطةطالبًا موزعين على ) 60(تكّونت عينة الدراسة من . الصناعي في الكيمياء

في تحصيل الطلبة في الكيمياء لصالح المجموعة التجريبية التي درست ) α≥ 0.05(بوجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى 
 .باستخدام دورة التعلم

 
 في التحصيل ومتغيرات أخرى) V(الدراسات المتعلقة باستخدام خريطة الشكل : ثانياً 
علــى تحصــيل طلبــة الصــف ) V(بدراسـة تــأثير أشــكال  )Tekes & Gonen, 2012()27(مــن تيكــاس وجــونن  قـام كــل  

طالبًا توزعوا على مجموعتين تجريبية درسـت ) 68(تكّونت عينة الدراسة من . العاشر في تركيا في درس األمواج الميكانيكية
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ائج الدراســـة إلـــى وجـــود أثــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد أشـــارت نتــ. وضـــابطة درســت بالطريقـــة التقليديـــة) V(باســتخدام أشـــكال 
 ).V(في تحصيل الطلبة يعزى إلى طريقة التدريس باستخدام أشكال ) α≥ 0.05(مستوى داللة 

في التحصيل ) Vee(باستقصاء فاعلية التدريس باستخدام طريقة خريطة الشكل  )37()2011العليمات والخوالدة (قام   
طالبًا في شعبتين ) 81(تكّونت عينة الدراسة من . الصف التاسع األساسي في مادة الكيمياءوالتفكير العلمي لدى طالب 

طالبًا باستخدام ) 41(تم تدريس الشعب التجريبية . من شعب الصف التاسع في مدرسة المفرق األساسية األولى للبنين
دّلت نتائج . باستخدام الطريقة التقليدية طالباً ) 41(في حين تم تدريس المجموعة الضابطة ) Vee(طريقة خريطة الشكل 

الدراسة على وجود فرق لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل في الكيمياء تعزى لطريقة التدريس باستخدام خريطة 
 ).Vee(الشكل 

. العلميةفي اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي للمفاهيم ) V(بدراسة أثر استخدام أشكال  )38()2009القرارعة (قام   
طالبًا تم تدريسها ) 30(وضابطة ) V(طالبًا تم تدريسها باستخدام أشكال ) 30(تكّونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي عالمات المجموعتين لصالح . باستخدام الطريقة التقليدية
 ).V(ست باستخدام أشكال المجموعة التجريبية التي در 

في تدريس الفيزياء في تصحيح المفاهيم البديلة   V-shapeبدراسة فاعلية استراتيجية  )39()2007الصيفي (قام   
طالبًا تم اختيارهم ) 78(تكّونت عينة الدراسة من . واالحتفاظ بالتعلم لدى طلبة المرحلة األساسية ذوي أنماط التعلم المختلفة

أشارت نتائج الدراسة إلى . من طالب الصف العاشر األساسي من مدرسة عمرو بن العاص في نابلسبطريقة قصدية 
على اختباري تصحيح المفاهيم ) التجريبية والضابطة(وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسط عالمات مجموعتي الدراسة 

 .البديلة واالحتفاظ بالتعلم تعزى للتفاعل بين الطريقة وأنماط التعلم
في تدريس مختبر الفيزياء في فهم المفاهيم ) V(قام بتقصي أثر استخدام الشكل  )40()2007أبو تايه (وفي دراسة   

أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق طلبة . الفيزيائية ومهارات عمليات العلم لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل في األردن
على المجموعة الضابطة في اختبار فهم المفاهيم الفيزيائية ) V(كل المجموعة التجريبية التي درست باستخدام خريطة الش

 . وكذلك في اختبار مهارات عمليات العلم
في تدريس العلوم على تحصيل طلبة ) V(بقياس فاعلية استخدام خريطة الشكل  )20()2006أمبوسعيدي والبلوشي (قام 

طالبًا من طالب الصف التاسع من ) 138(عينة الدراسة من تكونت . الصف التاسع من التعليم العام واتجاهاتهم نحوها
) 6(لمدة ) V(طالبًا درسوا المادة التعليمية باستخدام الشكل ) 65(تجريبية : التعليم العام، تم تقسيمهم إلى مجموعتين

ج الدراسة إلى وجود أشارت نتائ. طالبًا درسوا المادة التعليمية باستخدام الطريقة السائدة) 73(أسابيع، واألخرى ضابطة 
في ) α≥ 0.05(فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية  ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى الداللة  

 .في دراسة مادة العلوم) V(التحصيل الدراسي وكذلك في تكوين اتجاهات إيجابية نحو استخدام الشكل 
في تدريس الفيزياء العملية لطلبة السنة األولى في ) V(ر استخدام خرائط الشكل باستقصاء أث )28()2004الزعبي (قام   

تشّكل مجتمع الدراسة من طلبة السنة األولى . الجامعة في تنمية مهارات التفكير العلمي والتحصيل وتغيير اتجاهاتهم العلمية
خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات . لبًا وطالبةطا) 75(وبلغ عددهم ) 111(في كلية العلوم الذين اختاروا مادة الفيزياء 

) V(بين متوسطات عالمات أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام خرائط الشكل ) α≥ 0.05(داللة إحصائية 
 .ومتوسط عالمات أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا باستخدام الطريقة العادية لصالح المجموعة التجريبية
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 الدراسات السابقة فيما يتعلق بدورة التعلمملخص 
ــتعلم فــي تنميــة تحصــيل الطلبــة    أشــارت نتــائج الدراســات الســابقة المتعلقــة بــدورة الــتعلم إلــى فاعليــة اســتخدام نمــوذج دورة ال
 )26()2005الخوالـــــدة والعليمـــــات، ( )35()2006الجـــــواودة، ( )24()2007ســـــرحان ونصـــــر اهللا، ( )8()2009الناقـــــة والعيـــــد، (
، كمـا أشـارت دراسـات أخـرى إلـى فعاليـة نمـوذج دورة )7() (Ajaja & Eravowoke, 2012)36()2000خطايبـة ونوافلـة، (

ـــتعلم فـــي اكتســـاب المفـــاهيم العلميـــة            )25()2007أبـــو رمـــان، ( )23()2008طالـــب، ( )21()2009موســـى، (ال
Feyzioglu & Ergin & Kocakulah, 2012)(32) (Madu & Amaechi, 2012) ()33( وكـذلك دور نمـوذج الـتعلم ،

 .)22()2008ابراهيم، ( )34()2010أحمد، (في تنمية مهارات التفكير المختلفة 
 

 ).V(ملخص الدراسات السابقة فيما يتعلق بخريطة الشكل 
فـي تنميـة تحصـيل الطلبـة إلـى فاعليـة هـذه الطريقـة ) V(أشارت نتـائج الدراسـات السـابقة المتعلقـة باسـتخدام خريطـة الشـكل   
 Tekes)                     )28()2004الزعبـي، ( )20()2006أمبوسعيدي والبلوشي، ( )37()2011العليمات والخوالدة، (

& Gonen, 2012)(27) واكتســاب المفــاهيم  )28()2004الزعبــي، ( )38()2009القرارعــة، (وتنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي
واكتسـاب مهــارات  )39()2007الصـيفي، ( و تصـحيح المفـاهيم البديلـة )40()2007أبـو تايـه، ( )38()2009القرارعـة، (العلميـة 

 .)40()2007أبو تايه، (العلم 
كطرق تدريس في تنمية تحصيل الطلبة وتفكيرهم ) V(نالحظ مما سبق الدور الفّعال لكل من دورة التعلم وخريطة الشكل    

وخريطة ) 5E'sنموذج بايبي (دورة التعلم وكذلك اكتسابهم للمفاهيم العلمية، لذلك أتت هذه الدراسة لتقصي أثر استخدام 
د حيث أّنه ال يوج. في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة الكيمياء في دولة اإلمارات العربية المتحدة) V(الشكل 

 ).حسب علم الباحث(دراسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تناولت تلك المتغيرات 
 مجتمع الدراسة وعينتها

طالبًا ) 75(طالبًا في ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، أما عينة الدراسة فقد تكونت من ) 220(تكّون مجتمع الدراسة من   
أعداد ) 2(وائيًا؛ اثنتين تجريبيتين وواحدة ضابطة، ويظهر في الجدول عششعب تدريسية تم اختيارها ) 3(موزعين على 

 .الطلبة في مجموعات الدراسة
 

 .توزيع مجموعات أفراد الدراسة حسب طريقة التدريس :2الجدول 

 عدد الطالب الشعبة المجموعة

 25 1 )دورة التعلم( 1التجريبية 

 V( 6 25(خريطة الشكل ( 2التجريبية 

 25 5 الضابطة
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 أدوات الدراسة
 :لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها، قام الباحث باتباع الخطوات التالية     
) Atoms and their structure(وحدتي الذرة وتركيبها : تحديد المحتوى والذي شمل الدروس التالية •

للصف العاشر في ثانويات التكنولوجيا ، من منهاج الكيمياء )Electrons in Atoms(واإللكترونات في الذرة 
 .التطبيقية

 ).V(وخريطة الشكل ) 5E'sنموذج بايبي (مراحل دورة التعلم : إعداد المادة التعليمة حسب طريقتي التدريس •
إعداد اختبار تحصيل لمادة الكيمياء، حيث قام الباحث بإعداد جدول المواصفات اعتمادًا على األهداف المتوقع  •

ضمن مستوياته الثالث األولى  )Bloom, 1965()41(قيقها، مع مراعاة المجال المعرفي لبلوم من الطالب تح
وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرض االختبار ). المعرفة والتذكر، الفهم واالستيعاب، والتطبيق(

ين وتربويين، وذلك لمعرفة معلم) 6(على لجنة من المحكمين المختصين في مجال العلوم والتربية تكونت من 
وقد تم تعديل بعض تلك الفقرات حسب آراء لجنة . مدى مالئمة الفقرات ومناسبتها للمحتوى واألهداف التعليمية

كما تم تحليل فقرات االختبار من خالل حساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات . المحكمين
وهذه ) 0.41-0.75(ومعامالت التمييز بين ) 0.41-0.73(بين وقد تراوحت معامالت الصعوبة . االختبار

أما فيما يتعلق بثبات االختبار، فقد تم التحقق من ثبات . )42()2000عودة، (القيم مقبولة ألغراض الدراسة 
وتم حساب . طالباً ) 25(االختبار من خالل تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من 

ويعتبر مناسب لهذه ) 0.81(، وقد بلغ معامل الثبات )KR- 20(الثبات بطريقة كوردر ريتشاردسون معامل 
 .الدراسة

 إجراءات تنفيذ الدراسة
 ).Bybee 5E's Modelنموذج بايبي (االطالع على األدب التربوي المتعلق بدورة التعلم  .1
 ).V(االطالع على األدب التربوي المتعلق بخريطة الشكل  .2
 .دوات الدراسةإعداد أ .3
التأكد من تكافؤ أفراد الدراسة فيما يتعلق بمتغير التحصيل من خالل تطبيق االختبار القبلي حيث أظهرت النتائج أّن  .4

أما المجموعة التجريبية ) 7.7(وبانحراف معياري مقداره ) 58.40(المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية األولى هو 
) 61.80(، أّما المجموعة الضابطة فبلغ المتوسط الحسابي ) 8.8(معياري مقداره وبانحراف )  060.8(الثانية هو 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة على ) 3(يظهر الجدول ). 6.6(وبانحراف معياري مقداره 
 .االمتحان القبلي في التحصيل في الكيمياء

 .المعيارية لعالمات طالب مجموعات الدراسة في اختبار التحصيل القبليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات : 3الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب طريقة التدريس الشعبة

 7.7 58.40 25 دورة التعلم 1التجريبية 

 V(( 25 60.80 8.8(خريطة الشكل ( 2التجريبية 

 6.6 61.80 25 االعتيادية الضابطة
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أّن هناك فروقًا ظاهرية بين متوسطات العالمات المدرسية في مادة الكيمياء في مجموعات ) 3(يظهر من الجدول   
فقد تم ) (α ≤ 0.05الدراسة الثالثة، وللتأكد من أّن هذه الفروق بين المتوسطات ليست ذو داللة إحصائية عند مستوى 

  ).4(حيث ظهرت النتائج كما هي في الجدول  ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي 
 .االمتحان القبليلمتوسطات عالمات تحصيل الطالب في ) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  :4الجدول 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.884 76.333 2 152.667 بين المجموعات
0.417 

 )غير دال إحصائياً (
   86.306 72 6214 داخل المجموعات

 المجموع الكلي
6366.667 

 
74    

أّن قيمة ف المحسوبة بين متوسطات العالمات في التحصيل السابق للطالب في المجموعات ) 4(يالحظ من الجدول   
فإّن المجموعات الثالث متكافئة في وبذلك ، )(α ≤ 0.05وهي قيمة غير دالة إحصائيًا عند  )(0.417الثالث بلغت 

 .التحصيل السابق في الكيمياء
تطبيــق المعالجــة التجريبيــة علــى مجموعــات الدراســة، بحيــث درســت المجموعــة التجريبيــة األولــى باســتخدام دورة الــتعلم  .5

وقد تم البدء . التقليدية، والمجموعة الضابطة درست بالطريقة )V(والمجموعة التجريبية الثانية باستخدام خريطة الشكل 
) 30(حيث ُدرِّست الموضوعات بواقع . 2012-2011بتطبيق المعالجة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 .على مدى فصل دراسي كامل حصة تدريسية
ات التحصيل البعدي في مادة الكيمياء بعد االنتهاء من المعالجة، وكذلك تصحيح أوراق إجاب تم تطبيق اختبار .6

 .)44()2008المنيزل، ( )43()2010دودين، (الطالب ورصد درجاتهم من أجل المعالجة اإلحصائية 
 تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية

 :هذه الدراسة المتغيرات التالية تتضمن :  متغيرات الدراسة
 .والطريقة االعتيادية) V(الشكل  دورة التعلم وخريطة: استراتيجية التدريس، ولها ثالث مستويات، هي: المتغير المستقل

 .التحصيل: المتغير التابع
 :ويمكن التعبير عن تصميم البحث كما يلي

G1: O1 X1  O1*  
G2: O1  X2  O1*  
G3: O1         O1*  

G1 : دورة التعلم نموذج بايبي( 1المجموعة التجريبية.( 
G2 : خريطة الشكل ( 2المجموعة التجريبية)V.( 
G3 : الضابطةالمجموعة 
O1  :                         اختبار التحصيل القبلي*O1  :      اختبار التحصيل البعدي 
X1  :المعالجة باستخدام نموذج دورة التعلم       .X2  : المعالجة باستخدام خريطة الشكل)V .( 
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 نتائج الدراسة
في تحصيل ) V(وخريطة الشكل ) E's 5نموذج بايبي (استخدام دورة التعلم الكشف عن أثر هدفت هذه الدراسة إلى   

هل هناك : نص سؤال الدراسة على ما يلي وقد .طالب الصف العاشر في مادة الكيمياء في دولة اإلمارات العربية المتحدة
، )V(التعلم، خريطة الشكل دورة (فرق في تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة الكيمياء ُيعزى الستراتيجية التدريس 

 ؟)الطريقة االعتيادية
                تم تطبيق اختبار التحصيل بعد االنتهاء من تدريس وحدتي الذرة وتركيبهاولإلجابة عن هذا السؤال، 

)Atoms and their structure ( واإللكترونات في الذرة)Electrons in Atoms( من منهاج الكيمياء للصف العاشر ،
 .نتائج العمليات اإلحصائية لإلجابة عن هذا السؤال) 5(ويوضح الجدول  .ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في
 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالب مجموعات الدراسة في اختبار التحصيل البعدي :5الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب طريقة التدريس الشعبة

 5.0 80.0 25 دورة التعلم 1التجريبية 

 V(( 25 78.4 5.34(خريطة الشكل ( 2التجريبية 

 6.2 68.2 25 االعتيادية الضابطة

وجـود فـروق ظاهريـة بـين متوسـطات عالمـات مجموعـات الدراسـة فـي اختبـار التحصـيل فـي الكيميـاء، ) 5(يظهر الجدول    
دورة الــتعلم، والمجموعــة التجريبيــة وفــق  المتوســطات لكــل مــن المجموعــة التجريبيــة األولــى التــي ُدّرســتحيــث بلغــت قــيم هــذه 

                 ، والمجموعـة الثالثـة التـي درسـت وفـق الطريقـة االعتياديـة )V(الثانيـة التـي درسـت وفـق خريطـة الشـكل 
 .    على التوالي )68.2، 78.4، 80.0(

، ويظهـر الجـدول ANOVAوللوقوف على داللة الفروق بـين هـذه المتوسـطات تـم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي   
 .نتائج التحليل) 6(
 

 .ألداء مجموعات الدراسة على اختبار التحصيل البعدي) ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي  :6الجدول 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات الحريةدرجات 

 15.541 952.333 2 1904.667 بين المجموعات
0.000 

 )دال إحصائياً (
   61.278 72 4412.000 داخل المجموعات
    74 6316.667 المجموع الكلي

مجموعات الدراسة في اختبار يالحظ من نتائج تحليل التباين األحادي أّن قيمة ف للفروق بين متوسطات عالمات طالب   
أي أّن اختالف متوسط عالمات ). α≤0.05(دالة احصائيًا عند مستوى الداللة وهي قيمة ) 15.541(التحصيل بلغت 
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ال  "الطالب في اختبار التحصيل في الكيمياء كان اختالفًا جوهريًا، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه 
بين المتوسط الحسابي لدرجات طالب الصف العاشر في الكيمياء ُيعزى إلى ) α ≤ 0.05(ئية يوجد فرق ذو داللة إحصا

 ).، الطريقة االعتيادية)V(دورة التعلم ، خريطة الشكل (استراتيجية التدريس 
، وللتعرف إلى أي من المعالجات الثالث كان الفرق بين متوسطات عالمات الطالب في اختبار التحصيل دال إحصائياً   

 ).7(للمقارنات البعدية كما يظهر في الجدول  )Scheffe(تم استخدام اختبار شافيه 
 

 نتائج اختبار شافية للمقارنات البعدية بين متوسطات عالمات طالب مجموعات الدراسة في اختبار التحصيل: 7الجدول 

 الداللة الخطأ المعياري متوسط الفرق الطريقة

 دورة التعلم
 V( 1.6 1.452 0.771(خريطة الشكل 

 * 0.00 1.452 11.4 الطريقة االعتيادية

 )V(خريطة الشكل 
 

 0.771 1.452 1.6- دورة التعلم
 0.00*  1.452 9.8 الطريقة االعتيادية

 الطريقة االعتيادية
 

 * 0.00 1.452 11.4- دورة التعلم
 V( -9.8 1.452  *0.00(خريطة الشكل 

      )α ≤ 0.05(دال إحصائيًا عند مستوى *
بين كل من متوسطي عالمات طالب المجموعة التجريبية  )α ≤ 0.05(وجود فرق دال إحصائيًا ) 7(يظهر من الجدول   

 )α ≤ 0.05(     والمجموعة الضابطة وكذلك وجود فرق دال إحصائيًا ) نموذج بايبي(األولى التي درست وفق دورة التعلم 
والمجموعة الضابطة التي ) V(لتجريبية الثانية التي ُدّرست وفق خريطة الشكل بين كل من عالمات طالب المجموعة ا

بين متوسطي عالمات طالب  )α ≤ 0.05(كما يظهر الجدول عدم وجود فرق دال إحصائيًا . درست بالطريقة االعتيادية
مما يدل على تساوي أثر )). V( خريطة الشكل(والمجموعة التجريبية الثانية ) دورة التعلم(المجموعتين التجريبية األولى 

وتفّوق كل منهما على الطريقة االعتيادية في تحصيل الطلبة في الكيمياء ) V(التدريس بكل من دورة التعلم وخريطة الشكل 
 .  لدى أفراد الدراسة
 مناقشة النتائج

على الطريقة ) V(خريطة الشكل وكذلك ) نموذج بايبي(أظهرت نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية تفوق دورة التعلم 
 .وسيتم مناقشة كًال من هذين النموذجين على حده. التقليدية

 ).نموذج بايبي(أسباب تفّوق المجموعة التي درست باستخدام دورة التعلم : أوالً 
يكون على شكل أنشطة ومواقف صفية ومشكالت تتحدى تفكير ) نموذج بايبي(إّن التدريس باستخدام دورة التعلم  .1

ولعّل مرحلتي االنشغال واالستكشاف أهمية في تمحور . الطلبة، ويزيد من التفاعل مع األسئلة التي يطرحها المعلم
 .التعلم حول الطالب، مما يترك له الفرصة بالبحث والتقصي والوصول إلى نتائج

إن عمل الطالب وما يرافقه من مناخ اجتماعي، تفاعلي، وتعاوني، يؤدي إلى تبادل الخبرات، والتعبير عن  .2
 . األفكار، وتنمية التفكير مما يساعد على خلق جو تعليمي فّعال
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مما يمارس الطالب نوعًا من النشاط العقلي يتمثل في إعادة تنظيم وترتيب المعرفة وتكاملها في البنية المعرفية،  .3
 .يساعد على فهم أفضل للمفاهيم العلمية وبالتالي زيادة تحصيل

مناقشة إجابات الطلبة أثناء مرحلة التفسير يساعد الطلبة على تبادل خبراتهم، وتركيـز المعلومـات وثباتهـا فـي ذهـن  .4
 .الطالب لفترة زمنية أطول

اإلرشـاد والتوجيـه والتشـجيع، ممـا يســاعد  إّن دورة الـتعلم تعمـل علـى تـوفير تغذيـة راجعــة مـن قبـل المعلـم عـن طريــق .5
 .على تحفيز المتعلم وزيادة اتجاهاتهم نحو المادة، وبالتالي زيادة التحصيل العلمي

كــان لــه أثــرًا ) 5E'sنمــوذج بــايبي (وهــذا مــا تؤكــده الدراســات المختلفــة التــي أشــارت إلــى أّن الــتعلم باســتخدام دورة الــتعلم      
                                                  الطلبـة وزيـادة فهمهـم للمفـاهيم العلميـةإيجابيـًا فـي زيـادة تحصـيل 

 (33)(Madu & Amaechi, 2012) (32)(Feyzioglu & Ergin & Kocakulah, 2012) ) 2010أحمـد، ()34(
(Ajaja & Eravowoke, 2012)(7) ) ،سـرحان (        )23()2009طالـب،  ()21()2009موسـى، ( )8()2009الناقـة والعيـد

 .)36()2000خطايبة ونوافلة،  ( )35()2006الجواودة، ( )25()2007أبو رمان، ( )24()2007ونصر اهللا، 
 )V(أسباب تفوق المجموعة التي درست باستخدام خريطة الشكل : ثانياً 

خطواتهـا تسـاعد في تـدريس العلـوم بمـا يتضـمنه مـن أنشـطة وفعاليـات مختلفـة بكـل خطـوة مـن ) V(استخدام أشكال  .1
ــتعلم مــن خــالل طريقــة أشــكال  ــذلك يعتبــر ال ) V(علــى فهــم واســتيعاب واكتســاب المعرفيــة العلميــة  لــدى الطلبــة،  ل

عـادة التنظـيم والترتيـب والتحويـل إعملية معرفية نشطة؛ حيث أّن المتعلم يمارس نوعًا من النشاط العقلـي يتمثـل فـي 
حيـــث يقـــوم الطلبـــة بتنفيـــذ مجموعـــة مـــن . تكـــوين تنظـــيم جديـــد للمعرفـــةالـــذي يدخلـــه المـــتعلم علـــى بنيتـــه المعرفيـــة و 

النشاطات األدائية العملية التي تزيد مـن ثبـات ووضـوح المعنـى؛ األمـر الـذي يتطلـب الوصـول للمعرفـة الجديـدة مـن 
ابقة كمـا يتطلـب اسـتدعاء الطلبـة للمفـاهيم السـ. حداث وتسجيلهاقبل الطلبة أنفسهم من خالل رصد المالحظات واأل

 ).    V(التي تم تعلمها وتطبيقها من خالل المتطلبات القيمية التي تعد من األجزاء الرئيسة في بنية خريطة الشكل 
علــى تشـجيع الطلبــة علــى تمثيـل المفــاهيم وٕادماجهــا فـي البنيــة المفاهيميــة، وتـوفر فرصــًا للطلبــة ) V(تسـاعد أشــكال  .2

م ومبـادئ وربطهـا مــع المفـاهيم القبليــة، والمعرفـة الســابقة ممـا يــؤدي إلظهـار مـا تحويــه بنـاهم المفاهيميــة  مـن مفــاهي
فـــي التـــدريس يســـاعد الطلبـــة علـــى إدراك المعنـــى ) V(إلـــى تحقيـــق الـــتعلم ذي المعنـــى، حيـــث أّن اســـتخدام أشـــكال 

 . وبين المعرفة الجديدة) ابقةالمعرفة الس(وتوضيح التفاعل بين ما يعرفه الطالب بالفعل 
الطالـــب علـــى المعرفـــة العلميـــة والطريقـــة معـــًا حيـــث أّنهـــا تتـــيح للطالـــب فرصـــة البحـــث ) V(كل تســـاعد خـــرائط الشـــ .3

مع الجانـب ) V(يسر من خريطة الشكل واالستقصاء واكتشاف طرق ووسائل لربط المعرفة العلمية على الجانب األ
ت وتفســيرها ثــم االســتنتاج ممــا يســاعد الطلبــة علــى اكتســاب مهــارات المالحظــة ومعالجــة البيانــا) اإلجرائــي(األيمــن 

كمــا أّن عمليــة الــربط بــين جــانبي الخريطــة يســاعد علــى تنظــيم األفكــار وترتيــب عرضــها . وتســجيل البيانــات بدقــة
 .وتوضيحها وتنمية مهاراتهم المختلفة

       )20()2006أمبوسـعيدي والبلوشـي، ( )37()2011العليمـات والخوالـدة، (وتتفـق نتيجـة هـذه الدراسـة مـع دراسـات   
فـي تحصـيل الطلبـة، ) V(حول األثر اإليجـابي السـتخدام أشـكال  )27((Tekes & Gonen, 2012) )28()2004الزعبي، (

 .  والتي أظهرت أّن تحصيل الطلبة الذين يدرسون بهذه الطريقة أعلى من تحصيل الطلبة الذين يدرسون بالطريقة التقليدية
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 توصيات الدراسة
 .الطالب لمادة العلومفي تعليم وتعلم ) V(وخريطة الشكل ) 5E'sنموذج بايبي (كل من دورة التعلم الخماسية استخدام  •
توفير األدوات والوسائل التعليمية في المدارس حتى يتمكن المعلم من استغاللها في تدريس العلوم حسب نموذج دورة  •

 . )V(وخريطة الشكل  التعلم
، وكذلك خريطة )نموذج بايبي(الدروس التعليمية باستخدام دورة التعلم تدريب المعلمين على كيفية استخدام وتصميم  •

 .لكي يتم استخدامها على نطاق واسع) V(الشكل 
في نواتج ) V(وكذلك خريطة الشكل ) نموذج بايبي(أن يعمل الباحثون على إجراء دراسات تتناول فاعلية دورة التعلم  •

 .تعليمية أخرى مثل تنمية المفاهيم العلمية، االتجاهات نحو تعلم العلوم، وتنمية التفكير الناقد لدى الطلبة
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