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  تعليمات النشر
، تنشـر  متخصصة في العلوم اإلنسانية مجلّة علمية محكّمة نصف سنوية "اإلنسانية مجلّة الزرقاء للبحوث والدراسات"

 ،واإلحاطـة  ،األصـالة  :التي تتوافر فيها شروط البحـث مـن حيـث    ،باللغتين العربية واإلنجليزية ،البحوث العلمية
  .وخطواته ،وأسلوب البحث العلمي ،واالستقصاء

  

  : ت تقديم البحث ومواصفاتهإجراءا
 .(research@zu.edu.jo ) اإللكتروني إلى يقدم البحث مطبوعاً باستخدام مايكروسوفت وورد، عبر البريد  •
 .يجب أن يكون البحث مكتوباً بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والرسم واألشكال •

 .يقدم للنشر لجهة أخرى، وأن يرفق الباحث إقراراً خطّياً بذلك يجب أن يكون البحث غير منشور سابقاً، ولم •

 .يتم تقويم البحث من ثالثة محكّمين، وقد يطلب من الباحث مراجعة بحثه إلجراء تعديالت عليه •

 .البحث بعد قبوله للنشر بالبريد اإللكتروني يقدم  •

 

  : كيفية إعداد البحث للنشر

  :إعداد بحثهيتّبع الباحث الخطوات اآلتية في   

  :البحث   .1
الملخّـص،  وعنـوان الباحـث،   و، )البـاحثين (اسم الباحث ويطبع الباحث بحثه المكون من عنوان البحث، 

مستخدماً فراغاً مزدوجاً وحواشـي واسعــة    (A4) احية، على جانب واحد من الورقة قياستالكلمات المفو
  .)من كّل جانب سم 1.5و األعلىسم من 2.2(

  : ترتيب المحتوى   .2
  :يطلب من الباحث أن يتقيد بالترتيب اآلتي في كتابة بحثه

والمناقشـة، المالحـق،    ،النتـائج ووطرائقه،  ،مواد البحثومشكلة البحث، والمقدمة، (طبع محتوى البحث 
 :على النحو التاليوحجمه الخط حيث يكون نوع ، (A4) من الورقة قياس واحد على جانب) المراجعو

 .Simplified Arabic:الخطنوع  -
  .لباقي النص 11للعناوين الرئيسة، و 12: حجم الخط -

  : عنوان البحث   .3
  .ويجب أن يكون العنوان دقيقاً ومعبراً عن محتوى البحث، 23حجم ال

  : حجم البحث   .4

  .كلمة) 8000(أو  ،صفحة من صفحات المجلة) 15(أال يزيد عدد صفحات البحث على 
  : الباحث وعنوانه   .5

يذكر اسم الباحث وعنوانه بوضوح، وينص العنوان على اسم الجامعة أو المؤسسة التي يعمل فيها، والقسم 

  .الذي يعمل فيه، ورتبته األكاديمية، وبريده اإللكتروني
  :الملخص   .6

 العربيـة أو (كلمة باللغة التي كتب بها، وآخـر باللغـة الثانيـة    ) 200(يرفق بالبحث ملخص ال يزيد على 

  . التي تعنى بها المجلة )اإلنجليزية
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7.  

  
  :الكلمات المفتاحية

خاصـة بـه، وتكـون بـاللغتين العربيـة      ) دالة(كلمات مفتاحية ) 6( علىيرفق بالبحث ما ال يزيد  9حجم 

  .واإلنجليزية

 :األشكال والجداول  .8

، 9، وتزود بعناوين بحجم 8ترقّم كّل من األشكال والجداول على التوالي حسب ورودها في البحث بحجم 
  .مهاويشار إلى كّل منها في متن البحث بأرقا

9.  

  
  :الهوامش

معلومة واردة في متن البحث،  ةمالحظة، أو لتوضيح أي ةتستخدم هوامش الصفحات السفلية لذكر أي 9حجم 
  . (*)ويستخدم لذلك إشارة مميزة مرتفعة عن النص مثل

 :المراجع  .10

المتعلق به في قائمة تستخدم األرقام المرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث، ويذكر الرقم والمرجع  -
 .المراجع

ترتب أرقام المراجع في قائمة المراجع بالتسلسل، وذلك بعد مراعاة ترتيب المراجع هجائياً في القائمة  -
   :حسب اسم المؤلف وفقاً لآلتي


	 دور��  .أ    �ً  :إذا آ�ن ا����� ��

ـ ، )بخط مائل(اسم الدورية ف” عنوان البحث،ف“بدءاً باسم العائلة، ) الباحثين(اسم الباحث     رقم ف
  .سنة النشرفأرقام الصفحات، فرقم العدد، فالمجلد، 

  :إذا آ�ن ا����� آ���ً�  .ب   

   سـنة  فاسم الناشـر،  ف، )بخط مائل(عنوان الكتاب فبدءاً باسم العائلة، ) المؤلفين(اسم المؤلف   
  .النشر

  :إذا آ�ن ا����� ر"��� م�� ��� أو دآ��را�  .ج   

 يذكر رسـالة ماجسـتير أو   (” عنوان الرسالة،ف“اسم صاحب الرسالة بدءاً باسم العائلة، يكتب  
  .السنةفاسم الجامعة، ف، )دكتوراة بخط مائل

 :�ن ا����###########� -,###########�ة أو إح*###########�(�� )###########�درة &###########% �$###########� ر"###########���   آ###########إذا   .د           


، )�89 م�(7(45�ان ا�����3 
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@ر?�م ا�*=��ت، 
  

 �
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يزود الباحث الرئيس للبحث المنشور بنسختين من العدد الذي نشر فيه بحثه، إضافة إلى   :المستالت
  .بحثه مستـلة من) 20(عشرين 

تخضع ابحاث االباحثين . تعتمد المجلة وبشكل جزئي على رسوم النشر لتمويل عملها: أجور النشر
دوالر أو مايعادلها بالدينار األردني وتدفع على النحو ) 200(لرسوم نشر وقدرها , المقبولة للنشر

 :االتي
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  تقديــم                     
  

مجلة علمية محكمة مفهرسة " مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية"
في العلوم اإلنسانية، تنشر على صفحاتها نتاج أعمال بحثية مختلفة،  ومتخصصة

تمتاز باألصالة، وتضيف إلى المعرفة اإلنسانية ما يستفيد منه الباحثون في شتى 
  .فروع العلوم اإلنسانية

م، وتخصصت في العلوم اإلنسانية عام 1999بدأت المجلة في الصدور عام 
  .قة لمجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيةم، ليكون المجلد التاسع انطال2009

: تستقبل المجلة البحوث العلمية الواردة من شتى بلدان العالم، بإحدى اللغتين
العربية واإلنجليزية، في أحد التخصصات اإلنسانية المختلفة، ويتم تحكيم األبحاث 

  .من محكمين متخصصين
ر حزيران، والثاني في شهر األول في شه: يصدر من المجلة عددان في السنة

  .كانون األول
  
  

  رئيـس التحـريـر    

  محمود الوادي. د.أ                                                   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 



 المحتويات

الصفحة األبحاث   

.فاعلية التوفبق في تسوية نزاعات العمل الجماعية في قانون العمل األردني • 1

. �ا
���دی /ه��� ��� ا
	��روة .د 

19 .أسس معايير الرقابة على مخاطر عمليات المصارف اإلسالمية •

األردن/  ابراهيم نزالعبد الرزاق . د  
  .مشكالت التوافق عند الموهوبين و أثرها على االنتباه الصفّي • 31

األردن /لين حكم وصفي الخطّاب . د 

من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين ( جودة تدقيق الحسابات، قياسها و أثر مبادئ الحاكمية المؤسسية عليها  • 42

  .)في األردن
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:Abstract

Collective labour disputes are considered one of the most dangerous conflicts that threaten the 
security and stability of society. Since the number of workers involved in the conflict might not 
e simple and they might be working in important and vital institutions for the government and b

the society, the legislature is required to settle such conflicts friendly as soon as possible in order 
is is what made the legislature chose to prevent the emergence of a feud between the parties. Th

called conciliation to resolve this conflict. In other -three mandatory ways related to what so
words, to resolve this conflict consensually. The issue will be firstly delegated to reconcile then 

er of labour and finally to the conciliation board according to provisions entrusted to the Minist
within restricted periods and procedures.  It is noted that the provisions that legislated by the 

as well as the  Jordanian legislature do not tackle some issues that can be problematic practically
presence of some gaps which may lead to negative impacts on the conflicts. Therefore, the study 
tried to provide solutions to many practical problems rose by these provisions, in addition to 

exist in some texts. propose some provisions to overcome the gaps that

: conciliation, friendly means, alternative means, delegate conciliation, the conciliation Keywords

board.
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  نزاعات العمل الجماعية تسويةفي التوفيق  فعالية
  في قانون العمل األردني

  

  هيثم حامد المصاروة الدكتور
  السعودية / جامعة المللك عبد العزيز –قتصاد واالدارة كلية اال –قسم أدارة االعمال   

  
خطر النزاعات التي تتهدد أمن المجتمع واستقراره، ذلك أن عدد العمال ذوي أتعد النزاعات العمالية الجماعية من  :الملخص

سبة للدولة والمجتمع، لـذلك  نهم قد يعملون في منشآت ذات أهمية وحيوية كبيرة بالنأالعالقة بالنزاع قد ال يكون بسيطاً، كما 
للحيلولـة دون نشـوء خصـومة بـين      ،وبصورة ودية ،فقد اهتم المشرع بتسوية مثل هذه النزاعات في أسرع وقت ممكن
دور في مضمار ما يسمى بـالتوفيق،  تو ،جميعها وجوبية ،الطرفين، وهو ما دعاه إلى اختيار ثالث طرق لتسوية هذا النزاع

يقة رضائية، حيث أناط األمر أول مرة بمندوب التوفيق، ثم أوكله إلى وزير العمل نفسه، ثم إلـى  أي تسوية هذا النزاع بطر
غير أنه يالحظ بشأن األحكام التي أوردها المشـرع   .وإجراءات محددة اأحكام تضمنت مدد مجلس التوفيق، كل ذلك ضمن

يد من اإلشكاليات من الناحية العملية، فضالً عن وجـود  األردني بهذا الشأن سكوتها عن الكثير من المسائل التي قد تثير العد
العديد من الهنات والثغرات التي تتخللها، األمر الذي قد يفضي بدوره إلى آثار سلبية على النزاع الجمـاعي ويـؤدي إلـى    

ام، باإلضـافة إلـى   لذلك فقد حاولت الدراسة تقديم حلول للعديد من اإلشكاليات العملية التي تثيرها بعض تلك األحك. تفاقمه
  .إيرادها جملة من النصوص المقترحة لتدارك الثغرات التي قد تكتنف بعض النصوص النافذة

  .التوفيق، الوسائل الودية، الوسائل البديلة، مندوب التوفيق، مجلس التوفيق: الكلمات المفتاحية
                                      

  15/1/2013تاريخ قبول البحث                                   20/6/2011البحث تاريخ استالم                   

  :مقدمةال
تكتسب عالقات العمال الجماعية أهمية بالغة في الوقت الحاضر، 
ذلك أن العمال باتوا يشكلون شريحة واسعة ومؤثرة في المجتمع، 
لذلك فقد حرص المشرع في الدول المختلفة على ضمان حقـوقهم  
ومصالحهم في مواجهة أصحاب العمل، وذلك من خالل إصـدار  
العديد من التشريعات وعلى رأسها قانون العمل، الـذي تضـمن   
تنظيما شامال ودقيقا لكثير من تفصيالت العالقـة بـين العمـال    

ات العمالية التي ضمنها طرق تسوية النزاعمن وأصحاب العمل، و
تي يجب أن تتسم بها ولعل من أهم الخصائص ال .قد تنشب بينهما

طرق تسوية النزاعات الجماعية هو السرعة والحسم، ذلك أن ترك 
مثل هذه النزاعات أو إهمالها أو حتى البطء فـي معالجتهـا قـد    
يفضي إلى نتائج وخيمة وبالغة الخطورة على المصالح الخاصـة  
التي تمس طرفي عالقة العمل، فضـال عـن اآلثـار المتعلقـة     

 ،التي تتجلى في زعزعة اسـتقرار المجتمـع  و ،بالمصلحة العامة
خصوصا وأن احتماليـة قيـام    ،وتهديد مسيرة االقتصاد الوطني

العمال وأصحاب العمل باتخاذ وسائل تصعيدية من شأنها تـأجيج  

النزاع واردة وغير مستبعدة، فالقيام باإلضراب أو إغالق المنشأة 
ضـع  أمر ممكن وغير مستغرب لكثير من األسباب حتـى المتوا 

تقضي بمعالجة هذه  -العامة والخاصة-منها، لذلك فإن المصلحة 
النزاعات بصورة عاجلة وفاعلة، وبما ال يبتعـد عـن محاولـة    

قبل فـرض أي   هاوترجيحاستعمال الوسائل الودية لتسوية النزاع 
حل جبري على الطرفين، األمر الذي حاول المشـرع األردنـي   

والذي  ،1960لسنة  )21( قانون العمل األردني رقممراعاته في 
هو نظـام تسـوية    ؛صدر بموجبه نظام خاص بتسوية النزاعات

، إذ بقيت هذه التشريعات 1963لسنة ) 32(النزاعات العمالية رقم 
لسـنة  ) 8(قانون العمـل رقـم    مطبقة إلى أن ُألغيت وحل محلها

، والذي تضمن بدوره األحكـام المتعلقـة بتسـوية    )النافذ( 1996
وتعد  .عمالية الجماعية وعلى نحو ال يخلو من تفصيلالنزاعات ال

الوسائل الودية في فض النزاعات الجماعية األجدر واألولى فـي  
التطبيق من الوسائل األخرى، ليس ألنها تتيح فض النـزاع دون  

ـ    ز إلـى إرادة  قيام خصومة بين الطـرفين، أو ألن تبنيهـا يرتك
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أمـراً ممكنـاً    ن اتباعها وإعمالهـا يعـد  الطرفين فحسب، بل أل
  .وميسوراً من الناحية العملية في الكثرة الغالبة من األحوال

  مصطلحات الدراسة* 
العمـالي   النـزاع تعرف المادة الثانية من قانون العمل األردنـي  

 النقابة أوكل خالف ينشأ بين مجموعة من العمال ( :بأنه الجماعي
 صحاب العمل مـن جهـة  أنقابة  أومن جهة وبين صاحب عمل 

يتعلـق   أوتفسـيره   أو )1(جمـاعي خرى حول تطبيق عقد عمل أ
  .)بظروف العمل وشروطه

وبصفة عامة فإنه يمكن تصنيف الوسائل التي يتم بوساطتها حـل  
الوسـائل  : همـا ، أوال)2(إلى نـوعين  تهاوتسويالنزاعات العمالية 

الودية، والتي تكون بتدخل من مندوب التوفيق أو مجلس التوفيـق  
أي بـاللجوء إلـى   الوسائل القضـائية،  : الثانيةمل، وأو وزير الع

فعماد الوسائل الوديـة لفـض النزاعـات     ؛إذن .المحكمة العمالية
-، والذي يقوم على تدخل شخص )التوفيق(العمالية الجماعية هو 

معين بين العمال وصاحب العمل بغية التوصل  -طبيعي أو حكمي
إجراءات محددة وفـي  إلى تسوية ما بشأن نزاع قائم بينهما وفق 

ومـن ذلـك نسـتطيع     .بقة على إحالة النزاع إلى القضاءفترة سا
أسلوب لجمع : تعريف التوفيق وفقا لقانون العمل األردني على أنه

إرادة طرفي النزاع العمـالي الجمـاعي علـى تسـوية معينـة      
يتسـم   ،يرتضيانها، من خالل شخص ثالث مكلف بـذلك قانونـاً  

وما تجدر  .وذلك وفقا إلجراءات ومدد محددة ،بالحيدة واالستقاللية
اإلشارة إليه هنا أن المشرع األردني يرى تقارباً في المعنى بـين  

مـن جهـة   " الوسـاطة "من جهة ومصـطلح  " التوفيق"مصطلح 
مـن  ) 120(مكن مالحظته من نص المـادة  ، وهذا ما ي)3(أخرى

                                                 
اتفـاق  ( :في المادة الثانية منه على أنه العمل الجماعي عقديعرف قانون العمل األردني  )1(

من جهة ومجموعة عمال  الجمعيةبين صاحب العمل أو  العملخطي تنظم بمقتضاه شروط 
  .)أخرىأو النقابة من جهة 

ال تقتصر وسائل فض المنازعات العمالية الجماعية على التوفيق والمحكمـة العماليـة،    )2(
ذلك انه يوجد وسائل أخرى تبنتها التشريعات في الدول األخرى بغية فض هذه المنازعات، 
ولعل من أبرز هذه الوسائل التحكيم، سواء أكان جبريا يتم بوساطة هيئة تحكـيم تشـكلها   

ختصة أم كان تحكيما خاصا، والتحكيم الجبري يكون بعد طلب يتقـدم  الجهات الحكومية الم
به أحد طرفي النزاع إلى الجهة اإلدارية، إذ تتولى هذه الجهة تشكيل هيئة التحكيم وفقا لما 

) 12(من قانون العمل المصري رقم ) 182(رسمه المشرع، انظر على سبيل المثال المادة 
 .2003لسنة 

اتفاق طرفي النزاع اختياريا على تعيين شخص ثالث ليفصل : صد بهأما التحكيم الخاص فيق
غالب الداوودي، شرح قانون العمل، الطبعة الثالثـة، دار  .د: انظر .في نزاعهم بحكم ملزم

  . 197، ص2004وائل، عمان، 
ويالحظ بأن المشرع المصري كان قد أخذ أيضا بالتحكيم الخاص في المنازعات العمالية، 

العمل أو التنظـيم   يجوز لصاحب: (...من قانون العمل ما نصه) 191(لمادة فقد جاء في ا
الوسيط في النزاع الذي  منهما للتوصيات التي ينتهي إليها يفي حالة عدم قبول أ –النقابي 

  ...).هيئة التحكيم اللجوء للتحكيم الخاص بدال من ىاالتفاق عل –ينشأ بينهما
قيام بتسوية ودية بين طرفين متنازعين مـن خـالل   الوساطة بصفة عامة هي وسيلة لل )3(

الوساطة القضائية : وهي على أنواع عدة أهمها. المفاوضات وتقريب وجهات النظر بينهما

أو  أن يعين مندوب توفيـق  للوزير: "قانون العمل والتي جاء فيها
  ...."الوساطةرة للقيام بمهمة اأكثر من موظفي الوز

  مشكلة الدراسة* 
تثير الطرق الودية المتعلقة بحسم النزاعات الجماعية العديد مـن  
التساؤالت واإلشكاليات، ولعل من أبرزها التساؤل عن مدى فعالية 
هذه الطرق التي أوجدها المشرع األردني في حسـم النزاعـات   

ذا كان ترتيب المراحل واإلجراءات والمدد التـي  المقصودة، وما إ
أوردها المشرع لهذا الغرض ناجعة أم ال؟ وبالجملة فإنـه يمكـن   

هل كان التـدخل التشـريعي   : صياغة ذلك كله في التساؤل اآلتي
وسـائل الوديـة   الخاص بمعالجة النزاعات العمالية الجماعيـة بال 

من خالل إلقاء الضوء هذا ما سنحاول اإلجابة عنه  مالئماً وكافياً؟
على األحكام المتعلقة بتسوية النزاعات العمالية الجماعية بالطرق 

  .ومناقشة ما تثيره من إشكاليات ،الودية
  أهمية الدراسة *

لعمل يحتل التوفيق مكانة بارزة بين الوسائل الودية لفض نزاعات ا
 ن فوائد ومزايا تعـود بـالنفع  حققه ميالجماعية، وذلك بالنظر لما 

العمال وأصـحاب العمـل والمجتمـع    : أهمها ،طراف عدةعلى أ
بأسره، لذلك كان التوفيق هو الوسيلة الودية الوحيدة التي حظيـت  

  .برعاية المشرع األردني باإلقرار والتنظيم
وبالرغم من ذلك نجد أن اهتمام فقهاء القانون وشراحه قد انصرف 

من مراحـل  وما يتصل به  تها،ودراسعن بحث تفاصيل التوفيق 
وأحكام، فباستثناء بعض المؤلفات المنهجية في قانون العمل ال نجد 

، )4(فرد دراسة خاصة بهذا الموضوع في القـانون األردنـي  أمن 

                                                                              
عصام : للمزيد انظر. إذ يتوافر كل من النوعين على جملة من المزايا. والوساطة االتفاقية
ات المدنية خـارج القضـاء وفقـا    الحلول أو الوسائل البديلة لحل المنازعلطفي الشريف، 

، مجلة العدالة والقانون، منشورات المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة للقوانين الفلسطينية
  .46، ص2012 شباطفلسطين،  -والقضاء، البيرة

وعلى الرغم من التشابه الكبير بين التوفيق والوساطة، إال أن بينهما جوانب يفترقان بهـا،  
  :يومن أهمها ما يأت

أن تعيين مندوب التوفيق عادة ما يكون مناطا بفرد أو هيئة تكـون مشـكلة     . أ
مسبقا بموجب القانون، على خالف الوسيط الذي يتم اختياره عادة من قبـل  

  .طرفي النزاع
أن صالحيات مندوب التوفيق تكون أضيق من صالحيات الوسيط، ذلك أنـه    . ب

ء، األمر الـذي ال يملـك   قد يكون باستطاعة الوسيط إحالة النزاع إلى القضا
لسنة ) 12(من قانون الوساطة رقم ) ج/7(انظر المادة . مثله مندوب التوفيق

محمد أحمد القطاونة، الوساطة في تسوية : للمزيد من التفصيل انظر. 2006
 .35، ص2008النزاعات المدنية، الطبعة األولى، عمان، 

: انظـر . مصطلحين متـرادفين ك" الوساطة"و" التوفيق"ومع ذلك فثمة اتجاه يستخدم 
مؤتمر اإلجـراءات  وفاء فلحوط، العالقة بين القضاء والحلول البديلة لفض المنازعات، .د

 جامعة اليرموك -كلية الحقوقالمنعقد ب" نحو تعزيز ضمانات العدل ودولة القانون"القضائية 
  .3، ص2008 يتشرين الثان 5-4بتاريخ 

حمـد  أ.د: التوفيق في المؤلفات اآلتية شرح ألحكام على سبيل المثال ما ورد من انظر )4(
اإلصـدار الرابـع، دار   -عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد، الطبعة األولـى 
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مـن أوائـل الدراسـات المتخصصـة     لذلك كانت هذه الدراسة 
 ،بالموضوع، إذ حاولت التطرق له من مختلف نواحيه وتفاصـيله 

فكار واآلراء المتعلقة بـه، بغيـة   وسعت إلى تكوين رصيد من األ
يضمن فعاليتـه   ،وأوسعوتنظيم أدق  ،شاملة له التوصل إلى رؤية

  .وأداءه للوظيفة المنوطة به
  منهج الدراسة * 

في عرضها لموضوع المنهج الوصفي التحليلي ستتبع الدراسة 
  .له ومناقشتها الوسائل الودية الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية

  سةخطة الدرا* 
لقد رتب المشرع األردني طريقة اللجوء إلى الجهات المختصـة  

مراحـل   الية الجماعية ودياً، فأوجـد ثـالث  بفض النزاعات العم
متتابعة في هذا الصدد، حيث أعطى صالحية حل النـزاع إلـى   

 ،وزير العمل، ثم إلى مجلس التوفيقمندوب التوفيق أوال، ثم إلى 
التي تبناهـا   هاذاتتنتهج الخطة وبناء على ما سبق، فإن الدراسة س

المشرع األردني في عرضه لألحكام المتعلقة بالوسـائل الوديـة   
توزيع الدراسة علـى   لتسوية النزاعات العمالية، وذلك من خالل

  :المطالب الثالثة اآلتية
تدخل مندوب التوفيق فـي النزاعـات العماليـة    : المطلب األول

  .الجماعية
العمـل فـي النزاعـات العماليـة     تدخل وزيـر  : المطلب الثاني

  .الجماعية
تدخل مجلس التوفيق فـي النزاعـات العماليـة    : المطلب الثالث

  .الجماعية
  المطلب األول

  تدخل مندوب التوفيق في النزاعات العمالية الجماعية
القيـام   مندوب التوفيق هو أحد موظفي وزارة العمل تكون مهمته

مـن   معينـة منطقة في ية لنزاعات العمالية الجماعل ودية تسويةب
وقد تولى المشرع بيـان كيفيـة   ، )5(إجراءات ومدة محددة لخال

تعيين مندوب التوفيق ومزاولته لمهامه، كما تنبـه لتقييـد حريـة    
صاحب العمل فيما يتعلق ببعض حقوقه أثناء نظر مندوب التوفيق 
في النزاع وسعيه لفضها، في الوقت الذي لم يغفل فيه عن إلـزام  

ينة بالحلول التي يتوصل إليها مندوب التوفيق، إلى جانب فئات مع
إلزام صاحب العمل بها، حتى لو تطلب األمـر إيقـاع عقوبـات    

وفي مواجهـة  جنائية، ليس فقط بحق صاحب العمل المخالف، بل 
فإن دراستنا لألحكام القانونيـة   وبناء عليه .العامل المخالف أيضاً

                                                                              
سيد محمود رمضان، الوسيط في شرح قانون العمـل، الطبعـة   .د. 2010الثقافة، عمان، 

  .2004رجع السابق، غالب علي الداوودي، الم.د. 2010األولى، دار الثقافة، عمان، 
  .من قانون العمل األردني) 120(المادة  انظر )5(

  :ن من خالل التقسيم اآلتيالمتعلقة بتدخل مندوب التوفيق ستكو
  .تعيين مندوب التوفيق: الفرع األول
  .مهام مندوب التوفيق: الفرع الثاني
مدى إلزامية التسوية الصادرة بنـاء علـى تـدخل    : الفرع الثالث

  .مندوب التوفيق
  الفرع األول

  تعيين مندوب التوفيق
عن جملـة مـن المسـائل    التحري مندوب التوفيق تعيين يتطلب 
، وعلى رأسها سلوكياته وتاريخه الوظيفي ومدى كفاءته به المتعلقة

وقدراته، وال سيما في مجال فض المنازعات العمالية الجماعيـة،  
وانتقائه مـن بـين مـوظفي وزارة    لذا فإن تعيين مندوب التوفيق 

ال بـد مـن   ليس باألمر اليسير في الكثير من األحوال، إذ العمل 
خاص للتحقق من إمكانيـاتهم،  البحث والمفاضلة بين عدد من األش

فيهم الجدارة والكفاءة في وزير العمل فال يتم التعيين إال ممن يرى 
  .فض هذه النزاعات العمالية بفعالية

ندوب توفيق واحد لكـل  تعيين مبإصدار قرار بويقوم وزير العمل 
كثر من مندوب للمنطقة الواحدة، إذ يجوز تعيين أ نهمنطقة، على أ

الذي عليه مراعـاة عـدد    ؛ا بتقدير وزير العمليبقى األمر مناط
ومـدى   ،طقفي كل منطقة من المنـا  هاوحجمالنزاعات العمالية 

  .حاجتها لمندوبي التوفيق
صدور قـرار مـن   فيشترط الكتساب صفة مندوب التوفيق  ؛إذن

  .حد موظفي وزارة العمل كمنـدوب توفيـق  وزير العمل بتعيين أ
المدة التي هذا لمندوب التوفيق  يتعين على الوزير أيضا أن يحددو

يمارس خاللها مهامه، فقد تكون هذه المدة محددة بسنة أو شـهر  
مثال، كما أنها قد تحدد باالنتهاء من نظر نزاع بعينه، فقد جاء في 

أن يعـين   للـوزير : "من قانون العمل ما نصه )120(رقم  المادة
 الوسـاطة  رة للقيام بمهمةامندوب توفيق أو أكثر من موظفي الوز

في تسوية النزاعات العمالية الجماعية وذلك للمنطقة التي يحددها 
أنه وعلى الـرغم   وجدير بالذكر هنا؛ ،"مناسبة يراهاوالمدة التي 

من صياغة النص السابق التي ال تؤكد وجـوب تعيـين منـدوب    
توفيق واحد على األقل، نعتقد بأن قيام الوزير بتعيـين منـدوب   

كثر من واحد جوبياً، وإن كان يجوز له تعيين أوالتوفيق يعد أمرا 
 ذلك أن في عدم قيامه بهذه المهمة ما يفضي إلـى في منطقة ما، 

 -والحال هذه-نه ال يمكن خصوصا وأ ،إغفال النزاعات وتأججها
األمـر  االنتقال بهذه النزاعات إلى المراحل التالية من التوفيـق،  

قترح لهذا الغرض بالمشرع اإلفصاح عنه بوضوح، ون نيحسالذي 
  :تبني النص اآلتي

مندوب توفيق أو أكثر للقيام بمهمة تسوية النزاعات وزيريعين ال"
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 يراهـا وذلك للمنطقة التي يحددها والمدة التي  ،العمالية الجماعية 
ويالحظ هنا أن المشرع األردني لم يتطلب توافر خبرات  ."مناسبة

لم يشترط سـوى أن   أو شروط معينة فيمن يتولى هذه الوظيفة، إذ
يكون ذلك المندوب من موظفي وزارة العمل، األمر الذي يفضله 
تحديد جملة من الشروط الواجب توافرها في مندوب التوفيق، كأن 
يكون من أهل الخبرة واالختصاص في مجال العمـل موضـوع   

، لذلك نقتـرح  )6(النزاع، وأال يكون ممن له مصلحة في النـزاع
  :تبني النص اآلتيعلى المشرع األردني 

  : مندوب التوفيق أن يتوافر فيه ما يأتي يشترط لتعيين"
 .رةامن موظفي الوزأن يكون   . أ

 .خبرة في موضوع النزاعال ويذمن أن يكون   . ب

أو خصومة مع  مصلحة في النزاع ممن له أال يكون. ج  . ت
 .أحد طرفيه

التدخل في النزاع بأي صـورة   له أال يكون قد سبق. د  . ث
 ."كانت

عزل منـدوب  الذي يطرح نفسه في هذا المقام قد يتعلق بوالتساؤل 
أم  ،مندوب التوفيق أثناء ممارسته لمهامه التوفيق، فهل يمكن عزل

أن ذلك يجب أن يكون في وقت آخر؟ وإذا كان ذلك جائزا، فمـن  
  الذي يملك سلطة العزل؟

 ،لم يحدد المشرع األردني موقفه من مسألة عزل مندوب التوفيـق 
 .، أو صاحب الوالية في القيام بهي يمكن أن يتم فيهأو الوقت الذ
 ،يحول دون القيام بالعزل في أي وقت كـان ال مانع لذا نعتقد بأن 

وذلك تبعا للمصلحة، أي سواء كان ذلك أثناء قيام مندوب التوفيق 
 .أو حتى بعد فراغه من ذلك ،اع معينأو قبل نظره في نز ،بمهامه

نفسـه صـاحب    -بداهـة –هو أما صاحب الصالحية في العزل ف
الصالحية في التعيين، أي وزير العمل، فمن يملك التعيين يملـك  

  .العزل كقاعدة

                                                 
ن المشرع األردني لم يحدد الشروط الواجب توافرها في مندوب التوفيق علـى  يالحظ أ )6(

: من نظام مفتشي العمل ما يـأتي ) أ/4(نحو ما فعل مع مفتشي العمل، فقد جاء في المادة 
  :عمل ما يليال ىيشترط في من يفوض بالتفتيش عل(
  . الدرجة الجامعية األولى على األقل علىأن يكون قد حصل .1
  .اS>_ وnB;DL789 ;َpY اm9ي تjUk ا59زارة h8Nأن ی5fن >I اش]Lك Y^ دورة تIریC7@ واحIة .2
3. h8N ;ًCDاICB ربIت I< 5نfلأن ی;QNأ  _sQN t[uB @pYاLQب Lvأش @[H ةIQ9 tC[u[9ا(.   xs8[yت

   zsB _sQU9ا t[uB وطL5ن إ شD;s<  Lsخ~ hs9 .>Q89  Ls�Dا Isی :   B دور ،xیLsM9ا ^su�9 م;s�N  ^sM[u
ج5sر 5D;s< ^sYن ا5s��9     _sQU9ص اsp8U[Q9@ بN;sE;ت اsQU9_ واS    اY _QU9^ اL9>;بhs8N @s ت�ZsC7 ا   

 �sss<ر ^�C�sssE8u97(ا ( @�sssE92000    >sssآLQ95رات اsssM�B ،5نD;sssp9وا @sss9اIU9ا @sss8AB ،jsssی�تIUوت
  .12ص ،zC�E8Y2012، آ;5Dن اD;�9^  ا�p[H� ^�C�E8u9ل اB;6Q9;ة واkp9;ء، اLC79ة،

      �CsH59ا ^sY ;sهLYت5ا �sوط ا59اجLsM9د اIح ;BI�N �;Yت� I< يL�Q9ع اLMQ9ي آ;ن اm9ا LBSا
5D;< zBن اQU9_ ) 172(اm9ي ی]h95 اZCY5[9 بYL� zC^ ا�Q9;زN@ اIpY ،@CN;QA9 ج;ء Y^ اQ9;دة 

j�D ;B يL�Q9ا) :�CHو ^Y LYأن ت]5ا �Aي ی]� اخ یm9ا�9<اع ا[Cء;�H59ا @Q�;< zB ر�; :  
  . أن ی5fن ذا خL7ة 5B ^Yض5ع ا�9<اع -
   .5fن Y @68�B j9^ ا�9<اعتأ�  -
   ).ا�9<اع أو 6B;و9@ ت5Eی]j أ� ی5fن >Z7H I اش]Lاآj ب�ی@ ص5رة Y^ ب�6 -

  الفرع الثاني
  مهام مندوب التوفيق
 إجـراءات  البـدء فـي  على مندوب التوفيق لقد أوجب المشرع 

ته، ولكن هـل  جماعي لتسويالعمالي النزاع البين طرفي  الوساطة
علمه بوقوعه، أم فور  النزاع ة في ذلكيتوجب عليه التدخل مباشر

  حالته عليه من قبل وزير العمل الذي عينه؟أن األمر يتطلب إ
لعل الناظر إلى نصوص قانون العمل األردني يالحظ أن اإلجابـة  

من ) أ/121(بين االحتمالين السابقين، فالمادة  تعلى ذلك قد تردد
يق يتم تلقائيـاً  قانون العمل األردني توحي بأن تدخل مندوب التوف

ودون الحاجة إلى تدخل أي شـخص أو   النزاععند علمه بوقوع 
ذا وقع نزاع عمالي جمـاعي  إ": جهة أخرى، إذ جاء فيها ما نصه

بـين الطـرفين    الوساطة إجراءاتفعلى مندوب التوفيق أن يبدأ 
  ."لتسوية ذلك النزاع

من المادة نفسها قد يفضـي إلـى   ) ب(غير أن قراءة عجز الفقرة 
القول بخالف ما سبق، أي بضرورة إحالة النزاع إلـى منـدوب   

جاء في هذه الفقرة مـا   التوفيق، فال يتدخل به قبل إحالته إليه، فقد
الوزير يضـمن   إلىيقدم تقريراً  أنعلى مندوب التوفيق : "..يأتي

على واحـد وعشـرين    تزيدوذلك خالل مدة ال  ...النزاع أسباب
  ."إليهع النزا إحالةيوماً من تاريخ 

وإزاء هذا االختالف الظاهر بين النصين يثار التساؤل مجددا عن 
من المـادة  ) ب(أم الفقرة ) أ(الحكم األولى بالتطبيق، حكم الفقرة 

  من قانون العمل األردني؟) 121(
نعتقد بأنه يمكن التوفيق بين الحكمين السابقين، ذلك أنه قد يعـين  

كثر من منـدوب للتوفيـق   أ -)7(كما مر معنا–في بعض المناطق 
فيثار التساؤل عن األولى منهما في التدخل بـالنزاع، خصوصـا   

ـ   فـي  نظر الوأنه قد يثار بينهما تنازع إيجابي بقيام كل منهمـا ب
ذلـك  فـي  نظر الأو تنازع سلبي بعزوف كل منهما عن  ،النزاع

ـ  نظر الالنزاع، وهو ما يتطلب الحسم بإلزام أحدهما دون اآلخر ب
ونعتقد هنا بأنه يتوجب على وزير العمل إحالة ذلـك   ،النزاعفي 

النزاع إلى أحدهما، بمعنى أن اإلحالة تكون هنا ضرورية للتدخل 
في النزاع، أما في غير هذه الحاالت فيبدو أنـه يتوجـب علـى    

ن ومندوب التوفيق القيام مباشرة بمساعي التوفيق بين الطرفين ود
تدخله في المراحل األولى  انتظار إحالة النزاع إليه، خصوصا وأن

أمـا المقصـود    ،اع قد يسهم في تطويقه وسرعة حسـمه من النز
هو اإلجـراء الـذي يـتم    ف -في األحوال التي تقتضيها-باإلحالة 

 النزاع العمالي الجمـاعي  مقتضاه إناطة المساعي الالزمة لتسويةب

                                                 
أن یIs�B zCsUوب ت5s89     ZsCY5زیL : (5D;< zBن اQU9_ اSردjs�D ;B ^D ) 120(ج;ء Y^ اQ9;دة  )7(

zB Lا59ز أو أآ� ^u�5Bا @QvQم ب;Cp89 رة@�;H59وذ�9  ا @CN;QA9ا @C9;QU9ت ا;N5ی@ ا�9<اEت ^Y
  ...).p��Q89@ ا9]^ یI6ده;
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إذ يترتب على وجود مثل هذه اإلحالة قيام التزام . بمندوب التوفيق
 ،لى عاتقه بضرورة ممارسة المهام الالزمـة لتسـوية النـزاع   ع

ويشار هنا إلى أن هذا . في قانون العمل رسم المشرعوبحسب ما 
 ،اإلجراء يتخذ شكل القرار اإلداري فهو صادر من وزير العمـل 

  .)8(وينطبق بشأنه ما ينطبق على القرارات اإلدارية من إحكام
ـ   ي تالفـي الغمـوض أو   ومع ذلك، فإنه يجدر بالمشـرع األردن

من المـادة  ) ب(و) أ(التضارب الذي قد يورثه تعارض الفقرتين 
  : سابقة الذكر، ونقترح لذلك اآلخذ بالنص اآلتي) 12(
يراعى في القرار الصادر من الوزير بتعيين أكثر مـن منـدوب   "

توفيق لمنطقة معينة أولوية وصالحيات كل منهم فيما قد ينشأ من 
  ."نزاعات
ولى مندوب التوفيق النظر في النزاع الجماعي، فإنه يكون فإذا ما ت

، ةبوسعه وفي سبيل تسويته االجتماع بكال طرفي النزاع على حد
كما يكون له االجتماع بهما أو بمندوبين عنهما في آن واحـد، أي  

أمـا   ،ال مانع في القانون يحول دون ذلـك في اجتماع واحد، إذ 
التوفيق في النزاع الجمـاعي   النتيجة المترتبة على تدخل مندوب

  :هما ،فهي تحتمل أحد أمرين
  التوصل إلى تسوية النزاع. أوال

النزاع عند حصول  تسوية إذ يكون مندوب التوفيق قد توصل إلى
اتفاق بين الطرفين حول المسائل التي أثارت النزاع بينهما، وفـي  
هذه الحالة قد يفرغ هذا االتفاق في صورة عقد عمل جمـاعي أو  

لحق له، إذ يتوجب على مندوب التوفيق هنا االحتفاظ بنسخة من م
  .)9(الطرفينقبل عليها من  امصادقكون تاالتفاق، وبشرط أن 

ومع ذلك نعتقد بأنه من األجدر النص مباشرة وصـراحة علـى   
بحيـث   ،ضرورة تحرير التسوية بصورة مكتوبة ومن أربع نسخ

إلى نسخة يحـتفظ  باإلضافة  ،يحتفظ كل من طرفي النزاع بنسخة
وأخرى يتم إيداعها في وزارة العمل، لكـي   ،بها مندوب التوفيق

يتسنى لكل منهم الرجوع إليها إذا ما تطلب األمر، ونقترح لهـذه  
  :الغاية النص اآلتي

 وجه السرعة اإلجراءات علىومندوب التوفيق أن يبدأ يتعين على "
وصـل إلـى   ذا تإف ودياً،جماعي العمالي النزاع ته اللتسويالالزمة 

مصـادق   ، فإنه يتوجب تحريره كتابة من أربع نسـخ اتفاق بشأنه
النزاع، بحيث يتم إيداع نسخة منها لدى الوزارة،  عليها من طرفي

  .)مندوب التوفيق بنسخة منهكل من طرفي النزاع و يحتفظفيما 
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  تعذر إيجاد تسوية للنزاع. ثانيا
ى الحـالتين  ويعد النزاع مستعصيا على الحل عند تحقـق إحـد  

  :اآلتيتين
ــق أن    . أ ــدوب التوفي ــح لمن ــراءإذا اتض  إج

سبب من  ألي متعذر بين الطرفين المفاوضات
األسباب، كما لو رفـض أحـدهما أو كالهمـا    
الدخول في مفاوضات قبـل تحقيـق مطالـب    

  .معينة
تلك  االستمرار في إذا تبين لمندوب التوفيق أن  . ب

ويـتم   ،النزاع تسوية إلىلن يؤدي  المفاوضات
ذلك في الحاالت التي تسفر فيها المفاوضـات  
عن تمسك أحد الطرفين بمطالب معينة يعتقـد  

 .مندوب التوفيق بأنه لن يتنازل عنها

فإذا ما تعذر التوصل إلى تسوية للنزاع بتحقق أي مـن الحـالتين   
 وزير إلىتقرير  تقديميترتب على مندوب التوفيق نه إفالسابقتين، 

 النـزاع  أسـباب  هـذا التقريـر   نضـم يالعمل بذلك، علـى أن  
 إليهـا، والمفاوضات التي تمت بين الطرفين والنتيجة التي توصل 

تدخله على واحد وعشرين يوماً من تاريخ  تزيدوذلك خالل مدة ال 
  .)10(النزاع في

المدة الممنوحـة لمنـدوب    أن والالفت لالنتباه في هذا الصدد هو
ر الذي قد يكون من شأنه التوفيق لتسوية النزاع طويلة نسبياً، األم

ر في هذه المدة ، لذا نعتقد بأهمية إعادة النظهوتطور توسع النزاع
قصر، كما لو جعلت لمدة أسـبوع واحـد   أمدة بتقليصها وجعلها 

كثر فعالية فـي تسـوية   أمثالً، خصوصا وأن هناك وسائل تالية 
النزاع بطريقة ودية وتحتاج إلى مدد أخرى أيضاً، إذ يمكن لهـذه  

  :اية تبني الصياغة اآلتيةالغ
 األسبابسبب من  أليبين الطرفين  المفاوضات إجراءذا تعذر إ"

فيترتـب   ،النزاع تسوية إلىاالستمرار فيها لن يؤدي  أنتبين  أو
ضـمن  تتقرير يإحالته إلى الوزير مشفوعا بعلى مندوب التوفيق 

والمفاوضات التي تمت بين الطرفين والنتيجة التـي   النزاع أسباب
تدخله من تاريخ  أسبوععلى  تزيدوذلك خالل مدة ال  إليهاتوصل 

  ."النزاع في
ومما سبق نستنتج أن تدخل مندوب التوفيق في النزاع المطروح ال 
يكون إال لمرة واحدة فقط، فال يجوز إن عجز ذلك المندوب عـن  
حل النزاع إحالته مرة أخرى إلى مندوب آخر يتولى التدخل فـي  

  .النزاع من جديد
وجدير بالذكر أيضا أن المشرع يحظر توكيل المحامين لتمثيل أي

                                                 
)10( L�Dدة  ا;Q9ا)121 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
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، أما العلـة مـن هـذا    )11(من طرفي النزاع أمام مندوب التوفيق 
الحكم فنعتقد بأنها ترتبط بمحاولة التقليص مـن أسـباب النـزاع    

دة الطرفين وحصره، ذلك أن التسوية المطلوبة هنا تتم بتوافق إرا
غير مندوب التوفيق قد يعقِّد مـن  ث الهما، وتدخل طرف ثورضا

النزاع، باإلضافة إلـى تحميـل   الموقف ويفضي إلى توسيع أبعاد 
نفقات إضافية كان من األولى تجنبها، خصوصا في هـذه   طرفيه

  .المرحلة
غية تمكين مندوب التوفيق من أداء مهامه قيد المشـرع حريـة  وب 

عمالها في ممارسة بعض حقوقه التي قد يؤثر اسـت  عملالصاحب 
على جهود مندوب التوفيق ومهامه، إذ لم يجز المشرع لصـاحب  

القيـام   التوفيق ندوبخالل النظر في النزاع العمالي لدى م العمل
  :اآلتية األعمالبأي من 

الحكمة من ذلك  ،)12(االستخدام سارية المفعول شروطتغيير  .1
 تتمثل في الحيلولة دون قيام صاحب العمل بااللتفاف على التسوية
التي ستصدر بناء على تدخل مندوب التوفيق، ذلـك أن السـماح   

ـ بغير ذلك يعني إعطاء الفرصة لصاحب العمل لتغي ر شـروط  ي
العمل المتنازع حولها قبيل انتهاء المندوب من عملـه، فتصـدر   

  .ن الشروط قد تغيرتللتطبيق، أل التسوية دون أن يكون لها محل
يسري بشأن العقود كافة، ونعتقد بأن حظر تغيير شروط االستخدام 

أي سواء تعلق األمر بشروط االستخدام المتعلقة بعقـود العمـال   
كافة أو طائفة منهم أو حتى شروط االستخدام الخاصة بأحـدهم،  

  .األمر الذي نعتقد بأهمية النص عليه صراحةً
 نـدوب كتابي من م إذنفصل أي عامل دون الحصول على  .2

مل إلى فصل بعض العمـال  ، ذلك أن لجوء صاحب الع)13(التوفيق
الذين يختارهم لدورهم في إثارة النزاع يعني تفريغ النـزاع مـن   
مضمونه بتقليص عدد الطرف اآلخر أو الحد من قوته، أو علـى  
األقل تهديد العمال الباقين بالفصل لجعلهم يرضـخون لشـروطه،   

نهم يمارسون حقا كفل لهم المشرع المطالبة به، لذلك أوبالرغم من 
لقيام بالفصل في مثل هذه الحالة أمر غير مشروع، يصـح  كان ا
عتباره من قبيل الفصل التعسفي الذي يستحق عنـه العامـل   امعه 

 .تعويضا

إال أن المشرع تنبه أيضا إلى احتمال ارتكـاب بعـض العمـال    
لمخالفات تستحق الفصل فعال، فلم يحرم صاحب العمل من حقـه  

ل، إال أنه عـاد ليشـترط   هذا، فأجاز لصاحب العمل القيام بالفص
عليه الحصول على إذن كتابي بذلك من مندوب التوفيق، حيث يقع 
على عاتق المندوب في مثل هذه الحالة التحقق من ارتكاب العامل 

                                                 
)11( L�Dدة  ا;Q9ا)123 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
)12( �DاL  دة;Q9ا)132 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
)13( L�Dدة  ا;Q9ا)132 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  

  .لتلك المخالفة التي تستحق الفصل قبل إصدار اإلذن المطلوب
وبالرغم مما سبق، فإنه ال يجب إغفال بعض العقوبات التأديبيـة  

ولعلة قريبة من تلـك   ،قد تتخذ بحق العمال أثناء نظر النزاع التي
التي حظر المشرع بناء عليها فصل العامـل، ذلـك أن عقوبـة    

قد تستخدم وسيلة للتأثير على  -مثال-الغرامة أو الوقف عن العمل 
العمال وثنيهم عن مطالبهم، لذا نعتقد بأنه من األجدر تعديل نـص  

  :ل لتصبح على النحو اآلتيمن قانون العم) 132(المادة 
 التوفيـق  أثناء السير في إجـراءات ي صاحب عمل يجوز أل ال"

  :اآلتية األعمالالقيام بأي من 
  .المتعلقة بأي من العمالاالستخدام  شروطتغيير . أ

دون الحصول  أو إيقاع أي عقوبة تأديبية بحقه فصل أي عامل. ب
فيق أو الوزير؛ التومجلس أو التوفيق  مندوبكتابي من  إذنعلى 

  ."حسب مقتضى الحال
  الفرع الثالث

مدى إلزامية التسوية الصادرة بناء على تدخل مندوب 
  التوفيق

منـدوب   تدخل مـن ناء على بتكون التسوية الصادرة   . أ
التوفيق ملزمة لصاحب العمل باإلضافة إلى العمال، أو 

محددة من الطرفين، إذ تولى المشـرع   لفئات باألحرى
من قـانون العمـل   ) 130(ئات في المادة تحديد هذه الف

التسوية التي تم التوصل  تكون" :والتي نصت على اآلتي
هـذا   أحكـام التوفيق بمقتضـى   إجراءاتبنتيجة  إليها

  :للفئات التالية ةالقانون أو قرار المحكمة العمالية ملزم
  .العمالي النزاعألطراف   . ب
لخلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلـت    . ت

 .يتعلق بها النزاع التيالمؤسسة  ليهمإ

الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي  األشخاصلجميع   . ث
في قسـم منهـا    أوبها النزاع في تاريخ حدوثه  يتعلق

 الـذين  األشـخاص ولجميـع   ،حسب مقتضى الحـال 
فـي أي قسـم    أويستخدمون فيما بعد في تلك المؤسسة 

محكمـة  قـرار ال  أو التسـوية ذا ورد في تقرير إمنها 
 أوالعمالية بما يقتضي بذلك ولم يكن في هـذا القـانون   

  ."الصادرة بمقتضاه ما يحول دون ذلك األنظمة
 : هي ،من ذلك نستنج أن هذه التسوية تكون ملزمة ألربع فئات

، أي العمال أو نقاباتهم التي العمالي النزاع اطرف .1
وأصحاب العمل  ،اشتركت في النزاع من جهة

 .شتركت في النزاع من جهة أخرىونقاباتهم التي ا

، وسواء كان ذلك الخلف خلفاً عاماً خلف صاحب العمل .2
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كالورثة، أو حلفاً خاصاً كمشتري المؤسسة، ذلك أن التسليم 
بخالف ذلك يعني إتاحة المجال للتحايل على التسوية التي تمت 
بين الطرفين، إذ يسهل على صاحب العمل لوال هذا الحكم القيام 

شأة إلى شخص آخر يكون في حل من أمره، ألنه ببساطة ببيع المن
أهمية وأدرك لم يوقع التسوية، لذلك فقد تنبه المشرع األردني 

كان،  االتأكيد على أن هذه التسوية تكون ملزمة لصاحب العمل أي
نه يعد خلفا لصاحب أدام  ن لم يكن موقعا على التسوية ماإحتى و

ا ينطبق على حاالت أخرى العمل الموقع على التسوية، وهو م
كثيرة، كالموصى له بالمؤسسة أو جزء منها، األمر الذي ينطبق 

كانت نسبته اكذلك على الشريك الذي يتملك جزءاً من المنشأة أي. 

العمال في المنشأة إن كانت التسوية تشملهم جميع  .3
جميعا، أو القسم الذي أثير فيه النـزاع إن كـان   

ال يعقل تطبيق أحكام  التسوية خاصة به، ذلك أنه
التسوية على بعض عمال المنشأة أو القسـم دون  

سيما وأن التمييز بينهم قد يؤدي إلـى   الباقين، ال
 .إثارة االضطراب في المنشأة وزعزعة انتظامها

جميع العمال الذين يستخدمون في المنشـأة بعـد    .4
ورد فـي  عمل التسوية، ولكن شرط أن يكون قد 

ض النظـر عـن أي   وبغ التسوية ما يلزم بذلك،
اعتبار آخر، فال يجدي نفعا هنا القول بأن العمال 
الملتحقين بتاريخ تاٍل للتسـوية غيـر مشـمولين    
بالتسوية النعدام صلتهم بها أو ألنهم غير ممثلين 

شيئاً لو تبدل العمـال   بها، كما ال يغير من األمر
ن بالمنشأة عند إجراء التسوية وحـل  المستخدمو

ن ومنهم عمال آخر -أم كبير صغير–محل جزء 
لم يعاصروا التسوية عند إجرائهـا، إذ يكونـوا   
جميعا ملزمين بالتسوية، ليس للحيلولة دون خلق 
نوع من التمييز بين عمال المنشأة الواحدة، بـل  
وألنه بإمكان كل عامل عند إبرام عقد العمل في 
تلك المنشأة االطالع علـى شـروط االسـتخدام    

ها تلك المنصوص عليها في ضمنمن و ،المختلفة
 .التسوية، ومن ثم اتخاذ قرار بالتعاقد من عدمه

) ج/130(فـي صـياغة المـادة     زيادة تويشار هنا إلى أنه ورد
ولم يكن في ...": السابق ذكرها، إذ جاء في عجزها العبارة اآلتية

 ."الصادرة بمقتضاه ما يحـول دون ذلـك   نظمةاأل أوهذا القانون 
داعي لها، فاألخذ بحكمها مفهوم بالضرورة، ذلك وهذه العبارة ال 

أن أي التسوية يتم التوصل إليها يجب أن تكـون مشـروعة، وال   
قانونـاً كـان أو   –يجوز أن يرد بها ما يتضمن مخالفة أي تشريع 

  .وتحت طائلة البطالن -نظاماً
 ، فيكونالتوفيق مندوب إليهاعمل بالتسوية التي توصل أما توقيت ال

ذ يفـرغ هـذا   ، إالنزاع العمالي اطرفالذي اتفق عليه  التاريخمن 
فـي   يـرد لـم   ، أما إذا)14(االتفاق على صورة عقد عمل جماعي

اعتباراً من  يكون بالتسويةعمل ن الإف التاريخ، ذلك ما يحدداالتفاق 
  .)15(تاريخ التوقيع على تقرير التسوية
بشأن موقـف دائنـي صـاحب     ناومع ذلك فثمة تساؤل قد يثار ه

هـذه   رتـب فقـد تُ برمها صاحب العمل، ألعمل من التسوية التي ا
على الضـمان العـام    سلبي ثرأن لها يكوالتسوية التزامات مالية 
أن يفعلوا في مثـل هـذه    ن، فماذا يستطيعولمدينهم صاحب العمل

  ؟الحالة
نعتقد بأن موقف الدائنين هنا كموقفهم من أي اتفاق يبرمه صاحب 

نين الحق في االعتراض على االتفاق الـذي  العمل، بمعنى أن للدائ
ع للحفاظ علـى  المشر أتاحهابرمه صاحب العمل بالوسائل التي أ

رفع دعوى غير مباشرة أو دعوى  من خالل أي، )16(الضمان العام
 ،صورية أو دعوى الحجر على المدين المفلسبوليصية أو دعوى 

 ،إضافة إلى الحق في االحتباس حال تـوافر شـروط أي منهـا   
  .)17(وبحسب ما تقضي به القواعد العامة من القانون المدني

يخالف  عامل ومن جانب آخر فقد فرض المشرع عقوبة على كل
الصادرة عن مندوب التوفيق، وتتمثل من شروط التسوية  شرط أي

وال  اعن خمسين دينـار مقدارها قل يال  التي غرامةالبهذه العقوبة 
في العقوبة تضاعف  ، على أناألولىدينار للمرة  مائتيزيد على ي

  .)18(حالة التكرار
يعاقـب   نـه فإصاحب العمـل  كانت المخالفة صادرة عن  أما إذا

عن مائتي دينار وال تزيد على أربعمائة دينار للمرة  تقلبغرامة ال 
  .التكرارتضاعف في حالة على أن و ،األولى

المفروضـة علـى   تخفيض الغرامة  في كل األحوال ال يجوزكما 
التقديريـة   لألسـباب  األدنـى عن حدها ل أو صاحب العمل العام

  .)19(المخففة
ونعتقد بأنه من األولى تشديد العقوبة على صاحب العمل في مثل  

هذه الحالة، ذلك أن العقوبة الواردة يسيرة، وقد ال تشـكل عبئـا   
يهابه أصحاب العمل إذا ما انتوى بعضهم انتهاك التسوية الصادرة

                                                 
)14( L�Dا :          OیLsM[9ا ^sY @sCN;QA9ا _sQU9ا @sC<;uت� ^sQC��[9ر ا;s�F5ف، اs8yB ل;sQآ

اA9<ا�Ls، اIsU9د   -ور>s8@  ،ج;UB@ >;صIي LBبs;ح اA9<ا�Lي، دY;تL اH;CE9@ وا5D;p9ن، 
 ^uD;ج ،OابL994، ص2011ا.  

)15( L�Dدة  ا;Q9ا)ب/131 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
)16(        Cs�yدون ت �vی�IsB 5الsB5ع أsQAB hs8N zCا��I9ر �9;9¡ اLp[م ی;�D 5م ه;U9ن ا;Qk9ا

  zیLssا�خ hss8N �v�ssB IssحS _Csskuأو ت .  Lss�Dا _Css�u[9ا zssB Issی>Q89 :د.  ،^ssبLU9ج ا;ss68م أب;ssfح
 ،h9وSا @U7�9ا ،@CB�HFا @UیLM9ض5ء ا ^Y ن، ا�9]<ام;QN ،@Y;p�924، ص2012دار ا.  

)17( L�Dد: ا. zQحL9ا I7Nأ   ^sDردSا ^DIsQ95ن اD;p9ح اLش ^Y L�[yQ9ا ،@Mا�69ح @UQج IQح
  .وB; بIUه; 81، ص2010، اU7�9@ اSوh9، دار وا�_، QN;ن، "حf;م ا�9]<امأ"
)18( L�Dدة  ا;Q9ا)أ/133 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
)19( L�Dدة  ا;Q9ا)ب/133 ( zB^DردSا _QU95ن اD;<.  
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  :، ونقترح لهذا الغرض تبني النص اآلتيعن مندوب التوفيق 
التي تمت بناء التسوية  الذي يخالف أي من بنودعامل اليعاقب . أ"

وال  ابغرامة ال تقل عن خمسين دينـار على تدخل مندوب التوفيق 
 ،وتضاعف في حالة التكرار األولى،دينار للمرة  مائتيتزيد على 

ـ  األدنىوال يجوز تخفيض الغرامة عن حدها  التقديريـة   بابلألس
  .المخففة

التـي   التسوية الذي يخالف أي من بنودصاحب العمل يعاقب . ب
 ثالثمائـة عن  تقلبغرامة ال  تمت بناء على تدخل مندوب التوفيق

وتضـاعف فـي    األولى،مائة دينار للمرة ستدينار وال تزيد على 
 األدنـى وال يجوز تخفيض الغرامة عـن حـدها    ،التكرارحالة 

  ."المخففةديرية التق لألسباب
  المطلب الثاني

  تدخل وزير العمل للتوفيق في النزاعات العمالية الجماعية

بشأن  )20(يترتب على مندوب التوفيق تقديم تقرير إلى وزير العمل
النزاع العمالي الجماعي إن تعذر عليه التوصل إلى تسوية بشأنه، 

اب حصر ألسب :إذ يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات عدة، وهي
مجريات المفاوضات التي تمـت بـين   والنزاع العمالي الجماعي، 

  . )21(الطرفين، والنتيجة التي أسفرت عن تدخله في النزاع
ن على الـوزير التـدخل   ا أحيل النزاع إلى وزير العمل، فإفإذا م

حالته إلى مجلس التوفيق، ذلـك أن نـص المـادة    إلتسويته قبل 
زمه بالتدخل في النزاع، فقد من قانون العمل األردني يل) ج/121(

بدوره من  الوزيرلم يتمكن  إذا": جاء في المادة المذكورة ما نصه
  ."مجلس توفيق إلىيحيله  أنتسوية النزاع فعليه 

وبناء عليه، فإن البحث في تدخل وزيـر العمـل للتوفيـق فـي     
  :النزاعات الجماعية سيكون من خالل التقسيم اآلتي

  .ر العمل المتعلقة بالتوفيقصالحيات وزي: الفرع األول
مدى إلزامية التسوية الصادرة بناء على تدخل وزير : الفرع الثاني

  .العمل
  .مة تدخل وزير العمل للتوفيقمدى مالء: الفرع الثالث
  الفرع األول

  صالحيات وزير العمل المتعلقة بالتوفيق

إذا ما عجز مندوب التوفيق عن تسوية النزاع وأحاله إلى وزيـر  
فإنه تقع على الوزير مهمة السعي إلـى تسـوية النـزاع     ؛العمل

، وذلك من خالل التدخل بغية التوفيـق بـين   )22(العمالي الجماعي

                                                 
)20(   ¤ssu85د بs�pQ9ا" L5زیs95     " اssه _sQU95ن اD;ss< zsB ZssCY5[89 @s��yQ95اد اssQ9ا jsي أوردتmss9ا
"_QU9ا Lدة "وزی;Q9ا ^Y ي وردm9ا xیLU[9ا h9دا إ;�[H2(، وذ�9 ا (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
)21( L�Dدة  ا;Q9ا)ب/121 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
زیLs اsQU9_ إزاء �B;زssN;ت اsQU9_ اhs8N @sCN;QA9 اIs[9خ_ ب�Lssض       � تLs�[p ص�sحC;ت و   )22(

    _sب ،zCYLs�9ا zCsب ZCY5[89ى    إLsت أخ;sاخ]�;ص js9 أن        ;sB �s9ذ _sC7< zsBو ،;ًsCا�Lإج IsUی ;sv78§
  :ی�ت^

 .المرحلة تعد إحدى مراحل التوفيـق الطرفين، وهذا يعني أن هذه 
وتدخل وزير العمل لتسوية ذلك النزاع يبدأ من تاريخ تلقيه التقرير 

 ،متضمن عجزه عن حل النـزاع وال ،وفيقالصادر عن مندوب الت
وتدخل الوزير هنا هو أمر وجوبي وليس جوازي، فال يجوز لـه  
االنتقال مباشرة إلى المرحلة الالحقة إال عقـب محاولـة تسـوية    

واضح في ذلك،  -)ج/121(المادة –ر النص السابق النزاع، وصد
بدوره مـن تسـوية    الوزيرلم يتمكن  إذا"          : فقد جاء فيه

  ."عالنزا
والالفت لالنتباه هنا هو أن المشرع لم يحدد مدة للنظر في النزاع 
بحيث يتوجب عليه بعدها القيام باإلجراء الالزم اتخاذه، وهذا يعني 

نه يبقى للوزير الحرية في تحديد المدة المالئمة لنظـر النـزاع   أ
  .ووفقا لتقديره

كيفية وعلى نحو مماثل فإن المشرع األردني لم يحدد موقفه من ال
التي يمارس من خاللها وزير العمل مهامه، وهو ما يثير التساؤل 

هل يجب علـى  : عن كثير من المسائل، ولعل من أهمها ما يأتي
الوزير إذا ما توصل إلى تسوية النزاع إفراغه على صورة عقـد  
عمل جماعي أو ما شابه؟ وهل يجوز لطرفي النزاع توكيل محام 

لنـزاع؟ باإلضـافة للتسـاؤل عـن     أمام وزير العمل عند نظره ل
صالحيات صاحب العمل أثناء نظر الوزير للنزاع فهل يجوز لـه  

  فصل العامل أو تغيير شروط استخدام العمال لديه؟
فـي  نعتقد بأنه من األجدر عند اإلجابة عن هذه التساؤالت النظر 

، خصوصا وأن بعض النصوص التي أوردهـا  ةكل منها على حد
تدخل مندوب أو مجلس التوفيق قد ينطبق  المشرع األردني بشأن

صعب أو يتعـذر انطبـاق بعضـها    بشأن تدخل الوزير، فيما قد ي
وعليه فنعتقد بأنه يحب إفراغ التسوية التي يـتم التوصـل   اآلخر، 
تدخل الوزير في صورة اتفاق مكتوب وموقع مـن   على إليها بناء

وب وأسوة بعمـل منـد   ،طرفي النزاع، وذلك قطعا ألوجه النزاع
ومجلس التوفيق، ذلك أن خطورة النزاع وضرورة حسمه وإنهائه 

                                                                              
5D;s< zsBن   ) 120(اQ9;دة  اL�D. تI�B zCCUوب^ اZ�;�Q89 ZCY5[9 اu8[yQ9@ وIQ89د ا7H;�Q9@. أ

^DردSا _QU9ا. 
5D;s< zsBن   ) ب/121(اsQ9;دة   اI�.  Ls�Dوب اY ZCY5[9^ ح;ل تmUر ا5sE[9ی@ تp8^ تLpیB L. ب

^DردSا _QU9ا.  
 .5D;< zBن اQU9_ اSردD^) ج/121(اQ9;دة  اL�D .ت8AB _CfM¨ اZCY5[9. ج
 .5D;< zBن اQU9_ اSردD^) ج/121(اQ9;دة  اL�D .إح;9@ ا�9<اع إ8AB h9¨ اZCY5[9. د

5D;s< zsBن   ) ب/122(اsQ9;دة   اLs�D  .ل تmsUر ا5sE[9ی@  تp8^ تLpی8AB L¨ اY ZCY5[9^ ح;. هـ
^DردSا _QU9ا.  

5D;s< zsBن   ) أ/124(اsQ9;دة   اL�D .اzB �8�9 ا8AQ9¨ اkp9;�^ تCfM_ اQf6Q9@ اC9;QU9@. و
^DردSا _QU9ا. 

  .5D;< zBن اQU9_ اSردD^) أ/124(اQ9;دة  اL�D .إح;9@ ا�9<اع إh9 اQf6Q9@ اC9;QU9@. ز
 ;Bتو   sه� js[ح��B رIsA            م;sBأ ;sهLذآ Zب;sE9ا _sQU9ا Lsارات وزیLs< ^sY zsU�95ز اsAی jsD5 أsه ;

 ;ssC8U9ل اIssU9ا @ssQf6B،   @ssارات إداریLss< ;vussب5ص �ss9ل  . وذ;ss�Q9ا _C7ssH hss8N Lss�Dا :  ;ssC8N لIssN
، pD @8AB;ب@ اzCB;6Q9، ت�Iر pD zN;ب@ اzCB;6Q9 اSردzCCD، اIU9د اU9;شLs واs69;دي   )15/97(

 .3740، صLMN ،1998، ا�E9@ اE9;دH@ واSرب5Uن، QN;ن
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تتطلب أن يصدر كتابة، وإال كـان عرضـة للتجـدد والـنقض     
  .واالختالف بينهما مستقبالً

أما بالنسبة لمسألة توكيل محام أمام وزير العمل عند نظره للنزاع 
فال يبدو أن القانون يحظرها، فالنص الـذي جـاء بـه المشـرع     

حظر توكيل محام أمام مندوب التوفيق ومجلس التوفيق،  األردني
يجـوز   ال": من قانون العمل ما نصـه  )123( المادةفقد جاء في 

مندوب  أماممن الطرفين في النزاع العمالي توكيل المحامين  ألي
ومع ذلك نعتقـد بأنـه مـن األولـى      ."مجلس التوفيق أو التوفيق

زاع توكيل محام فـي  بالمشرع األردني أن يحظر على طرفي الن
المرحلة الوسطى من التوفيق، أسوة بالمرحلة السـابقة والالحقـة   

  .وللعلة ذاتها
وعلى غرار ما سبق، فال يظهر أن المشرع األردني يحظر علـى  
صاحب العمل فصل العامل أو تغيير شروط االستخدام أثناء تدخل 

ز يجـو  ال": الوزير ونظره النزاع، فقد نصت  المادة على اآلتـي 
ي صاحب عمل خالل النظر في النزاع العمالي لـدى منـدوب   أل

المحكمة العمالية القيـام بـأي مـن     أومجلس التوفيق  أوالتوفيق 
  :عمال التاليةاأل

  .االستخدام السارية المفعول شروطتغيير   . أ
ذن كتـابي مـن   إفصل أي عامل دون الحصول على   . ب

المحكمة العمالية حسـب   أوالمجلس  أوالتوفيق  مندوب
  ."قتضى الحالم

صريحة في حظـر   -في صدرها كما في عجزها-السابقة  المادةف
تغيير شروط االستخدام على صاحب العمـل فـي   حظر الفصل و

على مرحلة تدخل الـوزير   -السابقة والالحقة–المراحل األخرى 
للتوفيق، وهو ما يحسن بالمشرع األردني إعادة النظر فيه وتالفيه، 

إلى اإلضعاف من قدرة وزير العمل خصوصا وأن ذلك قد يفضي 
  .على تسوية النزاع

لنزاع تبقى في انظر البقي أن نشير إلى أن والية وزير العمل في 
قائمة ما دام أنه يتمتع بهذه الصفة، فإذا ما تم تغييره، فإنه يتوجب 
على وزير العمل الجديد متابعة النظر فـي النـزاع واسـتكمال    

السابق ذكره صريح في إناطـة   )ج/121(فنص المادة  ته،اإجراء
نه ال مانع هنا من االستعانة أعلى هذه المهمة بوزير العمل نفسه، 

بالوزير السابق للمساهمة في فض النزاع، وال سيما في مجلـس  
  .التوفيق

  الفرع الثاني
  مدى إلزامية التسوية الصادرة بناء على تدخل وزير العمل

تدخل وزير العمـل  إذا كانت النصوص التي تعرضت إلى مسألة 
للتوفيق في النزاعات العمالية محدودة ومقتضبة، فإن التساؤل قـد  

 يثار عن مدى إلزامية التسوية الصادرة بناء على تدخل الـوزير، 
مة بموجب التسوية الصادرة عن فهل هي ملزمة للفئات ذاتها الملز

مـن   أو شرائح أكبـر  أكثرأم أنها ملزمة لفئات  ،مندوب التوفيق
؟ وإذا كانت هذه التسوية ملزمة لشـريحة  وأصحاب العمل العمال

من األشخاص فهل يترتب على خرق التسوية من قبل أي مـنهم  
إلى إيقاع العقوبات ذاتها المترتبة على خرق التسوية الصادرة عن 

  شد من نظيراتها؟أمندوب التوفيق أم أن العقوبات هنا 
بناء على تدخل  ال محل للشك حول مدى إلزامية التسوية الصادرة

الوزير، فالمشرع األردني ينص صراحة على إلزاميـة التسـوية   
وبغض النظر عن الشخص الذي أفضـى   ،التي يتم التوصل إليها

دوره إلى إنجازها، أي سواء أكان ذلك بناء على تـدخل منـدوب   
التوفيق، أم وزير العمل، أم مجلس التوفيق، وهذا ما يستفاد مـن  

 تكـون ": انون العمل والتي جـاء فيهـا  من ق )130( المادةنص 
التوفيق بمقتضـى   إجراءاتبنتيجة  إليهاالتسوية التي تم التوصل 

ـ    أحكام للفئـات   ةهذا القانون أو قرار المحكمـة العماليـة ملزم
  ."...التالية

إذن، فالتسوية التي يتم التوصل إليها من خالل تدخل وزير العمل 
بها فيمـا لـو كانـت    لزمة تكون ملزمة للفئات ذاتها التي تكون م

  :اآلتية ، وهي تحديداً الفئاتن مندوب التوفيقالتسوية صادرة ع
 .العمالي النزاعأطراف  .1

 .خلف صاحب العمل .2

عند حدوث  نشأةالذين كانوا يعملون في الم العمالجميع  .3
 .حسب مقتضى الحال ،المنشأة أو في قسم من ،النزاع

التي  ةنشأالميستخدمون فيما بعد في  الذين العمالجميع  .4
 .)23(ما يقضي بذلك ةتسويالورد في  فيها النزاع إذا ثار

بحسـب  -واستكماال لذلك فإنه يترتب على مخالفة شروط التسوية 
معاقبة العامـل أو   -)24(من قانون العمل) أ/133(ما قضت المادة 
بالغرامة وعلى نحو ما ذكرنـا   -بحسب األحوال–صاحب العمل 

  .رة من مندوب التوفيقسابقا بشأن التسوية الصاد
  الفرع الثالث

  مة تدخل وزير العمل للتوفيقءمدى مال

علـى  من قانون العمـل  ) ج/121(في المادة لقد أوجب المشرع 
وزير العمل التدخل في النزاع العمالي الجمـاعي للتوفيـق بـين    
الطرفين وتسوية النزاع القائم بينهما، ومن ثم إحالة النـزاع إلـى  

                                                 
   .من قانون العمل األردني) 130(المادة  انظر) 23(
خالف أي عامل شـرطاً   إذا: (من قانون العمل األردني ما نصه) 133(جاء في المادة  )24(

له بمقتضى هذا القانون فيعاقب بغرامة  الملزمقرار المحكمة العمالية  أومن شروط التسوية 
وتضـاعف فـي حالـة     األولىدينار للمرة  مائتييد على وال تز اال تقل عن خمسين دينار

  ).التقديرية المخففة لألسباب األدنىالتكرار وال يجوز تخفيض الغرامة عن حدها 
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لتوفيق إذا ما فشلت مساعيه، أي إحالة النـزاع  مرحلة ثالثة من ا 
إلى مجلس التوفيق، وهذا الموقف الذي تبناه المشرع يمكن النظر 
إليه من زاويتين، إحداهما تتضمن جملة من المزايا التـي يمكـن   

  .مالحظتها، واألخرى ال تبتعد عن تسجيل بعض المآخذ عليه
همها في منح طرفي فتتجلي أ ؛أما المزايا التي يمكن مالحظتها هنا

النزاع فرصة حقيقية ثانية للتوفيق من خالل تدخل وزير العمـل  
نفسه، أي من خالل تـدخل شـخص يتمتـع بمركـز وأهميـة      

لع وصالحيات أوسع، خصوصا وأنه يكون قبل تدخله قد وقف واطّ
على تقرير مندوب التوفيق الذي يتضمن تصـورا عـن أسـباب    

إلى انتقاء الطريقة األنجـع  النزاع وظروفه، وهو ما عساه يفضي 
لحسم النزاع، غير أن األمر ال يتوقف عند هذا الحد، بل يتعـداه  
إلى تحقيق أهداف أخرى تكتسب أهمية وحيوية كبيـرة، ذلـك أن   
تدخل الوزير في النزاع الجماعي واجتماعه بأطرافه واالسـتماع  
إلى مطالبهم يمنحه الفرصة للتعرف على أسباب النزاعات العمالية 
الجماعية بصفة عامة للعمل على الحيلولة دون وقوعها مسـتقبالً،  
 باإلضافة إلى تمكينه من التعرف على أسباب النزاع المعـروض 

، وهو ما قد يساعده على اختيار الشخص األكثر كفـاءة  هوظروف
إذا ما قدر االنتقال إلى  للقيام بمهمة رئيس مجلس التوفيق مةءومال

، وذلك لما لهذا الشخص مـن  التوفيق المرحلة التالية من مراحل
وتطويـق أسـباب النـزاع     ،دور كبير في إدارة مجلس التوفيق

  .وفضهالمطروح 
وبالرغم من ذلك، فإن تدخل وزير العمل في النزاع يعني أيضـا   

إطالة أمده، خصوصا وأن المرحلتين السابقة والالحقة على تدخله، 
فيق بين طرفي النزاع تصبان في االتجاه ذاته، أي السعي إلى التو

للحيلولة دون قيام الخصومة بينهما، وهو ما يعني إطالة لمرحلـة  
 ومقتضـيات  التوفيق مدة إضافية قد تضـيق عنهـا ضـرورات   

السيطرة على النزاع العمالي، ذلك أن المرحلتين السابقة والالحقة 
على تدخل الوزير تستغرقان مدة طويلةً نسبياً تنوف على األربعين 

فكيف إذا ما أضيف إليهما المدة التي يستغرقها تدخل الوزير  يوماً،
كثر من الالزم والمقبول، أيبدو أن المدة قد تصبح طويلة ! للتوفيق

-ويتيح المجال  ،وهو ما قد يتضمن بدوره ابتذاال لمرحلة التوفيق
  .إلى تفاقم النزاع بين طرفيه ال إنهائه -في بعض األحوال

والمآخذ التي قد تسجل بشأن تدخل وزيـر  وبالموازنة بين المزايا 
العمل في النزاع الجماعي للتوفيق نعتقد بأنه من غيـر الجـدير   
بالتأييد إلزام الوزير بالتدخل في النزاع، فقد يتضح له مثال عـدم  
إمكانية حله لتعنت طرفي النزاع أو أحـدهما، أو إمكانيـة حلـه    

لعليا في وزارة بواسطة مجلس التوفيق؛ كما أن الوزير هو الجهة ا
جعل مساعيه في فض النزاع هي األخيـرة   األفضلالعمل، ومن 

، فإن لم يستطع كان في إحالتـه  )25(من حيث اإلجراءات اإلدارية
الحل األمثل، األمر الذي يشير بدوره إلى  )26(إلى المحكمة العمالية

أهمية إعادة النظر في الموقف الذي تبناه المشرع األردني من هذا 
  .الشأن

وبتعبير آخر، فإن تدخل وزير العمل للتوفيق يفضـل أن يكـون   
جوازياً وعقب انتهاء مجلس التوفيق من مهمته، على أن يوضـع  
لهذا الغرض األحكام والمدد المالئمة، ونقترح بناء على ما سـبق  

  :تبني النص اآلتي
إذا أحيل النزاع من قبل مجلس التوفيق إلى وزير العمل، فإنه . أ"

إحالته إلى المحكمة العمالية خالل مدة ال تزيـد عـن    يتعين عليه
  . خمسة أيام

، يجوز لوزير العمل قبـل  )أ(على الرغم مما ورد في الفقرة . ج
إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية التدخل فيه بغية تسويته خـالل  
مدة ال تزيد عن عشرة أيام، على أن يراعى في ذلك بقدر اإلمكان 

ت المنصوص عليها بشأن تسوية النزاع من قبل األحكام واإلجراءا
  ."مندوب التوفيق

  الثالثالمطلب 
  تدخل مجلس التوفيق في النزاعات العمالية الجماعية

لم يضع المشرع األردني تعريفا لمجلس التوفيق فـي نصـوص   
نه يمكن من خالل النصوص الواردة بهذا الشأن أقانون العمل، إال 

، حيـث  )27(ا استخلصه الـبعض وضع تعريف له، وهو بالفعل م
تقريب جهات النظر بين متها هيئة مه: "عرف مجلس التوفيق بأنه

  ".األطراف المتنازعة بطريقة ودية
هيئة يـتم  ": وعلى نحو أوضح نستطيع تعريف مجلس التوفيق بأنه

يكون من بينهم مـن يمثـل    ،تكوينها من مجموعة من األشخاص
بها القيام بتسـوية وديـة   ويناط  ،طرفي النزاع العمالي الجماعي

  ."إجراءات ومدة محددة لللنزاع القائم بينهما من خال

                                                 
حIssQ خxssC8 ا5Qssk9ر، ا5ss9جssY >C^ شLssح اLssM[9یU;ت اssC9;QU9@ وا�ج]ssY @ssCN;Q^    أ.�حss¤ د )25(

  .106، ص2005اf8QQ9@ اSردCD@ اv9;شQN ،@CQ;ن، 
هss^ هC�;ssk< @ssªC@ ت5ssfن ssv[QvB; ح�ssE اss�9<اع اssQU9;9^ اN;ssQA9^ اmss9ي   : ssC9;QU9@اssQf6Q9@ ا )26(

u�[HاI j869 @ق ا59دیL�9ا .    @su8[yB �sDج5ا zsB @C9;QU9ا @Qf6Q89 ^DردSع اLMQ9ض اLUت I<و
تCfssM_ اssQf6Q9@، شLssوط >5ss7ل ا5NIss9ى Iss9یv;، ص�ssحC;تv; وآIssN :  @ssCuCة، zssB أهssB ;ssvQ; ی�ssت^

h9إ @Y;ضF;ب ،;v8QN ةL7;شB ;ارهLpب @B>8Q9ت ا;ªu9ا.  
]ss^ أوردهss; اLssMQ9ع  ا9وOssB ذjssDY �ss9 یzssfQ ا5ssp9ل ب5ج5ssد بssU¬ ا�Q9ح�ss;ت ب�ssMن اSحssf;م    

   ;sB إذا ;sخ�5ص ،;vب L��9دة ا;Nإ ^DردSع اLMQ9;ر بIAإذ ی ،@C9;QU9ا @Qf6Q9ن ا�Mب ^DردSا
 ZCY5[9م ا;fأح h8N _یIUأراد إدخ;ل ت– zB IU6_ ا�679، إذ یBح�;أ�Q9ز اLی�ت^ب ;B ت:  

أن >5D;ssن ا�ss9 _ssQU9 یIss6د اIssQ9ة اss[9^ یhss8N ;ssvCY �ssA ا5ss9زیL إح;ss9@ اss�9<اع إhss9 اssQf6Q9@        . أ
@C9;QU9ا.  

>k;ة zCCB;�D ب5k6ر اث�Qv�B zC;، اLBS  @یCA< اLMQ9ع اpUD;د اQf6Q9@ اzB @D5fQ9 ث�ث. ب
j8kuي یm9ا S ،;v[ªCه _B;fب @Qf6Q9د ا;pUDاأن ذ�9 اIU9ا ZCp6ت h9إ hN9@د.  

اs�9<اع اu§  ^sY   ^9;sQU9_ اLMQ9ع ا�Q9;در ا9]^ یQf6Q89 zfQ@ أن تI�[E إL�D Is�N ;vC9هs;   أ. ج
اN;sQA9^، وآs;ن zssB اSجIsر بjss إرشs;ده; إss�B hs9;در su8[yB@ آ;LssM9یU@ اCB�sHF@ وا5D;ssp9ن        

  .اpQ9;رن
�ss9 ،>ssC یssA< اLssMQ9ع اzssU�9 ب;Sحssf;م اss�9;درة zssN اssQf6Q9@ اssC9;QU9@ ب;��ª[ssH;ف أو اCQ[9  . د

  .ب;zB �§L9 أن ا�9<اع اLUQ9وض أvB;B; �9 یzB �L�D Z7E أي جC�;k< @v@ أخLى
 Ls�Dا _C�u[9ا zB Iی>Q89 :         @sU7�9ا ،¬YLs95ل واs7p9ا zCsب @sC9;QU9ت ا;sQ6;آQ95ل اsأص ،;s�u9¯B

  .125، 40، ص2010اSوh9، دار اQN ،IB;69;ن، 
  106حIQ خxC8 ا5Qk9ر، اLQ9جO اE9;بZ، صأ.د )27(
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ومجلس التوفيق هذا تبدأ مهمته بعد إحالة النزاع إليه من وزيـر  
العمل، وقد تطرق المشرع إلى العديد من الجوانب المتعلقة بـه،  
ككيفية تشكيله، ومهامه، واإلجراءات التي يقوم بهـا فـي سـبيل    

  .حسم النزاع القائم، وإصدار قرار بذلك التوصل إلى
وعليه، فإن دراستنا لمجلس التوفيق واألحكام المتصلة به ستتوزع 

  :ع، وذلك على النحو اآلتيوعلى ثالثة فر
  .تشكيل مجلس التوفيق: الفرع األول
  .مهام مجلس التوفيق: الفرع الثاني
  .مدى إلزامية قرارات مجلس التوفيق: الفرع الثالث
  الفرع األول

  تشكيل مجلس التوفيق

يشكل مجلس التوفيق بقرار يصدر عن وزير العمل، ويتكون من 
  :رئيس للمجلس وأعضاء فيه، وذلك على النحو اآلتي

  مجلس التوفيقرئيس . أوالً
إذ يقوم وزير العمل باختيار أحد األشخاص لشغل مركز الـرئيس  

غيـر  من  يفي المجلس، ويشترط فيه أن يكون شخصا محايدا، أ
نقابـات   أو العمـال بنقابـات   أو الجمـاعي  ذوي العالقة بالنزاع

  .)28(العمل أصحاب
نه أن الرئيس قد يكون من موظفي وزارة العمل، كما إوعلى ذلك ف

 .قد يكون أي شخص آخر

وقد يخطر في بال البعض في هذا المقام تساؤل عن مدى إمكانية 
نزاع معـين، فهـل    تعيين الوزير نفسه رئيسا لمجلس التوفيق في

  يجوز له ذلك؟
مـن  ) ج/121(نعتقد بأن ال مانع يحول دون ذلك، فنص المـادة  

يكـون   الأقانون العمل ال تشترط في رئيس مجلس التوفيق سوى 
  .العمال أو أصحاب العمل نقاباتب أوعالقة بالنزاع  على

وإذا كان المشرع ال يشترط في رئيس مجلس التوفيق سوى ذلـك  
، فإن يجدر بالمشرع إضافة شروط أخرى تضـمن  الشرط الوحيد

 الدور الذي يطلـع بـه  حسن انتقائه واختياره، وذلك نظرا ألهمية 
قياسا على دور مندوب التوفيق، إذ يفضل أن يتطلـب   طورتهوخ

المطلوبة في منـدوب   الشروطجانبا من  في رئيس مجلس التوفيق
 .التوفيق

  أعضاء مجلس التوفيق. ثانياً
، أو أكثـر  ع عدد أعضاء مجلس التوفيق بعضوينلقد حدد المشر

 ، إذمتساوية بأعداد والعماليمثلون كال من أصحاب العمل  بحيث
                                                 

بIور�  ا59زیLذا �9 ی]zfQ إ: (5D;< zBن اQU9_ اSردB h8N ^D; ی�ت^) ج/121(ة ت�  اQ9;د )28(
 jC8UY 5ی@ ا�9<اعEت zBأن  j8C6یh9ا56�9  إ h8N j8fMی ZCY58¨ تAB^9;[9ا:  

pD;بs;ت   أو اsQU9;ل ب�p;بs;ت   أوی5fن zB ذوي اs<�U9@ بs;�9<اع   � ر�C¨ یj�CU ا59زیh8N L أن .1
  .اQU9_ أص6;ب

یQsE^ آzsB _s    و ،sE[B;وی@  IsNاد �ب واsQU9;ل L ی58�Qن آ� zB أص6;ب ا5kN  _sQU9ان أو أآ�.2
¨8AQ9ا ^Y jC8�QB zCYL�9ا(.  

  .)29(المجلس هذا يسمي كل من الطرفين ممثليه في
وهذا يعني أن الحد األدنى ألعضاء مجلس التوفيق هو اثنان، غير 

م فـي  كثر، فالمهأيحول دون جعلهم أربعة أو ستة أو  مانعال  هأن
األمر هو أن يكون نصفهم ممثلين للعمال حتى وإن تعددت نقاباتهم 
المشتركة في النزاع، ونصفهم اآلخر ممثلين ألصحاب العمل حتى 

 .ن تعددت نقاباتهمإو

، إذ ةن تشكيل هذا المجلس يكون لكل نـزاع علـى حـد   أونعتقد ب
، ذلك أن اختيار أعضائه يتم )30(يصعب تصور تشكيله بصفة دائمة

قبل طرفي النزاع المعروض، فيكون لكل منهم اختيار عضو من 
ن طرفي كل نزاع يختلفان عن طرفي أي نزاع ألتمثيله، ومعلوم ب

آخر، ومن ثم كانت ضرورة تشكيله بصفة مؤقتة في كل مرة يثار 
فيها نزاع جماعي، يضاف إلى ذلك أن اختيار رئـيس المجلـس   

أن يتم اختيـار  يفضل أن يكون على ضوء النزاع المعروض، ال 
رئيس واحد لكل النزاعات، فقد يناسب بعض النزاعـات تـدخل   
أشخاص بعينهم دون غيرهم، وهو ما قد يفسر بدوره عدم جعـل  
المشرع رئيس المجلس من موظفي وزارة العمل كما فعل بالنسبة 

  .لمندوبي التوفيق
مـن  ) ج/121(وبناء على ما سبق نقترح إعادة صـياغة المـادة   

  :لتصبح على النحو اآلتي قانون العمل
الوزير، فإنه يتوجب  إلى قبل مندوب التوفيق أحيل النزاع منإذا "

مجلـس   على الوزير إحالته خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام إلى
  :توفيق يشكله على النحو التالي

يكون من ذوي الخبرة في  رئيس يعينه الوزير على أن .1
لتدخل فـي  ممن سبق له ا ال يكونموضوع النزاع، وأ

فيه أو خصومة مـع أحـد    النزاع أو ممن له مصلحة
  .طرفيه

عضوان أو أكثر يمثلون كـالً مـن أصـحاب العمـل      .2
كل من الطـرفين   ييسم بحيث والعمال بأعداد متساوية

  ."ممثليه في المجلس
  الفرع الثاني

  مهام مجلس التوفيق
 بـذل ي أننزاع عمالي إليه أحيل  إذامجلس التوفيق  ىوجب عليت

إن عليه ف لك التسوية،ت إلىتوصل  فإذا ،تسويته إلىه للتوصل جهد
تقريراً بذلك مرفقاً به التسـوية الموقعـة   العمل وزير إلىيقدم أن 

                                                 
)29( L�Dدة  ا;Q9ا)ج/121 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.   
یmه� اU79¬ إhs9 ا5sp9ل ب5sAاز جs8AB _sU¨ اsE8AB ZsCY5[9; دا�sQ;، ح�sC ی5spل اIs9آ]5ر             )30(
5D;s< zsBن   ) ج/121(ویIs�p اsQ9;دة   –هmsا ا�s9    واIsp[N أن تj) :   LCsEuحIQ أب5 ش�� s�D ;sB  أ

_QU9ا-     ¨s8AB أو ،�sدا� ZsCY58¨ تAB _fMأن ی Lا59زی Zح zB س أن;Hأ h8N Lی��7^ أن ی��
        ;sح;AD أو �ssMY js[QvB ء;sv[D;ب ^ssv[ی� ،^N;sQ9^ ج;sQN اع>ssD _sf9 ±s<¯B ZsCY5أ.د). ت  Iss7N IsQح

  .356اLf9ی� أب5 ش��، اLQ9جO اE9;بZ، ص
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  .)31(بين الطرفين 
إذن، فعمل المجلس في حال نجاحه في إجراءات التوفيق يتطلـب  

  :التقدم إلى وزير العمل بوثيقتين هما
فيق، إذ يذكر في هـذه  تقرير حول ما قام به مجلس التو  . أ

ألسباب النـزاع وظروفـه ومطالـب     اصلخالتقرير م
أطرافه، باإلضافة إلى اإلجراءات التي تمت لتسـويته،  

طالع الوزير علـى  إولعل مهمة هذا التقرير تتجلى في 
مجريات أعمال مجلس التوفيق ليتسنى إعمال الرقابـة  

ار عليها، فضال عن فهم الظروف التي أفضت إلى إصد
 . وية في صورتها النهائيةالتس

التسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين، إذ تتضمن   . ب
هذه التسوية البنود واألحكام التي تم من خاللها معالجة 

، لكي يتسنى االطالع وحسمها وجه النزاع بين الطرفينأ
  .  عليها وتطبيقها والرجوع  إليها من قبل المعنيين

األردنـي كـان إيجابيـا مـن      ويشار هنا إلى أن موقف المشرع
نه لم يلزم مجلس التوفيق عند تدخله لتسـوية  أ: هماناحيتين، أوال

الطريقـة  النزاع بأي إجراءات أو شكليات، حيث ترك له اختيار 
ال يشترط في التسوية التـي   نهأ: ةثانياللذلك، و التي يراها مالئمة

المشـرع  يتم التوصل إليها أن تكون تسوية كاملة وكلية، فقد أجاز 
ن كان بها بعض الجوانب التي لم تسـتكمل،  إإحالة التسوية حتى و

، وهو ما يسجل للمشرع األردنـي،  )32(أو التي لم يتم اتفاق بشأنها
ذلك أن مهمة فض النزاع بعد ذلك تصبح اكثر سهولة وأقرب مما 

  .كانت عليه من قبل
تكـون   العمل، حيـث  رةافي وز فتعقد جلسات مجلس التوفيقأما 
والتسـهيالت   اإلداريةالمتطلبات كافة عن توفير  مسؤولةزارة الو

  .)33(والسير بها أعمالهمباشرة التي تمكنه من  واألجهزة

                                                 
)31( L�Dدة  ا;Q9ا)أ/128(،)أ/122 (  ̂ sDردSا _sQU95ن اD;< zB.       اراتLsp9ى اIsإح ^sY ء;sج ;sQآ

̂    ) 128(ت�Q9 ;pC7; ورد Y^ اQ9;دة  اCNI[sEQ9@   أنب5D;< zB: )  ;sQن اQU9_، إذ sB hs8N  sD; ی�sت
آ;s�CN Is< ±sD± ث�ثIs�B @sوبsY ;sv8C�Q[9 ;sv9 zC^          "ب;Sردناp�9;ب@ اY zC8B;U89 @B;U9^ اLvf9ب;ء "

ن اhNI[EQ9 ضIه; أY^ آ];ب اp�9;ب@ ا5Q9جC�L9 j¨ ا8AQ9¨ و ؤه�أ8AB;QH¨ اZCY5[9 وردت 
 @CD;�9ب;ء "اLvf9آ@ اLش@CDردSا"     ;svآ];ب �s5جQب ¨s8AQ9ا ^Y ;v8C�Q[9 zCاث� zCوبI�B ±�CN I<

 ¨8AQ9ا ¨C�L9 j5جQ95ع  أن إ�اYLQ9ا LیLp[9اh9إ   F _sQU9ا Lsوزی     ¨s8AB zsfQم تIsUر� ب;Usش
اs8AQ9¨ ح�sC    أskN;ء �<اع اI< ^9;QU9 ج;ء خ58ا zB ت5ا>OC ت5Eی@ ا9 إh9اzB ZCY5[9 ا9]5ص_ 

  ^ss�Uی ;ssQB ¨ss8AQ9ا ¨Cssر� OssC<5ت hss8N Ls�[<دة  أا;ssQ9ا  ssD x9;ssyی ;ssQB �Issوح jss�N رIssص jssD
)122 (  �sCوح _QU95ن اD;< zBنإ    _sB;اك آL[sء اش;skNأ     ^sY ZsCY5[9ا ¨s8AB ارIsإص   LsیLpت

اQf6Q9@  إh9ا�9<اع  إح;zB@9 ت5Eی@ ا�9<اع شLط zCfQ[9 Z7EB وزیL اQU9_  إINh9م ا9]5ص_ 
zB ا5D;p9ن اmQ9آ5ر jsC8UY وIsU9م تZsp6 هmsا اLsM9ط ی5sfن >Lsار        ) 124(ا�QN @C9;QU9 ب;Q9;دة 

 �Iض hNI[EQ9ولاSا "_QU9ا Lبح;9@ "وزی   @CNI[sEQ9ا zC5ن بf[Q9ا ^N;QA99^ ا;QU9ا�9<اع ا
شLssآ@ اLvf9بss;ء "اssCD;�9@  واhNI[ssEQ9 ضIssه; "بS;ssردناp�9;بss@ اssY zC8B;ssU89 @ssB;U9^ اLvf9بss;ء "

@CDردSودة اI6Q9ا @Qه;EQ9ا" h9إ     _sی]5ص �s9 ZsCY5[98¨ اAB 5نf9 @C9;QU9ا @Qf6Q9ا hs9إ   _sح
 I�[EB LC§ ;Qv�C�89<اع بh9اءات إL5ج�  إج[EB 5نf6@ ویC6ص @CD5D;< ء;s�9Fا(.    ;sC8N لIsN

)15/97(;ًpب;H jC9ر إ;MB ،.  
̂ 5D;< zBن اQU9_ اS) أ/122(ت�  اQ9;دة  )32( أحsD _sC<اع sQN;9^ إhs9      إذا: (ردB h8N ^D; ی�sت

 jC8N وج� ZCY5[98¨ اABأن     _s89]5ص �Isvج hUsEی hs9إ       @sQ��B ;sاهLی ^s[9ا @spیL�9;ب j[5یsEت
spYLBً; بjs ا5sE[9ی@ اsU<5Q9@     وزیL اQU9_ تLpیLsا   إh9ت5Eی]j آC8ً; أو ج<�IpCY ;ًCم  إh9ت5ص_  Yذا

zCYL�9ا zCب(.  
جE8;ت اQf6Q9@ اsC9;QU9@   تIpU: (5ن اQU9_ اSردh8N ^D ا�ت^D;< zB) 127(�D± اQ9;دة  )33(

  ^sssY ZsssCY5[9ا ¨sss8AB5زارةوsss95زارة   اsss95ن اsssfو9@وت¯sssEB   ت;sss78�[Q9ا LCY5sssت zsssN@sssداریFا 
  .)أv9;QN;ا9]^ تzB ;v�fQ  واSجv<ةوا�CvE[9ت 

وبغية تمكين مجلس التوفيق من ممارسة مهامه فقد منحه المشرع 
صالحيات تشابه الصالحيات الممنوحة للجهات القضـائية عنـد   

عنـد  لس التوفيـق  تصديها لفض النزاعات، فقد مكن المشرع مج
   :من القيام باآلتي عماليالنزاع الالنظر في 

 االستعانة بخبرته في النزاع  أوسماع أقوال أي شخص  .1
 .القسمبعد 

المسـتندات   بإبرازتكليف أي طرف من أطراف النزاع  .2
 ة ذلـك المجلس ضرور إذا ما رأىوالبيانات التي لديه 

  .)34(لنظر أو الفصل في النزاعل
ح مثل هذه الصالحيات لمجلس التوفيق ال يعني ومع ذلك، فإن من

اعتباره من قبيل الجهات القضائية، لذلك فقد حظر المشرع توكيل 
، إذ يمكن تعليـل ذلـك   )35(محامين لتمثيل أي من الطرفين أمامه
نه يضم في عضويته مـن  أأيضا بطريقة تشكيل المجلـس، ذلك 

  .)36(يمثل طرفي النـزاع
يقدم  أنفعليه  ،تسوية النزاع إلىوفيق الت مجلسلم يتوصل  أما إذا

وما قام به المجلـس فـي    النزاععن ظروف الوزير تقريراً  إلى
من قانون العمل علـى  ) ب/122(تسوية، فقد نصت المادة السبيل 
تسوية النزاع فيترتـب   إلىالتوفيق  مجلساذا لم يتوصل ": اآلتي
 النـزاع  أسـباب الـوزير تقريـراً يتضـمن     إلـى يقدم  أنعليه 

عـدم   إلـى  أدتالتي  واألسبابجراءات التي اتخذها لتسويته إلوا
  ."يراها مناسبة بهذا الشأن التيوالتوصيات  إنهائه

 ،التوفيق إجراءاتينهي  أن األحوال كليترتب على المجلس في و
ـ   إلى وزير العملوتقديم تقريره  واحـد   نخالل مدة ال تزيـد ع

ـ النـزاع   لـة إحاالذي تـم فيـه   تاريخ اليوماً من  وعشرين ى إل
وعلى نحـو مـا ذكرنـا    -وما نود اإلشارة إليها هنا  ،)37(المجلس

عمال مجلس أالمدة المحددة إلنهاء  هو أن -د مندوب التوفيقبصد
لـت  عالتوفيق ليست بالقصيرة، لذا يستحسن تخفيضها، كما لـو ج 

مـن المـادة   ) ج(لمدة عشرة أيام، ونقرح لذلك تعديل نص الفقرة 
  :لعمل لتصبح كاآلتيمن قانون ا) 128(
التوفيق  إجراءاتينهي  أن األحواليترتب على المجلس في جميع "

  ."إليهالنزاع  إحالةمن تاريخ  ة أيامعشرن خالل مدة ال تزيد ع
وعلى غرار ما يجب االلتزام به أمام مندوب التوفيق ولذات العلة، 

أثناء نظر مجلس التوفيق للمنازعـة   نه ال يجوز لصاحب العملإف
فصـل أي عامـل دون   العمـل أو   شروطتغيير جماعية القيام بال

                                                 
)34( L�Dدة  ا;Q9ا)ج/125 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
̂  5D;< zBن ا123 (9(�D± اQ9;دة  )35( zsB اS    zCYLs�9يی5sAز   �: (QU_ اSردsB h8N ^D; ی�sت

 zCB;6Q9ا _C9^ ت5آ;QU9ا�9<اع ا ^Yم;Bوب  أI�BZCY5[9أو ا ZCY5[98¨ اAB(.  
  .107حIQ خxC8 ا5Qk9ر، اLQ9جO اE9;بZ، صأ.د: �ح¤ )36(
̂      ) ج/122(ت�  اQ9;دة  )37( sا�ت hs8N ^sDردSا _sQU95ن اD;s< zsB) :     ^sY ¨s8AQ9ا hs8N �sتL[ی

 OCQجSأن ح5الا  ^vاءاتی�Lا9]^ ت5ص_  إج n�;[�9;ب �LیLpی� تIpوت ZCY5[9ا;vC9ة �  إIB خ�ل
 Iواح h8N Iت<یzیLMNت;ری³  و zB ;ًB5ا�9<اع  ح;9@إیjC9إ(.  



  2014اIU9د اSول  - اI8AQ9 اL9ابLMN O –56ث و اI9راH;ت ا8AB @CD;EDF@ ا9<ر>;ء 789

14  

  .)38(المجلسمن بذلك كتابي  إذنالحصول على 
وتصدر التسوية التي يقرهـا المجلـس بإجمـاع أعضـائه، وإال     
فباألكثرية، حيث يكتب تقرير المجلس ويوقعه جميع األعضـاء،  
ويتوجب على العضو المخالف إن صدر القرار باألكثرية أن يثبت 

من قانون العمـل  ) أ/128(رأيه كتابة في التقرير، فقد جاء المادة 
يكون تقرير مجلس التوفيق وقرار المحكمـة العماليـة   ": ما نصه

ويوقعه جميع أعضاء المجلس أو المحكمة وفقاً لمقتضـى   ،كتابياً
ويجب على  ،ويصدر قرار المحكمة باإلجماع أو باألكثرية ،الحال

لمجلس أو المحكمة أن يثبت رأيـه  كل عضو مخالف من أعضاء ا
  ."كتابةً في التقرير أو القرار

ومع ذلك نعتقد بأنه من األفضل وضع حد أدنى لألغلبية المطلوبة 
إلصدار قرار المجلس، فالتسوية المطلوبة هنا تسوية ودية يجـب  
أن يتوافر لها قدر كاف من القبول لدى أعضـاء المجلـس، لـذا    

لبية عن ثالثة أرباع األصوات، وهم نقترح بأن ال يقل نصاب األغ
ما يحسن معه أال يكون عدد األعضاء مقتصرا على اثنـين بـل   

عضاء لكي تكون فرصة التوصـل  األكبر من أيفضل تعيين عدد 
  . إلى هذا النصاب ممكنة ومتاحة
نشر تقرير المجلـس فـي   جب ينه إوبحسب ما قضى المشرع، ف

زاع خالل ثالثين يوماً الن طرفيعلى نفقة وأكثر  أو محليةصحيفة 
، األمر الذي ال نجد ما يبـرره،  )39(التقريرمن تاريخ تسلم الوزير 

وليسـت   التسوية التي تم التوصل إليها هي تسوية وديـة ذلك أن 
طرفي النـزاع قـد ال   ، كما أن إداريةتشريعا أو قرارا من جهة 

يرغبان بالنشر لسبب أو آلخر، فضـالً عـن أن ذلـك يتطلـب     
، لذا فمن األجدر بالمشرع ترك )40(النزاع الها طرفمصاريف يتحم

األمر لما يقرره المجلس، أو إلزام صاحب العمل بإلصاق التسوية 
في مكان بارز في المنشأة، ذلك أن الغرض مـن النشـر قـد ال    
يجاوز إعالم العمال المعنيين بمضمونه، وتحقيق ذلك ممكن بطرق 

  .أخرى غير طريق النشر
مـن  ) أ/128(ما سبق إعادة صـياغة المـادة   ويمكن استنادا إلى 

  :قانون العمل لتصبح كاآلتي
المتعلق بتسـوية النـزاع    التوفيق مجلس قراريصدر   .1

التي ال تقـل   باإلجماع أو باألكثرية العمالي الجماعي
ويجب علـى كـل    عن ثالثة أرباع أصوات المجلس،

عضو مخالف من أعضاء المجلس أن يثبت رأيه كتابةً 
 .رافي القر

رئيسه ويوقعه  ،نسخ من أربع ةًمجلس كتابالر اقريحرر  .2

                                                 
)38( L�Dدة  ا;Q9ا)132 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
)39( L�Dدة  ا;Q9ا)ب/128 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
)40( L�Dأ.د: اQk9ا xC8خ IQصح ،Zب;E9ا OجLQ95109ر، ا.  

يتم إيداع نسخة منـه لـدى   بحيث  ،عضاءاألجميع و
كل من طرفي النـزاع ورئـيس    يحتفظالوزارة، فيما 

  .التوفيق بنسخة منه مجلس
يتعين على صاحب العمل إلصاق قرار التسـوية فـي    .3

مكان بارز في المؤسسة أو توزيع صورة منه علـى  
 .مال في المؤسسةجميع الع

التسوية  نشرأن ينسب إلى وزير العمل ب لمجلس التوفيق .4
في إحدى الصحف المحلية أو النزاع  طرفي ةعلى نفقو

 .بأي وسيلة أخرى

يرفق بالتسوية تقرير من المجلس حول أعماله التي أدت  .5
   ."إلى تسوية النزاع العمالي الجماعي

من قرار المجلس مجلس التوفيق بنسخة  ئيسونرى بأن الحتفاظ ر
سيما إذا دعت الحاجة إلى تفسيره أو أثير نـزاع   أهمية كبيرة، ال

بقـي أن   .لى القضـاء وتم عرض األمر ع ،بشأنه ألي سبب كان
من قانون العمل األردني تحدثت عمـا   )129( المادةنشير إلى أن 

يتقاضاه رئيس مجلس التوفيق وكاتب جلسات المجلس لقاء عملهم، 
لرئيس وأعضاء المحكمـة العماليـة    يصرف": فنصت على اآلتي

التـي يقررهـا    المكافآتورئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات 
وبناء علـى هـذا    ."مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير

 ،ن تلـك المكافـأة  االنص نعتقد بأن رئيس المجلس وكاتبه يستحق
وبقطع النظر عن مسألة التوصل إلى تسوية بشأن النـزاع مـن   

دمه، أما مقدار هذه المكافأة فلم يتطرق إليه المشرع، حيث ترك ع
إذ إلى مجلس الوزراء بتنسيب من وزيـر العمـل،    اأمر تقديره

العدالة بـالنظر  مقدارها مراعاة يتوجب على الوزير عند تنسيبه ب
مقدار الجهد والوقت المبذول في سبيل التوصل إلـى تسـوية    إلى

  .النزاع
  الفرع الثالث

  امية قرارات مجلس التوفيقمدى إلز
ـ مجلس التوفيق  إليهاتوصل يالتسوية التي  تكون للفئـات   ةملزم
 ، فضالً عنخلف صاحب العمل، والعمالي النزاعأطراف : التالية
جميـع  ، والذين كانوا يعملـون فـي المؤسسـة    األشخاصجميع 

  .)41(يستخدمون فيما بعد الذين األشخاص
قرارات مجلس التوفيق فتماثـل  العقوبة المترتبة على مخالفة  اأم

العقوبة المتعلقة بمخالفة التسوية الصادرة عن مندوب التوفيق، إذ 
ال تتمثل عقوبة العامل المخالف لقرار التسوية في الغرامة التـي  

، أمـا صـاحب   دينار مائتيوال تزيد على  اقل عن خمسين دينارت
لـى عن مائتي دينـار وال تزيـد ع   تقلبغرامة ال  العمل فيعاقب

                                                 
)41( L�Dدة  ا;Q9ا)130 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  
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، هذا إذا كانت المخالفة تتم للمرة األولى، أما فـي  أربعمائة دينار 
 في كـل األحـوال   ال يجوزحالة التكرار فتضاعف الغرامة، كما 

، وسـواء  التقديرية المخففـة  لألسباب األدنىعن حدها  هاتخفيض
  .)42(أكان المخالف العامل أم صاحب العمل

بـات فـي مواجهـة    ونعتقد بأن من األولى بالمشرع تشديد العقو
صاحب العمل هنا أيضا، وذلك للحيلولـة دون خرقـه للتسـوية    
الصادرة في النزاع، كما نعتقد بأنه يجدر بالمشرع تمييز العقوبـة  
المترتبة على اإلخالل بالتسوية الصادرة عن مجلس التوفيق عـن  

ة عن مندوب التوفيق، نظيرتها المتعلقة باإلخالل بالتسوية الصادر
مجلس التوفيق وتوصله لتسوية معينة بشـأنه   على فعرض النزاع

نه تم تدراسه ونظره على عدد أكبر من األشخاص مما قـد  أيعني 
قرب إلـى الموضـوعية   أعله ويج ،وجه الزللأيحصنه من بعض 

  .والعدالة
  :وعليه نقترح على المشرع تبني النص اآلتي

التـي  التسـوية   الذي يخالف أي من بنودعامل اليعاقب   . أ
بغرامة ال تقل عن  ء على تدخل مجلس التوفيقتمت بنا

دينـار للمـرة    ثالثمائـة وال تزيد على  اخمسين دينار
وال يجوز تخفيض  ،وتضاعف في حالة التكرار األولى،

  .التقديرية المخففة لألسباب األدنىالغرامة عن حدها 
 التسـوية  من بنود االذي يخالف أيصاحب العمل يعاقب   . ب

 تقلبغرامة ال ل مجلس التوفيق التي تمت بناء على تدخ
دينـار للمـرة    ألفدينار وال تزيد على  خمسمائةعن 

وال يجوز تخفيض  ،التكراروتضاعف في حالة  األولى،
  .)المخففةالتقديرية  لألسباب األدنىالغرامة عن حدها 

  الخاتمة
بعد أن انهينا دراسة موضوع تسوية النزاعات العمالية الجماعيـة  

يجدر بنا عرض أهم النتائج والتوصـيات التـي   بالوسائل الودية 
  .توصلت إليها الدراسة

  النتائج :أوالً
أعطى المشرع أولوية للطـرق الوديـة لتسـوية     .1

ثـالث  النزاعات العمالية الجماعية، لذلك فقد أورد 
طرق إجبارية، وهذه الطرق تختلف عن بعضـها  
البعض في العديد من المسائل وإن كانت جميعهـا  

 .يلة التوفيقتندرج ضمن وس

على الرغم من أهمية الدور الـذي يضـطلع بـه     .2
مندوب التوفيق لم يشترط المشرع فيه تـوافر أي  
شرط سوى أن يكون من موظفي الوزارة، وعلى 

                                                 
)42( L�Dدة  ا;Q9ا)133 (^DردSا _QU95ن اD;< zB.  

كثر من منـدوب  أنحو مماثل سمح المشرع بتعيين 
توفيق للمنطقة ذاتها دون وضع ضـوابط لتحديـد   

 .األولوية والصالحيات الخاصة بهما

لمشرع وزير العمل التدخل لتسوية النـزاع  يلزم ا .3
العمالي الجماعي عقب إحالته إليه مـن منـدوب   
التوفيق، األمر الذي يمكن معه مالحظة العديد من 

على حد سواء، كما يالحـظ بـأن   المزايا والمآخذ 
نقصا كبيرا في األحكام واإلجراءات التي يتوجب 
على الوزير اتباعها عند نظره النزاع، وهـو مـا   

من األحكام واإلجـراءات يكتنفهـا    ايعني أن كثير
 .الغموض

أناط المشرع تسوية النزاع بمجلس التوفيق الـذي   .4
يتكون من رئيس وعضوين على األقل، ولما كان 
اللجوء إلى مجلس التوفيق هو الفرصـة األخيـرة   
لتسوية النزاع وديا فقد حرص المشرع على منحه 

لعديـد مـن   غفل اأالعديد من الصالحيات، مع أنه 
، كما في لسالمسائل الالزمة لتفعيل عمل هذا المج

شروط اختيار رئيسه واألكثرية المطلوبة التخـاذ  
 .قراراته

النزاع من في نظر لجعل المشرع المدة القصوى ل .5
قبل كل من مندوب التوفيق أو مجلـس التوفيـق   

هذه المدة تعد طويلة  أنن يوما، غير يوعشر اواحد
فاقم النزاع وتأججه، وعلـى  نسبيا، يحتمل معها ت

غفل تحديد أنحو متصل بالمدد يالحظ أن المشرع 
 ،المدة القصوى لنظر وزير العمـل فـي النـزاع   

والمدد المتعلقة بإحالة النزاع منـه إلـى مجلـس    
التوفيق أو المحكمة العمالية، األمر الذي قد يفضي 

 . بدوره إلى إطالة أمد النزاع وتطوره

ئية بحق طرفي النزاع فرض المشرع عقوبات جنا .6
إذا ما ثبت مخالفة أي منهما للتسـوية التـي تـم    
التوصل إليها، وهذه العقوبات تتخذ صورة الغرامة 
في شتى األحوال، بال تمييز بـين حالـة مخالفـة    
التسوية الصادرة بمساعدة مندوب التوفيق أو تلـك  
الصادرة بمساعدة مجلس التوفيق، كما أن مقدارها 

وقاصـر عـن    ،ي الوقت الراهنبات غير مالئم ف
 .تحقيق الغاية منه
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  التوصيات :ثانياً
لقد توصلت الدراسة إلى أهمية قيام المشرع بإعادة تنظيم أحكـام  

  :)43(التوفيق في القانون األردني، واقترحت لذلك الصياغة اآلتية
مندوب توفيـق أو أكثـر للقيـام     وزيريعين ال. أ ):1(المادة رقم 

ت العمالية الجماعية وذلـك للمنطقـة التـي    بمهمة تسوية النزاعا
  .مناسبة يراهايحددها والمدة التي 

يراعى في القرار الصادر من الوزير بتعيين أكثر من مندوب . ب
فيما قد ينشأ من  هوصالحياتتوفيق لمنطقة معينة أولوية كل منهم 

  .نزاعات
مندوب التوفيق أن يتوافر فيه مـا   يشترط لتعيين ):2(المادة رقم 

  : يأتي
 .رةامن موظفي الوزأن يكون  .1

خبـرة فـي موضـوع    ال ويذمن أن يكون  .2
 .النزاع

أو لديه  مصلحة في النزاع ممن له أال يكون .3
 .خصومة مع أحد طرفيه

بأي  له التدخل في النزاع أال يكون قد سبق .4
 .صورة كانت

 

  ):3(المادة رقم 
وجه السرعة  علىومندوب التوفيق أن يبدأ يتعين على   . أ

جمـاعي  العمـالي  النزاع ته اللتسويالالزمة  تاإلجراءا
فإنه يتوجب تحريره ، اتفاق بشأنهتوصل إلى ذا إف ودياً،

النـزاع،   مصادق عليها من طرفي نسخ كتابة من أربع
 يحـتفظ بحيث يتم إيداع نسخة منها لدى الوزارة، فيما 

  .مندوب التوفيق بنسخة منهكل من طرفي النزاع و
سبب من  أليبين الطرفين  المفاوضات إجراءذا تعذر إ  . ب

 تسوية إلىاالستمرار فيها لن يؤدي  أنتبين  أو األسباب
إحالته إلى الوزير فيترتب على مندوب التوفيق  ،النزاع

والمفاوضات التي  النزاع أسبابضمن تتقرير يمشفوعا ب
وذلـك   ،إليهـا تمت بين الطرفين والنتيجة التي توصل 

 تدخلـه فـي  يخ من تار أسبوععلى  تزيدخالل مدة ال 
  .النزاع

 إلـى  قبل مندوب التوفيـق  أحيل النزاع منإذا  ):4(المادة رقـم  
الوزير، فإنه يتعين عليه إحالته خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيـام  

  :مجلس توفيق يشكله على النحو التالي إلى

                                                 
لقد اقتضى تنسيق النصوص المقترحة وترتيبها في الدراسة القيام بتقـديم أو  ) 43(

  .تأخير بعض النصوص عن البعض اآلخر

يكون من ذوي الخبرة في  على أن ،رئيس يعينه الوزير .1
سبق له التدخل في  ممنال يكون من موضوع النزاع، وأ

فيه أو خصومة مـع أحـد    النزاع أو ممن له مصلحة
 .طرفيه

عضوان أو أكثر يمثلون كـالً مـن أصـحاب العمـل      .2
يسمى كل من الطرفين  ، وبحيثوالعمال بأعداد متساوية

  .ممثليه في المجلس
  ):5(المادة رقم 

المتعلـق بتسـوية النـزاع     التوفيق مجلس قراريصدر  .1
التي ال تقل عن  جماع أو باألكثريةباإل العمالي الجماعي

ويجب على كل عضـو   ثالثة أرباع أصوات المجلس،
مخالف من أعضاء المجلس أن يثبت رأيه كتابـةً فـي   

  .راالقر
رئيسه ويوقعه  نسخ من أربع ةًمجلس كتابالر اقريحرر   .2

يتم إيداع نسـخة منـه لـدى    بحيث  ،عضاءاألجميع و
ـ  يحتفظالوزارة، فيما  زاع ورئـيس  كل من طرفي الن

 .التوفيق بنسخة منه مجلس
يتعين على صاحب العمل إلصاق قرار التسـوية فـي    .3

مكان بارز في المؤسسة أو توزيع صورة منـه علـى   
 .جميع العمال في المؤسسة

 نشـر أن ينسب إلى وزيـر العمـل ب   لمجلس التوفيق  .4
في إحدى الصـحف  النزاع  طرفي ةعلى نفقالتسوية و

 .المحلية أو بأي وسيلة أخرى
يرفق بالتسوية تقرير من المجلس حول أعماله التي أدت  .5

  .إلى تسوية النزاع العمالي الجماعي

 ،تسوية النزاع إلىالتوفيق  مجلسذا لم يتوصل إ ):6(المادة رقم 
 أسـباب تقرير يتضـمن  مشفوعاً بالوزير  إلى إحالتهفيترتب عليه 

 أدتلتي ا واألسباب ،ذها لتسويتهااتختم جراءات التي إلوا النزاع
  .يراها مناسبة بهذا الشأن التيوالتوصيات  ،إنهائهعدم  إلى

نـزاع  اللمجلس التوفيق عند النظـر فـي    يكون ):7(المادة رقم 
  :التالية الصالحيات الجماعي عماليال

االستعانة بخبرته في النزاع  أوسماع أقوال أي شخص  .1
  .القسمبعد 

ات المسـتند  بإبرازتكليف أي طرف من أطراف النزاع  .2
ضرورية للنظر أنها المجلس  إذا قدروالبيانات التي لديه 

 .في النزاع
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ينهي  أن األحواليترتب على المجلس في جميع  ):8(المادة رقم 
مـن تـاريخ    ة أيامعشرن التوفيق خالل مدة ال تزيد ع إجراءات

  .إليهالنزاع  إحالة
ن وتكو ،الوزارةجلسات مجلس التوفيق في  تعقد ):9(المادة رقم 

والتسـهيالت   اإلداريـة عن توفير المتطلبـات   مسؤولةالوزارة 
  .عمالهبأ القيام التي تمكنه من واألجهزة

لرئيس مجلس التوفيق وكاتب الجلسات  يصرف ):10(المادة رقم 
التي يقررها مجلس الوزراء بناء علـى تنسـيب مـن     المكافآت
  .الوزير

   ):11(المادة رقم 
فإنه  ؛التوفيق إلى الوزيرإذا أحيل النزاع من قبل مجلس  .1

يتعين عليه إحالته إلى المحكمة العمالية خـالل مـدة ال   
  . تزيد عن خمسة أيام

يجوز لوزير العمل  ؛)أ(على الرغم مما ورد في الفقرة  .2
قبل إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية التدخل فيه بغية 
تسويته خالل مدة ال تزيد عن عشرة أيـام، علـى أن   

ك بقدر اإلمكـان األحكـام واإلجـراءات    يراعى في ذل
المنصوص عليها بشأن تسوية النزاع من قبل منـدوب  

  .التوفيق
  
  

أثنـاء السـير   ي صـاحب عمـل   يجوز أل ال ):12(المادة رقم 
  :اآلتية األعمالالقيام بأي من  التوفيق بإجراءات

  .المتعلقة بأي من العمالاالستخدام  شروطتغيير . أ
دون الحصول  اع أي عقوبة تأديبية بحقهأو إيق فصل أي عامل. ب

التوفيق أو الـوزير  مجلس أو التوفيق  مندوبكتابي من  إذنعلى 
  .حسب مقتضى الحالب

 ي مـن طرفـي النـزاع العمـالي    يجوز أل ال ):13(المادة رقم 
  .التوفيق أثناء السير بإجراءاتتوكيل المحامين  الجماعي

نتيجـة   إليهـا لتوصل يعمل بالتسوية التي تم ا ):14(المادة رقـم  
النزاع  االذي اتفق عليه طرف التاريخالتوفيق اعتباراً من  إجراءات
اعتباراً  هابلم يتم االتفاق على ذلك فيعمل  وإذا الجماعي، العمالي

  .يهامن تاريخ التوقيع عل
بنتيجـة   إليهـا التسوية التي تم التوصل  تكون ):15(المادة رقم 

  :اآلتيةللفئات  ةهذا القانون ملزم أحكامالتوفيق بمقتضى  إجراءات
  .العمالي النزاعأطراف . أ

 إلـيهم بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت  ،خلف صاحب العمل. ب
  .يتعلق بها النزاع التيالمؤسسة 

 يتعلـق الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي  األشخاصجميع . ج
  .لفي قسم منها حسب مقتضى الحا أوبها النزاع في تاريخ حدوثه 

يستخدمون فيما بعد في المؤسسة التـي   الذين األشخاصجميع . د
مـا   التسـوية ذا ورد في إ ،في أي قسم منها أو ،بها النزاع يتعلق

  .يقتضي بذلك
ـ عامل اليعاقب . أ ):16(المادة رقم  مـن بنـود   االذي يخالف أي 

بغرامة ال تقـل  التي تمت بناء على تدخل مندوب التوفيق التسوية 
 األولـى، دينـار للمـرة    مائتيوال تزيد على  اينارعن خمسين د

وال يجوز تخفيض الغرامة عن حدها  ،وتضاعف في حالة التكرار
  .التقديرية المخففة لألسباب األدنى

التـي   التسوية من بنود االذي يخالف أيصاحب العمل يعاقب . ب
 ثالثمائـة عن  تقلبغرامة ال  تمت بناء على تدخل مندوب التوفيق

وتضـاعف فـي    األولى،مائة دينار للمرة ستال تزيد على دينار و
 األدنـى وال يجوز تخفيض الغرامة عـن حـدها    ،التكرارحالة 

  .المخففةالتقديرية  لألسباب
ـ عامل اليعاقب . أ ):17(المادة رقم  مـن بنـود   االذي يخالف أي 

بغرامة ال تقـل   التي تمت بناء على تدخل مجلس التوفيقالتسوية 
 األولـى، دينار للمـرة   ثالثمائةوال تزيد على  ارعن خمسين دينا

وال يجوز تخفيض الغرامة عن حدها  ،وتضاعف في حالة التكرار
  .التقديرية المخففة لألسباب األدنى

التـي   التسوية من بنود االذي يخالف أيصاحب العمل يعاقب . ب
 خمسـمائة عن  تقلبغرامة ال تمت بناء على تدخل مجلس التوفيق 

وتضاعف في حالة  األولى،دينار للمرة  ألفتزيد على  دينار وال
 لألسـباب  األدنـى وال يجوز تخفيض الغرامة عن حدها  ،التكرار

 .المخففةالتقديرية 
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Abstract: The study aims to discuss substructure of control standards on Islamic banks operations 
risks, by showing difference between Islamic banks group and Traditional banks group in to 
introducing services. Results of the study show that there are similar risks between the Islamic banks 
group and the Traditional banks group when they introduce credit services because of working as 
financial mediator. The difference comes as a result of abiding by the sharia rules. It rules selling, 
speculating, sharing and organizing procedures and steps of introducing goods and services. These 
differences demand to make difference control standards on Islamic banks operation risks and take 
care this difference to applied suitable evaluation models. Suggested recommendes using the 
researcher model: forming standards in Islamic banks. It can be a way to find standards up to Islamic 
rule foundation by questions. This can help in controlling risk managing as result to understand Islamic 
banks risk resources. On the other hand, it promotes needs in Islamic banks to get different control 
risks model than Traditional bank.                                                                                                               
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  الرقابة على مخاطر عمليات المصارف اإلسالميةأسس معايير 
 

 نزال إبراهيمعبداهللا . د

  

  االردن/ جامعة الزرقاء ، كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةقسم العلوم المالية والمصرفية، 
  

 ، وذلك بالكشف عن االختالف بين مخاطرالرقابة على مخاطر عمليات المصارف اإلسالميةهدفت الدراسة إلى بحث أسس معايير : الملخص

مخاطر مع المصـارف التقليديـة   النتائج تشابه ال أظهرتوقد  .في تقديم الخدمات المصارف التقليديةمجموعة المصارف اإلسالمية ومجموعة 
التي تضـبط  االختالف نابع من التزام الضوابط الشرعية  إال أن، خدمات االئتمانيةالعند تقديم  وسيط ماليك ع المصارف تعملأن جميباعتبار 

يتطلب مما ، المنافع خطوات وإجراءات تقديم السلع أو نظملما تتضمنه العمليات من مخاطر  إضافة، ل بالبيوع والمضاربات والمشاركاتالتعام
لـذلك جـاءت التوصـية    ، تقييمالاختالف نماذج الرقابة على مخاطر العمليات ومراعاة معايير  مختلفة في صياغة إحداث فختالاال هذا مثل

أسس معايير الرقابـة علـى   تبحث وسيلة  حيث يعد النموذج المقترح، صياغة المعايير في المصارف اإلسالمية: المقترح نموذجالب االستعانةب
ا يسهل على المعنيين بإدارة المخـاطر  وهذساؤالت تبعا للتأصيل الفقهي، من خالل اإلجابة على عدد من الت يةالمخاطر في المصارف اإلسالم

، كما يعزز الحاجة إلى توفير نماذج رقابة مختلفـة عـن المصـارف    والرقابة عليها التعرف على مصادر المخاطر في المصارف اإلسالمية
  .التقليدية

  .إسالمية مصارف، معايير، رقابة، مخاطر، عمليات مصرفية: كلمات مفتاحية
 

  17/9/2012تاريخ قبول البحث                 18/4/2010تاريخ استالم البحث

  :المقدمة

الضـوابط   بإتباععن المصارف التقليدية  المصارف اإلسالمية متازت 
في الوقت الذي تجـد نفسـها    ،اردة في األحكام الشرعيةالشرعية الو

 مصـرف التـي يفرضـها ال  جـراءات والمعـايير   ملزمة بتطبيق اإل
اإلسـالمية   مصـارف تتطلب هذه الخصوصية مراعاة الو المركزي،

، حيث تعمد التقليدية في أنظمتها الرقابية مصارفمراعاة مختلفة عن ال
مل على إصالحه أي انحراف والعكشف إلى أنظمة الرقابة بشكل عام 

تراعي واقـع  ت رقابية مما يستدعي استخدام أدوا في الوقت المناسب،
ويمثـل   ،وضبطها بمعايير مناسبةالمخاطرة في المصارف اإلسالمية 

 .1المتعلقة بأمر ما الشروطمن خالله الضابط الذي يتحقق : لغةالمعيار 
 ملزمـة  عامه تقسم المعايير تبعا لتطبيقها في المصارف إلى معاييرو
لمعالجـة  كمعايير المحاسبة، والتي توحـد طـرق ا   مصارفجميع الل

 3، وخضوعها دوليا لمعايير بازل2إضافة للمعايير األخالقية ،المحاسبية

                                                 
السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، األشباه والنظائر في قواعـد وفـروع فقـه      1 

  .م2005، 381ص/ 2ج علمية، بيروت، لبنان،، دار الكتب ال3الشافعية، ط

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية، هيئـة المحاسـبة        2

  .م2001، والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، المنامة، البحرين

ـ يدوليا، إضافة للمعـايير التـي    ابقصد تصنيفه  مصـرف ال هافرض
ـ  المعاييركون ومن ناحية أخرى قد ت. المركزي  ،مصـرف بال ةخاص

 توجيـه تبعا لقدراته االئتمانية واالسـتثمارية بقصـد   اإلدارة  اتضعه
وقد يكون الهدف مـن   ،4بما يحقق إستراتيجيتها ء الماليمستوى األدا

الجودة النوعية للمنتج سواء كانت الخدمة قائمـة  ايير تحقيق اتباع المع
خـالل فتـرة    األداء، ويترتب عليها تقدير 5على تقديم منفعة أو سلعة

يـيم فـي   المعـايير كوسـيلة للرقابـة والتق   العتماد يشترط و .محددة
  :ا يليم اإلسالمية مصارفال
  .مصرفأن يكون المعيار موصال لهدف ال  - أ

                                                                                   
لـدان  لبدور الصيرفة اإلسالمية في تعبئـة المـوارد فـي ا   مجلة اتحاد المصارف العربية،    3

  . 26-25صم 2004، 289، العدد ديسمبر /كانون األول العربية،

الجارحي، معبد علي، ، السياسة النقدية في إطار إسالمي، دراسـات اقتصـادية إسـالمية،     4  

  .62ص ،م2002 ،2-1، العددان9المجلد

مصطفى، أحمد السيد، مداخل صناعية لرفع كفاءة عمليات المصارف، مجلـة آفـاق   : انظر  5

، اتحاد غرفة التجارة والصناعة، أبـو ظبـي، اإلمـارات العربيـة     45اقتصادية، العدد 

  .58و61و55و52و65و  50المتحدة، ص 
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 مصرفأن يكون المعيار قابال للتطبيق عمليا تبعا لظروف بيئة ال  -  ب
 .الداخلية والخارجية

  .المعيار التزام الضوابط الشرعية أن يوافق -ج
 

إيجاد نموذج رقابـة  ب من خالل الدراسة تظهر أهمية: أهمية الدراسة
يسـاعد فـي توضـيح    ة، إذ اإلسـالمي  مصارفعي خصوصية اليرا

 التقليديـة،  مصـارف اإلسالمية وال مصارفاالختالف بين مخاطر ال
يساعد جهاز الرقابة الشرعية فـي  و، بكفاءة لخطربقصد توجيه إدارة ا

كمـا  المصرفية وتطويرهـا،   عملياتلتوجيه العمليا فهم الناحية الفنية 
ـ  توضيح الحاجة تعزز الدراسة يم التـي  بمراعاة اختالف نماذج التقي

 مصارفبما فيها ال مصارفالجميع على  المركزي مصرفيفرضها ال
خدمات المصارف اإلسالمية بأصـول  بط آخذا باالعتبار ر اإلسالمية،

في  ذلكفي الوقت الذي تنبه العالم ألهمية وأصول غير منقولة  منقولة
حيث بدأت الدعوات لتملك السلع بدال من السيولة التضخم، خطر تقليل 
  .   يةالنقد

نظمـة  األتمثلت مشكلة الدراسة في عدم مراعـاة   :مشكلة الدراسة

اإلسالمية  مصارفاختالف مخاطر الالمركزي  مصرفالالرقابية في 
وقـد  ، نفسـها  6نماذج الرقابةل حيث أخضعتهاالتقليدية  مصارفعن ال

في توجيه العمليات لتتقارب مـع العمليـات فـي     أثرت هذه النماذج
في عائـد االسـتثمار فـي المضـاربة      أثرة، مما التقليدي مصارفال

الموجودات في قائمـة المركـز    تتركز إذوالمشاركة بطريقة سلبية، 
نتيجـة  من المـوارد  % 90أكثر من  حيث مثلت ،المالي في المرابحة

المفـروض   اذجاعتبارها أكثر األدوات االستثمارية موافقة لتطبيق النم
ة سوءا مع فرض معـايير  وقد زادت المشكل .المركزي مصرفمن ال

 اعتبـرت أن جميـع  لتعامالت دوليا، حيـث  المنظمة لالرقابة الدولية 
يجـب رده فـي    قرضعبارة عن اإلسالمية  مصارفالودائع لدى ال

  :وقد ظهرت التساؤالت التالية .7الوقت المحدد دون خسارة

هل هناك فرق بين المخاطر فـي المصـارف اإلسـالمية     -1
  والتقليدية؟

                                                 
المركزي على الودائع  مصرفاآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة ال ،الوادي، محمود حسين   6

  .م2008، غير منشور، اإلسالمية مصارفواالئتمان في ال

معيـار كفايـة   فتطبيق  ،62، ص، مرجع سابقالسياسة النقدية في إطار إسالميالجارحي،  7  

س المال ضمان لسدادها أن رأوالودائع هي ديون واجبة السداد،  ينظر إلى أن رأس المال

ليست قرضا بـل   الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية في حين أنعند العجز، 

، لذلك جاءت الحاجة لفرض حدود لكفاية رأس ةفي المشاركات، وبالربح والخسارتدخل 

  .ةالمال بدرجة أقل من كفاية رأس المال المشروطة على المصارف التقليدي

يير التي تؤثر في إدارة المخاطر في المصارف ما هي المعا -2
 اإلسالمية؟

         معـايير   التـي تحكـم   سـس األ كيف يمكن التوصل إلـى  -3
  الرقابة على مخاطر عمليات المصارف اإلسالمية؟

  :تسعى الدراسة لتحقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة

               المخـاطر فـي المصـارف اإلسـالمية     مصادر  المقارنة بين -أوال 
  .والمصارف التقليدية

كشف معايير الرقابة المؤثرة في إدارة المخاطر في المصارف  -ثانيا
  .  اإلسالمية

الرقابة  يساعد في بحث األسس التي تحكم معايير تقديم مقترح  -ثالثا
  .على مخاطر عمليات المصارف اإلسالمية

ريـة معتمـدا   الدراسـة النظ استند هذا البحث على  :منهج الدراسة

 ميدانيـة والالنظرية  اتالدراساألسلوب الوصفي القائم على البحث في 
 والتي بحثـت  ؛الفقه واإلدارة المالية والتسويقيةفي  ودوريات كتبمن 

  .اإلسالميةمعايير الرقابة على العمليات في المصارف 

 ،تحقيق هدف الدراسة إلى مبحثينقسم البحث بقصد : خطة الدراسة

  :هما

المقارنة بين المخـاطر فـي المصـارف اإلسـالمية     : ث األولالمبح
  .والمصارف التقليدية

معايير الرقابة على إدارة المخاطر فـي المصـارف   : نيالمبحث الثا
  .اإلسالمية

سيستعرض الباحث الدراسات السابقة المالئمـة  : الدراسات السابقة

ر فالهدف من فرض المعايير ونماذج رقابة المخاط ألغراض البحث،
وتـزداد   ،المركزي حارسا لهـا  مصرفهو حفظ األموال باعتبار ال

وقد وضح  ،مصارفأهمية الرقابة مع ضعف الكوادر التي تعمل في ال
المخـاطر االئتمانيـة فـي    في دراسته الفقهية أن  8 )م2002القري، (

لتعثر تحصـيل   إضافةبالتقصير والتعدي  تتمثلالمصارف اإلسالمية 
زيـادة المخـاطر فـي     9 )م2002 ،أحمد(ووضحت دراسة . الديون

صـيغ  عن المصارف التقليدية بسبب اخـتالف   المصارف اإلسالمية
والمخاطر الناشـئة عـن    ،التمويل أو فهمها، وحجم التمويل وتوقيته

نوعية العمالء، والبيئة االستثمارية، ومخاطر تسييل ضمانات التمويل

                                                 
دراسـة فقهيـة   -المخاطر االئتمانية في التمويل المصرفي اإلسـالمي  القري، محمد العلي،    8

سالمي للبحـوث  ، المعهد اإل1-2العددان  9دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد -اقتصادية

  .19م، ص2002، لمملكة العربية السعوديةا، جدة، اإلسالمي للتنمية مصرفال والتدريب،

مـؤتمر إدارة  ، التجربة السودانية -أحمد، مساعد أحمد، مخاطر التمويل المصرفي اإلسالمي   9

األصول ومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقليدي واإلسالمي، اتحـاد المصـارف   

  .298-282ص ص  ،م2002 ة ، بيروت، لبنان،العربي
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في حـين  . ةتصاديوما يترتب عليها من مخاطر اجتماعية وفنية واق 
المركـزي التمويليـة    مصرفأثر سياسة ال 10) م2003، أحمد(بحث 

واالعتبارات القانونية في أخذ الضمانات، حيـث أثـرت سـلبا فـي     
مؤتمر إدارة المخاطر فـي  وهدف . انخفاض التمويل بالمشاركة عمليا

لبحث المخـاطر فـي المصـارف    ) م2004(11اإلسالمية مصارفال
 مصـارف ال رتها، وخلص إلـى أهميـة تكـوين   اإلسالمية وكيفية إدا

اإلسـالمية مـن    مصارفسياسات مشجعة لعمل ال المركزية العربية
إعطاء بقصد  ،الدولية لفترة) 2(عدم إلزامها باتباع معايير بازلخالل 

اإلسالمية فرصة لتطوير مقاييس خاصـة بمخـاطر كـل     مصارفال
خـاص   مخاطر التمويل واالستثمار، وإنشاء قسـم حصر بعد مصرف

وتدعيم جهاز التدقيق الشرعي بوضع القوانين والنظم  ،بإدارة المخاطر
إلدارة المخاطر، والمطالبة بإصدار تشريعات تتعلق بالتأمين التعاوني 

عدم مراعاة  مشكلة 12 )2008الوادي، (وبين التأمين  وإعادةالتكافلي 
 مصـارف المركزي الرقابيـة اخـتالف مخـاطر ال    مصرفأنظمة ال
نماذج الرقابة على ل التقليدية حيث أخضعتها مصارفية عن الاإلسالم
تحمل المصارف اإلسالمية  يرغم أن النماذج ال تراع نفسها االئتمان

وما يعزز الحاجة إلـى   .ةالمخاطرة مع المودع في الودائع االستثماري
اإلسالمية هو اختالفهـا   مصارفنماذج رقابة مخاطر العمليات في ال

 مصرفالتزام ال نتيجة التقليدية مصارفئتمانية في العن العمليات اال
تقديم سلعة، وهذا ما يظهر في حالة التضخم، فاألفضل تملـك السـلع   

 مصـارف عمل ال يعدهذا اظ بالسيولة كي ال تفقد قيمتها، لعلى االحتف
الدراسـات  إليـه  في تقليل المخاطر، وقـد أشـارت   مهما اإلسالمية 
 (Guillaume and Pierre, 2011)كدراسـة  : التاليـة  13األجنبيـة 

وكـذلك   (Benjamin, Andrew and Randall, 2011)دراسة و
أفضلية اسـتبدال سـلعة    تحيث وضح (Ricardo, 2011)دراسة 

بسلعة في حالة التضخم عن قبض السيولة النقدية بسـبب فقـد النقـد    
ــه ــن  . قيمت ــل م ــه ك ــد نب  (Pedro and Erwan,2010)وق

ما إلى أهمية تطوير األدوات المالية في دراستيه Thomas,2011)(و

السودانية خـالل الفتـرة    مصارفكفاءة تطبيق صيغة المشاركة في ال أحمد، جعفر عبداهللا،    10

  .م2003، ، الخرطوم، السودان8م، مجلة دراسات مصرفية ومالية، العدد 1999-م1993

 -25، اإلسـالمي السـابع   يمؤتمر إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، الملتقى السنو   11

  .م2004، ، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، األردنسبتمبر/27

  .، رجع سابقالمركزي مصرفالوادي،اآلثار الرقابية واالقتصادية لرقابة ال   12

13 1- Benjamin Lester, Andrew Post Lewaite, Randall Wrigt, Information 

and Liquidity, Journal of Money,Credit and Banking, Wiley Black 
 well, Ohio State University, Vol.43, no.7, October,2011, pp 356.    

2-Guillaume Rocheteau and Pierre-Olivier Weill, Liquidity in Frictional 
Asset Markets, journal of money, credit and banking, , Wiley Black    well, 
Ohio State University no7, Vol 43, October,2011, pp261-262. 
3-Ricardo Lagos, Asset price, Liquidity and Monetary Policy in an 
Exchange Economic, Wiley Black well, Ohio State University ,no7, Vol     
43, October,2011, pp 521,542.  

بسبب التطور الحضاري، وأن مشكلة عدم التوازن بين أدوات التمويل 
واالستثمار وعمليات االدخار في المصارف ستؤدي لهجرة األمـوال  

  .بحثا عن فرص أخرى

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة باقتراح نموذج رقابة بنـاء  
كم اختيار معايير الرقابـة علـى مخـاطر    على األسس الشرعية يح

عمليات المصارف اإلسالمية ويراعي خصوصيتها بما يساعد في رفع 
  . كفاءة إدارة مخاطرها في القطاع المصرفي

المقارنة بين المخاطر في المصارف اإلسـالمية  : ولالمبحث األ

  .والمصارف التقليدية

في  اهمالتي تس األدوات والوسائلالتعرف على  :تمثل إدارة المخاطر
 تحقق أعلـى لوالسيطرة عليها  اإداراتهبهدف  وقياسها المخاطر تحديد

تحقق أدنى مستوى من المخاطر أو  ،عائد عند مستوى مخاطر معينة
 ،مراحل إلدارة المخـاطر  وتوجد خمس .عند مستوى معين من العائد

  : 14هي
15 .اإلسالمي مصرفعمليات الالمخاطر الخاصة بكشف  .1

أسباب هذه المخاطر وطبيعتها لتسهيل قياسها التعرف على  .2
مناسـبة لتوجيـه العمليـات فـي      إلستراتيجيةوالتوصل 

 16 .المشروعات
.17قياس درجة الخطورة واحتماالت تحقق الخطر .3
اختيار أنسب األساليب للتعامل مع كل نـوع مـن أنـواع     .4

المخاطر التي يحتمل تأثيرها في إدارة المخاطر، والتي قد 
مارسة العمليات والمشاريع التـي تتضـمن   تكون بتجنب م

العاقـد  (المخاطر، أو تحويل المخاطر بنقلها للطرف اآلخر
، لمخاطر مع القدرة على الـتحكم بهـا  ، أو تحمل ا)الثاني

من حكمة مشروعية كل صيغة من صيغ ويمكن االستفادة 
عقود المعامالت المالية اإلسالمية بقصد تنويـع مصـادر   

ل صيغة أو تطويرها أو وضع قيودالمخاطر الناشئة عن ك

مـؤتمر إدارة األصـول    خاطر التمويل اإلسالمي وأساليب التعامل معهـا، ناصر، الغريب، م 14

، بيروت، إلسالمي، اتحاد المصارف العربيةومخاطر التمويل في العمل المصرفي التقليدي وا

  .279-278م، ص ص 2002لبنان،

م، دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2005حشاد، نبيل،  15

  .19ص/ 2لبنان، ج

خان، طارق اهللا ، أحمد، حبيب، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسـالمية،   16

اهللا، المعهد اإلسالمي للبحـوث والتدريب،المصـرف    عثمان أحمد، مراجعة رضا سعد: ترجمة

  141م، ص 2003اإلسالمي للتنمية ، جدة، لمملكة العربية السعودية، 

تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص –إدارة المخاطر  خان وأحمد، 17

  .159وص 162
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 إضافةوضوابط لإلجراءات والمراجعة القانونية والشرعية   .5
ـ . 18لمخصصات مواجهة المخاطر والضـمانات  م إذ تقس

المخاطر بحسب القـدرة علـى الـتخلص منهـا بتنويـع      
المخاطر العامـة التـي   : االستثمارات إلى قسمين، أحدها

التحكم فيها مـن  تتعرض لها االستثمارات والتي ال يمكن 
خالل تنويع االستثمارات بسبب تعرض كافة االستثمارات 

المخاطر الخاصـة التـي   في حين يبحث القسم اآلخر . لها
 19 .تتعرض لها استثمارات معينة دون األخرى

فـي   لنافـذ عة أسلوب التعامل مع الخطـر ا متابعة ومراج .6
العمليات والمشاريع، للتأكد من صحة التطبيـق وإجـراء   

ويترتـب عليـه تطـوير الخـدمات      ،يالت المناسبةالتعد
المصرفية أو االستغناء عن بعض الخـدمات المصـرفية   

  20 المتعثرة
بحث المسلمون مفهوم المخاطر في العهـود السـابقة، فوضـع    وقد  

، 21إدارة المخـاطر  الى البعض شروطا عند التعاقد هدف من خاللها
إذا دفـع مـاال   : أنه كـان  -رضي اهللا عنه -ورد عن ابن عباس كما

ديـا  أال يسلك به بحرا وال ينزل به وا: مضاربة اشترط على صاحبه
فرفع شرطه إلى . ن فعل فهو ضامنإوال يشتري به ذات كبد رطبة ف

، كما أن بعـض الصـحابة   22رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأجازه
قـد  و .23تفادى التعامل بمخاطر البيع باألجل بسبب احتمال تعثر دينه

سالم وجود التفاوت بين المشروعات المختلفـة فـي تحصـيل    أقر اإل
األرباح، وأن هذا التفاوت راجع إلى اختالف تقليب البضاعة بالتجارة 

 إضـافة بحسب أنواعها والمدة التي ال بد منها للتمكن مـن التقليـب،   

                                                 
تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية، مرجع سـابق، ص  –خان وأحمد، إدارة المخاطر  18 

  .، حيث بين قائمة لألدوات المالية المطورة في المصارف اإلسالمية186

، م1997، دار النهضة العربيـة، بيـروت، لبنـان،،    1ارة المالية، طخبابة، نور الدين، اإلد  19

  .436ص

  .436ص ،مرجع سابقخبابة، اإلدارة المالية،   20

أثر الضوابط الشرعية في تطوير الخدمات المصرفية في المصـارف   ،عبداهللا إبراهيم، نزال 21

، 72ص م، 2006ردن،اإلسالمية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، األ

حيث وضح ذلك من خالل دورة حياة الخدمة مركز في دراسته الميدانية علـى دائرتـي   

  .االستثمار والتسويق

، م1978السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت، لبنان البيهقي، أبي بكر أحمد بن حسين بن علي، 22 

  .111ص 6ج

التأليف والتحقيق والترجمة، دار قتيبـة ،   اإلمام أبي حامد،  إحياء علوم الدين، هيئة الغزالي، 23 

  .120ص/ 2، ج1ط

، وهذا ما يتضح في اختالف صيغ عقود البيـع  24الختالف مخاطرها
 .اجات المختلفة وفـق الضـوابط الشـرعية   وتقديم المنافع إلشباع الح

اإلسالمية هي عقود تم التعامل بها  مصارفن الخدمات في الوحيث إ
 مصـارف خالل التاريخ اإلسالمي وفق الضوابط الشرعية وقد تبنت ال

اإلسالمية التعامل بها، فقد جاءت أهمية ربـط الماضـي بالحاضـر    
اجات تبعـا للزمـان   بمراعاة تطوير هذه العقود لتتفق مع اختالف الح

سواء بقبول التعامل بالعقد رغـم   ،والمكان بما يمكن من إدارة الخطر
المخاطر التي يحتويها أو عدم قبوله والبحث عن البديل وفق الضوابط 

وهذا يدل على أن الضوابط تحكم قبول الخطر كي يترتـب  الشرعية، 
 مصرفلاإلسالمية سواء بالنسبة ل مصارفعليه استحقاق العائد في ال

أحدهما ما يـؤدي  : 25نوعانالمفهوم الشرعي  فالخطر فيأو العمالء، 
لفسخ العقد وعدم ترتب اآلثار عليه من حقوق وواجبات بسبب مخالفة 

كإنشاء مراكز احتكارية بالتمويـل المصـرفي   : 26الضوابط الشرعية
: أما الخطر الثاني. 29، أو التعدي والتقصير28باألفراد والدولة 27يضر

انعكاس سلبي على األرباح من المشاركة بالمـال والعمـل   فيمثل أي 
بينمـا  . ضمن مفهوم المشاركات والمضاربات والبيـوع المشـروعة  

والذي يمثـل أي انعكـاس   : تراعي المصارف التقليدية مفهوم الخطر
سلبي على العائد الناشئ عن عملها كوسيط بين المدخرين ومستخدمي 

.راعاة الضوابط الشرعية اإلسالميةبالفائدة، دون ماألموال باالقتراض 

                                                 
ص ، م1989ع،,م.، نظم محاسبية في اإلسالم، مكتبة وهبـة، القـاهرة، ج  عطية، محمد كمال 24

34.  

، تحقيق شعيب األرنؤوط وعبد 27الجوزية، ابن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد، ط    25

  .816ص/ 5ج ،م1994، روت، لبنان،القادر األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بي

بـإدارة المحـامي    إعداد المكتب الفني، ،3المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني، ط   26

  .142-137ص ص/1، جم1992 ،إبراهيم أبو رحمة، مطبعة التوفيق،عمان، األردن

 ،لبنـان ، دار التراث العربـي، بيـروت،   4، سبل السالم،طالصنعاني، محمد بن إسماعيل   27

  .84ص/3، جم 1990

، المعهـد  1ط اإلسـالمي،  مصرفعبد العظيم، حمدي، دراسات الجدوى االقتصادية في ال   28

  .97صم، 1996ع، .م.القاهرة، ج للفكر اإلسالمي،العالمي 

المعدني، الحسين بن رحال، كشف القناع عن تضمين الصناع، تحقيق محمد أبو األجفـان،    29

  .79-78، ص ص م1996، بيروت، لبناندار البشائر اإلسالمية، 
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ة وبناء على اختالف مفهـوم الخطـر بـين المصـارف اإلسـالمي     

  :30ظهرت االختالفات التالية  والمصارف التقليدية

لعدم وجـود قـانون خـاص     اختالف المخاطر القانونية .1

 مصارفاختالفها عن الاإلسالمية يراعي  مصارفألغلب ال
 التقليدية

إذ  ئة عن طبيعة نشاط المصرفاختالف المخاطر الناش .2

 الحاجات المادية والروحيـة بتطبيـق  يجب أن تحقق إشباع 
مفهوم االدخار القائم على االعتدال في اإلنفـاق وتوظيـف   

وظهـور مخـاطر اسـتخدام    األموال منعا لالكتناز شرعا، 
اإلعالم المشحون بالعاطفة اإلسالمية فـي حـال حصـول    

ق التطبيق المتوقـع  األخطاء من المصرف أو دون أن يتحق
 .من العمالء

 اخــتالف المخــاطر الناشــئة عــن إدارة المصــرف .3

فالمصارف اإلسالمية تقدم خدمات منفعية وسلعية، لذلك تلتـزم  
 إضـافة بمراعاة االعتبارات المختلفة في تصميم المنتج المنفعي 

وما يترتب على ذلك مـن اخـتالف معـايير     31للمنتج السلعي
، وزمنـه،  32ة على أسـاليب اإلنتـاج  الرقابة والعوامل المؤثر

واختالف مخاطر تعثر خدمات التمويل واالسـتثمار   .33وتقييمه
المطورة وما يتعلق بذلك مـن زيـادة فـي تكـاليف تصـميم      

                                                 
اإلسالمية في التطبيق، اإلدارة الماليـة فـي    مصارفالنجار، أحمد، المشكالت التي تواجه ال   30

اإلسالم، المجمع الملكي لبحـوث الحضـارة اإلسـالمية، مؤسسـة آل البيـت، عمـان،       

ير نزال، أثر الضوابط الشرعية في تطو: ، وانظر27-19ص ص/ 1ج م،1989األردن،

 102وص 16 -13، ص صمرجع سـابق  الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية،

عفر، محمد عبد المنعم، النشاط التسـويقي فـي اقتصـاد    : ، وانظر114 -111وص ص

إسالمي، مجلة االقتصاد واإلدارة، جامعـة  الملـك عبـد العزيـز، المملكـة العربيـة       

  .36وص 22-21ص ص م، 1980،السعودية

، مجلة اإلدارة، اتحاد جمعيات مصارفموسى، قياس جودة أداء الخدمة في ال عطية، طاهر  31

 39ص م، 1990ع، .م.، مطابع األهرام، القاهرة، ج2، العدد 23لمجلد ارية، التنمية اإلد

  .44و 

 م،2002،  دار وائـل للنشـر،عمان، األردن،  1تسويق الخدمات ، ط الضمور، هاني حامد،  32

  .29ص

لفروق والتشابهات بين نظامي اإلنتاج الصناعي والخدمي على صناعة استكشاف ا مصطفى،  33

 55و ص 65وص  50، ص مرجـع سـابق  المالبس الجاهزة والخـدمات المصـرفية،   

  .68وص 61وص

الختالف معوقات عمليات تطوير الخـدمات بسـبب   .34المنتج
الروتين وطول فترة البحث وفق الضوابط الشرعية، وتأثير ذلك 

زيادة نفقاتها النعكاسها على خفض الربح على المؤسسين بقبول 
مقارنة بأرباح مؤسسي المصارف التقليدية، واختالف مخـاطر  
االئتمان التي يترتب عليها اشتقاق الودائـع حيـث تقـل فـي     
المصارف اإلسالمية بسبب االلتزام شرعا بالمحافظـة علـى   

لذلك ال تتوسع فيه إال ضمن حدود بحيث  35القيمة الشرائية للنقد
اختالف إستراتيجية تسعير الخـدمات  و. بط باإلنتاج السلعييرت

مراعاة التفريق بين بنود المحاسـبة المبنيـة علـى األحكـام     ب
الشرعية الثابتة، كمنع التعامل بالربا، وبنود المحاسبة المبنيـة  
على األحكام االجتهادية، كالشروط الجعلية، ومراعـاة مـدى   

سـراف إلـى سـعر    شرعية التكاليف، فال يضاف تكاليف اإل
الخدمات المصرفية، وال يكون هامش الربح كبيراً بما ال يدخل 

، وظهـور  36تحت تقويم المقومين، فيؤدي للضرر بسبب الغبن
مشكلة عدم توفر نظام محاسبي موحد وخـاص بالمصـارف   

وتعدد  ،اإلسالمية يراعي تطور الخدمات التمويلية واالستثمارية
االستثمار المختلفة مما قـد   هومجاالت وأساليبه االستثمارصيغ 

زنـات التخطيطيـة والقـوائم    يؤدي لعدم الدقة في إعداد الموا
علـى فهـم    وقدرته الموظف اختالف مستوى خبرةو. المالية

، ومراعاة وتطبيقها الضوابط الشرعية الموافقة لعمليات اإلنتاج
مشكلة قلة تـوفر المـوظفين   أخالقيات عدم االختالط، وظهور 

للعلـوم    إضـافة فهم الضـوابط الشـرعية    المتخصصين في
واالختالف في الهيكل التمويلي الذي يقـوم عليـه    .االقتصادية

يكـون المصـرف    ، في حـين 37تمويل المصارف اإلسالمية
أصل القرض وفوائده بسبب الضمانات أما  ىالتقليدي مطمئنا إل

المصرف اإلسالمي فيعتمد على تحقيـق الـربح مـن إنتـاج     
لـذلك   ،نفعة أو سلعة وفق الضوابط الشرعيةالخدمات بتقديم م

ب علـى  يلتزم بدراسة الجدوى االقتصادية دفعا للتقصير، ويترت
تبعـا   ومعـاييره  التمويـل واالسـتثمار  ذلك اختالف أساليب 

 للشرعية واالجتماعيـة واخـتالف   إضافةلالعتبارات المادية 

                                                 
سـالمية  رعية في تطوير الخدمات المصرفية فـي المصـارف اإل  ش، أثر الضوابط النزال  34

  107و ص 102، ص، مرجع سابقاألردنية

،  تحقيق عبد الرحمن الوكيـل،  1ابن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين، ط الجوزية،   35

  .132ص/ 2ج م،1991دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،

  .142-137ص ص/ 1المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني، مرجع سابق، ج   36

المناهل للنشـر، عمـان، األردن،    ، دار1، طد وهيب، إدارة العمليات المصرفيةالراوي، خال  37

  .541-538و ص  514صم، 2001
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ختالف فـي المخـاطر، تتشـابه    االورغم  ،ةمعايير الرقاب .4
في المصارف اإلسالمية مع المصارف التقليدية بسبب  المخاطر

عملها كوسيط مالي، حيث تتأثر بمـا تتـأثر بـه المصـارف     
حين تقوم مؤسسات الوساطة المالية بتلقـي الودائـع   38التقليدية

النقدية ثم تحولها إلى أصول غير سائلة، كما تحـول الودائـع   
قصيرة األجل إلى أصول طويلة األجل مـن خـالل  تجميـع    
المدخرات الصغيرة المتفرقة بحيث يصبح مجموعها مـدخرات  
كبيرة، وتوزيعها على األنشطة االقتصـادية المختلفـة علـى    
المستوى المحلى أو الـدولي بمـا يسـمح بـالتنويع لتشـتيت      

وتحقيق هدفها المتمثل بتحقيق أعلى عائـد ممكـن   ، 39المخاطر
طر عند مستوى مخاطر معينة أو تحقيق أدنى مستوى من المخا

ويترتب علـى ذلـك التشـابه فـي     عند مستوى عائد معين،  

  :التالية 40المخاطر

التي  وتمثل المخاطر الفنية واإلدارية :المخاطر التشغيلية  - أ

 وتسـجيل  ،تنشأ عن سوء عمل أنظمـة إدارة المعلومـات  
، ومخاطر قلة خبـرة مـوظفي   وإعدادها البيانات المختلفة

وهذا يـرتبط بعـدم    ،الشركة الممولة والقدرة على المنافسة
  .الكفاءة اإلدارية بما يزيد المخاطر

وذات  تنشأ عن تغير مستويات األسعار: المخاطر السوقية  -  ب

  :وتتمثل بما يلي ،في األسواق االنعكاس السلبي على الربح

وتنشأ من النتائج المحتملة مـن حصـول   : مخاطر العملة .1

تحرك معاكس في أسعار صرف العمالت األجنبية، ويقسم 

عنـد   مخاطر المعاملـة : النوع األول:  41ثالثة أنواع إلى

حصول التزام للقيام بدفع أو استالم دخل بعملة أجنبية فـي  
المستقبل، بحيث سيؤدي انخفاض سعر الصرف إلى زيادة 

 مخاطر التحويـل : والنوع الثاني. التكاليف وخفض الدخل

بين فروع الشركة الواحدة في الخارج حيث تتأثر بانخفاض 
ر الصرف مما يؤثر في اإلفصاح بتحقيق الخسارة في أسعا

                                                 
  .المصرفي اإلسالمي، مرجع سابق، صالقري، المخاطر االئتمانية في التمويل  38

  .13-12القري، ، المخاطر االئتمانية في التمويل المصرفي اإلسالمي، مرجع سابق،ص ص  39

، دار وائـل للنشـر، عمـان،    1تمان، طارشيد، عبد المعطي وجودة، محفوظ أحمد، إدارة االئ 40 

في  إدارة المخاطر تحليل قضاياخان و أحمد، : ، وانظر213، ص32ص م، 1999،األردن 

أحمـد،  : ،  وانظر183، وص162، وص144الصناعة المالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص

  .20-19السودانية، مرجع سابق، ص ص مصارفكفاءة تطبيق صيغة المشاركة في ال

، األكاديمية العربية للعلوم الماليـة والمصـرفية،   1إدارة مخاطر العملة،ط ، وجدي،وخامرة 41

  .6وص 3وص 1وص ،1992عمان، األردن،السلسلة األولى، 

: والنـوع الثالـث  . العملة األجنبية في حساباتها الموحـدة 

وتنشأ بسبب عدم إمكانية تحقيق جزء  المخاطر االقتصادية

من المقبوضات أو المدفوعات المستقبلية المتوقعة بالعملـة  
 .األجنبية

لتي امخاطر تذبذب أسعار السلع والمنافع الممولة و .2

 تذبذب السعر المرجعيتتأثر بها مدخالت اإلنتاج، و

لهامش الربح في خدمات التمويل، ففي حال تغيـره قـد   
لتذبذب  إضافة، 42يقلل إيرادات المصرف مقابل التزاماتها

أسعار األسهم والتي يترتب عليها مخاطر االستثمار فـي  
 .محفظة األسهم

 ،العالميـة  وتمثل التغيرات في األسواق :مخاطر البلدان  .3

وذات االنعكاس السلبي علـى ربـح الشـركات العاملـة     

المخـاطر  بالمستوى العالمي، والتـي قـد تنشـأ بسـبب     

ككثرة التغيير في القـوانين المنظمـة للعمـل     ؛القانونية

المصرفي، والتعديالت في السياسات المالية والنقدية بصورة 
 مخاطر الصـناعة ، أو بسبب سعير اإلجباريمتكررة أو الت

كنقص المواد الخام، والتغيرات السريعة في الطلب علـى  
المنتج، ودخول المنافسين الجدد، وشدة المنافسة، وقد تنشـأ  

وتمثل احتمال حدوث : الظروف االقتصادية مخاطربسبب 

الخسائر الناشئة عن التغيير فـي األوضـاع االقتصـادية    
المستقبلية، حيث تتفاوت بحسب النشاط االقتصادي، وتبعـا  

كاالختالف بين النشـاط   ،تفاوت ظروف اإلنتاج والتسويقل
الزراعي والصناعي، ومخاطر البيئة العامة من كسـاد أو  

 . رواج

وتمثل عدم قدرة المصرف على : مخاطر السيولة .4

سواء من خـالل   ،الوفاء بالتزاماته قصيرة األجل
توفير الموجودات السائلة التـي تؤهلهـا بالوفـاء    

ا على توفير  السيولة بكلفـة  بااللتزامات أو قدرته
 .اعتيادية

وهي احتمـال عـدم تسـديد    : المخاطر االئتمانية .5
 ،العمالء اللتزاماتهم وفق الشروط المتفـق عليهـا  

ويرجع سبب التشابه في مخاطر االئتمـان نتيجـة   
فصل وظيفة التمويل المعتادة عن وظيفة البيع في 
المعامالت اإلسالمية المعاصرة بحيـث تميـزت   

 43ةالتمويل باالئتمان بعقود خاصلية عم

                                                 
  .166خان وأحمد، تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية، مرجع سابق، ص 42
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معدل كفاية رأس  يوه: 43مخاطر القدرة االيفائية .6
المال أي رأس المال لألصول المرجحة بالمخاطر، 
بحيث يتضح قـدرة المصـرف علـى مواجهـة     

  .الخسائر
من  مصرفكل تبعا الختالف بيئة  يختلف أثر كل نوع من المخاطر 
 هيكل الميزانية المناسـب  وفق لقدرته على إدارتها إضافة، مصارفال

معايير تحكم سـلوكيات اإلدارة بقصـد حفـظ    تلتزم المصارف و. 44
وهذا ما يساعد في  األموال وتحقيق أقصى ربح في فترة زمنية محددة

  . إدارة المخاطر

معـايير الرقابـة علـى إدارة المخـاطر فـي      : المبحث الثاني

  .المصارف اإلسالمية

يـة،  ايير المحاسبية، والمعايير األخالقعلى المع: تشتمل معايير الرقابة
 ةبوضـع نمـاذج تقنينيـة لصـياغ     والمتطلبات الشرعية التي تعنى

بنـاء علـى التـرجيح     المعامالت اإلسالمية االستثمارية والتمويليـة 
مما يعني أن مدخالت العمليات ومخرجاتها وطرق اإلنتـاج  ، 45الفقهي

ئد، ويترتب على ضوابط الشرعية كي تستحق العاال تتفق معيجب أن 
ذلك صياغة المعايير سواء التي توجه سلوك الموظفين أو التي تحكـم  

أثر يظهر وضبط توزيع األصول في هيكل ميزانية البنوك اإلسالمية، 
  :46التزام المعيار الشرعي بمراعاة ما يلي

لوجـود    تقدير الحاجات التي يجب إشباعها اختالف معايير ••••
بسـبب األولويـة بتـأمين     العمـالء  في تقدير إشباع حاجات التفاوت

   .الضروريات والحاجيات ثم الكماليات
 

فـي   للتفاوتتقديم الخدمة المصرفية،  جودة اختالف معايير ••••
بسبب مراعاة شروط العقد الـذي  تحديد مضمون الخدمة، وتصميمها، 

 واختالف واقع تطبيق عمليات تقديم الخدمةيتم تأصيل الخدمة تبعا له، 
 .ون منفعة وقد تكون سلعةلتنوعها فقد تك

                                                 
  29-26سابق، ص ص السودانية، مرجع مصارفأحمد، كفاءة تطبيق صيغة المشاركة في ال 43

  .21ص/ 2حشاد، دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية، مرجع سابق، ج 44

عبداهللا، أحمد علي، فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية، : انظر 45

  2-1العـددان   9اإلسـالمي للتنميـة، المجلـد    مصرفمجلة دراسات اقتصادية إسالمية، ال

ان، مأمون توفيق، نموذج مقترح للرقابة المحاسبية على عمليات البحث حمد: وانظرم، 2002

والتطوير ومعالجة نفقاتها في ظل معايير المحاسبة الدولية في المنشآت الصـناعية،  مجلـة   

  .75، ص 96، العدد 26اإلداري، السنة 

الخـدمات  الشاملة فـي  الجودة  ، إدارةالوادي، محمود، نزال، عبداهللا، سمحان، حسين :انظر 46

  210-201م، 2010المصرفية، دار صفاء، عمان، األردن، 

وترويجها بسبب  وتوزيعها الخدمات تسعير اختالف معايير ••••
تقديم منتجات سلعية، وخضوعها ألحكام الشريعة فـي منـع الغـبن    

  .والتغرير
المصارف اإلسالمية شكل قـوانين تـنظم   المعايير في ويأخذ تطبيق  

والتي اإلجراءات وطرق تقديم الخدمة، كما تأخذ شكل مؤشرات مالية، 
تحكم توجيه الخدمات تبعا لتوزيع األصول والخصـوم، فكلمـا زادت   

مخاطر السيولة، حيث يقل الطلب علـى   ستثمارية كلما قلتالودائع اال
÷ نسبة الودائع االستثمارية : مثال، ويمكن وضع معيارسحب الودائع، 
علـى المصـرف   توجب فإذا قلت عن ذلك % 20 =مجموع الودائع 

كثر من االستثمار بسبب احتماالت السحب من العمالء، زيادة النقدية أ
أما األثر الشرعي فيظهر في األحكام الشرعية التي توجه الودائع إلى 

ز، ودفع الزكاة، زيادة حجم الودائع االستثمارية، ومن ذلك منع االكتنا
لوضـع  تبعـا ل  فراد الضـرورية مـن المنتجـات   وتأمين حاجات األ

نسبة المرابحة في المنتجـات  : ار، مثال، ويمكن وضع معياالجتماعي
في حالة األزمات االقتصـادية، وقـد   % 70= المرابحة÷ الضرورية 
فإذا قل التطبيق عن النسـبة   ،في األوضاع الطبيعية% 30تصل إلى 

فتأثير الضوابط الشرعية سينعكس في النسـب   .كون هناك مشكلةفست
  .47)1(الشكل رقم انظر المالية، 

                                                 
  174الوادي، إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية ، مرجع سابق، ص 47
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  )1(شكل رقم

  صياغة المعايير تبعا للحكم الشرعي أسس
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  النتائج والتوصيات 

  النتائج

  :من خالل الدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية

يعد البنك المركزي المسؤول عن مراقبة العمليات في كل  .1
ة مخاطر العمليات المصارف، وتزداد أهميته مع زياد

البنك المركزي خضع حيث يالتي تقدمها هذه المصارف، 
 نماذج رقابية ومعايير تضبط  المصارف إلىجميع 

 .بما يحفظ األموال وتوجهها هاإدارات

تشابه المخاطر مع المصارف التقليدية باعتبار أن جميع ت .2
خدمات العند تقديم  المصارف تعمل كوسيط مالي

االختالف نابع من التزام الضوابط  ، إال أناالئتمانية

التعامل بالبيوع والمضاربات التي تضبط الشرعية 
لما تتضمنه العمليات من  إضافةوالمشاركات الشرعية، 

، المنافع خطوات وإجراءات تقديم السلع أو نظممخاطر 
هذا االختالف إحداث صياغة مختلفة في معايير ويتطلب 

الرقابة على مخاطر العمليات ومراعاة اختالف نماذج 
 .التقييم

تباع نماذج الرقابة المصارف اإلسالمية مشكلة ا تواجه .3
المفروضة من البنك المركزي باعتبارها ال تراعي 
خصوصية اختالف عملياتها عن العمليات في المصارف 

، في توجيه العملياتثرت هذه النماذج وقد أ التقليدية،
  .فانعكس على عمليات المشاركة سلبا

التعديل عليها ما ال يجوز مخالفتها أو 
و تركه على سبيل ألطلب الشارع فعله 

وهو الواجب والمحرم  وهي ,اإللزام 
  ثابتة ال تتغير

  األفضل عدم المخالفة
لطلب الشارع فعله أو 
تركه ليس على سبيل 
اإللزام وهو المندوب 

  والمكروه
  وهي ثابتة ال تتغير 

  ته وهو المباح ما يجوز تعديله أو مخالف
  : وهي مرنة تتغير بحسب متغيرات البيئة وهي

  اختيار االستراتيجيات -أ
اختيار أحد اآلراء الفقهية المناسبة للمتغيرات البيئة في المسائل المختلف بها وفق الضوابط -ب

  :المحددة التالية
  عدم إمكان الجمع بين اآلراء -1
  تبعا لقوة االستدالل وال يجوز األخذ باآلراء الشاذة ، وذلكاألخذ بالراجح إذا لم يتمكن الجمع-2
  في حال كانت قوة االستدالل واحدة نختار أحدها بما يحقق المصلحة  -3

    

معايير االستثنائية المستنبطة من أسس ال
  :تقيد الدولة اإلدارة ومصادرها

   ةالسياسة الشرعي-1
  الحسبة في السوق -2

المالزمة ألسباب الملك أو استعماله أو  اإلداريةالمعايير 
  :انتقاله وهي المستنبطة من

  أحكام قطعية الداللة-1
  العرف الشرعي -2
  األخالقيات اإلسالمية-3
  التسامح-الشورى –الطاعة :قواعد إدارية إسالمية -4

  العدالة  –المساواة 

  :المعايير اإلرادية الناتجة عن
أحكام ظنية الداللة في اختيار الرأي الفقهي -1

  وفق ضوابط تراعي مرونة تغير البيئة 
  أحكام جعلية -2

معايير تقديم الخدمات المنفعية  
  :والسلعية 

  معايير الجودة -1

  المعايير المحاسبية -2

  

  :معايير تجزئة السوق التي تحكم ما يلي 

اختيار قطاع السوق المناسب كمراعاة  -
  ة في اإلنتاج ضمن أي قطاع األولوي

اختيار عوامل اإلنتاج المناسبة  -
 للقطاع 

  اختيار المزيج المناسب من القطاعات -

وهي تمثل أساليب التعامل مع 
  :مرونة اإلدارة  ية العمالء وتدعم السياسة الترويج

  اختيار تجزئة السوق    -1
  اختيار طريقة إدارة الخدمات المنفعية -2
 اختيار طريقة إدارة الخدمات السلعية   -3

  مرونة اختيار الخطط الالزمة لتحقيق اإلستراتيجية  -4

  )  تقليل التكلفة(الربح  ومنفعة المجتمع بزيادة صافي : يقاس بتحقيق الربح ويتمثل بالنسبة للمنشآت الخاصة 

  
  :األخذ بالمعايير الدولية 

  موافقة المعايير لألحكام الشرعية-1
المطالبة بتعديل المعيار الدولي  ليتالءم مع األحكام  -2

  الشرعية 
  بديلتفادي المواجهة بالبحث عن ال-3
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  : التوصيات

  :بأمرين يوصي الباحث بناء على النتائج السابقة
اعتماد أسس للمعايير التي تحكم عمـل المصـارف   : ألمر األولا

وتوجه عملياتها بالتعاون مع البنـك المركـزي، وهـذا     اإلسالمية
على مستوى الدولة بقصد دعم السياسة النقدية  يفرض توفر معايير

والسياسة المالية من جهة، كما يفرض توفر معايير على مسـتوى  
  .إدارة كل مصرف تبعا لموارده وإستراتيجيته

االستعانة بالنموذج التالي فـي تصـنيف المخـاطر    : األمر الثاني
  :ما يليعلى معتمدا واعتمادها في عمليات المصارف اإلسالمية 

1. عن بـاقي المصـارف   المصارف اإلسالمية متميزة  أن
تباع الضوابط الشرعية، ممـا يعطيهـا   التقليدية بسبب ا

خصوصية في اختيار المعايير، بحيث يصاغ المعيار تبعا 
  :لإلجابة على التساؤالت التالية

 

 

  صياغة المعايير في المصارف اإلسالمية: نموذج      )1(جدول رقم 

  اإلجابات  التساؤالت

  سلعة -2                                         منفعة  -1  ما نوع الخدمة المقدمة؟:أوال
  ة بقصد تقديم حصة شائعة من الربحشراك -3

ما نوع العقد الذي يتم تأصيل الخدمة المصرفية بناء  :ثانيا
  عليه؟

  عقد تأجير -2                                       عقد بيع -1
  عقد شركة -4                                      قد عملع -3

ما هي الضوابط الشرعية المستخرجة من القرآن  :ثالثا
والسنة واإلجماع الالزمة لتطبيق العقد سواء تبعت العقد بشكل 

عام كالبيع أو لديها خصوصية كنوع من عقود البيوع مثل 
  بيوع األمانات ؟

  .ترك المحرمةتطبيق الشروط الواجبة و -1
  .تطبيق الشروط المندوب وترك المكروه -2
تطبيق شروط ناتجة عن االختيار تبعا للحكم المباح بما يحقق المرونة لإلدارة للتكيف مع  -3

  .ظروف بيئتها

ما هي الضوابط الشرعية لالزمة لتطبيق العقد عند : رابعا
؟ أو اًجدالترجيح بين اآلراء المختلف بها؟ أو اعتبار العقد مست

  إجراء التعديل عليه؟

  .ما يمنع الربا -1
  .ما يدفع الضرر -2
  .ما يمنع الغبن والتغرير -3

ما هي المعايير المرتبطة بالعقد والتي يفرضها  :خامسا
مفروضة دوليا دون تعارض مع الالمركزي أو  مصرفال

  ؟الضوابط الشرعية

  .نونية والمحاسبيةقاالاإلجراءات معايير تضبط سينتج عن ذلك التزام  -1
والتي تختلف تبعا لمدى  لكشف المخاطر المؤشرات المالية تضبطمعايير وسينتج عن ذلك  -2

  .االختالف في عمل المصارف اإلسالمية عن المصارف التقليدية

سلوك الموظف نحو تطبيق  يلزم لتوجيهماذا  :سادسا
  ؟المعايير

تقديم خدمات المصارف اإلسالمية، والتي يفترض التي تضبط عمليات  معايير الجودةيتم تحديد  -1
  .هدفه تبعا لبيئته إلىتحقيقها للوصول  رف اإلسالميمن المص

  .ضبط حساب عوائد خدمات المصارف اإلسالميةلمعايير محاسبية يتم تحديد -2
  .التي تضبط سلوكيات العاملين خالقيةاألمعايير يتم تحديد ال -3

  
عارض مع الضوابط الشرعية يراعى عند فرض معايير تت -ب

المطالبة بتعديل المعيار ليتالءم مع الضوابط الشرعية وخصوصية 
تباع المعيار من خالل البحث مي، أو تفادي اعمل المصرف اإلسال

  .عن بدائل أخرى
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Abstract: This study aimed at identifying the effect of consistency problems among gifted students 

on Classroom attention. The sample of the study consisted of (30) students from the gifted students at 

the schools of the Hashemite kingdom of Jordan- assigned to two groups based on reviewing their 

school guidance records. The first group consisted of (15) students (both males and females) who are 

gifted, but have consistency problems and the second group included (15) students who don’t have 

consistency problems. In order to achieve the purposes of the study, the researcher used the checklists 

to measure the degree of visual attention intensity, which is a test that requires that the examinee to 

use his attention for the time period specified for him in order to identify the required response, a test 

whose Arabic version was prepared by sayyed samadion in 1990. Validity and reliability of the scale 

were ensured the relevant statistical measures The results of the ANOVA test for the responses of the 

participants within the sample that statistically significant differences exist in terms of attention ( α ≤ 

0.05), which are ascribed to consistency problems among the gifted student. Results of the study were 

discussed and interpreted on the light of literature review and theoretical literature, and several 

recommendations were provided. 
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  مشكالت التوافق عند الموهوبين وأثرها على االنتباه الصفي
                                                                                لين حكم وصفي الحطاب

 

  االردن /عمان  ،  جمعية الضياء للمكفوفين  ، كلية العلوم التربوية  ، قسم علم النفس التربوي
  

 طالبـاً ) 30(تكونت عينة الدراسة من . التوافق عند الموهوبين على االنتباه الصفيهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر مشكالت  :الملخص
على االطالع على سجالتهم اإلرشـادية   من الطلبة الموهوبين في مدارس المملكة األردنية الهاشمية، تم توزيعهم على مجموعتين بناء وطالبةً

من الموهوبين الذين يعانون من مشكالت في التوافق، والمجموعة الثانية من  طالبةًو طالباً) 15(المدرسية؛ حيث تكونت المجموعة األولى من 
ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة اختبار الشطب لقيـاس  . من الموهوبين الذين ال يعانون من مشكالت في التوافق وطالبةً طالباً) 15(

لتي تتطلب من المفحوص تركيز انتباهه في المدة الزمنيـة المحـددة لـه لتحديـد     عد من االختبارات ادرجة تركيز االنتباه البصري، والذي ي
وقد تم التحقق من صـدق المقيـاس وثباتـه بعـدد مـن      . 1990االستجابة المطلوبة، والذي أعد الصورة العربية منه السيد السمادوني عام 

وأظهرت نتائج تحليـل التبـاين األحـادي    ). ار لقياس الثباتكالصدق المحكي لحساب الصدق، وطريقة إعادة االختب(اإلجراءات اإلحصائية 
تعزى لمشـكالت   )٠‚٠٥ ≤ α(الستجابات أفراد العينة على اختبار الشطب وجود فروق ذات داللة إحصائية في االنتباه عند مستوى الداللة 

  . النظري، وتقديم عدد من التوصيات المناسبة وتم تفسير النتائج ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة واألدب. التوافق عند الموهوبين
  االنتباه، الموهوبين، مشكالت التوافق: الكلمات مفتاحيه

  
  17/9/2012تاريخ قبول البحث                       5/4/2011تاريخ استالم البحث                               

  :المقدمة
يعد االنتباه أحد أهم المتطلبات السابقة لحدوث عملية التعلم وشرطاً  

عد وي ألن االنتباه شرط لحدوث اإلدراك الفعال، ،للتعلم الجيد أساسياً
عملية مستمرة ال تتوقف عند مرحلة معينة، كما أن إجراءات تنفيذه 

وبنوع  يالتعليمتتغير بتغير عوامل ترتبط بالطلبة وبطبيعة الموقف 
من  وكثير ،وبظروف المدرسة وإمكاناتها ةالتعليميالمهام واألنشطة 

عمليات االتصال الصفي تفشل ألسباب تتعلق بمضمون الرسالة أو 
واالنتبـاه   .جذب انتباه الطلبة العجز عنبسبب أو  ،بمدى وضوحها

يساعد الفرد على أن ينتقي المثيرات التي يريدها ويعزل المثيـرات  
وبذلك فإن تحديد عدد المثيرات التي  ،موجودة األخرى وكأنها غير

يسمح لها بالدخول إلى نظام معالجة المعلومات لديـه تجعـل مـن    
 ،عملية اإلدراك ممكنة وفعالة توفر الطاقة والجهد الجسدي والعقلي
 ،ألن االنتباه يكلف الكثير من الجهد والطاقـة العقليـة والجسـدية   

ميق بين السـاعة التاسـعة   وتتراوح ساعات أقصى انتباه للعمل الع
     صباحاً والواحدة ظهراً وبـين الثالثـة ظهـراً والعاشـرة مسـاء 

سـتيرنبرغ  فيما يتعلق بتعريف االنتباه فيعرفه و ،)2003هارون،(
منتقـاة  البأنه القدرة على التعامل مع كميات محدودة من المعلومات 

 من كم هائل من المعلومات التي تزودنا بها الحـواس أو الـذاكرة  
 .)2001جمل،(

  :مميزات االنتباه
تتميز عملية االنتباه بأنها تنطوي على اختيار مثير من بين عـدة    

النية في التركيز والرغبة فـي االنتبـاه    مثيرات مع توفر القصد أو
باستثناء حالة االنتباه اإلرادي القسري الذي ال يتطلـب   ،لهذا المثير

يحسن المعالجـة  ، ومن هذا المنطلق فإن االنتباه الدافعية أو القصد
  ).2001الب،( يتصف بالمحدودية، ويستنزف الجهد، والعقلية

 اختيـار يتم من خاللهـا  وعملية االنتباه هي عملية اختيار تنفيذية  
بعض الخبرات الحسية الخارجية أو الداخلية والتركيز فيها من أجل 

يتم من  عملية شعوريةوهي ، معالجتها في نظام معالجة المعلومات
تركيز الوعي أو الشعور في مثير معـين دون غيـره مـن    خاللها 

المثيرات األخرى واالنتباه إليه على نحو انتقائي ريثما تتم معالجته، 
أو حالة اسـتثارة تحـدث عنـدما تصـل      اًمجهودكما أنها تشكل 

، إضافة إلـى  االنطباعات الحسية عبر الحواس إلى الذاكرة الحسية
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شتيتها لتنفيذ أكثر مـن  طاقة أو مصدر محدود السعة ال يمكن تأنها 
  .)1984الشرقاوي، (نفسه  الوقتفي مهمة 

  :أنواع االنتباه

  :هي ،إلى ثالثة أنواع من االنتباه) 2003(يشير الزغول والزغول 

يركز وفيه  ):الالإرادي( اإلجبارياالنتباه القسري أو  .1
بطريقة قسرية  يهنفسه علالفرد انتباهه على مثير يفرض 

لدرجة  ،بين المثيرات لالختيار ودون بذل جهد عاٍل
  . يصبح فيها االنتباه وكأنه ال شعوري وغير انتقائي

الفرد تركيز  فيه يحاولو: االنتقائياالنتباه اإلرادي  .2
ويحدث . انتباهه على مثير واحد من بين عدة مثيرات

لفرد ومحدودية انتقائياً بسبب محدودية الطاقة العقلية ل
 .سعة التخزين وسرعة معالجة المعلومات

االنتباه لمثير يشبع ويعني : التلقائي االنتقائياالنتباه   .3
حيث يركز الفرد انتباهه  ،حاجات الفرد ودوافعه الذاتية

 . إلى مثير واحد من بين عدة مثيرات بيسر وسهولة تامة

  :مراحل االنتباه

  :يليويمر االنتباه بثالث مراحل كما  

يكشف عن وجود أية : اإلحساسمرحلة الكشف أو  .1
حواس المثيرات حسية في البيئة المحيطة من خالل 

  .الخمسة

التعرف على طبيعة المثيرات من حيث : مرحلة التعرف .2
 .شدتها ونوعها وحجمها أو عددها وأهميتها للفرد

من  اختيار مثير معين: مرحلة االستجابة للمثير الحسي .3
، وتهيئة نفسها القناة الحسية حسية علىبين عدة مثيرات 

هذا المثير للمعالجة المعرفية الموسعة التي غالباً ما 
لة ضمن عملية عامتحدث في الذاكرة القصيرة أو ال

  .)2003هارون، ( اإلدراك

  :وظائف االنتباه

توجيه عمليـات  أن وظيفة االنتباه تتمثل في  )2001(وترى جمل  
خالل التركيز علـى المثيـرات التـي     التعلم والتذكر واإلدراك من

تساهم في زيادة فعالية الـتعلم واإلدراك وبالتـالي زيـادة فعاليـة     
تعلم عزل المثيرات التي تعيق عمليات الـتعلم والتـذكر   ، والذاكرة

توجيـه  ، ومن خالل عدم التركيز عليها) مشتتات االنتباه(واإلدراك 
من خالل حركـة   الحواس نحو المثيرات التي تخدم عملية اإلدراك

واألطراف نحو مصادر المثيرات البيئيـة   واألذنينالرأس والعينين 
تنظيم ، باإلضافة إلى لضمان استمرار عملية اإلدراك بفعالية عالية

فاالنتباه ال يسمح بتراكم المثيرات الحسـية   لإلنسانالبيئة المحيطة 

، فاألصل من الطالب أن يسمع للمحاضـر فقـط   على حاسة واحدة
  .علم إهمال بقية المثيرات الصوتية األخرى المحيطة بجو الغرفةويت

  أسباب تشتت االنتباه

تشتت االنتباه هو عجز الطالب عـن انتقـاء المثيـرات المالئمـة     
والتركيز عليها، أو عجزه عن االستمرار في التركيز على المثيرات 

  .المرتبطة بعملية التعلم أو بالمهمة الموكلة إليه
  :المؤدية إلى تشتت االنتباه ومن األسباب 
 :أسباب داخلية مرتبطة بالطالب •

يحصل : حالة الطالب الجسمية أثناء جلسة التعلم .1
التشتت بسبب شدة المثيرات التي تفرض نفسها على 

 ،الطالب فينتقيها مع مثيرات التعلم أو بدالً عنها
أو يكون استمرار  ،غير صحيح االنتقاءفيكون 

في  االنشغالالتركيز لفترة زمنية قصيرة بسبب 
 .التركيز على المثيرات الشديدة التي تفرض نفسها

يركز  حيث :الحالة النفسية للطالب أثناء جلسة التعلم .2
التي موضوعات الالطالب على المثيرات المرتبطة ب

أكثر من تركيزه على المثيرات  تسبب له الضغوط
إفراط الحساسية (تعلم أو بالمهام التعلمية المرتبطة بال

 ).، القلق الزائداالكتئاب، االنطواءللنقد، 

نتبه أكثر حيث ي: قدرات الطالب العقلية والتحصيلية  .3
يتشتت  هفهمها في حين أن انتباهيللمثيرات التي 

بسرعة عند التعرض لمثيرات غامضة أو صعبة ال 
الفروق ( على الفهم واالستيعاب راتهتتناسب مع قد
 .)الفردية والبينية

درجة الذكاء، (االنتباه عالقة متبادلة مع التحصيل  .4
 ).الخبرة الزائدة، الدافعية، درجة الوعي والتحكم 

التوحد،  عضوي،ضعف في النمو العصبي أو خلل  .5
 .النشاط الزائد

سمات ، االهتمامات والميول والقيمأسباب تتعلق ب .6
 التوقع، و)يالمنبسط والمطمئن والذك(الشخصية 

  ).2004، العتوم، 2003هارون، (

  :أسباب خارجية مرتبطة بعملية التعلم والمناخ الصفي •

طبيعة األجواء النفسية السائدة داخل غرفة : المناخ الصفي السائد. 1
إضافةً إلى شـكل العالقـات    ،الصف ونوعية المشاعر المسيطرة

القائمة بين الطالب والمعلم من جهة وبين الطالب أنفسهم من جهة 
  .أخرى
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اإلضاءة ودرجة الحـرارة وجـودة   : البيئة المادية لغرفة الصف.2
األثاث ومساحة الغرفة ونسبة ذلك إلى أعداد الطلبة، تنظيم الغرفـة  

 .الصفية، وموقعها
، وتشويقه النشاط التعليميجاذبية درجة : اطات التعلمطبيعة نش. 3

مدى و ومستوى صعوبة المهمة ودرجة التحدي التي تشتمل عليها،
 .انسجام أسلوب التعلم المقترح مع نمط الطالب المفضل في التعلم

يتـرك نمـط   : طبيعة نمط االنضباط السائد في غرفة الصـف . 4
بـة  نتباه الطلداخل غرفة الصف أثرا على درجة ااالنضباط السائد 

ويعتبر النمط المتسـيب مـن أكثـر أنمـاط     . ومستويات تركيزهم
االنضباط إضرارا بعملية التعلم بشكل عام، وبانتباه الطلبة بشـكل  

 .خاص
هو الذي ينوع عن وعـي وقصـد فـي     الالفعالمعلم : اإلشباع. 5

بحيث يـوفر للطلبـة    ،سلوكه وفي النشاطات التعلمية التي يقدمها
 .مثيرات متنوعة تحافظ على انتباههم وتوجههم نحو عملية التعلم

 ،عوامل خارجية تتعلق بطبيعة المثير الحسي المراد االنتباه لـه . 6
حداثة المثير ، شدة المثير وقوته وحركته المتغيرة والمفاجئة :وتشمل

المثيرات  ،تغير المثير وسرعته، )المثيرات الجديدة وغير المألوفة(
  .الممارسة والتدريب، والشرطية

فـي دراسـته   ) Corso, 2007(وفي هذا السياق توصل كورسو  
طالباً موهوباً في كندا إلى ضـرورة  ) 150(على عينة مكونة من 

 توفير بيئات مساعدة ومساهمة في تطوير الطفل الموهوب، وإيجاد
ـ إ ع البيئـة  ستراتيجيات تعليمية لجعل الطفل الموهوب أكثر تكيفا م

المحيطة به، وإيجاد تدخالت مركزة تتمثل بتقـديم نصـائح فعليـة    
  .وعملية تقلل من المشكالت التي تواجه الطفل الموهوب

  :طرق الوقاية من احتماالت تشتت الطلبة أثناء جلسات التعلم

إلى مجموعة من الطرق التي تقلل ) 2003(أشار الزغول والزغول 
  :ومنها ،داخل الغرفة الصفيةمن احتماالت تشتت االنتباه 

  .الحصول على انتباه الطلبة في بداية الدروس .1
التوجيه الخارجي للطلبة الذين يعانون من تشتت انتباه  .2

 .صفي
 نشاطات التعلم في تشويقالجاذبية والزيادة درجة  .3
 .تنظيم البيئة المادية لغرفة الصف  .4
 .التأكد من إشباع الطالب لجميع حاجاته األساسية .5
 .ع الطالب على اإلعداد المسبق لجلسة التعلمتشجي  .6
 .الطلبة اإلكثار من طرح األسئلة على  .7
8.  

  :ستراتيجيات تنويع المثيرإ
 .حركة المعلم داخل غرفة الصف .1

وهي عبارة عن كلمات : تركيز االنتباه اللفظي بالكلمات الموجهة .2
 ضمن حديث المعلم أو شرحه تعطي الطلبة إحساساً بأن ما سيقوله المعلم

 .الحقاً مهم وتقدم لهم مؤشراً بضرورة االنتباه

مما  توظيف المعلم لحركة جسمه ولإليماءات على اختالفها .3
 .يزيد من تركيز االنتباه البصري

 .تنويع شكل التفاعل السائد أثناء الحصة .4
 .التنويع والتبديل في المستقبالت الحسية .5
  ).1988حمدان، ( استخدام فترات الصمت أو التوقف .6
على من خالل دراستها ) 2006(هذا السياق توصل الخوالدة وفي  

معلمةً في البرامج الخاصة بالموهوبين معلماً و) 36(عينة مكونة من
زارة التربية طالباً وطالبةً والملتحقين في البرامج التابعة لو) 200(و

والتعليم في األردن؛ إلى أنـه ال بـد مـن وجـود العديـد مـن       
فـي تـدريس الطلبـة     ريس المهمـة اإلستراتيجيات وطرق التـد 

  .الموهوبين
  مشكالت التوافق 

هي صعوبات جسمية، وأسرية، وانفعالية تعـوق الشـخص عـن     
االستمتاع بحياته مع نفسه وأسرته ومع الناس، وتؤدي إلى شعوره 

من كفاءته فـي الدراسـة    بالهم والتوتر والقلق والضيق، وقد تحد
وترجع مشكالت التوافق إلى ، يجابيإلعمل والتفاعل االجتماعي اوال

أخطاء في التنشئة االجتماعية، وضغوط اجتماعية ونفسية وجسمية 
عتبر اضطراب عالقة الطفـل بوالديـه مـن    يودراسية وأسرية، و

عوامل نشأة هذه المشكالت في الطفولة، ومن عوامل استمرارها في 
مرحلتي المراهقة والرشد، حيث تُعتبر أعراضها الصريحة وغيـر  

صريحة استجابات غير مقبولة اجتماعياً ونفسياً، يقوم بها الشخص ال
لتخفيف مشاعر اإلحباط والظلم والعجز، الناتجة عن حرمانه مـن  
إشباع حاجاته األساسية وتـرتبط باضـطراب عالقتـه بوالديـه     

)Ausuble, et al. 1977.(  
  :أن من أبرز مشكالت التوافق ما يلي) 1995(ويرى نجاتي 

وتضم صعوبات تتعلق : افق المنزليمشكالت التو  . أ
الخالفات األسرية، : باضطراب الحياة في البيت، منها

وسوء العالقة بين الوالدين، وتعرض بعض أفراد األسرة 
للمرض أو الموت، ومعاناة األسرة من نقص المال 

خوة، وسوء نظام البيت، بين اإل واألدوات ووجود الغيرة
معهم أو تذبذب المعاملة، وإهمال تربية األطفال أو التشدد 

والحرج من عمل األب، وانعدام الثقة المتبادلة بين أفراد 
وغير  ،حدهماأ فعالية الزائدة عند الوالدين أواألسرة واالن

 .ذلك من المشكالت
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وتتضمن صعوبات تتعلق : مشكالت التوافق الصحي  . ب
الشكوى من أمراض : منهاو، باعتالل الصحة الجسمية

البرد والحساسية والتنفس، والتهابات الحنجرة، والصداع، 
جلدية، واضطرابات الجهاز الهضمي، واألمراض ال

والنحافة أونقص في الحواس، والشكوى من السمنة 
والطول، أو وجود تشوهات وعاهات، أو أوالقصر أ

 . وغير ذلك ،الضعف العام

وتضم صعوبات تتعلق : مشكالت التوافق االجتماعي  . ت
الشكوى : منها ،باضطراب العالقات االجتماعية مع الناس

من قلة األصدقاء، وعدم القدرة على تكوين عالقات 
ناضجة مع الناس، والخجل واالرتباك عند وجود آخرين، 
وكثرة التعرض للنقد واإلهانة منهم، وصعوبة التفاهم 
معهم، وشعور المراهق بانصراف الناس عنه، والتردد أو 

 ،اسالتلعثم، ونسيان األفكار عند مناقشة مجموعة من الن
 .وغيرها

وتتضمن صعوبات تتعلق : مشكالت التوافق االنفعالي  . ث
بتأخر النضج االنفعالي وضعف القدرة على ضبط النفس، 

الشكوى من سرعة الغضب والضيق، والقلق حول  :منهاو
ضعف الثقة بالنفس، وأمور بسيطة، وأحالم اليقظة، 

وكثرة الشك والنسيان، والشعور باالكتئاب، وكثرة ورود 
الذهن واالنشغال بها رغم تفاهتها، وكثرة  إلىتافهة  أفكار

المخاوف المرضية، والتقلبات االنفعالية دون سبب 
 ،واضح، وسرعة البكاء، والشعور بالحرج والتعاسة

 .وغيرها

وتضم صعوبات التوافق في : مشكالت التوافق العام  . ج
المجاالت المنزلية والصحية واالجتماعية واالنفعالية 

  .السابقة

أدركت الدول المتقدمـة   ا فيما يتعلق بالموهوبين والمتفوقين فقدأمو
صـان، لـذا   أن الموهوبين والمتفوقين هم ذخيرتها التي يجب أن تُ

كرست جهودها للعناية بهم والكشف عن مواهبهم وقدراتهم، وتنظيم 
القادرة على تنميتهـا، ودراسـة   والبرامج التربوية المنسجمة معها 

شكالتهم وطرائق تنشئتهم، وأولت اهتماماً خصائصهم وحاجاتهم وم
كبيراً ألساليب رعايتهم تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومهنياً، واهتمـت  
بتلبية حاجة آبائهم للتوجيه والمساندة في تربيتهم ورعايتهم، وحاجة 
معلميهم إلى فهم طبيعتهم واحتياجاتهم، وإلى برامج التأهيل التربوي 

مج التربوية الخاصة دراية بالمناهج والبراالتي تجعل المعلمين على 
الرغم من قدرات الموهوبين والمتفوقين العالية على و ،المالئمة لهم

وتميزهم في جوانب متعددة إال أنهم يواجهون عدداً من المشـكالت  

فباإلضافة إلـى   ،التي تحد من توفير الخدمات التربوية المناسبة لهم
ر محبوبين من قبـل كثيـر مـن    التنكر لحاجاتهم الخاصة فإنهم غي

كما أنهم يتعرضون لالنتقـاد  . المعلمين على عكس االعتقاد السائد
كذلك فـإن  و ،رانهم األطفال اآلخرينقوالعزل االجتماعي من قبل أ

       هناك الكثير من الناس الذين ال يتحملون األطفـال األذكيـاء جـداً   
            ).     2005 الداهري، ؛1989 ،يطالقري( 

فـي   )  Fimian&Daurora , 1988( ويؤكد داورورا وفيميان 
دراستهما أنه نتيجة للمهارات والقدرات المعرفية العالية التي يتميز 

يتأثرون بدرجة عالية بالضغوط  نهمإفعن العاديين،  الموهوبونبها 
التي تنشأ من البيئة المحيطة بهم، وعندما يقع الموهوبون تحت تأثير 

فترات زمنية قصيرة أو طويلة مع عدم قـدرتهم علـى   لغوط الض
مقاومة تلك الضغوط يزيد احتمال تعرضهم للخطر، وظهور بعض 

ــكالت ــمية    المش ــطرابات الجس ــض االض ــة، وبع االنفعالي
  ).1990السمادوني،(
وتعبر الضغوط عن كثير من الخبرات المؤلمة التي يتعرض لهـا   

 اًثـار آحدث يواستمرار تعرضهم لتلك الضغوط  ،الموهوب كل يوم
 وأيضا علـى  ،على مظاهر النمو لديهم -في أغلب األحوال -سلبية

فالضغط يعيق قدرات التفوق ذاتها التي تجعل  ؛مستوى أدائهم العقلي
هؤالء الطالب موهوبين، فيؤثر على مهارات التفكيـر، ويـنخفض   

حل المشكالت، ويؤدي التركيز، وتضعف القدرة على اتخاذ القرار و
  ).Kaplan,1990(إلى النسيان، وتنخفض الدافعية لالنجاز

ويواجه الموهوب كثيرا من الضغوط التي تحـول حياتـه أمـرا     
وتدفعه إلى سوء التوافق الشخصي واالجتماعي، وقد ينتابه  ،عسيرا
، والتوتر الشديد أحيانًا أخـرى، وإذا كنـا   في بعض األحيان القلق

اعدة الموهوب لكي يحتل مكانه في الحيـاة، ولكـي   نرغب في مس
يصبح فردا ناجحا وسعيدا، يجدر بنـا أن نـتفهم الضـغوط التـي     

  .يواجهها وأن نساعده في مواجهتها
  :مشكالت الموهوبين والمتفوقين

ينظر إلى المشكالت على أنها الصعوبات أو العقبات المحسوسـة   
أكبر قدر مـن التوافـق    ين تحقيقبالتي تواجه الفرد وتحول بينه و
 الشـمري، ، 1998 عبد الـرحمن، ( النفسي واالجتماعي والدراسي

2002.(  

 ؛ جـروان،  2002 البحيـري، (ولقد صنف العديد من البـاحثين  
الكتابات التـي تناولـت حاجـات    ) Sliverman, 1993 ؛2004

  :الموهوبين ومشكالتهم إلى مجموعتين
ترى أن الموهوبين والمتفوقين عقلياً عرضة للمشكالت،  : األولى 

وخاصة عندما تكون الموهبة من مستوى مرتفع، حيث تزيد هـذه  
ويعتقد داعمو وجهة. عرض الطفل للمصاعب التكيفيةتالموهبة من 
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النظر هذه، أن األطفال الموهوبين عرضة للمشـكالت االنفعاليـة    
عات االجتماعية، ويمرون وأنهم أكثر حساسية للصرا واالجتماعية،

بدرجات من االغتراب والضغوط أكثر من أقرانهم نتيجة لقـدراتهم  
المعرفية، وبالتالي هناك حاجة إلى التدخل واالهتمام بشكل خـاص  

التغلب على الصعوبات والمشكالت النادرة  فيمن حيث مساعدتهم 
  يمكن وصفها بأنها من النوع الخاصالتي قد تصادفهم، والتي 

الثانية؛ فترى أن األطفال الموهوبين باستطاعتهم االعتماد على  أما 
مـن التكيـف    اًأنفسهم، وأنهم كمجموعة يظهرون مسـتوى جيـد  

العاطفي، وأقلية منهم يعانون من مشكالت ويحتاجون إلـى تـدخل   
. خاص، ألنهم بوجه عام أكثر تكيفاً من األطفال غيـر الموهـوبين  

تحمي األطفال من سوء التكيف،  وتؤكد هذه النظرة على أن الموهبة
وأنه لدى الموهوبين قدرة أكبر على فهم الذات واآلخـرين نتيجـة   

تهم علـى التعامـل مـع    درلقدراتهم المعرفية الكبيرة، ولذا تكون ق
م الدراسات البحثيـة  موتع. الضغوط والصراعات أكثر من أقرانهم

أفضل  هذه النظرة حيث تؤكد أن األطفال الموهوبين يظهرون تكيفاً
 Hawkis,1993; Garland ؛ Baker,1995( نهم العاديينامن أقر

& Zigler,1999ــي، ؛ ــلو )2003منس ــيلفرمان ذه ــد س ا يؤك
)Silverman,1993 (فـي  على وجود تناقض في نتائج األبحاث، ف

حين أبدت العديد من األبحـاث التكيـف االجتمـاعي والعـاطفي     
حيـث   ؛اإلكلينيكية مع ذلـك للموهوبين، تعارضت نتائج األبحاث 

الموهوبين لصـراعات داخليـة    أشارت هذه األبحاث إلى تعرض
 .باإلضافة إلى أنهم أقل تكيفاً من الناحية االجتماعية

اني منها الموهوبين تحت وبصورة عامة تندرج المشكالت التي يع
  :هي أبعاد عدة،

عدم التوازن في النمو : وتتمثل في ،مشكالت داخلية .1
العقلي واالنفعالي،  العقلي والجسمي، وكذلك في النمو

والحساسية العالية ومحاسبة النفس، وفلسفة الوجود، 
االهتمامات، والميل إلى تشكيل األنظمة والقوانين  وتعدد

اإلعاقات، ونشدان  في سن مبكر، واإلصابة ببعض
  .الكمال والمثالية

ضغط الزمالء، وضغط : وتتمثل في ،يةمشكالت خارج .2
اآلخرين، وطموحات األهل  اإلخوة، والتوقعات العالية من

 العالية، والبيئة المحبطة واالكتئاب، والمحاسبة والتقييم
على أساس الدرجات المدرسية وليس على أساس القيمة 

وتدخلهم الزائد في  الشخصية للموهوب، وحشرية األهل
 نجازاته المدرسية واألكاديميةشئون الطفل الموهوب وا

 .)2000،السرور(

 

بأنه نظراً لتميز الطـالب الموهـوبين فـي    ) 2000(العزة  ويرى
وسماتهم الشخصية والسـلوكية واالنفعاليـة    صفاتهم وخصائصهم

مشكالت ناتجة عن تلـك   والتعليمية والقيادية واالجتماعية، فإن لهم
سة، ومع أفـراد  الصفات والخصائص مع مجتمع الرفاق في المدر

والعمل، ومن الضروري التعرف علـى هـذه المشـكالت     األسرة
واإلداريين، لكـي يعرفوهـا    ةبالنسبة للمرشدين والمعلمين واألسر

والضـجر   الشعور بالملل: ومن أهم هذه المشكالت ،ويتعاملوا معها
من المناهج الدراسية العادية، الكسـل والتقصـير فـي الواجبـات     

األقران، ونقص التزامن والتوافق بين النضـج   المدرسية، وضغط
  .واالنفعالي والجسمي العقلي للموهوب ونموه االجتماعي

بأن نتائج الدراسات تشير إلى أن هنـاك  ) 1997(وقد أكد حسانين 
موهبة االبتكار، وإنكار الحاجات اإلبداعية  مشكالت تنشأ عن كبت

: الت تتمثل فـي هذه المشك للموهوب أثناء المراحل التعليمية، وأن
 تكوين مفهوم خاطئ عن الذات، والقصور في التعلم، ومشـكالت 

خر، يرى كل من آوعلى صعيد ، سلوكية وصراعات نفسية تعليمية
ــاجي ــق ) Yewshuk &Jobagy,1992( يوشــك وجوب أن القل

ن ناتج عـن  ووالمشكالت االنفعالية التي يشعر بها األطفال الموهوب
التـي ينتظرهـا األهـل    وخاة مـنهم،  التوقعات غير الواقعية المتو

ن من الطفل الموهوب، كما ينـتج عـن عـدم التكيـف     ووالمعلم
االجتماعي، وعدم تكيف الطفل مع أقرانه، كما ينتج عن الملل الذي 

والتشجيع والدعم  المكافآتن، وعدم وجود ويشعر به هؤالء الموهوب
 & David(كما توصـل كـل مـن دافيـد وبـالو       ،من المدرسة

Balogh,1997 ( إلى أن المشكالت الشائعة بين الطالب الموهوبين
كثـرة أسـئلتهم، ومقاطعـة     من وجهة نظر معلميهم تتلخص فـي 

المعلمين أثناء الشرح، والميل إلى نقد اآلخرين، وإنهاء الواجبـات  
والمهام بصورة أسرع من زمالئهم مما يجعلهم ينشـغلون بـأمور   

االنشغال بالقراءة الصـامتة   إلىباإلضافة هذا أخرى داخل الصف، 
ألن الدرس يتسم بالملل وال يشبع طموحاتهم، كمـا يعـانون مـن    

فتشير إلى أنه باسـتقراء التـراث   ) 2000(أما العمران و. اإلهمال
في األسرة يمكن استخالص  النفسي حول مشكالت الطفل الموهوب

في ث بروز دور الطفل الموهوب كوالد ثال: المشكالت الست التالية
األسرة، ودوران األسرة في فلك الطفل الموهوب، وعـزل الطفـل   

الحماية األسرية، وإحسـاس اآلبـاء بالتنـافر     الموهوب في شرنقة
المدرسـة، وعالقـة الطفـل     المعرفي، وإعالن اآلباء الحرب على

بتصـنيف  ) 2002، 2000(وقد قـام جـروان    الموهوب بإخوته
  :هي ،مشكالت الموهوبين إلى ثالثة أنواع
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عدم كفاية المناهج الدراسية، : وأهمها، مشكالت معرفية  .1
   .يالتحصيل الدراس وتدني

والحدة  ،الحساسية المفرطة: ومنها، انفعالية مشكالت .2
  .االنفعالية،والكمالية

وتحديد  صعوبة االختياروتتمثل في  ،مشكالت مهنية .3
  .تخصصاتهم المهنيةر األهداف المهنية، والرغبة في تغيي

مشكالت األطفال الموهوبين وصنفها ) 2004(كما لخص سليمان و
  :يعلى النحو اآلت

بطء : وأهمها ،)تتعلق بالطفل نفسه(مشكالت ذاتية  .1
التوازن بين النضج االنفعالي  المهارات الجسمية، وغياب

 والنضج العقلي، ونشدان الكمال والبحث عن المثالية،
 .واإلفراط في محاسبة النفس، والبحث عن معنى للحياة

الالمباالة من جانب الوالدين،  :وأهمها ،مشكالت أسرية .2
و الموهوب والسخرية منه، المتفوق أ وإهمال الطفل

إشباع  والمبالغة في تقدير الوالدين لتفوق الطفل، وإهمال
الحاجات األساسية لديه، وسوء توافق الموهوب مع 

 .إخوته
تجاوز الطفل الموهوب  :وأهمها ،مشكالت مدرسية .3

وإخفاقها في إشباع  المدرسة العادية لسرعة التعلم في
كنتيجة  ني التحصيلحاجاته، وفتور حماسه تدريجياً، وتد

لغياب التشجيع، وتحول المدرسة إلى مركز طرد للطفل 
 .الموهوب

صعوبة  :وأهمها ،مشكالت ذات صلة بالتوافق االجتماعي .4
األقران، وصعوبة التواصل اللغوي  تكوين صداقات مع

 معهم، والبحث عن أصدقاء، ومشكلة تخطي سنوات
باالغتراب الدراسة، وشعور الطفل الموهوب عقلياً 

 .والقوانين والنقص، وتشكيل األنظمة
 تجنب المخاطرة والبعد عن :وأهمها ،مشكالت أخرى .5

المغامرة، وتعدد قدرات الطفل الموهوب، والموهوبون 
  .اآلخرين المعاقون جسمياً، وتوقعات

من خالل دراسة أجراها على الطـالب  ) 1989(توصل القريطي و
جهها اومصادر اإلحباطات التي يو أن المشكالت الى المتفوقين عقلياً

  :الطفل المتفوق عقلياً في نطاق بيئته األسرية هي

 .سوية في التنشئةال غير ةالوالدياألساليب  .1

 .االتجاهات األسرية نحو مظاهر التفوق العملي .2

افتقار البيئة المنزلية لألدوات والوسائل الالزمة لتنمية  .3
 .استعدادات الطفل ومواهبه

 .النفسية للطفلإغفال الحاجات  .4

أما المشكالت التي يعاني منها الطفل المتفوق عقلياً فـي نطـاق   

  :مدارس العاديين فقد كانت

 .المناهج الدراسية واألساليب التعليمة ءمةعدم مال .1

 .قصور فهم المعلمين للطفل وحاجاته .2

استخدام محكات غير كافية للكشف عن مظاهر التفوق  .3
  .العقلي

هذه المشكالت لدى الطـالب والطالبـات   وقد فسر الباحثون شيوع 
الموهوبين في ضوء ما يتميز به الموهوبون من حب االسـتطالع  
وتنوع االهتمامات والهوايات، وتعدد القدرات، وعدم الميل لألنشطة 
الرتيبة، والرغبة بالتجديد الدائم، وتركيز أسرهم ومعلمـيهم علـى   

لالمنهجيـة التـي   نشطة والنواحي االنواحي األكاديمية أكثر من األ
هذا باإلضافة إلى أن قدرات الموهوبين العقلية التي قـد  . يحتاجونها

تجعلهم ال يجدون وال تكون منسجمة مع عمرهم الزمني أو الصفي، 
كمـا أن هـذه   . بين أقرانهم من يشاركهم هذه االهتمامات المتنوعة

 القدرات العقلية، تسمح لهم بإنجاز واجباتهم ومذاكرة دروسهم خالل
وقت سريع مقارنة بزمالئهم، مما يوفر لهم وقت فـراغ كبيـر ال   
يعرفون كيف يقضونه، ومن هنا تظهر حاجتهم الشديدة إلى اإلرشاد 
الستثمار هذه األوقات واألنشطة فيما يعود عليهم وعلى مجـتمعهم  

  .بالنفع والفائدة

كما أرجع الباحثون شيوع المشكالت االنفعاليـة لـدى الطـالب    و
ـ    الموهوبين ن مـن سـمات   وإلى ما يتميز بـه الطـالب الموهوب

وخصائص، والتي تشير إلى أنهم يتسمون بالحساسية المرهفة، مما 
يعني أنهم يتأثرون بأقل األمور، ويميلون إلى إخفاء مشاعرهم التي 

ون أنها لن تلقى االستحسان عند اآلخرين، مما يؤدي إلى زيادة ديعتق
المشـكالت االنفعاليـة   الضغوط النفسية لـديهم وظهـور بعـض    

  .ومشكالت التوافق بشكل عام

  مشكلة الدراسة وأهميتها

وجود العديد من الدراسات التي تناولت مشـكالت  على الرغم من 
عنـد   تهذه الدراسات قد توقفمعظم إال أن  الموهوبين والمتفوقين،

عرض المشكالت التي تؤثر على نمـو الموهـوبين والمتفـوقين    
بتوضيح الخدمات اإلرشادية الالزمة  -إال نادراً -وتوافقهم، ولم تعن

لمشكالت، وإشباع حاجاتهمتهدف إلى تخفيف وطأة تلك ا تيلهم، وال
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  .مالمختلفة بما يساعد على النمو والتوافق النفسي له 

ومن هذا المنطلق ارتأت الباحثة إلقاء الضوء على مشكالت التوافق 
والتعرف إلى تأثيرها الفعلي على مـدى   ،لدى هذه الفئة من الطلبة

األمر الذي قـد   ،انتباههم وتركيزهم داخل الغرفة الصفية وخارجها
يؤثر سلباً في تحصيلهم؛ بهدف الوصول لما قد يساعدهم في توفير 
. مناخ صفي وأساليب تعليمية مالئمة للوصول بهذه الفئة لقمة التميز

  :لهذا تركزت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي

هل يوجد أثر لمشكالت التوافق عند الموهوبين على مدى االنتباه 

  لديهم؟

  أهمية الدراسة

  :تبرز أهمية الدراسة من خالل اآلتية

االهتمام بالموهوبين ودراستهم وفهم متطلباتهم والوقوف على  .1
عد هدفاً من أهداف أي مجتمع من أجل النهوض احتياجاتهم ي

 .بأفراده وتطور رقيه

تُعد دراسة االنتباه دراسة وظيفية نفسية يتجلى فيها النشاط  .2
 .النفسي متكامالً

االنتباه كمشكلة تربوية تعليمية مسألة أصبح تناول موضوع  .3
ملحة بسبب ما تتطلبه عملية التعلم والتحصيل من انتباه إرادي 

 .مركز وفعال من قبل الطلبة

ندرة الدراسات العربية التي ربطت بين مشكالت التوافق  .4
 .واالنتباه وخاصة لدى الموهوبين

  التعريفات اإلجرائية

ية وانفعالية تعوق صعوبات جسمية وأسر :مشكالت التوافق *
الشخص عن االستمتاع بحياته مع نفسه وأسرته ومع الناس، وتؤدي 
للشعور بالهم والتوتر والقلق والضيق، وتحد من كفاءة الفرد في 

 .يجابيسة والعمل والتفاعل االجتماعي اإلالدرا

 ،استغراق الوعي ولمدة كافية في موضوع واحد: االنتباه *
كل ما عداه من الموضوعات  واالنصراف في الوقت نفسه عن

 .األخرى بقصد التمعن فيه واستيعابه واالستجابة له

جميع الطلبة الموهوبين في مدارس المملكة والذين : الموهوبون *
ويظهرون  ،تنطبق عليهم شروط التصنيف ضمن الموهوبين

قدرة عقلية عامة، : القدرات واالستعدادات التالية منفردة أو مجتمعة
ي خاص، تفكير إنتاجي وإبداعي، قدرة قيادية استعداد أكاديم

قدرة حسية حركية، استعداد فني بصري أو أدائي،  استثنائية،

فما فوق على مقياس ستانفورد بينيه ) 120(ن على درجة والحاصلو
 .للذكاء

  محددات الدراسة
تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء عينة الدراسة القصدية مما يحد  

أخرى فيما عدا تلـك التـي   من احتمالية تعميم النتائج على عينات 
  .عينة الدراسة الحاليةل نفسها خصائصال تمتلك

  الطريقة واإلجراءات
   عينة الدراسة

طالباً وطالبـةً مـن الطلبـة    ) 30(تم اختيار مجموعة قصديه من  
وهوبين في مدارس المملكة والـذين انطبقـت علـيهم شـروط     الم

التصنيف ضمن فئة الموهوبين، كما تم توزيعهم إلى مجموعتين بعد 
االطالع على السجالت اإلرشادية المدرسية لكل منهم، حيث تكونت 

طالباً وطالبةً مـن الموهـوبين الـذين    ) 15(المجموعة األولى من 
طالباً ) 15(لمجموعة الثانية من يعانون من مشكالت في التوافق، وا

  .وطالبةً من الموهوبين الذين ال يعانون من مشكالت في التوافق

  أدوات القياس
لتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة اختبار الشطب لقياس درجة 
تركيز االنتباه البصري، والذي يعد من االختبارات التي تتطلب من 

زمنيـة المحـددة لـه لتحديـد     المفحوص تركيز انتباهه في المدة ال
  .االستجابة المطلوبة

، 1990أعد الصورة العربية من المقياس السيد السـمادوني عـام   
ويتكون المقياس من ورقة طبع عليها مجموعة من األحرف العربية 

حرفاً، والمطلوب من المفحوص تركيز انتباهـه  ) 174(بلغ عددها 
وزع عشوائياً بـين  والتي تت) ى، ل، م، ه: ( على أربعة أحرف هي

. مجموعة األحرف ومن ثم شطبها في المدة الزمنية التي تحدد لـه 
ويتم حساب الدرجات على االختبار من خالل المعادلـة الخاصـة   

  .بحساب درجة تركيز االنتباه

وقد تم حساب صدق المقياس بطريقة الصدق المحكي، أمـا ثبـات   
امـل االرتبـاط   المقياس فتم حسابه بطريقة ثبات اإلعادة وبلـغ مع 

) 0.82(للطلبة الموهوبين الذين يعانون مـن مشـكالت التوافـق    
). 0.77(وللطلبة الموهوبين الذين ال يعانون من مشكالت التوافـق  

حيث تبين أن المقياس يتمتع بدرجتي صدق وثبات عاليتين مما يدل 
  .على انه صالح لالستخدام لتحقيق هدف الدراسة

  إجراءات الدراسة

  :لتنفيذ الدراسة قامت الباحثة باإلجراءات التالية 
تحديد عينة الدراسات المتمثلة بالطلبة الموهوبين في  .1

 .المملكة
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 .توزيع أفراد العينة على مجموعتي الدراسة .2
 .تطبيق أداة الدراسة على المجموعتين .3
جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، باإلضافة للمعالجة  .4

 .اإلحصائية للمتغيرات وارتباطاتها
 .استخراج النتائج ومناقشتها والخروج ببعض التوصيات .5

  اإلحصائيالتحليل 

إذ هدفت إلى معرفة أثر  ،تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية
وقامت الباحثة . مشكالت التوافق على االنتباه عند الطلبة الموهوبين

  .باستخدام تحليل التباين األحادي بهدف اإلجابة عن سؤال الدراسة
  عرض النتائج

توافق عند هل يوجد أثر لمشكالت ال: " لإلجابة عن سؤال الدراسة

تم إجـراء تحليـل التبـاين    " الموهوبين على مدى االنتباه لديهم؟
األحادي الستجابات أفراد العينة على اختبار الشطب لقياس درجـة  

 .يوضح ذلك) 1(تركيز االنتباه البصري، والجدول 
 )1(الجدول رقم 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

المتوسط   العدد  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

الموهوبون الذين 

يعانون من 

  مشكالت التوافق

15  20.533  1.40  28  0.045  

الموهوبون الذين 

ال يعانون من 

  مشكالت التوافق

15  22.88  1.56  

إلى وجـود فـروق ذات   ) 1(تشير النتائج الواردة في الجدول رقم 
بـين   )٠‚٠٥ ≤ α(داللة إحصائية في االنتباه عند مستوى الداللـة  

المجموعتين، وبحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ولى والتي تتكـون  تبين أن هذه الفروق كانت لصالح المجموعة األ

 .يعانون من مشكالت في التوافقذين من الموهوبين ال
 )2(الجدول رقم 

  نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات العينة على اختبار الشطب

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  ف

  14,16  23,22  1  23,22  بين المجموعات
    1,64  28  45,93  داخل المجموعات

      29  69,15  الكلي

)α ≥ 0,05                                    (  Fc= 3.05 

 

أسفرت نتائج تحليل التباين األحادي عن وجود فـروق ذات داللـة   
وتعـزو  . )٠‚٠٥ ≤ α(إحصائية في االنتباه عند مستوى الداللـة  

المثيرات التي الباحثة ذلك إلى أن تشتت االنتباه يحصل بسبب شدة 
تفرض نفسها على الطالب فينتقيها مع مثيرات التعلم أو بدالً عنهـا  

غير صحيح أو يكون استمرار التركيز لفترة زمنيـة   االنتقاءفيكون 
في التركيز على المثيرات الشـديدة التـي    االنشغالقصيرة بسبب 
الطالب يركز على المثيرات المرتبطة ، إضافة إلى أن تفرض نفسها

أكثـر مـن تركيـزه علـى      التي تسبب له الضغوطوضوعات مالب
إفراط الحساسية للنقد، (المثيرات المرتبطة بالتعلم أو بالمهام التعلمية 

أرجـع البـاحثون شـيوع     وقـد ).، القلق الزائداالكتئاب، االنطواء
المشكالت لدى الطالب الموهوبين إلى مـا يتميـز بـه الطـالب     

تشير إلى أنهم يتسـمون   ن من سمات وخصائص، والتيوالموهوب
، مما يعني أنهم يتأثرون بأقل األمور، ويميلـون  المفرطةبالحساسية 

ون أنها لن تلقى االستحسـان عنـد   دإلى إخفاء مشاعرهم التي يعتق
اآلخرين، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية لديهم وظهور بعض 

يعوق  األمر الذي المشكالت االنفعالية ومشكالت التوافق بشكل عام
الشخص عن االستمتاع بحياته مع نفسه وأسرته ومع الناس، وتؤدي 
إلى شعوره بالهم والتوتر والقلق والضيق، وقد تحد من كفاءته فـي  

  .الدراسة والعمل والتفاعل االجتماعي االيجابي

بعنوان التوافـق  ) 1990(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة آغا 
المتفوقين دراسيا وغير المتفوقين، النفسي واالجتماعي عند الطالب 

ومعرفة الفـروق  لدراسة إلى توضيح مشكلة التوافق، حيث هدفت ا
. في التوافق الشخصي واالجتماعي بين المتفوقين وغير المتفـوقين 

 .وطالبةً من دولة اإلمارات طالبٍ) 200(حيث تكونت العينة من 
بـين  وأظهرت نتائج  الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصـائية  

المتفوقين وغيـر المتفـوقين فـي التوافـق بنوعيـه الشخصـي       
كمـا   .واالجتماعي، وكذلك التوافق العام لصالح الطلبة الموهوبين

  التي) 1991(تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة محمد 
هدفت إلى تحديد العالقة بين بعد التوافق واالنتماء وتحديد عالقـة  

) 88(تكونت عينة الدراسة من .توافقهم العام التأخر الدراسي بدرجة
أظهرت النتائج وجـود  . طالبا وطالبة من طلبة جامعة عين شمس

ارتباط دال إحصائيا بين درجـات التوافـق النفسـي واألسـري     
    األسـري واالجتمـاعي  (واالجتماعي والدراسي ودرجات االنتماء 

 .المتفوقينجموعات الطلبة والطالبات لدى كل م) الفكري والوطنيو

  التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية اقترحت الباحثة 

  :هي ،مجموعة من التوصيات
إجراء دراسات أخرى تلقي المزيد من الضوء على  .1

الموهوبين ودراستهم وفهم متطلباتهم والوقوف على 
 .احتياجاتهم
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تكوين فريق مختص في كل مدرسة للتعامل مع فئة  .2
 .الموهوبين

اختيار المدرسين المناسبين وتدريبهم وتطبيق البرامج  .3
 .المناسبة بهدف زيادة االنتباه لدى الطلبة

  المصادر والمراجع

التوافق النفسي واالجتماعي عند الطالب  ،)1990(كاظم، آغا ]1[
دراسة تجريبية مقارنة : المتفوقين رـياً وغيـالمتفوقين دراس

اإلمارات ة ـالجنسين في دولعلى طالب المرحلة الثانوية من 
سلسلة اآلداب (، مجلة بحوث جامعة حلب، العربية المتحدة

  .143-172ص ص ،)17(العدد ،)انيةـوالعلوم اإلنس

الموهبة أهي مشكلة؟ دراسة  ،)2002(البحيري، عبد الرقيب  ]2[
من منظور الصحة النفسية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمي 

المدخل : متفوقينبين والتربية الموهو" الخامس تحت عنوان
- 14جامعة أسيوط _، كلية التربية"التميز واإلبداع إلى عصر

 .م15/12/2002

حاجات الطلبة الموهوبين والمتفوقين  ،)2000(جروان، فتحي  ]3[
ومشكالتهم، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي العربي 

التربية " الثاني لرعاية الموهوبين المتفوقين تحت عنوان
نوفمبر،  2_أكتوبر 31" ة أفضل استثمار للمستقبلاإلبداعي
 .المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين): األردن( عمان

أساليب الكشف عن الموهوبين ، )2002(فتحي  ن،جروا ]4[
 .دار الفكر: ، عمان1والمتفوقين ورعايتهم، ط

 2الموهبة والتفوق واإلبداع، ط ،)2004(جروان، فتحي  ]5[
 .دار الفكر: عمان

 العمليات الذهنية ومهارات التفكير  ،)2001(حمد جهادجمل، م ]6[

 .دار الكتاب الجامعي: العين ،من خالل عمليتي التعلم والتعليم

تصنيفهم، ( رؤية سلوكية: الموهوبون،)1997(حمدي حسانين، ]7[
خصائصهم النفسية، طرق وأساليب رعايتهم، بحث مقدم في 

تعليم أساليب اكتشاف الموهوبين ورعايتهم في ال" :ندوة
المنعقدة في مدينة دبي بدولة " األساسي بدول الخليج العربية
: م، الرياض20/9/1994-19اإلمارات العربية المتحدة من 

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج

تطوراته وأصوله  :التدريس المعاصر ،)1988(محمد حمدان، ]8[
 .دار التربية الحديثة: عمان، وعناصره وطرقه

تقييم منهاج الموهوبين في البرامج  ،)2006(الخوالدة، حمزة  ]9[
 لخاصة في المملكة األردنية الهاشمية من وجهة نظر المعلمينا

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، والطلبة 
 .عمان، األردن

، أساسيات التوافق النفسي )2008(صالح  الداهري،  ]10[
دار الصفا : ، عمان)1ط(واالضطرابات السلوكية واالنفعالية، 

 .للنشر

 ،علم النفس المعرفي ،)2003( رافع والزغول،عماد الزغول،  ]11[
 .دار الشروق: عمان

مفاهيم وبرامج عالمية في تربية  ،)2000(السرور، ناديا هايل  ]12[
 .دار الفكر: المتميزين الموهوبين، عمان

 _خصائصهم: المتفوقون عقلياً) 2004(سليمان، عبد الرحمن   ]13[
مكتبة زهراء : ، القاهرة1ط مشكلتهم،_  همتربيت_  إكتشافهم
 .الشرق

إدراك المتفوقين عقلياً للضغوط ). 1990(السمادوني، السيد  ]14[
واالحتراق النفسي في الفصل المدرسي وعالقته ببعض 

-729المتغيرات، المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس مصر،
763. 

المعرفية وتناول  العمليات ،)1984(أنور الشرقاوي،  ]15[
 .مكتبة األنجلو: القاهرة، علوماتالم

المشكالت السلوكية الطالبية التي ، )2002( الشمري، مشعان  ]16[
دراسة : تواجه إدارات مدارس التعليم العام وأساليب معالجتها

ميدانية بمنطقة حائل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 
المملكة العربية  ربية، جامعة الملك سعود، الرياضالت

 .السعودية

     دراسات في الصحة النفسية) 1998(عبد الرحمن محمد   ]17[
النفسية )اتاالضطراب _فاعليةالذات_ الزواجي التوافق(

 .دار قباء: ، القاهرة1، ج)والسلوكية

: تربية الموهوبين والمتفوقين، عمان) 2000(العزة، سعيد   ]18[
 .دار الثقافة والدار الدولية

كيف : في بيتنا موهوب) 2000(العمران، جيهان   ]19[
، وزارة 61نكتشفه وكيف نعلمه؟ مجلة المعرفة، العدد

 .المعارف، المملكة العربية السعودية

مشكالتهم : المتفوقون عقلياً) 1989(القريطي،  عبد المطلب  ]20[
في البيئة األسرية والمدرسية ودور الخدمات النفسية في رعايتهم، 

مكتب التربية العربي للدول : رسالة الخليج العربي، الرياض
.85- 29):28(الخليجية، السنة الثالثة، العدد
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Abstract: The audit quality has been and still the core of the wide argument between the researchers 

worldwide. The audit quality measurements have changed between the previous studies. This study 

aims to identify the most important of these measurements to determine the most appropriate of them 

according to the views of a random sample of the external auditors working in Jordan, it also studies 

the impact of the adoption of corporate governance on audit quality. After the study questionnare is 

designed and distributed to the sample and analyzed statistically, it has been found that the best 

proposed measuring method is the specialty of auditing firm in the client industry, as well as the size 

and reputation of the auditing firm.  The study also found a positive impact to adopt the corporate 

governance principles on the audit quality. 
 

Keywords: Auditing, Audit Quality, Audit quality Measurement, Principles of Corporate Governance. 
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 يها وأثر مبادئ الحاكمية المؤسسية علجودة تدقيق الحسابات، قياسها 

 )الحسابات الخارجيين في األردنمن وجهة نظر مدققي (
 

 1محمود حميدات محمد: األستاذ

  

 2خليل الرفاعي: الدكتور

  

 جامعة البلقاء التطبيقية-الجامعية كلية عمان .1
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  :المقدمة

لى إبحيث تعدت وظيفتها التقليدية  بشكل كبير تطورة مهنة المحاسبة
مهنة اجتماعية تخدم فئات المجتمع المختلفة في اتخاذ قراراتها 

صبحت الحاجة ملحة لوجود هيئة مستقلة ألذلك  ،االقتصادية المختلفة
لومات عمهنة من بيانات ومال هذه تقوم بفحص وتدقيق مخرجات

ذ ظهور فكرة فمن. وعدالتها اداء الرأي الفني المحايد حول صحتهألب
دارة أخذت مهنة تدقيق الحسابات بالتطور إلانفصال الملكية عن ا

وبالتالي زادت ) لية والخارجيةخالدا( تلفةخلتلبية حاجات الفئات الم
لى تنفيذ عملية إزادت الحاجة ومسؤولية المدقق أمام هذه الفئات 

المسؤولية خالء إ ابات بجودة وكفاءة عالية من أجلتدقيق الحس
 .من الثقة والمصداقية على عمل المدقق فاء مزيدضوا

ويعتبر موضوع قياس جودة التدقيق والعوامل المؤثرة عليها من أهم 
المجاالت البحثية في حقل تدقيق الحسابات، فقد تنوعت أساليب 

وذلك  ؛قياس الجودة وتعددت مصادر العوامل التي تؤثر عليها
بات عن الخدمات األخرى، مما الحسا إلختالف طبيعة خدمة تدقيق

لى عدم االتفاق على مقياس معياري محدد يمكن من خالله أدى إ
قياس جودة تدقيق الحسابات بشكل عام، فمع مرور الزمن وتغير 
الظروف المحيطة بمهنة التدقيق تطورت أساليب القياس والعوامل 

  .المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات
  :مشكلة الدراسة

سابات موضوع جودة تدقيق الح الكثير من الدراسات إلى تطرقت
ولكن عملية  ،العوامل المؤثرة عليهامن حيث المفهوم والقياس و

ينت اتبخرى وألى إتدقيق الحسابات اختلفت من دراسة قياس جودة 
سواء  هايأهم العوامل المؤثرة علو قياس جودة التدقيق النتائج حول

وبناء . ة التدقيق أو بالعميل نفسهبشرك كانت هذه العوامل متعلقة
ييس جودة تدقيق على ذلك جاءت هذه الدراسة لحصر أهم مقا

عامل  ىلإالتطرق ولى تصور حول أفضلها إالحسابات للوصول 
له تأثير على جودة التدقيق وهو تطبيق مبادئ  جديد يمكن أن يكون
 .الحاكمية المؤسسية
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 -:سئلة التاليةاأل براز مشكلة الدراسة من خالل طرحإيمكن و

التي تم تناولها في ما هي أهم مقاييس جودة تدقيق الحسابات  .1
 األدبيات السابقة؟

قاييس حسب وجهة نظر مدققي مما هو أفضل هذه ال .2
 الحسابات الخارجيين العاملين في األردن؟

هل تتأثر جودة تدقيق الحسابات بمبادئ الحاكمية المؤسسية  .3
وظائف مجلس ، الحاكمية المؤسسية  بمتطلبات دليل االتزام(

 ،بيئة الضبط والرقابة الداخلية ،لجان المجلس ،اإلدارة
 وجهة نظر مدققي الحسابات منذلك و) الشفافية واإلفصاح

 في األردن؟ الخارجيين

  :الدراسة أهداف

  :هداف التاليةتسعى هذه الدراسة الى تحقيق األ

الذي يدور لى الجانب النظري والجدل العلمي التطرق إ .1
قياس جودة التدقيق والعوامل المؤثرة  حول موضوع

 .عليها

مقاييس جودة تدقيق الحسابات التي التعرف على أهم  .2
  .تناولتها الدراسات السابقة

لى أفضل مقاييس جودة التدقيق حسب وجهة الوصول إ .3
 .نظر مدققي الحسابات الخارجيين العاملين في األردن

جودة تدقيق ؤثر على ن يعامل جديد يمكن أدراسة  .4
وجهة  حسب وذلك ،الحاكمية المؤسسية وهو الحسابات

  .في األردن العاملين الخارجيين نظر مدققي الحسابات
  :الدراسة أهمية

أهمية همية هذه الدراسة من نقطتين أساسيتين، األولى تتعلق بتنبع أ
الوقت  الذي أضحى يحتاج فيموضوع جودة تدقيق الحسابات و

فالس أكبر قمة وخصوصا بعد إمدراسة معالحاضر إلى بحث و
ختالف ، ونظرا الالشركات في العالم بعد األزمة المالية الحالية

الدراسات األولى التي تسعى هذه الدراسة من  تعد ،مقاييس الجودة
وذلك من ضمن المقاييس  ،لى أفضل مقياس الجودةللوصول إ

والثانية تتعلق بجانب أخر . دبيات السابقةالمدرجة في الدراسات واأل
 ،من جوانب الجودة أي العوامل المؤثرة على جودة تدقيق الحسابات

حيث تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث بأثر مبادئ 
الحاكمية المؤسسية على جودة تدقيق الحسابات وذلك من وجهة 

   .نظر مدققي الحسابات الخارجيين في األردن

قسم الجزء القادم من هذه الدراسة تم تولتحقيق أهداف الدراسة سي
، طار النظري وتطوير الفرضياتول إلى اإلألالى قسمين، يتطرق ا

  .تبار الفرضياتوالثاني إلى تحليل نتائج الدراسة واخ
 

  :اإلطار النظري

   :جودة تدقيق الحسابات تعريف

لى عدم ترجع إ اتتالف مقاييس جودة تدقيق الحسابإن أسباب إخ
االتفاق على تعريف محدد في األدبيات السابقة لجودة التدقيق، ومن 

 DeAngelo) 1981(ات قبوال ما ورد في دراسة أهم التعريف
حيث عرف جودة التدقيق بأنها إحتمالية قيام مدقق الحسابات 

النظام المحاسبي الخاص بالعميل باكتشاف األخطاء والثغرات في 
وتوثيق ذلك في التقرير الذي ، )رته ومهارتهعتمادا على قدا(

ومن ). إعتمادا على استقالليته( يصدره في نهاية عملية التدقيق
 1987(ى المهمة ايضا ما ورد في دراسة التعاريف االخر

,Palmorose (عرف جودة التدقيق باحتمال وجود أخطاء  حيث
معه  مال قلتحت، إذا إنه كلما زاد هذا االجوهرية في القوائم المالية

جودة التدقيق والعكس صحيح، ومع مرور الزمن تطور مفهوم 
خر يركزعلى تخصص المدقق في اَ اًجودة التدقيق حيث أخذ اتجاه

عة العميل فكلما زادت المعرفة والتخصص في صنا ،صناعة العميل
 li and Stokes 2008, Okeefe et )زادت معه جودة التدقيق

al 1994 ) . الحديثة لجودة التدقيق والتي تركز ومن التعريفات
د من مماراسات اإلدارة من إدارة أرباح على مقدرة المدقق على الح

همية وأل، )Francis and Wang, 2008(الشركة والتحكم بها
حاسبين معيار تحاد الدولي للمموضوع جودة التدقيق أصدر اال

لح حيث شمل مصط، على الجودةلرقابة ل) 220(التدقيق الدولي رقم
الرقابة على الجودة السياسات واالجراءات التي ينبغي على شركة 

و على كة بشكل عام أرعلى مستوى الش التدقيق القيام بها سواء
قيام شركة التدقيق من أجل ضمان  وذلك ،مستوى عملية التدقيق

معايير طراف ذات العالقة بشكل مناسب وبما يتفق مع بخدمة األ
 )220(رقم  وقد حدد المعيار. )2010ت،الذنيبا( التدقيق الدولية

  :بالنقاط التاليةرقابة على الجودة عناصر ال

  المتطلبات األخالقية .1
 اإلستقاللية .2

 قبول العمالء الجدد واإلستمرار مع القدامى .3

 أداء المهمة .4

 اإلشراف .5

 االستشارات .6

 الرقابة على جودة المهمةمراجعة  .7

  التفتيش .8
طراف المهتمة بنتائج عملية ع األولجودة التدقيق أهمية كبيرة لجمي

طراف، فمن طرف المدقق ، فهي مصلحة مشتركة لجميع األالتدقيق
فهو يهمه أن تتم عملية التدقيق بأعلى جودة إلخالء مسؤوليته أمام 
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، حيث المحافظة على عمالئهرى ولزيادة أرباحه وخاألطراف األ
أنه من أهم العوامل المؤثرة  إلى )1997علقم و الرجبي ،(توصل

في تغيير مدقق الحسابات في الشركات المساهمة العامة األردنية 
هو جودة التدقيق، أما بالنسبة للعمالء فيهمهم أن تتم عملية التدقيق 

 ماأ ،إلضفاء الثقة على التقارير المالية المصدرة وذلكبجودة عالية 
) الخ....لمساهمين ، الموردين ، االدائنين، (األطراف الخارجية 

تتمتع معلومات  مصادر مها أن تكون قرارتها مستندة إلىيهف
من المالحظ عند الحديث عن تعريف جودة ، بالموثوقية والعدالة

 على االحتمالية وهذا  اعتمدت تدقيق الحسابات أن معظم التعريفات
االختالف حول مفهوم جودة التدقيق، وبالتالي انعكس  سبابأ هممن أ
باختالف  واختلفت المقاييست فتعدد ،على آلية قياس الجودة ذلك

هذا االختالف أثرى هذا  ولكن. لكل دراسةالدراسات وبيئة التدقيق 
  .جعل منه مضمارا لإلبداعالمجال و

  :الدراسات السابقة وتطوير الفرضيات

ت في قياس جودة فيما يلي حصر ألهم المقاييس التي استخدم 
  :ألدبيات السابقةاوالواردة في الدراسات وتدقيق الحسابات 

سمعتها كمؤشر على جودة التدقيق و شركة استخدام حجم .1
التدقيق، فكلما كانت شركة التدقيق مصنفة من ضمن 

ومن أهم  .الشركات الكبيرة زادت جودة التدقيق لديها
 الدراسات التي استخدمت هذا المقياس دراسة

)DeAngelo, 1981 ( الدراسة من حيث تعتبر هذه
أوائل الدراسات التي بحثت بالعالقة بين جودة التدقيق 

صلت لها ومن أهم النتائج التي تو ،وحجم شركة التدقيق
جودة التدقيق وحجم بين يجابية هذه الدراسة وجود عالقة إ

 Choi and(كما وتعتبر دراسة . شركة التدقيق

doogar, 2005( حجم من أهم الدراسات التي اعتبرت 
قوى المؤشرات التي تدل وسمعتها من أ شركة التدقيق

 .على جودة تدقيق الحسابات

 المتحفظ  نوع تقرير مدقق الحسابات وخصوصاً استخدام .2
، فكلما كان عدد التقارير قكمؤشر على جودة التدقيمنه 

المتحفظة الصادرة عن المدقق أكثر كلما زادت جودة 
 ,Francis and Krishnan(وتعتبر دراسة  .التدقيق

من أهم الدراسات التي استخدمت نوع تقرير ) 1999
كمؤشر على مدقق الحسابات وخصوصا المتحفظ منها 

 )Vanstraelen, 2000(وكذلك دراسة  ،جودة التدقيق
      لعوامل المؤثرة على جودة التدقيقحيث بحثت بأهم ا

مثل، الوضع المالي للعميل، ونوع التقرير المصدر من (
عالقة لى وجود وتوصلت الدراسة إ....) المدقققبل 

، أي صدار تقرير غير نظيف وجودة التدقيقبين إيجابية إ
عدد التقارير المتحفظة الصادرة عن المدقق  كاننه كلما أ

 .أكثر كلما زادت جودة التدقيق

يرادات شركة التدقيق حجم إأو  استخدام حجم أتعاب .3
 يرادات فمع ازدياد حجم اإل ،جودة التدقيق كمؤشر على

ي إلى احتمالية مما يؤد ،األتعاب يزيد جهد المدقق أكثرو
وتعتبر دراسة  .اكتشاف األخطاء واالحتيال المالي

)ClarKson and Simunic, 1994(  من أوائل
اعتمدت على حجم إيرادات شركة التدقيق الدراسات التي 

الدراسة أهم ومن ثم بينت  ،على جودة التدقيقكمؤشر 
قة منها المتعل ، سواءالعوامل التي تؤثر على جودة التدقيق

مثل حجم الشركة أو المتعلقة منها  ،بشركة التدقيق
، وقد توصلت بالعميل نفسه مثل خطورة صناعة العميل

وامل وجودة الدراسة الى وجود عالقة ايجابية بين هذه الع
 Caramanis(خرى مثل دراسة وفي دراسات أ. التدقيق

and Lennox, 2007( تعاباأل اعتبرت أن حجم 
جمالية المتحصلة لشركة التدقيق مؤشر قوي على اإل

 .مستوى جودة التدقيق لدى الشركة

تخصص شركة التدقيق في صناعة العميل استخدام   .4
فكلما زاد تخصص المدقق  ،كمؤشر على جودة التدقيق

في صناعة العميل زادت معه قدرة المدقق على فهم 
 )Okeefe et al,1994( وتعتبر دراسة . نشاط العميل

من أهم الدراسات التي ربطت بين تخصص شركة 
وتوصلت التدقيق في صناعة العميل وجودة عملية التدقيق 

لى أنه كلما زاد تخصص المدقق في صناعة الدراسة إ
      كما اعتبرت دراسة  .يل زادت جودة التدقيقالعم

)Li and Stokes,2008(   القوية حد المؤشرات أأن
على جودة التدقيق تخصص شركة التدقيق في صناعة 

 .العميل

استخدام الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة التدقيق  .5
زيد عدد هذه ، فعندما يكمؤشر على جودة التدقيق

وتعتبر دراسة . الدعاوى تقل بذلك جودة التدقيق
(Palmrose, 1987)  من أوائل الدراسات التي

استخدمت هذا المؤشر لقياس مستوى جودة التدقيق 
وتوصلت الى وجود عالقة بين كثرة الدعاوى القضائية 
المرفوعة ضد شركة التدقيق ومستوى جودة تدقيق 

.الحسابات
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استخدام مدى التزام العمالء بمعايير المحاسبة المتعارف  .6
 فكلما زاد هذا االلتزام ،قعليها كمؤشر على جودة التدقي

التي  دراسةالوتعتبر . زادت معه جودة التدقيق بالمعايير
 ,Krishnan and Schauer)قام بها الباحثين

استخدمت مثل هذا المقياس للوصول أول دراسة  (2000
الء بمعايير وكذلك التزام العم .لى مستوى جودة التدقيقإ

حيث  المحلية التعليماتالمحاسبية الدولية والقوانين و
على هذا  )2005آخرونالعمري و (اعتمدت دراسة

لقياس جودة التدقيق في األردن وربطها بأهم المؤشر 
ة منها بشركة التدقيق قالعوامل المؤثرة عليها سواءا المتعل

 .أو بالعميل

ئات المهنية مثل تقارير استخدام التقارير الصادرة عن الهي .7
 ,Colbert and Murray)    مراجعة النظيرالجودة و

، حيث وجدت هذه كمؤشر على جودة التدقيق (1998
الدراسة عالقة ايجابية بين جودة التدقيق وعدد مرات 

 .الزميل/ تطبيق برنامج مراجعة الند

قدرة المدقق على الحد من ممارسات اإلدارة في إدارة  .8
رباح فجودة األ ،من خالل االستحقاقات االختيارية األرباح

كلما كانت  اإلدارة لذلكمشترك بين المدقق وهي جهد 
غير محرفة باستخدام وسائل هذه األبارح حقيقية و

يرية بشكل عام دو المستحقات التق  المحاسبة االبداعية
ومن أهم الدراسات التي  .دت جودة التدقيقكلما زا

على جودة التدقيق، استخدمت مثل هذا المؤشر للداللة 
 .Francis and Wang, 2008)(دراسة 

مدى تطبيق شركة التدقيق لضوابط رقابة الجودة اعمال  .9
                  ) 220( رقم  للتدقيقالتدقيق المدرجة في المعيار الدولي 

الضوابط  على ركزت الدراسةقد و)  1994دهمش ، ( 
   - :التالية 

 والموضوعية والكرامة اإلستقاللية المهنية المتطلبات  . أ

 والجدارة الكفاءة  . ب

 األعمال تفويض  . ت

 األفراد إدارة  . ث

 اإلشراف  . ج

 اإلستشارات  . ح

 اإلعمل إنجاز  . خ

  ميالقد مع واإلستمرار الجدد العمالء قبول  . د

 ليالعم مع واإلستمرار القبول  . ذ

 التفتيش  . ر

 التي توصلت لها دراسة دهمش وجود إدراك كافومن أهم النتائج 
يق الحسابات في األردن لمفاهيم وأهمية تطبيق لدى شركات تدق

 .عمال التدقيقرقابة جودة أ ضوابط

استخدام بعض الخصائص المتعلقة بفريق عمل التدقيق  .10
العناية والتأهيل ومثل الخبرة  ،كمؤشر على جودة التدقيق

فكلما زادت هذه الخصائص زادت معها جودة  ،المهنية
 (Carcello et al, 1992) وتعتبر دراسة .التدقيق

تمدت على حيث اعالنوع من الدراسات  مثال على هذا
رفع  ياستبانة احتوت على عدد من البنود التي تساهم ف

على فئات وزعت االستبانة  وقد ،تدقيق الحسابات جودة
 .من المهتمين بعملية التدقيق ككل مختلفة

وأهمية وقياس جودة  على المناقشة السابقة حول تعريف وبناء
  :التدقيق يمكن صياغة الفرضية التالية 

  :H1 دمة مالئمة خمقاييس جودة تدقيق الحسابات المستتعتبر

ة نظر مدققي من وجه واقعيوتقيس جودة التدقيق بشكل 

  . ي األردنفالحسابات الخارجيين 

                                                                                                 

  على جودة تدقيق الحساباتأثر مبادئ الحاكمية المؤسسية : ثانيا

أخذ الذي  ،تطبيق مفهوم الحاكمية المؤسسية خيرةاأل الفترةظهر في 
وتجنب  ،في االستقرار كبيرةهمية ألما له من  المجتمع اهتمام

بيانات النتيجة التالعب في  نواعهاالشركات بجميع أ زمات فياأل
مثل شركة  وأفلست الشركات العالميةبعض انهارت  فقد ،المالية

 شركة وردلكوم 2002في  يضاأو ،2001عام   (Enron)ونأنر

(WorldCom)   كما  .شركة لالتصاالت في العالم كبرأوهي ثاني
زمة أ زمة المالية العالمية الناتجة عننة األخيرة األوشهدنا في االّ

، حيث نتج عن هذه الرهن العقاري وعجز المقترضين عن السداد
رية والمحاسبية والرقابية ، مما دانظمة اإلعدم الثقة في األ زماتاأل
االتزام (دى لتطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية والتي تضمنتأ

 حقوق ،لجان المجلس ،جلس اإلدارةوظائف م، بالحاكمية المؤسسية

 .)الشفافية واإلفصاح ،بيئة الضبط و الرقابة الداخلية  ،المساهمين
جد التدقيق وعالقته بالحاكمية المؤسسية يوالمتصفح لموضوع جودة 

هذه  أهم لى هذا الموضوع، فمنندرة في الدراسات التي تطرقت إ
 Goodwin and( التي قام بها الباحثيندراسة ال الدراسات،

Seow, 2002  ( والتي توصلت الى وجود عالقة ايجابية بين
 وجودة التدقيق وخصوصا فيما يتعلق الحاكمية المؤسسيةمبادئ 

 وفي دراسة اخرى. بالرقابة الداخلية ولجان المجلس
عالقة وجود توصلت الى  حيث )(Zalaihah, 2006للباحث

  .ايجابية بين حوكمة الشركات و جودة التدقيق
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التالية لتغطية هذا  الرئيسية وبناءا عليه يمكن صياغة الفرضية
  :الجانب من جودة التدقيق

  :H2حصائية لمبادئ الحاكمية إيجابي ذو داللة إ يوجد أثر

 . المؤسسية على جودة تدقيق الحسابات في األردن

  :الفرضيات الفرعية التالية وينبثق عن هذه الفرضية
H2.1 :بمتطلباتحصائية بين االلتزام ذو داللة إ يجابييوجد أثر إ 

  .وجودة التدقيق المؤسسيةدليل الحاكمية 

H2.2: أ داللة احصائية بين االلتزام بمبد يوجد أثر إيجابي ذو

 .وجودة التدقيق وظائف مجلس االدارة

H2.3: بمبدأ  حصائية بين االلتزاميوجد أثر إيجابي ذو داللة إ

 .وجودة التدقيق لجان الجلس

H2.4: بمبدأ  حصائية بين االلتزاميوجد أثر إيجابي ذو داللة إ

  .التدقيق الشفاقية واالفصاح وجودة
 

  :الدراسة عن الدراسات السابقةما يميز 

  :هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بالنقاط التاليةتتميز 
ن من أوائل تبر هذه الدراسة حسب علم الباحثيتع  .1

الدراسات على مستوى األردن التي فاضلت بين مقاييس 
 جودة التدقيق من الناحية النظرية عن طريق حصر

ذ أراء عينة أخا ومن الناحية العملية عن طريق معظمه
مة بمدى مالء في األردن من مدققي الحسابات الخارجيين

 .هذه المقاييس وتحديد أفضلها

ن من أوائل تبر هذه الدراسة حسب علم الباحثيتع .2
الدراسات على مستوى األردن التي ربطت بين الحاكمية 

  .المؤسسية وجودة تدقيق الحسابات
  :منهجية الدراسة

  :منهج الدراسة. 1

القائم  ياالعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلتم   
رجيين حول مقاييس جودة تدقيق راء فئة من المدققين الخاعلى اّ

رائهم حول دور مبادئ الحسابات واختيار األنسب منها وأخذ اّ
  .م جودة التدقيقعالحاكمية المؤسسية في د

   :عينة الدراسة.2

ين الخارجيين العاملين في المدققتم اختيار عينة عشوائية من 
 40تم توزيع حيث ، األردنالتدقيق في  شركاتمجموعة من 

استبانة كانت صالحة للتحليل  35 استرد منهاستبانة على العينة ا
  .بانات الموزعةتمن مجموع االس% 80بنسبة 
   :أداة القياس.3

 الملحق رقم( تم تصميم استبانة وفرضياتها الدراسة لتحقيق أهداف
على معلومات عامة عن عينة  ت مقدمتهااحتو) يمثل االستبانة 1

من ختبار الفرضية األولى تم تصميم الجزء األول ، وإلالدراسة
أهم مقاييس الجودة المستعملة في الدراسات و االستبانة والذي ضم 

مقاييس كما هو مبين  10األدبيات السابقة حيث تم حصرها بــ 
أرائهم حول األنسب سابقاً وطرحها للمشاركين في الدراسة ألخذ 

 الثانيالجزء وإلختبار الفرضية الثانية تم تصميم . منها و أفضلها
لخاصة بمبادئ الحاكمية تم تلخيص أهم البنود ا حيث من االستبانة

راء عينة الدراسة حول أثرها على جودة تدقيق مؤسسية لمعرفة اّال
  :المحاور الرئيسية التالية، حيث شمل هذا الجزء الحسابات

 H2.1األولىلقياس الفرضية الفرعية  3-1الفقرات من   . أ

 H2.2لقياس الفرضية الفرعية الثانية 9-4الفقرات من   . ب

     الفرضية الفرعية لقياس  23- 10الفقرات من   . ت
  H2.3الثالثة

لقياس الفرضية الفرعية  28- 24الفقرات من   . ث
   H2.4الرابعة

  :نموذج الدراسة. 4

في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها وفرضياتها فإنه يمكن توضيح 
: التابع على النحو اآلتيالمتغيرنموذج الدراسة ومتغيراتها المستقلة و

  
  المتغير التابع             المتغيرات المستقلة

  )التدقيق جودة (            )مبادئ الحاكمية المؤسسية(
  
  
  
   
  
  
  

1 . T�����UVت د
 ا��آ���

وظائف مجلس . 2
 اإلدارة

لجان المجلس. 3  

4 . ��X�Y�ا
 وا�X]�ح

 جودة تدقيق الحسابات
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  على عدة  ودة تدقيق الحسابات والمقاس بناءيتمثل بج: المتغير التابع

  .معايير تم مناقشتها سابقا
  .وتتمثل بمبادئ الحاكمية المؤسسية: المتغيرات المستقلة

  اختبار الفرضياتل اإلحصائي والتحلي

  : خصائص عينة الدراسة
 اتهداف الدراسة فقد تم تحليل بياناختبار الفرضيات وتحقيق ال

ويمثل .  SSPSحصائياالستبانة من خالل نظام التحليل اإل
% 50 أن حيث يالحظ ،خصائص عينة الدراسة) 1(الجدول رقم

من % 40,6هم من حملة شهادة البكالوريوس و من عينة الدراسة

من العينة تخصصهم % 65,6 حملة شهادة الماجستير وما نسبته
من العينة % 43,8يالحظ أيضا أن ما نسبته ، والعلمي محاسبة

من العينة من % 53,1ته ما نسبسنوات و 9 – 5كانت خبرتهم بين 
، أي أن غالبية عينة الدراسة تخصصهم العلمي في مركز مدقق

يحتلون مراكز وظيفية مؤثرة في عندهم الخبرة الكافية ومحاسبة وال
فراد عينة الدراسة يتوفر لديهم ، مما يشير إلى أن أشركات التدقيق

ستبانة جابة على أسئلة االمناسبة التي تمكنهم من اإلصائص الالخ
رائهم في التحقق من وبالتالي إمكانية االعتماد على اّ، كفاءةبمقدرة و

  .فرضيات الدراسة
  )1(جدول رقم 

  خصائص عينة الدراسة
المؤهل 

  العلمي

المركز   %  الخبرةسنوات   %  التخصص العلمي  %

  الوظيفي

دورات خاصة   %

  بالجودة

%  

  59,4  شارك  -  شريك  25  4 - 1  65,6  محاسبة  6,3  دبلوم

  40,6  لم يشارك  18.8  مدير  43,8  9 - 5  12,5  إدارة أعمال  50  بكالوريوس

      53,1  مدقق  18,8  14-10  12,5  مالية و مصرفية  40,6  ماجستير

مساعد   12,2  19-15  6,3  اقتصاد  3,1  دكتوراة
  مدقق

28,1      

      -  أخرى  -  فأكثر 20  3,1  نظم محاسبية  -  أخرى

      -    -    -  أخرى  -  -
      100    100    100    100  المجموع

         وعند طرح السؤال األخير من المعلومات العامة لالستبانة 
 المتعلق بمشاركة المدقق في دورات تدريبية أو ندوات أوو

، تبين أن ما نسبته مؤتمرات عليمة ومهنية لها عالقة بجودة التدقيق
من أفراد عينة الدراسة قد شاركوا و هذه نسبته معقولة % 59,4

 .يمكن االعتماد عليها 

  اختبار فرضيات الدراسة  

   إختبار الفرضية األولى: أوال
أراء المدققين الخارجيين حول مالئمة مقاييس ) 2(يبين الجدول 

دة التدقيق في قياس الجودة ، حيث نالحظ من الجدول ترتيب جو
المقاييس حسب مالئمتها من األكثر إلى األقل و ذلك حسب 

وذلك  4,81 – 2,93متوسطات إجابات المدققين فقد تراوحت بين 
يقيس : 4يقيس بشكل كبير ، :  5( حسب أبعاد المقياس الخمسة 

ال يقيس : 1ال يقيس ، : 2يقيس نوعا ما ، : 3بشكل متوسط ، 
و هذا يعني أنه إذا كان المتوسط الحسابي للمقياس  ) بشكل كبير

فهو مناسب لقياس جودة التدقيق و اذا كان  5 – 3يتراوح ما بين 
على ذلك يالحظ أن المقياس المتعلق  أقل فهو غير مناسب و بناءً 

ناعة العميل أفضل المقاييس المالئمة بتخصص شركة التدقيق في ص
حسب  4,81لقياس جودة التدقيق حيث حصل على أعلى متوسط 

إجابات مدققي الحسابات الخارجيين وهذا معدل عالي يدل على 
أهمية هذا المقياس ألنه كلما كان المدقق مختص بصناعة العميل 
كلما زادت معرفته العلمية و العملية بنشاط العميل و المدقق 
المختص أكثر التزام بمعاييرالتدقيق أكثر من غير المختص و هذا 

      وهذه النتيجة تتوافق مع نتائج دراسة بالتالي يزيد جودة التدقيق
 )Okeefe el al 1994(.  كما يالحظ أنه جاء بالدرجة الثانية



��� –���� ا�ر��ء ����ث و ا�را
�ت ا�������  �2014ا$�د ا"ول  -ا���� ا�اب  
 

49 

من حيث المالئمة في قياس جودة التدقيق ، المقياس المتعلق 
تدقيق و سمعتها كمؤشر على جودة التدقيق باستخدام حجم شركة ال

أيضا يدل  وهذا معدل عاٍل 4,59حصل على متوسط بلغ  حيث
الذي ما وحيث يعتبر من أقدم المقاييس  ،على أهمية هذا المقياس

 نه كلما زاد حجم شركة التدقيق، حيث إلغاية اليوم زال مستخدمة
ا ينعكس هذزادت معه قدرة الشركة المادية والبشرية والفنية و

  ). Kim et al 2003( بالتالي على جودة التدقيق
القضائية  الدعاوى أن المقياس باستخدام) 2(كما يالحظ من الجدول 

المرفوعة ضد شركة التدقيق كمؤشر على جودة التدقيق غير مالئم 
بناء  2,93حيث حصل على متوسط حسابي بلغ  ،لقياس الجودة

نه كلما حيث إ .3و أقل من ، وهراء المدققين الخارجيينعلى اّ

زادت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة التدقيق قلت جودة 
، وبالتالي زادت المشاكل والخالفات مع الخدمة المقدمة للعمالء
مع نتائج دراسة ال تتوافق  النتيجة هذهاإلدارة والمساهمين و

(Palmrose, 1987)  ألن نتيجة منطقية في األردن ولكنها
اإلفالس السابقة في بعض الشركات األردنية لم يثبت تورط حاالت 

المدقق فيها كما حدث في بعض الدول مما قلل من أهمية هذا 
    . ات الخارجيين العاملين في األردنالمقياس عند مدققي الحساب

ت متوسطاتها الحسابية، بالنظر الى باقي المقاييس يالحظ تفاوو
متفاوت كما  ؛دقيق و لكن بشكلمة في قياس جودة التفجمعها مالء

 . هو موضح في الجدول 

  مقاييس الجودة )2(جدول رقم

  االنحراف المعياري  المتوسط  مالئمة المقياس  الرقم

شركة التدقيق وسمعتها كمؤشر على جودة ستخدام حجم ا  1
 .التدقيق

4,59  0,5599  

كمؤشر ) المتحفظ(استخدام نوع تقرير مدقق الحسابات   2
 .على جودة التدقيق

3,31  0,8590  

يرادات شركة استخدام حجم أتعاب التدقيق وحجم إ  3
 . التدقيق  كمؤشر على جودة التدقيق

4,28  0,5226  

صناعة العميل كمؤشر على تخصص شركة التدقيق في   4
 . دقيقجودة الت

4,81  0,3965  

التدقيق  استخدام الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة   5
  .كمؤشر على جودة التدقيق

  
2,93  0,9136  

لتزام العمالء بمعايير المحاسبة كمؤشر استخدام مدى ا  6
  .على جودة التدقيق

3,96  0,3094  

تقارير (الهيئات المهنية ير الصادرة عن استخدام التقار  7
  )ودة التدقيق مثل تقارير الجودة ومراجعة النظيرتقيس ج

3,56  0,6690  

دارة على الحد من ممارسات اإلدارة في إقدرة المدقق   8
  .من خالل االستحقاقات االختيارية األرباح 

3,15  0,4478  

شركة التدقيق لضوابط رقابة جودة أعمال مدى تطبيق   9
  .التدقيق

3,96  0,4003  

بفريق التدقيق    استخدام بعض الخصائص المتعلقة  10
الخبرة، المعايير : مثل، التدقيقكمؤشر على جودة 

  . العناية المهنية األخالقية، التأهيل، االستقاللية، و
4,12  0,5535  

) 2(و بناء على ذلك و من خالل النتائج المدرجة في الجدول رقم 
يتم قبول الفرضية األولى حيث تعتبر مقاييس جودة تدقيق الحسابات  

مقاييس  9المستخدمة مالئمة و تقيس جودة التدقيق حيث يالحظ أن 
أعتبرت مالئمة بناء على أراء المدققين الخارجيين و بدرجات 
مالئمة متفاوتة ، ويوجد فقط مقياس واحد أعتبر غير مالئم لقياس 

  .جودة التدقيق
  إختبار الفرضية الثانية : ثانيا

أراء المدققين الخارجيين حول أثر مبادئ  6 – 3تبين الجداول من 
الحاكمية المؤسسية على جودة التدقيق ويالحظ من خالل الجداول 
أن متوسطات إجابات المدققين كانت متقاربة نوعا ما و ذلك حسب 

مؤثر نوعاً :3مؤثر ، :4مؤشر بشدة ، :5( أبعاد المقياس الخمسة 
يبين  3دول رقم فالج). غير مؤثر بشدة :1غير مؤثر ،:2ما ، 

الحاكمية و أثر ذلك على  بمتطلبات دليل البنود الخاصة بااللتزام
جودة التدقيق حيث يالحظ تساوي اإلجابات ألن البنود الثالثة 
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مما يعني وجود  3,62المدرجة بالجدول  بلغت متوسطاتها 
ن متوسط اإلجابات كان أكثر من أثرايجابي على جوودة التدقيق أل

  .تم قبول الفرضية الفرعية األولىوبالتالي ي ،3

  البنود الخاصة بااللتزام بالحاكمية المؤسسية 3جدول رقم 

  االنحراف المعياري  المتوسط    البند

  0,6090  3,62 بإعداد دليل الحاكمية المؤسسية )العميل ( الشركة قوم ت  1
  0,6090  3,62 . للشركةيتم نشر دليل الحاكمية المؤسسية على الموقع اإللكتروني   2
لجنة الحاكمية المؤسسية لتوجيه وإعداد وتحديث بتشكيل  الشركة تقوم  3

 .دليل الحاكمية قوتطبي
3,62  0,6090  

ثر البنود الخاصة والذي يمثل أ) 4(يالحظ من الجدول رقم كما 
 حيث كان متوسط ،دارة على جودة التدقيقبوظائف مجلس اإل

 ،البندين الثاني والثالثوخصوصا  3إجابات جميع البنود أعلى من 
هذا يدل على التوالي و 4,03و  4,00اً حسابي اًمتوسط احيث أخذ

المصادقة على فعالية أنظمة وعلى أهمية قيام المجلس بالمراجعة 

 ورة قيام المجلس بالتأكد من إدارةضرالضبط والرقابة الداخلية و
     هذه النتائج تتفق مع نتيجة دراسة ، وكافة المخاطر بشكل سليم

)Zalaihah 2006 (التي توصلت الى عالقة ايجابية بين و
الفرضية وبالتالي يتم قبول ، و جودة التدقيق وظائف مجلس اإلدارة

  .الفرعية الثانية
  البنود الخاصة بوظائف مجلس اإلدارة 4جدول رقم 

  االنحراف المعياري  المتوسط    البند
و متابعه  للشركةيقوم المجلس بوضع األهداف و الخطط االستراتيجية   1

 .تنفيذها
3,87  0,5535  

أنظمة الضبط     و الرقابة الداخلية و يقوم المجلس بالمصادقة الى   2
 .التأكد من مدى فعاليتها    و تطبيقها 

4,00  0,6221  

  0,6948  4,03 .يقوم المجلس بالتأكد من إدارة كافة المخاطر بشكل سليم  3
يراعى عند تشكيل المجلس التنوع في الخبرة العملية و المهنية  و   4

 .المهارات المتخصصة ألعضائه
3,87  0,6090  

  0,6278  3,84 . يقيم أدء المجلس سنوياً من خالل لجنة الترشيحات و المكافآت  5
يتم تعميم سياسات و ميثاق أخالقيات العمل على كافة موظفي و أعضاء   6

 المجلس و الحصول على موافقتهم عليها و نشرها للجمهور 
3,96  0,6948  

يبين ) 5( على جودة التدقيق فالجدولأما بالنسبة ألثر لجان المجلس 
حيث يالحظ أن جميع البنود حصلت على متوسط  ،هذا األثر

ألن هذه البنود لها عالقة  ،ما عدا البند األخير 4حسابي أعلى من 
مباشرة وأثر مباشر على عملية التدقيق سواء تأسيس لجنة التدقيق 

بفاعلية من مراجعة نطاق ونتائج كفاية التدقيق مهامها والقيام ب
الرقابة الداخلية الى الداخلي والخارجي ومراجعة أنظمة الضبط و
 Goodwin and(باقي البنود وهذه النتيجة تتوافق مع دراسة 

Seow 2002  .( أما فيما يتعلق في البند األخير في هذا الجدول
فكان تدقيق الخارجي لدوران المنتظم لليتعلق بسياسة الشركة في ا

هذا على التوالي و 1,15و  3,40عياري المتوسط و االنحراف الم
تظم للمدقق انحراف عالي يدل على وجودة أراء تؤيد الدوران المن

أراء ال تؤيد ذلك ألنه كلما طالت فترة الخارجي وهم األكثر و
االحتفاظ بالعميل تزيد جودة التدقيق و هذا يتوافق مع دراسة 

 Krishnan and(ودراسة) 2005وآخرون  العمري(

Schauer 2000 ( حيث توصلت الدراستين الى وجود عالقة
. طويلة و جودة التدقيق عكسية بين فترة االحتفاظ بالعميل لمدة

  .وبناءا على ذلك يتم قبول الفرضية الفرعية الثالثة
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  مجلسال بلجانالبنود الخاصة  5جدول رقم 

  االنحراف المعياري  المتوسط    البند

 ويتم اإلفصاح عن ،فية عند تعيين أعضاء لجان المجلسيعتمد مبدأ الشفا  1

 .أسمائهم
4,28  0,5811  

لمؤهالت العلمية عضائها اأ ل المجلس لجنة تدقيق يتوفر لدىيشك  2
 .والخبرة العملية

4,65  0,6015  

     )8-  5: ( تلتزم لجنة التدقيق بما يلي  3
  0,5350  4,68 .للشركةمراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي   4
  0,5350  4,68 .مراجعة القضايا المحاسبية ذات األثر الجوهري على المعلومات المالية  5
  0,5453  4,65 .الشركةمراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في   6
 للجـنة التـدقيـق صـالحية الحصـول عـلى أي الشركةوفر ت  7

 .مـعـلـومات مــن اإلدارة التنفـيذيـة
4,53  0,6712  

يشكل المجلس لجنة الترشيحات والمكافأت وتتكون من بين أعضاء   8
  .المجلس غير التنفيذيين المستقلين

 

4,34  0,6530  

 والرقابة الداخلية من قبل المدققتتم مراجعة هيكل أنظمة الضبط   9

 .الداخلي والمدقق الخارجي، مرة واحدة على األقل سنوياً
4,53  0,5670  

تقـريـراً  للشركةيـقـوم المجـلس بتضمين التقـريـر السنوي   10
 .كـفاية أنـظمة الضبط والـرقـابـة الـداخـليـة حـول مـدى

4,46  0,5670  

 العدد الكافي من الكوادردارة للتدقيق الداخلي ويوفر لها إ الشركةشكل ت  11

 .البشرية المؤهلة
4,50  0,5679  

 تمارس إدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقريرها كامالً دون أي تدخل  12

 .خارجي، ويحق لها مناقشة تقاريرها مع الدوائر التي تم تدقيقها
4,43  0,5644  

 لي من أن المعلومات الرئيسية حول األمورتتأكد إدارة التدقيق الداخ  13

 المالية واإلدارية والعمليات تتوفر فيها الدقة واالعتمادية والتوقيت

 .المناسب

4,37  0,5535  

الداخلية  الشركةتتأكد إدارة التدقيق الداخلي من االمتثال لسياسات   14
 .والتعليمات ذات العالقة والمعايير واإلجراءات الدولية والقوانين

4,40  0,5599  

الدوران المنتظم للتدقيق الخارجي بين شركات بسياسة  الشركةمل تع  15
 .التدقيق

3,40  1,15  

أثرها يمثل البنود الخاصة بالشفافية واالفصاح و )6(والجدول رقم 
فراد العينة ث يالحظ أن متوسط إجابات أحي ،على جودة التدقيق

ام العميل بالمعايير لجميع البنود مما يدل على أهمية التز 4تجاوزت 
سياسات اإلفصاح في التقارير السنوية على المحاسبية وتعديالتها و

، وهذه النتيجة مؤشر على جودة التدقيقفهذا االلتزام  ،جودة التدقيق
دراسة و) 2005رون آخالعمري و (تتوافق مع دراسة 

)Krishnan and Schauer, 2000 ( . وبناءا على ذلك يتم
  .قبول الفرضية الفرعية الرابعة

  اإلفصاح خاصة بالشفافية والبنود ال 6جدول رقم 

  االنحراف المعياري  المتوسط    البند
 (IFRS) باإلفصاح وفقاً لمعايير اإلبالغ المالي الدولية الشركةلتزم ت  1

 .وراق الماليةهيئة األوتعليمات 
4,46  0,5070  

بالتطبيق الكامل لـكافة التعديالت التي تطرأ على  الشركةتلتزم ادارة   2
 . IFRS) (  معايير اإلبالغ المالي الدولية

4,50  0,5080  

 بالمحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية، الشركةلتزم ت  3

 .والمساهمين ، والجمهور بشكل عام 
4,40  0,4989  

التقرير السنوي وكجزء من االلتزام بالشفافية  نبأن يتضم الشركةلتزم ت  4
 .الكامل واإلفصاح

4,28  0,4568  

  0,4399  4,25 شهادة المجلس بكفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية  5
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عن للفرضيات الفرعية المنبثقة  وبناء على المناقشة السابقة
يجابية بين جميع يتبين وجود عالقة إ الفرضية الرئيسية الثانية،

 القيمة حيث بلغت ،جودة التدقيقو لمؤسسيةمبادئ الحاكمية ا

وهي أعلى من قيمتها الجدولية  ،17,93المحسوبة للفرضية ككل 
لذلك يتم قبول الفرضية الثانية والتي تنص على  2,039والبالغة 

ة حصائية لمبادئ الحاكمية المؤسسيداللة إ وجود أثر إيجابي ذي
  . على جودة التدقيق

  التوصياتالنتائج و

  :النتائج

زم واختبار الفرضيات تم جراء التحليل االحصائي الالبعد إ
  : الى النتائج التالية التوصل

 دة تدقيق الحسابات بين الدراساتتفاوتت مقاييس جو .1
 ً على أراء عينة الدراسة تبين أن واألدبيات السابقة وبناء

ميل المقياس المتعلق بدرجة تخصص المدقق بصناعة الع
لثانية مقياس بالدرجة اأفضل مقاييس الجودة المطروحة، و

قي المقاييس فقد تفاوتت ا، أما بحجم شركة التدقيق وسمعتها
ً  ئمة بشكل كبير ومتها ما بين مالدرجة مالء مالئمة نوعا

 .ما

من بين المقاييس المطروحة في االستبانة هناك مقياس واحد  .2
ن غير مالئم لقياس جودة التدقيق بره المدققون الخارجيواعت

استخدام الدعاوى القضائية المرفوعة ضد هو ؛ وفي األردن
            .مؤشر على جودة التدقيقشركة التدقيق ك

من أهم العوامل الجديدة التي تؤثر على جودة التدقيق مبادئ  .3
لى وجود أثر ، حيث توصلت الدراسة إالحاكمية المؤسسية

لهذه المبادئ على جودة تدقيق الحسابات وخصوصا  ايجابي
البنود الخاصة بلجان المجلس مثل لجنة التدقيق وتشكيل 

الداخلي حيث حلصت على أعلى المتوسطات ادارة التدقيق 
الحسابية مقارنة ببنود المبادئ األخرى ،وهذه نتيجة منطقية 

 .لعالقتهما المباشرة بعملية التدقيق بشكل كامل

    :التوصيات
توجيه االهتمام بشكل أكبر الى التخصص في صناعة  .1

العميل من قبل شركات التدقيق لما له من فوائد جمة 
  .اف المستفيدة من عملية التدقيقطراألتعم جميع 

موضوع جودة تدقيق باالهتمام  ى زيادةالعمل عل .2
الحسابات كأحد أبرز المجاالت التي يمكن من خاللها 

 .االرتقاء بمستوى مهنة تدقيق الحسابات في االردن

العمل على زيادة االلتزام بتطبيق مبادئ الحاكمية  .3
من فوائد المؤسسية من قبل الجهات المعنية لما لها 

 .جمة ومنها تحسين جودة تدقيق الحسابات

جودة أخرى تربط  مستقبلية العمل على إجراء دراسات .4
 .التدقيق وعوامل جديدة يمكن أن تؤثر عليها
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Abstract: The study aims to reveal the extent teachers adopt to the philosophy of Islamic education from the 
standpoint of supervisors and the teachers themselves, and whether there are differences which are statistically 
significant at the level of (α = .05) in the extent of adoption of teachers to the philosophy of Islamic education 
from the standpoint of supervisors and teachers due to the variables: (a) sex, (b) years of experience, (c) 
Qualification, (d) academic specialization. The study uses a questionnaire consisting of (17) paragraph that  
represent the most important educational issues: the concept of education, curriculum, teacher, learner, teaching 
methods
, calendar, controlling behavior, and the questionnaire is designed according to Likert scale, the samples consist 
of two samples: 41 supervisor and (108) teachers. The results have shown: a high level of adoption of the 
philosophy of Islamic education by teachers, according to the supervisors and teachers. The results also show 
that the absence of   statistically significant differences in the two samples is attributable to the following 
variables: sex, years of experience, qualification, academic specialization. 
Keywords: philosophy of education, philosophy of Islamic education, supervisors, teachers, Mafraq 

Governorate 
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  التربية اإلسالميةمدى تبني المعلمين لفلسفة 
  محافظة المفرق البادية الشمالية الغربية و الشرقية في من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين في

                                    1ناصر إبراهيم الشرعه. د 
   2أحمد ناصر المزاودة. د                                                     

  

   1االردن/  جامعة البلقاء التطبيقية/التربية أصول
 2األردن/ التربية اإلسالمية، وزارة التربية والتعليم     

 

مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين ، وفيما إلى الكشف عن  هدفت الدراسة :الملخص

في مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية اإلسالمية من وجهة نظر  )α  =0.05(إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 .التخصص األكاديمي ) د(المؤهل العلمي ، ) ج(سنوات الخبرة ، ) ب(الجنس، ) أ: (اتالمشرفين التربويين والمعلمين، تعزى لمتغير

المتعلم، والمعلم، والمنهج الدراسي، ووهي مفهوم التربية، : فقرة تمثل أهم القضايا التربوية) 17(واستخدمت الدراسة استبانة تكونت من 
مشرفا تربويا، ) 41(الخماسي، وتكونت عينتا الدراسة من )ليكرت(حسب مقياسوصممت االستبانة . ضبط السلوكوالتقويم، وطرق التدريس، و
 التربويينبحسب تقديرات المشرفين  مستوى تبني مرتفع لفلسفة التربية اإلسالمية من قبل المعلمين، :معلمين، وأشارت النتائج إلى) 108(و

المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والجنس، : تعزى لمتغيرات ى العينتينلدكما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية . والمعلمين
  .التخصص األكاديميو

 .فلسفة التربية ، فلسفة التربية اإلسالمية،  المشرفون التربويون، المعلمون، محافظة المفرق :الكلمات المفتاحية
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  :ةــالمقدم
 المجتمع فلسفة من العامة وأهدافها ومبادئها التربية أسسها تستمد 

 والحياة الكون نحو التصور تمثل فالفلسفة التربية، فيه تعمل الذي
 المجتمع، لنظم المتكامل والتفسير ،للمعرفة العامة واإلنسان، والنظرة

 والسيما الفلسفة، تلك من عديدة جوانب تنفيذ طريقة فتمثل التربية أما
 متطلبات لمواجهة وإعداده تكوينه، حيث من باإلنسان يرتبط ما

ويؤكد )2( .المستمرة غيراتهتو المجتمع تطورات ومواكبة ،الحياة
على حتمية االقتران ومنطقيته بين الفلسفة والتربية  Dewey)(ديوي
إن التربية هي المختبر الذي تقاس فيه األفكار الفلسفية، وإن : بقوله

 ،أي نظرية فلسفية ال تؤدي إلى تحسين العمل التربوي تعد مصطنعة
 .وعليه تكون الفلسفة في أدق معانيها هي النظرية العامة للتربية

هو االتصال بالخبرة ،حاليا  ،إن الدور الذي تقوم به الفلسفة)12(
وتضع األسس والمسلمات  ،اإلنسانية لتحللها وتعيد االنسجام إليها

وإذا كانت التربية هي خبرة . التي يقوم عليها االتساق الخبري
إنسانية، والعملية التربوية هي نقل الخبرات اإلنسانية إلى الجيل 
الجديد، فإن فلسفة التربية هي تطبيق النظرة الفلسفية والطريقة 

إنها نظرة  الفلسفية في ميدان الخبرة اإلنسانية الذي نسميه التربية،
تربوية منبثقة من نظريات وأفكار فلسفية في إطار حضاري معين، 

ما عسى الفلسفة أن تكون سوى تطبيق  ) Broudy ( بروديويقول 
  ) 4( .الفلسفة العامة على التربية

إلى ما أطلق عليه شفلر ) فلسفة التربية(ويشير هذا االستخدام 
(scheffler)  البعد التاريخي في العالقة بين الفلسفة والتربية، حيث

كانت البدايات األولى للتأمل الفلسفي تدور حول اهتمامات ومسائل 
من  ،ونرى .تربوية وما محاورات سقراط الخالدة إال شاهد على ذلك

خالل هذا االستخدام بعدا فلسفيا في العالقة بين الفلسفة والتربية، 
ر باألسئلة والمشكالت ذات الطبيعة الفلسفية التي فميدان التربية يزخ

تتطلب تناوال فلسفيا، ومن ثم فقد جذبت انتباه الفالسفة وعنايتهم منذ 
سقراط وحتى يومنا هذا، لتكون التربية مجاال يدور حوله 

نظام  يإن تحديد فلسفة تربوية يعد ذا أهمية بالنسبة أل)12(.التفلسف
بالجدة واالبتكار واإلبداع  يلنظام التعليما ي، فلسفة تربوية تغذتعليمي

فلسفة تربوية ترشد سير المخططين . فى عالم يسابق العلم ومنجزاته
أعمالهم صيغة العمل  يوالعاملين فى حقل التربية والتعليم وتعط

الحكيم الهادف، وتربط جهودهم التربوية بالفلسفة العامة لبالدهم 
ى الحلول العاجلة المؤقتة فى وأوقاتهم، تجنبهم التخبط واللجوء إل

والبد لفلسفة التربية بعد أن تقوم ببلورة .معالجة المشكالت التعليمية
وأن تستمر في  ،الغايات واألهداف ثم المناهج واألساليب والوسائل

توجيه هذه األساليب والوسائل نحو تحقيق هذه الغايات واألهداف 
 )16(.البشرية بتدرج يتناسب مع قوانين الوجود ونمو الخبرات

فمن  ،وتساعدنا فلسفة التربية على الفهم واالستيعاب لنظام التعليم
المؤكد أن التحليل الفلسفي يؤدي إلى فهم وتعمق أكثر في المادة أو 
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الموضوع الخاضع للتحليل، وتؤكد الدراسات في هذا المجال أنه كلما 
ومبنى، وأن زادت معرفتنا باألصول الفلسفية زاد الفهم للنظام معنى 

االختالف الفكري في ميدان التربية هو صراع في الدرجة األولى 
يعتمد على األدلة النظرية قبل أن يعتمد على األدلة التجريبية، أي 
تمتد جذوره إلى عالم المعاني والنظريات فاختالف وجهات نظر 
المربين والمعلمين، وكل الذين يعملون في الحقل التربوي حول 

والفلسفة )19(.عليمية هو اختالف النظرة الفلسفية لكل منهماالقضايا الت
تكون األساس الذي في ضوئه يمكن تحديد  ،من جهة أخرى ،التربوية

أهداف التعليم العامة والخاصة، وتوضح مناهجه وتختار طرق 
ووسائل التدريس المستعملة في مدارسه ومعاهده وكلياته ومؤسساته، 

األساليب التي يراد إتباعها في إدارة وتحدد السياسة واالتجاهات و
هذه المدارس والمعاهد والكليات وتحل المشكالت التربوية، وترسم 

فالمخطط التربوي . الخطط التربوية بجميع أنواعها ومستوياتها
واإلداري التربوي ال يمكنهما القيام بما يتوقع منهما من عمليات 

تطوير مناهج وطرق التخطيط والتوجيه والتنسيق ومراجعة وتعديل و
وأساليب ووسائل التعليم المختلفة، بعمق وكفاءة وفاعلية، إال إذا 

أو إذا كان لهما إلمام واف بمثل هذه  ،كانت لهما فلسفة تربوية شاملة
والفلسفة التربوية تكون خير أساس للتقويم التربوي في معناه .الفلسفة
تعلم صالح، وهو فالتقويم التربوي يعتبر أمرا ضروريا لكل  ،الشامل

في مفهومه الحديث يتسع ليشمل كل عمل وكل نشاط تقوم به 
المدرسة والمؤسسات التعليمية بصورة عامة في سبيل تربية النشء 

ن من السهل على المربي أن يتوه في زحمة العمل إ)9(والمواطنين
ومطالبه المتعددة المتالحقة التي تتجاذبه في اتجاهات متعارضة، 

يفقد اتجاهه وينحرف وراء التفاصيل التي تمليها عليه  ومن السهل أن
وكثير ما تخفى عنه الصورة  العامة  ،هذه المطالب والواجبات

الشاملة التي يعمل في إطارها والهدف الذي يسعى إليه، وينقلب عمله 
إلى سلسلة من مجهودات متتابعة لكنها غير متصلة بل مفككة ال 

ومن شأن تحديد فلسفة  ) 6(ضاربا فيهارابط بينها إن لم يكن التناقض 
تربوية لنظامنا التعليمي أن يجعل لهذا النظام التعليمي طابعه 

 ديننا الحنيفالمتمشية مع مبادئ ، وشخصيته المتميزة ،الخاص
مع متطلبات العصر الذي و ،وقيم أمتنا العربية اإلسالمية ،وقيمته

 ، فيمن غير شك ،فالتحديد لفلسفتنا التربوية يساعد. نعيش فيه
على ربطه بالعوامل الروحية يساعد و، إعطاء تعليمنا عمقا فكريا

وبالسياسات التي  ،والثقافية واالجتماعية واالقتصادية في بالدنا
 فراغ، في توجد ال والتربية .رسمناها ألنفسنا في شتى مجاالت الحياة

 لدراستها، محورا وتجعله ،وتنمو فيه تولد مجتمع من لها بد ال بل
 وتنذر فيه، الحياة ظروف حول مناهجها وتدور أهدافها، منه وتأخذ

 عمل إلى عقيدته أو فلسفته ترجمة على وتعمل أهدافه، لتحقيق نفسها
  . )17(وبناء فعال

  :ةمشكلة الدراس

تشتق من الفلسفة االجتماعية فيها،  ةلما كانت فلسفة التربية في كل أم
 -ء منهاردن جزواأل -االجتماعية لألمة العربية  ولما كانت الفلسفة

سالم الرافد سالمي أو على األقل يشكل اإلإلتنبثق بال شك من الدين ا
الرئيس من روافدها، فإن الفلسفة التربوية األكثر توافقا مع روح 

هنا يظهر  ومن. األمة ووجدانها هي الفلسفة التربوية اإلسالمية
مون الفلسفة التربوية يتبنى المعل مدى يإلى أ: التساؤل التالي

مشكلة الدراسة في الكشف عن  مدى تبني  دوبذلك تتحد اإلسالمية؟
نظر المشرفين المعلمين لفلسفة التربية اإلسالمية من وجهة 

  ".والمعلمين 

  :هدف الدراسة وأسئلتها

مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية "هدفت الدراسة إلى التعرف على 
وذلك من خالل  ،"وجهة نظر المشرفين والمعلمين اإلسالمية من

  :اإلجابة عن األسئلة التالية

من وجهة نظر  ما مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية اإلسالمية -
  ؟المشرفين التربويين

=  α(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  هل هناك فروق -
في مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية اإلسالمية من وجهة  )0.05

سنوات ) ب(الجنس، ) أ: (تنظر المشرفين التربويين تعزى لمتغيرا
  التخصص األكاديمي ؟) د( ،المؤهل العلمي) ج(الخبرة، 

اإلسالمية من وجهة نظر  ما مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية -
  ؟المعلمين

          داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل هناك فروق ذات  -
)α  =0.05(  في مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية اإلسالمية من

) ب(الجنس، ) أ: (اتوجهة نظر المعلمين أنفسهم تعزى لمتغير
  ؟التخصص األكاديمي) د(المؤهل العلمي، ) ج(سنوات الخبرة، 

  أهمية الدراسة

  : تنبع أهمية الدراسة من

  .وجود فلسفة توجه وترشد العملية التربويةأهمية  .1

 . اإلسالمية األمة تواجهها التي التربوية األزمة .2

بشكل عام، وفلسفة  التربية بفلسفة المتعلقة الدراسات قلة .3
العربي  العالم في التربية اإلسالمية بشكل خاص،

 .اإلسالميو

 أنها تكشف للقائمين على العملية التربوية عن مدى وجود .4
 ربوية في أذهان المعلمينفلسفة ت
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  :مصطلحات الدراسة

  : تبنت هذه الدراسة المصطلحات التالية

ما تحققه اختيارات أفراد  الباحثان ويقصد بها: مدى التبني .1
العينة من درجة في ضوء نوع استجابته على فقرات 

 .االختبار الذي أعد لتحقيق أغراض الدراسة

مجموعة المبادئ والمعتقدات : فلسفة التربية اإلسالمية .2
والمفاهيم والفروض والمسلمات المستمدة من تعاليم 
اإلسالم أو المتفقة مع روحه، والتي حددت بشكل متكامل 

المرشد والموجه للجهد  بمنزلةمترابط متناسق، لتكون 
  .)19(التربوي والعملية التربوية بجميع جوانبها

  :حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على المعلمين والمشرفين في مديرية  .1
تربية البادية الشمالية الغربية، ومديرية تربية البادية 
الشمالية الشرقية في الفصل الدراسي الثاني من العام 

  .2011/2012الدراسي

لفلسفة التربية اإلسالمية من  تبني المعلمين  قياس مدى .2
 .الذي أعده الباحثان خالل االستبيان

يقدم هذا الجزء من الدراسة لمحة موجزة عن :الدراسات السابقة
تربوية لدى المعلمين، في بعض الدراسات التي تناولت الفلسفة ال

) 1992( )13(أجرى العمري.طالع عليهاستطاع الباحثان اال ماحدود 
دراسة هدفت إلى استكشاف الفلسفة التربوية للمعلم األردني، ودلت 
 نتائج الدراسة على أن نسبة المعلمين والمعلمات الذين يحملون فلسفة

%. 55,8وأن الذين ال يحملون فلسفة محددة  ،%44,2محددة بلغت 
يحملون الفلسفة  من لديهم فلسفة محددةوأن الغالبية العظمى م

دراسة أخرى هدفت إلى ) 1992( )14(وأجرى العمري .التقدمية
استكشاف الفلسفة التربوية لمديري المدارس الحكومية في األردن، 

لديهم فلسفة تربوية واضحة، % 57,2ودلت النتائج على أن 
فلسفة ليس لديهم % 42,8 وأنوغالبيتهم يحملون الفلسفة التقدمية 

 المياإلس العالم أن بدراسة بينت) 1995() 7(وقام السورطي ،محددة
 فلسفات وجود بسبب موحدة، مركزية تربوية فلسفة وجود إلى يفتقر

 تلك معظم أن تبين كما ،تنسيق الو بينها رابط ال كثيرة تربوية
 روح  غابت عنها ولذلك الغرب، عن مقتبسة التربوية الفلسفات
 بعيدة عام بشكل فهي. الغرب فلسفات أساس على وقامت اإلسالم،

 وقيمها ومشكالتها اوقضاياه وحاجاتها اإلسالمية المجتمعات عن
 العالم في التربوية الفلسفات معظم أن الدراسة أظهرت كما.

 إنشائية بطريقة ومكتوبة محدد، غير بشكل مصاغة اإلسالمي
 فهي والشمولية، التفصيل ويعوزها الوضوح فضفاضة، وينقصها

 أوضحت وقد كثيرة، أخرى جوانب وتهمل معينة بجوانب تهتم

اإلسالمي  العالم أقطار من كثير في التربية فلسفة أن ،أيضا ،الدراسة
 األخرى العريضة القطاعات تحرم التي القلة قبل من تعد زالت ما
 بشكل ظلت اإلسالمي العالم في التربية فلسفات وأن المشاركة، من
 لطبيعة تستجب ولم ، والتكنولوجيا بالعلم تتأثر ولم ثابتة و جامدة عام
دراسة هدفت إلى ) 1998( )1(وأجرى أبو الشيخ. العصر هذا

ودور تدريب المعلمين  ،استقصاء المبادئ الفلسفية للتربية في األردن
وتكونت عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات الذين تم  .في تحقيقها

تدريبهم أثناء الخدمة، وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية 
معلما ومعلمة، واستخدم الباحث  384عدد أفراد العينة المنتظمة وبلغ 

الذي تمثل في تحليل محتوى المواد  ،المنهج الوصفي التحليلي
معتمدة لمبادئ الفلسفية اللواختبار مدى تمثل المعلمين ، التدريبية

وأظهرت النتائج أن هناك تدنيا في . رسميا للتربية في األردن
مستوى تمثل المعلمين المبادئ الفلسفية للتربية في األردن، وأظهرت 
النتائج كذلك أن مستوى تمثل المعلمين للمبادئ الفلسفية للتربية في 
األردن لم يتأثر بمتغيرات المؤهل العلمي والخبرات التدريبية 

، لتدريبي الذي خضعوا لهالبرنامج اوالمباحث التي يدرسونها، ونوع 
الكشف عن الفلسفة التربوية ) 1999( )8(ستهدفت دراسة الشويحاتاو

السائدة لدى معلمي المرحلة الثانوية في األردن، وتكونت عينة 
معلما ومعلمة، وقامت الباحثة باعداد استبانه  529الدراسة من 

سؤاال موضوعيا من نوع االختبار من متعدد شملت  17تضمنت 
 ،واإلسالمية ،والواقعية ،حقول فلسفية تربوية هي المثالية خمسة

: والبراجماتية والوجودية، وقد عالج االختبار سبعة قضايا تربوية 
مفهوم التربية  والمنهج الدراسي، والمعلم ، والمتعلم، وطرق 

% 44,4وقد أظهرت النتائج أن . التدريس، والتقييم وضبط السلوك
% 55,6نحو الفلسفة البراجماتية، وان من عينة الدراسة يتجهون 

وأجرى  والوجودية لى الفلسفات اإلسالمية والواقعيةيتوزعون ع
دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى وعي ) 2004( )15(قزاقزة

طلبة كليات التربية والمعلمين خريجي هذه الكليات في األردن 
ءت النتائج بالفلسفات التربوية العامة وفلسفة التربية في األردن؟ وجا

 ،والواقعية ثالثا ،والوجودية ثانيا ،البراجماتية أوال: على النحو التالي
أما نتائج البند المتعلق بمقياس مستوى الوعي . والمثالية رابعا

المرتبة  احتل الديني البعد أن إلى دنية فأشارتبالفلسفة التربوية األر
 والوطني الثالثة ،األولى والبعد القومي احتل المرتبة الثانية

واإلنساني السادسة  ،والشخصي الخامسة ،واالقتصادي الرابعة
 مبادئ تحديد) 2004( )11(دراسة العطار واستهدفت والعلمي السابعة

 آيات بعض جمع خالل من ،النبوية الكريم والسنة القرآن في تعليمية
 بعض وآراء ذلك على الدالة النبوية يثحادواأل الكريم القرآن

كل عليها اشتمل التي والجوانب.التربية رجال وبعض المفسرين،
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 تطبيق في المعلم ودور منها مبدأ كل وأهمية المبادئ هذه من مبدأ
 في المتأمل التحليلي المنهج العملية، واعتمدت الدراسة في مبدأ كل

 ةدواالستفا  عليهما اإلطالع خالل من النبوية والسنة ، الكريم القرآن
 الدراسة حدود تراقتص كما، والتربويين المفسرين بعض آراء من

 المفسرين بعض وأقوال ، المطهرة والسنة ، الكريم القرآن على
 القرآن أن منها محددة نتائج إلى البحث توصل والتربويين، وقد

 تسهم التي التعلمية التعليمية بالمبادئ غنيان النبوية والسنة ، الكريم
 تتكامل المبادئ هذه وأن ، التعليم عملية تيسير في مباشرة بصورة
 مبدأ كل وأن. النبوية والسنة ، الكريم القرآن في بعضها مع وتتفاعل

 بينهما الفصل يمكن وال ، األخرى المبادئ مع يتداخل قد منها
إلى البحث في ) Carr,2004( )20(كار وأجرى. ودقيقة كاملة بصورة

بعض اإلدعاءات التي ظهرت في المملكة المتحدة، والتي تجادل في 
عدم وجود تأثير للفلسفة على التعليم، وبأن ذلك يعد ابرازا ألحد 
االضطرابات الفكرية ذات الجذور المتأصلة في الفهم المعاصر 
للفلسفة والتعليم، وقام باجراء تحليل تاريخي لكيفية ارتباط الفلسفة 
بالتعليم وكيفية ارتباط التعلم بالفلسفة، ودلت النتائج على وجود عالقة 

ن الفلسفة التي يتبناها المعلم تؤثر إارتباطية بين الفلسفة والتعليم، إذ 
بشكل أو بآخر في منهجه في التدريس وفي اعتقادات وأفكار 

 )Hirst, Carr,2005( )23(واستهدفت دراسة هيرست وكار.الطلبة
الكشف عن وجهات النظر حول الفلسفة العملية  تدراسة هدف

والفلسفة النظرية في التعلم، وأشارت النتائج إلى وجود تناقض بين 
القبول والرفض بين التربويين في ماهية الفلسفة العملية، إذ يرى 

في حين يراها  ،أنها فلسفة مشوشة وغير مترابطة التربويون بعض
وأن دور  ،را للعملية التربويةأنها تجعل الطالب محو هم اآلخربعض

المعلم يجب أن يكون ناصحا ومرشدا، وأنها تعمل على تحقيق نمو 
وتحترم ميول الطالب وحاجاته في  ،وعقليا ،الطالب جسديا وعاطفيا

بدراسة ) 2007( )18(وقام المطيري.إعادة بناء خبراته التربوية 
استهدفت الكشف عن الفلسفة التربوية السائدة في الكويت، وعما إذا 
كانت هناك عالقة بين متغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة 

مديرا ) 114(بوجود فلسفة واضحة، وتكونت عينة الدراسة من 
ومديرة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار من متعدد وتكون من 

وخمسة خيارات لكل فقرة، تمثل مواقف الفلسفات  ةقرعشرين ف
من عينة % 93الخمس من بعض القضايا التربوية، ودلت النتائج أن 

كانوا يتبنون % 7الدراسة كانوا بال فلسفة واضحة، في حين أن 
كما . الفلسفة اإلسالمية، وال أحد يتبنى فلسفة أخرى بشكل واضح

ت داللة تعزى لمتغيرات أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذا
 Üstüner,2008)( )25(استونر وفي تركيا أجرى.الدراسة المستقلة
لى مقارنة فلسفة التربية السائدة لدى المدراء إدراسة هدفت 

بتدائية التركية، وتكونت عينة الدراسة من إلوالمعلمين في المدارس ا
معلما في محافظة مالطية، وكانت األداة ) 312(مديرا و ) 53(

فقره، موزعة على خمسة مجاالت ) 55(عبارة عن استبيان ضم 
يمثل كل مجال فلسفة تربوية،وأظهرت النتائج أن الفلسفة التي 

هي التواترية أوال والوجودية أخيرا،  يرونوالمد ونيعتمدها المعلم
كما أظهرت أن المعلمين يميلون أكثر من المدراء إلى تبني وجهات 

الجوهرية والواقعية، ولم تظهر فروق بين بالتواترية و ةظر لها صلن
المعلمين تعزى للجنس أو سنوات الخدمة، نوع المؤسسة التي تخرج 
 فيها المعلم، بينما وجدت فروق تعزى للموضوع الذي يدرسه

أما بالنسبة للمدراء فوجدت فروق تعزى ). نساني، مهنيإعلمي، (
 )2010() 3(الدليميوهدفت دراسة ، لمتغير سنوات الخدمة فقط

التعرف على مستوى تطلعات أعضاء هيئة التدريس نحو الممارسات 
التدريسية المنبثقة من فلسفة التربية اإلسالمية والمثالية والواقعية 
والبرجماتية، وتكون مجتمع البحث من أعضاء هيئة التدريس 

وكان من  رالتربويين في كليات التربية واآلداب في جامعة االنبا
ن الممارسات التدريسية المنبثقة من فلسفة التربية أنتائج البحث 

اإلسالمية القت قبوال عاليا من قبل أعضاء هيئة التدريس تلتها 
الممارسات التدريسية لفلسفة التربية البراجماتية وبعدها الممارسات 

وأخيرا جاءت الممارسات التدريسية  ،التدريسية للفلسفة المثالية
دراسة نظرية ) 2010( )10(وأجرى عسكر ، لفلسفة التربية الواقعية

, لى رؤية فلسفية واضحة المعالم للمعلم العراقيإاستهدفت التوصل 
حيث تمثلت مشكلة البحث في أن المعلم العراقي يعاني من فقدان 

زالت التربية في العراق تتميز ما وضوح الفلسفة التربوية، حيث 
وأهدافها بسبب الصراع بين باالرتباك في تحديد فلسفتها وسياستها 

المدارس الفكرية المختلفة، كما أن المناهج التربوية التي تقدمها 
معاهد إعداد المعلمين و كليات التربية المعنية بإعداد معلمي المستقبل 
في مجال فلسفة التربية لم تساعد المعلم العراقي على بلورة فكر 

لوطني والقومي، أما فلسفي تربوي يكون إطارا لعمله على المستوى ا
فقد تناول المعلم في منظور الفلسفات التربوية : الفصل الثاني

فتناول الفلسفة : الوضعية وتكون من ستة مباحث، أما الفصل الثالث 
سالمي وتضمن أربعة مباحث بوية للمعلم في التراث العربي اإلالتر

فصل تناول الباحث فيها أبرز المعلمين والمربين المسلمين، أما ال
 فقد اشتمل على الفلسفة التربوية المقترحة للمعلم العراقي: الرابع

وتضمن مبحثين، وقدمت الدراسة بعض التوصيات ) رؤية مستقبلية(
دراسة وهي  (jamhur,2010) )22(رجمهووأجرى ، والمقترحات
فلسفة تربوية قويمة  ىثبات أن السنة النبوية تحتوي علمحاولة إل

اإلصالح الشامل للفرد والمجتمع، والتقدم المستمر لكل أمة  ىتؤدي إل
السنة النبوية تحدد أهداف التربية  حيث بينت أن .تهتدي بهدية



 =>?@A?Bت ا@EراGHث و اKLMNH ء@PرQHا =NRS– TUV WابTHا GNRYHول  -ا[د اG]H2014ا 

59 

وغايتها وتشمل مجاالتها المتعددة وتضع المبادىء والمقومات التي 
 تعتمد عليها، وتشير إلى أساليبها وطرائقها المناسبة وتهدف الدراسة

ع المربين لالعتماد على السنة في القيام بمهمتهم إلى دف  - أيضا  -
دراسة ) Gioti, 2010( ) 21(جيوتيوفي اليونان أجرى ، الجليلة

هدفت إلى بيان الفلسفة التربوية التي توجه تعليم الكبار، وتكونت 
 نأمن مستشارين المدارس، وبينت النتائج ) 179(عينة الدراسة من 

معظمهم يفضلون الفلسفة التقدمية أوال ثم السلوكية، الراديكالية، 
انسانية كما بينت عدم وجود فروق تعزى إلالليبرالية وأخيرا ا

 Hameed( )22(حميد اهللا  وفي الباكستان أجرى، لمتغيرات الدراسة

Ullah & et al ,2011 (تحديد االحتياجات  إلى دراسة تهدف

التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي الباكستاني، 
عضو هيئة تدريس من أكثر من ) 830(وتكونت عينة الدراسة من 

جامعة حكومية وخاصة في باكستان، وكانت أداة الدراسة ) 100(
 )ليكرت (فقرة مصمم حسب مقياس) 41(هي االستبان والمكون من 

ا تم استخدام األسئلة المفتوحة، وبينت نتائج الدراسة أن الخماسي، كم
سالمية، ثم اإلفلسفة التربية : أولى االحتياجات التدريبة للمدرسين هي

فلسفة التربية، علم النفس التربوي، تقنيات البحث، االتجاهات 
  الخ...المهنية

 :الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة

تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بتركيزها على الفلسفة 
التربوية اإلسالمية بشكل خاص، وتختلف زمانيا بأنها األحدث 

خيرة التي شهدتها الساحة العربية والفكر اآلوجاءت عقب التغيرات 

العربي، حيث كان الخيار اإلسالمي هو الخيار األكثر قبوال لدى 
بعد ثورة الفضائيات اإلسالمية وظهور عدد  اإلنسان العربي، وكذلك

يطرحون الفكر اإلسالمي بثوب  ،كبير من الدعاة عبر هذه الفضائيات
حيث وجه ذه الدراسة من حيث مجتمعها معاصر، وتختلف ه
المعلمين أنفسهم وعينة المشرفيين التربويين  :االستبيان إلى عينتين

  .وهذا يزيد نتائج الدراسة مصداقية

  منهجية الدراسة :اإلجراءاتالطريقة و
استخدمت الدراسة الميدانية المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة على 
تساؤالت الدراسة وتحليل نتائجها ومناقشتها، وذلك لمناسبته لمثل هذا 

  .النوع من الدراسات

  :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمشرفين التربويين في 

) 50(تربية البادية الشمالية الشرقية والغربية والبالغ عددهممديريتي 
  .معلما ومعلمة) 417(مشرفا ومشرفة، و

  :عينتا الدراسة

تمثالن مجتمع الدراسة  عينتينلتحقيق هدف الدراسة تم اختيار 
  .بالطريقة العشوائية الطبقية، وفيما يلي توضيح لطبيعة كل عينة

مشرفا ) 41(المشرفين من تكونت عينة : عينة المشرفين - 1
توزيع عينة الدراسة حسب ) 1(ويبين جدول  ،ومشرفة

  .متغيرات الدراسة المستقلة

  )1(جدول 

  تبعاً لمتغيراتهم الشخصية) المشرفون(توزيع أفراد عينة الدراسة  
 النسبة المئوية التكرار الفئة  المتغير

  الجنس
 63.4 26 ذكر
 36.6 15 أنثى

 سنوات الخبرة

1-3 6 14.6 
4-6 15 36.6 
7-9 10 24.4 

 24.4 10 فأكثر 10

  المؤهل العلمي

 34.1 14 بكالوريوس
 51.2 21 ماجستير
 14.6 6 دكتوراه

  التخصص األكاديمي
 75.6 31 نسانيإ

 24.4 10 علمي
 100.0 41  المجموع

 
) 108(تكونت عينة المعلمين من :  عينة المعلمين - 2   

  ،معلما ومعلمة
توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات ) 2(و يبين جدول 
                                     .الدراسة المستقلة



=>S_EBب<= اT`Hا =aANaH b>YN]YHا cdMe ىGS cg b>YN]YHوا b>یKبT`Hا b>gTUYHا Ti? =jوج bS =>PTUHب<= و اTlHا =>H@YUHدی= ا@MHا 

60 

  
  )2(جدول 

  تبعاً لمتغيراتهم الشخصية) المعلمون(توزيع أفراد عينة الدراسة         
  النسبة المئوية التكرار  الفئة  المتغير

  الجنس
 36.1 39 ذكر
 63.9 69 أنثى

 سنوات الخبرة

1-3 34 31.5 
4-6 29 26.9 
7-9 15 13.9 

 27.8 30 فأكثر 10

  المؤهل العلمي
 72  78 بكالوريوس فما دون

 21 23 ماجستير
 6 7 دكتوراه

  التخصص األكاديمي
 60 65  نسانيإ

 40 43 علمي
 100.0 108  المجموع

  

  :أداة الدراسة
المعلمين  عتمد في هذه الدراسة على بناء أداة تقيس مدى تبنيا

فين والمعلمين لفلسفة التربية اإلسالمية من وجهة نظر المشر
بعد االطالع على ) االستبانة(أداة الدراسة صممت أنفسهم، حيث 

األدب النظري، والبحوث، والدراسات ذات العالقة بموضوع فلسفة 
، وتم االستفادة بشكل خاص من دراسة التربية اإلسالمية

داة متغيرات الدراسة المطلوبة ددت األ، كما ح)1999الشويحات،(
فقرة، توزعت على سبع ) 17(في الدراسة وقد اشتملت األداة على 

المتعلم، والمعلم، والمنهج الدراسي، ومفهوم التربية، : قضايا هي
  .ضبط السلوكوالتقويم، وطرق التدريس، و

: الخماسي كما يلي) ليكرت(وقد تم تصميم االستبانة وفق مقياس 
) 4(درجات، بدرجة كبيرة ولها ) 5(كبيرة جدا ولها بدرجة 

) 2(درجات، بدرجة قليلة ولها ) 3(درجات، بدرجة متوسطة ولها 
  .درجة، بدرجة قليلة جدا ولها درجة واحدة

مد في هذه الدراسة على ترتيب عتُاوألغراض تحليل البيانات 
  :المتوسطات الحسابية للفقرات كالتالي

  تمثل درجة عالية ) فأعلى  3.67( المتوسطات  
  تمثل درجة متوسطة )  3.66 – 2.34( المتوسطات  
  تمثل درجة متدنية ) فما دون  2.33(المتوسطات  

  :صدق أداة الدراسة

داة الدراسة عن طريق عرضها على مجموعة أتم التحقق من صدق 
البلقاء من المتخصصين، ومن ذوي الخبرة من أساتذة جامعة 

. محكمين) 8(التطبيقية، والمشرفين والمعلمين في وزارة التربية 
وطلب من المحكمين إبداء رأيهم في فقرات االستبانة البالغ 

مدى وضوح الفقرات، والصياغة : من حيث. فقرة) 17(عددها
اللغوية، وانتماءها للموضوع، وإبداء أية مالحظة تتعلق باستبعاد 

فقرات أخرى، وفي ضوء االقتراحات  بعض الفقرات، أو إضافة
واإلرشادات التي أبديت تم إجراء التعديالت الالزمة من حذف 

  .وإضافة وإعادة صياغة
  :ثبات أداة الدراسة

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم تطبيق األداة على عينة استطالعية 
معلما ومن خارج عينة ) 30(من مجتمع الدراسة مكونة من 

تم حساب معامل الثبات حسب معادلة كرونباخ الفا الدراسة، حيث 
)Cronbach Alpha ( بطريقة االتساق الداخلي، ووجد أن معامل

مقبوال  يعدوهذا المعامل ) 0.89( الثبات لألداة ككل يساوي 
  .ألغراض الدراسة من وجهة النظر اإلحصائية

  :إجراءات الدراسة
  :تمت الدراسة وفق اإلجراءات التالية

استعراض الدراسات السابقة في مجال التربية  .1
وقياس الوعي والمعرفة  ،والتنشئة السياسية
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السياسية، لإلفادة منها في تصميم البحث وإعداد 
 .أداته و تفسير نتائجه

 .تطوير أداة الدراسة .2
 .تطبيق األداة على عينة الدراسة .3
تحليل نتائج الدراسة ومعالجتها إحصائيا باألساليب  .4

 .المناسبة
تفسير نتائج الدراسة وتقديم بعض التوصيات  .5

  .والمقترحات

  :المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام التحليالت اإلحصائية المناسبة 

} SPSS{بعد إدخال البيانات في جهاز الحاسوب، لتحليلها باستخدام 
  :حيث تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية ،ومعالجتها إحصائيا

 ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية .1
والنسب المئوية لإلجابة عن السؤال األول  ،والتكرارات

 .والثالث
 One Wayوتحليل التباين األحاديt-test  ) ت(اختبار .2

ANOVAلإلجابة عن السؤال الثاني والرابع ، .  

  نتائج الدراسة
ما مدى تبني المعلمين  لفلسفة التربية  :الدراسة األول سؤال

  اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين التربويين؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تم إيجاد المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة في إجابات المشرفين، 

  :وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي
  

  
  

  )3(جدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة الموافقة لفقرات الدراسة

 نسبة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  الفقرة الرقم

 91.2 0.67 4.56 .جوهر عملية التربية هو تحقيق العبودية هللا تعالى وحده المعلم أن ينظر 1
 89.3 0.71 4.46 .الهدف العام للتربية عند المعلم هو إعداد اإلنسان الصالح 2
 88.5 0.75 4.43 .ينظر المعلم إلى المتعلم على أنه أفضل المخلوقات على األرض 3
التربوية أهمية عند المعلم هو تنمية قدرة الطالب على إيجاد التوازن بين النمو من أكثر األغراض  4

 .الروحي والنمو الجسدي
4.41 0.67  88.3 

من أهم أدوار المعلم التي يؤمن بها هي توجيه تفكير الطلبة نحو تحقيق عبادة اهللا في مختلف  5
 .المواقف

4.39 0.63 87.8 

 87.8 0.628 4.39 .وجهة نظر المعلم هي معرفته باألمور الدينية والدنيويةمن أهم الكفايات التربوية من  6
 87.3 0.77 4.37 يز بين الخير والشريينظر المعلم إلى المتعلم على أنه قادر على استخدام فكره للتم 7
وحدانية اهللا يتعامل المعلم مع المادة الدراسية على أنها وسيلة المتعلم لتحقيق توظيف العقل إلدراك  8

 .وإعجازه في الخلق
4.34 0.62 86.8 

 86.3  0.61 4.32 .ينظر المعلم لمجموعة التالميذ على أنهم يتمتعون بنوازع فطرية يجب أن توجه نحو الخير 9

 86.3 0.69 4.32 .يرغب المعلم أن يتكون المنهج من قوانين اهللا تعالى في الكون والحياة واإلنسان 10
 85.9  0.64 4.29 .المعلم السلوكية من وجهة نظره االلتزام بالسلوك اإليماني الملتزم من أهم صفات 11
يفترض المعلم أن إمكانية تطوير المنهج التربوي تسير بافتراض أنه مشروط باتفاق الجديد مع  12

 .العقيدة الدينية
4.29 0.64 85.9 

المعلم أن المحصلة النهائية للعملية التربوية تتمثل في توجه المتعلم نحو التقييد بمعطيات  يرى 13
 .اإليمان باهللا وحده

4.27 0.63 85.4 

 84.9 0.77 4.24 .يرغب المعلم ببناء المنهج التربوي في ضوء األسس العقائدية الدينية 14
اللجوء للعقاب البدني بعد استنفاذ كافة الوسائل تستند عملية تعديل سلوك المتعلم إلى إمكانية  15

 .األخرى
4.24 0.70 84.9 

 82.9 0.62 4.15 .من أفضل طرق التقييم التربوي من وجهة نظر المعلم االمتحانات المدرسية 16
 82.9 0.73 4.15 .من أفضل طرق التدريس عند المعلم القدوة وضرب المثال 17
 86.6  0.67 4.33 المعدل الكلي 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )  3( رقم يبين الجدول 
المعيارية لفقرات الدراسة مرتبة ترتيبا تنازليا تبعا لمتوسطاتها 
الحسابية، حيث نالحظ أن جميع المتوسطات الحسابية كانت 

، حيث حصلت الفقرة )4.56- 4.15(مرتفعة، وقد تراوحت ما بين 
 تعالى المعلم أن جوهر عملية التربية هو تحقيق العبودية هللا ينظر" 

من " ، والفقرة )4.56(على أعالها بمتوسط حسابي بلغ " وحده 
على أدناها " أفضل طرق التدريس عند المعلم القدوة وضرب المثال 

وهو ) 4.33(، وبلغ المعدل الكلي )4.15(بمتوسط حسابي بلغت 
  .متوسط حسابي مرتفع

تبني المعلمين لفلسفة  مدى هل يختلف:  سؤال الدراسة الثاني
باختالف  لتربية اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين التربويينا

الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي، التخصص "المتغيرات المستقلة 
 "األكاديمي

تبني المعلمين لفلسفة التربية  مدى هل يختلف) : أ(السؤال الثاني 
باختالف متغير  اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين التربويين

للعينات ) ت (ن هذاالسؤال، تم استخدام اختبار لإلجابة عالجنس؟
   :المستقلة والجدول التالي يوضح ذلك
  

  

  )4(جدول 
  لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي األول من السؤال الثاني ،للعينات المستقلة) ت(نتائج اختبار 

  
  
  
  
  

 

الداللة اإلحصائية  نالحظ أن قيمة )  4( رقم  من خالل الجدول
مما يدل على ، )α  =0.05( الداللة اإلحصائية من مستوى  كبرأ

 .مدى تقديرات المشرفينعدم وجود تأثير لمتغير الجنس على 

تبني المعلمين لفلسفة التربية  مدى هل يختلف): ب(السؤال الثاني 
باختالف متغير  اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين التربويين

  الخبرة؟
 لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات

 :والجدول التالي يوضح ذلك ،المعيارية تبعا لمتغير الخبرة 
  )5(جدول

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

1-3  6 4.34 0.377 

4-6 15 4.17 0.657 

7-9 10 4.44 0.332 

 0.274 4.46 10 فأكثر 10

 0.477 4.33 41 المجموع

افات المعيارية تبعا لمتغي الخبالمتوسطات الجسابية واالنحر

نالحظ وجود فروقات ظاهرية لدرجة  )  5( رقم من خالل الجدول 
تبني المشرفين أفراد عينة الدراسة للفلسفة التربوية اإلسالمية تبعاً 
لمتغير الخبرة، ولمعرفة فيما إذا كانت تلك الفروقات ذات داللة 

، تم استخدام اختبار تحليل )α  =0.05( إحصائية عند مستوى داللة
  :لكالتباين األحادي، والجدول التالي يبين ذ

 
 

  )6(جدول 
  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاني من السؤال الثاني 

 حصائيةإلا الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.410 0.986 0.224 3 0.673 بين المجموعات

االنحراف   الحسابيالمتوسط  العدد  الجنس
  المعياري

  الداللة
  حصائيةإلا

  )ت ( قيمة  درجة الحرية

  ذكر
  أنثى

26  
15  

4.38  
4.24  

0.35  
0.64  

0.379  39  0.890  
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 0.228 37 8.418 داخل المجموعات

  40 9.091 المجموع

  
الداللة  نالحظ أن قيمةنالحظ أن  )  6( رقم من خالل الجدول 

مما  ، )α  =0.05( الداللة اإلحصائية من مستوى  كبراإلحصائية أ
 .يدل على عدم وجود تأثير لمتغير الخبرة على تقديرات المشرفين

تبني المعلمين لفلسفة التربية  مدى هل يختلف): ج(السؤال الثاني 
باختالف متغير  اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين التربويين

  المؤهل العلمي؟
المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد

  :والجدول التالي يوضح ذلك ،المعيارية تبعا لمتغير المؤهل العلمي
  

  )7(جدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.27 4.28 14 بكالوريوس فما دون
 0.62  4.32 21 ماجستير
 0.25 4.44 6 دكتوراه

 0.47 4.33 41 المجموع

 
نالحظ وجود فروقات ظاهرية لدرجة  )  7( رقم من خالل الجدول 

تبني المشرفين أفراد عينة الدراسة للفلسفة التربوية اإلسالمية تبعاً 
 لمتغير المؤهل العلمي، 

ولمعرفة فيما إذا كانت تلك الفروقات ذات داللة إحصائية عند 
تم استخدام اختبار تحليل التباين ، )α  =0.05( مستوى داللة

  :األحادي، والجدول التالي يبين ذلك
 
 

  )8(جدول 
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث من السؤال الثاني 

 حصائيةإلا الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.798 0.227 0.054 2 0.108 بين المجموعات

 0.236 38 8.983 داخل المجموعات

  40 9.091 المجموع

الداللة اإلحصائية  نالحظ أن قيمة )  8( رقم من خالل الجدول 
يدل على ، مما ، )α  =0.05( الداللة اإلحصائية من مستوى  كبرأ

 .عدم وجود تأثير لمتغير المؤهل العلمي على تقديرات المشرفين

تبني المعلمين لفلسفة التربية  مدى هل يختلف) : د( السؤال الثاني
باختالف متغير  اإلسالمية من وجهة نظر المشرفين التربويين

  التخصص األكاديمي؟
المستقلة للعينات ) ت(لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار

  :والجدول التالي يوضح ذلك
 

  )9(جدول 

  للعينات المستقلة لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الرابع من السؤال الثاني )  ت(  نتائج اختبار

التخصص 
  األكاديمي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة
  حصائيةإلا

درجة 
  الحرية

  )ت(قيمة 
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 نالحظ أن قيمةنالحظ أن قيمة  )  9( رقم من خالل الجدول 
                الداللة اإلحصائية من مستوى  كبرالداللة اإلحصائية أ

)α  =0.05( ، مما يدل على عدم وجود تأثير لمتغير التخصص
  .كاديمي على مدى تبني المعلمين للفلسفة التربوية اإلسالميةألا

التربية  ما مدى تبني المعلمين لفلسفة: سؤال الدراسة الثالث
 اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين ؟

تم إيجاد المتوسطات الحسابية : لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث
واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة على إجابات المعلمين، 

  :وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي
  
  

 
  )10(جدول 

  الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة الموافقة لفقرات الدراسةالمتوسطات 
 نسبة الموافقة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

من أهم أدوار المعلم توجيه تفكير الطلبة نحو تحقيق عبادة اهللا في مختلف  1
 .المواقف

4.65 0.54 93.0 

 92.8 0.59 4.64 .اهللا تعالى في الكون والحياة واإلنسانينبغي أن يتكون المنهج من قوانين  2
 92.0 0.67 4.60 .من أهم صفات المعلم السلوكية أنه مثل أعلى لاللتزام بالسلوك اإليماني الملتزم 3
 92.0 0.55 4.60 .ينبغي بناء المنهج التربوي في ضوء األسس العقائدية الدينية 4
 91.7 0.55 4.58 .قدرته على معرفة األمور الدينية والدنيويةمن أهم كفايات المعلم التربوية  5
 91.0  0.73 4.55 .الهدف العام للتربية هو إعداد اإلنسان الصالح 6
 90.9  0.81 4.55 .جوهر عملية التربية هو تحقيق العبودية هللا تعالى وحده 7
التقييد بمعطيات المحصلة النهائية للعملية التربوية تتمثل في توجه المتعلم نحو  8

 .اإليمان باهللا وحده
4.44 0.63 88.7 

كمعلم أتعامل مع المادة الدراسية على أنها وسيلة المتعلم لتحقيق توظيف العقل  9
 .إلدراك وحدانية اهللا وإعجازه في الخلق

4.38 0.72 87.6 

 87.1 0.73 4.36 .من أفضل طرق التدريس القدوة وضرب المثال 10
التالميذ على أنهم يتمتعون بنوازع فطرية يجب أن توجههم نحو  أنظر لمجموعة 11

 .الخير
4.29 0.71 85.7 

من أكثر األغراض التربوية أهمية تنمية قدرة الطالب على إيجاد التوازن بين  12
 .النمو الروحي والنمو الجسدي

4.29 0.70 85.7 

باتفاق الجديد مع إمكانية تطوير المنهج التربوي تسير بافتراض أنه مشروط  13
 .العقيدة الدينية

4.20 0.82 83.9 

 81.9 1.06 4.10 .أنظر للمتعلم على أنه أفضل المخلوقات على األرض 14
 81.9 0.91 4.09 أنظر إلى المتعلم على أنه قادر على استخدام فكره للتميز بين الخير والشر 15
 69.1 1.32 3.45عملية تعديل سلوك المتعلم تستند إلى إمكانية اللجوء للعقاب البدني بعد استنفاذ  16

  علمي
  إنساني

10  
31  

4.49  
4.27  

0.36  
0.50  

0.216  39  1.256  
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 .كافة الوسائل األخرى
 67.5 1.27 3.38 .من أفضل طرق التقييم التربوي االمتحانات المدرسية 17
 86.0 0.78 4.30 المعدل الكلي 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )  10( رقم يبين الجدول 
المعيارية لفقرات الدراسة مرتبة ترتيبا تنازليا تبعا لمتوسطاتها 
الحسابية، حيث نالحظ أن جميع المتوسطات الحسابية كانت 

، حيث حصلت الفقرة )4.65- 3.38(بين  وقد تراوحت ما ،مرتفعة
من أهم أدوار المعلم توجيه تفكير الطلبة نحو تحقيق عبادة اهللا في " 

، )4.65(على أعالها بمتوسط حسابي بلغ " مختلف المواقف 
" من أفضل طرق التقييم التربوي االمتحانات المدرسية " والفقرة 

دل الكلي وبلغ المع) 3.38(على أدناها بمتوسط حسابي بلغت 
  .وهو متوسط حسابي مرتفع) 4.30(

مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية  هل يختلف: سؤال الدراسة الرابع
اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم باختالف المتغيرات 

التخصص والمؤهل العلمي، والخبرة، والجنس، "المستقلة 
 ".األكاديمي

المعلمين للفلسفة التربوية  مدى تبني هل يختلف): أ(السؤال الرابع 
  اإلسالمية باختالف متغير الجنس؟

للعينات  )  ت( تم استخدام اختبار : لإلجابة عن هذا السؤال
  :المستقلة والجدول التالي يوضح ذلك

 
  )11(جدول 

  .الرابعللعينات المستقلة لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي األول من السؤال  ) ت( نتائج اختبار 
  
  
  
  
  
  

اإلحصائية الداللة  نالحظ أن قيمة )  11( رقم من خالل الجدول 
مما يدل على  ، )α  =0.05( الداللة اإلحصائية من مستوى  كبرأ

عدم وجود تأثير لمتغير الجنس على مدى تبني المعلمين للفلسفة 
  .التربوية اإلسالمية

مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية  هل يختلف): ب(السؤال الرابع 
  متغير الخبرة؟اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم باختالف 

لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاني من السؤال الثاني، تم 
إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير 

  :الخبرة والجدول التالي يوضح ذلك
  )12(جدول 

  ير الخبرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعاً لمتغ 

 االنحراف المعياري الحسابي المتوسط العدد الخبرة

1-3 34 4.27 0.32 
4-6 29 4.30 0.39 
7-9 15 4.25 0.35 

 0.36 4.35 30 فأكثر 10
  0.35 4.30 108 المجموع

نالحظ وجود فروقات ظاهرية  )  12( رقم من خالل الجدول 
لدرجة تبني المعلمين أفراد عينة الدراسة للفلسفة التربوية اإلسالمية 
تبعاً لمتغير الخبرة، ولمعرفة فيما إذا كانت تلك الفروقات ذات داللة 

، تم استخدام اختبار تحليل )α  =0.05(إحصائية عند مستوى داللة
  :كالتباين األحادي، والجدول التالي يبين ذل

  

  

المتوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة
  حصائيةإلا

درجة 
  الحرية

  )ت (قيمة

  ذكر
  أنثى

39  
69  

4.23  
4.34  

0.34  
0.35  

0.146  106  -1.464  
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  )13(جدول 

  تحليل التباين األحادي لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاني من السؤال الرابع نتائج اختبار 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة 

 الحرية

  الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 حصائيةإلا

 0.804 0.329 0.043 3 0.128 بين المجموعات

 0.129 104 13.46 داخل المجموعات

  107 13.59 المجموع

 
الداللة اإلحصائية  نالحظ أن قيمة )  13( رقم من خالل الجدول 

، مما يدل على )α  =0.05( الداللة اإلحصائية من مستوى  كبرأ
عدم وجود تأثير لمتغير الخبرة على مدى تبني المعلمين للفلسفة 

 .اإلسالميةالتربوية 

مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية  هل يختلف): ج(السؤال الرابع 
اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم باختالف متغير المؤهل 

  العلمي؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث من السؤال الثاني، تم 
إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعا لمتغير 

  :العلمي والجدول التالي يوضح ذلكالمؤهل 
  )14(جدول 

 المؤهل العلميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعاً لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي
 0.37 4.28 78  فما دون بكالوريوس

 0.28 4.35 23 ماجستير

 0.32 4.28 7 دكتوراه

 0.35 4.30 108 المجموع

نالحظ وجود فروقات ظاهرية  )  14( رقم من خالل الجدول 
لدرجة تبني المعلمين أفراد عينة الدراسة للفلسفة التربوية اإلسالمية 
تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ولمعرفة فيما إذا كانت تلك الفروقات 

استخدام ، تم )α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
  .اختبار تحليل التباين األحادي، والجدول التالي يبين ذلك

 

 

  )15(جدول

  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثالث من السؤال الرابع
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  )ف (قيمة
 الداللة

 0.697 0.363 0.047 2 0.093 بين المجموعات
 0.129 105 13.499 داخل المجموعات

   107 13.592 المجموع
الداللة اإلحصائية  نالحظ أن قيمة )  15( رقم من خالل الجدول 

على مما يدل ، )α  =0.05( الداللة اإلحصائية من مستوى  كبرأ
مين عدم وجود تأثير لمتغير المؤهل العلمي على مدى تبني المعل

  .للفلسفة التربوية اإلسالمية

مدى تبني المعلمين لفلسفة التربية   هل يختلف): د(السؤال الرابع 
اإلسالمية من وجهة نظر المعلمين أنفسهم باختالف متغير 

  التخصص األكاديمي؟
اختبار ت للعينات المستقلة لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام 

  :والجدول التالي يوضح ذلك
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  )16(جدول 

  نتائج اختبار ت للعينات المستقلة لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الرابع من السؤال الثاني
  
  
  
  
  

الداللة اإلحصائية  نالحظ أن قيمة )  16( رقم من خالل الجدول 
مما يدل على ، )α  =0.05( الداللة اإلحصائية من مستوى  كبرأ

عدم وجود تأثير لمتغير التخصص األكاديمي على مدى تبني 
  .المعلمين للفلسفة التربوية اإلسالمية

  مناقشة النتائج
على درجة تبني مرتفعة لفلسفة  )10،3(دلت النتائج في الجدولين 

التربية اإلسالمية من قبل المعلمين، وذلك بحسب رأي كل من 
، إذ بلغت نسب تقديرات كل من المعلمين المشرفين والمعلمين 

  .على التوالي) %86,6(و%) 86(والمشرفين التربويين 
  

التربية في المملكة  وقد يكون مرد هذه النتيجة إلى أن فلسفة
   :وتتمثل في ،مجموعة من األسس الفكريةتستند إلى 

 .تعالى اإليمان باهللا. 1
 .لألمة العربية اإليمان بالمثل العليا. 2
اإلسالم نظام فكري سلوكي يحترم اإلنسان ويعلي من مكانة . 3

 .والعمل والخلقويحض على العلم  العقل
اإلسالم نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادئ الصالحة التي . 4
 .كل ضمير الفرد والجماعةتش
  .عالقة عضوية بين اإلسالم والعروبة العالقة. 5

تستمد منه وتظهر هذه األسس أن اإلسالم هو المعين األول الذي 
وإذا أخذنا بالحسبان أن   -  على األقل نظريا -  التربية فلسفتها

المعلمين يعملون ضمن هذه الفلسفة، وأيضا تم تربية الغالبية 
  .العظمى منهم وفق هذه الفلسفة

التربية  من فلسفة المملكة كما تنبثق األهداف العامة للتربية في
وأمته،  تكوين المواطن المؤمن بربه المنتمي لوطنه: وتتمثل في

النامي في مختلف جوانب  اإلنسانية،المتحلي بالفضائل والكماالت 
بحيث  الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية

 :في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على يصبح الطالب
واالتصال مع   عن الذات،ر التعبي في استخدام اللغة العربية. أ

 .اآلخرين بيسر وسهولة

 المتعلقة بالبيئة والمفاهيم والعالقاتاالستيعاب الواعي للحقائق . ب
 محليا وعالميا والثقافية واالجتماعية والجغرافية والسكانية الطبيعية

 .بفاعلية في الحياة العامة واستخدامها
استيعاب عناصر التراث، واستخالص العبرة لفهم الحاضر   .ج

  .وتطويره
 فيه من قيموالتمثل الواعي لما  اإلسالم عقيدة وشريعة استيعاب. د

  .واتجاهات
إلى الصحوة اإلسالمية في  ين،كما تعزى هذه النتيجة في نظر الباحث

العالم العربي بشكل عام، وال أدل على ذلك من نتيجة الثورات 
هو العربية في زمن الربيع العربي، حيث كان الخيار اإلسالمي 

سة وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع درا الخيار األول لغالبية األفراد
والتي أشارت إلى أن البعد الديني احتل المرتبة ) 2004قزاقزة،(

أبعاد الفلسفة التربوية األولى عند قياس مستوى وعي المعلمين ب
          وتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات، األردنية

) 2007، والمطيري،1998بو الشيخ،أ، و1992،) 2+1(العمري (
ود فلسفة تربوية محددة لدى المعلمين والتي أشارت إلى عدم وج
) 2004قزاقزة،(و) 1999الشويحات،(واختلفت عن نتيجة دراسة 

أن الفلسفة البراجماتية تحتل المرتبة األولى في  إلى أشارتا ينواللت
والتي  (Üstüner, 2008)ودراسة استونر  .خيارات أفراد الدراسة

ي الفلسفة التواترية دلت على أن الفلسفة األولى عند عينة الدراسة ه
التي بينت أن معظم  (Gioti, 2010) جيوتي  ودراسة) الدوامية(

ورفاقه  حميد اهللا ودراسة .عينة الدراسة تعتمد الفلسفة التقدمية
Hameed Ullah & et al,2011) ( والتي بينت أن أولى

  .االحتياجات التدريبية لعينة الدراسة هي فلسفة التربية اإلسالمية
وكذلك  ،والعينة ،مرد هذا االختالف إلى اختالف الزمان وقد يكون

حيث لم تتضمن استبانة هذه الدراسة  ،نوع األداة المستخدمة
خيارات تمثل فلسفات أخرى، ولكنها اقتصرت على وجهة نظر 
الفلسفة االسالمية، كما أن هذه الدراسة قاست مستوى التبنى نظريا 

ك فجوة بين لدائما يكون هناولم تقس التطبيق العملي، و ،أو ذهنيا
  .النظرية والتطبيق

 نتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــداولكمـــا أظهـــرت ال
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )16،15،13،11،9،8،6،4(

المتوسط   العدد  التخصص األكاديمي
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة
  حصائيةإلا

درجة 
  الحرية

  )ت(قيمة 

  نسانيإ
  علمي

65  
43  

4.32  
4.27  

0.35  
0.35  

0.477  106  0.713  
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الجنس، سنوات الخبرة،المؤهـل  (تعزى لمتغيرات الدراسة المستقلة
لدى العينتين، وتعزى هذه النتيجـة   ) العلمي، التخصص األكاديمي

إلى وحدة الظروف والمناخ العام لجميع أفراد العينتين، فهم يعملون 
بمؤسسة واحده تحكمها الفلسفة ذاتهـا والتعليمـات والتوجيهـات،    

بـرامج  ( وكذلك تتشابه برامج إعداد المعلمين من الناحية التربوية 
ق هـذه النتيجـة مـع    وتتف ،)ت التربية في الجامعات األردنيةكليا

 ,Gioti).و) 2007المطيـري، (و) 1998ابـو الشـيخ،  (دراسات 
2010)  

  :التوصيات والمقترحات
  :فإنها توصي بما يلي ،في ضوء النتائج التي وصلت إليها الدراسة

إجراء المزيد من الدراسات والمؤتمرات التي  .1
تستهدف بناء فلسفة تربوية إسالمية عربية 

العصر والتغيرات شاملة ومستوعبة لروح 
 .المستجدة

تخصيص مساق خاص بالفلسفة التربوية  .2
 .عداد المعلمينإاإلسالمية في برامج 

إجراء مزيد من الدراسات حول الموضوع في  .3
 .مناطق مختلفة من المملكة

جراء دراسات تبحث في التطبيق العملي إ .4
لمبادئ الفلسفة التربوية اإلسالمية في مدارسنا 

  .المختلفة

  المراجع
المبادئ الفلسفية للتربية في  "، أبو الشيخ، مصطفى حسين ]1[

رسالة دكتوراه ، "األردن ودور تدريب المعلمين في تحقيقها
 .1998 الجامعة اللبنانية، ،غير منشورة

غزالة، هيفاء، وخيري،  جرادات، عزت، وأبو ]2[
المكتبة التربوية  ،" مدخل إلى التربية "، عبداللطيف
  . 1983، المعاصرة

تطلعات أعضاء هيئة التدريس "   ،طارق عبدالدليمي،  ]3[
" الممارسات التدريسية المستنبطة من فلسفات التربيةنحو 

 ،444- 363، 2، جلة جامعة األنبار للعلوم األنسانيةم، 
2010. 

المدخل الى التربية  " ،شدان، عبداهللا، و الجعنيني، نعيمالر ]4[
 .2002 ،، دار الشروق"والتعليم

السياسات التعليمية في دول الخليج   "، محمد جواد, رضا ]5[
  .1998 ،منتدى الفكر العربي،  "العربية

الفلسفة والتربية محاولة لتحديد ميدان  "، سمعان، صادق ]6[
  .1962، ، دار النهضة العربية"فلسفة التربية

فلسفة التربية والتعليم في العالم  "، السورطي، يزيد ]7[
، 37، المجلة التربوية، " المشكالت والحلول: االسالمي

10، 1-27، 1995. 
الفلسفة التربوية السائدة لدى معلمي  "، صفاء، الشويحات  ]8[

ماجستير غير ، رسالة "المرحلة الثانوية في األردن
 .1999 منشورة، الجامعة األردنية،

، ة"فلسفة التربية اإلسالمي "، الشيباني، عمر التومي ]9[
 .1985 ،المنشأة العامة للنشر

 ،"نحو فلسفة تربوية للمعلم العراقي" ،عالء صاحب ،عسكر ]10[
-352 ،1، 5، نسانيةإلا للدراسات كركوكمجلة جامعة 

382،2010.  
 القرآن ضوء في للمدرسين تعليمية مبادئ "، العطار، نايف ]11[

 سلسلة( اإلسالمية الجامعة مجلة، "النبوية والسنة الكريم
 .2004، 466-425 ،2، 12 ،)اإلنسانية الدراسات

فلسفة  "، هاني عبد الستار علي، سعيد اسماعيل و فرح، ]12[
، ، دار الفكر العربي"سالميإالتربية رؤية تحليلية ومنظور 

2009. 
مؤتة ، "الفلسفة التربوية للمعلم األردني ".العمري، خالد ]13[

  .1992، 39-13 ،3، 7 ،للبحوث والدراسات
الفلسفة التربوية لمديري المدارس  "، العمري، خالد ]14[

سلسلة العلوم  :أبحاث اليرموك، "الحكومية في األردن
  .1992،  105-79 ،8،2 ، اإلنسانية واالجتماعية

مستوى وعي طلبة كليات التربية  "، قزاقزة، محمد يونس ]15[
والمعلمين خريجي هذه الكليات في األردن بالفلسفات 
التربوية العامة وفلسفة التربية في األردن، وعالقة ذلك 

رسالة ، "دراسة مقارنة: باتجاهاتهم نحو مهنة التعليم
  .2004 ،امعة عمان العربيةج ،دكتوراه غير منشورة

فلسفة التربية اإلسالمية دراسة  " ،الكيالني، ماجد عرسان ]16[
دار الفتح للدراسات  ،"مقارنة بالفلسفات التربوية المعاصرة

  .2009ر، والنش
، ، دار الشروق" أصول التربية  "،إبراهيم ،مطاوع ]17[

1982. 
التربوية السائدة لدى مديري الفلسفة  "، مزيد المطيري، ]18[

ستير غير ماجسالة   ،"الكويتدولة في الثانوية المدارس 
 .2007عمان، ،جامعة عمان العربية منشورة،

 .2001، دار وائل ،"فلسفات التربية  "، ناصر، إبراهيم ]19[
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Abstract: It has been observed that the scholars who studied Al-Manfalooty mix between Al-Maziny 

and Al-Aqqad's opinions in their analyses of Al-manfalooty’s style between 1921-1925. It has also 

been observed that critics diverse among themselves in avaluating Al-Aqqad.  Some see that Al- 

Manfalouti was fair, and some considered him arbitrary.  This research attempts to deal with Al- 

Manfalouti’s life, his environmental conditions the factors that affected his personally, and his literary 

style. This paper also discusses criticized of Al-Manfalouti's style indicating his distinctive opinions. 

It also attempt to deal with Al-Aqqad’s criticism of the same author indicative his distinctive opinions 

too.  Acomparative’ analysis is to be conducted between both of according to supported by different 

sholars opinions.  Finally’ the paper has come up with a number of conclusions based on the analyses. 

 

Keywords: Manfalouti, literary. Aqqad. Mazni. Criticitism. 
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  )دراسة نقدية( العقاد والمازني :"  وطي األدبي بين نقديأسلوب المنفل
  

 الدكتور توفيق يوسف أبو الرب

  
  األردن/ جامعة اربد األهلية- كلية اآلداب - وآدابها  العربيةقسم اللغة 

  
ين عام يالحظ أن دارسي المنفلوطي يخلطون بين آراء المازني وآراء العقاد في نقديهما ألسلوب هذا األديب ما ب :ملخصال

من  نه كان منصفًا عادالً، ومنهم، كذلك يالحظ أن بعضهم يضطربون في تقويم نقد العقاد خاصة، فمنهم من يرى أ1925و1921
مما دعا إلى قيام هذا البحث للوقوف على الحقيقة الموضوعية، ولذا فقد بدأ البحث بتقديم صورة عن  يرى أنه كان قاسيا متعسفاً
بيئته ومعرفة المؤثرات في شخصيته وأدبه وأسلوبه، ثم انتقل إلى نقد المازني ألسلوبه، مبينًا أبرز آرائه  حياة المنفلوطي، وظروف

سا فيه، ثم انتقل إلى العقاد ونقده لهذا األسلوب موضحا أبرز آرائه فيه أيضا، ثم قام بالموازنة الدقيقة بين النقدين، مناقشًا ومستأن
  .خلص في النهاية إلى أهم النتائج العلمية الموضوعية المستخلصة من خالل البحث واالستقصاءبآراء الدارسين اآلخرين، ثم 

  ، العقاد، المازني، النقد األدبيالمنفلوطي: الكلمات المفتاحية
  
   مقـدمـةال

يالحظ الباحث المعني بدراسة األسلوب األدبي، أنه ما بين 
ت حركة ، على وجه التحديد، قد دار1925وسنة  1920سنة 

نقدية الفتة حول األسلوب األدبي، ومحاولة فقهه ودراسة 
أدبنا طبيعتة، على نحو لم يحدث من قبُل أو من بعد، في 

وال ريب أن ثمة عدة أسباب، قد العربي، على امتداد تاريخه 
وأدت إلى ظهور هذه الحركة النقدية الالفتة، , تضافرت معا

ا أن أسلوب المحسنات أما أهم األسباب فيأتي في مقدمته
)  1(البديعية قد أخذ يتهاوى في العقد األول من القرن العشرين

وقد ) 2(بعد أن سيطر على األسلوب األدبي حوالي تسعة قرون
حدث هذا نتيجة لتغيرات جديدة طارئة في أواخر القرن التاسع 
عشر كان من أهمها ظهور المطبعة وانتشارها، مما ساعد 

صحاب األساليب الجميلة المرسلة، قبل على طباعة كتب أل
مثل رسائل عبد الحميد الكاتب، وكتب ) 3(سيطرة أسلوب البديع

ابن المقفع، والجاحظ، ومنها أيضا ظهور الصحافة، فهي 
تحتاج إلى الكتابة السريعة، إذ ال وقت للكاتب فيها إلضاعته 
في الزخرفة البديعية، ومنها أيضا ظهور مفكرين مستنيرين 

نهاية ذلك القرن دعوا إلى تحرر األسلوب الكتابي من  في
وقد )  4(قيود البديع، من أمثال الشيخ محمد عبده وأديب إسحق

أثّرت هذه العوامل في بعض ناشئة األدباء الموهوبين، 

وشجعتهم على عدم التقيد بقيود األسلوب البديعي، فكان أن 
هم يمتلك أطلقوا أنفسهم على سجيتها في الكتابة، وإذا بعض

أسلوبا أدبياً خاصا جميالً، يعجب القراء ويحقق له شهرة 
عريضة، من أمثال مصطفى لطفي المنفلوطي في مصر، 

  . )5(وجبران خليل جبران في المهجر
وهذا بدوره يشير إلى حقيقة مهمة حول أسلوب المحسنات 
البديعية وهي أن هذا األسلوب قد حجب خالل قرون سيطرته 

يب حرة جميلة متمايزة، ولم يفلت من قيوده، إال ظهور أسال
من أمثال أبي حيان : نفر قليل جدا من كبار األدباء والمفكرين

ألن هذا األسلوب خالل سيطرته  )6(التوحيدي ثم ابن خلدون
كان يفرض على األدباء أسلوبا واحدا يقوم على السجع في 

ات البديعية نهايات الجمل، وعلى توشيح هذه الجمل بالمحسن
مثل الجناس والطباق والتورية ، لذا فإنه حين أخذ يتهاوى 
ويتهافت في العقدين األول والثاني من القرن العشرين، ونفر 
منه ناشئة الكتّاب في الغالب، شعر بعضهم بالحيرة، وراح 
الواحد منهم يتساءل عن الطريق الصحيحة المتالك أسلوبه 

توجه بهذا التساؤل إلى  المرسل الخاص به، حتى إن بعضهم
أشهر أديب في تلك الحقبة ، وهو مصطفى لطفي المنفلوطي، 
الذي تميز بأسلوبه الخاص الذي نال أكبر استحسان من 
القراء، إلى درجة أن عباس محمود العقاد، قد سمى هذه 
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فما كان من المنفلوطي إال ) 7("الحقبة المنفلوطية" الحقبة األدبية 
ن خالل مقالة شهيرة على نحو ما سوف أن استجاب لهم م

  .)8(نرى
أما النقاد فقد شعروا بحاجة ناشئة الكّتاب إلى دراسات حول  

طبيعة األسلوب األدبي الحق، فأخذ بعضهم ينشر هذه 
الدراسات، أو يعرض بالنقد ألساليب بعض الناثرين 

أن ) 1925-1920(المشهورين ، وقد اتفق في هذه الحقبة 
نقاد المؤهلين المتنوعي الثقافة، وقد كونوا ما برز عدد من ال

يشبه المدارس النقدية واألدبية المتأثرة بالثقافات الغربية، 
فضالً عن الثقافة العربية، وكان أبرزها ثالث مدارس نقدية 

، )9(مدرسة المهجر، وقد تزعمها ميخائيل نعيمة: هي
ومدرسة  )10(والمدرسة التكاملية، وقد ترأسها طه حسين
وإبراهيم  )11(الديوان، وقد تزعمها عباس محمود العقاد

المازني وعبد الرحمن شكري، وكان النقد فيها يتسم بالعنف 
والقسوة ، وخير مثال على هذا ما نجده في كتاب الديوان من 
نقد ألسلوب المنفلوطي وأدبه وهو موضوع هذا البحث، وقد 

من القراء حفزنا على اختياره عدة أسباب، وهي، أن كثيرا 
واألدباء قد عدوا هذا النقد العنيف ألسلوب المنفلوطي في 

يمثل رأي العقاد والمازني معا في أسلوب هذا " الديوان" كتاب 
األديب، الذي كان يسحر أكثر القراء واألدباء في هذه الحقبة، 
وذلك ألن الكتاب من تأليفهما معا، لكن الباحث المتعمق حين 

ي وحده ونقد العقاد وحده يجد االختالف  يتأمل  نقد المازن
واسعا في نقد أسلوب هذا األديب، بل يالحظ أن كال الناقدين 

هذا من . الصديقين قد كانا على طرفي نقيض في هذا النقد
جهة وأما من جهة ثانية فيالحظ الباحث أن الدارسين اآلخرين 
ألسلوب المنفلوطي قد اختلفوا في مستوى نقد المازني 

عته، فبعضهم قد رأى أن هذا النقد كان موضوعيا مثل وطبي
بل إن بعض الدارسين قد تأثر طريقة  )12(الدكتورة نعمات فؤاد

على  )13(مارون عبود : هذا النقد ومضى في أثره من أمثال 
حين نجد بعض الدارسين الذين ألفوا كتبا عن المنفلوطي 

أدبه قد كان يجمعون على أن نقد المازني ألسلوب المنفلوطي و
غير نزيه، أو غير بريء من الغرض الشخصي ولذلك نددوا 
بهذا النقد، ورأوا أنه قد تدنى إلى درك اإلسفاف والقدح 

  ).14(والتجريح الشخصي

كذلك األمر في نقد العقاد ألسلوب المنفلوطي، فقد اختلف  
الدارسون حول مستواه وطبيعته أيضا، فبعضهم رأى أن 

، على حين رأى )15(دالً في هذا النقد وعادالً فيهالعقاد كان معت
بعض أنصار المنفلوطي أن العقاد كان قاسيا موجعا في نقده، 
وأنه لم ينصف المنفلوطي حين زعم أنه كان محدود الثقافة أو 
سطحيا في معالجة الموضوعات ، أو أنه لم يكن صاحب 

  .)16(رسالة، وغير مصور متعمق آلالم النفس اإلنسانية
وبعد فإذا كان االختالف بين العقاد والمازني في نقد أسلوب  

المنفلوطي يصل إلى حد التناقض، مع أنهما زميالن وقد شكّال 
  .في هذه الحقبة ثنائيا نقديا معا

وإذا كان الخالف بين أنصارهما وأنصار المنفلوطي يبدو 
واسعا، قد يصل إلى حد التناقض أيضا، وإذن فهذا الخالف 
النقدي أو هذا النقد كله، في حاجة إلى بحث موضوعي محايد، 
ودراسة متعمقة شاملة بريئة من الهوى تقول في النهاية كلمة 

  .الحق واإلنصاف في هذا الخالف بين الطرفين
  ظهور المنفلوطي واستحسان أسلوبه

ولد األديب مصطفى لطفي المنفلوطي في منفلوط بمحافظة 
ربية شريفة، كانت تتوارث نقابة ، ألسرة ع1876أسيوط سنة 

األشراف، وأما أمه فقد كانت من أصل تركي، وقد حرص 
والده على تعليمه في كُتّاب القرية، ثم أرسله إلى األزهر 
فدرس هناك عشر سنوات اللغة العربية والبالغة وعلوم الدين 
اإلسالمي واألدب، وكان من أشهر أساتذته في األزهر سيد 

الرائد األكبر لحركة التنوير  محمد عبده والشيخالمرصفي، 
والنهضة الفكرية في مصر أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل 
القرن العشرين، وكان المنفلوطي شديد اإلعجاب والتأثر 
بأستاذه الشيخ محمد عبده، الذي قربه منه في حياته ووجهه 
ودعمه، ولذا فقد ظل المنفلوطي عميق االحترام له، وفيا 

وكان لتوجيهه له في أسلوب الكتابة   )17(لصا بعد مماتهومخ
خاصة أثر بالغ، إذ كان الشيخ محمد عبده يدعو إلى تحرر 
الكتابة من قيود البديع التي كانت مسيطرة على أسلوب األدباء 
والكتّاب، وقد كان هو نفسه يحاول التحرر منها، وذلك حين 

بعض الدارسينوقد الحظ  )18(تولى تحرير صحيفة الوقائع 
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أن أسلوب اإلمام الشيخ فيها قد الن وسهل إذ لم يكن لديه  
  .) 19(وقت للتأنق ألنه يخاطب الجماهير

في المنفلوطي من  محمد عبدهوقد ظهر أثر توجيه الشيخ  
خالل أسلوبه الخاص ، حين أخذ يجرب نفسه في الكتابة، ذلك 

يخطر له، أنه أطلق نفسه على سجيتها، مصورا ما يشعر به و
وإذا أسلوبه يبدو مرسالً متحررا من قيود أسلوب البديع 

أسلوب " أحمد حسن الزيات ذو : المسيطر، وإذا هو كما يقول
  .)20(طلي ، وبيان عذب، وسياق مطرد، ولفظ مختار 

وقد اتفق أكثر الدارسين على أن تحرر المنفلوطي من أسلوب  
الكتابة آنذاك، قد المحسنات البديعية الذي كان يسيطر على 

وجه ضربة عملية قوية لهذا األسلوب المتكلّف، ودعم حجج 
الرواد الداعين إلى التحرر منه، فاستقالل المنفلوطي بأسلوبه 

قفزة جديدة " الخاص، كان في رأي بعض الدارسين بمثابة 
لظهور النثر العربي المصفّى المتحرر من قيود الصنعة 

د نفسه قد اعترف بأن ما فعله بل إن العقا )21("والضعف
  .)22(" خطوة مباركة" المنفلوطي من خالل أسلوبه كان 

على أن تحرر المنفلوطي من أسلوب المحسنات البديعية لم 
يكن كافيا وحده لتوجيه ضربة عملية قوية لهذا األسلوب، ذلك 
أن بعض الكتّاب واألدباء حاولوا معه التحرر من قيود هذا 

لكن الذي ساعده هو خاصة على توجيه ضربة و )23(األسلوب 
عملية قوية لهذا األسلوب أنه كان يملك أسلوباً جميالً متميزاً 
سحر القراء وأكثر األدباء على السواء ذلك أن المنفلوطي حين 
طلع على القراء بأسلوبه الجديد، بدا لهم كما يقول حنا 

  :فاخوري تتسلسل عباراته
غير اضطراب وال قلق وال  تسلسل الماء الصافي، في"

غموض، وفي دقة أدائية تعبيرية عجيبة، تحرص على 
  .)"24(..الجرس الموسيقي والتوازن في أقسام الكالم

أن المنفلوطي حين أطلقَ   ويرى الدكتور عباس بيومي عجالن
نفسه على سجيتها في الكتابة ظهر للقراء واألدباء  معا أنه 

تكلف فيه، فقد راح يعبر عن موهوب األسلوب، ال ي" كاتب 
ذاته بال تعسف أو قسر تعبيرا تلقائيا، فيه الكثير من الرشاقة 
 والسمت واألناقة والوسامة ، والتآلف، والبعد عن النبو

ولم يقتصر اإلعجاب بأسلوب المنفلوطي على . ) 25(والتكلف 
القراء بل تعداهم إلى ناشئة الكتّاب، ممن أصبحوا كبار 

أيضاً بجمال أساليبهم،  ، من الجيل التالي له، وتميزوااألدباء
 )طه حسين وأحمد حسن الزيات، ومحمود زناتي(:من أمثال

يقول الزيات مصورا أثر أسلوب المنفلوطي، حين كانوا 
يقرأون مقالة جديدة من مقاالته، وهم طالب، ومعهم بعض 

طه مرهف أذنيه ، : الزمالء اآلخرين ، على هذا النحو
مود مسبل عينية ، وفالن مأخوذ بروعة األسلوب، فال ومح

ينبس وكلهم يودون لو يعقدون أسبابهم بهذا المنفلوطي الذي 
ولهذا الحظ بعض . )26(اصطّفاه اهللا لرسالة هذا األدب البكر 

الدارسين أن المنفلوطي قد أثر أسلوبه بأساليب عدد من كبار 
د حسن الزيات، طه حسين وأحم: األدباء والنقاد، من أمثال 

يمكن القول إن  وهكذا )27(ومحمود تيمور، ومحمد مندور
شهرة المنفلوطي قد قامت في الغالب على جمال أسلوبه ، ال 
على إبداع أدبه، بدليل أن بعض المثقفين كانوا يترجمون له 
من روائع األدب الفرنسي واإلنجليزي، ألنه كان ال يجيد لغة 

سلوبه الممتاز، وكان ود صياغتها بأأجنبية، ثم يقدمونها له،ليعا
محمد فؤاد كمال ومحمد عثمان المترجمين أشهر هؤالء 

  .)28(جالل، وفرح أنطون
ومن أشهر القصص التي ترجمها هؤالء ثم أعاد المنفلوطي 

لبرناردين  "بول وفرجينيى" صياغتها بأسلوبه الجميل قصة 
 يرالتي صور بها شكسب" سحر البيان" سان بيير، ومقطوعة 

قيصر، وقد بلغ من شهرة أسلوبه البليغ أن طالب  مقتل يوليس
المدارس كانوا يعدونه المثال األجدر بالمحاكاة، إذ كان 

اقرأ المنفلوطي : المدرّس ينصح التلميذ في اإلنشاء فيقول له
بل إن ناشئة الكتّاب في تلك الحقبة .  )29(واكتب على منواله

الب، أو يسألونه النصح في كانوا يتأثرون  أسلوبه في الغ
مجال األسلوب األدبي عن الطريق التي ينبغي أن يسلكها كّل 
منهم، كي يمتلك أسلوبه الخاص به ، فكان أن استجاب لهم، 
وقدم لهم النصح واإلرشاد في مقالة شهيرة، على نحو ما 

  . سوف نرى
  نصائح  المنفلوطي في األسلوب

األدباء قد أولى ناشئة  يالحظ في أدبنا القديم أن بعض كبار
الكتّاب شيًئا من عنايته، ولم يتردد في توجيه نصائحه 

وأول من فعل هذا عبد الحميد الكاتب، رائد  , ووصاياه لهم
الكتابة العربية في رسالته المشهورة إلى الكتّاب، فقد دعاهم 
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: إلى امتالك األدوات الضرورية األولية للكاتب المؤهل مثل
ومعرفة العربية والحساب وأيام العرب، وإجادة  الثقافة الدينية

وأما الجاحظ فقد كانت نصائحه أعمق، إذ . ) 30(اإلمالء والخط
حاول أن يرشد الناشئة من األدباء في مجال الشعر والحكاية 
والخطابة إلى ماذا ينبغي أن يفعلوا كي يتحققوا من امتالك 

  .)31(الموهبة في الفن الذي يكتبون فيه
نفلوطي فقد كان من الرواد المحدثين الذين اهتموا أما الم 

ولم تكن  "األسلوب األدبي"بتوجيه ناشئة األدباء في مجال 
عبد الحميد هذا التوجيه تطوعا منه، كما فعل محاوله 

 والجاحظ، وإنما جاءت نتيجة إلحاح بعض ناشئة الكتّاب
المعجبين بأسلوبه عليه، لذا حرص في بداية حديثه على 

  : غ هذا التوجيه بقولهتسوي
يسألني كثير من الناس، كشأنهم في سؤال الكتّاب كيف أكتب " 

رسائلي، كأنما يريدون أن يعرفوا الطريق التي أسلكها إليها 
بعد ذلك إلى اإلجابة عن سؤالهم  ثم يبادر )32("فيسلكوها معي

األدبي فيدعوهم أول ما يدعوهم إلى عدم التقليد في أساليبهم 
مهما أعجب الواحد منهم بأسلوب أدبي ألي كاتب،  األدبية،

حتى إنه يدعوهم إلى عدم تقليد أسلوبه إن أعجبهم ، ذلك أنه 
يحبذ لهم أالّ يقلدوا أسلوبه أو أسلوب غيره فلنتأمل هنا قوله 

كأنما يريدون أن يعرفوا الطريق التي : " مجيبا عن سؤالهم
فإني ال أالّ يفعلوا اسلكها في الكتابة فيسلكوها معي، وخير لهم 

" أن يكونوا "  الشادين في األدب" أحب لهم وال ألحد من 
في الكتابة بطريقتي أو بطريقة أحد من الكتّاب " مقيدين 

"  :األولى قوله: ولعلنا الحظنا في ما قال كلمتين  )33(غيري
وهي تعني ناشئة الكتب وطالب األدب، " الشادين في األدب
فهي توحي فيما توحي بإشارته " مقيدين"  :والكلمة الثانية قوله

من طرف خفي إلى قيود أسلوب البديع وما  فعلته من فعل 
سلبي في األدب واألدباء عبر القرون، فالتقليد هو تقييد، 
والتقييد هو حبس للحرية التي ينبغي أن يتمتع بها األديب حين 

  .يكتب ، حتى يستقل ويتميز عن غيره من األدباء
لمنفلوطي بعد ذلك إلى الحديث عن أسلوبه الخاص، ثم ينتقل ا 

وكيف تمكّن من االستقالل به وامتالكه، فيتوجه إلى هؤالء  
السائلين عنه بتواضع جم، فيخبرهم أنه ما أستطاع أن يمتلك 
أسلوبه األدبي الخاص، وأن يستقل ويتميز به إالّ بفضل ثالثة 

  .أمور ساعدته وانتفع بها

من تقليد أي أسلوب أدبي آخر مثل  فهو حذره أما أولها 
أسلوب المحسنات البديعية الذي كان مسيطرا على أقالم معظم 
الكتّاب في نشأته يقول المنفلوطي مخاطبا ناشئة الكتاب 

ليعلموا، إن كانوا يعتقدون لي شيئاً من " وطالب األدب 
أني ما استطعت أن  ،)أي أسلوب الكتابة(الفضل، في هذا األمر

هم تلك الرسائل بهذا األسلوب الذي يزعمون لي الفضل أكتب ل
التمثل " قيود" من " أتفلت" استطعت أن فيه، إال ألنني 

  .  )34(واالحتذاء
الذي ساعد المنفلوطي في امتالك أسلوبه  وأما األمر الثاني   

فهو انطالق نفسه المرهفة مع الطبيعة  الخاص حسب رأيه
تلفة، وهو يلفتنا إلى هذا والهيام بعناصرها ومظاهرها المخ

 به، كلما رأيته في تكنت امرأ أحب الجمال وافتتن: " بقوله 
صورة اإلنسان أو مطلع البدر أو مغرب الشمس أو هجعة 

 .   )35(الليل

وهنا يدهشنا المنفلوطي في دقة تصويره لما يعجبه في الطبيعة 
من مظاهر، وإسهابه في الحديث عنها، حتى إن هذا التصوير 

لى عمق حسه ته مما يدل عاإلسهاب يستغرق أكثر مقال أو
وهنا نالحظ أن ما يعجب المنفلوطي في الطبيعة ) الرومانسي(

قسما يتعلق بحاسة البصر وهو يشمل المناظر : ينقسم قسمين
قمم الجبال، وسفوح التالل أو " الجميلة في الطبيعة مثل 

  ".شواطئ األنهار أو أمواج البحار
المنفلوطي لهذه المناظر الطبيعية وتأملها وال شك أن عشق 

بعقله وحسه المرهف، قد كان له تأثيره في نفسه الرقيقة 
المفطورة على حب الجمال كما يقول، كذلك له تأثيره في 
نشاطه الذهني أثناء الكتابة ، ذلك أن العلم الحديث قد أثبت من 
خالل التجارب العلمية ، كما يقول البروفسور سمير زكي 

الم األعصاب في جامعة لندن، أن نظر اإلنسان إلى اللوحات ع
الجميلة ، سواء أكان المنظر حيا في الطبيعة أم صورة 
مرسومة، يحدث نشاطًا قويا في جزء من الدماغ المتصل 

  .)36(بالمتعة الفنية
وأما القسم الثاني الذي كان المنفلوطي يعشقه في الطبيعة فهو  

أن المنفلوطي يفيض في وصف  يتصل بحاسة السمع، ذلك
ميله إلى ما يصدر عن الطبيعة ومخلوقاتها من أصوات 

)نغمة الغناء ، ورنة الحداء، أو مجتمع األطيار( جميلة، مثل
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وهو يصور لنا تأثير هذه األصوات الجميلة في نفسه وفكره  
  :بقوله

كنت أسمع خرير المياه فسمعت مناجاتها وحفيف األوراق  
  .                                                 ا وتغريد األطيار فعرفت لغتهاففهمت نغماته

وال شك أن هيام المنفلوطي بالطبيعة على اختالف مناظرها 
وأصواتها قد كان ينعش ذهنه، ويقوي عاطفته، ويرهف 
إحساسه، ويطلق مشاعره وخياله فتبدى أثر هذا كله في 

كما يقول لنا، إذ جعله يحب األدب أسلوبه وأدبه، وساعده حقًا 
  .حبا جما، ليمأل ما بين جوانحه

 "القراءة "الذي ساعده في أسلوبه وأدبه فهو وأما األمر الثالث 
إذ يخبرنا أنه كان يميل إلى العزلة والتأمل، فحين كان يعود 
من جولته المعتادة في ربوع الطبيعة الجميلة كان يعمد إلى 

اول كتابا تروق له قراءته، فينسى نفسه إغالق باب بيته، ويتن
لم تكن ساعة من " والعالم من حوله، يقول مصورا هذا 

الساعات أحب إلي وال آثر عندي، من ساعة أخلو فيها 
 ل إليبابي، ثم أسلم نفسي إلى كتابي، فيخي بنفسي،وأمسك علي
أني انتقلت من هذا العالم الذي أنا فيه إلى عالم آخر فأشاهد 

  .  )37(عيني تلك العصور الجميلة عصور العربية األولىب
على أن المنفلوطي يلفتنا هنا إلى شيء مهم كان يحذر منه في 

، فقد هذا األمر الثالث الذي ساعده ونفعه في أسلوب الكتابة
كان يحذر تقليد أسلوب أي كاتب يقرأ له، ألنه كان حين 

مصورا هذا  يجلس ليكتب، ينسى أو يتناسى ما قد قرأ بقول
نفعني ضعف ذاكرتي، فلقد كنت أقرأ من منثور القول 
ومنظومه، ثم ال ألبث أن أنساه، وما أذكر أني نظرت في 
شيء من ذلك، ألحشو به حافظتي، أو أستعين به على تهذيب 

  .) 38("بياني، وتقويم لساني
والمنفلوطي في ما كان يفعله هنا يبدو على النقيض من  

، الذي كان يعمد إلى عكس ما ق الرافعيمصطفى صادمنافسه 
يفعل المنفلوطي، فقد كان قُبيل الشروع في الكتابة، يقرأ ساعة 
في كتاب قديم للجاحظ أو ألبي الفرج، كما يذكر لنا تلميذه 
محمد سعيد العريان، وذلك لتمتلئ نفسه بروعة األسلوب 
القديم، وتتأثره حين يكتب، وليجيء أسلوبه في تصوره بليغًا 

  .)39(عريقًا في بالغته

وهكذا نخلص إلى أن المنفلوطي قد سعى إلى امتالك أسلوبه  
األدبي الخاص بوعي تام وعقل مستنير، وأن أهم ما نصح به 
ناشئة الكتاب الذين سألوه النصح في مجال األسلوب األدبي 
هو الحذر من تقليد أي أسلوب مهما كان جميالً وتعميق 

ن خالل االنطالق مع الطبيعة وتأمل اإلحساس وتقوية الخيال م
مناظرها وأصواتها الحسية، واإلكثار من القراءة مع الحذر 

  .من تقليد أساليب من يقرأون لهم
هذا وقد ضمن المنفلوطي هذه النصائح في مقالة وضعها في 

الذي صدرت طبعته الثالثة في  "النظرات"كتابه المشهور
الي سنة الرد هجوما ليتلقى بعد حو )40( 1920القاهرة عام 

للعقاد (عنيفًًا على أسلوبه وأدبه، حين صدر كتاب الديوان
فلم  أما عبد الرحمن شكري. 1921، وذلك عام )والمازني معا

د يشارك في تأليف هذا الكتاب النقدي، بل تعرض فيه للنق
ولقد أحدث نشر هذا الكتاب  العنيف، من قبل صديقه المازني،

، ذلك أن النقد األدبي فيه لم يقم على ضجة نقدية في حينه
الموضوعية واالعتدال، وإنما كان هجوما نقديا ال يصور 

، وكتاب الديوان قد )41(سوى المآخذ والعيوب األدبية ليس غير
  :صدر في جزأين 

أما الجزء األول فيتألف من مقدمة مشتركة، ثم من  .1
فصل كبير نقد فيه العقاد نماذج من شعر شوقي،وقد 

تغرق هذا النقد معظم الكتاب، ثم أنهى هذا الجزء اس
المازني بنقد عنيف أيضا لصديقه عبد الرحمن 
شكري، اتهمه فيه بالجنون، ألنه كشف عن سرقة 

  )42(أدبية له

فقد واصل " الديوان"وأما الجزء الثاني من كتاب  .2
العقاد فيه حملته العنيفة على شعر شوقي متهماً هذا 

 organic(حدة العضويةالشعر بخلوه من الو

unity( ا عنيفًا على مصطفى صادقثم شن نقد 
الرافعي متهما إياه بسرقة آرائه في خصائص 
النشيد الناجح، وأما المازني فقد بدأ هو الجزء 
الثاني من الكتاب، إذ شن هجوما نقديا عنيفًا على 

أدبه وأسلوبه، وهو ما يهمنا هنا في هذا : المنفلوطي
ى هذا الجزء بنقد صديقه شكري مرة وأنه، البحث
 .ثانية



 )دراسة نقدية( العقاد والمازني :" أسلوب المنفلوطي األدبي بين نقدي 
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  نقد المازني ألسلوب المنفلوطي
ينقسم نقد إبراهيم المازني للمنفلوطي في كتاب الديوان إلى 

  -:قسمين
  نقد ألسلوبه األدبي : األول
، ويالحظ أننا يمكن أن نقسم نقد نقد ألدبه القصصي: الثاني

ب في أن ما يعني العقاد للمنفلوطي هذين القسمين أيضا وال ري
هذا البحث المحدد هو القسم األول وحده، ألنه هو الذي 
يعرض بالنقد ألسلوب المنفلوطي، ولذا يستحسن أن نقدم هنا 
صورة دقيقة لنقد المازني ألسلوب المنفلوطي، بحيث نبرز أهم 
اآلراء التي يقوم علها هذا النقد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العقاد 

نقد أسلوب المنفلوطي أيضا، وذلك حتى فنقدم صورة دقيقة ل
تتسنى لنا الموازنة النقدية بين آراء الناقدين الصديقين، 
ومناقشتها بموضوعية، في ضوء آراء الدارسين اآلخرين 

  .ألسلوب المنفلوطي األدبي
  -:أما أهم ما يالحظ على المازني في نقده فهو   

ئ أنه ال يبدأ نقده بداية الناقد الموضوعي الهاد .1
المتطلع إلى اإلنصاف وإظهار الحقيقة، وإنما يبدأه 
: بداية الغاضب المهاجم، الذي يقول من أول سطر

األدعياء في كل بلد كثيرون، وفي كل قطر "
، وفي مصر يظهر الدعي )43("كالذباب يعيشون

فيستولى على الميدان، ويخر الناس له سجدا إلى 
المنفلوطي  وهكذا نفهم من أول وهلة أن )44(األذقان

في رأي المازني دعي وصنم أدبي معبود، وأنّه 
سيفعل به ما فعل بصديقه عبد الرحمن شكري في 

، قال مخاطبا "صنم األالعيب"مقالة سابقة عنوانها 
هاكم صنما آخر من معبودات الضئال : "قراءه

ولعلنا الحظنا   )45(نهدمه، ونلقي به بين األطالل
 ".ضئال" نفلوطي بأنهم وصفه للمعجبين الكثر بالم

يرد المازني على قول المعجبين بأسلوب المنفلوطي  .2
إن في : إن الصواب القول: بقوله) حالوة(إن فيه : 

إن في أسلوبه : بل األصوب القول) نعومة( أسلوبه 
أين تخنث العبرات : " ، ويتساءل )خنوثة(بل )أنوثة(

 ).46(من الرجولة الضخمة 

المنفلوطي يعاني من يقرر المازني أن أسلوب  .3
داعي له،  الحشو الفارغ والترادف والتكرار الذي ال

المفعول المطلق والحال (وأنه يفرط في استعمال
وقد عددنا له إلى " والنعت إفراطًا الفتًا، ثم يقول 

مفعوالً مطلقًا وال ندري إلى أي رقم ) 572(اآلن 
 ).47(يرتفع العدد، إذا استقصيناه في قصص أخرى 

في أسلوبه ) مقلَّد(المازني أن المنفلوطي يرى  .4
من " مسكين" ضعيف المحصول من األلفاظ، وأنه 

) القردة( الناحية اللغوية، أما معجبوه فهم من هؤالء 
الذي طال عهدهم بالتقليد والمقلدين وأنه بنقده هذا 

درسا فيما يفيد ) القردة( أن يلقي على هذه " يريد 
ن العقل وسعة أفق صحة النظر، واعتدال ميزا

أن " خصوصا بعد أن تحقق لديه )48(التفكير
في كتابته وملفّق ) التخنّث( المنفلوطي ذاهب مذهب 

).49("مستحيل التلفيقات
 

يقرر المازني أن أسلوب المنفلوطي ليس بحسن،   .5
متكَّلف متعمل، " ذلك أن هذا األسلوب في رأيه 

 .)50(..يتصنع فيه العاطفة، كما يتصنع العبارة

وأخيرا، يالحظ بصورة عامة، أن المازني ال  .6
يتورع من خالل نقده ألسلوب المنفلوطي عن 

" أو " ضئال" أو " سخفاء" وصف المعجبين به بأنهم 
 "ضيقو النظر واألفق" أو " أو عباد أصنام" قردة

يصفهم هكذا ، مع علمه أنهم أكثرية بين القراء، 
العهد، كذلك ال  وأن المنفلوطي أشهر كاتب في ذلك

يتورع عن التجريح الشخصي والسخرية المرة من 
 .وأسلوبه وأدبه، ونسبه )51(المنفلوطي

ي فهذا أهم ما قام عليه نقد المازني ألسلوب المنفلوط... وبعد
وقد توهم بعض القراء " الديوان"  األدبي كما ورد في كتاب

اد في أسلوب والدارسين حينذاك أن هذه اآلراء تمثل آراء العق
" المنفلوطي، ألن الكتاب من تأليفهما المشترك وألن في كتاب 

ال يوجد تنبيه إلى أن آراء الواحد من المؤلفين ال " الديوان
تعني تطابقها مع رأي الثاني، بل نجد نقيض هذا في المقدمة 
إذ فيها ما يفيد بتوافق رأي االثنين في المنهج النقدي والنظرة 

اء شوقي وأمير البيان المنفلوطي وغيرهما من إلى أمير الشعر
اخترنا أن . كبار األدباء والشعراء كقولهما معا في المقدمة

نقدم تحطيم األصنام الباقية،على تفضيل المبادئ الجديدة وهذه 
العبارة رأينا المازني قبل قليل يكرر ما يشبهها في نقد أسلوب
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لوبيهما في الديوان المنفلوطي وقد الحظ ميخائيل نعيمة أن أس 
ولكن على الرغم من هذا كله فقد فاجأ ).52(يكاد يكون واحدا

العقاد القراء واألدباء بعد حوالي أربع سنوات بأن له آراءه 
الخاصة المختلفة عن صديقه المازني في أسلوب المنفلوطي 

  .األدبي وحده، وال نقول في أدب المنفلوطي القصصي عامة
  منفلوطينقد العقاد ألسلوب ال

بينما كانت المعركة النقدية حول طبيعة األسلوب األدبي  
الحديث قد بلغت أوجها بين الرافعي وطه حسين على صفحات 
صحيفة السياسة فاجأ العقاد القراء بدراسة نقدية عميقة في 
أسلوب المنفلوطي الكتابي، وفي أسلوبه القصصي، وذلك عام 

ألولى لوفاة بمناسبة مرور الذكرى السنوية ا 1925
  .المنفلوطي

وال ريب في أن ما يهم هذا البحث هنا هو آراء العقاد في  
أسلوب المنفلوطي الكتابي، وأما أهم ما يالحظ على دراسة 

  : العقاد ألسلوب المنفلوطي فهو
أن العقاد بدأ نقده بالتأكيد لقارئه أنه يريد من هذه  .1

الدراسة أن يكون موضوعيا في نقد أسلوب 
لوطي، ودليله على هذا الموضوعية أنه انتظر المنف

، 1924حوالي سنة، بعد وفاة المنفلوطي عام 
إلعطاء رأيه الحق في أسلوبه وأدبه، فقد خشي لو 

ان يقع في : أعطى هذا الرأي ، عند وفاة المنفلوطي
األول أن يجامل الفقيد : محذور واحد من محذورين

عيوب في النقد، إلى درجة يتحرج فيها من ذكر 
أسلوبه وأدبه، ويكون بهذه المجاملة قد حاد عن 
الموضوعية العلمية، وأما المحذور الثاني فهو أن 
يتطرق إلى عيوب أسلوب المنفلوطي وهنات أدبه، 
وهذا التطرق ال يليق أن يكون لحظة وفاة المنفلوطي 

  .أو يعيده، قال العقاد يصور هذا كله
د والتقدم إلى تشريح من مناقشة الحزن بالنق" لقد تحرجت 

الفقيد الراحل في موقف التشييع والتأبين، وأبيت أيضا أن أقول 
فيه غير ما أعلم، وأن اكذب على الموت مداراة لجاللته، 

  .)53(وتوقيرا لقطوبة وهيبته
يرى العقاد منذ البداية أن ميزة المنفلوطي في أسلوبه  .2

رر فيه ، واألهم هنا أنه تحأنه لم يقلد فيه أديبا آخر

من أسلوب المحسنات البديعية الذي كان مسيطرا 
على الكتّاب في مراحل حياته األدبية األولى، فكان 
بذلك من رواد األسلوب الحديث، وهو باستقالله 
بأسلوبه الخاص، أو بتحرره من أسلوب البديع يكون 

ألن قيود " العقاد قد خطا خطوة مباركةفي رأي 
نفلوطي كانت قد أحالت أسلوب البديع حين ظهر الم

قوالب محفوظة تُنقل في كل رسالة " الكتابة العربية 
ويزج بها في كل مقام، وكانت أغراض الكتابة 
بخطب المنابر، تعاد سنة بعد سنة بنصها ولهجة 
إلقائها ووحدة موضوعاتها، كأنها تُعاد من آلة 

وانحصرت الذخيرة ... حاكية، ال تفقه ما تقول
ع مبتذلة وأمثال مرددة، وشواهد اللفظية في أسجا

).54(مطروقة
 

يرى العقاد أن مما يميز المنفلوطي في أسلوبه عن  .3
المويلحي الكبير والمويلحي الصغير المعاصرين له 

السجع في أسلوبه مثلهما ذلك أن " يتكلف" أنه لم 
مال إلى األسلوب المرسل " المنفلوطي في رأيه قد 

يغ والقوالب وسلم من تكلف السجع، ونقل الص
الجاهزة، فكان لذلك أدنى إلى الكتابة الحديثة 

).55(..المطلقة، وأسعد حظًا بهذه المزية
 

يالحظ أن العقاد في نقده للمنفلوطي يتحدث عنه بكل  .4
تقدير وتبجيل، ويشعرنا بصدق عاطفته نحوه، وهو 

من : " صريح في التعبير عن هذا، نحو قوله عنه
، ألقوم له والتقديربالنقد الواجب أن أعرض له 

  ببعض حقه، وأدل على مكانه من العصر الحديث
" إذ ال شك أن المنفلوطي قد كان صاحب في رأيي، 

 )56(في هذا األدب، يعتد به وال يحسن إغفاله" مكان
أدخلوا المعنى " فهو عنده من الرواد القالئل الذين

والقصد في اإلنشاء العربي، بعد أن ذهب منه كل 
وهو  )57(ّل به الكاتبون عن كل قصد معنى، وض

" بهذا على حد تعبير العقاد يكون قد خطا باألسلوب 
 ".خطوة مباركة

يالحظ أن العقاد يقدر قراء المنفلوطي حق قدرهم،  .5
ويحترم ميلهم إلى المنفلوطي وهؤالء القراء في رأي 
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وأن , أكثر عددا وأحوج إلى التثقيف والتعليم"العقاد 
إلى األخالق والشعور أقمن أن تفيد   طينظرة المنفلو

قراءه وتحظى لديهم من كل نظرة سواها، ولعلها 
وهو  )58(أصلح زاد لهم من غذاء الفكر والعاطفة

يقدر هؤالء القراء في آخر السطور من دراسته 
بقوله عنهم كانوا في حاجة إلى منفلوطي يظهر لهم، 
ا لو لم يظهر هذا المنفلوطي الذي عرفوه واقبلو

  .)59(عليه
  أين اإلشكال في نقد العقاد ؟

ما دام نقد العقاد ألسلوب المنفلوطي على هذا : وقد نتساءل هنا
النحو من التقدير والثناء، فلماذا نجد إذن بعض الدارسين 

يذهبون إلى أنه كان قاسيا على المنفلوطي أو يخالفونه الرأي؟  
لعقاد ألسلوب إن بعض الدارسين لم يفصل بين نقد ا: والجواب

وهو خارج  - المنفلوطي، ونقده ألدبه القصصي واالجتماعي
ذلك أن العقاد حين ينتقل إلى نقد أدب  - نطاق هذا البحث

المنفلوطي نجده يعود إلى رأي طريف، كان قد أشار إليه قبل 
عدة سنوات، حين نقد مصطفى صادق الرافعي، وهو تقسيم 

فاألديب الحق عنده، الذي  )60(منشئين وكتّاباألدباء إلى 
ينبغي أن يكون عميقًا متغلغالً في " كاتبا " يستحق أن يسمى 

النفس اإلنسانية قبل أن يكون حامل قلم أو صائغ كالم ويكون 
إلى إخوانه في " أيضا صاحب فكر عميق وصاحب رسالة 

الحياة ويكون لديه هبة خارقة يحس بها ما ال يحس به اإلنسان 
وأما المنشئ فيكون ضعيفًا في  )61(رار هذه الدنياالعادي من أس

هذه كله، وينكشف ضعفه إذا ترجم أدبه إلى لغة أخرى، إذ 
يتبين لنا أنه يملك أسلوبا جميالً، ولكن من دون أن يملك 
شعورا عميق اإلحساس، أو فكرا بعيد الغور، ويتبين لنا أيضا 

احبه ال أن أسلوبه يقتصر على جمال ظاهري بالغي، وأن ص
.... يحمل رسالة، وإنما صاحبه هو صاحب زينة ليس غير

يتعذّر ترجمتها، ألنه عند الترجمة تُنقل األفكار والمعاني 
اإلنسانية القيمة التي ال يملكها سوى الكاتب، وال يملكها 

  ).62(المنشئ المعتمد على جمال األسلوب وحده
" دب  المنفلوطي وبناء على هذه المعايير يقرر العقاد بعد نقد أ

لكنه منشئ رفيع المستوى  )63("أنه منشئ وليس بكاتب
والدرجة ال يخلو فكره وأدبه من القيمة، مثله مثل أوسكار 
وايلد في األدب االنجليزي أو مثل جوتييه في األدب الفرنسي 

:  :، قال العقاد)64(أو مثل بديع الزمان الهمداني في أدبنا القديم
ا إليه بهذا النظر لم نقل إالّ إنه منشئ لبق والمنفلوطي إذا نظرن

الصناعة كثير التزويق في الصياغة، قليله في المعاني 
إلى جماعة  أقرب - واألفكار ، أو هو إذا بالغنا في إنصافه

فهذه اآلراء في ... وبعد ).65(المنشئين منه إلى جماعة الكتّاب
من بعض أدب المنفلوطي ال في أسلوبه هي التي لم تلقَ قبوالً 

، )67(، وحاول بعضهم نقضها)66(دارسي المنفلوطي وأنصاره 
ولكن مناقشة هذا ال مجال له هنا، ألنه يقع خارج نطاق هذا 

  .البحث المخصص لنقد األسلوب وحده
  موازنة بين نقد المازني ونقد العقاد

لعلنا الحظنا مدى الفرق الكبير بين نقد العقاد ونقد المازني 
ي األدبي خاصة، ذلك أنه فرق يكاد يصل ألسلوب المنفلوط

إلى حد التناقض ، حين نوازن بين أهم األمور واآلراء اآلتية 
  . الواردة في نقديهما

فقد الحظنا كيف بدأ المازني نقده بدايةً : بداية النقد .1
غير موضوعية، إذ بدا منفعالً متهجما، على 

 وقراءه ) بالصنم( المنفلوطي ومعجبيه، واصفًا إياه 
  : وهو يقول لنا" معول هدمٍ" ، حامالً )بالضئال( 

هاكم صنما من معبودات الضئال نهدمه ونلقي به بين 
، على حين بدأ العقاد نقده بداية رزينة موضوعية، )68(األطالل

مؤكدا لنا أنه يريد أن يكون موضوعيا لذلك لم يشأ أن ينقده 
ث الجلل الذي تعاطفًا مع الحد" يجامله" عند وفاته، خشية أن 
على الموت مدارة لجاللته وتوقيرا " وقع له، أو أن يكذب

كذلك ألنه غير الئق أن ينقده عند موته،  )69("لقطوبه وهيبة
فيذكر عيوب أدبه وهناته، والدموع تُذرف عليه من قبل أهله 

من تشريح الفقيد الراحل بالنقد " ولذلك فقد تحرج ! ومعجبيه
  .)70(بينفي موقف التشييع والتأ

وقد الحظ الدارسون مدى هذا التناقض بين موضوعية  
المنهج عند العقاد وتهافت الموضوعية النقدية لدى المازني، 
مثل الدكتور محمد أبو األنوار، وهو من ابرز الدارسين الذين 

أسلوبه وأدبه، فقد خلص من : توفروا على دراسة المنفلوطي
لقد تجاوز النقد " هدراساته إلى القول عن المازني ونقد

على حين قال .)71("الموضوعي إلى السباب والقذف والتحامل
يمتاز إلى جانب موضوعيته ببعده عن " عن نقد العقاد 

.)72(اإلسفاف
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رأينا المازني يصف أسلوب المنفلوطي بقوله عنه  .2
متعمل يتصنّع فيه العاطفة، كما ... متكلّف" إنه 

  .)73("يتصنع العبارة
العقاد إلى نقيض هذا بقوله عن أسلوب  على حين ذهب

المنفلوطي إنه يميل إلى األسلوب المرسل، وسلم من تكلف 
ويالحظ هنا أن الدارسين . )74(السجع، ونقل الصيغ الجاهزه

اآلخرين يؤكدون رأي العقاد، وينقضون رأي المازني، مثل 
أحمد حسن الزيات، وهو رائد كبير من رواد األساليب األدبية 

حديثة التي تجمع بين األصالة والمعاصرة، إذ نجده يقول عن ال
إنه أديب موهوب، حظ الطبع في : " المنفلوطي في أسلوبه

أدبه وأسلوبه أكثر من حظ الصنعة، ألن الصنعة ال تخلق 
: ثم يقول عن أسلوبه خاصة" أديبا ممتازا، وال طريقة مستقلة

، كذلك أكّد  )75(أنشأه الطبع القوي على غير مثال" إنه قد 
طاهر طناحي وكان مثل الزيات قد عرف المنفلوطي وخالطه 

 )76(أن المنفلوطي كان ال يتصنع في فعل أو قول" عن قرب 
أما الدارسون المتأخرون فقد أكدوا رأي العقاد أيضا مثل حنا 

كاتب ساحر األسلوب، " المنفلوطي " فاخوري إذ نجده يقول 
ء الصافي في غير اضطراب وال تتسلسل عباراته تسلسل الما
وأما كامل عويضة فيقول عن  )77(قلق وال غموض أو تكلف

متحرر من قيود الصنعة والضعف، زاده من ذوق " أسلوبه 
، وأما )78("صاحبه، وموسيقاه من وجدانه وعاطفة صدقه

" المنفلوطي والنظرات" عباس بيومي عجالن فيؤكد في كتابه 
ب موهوب ، مطبوع ال تكلف في أن المنفلوطي في أسلوبه كات

أسلوبه وهو يعبر فيه عن ذاته، بال تعسف أو قسر ثم يصف 
تعبير تلقائي عن النفس ، فيه الكثير من :" هذا األسلوب بقوله

األناقة، والوسامة، والتآلف ، والبعد عن ,الرشاقة، والسمت ، 
فهذا اآلراء كلها التي تؤكد عدم .... وبعد. )79(النبو والتكلف

لف المنفلوطي في أسلوبه، فضالً عن استساغة  قرائه الكُثر تك
  : ألسلوبه أيضا تجعلنا نصدق المنفلوطي حين نراه يقول

ما كنت أتكلّف لفظًا غير اللفظ الذي يقتاده المعنى "
  .)80("ويتطلبه
لى رأينا المازني يذهب أيضاً في بعض مواطن نقده إ .3

أسلوبه وأن  في) مقلّد(إنه أديب: القول عن المنفلوطي
معجبيه هم من هؤالء القردة الذين يحبون التقليد، 

لقاء درس ولذا فهو يهدف من نقده فيما يهدف إلى إ
صحة النظر، " يفيدهم في ) القردة(على هؤالء

  ).81(واعتدال ميزان العقل وسعة أفق التفكير
على حين رأينا العقاد يؤكد في إسهاب أن من ميزات    

به أنه نبذ التقليد وتحرر من قيود أسلوب المنفلوطي في أسلو
البديع ، وأطلق نفسه في الكتابة على سجيتها، وامتلك بهذا 

في إطالق أسلوب " أسلوبه الخاص، وخطا خطوته المباركة 
الكتابة الحديث من عقال البديع، وال يقدر قيمة هذه الخطوة 
 المباركة إال من وقفوا على بقية أساليب اإلنشاء عندما ظهر

أحد أولئك األدباء القالئل الذين أدخلوا " فكان  )82(المنفلوطي
المعنى والقصد في اإلنشاء العربي، بعد أن ذهب منه كل 

  ).83(معنى وضل به الكاتبون عن كل قصد
وهنا أيضا نالحظ أن الدارسين يؤكدون ما ذهب إليه العقاد، 

مثل كامل محمد عويضة : وينقضون ما ذهب إليه المازني
لم يكن مقلدا لشخص بعينه، "... ي يقول عن المنفلوطي الذ

وأما وجدي أمين الجردي  )84(وإنما كان امتدادا للبيان المشرق
ال يسمح لنفسه أن يكون صدى لغيره :" فيقول عن المنفلوطي

  ".من الكتّاب 
وأما النقلة النوعية أو الخطوة المباركة التي خطاها المنفلوطي 

دبي الحديث، فقد نوه بها الدارسون على صعيد األسلوب األ
قمة االتجاه لظهور النثر " أيضا واصفين إياها بأنها كانت 

ولكن خير من صور  )85("المصفى المتحرر من قيود الصنعة
مدى هذه الخطوة أو النقلة التي أحدثها المنفلوطي على صعيد 

فقد قال مصورا أهمية دور " أحمد حسن الزيات" األسلوب هو 
إن المنفلوطي في النثر كالبارودي في الشعر، " لمنفلوطيا

كالهما أحيا وجدد، ونهج وعبد، ونقل األسلوب من حال إلى 
  .  )86(حال

وقد شبه الزيات تمرد المنفلوطي على تقليد أسلوب البديع في 
العصر الحديث بتمرد ابن خلدون عليه في القديم، فكالهما 

كان ومثلما  ).87("ر مثالكان يملك الطبع القوي على غي
المنفلوطي واعيا أيضا لمحاذير التكلف في األسلوب كان 
واعيا أيضا لمحاذير التقليد فيه، وإذا كان دارسوه قد الحظوا 
أن المعجبين بأسلوبه من الطالّب وناشئة الكتّاب قد كان 
بعضهم يولع بتقليد هذا األسلوب ، حتى أشاروا إلى تسمية هذه 
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إذ كان المدرس في " بالحقبة المنفلوطية " ألدبية الحقبة ا
اقرأ : " المدارس يقول للتلميذ المحب لبالغة الكتابة ناصحا

فإن المنفلوطي نفسه قد  )88("المنفلوطي واكتب على منواله
الحظ دون شك تقليد هؤالء ألسلوبه، لكننا رأيناه في نصحه 

، وال ألحد من ال أحب لهم:" لهم ينصحهم بعدم التقليد قائالً
الشادين في األدب أن يكونوا مقيدين بطريقتي أو بطريقة أحد 

مؤكدا لهم أن الذي نفعه في أسلوبه أو  )89(من الكتاب غيري
طريقته في الكتابة هو حذره من تقليد أي أديب أو كاتب ، 

  ".مهما كان كبيرا أو شهيراً
ي البادية في أسلوب المنفلوط" الرّقة" وصف المازني  .4

 )90(خنوثة" بل األصوب في رأيه أنها " أنوثة" بأنها 
 )91("ليونة" أو " دماثة"على حين وصفها العقاد بأنها 

 )92(وكال التعبيرين أدبي فالدماثة لغة سهولة الخُلق
فالن : وهي أقرب إلى الثناء أو المدح، حين نقول 

دمث أي حسن األخالق أو مؤدب، وأما لفظ الليونة 
بي نقدي عريق، استعمله األصمعي فهو تعبير أد

).93(وابن سالم في حديثيهما عن فحولة الشعراء
 

أقر العقاد في نقده أن المنفلوطي كان صاحب أخالق  .5
 )94(أو نظرة أخالقية تفيد قراءه وتجذبهم إلى أسلوبه

على حين مال المازني إلى التجريح ، فغمز أخالق 
من خالط مع أن كل  )95(المنفلوطي، وشكّك في نسبه

المنفلوطي شهد له بحسن األخالق، مثل شهادة 
وثق " : ، إذ يقول عنهأحمد حسن الزياتصديقه 

الود بيني وبينه، فلم أجاوز الحق في تصويره 
وتقديره، كان رقيق القلب، عفّ الضمير، سليم 

وقد أكد  )96(الصدر، صحيح العقيدة، نقاح اليد
حظوا أنه الدارسون هذا الجانب لدى المنفلوطي، فال

كان في أسلوبه معلم أخالق، وداعية فضيلة، وقائد 
فإن وصف المازني لرقة .... ، وبعد)97(إصالح

" أنوثة"القلب أو رهافة الشعور عند المنفلوطي بأنها 
هو وصف غير الئق، وال يتناسب  والنقد " خنوثة"أو 

األدبي رفيع المستوى، وأما تجريحه الشخصي 
وإهانة قرائه فهو أمر غير والطعن في أخالقه ونسبه 

  .  )98(مقبول نقديا أيضا

عاب المازني أسلوب المنفلوطي بكثرة التكرار  .6
والحشو الفارغ والترادف، وكثرة استعمال 

  ".المفعول مطلق" المنصوبات، وال سيما 
على حين أن العقاد المشهور بدقته اللغوية لم يلحظ شيًئا من 

إنه منشئ لبق : " ه بقولههذا، حتى إنه ينهي دراسته ألسلوب
الصناعة، بل إن بعض دارسي المنفلوطي قد ذهبوا إلى نقيض 

" أسلوبه يكرهما ذهب المازني إذ الحظوا أن المنفلوطي في 
 ، وأما التكرار)99("الهذر والثرثرة، ويكره الحشو والغموض

في األسلوب األدبي وال نقول العلمي فهو ال يعيب الكاتب إن 
، ا طبيعياً، ويستسيغه الذوق الفنيدوركان يصدر عنه ص

ويسهم في جمال اإليقاع الموسيقي لألسلوب، فالجاحظ في 
القديم كان يميل في أسلوبه،إلى االزدواج والتكرار واإلطناب 
واالستطراد ومع هذا فقد مشى كثير من األدباء على نسق 
أسلوبه حتى عده الدارسون رأس مدرسة شهيرة، كما الحظ 

، وعبد الحميد الكاتب رائد )100(براهيم الكيالنيالدكتور إ
الكتابة العربية الحظ طه حسين أنه يميل كثيراً إلى استعمال 
المنصوبات في أسلوبه، ولكن عميد األدب لم يعب على عبد 
الحميد هذا، بل حاول تعليل ذلك بتأثير الثقافة اليوناينة التي 

إن طه قد مدح  يميل األسلوب فيها إلى المنصوبات أيضا، بل
أسلوب عبد الحميد على الرغم من مالحظته ما الحظ عليه، 

ربما لم يوجد كاتب يعدل عبد الحميد فصاحة لفظ، : "  فقال
، ولم يتردد في تفضيل )101("وبالغة معنى، واستقامة أسلوب

ونحسب أن الحكم على . أسلوبه على أسلوب ابن المقفع
فهو إما : الفني للقارئ أسلوب الكاتب األدبي يعود إلى الذوق

أن يستحسنه أو ال يستحسنه ذوقه، دون تشريح لغوي له، 
وأسلوب المنفلوطي حقق له أعظم شهرة في الربع األول من 

احتل في " لقد : القرن العشرين، حتى قال بعض الدارسين عنه
، وهو في رأي "النثر الحديث منزلة الرائد ألسلوب جديد

أسلوبية حديثة  تأثر بها بعض رأس مدرسة " دارسين آخرين 
: كبار األدباء الذين تميزوا بعده بأساليبهم الجميلة، من أمثال 
  .طه حسين وأحمد حسن الزيات ومحمود تيمور ومحمد مندور

هذه المدرسة األسلوبية الرائدة، قد قامت على ويالحظ هنا أن  
، على النقيض من مدرسة الرافعي األصالة والمعاصرة معا

ظة التي قامت على األصالة أكثر من المعاصرة، أو المحاف
مدرسة جبران في المهجر التي قامت على الحداثة والمعاصرة



��� –���� ا�ر��ء ����ث و ا�را
�ت ا�������  �  2014ا$�د ا"ول  -ا���� ا�اب

 

81 

أكثر من التراث واألصالة، ولم يفت أمير الشعراء حين رثاه  
بقصيدة مشهورة أن ينوه بهذا الجانب من أسلوب المنفلوطي 

  : قائالً عنه
  ىلـم يجحـد الفصـحى ولـم يهجم علـ" 

  أسـلوبها أو يـزر باألوضـاعِ                            
  فـي مضمارهـا) والعصـر( لكـن جـرى 

  "شـوطًا فأحـرز غايـة اإلبـداعِ                           
ولم يحقق أسلوب المنفلوطي شهرة له داخل مصر وحدها، 
وإنما حقق له شهرة عريضة خارجها أيضاً، فقد أعجب به 

بروكلمان وهنري بيرز الذي : لمستشرقين من أمثال بعض ا
خلط بين نقدي العقاد له، فذهب إلى أن نقد العقاد كان 

كذلك حقق المنفلوطي  شهرة واسعة في البالد  ، )102(قاسياً
العربية، خصوصا بالد الشام، حتى نافس فيها أدباء المهجر، 
واستشهد بعض الدارسين حين ألمحوا إلى سخرية مارون 

 يكفي أنه: عبود من أدبه ، على مدى شهرته في لبنان، بقولهم
األديب الوحيد الذي دخل أدبه الكنيسة فيها، حين قام الشاعر 

داخل " بول وفرجيني" حليم دموس بإلقاء قصيدة المنفلوطي 
الكنيسة، مما أغضب رعاتها  فقاموا بطرده منها عام 

1966
ين على دراسة ونحن إذا تركنا الدارسين المتوفر. )103(

من المعجبين به، إلى  -إن لم يكن كلهم -المنفلوطي، وجلّهم
الدارسين األكاديمين المحايدين نجد بعضهم يبين عيوب المنهج 
النقدي عند المازني، ليس في نقده المنفلوطي وحده، بل في 
نقد أكثر المشاهير الذين عرض لهم من أمثال حافظ ابراهيم، 

النقد األدبي "زغلول سالم في كتابهمحمد : يقول وطه حسين
ال نستطيع أن نتابع المازني .مبينًا عيوب نقد المازني" الحديث

في كل ما تناول به المنفلوطي من اتهامات، فقد عاب نقد 
المازني للمنفلوطي العيب الذي عاب نقده لحافظ إبراهيم، 
كالتعرض لبعض صفاته الخلقية واتهامه اتهامات غير كريمة، 

لنعومة والتخنث والمراءاة، وأرجعها إلى عقد نفسية، مما مثل ا
يبتعد بنا كالمه عن مجال النقد الموضوعي، وإن حاول أن 
يربط خصائص المؤلف الخلقية وصفات أسلوبه إالّ أن الربط 

   ).104(بادي التكلف
    
  
 

 :المازني موقف المنفلوطي من نقد

ن تهجم ما موقف المنفلوطي نفسه م: وأخيرا قد نتساءل
وكان ما زال حيا يرزق،  المازني النقدي على أسلوبه وأدبه،

بل كان في أوج قوته وشهرته، حين نشر كتاب الديوان عام 
إن المنفلوطي تجاهل هذا النقد الجارح : فيكون الجواب 1921

كعادته مع نقاد آخرين بالغوا في ذمة قبل هذه الحقبة 
بالغوا في مدحه، وقد تجاهله لدارسين آخرين ) 105(المحددة

إن قوما : لي بعض الناسقال :" صور هذا الموقف بقوله 
يغرقون في مدحك فهال زجرتهم، فقلت إن آخرين قد أغرقوا 
في ذمي، فلم أصنع لهم شيًئا، فدع األكاذيب يقرع بعضها 
بعضا، فربما استطارت من تلك المعركة شرارة تضيء للناس 

  . )106( جوهرة الحقيقة
هذا أن المنفلوطي كان ال تهتز ثقته بنفسه لنقد الذامين  ومعنى 

له وألسلوبه، وال يهتز طربا لثناء المعجبين المبالغين في 
إني أكتب للناس ال ُألعجبهم بل :"مدحه، مرددا القول

وهو بهذا يؤكد أنه كان يعد نفسه صاحب رسالة   )107(ألنفعهم
  . هادفة

  خالصةال
  -:ى النتائج اآلتيةنخلص من البحث السابق إل

عام " الديوان" أن نقد أسلوب المنفلوطي في كتاب  .1
يمثّل آراء إبراهيم المازني وحده، وال يمثّل  1921

البتّة آراء زميله عباس العقاد، وإن أوهمت المقدمة 
 بعض الدارسين بتوافق آرائهما، فقد رأينا كيف أن

ض آراء العقاد في أسلوب المنفلوطي كانت على النقي
حين نشر العقاد دراسته  - تماما من آراء المازني

 .1925المستقلة عام 

من  - أن نقد المازني ألسلوب المنفلوطي األدبي .2
خالل الموازنة مع نقد العقاد، ومن خالل التأمل 
والنظر فيه، وفي ضوء ما أجمع عليه معظم 
الدارسين اآلخرين يبدو نقدا غير موضوعي، إذ يتسم 

جم والتّعسف، ويعتوره التجريح باالنفعال والته
والتشويه والتطاول حتى على قراء المنفلوطي، فإذا 
أضفنا إلى هذا أن زميله عبد الرحمن شكري قد 
كشف عن سرقاته من األدب اإلنجليزي قبيل نشر 
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مما يزعزع الثقة به، نصل إلى " الديوان" كتاب 
المنفلوطي  نتيجة ، وهي أن نقد المازني ألسلوب

ي قيمة علمية جادة يوثَق بها في ميزان النقد ليس بذ
 .األدبي الحقيقي

ينبغي على دارس نقد العقاد للمنفلوطي أالّ يلجأ إلى  .3
تعميم األحكام على نقده على الرغم من أن العقاد قد 
مزج بين نقده ألسلوبه ونقده ألدبه في دراسة واحدة، 

قاد ولذا على الدارس التمييز بينهما ذلك أن مآخذ الع

في هذا النقد تتعلق بأدب المنفلوطي وحده، إذ قرر 
من خالله أن المنفلوطي فيه أقرب إلى المنشئين منه 

 . إلى الكتّاب

أما أسلوب المنفلوطي األدبي فقد رأينا كم كان العقاد معجبا 
به، ويقدره حق قدره، حتى إنه قرر بعد دراسة موضوعية 

اء الرواد الذين أسهموا في متأنية أن المنفلوطي من أكبر األدب
تحرير األسلوب الكتابي الحديث من قيود البديع، ذلك ألنه 

  .طلع على القراء بأسلوب مرسل جديد، ال تكلّف فيه وال تقليد
أن معظم الدارسين المتأخرين ألسلوب المنفلوطي قد  .4

رددوا فيه آراء تشبه ما قاله العقاد فيه، فدلّل هذا 
ائل  النقاد الرواد الذين أنصفوا على أن العقاد من أو

أسلوب المنفلوطي، وبادروا إلى بيان فضله، وكيف 
على حد " خطوة مباركة" خطا باألسلوب الحديث 

 .تعبيره

أن منزلة المنفلوطي الريادية على صعيد النثر الفني  .5
هي منزلة متميزة حقًا، حتى شبهها الزيات بحق 

شعرية بمنزلة البارودي على صعيد الريادة ال
الحديثة، ذلك أن المنفلوطي قد امتلك أسلوبه المتحرر 
الجميل عن وعي تام واستنارة متقدمة، فقد رأينا في 

مقالته التوجيهية الرائدة لناشئة الكتّاب في مجال 
األسلوب، كيف حرص على تحذيرهم من التقييد 

وهو ما لفت إلى أنه _ والتقليد والتكلف في األسلوب
في أسلوبه الخاص الذي جمع يحرص عليه أيضا 

بين األصالة والمعاصرة، كما الحظ شوقي بحق في 
رثائه، ولذا يمكن أن نعده رأس مدرسة أسلوبية 
نثرية فنية حديثة، تأثر بها عدد من كبار األدباء من 
أصحاب األساليب الجميلة، والبيان المشرق من 

طه حسين وأحمد حسين الزيات، كما رأينا : أمثال
 . ارسين يقررونبعض الد

  الهوامش
محمد أبو األنوار، مصطفى لطفي . انظر كتاب د ]1[

  .1981 -القاهرة -، مكتبة الشباب2المنفلوطي، ص
محمود السمرة، القاضي الجرجاني، ص . انظر كتاب د ]2[

بيروت  -، المكتب التجاري للتوزيع والنشر2، ط 38
1979. 

أثر إنشاء محمد علي مطبعة بوالق،   حدث هذا على ]3[
، أنظر كتاب 1820- 1819يد تسلمه حكم مصر بع

، مكتبة الكليات 23عبد اهللا النديم ص - نجيب توفيق 
 ).ت.د(القاهرة  - األزهرية

نشأة النقد األدبي "انظر كتاب عز الدين األمين،  ]4[
 .القاهرة –، دار المعارف 86، ص"الحديث في مصر

توفيق أبو الرب، في النثر العربي . انظر كتاب د ]5[
األردن  -، دار األمل إربد3، ط162تابة، صوفنون الك

 .م2007

وقد نقم الصاحب بن عباد على أبي حيان ألنه لم يجاره  ]6[
في أسلوب البديع الذي كان يرتاده، وظل مخلصا 

وأما ابن خلدون فقد جعله فكره  –لألسلوب المرسل 
العميق يبتعد عن تكلف أسلوب السجع، انظر كتاب أبي 

والمؤانسة، مقدمة أحمد أمين  اإلمتاع/ حيان التوحيدي
ص ج، المجموعة الكاملة منشورات المكتبة العصرية، 

وانظر في أسلوب ابن خلدون كتاب . صيدا -بيروت
، 429أحمد حسن الزيات تاريخ األدب العربي، 

 ).ت.د(دمشق -بيروت - منشورات دار الحكمة

عباس بيومي عجالن، مصطفى لطفي . انظر كتاب د ]7[
لناشر مؤسسة شباب الجامعة ، ا283المنفلوطي،
 .اإلسكندرية

 –، مكتبة الهالل 3، ص1ج "النظرات"كتاب انظر  ]8[
 .1920 - القاهرة

عندما ُأنشئت الرابطة القلمية في نيويورك سنة  ]9[
أصبح ميخائيل نعيمة ناقدها، فكان ناقد األدب  - 1920
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المهجري، وكان واسع الثقافة قد درس في روسيا ثم 
كتابه النقدي المشهور  الواليات المتحدة وأصدر

: ، وكتب مقدمته العقاد  انظر كتبه1923الغربال عام 
لبنان  –، مؤسسة نوفل 176جبران خليل جبران، ص

مؤسسة نوفل : الناشر 90، 13وكتاب الغربال، ص
 .لبنان - للطباعة والنشر

أطلق عليها الدارسون، المدرسة التكاملية، ألن  ]10[
ناهج غربية المنهج النقدي فيها يقوم على عدة م

في األدب " وعربية يكمل بعضها بعضاً انظر كتاب 
، دار 10، ط44- 43لطه حسين ص " الجاهلي
 .1969-القاهرة -المعارف

نسبة إلى الكتاب  "الديوان" سميت هذا المدرسة  ]11[
الذي ألفه العقاد والمازني في جزأين ونشر عام 

إن أول من أطلق هذه التسمية الناقد : ، ويقال 1921
" النقد والنقاد المعاصرون" مندور أنظر كتابه  محمد
 .القاهرة -، الناشر مصر42،63،128ص

 "أدب المازني"نعمات أحمد فؤاد . انظر كتاب د ]12[
 .القاهرة - 233ص

محمد أبو األنوار، مصطفى . انظر كتاب د ]13[
 .11،ص2المنفلوطي، ج

 .186، 180المرجع السابق،  ]14[

 .278المرجع السابق،  ]15[

 .285، 2المرجع السابق، ج ]16[

 .17-16، 1المرجع السابق، ج ]17[

 .17المرجع السابق،  ]18[

 .17المرجع السابق،  ]19[

انظر كتاب أحمد حسن الزيات، تاريخ األدب  ]20[
 .430العربي، ص

انظر كتاب مصطفى لطفي المنفلوطي، محمد أبو  ]21[
وكتاب أحمد حسن الزيات السابق  294،19األنوار، 

430. 

" مراجعات في اآلداب والفنون" انظر كتابه  ]22[
بيروت، -، منشورات المكتبة العصرية صيدا95ص

1983. 

محمد أبو األنوار . مثل أديب إسحق، انظر كتاب د ]23[
 .189،19السابق ص

الجامع في تاريخ " انظر كتاب حنا فاخوري  ]24[
بيروت  -، دار الجيل203" األدب العربي الحديث

1995. 

 71، ص"المنفلوطي والنظرات"كتابه انظر  ]25[
 ).ت.د(درية اإلسكن -مؤسسة شباب الجامعة

 .1937سنة ) 9(مجلة الرسالة، عدد  ]26[

عباس .د" المنفلوطي والنظرات" انظر كتاب  ]27[
 .276،267،239،222بيومي عجالن 

محمد . انظر كتاب مصطفى لطفي المنفلوطي، د ]28[
 .123- 120، 1أبو األنوار، ج

 .283المرجع السابق  ]29[

، إعداد ودراسة 281انظر رسائل عبد الحميد ص ]30[
 .1988عمان  –الشروق  دار - إحسان عباس. د

، تحقيق حسن 226ج "البيان والتبيين" انظر كتاب  ]31[
 . 1956القاهرة –المكتبة التجارية  -السندوبي

 .3،ط3، ص1ج "النظرات" انظر كتاب  ]32[

 .3المصدر نفسه ص ]33[

  .3المصدر نفسه ص ]34[
  .4المصدر نفسه ص ]35[
 -البروفسور سمير زكي، الدماغ وقوة الفنون ]36[

ربعاء، تاريخ األ 817،147صحيفة الرأي، عدد 
11/5/2011. 

 .3، ط3، ص1، جالنظراتانظر  ]37[

  .3المصدر نفسه ص ]38[
 "حياة الرافعي"انظر كتاب محمد سعيد العريان  ]39[

القاهرة  - ، المكتبة التجارية الكبرى3، ط75ص
1955. 

 .القاهرة في طبعته الثالثة –صدر عن دار الهالل  ]40[

، مما 1921وقد أحدث ضجة لدى صدوره عام  ]41[
 .عقاد والمازنيلفت االنتباه لل
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النقد والنقاد " محمد مندور . انظر كتاب د]42[
، دار نهضة مصر للطباعة 42ص " المعاصرون

.1959القاهرة  –والتوزيع 
للعقاد والمازني " الديوان " انظر كتاب  ]43[

.2،ج77ص
.77المصدر نفسه ]44[
.79المصدر نفسه ]45[
.98المصدر نفسه ]46[
.106المصدر نفسه ]47[
.108المصدر نفسه ]48[
.108ه المصدر نفس]49[
.89المصدر نفسه ]50[
.80المصدر نفسه ]51[
" المقدمة، وانظر كتاب  4، ص1المصدر نفسه ج ]52[

.217لميخائيل نعيمة " الغربال
" مراجعات في اآلداب والفنون" انظر كتاب العقاد  ]53[

.95ص
.95المصدر نفسه ]54[
.96المصدر نفسه ]55[
.98المصدر نفسه ]56[
.98المصدر نفسه ]57[
.102المصدر نفسه ]58[
.102المصدر نفسه ]59[
منشورات  247انظر كتاب العقاد، الفصول ص]60[

.بيروت - المكتبة العصرية، صيدا
97العقاد، مراجعات في اآلداب والفنون ]61[

.98-97المصدر نفسه ]62[
.98المصدر نفسه ]63[
.98المصدر نفسه ]64[
.98المصدر نفسه ]65[
محمد . انظر كتاب مصطفى لطفي المنفلوطي، د]66[

.285،278أبو األنوار 
ومي عجالن، المنفلوطي عباس بي. انظر كتاب د]67[

وكتاب وجدي أمين الجردي، أدب  36والنظرات 
.17التأمل عند المنفلوطي

.2،ج79الديوان ]68[
.95مراجعات في اآلداب والفنون/ العقاد]69[
.95المصدر نفسه ]70[
.18محمد أبو األنوار. د]71[
، وانظر في التنديد بنقد 185،184المرجع نفسه  ]72[

طفي المازني كتاب كامل محمد عويضة، مصطـفى ل
، وكتاب وجـدي الجردي، أدب التأمل 171المنفلوطي

. .267- 266عند المنفلوطي 
.79الديوان ]73[
.96" مراجعات في اآلداب والفنون" العقاد  ]74[
.428تاريخ األدب العربي،" أحمد حسن الزيات]75[
انظر مقالته عن المنفلوطي ، مجلة الهالل، عدد  ]76[

.1929القاهرة  -ديسمبر
ي تاريخ األدب العربي الجامع ف" حنا فاخوري  ]77[

.203" الحديث
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Abstract: 
The present study is concerned with studying the effectiveness of talking programs in developing the skills of 

using computer and internet for blind in high school and university, the study question: What is the range of the 

effectiveness of talking programs in developing the skill of using computer and Internet for Blind in secondary 

school and university?  Study sample of 20 blind students, who never suffer from any other disabilities, has been 

chosen randomly by dividing them into two groups, the first group is the experimental group which consists of 10 

blind students while the other group is the control group that consists also of 10 blind students. The researcher has 

designed a computer skills scale and this scale has high level of validity and reliability, the researcher also has 

conducted a statistical analysis using arithmetic average. The results show the success of talking programs in 

developing the skills of using computer and internet for blind. The results have been discussed in terms of 

compatibility with previous studies. Many recommendations were been presented to help this group adapting and 

overcome the consequences. 
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برامج الناطقة في تنمية مهارات استخدام الحاسوب واإلنترنت للطلبة الفاعلية ا
 المكفوفين في المرحلة الثانوية والجامعية

 نادر أحمد جرادات
 كلية التربية
 جامعة حائل

Jaradat62@hotmail.com

 01/04/4102 البحث قبول     10/4104/ 10  البحث استالم

:الملخص
الثانوية والجامعية ،  تعنى الدراسة الحالية بدراسة فاعلية البرامج الناطقة في تنمية مهارة استخدام الحاسوب واإلنترنت للمكفوفين في المرحلة

امعية ؟وقد قام وتمثل سؤال الدراسة :ما مدى فاعلية البرامج الناطقة  في تنمية مهارة الحاسوب واإلنترنت للطلبة المكفوفين في المرحلة الثانوية والج
تحلياًل إحصائيًا مستخدمًا  المتوسطات  الباحث بتصميم مقياس المهارات  الحاسوبية ،و حصل المقياس على درجات جيدة من الصدق والثبات ، وأجرى

طالبا مكفوفاًّ وال يعانون من أي إعاقات أخرى ،وتم أختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية إلى عينة  41الحسابية ، وكانت عينة الدراسة مكونة من 
بعد تطبيق البرامج فاعلية البرامج الناطقة  في ( طالب مكفوفين،وأظهرت النتائج 01( طالب مكفوفين، وأخرى ضابطة من )01تجريبية تتكون من)

لعديد من تنمية المهارات الحاسوبية واإلنترنت للطلبة المكفوفين ،وقد تمت مناقشة النتائج من حيث انسجامها مع الدراسات السابقة ، وتم تقديم ا
 التوصيات لمساعدة هذه الفئة على التكيف مع اإلعاقة  وتجاوز تبعاتها.

 الطالب الكفيف، مهارات حاسوبية، البرامج الناطقة. فتاحية:الكلمات الم
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 ثر استراتيجية جيكسو في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي وتنمية الذكاء االجتماعي لديهم في مبحث التربية االسالميةأ

 : المقدمة
تشكل اإلعاقة البصرية نسبة قليلة من اإلعاقات المختلفة 
التي يعاني منها اإلنسان محليا وعالميا،وتشكل نسبة المكفوفين 

حظى هذه نسبة قليلة جدا بالنسبة للمعاقين بصريا ،ولذلك ال ت
 (.0991الفئة بالعناية الكافية )الخطيب،والحديدي،

لقد وجدت المشكالت الخاصة بالمكفوفين بوجود أول  و
إنسان كفيف عاش بين الجماعات اإلنسانية األولى ،وكانت 

 والشفقة، معاملة الكفيف بين مد وجزر،حيث تمتاز بالرحمة،
والنبذ في والعطف في ظل الديانات السماوية،وبالقسوة،والشدة،

ظل غيرهها،وفي مطلع القرن التاسع عشر أصبح تعليم 
المكفوفين إلزاميًا وبدأت القوانين والتشريعات تشرع لصالح 
المكفوفين في دول الغرب،وبرز العديد من المكفوفين في 
الميادين المختلفة ،وأسهم بعضهم في تطوير  بعض األدوات 

فوفين باهتمام مبكر الخاصة بالمكفوفين. وهكذا حظي ميدان المك
سبق جميع ميادين اإلعاقات  األخرى، فقد نالت هذه الفئة 
اهتمامًا ورعاية من جانب األخصائيين ،والباحثين التربويين، 
والنفسيين،واالجتماعيين لم ينلها بعد أي ميدان من ميادين 

م( وقد قامت العديد من الدول بنشر 0991اإلعاقة )سيسالم،
إلعاقة البصرية،ومظاهرها ،وطرق الوقاية التوعية حول أسباب ا

منها،وكذلك حول الخدمات والبرامج المقدمة للمكفوفين،وشجعت 
األهالي على ضرورة االستفادة منها، ونتيجة لذلك االهتمام 
بكيفية إيصال المعلومات ، وتسهيل العملية التعليمية مثل 

األدوات األدوات الخاصة بالكتابة والقراءة، والمعينات البصرية،و 
الخاصة بالحركة والتنقل،وتوفير المناهج المدرسية وطباعتها 
بطريقة بريل مما سهل على الكفيف الكثير من الصعاب التي 
كانت تواجهه في حياته المدرسية، وهكذا لم يعد كف البصر 
مشكلة كما يتصورها بعضهم،بينما يحتاج المكفوفين إلى جهود 

 ( . 22: 4111مكثفة لدمجهم في المجتمع)عبيد،
وللكفيف الحق في التعلم مثل المبصر،ويمكن تنمية 
عداده بالوسائل المساعدة )رفنسكروفت  الحواس المتبقية للكفيف،وا 

،Revensckofet,2001،) وقبل ظهور التقنات الحديثة من
الحواسيب والبرمجيات الحديثة كان الكفيف يعاني من تحويل 

هزة التسجيل،أو على المعلومات،وكان االعتماد الكلي على أج
مالئها للكفيف لكتابتها على  شخص يقوم بقراءة المعلومات،وا 
شكل مستندات بريل ،وبعد ظهور هذه البرامج واالجهزة المتطورة 

ذا كانت التقنية الحديثة مهمة لتيسير  بدأ البحث عن حلول، وا 

متطلبات حياتنا جميعا في عصر ثورة المعلومات، فإنها تعد 
 ( .4119بالنسبة للكفيف )شهاب، ضرورة حتمية

وأشارت العديد من الدراسات أن الطرق التقليدية في تعليم 
المكفوفين غير مالئمة لهم ،وعدم قدرتها على تحقيق األهداف 
المرجوة حيث توجد صعوبة في اكتساب بعض المفاهيم ،كما 
أكدت الدراسات على إمكانية تعليم المكفوفين إذا ما تم تكييف 

بطريقة تناسبهم ،بحيث يتمكن الكفيف من استقبال  المناهج
(، ولقد كان 4100المعلومات من خالل حواسه األخرى )شحادة،

اهتمام التربويين ، والمختصين واضح في التأكيد على ضرورة 
توفير االمكانات ،واألدوات المساعدة للمكفوفين وأهمية توظيف 

مبتكرة تساعدهم  التكنولوجيا التعليم في إكسابهم مهارات جديدة
على االنخراط في المجتمع والتعايش مع التطورات التي يشهدها 
العالم ،كما أكدوا على أهمية توفير البرمجيات،والمعلم المدرب 

  (. 4112تقنيا،والبيئة التعليمية المناسبة )عيادات ،عبيدات ،
وقد أسفرت تكنولوجيا المعلومات خالل السنوات القليلة 

ديد من البرمجيات ،واألجهزة التي تسهل تقديم الماضية عن الع
خدمات المعلومات للمعاقين بصريًا للتواصل تكنولوجيًا بالركب 

(،وقد ساعدت هذه الوسائل الحديثة  4111المعلوماتي )الصالح،
على زيادة فرص التعلم أمام المعاقين بصريًا، حيث تساعدهم 

سيطرة على على اكتساب االستقاللية والحركة،والتواصل ،وال
(،وبرامج  4111البيئة المحيطة بهم  واستثمار إمكاناتها )الفليج ،

تخدم المكفوفين في المجالت المختلفة من خالل تفعيل حواسهم 
وخاصة حاستي اللمس،والسمع،ومن هذه الحلول كان إنتاج 
البرامج الناطقة،)وهي عبارة عن قراءات للشاشة قوية تقوم 

صوت بشري قوي،وعالي  بتحويل ما على الشاشة إلى
الجودة،بحيث تمكن القارئ من التعامل مع كل برامج الحاسب 
 باللغة العربية واإلنجليزية كأي مستخدم محترف(.

( وتعمل هذه البرامج على مساعدة الكفيف في  4111) أبوعون،
طبوعة،أو الملفات اإللكترونية مقراءة الكتب،أو المستندات ال

بدون مساعدة من أحد،كما تساعد الكفيف على كتابة نصوص 
نجليزية أو غيرها حسب اللغة التي يتقنها بكفاءة عالية  عربية وا 
،باإلضافة إلى حفظ هذه النصوص وطباعتها بطريقة بريل، 
وتساعد هذه البرامج على استخدام االنترنت ،وقراءة المواقع 
 بطريقة سهلة صممت خصيصًا للمكفوفين)خضير

(، ويتمثل دور التكنولوجيا الحديثة في تقديم 4112والببالوي،
الرؤى المستقبلية ،والبرامج التعليمية الخاصة ،والحلول اإلبداعية 
المبتكرة لمشكالت التعليم ،والتي تسهم في إعادة 
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صياغة،وتصميم المحتوى التعليمي المقدم للمكفوفين بشكل 
ة ويسر،وتتضمن يساعدهم في الحصول على المعلومات بسهول

البرامج الناطقة نظامًا تعليميًا من إرسال واستقبال البريد 
اإللكتروني،ونظامًا تعليميًا لتدريب المبتدئين على استخدام لوحة 
المفاتيح، فهو يرشد المتدرب خطوة خطوة إلى أن يتقن استخدام 

 (.4111لوحة المفاتيح)القحطاني،
استخدام التقنات  وقد تناولت العديد من الدراسات أهمية 

الحديثة وتوظيفها في خدمة المكفوفين ففي دراسة )أوهتشي 
(،هدفت الدراسة إلى وصف تقنية مساعدة 4110وآخرون ،

للمكفوفين معتمدة على عرض صوتي إفتراضي ومعرفة قدرته 
ذ يتم محاكاة ثالثية  على تحسين خرائط التفكير للمكفوفين وا 

هة حاسوبية ،ويتم توجيه األبعاد بحيث يسير الكفيف في متا
الكفيف من خالل الصوت، وكانت عينة الدراسة مكونة من 
أربعة أشخاص مكفوفين ، وباالختبار استطاع ثالثة منهم 
االستجابة لهذه التقنية،واستطاعوا إنجاز المهام المطلوبة 
منهم.وحاولت بعض الدراسات التعرف على ماهية المعلومات 

وضعاف البصر نحو دراسة التي يبحث عنها المكفوفون 
 (4111وستاورد، )ويليامسون،

(Williamson&scheuder,2000،)  والتي هدفت إلى التعرف
على ماهية المعلومات التي يبحث عنها المكفوفين،وضعاف 
البصر من خالل اإلنترنت،وقد أظهرت الدراسة حاجة المعاقين 

راسة بصريًا للمعلومات كما يحتاجها المبصرون،وكانت عينة الد
ستة عشر فردًا أجريت معهم مقابالت لمعرفة ميولهم وحاجاتهم، 
وأوصت الدراسة بضرورة البحث عن الطرق التي توفر للمكفوفين 
فرص اإلندماج والوصول للمعلومات كما يصل إليها المبصرون. 

( 4110وكذلك فعل )رافنسكروفت،
(Revenscroft.2001 وهدفت دراسته التعرف على ما يريده،)
طفال المعاقين بصريًا من مواقع اإلنترنت، وقد أجريت الدراسة األ

( 04-1على سبعة وثالثين طفال تراوحت أعمارهم )
عامًا،استخدم الباحث استبانة مفتوحة لجمع البيانات،أظهرت 
النتائج أن األطفال يفضلون المواقع البسيطة،والتي توفر صوت 

نترنت على ألعاب حقيقي، وقد ترتبت اهتماماتهم البحثية في اإل
 الكمبيوتر .

بينما ذهبت دراسات أخرى إلى البحث عن عوامل تأثير 
بعض البرامج الخاصة  التي تمكن الكفيف من استخدام 

(، Azevedo,201( )4110الحاسوب فكانت دراسة )ازيفيدو،
اختصاصي يستخدمون برامج   20وقد أجريت الدراسة على

قد أظهرت النتائج أن الحاسوب في تعليم المعاقين بصريًا،و 
عوامل التأثير في البرامج الموجهة للمستخدمين من ضعاف 
البصر يؤثر فيها حاجتهم للوظيفة ، والوصول السهل للمصادر، 
والكلفة المناسبة لهم،وهذا يعني أن البرامج يجب أن يتوفر فيها 
الصوت المنطوق، وأن تكون شاشة الحاسوب متوافقة مع اللهجة 

( 0999ما كانت دراسة )كارن،وتشارلس،الدارجة . بين
(Karen&Cholless,1999 مقارنة بين أداء المكفوفين ،)

،وضعاف البصر في الوصول إلى المعلومات من خالل 
اإلنترنت ، وأظهرت النتائج أن ضعاف البصر استطاعوا 
الوصول إلى الصفحات البسيطة ، بينما لم يستطيع المكفوفين 

الصوتي . كما قام )جروس وآخرون ذلك إال من خالل التفسير 
،4110( )Grose,et,al,2001 بدراسة هدفت إلى التعرف ،)

على أهمية استخدام اإلنترنت في التعليم ، وتكونت عينة الدراسة 
( معاق بصريًا  شملت المدراء ، والمعلمين ، والطلبة 0011من )

في المدارس األمريكية، وكانت النتائج لصالح التطوير ، 
استحداث شبكة المعلومات في عملية التعليم ، وكانت  وضرورة

من العينة يمارسون التعليم عن طريق  %21من أهم النتائج أن 
(  4114شبكة اإلنترنت . وهدفت دراسة )كلين،

(Klein,2002 ،إلى التعرف على أهمية استغالل الكمبيوتر ،)
واإلنترنت في تعليم المكفوفين في مدارس المكفوفين في 

،وقد تم تدريب أفراد المجموعة التجريبية على استخدام الصين
الكمبيوتر، واإلنترنت في التعليم، واظهرت النتائج وجود مستوى 
أفضل في التعليم لدى أطفال المجموعة التجريبية مقارنة 

(، Martin,2001( )4110بالمجموعة الضابطة . وقام )مارتن،
تعّرف على أهمية بدراسة مشابهة للدراسة السابقة هدفت إلى ال

( طالبًا 021استخدام الكبيوتر، وكانت عينة الدراسة مكونة من )
من مدينة مكسيكو، وقد تم تدريب المجموعة التجريبية على تعلم 
القراءة من خالل الكمبيوتر، وأشارت النتائج إلى أن مستوى 
التعليم للعينة التجريبية كان أفضل من مستوى التعليم للعينة 

(، Fellenlus,2000( )4111أما دراسة )فلنس ،الضابطة . 
فهدفت إلى تقييم أهمية الكمبيوتر في تطوير مهارات القراءة 
والكتابة ، وقد أظهرت النتائج بأن الكمبيوتر كان أكثر أهمية 
كأداة للكتابة،والقراءة حيث تم فتح إمكانيات جديدة لتحرير 

قد ساندت هذه الّنص،كما أصبح الطالب أكثر اندفاعًا للعمل . و 
(، فكرة Macarthur,1996( )0990الدراسات دراسة )مكارثور،

استخدام التكنولوجيا المساعدة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات 
الخاصة في مختلف التخصصات . وأيده في ذلك دراسة )هوتو 
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(، وقد أكدت على Hutto&Hare,1997( )0991،وهور،
لتكنولوجيا الحاسبوب  أهمية تضمين الخبرات التعليمية لألطفال
(، بدرسة بعنوان 4111في سن مبكرة. كما قامت )الصالح،

فاعلية برنامج تعليمي حاسوبي في تنمية بعض المهارات 
الحاسوبية لدى التلميذات المعاقات بصريًا في المرحلة المتوسطة 
بمعهد النور في الرياض، وأظهرت النتائج أهمية تعليم الحاسوب 

علومات بسهولة ويسر من خالل الحاسوب في الوصول إلى الم
 وشبكة اإلنترنت.

وأثبتت العديد من الدراسات العربية منها واألجنبية فاعلية 
الوسائل التعليمية في عالج الكثير من المشكالت السلوكية، 
والنفسية للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة،وأن لتكنولوجيا التعليم 

الحاجات الخاصة وتعلمهم، ومن دورًا بارزًا مّهمًا في تعليم ذوي 
( الذي قام بدراسة 4119هذه الدراسات أيضًا دراسة )ابراهيم،

فاعلية برنامج تدريبي قائم على اإلحتياجات التدريبية في تنمية 
مهارات استخدام ،وتوظيف الحاسوب لدى معلمات التربية 
الخاصة وأظهرت النتائج أهمية تعليم الحاسوب في الوصول إلى 

مات بسهولة ويسر من خالل الحاسوب وشبكة المعلو 
( ، فقد استهدفت التحقق من  4111اإلنترنت.أما دراسة )شبارة،

فاعلية برمجية تدريبية لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم 
لمعلمي المعاقين بصريًا،وقد أثبتت الدراسة فاعلية البرمجية في 

لما تضمنته البرمجية تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم 
( بدراسة تناولت  4119من وسائط متعددة . كما قامت وافي )

عرضًا مبسطًا حول مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات على تقديم 
الخدمات المكتبية للمكفوفين، والمعاقين،وأظهر النتائج أهمية 
المكتبات اإللكترونية في مساعدة المكفوفين، وذلك بالتعاون مع 

رامج اإللكترونية المخصصة للمكفوفين .أجمعت أحدث الب
الدراسات التي تناولت توظيف التكنولوجيا في تعليم المكفوفين 
على أهمية التقنيات في تيسير تعلم المكفوفين من خالل الحواس 
االخرى،كما أكدت على ضرورة تطوير وسائل وتقنيات توظف 

د الباحث حاستي اللمس والسمع كمداخل مهمة وفاعلة،وقد استفا
في توظيف هذه الدراسات التي اهتمت بتوظيف التكنولوجيا في 

 تعليم المكفوفين اآلتي:
مراعاة حاجات المكفوفين وخصائصهم أثناء تدريبهم  -0

 على اسئخدام الحاسوب بمساعدة البرامج الناطقة.
التعرف على خصائص كل من المدخل  -4

اللمسي،والمدخل السمعي،والتي تعتبر مداخل اساسية 
تعليم وتدريب المكفوفين،ويستفاد من هذه الخصائص ل

خالل توظيف البرامج الناطقة التي توظف وتعتمد على 
 حاسة السمع.

مما سبق يتضح أن معظم الدراسات،والبرامج التي أجريت 
أشارت إلى األثر الواضح الذي تحدثه اإلعاقة البصرية على 

هذه الفرد ،وسلوكه،وعلى المجتمع . وتعد عملية تحديد 
المشكالت في وقت مبكر مهمة جدّا، وتساعد في تطورها . 
ويتضح من الدراسات والبرامج الحاجة الماسة إلى إيجاد برامج 
تلّبي حاجات الكفيف في التغلب على العقبات التي تواجهه في 
مجال استخدام الحاسب، واإلنترنت، ولذلك جاء هذا البرنامج 

تنمية المهارات الحاسوبية، لتلبية حاجة المكفوفين للتدرب على 
دخالهم في عالم جديد لم يلجوه من قبل . وا 

 لدراسةمشكلة ا
تكمن مشكلة الدراسة في وجود أعداد كبيرة من المكفوفين 
في المدراس،والجامعات السعودية،ومن العاملين في حقول 
مختلفة في الدولة،أو المؤسسات الخاصة،وفي ضوء التوجه 

مية،وادخال تكنولوجيا التعليم في العربي للمستجدات العال
المدارس العادية التي يدرس فيها طلبة مكفوفين،وقلة الدراسات 
حول البرامج الناطقة في الوطن العربي بالرغم من انتشارها بين 
المكفوفين في العالم،وسعيًا لتحقيق هذا الهدف تحاول الدراسة 

هارات الحالية معرفة فاعلية البرامج الناطقة في تنمية الم
 الحاسوبية واالنترنت للطلبة المكفوفين في مرحلة الثانوية

والجامعة،وبالتحديد اإلجابة على السؤال اآلتي:

ما مدى فاعلية البرامج الناطقة في تنمية المهارات 
 الحاسوبية ،واإلنترنت لدى المكفوفين ؟
بين (     1.12توجد فروق ذات داللة إحصائية عند )

ينة التجريبية، والعينة الضابطة لصالح العينة متوسطات أداء الع
التجريبة على القياس البعدي .

 أهمية الــدراسة : تكمن أهمية الدراسة في اآلتي :
تصميم البرامج الناطقة للطلبة المكفوفين يتالءم مع  -0

 حاجاتهم وقدراتهم.
قلة الدراسات التي تبحث في تقنيات ذوي الحاجات  -4

 ن.الخاصة ، وخاصة المكفوفي
تسلط الدراسة الضوء على أهمية توفير تقنيات وبرامج  -2

تعوض المكفوفين عما فقدوه من نعمة البصر.
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تفيد الدراسة في تطوير البرامج والتقنيات الخاصة  -2
بالمكفوفين في اتخاذ القرارات المناسبة بهذا 

 الخصوص.
تمكن جمعية هدكا )الجمعية الخيرية التي أنشأت هذا  -2

بالمكفوفين ( في تحسين قدرات  العام مختبرًا خاصاً 
أفرادها .

 أهداف الدراسة
تحديد المهارات الحاسوبية التي يمكن تنميتها لدى  -0

 المكفوفين.
الكشف عن مدى فاعلية البرامج الناطقة في تنمية  -4

 المهارات الحاسوبية واإلنترنت للمكفوفين .
تشجيع الطلبة في المدارس والجامعات على اإلقدام  -2

هذه التدريبات لنقلهم إلى عالم الحداثة على أخذ مثل 
 ،واإلتصال في العالم الخارجي .

تسهيل مهمة الطلبة وغيرهم من المكفوفين في الوصول  -2
إلى المراجع ،والمكتبات اإللكترونية دون مساعدة من 

أحد ، وتوفير الخصوصية للكفيف .

 حدود الدراسة
 المرحلة الثانوية  اقتصرت الدراسة على طالب

المكفوفين في مدينة حائل في المملكة  عيةوالجام
العربية السعودية .

 حيث :   اقتصرت الدراسة على استخدام الحاسوب من 
 ويندوز( مهارة استخدام نظام تشغيل الحاسوب( 

(Windows). 
  مهارة استخدام برنامج تنسيق الكلمات )ميكرو سوفت

.(Microsoft-Word) وورد(
 نترنت .مهارة استخدام برنامج تصفح اإل
 . مهارة اختزال البيانات ، واستخدام لوحة المفاتيح 
  4102- 2-0طبقت الدراسة في الفترة الواقعة بين 

م.4102-0-0  إلى

 مصطلحات الدراسـة 
التعريفات االجرائية للمصطلحات

 أواًل : الكفيف كلياً 
يقصد بالكفيف في هذه الدراسة كل طالب في المرحلة 

ة في مستوى البكالوريوس ، والدبلوم العالي الثانوية ، أو الجامعي

( بعد 41/411، وال تزيد حدة إبصاره  في أقوى عينيه عن )
التصحيح، ويتعلم من خالل الحواس األخرى غير البصر .

 ثانيًا : البرامج الناطقة
وهي عبارة عن برامج محوسبة ، توفر برمّجية قارئ شاشة 

ري عالي الجودة قوي، ويحول محتويات الشاشة إلى صوت بش
ليمّكن الكفيف من التعامل مع كل برامج الحاسب كأي مستخدم 

 محترف .
ي الدراسة الفرضيتان اآلتيتين:عن سؤال   توقد انبثق

 وهذه البرامج هي :
: وهو برنامج محوسب من إنتاج  شركة برنامج إبصار -أ

صخر للتقنيات،ويقوم على برمّجية قارئ شاشة قوي 
إلى صوت بشري عالي الجودة يحول محتويات الشاشة 

ليمّكن الكفيف من التعامل مع برامج الحاسب كأي 
 مستخدم محترف،وهو برنامج باللغة العربية .

:تم نطوير برنامج هال من خالل شركة  برنامج هال -ب
)أكسيس، وشركة أر دي أي، وشركة أكاميال(، وعربته 
شركة النطق للتكنولوجيا لكي يعمل كقارئ للشاشة ، 

.قارئ بريل على السطر اإللكتروني الّنص الى وتحويل

 ثالثًا : مهارة استخدام الحاسوب واإلنترنت
وهي القدرة على استخدام لوحة المفاتيح،وبرنامج تنسيق 
تقان،باستخدام البرامج  الكلمات،وبرامج تصفح اإلنترنت بدقة،وا 

الناطقة.

 الطريقة واإلجراءات
واألدوات التي تم  تتضمن اإلجراءات وصفًا لعينة الدراسة

جراءاته،والتصميم  تطبيقها على أفراد العينة،وخطوات البحث،وا 
    اإلحصائي الذي اتبعه الباحث في معالجة البيانات.

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من  مجتمع الدراسة :
الطالب المكفوفين في مرحلة الثانوية والجامعية )مستوى 

في مدينة حائل في المملكة البكالوريوس ، والدبلوم العالي ( 
العربية السعودية ، وال يعانون من أية إعاقة أخرى سوى كّف 
البصر، وتّم توزيع عينة إلى مجموعتين بطريقة عشوائية ، 

(.01(  والمجموعة الضابطة )ن=01المجموعة التجريبية  )ن=
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أدوات الدراســة 
( مقياس مهارات الحاسب واإلنترنت. )من إعداد الباحث 

 طريقة تصميم مقياس المهارات الحاسوبية واإلنترنت
اطالع الباحث على األدبيات والدراسات ،والبحوث  -0

السابقة التي اهتمت بمجال الدراسة ، وكذلك االطالع 
 على المقاييس التي تم تصميمها في هذا المجال.

إعداد الصورة األولية للمقياس في ضوء األبعاد  -4
 المتضمنه في البرنامج.

ض المقياس على مجموعة من المحكمين من ذوي عر  -2
اإلختصاص للتأّكد من مدى مالءمة بنود المقياس وقد 

(.%12بلغت نسبة اإلتفاق بين المحكمين )
تعديل المقياس في ضوء آراء المحكمين. -2

 .وصف المقياس :مقياس المهارات الحاسوبية
صدق المقياس :تم التحقق من دالالت صدق المقياس كما 

:يلي
دق المحتوى : تّم عرض المقياس على مجموعة من ص

المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم للمكفوفين ، وقد 
( من مدى تطابق %11أظهرت النتائج اتفاق المحكمين بنسبة )

 .فقرات المقياس لمحتواه وأهدافه
صدق البناء : تّم حساب مدى ارتباط كل فقرة من فقرات 

.(1.92اإلختبار وقد بلغ )ر= المقياس بالدرجة الكلية على
ثبات المقياس

 تم التحقق من دالالت ثبات المقياس بطريقتين هما :
تم حساب معامل الثبات طريقة حساب معامل الثبات : -0

لتحديد قيمة االتساق الداخلي للمقياس،حيث تم حساب 
( للمقياس،وكانت Alf-Cronbachمعامل ألفاكرونباخ)

(،وهي قيمة 0.758قيمة معامل ألفا للمقياس )
 مقبولة،وتؤكد اتساق فقرات المقياس .

تّم تجزئة بنود المقياس إلى  طريقة التجزئة النصفية : -4
مجموعتين األولى مجموعة الفقرات الفردية ،والثانية 
مجموعة الفقرات الزوجية ، وتّم حساب معامل اإلرتباط 
بين درجات أفراد العينة في المجموعتين، وبلغ معامل 

بين درجات أفراد العينة في المجموعتين  اإلرتباط
( وهي معامالت ارتباط عالية.1.14)ر=

 مفتاح تصحيح المقياس
لكل بند من بنود المقياس استجابتين )نعم( أو )ال( وعلى 
المدرب وضع عالمة في خانة االستجابة التي يراها الطالب ،ثم 

( 0حساب درجات االستجابات بحيث يعطي الطالب درجة )
كل استجابة )نعم( وصفر على كل استجابة )ال(، ثم يتم  على

تجميع الدرجات الخام لكل بعد على حدة ثم للمقياس ككل.
 مصادر بناء أداة القياس

  استفاد الباحث من الدراسة في األدب التربوي
 والدراسات في هذا المجال.

 . قام الباحث بمراجعة الدليل الملحق بالبرامج الناطقة
 ن كتب ، ومراجع تدريس الحاسوب .اإلستفادة م 
 دربين الذين يعملون مع المكفوفيناستشارة الخبراء والم.
 .جمع الدراسات السابقة التي تمت في هذا المجال 
  ًجمع البرامج التي أعدت للكفيف عالميا. 

 زمن تطبيق البرنامج
استغرق تطبيق البرنامج شهرين بواقع أربع ساعات يوميًا 

-0-0الى 4102-2-0الفترة الواقعة وقد تم التطبيق في 
م.4102

 عينة البرنامج
( طالب 01تشتمل الدراسة الحالية على عينة قوامها )

كفيفين من طالب الثانوية والجامعة في مدينة حائل في المملكة 
العربية السعودية ،وكانت شروط اختيار العينة كما يلي :

.أن يكون طالبًا في المرحلة الثانوية،أو الجامعة -0
 أال يكون لديه أي إعاقات أخرى. -4

على استخدام لوحة :اشتمل البرنامج  محتوى البرنامج
المفاتيح،وبرنامج تنسيق الكلمات،وبرامج تصفح اإلنترنت 
تقان ،باستخدام البرامج الناطقة .ولكل عنوان له عدة  بدقة،وا 

( مهارة .22مهارات تفصيلية بلغ مجموعها )

إجراءات تطبيق الدراسة
 ميم التجريبيالتص

  يقوم التصميم التجريبي للدراسة على أساس مجموعتين
 إحداها تجريبية واألخرى ضابطة.

  يطبق على المجموعتين قبل بدء التجربة األدوات
 المستخدمة في الدراسة.

  لخبرات  –وحدها  –تتعرض المجموعة التجريبة
(.01البرنامج الحاسوبي )ن=

93



 4102 االولالعدد  – الرابع عشرالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 =تطبيق  ( دون01تترك المجموعة الضابطة )ن
 البرنامج الحاسوبي.

  بانتهاء فترة البرنامج المقترح يعاد تطبيق أدوات الدراسة
على طالب المجموعتين.

 .قياس ومقارنة قبلية بين المجموعتين
 .قياس ومقارنة بعدية بين المجموعتين 
  قياس ومقارنة قبلية وبعدية لكل مجموعة على حدا

 لفاعلية كل برنامج مستقل.
 (0ويمثل الشكل التالي التصميم التجريبي المستخدم في الدراسة.جدول )

قياس 
المتابعة

القياس 
البعدي

البرنامج 
الحاسوبي

القياس 
القبلي

توزيع  المجموعة
عشوائي

3030X30GR

3030X30 التجربية
G1

R

ال توجد  30 30
 معالجة

الضابطة  30
G2

R

 ريبية والضابطةتكافؤ أفراد المجموعتين التج
قام الباحث بعمل تكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية 
والضابطةمن حيث متغيرات العمر ،والخبرة في استخدام الحاسوب 
واإلنترنت،كما قام الباحث بالتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية 
والضابطة في درجات مهارات الحاسوب على القياس القبلي ،وقد تّم 

متوسطات الحسابية،واالنحرافات المعيارية لدرجات المهارات حساب  ال
الحاسوبية لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق 

 ( يوضح نتائج ذلك.4البرنامج والجدول )
المتوسطات الحسابية،واالنحرافات المعيارية لدرجات إتقان 

والضابطة على  المهارات الحاسوبية لدى أفراد المجموعتين التجريبية،
 القياس القبلي.

 (4جدول)
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجموعة العدد

يةالتجريب 01 21.4 2.40  
ةالضابط 01 20.0 4.24  
 المجموع 41 21.02 2.21

 

(أن المتوسطات الحسابية، 4يتبين من خالل الجدول )
ة لدى أفراد واالنحرافات المعيارية لدرجات إتقان المهارات الحاسوبي

المجموعتين التجريبية،والضابطة على القياس القبلي متقاربة 
جدًا،وللتحقق من داللة هذه الفروق تّم استخدام اختبار  مان وتني 

(Mann Whitne( لعينتين مستقلتين،والجدول،)يوضح النتائج 2 )
 التي تم التوصل اليها.

 (2جدول )
ية لدى أفراد داللة الفروق بين إتقان المهارات الحاسوب

 المجموعتين التجريبية،والضابطة على القياس القبلي.
متوسط  العدد المجموعة

 الرابط
مجموع 
 الراتب

مستوى  Zقيمة 
الداللة

.300.0--030300030300.0التجريبية
.03 030.3 03 الضابطة

( عدم وجود فروق ذات داللة 2يتضح من الجدول )
لمهارات الحاسوبية لدى أفراد احصائية بين درجات إتقان ا

 المجموعة التجريبية والضابطة عند مستوى داللة ) 
1.12 وهذا يشير إلى تكافؤ أفراد المجموعتين في درجات،)

إتقان المهارات الحاسوبية قبل تطبيق البرنامج الحاسوبي .
األساليب اإلحصائية

 المتوسط الحسابي . -0
توسطين إختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين م -4

مرتبطين.
 معامل االرتباط. -2
( .Mann Whitneإختبار مان وتني ) -2

 منهجيـة الدراسـة
تتبع الدراسة الحالية المنهج التجريبي : وهو المنهج العلمي 
الذي يستخدم التجربة في التحقق من صحة الفروض ولذلك، فإن 
نوع الدراسة يساعد على الدقة في السيطرة على الجوانب 

ي يتعين استبعاد أثرها في موضوع الدراسة لذلك تّم المختلفة الت
 اتباع األسلوب التالي في الدراسة :

  اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية والتي سوف يتم
 التطبيق عليها.

تثبيت بعض العوامل التي قد تؤثر في نتائج الدراسة مثل  -
عدم وجود اإلعاقات المصاحبة، بحيث تعزى نتائج 

تطبيق البرنامج على أفراد العينة، وبذلك الدراسة إلى 
يكون البرنامج بأنشطته هو المتغير المستقل في 
الدراسة ويكون التغير الذي يطرأ على أفراد العينة هو 

المتغير التابع.
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 متغيرات الدراسة
هو البرنامج الحاسوبي الذي تّم تطبيقه  المتغير المستقل :

أنشطة واستراتيجيات على أفراد العينة وفق جلسات تحتوي 
 تدريس متنوعة.

هي التغيرات التي تطرأ على أداء أفراد المتغيرات التابعة : 
العينة في مجال مهارات الحاسوب ،واإلنترنت من جّراء تطبيق 

البرنامج الحاسوبي كما يقيسها مقياس المهارات الحاسوبية .

 نتائـــــج الدراســــــة ومناقشتها
رض نتائج الدراسة التي تّم سوف يتناول الباحث ع

 التوصل إليها.
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على  عرض النتائج :

فاعلية البرامج الناطقة في تنمية المهارات الحاسوبية واإلنترنت 
للمكفوفين.

 النتائج المتعلقة بالفرض
ينص الفرض على أنه )توجد فروق ذات داللة إحصائية 

ن متوسطات درجات أفراد (  بي 1.12عند مستوى )
المجموعة التجريبية والضابطة على بعد المهارات الحاسوبية 
تعزى ألثر البرنامج الحاسوبي( ولإلجابة عن هذا الفرض قام 
الباحث بحساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية 

لدرجات إتقان المهارات الحاسوبية لدى أفراد المجموعتين 
بطة على القياسين البعدي ،والمتابعة ،والجدول التجريبية ،والضا

 ( يوضح ذلك.2)
 (4 جدول )

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لدرجات إتقان 
المهارات الحاسوبية لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على 

 القياسين البعدي والمتابعة.

 العدد المجموعة
البعدي القياس المتابعة قياس   

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 5.10 76 2.05 74 10 التجربة

 5.05 43.2 2.00 42 10 الضابط

( أن المتوسط الحسابي لدرجات إتقان 2يتضح من الجدول )
المهارات الحاسوبية لدى أفراد المجموعة التجريبية على كل من 

لمتابعة أكثر بكثير من المتوسط الحسابي لدى أفراد القياسين البعدى وا
المجموعة الضابطة ،وللتحقق من داللة الفروق تم استخدام اختبار 

( يوضح النتائج التي تم  2(،والجدول )Mann Witnyمان وتني )
 التوصل اليها .

 (5الجدول )
 والمتابعة . عتين :التجريبية والضابطة على القياسين البعديداللة الفروق بين درجات إتقان المهارات الحاسوبية لدى أفراد المجمو 

المجموعة

مستوى  القياس البعدي
قياس المتابعة الداللة

متوسط العدد
الراتب

مجموع 
الراتب

Z 
قيمة

1.111*
متوسط العدد

الراتب
مجموع 
الراتب

Z قيمة 
2.112-

مستوى 
 الداللة
1.111*

0102.2022-0101.210222.11التجريبية
012.2122-012.21222.11الضابطة

(،وجودفروق ذات 2يتضح من خالل معطيات الجدول )
داللة إحصائية بين درجات إتقان المهارات الحاسوبية لدى أفراد 
المجموعتين التجريبية والضابطة على قياس المتابعة عند مستوى 

تجريبية  ، وهذه ( ،لصالح أفراد المجموعة ال  1.10داللة)
لى وجود فروق  النتائج  تعود الى فرض الدراسة ، والذي يشيرا 

 (، بين درجات  1.10ذات داللة احصائية عند مستوى)

أفراد المجموعة التجريبة ، والضابطة في درجات إتقان المهارات 
الحاسوبية على كل من القياسين البعدي والمتابعة لصالح أفراد 

بية تعزى لبرنامج المهارات الحاسوبية المستخدم المجموعة التجري
في هذه الدراسة، ويتضح من تحليل نتائج الدراسة وجود أثر 
إيجابي لبرنامج المهارات الحاسوبية للمكفوفين لدى أفراد 
 المجموعة التجريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة ، وذلك
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،يوضح (0على كل من القياسين البعدي والمتابعة،والشكل )
 ذلك.

 (0شكل )
المقارنة بين متوسطات درجات إتقان المهارات الحاسوبية لدى أفراد 
 .المجموعتين التجريبية ،والضابطة على كل من القياسين البعدي والمتابعة

(، االختالف بين متوسطات درجات 0يتضح من الشكل )
 إتقان المهارات الحاسوبية لدى أفراد المجموعتين التجريبية ،
والضابطة على كل من القياس القبلي، والبعدي، والمتابعة، حيث 
يتضح أن الفروق بين المجموعتين كانت ضئيلة جدًا في القياس 
القبلي ، أما في القياسين البعدي والمتابعة ، فقد ظهرت فروق 
كبيرة بين أفراد المجموعتين ، وبقيت الفروق ثابته أثناء فترة 

يدل على فاعلية البرامج الناطقة في تنمية  المتابعة تقريبًا ، وهذا
المهارات الحاسوبية ، واإلنترنت لدى أفراد المجموعة التجريبية ، 
كما يدل كذلك على استمرار فاعلية البرنامج حتى بعد االنتهاء 

(،  4111من تطبيقه ،لقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة ) شبارة،
برمجّية تدريبية لتنمية حيث استهدفت دراستها التحقق من فاعلية 

مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم لمعلمي المعاقين بصريًا ، وقد 
أثبتت الدراسة فاعلية البرمجّية في تنمية مهارات استخدام 
تكنولوجيا التعليم لما تضمنته البرمجّية من وسائط متعددة 

(،والتي  4119،واتفقت كذلك مع هذه النتائج دراسة )حسن،
نمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي الصّم استهدفت ت

،وتحسين اتجاهاتهم نحوها عن طريق استخدام البرامج الحاسوبية 
،والتي أثبتت الدراسة فاعليتها في تنمية المهارات الحاسوبية 

(، والتي درست  4111،وأتفقت مع هذه النتائج دراسة )الصالح ،
ت الحاسوبية لدى فاعلية برنامج حاسوبي في تنمية المهارا

التلميذات في المرحلة المتوسطة بمعهد النور،والتي أثبتت 
فاعليتها في تنمية المهارات الحاسوبية للكفيفات،وقد يعود السبب 
في اتفاق نتائج الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية إلى 
اعتمادها على نفس اإلطار النظري ، وهو التدريب على 

واستغالل الحواس المتبقية للمعاق ، وتتفق المهارات الحاسوبية ، 
(، والتي درست أثر  4112مع هذه الدراسة دراسة )نصرالدين،

وحدة كمبيوترية مقترحة في تنمية مهارات استخدام شبكة 
المعلومات الدولية لدى طالب المدارس الثانوية ،والتي أثبت 
ة فاعلية الوحدة في تنمية مهارات استخدام الشبكة المعلوماتي

الدولية لدى طالب المدارس الثانوية،وأتفقت مع هذه النتائج 
(، حيث تناولت عرضًا مبسطًا حول مدى  4119دراسة )وافي،

تأثير تكنولوجيا التعليم على تقديم الخدمة المكتبية للمكفوفين، 
والمعاقين ،حيث أثبتت الدراسة فعالية برامج تكنولوجيا التعليم 

فين والمعاقين في تنمية المهارات أهميتها في مساعدة المكفو 
الحاسوبية ،واالستفادة من المكتبات اإللكترونية، وذلك من خالل 
البرامج الناطقة الخاصة بالمكفوفين ، كما اتفقت هذه النتائج مع 

(،والتي تّم  4119(، و)شهاب، 4112دراسة كل من )الغنام،
اسوبية استخدام برامج تكنولوجيا التعليم لتنمية المهارات الح

للمكفوفين ، ومعلمي ذوي الحاجات الخاصة،والتي بينت فاعلية 
البرامج في تنمية المهارات الحاسوبية ، وقد يعود سبب اتفاق 
نتائج هذه الدراسات مع نتائج الدراسة الحالية إلى التشابه في 

 بعض األساليب والفنيات المستخدمة .
اح ويرى الباحث أن من العوامل المساعدة على إنج

البرنامج وجود متطوعين مختصين في الحاسب،وطرق التعامل 
مع البرامج الناطقة،والتدريب على المهارات الحاسوبية. حيث 
يعمل مدرب الحاسب مع المكفوفين منذ عشر سنوات في مصر، 
ومدينة بريدة،ومن العوامل المساعدة التبرعات السخية التي 

توب  للمتدريبين )جهاز الب قدمتها جمعية هدكا
(،ومحمل عليه جميع البرامج الناطقة،مما سهل على محمول

المتدربين تطبيق الجلسات في البيت ،وكان لتجهيز المختبر في 
الجمعية دور مهم وحاسم في تطبيق البحث، حيث تّم توفير 
أجهزة الحاسوب،والبرامج الناطقة ،وساعد كذلك توفير وسيلة 

الب في الوقت مواصالت لكل متدرب على سهولة وصول الط
المناسب،ودفعة واحدة . ولم تختلف هذه النتائج عن نتائج 
الدراسات السابقة التي تسّن للباحث االطالع عليها،حيث اتفقت 
جميع هذه الدراسات مع نتائج الدراسة الحالية في فاعلية البرامج 
الناطقة في تنمية المهارات الحاسوبية،واإلنترنت لدى الفئات 

البرامج.  ويرى الباحث أن النتائج التي تّم  المستهدفة بهذه
التوصل إليها يمكن تفسيرها على النحو اآلتي:
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تعتبر جمعية هدكا في حائل أول جمعية تهتم باالعاقة  -0
البصرية،في مدينة حائل حيث قامت بعمل قاعدة 
بيانات لهذه الفئة ،وأنشأت فرعا خاصًا باإلعاقة 

األجهزة واألدوات البصرية ،ووفرت الكوادر الالزمة ،و 
فرع حائل –،وباص لنقل هذه الفئة ،وكان لبنك الجزيرة 

الّسبق في التبرع بتأثيث الجمعية، وتجهيزها باألجهزة 
 الالزمة.

تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها في المنطقة  -4
،ولذلك كان اإلقبال من قبل الطالب، وأهاليهم منقطع 

 النظير.
ل الجمعية،أو الجامعة عالقة الباحث بالطالب من خال -2

،ومن تدريسه لهم بعض المساقات في الجامعة،مما 
عزز العالقة اإليجابية لحضور التدريب 

 واالستجابة،والمناقشة بحرية .
تّم إعالم جميع الطلبة بانهم سيحصلون على جهاز  -2

( مجانا وعليه البرامج الناطقة،وشهادة Labtopمحمول)
على في نهاية التدريب،مما شجع الطالب 

الحضور،والمتابعة.

 توصيات الدراسة
ل،والتقنيات التعليمية ضرورة توفير ،وتطوير الوسائ -0

 .للمكفوفين
تطوير البرامج المحوسبة للمكفوفين في مختلف -4

 المجاالت.
تطوير موقع إنترنت خاص بالمكفوفين،وتقديمها بطريقة -2

 . بريل
نية توفير المناهج الدراسية للمكفوفين بطريقة إلكترو -2

بحيث يستخدمها الكفيف من خالل الحاسوب.

 مقترحات بحثية
  فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس المناهج الدراسية

المختلفة للمكفوفين .
 وضع تصور مقترح لمركز مصادر خاصة للمكفوفين . -
 ،المختلفة التي تم تطويرها لتعليمفاعلية األجهزة،والوسائل  -

ومساعدة المكفوفين .

 مراجعال

(،فاعلية برنامج  4119محمد مسعود ).إبراهيم ،حماده  -0
تدريبي قائم على االحتياجات التدريبية في تنمية 
مهارات استخدام وتوظيف تكتولوجيا التعليم لدى 
معلمات التربية الخاصة بمركز الوفاء االجتماعي 

الجزء    024) بسلطنة عمان.مجلة التربية ،العدد
 ة ،مصر.الثاني (،جامعة القاهر 

(، فعالية استخدام  4111أبو عون ،محمد إبراهيم ) -4
برنامجي إبصارو)فرجو(   في إكساب مهارات استخدام 
الحاسوب واإلنترنت لدى الطالب المكفوفين بالجامعة 
اإلسالمية في غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة 

 ،جامعة غزة االسالمية ،فلسطين.
كمبيوتريين  (،أثر برنامجين4119حسن،أمين أحمد ) -2

على تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي 
المعوقين سمعيا،واتجاهاتهم نحو استخدامها في اليمن، 
رسالة دكتوراه غير منشورة ،معهد الدراسات التربوية 

 ،جامعة القاهرة.
(،المعاقون 4112خضير،محمد والببالوي، إيهاب ) -2

للتربية  بصريا ،الرياض ،إصدارات األاديمية العربية
الخاصة .

(،التدخل 0991الخطيب،جمال،والحديدي،منى) -2
 المبكر،دار الفكر،االردن .

(،المعاقون بصريًا، الدار 0991سيسالم، كمال سالم، ) -0
مصر.–المصرية اللبنانية ، القاهرة 

(، فاعلية برمجّية 4111شبارة ،غادة محمد إبراهيم ) -1
عليم لدى تدريبية لتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا الت

معلمي المكفوفين في مملكة البحرين ،دراسة حالة، 
رسالة ماجستير غير منشورة ،معهد الدراسات التربوية 

 ،جامعة القاهرة .
(،استراتيجيات تطوير 4100شحادة ،حازم محمد ) -1

الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة البصرية في مؤسسة 
رعاية المكفوفين في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير 

 منشورة ، جامعة غزة اإلسالمية، فلسطين .
(،فاعلية برنامج 4119شهاب،إسراء رأفت محمدعلي ) -9

قائم على التعلم اإللكتروني المدمج في اكساب مهارات 
تصميم الخطة التربوية الفردية لمعلمي التربية الخاصة، 
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رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية رياض األطفال، 
 جامعة االسكندرية، مصر .

(،فاعلية برنامج تعليمي  4111لصالح، وفاء محمد )ا -01
حاسوبي في تنمية بعض المهارات الحاسوبية  لدى 
التلميذات المعاقات بصريًا في المرحلة المتوسطة 
بمعهد النور بالرياض، الملتقى الثامن للجمعية 

 الخليجية لإلعاقة ،الرياض.
(،الوسائل التعليمية في 4111عبيد، ماجدة السيد ) -00

،دار الصفاء للنشر والتوزيع ، 0بية الخاصة، ط التر 
 األردن.

عبيدات،أحمد سليمان ،وعيادات ،يوسف أحمد  -04
(،دور التكنولوجيا المساعدة)الحاسوب ( في 4112)

تدريس ذوي الحاجات الخاصة.المؤتمر السنوي الثالث 
عشر ،التربية ،وآفاق جديدة في تعليم ،ورعاية ذوي 

،والموهوبون في الوطن  االحتياجات الخاصة،المعوقون
العربي،جامعة حلوان ، القاهرة .

(،الوسائل 4112الغّنام،إبتسام محمود صادق ) -02
التعليمية للمعاقين بصريا في ظل المستحدثات 
التكنولوجية ،المؤتمر العلمي السنوي التاسع باالشتراك 
مع جامعة  حلوان، الجمعية المصرية لتكنولوجيا 

 التعليم ، القاهرة.
(،تجربة  4111ج ،عبد الرحمن بن عبد العزيز )الفلي -02

نادي الحاسب اآللي للمكفوفين في التدريب في المملكة 
العربية السعودية،الملتقى الثامن للجمعية الخليجية 

 .الرياض–لالعاقة 
(،تقييم البرامج  4111القحطاني ، عبداهلل حجاب ) -02

الناطقة التي يستخدمها المكفوفون في العالم العربي من 
وجهة نظر المستخدمين أنفسهم ، الملتقى الثامن 

 الرياض.–للجمعية الخليجية لإلعاقة 
(،أثر وحدة 4112نصر الدين ،محمد مجاهد ) -00

كمبيوترية مقترحة في تنمية مهارات إستخدام شبكة 
المعلومات الدولية لدى طالب المدارس الثانوية، رسالة 

زهر ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األ
 ،مصر.

(،تأثير تكنولوجيا المعلومات 4119وافي،شرين محمد) -01
على تقديم الخدمة المكتبية للمكفوفين ،والمعاقين،

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة 
 طنطا ،مصر.
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Abstract: Governments tend to adopt the concept of electronic government to provide services to people 
and help them to achieve their goals and communicate with officials and eliminate routine work by providing 

a direct communications through their websites، and according to the importance of the services provided by

the e-government and the role that these websites play in facilitating the procedures and actions. So، the goals

of this study are to assess the importance of the services provided by the Jordanian E-government from the 
standpoint of the beneficiaries in order to identify the extent of their awareness and their access to these 

services. In order to reach the objectives of this study، the researcher depends on collecting data from

secondary sources and primary sources by applying a questionnaire on a sample consisting of 374 subjects. 

The researcher depends on Mathematical circles، Standard Deviation and Test T to analyze the results of the

study and  to  test  hypotheses. The final result of this study shows that evaluation of the persons in the sample 
of the study to the service of e-government of Jordan in general was positive, and that these services have 
played an important role in providing information to them and reducing the time and effort in completing the 
transaction. The subjects of the sample find that e-government provide them with confidentiality and enabled 
them to know the weather condition and traffic violations,. The results of the study showed that the main 
benefits of using the services did not come first place. This means that the services provided by E-government 
are poor, and are due to the lack of awareness of the role provided by these services to facilitate business and 

help people to access to government services well، that need from competent authorities to provide awareness

campaigns to people about the definition of the electronic government and the services that it offers. 

Keywords: E-government. Websites  . e-services. the beneficiaries
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)دراسة تطبيقية( من وجهة نظر المستفيدين منها مة اإللكترونيةتقييم خدمات الحكو

الدكتورة ردينة عثمان يوسف
األردن/ جامعة الزرقاء -قسم التسويق

 ،األعمال إنجازومساعدتهم على  ،لخدمات للمواطنينلتقديم ا "مة اإللكترونيةالحكو"تبني مفهوم  إلىالحكومات التقليدية  تتجه: صالملخ
الخدمات  هميةونظرا أل ،ةلكترونياتصال مباشر من خالل مواقعها اإل من خالل توفير عملية ؛والقضاء على الروتين ،لينؤوواالتصال بالمس

تقييم خدمات الحكومة  إلىالدراسة تهدف  هذن هإف ؛األعمالجراءات ووالدور الذي تلعبة في تسهيل اإل ،اإللكترونيةالتي تقدمها الحكومة 
جل التوصل أمن و .هاواستفادتهم منهذه الخدمات لكهم دراإبهدف التعرف على مدى  ،من وجهة نظر المستفيدين منها األردنية اإللكترونية

على عينة  ةتطبيق استبان ن خاللم ،وليةدر األجمع المعلومات من المصادر الثانوية والمصا إلىعمدت الباحثة  ،الدراسة هذه هدافأإلى 
توصلت و .تائج الدراسة واختبار الفرضياتلتحليل ن T ابية واالنحراف المعياري واختباروساط الحسوتم استخدام األ ا،مواطن 374تتكون من 

 امهم االخدمات لعبت دور هذهن أو ،يجابياإبشكل عام كان  األردنية اإللكترونيةالعينة لخدمات الحكومة  أفرادن تقييم أ إلىالدراسة  هذهنتائج 
توفر لهم سرية  اإللكترونيةالحكومة  نألعينة يجدون با أفرادن أو ،المعامالت إنجازوفي تقليل الجهد والوقت في  ،في توفير المعلومات لهم

ن محور أالدراسة ظهر ب ئجلكن من خالل مقارنة نتاو. لطقس والمخالفات المرورية وغيرهاحوال اأهم من التعرف على تمكنو ،المعلومات
دراك الدور إعدم  إلىوهذا يعود  ة،ضعيف اإللكترونيةن االستفادة من خدمات الحكومة أي أ ،ولىت بالمرتبة األأاالستفادة من الخدمات لم ي

يتطلب من الجهات مما  ،ومساعدة المواطنين على الحصول على الخدمات الحكومية بشكل جيد ،األعمالفي تسهيل  الخدمات هذه الذي تلعبه
.والخدمات التي تقدمها اإللكترونيةن تقوم بحمالت توعية وتعريف بالحكومة أالمختصة 

.، المستفيدون اإللكترونية، الخدمات  اإللكترونيةمواقع ال ، اإللكترونيةالحكومة : كلمات مفتاحيةال
 22/12/2011 البحث قبولتاريخ    28/6/2011البحث ستالم خ اتاري

   :ةــالمقدم
وذلـك   ،يشهد العالم اليوم تغيرات سريعة في جميع جوانب الحيـاة 
وعلـى   ،نتيجة للتسارع الحاصل في ميادين المعرفة واالتصـاالت 

والتي نتج  ،نترنتل ثورة المعلومات واالتصاالت واإلظ ص فيخاأل
فـي   األعمـال عنها ظهور طرق وتقنيات متطورة في كيفية تنفيـذ  

وكذلك ظهور اتجاهات  ،حكوميةالغير مختلف المنظمات الحكومية و
الذي ساهم في بروز العديد من المفاهيم التي تركز  ،االقتصاد الرقمي

، ومـن ضـمن تلـك    اإللكترونيةدارة واإل اإللكترونية األعمالعلى 
و مـا يسـمى بحكومـة    أ اإللكترونيةالمفاهيم ظهر مفهوم الحكومة 

والذي جاء لدعم عمليات الحكومة التقليديـة فـي تقـديم     ،نترنتاإل
 ،والمؤسسات الحكوميـة والخاصـة   األفراد إلىالخدمات الحكومية 

ن مفهـوم  إ .وكذلك دعم العالقات الخارجية مع الحكومات األخرى
لتي طرحها نائـب الـرئيس   كان نتيجة للفكرة ا اإللكترونيةالحكومة 

يته التي تركز على ربـط المـواطن   ؤضمن ر) ال غور( مريكياأل
ول على للحص ،ليةحكومية من خالل وسائل االتصال اآلبالوكاالت ال

 اإللكترونيـة إن تبني الحكومات لمفهوم الحكوميـة   .الخدمات العامة
 ،ام المستفيدين منها للمشاركة في صـنع القـرارات  مأفسح المجال 

وتقليـل الجهـد    ،واالستفادة القصوى من هذه الخدمات الحكوميـة 
وفي الوقـت   .الخدمات هذهوالوقت المبذول من قبل المستفيدين من 

وتخفيف  ،ن الحكومات من تحقيق الشفافية العالية في التعاملمكّ هنفس
 ،وتقليـل التكـاليف   ،الحكومية عباء على العاملين في المؤسساتاأل

 .لعاملين من جراء كثرة المراجعينوالضغط النفسي ل
  :مشكلة البحث 

وفـي   ،حديثة بشكل عـام  اإللكترونيةنظرا لكون تجربة الحكومات 
مر الذي يتطلب األ ،ردنومن ضمنها األ ،بشكل خاص البالد العربية

من  اإللكترونية لتقييم الخدمات التي تقدمها الحكومة الدراسات جراءإ
وتشخيص مستوى  ،الخدمات هذهالمستفيدين من  األفرادوجهة نظر 

نه لم أال إ اإللكترونيةمفهوم الحكومة  أهميةوعلى الرغم من  .داءاأل
 أهميـة دركت الباحثة ألذلك  ،ن اهتماما من قبل الباحثينلغاية اآل يلق

 لكترونيةاإلجراء بحث لتقييم مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة إ
.من وجهة نظر المستفيدين منها األردنية

-:سئلة التاليةإن مشكلة هذا البحث تتخلص في األ
الخدمات التي تقدمها الحكومة  ما هو دور  -1

عمال المستفيدين أاإللكترونية األردنية في تسهيل 
  ؟منها

ما هو تقييم األفراد المستفيدين من خدمات الحكومية   -2
 ؟ردنية لهذه الخدماتاإللكترونية األ
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نواع الخدمات المقدمة من قبل الحكومة أما هي   -3
وما هي الخدمات التي تلبي  ؟األردنية اإللكترونية

  ؟حاجة المستفيدين
مكانية االتصال بمواقع الحكومة اإللكترونية إهي  ما  -4

األردنية والحصول على المعلومات التي تمكن األفراد 
 ؟دماتمن االستفادة من هذه الخ

ما هي التسهيالت التي تقدمها الحكومة اإللكترونية   -5
قل جهد ووقت أالمعامالت ب نجازإل فراداألردنية لأل

   ؟وكلفة
مدى توفر وسائل االتصال التي يتم اعتمادها من قبل ما  -6

.األفراد للحصول على خدمات الحكومية اإللكترونية

   :البحث أهمية
ـ البحث من  أهميةتنبع  الخـدمات التـي تقـدمها الحكومـة      ةأهمي

الخـدمات فـي    هـذه الدور الذي تلعبه  أهميةو ،فرادلأل اإللكترونية
وفي تحسـين مسـتوى الخـدمات المقدمـة      ،األعمال إنجازتسهيل 

 ،ن هذا التطوير سوف ينعكس على تطـور المجتمـع  إو ،وتطويرها
ات ن الحكومإ إذ ،الخدمات هذهالمستفيدين من  فرادويحقق الرضا لأل

تحقيق التميز فـي تقـديم الخـدمات     إلىتسعى في الوقت الحاضر 
وهذا التميز من الممكن تحقيقه من خـالل تبنـي مفهـوم     ،فرادلأل

 .اإللكترونيةالحكومة 
  :هداف البحثأ

هداف التي يسـعى  ن األإف ؛التي يعالجها البحث ةانطالقا من المشكل
  :ليها هيإهذا البحث للوصول 

لخـدمات  ) عينة البحث(المستفيدين  فراداألدراك إمعرفة مدى  - 1
  .األردنية اإللكترونيةالحكومية 

 اإللكترونيـة معرفة طبيعة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة  - 2
  .األردنية

التي تقدمها الحكومة  من الخدمات األفراد معرفة مدى استفادة - 3
  .األردنية اإللكترونية

 جـاز إنفـي   األردنيـة  اإللكترونيةمعرفة دور الحكومة  - 4
  .قل جهد ووقتأالمعامالت الحكومية بدقة وب

في تخفيض  األردنية اإللكترونيةمعرفة مدى مساهمة الحكومة  - 5
من خالل تقليل عدد الزيارات التي يقـوم بهـا    ،االزدحام المروري

ومتابعتها من خالل المواقع  ،رسميةالغير للدوائر الرسمية و األفراد
  .اإللكترونية

 ،الرسـائل القصـيرة  (المتاحة صال معرفة ما هي طرق االت - 6
معرفة ما هـي  و) الفيسبوك ،البريد االلكتروني ،إللكترونيةالمواقع ا

.اإللكترونيةوسائل االتصال بالحكومة 
التعرف علـى تقيـيم المسـتفيدين مـن خـدمات الحكومـة        - 7

.اإللكترونية
  .المقدمة اإللكترونيةالتعرف على مستوى جودة الخدمات  - 8
علـى المواقـع    المعلومات التي تنشر التعرف على مدى دقة - 9

  .ومدى ثقة المستفيدين بها ،الحكومية
.التعرف على مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات - 10

   :فرضيات الدراسة
لبلوغ أهداف البحث تم وضع الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية 

  :، وعلى النحو اآلتي(Ho)السبع المنبثقة عنها بصيغتها الصفرية 

  :رضية الرئيسيةالف
Ho : اإللكترونيـة عينة الدراسة لخـدمات الحكومـة    أفرادإن تقييم 

  .بشكل عام سلبي
  :الفرضية الفرضيات الفرعية السبع اآلتية هذهوينبثق من 

Ho1 : عينة  أفراداهتمام  ال تثير اإللكترونيةطبيعة خدمات الحكومة
  .الدراسة للتعامل معها

Ho2 : أفرادبالجودة التي تدفع  لكترونيةاإلال تتسم خدمات الحكومة 
  .عينة الدراسة للتعامل معها

Ho3 : ال تحقق المنفعة التـي   األردنية اإللكترونيةخدمات الحكومة
  .للحصول عليها األفراديسعى 

Ho4 : أي دور فـي تسـهيل    اإللكترونيةال تلعب خدمات الحكومة
  .المعامالت الحكومية إنجازعملية 

Ho5 :في تقليل االزدحام  اإللكترونيةت الحكومة عدم مساهمة خدما
   .المروري

Ho6 : عدم إمكانية الحصول على المعلومات العامة من خالل مواقع
  . األردنية اإللكترونيةالحكومة 

Ho7 : اإللكترونيةعدم إمكانية االتصال بمواقع الحكومة.  
  :تهوعين مجتمع البحث

خـدمات الحكومـة   المستفيدين من  األفراديتكون مجتمع البحث من 
فرداً من منتسبي ) 374(ولقد تم اختبار عينة تتكون من  ،اإللكترونية

وقد تم توزيع  .وطلبة ،موظفينوساتذة، أجامعتي الزرقاء والزيتونة، 
) 8(وقد تـم اسـتبعاد    ،منها) 382(عادة إتم  استمارة استبيان 410

 إلـى ند ن اختيار العينة استإ. لكونها غير متكملة وناقصة اتاستمار
لمكونات المجتمـع مـن    امصغر ان مجتمع الجامعات يمثل مجتمعأ

 ،حيث الفئات العمرية والمهنة والجنس والدخل والتوزيع الجغرافـي 
  .ومن حيث المستوى العلمي
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 :مصادر المعلومات
 :همها ،لجمع المعلومات ساسينأيعتمد هذا البحث مصدرين 

ذات المصـادرالعلمية ب االسـتعانة ويقصد بها  :المصادر الثانوية 
  .بموضوعات الدراسة من كتب ومجالت وبحوث العالقة

ـ    :وليةالمصادر األ  اتطبيق استبانة تم تصـميمها وتطويرهـا وفق
طبيعـة   إلـى ن تصميم االستبانة استند إ .هداف البحث وفرضياتهأل

ـ أ إلىو ،األردنية اإللكترونيةالخدمات التي تقدمها الحكومة  راء آ ذخ
التي يسعون  األردنية اإللكترونيةول خدمات الحكومة ح ان فرديثالث

ومن ثم تم تصميم االستبانة وعرضها على مجموعة  ،للحصول عليها
حصـاء ونظـم المعلومـات    من المختصين في مجال التسويق واإل

ومـن   ،جراء التعديالتإو ،مالحظاتهم بعين االعتبارخذ أو ،داريةاإل
  .ثم صياغتها بالشكل النهائي

 :حصائية المستخدمةاإل بسالياأل 

  .داة القياسأاختبار كروبناخ الفا الختبار ثبات  -1
  .)SPPS(ـحصائي وفقا لليل اإلحالت -2
النسـبة المئويـة والمتوسـطات     ،حصاء الوصـفي ساليب اإلأ -3

  .واالنحراف المعياري
  .Tاختبار الفرضيات من خالل استخدام اختبار  -4

  :اختبار الصدق والثبات
داة القيـاس  ألقياس مدى ثبات ) كرونباخ الفا(خدام اختبار لقد تم است

على من أوهي نسبة عالية وممتازة كونها  ،%89قيمة الحيث بلغت 
%.60النسب المقبولة 

  :الدراسات السابقة

جنبية التي تناولت الحكومـة  العديد من الدراسات العربية واألهناك 
طـاء فكـرة عـن    عإولكن باتجاهات مختلفة، سنحاول  ،اإللكترونية

.ليهاإلوصول لهداف التي كانت تسعى واأل مجموعة من الدراسات
 )2011 ،المناصير(دراسة  -1
  ."األردنية اإللكترونيةبة الحكومة تقييم تجر"
، األردنية اإللكترونيةركزت هذه الدراسة على تقييم تجربة الحكومة  

 ،وفوائـدها  ،اإللكترونيةطار المفاهيمي للحكومة من خالل تقديم اإل
ظهرت نتائج الدراسـة أن تطبيـق الحكومـة    أو. وخطوات تطبيقها

نجاح  إلىيضاً أشارت النتائج أو .يجابياًإردن كان في األ اإللكترونية
في مواجهة معوقـات تطبيقهـا فـي مختلـف      اإللكترونيةالحكومة 

الوزارات والدوائر الحكومية،

وتنويع الخدمات التي  ،وذلك من خالل العمل المستمر على تطويرها
مشاركة جميع  أهميةوصى الباحث بأوفي ضوء هذه النتائج . تقدمها

طراف وتعاونهم في جميع مراحل تصـميم خـدمات الحكومـة    األ
وبناء شراكات فاعلـة مـع مختلـف شـرائح     ، وتنفيذها اإللكترونية

ن تقـوم  أوعلى الحكومة  ،لمختلفةالمجتمع والقطاعات االقتصادية ا
بوضع الخطط الالزمة لتأهيل وتدريب المتعاملين والقـوى العاملـة   

جهزة والتكنولوجيا الحديثة المسـتخدمة فـي تنفيـذ    األ الحالية على
.اإللكترونيةخدمات الحكومة 

)Alfred and Anna, 2010 ( دراسة -2

."government features Explaining the adoption of e-" 

ركزت هذه الدراسة على تحليـل العوامـل الداخليـة والخارجيـة     
 بهـدف  ،اإللكترونيةالتي تؤثر على تبني ميزانية الحكومة  ،للمنظمة

بداع الذي يكامل مـا بـين العوامـل الداخليـة     لتبني اإل بناء نموذج
وعمد الباحثان على اختبار العوامل التي تـؤثر   .والخارجية للمنظمة

نشـاء  ، إلUSAفي  Lowaمناء الصندوق في مدينة أعلى قرارات 
لقد  .اإللكترونيةوتبني ميزانية الحكومة  ه،طالقإوداري إموقع ويب 

 اإللكترونيةن قرار تبني ميزانية الحكومة أ إلىتوصلت هذه الدراسة 
العوامل الخارجيـة والداخليـة   (يتأثر بالعوامل المحددة في الدراسة 

يضاً أن هناك مخـاوف مـن مقاومـة    أظهرت النتائج أ، و)للمنظمة
. الموظفين من تبني هذه التقنية

  ,Alhujran) (2009 دراسة -3
"Determinats of e-government services adoption in 

developing countries".

ن التطور السريع لالستثمار فـي مجـال تقـديم    أ إلىيشير الباحث 
 هـذه جراء إل ب االنتباهجذ اإللكترونيةالحكومة  الخدمات من خالل

ن لخدمات الحكومـة  يى مدى تبني المواطنإلبهدف التعرف  ،الدراسة
لقد قـام الباحـث   . ومعوقات تطبيقها ،في الدول النامية اإللكترونية

. اردنيأ امواطن) 335(من  ةوسحب عينة مكون ،بإجراء مسح ميداني
 ن تجـاه ين مواقـف المـواطن  أظهرت الدراسة أالتحليل  ومن خالل

عوامـل  هـم ال أتعتبر من  اإللكترونيةاالستفادة من خدمات الحكومية 
 هـذه تجـاه   األفرادن مواقف أو ،الخدمات هذه التي توثر على تبني

كل من معتقـداتهم   يجابية ما بينإترتبط بعالقة و ،الخدمات طوعية
والجدارة والثقة والفائدة المحسوسة من استعمال خـدمات الحكومـة   

.اإللكترونية

  (Norbert, Busson and Keravel, 2009)  دراسة -4
"Impact of e-government interoperability in local

governments".  ركزت هذه الدراسة على دور الحكومة
من  ؛عمالهاأ إنجازعلى  مساعدة الحكومات المحلية في اإللكترونية

 اإللكترونية بشكل تدريجي في عملية تطبيق الحكومةجراء التغييرات إخالل 
ن هنالكأ إلىوقد توصلت هذه الدراسة  .في العمليات الداخلية للحكومات المحلية
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ثير على العمليات الداخلية أفي الت اإللكترونيةللحكومة  اورد
 ،الحاصل في العوامل الثقافية من خالل التغيير ،للحكومات المحلية

ن إف هنفس وفي الوقت ،عادة الهيكلةإو ،ومصادر الموارد البشرية
 هذهيؤثر بشكل مباشر على  اإللكترونيةعمال الحكومة أتبني 

  .العوامل
 (European public Administration Network)دراسة  - 5

(2009).

تحديد جدوى االستثمار في مجال الحكومـة   إلىهدفت هذه الدراسة 
ن تحدث فـي المكاتـب   أوتحديد التغييرات التي يجب  ،اإللكترونية

وركزت هذه الدراسة على جمع وتحليل البيانات والمعلومات  ،الخلفية
وربيـة عـام   دمات المقدمة من قبل الحكومات األحول عدد من الخ

 ,Brecker .وروبياستلمت هولندا رئاسة االتحاد األ عندما ،2004

2009)(  
  :ساسأوروبية على للدول األ اإللكترونيةوقد تم اختبار الحكومات 

في تحسـين الخـدمات للزبـائن     اإللكترونيةة هل تساهم الحكوم -
  .والمنظمات

مثـل االشـتراك بالمعلومـات     ،هل هناك تعاون بين المنظمـات  -
  .وتبادلها

ـ  ايلعـب دور  اإللكترونيةهل تطبيق الحكومة  - فـي تغييـر    امهم
  .في المكاتب الخلفية األعمال

جراء المقابالت مع المـوظفين،  إوقد تم جمع المعلومات من خالل  
 اساسيأ اتلعب دور اإللكترونيةن الحكومة أ إلىوقد توصلت الدراسة 

  :في
  .تجهيز المعلومات للعاملين والمواطنين-1
عباء الوظيفيـة  تقليل وقت العمليات والتكاليف وتخفيض األ  -2

 .وزيادة كفاءة العمل
 .تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة رضا األفراد  -3
   (Amitabh and others, 2007)دراسة   -4

"A model for impact e-government on 
corruption theoretical foundation". 

ة يثير القلق بشكل دارة العامن الفساد في اإلأتركز هذه الدراسة على 
على الرغم مـن وجـود    ،خص في الدول الناميةوعلى األ ،مستمر

 .تـه زالإولفساد على تخفيض هذا ا اإللكترونيةتفاؤل بقدرة الحكومة 
سوف يكون له  اإللكترونيةن تطبيق الحكومة ألقد أظهرت الدراسة بو

وجود داري على الرغم من انتشاره وفي تخفيض الفساد اإل مهم دور
نموذج يمكـن تبينـه   بناء  إلىوقد توصل الباحثون . عدة أشكال منه

من خـالل   ،داريتقليل الفساد اإل ىعل اإللكترونيةلمساعدة الحكومة 
واالتصال من خـالل   ،جراءاتجاوز التسلسل الوظيفي ومتابعة اإلت

سوف يقلل من الروتين والفساد  والذي ،المواقع الحكومية على الشبكة

مكـن  يو ،بالعاملين بشكل مباشـر  األفرادنتيجة لعدم التقاء  ،دارياإل
.على المواقع الحكومية ىمن نشر الشكاو األفراد

(Ramlah Nor and Abdul Rahman, 2007) دراسة - 7

"The influence organizational on information systems 
success in e-government agencies in Malaysia".

تناولت هذه الدراسة تأثير العوامل التنظيمية على نجاح تطبيق نظام 
عينة الدراسة تمثل  ،المعلومات في منظمات القطاع العام في ماليزيا

ربعة وكاالت مركزية في ماليزيا، حيث ركزت أمن  تعمالمس) 201(
 ،دارة العليادعم اإل: وهي ،نموذج الدراسة على ستة عوامل تنظيمية

 ،دارة المعرفــةإو ،دارةسـلوب اإل أو ،وهيكليـة اتخـاذ القـرارات   
  .توزيع المصادرو ،هدافواأل

 ،نظمةنوعية األ: هي ،بعاد للنجاحأربعة أفي حين ركز النموذج على 
ظهـرت  أو .رضا المستعملو ،والفوائد المدركة ،ونوعية المعلومات

 ،العوامل التنظيمية الستةبنجاح نظام المعلومات مرتبط  الدراسة بأن
سلوب أومن ثم  ،ولى في النجاحهداف احتلت المرتبة األحيث إن األ

كان عامـل   وبعدها هيكلية اتخاذ القرارات، حيث ،دارة المركزيةاإل
.ضعف في نجاح منظمات القطاع العاملعليا األدارة ادعم اإل

(Carolina and Mossberger, 2006)دراسة  - 8

"The effect of e-government on trust and confidence 
in government public administration".

على زيادة  اإللكترونيةثر الحكومة أركزت هذه الدراسة على تحديد 
مـن خـالل    ،وتحسين تقييمهم لها ،مة التقليديةثقة المواطنين بالحكو

ومواقف المواطنين  اإللكترونيةتحديد العالقة ما بين تطبيق الحكومة 
إن نتـائج هـذه    .ثرها على زيادة الثقة بالحكومة التقليديـة أو ،منها

وجود ثقة من قبل المـواطنين بمواقـع الويـب     إلىالدراسة تشير 
 يجابيةإثر الفعال في بناء مواقف األالثقة لها  هذهو ،للحكومة المحلية

 إلىوكذلك تشير النتائج  .)ةاالتحادية والمحلي(تجاه الحكومة التقليدية 
ن تزيد الثقة بالحكومة التقليدية مـن  أيمكن  اإللكترونيةإن الحكومة 

لصورة الذهنية وتحسين ا ،خالل تحسين عملية التفاعل مع المواطنين
  .للحكومة التقليدية

(simon and Jyoti, 2006)دراسة  - 9

"E-governmet :the need for effective process 
management in the public sector".

على  اإللكترونيةالدراسة على تحديد تأثير تطبيق الحكومة ركزت 
المقدمة للمواطنين، وكذلك تحديد التحديات التي  تقديم الخدمات

لقد قام  .مملكة المتحدةفي ال اإللكترونيةواجهت تطبيق الحكومة 
الباحثان بإجراء مسح ميداني للعاملين في المجالس المحلية في 

ظهرت الدراسة أن أكثر العوامل تحدياً لتطبيق أالمملكة المتحدة، وقد 
في المملكة المتحدة هما العوامل التقنية  اإللكترونيةالحكومة 

مل لخدمات دراك الكااللذان يؤثران على اإل، والتحديات التنظيمية
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ن تطبيق الحكومة أظهرت الدراسة أوكذلك  .اإللكترونيةالحكومة 
 طويال اوقتالصعبة والمعقدة، ويتطلب  األعمالمن  اإللكترونية

عادة هندسة أن هناك حاجة إلظهرت الدراسة أ، ولقد اكبير اوجهد
 ،وتحسين العمليات الداخلية ،ووضع الخطط المناسبة ،العمليات

جهزة الحكومية المختلفة في مجال ما بين األحداث التكامل إو
 األعمالن هندسة أ إلىشارت الدراسة أوكذلك  .اإللكترونيةالحكومة 

التقليدية من خالل  األعمالسوف تلعب دوراً مهماً في تطوير 
.اإللكترونيةالحكومية والحكومة  األعمال

 (Ebrahim and others, 2004)درا<6  -10
"A strategic framework for e-government adoption in 

public organizations".   

جـراء  إفـي   اإللكترونيـة ركزت هذه الدراسة على دور الحكومة 
وتحقيـق   ،وفي زيادة تشـغيل الكفـاءات   ،تغييرات في القطاع العام
وتحسين االتصـال مـا بـين المنظمـات      ،عملية تبادل المعلومات

ثـر العوامـل البيئـة    أيـد  تحد إلىالدراسة  هذه تهدف. والجمهور
فـي   اإللكترونيةوالتنظيمية والتقنية على اتخاذ قرار تطبيق الحكومة 

من خالل  ،وتبني ذلك من قبل العاملين في هذا القطاع ،القطاع العام
 وتوصلت .التي قد تؤثر على هذا القرار تشخيص المنافع والمعوقات

نـي الحكومـة   ستراتيجي لتبإطار إن وضع أ إلىالدراسة  هذهنتائج 
لـدعم   األعمـال يساعد صانعي القرار فـي منظمـات    اإللكترونية

وتطوير مشـروع الحكومـة    اإللكترونيةستراتيجية تبني الحكومة إ
  .اإللكترونية

فـي   اإللكترونيـة ثر تطبيق الحكومة أ) 2002 ،دراسة ريم ( -11 
  ."تطوير نظام المعلومات المحاسبية الحكومية

علـى   اإللكترونيةثر تطبيق الحكومة أبيان  إلىهدفت هذه الدراسة  
كمصـدر رئيسـي لتـوفير المعلومـات      ،نظام المحاسبة الحكومية

هـم تـأثيرات الحكومـة    أوتحديد  ،للمحاسبين في الوحدة الحكومية
ـ  على مقومات نظـم المعلومـات المحاسـبية    اإللكترونية ة للحكوم
ـ وتشير الدراسة  .هاوركائز اإللكترونية عـامالت  زيـادة الت  ى أنإل

ـ سـوف   اإللكترونيةالمحاسبية في ظل الحكومة  ؤثر علـى نظـم   ت
لبي احتياجـات  تلكي  ،المعلومات المحاسبية وهيكلتها وطرق تنفيذها

كـذلك   .اإللكترونيةالتقليدية التي ستعمل في ظل الحكومة  الحكومة
الماديـة  (ثر على مكونات نظـم المعلومـات المحاسـبية    تؤسوف 

طبيعة عملية تصميمها فـي الحكومـة   ها ووعلى مقومات) والبشرية
  .التي تعمل في ظل الحكومة التقليدية اإللكترونية

ن التقيـيم الصـحيح للحكومـة   أ إلـى لقد توصلت هذه الدراسة 
الخـدمات   :ربعة مجاالت هـي أن يركز على أيجب  اإللكترونية
 ،اإللكترونيـة والديمقراطيـة   ،اإللكترونيـة دارة واإل ،اإللكترونية

  .اإللكترونيةرة والتجا

الدور الـذي تلعبـه الحكومـات     أهميةيظهر  ةمن الدراسات السابق
 ،األفـراد عمال أوتسهيل  ،عمال القطاع العامأنجاح إفي  اإللكترونية

وسـهولة االتصـال بمواقـع     ،من خالل عملية تبادل المعلومـات 
.الحكومة

  الجانب النظري -
 اإللكترونيـة مة ن الحكوإ :E-Government اإللكترونيةالحكومة 

وهـي   ،حكومة على اإلنترنتهي  (e-government) المعروفة بـ
مـن المفـاهيم    اإللكترونيـة يعتبر مفهوم الحكومة و. حكومة رقمية

ن هـذا  إو ،اإللكترونيـة عمال الحكومـة  أدارة إالحديثة التطبيق في 
استخدام تقنية االتصـاالت والمعلومـات لتزويـد     إلىالمفهوم يشير 

 .اهاوتحسـين مسـتو   األعمـال ومنظمات  فرادعامة لألالخدمات ال
المعـامالت   إنجازتسهيل  في امهم الكترونية تلعب دوراإلالحكومة 

 األفراد بحيث يتمكن داءمن خالل رفع كفاءة األ ،قل تكاليف وجهدأوب
كذلك توفر قاعدة من  ،ماكن العمل والبيوتأالمعامالت من  إنجازمن 

تمكنهم من الحصـول علـى مـا     ،نينالمعلومات للعاملين والمواط
  .يحتاجون منها

e-government conceptاإللكترونية الحكومةمفهوم   -  أ

   :األردنية اإللكترونيةالحكومة  - 1
 إلـى هـو برنـامج وطنـي يهـدف      األردنيةالحكومة  برنامج نإ

وتقــديم الخــدمات الحكوميــة  ،داء الحكومــة التقليديــةأ تحســين
نوعيـة الخـدمات المقدمـة     وتحسـين  ،قل جهد ووقتأللمواطنين ب

القطـاع  ورفـع إنتاجيـة    ،والمؤسسات األعمالللمواطنين وقطاع 
وتفعيــل ســهولة عمليــة  ،وخفــض التكــاليف تــه،وكفاءالعــام 

والتطـوير والتـرويج لقطـاع     ة،التواصل مع المؤسسات الحكومي
ــي األردن  ــات ف ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي ــوير  ،االتص وتط

لتقــديم الخــدمات  هاوتحســينمهـارات مــوظفي القطــاع العــام  
 ،اإللكترونيـة وتعزيز عمليات التجـارة والتعـامالت    ،اإللكترونية

وتوفير المعلومات المطلوبـة بدقـة عاليـة وأمـان فـي الوقـت       
  .المناسب

فـي األردن جهودهـا علـى     اإللكترونيـة للحكومة  ةالرؤي تكرس 
تقديم الخدمات ألعضاء المجتمع األردني بكافـة فئاتـه وشـرائحه    

 ،أو الوضـع االقتصـادي   ،بغض النظر عن الموقـع الجغرافـي  و
ــي ــة ،أو المســتوى التعليم ــا  ؛أو المعرف ــي مجــال تكنولوجي ف
تبـاع منهجيـة   اومـن خـالل االلتـزام ب    .االتصاالت والمعلومات

ــة    ــتعمل الحكوم ــة س ــي الخدم ــى متلق ــز عل ــمن التركي تض
مسـاهمة   ،على دعـم التحـول المطلـوب للحكومـة     اإللكترونية

 األردنيـة فـي التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة للمملكـة      بذلك 
ــة و .الهاشــمية ــذه الرؤي ــورة ه ــوم هــذه اإلســتراتيجية ببل تق
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ـ   وتحديـد  ، اإللكترونيـة ة للحكومـة  يالستخراج األهداف الرئيس
ذات األولويـة، وذلـك    اإللكترونيـة برامج ومشـاريع الحكومـة   

عزيـز مبـدأ   لتسهيل عمليات متابعـة التنفيـذ ومراقبـة األداء وت   
عن طريق تحديد مسؤوليات كافـة الجهـات أصـحاب     ،المساءلة
ـ  اتلعـب دور  األردنيـة لكترونيـة  اإلن الحكومة إ .العالقة  امهم

مـن   ،جهـد الكـاليف و تالقـل  أالمعـامالت وب  إنجـاز تسهيل  في
المعـامالت   إنجـاز مـن   األفرادوتمكين  ،داءخالل رفع كفاءة األ

فر قاعـدة مـن المعلومـات    كذلك تـو  ،ماكن العمل والبيوتأمن 
وتمكنهم من الحصول علـى مـا يحتـاجون     ،للعاملين والمواطنين

قل وقـت وجهـد وكلفـة علـى     أي مكان وفي سهولة وبفي أ منها
المواطن، بحيث يتمكن االقتصاد الكلي مـن خاللهـا مـن رفـع     

ن إ. ه وزيـادة فاعليتـه وتأكيـد قدرتـه التنافسـية     إنجازمستوى 
األساسـي لتحويـل    مالـداع  يمثـل  ونيـة اإللكتربرنامج الحكومة 

وتسـهيل المعـامالت الحكوميـة     ،مجتمع معلومـاتي  إلىاألردن 
ــدمات ــومي والخ ــين األداء الحك ــة  نإ. وتحس ــالة الحكوم رس

تتلخص فـي إدارة التحـول فـي الحكومـة      األردنية اإللكترونية
والتركيز على إرضاء متلقي الخدمـة الحكوميـة، وتحقيـق ذلـك     

المختلفة لتوصيل الخدمـة باسـتخدام الوسـائل     من خالل القنوات
ــة ــة الحديث ــة ،التكنولوجي ــرات  ،وإدارة المعرف ــف الخب وتوظي

ــاءات ــة   ،والكف ــامج الحكوم ــق برن ــل لتطبي ــادر المؤه والك
بحيث تكون سـهلة ومقبولـة للمـواطنين     ،ومبادراتها اإللكترونية
يسـاهم مسـاهمة    اإللكترونيـة إن برنامج الحكومـة   .في األردن

. األردنيــةة فــي التطــوير والتحــول اإلداري للحكومــة فاعلــ
http://www.jordan.gov.jo،    ،ولتحقيــق هــذه الرســالة

علـى تطبيـق المحـاور     اإللكترونيـة يعتمد برنـامج الحكومـة   
:التالية

  .اإللكترونيةتطبيقات ذات عالقة بالخدمات  .1
  .هاوتطوير وجية مناسبةإيجاد بنية تحتية تكنول .2
  .هاوتطوير إيجاد هيكلية لبيئة تشريعية وتنظيمية مالئمة .3
  .إعادة هندسة اإلجراءات بطريقة فاعلة تحقق كفاءة عالية .4
التحول والتطوير في مجال التعليم والتدريب ونقل  .5

  .المعرفة
.إدارة التغيير وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية .6

هو برنامج لتقديم الخدمات  األردنية يةاإللكترونن برنامج الحكومة إ
بوابة نترنت، والل قنوات اتصال مختلفة كاإلالحكومية من خ
غيرها، حيث يجري العمل حالياً والبريد و SMS الرسائل القصيرة

التي من ضمنها إطالق ، واإللكترونيةعلى تطوير عدد من الخدمات 
  .www.jordan.gov.jo: مشروع بوابة الرسائل القصيرة

األردنية اإللكترونيةالحكومة  الخدمات التي تقدمها - 
 األردنية اإللكترونيةالتي تقدمها الحكومة  اإللكترونيةتقسم الخدمات 

:أنواع ةأربع إلى
http://www.moict.gov.jo/AR_MoICT_program_over

view.aspx :
 الخدمات العامودية.  
 الخدمات المتداخلة.  
 الخدمات المشتركة  
 النمطية/الخدمات المركبة 
:الخدمات العامودية 
بحيث  ،وهي الخدمات التي يقتصر تقديمها على جهة حكومة واحدة 

وتقع مسؤولية تطوير هذه . تبدأ الخدمة وتنتهي في ذات الجهة
لحكومية، حيث يقوم برنامج الخدمات على عاتق المؤسسات ا

بمساعدة هذه المؤسسات على تعريف خدماتها،  اإللكترونيةالحكومة 
تقديم المساعدة الفنية، والتنسيق والمتابعة مع المؤسسات على و

وتتم . تطويرها لتقديمها كخدمات إلكترونية لكافة شرائح المجتمع
نامج برل الخطة الوطنية  المتابعة على الخدمات العامودية ضمن

  .اإللكترونية الحكومة
:الخدمات المتداخلة 
 ،وهي الخدمات التي تشترك أكثر من مؤسسة حكومية في تقديمها 

ويتم  ،الخدمة بتقديم المعاملة في مؤسسة حكومية وقوم متلقيبحيث 
التنسيق وطلب معلومات من مؤسسات حكومية أخرى إلتمام 

طوير هذا النوع من ن مسؤولية تووتك. المعاملة وتقديمها للمواطن
مة الخدمات مشتركة بين المؤسسات الحكومية وبرنامج الحكو

خدمة رخص : ومثال على هذا النوع من الخدمات، اإللكترونية
 ،وخدمات اإلقامة والحدود ،المهن المقدمة في أمانة عمان الكبرى

  .وغيرها من الخدمات
:الخدمات المشتركة

وتخدم  ،قطمرة واحدة ف" يامركز"هي الخدمات التي يتم تطويرها  
دمات بالمشتركة وتأتي تسمية هذه الخ ،كافة الخدمات الحكومية

وتقع ، اك في استخدامها من أكثر من جهةشتروذلك إلمكانية اال
، اإللكترونيةعلى برنامج الحكومة مسؤولية تطوير هذه الخدمات 

  :من أهمهاو
  .األردنية اإللكترونيةبوابة الحكومة  .1
  .ل القصيرةبوابة الرسائ .2
  .تصال الوطني للخدمات الحكوميةمركز اال .3
  .الشبكة الحكومية األمنة .4
  .األردنية اإللكترونيةبوابة الدفع  .5
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  .مشروع نظام الربط البيني لألنظمة والخدمات .6
 النمطية/المركبة الخدمات 

األنظمة النمطية الحكومية هي األنظمة أو التطبيقات اآللية  
ومن  ،جهات الحكومية بمختلف قطاعاتهاالمشتركة والمتكررة بين ال

ومن األمثلة على  ،(GRP) أنظمة تخطيط الموارد الحكومية :أهمها
األنظمة المالية، وأنظمة شؤون الموظفين، وأنظمة  :ذلك

، وأنظمة )تالمخازن والمستودعا(المشتريات، وأنظمة إدارة المواد 
 اإللكترونيةن عملية تقييم خدمات الحكومة إ .لخإ ..أرشفة الوثائق

 هذهوالمؤسسات على  األفرادبعد عملية التنفيذ وحصول  أتبد
ن الجهات المستفيدة سوف تقارن بين ما هو متوقع إحيث  ،الخدمات
ن كان ما يحصلون إف ،عليه فعال تم الحصولعليه وما  الحصول

ن عن الخدمات ينهم سوف يكونون راضإكثر من المتوقع فأعليه 
  .اإللكترونيةمة المقدمة من قبل الحكو

  :اإللكترونيةتعريف الحكومة  -2

هي النسخة االفتراضـية عـن الحكومـة     اإللكترونيةن الحكومة إ 
 من خالل استخدام ولى تعملن األإحيث  ،التقليدية مع فارق واضح

نشاء مواقع لهـا علـى   إ عبر ،نترنتالشبكة العنكبوتية العالمية واإل
مـاكن  أالتقليدية فهي موجودة في لحكومة ي اأبينما الثانية  ،الشبكة

الدوائر المختلفة التابعة وتتمثل في الوزارات والمديريات و ،محدودة
  .ملموس من قبل الناسنها ذات وجود حقيقي أي أ ها،ل

جهزة وتقنيـات  أمال استع إلى اإللكترونيةيشير تعريف الحكومة  -
 ،لنقالـة والحاسبات ا ،اإلنترنتوالشبكات الناطقة، (: المعلومات مثل

دارة العالقـات مـع   إوالتي لهـا قـدرة علـى     ،)والهواتف النقالة
  .خـرى األ اتمع الحكوم األعمالو ،التجارية األعمالو ،المواطنين

(the world bank group, 2010, p1-10).  
وا فقن اتين الباحثأ إلى )Al marabeh, 2010, p 29-42(يشير  -

مال تقنيـات  اسـتع  تضـمن ي اإللكترونيةن تعريف الحكومة على أ
 األعمالتاحة الفرصة للمواطنين ومنظمات إل ؛االتصال والمعلومات

خـالل اسـتخدام الفـاكس والبريـد      من األعمال إنجازللتفاعل و
  .لكتروني والبطاقات الذكية وغيرها من وسائل االتصالاإل
  :اإللكترونيةأهداف الحكومة  -3

من  ،دعم عمليات الحكومة التقليدية إلى اإللكترونيةتهدف الحكومة 
ومشاركتهم فـي   ،منها جمهور المستفيدين إلى يم الخدماتحيث تقد

 األعمـال تحقيق الشفافية العاليـة فـي    إلىوصوال  ،صنع القرار
دارات عباء الماليـة فـي اإل  تقليل األ إلىوكذلك تهدف  .الحكومية

 لى مستوياتالمحافظة عو ،من جراء تقديم الخدمات عن بعد ،العامة
، التي تقدم لفئات مختلفة من المستفيدين ،جودة عالية لهذه الخدمات

 ،والـدوائر الحكوميـة   ،األعمـال ومنظمـات   ،الشعب أفراد :مثل
   .ومنظمات خارج البلد ،خرىوالحكومات األ

ن الحكومـة  أ إلى  (Robert and other, 2008, P137)و يشير
  :إلىتهدف  اإللكترونية

  .ة عالية وبالدقة والسرعة الفائقةءت بكفاتقديم الخدما* 
  .كبرأفضل الخدمات الحكومية بشفافية ومسؤولية أ إلىالوصول * 
اشتراك  إلى اإللكترونيةتسعى الحكومات من خالل الحكومة * 

 .بشكل أكبر في التعامل معها األفراد

التعرف على وجهات نظر الناس تجاه بتسمح للعاملين في الدولة * 
  .دمات المختلفة المقدمةمستوى الخ

مـن   ؛المواطن من تحقيق االتصال الفوري مع المسؤولين مكنت* 
 ،وغيـرهم  ..الدوائر ومسؤولييرين عضاء برلمان والمدأوزراء و

كثر شفافية أساهم في جعل الحكومة يمما  ،من خالل غرف الدردشة
وتعتبر مشاركة المواطنين ديمقراطية إلكترونيـة مـن    .في التعامل

صواتهم أوسماع  ،نحاء البالد مع الحكومةأالتفاعل في جميع  خالل
  .ومقترحاتهم

 P17 ,2008(و  ، (Sinrod, 2004, P20) ويشير كـل مـن  * 

(Schrier, ، و (Stephen, 2009, P37 )  ن الحكومـة  أ إلـى
نواع الخدمات ومسـتوى  أمكنت المواطنين من معرفة  اإللكترونية

يسـاعد علـى   و ،عملية تقييمهـا  مما يسهل تها،متابعوة فيها الجود
 ،تحسين تلك الخدمات بالشكل الذي يحقق الرضا لـدى المـواطنين  

 ،يساعد على تذليل المعوقات والمشاكل ومعالجتها هنفسوفي الوقت 
وتحديد نقاط الضعف التي تمكن الحكومة من تقويمها بالشكل الذي 

ـ ) 285، ص2008الشعيبي، (ويجد  .يخدم المواطنين ن نجـاح  أب
 ،متطلبات ةهدافها يستند على خمسأفي تحقيق  اإللكترونيةحكومة ال

  .دارية والتنظيمية والبشرية والماليةالمتطلبات القانونية واإل :هي

  :اإللكترونيةمنافع الحكومة  -4

العديد من المنافع التي تحققها للمسـتفيدين   اإللكترونيةإن للحكومة  
 ، (Nixon, 2009, P281)وبهـذا الصـدد يشـير    ،من خـدماتها 

تسـمح   اإللكترونيـة أن الحكومة إلى  (Becker, 2009, P26)و
سبات المربوطة بالشبكة لتفاعل من خالل استخدام الحاباللمواطنين 
ي أومـن   ،ي وقـت كـان  أليها في إهداف التي يسعون لتحقيق األ

 في انتفاء الحاجة اساسيأ العب دوريوهذا التفاعل واالتصال  .موقع
الموظفين الذين يجلسون  إلىو ،المؤسسات الحكوميةللذهاب لمكاتب 

دخال المعلومـات بشـكل   إالعاملين من  مكنتكذلك  .وراء مكاتبهم
التـي   سرع ومعالجتها واسترجاع الملفات والمعلومات المخزونـة أ

ـ إ. هإنجازترتبط بالموضوع المطلوب  ر علـى  ن هذا االتصال وفّ
  .الجهد والوقت والمال األفراد

:يجازها بما يليإيمكن  اإللكترونيةن منافع الحكومة إوبشكل عام ف
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التجارية  سهلة ومريحة لألعمال اإللكترونيةتعتبر الحكومة  *
  .والخدمات

   المعلومات المتوفرة بدون الحاجة لصـرف   إلىوصول الجمهور * 
الجهد والوقت والمال من خالل تبادل المعلومات مع المسـتخدمين  

  .المؤسسة المعنية لىإالذهاب  إلىدون الحاجة 
علـى تبسـيط العمليـات وتجعـل      اإللكترونيةتساعد الحكومة * 

  .سهلأالوصول للمعلومات 
على تقليل الجهد على العاملين فـي   اإللكترونيةتساعد الحكومة * 

  .المؤسسات الحكومية وغير الحكومية
على تقويم طرق تقـديم الخـدمات    اإللكترونيةتساعد الحكومة * 

اعل الذي يحدث مـع المسـتفيدين،   من خالل التف هاسلوبأوالمختلفة 
  .مر الذي ينعكس على جودة الخدمات المقدمةاأل
نها تمكـنهم مـن متابعـة    أل تساهم في تقليل االزدحام المروري* 

 .وعدم الحاجة لمراجعة المكاتب الحكومية ،المعامالت عن بعد

  :هانواعأو اإللكترونيةمجاالت خدمات الحكومة  -ب
 ،اإللكترونيةالعديد من المجاالت التي تتعلق بعمل الحكومة  هنالك 

 ,Shailend and other, 2007)ولقد حدد هذه المجاالت كل من 

P369)، و (Brown, 2003, P427)تيأبما ي: 

 
 ،التي تتعلق بالخدمات العامة ؛نشر المعلومات على اإلنترنت   1.

 ،والتعينـات  ،والتبليغات ،وإنجاز المعامالت ،والعطل العامة
  .وغيرها ..،والقبول في الجامعات

جهزة االتصال المزدوج بين المواطنين ومنظمات األعمال واأل  .2
مـن خـالل هـذا االتصـال يـتمكن      و .الحكومية المختلفة

 ،جهزة الحكوميـة المستعملون من الحوار مع العاملين في األ
ويطلبـون مـن    ،فعالهمأرسال مشاكلهم وتعليقاتهم وردود إو

  .جابة على رسائلهمن على مواقعها اإلياملالع
  جراء الصفقات والتصاريح الضريبيةإ  .3
بث معلومات حول االنتخابات على اإلنترنت ونشـر نتـائج     .4

  .دارة الحمالت االنتخابيةإالتصويت و
وتقـديم   ،خرى عن الوظائف الشاغرةأتقديم خدمات متنوعة   .5

  .طلبات التعيين والتوظيف
خاصة بالمراحل المنتهيـة   ،لى النتائج االمتحانيةالحصول ع  .6

  ).الثانوي(
وشروط التقديم  ،تقديم كافة المعلومات عن الوظائف الشاغرة  .7

  .و عدم التوظيفأعالن الموافقة على التوظيف إو ،لها
  
  
  

 ،سـهم الشـركات  أ :مثل ،وضاع االقتصاديةالتعرف على األ  .8
  .لبترولسعار اأو ،سعار العمالتأو ،والبورصة

  .حوال الطقسأالتعرف على   .9
  .نشر معلومات حول حركة الطائرات  .10
  .لكترونيشروط التقديم للجامعات المختلفة والتعلم اإل  .11
  .تسجيل السيارات وتصديق تراخيص السوق  .12
حوال المدنية استخراج الوثائق الرسمية، الجوازات، هوية األ  .13

  .صدار شهادة الميالدإو
  معرفة الكشف الضريبي والمحاسبة الضريبية  .14
  .معرفة الكشف الضريبي والمحاسبة الضريبية  .15

  :هاتحليلو البيانات واختبار الفرضياتعرض 
 عينـة  فـراد أل) الشخصـية (وصف المتغيرات الديموغرافية  :أوالً

  .الدراسة
  

  )1(جدول رقم 
  :اآلتي) 1(عينة الدراسة، كما هو موضح بالجدول رقم  فرادية ألفيما يلي الوصف التفصيلي ألهم المتغيرات الديموغراف 

 (%)النسبة المئوية  التكرار الصفة المتغير الشخصي ت

 الجنس 1

 57.8 216 ذكور

 42.2 158 إناث

 100 374 المجموع

 الحالة االجتماعية 2

 55.9 209 أعزب

 44.1 165 متزوج

 100 374 المجموع

 سنة/ العمر  3

 24.6 92 سنة 25قل من أ

25-35 168 44.9 

36-45 72 19.3 

46-55 37 9.9 

 1.3 5 سنة فأكثر 56

 100 374 المجموع
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 المستوى التعليمي 4

 4.1 15 توجيهي

 67.6 253 بكالوريوس

 5.3 20 دبلوم عالي

 12.3 46 ماجستير

 10.7 40 دكتوراه

 100 374 المجموع

 ةالوظيف 5

 9.4 35 أعمال حرة

 10.2 38 موظف قطاع عام

 68.2 255 موظف قطاع خاص

 12.2 46 أخرى

 100 374 المجموع

  
   :النتائج واختبار فرضيات الدراسة عرض -ثانيا  

 النتائج التي تم الحصـول  عرض النتائج فيما يلي عرض -1
الوصفي وحسب  حصاءعليها من خالل استخدام تحليل اإل

 رالمحاو

 :الواردة في استمارة االستبانة وعلى النحو التالي 

ــة    . أ ــدمات الحكوم ــة خ ــور طبيع ــةمح :اإللكتروني

  :)2( جدول رقم

 )اإللكترونيةطبيعة خدمات الحكومة (فقرات محور  تسلسل الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مرتبة 
 الفقرات

2 
 اإللكترونيـة كومـة  المعلومات التي تحصل عليها من خالل مواقع الح

 ذات فائدة كبيرة بالنسبة لك
3.87 0.80 1 

3 
تُعد  اإللكترونيةالمعلومات التي تحصل عليها من خالل مواقع الحكومة 

 حديثة
3.85 0.96 2 

1 
تتمكن من الحصول على المعلومات التي تتعلق بمجال عملك من خالل 

 اإللكترونيةمواقع الحكومة 
3.65 0.98 3 

 4 0.98 3.64 اإللكترونيةاألخبار من خالل مواقع الحكومة تطلّع على  5

 5 0.95 3.54 جميع المعلومات التي تحتاجها اإللكترونيةتوفر لك مواقع الحكومة  4

 الخامس 0.65 3.71 المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور مجتمعةً -

  
تنـازلي  الترتيب ال إلى) 2(تشير النتائج النهائية الواردة في الجدول 

وفقاً لتقديرات  ،)اإللكترونيةطبيعة خدمات الحكومة (لفقرات محور 
 ،حول تقييمهم لفقرات هذا المحور) المستفيدين(عينة الدراسة  أفراد

ومن جانب آخـر، يشـير المتوسـط     .حسب المتوسطات الحسابية
) 3.71(والبـالغ  -الحسابي العام لفقرات المحور األول مجتمعـةً  

 هوبانحراف معياري قدر) 3( سط الفرضي والبالغوالذي تجاوز الو
يجابياً لفقـرات المحـور   إالعينة كان  أفرادأن تقييم  إلى -)0.65(

  .من وجهة نظرهم ومن النتائج السابقة ؛مجتمعةً
  

  :اإللكترونيةمحور سمات الحكومة    . ب
  )3(جدول رقم 

تسلسل 
 الفقرات

 )اإللكترونيةسمات خدمات الحكومة (فقرات محور 
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مرتبة 
 الفقرات

 1 0.95 4.05 السرية التامة 7

 2 0.83 3.83 دقة المعلومات المقدمة 2

 3 0.93 3.81 مصداقية المعلومات 3

 4 0.91 3.74 سهولة الحصول على المعلومات 4

 5 0.81 3.67 تنوع الخدمات المقدمة 5



 )دراسة تطبيقية( تقييم خدمات الحكومة اإللكترونية من وجهة نظر المستفيدين منها
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 6 0.91 3.43 االستجابة السريعة 6

 7 0.95 3.35 المعامالت إنجازسرعة  1

 السادس 0.60 3.70 المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور مجتمعةً -

أن المتوسـط   إلـى  )3(النهائية الواردة في الجـدول   تشير النتائج
) 3.70(الحسابي العام لفقرات المحور الثاني مجتمعـةً قـد بلـغ    

المتوسـط الحسـابي    ، وقد تبين أن)0.60(بانحراف معياري قدره 

 أفـراد على سلم تقـدير  ) 3(قد تجاوز الوسط الفرضي البالغ ) (
عينـة الدراسـة كـان     أفرادعينة الدراسة، مما يدل على أن تقييم 

  . من وجهة نظرهم ؛إيجابياً لفقرات المحور مجتمعةً
  اإللكترونيةمحور االستفادة من خدمات الحكومة   . ت

  )4(جدول رقم 
تسلسل 
 الفقرات

 )اإللكترونيةاالستفادة من خدمات الحكومة (ت محور فقرا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مرتبة 
 الفقرات

 1 0.76 4.21 معرفة المخالفات المرورية 10

 2 1.08 3.75 ترخيص المركبات 8

 3 0.79 3.68 تسديد الضرائب 11

 4 0.79 3.68 متابعة المعامالت الرسمية في الدوائر الحكومية 7

 5 1.01 3.67 تجديد رخصة القيادة 9

 6 0.91 3.57 تقديم طلب التوظيف 3

1 
التعرف على الوظائف الشاغرة المعلنة على موقع الحكومـة  

 اإللكترونية
3.52 0.90 7 

 8 0.80 3.51 الحصول على الكشف الضريبي 12

 9 1.04 3.36 متابعة المعامالت عن بعد 4

 10 1.08 3.20 في دوائر الدولةاالتصال بمواقع المسؤولين  6

 11 0.93 3.10 االتصال بالعاملين في دوائر الدولة 5

 12 0.95 3.08 الحصول على فرصة عمل 2

 السابع 0.52 3.53 المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور مجتمعةً -

أن المتوسـط   إلـى  )4(النهائية الواردة في الجـدول   تشير النتائج
) 3.53(قرات المحور الثالث مجتمعـةً قـد بلـغ    الحسابي العام لف

، وقد تبين أن المتوسـط الحسـابي   )0.52(بانحراف معياري قدره 
 أفـراد على سلم تقـدير  ) 3(قد تجاوز الوسط الفرضي البالغ ) (

عينـة الدراسـة كـان     أفرادعينة الدراسة، مما يدل على أن تقييم 
   .إيجابياً لفقرات المحور مجتمعةً

عينـة الدراسـة    أفـراد النتائج السابقة، يتضح استفادة وبناء على 
  .اإللكترونيةمن خدمات الحكومة ) المستفيدين(
  

  اإللكترونيةمحور دور خدمات الحكومة   . ث
  )5(جدول رقم 

تسلسل 
 الفقرات

 )اإللكترونيةدور خدمات الحكومة (فقرات محور 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مرتبة 
 الفقرات

 1 0.91 4.10 المعامالت الحكومية نجازالجهد المبذول إلتقليل  1

 2 1.01 4.09 تخفيف االزدحام داخل الدوائر الحكومية 4

 3 1.01 3.93 المعامالت الحكومية نجازتقليل الوقت المبذول إل 2

 4 1.09 3.45 تخفيض تكاليف مراجعة المعامالت الحكومية 3

 الثالث 0.83 3.89 ر مجتمعةًالمتوسط الحسابي العام لفقرات المحو -
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أن المتوسـط   إلـى  )5(النهائية الواردة في الجـدول   تشير النتائج
) 3.89(الحسابي العام لفقرات المحور الرابع مجتمعـةً قـد بلـغ    

، وقد تبين أن المتوسـط الحسـابي   )0.83(بانحراف معياري قدره 
 دأفـرا على سلم تقـدير  ) 3(قد تجاوز الوسط الفرضي البالغ ) (

عينـة الدراسـة كـان     أفرادعلى أن تقييم  عينة الدراسة، مما يدل
  .من وجهة نظرهم ؛لفقرات المحور مجتمعةً إيجابياً

وتأسيساً على النتائج السـابقة، يتضـح بـأن خـدمات الحكومـة      
تلعب دوراً كبيراً في تقليل الجهد والوقـت والتكـاليف    اإللكترونية

عينـة   أفـراد من وجهة نظر  المعامالت الحكومية، نجاززمة إلالال
  ).المستفيدين(الدراسة 

  
  اإللكترونيةمحور مساهمة خدمات الحكومة   . ج

  )6(جدول رقم 
تسلسل 
 الفقرات

 )اإللكترونيةمساهمة خدمات الحكومة (فقرات محور 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مرتبة 
 الفقرات

4 
لحكومـة  استالم اإلجابة حول االستفسارات من خالل مواقع ا

 يقلل من تردد المواطنين على الدوائر الحكومية اإللكترونية
3.86 0.88 1 

 2 0.99 3.81 مراجعة الدائرة المعنية إلىالمعامالت دون الحاجة  إنجاز 1

 3 0.84 3.74 المعامالت يقلل من مراجعة الدوائر الحكومية إنجازسرعة  2

3 
يقلـل مـن    رونيلكتسير المعاملة من خالل الموقع اإل متابعة

 عدد الدوائر الحكومية
3.73 0.83 4 

 الرابع 0.66 3.79 المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور مجتمعةً -

أن المتوسـط   إلـى  )6(النهائية الواردة في الجـدول   تشير النتائج
) 3.79(الحسابي العام لفقرات المحور الخامس مجتمعةً قـد بلـغ   

وقد تبين أن المتوسـط الحسـابي   ، )0.66(بانحراف معياري قدره 
 أفـراد على سلم تقـدير  ) 3(قد تجاوز الوسط الفرضي البالغ ) (

عينـة الدراسـة كـان     أفرادعلى أن تقييم  عينة الدراسة، مما يدل
  .من وجهة نظرهم ؛إيجابياً

 اإللكترونيـة وبناء على النتائج السابقة، يتضح بأن خدمات الحكومة 
االزدحام المروري من خالل عـدم  تساهم بشكل واضح في تخفيف 

ن تكـرار  أل ،ع الدوائر الحكومية بشكل متكررلمواق األفرادزيارة 
 أفـراد من وجهة نظر  ،الزيارات سوف يتطلب استخدام وسائل نقل

  ).المستفيدين(عينة الدراسة 
  مكانية الحصول على المعلوماتإمحور   . ح

 فـراد األ تقدم خدمات عامـة يسـتفاد منهـا    اإللكترونيةالحكومة 
 و مؤسسة معينةأ االمعلومات فرد هذهوالمؤسسات وال تخص 

  )7(جدول رقم 
تسلسل 
 الفقرات

 )إمكانية الحصول على المعلومات العامة(فقرات محور 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مرتبة 
 الفقرات

 1 0.77 4.46 التعرف على حالة الطقس 1

 2 0.71 4.29 متابعة أسعار العمالت 3

 3 0.70 4.26 متابعة البورصة 4

 4 0.82 4.24 متابعة أسهم الشركات 2

 5 0.69 4.23 متابعة حركة الطائرات 5

 6 0.87 4.09 متابعة نتائج االنتخابات 6

 7 0.99 4.02 )التوجيهي(االطالع على نتائج االمتحان الثانوي  7

 األول 0.61 4.23 المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور مجتمعةً -
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أن المتوسـط   إلـى  )7(النهائية الواردة في الجـدول   تشير النتائج
 ،)4.23(الحسابي العام لفقرات المحور السادس مجتمعةً قـد بلـغ   

أن المتوسـط الحسـابي   ، وقد تبين )0.61(ف معياري قدره بانحرا
 أفـراد على سلم تقـدير  ) 3(قد تجاوز الوسط الفرضي البالغ ) (

عينـة الدراسـة كـان     أفرادعلى أن تقييم  ما يدلعينة الدراسة، م

وتأسيساً علـى   .من وجهة نظرهم ؛لفقرات المحور مجتمعةً إيجابياً
 تضح إمكانية الحصول على المعلومات العامة منتالنتائج السابقة، 

عينـة   أفـراد ، من وجهة نظـر  اإللكترونيةخالل مواقع الحكومة 
 ).المستفيدين(الدراسة 

 

  اإللكترونيةاالتصال بمواقع الحكومة مكانية إمحور   . خ
  :)8(جدول رقم 

تسلسل 
 الفقرات

 )اإللكترونيةإمكانية االتصال بمواقع الحكومة (فقرات محور 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مرتبة 
 الفقرات

 4.40 0.64 1 (E-mail)البريد االلكتروني  1

 4.11 0.94 2 (SMS)الرسائل القصيرة  4

 4.08 0.84 3 (Facebook)لتواصل االجتماعي مواقع ا 2

 4 0.99 3.41 للدوائر الحكومية اإللكترونيةزيارة المواقع  3

 الثاني 0.49 4.00 المتوسط الحسابي العام لفقرات المحور مجتمعةً -

أن المتوسـط   إلـى  )8(النهائية الواردة في الجـدول   تشير النتائج
 ،)4.00(ع مجتمعـةً قـد بلـغ    الحسابي العام لفقرات المحور الساب

أن المتوسـط الحسـابي   ، وقد تبين )0.49(ف معياري قدره بانحرا
 أفـراد على سلم تقـدير  ) 3(قد تجاوز الوسط الفرضي البالغ ) (

عينـة الدراسـة كـان     أفرادعينة الدراسة، مما يدل على أن تقييم 
  .من وجهة نظرهم ؛إيجابياً

عينـة الدراسـة    أفرادلمتعلق بتقييم ا حصائيوبعد االنتهاء من التحليل اإل
، ال بد مـن ترتيـب محـاور    اإللكترونيةلخدمات الحكومة ) المستفيدين(

ـبية   اإللكترونيةخدمات الحكومة  وحسـب  ) المرتبـة (وفقاً ألهميتها النس
يوضـح  ) 9(والجدول رقـم  . للمحاور السبعة) (المتوسطات الحسابية 

  :اإللكترونيةت الحكومة لمحاور خدما) المرتبة(النسبية  هميةاأل

  :)9(جدول رقم 

  النسبية لكل محور هميةوفقاً لأل اإللكترونيةترتيب محاور خدمات الحكومة 

تسلسل 
 المحاور

 اإللكترونيةمحاور خدمات الحكومة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مرتبة 
 الفقرات

 1 0.61 4.23 إمكانية الحصول على المعلومات العامة 6

 2 0.49 4.00 اإللكترونيةمكانية االتصال بمواقع الحكومة إ 7

 3 0.83 3.89 اإللكترونيةدور خدمات الحكومة  4

 4 0.66 3.79 اإللكترونيةمساهمة خدمات الحكومة  5

 5 0.65 3.71 اإللكترونيةطبيعة خدمات الحكومة  1

 6 0.60 3.70 اإللكترونيةسمات خدمات الحكومة  2

 7 0.52 3.53 اإللكترونيةخدمات الحكومة االستفادة من  3

  اختبار فرضيات الدراسة  -2
سيتم اختبار الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية المنبثقة منهـا   

   0ne –sample statistics - T test )( باستخدام اختبار

  االختبار الجدول التالي يوضح نتائج هذاو
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  :)01( جدول 

 نتيجة الفرضية Sig (2-tailed ) الجدولية T المحسوبة T الفرضية

 رفض 42،964 1،96 000 (Ho)الفرضية الرئيسية 

 رفض 21،095 1،96 000 (Ho1)الفرضية الفرعية األولى 

 رفض 22،394 1،96 000 (Ho2)الفرضية الفرعية الثانية 

 رفض 19،707 1،96 000 (Ho3)الفرضية الفرعية الثالثة 

 رفض 20،760 1،96 000 (Ho4)الفرضية الفرعية الرابعة 

 رفض 23،085 1،96 000 (Ho5)الفرضية الفرعية الخامسة 

 رفض 38،991 1،96 000 (Ho6)الفرضية الفرعية السادسة 

 رفض 42،964 1،96 0000 (Ho7)الفرضية الفرعية السابعة 

 ن قيمـة أيتبين  one sample- T- test نتائج اختبار إلىاستنادا 
T   كبر مـن قيمـة   أالمحسوبة لجميع الفرضياتT  الجدوليـة، 

  .فض فرضيات العدم وتقبل الفرضيات البديلةوبالتالي تر
  مناقشة النتائج والتوصيات: ثالثا

العينـة لخـدمات    أفـراد ن تقييم أمن التحليل اإلحصائي يظهر  
في  اتفاوتبياً، إال أن هناك كان إيجا األردنية اإللكترونيةالحكومة 
  :على النحو التالي ،هذا التقييم

وفقـاً   اإللكترونيـة على صعيد محاور خدمات الحكومـة   - 1
  :أنظهر  النسبية لكل محور هميةلأل

محور إمكانية الحصول على المعلومات العامة جاء في المرتبـة  
جـاء   اإللكترونيـة إمكانية االتصال بمواقع الحكومـة  و ،األولى
محور سمات خدمات الحكومـة   إلىما بالنسبة أ ،تبة الثانيةبالمر

وبينما محور االستفادة من  ،جاء بالمرتبة السادسةفقد  اإللكترونية
بأن هذا  علما ،جاء بالمرتبة األخيرة اإللكترونيةخدمات الحكومة 

المحور يمثـل أحـد األركـان الرئيسـية لخـدمات الحكومـة       
قلة الوعي والتخوف من  إلىى والذي يمكن أن يعز ،اإللكترونية

األمر الـذي يتطلـب   ، اإللكترونيةالتعامل مع خدمات الحكومة 
 اإللكترونيـة تكثيف حمالت التوعية للتعريف بخدمات الحكومة 

توفره لهم  االستفادة من هذه الخدمات لما أهميةب األفرادشعار إو
  .وتسهيالت عديدة من فوائد

المحاور فإننا نجـد مـا   على صعيد الفقرات التفصيلية لكافة  - 2
 :يلي

فقرة  تعد، اإللكترونيةالحكومة المحور األول لطبيعة خدمات  •
المعلومات التي يحصلون عليها مـن خـالل مواقـع الحكومـة     

المرتبـة   إنها حصلت علـى حيث  ،ذات فائدة كبيرة اإللكترونية
جميـع   اإللكترونيـة بينما فقرة توفر لك مواقع الحكومة . ولىاأل

بالمرتبة األخيـرة ضـمن هـذا     تلتي تحتاجها جاءالمعلومات ا
  .المحور

سـمات خـدمات الحكومـة    (أما بالنسبة للمحـور الثـاني    •
مـا  أ ،فإن فقرة السرية التامة احتلت المرتبة األولى) اإللكترونية

 ،جاءت بالمرتبة األخيـرة فالمعامالت  إنجازسرعة  إلىبالنسبة 
معالجة  إلىتاج وهذه النتيجة تشكل أحد جوانب الضعف التي تح

 .المعامالت إنجازبالشكل الذي يتم تحسين سرعة 

فإن فقرة  اإللكترونيةأما محور االستفادة من خدمات الحكومة  •
فـي حـين    ،معرفة المخالفات المرورية جاءت بالمرتبة األولى

وهي قيمـة   بالمرتبة األخيرة تالحصول على فرصة عمل جاء
الذي يتطلـب االهتمـام    األمر ،بالفقرات األخرى ضعيفة مقارنة

ليـه  إبهذه الخدمة وتطويرها بالشكل الذي يتجاوب مع ما يطمح 
 .الراغبين بالحصول على فرص العمل األفراد

فإن فقرة تقليـل   اإللكترونيةأما محور دور خدمات الحكومة  •
المعامالت الحكوميـة جـاءت بالمرتبـة     نجازالجهذ المبذول إل

، بينمـا  اإللكترونيـة ء الحكومة وهذا يتفق مع فوائد إنشا ،األولى
فقرة تخفيض تكاليف مراجعـة المعـامالت الحكوميـة جـاءت     

، )3.45=(بمتوسط حسابي  ،بالمرتبة األخيرة في هذا المحور
مقارنة بالفقرات األخـرى فـي المحـاور     اإال أنه يعتبر مرتفع

 اإللكترونيـة المختلفة، وهذه الفقرة أيضاً من فوائـد الحكومـة   
 .األساسية

فـإن فقـرة    اإللكترونيةما محور مساهمة خدمات الحكومة أ •
جابة حول االستفسارات من خالل مواقـع الحكومـة   استالم اإل(

فإنها ) لحكوميةيقلل من تردد المواطنين على الدوائر ا اإللكترونية
متابعة سير المعاملـة مـن   (بينما فقرة  ،ولىجاءت بالمرتبة األ

، )زيادة الـدوائر الحكوميـة  خالل الموقع االلكتروني، يقلل من 
 .جاءت بالمرتبة األخيرة

فـإن  ) إمكانية الحصول على المعلومات العامـة (أما محور  •
وهـي   فقرة التعرف على حالة الطقس جاءت بالمرتبة األولـى 

فقـرة  يع فقرات الدراسة، في حين جـاءت  أعلى فقرة ضمن جم
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بالمرتبـة  ) التـوجيهي (التعرف على نتائج االمتحـان الثـانوي   
وبشكل عام ذات تقييم إيجـابي   إن فقرات هذا المحور .األخيرة

 .بالقياس لبقية الفقرات في المحاور األخرى عاٍل

 اإللكترونيةأما في محور إمكانية االتصال بمواقع الحكومة  •
وهذا يشـير   ،فإن فقرة البريد اإللكتروني احتلت المرتبة األولى

، اإللكترونيةل بالحكومة نها الوسيلة األكثر استخداماً لالتصاأ إلى
للدوائر الحكومية  اإللكترونيةفي حين جاءت فقرة زيارة المواقع 

المواقـع   إلـى وهذا يعـود لكـون الـدخول     ،بالمرتبة األخيرة
 إلىما بالنسبة أ، األفراديمثل صعوبة لدى العديد من  اإللكترونية

كثـر الطـرق   أمثلـت  فقـد   smsالبريد االلكتروني ورسـائل  
ن ألسهولتها وتناسبها مع حاجة الفـرد لمـا يريـد     ؛المستخدمة
 .من معلومات في المواقع الحكومية المختلفة هيحصل علي

رفض فرضيات العدم  إلىتشير )  T test (ن نتائج تطبيق إ •
 .وقبول الفرضيات البديلة

 اإللكترونيـة عينة الدراسة لخدمات الحكومة  أفرادن تقييم إ •
نها تسهل أل ،ل معها واالستفادة منهاولديهم االستعداد للتعام ،جيد

وتمكنهم من الحصول على المعلومـات مـن خـالل     ،األعمال
 اكبيـر  احققت نجاح األردنية اإللكترونيةن الحكومة إو ،مواقعهم

  .في تقديم خدماتها
  التوصيات: رابعاً

على ضوء النتائج التي تم الحصول عليها من خالل هذا البحث  
  :التيةفإننا نقترح التوصيات ا

وفرت للمستفيدين من خدماتها  األردنية اإللكترونيةالحكومة  •
 .المعلومات التي يحتاجون لها

 األردنيـة  اإللكترونيـة ن المستفيدين من خدمات الحكومة إ •
  .يثقون بسرية المعلومات

 األفـراد عـالم  إ في األردنيةترونية لكت الحكومة اإلمساه •
جور المخالفة أ ةمضاعف وهذا يجنبهم عملية ،بالمخالفات المرورية
 .مطلوب في الوقت المناسبهو من خالل تسديد ما 

كبـر  أ أهمية األردنية اإللكترونيةن تعطي الحكومة أيجب  •
  .ائف الشاغرة وفرص العمل المتاحةظلنشر الو

 اإللكترونيـة يجب القيام بحمالت توعية وتعريف بالحكومة  •
الل التعامـل  من خ األفرادوالفوائد التي يمكن أن يحصل عليها 

المـذياع،  والتلفـاز،  ؛ معها باستخدام الوسائل اإلعالمية المختلفة
النـدوات  و ،والبوسـترات  ،الملصـقات ووالجرائد،  ،المجالتو

  .وغيرها ..،الجماهيرية
ومحاولة  اإللكترونيةاالهتمام بتعزيز البيئة التحتية للحكومة  •

 .األفرادتطويرها بالشكل الذي يسهل عملية االتصال بها من قبل 

المعـامالت   إنجـاز محاولة وضع الحلول الالزمة لتسهيل  •
 االمعامالت أخذت متوسـط  إنجاز، ألن سرعة الممكنة بالسرعة

 .مقارنة ببقية الفقرات قليال احسابي

رفع كفاءة قاعدة البيانات الخاصة بالحصول علـى فـرص    •
لعمل عن طريق قيام الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بتزويد ا

ن وظـائف شـاغرة والمـؤهالت    متوفر لديهم يالقاعدة بما هذه 
 .الالزمة لذلك

 اإللكترونيةدمات المقدمة من قبل الحكومة تطوير أنواع الخ •
الخـدمات   :مثـل  ،فـراد لأل أهميـة لتشمل مجاالت أخرى ذات 

الخـدمات الصـحية لـدى    و ،والقبول في الجامعـات  ،التعليمية
 .المستشفيات العامة والخاصة

ع متخصص لقبول شكاوى المواطنين حول تطوير موق •
 ،اإللكترونيةالمقدمة من قبل الحكومة  اإللكترونيةالخدمات 

 إنجازومحاولة معالجتها بالشكل الذي يحقق كفاءة وسرعة في 
 .المعامالت

  :المراجع
  :المراجع العربية: أوالً

معوقـات ومقومـات    ،)2008 ( الشعيبي، أحمد بن عبد اهللا ]1[
في العالم العربي، دراسـة   اإللكترونيةة نجاح برامج الحكوم

خاصة عن المملكة العربية السعودية، المجلة العلمية لجامعـة  
 ).العلوم اإلنسانية اإلدارية(الملك فيصل 
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Abstract: The aim of this study is to clarify the concept of international peace and security as a goal of 
the highest international community is trying to achieve, and is aware of its connection to a fixed 
concept of state sovereignty. At the same time in international relations developments necessity 
obliges States bloc to confront threats such as the protection of individuals and chronic deterioration of 
surprise and harmful in everyday life. The reality of international obliges the international community 
to create legal mechanisms to define the concept of human security and provide the necessary 
protection to it .The United Nations Charter, which remains a legal guarantee for the maintenance of 
peace and security may adopt preventive mechanisms for the protection of international peace and 
security and mechanisms of treatment for it. However, the International Labour requires 
reconsideration of the modus operation of the UN Security Council on the basis of the redistribution of 
the authorities to protect the interests of the international community as a single unit. 
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  األمن الدولي بين المفهومين الثابت والمتغير
  

  أسود محمد األمين: الدكتور
  

  الجزائر / جامعة سعيدة ،الحقوق والعلوم السياسيةكلية 
  

  

أسمى يسعى المجتمع الدولي إلى إدراكه  اًهذه الدراسة إلى محاولة توضيح مفهوم السلم واألمن الدوليين باعتباره هدف تهدف :الملخص
طرأت على العالقات الدولية مستجدات تلزم الدول ضرورة التكتل  ذاته الوقتت الرتباطه بمفهوم سيادة الدولة، وفي فهو ثاب، وتحقيقه

اقع الدولي يلزم المجتمع الدولي فالو .مفاجأ والضار في الحياة اليوميةومن التدهور ال، كحماية األفراد من التهديدات المزمنة، لمواجهتها
  .نساني وتوفير الحماية الالزمة لهضرورة خلق آليات قانونية لتحديد مفهوم األمن اإل

وآليات  ينقد تبني آليات وقائية لحماية السلم واألمن الدولي - الذي يظل الضمانة القانونية لصيانة السلم واألمن. كما أن ميثاق األمم المتحدة 
أن العمل الدولي يحتم إعادة النظر في طريقة عمل مجلس األمن الدولي على أساس إعادة توزيع السلطات لحماية مصالح غير  .عالجية لذلك

  .المجتمع الدولي كوحدة واحدة
  .الثابت والمتغير، مجلس األمن الدوليالمفهومين األمن الدولي، مفهوم السلم واألمن الدولي، : الكلمات المفتاحية 

 
 

  10/2/2014تاريخ قبول البحث                      18/1/2012تاريخ استالم البحث

  :مقدمــــة ال

التي أنهت حرب  - م24/10/1648 :اتفاقية وستفاليا فيإبرام كان 
وتحقيق  ،نهاء السيطرة البابويةأقراراً بإ - باوعاما في أورالثالثين 

نظرا لظهور فكرة السيادة وإقرار مبدأ التوازن  ،المساواة بين الدول
" األمن " كان  .1باوالدولي للمحافظة على األمن والسلم في أور

" وذلك في ظل مفهوم  ،بشكل تقليدي وتاريخي" أمن الدولة " يعني 
الذي يقصد به إذا تعرضت الدولة لعدوان الدول " السيادة اإلقليمية 

الداخلي وغير ذلك ضد األخرى فتدافع عن الشعب والحدود والنظام 
كما تمارس الدولة واليتها القضائية على ، الخارجيةالتهديدات 

وفقا للقواعد حكمه ذي تين والممتلكات داخل اإلقليم الالمواطن
مجال " توازن القوى " ومن هنا ساد مفهوم مبدأ  .القانونية الداخلية

 :أهمها، دة مناسباتفي عاألمن الدولي منذ ذلك الحين، وتعزز 
وذلك من القرن ، 1815 ، ومؤتمر فينا1713 معاهدة أوتربخت

واعتبرت قضية أمن الفرد ، 2التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين
وثمة أيضا  .)internal affairs(طبيعي شأنا من الشؤون الداخلية ال

                                                 
ا;DEاHb، دی<ان . ا;<ج23C [^ D1<ن ا;KM\EM ا;:و;] ا;HZ3RM . بX83YA أحM: : د   1

 ،c;وP0 اR@d;01، اRF3E;3ت اJ>@dM;30: ، ص1995ا.  
ا;DEاHb، دی<ان 3J>@dFت . 23C<ن ا;KM\EM ا;:و;] ا;HZ3RM . بHF3J h ت<42] : د    

 ،0123i;0 اR@d;01، اRF3E;40: ، ص2000ا.  
ا;DEاHb، دی<ان ا;3J>@dMت ا;01RF3E، ا;0R@d . ا;KM\EM ا;:و;]. kl@3ن H@Fوك : د    
 ،c;وPول، ص1994اPا X4Y;52: ، ا.  
، ا;HMج23C [^ :38  K<ن ا;KM\EM ا;:و;] ا;HZ3RM ، ص  ا;<جD1. بX83YA أحM: : د   2
 mnJأ.  

نصوص متعلقة بالسيادة اإلقليمية في ميثاق األمم المتحدة سنة 
فقرة  2 مادة( اة في السيادة بين الدول األعضاءكمبدأ المساو ؛1945

فقرة  2المادة ( م استخدام القوة أو التهديد بهاوتحري ،)من الميثاق 1
مم المتحدة على على هذا النحو وضع ميثاق األ) الميثاق من 4

؛ أيضا وفيما يتعلق بالمحافظة على األمن الدولي. أساس أمن الدولة
 "األمن الجماعي"السابع من الميثاق نظام  الفصلوحدد 

)Collective security ( الذي لم يعمل بشكل فعال في عصر
بحقوق اإلنسان ومن جانب آخر ورغم االهتمام  .3عصبة األمم

والحريات األساسية من خالل المادة األولى الفقرة الثالثة من ميثاق 
، إال أن مفهوم أمن توفير اآلليات الضرورية لحمايتهااألمم المتحدة و

باعتبار أن الدولة ذات السيادة ظلت  ،الدولة لم يتراجع إلى الوراء
 إن نهاية .دوليعالقات الدولية والمجتمع الفاعال رئيسيا في بلورة ال

 اًنظام الثنائية القطبية في العالقات الدولية المعولم أبرز لنا فارق
خاصة مع تزايد العوامل التي تهدد الفرد الطبيعي  ،لألمن الدولي

سواء في وقت السلم أو في وقت المنازعات  ،مباشرة عبر الحدود
هوم فهذه المتغيرات لبيئة األمن الدولي أدت إلى ظهور مف .لحةالمس

باإلضافة إلى ،جديد لألمن الدولي المتمحور حول الفرد الطبيعي
                                                 

;1@31، ا;t\uM ا;RF3E] ا;?:یs، ا;0R@d . ا;\X1qr ا;:و;]. J@: ا;n4م HJ o;3Z^0 : د   3
 ،0123i;81-80: ، ص1997ا.  
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فالعالقات الدولية أفرزت لنا " .األمن اإلنسانيوهذا هو  ،ولةأمن الد 
فاألمن  نفسه، الوقت؛ وأكدت ثبوته في لألمن الدولي اًجديد اًمفهوم

الرئيسي لفاعل ا ،الدولي هو حالة ثابتة الرتباطه بمفهوم سيادة الدولة
حالة متغيرة الرتباطه وهو في الوقت ذاته  ،في المجتمع الدولي
ومن التدهور  ،وحمايته من التهديدات المزمنة ،بحالة الفرد الطبيعي

على أن المحافظة على األمن  .والضار في الحياة اليومية مفاجئال
وإنما عن طريق  ،الدولي ال يتم عن طريق اقتصاص الدول لنفسها

والتي تعرف  ،لتدابير المشتركة التي تتخذها األمم المتحدةالوسائل وا
   :وهو ذو شقين  ،باألمن الجماعي

 : األولالشق  

ويتضمن التدابير المشتركة لمنع األسباب التي تهدد السلم  ؛وقائي 
  .وإزالتها

  : الشق الثاني
التي مجلس األمن مهمة مواجهة الحاالت  عن طريق إسناد ؛عالجي

  .مالئمة، وتزويده بسلطات ووسائل السلم واألمن الدوليينيهدد فيها 
، من هنا دراستنا ستتركز حول تحديد مفهوم األمن الدولي التقليدي

 ووسائل حمايته ،)مفهوم األمن اإلنساني(ومفهوم األمن المتغير

  .دعمه توآليا
على هذا األساس ستكون دراسة هذا الموضوع من خالل التعرض 

  :هما ؛لنقطتين
  .مفهوم األمن الدولي التقليدي واألمن اإلنساني -

  .حماية األمن الدولي  وآليات دعمهوسائل  -

  مفهوم األمن الدولي التقليدي واألمن اإلنساني
حماية السلم واألمن إن فلسفة ميثاق األمم المتحدة اتجهت إلى اعتبار 

ويدور في فلكها كل األهداف  ،الدوليين محور المنظمة وأساسها
، وتعمل الدول في عالقاتها اً لها وتابعةاألخرى التي تعتبر فروع

على أساس مجموعة من المبادئ التي هي مجرد توجيهات أو 
 ،وفي سبيل تحقيق تلك الغايةات يجب احترامها ومراعاتها تعليم

لثانية من ميثاق من خالل أحكام المادة األولى والمادة اوهذا واضح 
لألمن  اًكما أن نهاية نظام الثنائية القطبية أحدث فارق .األمم المتحدة

بيعي مباشرة عبر الدولي مع تزايد العوامل التي تهدد الفرد الط
فمثل  ،5في وقت النزاعات المسلحةأو  4السلمسواء وقت  ،الحدود

لية لبيئة األمن الدولي أفرزت لنا مفهوم األمن هذه المستجدات الدو
هذا هو  ،أمن الدولة ضافة إلىباإل ،حول الفرد الطبيعي رالمتمحو

                                                 
كحماية األفراد في حاالت االنتقال وحماية الفرد في ظل األمن واالستقرار   4

حماية الفرد من األمراض الكوكبية، حماية الفرد من مشاكل البيئة على مستوى االقتصاديين، 
  .كوكب األرض، حماية الفرد من الجرائم المنظمة، حماية الفرد من اإلرهاب

كحماية المواطنين في النزاعات المسلحة، حماية الفرد من األلغام األرضية المضادة   5
  .الدمار الشامل، حماية الفرد من األسلحة الصغيرةلألفراد، حماية الفرد من انتشار أسلحة 

در هذا المفهوم الجديد لألمن يوجب إن ظهور بوا .األمن اإلنساني
ضرورة فإن ومن هنا ، ئز القانونية الالزمة إللزاميتهأن نحدد الركا

األمن الدوليين في مطلب والبحث تلزمنا التطرق إلى مفهوم السلم 
وذلك على  فهوم األمن اإلنساني في مطلب ثانٍأول، ثم توضيح م

                                                                     :النحو اآلتي

                                                               :المطلب األول 

ورة البحث الوقوف على تلزمنا ضر .مفهوم السلم واألمن الدوليين
قبل إعطاء مفهوم السلم واألمن الدوليين،  Security معنى األمن

أو  ،وقد تناولته الدراسات فعدته مرادفا للطمأنينة، أو نقيضا للخوف
وهو مرتبط عادة بالتحرر من الخطر أو  ،اء الخطرمساويا النتف

هو الحالة التي يكون فيها اإلنسان محميا ضد «أو .الغزو أو الخوف
والواقع أن األمن قبل أن يكون تلك  ،خطر يتهدده –أو بعيدا عن  –

الحالة، فهو إحساس يتملك اإلنسان، هو اإلحساس بالتحرر من 
في " األمن"وارتبط مفهوم . 6"الخوف، الخوف من أي خطر يواجهه 

التي تعتبر الشخص " الدولة"السياسة الدولية تقليديا بمفهوم دراسات
إذ أعتبر األمن أحد األهداف األولى ، الرئيسي للمجتمع الدولي

، وبالتالي يعتبر األمن واستمراريتها الدولةساسية في وجود واأل
وظل مرتبطا ، القومي محورا للسياسة الخارجية ألي دولة

وأحد العناصر الرئيسية لقضايا  ،بالتهديدات واألطماع الخارجية
من هنا كان األمن القومي يسعى ، 7التنمية االقتصادية واالجتماعية 

إن ظاهرة التنظيم  ،8دائما إلى التحرر من التهديد باختالف أنواعه
الدولي التي شهدها المجتمع الدولي فرضت ضرورة عدم تجزئة 

، فكان ككل وليس األمن الفردي لكل دولة دولوهنا أمن ال ،األمن
، وسياسته توازن القوىلبديل لنظام نظام األمن الجماعي النظام ا

والسلم واألمن  حدة اإلطار القانوني لهذا النظاموجاء ميثاق األمم المت
ورغم أن ميثاق األمم المتحدة مبنى على  ،الدوليين هدفه األساسي
إال  وتتصل به كل األهداف األخرى ه تنبثق هذا الهدف األسمى ومن

ولعل السبب في ذلك كون األمن يتصف  ،أنه لم يعط لنا تعريفا له
فهو حقيقة متغيرة حسب ظروف الزمان والمكان  ،بسمة التغيير

مفهوم األمن ليس مفهوما جامدا ف ،ووفقا العتبارات داخلية وخارجية
ت يتطور بتطور الظروف والمعطياهو مفهوم ديناميكي  بل

 اءمن هنا يعرف بعض الفقه. والعوامل المحلية واإلقليمية والدولية
ونقيضه ،9األمن الدولي هو بلوغ حالة من االستقرار واستمرارها

                                                 
مصر، رسالة دكتوراه، كلية . نشأت عثمان الهاللي ، األمن الجماعي الدولي : د   6

  .155: الحقوق جامعة عين شمس، ص
  .، المرجع السابق  13: سليمان عبد اهللا الحربي ،مفهوم األمن ،  ص   7
  .الخ ............ صحيعسكري اقتصادي ، اجتماعي  ثقافي ،   8
3YFل . ب<3dA8ن M?F: ، حy| اhFP وا;XA4 ^] ا;n{ hF X;3Rل ا;zr<ص ا;23Y<012 : د   9

 ، s;3i;ا X;3R;دول ا o;3zFی: و:E;3م ا;:و;] اqr;ا;:و;] ا cY\AM;3ل اMJ0 أJ>MEF [^ ر>IrF
  . 226: ، ص  3F1993ي  24-26
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والسبيل إلى  ،يمس حالة االستقرار بل هو خرق لهألنه  ؛الحرب
وبالتالي السلم الدولي هو الطريق  ،بلوغ هذه الحالة هي حالة السلم

 ،د لبلوغ األمن الدولي أي حالة االستقرار واستمرارهاوالسبيل الوحي
ولهذا  ،ا األساس ال يمكن أن نجد األمن إال في حالة السلمعلى هذ

حاالت بين السلم واألمن الميثاق ربطوا في كل في الواضعي  نجد
أن أي نظام للسلم  ين، من هنا يرى جانب من الفقه الدوليالدوليين

واألمن الدولي يجب أن يتجه إلى القضاء على كل ما يهدده أو 
مس هذا ل القوة يهدد هذا النظام والحرب تفالتهديد باستعما، يمسه
وهذا ما تبناه واضعو الميثاق من خالل المادة الثانية فقرة ، 10النظام

لجوء يمتنع أعضاء المنظمة في عالقاتهم الدولية عن ال" بقولها  4
  .القوة أو استخدامها إلى التهديد باستعمال

هو نظام قانوني يهدف بلوغ حالة " :فالسلم واألمن الدوليين
إن  .ظل المجتمع الدولي واستمرارها االستقرار للعالقات الدولية في

هذا النظام القانوني مبني على ركائز متعددة تساهم كلها في الحفاظ 
 اًة ليس مفهوما أحادي الجانب مرتبطفاألمن الدولي في الحقيق ،عليه

ة و أبعاد متعددة يهدف إلى تنميوإنما ذ ،بالجانب العسكري فقط
بما يحتويه من أفراد  ،الدوليةقدرات الدولة في إطار العالقات 

منها ما هو مدرك في الوقت الحالي ومنها ما هو في  ،ومؤسسات
طور اإلدراك قد تفرزه العالقات الدولية المستقبلية، من هنا يجب 

، وحرية االتصال بر االعتماد المتبادلالدعوة إلى حرية التجارة ع
وس ، وانسياب رؤسهيل تبادل التكنولوجيا واألفكاربين الدول وت

 ما من العالقات فيه ن هذا النظام، إذ إاألموال والتنقل الحر لألفراد
وعدم االستقرار وصوال إلى تحقيق  من شأنه أن يزيل أسباب التوتر

  .األمن الجماعي

                                                           :المطلب الثاني

لقد ظهر البيان الرئيسي األول بخصوص   :اإلنسانياألمن مفهوم 
لبرنامج األمم  1994سنة تقرير التنمية اإلنسانيةاألمن اإلنساني في 

ورد في هذا التقرير أن مفهوم األمن و ،UNDPالمتحدة اإلنمائي 
قد فسر لمدة طويلة بشكل ضيق وهو ما ذكرناه بخصوص األمن 

التقرير مفهوما هذا من جهة ومن جهة ثانية يقترح هذا ، التقليدي
 ،الذي له مظهران رئيسيان ،جديدا لألمن الذي هو األمن اإلنساني

مثل الجوع واألمراض  ؛هو األمن من التهديدات المزمنة: األول
لمفاجئ والضار في هو الحماية من التدهور ا: والثاني ،والقمع

يحدد التقرير سبعة عناصر خاصة تكون األمن  كما ،الحياة اليومية
  :، هيياإلنسان

  .؛ مثل التحرر من الفقراألمن االقتصادي ]1[
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  .؛ مثل الحصول على الطعاماألمن الغذائي ]2[
مثل التمتع بالخدمة الصحية والحماية  ؛األمن الصحي ]3[

  .األمراض         من 
مثل األمن الجسدي من التعذيب  ؛األمن الشخصي ]4[

والعنف األسري والهجمات الجنائية  والحروب 
حوادث  واالنتحار وحتى  واستخدام المخدرات

  .المرور
مثل استمرار الثقافة التقليدية  ؛أمن الجماعة ]5[

  .العرقية والمجموعات 
  .؛ مثل الحماية من التلوث البيئياألمن البيئي ]6[
مثل التمتع بالحقوق المدنية  ؛األمن السياسي ]7[

  .والتحرر من القمع السياسي   والسياسية 
، كما أنه اية تكوينه ونشأتهزال في بديإن مفهوم األمن اإلنساني ال 

وذلك راجع  ،على بعض الدول ولم ينتشر بشكل كافمقصور 
النعدام ونظرا ، وغموض التعريف .لسبب عدم اتساع المفهوم
نه في اعتقادنا أن هناك عناصر ، غير أتطابق وجهات النظر بشأنه

التركيز على  :وهي ؛شتركة تحدد مفهوم األمن اإلنسانيرئيسية م
وثانيا حماية الفرد  ،أوال فهو جوهره وأساسه وغايته الفرد الطبيعي

ويتطلب ذلك جهودا  ،الطبيعي من التهديدات والوقاية من األخطار
متكاتفة لبناء المعايير واإلجراءات والمؤسسات التي تتعامل مع عدم 

درة ويقصد به تعزيز ق ؛وثالثا التمكين ،الشعور باألمن بشكل منهجي
تى يصبحوا مشاركين في على تطوير إمكاناتهم ح ناألفراد الطبيعيي

  :اً لألمن اإلنساني بما يلي، من هنا نقترح مفهومصنع القرار
هو ذلك النظام القانوني الذي تسعى من خالله الدولة والفاعلون "

من  ناآلخرون في القانون الدولي توفير الحماية لألفراد الطبيعيي
 قاية من األخطار مع تمكينهم بتعزيز قدراتهمالتهديدات والو

  ".ليصبحوا مشاركين في صنع القرار
 من هذا التعريف يتضح لنا أن األمن اإلنساني يكمل أمن الدولة 

ويسعى إلى تعزيز التنمية البشرية وترقية حقوق  ،واألمن الدولي
اإلنسان وتشجيع المبادئ الديمقراطية لتمكين األفراد الطبيعيين من 

، بما لها من مؤسسات ي نظام الحكم بواسطة قيام الدولةالمشاركة ف
 .بناء الحكم الراشد وحكم القانونفي إرساء هذه الثقافة بين أفرادها ل

نظام قانوني كامل يدعم يسعى إلى إيجاد  اليزال الدولي النظام
عكس القانون الدولي العام التي تجاوزت قواعده ، أحكامه ومبادئه

وأصبح يوصف بأنه القانون الصلب، من هنا يمكننا  ،هده المرحلة
أن نضفي على األمن اإلنساني في صيغته الحالية صبغة قواعد 

، وذلك التي من شأنها أن تتحول إلى قواعد قانونية ،األخالق الدولية
وإبرازه في شكل وثيقة دولية  ،ا المفهوم الجديدبتبني جميع الدول هذ
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كإعالن عالمي أو اتفاقية جماعية من طرف  ،مهما كان شكلها
 بلتقري ،عن طريق المؤتمرات الدولية وذلك منظمة األمم المتحدة،

إن مرحلة تكوين قواعد .لي ككلوجهات نظر الدول والمجتمع الدو
نساني يجب أن تكون في كنف الفاعلين اآلخرين في  األمن اإل

 من حكومية لما لهاالغير ، أهمهم المنظمات الدولية لمجتمع الدوليا
وتوفير الحماية القانونية ، دور بارز في توجيه القواعد الدولية

  .الالزمة لها
  :المبحث الثاني

  الوسائل القانونية لصيانة السلم واألمن الدوليين 

إن قيام الحرب العالمية الثانية كان أكبر دليل على قصور النظام 
الذي لم يتضمن عهدها حكما يحرم  ،القانوني لعصبة األمم المتحدة

، من هنا 11بل جعلها من وسائل حل المنازعات الدولية ،الحرب
ا يتم في إطاره ،دولية جديدةقوي االعتقاد بضرورة إنشاء منظمة 

، مع أهمية االستفادة من التجربة إقرار نظام فعال لألمن الجماعي
السابقة ومحاولة القضاء على الثغرات التي تضمنها عهد عصبة 

واضحا وعاما للغايات  وقد تضمنت ديباجة الميثاق تصورا .12األمم
 :بقولهاهان واضعي الميثاق في أذواألهداف والمبادئ التي استقرت 

وأن  ،اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامحوفي سبيل هذه الغايات "
، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم نعيش معا في سالم وحسن جوار

  ."ينواألمن الدولي
والمالحظة الرئيسية هي أن منظمة األمم المتحدة وجدت في األصل 

الجماعي هدف أساسي يمثل حجر الزاوية لفعالية نظام األمن  لتحقيق
فقه الدولي نظام المن هنا يعرف ، هو حماية السلم واألمن الدوليينو

ؤدي من خالل األمم المتحدة تهو النظام الذي : "هاألمن الجماعي أن
تباع وسائل من شأنها أن فظة على السلم واألمن الدوليين باإلى المحا

لى يؤدي إ نفسه الوقت، وفي اإلخالل بالسلم الدولي أو تهديدهتمنع 
تباع وسائل رادعة االدولي إلى نصابه حال انتهاكه ب عودة السلم

حيال من ينتهك السلم واألمن الدوليين أو يهددهما أو يرتكب عمال 
على هذا األساس نجد أن ميثاق األمم ، 13"مال العدوانمن أع

منها  ،المتحدة أوجد وسائل قانونية لصيانة السلم واألمن الدوليين
وقائية تحول دون اإلخالل بالسلم واألمن الدوليين، ومنها عالجية 
من شأنها أن تزيل اآلثار المترتبة على اإلخالل بالسلم واألمن 

   :، وذلك على النحو التاليالدوليين وتعيدهما إلى نصابهما
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  :المطلب األول
  الوسائل الوقائية لصيانة السلم واألمن الدوليين

ساهم في إرساء عالقات الدوليين ضرورة دولية ت لم واألمنإن الس
ساهم في بناء مجتمع دولي يسعى إلى ، وتدولية متينة بين الدول
مقابل بال ،فكل ما يهددهما وجب تحريمه. اكتمال بناء مؤسساته

البديل له وذلك على المدى القريب أوال، مع ضرورة ضرورة ايجاد 
وذلك  ،نع تهديدهماإرساءهما وم في تهيئة الظروف التي تساعد

  : على المدعي البعيد ثانيا، وذلك على النحو التالي
   على المدى القريب: أوال

الميثاق قد وضعوا ثالث ركائز للسلم واألمن الدوليين  واضعيإن 
رد في المادة على رأسها ما و، للحفاظ عليه على المدى القريب

 تبتحريم الحرب فحسب وإنما ذهب التي لم تكتف 04الثانية فقرة 
كل استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها  تإلى أبعد من ذلك إذ حرم

اعتبار أن السلم واألمن الدوليين ال ب ،في إطار العالقات الدولية
دون االمتناع عن استعمال القوة أو  ا بمفهومها األدنىيمكن أن يتحقق

وليس ثمة شيء يمكن أن يخل بهما كهذا االستعمال بما  ا،التهديد به
وما يؤدي إليه من سلب الطمأنينة  ،يشيعه من اضطراب وقلق

وعلى هذا  .14دوليواالستقرار وتعطيل لحكم القانون والمجتمع ال
األساس يعتبر مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية أو 

، بل إن التهديد باستخدامها بحق حجر األساس للنظام الدولي الحالي
نجاز ما نصت عليه المادة الثانية أعمالها إلى إ يؤديباقي المبادئ 

فظ القوة والمالحظ أن ميثاق األمم المتحدة استخدم ل .فقرة الرابعةال
، وفي اعتقادنا أن واضعي الميثاق لم تكن ولم يستخدم لفظ الحرب

تتجه في حصر مفهوم استعمال القوة في القوة المسلحة أي  نيتهم
، وإنما كل ما يمس وما يهدد  15المادية فقط كما يرى جانب من الفقه

خاصة إذا ما  ،يين يدخل في هذا النطاق والمفهومالسلم واألمن الدول
الحظنا أن تطور العالقات الدولية والمجتمع الدولي والتقدم العلمي 

التي قد تكون  بشتى أشكاله أفرز لنا بعض الممارسات الدولية
ى وأشد على سالمة األراضي للدول أو استقاللها نتائجها أقس

من القوة المسلحة ، والسياسي، كالحصار االقتصادي السياسي
صار الغربي على أو الح ،غزةعلى قطاع  يكالحصار اإلسرائيل

ومن جهة ثانية نجد الممارسات القانونية للجمعية  .ليبيا هذا من جهة
تنص على حظر اللجوء عدة  قراراتالعامة لألمم المتحدة أصدرت 

 ،إلى وسائل الضغط السياسي أو االقتصادي في العالقات الدولية
 :ومثال ذلك
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 1965-12-21الصادر في  31/2القرار رقم   . أ
معروف باسم إعالن عدم جواز التدخل في الشؤون وال

  .الداخلية للدول وحماية استقاللها وسيادتها
المعروف باسم  1970لسنة  2626القرار رقم  - ب  . ب

إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية 
  .والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة

استخدام القوة أو التهديد  من هنا وكنتيجة حتمية لمبدأ حظر
بمبدأ يحكم العالقات  03باستخدامها جاءت المادة الثانية الفقرة 

 ي بناء األمن الجماعي وكأساس ثانالدولية وينظمها بشكل يساهم ف
وهو مبدأ حل ألمن الدوليين على المدى القريب، لحماية السلم وا

األمم المتحدة وأفرد ميثاق  كما. المنازعات الدولية بالطرق السلمية
ل السلمية الوسائ :به هو الفصل السادس تحت عنوان اًخاص فصالً

من الميثاق  33، فجاءت أحكام المادة لحل المنازعات الدولية
نالحظ أن  هاالوسائل لحل النزاع الدولي، و باستقرائ لتوضح أهم

الميثاق لم يقيدوا إرادة المتنازعين في اختيار الوسيلة التي  واضعي
ومن جهة ثانية أن  هذا من جهة ، ،يرونها مناسبة لحل النزاع

 ،على سبيل المثال وليس الحصر ا المادة هيي عددتهمور التاأل
م يرد يمكن ألطراف النزاع اللجوء إلى أية وسيلة ل أنه ومعنى ذلك

 ،قد تفرزها العالقات الدولية مستقبال 33ذكرها في أحكام المادة 
 ا طرف الثالث خارج عن النزاع كالمساعي الحميدة التي يقوم به

الجلوس مرة ثانية على  من بتمكين أطراف النزاع دوره يقضيو
المهم أن  .المساهمة في تقديم حل للنزاعدون  ،طاولة المفاوضات

  .من الدوليينلحفاظ على السلم واألتكون هذه الوسيلة من شأنها ا
وفي اعتقادنا تظل المفاوضات أنجع الوسائل لحل النزاع الدولي 

خاصة إذا تمت بعيدا عن المؤثرات  ،باعتبارها وسيلة كالسيكية
، وتوافرت على مبدأ حسن النية بين أطراف النزاع ،الدولية

واستعداد كل طرف تقديم تنازالت لصالح السلم واألمن وتكافئهما 
من الميثاق في تعدادها لوسائل حل  33ن المادة كما أ.الدوليين

ي لوسائل حل النزاع الدولي النزاع تكون قد تبنت التقسيم الفقه
 ؛الكالسيكيةلسياسية التي تتفرع عنها الوسائل الوسائل ا: وهي

ومنها  ،كالتوفيق والتحقيق ؛اطة، والحديثةكالمفاوضات والوس
سواء كانت عالمية كهيئة األمم  ،الوسائل بواسطة المنظمات الدولية

، ومنها اإلقليمية كجامعة الدول العربيةأو ،المتحدة بواسطة أجهزتها
الوسائل القضائية كالتحكيم الدولي والقضاء الدولي المتمثل في 

يوجد بعض إال أنه تجدر اإلشارة إلى أنه   ،محكمة العدل الدولية
ها إال بواسطة ال يمكن حلالمنازعات الدولية ذات طابع سياسي 

بينما هناك  ،أي ال يمكن إخضاعها لوسائل قضائية ،وسائل سياسية
نزاعات دولية ذات طابع قانوني يمكن إخضاعها لوسائل قضائية أو 

ونعتقد أن الدول تختار في غالب األحيان الوسائل السياسية .سياسية
  : هما ،بدال من الوسائل القضائية لسببين

سياسية أو ( في جميع أنواع النزاعاتتطبيقها إمكان  :أولهما
  ).الخ... اقتصادية أو عسكرية أو قانونية 

باالستياء لدى الدول عند اللجوء  اًأنها ال تترك شعور :وثانيهما
ومن الضروري أن نشير إلى األساس الثالث لحماية السلم .إليها

باعتبار أن سباق التسلح يؤدي  ،واألمن الدوليين وهو نزع السالح
، وقد يكون من أسباب النزاع الدولي ،إلى تفاقم الموقف الدولي حتما
  .16يتعارض مع مبدأ التعايش السلمي بين الدول  ذاته الوقت وفي

بالمبادئ " 11ويتصل مبدأ نزع السالح وتنظيم التسلح حسب المادة 
من هنا  ،"ون في حفظ السلم واألمن الدوليينالعامة المتعلقة بالتعا

يفرض ميثاق األمم المتحدة على أعضاء المنظمة واجب التعاون في 
  .من الميثاق 26سبيل خفض األسلحة وتنظيم التسلح، حسب المادة 

من الميثاق توضح لنا أن  26-11والمقاربة المهمة بين المادة 
مسألة نزع األسلحة أكثر من بمسألة خفض الميثاق اهتموا  وضعي
ذلك يرجع إلى أنهم نظروا إلى قضية السالح نظرة ، ولعل السالح

وقد بدا .17واقعية تتفق مع ما هو ممكن تنفيذه على أرض الواقع
وخاصة الجمعية  ،اهتمام منظمة األمم المتحدة بهذا األساسواضحا 

من  بداية ،بإصدار عدة قرارات لها في هذا المجال ، وذلكالعامة
ى اعترفت فيه بالحاجة إل الذي 1946-02-24القرار الصادر 

، كما أنشأت الجمعية العامة أول وضع مبادئ عامة لتنظيم التسليح
رية ولجنة األسلحة الذ وهما لجنة الطاقة ،هيئتين لدراسة المشكلة

لجنة واحدة هي لجنة نزع  1952، واستبدلت بهما عام التقليدية
مم المتحدة في مجال نزع السالح معاهدة األوأهم إنجازات  ،السالح

رية ، ومعاهدة منع انتشار األسلحة الذ1963رية تحريم التجارب الذ
كمعاهدة  ؛واتفاقيات إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية ،1968

المتعلقة بنزع أسلحة  1959، واتفاقية 1967- 02- 14مكسيكو 
النووية في الجو اتفاقية منع وضع األسلحة و ،القطب الجنوبي

سلحة الكيماوية ومعاهدة منع األ ،1967والفضاء الموقعة في عام 
، ورغم أهمية هذه الجهود في هذا المجال إال أننا 1972والبيولوجية 

نرى أنها تحتاج لمزيد من الجهد والتضامن الدولي حتى ينتهي

                                                 
  أ تونكين القانون الدولي العام ترجمة أحمد رضا ، مصر ، الهيئة المصرية .ج  16

   65: ، ص 1972العامة للكتاب ، الطبعة األولى ،
.  
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األمر إلى نزع كامل األسلحة النووية وخفض كامل األسلحة غير 
لقد أدرك واضعو ميثاق األمم  :البعيد ىعلى المد:ثانيا.يديةالتقل

األمن الدوليين على المدى المتحدة أن الركائز الثالثة لحماية السلم و
يقوم على أساس عالقات  ،ال تكفي لبناء مجتمع دولي متين القريب

دولية عادلة ومتكافئة إال إذا دعم األمن الجماعي الدولي بركائز 
تحافظ على استقرار الشعوب بل على اإلنسانية  ،على المدى البعيد

وأن "من خالل ديباجة الميثاق بقولها وبدا ذلك واضحا  .ككل
ية نستخدم األداة الدولية في ترقية الشؤون االقتصادية واالجتماع

وذلك بتهيئة الظروف التي تساعد على إرساء  ،للشعوب جميعا
على رأسها تحقيق التعاون الدولي لحل  ،السالم وتمنع تهديده

الرابطة  -بوضوح -وإدراك ،يةالمشاكل االقتصادية واالجتماع
االجتماعية وتهديد السلم حسب و بين المشاكل االقتصادية الوثيقة
 ، ولذلك عني18"والعاشر من الميثاقوالفصالن التاسع  13-1المادة 

أي مجرد منع  ،لسلبيالميثاق بالسالم وبالمفهوم اإليجابي وليس ا
الميثاق على  ، والسبب يرجع في تركيز واضعياستعمال القوة

 ،األهداف االقتصادية واالجتماعية كركيزة أولى إلى عدة اعتبارات
ا خلفته ، باإلضافة إلى مفشل جهود عصبة األمم في ذلك :همهاأ

 ،الحرب العالمية األولى والثانية من دمار اقتصادي واجتماعي
وحدوث كثير من المآسي والتنكيل بقيم الفرد والحضارة خالل 

وشيوع االعتقاد بضرورة قيام السلم واألمن في أوضاع  ،الحرب
واكتسب هذا التركيز أهمية أكبر  .اقتصادية واجتماعية مناسبة
واشتغالها بمشاكل  ،المسرح الدولي بظهور الدول الجديدة على

وتدعيما لهذا االتجاه صدرت تحت إشراف .  19التنمية والتطور
واالجتماعية  األمم المتحدة اتفاقية دولية بشأن الحقوق االقتصادية

رقم  ها، كما أصدرت الجمعية العامة قرار1976والثقافية سنة 
قوق لح اًوالذي تضمن ميثاق ،في الدورة التاسعة والعشرين 3381

وانطالقا من هذه القواعد وهذه ، الدول وواجباتها االقتصادية
االتفاقيات والقرارات ظهر اليوم ما يعرف بالقانون الدولي 

التعاون وهو ما يعكس اهتمام المنظمة الدولية بتحقيق  ،االقتصادي
هتم ميثاق األمم المتحدة بحقوق كما ا .بين الدول في هذا المجال

وعملت المنظمة واألجهزة التابعة لها على  ،ثانية اإلنسان كركيزة
العمل على منع انتهاكاتها كركيزة ثانية لحماية السلم واألمن 

من  03فقرة  1وتأكد ذلك بوضوح من خالل المادة  ،الدوليين
م الربط بين السلم واألمن الدوليين بمسألة حقوق ، إذ تالميثاق

قد يمس السلم واألمن اإلنسان باعتبار أي انتهاك لهذه الحقوق 

                                                 
ب<3dA8ن M?F:، حy| اhFP وا;XA4 ^] ا;n{ hF X;3Rل : د   18

  .،ا;HMجK ا;34ب�240: ا;zr<ص ا;23Y<012،  ص 
ا;Hqrی0 ا;DEA; 0F3Rاءات ^] ا;23Y<ن ا;:و;] ، . J@: ا� اPش�R : د   19

، c;وP0 اR@d;ة ، اH3هY;0 ، اkxr;دار ا ، HzF1997  196: ، ص  .  

على هذا األساس عملت أجهزة منظمة األمم المتحدة ، الدوليين
وعلى رأسها الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي 

من الميثاق على أن تشيع في العالم احترام حقوق  55حسب المادة 
داخليا للدول وإنما  وبهذا لم تعد مسألة حقوق اإلنسان شأنا ،اإلنسان

، وفي هذا االتجاه تجسدت بوادر االهتمام الدولي بهذا سألة دوليةم
ثم  1948الموضوع من خالل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

العهد الدولي الخاص بالحقوق  :أهمها ،توالت االتفاقيات الدولية
ية و والعهد الدولي للحقوق االقتصاد 1962المدنية والسياسية 

م إقرار اتفاقية ت 1973وفي عام ، 1966االجتماعية والثقافية 
وعلى هذا  ،تقضي باعتبار التفرقة العنصرية جريمة ضد اإلنسانية

، والذي من حقوق اإلنسانساس يتضح اهتمام األمم المتحدة باأل
ع انتهاك حقوقه وحرياته نسان كرامته ويمنشأنه أن يحفظ لإل

العمل على اهتم ميثاق األمم المتحدة ب نفسه السياقوفي  .األساسية
تكريس حق تقرير المصير لكل الشعوب كركيزة ثالثة لحماية السلم 

وبدا ذلك واضحا من خالل  ،واألمن الدوليين على المدى البعيد
وهذا دليل على إنهاء النظام الدولي التقليدي  02فقرة  1أحكام المادة 

ارض مع مبدأ مساواة وسيادة القائم على نظام االستعمار الذي يتع
وعلى هذا األساس أصدرت الجمعية العامة األمم المتحدة . لالدو
والذي أكدت فيه على حق  1514قرارها الشهير رقم  1960عام 

وقد أنشأت لجنة لتصفية االستعمارعام الشعوب في تقرير مصيرها  
، وقد طالبت الجمعية العامة في كثير من قراراتها بشجب 1961

، واعترفت للسلم واألمن الدوليينره تهديدا الحكم االستعماري باعتبا
بمشروعية كفاح الشعوب الخاضعة للحكم االستعماري في سبيل 
ممارسة حقها في تقرير المصير واالستقالل، وطالبت كل الدول 
بتقديم كل المساعدات المادية والمعنوية لحركات التحرير الوطني 

  .في األقاليم المستعمرة 
  :المطلب الثاني

  : الوسائل العالجية لحماية السلم واألمن الدوليين 
إن العالقات الدولية قد تفرز لنا نزاعات أو مواقف منها ما تهدد 

ومن  )العدوان(ين أو تخل بهما أو يتم انتهاكهماالسلم واألمن الدولي
هنا كان الزما على ميثاق األمم المتحدة أن يستحدث وسائل لعالج 

وحتى وهذا ما تضمنه الفصل السابع منه ف هذه النزاعات أو المواق
يكون هذا العمل سريعا وفعاال فقد أسندت هذه المهمة إلى مجلس 
األمن الدولي مع تفويض كل أعضاء المجتمع الدولي له بالتبعات 

 24الرئيسية في أمر ذلك وما ينتج عنه، وهذا ما أشارت إليه المادة 
  .من الميثاق

من الميثاق لتوضح لنا الحاالت التي تمكن  39وجاءت المادة 
لمجلس األمن الدولي من استخدام الوسائل العالجية وهي حالة تهديد
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 السلم أو اإلخالل به أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان

من الميثاق ال يجب أن نذهب إلى  39المادة والقراءة المتمعنة لنص 
ذلك الرأي الذي يرى أن مجلس األمن له الخيار في تقرير وجود 
إحدى الحاالت الثالث بل هناك واجبا يقع عليه للقيام بهذه المهمة 
وهذا ال يتعارض مع ما يتمتع به من سلطة تقديرية واسعة في 

لتكييف الذي تتمسك كما أنه غير ملزم با. 20تكييف األمر الذي وقع
به إحدى الدول حين تتقدم بشكواها مقررة وجود إحدى الحاالت 

،أو التكييف الذي تتبناه الجمعية  39المنصوص عليها في المادة 
، كما يحيال النزاع لمجلس األمن الدوليالعامة أو األمين العام حين 
في أن المجلس له السلطة التقديرية  39يبدو كذلك من قراءة المادة 

  .21إصدار بمناسبة ذلك أما توصيات أو قرارات
ا ان نـ من الميثاق يتبين ل 42ـ 41ـ 40وباستقراء أحكام المواد 

هناك وسائل ال تستدعي استخدام القوة لحماية السلم واألمن الدوليين 
  :ومنها ما يستدعى استخدامها وذلك على النحو التالي 

  . لقوةالوسائل التي ال تستدعي استعمال ا :أوال
من ميثاق األمم المتحدة يتبين  41والمادة  40باستقراء أحكام المادة 

لنا أن واضعو الميثاق وضعوا في يد مجلس األمن الدولي حرية 
اختيار الوسائل الالزمة لمواجهة الخلل الذي يصيب العالقات 
الدولية ويجعلها مضطربة بما يؤثر على استقرار حالة السلم واألمن 

ون أن تكون هذه الوسائل مقرونة باستخدام القوة وفي ذلك الدوليين د
أو الجزاءات  40له أن يلجأ إلى التدابير المؤقتة حسب المادة 

  .من الميثاق  41الدولية غير العسكرية حسب المادة 
  : التدابير المؤقتة

ويقصد بالتدابير المؤقتة  أي إجراء ليس من شأنه أن يحسم الخالف 
المتنازعة وليس من شأنه أن يخل بحقوق المتنازعين بين األطراف 

وقد كان الغرض من وضع نص المادة  22"أو يؤثر على مطالبهم 
من الميثاق هو الحد من تطور الموقف أو النزاع من مرحلة  40

ة اإلخالل الفعلي أو وقوع التهديد بالسلم واألمن الدوليين إلى مرحل
وة أطراف النزاع إلى وقف ومن أمثلة التدابير المؤقتة دععدوان 

اب القوات المسلحة ألطراف إطالق النار، أو الدعوة إلى انسح
، أو دعوة أطراف النزاع إلى االمتناع عن إدخال قوات النزاع

مسلحة في مناطق معينة، واالمتناع عن تجنيد قوات جديدة  أو 
دعوة األطراف إلى االمتناع عن تصدير السالح إلى دول معينة  
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مما تجدر ،  23من التدابير المؤقتة أيضا اتفاقيات الهدنةويدخل ض
اإلشارة إليه أن مجلس األمن ال يقوم بتطبيق التدابير المؤقتة بنفسه 
كما يفعل بالنسبة للتدابير األخرى وإنما يقوم أطراف النزاع أنفسهم 
بتطبيقها بناء على طلب مجلس األمن وهذا ما يدفع بعض الفقه 

إال أننا ال  24.بارها من قبيل الجزاءات االبتدائية الدولي إلى عدم اعت
نؤيد هذا االتجاه ونرى أنها هي نوع من تدابير القمع ونستند في 

قد وردت ضمن أحكام الفصل السابع من  40ذلك إلى أن المادة 
الميثاق الخاص بهذه التدابير، كما أن هناك ارتباطا بينها وبين المادة 

ي صدر هذا الفصل هذا من جهة ومن من الميثاق التي وردت ف 39
جهة أخرى أن عدم االنصياع إلى هذه التدابير يمكن أن يدفع مجلس 
األمن إلى اتخاذ قرارات تتضمن التدابير المنصوص عليها في 

  .من الميثاق  42و  41المواد 
  : الجزاءات الدولية غير العسكرية

ضح لنا أنها من ميثاق األمم المتحدة يت 41باستقرار أحكام المادة 
  :ذكرت ثالث أنواع من التدابير وهي

  .وقف الصالت االقتصادية  .1
      ديدية والبريدية والبرية والجويقطع المواصالت الح .2

  .والبحرية والبرقية والالسلكية  
  .قطع العالقات الدبلوماسية  .3

اب العق حتى ولو لم يصل ذلك طبيعة عقابيةإن هذه التدابير ذات 
ومن جهة ثانية يالحظ آن التدابير إلى حد استخدام القوة المسلحة

المذكورة لم ترد على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال بدليل 
مما يفيد أن " ويجوز أن يكون من بينها " أن النص استخدم عبارة 

ر المناسبة الباب مفتوح أمام مجلس األمن الدولي الختيار التدابي
حتى ولو لم يرد ذكرها في صلب المادة ، كما أن الترتيب الوارد 
في النص غير ملزم له فقد يلجأ مجلس األمن الدولي إلى تقرير 
قطع العالقات الدبلوماسية مباشرة دون أن يمر على تدابير قطع 
العالقات االقتصادية آو غيرها ، وذلك لمجلس األمن وحده السلطة 

طلقة الختيار الوقت والعالج المناسب لحالة التهديد أو التقدير الم
اإلخالل بالسلم واألمن الدوليين ،مما يدل من خالل المادة أن هناك 

، كما يمكن لمجلس  25نوعا من تركيز السلطة في اتخاذ هذه التدابير
األمن أن يلجأ إلى صور أخرى من هذه التدابير كالمقاطعة الثقافية 

من الصور، أو أن يحدد ما يراه مالئما لكل حالةوالعلمية أو غيرها 
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فيجوز أن يكون وقف الصالت االقتصادية وقفا جزئيا أو كليا كما 
يجوز للمجلس أن يطلب من الدول األعضاء قطع الصالت بوجه 

وال يجب أن ننظر إلى التدابير غير العسكرية على أنها .  26عام
قاصرة عن تحقيق الهدف المرجو منها ففي ظل العالقات الدولية 
الحديثة اثبت الواقع الدولي أن لهذه التدابير الفعالية الكبيرة على 
التأثير ليس على الدولة المخلة فحسب بل يمتد تأثيرها على شعب 

النظر في كيفية تطبيق هذه التدابير بطريقة الدولة مما يجب إعادة 
  . 27تتفق ومبادئ حقوق اإلنسان

 الوسائل التي تستدعي استعمال القوة: ثانيا

لعسكرية تتمثل الوسائل التي تستدعي استعمال القوة في الجزاءات ا
،وقد ورد النص على هدا النوع في أو عمليات األمن الجماعي

يعتبرها الفقه الدولي بحق جوهر  من الميثاق والتي42أحكام المادة 
نظام األمن الجماعي الذي تأسس عليه الميثاق في مجال المحافظة 
على السلم واألمن الدوليين، وهدا النص ال مثيل له في عهد عصبة 

والشيء المالحظ من خالل المادة أن هناك تركيز للسلطة  28األمم 
تقدير  في يد مجلس األمن ومنحه سلطة تقديرية جد واسعة في

نوعية الحظر الذي قد يصيب النظام الدولي أو اإلخالل بالسير 
تستلزم  42والقرأة المتمعنة ألحكام المادة . العادي للعالقات الدولية

  :لتطبيقها توافر شروط معينة هي
أن يكون هناك تهديد للسلم أو إخالل به أو حالة من  .1

الذي الحاالت التي تشكل عدوانا ودلك وفقا للتقدير الحر 
توصل إليه مجلس األمن الدولي في تكييف الواقعة وهدا 

من الميثاق التي 39بالمادة  42يعكس مدى ارتباط المادة 
تعتبر هده األخيرة األساس القانوني الذي يعتمده مجلس 

  .األمن في التكييف الصحيح 
أن يرى مجلس األمن من واقع الحال أن التدابير غير  .2

لن تؤدي إلى  41ي المادة العسكرية المنصوص عليها ف
حفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه، أو أن 
يكون المجلس قد لجأ إلى استخدام هده التدابير بالفعل عن 
طريق الدول األعضاء في األمم المتحدة،إال أن اتحادها لم 

مما يفيد أن تابع المادتين . 29يحقق الهدف المرجو منها

                                                 
أشHف HJ^3ت أب< ح3Eرة، ا;<23C [^ �18<ن ا;\X1qr ا;:و;]، : د  26

  .، ا;HMجK ا;34ب�480: ص
27   hFPوا XA4;�1 اY?3دی0 ^] تz\Cب3ت ا�>YR;رة ا:C ،h3ل ح] ا;:یMج

ت01E1 دوری01Az^ 0 ا;DEاHb، ا;:و;3YF ،h11ل IrF<ر ^] 0AEF درا38ت إH\8ا
 ،s;3i;د ا:R;01، اM1AR\;3ت اF:�;3رات واI\8ث وا�>?@A; ةH1z@;ا DآHF

  .43: ، ص2007
، ا;HMجK 431: اhFP ا;J3ME] ا;:و;]، ص. �I2ت ا;nx;] : د  28
  .ا;34ب�

ا;DEاءات ا;:و;01 آ�A8<ب 5دارة اPز3Fت . M?F: إبHاهX\AF X1 : د   29
. 0kxr;دار ا ، HzF ، 0R@d;د ا:J Hب01 ، ب:ون ذآHR;74: ، ص  2009ا .  

جلس األمن ملزما باتحاد ليس معناه أن م 42ـ  41
عقب  42األعمال العسكرية المنصوص عليها في المادة 

فقد يبادر مند البداية باتخاذ  41تجربة إجراءات المادة 
فان  41وكما في المادة 30اإلجراءات العسكرية مباشرة

بأمثلة لألعمال التي يجوز للمجلس  تقد أت 42المادة 
تالف فروعها، مما اتخاذها باستخدام القوات المسلحة باخ

يفهم أنه ليس هناك حصر لهده األعمال في النص 
وبالتالي للمجلس السلطة التقديرية في اللجؤ إلى وسائل 

ونعتقد أن . أخرى تنطوي على استخدام القوة المسلحة
دلك اتجاه سليم ألنه يتوقف على مدى تطور األسلحة 
 والظروف التي تفرزها العالقات الدولية، كما أنه ليس
من الضروري أن يستخدم المجلس القوة المسلحة فقد 

  يرى أنه مجرد التهديد بها قد يحقق الغرض المنشود

  : الخاتمة

أفضت بنا هده الدراسة إلى تأكيد ضرورة الحفاظ على السلم 
واألمن الدوليين كأساس لتطور المجتمع الدولي في عالقاته 

سواء على ومهما كانت الركائز .ونضوج قواعده القانونية
ليها النظام الدولي للحفاظ المدى القريب أو البعيد التي يعتمد ع

ه الغاية التي نعتبرها إرثا إنسانيا يشترك فيها الجيل على هذ
الماضي والحاضر والمستقبل فانه يجب التركيز في الوقت 

األولى نزع السالح باعتبارها :الراهن على مسألتين هما
العالقات الدولية أو التهديد بها  مصدر قوي الستخدام القوة في

أو كنتيجة لعدوان حقيقي فعلي،وبالتالي ال يبقى أمام الدول 
  .سوى اللجوء إلى استخدام الوسائل السلمية لحل نزاعاتها

مية فهي مسألة محورية والثانية الرهان حول الحق في التن
وجوهرية وال يجب التعاطي معها بطريقة سلبية أي ترك دول 
العالم الثالث تتخبط بمفردها للقضاء على مشاكلها االقتصادية 

ه األزمات يتطلب عدة واالجتماعية ذلك أن الخروج من هذ
ا وهذ" لتطور العلميا"ظروف مناسبة أهمها العلم والتكنولوجيا 

النظام يد الدول المتقدمة أو باألحرى في يد ما زال حكرا في 
نا يجب خلق آلية عملية النتقال من ه. الدولي األوروبي المغلق

الشعوب بل هي فيما نراه إرثا  ره المادة الحية وتعميمها عبهذ
إنسانيا ملكا لكل الشعوب باختالف أجناسها 

وفي نفس السياق يجب نشر ثقافة الحكم .الخ........ولغاتها
من المشاركة في نظام الحكم  نالراشد بتمكين األفراد الطبيعيي

وهو واجب يقع على عاتق الحكومات الوطنية، حتى يكون

                                                 
 345: ا;Hqrی0 ا;DEA; 0F3Rاءات ا;:و;01 ، ص . J@: ا� اPش�R : د   30
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ي للثروات الوطنية داخل الدولة، بالنتيجة توزيع عادل وعقالن
كما أن المشاكل . حقيقي للحقوق والحريات العامة مواحتر

الكونية التي أصبحت تواجه األفراد الطبيعيين كاألمراض 
الكوكبية والمشاكل البيئية واألزمات االقتصادية 

خلقت لنا ضرورة حتمية تلزم المجتمع . الخ.......العالمية
د قانونية ملزمة على ضرورة الدولي بدون وجود قواع

  .التضامن والعمل على حل هده األزمات والمشاكل الدولية

وبالنظر إلى النظام الدولي نجده في نفس السياق يتعامل مع 
الظروف التي تهدد أو تمس السلم واألمن الدولي بنوع من تركيز 
السلطة في يد جهاز دولي هو مجلس األمن الدولي و يتعامل مع 

ان .ف الدولية الغير العادية بسلطة تقديرية جد واسعة هده الظرو
نظرا للظروف  1945هدا المنطق قد يكون سليما في خالل سنة 

إال أنه في ظل الظروف .الدولية والسياسية واالقتصادية أنداك
الدولية الحالية مع انتشار الحقوق والحريات العامة يجب االنتقال 

 تركيز السلطة إلى نظام الفصل داخل منظمة األمم المتحدة من نظام
،فنظام تركيز السلطة يؤدي إلى إساءة استعمالها من   تبين السلطا

طرف األعضاء الدائمين في مجلس األمن حفاظا على مصالحهم 
الحيوية الدولية ورغبتهم في إبقاء المجتمع الدولي مجتمعا مسيحيا 

ة اإليرانية مغلقا قدر اإلمكان ولو في بعض جوانبه والمسأل اأوروبي
خير دليل على دالك،إن هده اإلساءة في استعمال السلطة سينجم 
عنها حتما المساس بحقوق وحريات أشخاص المجتمع الدولي وعدم 

وبنفس الموضوعية  رالتعامل مع النزاعات الدولية بنفس المعايي
كما يجب تقييد سلطة مجلس األمن ة  خير مثال والقضية الفلسطيني
خلق نصوص قانونية تحدد بطريقة موضوعية  الدولي من خالل

حاالت التهديد بالسلم واألمن الدولي وحاالت المساس ولو على 
  .سبيل المثال 
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Abstract: This study aims to identify the economic gaps which are, saving gap, external gap and the 
gap of digital divide, and describes the impact of these gaps on economic growth in Jordan, from 1999 
to 2008, where the economic gaps as independent variables are trying to explain the change in the 
dependent variable (economic growth). In order to achieve the objectives of the study, statistical tests 
were conducted using the statistical programmer E-views. The results of the study revealed a 
significant positive impact of savings and foreign gap on economic growth in Jordan, as well as the 
significant negative impact of the digital divide on economic growth in Jordan, and based on the results 
of the study, some recommendations have been proposed.  

Keywords: savings gap, gap, digital divide, economic growth, Jordan. 
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)2008-1999(حالة األردن  –قتصاديالفجوات االقتصادية وأثرها على النمو اال  
  

  ةحسن ياسين طعم. د و  مازن حسن باشا. د  ،لي عبد الهادير عسام. د        

 األردن/جامعة الزرقاء -كلية االقتصاد والعلوم االدارية  - قسم االقتصاد     

  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفجوات االقتصادية المتمثلة بالفجوة االدخارية والفجوة الخارجية والفجوة : الملخص
، حيث اعتبرت 2008إلى  1999الرقمية، وبيان أثر هذه الفجوات االقتصادية على النمو االقتصادي في األردن وذلك للفترة ما بين 

، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إجراء )النمو االقتصادي(حاول تفسير التغير في المتغير التابع الفجوات االقتصادية كمتغيرات مستقلة ت
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود  نموذج الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي viewsاالختبارات اإلحصائية الالزمة، وتقدير 

ة على النمو االقتصادي في األردن، وكذلك أثر معنوي سالب للفجوة أثر معنوي موجب لكل من الفجوة االدخارية والفجوة الخارجي
 .وفي ضوء نتائج الدراسة تم اقتراح بعض التوصيات  الرقمية على النمو االقتصادي في األردن،

 

  .الفجوة االدخارية، الفجوة الخارجية، الفجوة الرقمية، النمو االقتصادي، األردن: كلمات مفتاحيةال
  

  24/5/2012تاريخ قبول البحث                         13/11/2011البحثتاريخ استالم 

              

  :المقدمة

 بالمستوى واالرتقاء االقتصادي للنمو مرتفع معدل تحقيق إن
 وتوفير اإلنتاجية، المشاريع إنشاء يتطلب لألفراد المعيشي
 يعرف ما وهذا المشاريع، بتلك للنهوض الالزم التمويل
 عملية وتشكل ،)Capital Formation( الرأسمالي بالتكوين
 حيث االقتصادي النمو لتحقيق ًمهماً محورا الرأسمالي التكوين

 ثم األفراد دخل من جزء ادخار على األولى بالدرجة يعتمد
 من المختلفة االستثمارات في وتوظيفها المدخرات هذه توجيه
 القائمة األصول في التوسع أو جديدة إنتاجية أصول خلق أجل

 حققها التي النوعية النقلة يدرك األردني لالقتصاد والمتتبع
 ونوعي كمي تحسن إلى أدى بشكل الماضية، العقود في األردن

 شهده ما مع يتالءم بما الفردية والدخول المعيشة، مستويات في
 االقتصادية الحياة مناحي شتى في شاملة نهضة من األردن

 في االقتصادية التنمية أن غير وغيرها، والسياسية واالجتماعية
الموارد قصور  في تمثلت المعيقات من العديد رافقها األردن 

 الدول من كغيره األردن يواجه إذ المتاحة، المالية واإلمكانيات
المتاحة المحلية واالقتصادية المالية الموارد في قصوراً النامية 

 القائمة الصناعات ألغلب والتقنية اإلنتاجية القدرة في وانخفاضاً
 اختالالت عدة من يعاني نامية، دولة أية شأن شأنه األردن يعد

 ةاالدخاري كالفجوة االقتصادية الفجوات ومنها اقتصادية،

 المالية الموارد في نقص خالل من وذلك الخارجية، والفجوة
 القدرة تدني على عمل مما المتاحة، المحلية واالقتصادية

 في الكبير االرتفاع عن فضالً الوطنية، للصناعات اإلنتاجية
  .المستوردات

  :الدراسة مشكلة

 العالمية االقتصادية التطورات أن تتمثل مشكلة الدراسة في
 انصهار إلى أدت الماضية السنوات في العالم دول شهدتها التي

 العولمة بوتقة في والنامية منها المتقدمة الدول تلك اقتصاديات
 جهة من المتقدمة الدول تلك فأصبحت الحديثة، االقتصادية

 والبحث لها، االقتصادي المستوى على المحافظة تحاول
 االقتصادي النمو من المزيد لتحقيق اإلنتاج ألساليب والتطوير
 ما أخرى جهة ومن لشعوبها، المعيشي بالمستوى واالرتقاء

 األولى المرحلة من للخروج جاهدة تسعى النامية الدول زالت
 ويعد المتقدمة الدول مصاف إلى واالنتقال التنمية مراحل من

 العولمة إفرازات إحدى هي الرقمية الفجوة أن الباحثين
 الفارق اتساع إلى أدت ورهابد التي الحديثة االقتصادية
 النامية، والدول المتقدمة الدول بين واالجتماعي االقتصادي

 التي األم الفجوة أو الفجوات فجوة اسم الفجوة هذه على ويطلق
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 عن نجم ما وكل المجتمعي، التخلف بذور كل رحمها في تحمل
  .السابقة التنموية المشاريع فشل

  :الدراسة أهمية

 نقاشات فيه تدور الذي الوقت في الدراسة هذه أهمية تأتي
 االختالالت من التقليل في النامية الدول دور تقييم حول واسعة

 تعاني التي االقتصادية الفجوات حجم وخصوصاُ االقتصادية
 من التخفيف وبالتالي متفاوتة، وبدرجات الدول هذه جميع منها

 والنمو عام بشكل الكلية االقتصادية المتغيرات على تأثيرها
  .خاص بشكل االقتصادي

  :الدراسة أهداف

    :يأتي فيما الدراسة هذه أهداف تتلخص
 المتمثلة االقتصادية الفجوات طبيعة على التعرف .1

 ومدى الرقمية، والفجوة الخارجية، والفجوة ،االدخارية بالفجوة
 .الدراسة فترة خالل تطورها
 النمو على االقتصادية الفجوات تلك أثر بيان .2

 .األردن في االقتصادي
  :الدراسة فرضيات

جد يو:"فرضية واحدة مفادهالبلوغ الدراسة أهدافها تم صياغة 
 النمو على االقتصادية للفجواتأثر ايجابي ذو داللة احصائية 

  ."األردن  في االقتصادي
  :الدراسة منهج

 المنهج اعتماد تم فرضياتها، واختبار الدراسة أهداف لتحقيق
 للظواهر دقيق توصيف على يرتكز الذي التحليلي الوصفي

 للدالالت وتضمينها تحليلها ثم ومن المختلفة االقتصادية
 التحليل على االعتماد سيتم التحليل، ذلك من المستخلصة

 المستقلة الدراسة بمتغيرات للتعريف وذلك جهة من الوصفي
. بينها تربط التي العالقة طبيعة توضيح وكذلك والتابعة، منها

 الكمي التحليل على يرتكز الذي القياسي األسلوب إلى إضافة
  :اآلتي القياسي النموذج خالل من االقتصادية للمتغيرات
+ Ui     GDPi = γ0 + γ 1 SiG + γ 2 FiG + γ 3 TiG  
 الخروج بهدف االقتصادية النظرية إلى استناداً وذلك
 المستقلة االقتصادية المتغيرات أثر عن رقمية بمؤشرات

والخارجية  ،)SG(االدخارية  االقتصادية بالفجوات المتمثلة
)FG(،  والرقمية)TG( النمو بمعدل المتمثل التابع المتغير على 

 للمدة زمنية سالسل بيانات بذلك مستخدماً) GDP(االقتصادي
 المصادر على الدراسة هذه تعتمد كما.)2008 - 1999(

 المعلومات لمصادر باإلضافة واألجنبية العربية والمراجع
 ودائرة األردني المركزي البنك بنشرات المتمثلة الرسمية

  .األردن في العامة اإلحصاءات
  :السابقة ذات الصلة والدراسات للدراسة النظري اإلطار

 لتحقيق بالحاجة النامية الدول لمعظم التنموية الخطط اقترنت
 المختلفة اإلنتاجية القطاعات دعم شأنها من التي النمو معدالت

 وانخفاض المحلية االدخار معدالت لتدني ونتيجة. االقتصاد في
 االستهالك معدالت وارتفاع جهة من الصادرات حصيلة

 االستثمارات قلة على انعكس مما أخرى جهة من واالستيراد
 مشكلة أمام نفسها تجد النامية الدول جعل الذي المحلية، األمر

 االهتمام وهذا االقتصادية التنمية عجلة دفع على القدرة عدم
 دراسات إجراء إلى االقتصاديين من العديد دفع قد المتزايد
 على االقتصادية الفجوات أثر معرفة بهدف وتطبيقية نظرية
 وهذه المختلفة، الدول في االقتصادية والتنمية االقتصادي النمو

) Gaps Models( الفجوات بنماذج تعرف أصبحت الدراسات
 النمو أن تؤكد حيث النمو محددات تشخيص إلى تهدف لتيا

  : اآلتية القيود بأحد يتحدد النامية البلدان في االقتصادي
قيد الفجوة االدخارية والمتعلق بتحديد حجم االدخار  .1

 .المحلي للدولة

قيد الفجوة الخارجية والذي يرتبط بتحديد حجم التبادل  .2
الميزان التجاري التجاري للدولة وما يتعلق بطبيعة 

 .لها

قيد الفجوة الرقمية والذي يشير إلى ما تمتلكه الدولة  .3
من المهارة والخبرة التنظيمية ومدى قدرتها على 

 .االستثمار في التكنولوجيا

 الفجوة طبيعة عن تحدث فبعضها الدراسات، هذه تباينت وقد
 النظر ويجب االقتصادية، وآثارها وجودها وأسباب االدخارية

 الهيكلية النظرة أن حيث هيكلي، ال وظيفي بمنظار االدخار إلى
االدخار يؤديها التي الهيكلية الوظائف على تركز لالدخار
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 الحالة هذه وفي اآلجلة، الديون وسداد المستقبلي، كاالستهالك
 عناصر من عنصر وإنما للدخل منشئاً االدخار يعتبر ال

 أن ترى التي فهي الوظيفية النظرة أما. لالقتصاد التسرب
 بمعنى لالستثمار، يوجه الذي الدخل من الجزء ذلك هو االدخار

 الرأسمالي التراكم تحقيق في أساسي وعامل للدخل منشئ أنه
 متبادلة عالقة هناك أن االقتصاديون ويرى )1997 النابلسي،(

 االقتصادي النمو يتأثر حيث االقتصادي والنمو االدخار بين
 المدخرات حجم أن كما لالستثمار، المتاحة المدخرات بحجم
 تنمية عملية المتحققة،وتبقى االقتصادي النمو بمعدالت يتأثر

 ذات الدول في خاصة لالدخار ومحدداً ًأساسياً أمرا المدخرات
 بفجوة  يسمى ما تجنب على العمل سبيل المنخفضة،في الدخول
 لتحقيق يطمح دولة أي اقتصاد فإن وعادة. المحلية الموارد

 التنمية خطط على بناء تحديده يتم والذي المستهدف النمو معدل
 والمؤشرات للمعطيات االقتصاد،ووفقاً لذلك المستقبلية

 متطلبات أن Rosenstein يقول وكما الحالية، االقتصادية
 عن تقاس أن يمكن المستهدفة النمو معدالت لتحقيق الدولة
 لتحقيق الالزمة االستثمار ومعدالت االدخار بين الفجوة طريق

 أكدت كما )Rosenstein,1961( فيها المرغوب النمو معدالت
 حول Chen, Chang & Zhang من كل فيها قام دراسة
 حيث االقتصادي، والنمو االدخارية الفجوة بين العالقة طبيعة
 على ستعمل التي والوسائل الطرق بعض عن البحث يجب
 حجم تقليل على سيعمل بدوره والذي المحلي، االدخار زيادة

 االقتصادي النمو معدالت زيادة وبالتالي االدخارية الفجوة
)Chen, Chang & Zhang,1995( اقتصاديات وتواجه 

 لقلة نظراً المستهدف النمو تحقيق في صعوبة النامية الدول
 المطلوبة االستثمارات لتمويل الالزمة المحلية المدخرات

 بين بحجمها تتفاوت االدخارية الفجوة بان علماً ذلك، لتحقيق
 كدرجة السائدة االقتصادية الظروف لتفاوت تبعاً الدول هذه

 إليه أشار ما وذلك القومي، الناتج وحجم االقتصادي النمو
 على أجريت دراسة خالل منEnos & Griffin  االقتصاديان

بيد أن  )Enos & Griffin,1970( الدول من مجموعة
الدراسات األخرى قد تحدثت عن مفهوم الفجوة الخارجية 
وكيفية التخفيف من حدتها أو السيطرة عليها، إذ تنتج هذه 
الفجوة عندما تكون حصيلة صادرات البلدان النامية من 
العمالت األجنبية غير كافية لتمويل المستوردات من السلع 

المحلية المتاحة،  الرأسمالية الالزمة الستثمار جميع المدخرات
وبذلك يصبح االستيراد قيداً يحول دون وصول االقتصاد إلى 

ويجمع االقتصاديون على أن السبب وراء  المستهدفالنمو 
ظهور هذه الفجوة يعود من جهة،إلى العوامل المحلية 
والخارجية التي تحكم صادرات الدول النامية؛ كانخفاض الطلب 

المحلي، ومن جهة أخرى الخارجي، وانخفاض مرونة العرض 
إلى غياب الدور الحاسم الذي تلعبه المستوردات في عملية 
التنمية،حيث أن اإلنتاج المحلي ال يستطيع في كثير من األحيان 

فنموذج  )Quibira,1985(أن يكون بديالً عن المستوردات 
McKinnon  قد اهتم بدراسة الفجوة الخارجية والدور

لعبه في المراحل المبكرة للتنمية الديناميكي والحيوي الذي ت
االقتصادية في الدول النامية، وتوصل من خالل هذا النموذج 
إلى نتيجة أن النمو االقتصادي المستهدف يمكن تحقيقه عندما 
يمتلك ذلك االقتصاد القدرة على التصدير، مما يؤدي بدوره إلى 
تقليل حجم الفجوة الخارجية، أي أن هناك عالقة عكسية بين 

جم الفجوة الخارجية وبين حجم النمو االقتصادي المستهدف ح
)Mckinnon,1964(  أماQuibira  فقد بين أن العمل على

سد الفجوة بين عائدات الصادرات والنفقات الالزمة الستيراد 
السلع الرأسمالية الالزمة لعمليات االستثمار سيكون له أثر 

 دفإيجابي حيث سيؤدي بدوره لتحقيق النمو المسته
)Quibira,1985(  وبعض الدراسات الحديثة تحدثت عن فجوة

فبعد أن ألقى النظام العالمي . أخرى جديدة وهي الفجوة الرقمية
أو ما يعرف بالعولمة االقتصادية الحديثة  –االقتصادي الحديث 

بظالله على العالم، وكيف أن العالم أصبح قرية صغيرة،  –
قدمة على جميع وما رافق ذلك من تطورات سريعة ومت

األصعدة االقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، أدى ذلك كله 
إلى اتساع الفجوات بين الدول الغنية والمتقدمة من جهة والدول 
الفقيرة والنامية من جهة أخرى، وإحدى هذه الفجوات وأهمها 
في نظر الباحثين هي الفجوة الرقمية أو ما يطلق عليها أحياناً 

  ).2010 عبدالهادي،( ية أو الفجوة التقنيةالفجوة المعرف
االقتصادي العالمي الفجوة الرقمية بأنها نسبة  وعرف المنتدى

األفراد الذين لديهم القدرة على استخدام تطبيقات التكنولوجيا 
التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات (لعدد السكان اإلجمالي 

، وفي موضع آخر تم تعريفها بأنها )2003 – 2002لعام 
ول، ونشراالختالف بين األمم والمجتمعات في القدرة للوص
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تقرير لجنة العلوم (واستخدام المعارف العلمية والتقنية 
، كما أنها تعتبر )2006األمم المتحدة،  –والتكنولوجيا للتنمية 

واحدة من أهم األسباب التي أدت إلى التوسع السريع في الفجوة 
وقد تعددت  االجتماعية واالقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة

ن الفجوة الرقمية، فالسياسيون يرون وجهات النظر في شأ
الفجوة الرقمية بمثابة إشكالية تندرج ضمن قضايا االقتصاد 
السياسي وال حل لهذه الفجوة في نظرهم دون وضع بعض 
التشريعات والقوانين تشكل نظاماً سياسياً يحمي المجتمع من 

أما االقتصاديون فيرون أن . سرعة التطورات التكنولوجية
مية ناتجة عن عدم القدرة على اللحاق بركب الفجوة الرق

اقتصاد المعرفة، واستغالل موارد المعلومات لتوليد القيمة 
المضافة في االقتصاد، والتخلص من هذه الفجوة ال يتم إال 
بتحرير األسواق وإزالة الحواجز أمام تدفق السلع والخدمات 

عة والتكنولوجيا الحديثة وحركة رؤوس األموال، فضالً عن سر
االندماج في االقتصاد العالمي بهدف جذب االستثمارات 
األجنبية المباشرة وتحفيز االستثمارات المحلية كونها شرطا 

أما علماء االجتماع فيرون أن . ًأساسياً لتضييق تلك الفجوة
الفجوة الرقمية ناتجة عن عدم المساواة االجتماعية واالختالف 

دخل، ومستوى التعليم، بين طبقات المجتمع من حيث مستوى ال
ومحل اإلقامة، وهم يرون أن توفير متطلبات الحياة االجتماعية 
واالرتقاء للمستوى المعيشي ألفراد المجتمع من العوامل المهمة 

ونتيجة لتعدد  عد من التقليل من حدة هذه الفجوةالتي ستسا
وجهات النظر المتعلقة في تفسير الفجوة الرقمية ظهرت هناك 

بات المتعلقة بقياس الفجوة الرقمية، والتي يمكن بعض الصعو
تصنيفها بشكل عام إلى صعوبات منهجية وهي تلك المتعلقة 
بصعوبة إجماع الدول على مؤشر واحد لقياس تلك الفجوة، 
وهناك صعوبات نظرية والمتعلقة بغياب نظرية اقتصادية ذات 
إطار فكري واضح يكون قادراً على إعطاء فكرة عن أسباب 

ك الفجوة والعوامل التي تؤثر فيها وطرق معالجتها واآلثار تل
ومن جهة أخرى فهناك بعض . االقتصادية التي قد تنجم عنها

الصعوبات العملية المتعلقة بتجميع المعلومات المتعلقة بالفجوة 
الرقمية بسبب تباين البيانات وافتقارها إلى التوثيق الدقيق، 

 يعة هذه البياناتوكذلك اختالف الدول في تفسير طب
  ).2010 عبدالهادي،(

يمكن القول أن هناك مجموعة من األسباب وراء  ،وبشكل عام
  :أتيظهور الفجوة الرقمية يمكن تقسيمها إلى ما ي

 : أسباب اقتصادية .1

ارتفاع تكلفة توطين تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع   . أ
كلفة البنية التحتية المتعلقة بإنشاء شبكة اتصاالت 

 .حديثة ومتطورة

دخول الشركات المتعددة الجنسية لألسواق المحلية   . ب
والتي تهدف إلى استنزاف واستغالل الموارد 
االقتصادية لذلك البلد مما يؤدي بالنهاية إلى زيادة قوة 
هذه الشركات في األسواق العالمية وضعف الشركات 

 .المحلية وتآكل أسواقها

حة الدول المتقدمة انحياز التكنولوجيا اقتصادياً لمصل  . ت
وعلى حساب الدول النامية، حيث أن تكلفتها تتناسب 
عكسياً مع مستوى الدخل، باإلضافة إلى أن منتجاتها 
وخدماتها تصمم تلبية لمطالب مستخدميها في الدول 

 .المتقدمة

زيادة النشاط االقتصادي بين تكتالت مؤسسات الدول   . ث
 المتقدمة الكبرى مما يضعف الموقف التنافسي

 .لمؤسسات الدول النامية

 :أسباب اجتماعية .2

انخفاض المستوى التعليمي وارتفاع نسبة األمية بين   . أ
 .أفراد المجتمع

ضعف قابلية مجتمعات الدول النامية للتغيير ألسباب   . ب
عديدة يرجع أغلبها إلى منظومة العادات والتقاليد 

 .االجتماعية السائدة

 :أسباب تكنولوجية .3

بمعدالت سريعة مما يزيد من صعوبة تطور التكنولوجيا   . أ
 .لحاق الدول النامية بهذه التطورات

زيادة االحتكار التكنولوجي من قبل الدول المتقدمة،   . ب
حيث أنها تستخدم أساليب إنتاجية ذات تقنية عالية 
يصعب على الدول النامية تطبيقها نظراً الرتفاع 
تكلفتها من جهة، ومن جهة أخرى إنها تحتاج إلى 

 .عاملة ماهرة ومدربة وذات كفاءة عاليةأيدي 

وتشير بعض الدراسات إلى أن ستين في المائة تقريباً من 
االختالفات في مستويات الدخل بين دول جنوب الصحراء 
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الكبرى في أفريقيا والبلدان الصناعية يمكن أن تعزى إلى 
تقرير لجنة العلوم والتكنولوجيا (االختالفات في رصيد المعرفة

وبشكل عام يمكن القول أن  )2006األمم المتحدة،  – للتنمية
المشكلة الرئيسة المشتركة لدى االقتصاديات النامية هي 
انحسار مجاالت التغير التقني ألسباب عديدة ومتباينة مثل نقص 
المهارات العلمية وندرة الموارد االقتصادية وبخاصة االدخار 

عمليات  وضيق األسواق المحلية وغيرها وبالتالي تكون
وقد بين  )2008 الشهوان،(االبتكار واالختراع محدودة 

Kojima  أن نقل للتكنولوجيا للدول النامية يكون أكثر فعالية
عندما يكون حجم الفجوة الرقمية بين تلك الدول قليالً، وكذلك 
يكون أكثر إنتاجية عندما يوجه إلى الصناعات كثيفة عنصر 

 Singer بينما يقول )Kojima, 1985(العمل في تلك الدول 
أن عملية نقل التكنولوجيا للدول النامية ليس مفيداً لها، وذلك 
ألنه يوجه نحو القطاعات الرئيسة في ذلك االقتصاد وال يوجه 
نحو تطوير الصناعات، وذلك بسبب أن مرونة الطلب الدخلية 
على السلع الرئيسة منخفضة جداً، وعليه فان فوائد نقل 

تي يستفيد منها المستهلك يكون عن طريق التكنولوجيا ال
تخفيض السعر وال يستفيد منها المنتج عن طريق زيادة الدخل 

)Singer,1950(. كما بينت دراسةChen , Chang 

&Zhange  أن عملية نقل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة إلى
القطاعات االقتصادية التي تتمتع بميزة تنافسية مقارنة مع 

، ستؤدي إلى رفع مهارة العمال وزيادة اإلنتاجية الدول األخرى
وتحسين نوعية المنتج وبالتالي زيادة معدالت النمو 

 وبشكل ).Chen , Chang & Zhang,1995(االقتصادي
 في االستثمارات حيث من متخلفة النامية الدول تعتبر عام،

 عام من أنه الدراسات بعض وتشير والتطوير، البحث أنشطة
 دول من% 86 تمثل دول عشر هناك أن 2002إلى1996
 من دول ثماني منها والتطوير البحث على اإلنفاق في العالم
 األمريكية المتحدة الواليات رأسها وعلى المتقدمة الدول

 وكوريا الصين هما النامية الدول من لدولتين باإلضافة
 تخصيص على ستعمل المتقدمة الدول أن أيضاً ووجد. الجنوبية

 اإلجمالي المحلي الناتج من المتوسط في% 2.6 نسبته ما
 لم الحصة هذه فان المقابل وفي والتطوير البحث ألنشطة
 الدول بعض في تصل وقد النامية الدول في% 0.7 تتجاوز

 عبدالهادي،( اإلجمالي المحلي الناتج من% 0.01إلى

 إلى يهدف للتكنولوجيا نقل تحقيق أريد ما إذا ولكن).2010
 التدفقات تلك تركز أن يجب ال فإنه الرقمية، الفجوة تقليص
 للسلع استيراد عملية في المتمثل المادي الجانب على النقدية

 اكتساب ذلك يرافق أن يجب وإنما فحسب، واآلالت الرأسمالية
 وتعد والخبرات، المعرفة في وزيادة والمعلومات للمهارات
 إلنشاء األساسية الشروط من واحدة التدفقات تلك عن البيانات
  .التكنولوجية القدرات وتعزيز

  :األردن في االقتصادية الفجوات

 الفجوات حجم استعراض المبحث سيتم هذا خالل من
 التركيز سيتم بأنه علماً تطورها، ومدى األردن في االقتصادية

 االدخارية، الفجوة: وهي التالية االقتصادية الفجوات على فقط
 الرقمية والفجوة ،)األجنبية العمالت فجوة( الخارجية والفجوة

  ).التكنولوجية الفجوة(
 التغيرات أن المعروف من :Saving Gap االدخارية الفجوة

 على التأثير في وفعاالً هاماً دوراً تلعب االستثمارية الحجوم في
 في الدول معظم تلجأ حيث. دولة أية القتصاد التنموية المسيرة

 االستثمار إلى االقتصادي والركود االنكماش أوقات في العالم
 االقتصادية المؤشرات في التغيير من نوعاً تحدث فعالة كوسيلة
 الكساد حاالت من التخلص يتم وبالتالي الدول، تلك في الكلية

  .الظروف هذه ظل في االقتصاد يعيشها التي والتباطؤ

 معها يتشارك النامية، فإنه الدول هذه من واحداً بصفته واألردن
 نتجت والتي المحلية المدخرات في الحاد النقص خاصية في
 ويبين الكلي، االستهالك حجم في الكبيرة والمتزايدة الزيادة عن

 %8.6 بلغ قد الكلي االستهالك نمو معدل أن) 1( الجدول
 المتاح القومي الدخل حقق حين في ،2008 –1999 من للفترة
 يعطي وهذا ،%7.4 حوالي بلغ بمعدل نمواً الفترة ولنفس
 إلى وبالنظر نملك مما أكثر ننفق األردن في أننا مؤشراً
 الدخل بين بالفرق حسابه يتم االدخار أن نجد ،)1( رقم الجدول
 تذبذباً االدخار شهد وقد الكلي، واالستهالك المتاح القومي
 عام له معدل أعلى حقق فقد الدارسة، فترة خالل واضحاً
 القومي الدخل لصالح فائض تسجيل طريق عن وذلك 2003
 تفوق بمعدالت المتاح القومي الدخل نمو عن والناتج المتاح،

  .الكلي االستهالك في النمو
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  )1( رقم جدولال

  )أردني دينار مليون( )2008 – 1999( من للفترة األردني االقتصاد في االدخارية الفجوة

 االدخار الكلي االستهالك الدخل القومي المتاح السنة
  التكوين الرأسمالي اإلجمالي

 )االستثمار الكلي(
 االدخارية الفجوة

1999 6421.9 5564.5 857.4 1246.3 -388.9 

2000 6969.1 6232.9 736.2 1341.4 -605.2 

2001 7256.0 6589.2 666.8 1340.0 -673.2 

2002 7750.4 6696.0 1054.4 1365.3 -310.9 

2003 8818.5 7201.0 1617.5 1506.5 111.0 

2004 9700.4 8278.6 1421.8 2215.6 -793.8 

2005 10150.8 9561.7 589.1 3047.9 -2458.8 

2006 12002.8 10779.9 1222.9 3286.0 -2063.1 

2007 12056.9 11685.8 371.1 3856.9 -3485.8 

2008   13148.6 * 12667.2* *481.4 4215.5* -3734.1 

                           .متفرقة أعداد اإلحصائية، النشرة المركزي، البنك: المصدر

  .البيانات توفر لعدم2008  سنة أرقام تقدير تم *

 ملحوظ وبشكل االدخار انخفض فقد 2007 عام في أما 
 إتباع على دليل ، وهذا2006مع عام  مقارنة %69.7 وبنسبة
 ظاهرة وانتشار الخارج، من المستوردة االستهالكية األنماط

 الكلية االدخارية الفجوة تذبذب ذلك رافق وقد المحاكاة،
 الفترة في اإلجمالي واالستثمار االدخار بين بالفرق المتمثلة

 باالرتفاع الفجوة تلك استمرت حين في ،2003-1999 من
 لها قيمة أعلى مسجلة  2008 -2004 من للفترة المستمر

 عن وفضالً أردني، دينار مليون 3734.1 والبالغة 2008 عام
 من نوع رافقها الفجوة لتلك السنوي النمو معدالت فإن ذلك

 المراحل هي ذلك سبب وكان الواضح، والتباين االختالف
  .األردن فيها مر التي االقتصادية

  :Foreign Exchange Gap الخارجية الفجوة

 أي في الحيوية القطاعات أحد الخارجية التجارة قطاع يعد
 يعمل وهو االقتصادية، والحرية االنفتاح على يقوم اقتصاد

 األسواق فتح خالل من المحلية للمنتجات جديدة آفاق فتح على
 أمام االختيار مجال توسيع عن وفضالً أمامه، الخارجية
 توفير طريق عن وذلك المحليين، واالستهالك االستثمار
 القطاع هذا أهمية تنبع وكذلك المحلية، لألسواق جديدة منتجات
 في المحلية للمنتجات التنافسية القدرة زيادة خالل من الحيوي
 ،)2( رقم للجدول وبالنظر )1997 النابلسي،( الدولية األسواق

 هو نمواً الخارجية الفجوة سجلت فقد 2000 عام في أنه نجد
 عام مع قياساً% 55.0 مقداره الدراسة فترة طوال األكبر
 بسبب وذلك أردني، دينار مليون 1600.1 بلغت حيث 1999

 الصادرات حجم أن حين في %16.1 بنسبة المستوردات نمو
 حجم ارتفع 2004 عام وفي تقريباً، المستوى نفس عند بقي

 ، وهي2003مقارنة مع عام % 35.0 بمعدل المستوردات
 والتي %23.3 والبالغة الصادرات حجم ارتفاع تفوق نسبة

% 61.5 ليبلغ الخارجية الفجوة نمو معدل ارتفاع على عملت
 وقع وقد أردني دينار مليون 2446.9 حجمها بلغ حيث

 الثنائية االتفاقيات من سلسلة الماضية السنوات خالل األردن
 وتضييق األردنية، الصادرات تحفيز بهدف األطراف المتعددة
 االتفاقيات هذه بين ومن الخارجي، العالم مع الخارجية الفجوة
 ستة تضم والتي 1998 عام العربية الحرة التجارة اتفاقية
 مع الحرة التجارة اتفاقية إلى باإلضافة عربية، دولة عشر

 األردنية الشراكة واتفاقية األمريكية المتحدة الواليات
 األردنية الصادرات أمام الطريق مهدت قد والتي األوروبية،

 األردني االقتصاد أن وجد وقد الدول، هذه أسواق الرتياد
 توقيع من المرجو والهدف االستفادة يحقق لم قطاعاته بمختلف

 عبدالهادي،(الخارجية  الفجوة تجسير سبيل في االتفاقيات تلك
2010.(  
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  )2( رقم جدولال

  )أردني دينار مليون(   )2008 –1999( من للفترة األردني االقتصاد في الخارجية الفجوة

السلع  مستوردات صادرات السلع والخدمات السنة

 والخدمات

 الفجوة الخارجيةتقلص / معدل نمو حجم الفجوة الخارجية

1999 2505.4 3537.9 1032.5 - 5.5- % 

2000 2509.1 4109.2 1600.1 - 55.0% 

2001 2681.3 4273.3 1592.0 - 1.0- % 

2002 3221.8 4526.0 1304.2 - 18.1 - % 

2003 3424.4 4939.7 1515.3 - 16.2% 

2004 4222.6 6669.5 2446.9 - 61.5% 

2005 4704.2 8407.3 3703.1 - 51.3% 

2006 5751.3 9380.8 3629.5 - 2.0- % 

2007 6496.0 11118.5 4622.5 - 27.4% 

2008 7040.6 12145.6 5105.0 - 10.4% 

  .ينالباحث إعداد من النسب .2008 لعام السنوي الكتاب العامة، اإلحصاءات دائرة : المصدر

 النشاط تشجيع في الرسمي االهتمام ينصب أن يجب وعليه
 داخل االستثمار على المحلية الثروات حث على االقتصادي

 لخلق السعي ضرورة وكذلك خارجه، االنتقال وعدم األردن
 الحديثة، العالمية التطورات مواكبة على قادرة وطنية صناعة
 الميزان في المزمن العجز تقليص بغية أمكن ما والعمل

 الشحيحة، االقتصادية للموارد اإلهدار ووقف التجاري،
 أن الممكن من التي الخارجية الصدمات أثر من والتخفيف

  .الوطني االقتصاد قطاعات مختلف على سلباً تؤثر
 : Technology Gapالرقمية الفجوة

 العـالم  دول بها مرت التي العالمية االقتصادية التطورات إن
 الدول تلك اقتصاديات انصهار إلى أدت الماضية السنوات في

 الحديثـة،  االقتصادية العولمة بوتقة في والنامية منها المتقدمة
 علـى  المحافظة تحاول جهة من المتقدمة الدول تلك فأصبحت
 اإلنتـاج  بألسالي والتطوير والبحث لها، االقتصادي المستوى

 بالمسـتوى  واالرتقـاء  االقتصـادي  النمو من المزيد لتحقيق
 الناميـة  الـدول  زالت ما أخرى جهة ومن لشعوبها، المعيشي

 التنميـة  مراحل من األولى المرحلة من للخروج جاهدة تسعى
 )2005 حجازي، علي،( المتقدمة الدول مصاف إلى واالنتقال
 الفجوة هذه وجود من يعاني النامية الدول من كغيره واألردن
 لتجسير والرامية المستمرة المحاوالت من الرغم على الرقمية،

التنافسـية   نمـو  مؤشـر  علـى  التركيز وسيتم. الفجوة تلك
)Growth Competitiveness Index (GCI ) ( كمقيـاس 

 فـي  يحتـوي  ألنـه  وذلك االقتصاد، في الرقمية الفجوة لتلك
 يعكس حيث الكلي، قتصادباال المتعلقة المؤشرات على مكوناته

 اقتصـادي  نمو معدل تحقيق على البلد قدرة مدى المؤشر هذا
 يسـتخدم  فإنـه  ذلك عن وفضال المتوسط، األجل في مستمر
 االقتصـادية  السياسـات  لتوجيـه  القرار متخذي يد في كأداة

 تنافسـية  رفـع  بغيـة  والجزئي الكلي المستويين على لدولهم
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 األعمـال  لرجـال  المؤشـر  هـذا  يتيح وكذلك اقتصادياتهم،
ــتثمرين ــه والمسـ ــتثماراتهم توجيـ ــكل اسـ  بالشـ

  ).2010عبدالهادي،(األمثل
  :هي رئيسة عوامل ثالثة على احتسابه في المؤشر هذا ويعتمد
 تطور مدى يعكس وهو: التكنولوجيا مؤشر .1

: التالية الفرعية المؤشرات خالل من وذلك للدول التكنولوجيا
 المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت مؤشر االبتكار، مؤشر

 .التكنولوجيا نقل ومؤشر
 المؤشر هذا يعكس حيث: العامة المؤسسات مؤشر .2
 الفرعية العوامل خالل من العامة المؤسسات تطور مدى

 .الفساد ومؤشر والقوانين، العقود مؤشر: التالية

: الكلي االقتصاد مستوى على األعمال بيئة مؤشر .3
: التالية المؤشرات على بناء البيئة هذه تطور مدى يعكس وهو

 التصنيف ومؤشر الكلي، االقتصاد في االستقرار مؤشر
 .للدولة الحكومي اإلنفاق ومؤشر للدولة، االئتماني

 التنافسية بترتيب والمتعلق) 3( الجدول إلى وبالنظر
 أن علماً ،40 الترتيب األردن احتل 1999 عام ففي. لألردن

 وهذا. دولة 59 بلغ العام ذلك في المشاركة الدول عدد
 المزيد تبذل أن في األردنية للحكومة دافعاً شكل قد الترتيب

 حقق فقد وعليه المتقدمة، المراتب إلى للوصول الجهد من
 أصل من 34 المركز احتل حيث 2003 عام في تقدما األردن

 فترة خالل األردن حققه مركز أفضل وهو دولة، 102
  .الدراسة

  )3( رقم الجدول

  )2008 –1999(  من للفترة النمو والناتج المحلي اإلجمالي تنافسية مؤشر حسب األردن ترتيب

  )GDP(الناتج المحلي اإلجمالي  النسبي الترتيب عدد الدول األردن السنة

1999 40 59 0.68 5198.0  

2000 47 59 0.80 5418.7  

2001 45 75 0.60 5704.2  

2002 47 80 0.59 6034.2  

2003 34 102 0.33 6285.2  

2004 35 104 0.34 6823.7  

2005 45 117 0.38 7379.6  

2006 52 125 0.42 7973.8  

2007 49 131 0.37 8676.9  

2008 48 134 0.36 9349.8  

  .)مختلفة سنوات(العالمي  االقتصادي المنتدى السنوي، التنافسية تقرير: المصدر          

 جميع في متقدمة مراكز تحقيق نحو ثابتة بخطوات يسير األردن أن اإلحصائيات، هذه خالل ومن القول يمكن عام وبشكل
 الفجوة تجسير على سيعمل بدوره والذي النمو، تنافسية مؤشر حسب عام ترتيب وإعطائها الدولة تقييم في تدخل التي المؤشرات

  . المتقدمة والدول األردن بين الرقمية
 تقريبي كمتغير النمو تنافسية مؤشر على االعتماد وسيتم

)Proxy Variable (في الرقمية الفجوة حجم لتحديد 
 ومتفق ومعتمد محدد متغير وجود عدم بسبب األردن،وذلك

 هذه حجم تقدير على قادراً يكون الدول جميع قبل من عليه
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 سابقا ذكرها تم التي للصعوبات وذلك دقيق، وبشكل الفجوة
  الرقمية الفجوة قياس مجال في

.  

  :األردن في االقتصادي النمو على االقتصادية الفجوات ألثر القياسي التحليل

 والنمو االقتصادية الفجوات بين العالقة معالم اتضحت أن بعد
 من العالقة هذه دراسة فإن النظرية، الناحية من االقتصادي

 لهذه النظري الجانب تدعيم على يعمل أن يمكن العملية الناحية
. أخرى جهة من الدراسة هذه أهداف جهة،وتحقيق من الدراسة

 في (E– views) اإلحصائي البرنامج على االعتماد تم وقد

 المربعات طريقة حسب وذلك النموذج معامالت تقدير
 كالخطية عدة تقديرات عمل تم وقد ،(OLS)الصغرى

  على بينها المفاضلة وتمت وغيرها، واللوغاريتمية
 اإلحصائية، لالختبارات اجتيازها ومدى البحث فرضية ضوء

: النتائج أفضل إلعطائه التالي النموذج اختيار تم وقد
 

                        GDP = 6152 + 0.39 Sig + 0.51 Fig – 2145.83 Tig                                     
16.147     3.696     5.209    - 4.256 

R2 = 0.98   ,    F = 151.749   ,    D.W = 3.03 
 

االرتباط الذاتي من الدرجة األولى  وقد تم تصحيح النموذج من  

)AR1(،  وهذا ما أثبته اختبار جذر الوحده)Unit Root 

Test(،  تبين أن السالسل الزمنية للمتغيرات غير مستقرةحيث  
 ولكن بعد أخذ الفرق األول أصبحت ،)Level(عند المستوى 

السالسل الزمنية مستقرة ومتكاملة من الرتبة األولى 

)Integrated  of Order One(،  كما هو موضح في
  )4(الجدول رقم 

  

  
 )4(الجدول رقم 

  ، لجميع المتغيرات بالصيغة اللوغاريتمية)(Unit-Root Testنتائج اختبار جذر الوحدة 

 I(0)للمستوى  I(1)للفرق األول 

  

 المتغيرات
  السلسلة

 تحوي االتجاه

  السلسلة

  ال تحوي االتجاه

  السلسلة

 تحوي االتجاه

  السلسلة

 ال تحوي االتجاه

ADF(1)  ADF(1) ADF(1) ADF(1) 

3.5352- 3.1772-  2.6712- 3.1046 -  GS 

4.2476- 4.4245- 3.5039- 3.2190-  GF 

3.0237- 3.1056- 2.0982- 1.1248- GT 

3.3079- 3.4085- 2.6658- 0.98532- FDI 

6.6157-  6.8216- 3.6804- 2.8972- FL 

5.7406- 5.2915- 0.77750- 0.59914 PI 

2.9789- 3.2064- 1.7068- 1.6833- E 

4.1420- 4.2591- 2.0036- 1.0989- GT1 
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هي  Mackinnonحسب  ADF(1)القيم الحرجة الختبار 
  :كما يأتي

عند  -3.0522: للمستوى وبدون االتجاه .1
  .%5مستوى معنوية 

عند مستوى   -3.7119: للمستوى مع االتجاه .2
  .%5معنوية 

عند   -3.0660: للفرق األول وبدون اتجاه .3
  .%5مستوى معنوية 

عند مستوى  -3.7347: للفرق األول مع اتجاه .4
  .%5معنوية 

 بين طردية عالقة هناك نأ أعاله النموذج من ونالحظ
 ذلك في والسبب االقتصادي، النمو ومعدل االدخارية الفجوة
 أكبر االستثمار حجم أن عن ناتج االدخارية الفجوة زيادة

 الناتج زيادة على سيعمل بدوره وهذا االدخار، حجم من
  .االقتصادي النمو زيادة وبالتالي اإلجمالي المحلي

 ومعدل الخارجية الفجوة بين طردية عالقة هناك أن كما
 االقتصاد مستوردات أن ذلك في والسبب االقتصادي، النمو

 وهي رأسمالية، سلع بأنها معظمها في تتميز األردني
 في ستساهم بدورها والتي اإلنتاجية المشاريع في تستخدم

 معدل زيادة وبالتالي اإلجمالي المحلي الناتج حجم زيادة
  .االقتصادي النمو

 الفجوة زيادة أن نالحظ الرقمية، بالفجوة لقيتع فيما أما
 االقتصادي، النمو معدل على سلبي أثر إلى سيؤدي الرقمية
 بركب اللحاق على االقتصاد قدرة عدم إلى يعود وذلك

 اإلنتاجية، األساليب على يطرأ والذي والتكنولوجيا المعرفة

 التكنولوجيا نقل في تساهم التي الطرق أحدى ولعل
 تحسين على تعمل والتي المباشرة، األجنبية االستثمارات

 نمو في تساهم وبالتالي اإلنتاجية وزيادة المنتج نوعية
االقتصادي، وذلك وفقاً لنتائج التحليل المبينة  النمو معدالت

  ).4(في الجدول رقم 
 وهذا ،0.98 بلغت) R2( التحديد معامل قيمة أن نالحظكما 
 )الفجوات االقتصادية الثالث(المستقلة  المتغيرات أن يعني

 المتغير على من التغيرات التي تطرأ  98%تفسر ما نسبته 
 %2 أما النسبة المتبقية والبالغة ،)النمو االقتصادي(التابع 

النموذج  يتضمنها لم أخرى متغيرات فأنها تعود إلى
 عند االدخارية الفجوة معلمة معنوية نالحظ كما القياسي،
 الفجوة من كل معلمات معنوية وكذلك ،%5 معنوية مستوى

 مما ،%1 معنوية مستوى عند الرقمية والفجوة الخارجية
 جهة ومن جهة، النموذج القياسي المقدر من جودة على يدل

 التغير تفسير على المستقلة المتغيرات قدرة تبين أخرى
 المحسوبة F لقيمة النظر وعند. التابع المتغير في الحاصل
 = 4.76 الجدولية القيمة مع ومقارنتها 151.749 والبالغة

)3,7, 0.01( F ، القيمة من أكبر المحسوبة القيمة أن نالحظ 
ككل،  النموذج القياسي معنوية على يدل وهذا الجدولية،

  .وصالحيته الغراض التنبؤ
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  :والتوصيات النتائج

 هذه خلصت السابقة، الفصول في عرضه تم ما على بناء
  :يأتي فيما نوجزها االستنتاجات من جملة إلى الدراسة

 من العديد النامية الدول من كغيره األردن يواجه. 1
 كالفجوة االقتصادية الفجوات في والمتمثلة االختالالت
 عن والناتجة الرقمية، والفجوة الخارجية والفجوة االدخارية

 والذي المتاحة المحلية واالقتصادية المالية الموارد نقص
 الوطنية، للصناعات اإلنتاجية القدرة تدني إلى بدوره أدى

 يؤثر والذي المستوردات، في الكبير االرتفاع عن فضالً
  .االقتصادي النمو على كبير بشكل

 )طردية(ايجابية  عالقة هناك أنب الدراسة أظهرت نتائج. 2
 االقتصادي، والنمو االدخارية الفجوة دالة احصائيا، بين

 حجم تغير عن ينجم االدخارية الفجوة زيادة بأن وهذا يعني
 بدوره وهذا االدخار، في التغير من أكبر بشكل االستثمار

 النمو زيادة وبالتالي المحلي، الناتج زيادة على سيعمل
  .االقتصادي

دالة ) طردية(ايجابية  عالقة هناك بأن الدراسة وبينت . 3
 وهذا االقتصادي، والنمو الخارجية الفجوة بين احصائيا،

 عام بشكل يعتمد والذي األردني االقتصاد طبيعة إلى يعود
 على خاص وبشكل والخدمات السلع من المستوردات على
 المشاريع في كبير بشكل والمستخدمة الرأسمالية، السلع

 على ايجابي أثر ذا يكون وبالتالي واالستثمارية، اإلنتاجية
  .االقتصادي النمو
دالة ) عكسية(سلبية  عالقة هناك بأن الدراسة بينت كما. 4

 يتفق وهذا االقتصادي، والنمو الرقمية الفجوة بين احصائيا،
 على الرقمية الفجوة أثر حول الحديثة المدرسة آراء مع

 هذه اتساع في والسبب النامية، الدول في االقتصادي النمو
 إنتاجية وأساليب وخبرات كفاءات وجود هو عدم الفجوة
  .متقدمة

 يمكن وفي ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج،

  :اآلتية التوصيات اقتراح

 عمل بهدف السياسات تطوير على العمل .1
 والمحلية األجنبية الشركات بين شراكة

 واالهتمام بينهما، المشتركة المشاريع وتشجيع
 يجب كما والتطوير، البحث برامج تحسين في

 OLS)(نتائج التحليل القياسي باستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية)5( رقم الجدول

Variables Coefficients Std. Error t - Statistic Prob. 

Constant 6152.001 380.997 16.147 0.000 

SG(-1) 0.394 0.1066 3.696 0.014 

FG 0.509 0.0977 5.209 0.004 

TG - 2145.828 504.1765 - 4.256 0.008 

R-squared 0.983 Mean dependent var 7071.79 

Adjusted R-squared 0.982 S.D. dependent var 1370.86 

S.E. of regression 180.735 Akaike info criterion 13.533 

Sum squared resid 163325 Schwarz criterion 13.621 

Log likelihood - 56.899 F- statistic 151.749 

Durbin-Watson 3.03 Prob (F-statistic) 0.000 
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 المزايا من االستفادة المحلية الشركات على
 زيادة أجل من األجنبية للشركات االستثمارية

 تخفيض على العمل وبالتالي لها، التنافسية
  .الرقمية الفجوة

 حجم ضبط إلى تهدف استراتيجيات وضع .2
 الصناعات تنمية على والعمل المستوردات،

 التصديرية، الصناعات جانب إلى اإلحاللية
 وخلق الخارجية الفجوة تجسير بهدف وذلك
 المستوى ورفع األردني للمواطن عمل فرص

 .له المعيشي
 في الكلي االستهالك على اإلنفاق حجم تنظيم .3

 بالسلع المرتبط اإلنفاق وبخاصة المملكة،

 من الحد ومحاولة الخارج، من المستوردة
 المجتمع في المتجذرة االستهالكية األنماط

 االدخاري السلوك تحفيز بهدف وذلك األردني،
 حجم تقليص وبالتالي والمؤسسي الفردي
 .االدخارية الفجوة

 الدراسات من المزيد لعمل الباحثين تشجيع .4
 الفجوة هذه ألهمية نظراً الرقمية، الفجوة حول

 جهة ومن جهة، من االقتصاد على وتأثيرها
 عليه متفق مقياس أو مؤشر وجود لعدم أخرى
 .الفجوة هذه حجم لقياس
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Abstract: This study aims at identifying the level of creative behavior in classroom management among 
teachers at king Abdullah II for excellence in Jordan. This study was conducted on a stratified sample of 
(159) teachers at theses schools for the school year (2009/2010)، using (46) items questionnaire 
developed by the researcher and tested for validity and reliability. The study revealed that teachers at 
these schools enjoy a high level of creativity in classroom management and there were no statistically 
significant differences in this behavior due to teacher's education، experience، or gender were found. 
The study also suggested some recommendations. 
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 فيللتَّميز الملك عبد اهللا الثاني  مستوى السلوك اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس
 المملكة األردنية الهاشمية

 

  الدكتورة ميسون طالع الزعبي 
 

  االردن/قسم اإلدارة واألصول، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت
  

في المملكة  للتَّميزعبد اهللا الثاني  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى السلوك اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك :ملخصال
تم اختيارهم  ،معلماً ومعلمة) 159(عينة الدراسة البالغ عددهم  رة على أفرادفق) 46(األردنية الهاشمية، حيث تم توزيع استبانة مؤلفة من 

يتمتعون بمستوى  للتَّميزإلى أن معلمي مدارس الملك عبد اهللا الثاني وتوصلت الدراسة  .)2010/2011(بالطريقة الطبقية العشوائية للعام الدراسي 
في مستوى السلوك ) α  =0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وأنه ال ،عاٍل من السلوك اإلبداعي في إدارة صفوفهم

وأوصت الدراسة  .تُعزى لمتغيرات المؤهل العلمي والخبرة والجنس للتَّميزاإلبداعي في إدارة الصف بين معلمي مدارس الملك عبد اهللا الثاني 
الكشف عن مستوى السلوك اإلبداعي في إدارة ية والتعليم المختلفة في األردن، لغاية بإجراء المزيد من الدراسات على مدارس مديريات الترب

 .الصف لدى معلمي المدارس الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية

  ، إدارة الصف، مدارس التميز، االردنالسلوك االبداعي:  الكلمات المفتاحية
  
 

   23/1/2012وتاريخ قبول البحث                        6/6/2011تاريخ استالم البحث
  

  

  :ةــمقدمال
يشهدها  مع بداية القرن الحادي والعشرين، وفي ظل التطورات التي

العالم المعاصر، وما تفرضه التغيرات المتالحقة في شتى ميادين 
القادرين على  برزت الحاجة إلى رعاية األفراد الموهوبين، ،المعرفة

مد على قدرات اإلنسان ومواهبه حل المشكالت، فالمستقبل يعت
  .ةمن اعتماده على الموارد الطبيعي بصورة أكبر

لعصر الذي نعيش فيه إلى العقول الموهوبة المبدعة، القادرة يحتاج ا
على تكييف ظروفها وحاجاتها مع التغير الذي يحدث في البيئات 

وتستطيع تقديم الجديد والفريد في  ،المحيطة، حتى تساير التطور
فقدرنا أننا نعيش في عصر تتفجر فيه العلوم  .االت المختلفةالمج

 والمعارف بسرعة مذهلة، وما إن تبتدع فكرة حتى يهرع
 لقد أصبح الموهوبون. التكنولوجيون إلى استغاللها بابتكار جديد

التي تهدد البشرية والمبدعون اآلن األمل األكبر في حل المشكالت 
ا، وصار التي تعددت كمالموهوبون في أي مجتمع هم الثروة ا ونوع

ي؛ إذ تمثل الثروة والطاقة الدافعة نحو الحضارة والرق ،القومية
ا من عوامل التغيير والتطور والرقي، فعن أساسي البشرية عامال

طريق الموهوبين والمبدعين تم التوصل للمخترعات الحديثة في شتى 
وتقدمت  الميادين والمجاالت، وعن طريقهم ازدهرت الحضارات

  .اإلنسانية خطوات واسعة لألمام

كل موقف جديد ينطوي على مشكالت وتجدر اإلشارة إلى أن 
متنوعة تتطلب طالقة في التفكير ومرونة في التنفيذ وأصالة وتفردا 

أبوابها أمام  المتقدمة ، ولذلك فتحت الدول)Kim، 2006( في الحل
 ،الفرص الماديةووفرت لهم  ،العقول الموهوبة المبدعة المهاجرة

 ،كافةوهيأت المناخ لرعايتهم واستثمار إبداعاتهم في المجاالت 
 طافش،( فصارت سوقًا للموهوبين والمبدعين تقوم عليهم وبهم

2004(.  
والحقيقة أن جهود رعاية الموهوبين هي جهود مستمرة قديما وحديثًا، 

ة جهة وال تقتصر على الدول المتقدمة وحدها، كما أنها ليست مسؤولي
بعينها وإنما هي مسؤولية مشتركة وموزعة بين جميع أفراد 

كهدف تربوي نرجوه –عاية الموهوبين وتنمية قدراتهم إن ر. المجتمع
ليس من مسؤولية مادة دراسية معينة، أو حتى مجموعة  -اجميع

مواد دون غيرها، ولكنه مسؤولية مشتركة وموزعة بين جميع المواد 
لمستوى دراسي  االهدف التربوي ليس هدفالدراسية، كما أن هذا 

ويظل طوال حياة  ،ولكنه يجب أن يبدأ مع أولى سنوات العمر ،معين
  .)2003حمدان، ( في فكره ووجدانه اًومسار اليكون خط ،الفرد

وللمعلم دور مهم في تحقيق هذا الهدف، وتتوقف فاعلية هذا الدور 
الموهوبين وتنمية  بدرجة كبيرة على اقتناع المعلم بأهمية رعاية

والقدرات  إبداعاتهم، وإيمانه بضرورة البحث والكشف عن الموهبة
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وليس األمر بحاجة إلى تأكيد أن المعلم هو  .اإلبداعية لدى تالميذه
العامل األساسي والمؤثر في العملية التعليمية، فهو الذي ينفذ رؤية 

والمناهج  .التربويين والمخططين لصورة مواطن المستقبل
التنظيمات واإلمكانات مع خطورتها وأهميتها تتضاءل أمام أهمية و

المعلم، ومهما يكن لدينا من أهداف طموحة وسياسات وخطط تربوية 
فإن هذا لن  ؛األهداف واضحة وإمكانات ووسائل الزمة لتحقيق تلك

يفوق الدور األساسي واإليجابي الذي يقوم به المعلم في تسخير تلك 
عد المعلم هو األساس في ولذلك ي .إلى األهدافاإلمكانات للوصول 

العملية التعليمية، وبدونه ال يمكن ألي منهج أن يحقق أهدافه مهما 
أحكم تخطيطه، ومهما انتقى محتواه، ومهما تنوعت طرق تدريسه 

من حيث تنظيمه فيثير العديد من  اًفربما يكون المنهج ممتاز .وتقويمه
ومحاولة  معها التفاعلتالميذ على لحث ال اويقترح طرقً ،المشاكل

ولكن برغم كل هذا قد يتطوع المعلم بإعطاء  .الكشف عن حلول لها
التالميذ المعلومات وحلول المشكالت بطريقة جاهزة، مما يفقد 

حسين، ( التنظيم المقترح فاعليته لعدم اقتناع المعلم بالغرض منه
2004( .  

  

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
ارة الطلبة الموهوبين داخل الصف أن يكون المعلم تقتضي عملية إد

يستطيع من خاللها التعرف على  ،من المهارة على مستوى عاٍل
إمكانيات الطلبة وقدراتهم للسير بهم نحو مستقبل يستطيعون فيه 
استخدام هذه المهارات والقدرات في عملية بناء الحضارة وقيادة دفة 

تعلم الحقيقي الفعال في صف الال يمكن أن يتم و .مستقبل الشعوب
أو تسيطر عليه أجواء القلق والتوتر،  ،تسوده الفوضى واالضطراب

أو تنتشر بين تالميذه حالة من االسترخاء والفتور وعدم االكتراث 
  .بما يجري

وبغير القدرة على إدارة الصف، يفقد المعلم جانباً مهما من جوانب 
، وما الصف لم على إدارةبين قدرة المع وهناك ترابط وثيق ،التعلم

يتمتع به من سمات ومزايا شخصية، فالشخصية الهادئة المتزنة 
الموسومة باللباقة والحزم وحسن التصرف، أقدر على إدارة الصف 

 .في انفعاالته، وغير القادر على التحكم االنفعالمن المعلم سريع 
ومن هنا برزت الحاجة إلجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على 

الملك الصف لدى معلمي مدارس ارة توى السلوك اإلبداعي في إدمس
للوقوف على  ،في المملكة األردنية الهاشمية للتَّميزعبد اهللا الثاني 

قدراتهم ومهاراتهم في إدارة صفوف هؤالء الطلبة المتفوقين 
  :، كما تتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن األسئلة التاليةوالموهوبين

 

 

 

 

 

  :الدارسةأسئلة 
  : الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية سيتم في هذه  

ما مستوى السلوك اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي  .1
 في المملكة األردنية للتَّميزالملك عبداهللا الثاني  مدارس

 الهاشمية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
)α=0.05 (داعي في إدارة الصف في مستوى السلوك اإلب

معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني للتَّميز في المملكة  لدى
األردنية الهاشمية تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، 

 والخبرة، والجنس؟
  

  :أهمية الدراسة
التعلم الفعال إلى أجواء منظمة هادئة وطبيعية، كما يحتاج إلى يحتاج 

التعليمي، ومن  ف الموقفجدية واهتمام وحسن تفاعل بين أطرا
المهم أن يتعرف المعلم إلى كل األنماط السلوكية، التي من شأنها أن 
تحقق هذه األجواء الصحية في الصف، ويتجنب كل ما من شأنه أن 

إدارة الصف ، وال تقتصر )2006ريان، ( يعيق النمو ويخذل التعلم
تي على ضبط النظام في الصف، ولكنها تتسع لتشمل النشاطات ال

 ،يهيئها المعلم بخلق جو اجتماعي تعاوني ديمقراطي داخل الصف
ثم المحافظة على استمرارية هذا الجو المالئم  ،يؤدي إلى تعلم فعال

هذه  أهميةتنبع لذلك  .)2002العميان، ( لحدوث النمو والتعلم
 ،ونها تتطرق إلى موضوع غاية في الحساسية واألهميةن كالدراسة م

في إدارة الصف لدى معلمي مدارس  اإلبداعي وهو موضوع السلوك
هذا الموضوع الذي ال يزال  ،في المملكة األردنية الهاشمية التميز

محط اهتمام كافة القائمين على رسم السياسات واتخاذ القرارات في 
، إضافة إلى أهمية دول العالم كافة ومنها المملكة األردنية الهاشمية

ئمين على إدارة مدارس التميز لما لهذه نتائجها لمتخذي القرار والقا
  .همتطوير في بناء قادة المستقبل مهمالمدارس من دور 

  

  :اإلجرائيةريفات التع
 .باطناًكان أم  ظاهراً ؛هو كل ما يفعله اإلنسان :السلوك -

 .)2001 ،أبونمرة(

هو القدرة على إنتاج أشياء جديدة من عناصر قديمة،  :اإلبداع -
  ).1992منسي، (. ةلطالقة والمرونة واألصالتتسم با وهذه القدرة

يتمثل  نواع التفكير االبتكاري الذيهو نوع من أ :اإلداري اإلبداع -
بموجبه  ويتمكن ،في نموذج تفاعلي سلوكي بين الفرد والموقف

 ،متفوق اإلنسان من معالجة مشاكله وتطوير ممارساته بشكل
القحطاني( .زيحافظ من خالله على االستمرار والبقاء والتمي، 

2002(.
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يمكن أن يعوض أي نقص أو الذي المعلم هو  :المبدع المعلم -
 ية واإلمكانات الماديةالتعليمتقصير محتمل في النشاطات 

ي الصفي للمعلم يتطلب إبداعاً في إدارة التعليموالسلوك . ألخرىا
الصف من جهة، ومرونة وحساسية لألنماط التعلمية للطالب 

  . فرادى وجماعات
الموهوبين  هي المدارس التي تعنى بتعليم الطلبة: التميز دارسم -

 .والمتميزين
  

  :محددات الدراسة
الملك عبداهللا الثاني للتَّميز مدارس اقتصرت هذه الدراسة على معلمي 

خالل العام ) ربد، الزرقاء، السلطإ(في المملكة األردنية الهاشمية 
عبداهللا الثاني للتميز ، كون مدارس الملك )2009/2010(الدراسي 

  .الشمالمحافظات موجودة في 
  

  :اإلطار النظري
اإلبداع هو استثمار لما في العقل من أفكار، وما في الطبيعة من 
موارد متاحة، وما تصبو إليه النفس من حاجات وأهداف عامة أو 
خاصة، فاإلبداع اإلنساني حصيلة توافق عدد من العناصر الداخلية 

مل أخرى خارجية تخص البيئة والمجتمع، وتتمثل والفطرية مع عوا
 العناصر الداخلية في النشاط الذهني والوجداني الذي يحدث داخل

عقل المبدع ووجدانه نتيجة لما يتلقاه من الكون من إيقاعات معينة 
تؤثر في حسه وفكره، ويتوقف ذلك النشاط على طبيعة الحس 

والضآلة، ثم تأتي  والكبر ،ومستوى الفكر، بين العمق والضحالة
محاولة التعبير عن هذه اإليقاعات بالطريقة اإلبداعية التي تناسب 

  .المبدع وأهدافهحاجات 
تعريف أقدمها تعددت تعريفات اإلبداع وتنوعت بشكل كبير، ومن لقد 

الذي أشار إلى أن ) Torrance & Myers، 1971( وميرز تورانس
وتكوين  ،الفجوات المفقودةاإلبداع في الميدان التربوي عملية تحسس 

ات والتعبير عن النتائج ضيواختبار الفر ،الفرضيات المتعلقة بها
وتعديل اختبار الفرضيات، ويرى أن جوهر العملية التعليمية هو 

  .وجود مشكلة تحتاج إلى حل
ويالحظ أن تعريف تورانس لإلبداع يركز على أنه حالة من التوتر 

عمل شيء لسد حالة النقص التي يراها، عند المبدع تدفعه إلى القيام ب
ويظل في حالة تساؤل وتجريب حتى يصل إلى اختبار صحة 

  .فروضه وحل مشكالته والوصول إلى نتيجة مرضية له
يرى ف )1995 ،الزيات( الذي تم ذكره في )Gulford(جيلفورد أما 

الطالقة، والمرونة، : هي ،أن اإلبداع مجموعة من القدرات
اسية للمشكالت، والقدرة على التحليل والتركيب، واألصالة، والحس

ويفرق جيلفورد بين حالتين هما القدرة على  .وإعادة التحديد، والتقويم
اإلبداع، واإلنتاج اإلبداعي؛ فالقدرة على اإلبداع تعني إمكانية 

أما كون الشخص الذي لديه القدرة على اإلبداع منتجا بالفعل . اإلبداع
نه غير منتج فذلك يعتمد على عدد من الظروف إلنتاج إبداعي أو أ

تقدمها له  التي تشمل دوافع الفرد الخاصة والتنبيهات والفرص التي
 ،الدريني( إليه الذي أشار )Stein(تعريف شتاين أما . البيئة المحيطة

يرى أن اإلبداع هو العملية التي ينتج عنها عمل جديد ف )1982
ويركز  ،موعة من الناسمقبول أو ذو فائدة أو مرض لدى مج

تعريف شتاين على اإلبداع كعملية عقلية وليس كإنتاج، فاإلنتاج هو 
ا لها ولكنه ليس وحده لية اإلبداعية ويمكن أن يكون محكنتيجة للعم

  .اإلبداع
أن اإلبداع هو القدرة على إنتاج أشياء جديدة  )1992( يرى منسيو

ة والمرونة واألصالة، من عناصر قديمة، وهذه القدرة تتسم بالطالق
وأن الفرد المبدع هو الفرد القادر على التفكير الذي يمكنه من 

ومن إعادة صياغة عناصر  ،اكتشاف المشكالت والمواقف الغامضة
الخبرة في أنماط جديدة تتميز بالحداثة بالنسبة للفرد نفسه وللمجتمع 

  .وهذه القدرة يمكن التدرب عليها وتنميتها ،الذي يعيش فيه
وهو مشتق من كلمة ) Creativity(إلبداع في اللغة اإلنجليزية هو وا
)Creation ( بمعنى الخلق، وقد انتشر هذا اللفظ كاصطالح في

أوروبا في عصر النهضة ليشير إلى ما هو أصيل ومثمر، ومنذ 
حتى اآلن وجهت البحوث لدراسة  الماضي الخمسينيات من القرن

  .)2004عبيد، ( ختلفةالتفكير اإلبداعي من جوانبه الم
إمكانية تنمية القدرة من خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة 

تهدف متطلباتها ولها  مستمرة عمليةوهي  ،اإلبداعية والتدرب عليها
حلول متعددة تتسم بالتنوع والجدة، في ظل مناخ يسوده إيجاد إلى 

يار ما هو ، ويتمتع بكامل الحرية في اختاالتساق والتآلف بين مكوناته
  .لوصول إليهلجديد لخدمة الهدف الذي نسعى 

  .)2003 ،حريم( :وبصفة أساسية هناك مستويان مختلفان لإلبداع
المستوى األساسي، وهو إبداع الموهبة، ويتمثل في خلق  .1

عالم من االستبصارات الجديدة أو تقديم عنصر جديد ذي 
فقد ظريته عن النسبية، مثل ما قدمه أينشتاين في ن ،معنى

 .جديدا عن الفهم لم يكن موجودا من قبل قدم مجاال

المستوى الثانوي، وهو أشبه ما يكون بعملية امتدادات  .2
تطبيقية ألفكار موجودة دون أن تمس هذه االمتدادات 

 .ة لتلك األفكارالجوهري الجوانب
  

  :بعض القدرات اإلبداعية وطرق قياسها
اإلبداعية  ة من القدراتيتضمن اإلبداع بوصفه قدرة متكاملة مجموع

 ،الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية للمشكالت: أهمها ،األساسية
وإن كان بعض الباحثين يعتبر الحساسية للمشكالت سمة دافعية أكثر 
منها قدرة إبداعية، وقد انتهى األمر بعامل الحسـاسية للمشكالت إلى
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التقييمية  دراتنقله من منطقة القدرات المعرفية إلى منطقة الق 
على أساس أنه مجرد منبه إلى قيام مشكلة ما، وأن هذه  ،الوجدانية
  .تعدو عملية تقييمية العملية ال

وعلى ضوء البحوث المتتالية والتحليالت المختلفة أصبح ينظر إلى 
كل قدرة من قدرات اإلبداع على أنها قدرة مركبة، بمعنى أن هناك 

كذلك للمرونة، كما أصبح لألصالة أكثر من قدرة نوعية للطالقة، و
  .على ضوء التعريفات اإلجرائية الجديدة أبعاد متعددة

 الطالقة: تفصيل لقدرات اإلبداع األساسية وهي يليوفيما 
  .واألصالة  والمرونة

   ):Fluency(الطالقة  .1
 الجديدة،قدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار ال: الطالقة هي

أن  ة وسرعة وكمية في إنتاج األفكار التي يمكنالمبدع يتميز بسهولو
 وبعض الباحثين .)Kim، 2006( يقترحها بالنسبة لموضوع ما

ربط عدد األفكار المنتجة بالزمن، فأشار إليها ) 2003الصيرفي، (
 قدرة الفرد على إنتاج أكبر عدد ممكن من االستجابات على أنها

فيها  بة التي تتمثلالمناس) أفكار -كلمات - أشكال -أعداد -رموز(
  .بعض الشروط الخاصة خالل فترة زمنية معينة

  

  :وهناك عوامل متعددة للطالقة أهمها
 الصيرفي،( ):Expressional Fluency(الطالقة التعبيرية  -

وتتمثل في قدرة الفرد على استدعاء أكبر عدد ممكن من  )2003
ب المعطى الجمل ذات المعنى وتحتوي على الكلمات المعطاة بالترتي

أو التي تحتوي على حروف معينة، ومن أمثلة االختبارات التي 
ربع، وفيه يعطى الكلمات األتقيس هذا العامل اختبار تراكيب 

كلمات ويطلب منه أن يكمل أربع المفحوص الحرف األول في 
الكلمات في زمن محدد بأكبر عدد من الطرق بحيث يتكون منها 

  .عبارات مفيدة
  

 )2001، المهندي( ):Ideational Fluency(كرية الطالقة الف -
  .أكبر قدر ممكن من األفكار في فترة زمنية محددة إنتاجالقدرة على 

 ):Word Fluency( طالقة الكلمات أو الطالقة اللفظية - 

كبر قدر من األلفاظ والجمل أالقدرة على إنتاج  )2002الحيزان، (
  .ذات المعاني المختلفة

القدرة على إنتاج تصورات ترتبط بموقف ما  :يةالتصور الطالقة -
 .)2003الزهراني، (

  ):Associational fluency(طالقة التداعي  -
ذات العالقة وتتمثل في سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من األلفاظ 

من حيث المعنى، وكذلك القدرة على إعطاء أكبر عدد  بموضوع ما
 .)Cheng، 2010( .المعاني لسياق واحدمن 

إذا كان عامل الطالقة يشير إلى سهولة توليد االستجابات أو و
يعني أن المبدعين يجب أن يعملوا تحت ضغط الوقت  األفكار فإنه ال

المحدد، بل يعني أن الفرد الذي يستطيع أن ينتج عددا كبيرا من 
األفكار في وقت محدد تكون لديه فرصة أكبر إلنتاج أفكار ذات قيمة 

  .)1981 ،أحمد( بوجه عام
  

وتتمثل في القدرة  )2003الصيرفي، ( ):Flexibility(المرونة  -
على تغيير الوجهة العقلية أو التنويع في األفكار، وهناك عامالن 

  :أساسيان للمرونة
ويقصد بها قدرة  ):Adaptive Flexibility(ة يالمرونة التكيف -

حل  الشخص على تغيير وجهته الذهنية حين يكون بصدد النظر إلى
مشكلة معينة، ويمكن أن ينظر إليها باعتبارها الطرف الموجب 

مضاد ) من حيث التكيف العقلي(للتكيف العقلي، فالشخص المرن 
  .للشخص المتصلب عقليا

وتتمثل في  ):Spontaneous Flexibility( المرونة التلقائية -
القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار التي ترتبط بموقف 

ين على أن تكون األفكار الخاصة بهذا الموقف متنوعة، ويتم مع
قياس هذه القدرة باختبار االستخدامات غير المعتادة لشيء معين، 
مثل استخدام الصحيفة في آالف األشياء غير مجرد قراءتها، ويتم 

يتم الكشف عن عدد  ات المرونة بأكثر من طريقة، مثالقياس قدر
أخرى أو من نوع إلى نوع آخر من  التنقالت من فكرة إلى فكرة

المضامين في السياق الواحد، أو يمكن أن نحصر األنواع المختلفة 
وتحسب له الدرجة بعدد  ،من األفكار والصور التي أنتجها الشخص

ويمكن مالحظة المرونة لدى الفنانين واألدباء من خالل  .تلك األنواع
  . إطار واحد إلى تنتمينجاحهم في إنتاج إبداعات متنوعة ال 

إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار  وهي): Originality(األصالة  -
غير المتكررة، واالستجابات غير الشائعة والفريدة من نوعها 

)Cheng، 2010( ، وتشير األصالة إلى األصل)Origin( ،
، فهذا معناه أن وعندما تكون الصورة أو الفكرة أو النشاط أصيال

 ،وتقاس األصالة بمقاييس كثيرة .ثله من قبلأحدا لم يصل إلى م
مقياس عناوين القصص لجيلفورد، وكذلك مقياس المستحيالت : منها

أو النتائج البعيدة، وفي مقياس عناوين القصص تعطى قصة قصيرة 
ويطلب من الشخص ذكر العناوين الممكنة لتلك القصة، وتقدر 

) رار بالمعنى اإلحصائيقليلة التك(العناوين غير التقليدية الدرجة بعدد
التي يعطيها الشخص للقصة الواحدة، وبحيث تكون ذات قيمة من 

وفي اختبار المستحيالت يسأل الشخص أن يذكر ماذا  .الناحية األدبية
ماذا يحدث إذا تم اختراع : يحدث إذا حدث شيء مستحيل، مثل

نظارة يمكن لمن يستخدمها أن يرى ما يدور في عقول الناس من
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) النادرة(، وتقدر الدرجة بعدد األفكار الجيدة وقليلة التكرار أفكار
  .)2003الصيرفي، (. التي يقدمها الشخص إجابة عن هذا السؤال

 The Torrance Tests of) تورانسوتجدر اإلشارة إلى مقياس 

Creative Thinking)  لغة  35لى أكثر من إالذي ترجم(Millar، 
على رسم أشكال معينة اعتمادا ه فيألصالة امقياس يعتمد  ،(2002

على خطوط أو دوائر بسيطة، ويطلب من الشخص إكمالها بإضافة 
خطوط لتكوين أشكال جيدة ونادرة، ولهذا المقياس أسلوب واضح في 

بحيث يمكن استخالص درجة مقننة لألصالة من خالل  ،التصحيح
  .)Kim، 2006( استجابة األفراد لهذا المقياس

  

  :وخصائص التفكير اإلبداعيسمات المبدعين 
ال تنفصل عملية اإلبداع عن الدافعية واالستعداد والتمثيل الفكري، 
وعن حياة األشخاص المبدعين والشخصية بشكل عام، ومن جهة 

 لعلم النفس، وال اة تغدو أكثر فأكثر أساسا منهجيأخرى فإن الشخصي
صية سيما أن دراسة الظواهر النفسية تتم من خالل دراسة الشخ

لذا فإن اإلبداع يقود إلى التجديد ، لربط بينها وبين النشاط والسلوكوا
الواردة  )A. Roe(وتضيف آن رو  ).2006أبو الوفا، ( والتطوير

 ؛بعض الخصائص الشخصية األخرى للمبدعين )2006ريان، ( في
كالرغبة في اقتحام المجهول والغامض، وعدم االمتثال لألعراف 

وكذلك االستقاللية في التفكير، واالستبطان والقواعد الجامدة، 
وتضيف أنه يجب أال يفهم من الرغبة في اقتحام المجهول  .الداخلي

والغامض الميل إلى عدم االنتظام والوضوح، وإنما يعني الرغبة في 
  . هو غامض فيها الخوض في المسائل الصعبة والغامضة وتنظيم ما
مثل يز بها المبدع، وبصفة عامة، هناك بعض السمات التي يتم

تتمثل في القدرة على إنتاج أكبر قدر من التي  الخصائص العقلية
محدد، والمرونة في التفكير، والقدرة  األفكار الجديدة المفيدة في وقت

الظروف  على تغيير اتجاه التفكير بسهولة؛ لكي يستطيع التكيف مع
شمل قبل المتغيرة، والقدرة على تنظيم األفكار في أنماط أوسع وأ

 والتأليف، التخيل، خالل من الجديد، التفكير التوصل إلى بناء نموذج

 عن والخروج الدائم التنظيم، وإعادة والتحليل، والبناء، والتركيب،

 وكيف؟ لماذا؟ بطريقة والتفكير اإلطار، كسر فكر بتبني المألوف

 ما بينو للمستقبل إليها ينظر التي الطريقة المباشرة بين العالقة وإدراك

 الذي التفكير التباعدي، على واالعتماد فعالً، المستقبل عليه سيكون

 صحيح واحد حل أو طريقة هناك ليس وإنه التشعب، على يقوم

 الخصائص الشخصية والدافعية أما .التفكير في واالستقالل للمشكلة،
 تكمن في الميل إلى المخاطرة، وتقبل الغموض، وعدم التقيدف

نظمة، وكسر القيود الذاتية؛ بالميل إلى الدعابة بالتعليمات واأل
حتى ولو كانت وسط  والمرح، وتحويل األزمات إلى فرص،

مجموعة من المتغيرات، التي تبدو من الوهلة األولى أنها تندد بوقوع 

عدم التفكير في بذل الجهد بقدر التفكير بتحقيق النتيجة، و أزمة،
الفشل، وتحليل احتماالت  واالهتمام بإحراز النجاح أكثر من تجنب

النجاح بدقة، والتمتع بشخصية مبادرة، وااللتزام الشخصي القوي 
المدرسة، وامتالك ضبط وتحكم داخليين، واالهتمام باآلخرين  تجاه

المسؤولية، والتحمس ألفكاره  وآرائهم، والتمتع بالثقة بالنفس، وتحمل
 ة، وااللتزام بالعملوتنفيذها في الواقع، واالنفتاح على الخبرات الجديد

والتأمل، والقدرة على التكيف، والجرأة في إبداء اآلراء، وتقديم 
 الخصائص المعرفيةأما  ).54، 2000يونس، ( المقترحات الالزمة

تتمثل في حب القراءة واإلطالع، والميل إلى البحث والتحقيق، ف
المعرفة الموجودة كأساس إلنتاج أفكار جديدة، والقدرة  واستخدام

المجردة، وتنويع االهتمامات  على التعامل مع النظم الرمزية واألفكار
  ).76، 2001مصطفى، (والهوايات 

ة للشخص المبدع عبر مراحل الحياة هي يتبين مما سبق أن النظر
للمبدعين وصفاتهم مختلفة، فبعضهم يركز  التي جعلت نظرة العلماء

الشخصية  جوانبعلى الجوانب العقلية، والبعض اآلخر يركز على ال
  .والدافعية، والبعض اآلخر على الجوانب المعرفية

التفكير  وباإلضافة إلى السمات السابقة للمبدعين، تعد القدرة على
اإلبداعي هو  يميز شخصية المبدع، والتفكير اإلبداعي من أهم ما

تفكير مصوغ بطريقة يمكن أن تؤدي إلى نتائج إبداعية، وهذا 
اع هو الناتج، ويسمى ك الرئيسي لإلبدالتعريف يوضح أن المح

عندما يحقق نتائج إبداعية، وتكون النتائج إبداعية إذا  االشخص مبدع
اتسمت باألصالة والمرونة والطالقة، وجاءت مناسبة لمحكات المجال 

العملية التي من خاللها  يشير إلى التعلم اإلبداعيو .ع الدراسةوموض
تجميع  ثممات التي يحصل عليها، يشعر المتعلم بالمشكالت في المعلو

المتعلم لهذه المعلومات وتركيبها بطريقة تساعده على تحديد 
الصعوبات أو التعرف على العناصر المفقودة، مع البحث عن الحلول 
ووضع التخمينات وتجميع المعلومات وصياغة التعبيرات، بغية 

  .التوصل إلى تحقيق األهداف التعليمية المنشودة
يشير إلى إقرار ) Creative teaching(عليم اإلبداعي مفهوم التو

عدد من االتجاهات التربوية المستحدثة في التعليم، ويتضمن الخبرات 
والمهارات والطرق المناسبة، وتدبير فرص التعليم التي تحقق أقصى 
حد ممكن للتعلم لكل تلميذ، كما يتضمن التعليم اإلبداعي الشعور بعدم 

لتي توصلت إليها اإلجراءات القائمة وضرورة الرضا عن النتائج ا
وجود أفكار تربوية جديدة واالستعداد لتجربة أفكار أخرى وتقويمها 

 .لمعرفة مدى اإلفادة منها في التعليم

  :أسسه ومعوقاته: لموهوبينا تعليم
 ،اومبتكر احتاج ألن يكون مجدديي والعشرين معلم القرن الحاد

على إدارة اوقادر ،اومرشد اومدير امومنظ ،بالتجريب اومبادئ امبدع
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لتفاعالت الصفية بكفاءة وفعالية عالية وديمقراطية، وهذه األدوار ا
هي في حقيقة األمر أدوار غير تقليدية، أي أنها ال تعتبر مألوفة في 

 .إطار التصور التقليدي لدور المعلم في العملية التعليمية

ذاته ومهنته، فهو لم ب قيالرولذلك فإن المعلم مطالب بأن يسعى إلى 
يجدد وينوع ويجرب،  ،يعد مجرد ناقل للمعرفة، بل هو مبتكر ومبدع

وهو متفتح يستجيب لكل فكرة جديدة ويعمل على استثمارها 
وتوظيفها لتطوير العملية التعليمية، وقيادة المعلم في اإلطار الجديد 

والظروف  قيادة إبداعية إنمائية خالقة، تعمل على تهيئة أنجح السبل
لنمو أجيال التعليم وإبداعها وتقدمها، والمعلم الناجح هو الذي تبرز 

  .شخصيته وإبداعاته من خالل تالميذه
خمدها، فالمناهج وال يخفى أن التعليم قد يطلق مواهب التالميذ، وقد ي

ما تؤدي إلى إضعاف إمكانيات التالميذ، وطاقاتهم  االتقليدية كثير
واكتفائها بتدريب  ،يد على حفظ المقرراتالفكرية لتركيزها الشد

التي  ية، أما المناهج الحديثةملعلاالتالميذ على اجتياز االمتحانات 
وتجعل  ،تتصف بالمرونة والتجديد فإنها تقلل من التركيز على الحفظ

 .وتنمية الفكر واإلبداع ،من المعلومات قاعدة للفهم والتحليل والتطبيق
  . )2003حمدان ،(

معلم العنصر األساسي في تناول المنهج على المستوى ويمثل ال
النشاط الرئيسي للمعلم الذي يعتمد على  التعليمالتنفيذي، كما يمثل 

والكشف عن األطر السلوكية  ،عملياته في إنجاز األهداف التربوية
وترتبط قدرة  .واإلجراءات التنفيذية الالزمة لتحقيق هذه األهداف

المهام بمدى امتالكه ألساليب جديدة ومتجددة المعلم على القيام بهذه 
وبمعنى آخر ترتبط هذه القدرة بمستوى إبداع . إلنجاز األهداف

  .)2004طافش، ( .يالتعليمالمعلم 
ودورها في تنمية مواهب المتعلمين  التعليموعندما نتحدث عن عملية 

فثمة وجهة مهمة تشير إلى االستجابات واألساليب  هموإبداعات
ة الجديدة غير الشائعة وأنماط السلوك اإلبداعية التي يصدرها يالتعليم

 التعليم، هذه الوجهة تمثل إحدى وجهتي التعليمالمعلم أثناء عملية 
 إلى تنمية قدرات اموجه اتدريسي اللموهوبين التي تتضمن نشاط

يتسم  اتدريسي اأداء وسلوك اوإبداعات التالميذ، وتتضمن أيض
  .)2004، حسين(. باالبتكارية والتجديد

مفهوم : منها ،عدة للموهوبين يرتبط بمفاهيم تربوية التعليمولذلك فإن 
ويرتبط  ،ي بسمات إبداعيةالتعليمواتسام النشاط  ،التعلم اإلبداعي

بالدور  اوثيق اارتباط) Creative learning(مفهوم التعلم اإلبداعي 
  .الذي يؤديه التعليم في تنمية اإلبداع لدى المتعلمين

: للموهوبين منها التعليموبصفة عامة هناك مبادئ أساسية يقوم عليها 
)Heila، 1994(  

أن يتعرف المعلم على مراحل نمو التالميذ وكيفية تعلمهم،  .1
وذلك حتى يتمكن من اختيار األهداف التعليمية والوسائل 

 .واألنشطة المناسبة التي يقدمها لتالميذه

ذ يتعلمون بصورة لتالميأن يدرك المعلم حقيقة مفادها أن ا .2
وعندما يكونون  ،نون صورة حسنة للذاتأفضل عندما يكو

 .زمالئهم مقبولين لدى الكبار ولدى

 متكررة تسمح بالكشف اأن يعطى المعلم فرص .3

واالستكشاف في حل المشكالت من خالل الخبرة 
 .المباشرة

أن يهتم المعلم بإعطاء التالميذ اختبارات متنوعة، فذلك  .4
إلى االستقالل الذاتي والثقة بالنفس والشعور  يؤدي بهم
 .بالمسؤولية

أن يسمح المعلم للتالميذ بممارسة األنشطة المختلفة  .5
ويتيح لكل تلميذ أن يتعلم بمفرده في  ،المتنوعة والمتوازنة

 .كة الفردية والجماعيةحرية، وكذلك يسمح بالمشار

ر وذلك باختيا ،أن يضع المعلم خطة خاصة للتعلم الفردي .6
المادة واألفكار واألنشطة التي سيقدمها لكل تلميذ حسب 

 .حاجاته وميوله

  إتقان مهارات االتصال والحوار والعالقات اإلنسانية مع  .7

  .المتعلمين    
يتيح المجال عادة لظهور القدرات  -شأن أي أداء عملي-  التعليمو

 نميةية نحو تالتعليماإلبداعية، وقد ال يكفي أن يوجه المعلم جهوده 
بذلك أنه حقق الهدف ونمى اإلبداع  امصادر القدرة اإلبداعية، معتقد

فتوافر هذه الجهود بشكل روتينى وجامد وغير واعٍ  ،لدى تالميذه
لمعنى اإلبداع قد ال يساعد بشكل فعال في تنمية اإلبداع بالقدر الذي 
يمكن أن يساعد به امتالك المعلم لمهارات إبداعية في معظم أوجه 

  .يالتعليمه نشاط
وهناك الكثير من البحوث عن دراسة العالقة بين سلوك المعلم وتعلم 
التالميذ، والنتيجة العامة لهذه البحوث تعزو تعلم التالميذ وإنجازهم 

التفاعل اللفظي بين المعلم  :مثل ،التعليملخصائص معينة في 
، والبيئة صف، ووضوح الهدف، وتنظيم اللصفوالتالميذ، وإدارة ا

، وأسلوب اإلجابة عن تساؤالت التعليمستراتيجيات إصفية، وال
وقد أوضحت الدراسات  .تيجيات توجيه األسئلةاسترإو ،التالميذ

ج التعلم دالة على أسلوب التعليم، فحيث يكون المعلم تائالتربوية أن ن
ذ ماذا يتعلمون وكيف ومتى، وحيث هو المصدر الذي يقرر للتالمي

اختبارات التحصيل،  فإن التالميذ يتفوقون في ا؛خارجي لتعزيزكون اي
اختبارات اإلبداع والتفكير المنطقي التي  فيويكون أداؤهم ضعيفًا 

ولكن إذا أعطى المعلمون التالميذ .تتطلب استقاللية في التفكير
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المسؤولية ليقرروا ماذا يتعلمون، وكيف يتعلمون، وكيف يقيمون 
وفي هذه الحالة . ذاته من التعلم انابع تعزيزصبح الي تقدمهم في التعلم

نجد التالميذ يتفوقون في حل المشكالت واإلبداع واألعمال التي 
ويكون أداؤهم على اختبارات التحصيل ذات  ،تتطلب التوجه الذاتي

، اهللا عطا( .ذه الحالة أقل من الحالة السابقةالمضمون المحدود في ه
2003.(  

 ،التعليمك التي يصدرها أثناء ويتحقق إبداع المعلم في أنماط السلو
وتوفير  ،ية على تنمية اإلبداعالتعليمبحيث تنصب معظم جهوده 

من خالل تدبير فرص  ،الخبرات والمهارات والطرق المناسبة لذلك
للتعلم تحقق أقصى حد يمكن أن يصل إليه التالميذ من التعلم 

لنتائج بد للمعلم من الشعور بعدم الرضا عن ا كما أنه ال. واإلبداع
ية القائمة، والشعور بأن الكمال التعليمالتي توصلت إليها اإلجراءات 

كما يتضمن . شيء ال يمكن بلوغه ولكن يجب السعي إليه على الدوام
إبداع المعلم وجود أفكار تربوية جديدة واالستعداد لتجربة أفكار 

وتتحقق  .التعليمأخرى وتقويمها لمعرفة مدى اإلفادة منها في 
ي التعليمي للمعلم من خالل اتسام السلوك التعليمعية في األداء اإلبدا

بسمات الطالقة والمرونة واألصالة، ويقصد بالطالقة في األداء 
قدرة المعلم على استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار : يالتعليم

التربوية المناسبة لتنمية اإلبداع لدى التالميذ أثناء مراحل عملية 
قدرة المعلم على : يقصد بهاي التعليمنة في األداء المروو .التعليم

تنويع األفكار واالستجابات التربوية وتعديل الموقف التعليمي وإعادة 
تنظيمه بشكل جديد بما يناسب تنمية اإلبداع لدى التالميذ أثناء مراحل 

ي إلى قدرة المعلم التعليموتشير األصالة في األداء . التعليمعملية 
بالمعنى - ار واستجابات تربوية جديدة وقليلة التكرار على إنتاج أفك

تهدف إلى تنمية اإلبداع لدى التالميذ أثناء مراحل عملية  - اإلحصائي
  ).2003 ،العمري( .التعليم

   :)66، ص2003الصيرفي، ( للموهوبين التعليممعوقات 
تؤدي طبيعة النظام التعليمي السائد والفلسفة التي يقوم عليها، 

 اكبير ادور ،ب اإلدارة واإلشراف التربويا يتصل بأسلووخاصة فيم
كما أن  .التعليمفي تشجيع أو إعاقة التجديد واالبتكار في عملية 

الميدان التربوي قد يكون أحد معوقات رعاية الموهوبين من خالل ما 
وفيما يتبعه من أساليب في إعداد  ،يتبعه من أساليب تدريسية تقليدية

وبصفة عامة يمكن تناول العوامل التي تعوق  .هموتدريب المعلمين
 :للموهوبين في بيئتنا العربية من خالل المحورين اآلتيين التعليم

 .تهوفلسف عوامل تتعلق بنظام التعليم .1

  .عوامل تتعلق بالمعلم وإعداده وتدريبه .2
  :تهوفلسف العوامل المتعلقة بنظام التعليم

 ،ير المناسبةوجود االتجاهات التسلطية والظروف البيئية غ .1
التي تقلل من حرية المعلم وتفرض عليه األهداف 

 ،وتضع أنظمة تقليدية نمطية للحكم على األداء ،واألنشطة
 .باإلضافة إلى وضع مناهج غير مرنة

جعل التربية قاصرة على عملية التلقين وحدها دون  .2
 .العمليات التعليمية األخرى

 .سيادة مفهوم التربية من أجل النجاح .3

ية على قياس التحصيل في المعلمر االمتحانات اقتصا .4
 .نطاق محدود

وجود القسمة الثنائية بين العمل واللعب أو الدراسة  .5
 .والنشاط

سيادة السلوك النظامي، واالهتمام الشديد بالوقت وتوقيت  .6
 .العمل واالقتصاد في الموارد والنفقات

 .غياب الوعي بأهمية الموهبة وضرورة رعايتها .7
  

  :هتعلقة بالمعلم وإعداده وتدريبالعوامل الم
عدم تمكن المعلم من المادة التعليمية ومهاراتها في كثير  .1

 .من األحيان

سوء عالقة المعلم مع زمالئه في كثير من األحيان وبعدها  .2
عن روح التعاون، وفي أحسن األحوال يخضع المعلم 

 .العملية التعليميةويمتثل آلراء زمالئه في 

ب على الطرق القديمة التقليدية في اقتصار برامج التدري .3
 . التعليم

عدم استعداد المعلمين لتلبية حاجات التالميذ الموهوبين،  .4
أو القدرات اإلبداعية يعرفون طريقة بدء  كما أنهم ال

، وغالبا ما يشعرون بعدم الراحة تجاه التالميذ هاتقويم
 . الموهوبين

وعدم  مسؤولية المعلمين عن إنهاء المقررات الدراسية، .5
، عالوة المدرسيالسماح لهم بالخروج عن محتوى الكتاب 

على التنظيم الجامد لحجرة الدراسة وعدم السماح بالخروج 
 .عن هذا التنظيم

وأخذها  ،انعدام الجدية في الدورات والبرامج التدريبية .6
وعن  صفعلى أنها فترة إجازة يبتعد فيها المعلم عن ال

 .التالميذ

بمراحل التعليم  انما كان تلميذم تشجيع المعلم حيعد .7
 .المختلفة على إظهار مواهبه وقدراته اإلبداعية

 

  :)2000، القريوتي( تنميتهلنظرية االستثمارية في اإلبداع وا
نال اإلبداع بوصفه ظاهرة إنسانية اهتمام الكثير من العلماء 
والباحثين، فعكف المئات منهم على كشف غموضه، وفهم كنهه،
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له، بعدما أحاطته األوهام، وشابته المفاهيم الخاطئة، وتحليل عوام 
وظل لفترة طويلة ماضية يفسر على أنه حالة غيبية من اإللهام تمس 

  .طائفة مخصوصة من األفراد فيبدعون
نظرية متكاملة حول ) Sternberg et. al،  2002(قدم سترنبرج و

ها في تفسير اإلبداع ومصادر القدرة اإلبداعية، تختلف عن سابقات
وتحديد المصادر الممولة له وطبيعة العالقة بين تلك  ،تفسير اإلبداع

  .المصادر
وطبقًا للنظرية االستثمارية، فإن القدرة اإلبداعية تعتمد على ستة 

 :هي ،مصادر

 Intelligence and الذكاء وعمليات التمثيل العقلي .1

Mental Processes. 

 . Knowledgeالجوانب المعرفية   .2

 .Styles of Thinking تفكيرأنماط ال .3

 .Personality الجوانب الشخصية .4

 .Motivation الدافعية  .5

  . Environmental Context النواحي البيئية  .6
مسؤولية هذه ) Sternberg et. al، 2002( فترض سترنبرجا وقد

العوامل الستة عن تمويل القدرات اإلبداعية لدى األفراد، فإنه يشير 
يتوقف  من تلك العوامل ال ااالعتبار أن أيضرورة األخذ في  إلى

اإلبداع على وجوده، وأن هذه المصادر الستة تمثل القوة الدافعة التي 
بد أن  تقف خلف ظهور اإلبداع، ولكي يظهر تأثيرها بفاعلية، ال

 اًقة فردية، وطريقة تبادلية، وأيضتمول القدرات اإلبداعية بطري
بد من وجود الذكاء المرتفع  ال: لمثالفعلى سبيل ا. تفاعلية فيما بينها

وكذلك وجود ثراء معرفي في في حالة غياب الدافعية أو انخفاضها، 
الذي يعد من أقوى أنماط  ،ي أو غيابهبعحال ضعف نمط التفكير التش

إلى أن مصادر  ويشير سترنبرج. التفكير ارتباطًا بالقدرات اإلبداعية
ال بعينه من مجاالت الحياة تمويل القدرات اإلبداعية ال تختص بمج

، وإنما تتكامل فيما بينها اًأم خاص اًسواء كان هذا المجال مجاالً عام
   .صفها سترنبرج بأنها معقدةبطريقة ي

لهذه النظرية فإن اإلبداعية ال تنبع من قدرة عامة واحدة وال  اًوطبق
من قدرة خاصة بمجال معين، ولكن من مصادر متعددة، مع وجود 

 .ومجاالت اإلبداع المتعددةمختلفة بين هذه المصادر  ارتباطات
فإن القدرة على اإلبداع لن يحبطها غياب  الهذه النظرية أيض اوطبق

قدرات فردية معينة أو غياب قدرات خاصة بمجال معين، وإنما تتأثر 
، هاوتفاعل هذه القدرة من خالل اتحاد المصادر الممولة المشار إليها

كنه القيام بأنشطة إبداعية في أي مجال من وبذلك فإن أي فرد يم
 .المجاالت حيثما توفرت مصادر تمويل اإلبداع في هذا المجال

أنه إلى  )Sternberg et. al، 2002( سترنبرج وبشكل دقيق يشير
كي تتم عملية تنمية اإلبداع بصورة أفضل فإنه يجب النظر إلى 

لكل مصدر كرقم يتكون من ستة مصادر و -في مجال ما-اإلبداع 
فكلما زاد  ؛أثره على الرقم الكلي وبالتالي مستوى األداء اإلبداعي

مع . المستوى في كل مصدر زاد مستوى األداء اإلبداعي العام للفرد
األخذ في االعتبار أن هذه المصادر تختلط فيما بينها وتتفاعل لتؤدي 

  .إلى المزيد من اإلبداع
ون على أن يخلقوا داخل قادر نيالمعلمأن ) 2002(ويؤكد الزهري 

الذين يقودون  المعلمونبيئات قد تثري اإلبداع وقد تقتله، ف صفوفهم
بطريقة غير رسمية تسمح للتالميذ باالختيار والحرية في  صفوفال

ويعبرون عن  ،ويكافئون التالميذ المبدعين ،التعبير والتساؤل
 ،هاوخارج ويتفاعلون مع الطالب داخل حجرة الدراسة ،حماستهم

متسامحون في تقبل آراء ، والدون دور النموذج المبدعكذلك الذين يؤ
يتسلطون، كل أولئك يشجعون على  والذين ال هم،وأفكارتالميذهم 

 .تنمية اإلبداع لدى تالميذهم
  

  :الدراسات السابقة: ثانيا
التي  الحديثةيتناول الجزء التالي من الدراسة عرضاً للدراسات 

وتم تقسيمها إلى الدراسات العربية  أجريت على هذا الموضوع،
 .وترتيبها تنازلياً حسب سنة النشر ،والدراسات األجنبية

  

  :الدراسات العربية: أوالً
لتعرف إلى دور ل) 2010العاجز وشلدان، (سة كل من هدفت درا

القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس المرحلة 
وقد استخدم  ،جهة نظر المعلمينالثانوية بمحافظات قطاع غزة من و

 ،من الدراسات هذا النمطل تهالتحليلي لمناسب يالباحثان المنهج الوصف
من المجتمع األصلي %) 11(بنسبة ) 303( وبلغت عينة الدراسة

 وبعد تحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي ،)3416(البالغ 

)SPSS (لفقرة التي تنصن اأ :لت الدراسة إلى النتائج التاليةتوص 
 توثق العالقة بين المعلمين على أساس من التسامح والجدية في" على

تشجع "والفقرة التي تنص على . جاءت في المرتبة األولى" العمل
ائق القيادة المدرسية على إثراء المقررات بأنشطة ومفاهيم وحق

تنظم رحالت "والفقرة التي تنص على . في المرتبة الثانية" إبداعية
جاءت " لمية ترفيهية ومسابقات علمية لتنمية اإلبداع لدى المعلمينع

تخصص ميزانية "والفقرة التي تنص على . خيرةفي المرتبة قبل األ
 .جاءت في المرتبة األخيرة" لألنشطة الالصفية التي تنمي اإلبداع

كما توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
لمدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس حول دور القيادة ا

المعلمين تبعاً  المرحلة الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجهة نظر
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول و ،لمتغير المؤهل العلمي
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دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى معلمي مدارس المرحلة 
ة نظر المعلمين لمتغير الثانوية بمحافظات قطاع غزة من وجه

  .أو الخبرة أو الدورات التدريبية التخصص في البكالوريوس،
بدراسة هدفت إلى توضيح أهمية الثقافة ) 2008(قام الليثي كما 

 لمديري المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة المساندةالتنظيمية 
، والتعرف على واقع عناصر اإلبداع اإلداري لدى )مكة المكرمة(
والتعرف على درجة العالقة بين الثقافة  ،ديري المدارس االبتدائيةم

التنظيمية واإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية بالعاصمة 
 ،تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، )مكة المكرمة( المقدسة

المدارس االبتدائية بالعاصمة المقدسة وعددهم  يوشملت العينة مدير
وبعد جمع بيانات الدراسة استخدم الباحث طريقة  ،راًمدي )١١٥(

داة، وبعد تحليل البيانات تم التوصل األالتجزئة النصفية لحساب ثبات 
بدرجة كبيرة جدا من  تإلى أن درجة ممارسة الثقافة المساندة كان
أن درجة ، واصمة المقدسةوجهة نظر مديري المدارس االبتدائية بالع

بدرجة  تن عناصر اإلبداع اإلداري كانممارسة عنصر األصالة م
كما أظهرت  .كبيرة جدا من وجهة نظر مديري المدارس االبتدائية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات  النتائج
عينة الدراسة حول بعد الثقافة المساندة من أبعاد الثقافة التنظيمية 

 فئةالعلمي لصالح السائدة لمدير المدرسة وفقا لمتغير المؤهل 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين و ،بكالوريوسالدراسات عليا وال

استجابات عينة الدراسة حول عناصر اإلبداع اإلداري لمدير 
 ١٦ح الذين خدمتهم للصاالمدرسة وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة 

وق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة وجود فر، وسنة فأكثر
الدراسة حول عناصر اإلبداع اإلداري لمدير المدرسة وفقا لمتغير 
مركز اإلشراف التابعة له المدرسة لصالح مديري المدارس الذين 

وأخيراً أشارت النتائج  ،يعملون تحت إشراف مركز الوسط والشمال
ظيمية المهمة هي الثقافات التن أن الثقافة اإلبداعية وثقافة الدور وثقافة

  .التي تفسر اإلبداع اإلداري
لتعرف إلى دور اإلدارة لبدراسة هدفت ) 2008(قامت بلواني و

مية في محافظات المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكو
كما سعت  ،)، وسلفيتلقيلية، وجنين، وطوباس، وقنابلس، وطولكرم(

ية في تنمية اإلبداع من وجهة نظر إلى معرفة دور اإلدارة المدرس
المديرين باختالف متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات 

وقد تكونت . الخبرة، والتخصص في البكالوريوس، ومكان العمل
 تقريبا %)50( مديرا ومديرة، أي ما يعادل) 215( عينة الدراسة من

ين أعادوا من المجموع الكلي لعدد المديرين، وكان عدد األفراد الذ
  .فردا) 196(االستبانات 

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الميداني لجمع البيانات من 
) 39(تكونت من  ةوقد قامت الباحثة بإعداد استبان مجتمع الدراسة،

، باإلضافة إلى سؤالين إنشائيين للتعرف إلى دور اإلدارة سؤاالً
ة في محافظات المدرسية في تنمية اإلبداع في المدارس الحكومي

الشمال ومعيقاتها، في ضوء ما جاء في األدب النظري حول اإلدارة 
وقد توصلت الدراسة إلى أن مجال المعلم في . المدرسية واإلبداع

أن مجال اإلدارة و، )%86.7(تنمية اإلبداع كان كبيرا جدا بنسبة 
أن مجال و، )%75( المدرسية في تنمية اإلبداع كان كبيرا بنسبة

تنمية اإلبداع كان كبيرا في البيئة المدرسية ومجال جتمع المحلي الم
، وأن مجال المناهج التعليمية في تنمية لكل منهما) %70.4(بنسبة 

أن الدرجة الكلية إلجابات و). %68.1(اإلبداع كان متوسطا بنسبة 
عينة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة بدور اإلدارة المدرسية في تنمية 

في المدارس الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها من اإلبداع 
، وهذا يدل على نسبة موافقة )%76.4(وجهة نظر مديريها بلغت 

، ولم تظهر فروق كبيرة في دور اإلدارة المدرسية في تنمية اإلبداع
رة، والتخصص، ومكان العمل، ولكن ظهرت بعلى متغيرات الخ

  .فروق على متغير الجنس
لكشف عن معوقات تنمية لدراسة هدفت ) 2005ب، ديا(كما أجرى 

واستخدم  ،اإلبداع لدى طلبة المرحلة األساسية في مدارس قطاع غزة
الباحث المنهج الوصفي التحليلي العتباره أنسب المناهج البحثية لمثل 

تشمل أربعة أبعاد تتضمن  ةهذه الدراسات، حيث قام بإعداد استبان
وقام . ئة المدرسية، والمعلم، والطالبمعوقات تتعلق بالمنهاج، والبي

بتطبيق هذه االستبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها، على عينة مكونة 
معلم تم اختيارهم عشوائياً من عشر مدارس تابعة لوكالة ) 100(من 

وبعد جمع البيانات وتحليلها تم . هيئة األمم المتحدة بمدينة غزة
 ،دى طلبة المرحلة األساسيةالوصول إلى معوقات تنمية اإلبداع ل

وذلك من وجهة نظر  ،وترتيب هذه المعوقات بحسب درجة تأثيرها
وأظهرت النتائج أن جميع فقرات أداة الدراسة والتي . عينة الدراسة

تعبر عن معوقات تنمية اإلبداع تجاوزت في نسبتها المئوية المعيار 
 .فراد العينةوذلك بحسب استجابة أ ،المحدد في هذه الدراسة لقبولها

) %61-%92(حيث إن النسبة المئوية لهذه الفقرات تراوحت بين 
كان هناك تفاوت في النسب المئوية لهذه المعوقات بحسب أبعادها، و

حيث بلغت النسبة المئوية للفقرات في كل بعد من أبعاد االستبانة كما 
 فقرات البعد األول والتي تعبر عن معوقات متصلة بالمنهاج من: يلي

فقرات البعد الثاني والتي تعبر عن معوقات متصلة ، )61%-88%(
فقرات البعد الثالث وتعبر عن  ،)%65-%90(بالبيئة المدرسية من 

وفقرات البعد الرابع  ،)%63- %89(معوقات متصلة بالمعلم من 
.)%73-%92( والتي تعبر عن معوقات متصلة بالطالب من
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أثر تكنولوجيا " دراسة بعنوان) 2003( الضمورأجرت كما 
 وقد اشتملت عينة الدراسة على، المعلومات على اإلبداع التنظيمي

التي  النتائجوكانت أهم  ،من مختلف المستويات اإلدارية اًفرد) 384(
قة إيجابية بين تكنولوجيا وجود عال: توصلت إليها هذه الدراسة هي

وكذلك توصلت  ،ات وتشجيع اإلبداع والعمل على تبنيهالمعلوم
الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين تكنولوجيا المعلومات وطرق 

  .المؤسسات عينة الدراسةتطبيق اإلبداع الفعال لدى 
دفت إلى تحديد ما يعترض هدراسة ) 2002( سالمأجرى  كما

موظفي إدارات التطوير اإلداري من مصاعب وعقبات تنظيمية 
اتهم في ظل بيئة تحول بينهم وبين اإلبداع في أداء مهامهم وواجب

إلى أن أكثر المعوقات التنظيمية توصلت الدراسة و .إدارية إبداعية
ثيراً على اإلبداع عند موظفي إدارات التطوير اإلداري هي غياب تأ

كما ظهر أن  .وجمود القيم والمفاهيم التنظيمية اإلدارية،دعم القيادات 
ضغوط  روالموظفين حول تأثي أراء المديرينبين  تهناك اختالفا

العمل ومقاومة التغيير كمحددين من محددات اإلبداع اإلداري عند 
  .موظفي إدارات التطوير اإلداري

لتعرف على كل من المناخ لهدفت راسة د) 2000( القطاونةأجرت و
التنظيمي والسلوك اإلبداعي للمشرفين اإلداريين في الوزارات 

مركزية ( بأبعادهوتحليل العالقة بين المناخ التنظيمي  ،األردنية
والسلوك  ،الحوافزالتدريب و ،المخاطرة ،االنتماء ،القرارات

لدراسة تمتعت بمستوى وتوصلت الدراسة إلى أن عينة ا ،)ياإلبداع
 .سلوك إبداعي يعتبر عاليا

  

  :الدراسات األجنبية: ثانياً
دراسة  ),Mahboobeh, et al 2010( وآخرونأجرى محبوبة 

البيئة المدرسية بالسلوك اإلبـداعي لـدى   لتعرف على عالقة لهدفت 
وقـام   .وتحقيق االكتفاء الذاتي والنجـاح  ،طالب المرحلة االبتدائية

فـي   بدراسة عدد من المتغيرات التي تلعـب دورا بـارزاً   ونالباحث
وقد خرجت  .التدريس، باإلضافة إلى تصورات المعلمين عن الطالب

متغيرات باإلبداعي يتأثر أهمها أن السلوك  ،الدراسة بعدد من النتائج
 .التحفيز من قبل المعلمين واآلباء

بدراسة هدفت إلى ) ,et al Cheng, 2010(وزمالؤه  جينقوقام 
بين  الشخصية مقارنة االختالفات في األنماط اإلبداعية والسمات

، لديهم ودراسة العالقات بين مختلف السمات ين،األميركيين والتايواني
لدى الطلبة في  توافر اإلمكانات اإلبداعيةدى دراسة مباإلضافة إلى 

مقياس  استخدامب ونقام الباحثجل استخراج النتائج أمن و. البلدين
كيرسي  ومقياس ختبار تورانس للتفكير اإلبداعي،القدرات اإلبداعية ال

"2 ")Keirsey Temperament Sorter II ( ،للسمات الشخصية
من  طالبا 76( و )من أمريكاطالبا  93( وقد تكونت عينة الدراسة من

 التكيفأن  :مهاأه ،، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج)تايون
وأن ، نالتايوانيياإلبداع لدى الطلبة األمريكيين أكبر من الطلبة  مع

كما أظهرت  الثقافة تؤثر على أساليب اإلبداع وأنماط الشخصية،
 . اإلبداعأنماط الشخصية وأساليب وجود عالقة بين النتائج 

)  2007Abdullah & Elizabeth(ليزابيث إو عبداهللاوأجرى 
هدفت الدراسة إلى  ،"والمبدعين اإلبداعمفاهيم ": بعنواندراسة 

وقد تم تحقيق مفاهيم  ،التعرف على مفاهيم اإلبداع لدى المعلمين
استبيانات للمعلمين وتوزيع . المعلمين والطالب على اإلبداع الخالق

من خالل لدراسة مواقفهم ومعتقداتهم،  بتدائيةالا المدارسفي 
تم العثور على مدرسين لديهم مفاهيم و. ممارسات الفصل الدراسي

مع كشف السلوكيات  ،غير دقيقة حول ماهية اإلبداع والصراعات
حيث تم اكتشاف التناقض  ،أبداه الطالب المبدعين تبعا لما الصفية

وذلك  ،الغرفة الصفية لدعم وتخصيب اإلبداع غير الظاهري داخل
  .للمساهمة بحل المعتقدات الخاطئة، وتعديل مستوى اإلبداع لديهم

ستراتيجيات التغيير إ"بعنوان دراسة ب  (Fuentes,1996)فونتسوقام 
 ،"واإلبداع في المدارس المختلفة ثقافياً ألطفال السادسة من العمر

 اإلبداعركزت هذه الدراسة على القيادة اإلدارية من أجل تنمية 
والتغيير، من خالل برنامج خاص طبق على عينة من مديري 

أركنساس،  بوالية) 500( المدارس األمريكية ومساعديهم، بلغت
واستخدمت فيها  .وتكساس، ولويزيانا، ونيومكسيكو، وأوكالهوما

الوصفي الميداني، وجمعت بياناتها من خالل المقابالت،  المنهج
 ااألدوات مع بعضها بعض وتكاملت فيهاواالستبيانات، والمالحظات، 

من أجل وضع تصور علمي يهدف إلى تحسين األداء لدى قيادات 
وأشارت  .المدارس، وما تشمله من مديرين تربويين ومساعدين هذه

نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
أجل تنمية  ، من حيث القيادة اإلدارية من)α =0.05( مستوى الداللة

ووضعت هذه  .عزى إلى متغيرات الجنس والخبرةاإلبداع والتغيير تُ
التي يمكن أن تفيد هذا المجال متى  الدراسة مجموعة من التوصيات

مل بهاع. 

المهارات الالزمة " بعنواندراسة  ،(Leaster,1993) ليستروأجرى 
 ،"ينتحديات القرن الحادي والعشر لعضو اإلدارة المدرسية لمواجهة

اإلدارة  حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المهارات الالزمة لعضو
نائب  -مدير المدرسة(ذي يشغل وظيفة قيادية بالمدرسة المدرسية ال

وطبقت  .والعشرين تحديات القرن الحادي ؛ وذلك لمواجهة)مدير
 ،فرداً) 280( من االستبانة كأداة لجمع البيانات من الميدان على عينة

، وثانوي أدنى، ابتدائي(يع المراحل التعليمية المختلفة شملت جم
وقد استخدم فيها  ،بورتسمورث في بريطانيا في مدينة) وثانوي أعلى

كان من  ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج .المنهج الوصفي الميداني
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من خالل  إقرار أفراد العينة بأهمية تنمية اإلبداع اإلداري: أبرزها
من أجل زيادة فعالية االتصال بالمجتمع المحلي، التأهيل والتدريب 

اإلنسانية، وفي النهاية حددت الدراسة  وكذلك مهارات العالقات
ثم  احتياجات أفراد العينة من الموضوعات العلمية التي يحتاجونها،

غطي هذه الموضوعات، بطرق إبداعية تسهم يأوصت بعمل برامج 
التركيز على موضوعات مستقبالً، مع  في رفع الكفاءة اإلدارية

بالمجتمع  القيادة واإلبداع اإلداري، واتخاذ القرار، ومهارات االتصال
المدرسية ومهارة العالقات  المحلي، وتطبيقات الحاسوب في اإلدارة

  .اإلنسانية
  

  :وعينتها مجتمع الدراسة
معلما ومعلمة من مدارس الملك عبداهللا الثاني ) 159( العينةتضمنت 

تم  ،)السلط ،الزرقاء ،إربد( في المملكة األردنية الهاشمية للتَّميز
حيث  ،بأسلوب المسح الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسةاختيارها 

صالحة للتحليل ) 159(واسترداد  ،استبانة) 173(تم توزيع 
يبين توزيع ) 1(ل والجدو ،)%92(اإلحصائي، وبنسبة استرجاع 

  .الدراسةمتغيرات المعلمين على 
  

  
  )159=ن( فراد عينة الدراسة على المتغيرات الشخصيةأتوزيع  )1(جدول 

  

  (%) النسبة المئوية  التكرار  المتغير

  المؤهل العلمي
  5.7  9  بكالوريوس
  42.8  68  دبلوم عالي+  بكالوريوس

  51.5  82  ماجستير فأكثر

  الخبرة
  23.3  37  سنوات 5أقل من 

  42.8  68  سنوات 10 – 5
  34.0  54  سنوات 10أكثر من 

  الجنس
  49.1  78  ذكر
  50.9  81  أنثى

  100  159  المجموع
  

    :أداة الدراسة
طالع على األدبيات المتعلقة بموضوع اإلبداع وإدارة الصف بعد اال

وخصائص اإلنسان المبدع وكيفية إدارته وعلى الدراسات السابقة 
ي تكونت ف ةقامت الباحثة بتطوير استبان ،حول الموضوع نفسه

 تم عرضها على ،صورتها األولى من خمس وخمسين فقرة
 في الجامعات مجموعة من المحكمين أصحاب االختصاص

 ستوبعد األخذ بمالحظاتهم استقرت االستبانة على  ،األردنية
 ،، غالباًأحياناً، اًًنادر :ارباعي وكان سلم اإلجابة ،وأربعين فقرة

  .دائماً
  

  : هاوثباتاألداة صدق 
المختصين  ألداة، تم عرضها على مجموعة من المحكمينبعد بناء ا

الجامعات  درسون فييفي مجال اإلدارة التربوية من أساتذة 
موضوع  للتحقق من صدق المحتوى وانتماء الفقرات إلى األردنية

الدراسة، وللتأكد من ثبات األداة تم إجراء عملية التحقق من الثبات 
حيث تم تطبيق  وإعادة االختبار،باستخدام معامل بيرسون، االختبار 

الثانوية من خارج  معلماً من معلمي المدارس) 20(االستبانة على 
وبلغ  ،أيام) 10(أفراد عينة الدراسة بواقع مرتين وبفاصل زمني 

، كما تم استخراج معامل االتساق )0.85(معامل ارتباط بيرسون 

 و مؤشر عاٍلوه )0.92(لألداة كاملة وبلغ  "كروبناخ ألفا"الداخلي 
  .ويدل على درجة ثبات مقبولة ألداة الدراسة

  

  : المعالجة اإلحصائية
المتوسطات لإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت الباحثة باستخراج 

 ،والذي تم حسابه من خالل مجموع إجابات أفراد العينة ،الحسابية
 عن التدريج الرباعي مقسوماً على عدد أفراد العينة، وتم حساب

 افات المعيارية والتي تعبر عن تشتت إجابات أفراد عينةاالنحر
) t(الدراسة على التدريج الرباعي للفقرات، كما تم تطبيق اختبار

 ياإلبداعي في إدارة الصف لدى معلملفقرات مستوى السلوك 
مدارس الملك عبداهللا الثاني للتَّميز في المملكة األردنية الهاشمية، 

معرفة قوة المتوسط الحسابي للفقرات ل ؛والمجموع الكلي لهما
 Way -3(كما تم تطبيق تحليل التباين الثالثي  .والمجال ككل

ANOVA ( للكشف عن الفروق في مستويات السلوك اإلبداعي في
معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني للتَّميز تبعا  إدارة الصف لدى

  .)والجنس ،الخبرةو ،المؤهل العلمي(لمتغيرات 
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  :ومناقشتها ج الدراسةنتائ
من خالل اإلجابة على  تهاومناقشنتائج الدراسة  فيما يلي عرض

  :أسئلة الدراسة التالية
ما هو مستوى السلوك اإلبداعي في إدارة الصف : السؤال األول

في المملكة األردنية  للتَّميزلدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني 
  الهاشمية؟

ل تم حساب المتوسطات الحسابية هذا السؤا عن لإلجابة
 لفقرات مستوى السلوك) t(تطبيق اختبارو، االنحرافات المعياريةو

اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني 
جدول  ،والمجموع الكلي لهما ،في المملكة األردنية الهاشمية للتَّميز

  .يبين ذلك) 2(

حسب المتوسط  مرتبة ترتيبا تنازلياًلفقرات مستوى السلوك اإلبداعي في إدارة الصف ) t(سابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار المتوسطات الح :)2( جدول
  )159= ن ( والمجموع الكلي لهما ،الحسابي

    

  الداللة tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة
  0.00  15.46  0.78  3.45  .وتون في قدراتهم اإلبداعيةأعي أن الطلبة متفا  45  1
  0.00  13.58  0.83  3.39  .أعمل مع اآلخرين عن طيب نفس من أجل تحقيق هدف مشترك  2  2
  0.00  14.03  0.79  3.38  .أواصل العمل حتى إنجازه  29  3
  0.00  14.09  0.78  3.38  .أكافئ إنجاز الطالب المبدع والمتميز  44  4
  0.00  12.87  0.82  3.33  .ت هي اللحظات التي أسعد فيها اآلخرينأجمل اللحظا  8  5
  0.00  12.48  0.83  3.32  .أعتبر أن عالقتي الطيبة مع اآلخرين هي أعز ما أملك  20  6
  0.00  11.75  0.85  3.30  .ال يمكن أن أصبر على الفوضى بل أرتب وأنظم كل األمور واألشياء الخاصة والعامة  11  7
  0.00  12.42  0.76  3.25  .طوفا ولطيفا وآنس باآلخرين وأساعدهم متى احتاجواأعتبر نفسي ع  32  8
  0.00  11.10  0.80  3.21  .العالقات مع اآلخرين والمحافظة عليها والتواصل معها ةلدي القدرة على تنمي  12  9

  0.00  11.14  0.79  3.20  .مستعد للخدمة وتقديم نفسي لآلخرين متى احتاجوا إلى ذلك  22  10
  0.00  10.20  0.83  3.17  .ةبطريقه منظمة ومرتب يأحافظ على أغراضي وممتلكات  16  11
  0.00  11.43  0.73  3.16  .أتحمس لألهداف وأكرس لها وقتي وجهدي كله  9  12
  0.00  9.03  0.92  3.16  .أشعر بارتياح أثناء أدائي ألعمال التصنيف والترتيب والتنظيم  36  13
  0.00  9.63  0.80  3.11  .ادالالتهأدرك األرقام وأتصورها وأعي   3  14
  0.00  9.44  0.82  3.11  .حذر وحريص وأهتم بالعواقب كثيرا  7  15
  0.00  9.60  0.79  3.10  .وأتمتع بالدقة في عملي ةبخطو ةأنفذ األمور دائما خطو  19  16
  0.00  8.34  0.90  3.09  .أكره الروتين وأحب التغيير الدائم  15  17
  0.00  10.07  0.74  3.09  .كارهم للوصول للحقائقأدع الطلبة يتفحصون أف  43  18
  0.00  9.89  0.72  3.06  .لدي القدرة على توقع احتياجات اآلخرين ومراعاتها  5  19
  0.00  9.54  0.74  3.06  .أستطيع أن أحدد سبب المشكلة عند حدوثها وأحللها ثم أجد لها الحل المناسب  10  20
  0.00  9.11  0.76  3.05  .ازي وإخالصيال أعتمد على اآلخرين ويثقون في إنج  24  21
  0.00  8.60  0.74  3.01  .أعتبر نفسي أسير بوضوح إلى هدفي الذي قررته  18  22
  0.00  7.46  0.80  2.97  .أميل للفعل أكثر من ميلي للتأمل والتفكير والتنظير  21  23
  0.00  6.69  0.87  2.96  .لدي القدرة على ضبط نفسي  28  24
  0.00  6.75  0.85  2.96  .همم اآلخرين أجيد بث الحماس في  30  25
  0.00  6.51  0.86  2.94  .أمتلك معرفه مميزة بالمواضيع العلمية والتقنية  31  26
  0.00  6.34  0.87  2.94  .كثيرا ما تراودني األفكار الجديدة  35  27
  0.00  6.11  0.92  2.94  .أستخدم برامج تعليمية لتعليم اإلبداع والتحريض على ممارسته  46  28
  0.00  6.45  0.84  2.93  .لي القدرة على حساب األرقام وتطويعها لما أرغب  4  29
  0.00  4.99  0.80  2.82  .أدرك الكثير من األشياء بالحدس والبديهة دون التفكير العميق فيها  6  30
  0.00  3.95  0.95  2.80  .المال عندي لإلنفاق ويصعب علي جمعه  13  31
  0.00  4.54  0.81  2.79  .اً عن العاطفة والمشاعرأجد نفسي أفكر وأستنتج بعيد  23  32
  0.00  4.59  0.80  2.79  .لدي قدرة عالية على تعليل األحداث واستنتاج آثارها المنطقية  27  33
34  34  0.03  2.16  0.97  2.67  .أراقب وجوه اآلخرين ال إراديا عندما يتحدثون إلي  
  0.03  2.14  0.95  2.66  .ونظرياتهمأكون حيادياً تجاه أفكار الطلبة وتفسيراتهم   42  35
  0.17  1.39  1.00  2.61  .أحب العمل في أكثر من شيء في وقت واحد  33  36
  0.14  1.49  0.83  2.60  .يفضل اآلخرون أن أتولى زمام القيادة  39  37
  0.07  1.80-  0.99  2.36  .أحب التحدث مع اآلخرين عن مشاعري وقصصي  25  38
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  الداللة tقيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم  الرتبة
  0.04  2.10-  0.89  2.35  .ر من المشاعر اإلنسانيةأعتقد أن العمل أهم بكثي  38  39
  0.02  2.31-  0.94  2.33  .أهتم عادة بالصورة العامة وال أدقق في التفاصيل  37  40
  0.03  2.15-  1.05  2.32  .مجنونة اتستهويني األفكار غير االعتيادية والتي يسميها اآلخرون أفكار  26  41
  0.03  2.26-  1.00  2.32  .عني في مشاكلأتمتع بروح الدعابة وكثيراً ما توق  41  42
  0.00  2.90-  0.92  2.29  .ال أصرف شياً من مالي إال بعد تحليل ودراسة متأنية لمدى أهمية األمر لي  14  43
  0.01  2.78-  1.01  2.28  .أدون التزاماتي االجتماعية في مفكرتي الخاصة وأحرص على القيام بها  40  44
  0.00  5.38-  0.98  2.08  .مندفع وال يمكن توقع أفعالكيقول بعض الناس عني أنت   17  45
  0.00  6.51-  0.85  2.06  .يجعلني حرصي على الدقة وتقصي الحقائق جاف المشاعر في نظر اآلخرين  1  46

  0.00  12.68  0.39  **2.89  مستوى السلوك اإلبداعي في إدارة الصف/ األداة ككل

  .درجات 4المتوسط الحسابي من **  
  

السلوك  أن قيمة المتوسط الحسابي لمستوى) 2( جدولاليظهر من 
اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني 

 )t( وبلغت قيمة) 2.89( في المملكة األردنية الهاشمية بلغ للتَّميز
 وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 12.68(
)α=0.05(، اإلبداعي في إدارة السلوكستويات وهذا يدل على أن م 

 للتَّميزمعلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني  معظم الصف متوفرة لدى
 وتراوحت قيم المتوسطات الحسابية ،في المملكة األردنية الهاشمية

 استبانة مستويات السلوك اإلبداعي في إدارة الصف بين لفقرات
 أعي أن الطلبة" )45(عالها لفقرة رقم وكان أ ،)3.45–2.06(

وهذا يدل على درجة وعي كبيرة  ،"متفاوتون في قدراتهم اإلبداعية
)" 2(فقرة رقم ال ثم جاءت للمعلمين عن قدرات الطلبة االبداعية،

" خرين عن طيب نفس من أجل تحقيق هدف مشتركأعمل مع اآل
 وهذا السلوك يعزز روح التعاون ،)3.39( بمتوسط حسابي

وأشارت دراسة  اإلبداعية، مويزيد من قدراته والدافعية لدى الطلبة
)Mahboobeh.et al،2010 ( متغيرات بأن السلوك اإلبداعي يتأثر

أواصل ) "29(ثم جاءت فقرة رقم ، التحفيز من قبل المعلمين واآلباء
وهذا يزيد من القدرة  ،)3.38( بمتوسط حسابي" العمل حتى إنجازه

 اح وتعزيز الصفاتعلى تحمل المسؤولية واإلصرار على النج
 )1(كان للفقرة رقم  بينما أدنى متوسط حسابي الشخصية المبدعة،

عر في حرصي على الدقة وتقصي الحقائق جاف المشا يجعلنيقد "
وهذا يعود إلى إدراك  ،)2.06(بمتوسط حسابي " اآلخريننظر 

المعلمين في مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز بأن البحث والتقصي 
وال يتصف  ،ويقوي االستجابات الفريدة ،دافعية العامة للطلبةيزيد ال

وأكدت نتائج دراسة ، خص الذي يقوم بذلك بجفاف المشاعرالش
)Cheng، et al، 2010(  وجود عالقة بين أنماط الشخصية لألفراد

مستوى وتعزو الباحثة وجود درجة عالية من  .وأساليب اإلبداع
 إلىللتَّميز الملك عبداهللا الثاني  السلوك اإلبداعي لدى معلمي مدارس

وحسن تأهيلهم واختيارهم للقيام بهذا الواضح لهذا السلوك،  إدراكهم
 وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات .الدور لفئة مبدعة من المتعلمين

العربية الحديثة ركزت على سلوك المديرين في المجال التعليمي 
 )2008 ،بلواني(سة ودرا )2010 وشلدان، العاجز(مثل دراسة 

 أن الثقافة اإلبداعيةإلى  وأشارت األخيرة ،)2008الليثي، (ودراسة 
وثقافة الدور وثقافة المهمة هي الثقافات التنظيمية التي تفسر اإلبداع 

 على مستوى التنظيمكما أن الدراسات التي أجريت  .اإلداري
وزارة في  وعالقته بالسلوك اإلبداعي) المناخ التنظيمي(اإلداري 

من السلوك  دلت على وجود مستوى عاٍل األردنية التربية والتعليم
الكادر اإلداري التنظيمي منذ أكثر من عقد من الزمان، في  اإلبداعي

، وبالتالي هذه النتائج يمكن أن تدعم )2000، القطاونة(مثل دراسة 
ما توصلت إليه مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز من توفير كادر 

يسي مناسب في مجال السلوك اإلبداعي في إدارة الصف تدر
  .لرعاية الموهوبين وتحسين العملية التدريسية

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل : السؤال الثاني
الصف  إدارةالسلوك اإلبداعي في  في مستوى) α=0.05( الداللة

لمملكة األردنية في ا للتَّميزلدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني 
  ؟الخبرة، والجنسوتعزى لمتغيرات المؤهل العلمي،  الهاشمية

تم حساب المتوسطات الحسابية  السؤاللإلجابة عن هذا 
واالنحرافات المعيارية لمستويات السلوك اإلبداعي في إدارة الصف 

 لمتغيراتتبعا  للتَّميزلدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني 
كما تم تطبيق تحليل التباين  ،)الجنسو ،الخبرةو ،ميالمؤهل العل(

للكشف عن الفروق في مستويات ) Way ANOVA -3( الثالثي
السلوك اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك عبداهللا 

  .يراتلمتغتبعا لهذه ا للتَّميزالثاني 
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تبعا للمتغيرات  للتَّميزلمستويات السلوك اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)3(جدول 
  )159=ن( )والجنس ،الخبرةو ،لعلميالمؤهل ا( الشخصية

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير

  المؤهل العلمي
  0.43  2.82  بكالوريوس
  0.24  2.99  دبلوم عالي+ بكالوريوس 

  0.36  2.95  ماجستير فأكثر

  الخبرة
  0.44  2.84  سنوات 5أقل من 

  0.34  2.88  سنوات 10 – 5من 
  0.42  2.95  سنوات 10أكثر من 

  الجنس
  0.41  2.90  ذكر
  0.37  2.89  أنثى

أن قيم المتوسطات الحسابية لمستويات ) 3(جدول اليظهر من 
مي مدارس الملك عبداهللا السلوك اإلبداعي في إدارة الصف لدى معل

 )الخبرة ،الجنس ،المؤهل العلمي(لمتغيرات تبعا  للتَّميزالثاني 

الداللة اإلحصائية لهذه وللكشف عن  ،)2.99–2.82( بينتراوحت 
 ،)Way ANOVA-3( الفروق تم تطبيق تحليل التباين الثالثي

  .يبين ذلك) 4(والجدول 

صف لدى معلمي للكشف عن الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستويات السلوك اإلبداعي في إدارة ال) Way ANOVA-3( ثيتحليل التباين الثالنتائج  :)4(جدول 
  )159=ن() الجنسو ،الخبرةو ،المؤهل العلمي(لمتغيرات مدارس التميز تبعا 

  

  مستوى الداللة Fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  0.21  1.59  0.25  2  0.49  هل العلميالمؤ

  0.67  0.40  0.06  2  0.12  الخبرة
  0.86  0.03  0.005  1  0.005  الجنس
      0.15  153  23.58  الخطأ

        158  24.38  المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 4( جدولاليظهر من 
لمستويات  الحسابيةفي المتوسطات ) α=0.05( مستوى الداللة

اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك عبداهللا  السلوك
المؤهل (لمتغيرات المملكة األردنية الهاشمية تبعا في  للتَّميزالثاني 
وبالتالي ال تختلف مستويات السلوك  ،)الجنسو ،الخبرةو ،العلمي

اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني 
بعا الختالف متغيراتهم الشخصية، وتعزو الباحثة السبب في ت للتَّميز

كفاءة هؤالء المعلمين في ممارسة السلوك اإلبداعي بغض ذلك إلى 
أن أجواء التفاعل بين والنظر عن متغيراتهم الشخصية والوظيفية، 

في ممارسة  ل هذه المدارس تضعف الفروق بينهمالمعلمين داخ
ف، حيث يتوفر لكل مبحث السلوك اإلبداعي داخل غرفة الص

ومرحلة دراسية منسق عام يقوم بعقد اجتماعات دورية للحوار مع 
واالطالع على مجريات  ،المعلمين عن المشكالت التي تعترضهم

كما تعقد جلسات نقاش جانبية عن بعض  .عملية التدريس لديهم
القضايا الخاصة بالطلبة المبدعين ووسائل تفعيل مشاركة جميع 

خل الغرفة الصفية، وهذا بدوره يثري العملية التعليمية الطلبة دا
، كما ويقلل الفروق بين المعلمين في السلوك اإلبداعي إلدارة الصف

أن البيئة التعليمية المناسبة داخل هذه المدارس تعطي فرصة أكبر 

ات، وتعزيز مكاسب التعلم لدى يللمعلمين لممارسة هذه السلوك
  . الطلبة
  :ياتالتوص

  :بما يلي توصي الباحثةالنتائج السابقة  ضوءفي 
إجراء المزيد من الدراسات على مدارس مديريات التربية  .1

والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظات 
 ليةيات إجراء المقارنات للوصول إلى آلغا، وذلك المملكة
، مستوى اإلبداع المطلوب في إدارة الصف لتحديد

بة مدارس الملك عبداهللا الثاني للتميز واالستفادة من تجر
 .في تحسين العملية التدريسية في جميع مدارس المملكة

مستوى السلوك اإلبداعي على معلمي  سمقاييتعميم  .2
 وتدريب المعلمين ،مدارس المملكة األردنية الهاشمية

على استخدامها لعمليات التقييم  والمشرفين والمديرين
 .الذاتيوالتقييم 

 المادية والمعنوية لتعزيز مكانة اإلمكاناتفة توفير كا .3
لرفع مستويات  إمكاناتهوحثّه على بذل كل  ،المعلم

ليعود بنفع أكبر على العملية  ،السلوك اإلبداعي لديه
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 ،، وتفعيل نظام الحوافز والمكافآتالتعليمية التعلمية
 .وتعزيز الموظف المجد بعمله

 ،نية الهاشميةتعميم النتائج على مدارس المملكة األرد .4
الصعوبات التي تواجهها  لِّوحثها على الجد لتجاوز كُ

 .للوصول إلى المخرجات التعليمية المطلوبة
  

  :عـــالمراج
، إدارة الصفوف وتنظيمها، دار 2001محمد خميس،  ،أبو نمرة ]1[

 .عمان ،1ط ،يافا للنشر والتوزيع

فـي  دور قيادات المدرسة االبتدائية " ،2006 ،أبو الوفا، جمال ]2[
تنمية اإلبداع الجماعي لدى العاملين، بها لمواجهـة تحـديات   

 12 -، مجلة مستقبل التربية العربية "دراسة ميدانية  -العولمة
  .157 - 53ص ص .  42العدد  -

، القيم الخاصة لدى المبدعين، دار 1981محي الدين،  ،أحمد ]3[
 . القاهرة ،المعارف

 تنمية في لمدرسيةا اإلدارة دور ،2008 شحادة بلواني، انجود ]4[

 فلسطين شمال في محافظات الحكومية المدارس في اإلبداع

مديريها، رسالة ماجستير، جامعة  نظر وجهة من ومعيقاتها
  . النجاح، فلسطين

، 1ط ،)منظور كلي(، إدارة المنظمات 2003حسين،  ،حريم ]5[
 .األردن ،عمان ،دار ومكتبة الحامد

فائدة واإلبداع، ، اإلبداع في رحلة ال2004حسين، مالك،  ]6[
  .منشورات دار عالء الدين، عمان، األردن

الواقع : ، التعليم العالي في األردن2003حمدان، محمد،  ]7[
  .واآلفاق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، األردن

لمحات عامة في التفكير . 2002 ،الحيزان، عبد اإلله إبراهيم ]8[
  .الرياض ،أضواء المنتدى مطابع. اإلبداعي

، حولية كلية "االبتكار تعريفه وتنميته"، 1982حسين،  ،درينيال ]9[
 .جامعة قطر ،التربية

 طلبة لدى اإلبداع تنمية معوقات ،2005 ،رزق دياب، سهيل ]10[

 للمؤتمر مقدم غزة، بحث قطاع مدارس األساسية في المرحلة
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  )1(الملحق 
  ستبانة اال

  )في المملكة األردنية الهاشمية ميزللتَّمستوى السلوك اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني (
  

   :المعلمة الفاضلة/  المعلم الفاضل
  ،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

في  للتَّميزمستوى السلوك اإلبداعي في إدارة الصف لدى معلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني "بإعداد دراسة بعنوان  ةقوم الباحثت
في المملكة  للتَّميزوتهدف الدراسة إلى التعرف على الخصائص السلوكية لمعلمي مدارس الملك عبداهللا الثاني  ،"ةالمملكة األردنية الهاشمي

  ."وأثرها على إبداعهم في إدارة صفوفهم ،األردنية الهاشمية
المعلومات التي  نأعلما ب ،أيكأمام كل فقرة وتحت درجة التقدير التي تعبر عن ر) x(اإلجابة عن كل فقرة بوضع إشارة  تأمل الباحثةو

  .سيتم جمعها ستستخدم ألغراض البحث العلمي وبسرية تامة
  

   ةالباحث            
  ميسون طالع الزعبي  .د

  
   :المعلومات الشخصية: الجزء األول

  
   .ماجستير فأكثر �   دبلوم عالي+  بكالوريوس �                    بكالوريوس �   : المؤهل العلمي. 1
   
  سنوات 10أكثر من  �             سنوات 10_  5  �              سنوات 5أقل من  �     :الخبرة. 2
  
   أنثى �           ذكر �     :الجنس. 3
  

  الفقرة  الرقم
  األداء

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً

          .قد يجعلني حرصي على الدقة وتقصي الحقائق جاف المشاعر في نظر اآلخرين  1
          .أعمل مع اآلخرين عن طيب نفس من أجل تحقيق هدف مشترك  2
          . اأدرك األرقام وأتصورها وأعي دالالته  3
          .لي القدرة على حساب األرقام وتطويعها لما أرغب  4
          .لدي القدرة على توقع احتياجات اآلخرين ومراعاتها  5
          .التفكير العميق فيها أدرك الكثير من األشياء بالحدس والبديهة دون  6
          .حذر وحريص وأهتم بالعواقب كثيرا  7
          .أجمل اللحظات هي اللحظات التي أسعد فيها اآلخرين  8
          .أتحمس لألهداف وأكرس لها وقتي وجهدي كله  9
          .أستطيع أن أحدد سبب المشكلة عند حدوثها وأحللها ثم أجد لها الحل المناسب  10
          .ن أن أصبر على الفوضى بل أرتب وأنظم كل األمور واألشياء الخاصة والعامةال يمك  11
          .لدي القدرة على تنميه العالقات مع اآلخرين والمحافظة عليها والتواصل معها  12



 ا;n>UU= اWردAB= ا;CmشAU= ا;HMR k>U اj ا;KeD@ ]c :fAUَhe>; ]BCiى ا;K>Dك اEبHاc ]R[ إدارة ا;`_ ;Hى @H@ ]U>Yارس

160 
 

  الفقرة  الرقم
  األداء

 دائماً  غالباً  أحياناً  نادراً

          .جمعه يالمال عندي لإلنفاق ويصعب عل  13
          .أهمية األمر لي ال أصرف شياً من مالي إال بعد تحليل ودراسة متأنية لمدى  14
          .كره الروتين وأحب التغيير الدائمأ  15
          .ةبطريقه منظمة ومرتب يأحافظ على أغراضي وممتلكات  16
          .يقول بعض الناس عني أنت مندفع وال يمكن توقع أفعالك  17
          .أعتبر نفسي أسير بوضوح إلى هدفي الذي قررته  18
          .وأتمتع بالدقة في عملي ةبخطو ةأنفذ األمور دائما خطو  19
          .أعتبر أن عالقتي الطيبة مع اآلخرين هي أعز ما أملك  20
          .أميل للفعل أكثر من ميلي للتأمل والتفكير والتنظير  21
          .احتاجوا إلى ذلك د للخدمة وتقديم نفسي لآلخرين متىمستع  22
          .المشاعرأجد نفسي أفكر وأستنتج بعيداً عن العاطفة و  23
          .ن ويثقون في إنجازي وإخالصيال أعتمد على اآلخري  24
          .أحب التحدث مع اآلخرين عن مشاعري وقصصي  25
          .مجنونة اتستهويني األفكار غير االعتيادية والتي يسميها اآلخرون أفكار  26
          .ثارها المنطقيةآلدي قدرة عالية على تعليل األحداث واستنتاج   27
          . لدي القدرة على ضبط نفسي  28
          .أواصل العمل حتى إنجازه  29
          .أجيد بث الحماس في همم اآلخرين  30
          .أمتلك معرفه مميزة بالمواضيع العلمية والتقنية  31
          .احتاجوا لطيفا وآنس باآلخرين وأساعدهم متىأعتبر نفسي عطوفا و  32
          .ء في وقت واحدأحب العمل في أكثر من شي  33
34  أراقب وجوه اآلخرين ال إراديا عندما يتحدثون إلي.          
          .كثيرا ما تراودني األفكار الجديدة  35
          .أشعر بارتياح أثناء أدائي ألعمال التصنيف والترتيب والتنظيم  36
          .أهتم عادة بالصورة العامة وال أدقق في التفاصيل  37
          .اإلنسانيةعمل أهم بكثير من المشاعر أعتقد أن ال  38
          .يفضل اآلخرون أن أتولى زمام القيادة  39
          .أدون التزاماتي االجتماعية في مفكرتي الخاصة وأحرص على القيام بها  40
          .أتمتع بروح الدعابة وكثيراً ما توقعني في مشاكل  41
          .م ونظرياتهمأفكار الطلبة وتفسيراته تجاه حيادياًأكون   42
          .أدع الطلبة يتفحصون أفكارهم للوصول للحقائق  43
44  يزأكافئ إنجاز الطالب المبدع والمتم.          
          .أعي أن الطلبة متفاوتون في قدراتهم اإلبداعية  45
          .أستخدم برامج تعليمية لتعليم اإلبداع والتحريض على ممارسته  46
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Abstract: This study addresses the problem of managing the Takaful funds in the Islamic banks, 
through the study of takaful fund in Jordan Islamic Bank, where it  raises important questions 
concerning the management of this fund in terms of; the method of subscription, the compensation of 
participants, and the investment of the amounts accumulated in the Fund. The researcher concluds that 
the establishment of such funds has contributed to the increased stability of the transactions, and 
terminated a lot of social problems. The researcher also concluded that the Islamic banks manage 
these funds themselves, and do not participate beneficiaries of these funds in their management. The 
funds accumulated in these funds are treated as current accounts.  These funds are invested by turning 
them to an investment accounts by a decision by  the Committee Management. The researcher 
recommends  at the end of the study, that the participants should be represented in 
the fund managed, by election, or through appointing  a legal observer by the competent official 
authorities. The researcher also recommends that these funds should be subject to more control and 
auditing, specially the aspects of legitimacy,  contribution, investment, and compensation. A need 
for more research in this area, is also recommended  particularly those in the fields if the 
legitimate aspects of the management of these funds. 
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 إدارة صندوق التكافل في المصارف اإلسالمية

 ك اإلسالمي األردنيدراسة حالة البن
  

حسين محمد حسين سمحان. د  
 

االردن/ جامعة الزرقاء ،قسم العلوم المالية والمصرفية  

  

عالج الباحث في هذه الدراسة مشكلة إدارة صناديق التكافل في المصارف اإلسالمية من خالل دراسة صندوق التكافل  :الملخص
من حيث أسلوب االشتراك وتعـويض   ؛ مهمة تتعلق بإدارة هذا الصندوقفي البنك اإلسالمي األردني ، حيث تم طرح تساؤالت 

وقد توصل الباحث إلى أن إنشاء مثل هذه الصناديق ساهم في زيادة . المشتركين واستثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق وزكاتها 
الصناديق تتم من قبل البنوك إدارة هذه  ما توصل الباحث إلى أناستقرار المعامالت وقضى على كثير من المشاكل االجتماعية ، ك

اإلسالمية نفسها وال يشارك المستفيدون من هذه الصناديق في إدارتها بل تعامل األموال المتجمعة في هـذه الصـناديق معاملـة    
دفع على الحساب الجاري وال يتم إخراج أي زكاة عن هذه األرصدة بسبب عدم وجود مالك لهذه الصناديق الن أموال المشتركين ت

سبيل التبرع ، ويتم استثمار هذه األموال من خالل تحويلها إلى حساب استثماري  بقرار من لجنة اإلدارة المكونة من موظفين في 
البنك اإلسالمي نفسه عند اتخاذ قرار باستثمار هذه المبالغ على ضمان الصندوق مقابل حصول الصندوق على نسبة مـن الـربح   

حث في نهاية الدراسة بضرورة تمثيل المشتركين في الصندوق بإدارته من خالل االنتخاب أو من خـالل  وقد أوصى البا المتحقق
كما أوصى بضرورة إخضاع هذه الصناديق واللجـان المشـرفة علـى     تعيين مراقب شرعي من قبل الجهات الرسمية المختصة

لمتعلقة بأسلوب االشتراك واالستثمار والتعويض  إضافة إلى إدارتها إلى المزيد من الرقابة والتدقيق خاصة من النواحي الشرعية ا
 .التوصية بضرورة إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال خاصة تلك المتعلقة بالنواحي الشرعية إلدارة هذه الصناديق

   .صندوق التكافل، المصارف االسالمية، إدارة :الكلمات المفتاحية
  

  24/10/2012وتاريخ قبول البحث                   16/2/2012تاريخ استالم البحث

  : ةـالمقدم
  ،دارة مخاطر االئتمانإساليب متعددة في أتتبع المصارف االسالمية 

ساليب إنشاء صندوق تكافل يضـم مـديني البنـك    ألومن أهم هذه ا
بحيث يساهم كل منهم في هذا الصندوق بنسبة من دينـه   ،سالميإلا

دينه المتبقي عنـد حـدوث الخطـر     على ان يتم سداد كامل رصيد
  ..عجزه الجسدي عن التسـديد و من ضده ؛ مثل وفاة المدين أالمؤ

سـلوب فـي بدايـة    هـذا األ  ردنيإلسالمي األوقد اتبع البنك ا لخإ
ـ  التسعينات ر مـن االنتقـادات   وما زال حتى يومنا هذا رغم الكثي

الناحية  لة منإال أن أحدا لم يبحث هذه المسأ سلوبالموجهة لهذا األ
،   مين الشرعية  بأسلوب علمـي مفاهيم التأ اإلدارية العملية في ظل

لة التي باتت تشكل لذا جاء هذا البحث إللقاء الضوء على هذه المسأ
يلقي البحـث   . سالميةبه من أعمال المصارف اإلال يستهان اً جزء

سالمية مـن  النوع من الصناديق في المصارف اإلالضوء على هذا 

من حيث  ؛ ردنيسة هذا الصندوق في البنك اإلسالمي األل دراخال
،  ته وتطوره وحجمه الحالي وحجم التعويضـات التـي قـدمها   أنش

و أدارة ؛ من حيـث انفـراده بـاإل   دارة هذا الصندوقوأسلوبه في إ
ي البحث الضـوء علـى   كما يلق .مشاركته لممثلين عن المشتركين

إضـافة   ، الصندوقل مواحقوق البنك اإلسالمي ومديني البنك في أ
نـك  موال صندوق التكافل فـي الب ار أإلى إلقاء الضوء على  استثم

 .والمحاسبة عن عمليات الصندوق

   :اإلطار العام للبحث

  :أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذا البحث من خالل تعرضه لمسائل مهمة متعلقة بمبالغ 
دوق هائلة متجمعة لدى المصارف اإلسالمية تحت بند ما يسمى بصن

لة انسجام تكوين ،  مثل مسأالتأمين التبادلي في المصارف اإلسالمية
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، والجهة الصندوق مع أحكام الشريعة اإلسالمية من الناحية العملية
ومـن   ،دارة الصندوق واستثمار أموال هذا الصـندوق التي تتولى إ

يستحق عوائد االستثمار، وما هي أهم أحكام زكاة أموال هـذا   الذي
     الصندوق؟

  :هدف الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقـع صـندوق التكافـل  فـي     
اإلسالمية  ةومدى انسجامه مع أحكام الشريع ، المصارف اإلسالمية

، كمـا تهـدف هـذه    أن تلتزم بها المصارف اإلسالمية التي يجب
الدراسة إلى تحديد أهم المسائل المتعلقة بـإدارة الصـندوق مـن    

    .وقالشرعية وبيان واقع زكاة هذا الصندالناحيتين العملية و

  :مشكلة الدراسة وتساؤالتها

  :يمكن حصر مشكلة هذه الدراسة في اإلجابة على التساؤالت التالية 

من الذي يتولى إدارة صندوق التامين التبادلي في البنوك  .1
 وكيف يتم اختيار هذا المدير؟؟ اإلسالمية

لمتعلقة بإدارة ما هي أهم الجوانب اإلدارية والشرعية ا .2
 موال هذا الصندوق؟أ

ما هي أهم الجوانب اإلدارية والشرعية المتعلقة بزكاة  .3
  أموال الصندوق؟

ومن الناحية العملية ؟ يتم استثمار أموال الصندوق من هل .4
يتحمل مسؤولية االستثمار في حال جواز االستثمار ؟ 

 وكيف يتم استثمار هذه األموال؟

مين ية المتعلقة بصندوق التأب المحاسبما هي أهم الجوان .5
 التبادلي؟

  

  :ةمنهج الدراس 

من  ، سيتبع الباحث األسلوب االستقرائي للتوصل إلى نتائج الدراسة
، المحاسبية في هذا المجالاإلدارية وخالل استقراء اآلراء الفقهية و

سالمي ة أموال هذا الصندوق في البنك اإلطالع على واقع إدارواال
 .ى نتائج البحث ردني للتوصل إلاأل

 

ال توجد دراسات سابقة عـن  في الحقيقة : لسابقةالدراسات ا
إال أن  ،ردنيفي البنك اإلسالمي األ  يالتبادل مين صندوق التأ

                                         بها باحثون  قام هناك دراسات

                                                           
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                                                              

 التكافل أو مين على الديون أو بصناديقبشكل عام بالتأ تتعلق  
  :، ومن هذه الدراسات بمحاسبة صناديق التكافل

  : اغي بعنوان ة الدكتور علي محيي الدين القرة ددراس .1

حيـث  دراسة فقهية اقتصـادية،   –مين على الديون التأ
اب الشرعية لثبـوت  الباحث أنواع الديون واألسب فصل

ون مين علـى الـدي  ، كما بين حكم التـأ الدين في الذمة
  .مين على الدينوالطرف الذي يتحمل تكاليف التأ

لـى  التـامين ع : دراسة الدكتور محمد الزحيلي بعنوان  .2
 –مشـروعيته   –، تعريفـه  الديون في الفقه اإلسـالمي 

لتي تعرض ا ضايا نفسهاللق ، وقد تعرض الباحثأحكامه
ـ  لها الدكتور علي القرة د ف إال أن اغي بأسـلوب مختل

 . نفسها النتائجالباحثين توصال إلى 

 ، مينحقيقة التـأ : موسى القضاة بعنوان  دراسة الدكتور .3
يته مين التعـاوني وشـرع  تعرض فيها إلى مفاهيم التـأ 

، كما تعـرض الباحـث   مين التجاريواختالفه عن التأ
مين التكـافلي   تأيمكن أن يقام على أساسها الللصيغ التي 

مين اإلسـالمي فـي   تتبعها شركات التأواألساليب التي 
 .التعامل مع الفائض التأميني

االلتزام بالتبرع : دراسة الدكتور عجيل النشمي بعنوان  .4
 ،مين التعـاوني تحمل الخسارة في التـأ وتوزيع الربح و

 التـامين  حيث بين الباحث طبيعة العالقة بين أطـراف 
مين اإلسالمية ، وفصل التعاوني فيما يتعلق بشركات التأ

مكونات حسابات المشـتركين والمسـاهمين ووضـح    
التكييف الشرعي لمبدأ استحقاق الربح وتحمل الخسـارة  

 .وتكييف عقد التامين على أساس االلتزام بالتبرع

 :ما يميز هذه الدراسة      

وعها التي تبحـث فـي   ن هذه الدراسة هي األولى من نقلت إ
، وإن الدراسـات  إدارة صندوق التكافل في البنك اإلسـالمي 

عن التامين على الديون في البنوك اإلسـالمية  السابقة تنازلت 
، وقد اختـرت الدراسـات   مين التكافلي بشكل عامأو عن التأ
لذا تتميز هذه . بدراستي  ولو من بعيد ي لها عالقة السابقة الت

 :ات السابقة بما يلي سة عن الدراسالدرا

ليـه  حسب ما استطعت الرجوع إ –أنها الدراسة األولى -1
التي تنـاقش مسـألة     –وحسب خبرتي في هذا المجال 

بينمـا ، مين التكافلي داخل البنوك اإلسالميةصندوق التأ
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ناقشت الدراسات السابقة التامين التكافلي الذي تقدمه في 
  .اإلسالمية مين لعادة جهات خارجية مثل شركات التأا

حسب ما استطعت الرجوع إليـه   –أنها الدراسة األولى  -2
لة التي تنـاقش مسـأ   –وحسب خبرتي في هذا المجال 

ق التكافل داخل البنوك اإلسالمية، والتـي  اإلدارة لصندو
تـم توضـيحها فـي تسـاؤالت     تتعرض لمسائل مهمة 

  .الدراسة
  

  مين التعاونيماهية التأ:  المبحث األول    

  : وم التامين التعاونيمفه - 1

التأمين في اللغة العربية مشتق من األمن وهو طمأنينة النفس 
مثل تأمين الحربي ، منها إعطاء األمان :وله معان، وزوال الخوف

إذا نزل في بالد المسلمين، ومنها التأمين على الدعاء وهو قول 
  .1استجبآمين أي 

التعاون بين مجموعة  هو )التكافلي أو التبادلي(مين اإلسالمي والتأ
 م رابطة ما في تحمل آثار األخطارالناجمةالذين تجمعهمن األفراد 

وذلك من خالل التبرع بمبالغ معينة  ،عن الحوادث غير المرغوبة
عن طريق  ،حدهمعينة لتعويض الضرر الذي يقع على أبشروط م

 .،2"توزيع ذلك التعويض بينهم بما يخفف من آثاره وعبئه على الفرد
بقصد التعاون وليس (اشتراك مجموعة من الناس بمبالغ  أنه أي

خصص لتعويض من يصيبهم الضرر التبرع تسبيل على ) الربح
، وإذا عجزت األقساط عن التعويض دفع األعضاء أقساطاً منهم

 ،دةا>Eی4 اI^9داد، وإن زادت فلألعضاء حق العجزإضافية لتغطية 
التبادلي ألن األعضاء  مينبالتأ أيضامين أويسمى هذا النوع من الت

مين كما يعرف التأالمشتركين مؤمنون ومؤمن لهم في آن واحد 
هيئة " تعاون مجموعة من األشخاص يسمون " التعاوني أيضا بأنه 

على سبيل التبرع ، ار معينةيتعرضون لخطر أو أخط" المشتركين 
 ،حدهم أو بعضهملتي قد يتعرض لها أعلى تالفي األخطار ا

عن الضرر الناتج من وقوع هذه األخطار، وذلك من  بتعويضه
االشتراك  خالل التزام كل شخص منهم بدفع مبلغ معين  يحدده عقد 

 إدارة عمليات ) شركات التامين اإلسالمي ( وتتولى جهة معينة
رباح االستثمار أ التامين واستثمار أمواله مقابل حصة معلومة من 

                                                 
1
  1/28المعجم الوسيط ، مادة امن ، 

2
علي القرة داغي ، التامين على الديون ، دراسة فقهية اقتصادية ، مؤتمر وثاق األول  

  3ـ، ص 2010للتامين التكافلي، الكويت 

محددة باعتبارها وكيال ، أو هما  ، أو مقابل أجرةباعتبارها مضاربا
  .3"معا

 :مين التعاونيأخصائص الت: 1-2

 ن التأمين التعاوني أو التبادلي من خالل التعريف يمكن القول بأ
  :أو التكافلي يتميز بما يلي    

  .ال يهدف إلى تحقيق أرباح  .1
ستخدمة في دفع التعويضات لألعضاء األموال الم .2

)ت من األعضاء أنفسهمعبارة عن تبرعا) ن لهمالمؤم .  
 ). التي تم التبرع بها(يجوز استثمار األموال المتجمعة   .3
يتبرع األعضاء أيضا بعوائد استثمار هذه األموال   .4

  .4أيضا
  .يهدف إلى تغطية مخاطر معينة يتعرض لها األعضاء  .5
متبرعون الوهم ( األعضاء: يتكون من طرفين فقط هما  .6

  . التامينومدير ) أو المؤمنون والمؤمن لهم
    مين أجرة محددة في بعض األحيان يتقاضى مدير التأ .7

 ) مضارب(أخرىأو يتقاضى ربحا في أحيان) روكيل بأج(
  .وذلك حسب طبيعة العقد بين المدير واألعضاء 

، ألنه من )بالنسبة لألعضاء(يجوز فيها الجهالة والغرر .8
 وال يؤثر فيه، عقود التبرعات وليس من المعاوضات

 . رر،غوجود ال
للقاعدة  الغررالكثير، على خالف عقود المعاوضات .9

يغتفر في  يغتفر في التبرعات ما ال( :الفقهية الكلية
سنة وقد أصدر المجمع الفقهي اإلسالمي  .5)المعاوضات

 جواز هذا النوع من التأمين  يقومقرارا ب هـ 1391
المعاوضة تعاون على البر والتقوى وليس علىعلى مبدأ ال

كما أنه يحيي  .فال يدخله ربا أو قمار أو غرر والربح،
 . ويشجعه التعاون على البر بين أفراد المجتمع المسلم

ماهية صـناديق التكافـل فـي المصـارف     : المبحث الثاني

  .                                                        اإلسالمية
:9&&&&&&&&78وق ا/1,34&&&&&&&&2 1&&&&&&&&0 ا/.-&&&&&&&&,رف ا)'&&&&&&&&%$#"     2-1

                                                 
التامين على حوادث السيارات في الشريعة اإلسالمية ، حسين حامد حسـن ، بنـك    3

إلى  12،حلقة عمل حول عقود التامين اإلسالمي من  التنمية اإلسالمي، جدة ، معهد البحوث
  2، ص 1/2002/  14

  

4
ــالمي ،     ــاوني اإلس ــامين التع ــد ، الت ــن حمي ــداهللا ب ــن عب ــالح ب ــيخ ص الش

http://www.badlah.com  

روق ، مقـال  هل هناك ف: أحمد الحجي الكردي ، التامين اإلسالمي والتامين التقليدي  5
  http://www.badlah.comمنشور في  
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المصرف  يشترك فيه مدينود أنواع التأمين التعاوني هو أح
بحيث يدفع المشترك نسبة معينة من دينه  )يتعاونون(اإلسالمي

للصندوق على سبيل التبرع على أن يتم تسديد دين من يتوفى منهم 
 ،الجنون: مثل( ض لخطر معين يعجز معه عن التسديدأو من تعر

خر خالل مدة وصعوبة الحصول على دخل آ، انقطاع الدخلو
الشلل أو المرض الذي يصعب معه العمل والحصول على وطويلة 

ويعتبر المشترك متبرعاً للصندوق بالمبلغ  .للبنك اإلسالمي )دخل
باسترداد أي مبلغ دفعه  وال يجوز له المطالبة، الذي دفعه
ويتم التبرع في وجوه الخير برصيد هذا الصندوق في .للصندوق

  .حال تصفية البنك

  : أهداف صندوق التكافل في المصارف اإلسالمية  :2-2

فـي المصـرف   ) التـأمين التبـادلي  (يهدف صندوق التكافل

  : اإلسالمي إلى

  .تخفيض مخاطر تعثر الديون في المصارف اإلسالمية -
بث روح التعاون بين أفراد المجتمع المسلم خاصة في الجوانـب   -

  .االقتصادية
ك اإلسالمي تتمثل في توفير الراحة توفير ميزة للمتعاملين مع البن -

ان تسـديد  ضم والقضاء على القلق المتمثل في هم، النفسية للمدين
  ).ناإلبراء من الدي(الدين في حالة الوفاة 

 ،القضاء على المشاكل االجتماعية التي تنشأ بين الورثة والكفالء -
  .في حالة وفاة المدين وعدم التزام ورثته بتسديد دينه

  .6ألنه من الضروريات الخمس؛ على المال وتنميته الحفاظ -

ر االئتمـان فـي   دور صندوق التكافل في إدارة مخاط :2-3

  :المصارف اإلسالمية

تتبع مؤسسات التمويل المختلفة في العالم أساليب متعددة لتخفـيض  
ومـن  . والتي يعتبر تعثر الدين أحد أهم مكوناتها ،مخاطر االئتمان

مين علـى  ال ما يعـرف بالتـأ  بع في هذا المجأهم األساليب التي تت
تقوم المؤسسات التمويلية فـي االقتصـاد الوضـعي    حيث  ،الديون

بالتخلص من مخاطر عدم قدرة عمالئها على تسديد ديـونهم فـي   
أو جـزء منهـا إلـى    المستقبل من خالل نقل جميع هذه المخاطر 

وقـد  .ةمين التجارية مقابل مبالغ أو أقساط سنوية معلومشركات التأ
مين التجاري على الديون الفقهاء المعاصرون على تحريم التأأجمع 

مين ي المعاوضات الذي يتضمنه عقـد التـأ  بسبب الغرر المؤثر ف
، إضافة إلى أن الفقهاء اعتبروه نوعا من أنـواع القمـار   ،التجاري

لـديون  مين علـى ا ، كما أن التأن فيه أكال ألموال الناس بالباطلوأ
مين كفيـل مقابـل أجـرة    ة التأشرك(كفالة بأجر بشكل خاص يعتبر

                                                 
6
  12علي القرة داغي ، مرجع سابق ص 

عانـت  . 7ال تجـوز شـرعا  جرومعروف أن الكفالة بـأ  ،)محددة
المصارف اإلسالمية كغيرها من مؤسسات التمويل واالستثمار من 
المشاكل الناجمة عن تأخر مدينيها عن تسديد المستحق عليهم نتيجة 

لتـام أو  ي اظروف خارجة عن إرادتهم كالوفاة أو العجز الجسـد 
، بل إن هذه المشكلة هي أكثـر عمقـا فـي    العجز التام عن العمل

المصارف اإلسالمية ألنها تؤدي إلى تعطيل هذه المتأخرات تمامـا  
بينما تسـتطيع  ، رغم وجود كلفة لهذه األموال على البنك اإلسالمي

لتعويض هـذا  ) ربا(األخرى استيفاء فوائد تأخيرمؤسسات التمويل 
ن من األهمية بمكان البحث عن بديل إسالمي يمكّن لذا كا ،التعطيل

مين ، وقد كانت فكـرة التـأ  شكلةالبنوك اإلسالمية من حل هذه الم
التكافلي هي أفضل أسلوب يمكن أن تتبنـاه المصـارف   التبادلي أو

حيـث  ،اإلسالمية لحل هذه المشكلة دون مخالفة شرع اهللا عز وجل
ستهان به مـن هـذه   استطاعت المصارف اإلسالمية نقل جزء ال ي

مي مما حقق مزايا كثيرة للبنك اإلسال ،المخاطر إلى صندوق التكافل
د أجاز الفقهاء هذا النـوع مـن   وقوالمتعاملين معه على حد سواء، 

مين على الديون على أنه نوع من أنواع التأمين التعاوني الـذي  التأ
 -مي سالمين اإلن شركة التأ، وإيغتفر فيه الغرر ألنه من التبرعات

جر بينما يكون المشتركون هي وكيل بأ -أو أي جهة تدير الصندوق
يالحظ أن الفتاوى التـي  لهم و.نوالمؤممنون هم المًؤندوق في الص

مين التعاوني على ديون المصارف اإلسالمية من خـالل  أباحت التأ
البنوك اإلسـالمية  مين تعاوني قد اقترحت تعاون ق تأإنشاء صندو
مـل  ممـا يعنـي تح  ، ن ضد مخاطر عدم السـداد ميفيما بينها للتأ

، ولكن الحـال فـي صـندوق    8مينالمصارف اإلسالمية لتكلفة التأ
، حيث يشترك المدينون في البنك اإلسـالمي  يختلفالتأمين التبادلي 

لضمان تسديد دينهم في حالة وفاتهم أو في حالة العجز الكلي عـن  
وهذا يعني فالس،التسديد ألي سبب مشروع كاإلالعمل أو العجز عن 

مين علـى  والتأ. مين على الدينالمدينين هم من يتحمل تكلفة التأ أن
د ألسباب مشروعة لـدى شـركات   الديون ضد مخاطر عدم السدا

عمل وال مية جائز أيضا طالما أن محل التأمين مشروعمين اإلسالالتأ
مين التعـاوني  أما التأ 9والتعاون على البر والتقوى موجود مشروع

مين ضد عن طريق صندوق تعاوني أو شركات تأكافلي سواء أو الت
كالمماطلة أو الهرب أو؛ مخاطر عدم السداد ألسباب غير مشروعة

                                                 
7
،   545مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، العدد الثاني ، الجزء الثاني ، ص: انظر  

 )  .  9/2( 9قرار رقم 
  )16/1التامين ضد مخاطر السداد ( ،  2/9رقم  فتاوى ندوة البركة الثانية ، الفتوى 8
  

. فتاوى التامين ، دلة البركة ،األمانة العامة للهيئة الشرعية، جمع وتنسيق د 9
  193عز الدين خوجة ص. عبد الستار ابو غدة ود
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مين علـى الـديون   ، كما أن التـأ الخيانة أو الغش فال يجوز شرعا
ن ذلك كله يعتبـر تعاونـا علـى اإلثـم     أل المشكوك فيها ال يجوز

 .10والعدوان

فــي المصــارف اإلســالمية إدارة صــندوق التكافــل  2-4

  : واستثمار أمواله

مين اإلسـالمية عـادة إدارة   تتولى جهات خارجية مثل شركات التأ
التكافل من حيث تحصيل االشتراكات ودفع التعويضـات  ؛ صناديق

بين مشروعين إلدارة وقد سبق القول بوجود أسلو. واستثمار األموال
حيث تكون جهة ، رج، األول يتمثل بأسلوب الوكالة بأهذه الصناديق

والثاني  ،اإلدارة هي الوكيل والمشتركون في الصندوق هم الموكلون
بحيث تكون جهة اإلدارة هي المضـارب  ، يتمثل بأسلوب المضاربة

ال يـتم   أن واألصل، كون في الصندوق هم أرباب األموالوالمشتر
يجب استثمارها وتنميتها  المتجمعة في الصندوق بل األموالتعطيل 
قبـوالً  تحقق عائداً اقتصـادياً م  التياختيار المشروعات  لمن خال

خلقها  التيعن وظيفته بجانب العوائد االجتماعية، وعدم حبس المال 
من أفضل صيغ االستثمار الشرعية المالئمـة السـتثمار   و .اهللا له

  :11هي االجتماعيفائض أموال صناديق التكافل 
أحـد المصـارف    فـي استثماري طويل األجل   حساب .1

  .اإلسالمية
أحـد المصـارف    فـي استثماري قصير األجل  حساب .2

يتسم بالمرونة ألنه قصير األجـل ويمكـن   و،اإلسالمية
 .بدون خسارة كبيرة    عند الضرورة  هتسييل

مشروعات  فيعن طريق المشاركة اإلسالمية  االستثمار  .3
إيجاد فرص عمـل   فيمهنية تساعد أعضاء الصندوق 

ام المشاركة ونظ األرباح،من لتنمية دخولهم نظير نسبة 
 ولكـن ، قليلة قد تكون األرباح اإلسالمية فيه مخاطرألن

 .الصندوقأنه يقدم خدمات ألعضاء من ميزاته 
االستثمار عن طريق المرابحة اإلسالمية عن طريق إقامة  .4

الصـندوق  معارض السلع المعمرة ونحوها ألعضـاء  
  .ءلألعضاوهذا يحقق عائداً حالالً وميزة  ،وغيرهم

  صندوق التكافل في البنك اإلسالمي األردني: المبحث الثالث

                                                 
تعريفـه ، مشـروعيته ،   : محمد الزحيلي ، التامين على الديون في الفقه اإلسالمي  10

علي : وانظر . 2010فبراير  20-19االول للتامين التكافلي ،الكويت ،  أحكامه ،مؤتمر وثاق
  14القرة داغي ، التامين على الديون ، مرجع سابق ، ص

  

الرقـابة  ، فى الفكر االقتصادي اإلسالمي سلسلة أبحاث ودراساتحسين شحاته ، ، 11
  .14، صعلى معامالت صناديق التكافل االجتماعي الشرعية والمالية

  

  مين التبادلي في البنك اإلسـالمي  ماهية صندوق التأ:  3-1

   :األردني

في البنك اإلسالمي األردنـي مـن    يمين التبادليتكون صندوق التأ
اشتراكات العمالء المدينين، حيث يدفع العميل للصندوق نسبة مـن  

تسديد هذا الدين أو ما تبقى منه في حالة وفـاة  مجموع دينه بهدف 
حديـد المالمـح   ويمكن ت. المدين أو عجزه الجسدي التام عن العمل

مين التبادلي في البنك اإلسالمي األردني فـي  الرئيسة لصندوق التأ
  :البنود الرئيسية التالية

 .المشتركون متبرعون .1

 .القسط بنسبة من مجموع الدين  .2

    التي تؤدي  بسبة للمتمولين باألسالياالشتراك إجباري بالن .3
 .للمصرف اإلسالمي  ةإلى التزامهم بمبالغ مستقبلي

 .مين على الدين يتحملها المدينونتكلفة التأ .4

علـق باالحتمـاالت   ما يتمين التجاري فييطبق مبادئ التأ .5
  .)، المرضالعمر(والمخاطر

صندوق التامين التبادلي في البنـك اإلسـالمي   نشأة :  3-2

   :وتطوره األردني

هناك مخاطر يتعرض لها كل من البنك اإلسالمي، وكفالء المـدين  
قدرته علـى   موالمدين على حد سواء، تتمثل في وفاة المدين أو عد

وهـذا  . العمل نتيجة عوامل خارجة على إرادته كالشلل أو الجنون
ن يستطيع تحصيل دينه من هذا الشخص يعني أن البنك اإلسالمي ل

أو  -إن وجـدت –إال باللجوء إلى تسييل الضمانات الموجودة لديه 
وهذا يؤثر سلبياً في كثير من األحوال علـى  . الرجوع على الكفالء

المعامالت والعالقات بين أفراد المجتمع خاصة عنـد ذوي الـدخل   
وقه طالما أن في تحصيل حق فالبنك لن يقبل التساهل. د منهمالمحدو

والكفـالء بـدورهم لـن يقبلـوا إال     . بإمكانه تحصيلها من الكفالء
مما أثار ويثير نزاعاً وخالفا بين . باستعادة حقوقهم من ورثة المدين

ـ  . أفراد المجتمع  ىفي حين أن حفظ أموال الناس والمحافظـة عل
توادهم وتراحمهم وعلى تماسك المجتمع المسلم هو هـدف تحـريم   

لـذلك كانـت    ،معامالت كالربا والغش والنجش وغيرهاكثير من ال
مين خاص بمديني البنك يهدف إلى تسديد دين فكرة إنشاء صندوق تأ

المدين في حاالت معينة كالوفاة أو الشلل أو الجنون مـن األفكـار   
بسبب سـد أحـد أبـواب     ،الخالَّقة في مجال المعامالت المعاصرة

طراف في مختلـف  يع األوحفاظا على حقوق جم ،المفاسد والنزاع
وقد تم إنشاء هذا الصندوق في البنك اإلسالمي  .الظروف واألحوال

م اعتماداً على فتوى مجمع الفقه اإلسالمي فـي  1994األردني عام 
 مين التجاري بكافة أنواعههـ بحرمة التأ1398رته األولى عام دو

 .اريمين التجه البديل الشرعي للتأمين التعاوني واعتباروجواز التأ
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ثم ازداد هذا العدد بشـكل   ،بدأ الصندوق بعدد قليل من المشتركين
 حتـى   ،ن علـيهم تـدريجيا  مطرد خاصة بعد توسيع مظلة المـؤم

ألف دينار أردنـي عـام    50يته أصبحت شاملة لكل من تبلغ مديون

المظلـة العمـالء الـذين تبلـغ      تشمل هذه، بعد أن كانت م2010
فقط عند إنشـاء الصـندوق عـام     آالف دينار أردني 5 ممديونيته

 29هذا وقد ازداد رصيد الصندوق ليتجـاوز اآلن مبلـغ   .م1994
في حين ازداد عـدد المشـتركين فـي هـذا      ،مليون دينار أردني

أرصـدة مـديونيتهم   ومجموع ، ألف مشترك 108الصندوق ليبلغ  
 أن ازدياد عدد المشـركين ورصـيد   ومعروف ،دنيارمليون  450

 دفـع التعويضـات،   قدرة هذا الصندوق علـى الصندوق يزيد من 
اإلسالمي االردني لم  ويالحظ أن صندوق التامين التبادلي في البنك

يواجه أي مشاكل في تسديد ديون العمالء الذين عجزو عن التسديد 
، حيث بلغ إنشائه حتى اآلن نتيجة الوفاة أو العجز الجسدي التام منذ

 522حالة بمبلغ إجمالي  121عدد الحاالت التي تم التعويض عنها 
م  في حين بلغ العدد اإلجمالي للحاالت التي  2010ألف دينار عام 

حالـة وبلغـت    1199تم التعويض عنها منذ إنشـاء الصـندوق   
  .12مليون دينار 3,4التعويضات المدفوعة عنها حوالي 

بـادلي فـي البنـك    مين التق التـأ آلية االشتراك في صندو 3-3 

  :اإلسالمي األردني

مي مين التبادلي فـي البنـك اإلسـال   تم االشتراك في صندوق التأي
  :األردني حسب الخطوات التالية

مين لعميل على االشتراك في صندوق التـأ يتم االتفاق المبدئي مع ا
وفي حالـة  ، لب تمويل المرابحة لآلمر بالشراءالتبادلي عند تقديم ط

عتذار عـن  عدم موافقة العميل على االشتراك في الصندوق يتم اال
أي أن البنك اإلسالمي األردني ال يوافق  .قبول طلب بيع المرابحة

ـ    ر بالشـراء  على بيع المرابحة لآلمر بالشـراء إال إذا قبـل اآلم
ن البنـك  وبهذا يمكن القول إ .مين التبادلياالشتراك في صندوق التأ
التبـرع  ( مين التبادليتراك في صندوق التأيشترط على العميل االش

عند بيعه سلعة بأسلوب المرابحة لآلمر بالشراء أو البيع ) للصندوق
   :اآلجل

 ،في حال موافقة العميل المبدئية يتم دراسة طلب العميـل  .1
وفي حال الموافقة وشراء السلعة وبيعها بعد ذلك للعميل 

ـ   يتم توقيع العميل  ي على عقد البيع وطلب االشتراك ف
 .مين التبادليصندوق التأ

سنويا من دينه % 0.65ى دفع ما نسبته يوافق العميل عل .2
مقابل سداد دينه في حالـة   ،للصندوق على سبيل التبرع

ويـتم احتسـاب    ،وفاته أو في حالة عجزه الجسدي التام
 :اك حسب المعادلة التاليةمبلغ االشتر

a. 0.6 %X  عدد السنواتX  قيمة الدين الناتج عن عملية 

  البيع اآلجل           
                                                 

12
  21، ص 2010تقرير السنوي للبنك اإلسالمي األردني ال 

ن إلى دين العميل فتشغل ذمة العميـل  مييضاف مبلغ التأ .3
االشتراك المطلوبة فـي   بالثمن المؤجل إضافة إلى قيمة

 .مين التبادليصندوق التأ

يتم تقسيط مبلغ االشتراك في الصندوق شهريا مع قسـط   .4
  .المرابحة حسب مدة الدين باألشهر

في حال وفاة العميل يتم التوقف عن خصم أقساط التامين  .5
في  بما فيه االشتراكات( ين المتبقيل الدوتسديد البنك كام

بغـض  ) ين التبادلي التي لم يـتم تسـديدها  صندوق التام
  .النظر عن الفترة المتبقية

مين التبادلي واستثماراته في إدارة صندوق التأ:  3-4

  :اإلسالمي األردني البنك

اإلسالمي ولين في البنك ن ثالثة موظفين مسؤتتولى لجنة مكونة م
التبادلي في البنك مين التأ ة األمور المتعلقة بصندوقي متابعاألردن
  :أهم هذه األمور  ومن

 .اإلشراف على حساب الصندوق في البنك ومتابعته .1

 .متابعة مطالبات التعويض مع الفروع .2

 .مين اإلسالميةإعادة التأمين لدى شركة التأ  .3

  الت المتقدمة للتعويض ورفعها إلىإعداد تقارير عن الحا .4
  .ين اإلسالميةمشركة التأ

دني بتعيين لجنة إدارة تقوم إدارة البنك اإلسالمي األر  .5
 .مين التبادلي لمديني البنكصندوق التأ

إدارة البنك ، ويتحمل  يتم تحديد مكافأة اللجنة من قبل .6
 .مين التبادلي  هذه المكافآتصندوق التأ

المتبرعون ( ال يوجد أي دور لمديني الصندوق .7
ال يوجد . ن لجنة إدارة الصندوقفي تعيي )والمستفيدون

المتبرعون للصندوق ( أي ممثل لمديني البنك
بسبب  في لجنة إدارة الصندوق) ون منهوالمستفيد

البنك في اختيار مدير لصندوق صعوبة مشاركة مديني 
، فقد يتبرعون له ويستفيدون منهي الذي مين التبادلالتأ

 مشاركة أحد أعضاء هيئة الرقابة اقترح متخصصون
الشرعية في البنك في هذا األمر وبحيث يعتبر هذا 

ويرى الباحث . 13العضو ممثال للمشتركين في الصندوق

                                                 
مقابلة أجراها الباحث مع الدكتور احمد العيادي رئيس جامعـة عجلـون الوطنيـة     13

  .وعضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي اإلسالمي الدولي
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إمكانية مشاركة أشخاص من غير موظفي البنك 
اإلسالمي في لجنة اإلدارة، ويفضل أن يكون هؤالء 

مين التبادلي مشتركين في صندوق التأاألشخاص من ال
 .ومن عمالء البنك الدائمين

 يتحمل البنك اإلسالمي األردني أي تكلفة في هذا المجال رغم ال 
صندوق : من هذا الصندوق لألسباب التالية أنه المستفيد األكبر

على ديون البنك اإلسالمي التبادلي يعتبر تأمينا مجانيا  مين التأ

سيولة هائلة للبنك مع مين التبادلي ، كما يوفر صندوق التأاألردني
حال وفاة  قط بل ويستفيد البنك اإلسالمي فيذا فه ليس مرور الزمن

وق بتسديد كامل قيمة الدين قبل انتهاء دينه، حيث يقوم الصندالمدين 
قد حقق ربحا فيكون البنك ، )السلعة إضافة إلى ربح بيع األجل ثمن(

نتيجة أجل لم يستغل وهذا بالضبط ما يحدث في البنك اإلسالمي 
مي أن يرى أن على البنك اإلسال بعض الفقهاءأن غير .األردني

أي استمرار الصندوق بالتسديد عن ( يبقي على األقساط كما هي
أو أن يقوم بالحسم ) فى حسب االتفاق الذي تم مع البنكالمدين المتو
كما يرى بعض الباحثين أن األصل قيام عدد من . 14المناسب لها

فه ألنها البنوك اإلسالمية بإنشاء مثل هذا الصندوق وتحمل تكالي
، إال أنهم لم يقولوا بحرمة 15المستفيد األكبر من هذا الصندوق

تحميل هذه التكاليف للمتعاملين مع البنك في حال موافقتهم على 
  .16تحملها

مين التبادلي في البنك اإلسالمي محاسبة صندوق التأ 5- 3

  :األردني

مين التبادلي ال يظهر في قائمة المركز يالحظ أن رصيد صندوق التأ
مي األردني أو في أي قائمة أخرى، وذلك الن الي للبنك اإلسالالم

بمثابة حساب أستاذ مساعد لألستاذ العام الخاص حساب الصندوق 
حيث  ،بالحسابات الجاري أو حسابات االستثمار المشترك في البنك

تودع المبالغ المحصلة من العمالء في حساب جار ثم يتم تحويلها أو 
لى قرار من لجنة إدارة الصندوق إلى تحويل جزء منها بناء ع

وقيع عقد المرابحة لألمر فعند ت. حساب استثماري عند الحاجة
يكون حساب ذمم المرابحات ) بيع البنك البضاعة للعميل( بالشراء

ض مدينا وكل من حساب بضاعة المرابحة وأرباح مؤجلة القب
ور وهذا يعني أن األصل هو ظه مين التبادلي دائنا،وصندوق التأ

، إال لتزامات في قائمة المركز الماليرصيد الصندوق في جهة اال
بالمبلغ الذي التزم به  رأن ما يحدث في الواقع هو فتح حساب جا

للتعامل النقدي ن هذا الحساب يستخدم وهذا مستغرب أل –العميل
  :وبلغة المحاسبين يتم إجراء القيد التالي  -فقط

  ذمم المرابحات / من حـ 

                                                 
14
علي القرة داغي ، التامين على الديون ، دراسة فقهية اقتصادية، مرجـع سـابق ،    

 . 20ص
تعريفـه ، مشـروعيته ،   : محمد الزحيلي ، التامين على الديون في الفقه اإلسالمي  15

  23أحكامه ، مرجع سابق ،ص
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  . 20ص

 

  رين إلى مذكو 
  الصندوق/حـ
  األرباح مؤجلة القبض/ حـ
  مين التبادليصندوق التأ -الجارية  الحسابات/حـ

مين التبادلي وبالتالي فإن مجموع أرصدة حسابات صندوق التأ
الجارية واالستثمارية ال يمثل النقد المتوفر فعال في الصندوق وإنما 

لمدينين نحو ه التزامات ايمثل النقد المتوفر في الصندوق مضافا إلي
ويرى الباحث ). مين التبادلي التي لم تدفع بعدتأأقساط ال( الصندوق

إضافة إلى ه والتزامات الصندوق ضرورة إعداد قائمة تبين موجودات
مين التبادلي خالل لتأالتغيرات التي تحدث على رصيد صندوق ا

ته وأرصدته النقدية بحيث تضح إيرادات الصندوق ومصروفا ،العام
  . نقديةوغير ال

  مين التبادلي في البنك اإلسالمي األردنيزكاة صندوق التأ

وهذا  ،إن ملكية المال التامة تعتبر من أهم شروط استحقاق تزكيته
فالمال خرج من ، ير مملوك ألحد كما سبق وتبين لناالصندوق غ

لكن ملكيته لم تنتقل ألحد على وجه ) المشتركين(ملكية المتبرعين 
تصرف فيه فقط إلى البنك ت إمكانية البل انتقل ،الخصوص
بتزكية أموال ال يقوم البنك اإلسالمي األردني ؛ لذا اإلسالمي

ية التامة كصندوق التامين التبادلي بسبب عدم تحقق شرط المل
.17للمال

                                                 
17
 مقابلة أجراها الباحث مع الدكتور احمد العيادي رئيس جامعـة عجلـون الوطنيـة    

  .وعضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي اإلسالمي الدولي
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   النتائج والتوصيات

  :من خالل ما سبق يمكن التوصل إلى النتائج التالية  

ادلي في البنك اإلسالمي مين التبساهم إنشاء صندوق التأ .1
، األردني في زيادة استقرار المعامالت بين البنك وعمالئه

حيث ساهم هذا الصندوق أيضا في القضاء على جميع 
 خاصة، تظهر عادة بعد وفاة المدين المشاكل التي كانت

المشاكل  شاكل المتعلقة بالورثة والكفالء أوتلك الم
؛ نتيجة عباء كبيرةتحمل الورثة أل عن االجتماعية الناجمة
  .الستيفاء حقوقه تالضماناتنفيذ البنك لشروط 

ال يشارك أعضاء الصندوق بإدارته أو باختيار إدارتـه   .2
بأي شكل من األشكال ، بل يقوم البنك بتعيين لجنة مـن  
موظفيه إلدارة الصندوق مقبل أجرة محددة ال يعلمها إال 

ه حيـث ال يـتم اإلفصـاح عـن     ك وموظفـو إدارة البن
 . مصروفات  في تقارير البنك اإلسالميلا

يعامل الصندوق معاملة الحساب الجـاري فـي البنـك     .3
، اإلسالمي األردني من حيث االحتفاظ بأمواله وإدارتهـا 

وال عن أموال الصندوق وفي هذه الحالة يكون البنك مسؤ
كمسؤوليته نحو أصحاب الحسـابات الجاريـة وتحـت    

 .الطلب

ا في حساب من خالل إيداعه يتم استثمار أموال الصندوق .4
وال يتم اإلفصاح عن حجم استثماري في البنك فقط، 

المبالغ المستثمرة أو اإليرادات المتحصلة بأي شكل من 
 .األشكال في تقارير البنك السنوية 

يتم ربط منح العميل تمويال بالمرابحة برغبته في  .5
راك يمتنع ن لم يرغب باالشتفإ ،االشتراك في الصندوق

ويعتبر هذا بمثابة اشتراط البنك  ،عن منحه التمويل البنك
المرابحة أن يشترك في صندوق  على العميل في عقد بيع

 .مين التبادليالتأ

البنك اإلسالمي األردني هو المستفيد األكبر من هذا  .6
لعمالء المدينين هم الذين يتحملون إال أن ا ،الصندوق
 .مين على دين البنك في هذه الحالةتكلفة التأ

مما مين التبادلي ذبر قيمة االشتراكات في صندوق التأتعت .7
وفي حالة وفاة العميل أو  ،على العميل بمجرد نشوء الدين

ن البنك يسترد كامل قيمة الدين المتبقية بغض عجزه فإ
 . النظر عن المدة التي استمر خاللها الدين 

  :ن الباحث يوصي بما يلي لذلك فإ
األمور المتعلقة بصندوق جميع ضرورة اإلفصاح عن . 1

، من حيث إدارته؛ البنوك اإلسالمية مين التبادلي فيالتأ
فاته، مصروو أرصدته النقدية،و استثمار أمواله،و
المبالغ التي و، التزاماتهو، موجوداتهوإيرادت استثماره، و

  .ها للبنك نيابة عن المشتركين فيهسدد
 في) المشتركين(ضرورة مشاركة أعضاء الصندوق . 2

د أتعابها ، بل ويفضل اختيار إدارة الصندوق وتحدي
العمالء الدائمين في البنك أو المدينين مشاركة بعض 

وفي حال تعذر ذلك  ،لفترات طويلة في إدارة الصندوق
يجب أن يتم إيجاد عضو مستقل يمثل المشتركين في 

و من هيئة ويمكن أن يتم اختيار هذا العضندوق، الص
البنك المركزي أو جهة التدقيق ابة الشرعية أو قالر

 .الخارجي

يث بح ،العمل على إنشاء صناديق تكافل لهذا الغرض. 3
ميع المشاكل أو لتجنب جتشترك فيها البنوك اإلسالمية 

االنتقادات التي توجه للبنوك المحظورات أو حتى 
مين تبادلي ملت على إنشاء صناديق تأاإلسالمية التي ع

 .لعمالئها 

ء دراسات وبحوث فقهية متعمقة ضرورة إجرا. 4
لدراسة مدى شرعية هذا الصندوق خاصة من النواحي 

 :التالية

مدى جواز تعيين البنك اإلسالمي للجنة إدارة   . أ
 .الصندوق واختيارها دائما من الموظفين لديه

مدى جواز اشتراط البائع في عقد البيع على   . ب
مين في صندوق التأ) رعيتب(بان يشترك  المشتري

 لشرعي في اعتبار قيمة االشتراكا والحكم. يالتبادل
الحكم الشرعي في ) المتبرع( ذمما على العميل) التبرع(

تحديد قيم االشتراك في صندوق التامين التبادلي تبعا 
لقيمة الدين ومما قد يؤثر على حقيقة العقد بأنه عقد تبرع 

  وهو األساس الذي اعتمد في اجازة التأمين
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Abstract: This study reveals the views of workers in the Iraqi National Library and Archives toward 
the impact of 2003 war on it, as well as the preventive measures taken before the war on Iraq to 
protect the great cultural heritage, which was in the library, and to identify weaknesses or reasons 
that led to the terrible loss. The population of the study consisted of (300) employees, 150 (or 50%) 
responded to the questionnaire. Results revealed that the Library and its holdings was exposed to 
deliberate stealing, destruction, through penetration of conservation, protection places, and that the 
damage was between a large and very large, the damage was made to computers, books, the building 
and furniture, despite the availability of a number of preventive measures before the 2003 war, 
including alarm systems, and traditional protection, guarding personnel, and backup holdings outside 
the library.  But from the points of view of respondents, preventive measures were not suitable 
enough to reduce or mitigate the damage specially the electronic alarms, compensations were mostly 
made by government and international organisations supported purchase of equipment.. Furthermore, 
there were no significant differences between the trends among respondents toward the damage of 
the library and collections attributed to dependant variables, such as experiences and gender. The 
study has given some recommendations related to its findings, such as increasing the preventive 
measures, especially in the quality of using an electronic warning devices and the preparation of 
backup copies of the library outside the library building.                                   
  

Keywords: Iraqi National Library and Archives, 2003 war, National Libraries.    
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 من وجهة نظر العاملين فيها والوثائق الوطنية العراقيةدار الكتب على  2003آثار حرب 
  

  لمى فاخر عبد الرزاق. د           كليب جميل فضل. د. أ

  
  االردن / جامعة الزرقاء -كلية العلوم التربوية -قسم علم المكتبات والمعلومات

  
على  2003حرب بآثار بما يتعلق  العراقيةدار الكتب والوثائق الوطنية وجهات نظر العاملين في  تتناول الدراسة :صخالمل
اإلجراءات الوقائية التي اتخذت قبل اإلرث الثقافي الكبير الذي كانت تحتفظ به الدار، وللوقوف على  على ةللمحافظالعراق 

لبالغ عددهم ا دار الكتب والوثائق الوطنية العراقيةالعاملين في  مجتمع الدراسة منتكون  .الحرب لبيان فاعلية هذه اإلجراءات
قد تعرضت  دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية كشفت النتائج أن %). 50( بنسبةموظفاً  150 منهم استجاب ،موظفاً )300(

ومقتنياتها للسرقات والتدمير والحريق المتعمد من خالل اختراق أماكن حفظها وحمايتها، وأن األضرار كانت تتراوح بين كبيرة 
من اإلجراءات الوقائية قبل حرب  ددعرغم توافر  ،واألثاث ،وكبيرة جداً وخاصة بما يتعلق بالحواسيب، والكتب، والمبنى

ولكنها من  ،أجهزة اإلنذار، والحماية التقليدية، وحراسة األفراد، والحفظ االحتياطي للمقتنيات خارج المكتبة توافر :منها ،2003
ر أجهزة يتوف"بـ  وخاصة فيما يتعلق ،تخفيف األضرار أوفي مدى مناسبتها للحد  كافيةلم تكن بدرجة وجهة نظر العاملين 

وتبين  .يض كانت عن طريق الشراء وبدعم عال من الحكومة والمنظمات الدولية، وأن أكثر الطرق التي اتبعت في التعو"اإلنذار
فيما يتعلق بما تعرضت في وجهات نظر العاملين  α = 0.05)(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  كذلك

 .مستوى الخبرةإلى متغير الجنس و له المكتبة من سرقات وتدمير ومدى حجم األضرار التي لحقت بالمكتبة ومقتنياتها تعزى
وإعداد نسخ احتياطية لمقتنيات  لكترونيةإأجهزة إنذار باستخدام  ،وخاصة في نوعيتها ،بزيادة اإلجراءات الوقائية أوصت الدراسة

  . المكتبة خارج مبنى المكتبة
  .المكتبات الوطنية ،2003حرب  ،دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية :الكلمات المفتاحية

  
  13/5/2012تاريخ قبول البحث                  27/9/2011تاريخ استالم البحث

  :المقدمة
 األمم الذيوسجل  ،مرآة الشعوبتعتبر المكتبات الوطنية 

في حفظ  مهمولها دور  ،يعكس التطور العلمي والحضاري
وذلك في جمع وحفظ  ،التراث الثقافي والنتاج الفكري للبلد

وحماية الكتب والوثائق الرسمية  ،تاج الفكري المنشورنال
ولهذا تتمتع  .واألوراق الشخصية من خالل قانون اإليداع

 ،همية في خدمة الحياة الثقافية والفكريةألباالمكتبات الوطنية 
الجهود  لذلك بذلتو ،هاالبلدان المختلفة لتطوير ىسعالتي ت

إن االعتداء على  .على المستوى العالمي واإلقليمي والمحلي
المكتبات لم يقتصر على المكتبات العراقية فحسب، بل هو 

فقد تعرضت  .تبات على مر العصورشأن المعتدين على المك
مكتبات سراييفو للدمار أثناء فترة  -على سبيل المثال–

من العديد تم تدمير و ،مهمةالوثائق المن الكثير فقد و ،الحرب

 .)Cook, 2008( مكتبات، في دول أخرى مثل أفغانستانال
وكذلك ما تعرضت له المكتبات أثناء الحروب في كرواتيا 

 ,Riedlmayer(والبوسنة والهرسك وسراييفو وكوسوفو 
، إال أن ما مرت به دار الكتب والوثائق الوطنية )2007

من عمليات تخريب وسلب  2003العراقية  في أحداث عام 
ا وأفقده ،ال جميع مرافقها الفنية والخدميةنونهب وحرق 

يعود تاريخ إنشاء المكتبة الوطنية  .الكثير من أرشيفها الوطني
أول مكتبة عامة في  عندما تأسست 1920إلى عام  العراقية

 ،تيمناً ببغداد مدينة السالم) مكتبة السالم(بغداد وسميت 
وانتقلت من  ،وتوالت التغييرات عليها والقوانين والتعديالت

، 1977مكان آلخر حتى استقرت في المبنى الحالي عام 
حيث صدر  1961وكانت تعرف بالمكتبة العامة حتى عام 

، وفي عام 1961لسنة ) 51(قانون المكتبة الوطنية رقم 
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ألحقت المكتبة بوزارة الثقافة واإلرشاد، وفي عام  1964
وبموجبه  ،1970لسنة ) 37(شرع قانون اإليداع رقم  1970

دار الكتب (لإليداع القانوني  مركزا الوطنية اعتبرت المكتبة
ديد من المؤتمرات تم عقد العوقد ).2009والوثائق الوطنية 

دار الكتب وحلقات النقاش والندوات التي تتناول واقع حال 
تعد من أوائل المكتبات  كونها ،والوثائق الوطنية العراقية

، ومنذ 1920حيث تأسست عام  ،لعالم العربيالوطنية في ا
تأسيسها دأبت على جمع الكتب والمخطوطات والوثائق 

وبذلك  ،النتاج الفكري العراقيالتاريخية ونفائس الكتب وحفظ 
ومن .ةمهمووي تاريخ العراق في وثائق نادرة أصبحت تح

مع ) Dewan  )2003ديوان  التي أجرتهاخالل المقابلة 
 اتروي فيه ؛مركزية في مدينة البصرة العراقيةأمينة المكتبة ال

قصة حقيقية لما تعرضت له المكتبة التي تعمل بها، 
واإلجراءات الوقائية التي تمت قبل الحرب كتصرف شخصي 

وكيف قامت أمينة  من قبل بعض الموظفين في المكتبة،منها و
قبل أيام قليلة من - من مجموعة المكتبة %  70المكتبة بإخالء 

 ،انإلى بيتها بمساعدة األصدقاء واألهل والجير -حرقها
ما قد يحصل لها خالل فترة كإجراء وقائي خوفاً عليها م

قبل الحرب األخيرة األيام وتضيف المقابلة أنه في .الحرب
 تبة العامة في البصرةعلى العراق كانت تذهب إلى المك

كالمعتاد، وفي المساء تمأل سيارتها بالكتب وتنقلها إلى بيتها، 
مكتبة لحماية وكما فعلت فعل العديد من الموظفين في ال

وأضافت انه في يوم . مجموعة المكتبة من المصادر المختلفة
دخلت القوات البريطانية إلى البصرة وبدأت  6/4/2003

نيران المدفعية والدبابات تقصف المدينة ومن بينها المكتبة، 
وفي صباح اليوم التالي ذهبت أمينة المكتبة إلى عملها ولم 

المكتبة خالية واألبواب ووجدت  ،تجد أياً من الموظفين
النتائج من إلى مجموعة الدراسة  وتوصلت .مكسورة

اإلفادة التي يمكن في ضوء تحليالت الدراسة ووالتوصيات 
لتالفي نقاط الضعف في حماية المجموعات المكتبية أثناء منها 

  .  الحروب
  :مشكلة الدراسة

نظر العاملين  تتمثل مشكلة الدراسة في عدم وضوح وجهات
اإلجراءات الذين شاهدوا األحداث وعايشوها فيما يتعلق ب
، وما 2003الوقائية التي تمت لمحتويات المكتبة  قبل حرب 

تعرضت إليه أثناء الحرب من السرقة والتدمير واإلتالف 
وجهات نظر عدم وضوح المتعمد وغير المتعمد، وكذلك 

كتبة استرجاع المكتبة لمكانتها الطبيعية كم طرقالعاملين في 
استعادة ما يمكن من الوثائق ومصادر طرق وطنية للبلد، و

  . المعلومات األخرى
 : أهمية الدراسة

 نتائجها التي يؤمل أن توضحتأتي أهمية الدراسة من أهمية 
 دار الكتب والوثائق الوطنية العراقيةفي وجهات نظر العاملين 

من تدمير أو حرق أو سلب وفقدان  ؛2003حرب أثناء 
يه وإتالف شبه كامل لها من حيث المبنى وما يحتولمحتوياتها 

وكذلك لكشف آثار  من تجهيزات وأثاث وكتب ووثائق،
التدمير والسلب والنهب على مكتبة تعتبر المكتبة المهمة على 

والتي تمثل واجهة وطنية من واجهات المستوى الوطني 
  .اثية العريقةالعراق التر جمهورية

 : أهداف الدراسة وأسئلتها
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على وجهات نظر العاملين 

مدى ما  حول دار الكتب والوثائق الوطنية العراقيةفي 
من تدمير أو حرق أو  ؛2003أثناء حرب الدار تعرضت له 

اإلجراءات الوقائية التي وكذلك  ،سلب وإتالف لمحتوياتها
الحرب لوقاية هذا اإلرث الثقافي الكبير الذي كانت اتخذت قبل 

تحتفظ به الدار، وللوقوف على نقاط الضعف أو األسباب التي 
آلية العمل على استرجاع ، وأدت إلى هذه الخسارة الفادحة

استعادة طرق المكتبة لمكانتها الطبيعية كمكتبة وطنية للبلد، و
   .األخرىما يمكن من الوثائق ومصادر المعلومات 

ولتحقيق هذه األهداف تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة 
 :اآلتية

دار الكتب والوثائق الوطنية ما األضرار التي لحقت ب .1
وما مدى حجم هذه  ؟2003أثناء حرب   العراقية

 موظفيها األضرارمن وجهة نظر
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ما اإلجراءات الوقائية التي اتخذت لحماية ممتلكات  .2
حرب قبل  دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية

وما مدى مناسبة هذه اإلجراءات من وجهة  ؟2003
  نظر موظفيها؟

 ؟المتضررةطرق تعويض مقتنيات المكتبة هي ما  .3
من وجهة  وما الجهات التي ساهمت في التعويض 

 ؟ نظر موظفيها
  : مصطلحات الدراسة

  :األرشيف الوطني
بموجب القانون رقم  1963تأسس األرشيف الوطني عام 

حفظ الوثائق في بغداد الذي نص على تأسيس مركز ل ،)142(
 ،ارتبط بجامعة بغداد ،)المركز الوطني لحفظ الوثائق(ى يسم

ام ة مستقلة ترتبط بمجلس الوزراء، وفي عهيئ وتولت إدارته
المركز بوزارة الثقافة  تم تعديل القانون وإلحاق 1969

 1973واإلعالم بدالً من مجلس الوزراء، كما تم في عام 
، ويعمل المركز "المركز الوطني للوثائق"تعديل االسم إلى 

وغيرها  على جمع وحفظ الوثائق الرسمية والشخصية
الموجودة في دوائر الدولة والجمعيات والمنظمات والمؤسسات 

والتي تعبر عن القيم والممارسات  ،األشخاصعند الخاصة و
 ،للدولة والمجتمع والحقوق والممتلكات المادية والمعنوية

وتيسير اإلطالع عليها وفقاً لألسس والضوابط التي حددها 
  ).2009 ،دار الكتب والوثائق الوطنية(. القانون

 دار الكتب والوثائق

جرى دمج المكتبة الوطنية مع المركز الوطني  1987في عام 
وذلك استنادا إلى تعليمات ) دار الكتب والوثائق(للوثائق ليكونا 

وبهذا التشريع . 1987لسنة ) 8(وزارة الثقافة واإلعالم رقم 
تشكيالت الوزارة،  ىحددار الكتب والوثائق إأصبحت 

 الوطنية واألرشيفوأصبحت الدار تتكون من المكتبة 
  ).2009دار الكتب والوثائق الوطنية ( .الوطني

  :2003حرب 
أسماء  -2003سنة  العراقالتي وقعت في -2003لحرب 

الغزو  :منها ،كثيرة استعملت لوصف العمليات العسكرية
حرب العراق أو وأو حرب الخليج الثالثة،  ،األمريكي للعراق

وأطلق المناهضون  ،"عملية تحرير العراق"و ،احتالل العراق
أو حرب  ،على هذا الصراع" رب بوشح"تسمية  الحرب هلهذ

من  والتي أدت إلى احتالل العراق عسكرياً ،احتالل العراق
مثل  ؛أخرىمساعدة دول بو ،لمتحدة األمريكيةالواليات اقبل 

حسب  ،بريطانيا واستراليا وبعض الدول المتحالفة مع أمريكا
 1483في قانونها المرقم  العراقلحالة  مجلس األمنتعريف 

 2003 مارس 20وبدأت عملية غزو العراق في . 2003في 
 ،الواليات المتحدة األمريكية ةمن قبل قوات االئتالف بقياد

ريطانية شكلت القوات العسكرية األمريكية والبحيث 
بأكبر  الحربولقد تسببت هذه . من هذا االئتالف %98 نسبة

وتاريخ الجيش  تاريخ العراقخسائر بشرية في المدنيين في 
الموسوعة الحرة، : ويكيبيديا( .األمريكي في عدة عقود

2011.(  
  :حدود الدراسة

 دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية قتصرت الدراسة علىا
من  أداةاعتبارها ب وجهة نظر العاملين، و2003حرب  بعد

جمع البيانات الصادقة والتي تعكس صدق نتائج  أدوات
  .الدراسة

  :الدراسات السابقة
وتأثير  تتعلق بالمكتبات التي ظهرت العديد من الدراسات

  :منهااعتبارها أهدافاً عسكرية أثناء الحروب، بالحروب عليها 
اإلستراتيجية التي تناولت ، )2009(دراسة هاني وجيه جبر 

الممنهجة التي اتبعتها سلطات االحتالل اإلسرائيلية لهدم 
منذ ظهور إسرائيل عام  هاوتدميرالمكتبات الفلسطينية 

وركزت الدراسة على المكتبات الفلسطينية التي تم  ،1948
تدميرها أو مصادرتها أو إعاقة عملها في بيت المقدس وعدد 

ى طرق التخريب من المدن الفلسطينية، كما تطرقت إل
االستيالء  وهي ،والتدمير للمكتبات باعتبارها مراكز ثقافية

ونقلها إلى المكتبات  تهاومصادرالكتب الموجودة على 
مثل مكتبة  ،بشكل متعمد هاوتدميرهدم المكتبات اإلسرائيلية، و

والمكونة من خمسة طوابق،  ،الجامعة اإلسالمية المركزية
 .وغيرها ،ومكتبة خالد الحسن العامة ،ومكتبة دار الفتوى

أن سلطات االحتالل صادرت لصالح مكتبة  أضافت الدراسةو
من الكتب والمخطوطات من  30000الجامعة العبرية حوالي 

  .أحياء القدس
االنتهاكات  إلى) 2009(وتطرقت دراسة ربحي عليان 

،1967اإلسرائيلية للكتب والمكتبات في مدينة القدس بعد عام 
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سلطات حظر والتي تمثلت في مصادرة مكتبة القدس العامة، و
تداولها  ومنعت ،االحتالل استيراد العديد من الكتب وتوزيعها

صارمة على الرقابة الفرض ، وهاومكتباتالقدس في أسواق 
حيث صدرت أوامر عسكرية بضرورة  ؛طباعة الكتب العربية

، مرور أي مطبوع على دائرة الرقيب العسكري اإلسرائيلي
من اقتناء كل ما ) العربية(منع المكتبات في القدس الشرقية و

إغالق العديد من ، وتقتنيه المكتبات في القدس الغربية وتداوله
التدمير الجزئي ، وكذلك المؤسسات الثقافية في القدس العربية

إحراق محتويات مخازن شركة التوزيع و ،أو الكلي للمكتبات
منع ترميم المخطوطات ، و1983األردنية في القدس عام 

  .ومنع إدخال األجهزة والمواد الالزمة للترميم ،القديمة
إلى األحداث التي تعرضت ) 2008(دراسة الشمسي أشارت و

لها دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية من دمار وحرق 
، وتطرقت الدراسة إلى 2003ونهب من جراء حرب 

التعليمات التي أصدرها النظام السابق الخاصة بخطة 
ة أكبر عدد من المجموعات والمعدات للطوارئ تهدف لحماي

حيث تم تأسيس لجنة مكونة من رؤساء  ،في حالة الحرب
بتشكيل فريق دفاع مكون من سبع  ، قامتاإلدارات واألقسام

لكل منها  ،أفرادأربعة إلى خمسة في كل مجموعة  ،مجموعات
الفريق األول يتولى مسؤولية  النظام : وهي ،مهمة محددة

إلنقاذ، الفريق الثالث اثاني مسؤول عن واألمن، الفريق ال
لإلسعافات األولية، والفريق  الفريق الرابع لمكافحة الحرائق،
والفريق السادس للمهام اللوجستية، والفريق  الخامس للتعتيم،
    .السابع   للمأوى
 Rayward & Jenkins ريوارد وجينكنز وتناولت دراسة

المكتبات حول العالم أثناء الحروب والثورات ) 2007(
والتغيرات السياسية الكبيرة والتأثيرات السلبية عليها، مع 

نها إاإلشارة إلى أهمية المكتبات في بلدان العالم من حيث 
تعكس الجوانب الثقافية واالجتماعية والسياسية وحفظ التاريخ 

المكتبات في  إلى حالوأشارت الدراسة . الوطني لكل بلد
ن من واجب الحفاظ ييوما على األمريك ،العراق وأفغانستان

  . على مثل هذه المؤسسات
واقع حال في تقريره ) Spurr )2007 سبور يتناولو

 ،المكتبات الجامعية والمكتبة الوطنية ووثائق العراق المهمة
ومحاولة إيجاد  ،وما تعرضت له خالل الحرب وما بعدها

الحلول المناسبة والمساعدة الجتياز أزمتها، ويعتبر التقرير أن 
نهب وحرق المكتبة الوطنية العراقية واألرشيف 

بمعنى الكلمة، وأوضح  جسيموالمخطوطات في العراق حدث 
 ،التقرير أن مبنى المكتبة الوطنية قد تضرر بشكل كبير جداً
من رغم أن بعض الموظفين قد قاموا بإخالء نسبة كبيرة 

حفظها في مأمن، كما قام بعض لالكتب والوثائق واألرشيف 
من الكتب % 40األشخاص ومنهم رجل دين بحفظ ما نسبته 
  .ونقلها إلى المسجد في موقع قريب من المكتبة

القوات األمريكية قد دخلت بغداد أن إلى  التقرير كذلكيشير و
 ،11/4، وبدأ الحرق والسلب والنهب في 8/4/2003في 

ما تم رت الحرائق تندلع بين يوم وآخر ولفترة طويلة، وواستم
من كتب % 25فقط من الوثائق و% 5إنقاذه ال يزيد عن 

ق بواسطة الحريأخرى من حماية مجموعة  وأيضاً ،المكتبة
  .إغالق األبواب الحديدية

من الوثائق العثمانية % 60ن المكتبة فقدت أويضيف الباحث 
ت الكثير من الوثائق المتعلقة ، كما فقد)الملكية(والهاشمية 

ن كثيراً من الكتب القديمة والوثائق أو، بحزب البعث
الطابق ) السرداب أو التسوية(إلى التي نقلت والمخطوطات 

السفلي لمبنى الهيئة العامة للسياحة ضاعت بسبب اإلغراق 
  .لى األبدإالمتعمد للطابق بالمياه لطمس تاريخ العراق كلياً و

ما آلت إلى ) Spurr )2005 لسبور أخرىأشارت دراسة و
إليه المكتبات في التاريخ اإلسالمي على يد هوالكو من دمار 
وحرق وتدمير للكتب والمكتبات، وصوالً إلى الحرب العالمية 

وما حدث للمكتبات في تلك الفترة، وتطرقت  ،األولى والثانية
الدراسة إلى مكتبات البوسنة والهرسك في نيسان من عام 

وذكرت حال المكتبة الوطنية . في يوغوسالفيا سابقاً 1992
، على الرغم من إنقاذ عدد 1992آب  25في سراييفو في 

 النادرة والكتب المطبوعة من قبل كبير من المخطوطات
                    . الموظفين في ظل ظروف صعبة، وتخزينها خارج الموقع

وما تعرضت المختلفة وتطرقت الدراسة إلى مكتبات العراق 
ومكتبة  ،المكتبات الجامعية :مثل ،له من خراب ودمار

ومكتبة بيت  ،المتحفومكتبة  ،والمكتبة الوطنية ،األوقاف
إلى المشاريع كذلك أشارت الدراسة  و .وغيرها ،الحكمة

مما يحمل  ،ما يتعلق بالكتب والمكتباتفيالمستقبلية في العراق 
.األمل في إيجاد مكتبات متطورة بمواصفات عالية
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المجلس و IFLA1 لجمعيات المكتبات االتحاد الدولي وقد شجب
ما حدث  )ICA2 )FLA & ICA, 2007 العالمي للتوثيق

سكندر مدير الدار يصف إليها سعد إحيث أرسل  ،للمكتبة
الحال التي كانت عليها المكتبة الوطنية وكيف تم الدخول إليها 
عنوة بهدف اإلساءة إليها وتخريبها وسرقة مقتنياتها، حيث تم 

 .بالكامل في تلك الفترةحرقها 
أثناء توجهه إلى بغداد من بداية  )Baez )2008 بيز وقد ذكر

يتقصى ويتحرى ويبحث عن لمنه  22لغاية  2003مايو 
مكتبة "و" دار الكتب والوثائق"غموض ومالبسات حرق ونهب 

بأن خسارة  ؛ومكتبة المجمع العلمي العراقي" األوقاف
مليون كتاب ووثيقة  واليتقدر بحاحتالل بغداد  إثر  العراق

يعود بعضها إلى العصر الذهبي لعاصمة الخالفة  ،ومخطوطة
بين المخطوطات التي خسرها العراق ومن  .اإلسالمية

لسفية البن رشد ف وأطروحات ،مخطوطة أصلية لعمر الخيام
ن الدمار الكبير والحرائق كانت والكندي والفارابي، وأعلن أ

  .األمريكية مباالة القيادة بمعونة من ال
) Albanese & Rogers )2003 البانيز و روجرز وأشار

إلى ما تعرضت له المكتبات العراقية من تدمير ونهب وسلب 
ومنها مكتبة  ،2003على يد عصابات وصفها بالمنظمة عام 

حجم الخسائر في أن و ،المتحف العراقي والمكتبة الوطنية
والي ح بلغتكتب المكتبة المركزية لجامعة الموصل 

كما بلغت خسارة مكتبة األوقاف  .وكتاب نادر مجلد 890000
. مخطوط إسالمي ونسخ نادرة من القرآن الكريم 8500

 700مجلد و 190000وبلغت خسائر مكتبة جامعة البصرة 
أما المكتبة الوطنية ودار الوثائق والتي تم تدميرها  ،مخطوطة

العهد دورية من  2618 و كتاب 417000بالكامل فقد فقدت 
من  اوكتاب امخطوط 4412 بـما يقدر و ،العثماني

أن مثل هذه الكتب الباحث ويؤكد  .المجموعات النادرة
وإنها  ،والمخطوطات ال يمكن تعويضها بأي شكل من األشكال

وتمت اإلشارة إلى جهود جمعية المكتبات . تعد خسارة كبيرة
  .العراقيةعمار المكتبات إفي  همةفي المسا) ALA(األمريكية 

صدرت عن في دراسة ) Arnoult )2003 أرنولت وأشار
اليونسكو لتقييم التراث الثقافي العراقي للمكتبات ودور الوثائق 
والمحفوظات عن المكتبات التي تعرضت إلى تدمير ونهب 

                                                 
1  International Federation of Library Association.    
2  International Council on Archives 

مكتبة األوقاف، ودار المخطوطات، والمكتبة : ومنها ؛وحرق
والمكتبة  ،نصريةالوطنية العراقية، ومكتبة الجامعة المست

والمكتبة  ،ومكتبة المتحف في الموصل ،العامة في البصرة
  .  وغيرها من المكتبات العراقية ،المركزية لجامعة الموصل

العديد من المقترحات والتوصيات وقد خلصت الدراسة إلى 
هذه التوصيات  من أهموما خسرته علتعويض هذه المكتبات 

، أماناً للحفاظ على محتوياتهاجعل األبنية لهذه المكتبات أكثر 
إشراك الموظفين في ، والحديثةوالمعدات التزود بالمصادر و

  . دورات تطويرية
األضرار الكبيرة ) Kam )2004 كام دراسةتناولت كذلك و

التي حدثت للمكتبات العراقية والمؤسسات المعنية بالتراث 
 ،وقد أفردت فقرات خاصة بكل مكتبة تم التطرق إليها ،الثقافي

ومكتبة  ،ودار الوثائق ،والمكتبة الوطنية ،مكتبة المتحف :مثل
كما ذكرت  .وغيرها من المكتبات العراقية ،بيت الحكمة

وكيف تم  ،الحرائق المتعمدة التي حدثت فيها واستمرت أليام
من مصادر قيمة هذه المكتبات اإلتالف المنظم لموجودات 

ومنها ما يعود تاريخها إلى  ،إلى الفترة العثمانية هاعود بعضي
وثائق فترة الحكم الملكي ومن ، )1918-1534(الفترة 

وأشارت الدراسة إلى جهود  ).1958- 1920(الهاشمي 
من موجودات المكتبة %  60-30الموظفين في إنقاذ  

ما ، وفاظ عليهاحيث قاموا بنقلها إلى أماكن آمنة للح ،الوطنية
تعرضت له األماكن البديلة التي تم نقل الكثير من الوثائق إليها 

وما تعرضت له الوثائق هناك  ،قبيل الحرب كإجراء وقائي
تعاون ضرورة الوخلصت الدراسة إلى  .بسبب سوء الخزن

اتحاد جمعيات المكتبات مثل  ،المختلفةالجهات والمنظمات  مع
غيرها ، و(ICA)العالمي للتوثيق والمجلس  ،)IFLA(العالمية 

إدوارد و  وأوضحت دراسة للنهوض بالمكتبات العراقية
كذلك ما ) Edwards & Edwards  )2008إدوارد 

، 2003عراقية  أثناء الحرب عام تعرضت له المكتبات ال
ركزت على دور المدير العام للمكتبة الوطنية ودار الوثائق و

وما استطاع أن يحققه من نهوض بالمكتبة في  ،والمخطوطات
المشاريع أشارت الدراسة إلى  كمافترة زمنية غير طويلة، 

   .الوطنيةوالدورات والمساعدات التي تلقتها المكتبة 
ن ما حدث من أ) Garcia )2007 غارسيا وأبرزت  دراسة
لتراث الثقافي العراقي وخالل الحربنهب وتدمير ل
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على الثقافة الغنية  كان هجوماً 2003األمريكية على العراق   
وأوضحت أن المكتبات العراقية مثل مكتبة . للبشرية نفسها

والكثير من المكتبات  ،والمكتبة الوطنية ،المتحف العراقي
ولحقتها أضرار كبيرة لعدم  ،قد تعرضت للنهب ؛الجامعية

يق الضمانات وعدم تطب ،اتخاذ إجراءات وقائية قبل الحرب
التي تحمي الوثائق والكتب في هذه المكتبات ومواقع التراث 

وتوصي الدراسة بوجوب سن . الثقافي من اللصوص والدمار
 . القوانين والتشريعات التي تحمي المكتبات أثناء الحروب

وضع المكتبة الوطنية ) Eskander )2004 إسكندر وأوضح
ل القوات بعد أن تعرضت للخراب والدمار جراء دخو

والمحاوالت العديدة من قبل عدة جهات  ،األمريكية إلى العراق
ة الحياة للمكتبة، وكان من بينها رسمية وغير رسمية إلعاد

وذلك  ،كبر قدر ممكن من المتبقي من المكتبة الوطنيةأحماية 
جاد موقع جديد للمكتبة إي، وبتعيين حرس مسلح لهذا الغرض

حقيقية تعكس الهوية الثقافية والتوجه للعراق  يكون واجهة
تشجيع الموظفين في المكتبة إلى العودة إلى ، والجديد

 .وظائفهم
اشتركت  :موقع هذه الدراسة بين الدراسات السابقة

 لهاالتركيز على األحداث التي تعرضت بالدراسات السابقة 
هب من السرقة والن ؛المكتبات العراقية المختلفة أثناء الحرب

على إعادة و ،والتخريب والدمار والحرق الكامل لبعضها
والجهات التي تشترك  ،وطرق مساعدتها ،عمار هذه المكتباتإ

كما تطرقت قلة  .العراقفي برامج إعادة تأهيل المكتبات في 
من الدراسات السابقة المذكورة إلى اإلجراءات االحترازية 

من قبل الفردية أو منها التي تمت قبيل الحرب سواء الرسمية 
ن هذه اإلجراءات  كانت غير أموظفي المكتبات أو األهالي، و

باإلضافة  ،تعرضأما هذه الدراسة فهي . جدية وغير كافية
 اتوجه ،إلى ما تعرضت له دار الكتب والوثائق أثناء الحرب

في دورهم و ،هذه المكتبةتعرضت له لما ا هنظر العاملين في
  . على موجودات المكتبة للحفاظ هاوبعدقبل الحرب 

 :هاوإجراءات الدراسةمنهجية 

  :مجتمع الدراسة وعينتها
دار الكتب العاملين في جميع  تكون مجتمع الدراسة من

 منهم استجاب ،)300(البالغ عددهم  والوثائق الوطنية العراقية
  %). 50 بنسبة(موظفاً  150

  :إجراءات جمع البيانات
ثائق في شهر تموز الكتب والوقام أحد الباحثين بزيارة دار 

وجهات نظر العاملين فيها  طالع علىلال 2010من عام 
شدة األضرار التي تعرضت لها، وما هي اإلجراءات  لمعرفة

ومدى فاعليتها في الحد من  ،التي تم اتخاذها قبل الحرب
الخسائر المتوقعة أثناء الحرب، وكذلك  طرق تعويض 

الملحق (خالل استبيان لحقت بها، وذلك من الخسائر التي
نظراً  ،كأداة لجمع البيانات الالزمة ألغراض الدراسة) 1رقم

لما تمتاز به هذه األداة من إمكانية جمع كمية من المعلومات 
وإمكانية تحليلها بواسطة برمجيات  ،في وقت قصير

  .  الحاسوب، وسهولة إدارتها وتنظيمها وقلة تكلفتها
باليد على  هم توزيعتو ،سئلةمجموعة من األاالستبيان تضمن و

شهر تموز  العراقية فيجميع العاملين في دار الوثائق والكتب 
أبعاد  ةأربعمكن وصف أداة الدراسة في ضوء وي .2010
  :هي ،رئيسة

يهدف إلى الحصول على البيانات األساسية  :البعد األول
  .كالجنس والخبرات ؛للمستجيبين من مجتمع الدراسة

يهدف إلى الحصول على البيانات الموضحة  :البعد الثاني
في اإلجراءات  مجتمع الدراسة المستجيبين من لوجهات نظر

ومدى مناسبتها للحفاظ على  ،الوقائية التي اتخذت قبل الحرب
من سرقات وتدمير، تعرضت له المكتبة وما  ،مقتنيات المكتبة

  .ومدى حجم األضرار التي لحقت بالمكتبة ومقتنياتها
بيانات توضح الفوارق  يهدف إلى الحصول على :الثالثالبعد 

الجنس والخبرات ألثر  -إن وجدت–ذات الدالالت اإلحصائية 
وجهات نظر المستجيبين في اإلجراءات الوقائية التي على 

ومدى مناسبتها للحفاظ على مقتنيات  ،اتخذت قبل الحرب
  .المكتبة
بيانات توضح وجهات  يهدف إلى الحصول على :الرابعالبعد 
 ،مقتنيات المكتبة المتضررةفي طرق تعويض  نظرهم

  .  والجهات التي ساهمت في تعويض الخسائر
  :صدق األداة وثباتها

على ثالثة من  االستبيان بعرضهتم التحقق من صدق 
المحكمين ذوي االختصاص والخبرة في مجال المكتبات، 

وقد أبدى . وطلب منهم تحكيمه في ضوء أهداف الدراسة
 االستبيانالمحكمون مالحظاتهم، وقد تم التعديل على 
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جراءات دالالت واعتبرت هذه اإل ،وصياغته وفق مالحظاتهم
داة، وقد تم استخراج معامل ثبات األ.صدق ظاهري لألداة

بحساب معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا، 
ألغراض  مناسباًواعتبر هذا المعامل  ،)98.4(وكانت قيمته 

  .هذه الدراسة
  :تطبيق أداة الدراسة ومعالجتها إحصائياً

باليد في  أفراد عينة الدراسةجميع تم توزيع أداة الدراسة على 
 موظفا )150(أعاد ) موظفاً 300(مقر المكتبة والبالغ عددهم 

ة للدراسة، وتم تفريغ ببيانات مفيد اتمنهم االستبان )%50أو(
 بإدخالها الحاسوفي النماذج الخاصة بذلك و االستجابات

  . SPSSلمعالجتها إحصائياً على حزمة برمجية 
وفي ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها فقد تم استخراج التكرارات 

أفراد عينة الدراسة على بعض  والنسب المئوية الستجابات

محاور الدراسة، والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
لمحاور أخرى، وتحليل التباين المتعدد ألثر متغيرات الجنس 

ومدى  ،والخبرات على اإلجراءات الوقائية قبل الحرب
ما تعرضت له وعلى  ،مناسبتها للحفاظ على مقتنيات المكتبة

ومدى حجم األضرار التي لحقت  ،ميرالمكتبة من سرقات وتد
  .بالمكتبة ومقتنياتها

 : تحليل النتائج ومناقشتها

من الدراسة الذي تهدف أسئلته إلى  بالبعد األولفيما يتعلق 
عينة الدراسة كالجنس  التعرف على البيانات األساسية ألفراد

حسب  سمات عينة الدراسةيبين  )1(الجدول ف؛ والخبرات
  .الجنس والخبرات

  الخبراتالجنس وتوزيع أفراد عينة الدراسة المستجيبين حسب ): 1(جدول 
  للمجموعالمئوية النسبة  المجموع  اإلناث  الذكور  الخبرات

  %26  39  26  13  سنوات 5أقل من 

  %36  54  33  21  سنوات 10 – 5من 

  %16  24  17  7  سنة 15 – 11من 

  %22  33  23  10  سنة 15أكثر من 

  %100  150  99  51  المجموع

%) 66أو (عامالً في المكتبة  99أن ) 1(يتبين من الجدول 
وقد يرجع ذلك إلى ما هو مالحظ من خالل ، من اإلناثمنهم 

التدريس في الجامعات العراقية لتخصص المكتبات 
ص من قبل اإلناث أكثر والمعلومات بأن اإلقبال على التخص

من ) % 74أو ( 111 أنكذلك يتبين من الجدول و من الذكور
مما يؤمل ان  ،سنوات 5عن  ال تقلالعاملين يتمتع بخبرات 

ينعكس ذلك على أداء العاملين ودرايتهم فيما تعرضت له دار 
  .  الكتب والوثائق الوطنية العراقية من آثار سلبية نتيجة الحرب

الحصول  تهدف أسئلته إلىالذي  الثانيبالبعد وفيما يتعلق 
بيانات توضح وجهات نظرهم فيما تعرضت له المكتبة  على

لحقت بالمكتبة  ومدى حجم األضرار التي ،من سرقات وتدمير
 :األسئلة تفكان ؛ومقتنياتها

دار الكتب والوثائق ما األضرار التي لحقت ب: السؤال األول
وما مدى حجم هذه  ؟2003أثناء حرب  الوطنية العراقية

 وجهة نظر موظفيها؟من األضرار 
البيانات المتعلقة بإجابات المستجيبين ) 4 -2(وتعطي الجداول 

 .حول أسئلة هذا البعد
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  2003أثناء حرب   دار الكتب والوثائق الوطنية العراقيةاألضرار التي لحقت ب): 2(الجدول 
 

  األضرار

   التكرار

  الحسابي المتوسط

 

  االنحراف المعياري

  موافق بشدة غير  غير موافق  محايد  موافق   موافق بشدة

 540. 4.70  1  -  -  41  108  السرقات

 652. 4.53  -  3  4  53  90  التدمير

 1.043 4.40  8  2  6  38  96  الحريق

 3.118 4.54    جميع األضرار

  
  حجمها ما تعرض لألضرار من المكتبة ومقتنياتها ومدى): 3(الجدول 

 

  األضرار

   التكرار

  الحسابي المتوسط

 

  المعياري االنحراف

  أضرار  قليلة أضرار  ال أدري  أضرار كبيرة  كبيرة جداً رأضرا

  قليلة جداً

 663. 4.48  -  3  5  59  83  األضرار التي لحقت بالمبنى

 816. 4.37  -  8  8  54  80  األضرار التي لحقت باألثاث

 724. 4.60  2  1  6  37  104  األضرار التي لحقت بالحواسيب

 702. 4.51  -  4  6  50  90  األضرار التي لحقت بالكتب

 953. 4.19  1  11  17  51  70  األضرار التي لحقت بالدوريات

 858. 4.22  1  8  12  64  65  األضرار التي لحقت بالوثائق الوطنية

 997. 4.07  2  12  21  53  62  األضرار التي لحقت بالتقارير

 852. 4.28  2  3  18  55  72  بالرسائل الجامعيةاألضرار التي لحقت 

 974. 4.15  2  9  22  48  69  األضرار التي لحقت بالمخطوطات

األضرار التي لحقت بالمصغرات 
  الفيلمية

43  63  21  19  4  
3.81 1.071 

األضرار التي لحقت بقواعد البيانات 
  الببليوغرافية

41  38  43  28  -  
3.61 1.079 

البيانات  األضرار التي لحقت بقواعد
  النصية

39  44  42  23  2  
3.59 1.075 

 9.416 49.90    جميع األضرار

  
  2003أثناء حرب  الكتب والوثائق الوطنية العراقيةأسباب األضرار التي لحقت بدار ): 4(الجدول                   

 

  أسباب األضرار

   التكرار

  الحسابي المتوسط

 

  المعياري االنحراف

 غير موافق  غير موافق  محايد   موافق  موافق بشدة

  بشدة

 627. 4.64  -  1  9  33  107  بسبب اختراق مبنى المكتبة

 ختراق أماكن الحفظ والحمايةابسبب 
  البديلة

84  58  7  1  -  
4.50 .621  

وجهات نظر  اتمتوسطأن ) 4، 3، 2(ول اديتبين من الج
غالبية العاملين تتفق وبدرجة مرتفعة على أن المكتبة قد 

للمبنى تعرضت ومقتنياتها للسرقات والتدمير والحريق المتعمد 
البديلة، مما يدلل  أماكن حفظها وحمايتهاوكذلك  ،الرئيسي
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إلتالفها أو  لى حرصهم على تتبع المقتنيات في كل األماكنع
كانت تتراوح بين كبيرة التي لحقت بها ن األضرار أ، وسرقتها

وخاصة بما يتعلق بالحواسيب، والكتب، والمبنى  ،وكبيرة جداً
ر الكبير لمقتنياتها مما يدلل على عزمهم على التدمي ،واألثاث

  .لكترونيةالورقية واإل

ما اإلجراءات الوقائية التي اتخذت لحماية  :الثانيالسؤال 
الكتب والوثائق الوطنية العراقية قبل حرب ممتلكات دار 

وما مدى مناسبة هذه اإلجراءات من وجهة نظر ؟ 2003

 موظفيها؟
البيانات المتعلقة بإجابات المستجيبين ) 6 -5(الجداول تعطي و

  . هذا السؤالحول 
  قبل الحرب من وجهة نظر المستجيبينتوافر اإلجراءات الوقائية ): 5(جدول                             

 

  اإلجراءات الوقائية

   التكرار

  الحسابي المتوسط

 

  االنحراف المعياري

  موافق بشدة غير  غير موافق  محايد  موافق  موافق جداً

 1.455 3.13  20  51  6  35  38  أجهزة إنذار

 1.133 3.53  6  32  15  70  27  حماية تقليدية

 958. 3.83  3  13  26  72  36  حراسة أفراد

احتياطي للمقتنيات  حفظ
  خارج المكتبة

40  38  22  25  25  
3.29  1.444 

 4.704  13.79    اإلجراءات جميع

  

  قبل الحرب من وجهة نظر المستجيبينمدى مناسبة اإلجراءات الوقائية التي اتخذت ): 6(جدول        
 

  اإلجراءات الوقائية

   التكرار

 المتوسط
  الحسابي

 

  االنحراف المعياري

  موافق بشدة غير  موافق غير  محايد  موافق  بدرجة عالية مناسبة

 1.308 2.79  28  45  39  12  26  لكترونيةإأجهزة إنذار 

 1.027 3.08  7  37  59  32  15  حماية تقليدية

 1.091 3.30  10  23  49  48  20  حراسة أفراد

حفظ احتياطي لنسخ المقتنيات 
  أخرى خارج المكتبةفي أماكن 

27  33  44  26  20  
3.17 1.277 

 4.496 3.09    جميع اإلجراءات

الوقائية أن جميع اإلجراءات ) 6، 5( ينيتبين من الجدول
من وجهات نظر عدد  2003المذكورة توافرت قبل حرب 

ا عن عدم تمتعها من المستجيبين، رغم أنهم أعربوكبير 
أو أضرار الحرب في مدى مناسبتها لتخفيف  بالدرجة العالية

كان  اإلجراءات مناسبة من وجهة نظرهم ، وأقل هذههاالحد من
 ".لكترونيةإتوفر أجهزة إنذار " وهو مهماإلجراء الحديث ال

معرفة تهدف أسئلته إلى الذي  الثالثبالبعد وفيما يتعلق 
ألثر الجنس  - إن وجدت–الفوارق ذات الدالالت اإلحصائية 

يتعلق بما تعرضت  اوالخبرات على وجهات نظر العاملين فيم

ومدى حجم األضرار التي  ،له المكتبة من سرقات وتدمير
 تينالفرضي انقد افترض الباحثفا ا؛لحقت بالمكتبة ومقتنياته

   :تيناآلتي تينالصفري
داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات  .1

فيما وجهات نظر العاملين في   α = 0.05)(الداللة 
 ،يتعلق بما تعرضت له المكتبة من سرقات وتدمير
 ؛ومدى حجم األضرار التي لحقت بالمكتبة ومقتنياتها

 .تعزى إلى متغير الخبرات
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2
فيما في وجهات نظر العاملين   α = 0.05)(الداللة 

 ،يتعلق بما تعرضت له المكتبة من سرقات وتدمير
 ؛ومدى حجم األضرار التي لحقت بالمكتبة ومقتنياتها

 .تعزى إلى متغير الجنس

 فقد استخدم تحليل التباين المتعدد  هذه الفرضيات للتحقق منو
2-Way ANOVA) (ألثر متغيرات الجنس والخبرات 

تعرضت له المكتبة من سرقات وتدمير  فيماوالتفاعل بينهما 
ومدى حجم األضرار التي لحقت بالمكتبة ومقتنياته متمثلة في 

   .)7( الجدول
الجنس والخبرات وأثر التفاعل بينها على وجهات نظر العاملين المستجيبين فيما تعرضت له نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر متغيرات ): 7(جدول 

  االمكتبة من سرقات وتدمير ومدى حجم األضرار التي لحقت بالمكتبة ومقتنياته

  اإلحصائيةالداللة   F قيمة   المربعاتمتوسط   درجات الحرية  مجموع المربعات  العبارة  المتغيرات
  459.  550.  12.136  1  12.136  اإلجراءات الوقائية  الجنس

1.20  24.706  1  24.706  مناسبة اإلجراءات الوقائية
5  

.274  

  671.  181.  1.827  1  1.827  األضرار التي لحقت بالمكتبة

  336.  933.  83.767  1  83.767  مدى حجم  األضرار

1.32  29.232  3  87.695  اإلجراءات الوقائية  الخبرات
5  

269.  

  .437  .912  18.697  3  56.092  مناسبة اإلجراءات الوقائية

  .829  .295  2.981  3  8.944  األضرار التي لحقت بالمكتبة

1.32  119.253  3  357.758  مدى حجم  األضرار
8  

268.  

  .536  .729  16.080  3 48.241  اإلجراءات الوقائية  الخبرات* الجنس

  .949  .119  2.443  3  7.329  مناسبة اإلجراءات الوقائية

  .963  .094  .952  3  2.857  األضرار التي لحقت بالمكتبة

  .762  .387  34.788  3  104.364  مدى حجم  األضرار

ال توجد فروق ذات داللة أنه ) 7(يالحظ من الجدول 
في وجهات   a ≤ 0.05)( الداللةإحصائية عند مستوى 

فيما يتعلق بما تعرضت له المكتبة من سرقات نظر العاملين 
وتدمير ومدى حجم األضرار التي لحقت بالمكتبة ومقتنياتها 

 ذلك ، وقد يعودالخبراتأو متغير تعزى إلى متغير الجنس 
بالمكتبة جسيمة وعايشها معظم األضرار التي لحقت إلى أن 

  .المستجيبين
تهدف أسئلته إلى الحصول  الذي الرابعبالبعد وفيما يتعلق 

في طرق تعويض  بيانات توضح وجهات نظرهم على
تي ساهمت في والجهات ال ،مقتنيات المكتبة المتضررة

  :البعد هو هذاب السؤال الخاص، فتعويض الخسائر
وما  ؟المتضررةما طرق تعويض مقتنيات المكتبة  .1

من وجهة نظر  الجهات التي ساهمت في التعويض
   موظفيها؟

توضح البيانات المتعلقة بإجابات ) 9 -8(لجداول ا
  .عن هذا السؤالالمستجيبين 

  طرق تعويض مقتنيات المكتبة المتضررة ): 8(جدول 
  النسبة المئوية  التكرارات  طرق التعويض

  % 19.33  29  إرجاع تطوعي

  % 28.66  43  إهـــداء

  % 63.33  95  شـــراء

  % 35.33  53  تبرعــات

أن أكثر الطرق التي اتبعت في ) 8(يالحظ من الجدول 
حيث بلغت نسبتها  ،التعويض كانت عن طريق الشراء

أما نسب بقية طرق التعويض فتعتبر  ،%63.33المئوية 
.ضعيفة
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  الجهات التي ساهمت في تعويض مقتنيات المكتبة المتضررة):  9(جدول                       

  النسبة المئوية  التكرارات  جهات التعويض
  % 20  30  المواطنون

  % 12  18  مكتبات عراقية

  % 25  38  مؤسسات خيرية

  % 10.6  16  دول عربية

  % 29.33  44  موظفو المكتبة

  % 39.33  59  الحكومة العراقية

  % 54.66  82  المنظمات الدولية

أن أكثر الجهات التي ساهمت في ) 9(الجدول يالحظ من 
% 54التعويض كانت المنظمات الدولية حيث بلغت نسبتها 

مما يدلل على  ،من مجموع الجهات التي ساهمت في التعويض
حرص الحكومة على استعادة ما ضاع من التراث مستعينة 

يدعو ما م ؛وكذلك يالحظ .بالمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه
ن موظفي المكتبة والمؤسسات أ المكتبيون به،خر تيفإلى أن 

الخسائر التي الخيرية قد ساهموا مساهمة ملحوظة في تعويض 
   .لحقت بالمكتبة ومقتنياتها

  :االستنتاجات
اإلجراءات عدداً من  أنيستنتج من تحليل بيانات الدراسة 

منها أجهزة اإلنذار،  2003قبل حرب  توافرتالوقائية 
ليدية، وحراسة األفراد، والحفظ االحتياطي والحماية التق

 ،من وجهة نظر العاملين ،هاولكنللمقتنيات خارج المكتبة 
 أضرارمن تها للحد مدى مناسبفي رجة غير عالية دكانت ب

اإلجراءات مناسبة من وجهة هذه وأقل  .الحرب أو تخفيفها
متوسطات وأن ، "توفر أجهزة إنذار الكترونية" نظرهم كان

تتفق وبدرجة مرتفعة على أن  المستجيبينوجهات نظر غالبية 
المكتبة قد تعرضت ومقتنياتها للسرقات والتدمير والحريق 

ومن خالل اختراق أماكن حفظها وحمايتها، وأن  ،المتعمد
وخاصة بما  ،األضرار كانت تتراوح بين كبيرة وكبيرة جداً
أكثر  وأن، يتعلق بالحواسيب، والكتب، والمبنى واألثاث

 ،الطرق التي اتبعت في التعويض كانت عن طريق الشراء
وبدعم من الحكومة  ،%63.33حيث بلغت نسبتها المئوية 

  .والمنظمات الدولية بنسبة عالية
د فروق ذات داللة إحصائية عند وجعدم و كذلكوتبين 

فيما في وجهات نظر العاملين  α = 0.05)(مستوى الداللة 
ومدى حجم  ،المكتبة من سرقات وتدميريتعلق بما تعرضت له 

تعزى إلى متغير  ؛األضرار التي لحقت بالمكتبة ومقتنياتها
 .الجنس والخبرات

  :التوصيات
 انفي ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة يوصي الباحث

للتخفيف من األضرار الناجمة / للحدبزيادة اإلجراءات الوقائية 
والحفظ  ،السالمة العامةوفق شروط  ،عن االعتداء عليها

التزود بالمصادر والمعدات وخاصة في  ،والخزن العالمية
ألخطار على اللتنبيه  لكترونيةإأجهزة إنذار استخدام ك ؛الحديثة

تنيات المكتبة خارج نسخ احتياطية لمقاالحتفاظ بوكذلك  آلياً،
وتحصين األبنية لتصبح أكثر قدرة في المحافظة مبنى المكتبة، 

وتدريب الموظفين على كيفية التصرف في  ا،محتوياتهعلى 
من خالل تخصيص قسم  حالة الحروب والحاالت الطارئة
  .خاص إلدارة األزمات ومواجهتها

بذل الجهود مع الجهات والمنظمات بوكذلك توصي الدراسة 
المحلية والدولية القانونية والمتخصصة في الدفاع عن الملكية 

للعمل على استرجاع ما تم سرقته الفكرية والتراث الوطني 
  .من التراث الوطني العراقي
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Abstract: Many scientists participated in developing television; and no specific scientist has the 
credit for inventing it, but the experiments that led to the invention of the television had begun in the 
nineteenth century, without witnessing rapid progress in the course of this invention. The television 
that we know today only appeared in the twenties of the twentieth century, and in spite of all that is 
said about the impact of this medium of communication, it remained of little importance until the late 
forties. The use of the television went witnessed a huge leap in the fifties of the twentieth century 
when it started to be widely used in homes, but remained confined to industrialized countries. This 
qualitative shift had its impact in making television occupy a large area in terms of importance and 
influence in various parts of the world, including the developing countries. 
There are many problems when talking about the word 'television', who arabicized into "Tillfzion", it 
contains two parts, the first 'tele' comes from a Greek origin and it means 'distant', and the second 
'vision' comes from English and means "watch", so merging these two words together mean "Remote 
Viewing". Television is an educational and entertainment media across the world and this device is 
unique to other media by having live picture and natural sound and this is what attracts the largest 
possible number of viewers. Some go as far as considering it the most important media because it 
combines sound, image, and movement, which gives it the ability to influence ongoing public and 
provide them with new patterns of behavior due to long hours spent in watching the various 
broadcasted programs. In many countries, the television played a key role at political and cultural 
levels. This new medium appeared after the radio, but it went through some disruption in the course 
of its development because of the First World War. The television went through several stages in the 
course of its evolution, as it benefited from the experiences of the radio and added to it. It went 
through different technological, mechanical, and electronic stages to arrive at the colored TV. There 
were numerous color TV systems like PAL, SECAM, and NTSC systems and other systems 
developed. The digital television revolution is the latest development; this revolution can bring the 
television to a unified system for transmission and reception. 
 

Keywords: Television. History 
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 التلفزيون عبر التاريخ

  
  سالفة فاروق الزعبي. د

  ردناأل /جامعة الزرقاء  -عالمكلية الصحافة واإل

 

يعود الفضل في اختراعه إلى عالم بعينه، لكن التجارب التى قادت إلى اختراع  أسهم العديد من العلماء في تطوير التلفزيون؛ وال :الملخص
لقرن التاسع عشر الميالدي، دون أن يحدث تقدم سريع في مسار اختراعه، ولم يظهر التفزيون الذي نعرفه التلفزيون كانت قد بدأت في ا

يقال عن تأثير هذه الوسيلة االتصالية، إال أنه بقي قليل األهمية حتى أواخر  بشكله الحالي إال في العشرينيات من القرن العشرين، ورغم كل ما
لكن ذلك بقي  ،زيون نقلة نوعية في عقد الخمسينيات من القرن العشرين عندما بدأ يستخدم باتساع في المنازلشهد استخدام التلف. األربعينيات

وكان لهذه النقلة النوعية أثرها في جعل التلفزيون يحتل مساحة كبيرة من حيث األهمية والتأثير في مختلف بقاع . محصورا األقطار الصناعية
تواجهنا الكثير من اإلشكاليات،  Televisionكتعريب لكلمة " تلفزيون"أو " تيلفزيون"وعند الحديث عن كلمة  .ةالعالم، بما فيها الدول النامي

، "بعيد"هي يونانية األصل وتعني  Tele، وكلمة تلي "فيجن"و" تلي: "نجليزية تتكون في اللغة اإلنجليزية من كلمتين هيإفالترجمة تأتي لكلمة 
يعتبر التلفزيون وسيلة من وسائل . "مشاهدة البعيد"الكلمتين معاً يعني  ، فيم دمج هاتين"مشاهدة"وتعني  Vision""األصل أما الثانية فهي التينية 

وهما الصورة الحية  ،اإلعالم التثقيفية والترفيهية المنتشرة عبر العالم، وينفرد هذا الجهاز بخاصتين تميزانه عن سائر وسائل اإلعالم األخرى
ألنه يجمع بين  ،ويذهب البعض إلى اعتباره أهم الوسائل اإلعالمية .وهذا ما يجذب إليه أكبر عدد ممكن من المشاهدين ،يعيوالصوت الطب

نتيجة لقضاء الساعات  ،سلوكية جديدة اوإكسابهم أنماط ،مما يكسبه القدرة على التأثير المستمر في الجماهير ،الصوت والصورة والحركة
ظهرت هذه و ،وفي كثير من الدول لعب التلفاز دورا أساسيا على الصعد السياسية والثقافية. رامج المتنوعة التي يبثهاالطويلة في مشاهدة الب

ومر التلفاز في ، الوسيلة اإلعالمية الجديدة بعد اإلذاعة المسموعة، ولكنه شهد بعض التعطيل في مسار تطوره بسبب الحرب العالمية األولى
: مر تطور التلفزيون بمراحل تكنولوجية مختلفةو .ث استفاد هذا األخير من تجارب اإلذاعة المسموعة وأضاف إليهاتطوره بعدة مراحل، حي

 SECAMو  PAL فكانت هنـاك أنظمة ،وتعـددت أنظمـة التلفزيون الملون. ميكانيكية وإلكترونية وصـوالً إلى التلفزيون الملون
وتُعد ثورة التلفزيون الرقمي آخر ما توصل إليه العلم، هذه الثورة التي يمكن أن تصل بالتلفزيون . ثةوغير ذلك من األنظمة المستحد NTSCو

                                                                           .إلى نظام موحد للبث واالستقبال

  .التلفزيون، التاريخ  :الكلمات المفتاحية
 9/4/2013تاريخ قبول البحث              6/8/2012ثتاريخ استالم البح

  : المقدمة

    التقنية يتناول هذا البحث مراحل تطور التلفزيون، والظروف
     السياسية التي انطلق فيها من اختراع علمي ليصبحواالجتماعية و

كما يتتبع المراحل . حقيقة اتصالية أساسية في عالمنا المعاصر
 .ذه الوسيلة في عدد من الدول العربيةالتاريخية لتواجد ه

                                             : أهمية الدراسة
تعتمد هذه الدراسة على أهمية التلفاز كوسيلة من وسائل االتصال 

وتتمثل قيمة هذه الدراسة في أنها  ،الجماهيري ذات التأثير الكبير
ية التي مر بها التلفاز، الزمن تقدم عرضاً نظرياً عن أهم المراحل

الباحثين لطالب الصحافة و يشكل العرض مدخال نظريا يقدم الفائدةو
  .في المجال اإلعالمي

                                                              :أهداف الدراسة

 :ه الدراسة تهدف الباحثة إلىهذ في

 .التعرف على نشأة التلفاز .1

 ى أهمية التلفاز وتأثيراته في مجـال محاولة التعرف عل  .2
 .االتصال الجماهيري

ختراعات ونشـأة  الكشف عن العالقة ما بين عدد من اال .3
 .هالتلفزيون وتطور

والدور الذي قام به  ،تتبع نشأة التلفزيون في العالم العربي .4
 .في كل دولة
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  :منهج الدراسة واألدوات

ة في هذه الدراسة استخدمت الباحث هانظراً لطبيعة الدراسة وظروف
، لموضوع الدراسة المنهج التاريخي للحصول على معلومات موثقة

ير التقليدية وقد استعانت الباحثة بمجموعة من المصادر التقليدية وغ
رسائل جامعية  –كتب  –مقاالت الدوريات  :على اختالف أنواعها

 دراسات بحثية منشورة، وذلك للحصول على تلك المعلومات –
  .على أسئلة الدراسة اإلجابةو

  : هوتطور مدخل تاريخى لنشأة التلفاز

 1936ى أحد المغنِّين في أوِل برنامجٍ تلفازي يبثُّ في عام غنّ
التلفاز له عيون تشاهدنا وأذان تسمعنا في السماء، ومن منزلك ”

   “1 .السعيد ستشاهد العالم
                            :أصل كلمة التلفاز وكيفية عمله 

كتعريب لكلمة " تلفزيون"أو " تيلفزيون"يستخدم كثيرون كلمة  
Televisionتتكون في اللغة اإلنجليزية من كلمتين هي " ، والتي

، "بعيد"هي يونانية األصل وتعني  Teleتلي  ، وكلمة"فيجن"و "تلي"
ويدور  2"مشاهدة"وتعني  Vision""أما الثانية فهي التينية األصل 

أو " التلفزيون"أو " بالرائي" Televisionل ترجمة كلمة جدل حو
وفي هذا السياق يؤكد بصل أن الترجمة غير موفقة، ألن ". المرناة"

جذرها الذي يدل على الصورة  صاحبها لم ير من الكلمة إال
Vision  مع العلم أن هذه الصورة مرتبطة بالزائدTele  الذي يدل

التعريب بإكساب الكلمة وزناً من  ىإلعلى البعد؛ في هذه الحال نلجأ 
أما إذا ابتعدنا عن خصائص العربية ". تلفاز"أوزان العربية، فنقول 

خترعنا صيغا لم تسمع بها العرب اأقحمنا الكلمات الجديدة إقحاما وو
؛ أي أننا تركنا كل اإلمكانات التي "تلفزيون"قديما وحديثا، فإننا نقول 

ويشير ، 3صحيحٍ لمصطلحات مستحدثةتقدمها لنا اللغة من أجل نقٍل 
على  التلفاز تعتمد أن معظم أجهزة) Butler )2002:137 بتلر

 ، وهي أنبوبةCathode Ray Tubeأنبوبة األشعة المهبطية 
الطرف ( Cathodeمفرغة من الهواء، وتحتوي على الكاثود 

الطرف ( Anodeواآلنود ) سالب الذى يرسل اإللكتروناتال
ألشعة المطلية بمادة الفسفور؛ حيث تكون أنبوبة ا ةوالشاش) الموجب

 اويطلق الكاثود في هذه األنبوبة شعاع، المهبطية مفرغة من الهواء
ويسقط ). موجب(، تنجذب نحو المصعد )سالب( من اإللكترونات

هذا الشعاع اإللكترونى السريع على شاشة مسطحة عند الطرف 
بمادة الفسفورالذي يتوهج اآلخر لألنبوب، وتكون هذه الشاشة مطلية 

ويكون أنبوب أشعة الكاثود  .هذه اإللكتروناتعندما تصطدم به 
بإسالك نحاسية، وعندما  االمستخدم في أجهزة التلفاز دائما ملفوف

يمر التيار الكهربائي في هذه األسالك يتولد عنه مجال مغناطيسي 
          .تهوشد التيار المار به حسب اتجاه اإللكتروناتيوجه شعاع 

                                            : مخطط توضيحي

)(A  ،الكاثود(B)  ،طالء الموصل(C)  ،األنود(D)  شاشة مطلية
  .قناع الظل (F)، اإللكتروناتحزمة أشعة  (E)بالفسفور، 

  

من األلوان ) ثقوب(والشاشة في التلفازات الحديثة مكونة من نقاط 
 Milutisويعرف ميلوتس . واألخضر األحمر واألزرق

، بأنها Pixelهذه النقاط أو الثقوب المسماة بالبكسل ) 2002:137(
تعمل على تكوين و ،Picture Elementختصار لعنصر الصورة ا

النقاط  إلىفعندما يوجه الشعاع األحمر . الصورة على الشاشة
ل يجري الفسفورية الحمراء يظهر اللون األحمر على الشاشة، والمثْ

ون األبيض أما اللّ. حدوثه في حالتي اللونين األخضر واألزرق
النقاط  إلىالخضراء و الزرقاءو فينتج عن توجيه األشعة الحمراء

بينما ينتج الّلون األسود بواسطة  ،المقابلة في وقت واحد الفسفورية
وكلّما ازدادت . الشّاشة إلى حجب األشعة بكل ألوانها عن الوصول

  .بكسل، كلما كانت الصورة أكثر وضوحاً على الشاشةأعداد ال
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التلفاز يعمل  أن جهازإلى ) Jones )2005 جونز كما يشير
فنظام التلفاز المستخدم في الواليات المتحدة : بأنظمة تقنية مختلفة

 NTSC:National Television Syste Committeeنظام  هو
ات ثم ُأدخلت عليه األلوان يات واألربعينيالذي تم تطويره في الثالثين

يتم العمل بهذا النظام في دول شمال القارة و .اتيفي الخمسين
في حين تستخدم معظم دول العالم األخرى . األمريكية وفي اليابان

وهو النظام  Phase Alternating Line 4PAL" بال"إما نظام 
 5Sequential Colour with Memory"سيكام"األوروبي أو نظام 

SECAM  تحاد االوالذي تم تطويره في فرنسا، واستخدم في
بعض الدول األخرى في الشرق األوسط  إلىالسوفيتي سابقاً، إضافة 

وقد تم مؤخراً تطوير ما يعرف بالتلفاز عالي . فريقياإوشمال 
والذي يعتبر التطور الرئيسي األهم6HDTV  ختصاراً اوح أو الوض

أنواع  إلىالتلفاز  وتنقسم شاشات، في تكنولوجيا التلفاز الحديثة
 Cathode Rayمنها شاشات بأنبوب األشعة المهبطية : عديدة

Tube  كما ذُكر آنفاً، والشاشات المسطّحة أو المعروفة بشاشات
ويكون فيها ثالثة  Pixelلبكسل المكونة من ا ،Plasmaالبالزما 

بيكسالت لكل من األلوان األساسية األحمر واألصفر واألزرق؛ 
 ويتم توليد هذه األلوان الثالثة في كل بكسل من خالل ضوء فلوري

Fluorescent Lights . حيث يتولد ضوء الفلورسنت من خالل
شاشات البلورات وهناك نوع آخر من الشاشات يعرف ب. غاز متأين

 ها األلوان عن طريق استخدام ثالثوالتي تتكون خالل LCDلسائلة ا
وبتحكم دقيق لكمية . لأللوان الثالثة األساسية Filterطبقات مرشِّحة 

  .درجة مختلفة لكل لون 256الشحنة المارة يمكن الحصول على 
  :ختراع التلفازا
ختراعات التلفاز من االالمخترعون والباحثون في مجال ستفاد ا

 .ستفادة كبيرةاالسينما والراديو، كالتصوير الفوتوغرافي و ،بقةالسا
فقد وضعت السينما اُألسس النظرية والعلمية لتصوير األشياء 

المتحركة وعرضها؛ كما وضع الراديو أسس نقل اإلشارات 
ويؤكد وليامز  .المرئية عبر الموجات الهوائية إلىوبالت ،الصوتية
ع التلفاز لم يكن حدثاً فرديا، بل أن اخترا) 10-7: 2003(ووليامز 

 ختراعات السابقة في مجال الكهرباءعتمد على مجموعة من االا
 المتحركة والصور ،الفوتوغرافي يروالتصو ،)البرق( والتلجراف

 ففي القرن الثامن عشر. 1890-1875بين  واإلذاعة في الفترة ما
. يةتم اختراع بطارية فولتا، والمحركات البخار )1800-1831(

وفي مجال التلغراف تم تطوير نظام إرسال الرسائل البريدية، وتم 
وفي مجال التصوير . ختراع نظام االتصال بالهاتفاكذلك 

 Daguerreوداجور  Niepce الفوتوغرافي، طور نيبس 
بدأت التجارب  1826ومنذ عام . جهاز الكاميرا) 1816-1839(

عجلة " مثل جهاز لتطوير أجهزة الصور المتحركة الميكانيكية
عرض أول جهاز  1890وفي عام ". المصباح السحري"و" الحياة

مريكا أفي كل من فرنسا و) ديسونأجهاز (للصور المتحركة 
ختراع أول جهاز افي ظل هذه التطورات، ظهرت فكرة و .نجلتراإو

فكرة صنع جهاز  1842في عام  Bainتلفازي؛ حيث اقترح بين 
وفي عام . كة بواسطة سلك كهربائييقوم على نقل الصور المتحر

وفي عام . عرض كازيلى جهاز نقل الصور بواسطة سلك 1862
أما في  تجاربه عنصر السيللينيوم، ستخدم بريزولس فيا 1873
كما اخترع  المسح الضوئى، فقد اخترع نيبكو نظام 1884عام 

وقد تمت أول  .1890برون أنبوب األشعة المهبطية في عام 
اط الصور الفوتوغرافية في فرنسا، حيث أجراها كل محاولة اللتق

ونيسفور نيبس  Louis Daguerreلويس داجيرمن المخترعين 
Niépce Nicéphore لتقاط أول صورة ا فينيبس ؛ فقد نجح

 ،باستخدام لوح مصنوع من المعدن 1826فوتوغرافية في عام 
في إظهار صورة  1839عام  فيبينما نجح لويس داجير 

تخذت خطوة اومن ثم  .7ية على لوح مطلى بمادة النحاسفوتوغراف
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 "جيل ماري ايتين"خترع اعندما  و التصوير السينمائيأخرى نح
Etienne-Jules Marey  الدفع  جهاز 1882في عام

صورة في الثانية على لوح  12ونجح في عرض  ،الفوتوغرافي
 إلى 1891في عام  Edison" ديسونأتوماس "كما توصل  .8دوار

تركيب كل من آلة التصوير وآلة العرض السينمائي  مليةع
Kinetoscope في  1894إبريل  14، وقدم أول عرض له في
، Lumière"لوميير"وفي فرنسا، كان األخوان  .9مدينة نيويورك

وهما من صنّاع المعدات الفوتوغرافية، يقومان بعدة تجارب على 
ض في فرنسا الصور المتحركة، وقد بدأ بالكنتوسكوب الذي عر

، أي بعد عدة أشهر قليلة من عرضه في 1894مرة عام  ألول
إال أنه  ،عبارة عن آلة عرض الواليات المتحدة األمريكية، وهو

يصلح أن  تبين لهما أن الحركة المستمرة في الكنتوسكوب تجعله ال
التوقف ثم "عمل بطريقة ولذلك صنعا جهازاً ي. يكون آلة للعرض

  تختلف عن كنتوجراف ا كاميرا كانت؛ كما صنع"نطالقاال
Kinetograph "ديسون في عدد الصور واإلطارات أ" آلة تصوير

Frames ويعتبر العالم األلماني بول . 10تسجلها بالثانية التي كانت
أبرز المخترعين في مجال التلفاز، فقد من  Paul Nipkow نيبكوف

ريجياً في تجزئة الصورة عن طريق مسحها تد 1884نجح في عام 
 ،وميكانيكيا بشكل لولبي مستمر بواسطة إسطوانة مثقوبة بعدة ثقوب

كاملة، تقوم بمسح  وعندما تدور اإلسطوانة فوق الصورة دورة
 جميع الخطوط الموجودة في تلك الصورة، وعند نقل الومضات
الصادرة عن الثقوب يمكن إعادة تشكيل الصورة على شكل 

ة مطلية بمواد كيميائية مفرغة ومضات كهربائية في أنبوبة زجاجي
من الباحثين المميزين أيضا المهاجر الروسي الدكتور و. من الهواء

 أمريكا إلىالذي انتقل  ،Vladimir Zworykinفالديمير زوركين
بعد انتهاء الحرب العالمية األولى، حيث عمل مع شركة وستنغ 

 1923في عام و  .Westinghouse Electricالكهربائية  هاوس
" أيكون سكوب"مكن من اختراع جهاز التصوير التليفزيونى ت

Iconoscope ،أما . 11وهو أول اختراع عملي للكاميرا التلفازية
فقد اخترع  Karl Ferdinand Braunالعالم األلمانى كارل برون 

يعمل على أنبوب األشعة المهبطى  اتلفازي مستَقبِال 1897عام 
Cathode-ray Tube ويقوم . من مادة الفلور، وشاشة مصنوعة

 Receiverهذا األنبوب بتحويل اإلشارات الكهربائية في المستَقبِل 
وجدير بنا أن نذكر العالم  .12أشكال إلىالموجود داخل جهاز التلفاز 

" Fuso" مخترع جهاز الفيوسر John Logie Bairdجون بيرد
موجات  إلىالذي يحول الخطوط اإللكترونية المقطّعة 

اطيسية قابلة للبث، ويسمح بتحويل الصور التي يجمعها كهرومغن
 Albert Abramsonويستعرض إلبرت إبرام صن . 13مشَاهد إلى

 25 إلى، بدايات ظهور فكرة التلفاز ويعزوها )16-35: 1995(
 Constantineي عندما عرض كوسنتتين بيرسك 1900غسطس أ

Perskyiي باريس ورقة ، في المؤتمر الدولى للكهرباء الذي انعقد ف
أفكاره حول جهاز  يوقد عرض بيرسك". التلفاز" تحمل عنوان 

تلفازي يعتمد على المواصفات المغناطيسية لمادة السيلينيوم 
14Selenium . ومنذ ذلك الحين، بدأ مصطلح التلفاز يحل محّل

 Telephoto "تيلي فوتو"المصطلحات القديمة كَـ 
لين أكتب  1908في عام و. Telectroscope" التيليكتروسكوب"و

مقاالً أكد فيه إمكانية  Alan Campbell Swintonكامبل سوينتن 
الرؤية الكهربائية البعيدة عن طريق استخدام إنبوب األشعة المهبطية 

، والتى تعمل على تحويل Cathode Ray Tube) الكاثودية(
وتعد نظرية . ضوء ثانية إلىطاقة كهربائية، ومن ثم  إلىالضوء 

 1909وفي عام . ينتن أول إشارة في التاريخ لنظام بث تلفازيسو
أولها كان عمل الدكتور . هاوتشغيل تم صنع ثالثة أجهزة تلفازية

ا أستاذ، وكان يعمل Max Dieckmannلمانيا أماكس ديكمان في 
لمانيا، حيث استخدم إنبوب أ -لوجيا في ميونيخوجامعة التكنفي 

ألول مرة في المستقبِل لنقل الصورة  Braun Tubeبرون 
 Ernst أما الجهاز الثاني فكان من صنع إرنست رهمر. الكهربائية

Ruhmer،  وتكون من خاليا مصنوعة من مادة السيلينيوم
Selenium وتكون كل خلية متصلة بجهاز بث ،Relay  يعمل

ويحتوى المستقبِل . Receiver على إرسال تيار كهربائي للمستقبِل
، ووحدة بث لكل خلية، وظيفتها تشغيل )لمبات(على وحدات إضاءة 

أما الجهاز الثالث فقد صنعه جورجس . وحدة الضوء المتصلة بها
 Fournier ور فورنيروالبرفس Georges Rignouxريجنوكس 

، حيث تتكون شاشة اإلرسال فيه من عدد من الخاليا 1909عام 
المصنعة من مادة السيلينيوم، كل خلية منها متصلة بوحدة بث 

وتتصل وحدات البث بتسلسل مع محول تيار كهربائى، . منفصلة
ل متصل مع وترسل كل وحدة بث اإلشارات من خالل سلك مستق

، عرض البرفسور 1907وفي عام ، ىمحول التيار الكهربائ
في معهد التكنولوجيا في مدينة  Boris Rosingبوريس روزنج 
جهاز تلفاز يستخدم فيه أنبوب  St Petersburg سينت بطرسبيرج

مرايا  Transmitter fHQ األشعة المهبطية، ويحتوى المرسل
وقد نجح روزنج في  .15سطوانية تعمل على تجزئة الصورةأ

نظام روزنج بعد  لكترونية، ليتطورإأول صورة بإرسال  1911
قدم  1911وفي نوفمبر .16نظام تلفازي إلكتروني كامل إلىذلك 

، رئيس جمعية رونتجين Campbell Swintonكامبل سوينتن 
Röntgen المشاهدة الكهربائية البعيدة" في لندن، رؤيته حول" ،

ب األشعةووصف فيها استخدام نظام تلفازي كامل يقوم على أنابي
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المهبطية في كل من المستقبِل والكاميرا، بحيث يتم إرسال صورة 
مركزة لشاشة كهربائية، حيث يقوم أنبوب األشعة المهبطية الموجود 

بعد ست سنوات، اخترع . خلف الشاشة بمسح خطوط الصورة
 Daniel McFarlan Moore المهندس األمريكى دانييل مكفارلن

ساعد على التحكم بتكثيف وتغيير  ، مما)نيون( أول لمبة غاز
هتمام في أبحاث ص االوبالرغم من تقلّ.17الضوء في نهاية المستقبِل

عقب اندالع الحرب العالمية األولى في عام  هالتلفاز وتجارب
 تقنيات الراديو ، فقد شهدت فترة الحرب تطورا كبيرا في1914

لعالم فقد أسس ماركونى أول شركة السلكية في ا). الالسلكية(
، 1897يوليو  20في " الشركة الالسلكية للبرق الالسلكى واإلشارة"

حائزا بهذا العمل على اهتمام الحكومة البريطانية، نظراً لظروف 
تستعين  لمانيا، التي أخذتأوالقلق المتزايد من تعاظم قوة  الحرب

 تصالية لشركة ماركونى لتطوير أنظمةبالقدرات والخبرات اال
وبعد نهاية ، سطولها البحريقواتها العسكرية وأ تصاالت لدىاال

 Marconiالحرب وجدت شركة ماركونى البرقية والالسلكية

Wireless Telegraph Company على  نفسها تسيطر
تصاالت بين الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، كما حاولت اال

اإلذاعية التي كانت  Alexandersonشراء مولدات الكسندرصن 
، إال General Electricها الشركة األمريكية جنرال إلكتريك تصنع

أن إدارة البحرية األمريكية العسكرية طلبت من شركة جنرال 
إلكتريك رفض الطلب المقدم من شركة ماركونى، وقامت بتأسيس 

 Radio شركة جديدة تعرف بمؤسسة اإلذاعة األمريكية

Corporation of America (RCA)18. الحرب نتهاء اوبعد
من  هتمام بالتلفاز مرة أخرى، حيث قام كثيرولى، عاد االالعالمية األ

عرض  1922ففي عام . الباحثين بتجارب لتطوير تقنيات التلفاز
في الواليات المتحدة مشروع  ،Charles Jenkins شارلس جينكنز

ستخدم جينكنز في جهازه عاكسات ضوئية ابث الصور السلكي، و
خلية كهروضوئية  إلىظيفتها إرسال الضوء زجاجية في المرسل، و
Photoelectric Cell . وفي المستقبِل هناك عاكستان ضوئيتان

أصغر حجما، تقومان بإعادة تجميع الصورة بواسطة صمام 
، ويتم Rignouxختراع ريجنوكس امن  Valveضوئي ) متحكم(

عرض الصورة على شاشة مصنوعة من مادة الفلور 
Fluorescent19. عرض بيرد جهازه التلفازي  1925بريل وفي إ

الواقع في لندن لمدة  Store  Selfridge  في معرض سيلفريج
أول فكرة  –آنذاك–اإلنجليزي  ثالثة أسابيع، مما أعطى الجمهور

قام بيرد في مختبره  1926يناير  26وفي . عن جهاز التلفاز
د خترعه أمام أربعين عضوا من المعهاالخاص بعرض التلفاز الذى 

. الملكي البريطاني، وكان هذا أول عرض عام للتلفاز أمام الجمهور

وبالرغم من ضعف الصورة وضبابيتها، إال أن العرض أعتبر 
نجح جينكنز  1925وفي يونيو  .20إنجازا ناجحا في ذلك الوقت

عناوين الصحف في الواليات المتحدة من خالل إذاعة  بنقل صور
 -Anacostiaا، في والية ميرالند ناكسوتيأالبحرية األمريكية في 

Maryland مختبره الواقع في واشنطن دي سي  إلى
Washington DC 21بحضور عدد من المسؤولين األمريكيين .

 Kenjiroنجح اليابانى كينجيرو تاكايانجى  1926كتوبر أ 25وفي 

Takayanagi  في إرسال صورة كاتاكاناkatakana الشخصية ،
 7 وفي.22استخدام أنبوب برون الكهربائىاليابانية المشهورة، ب

 American الشركة األمريكية للبرق والهاتف قامت 1927 إبريل

Telephone & Telegraph Company بعرض جهاز تلفاز 
وقد كان هذا العمل ثمرة جهود مشتركة . ألول مرة أمام الجمهور

 Bell Telephone Laboratoriesبين مختبرات بيل للهاتف
وفي ذلك الوقت، تم . Western Electricباء الغرب وشركة كهر

أرضي من مدينة ) راديو(أيضا نقل برنامج تلفازي بواسطة سلك 
كما قام . مدينة نيويورك إلىويباني في والية نيوجرسي األمريكية 

بعرض فكرته حول تقطيع  1927العالم فارنسورث في العام 
ع الصورة الصورة بواسطة جهاز تصوير خاص يعمل على تقطي

، حيث )خطوط مستقيمة صغيرة(لكترونية صغيرة إخطوط  إلى
 1929وفي العام  .Image Dissector23" ايميج ديسكتور"سماه 

 Harryنجح فارنسورث مع المهندس الشاب هاري لوبيك 

Lubcke ويتكون ذلك . بصنع جهاز تلفازي يعمل بنظام كهربائى
طيسي يقوم بتركيز الجهاز من أنبوب كاميرا وأنبوب صور مغنا

اختبر  1931نوفمبر  9وفي . The Oscillate""24الصورة 
يقدم صورا ذات جودة، وقد أطلق ) كاميرا(زوركين أول أنبوب 

  .Iconoscope"25"يكون سكوب أعليه اسم 

  :البث التلفزيزني تاريخ

المنازل عبر جهاز استقبال  إلىالمتحركة  ظلّت فكرة نقل الصورة
جهاز الراديو،  بإرسال الصوت والموسيقى عبر منزلي، بشكل شبيه

محل اهتمام عدد من العلماء في كل من بريطانيا وألمانيا والواليات 
وقد دخلت كل من الواليات . المتحدة منذ بداية القرن التاسع عشر

وبدأ . المتحدة وبريطانيا في تنافسٍ شديد لتطوير جهاز التلفاز
إجراء أبحاث تطوير محطات حد ما،  إلى البلدان، بشكل متزامن

ببثها التلفازي  RCA فقد قامت شركة. ستقبالالاإلرسال وا
البريطانية  ، بينما بدأت الحكومة1930التجريبي في نيويورك عام 

تجارب الخدمة التلفازية العامة المنتظمة في  BBC من خالل الـ
وقد تمت أول إشارة لتجارب.1936اعتباراً من عام  منطقة لندن
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عندما نجح جينكنز بنقل  1923رسال الالسلكي التلفازي في عام اإل
من  Hardingصورة تلفازية السلكية للرئيس األمريكى هاردينج 

بثّت شركة وستينج  1928وفي أغسطس  .26واشنطن لفيالديلفيا
" أفالم الراديو"ما يسمى  Westinghouse Electricهاوس الكترك 
. Pittsburghطسبره في شمال مدينة بي KDKAمن محطتهم 

 16صورة خطية في  60ملم من  35وكان البث عبارة عن صور 
وقد تم البث من خالل خط أرضي . في الثانية الواحدة اإطار

مستقبالت  إلىومن ثم ) السلكي(مرسل في الراديو  إلى) سلكي(
تلفازي في العالم فقد  بث أما أول خدمة .27خاصة في المختبرات

دورة األلعاب األولمبية العالمية التي ل ا خالألماني حازت عليها
كاميرات  حيث استخدمت خاللها ،281936أقيمت في برلين في عام 

وكاميرات  ،Telefunkenيكون سكوب من شركة تيلي فونكن اآل
)  Farnsworthنموذج فارنسورث( Fernsehشركة فيرنسي 

ب أن الصور لم تكن مرضية أو مشجعة، فقد صاح غير.الكهربائية
قلّلت من جودتها  - Flash–المشاهد المبثوثة ومضات ضوئية 

فقد قامت به  ،)عام(أول إرسال تلفازي جماهيري  أما.ووضوحها
بهيئة  ، والتي عرفتبريطانيا من خالل أول إذاعة تلفازية رسمية

، غير أن البرامج 1929سبتمبر  30في  BBCاإلذاعة البريطانية 
 BBCشيدت الـ بى بى سي  1932 وفي. التلفازية لم تكن منتظمة

مقرا لها لإلرسال التلفازي، مبتدئة بذلك أول إرسال تلفازي منتظم 
وكانت مدته ثالث ساعات . 1936في اليوم الثانى من نوفمبر سنة 

أن البث التلفازي لم يلبث أن توقف خالل الحرب  غير. في اليوم
 1946العالمية الثانية، ولم يستأنف إال في يونيو

وقُدر عدد  .29
الف آبثالثة  1937ستقبال التلفازية في لندن في عام جهزة االأ

تضاعف ذلك العدد ليصل ألكثر من  1939في سبتمبر و جهاز،
 30 كما شهدت الواليات المتحدة البث التلفازي في .30عشرين ألفا

في مدينة نيويورك، حيث نقلت كلمة للرئيس فرانكلين  1939بريل إ
في المعرض الدولي، إال أن عدد  Franklin Rooseveltروزفلت 

وبلغ عدد األجهزة . أجهزة االستقبال التى بيعت للجمهور كان قليال
ميال  40جهاز، ولم يتجاوز مدى اإلرسال أكثر من  200يقارب  ما

ستقبال التلفازي، أعلنت ولزيادة أعداد أجهزة اال. نيويوركفي مدينة 
تلك األجهزة مصحوبة  عزمها عن تطوير RACشركة أر أي سي 

وقد غلب على التلفاز في . 31بتخفيضات كبيرة على أسعارها
، وكان Commercialالواليات المتحدة الطابع التجاري منذ بداياته 

 كبيراً على مضمون البرامج التى تبث للمستثمرين والمعلنين تأثيراً
 أما في بريطانيا، فكان التلفاز منذ نشأته،. هاوأسلوب تهاونوعي

انطلقت  1955في عام (محطات تلفزة خاصة  وبالرغم من ظهور
" التلفاز المستقل"تحمل اسم  ابريطاني أول قناة تلفازية خاصة في

(Independent Television)32يعتبر من الوسائل العامة التى  ؛
  ".جماهيري" خدمة الجمهور إلىتهدف 

 1935وفمبرن 10أما في فرنسا، فقد بدأ البث التلفازي المنتظم في 
من برج إيفل، وأذيعت أول نشرة إخبارية من التلفاز الفرنسي في 

ولم يصبح التلفاز الفرنسي وسيلة جماهيرية إال . 1949ديسمبر 15
 1960في عام 

تحاد السوفيتى وكان أول إرسال تلفازي في اال. 33
شاشات (في مدينة موسكو، وقد بلغ عدد األجهزة  1939سابقا عام 

أما اإلرسال فكان عبارة عن فلم بطيء . جهاز 100 )صغيرة الحجم
وفي أمريكا الالتينية، كانت المكسيك أول . 34مدته ثالثون دقيقة

عندما تم السماح لتلفاز ريمولو  1949دولة تبدأ إرساال تلفازيا عام 
، األول من نوعه في Rómulo O'Farrill for XHTVأوفريل 

بدأ البث التلفازي للقناة  1951وفي عام . بالبث ؛أمريكا الالتينية
  .35بدأت القناة الخامسة بالبث 1952وفي عام . الثانية
في عام  - آنذاك–ستراليا، أسس حزب المحافظين الحاكم أوفي 
دار جدل وقد . اللجنة الملكية لدراسة إمكانية بدء بث تلفازي 1953

ختيار بين النموذجين، النموذج األمريكى الذي يغلب عليه حول اال
النموذج البريطاني الجماهيري، حيث و لطابع التجارى والخاص،ا

اإلرسال " 1956تم الّدمج بين النموذجين في القرار الصادر عام 
من صدور ذلك القرار، بدأت  هوفي العام نفس ".والتلفاز
 GTV9 HSV7و البث في مدينة سيدني، TCN9 ATN7القنوات

  .36ينفي كٍل من المدينت ABCو في مدينة مالبورن،
قناة "بقناة واحدة  1958وقد بدأ البث التلفازي في الصين في عام 

، وكانت تبث مرتين في األسبوع لمدة ساعتين أو ثالث في "بكين
وفي عام . تحاد السوفيتي سابقاة من االاليوم، بمعدات وتقنيات مقدم

، تم افتتاح العديد من المحطات التلفازية في المدن الرئيسية 1960
  .37غونغوزهو، بلغ عددها عشرين محطةو نغهايمثل شا

وفي القارة اإلفريقية، كانت نيجيريا أول دولة تبث اإلرسال التلفازي 
، بينما عرفت كينيا وزيمبابوى وزامبيا اإلرسال 1959في عام 

التلفزيوني قبل استقاللها، حيث كانت الخدمة متوفرة لألجانب من 
ألخرى، فقد بدأ البث التلفازي بعد أما في الدول األفريقية ا. الغربيين

وفي الهند سمح لمؤسسة الراديو الحكومية في  .38استقالل هذه الدول
بأن تقوم بالبث التلفازي من نيودلهي لمدة  1959) سبتمبر(أيلول 

ساعة واحدة مرتين في األسبوع، إال أن التلفاز الهندي طعم في 
ة مما زاد عدد برامجه باألفالم واألغاني المحلي 1961العام 

  .المشاهدين

  :البث التلفازي في العالم العربي

أواسط الخمسينات من  إلىيرجع البث التلفازي في الدول العربية 
القرن الماضي، بواسطة الشركات الخاصة والغربية، والقواعد
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ففي المملكة . العسكرية األجنبية التي تواجدت في المنطقة العربية
رامكو تبث من مدينة الظهران أشركة العربية السعودية، بدأت 

ونظرا . ويغطي بثها جميع أرجاء المنطقة الشرقية وما وراءها
لنقص الكفاءات المحلية والعربية، قامت أرامكو بابتعاث عدد من 

الواليات المتحدة األميركية في دورات إعالمية وفنية،  إلىموظفيها 
ح أن تبدأ واستطاعت بنجا ،إذ كونت فريق عمل تلفازي متجانس

 1957حزيران من العام / البث في يونيو

وفي الكويت، قام . 39
فاق مع شركة خاصة قبل عام رجل أعمال كويتي بالتعاقد واالت

رساله في عام إ، حيث بدأ التلفاز بث 40نشاء محطة تلفازإل 1961
وتبعت دولة اإلمارات  .Kilowatt41كيلووات  100بقوة  1957

، حيث بدأت البث التلفازي عن 1969العربية الكويت في عام 
أما البث التلفازي . Thompsonطريق الشركة البريطانية تومسون 
من خالل محطة تلفازية  1973في دولة البحرين فقد بدأ في العام 

نشأها األمريكيون، والتي كانت تعتمد في دخلها على أتجارية 
من % 20وقد بلغ نصيب الحكومة البحرينية . اإلعالنات التجارية

 .42أول محطة تلفازية تجارية في المنطقةقيمة الشركة التي كانت 
، عندما 1968وشهدت ليبيا البث التلفازي غير الحكومي قبل عام 

 Wheel us Air"يو أس بدأت القاعدة الجوية األمريكية ويل

Force Base"  43المتواجدة هناك ببث برامج تلفازية.  

 ،1956زي عبر محطة تلفاز خاصة عام أما لبنان، فقد بدأ بثه التلفا
عندما تقدم مجموعة من رجال األعمال للحكومة بطلب ترخيص 
لبناء محطة تلفاز خاصة تعتمد في دخلها على اإلعالنات التجارية، 

 Compagnie Libanaise deحيث بدأ تلفاز لبنان بالبث،

Television ،(Dajani 1992, p. 43) . ،كما بدأ تلفاز الشرق
 ABCاعتمد جزئيا على الدعم المالي الذي تقدمه شركة الذي 

  .1962، بالبث عام Tele-Orient 44التلفزيونية األمريكية

في العالم العربي، فبدأ في ) الحكومي(أما البث التلفازي الرسمي 
وكانت أغلب برامجه ) وات( 500، بقدرة 1956العراق في عام 

 14وبعد انتهاء ثورة . 45ترفيهية، ويبث باللغة العربية والكردية
التي أسقطت النظام الملكي، قامت الحكومة العراقية  1958يوليو 

ويلخّص سميث . 46بزيادة قوة اإلرسال وكذلك عدد البرامج السياسية
وآخرون مراحل تطور البث التلفازي في العراق التي بدأت عام 

بتشغيل محطتي إرسال بقوة خمسة كيلووات في بغداد،  1967
الموصل وكانت و أخرى إضافية في كركوك والبصرة ومحطات

وقُدرت عدد . ربيلأكيلووات تغطي مدينة الموصل و 140بقوة 
ألف معظمها في مدينة  240و ألف 125بين  1966األجهزة عام 

بمليون  هبغداد وضواحيها، بينما قدر عدد المشاهدين في العام نفس
البث التلفازي في  أما في جمهورية مصرالعربية فقد بدأ.47مشاهد

في تمام الساعة السابعة مساء بآيات من الذكر  1960يوليو  21
الناصر، حيث استمر البث  الحكيم، متبوع بخطاب للرئيس عبد

لتبدأ هي  ،نشاء القناة الثانيةإتم  1961وفي يوليو . لخمس ساعات
 ،ثقافية وتعليمية وتوجيهية برامج عارضة ،األخرى بثها التلفازي

كما أبدى الرئيس جمال . 48ج أخرى عن الثقافات األجنبيةوبرام
الناصر اهتماما ملحوظا في استخدام وسائل اإلعالم الجماهيرية  عبد

لتسويق أفكاره وأيديولوجيته القومية، فقد قامت الحكومة المصرية 
 ،49أجهزة تلفاز في المناطق الريفية النائية والمراكز الثقافية بنشر

من  1963و 1960بين  بث في الفترة ماوتضاعفت ساعات ال
ساعة في الشهر، وأصبح عدد القنوات ثالث  700 إلى 100
وبدأ البث التلفازي في الجمهورية السورية العربية في  .50قنوات
جانب  إلىو. ندماجية المصرية السوريةنتيجة الوحدة اال 1960عام 

 المحطة الواقعة في دمشق، تم بناء محطات أخرى إضافية في
ات في مدينتي حلب وحمص، حيث تم ربط هذه المحطات يالستين

 1965وفي عام . اتيفي السبعين Microwave51بموجات هوائية 
 إلى 80بدأت المملكة العربية السعودية بثها التلفازي ليغطي من 

 1967وقد شهد عام . كيلومتر من محيط مدينة جدة والرياض 100
في القصيم  لمنورة، متبوعة بأخرىفتتاح محطة تلفازية في المدينة اا

افتتاح أضخم محطة تلفازية في الدمام في  ، ومن ثم1968في عام 
 1969العام 

نوفمبر  17وفي سلطنة عمان بدأ البث التلفازي في  .52
فتتاح المحطة الثانية اتم  1975وفي . في العاصمة مسقط 1974

عام  وفي. في مدينة صاللة لتغطى الجزء الجنوبى من البالد
، تم دمج القناتين في قناة وطنية واحدة وربطت مع القمر 1979

باقي  إلىلتبث  ARABSAT 1-Cالصناعى العربى عربسات 
وفي المملكة األردنية الهاشمية بدأ البث التلفازي  .53الدول العربية
وكان يعرض برامج . بإشراف حكومي كامل 1968في إبريل 

تم  1972وفي عام . ت الحكوميةترفيهية وأخبار السياسات والقرارا
وقد تم إضافة اللغة  ،افتتاح القناة الثانية لتبث باللغة اإلنجليزية

 1978الفرنسية في عام 

ويعتبر التلفاز األردنى من أوائل  .54
سرائيليين كرد ووجهت لإل التلفازات العربية التى بثت باللغة العبرية

وبدأ التلفاز  .55إلسرائيليعلى األخبار العربية التى تبث من التلفاز ا
وكان معظم العاملين والتقنيين . 1968ديسمبر  24الليبى البث في 

. في التلفاز من األجانب، كما تم استيراد معظم البرامج من الخارج
لفترة ساعتين في  1966يناير عام  7وبدأ البث في تونس في عام 

باللغتين  ،)الساعة التاسعة مساء إلىمن الساعة السابعة (اليوم 
غطى البث التلفازي جميع  1974وفي عام . العربية والفرنسية
 1970أغسطس  15وفي قطر بدأ البث في . األراضي التونسية

وفي. لفترة أربع ساعات يوميا، بقوة بث قُدرت بخمسة كيلووات
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بدأ البث التلفازي الملون، وتم بناء ثالث استديوهات  1974عام 
وكانت أول  .56كيلووات 200طة بث بقوة حديثة، كما تم بناء مح

إبان  1956ديسمبر عام  بداية للتلفاز الجزائري في نهاية شهر
حيث أقيمت محطة محدودة البث، وكانت تعمل  ،ستعماريةالفترة اال

ويعد استحداثها بمثابة اهتمام بالجالية . ضمن المقاييس الفرنسية
صر بثها على المدن كما اقت. الفرنسية المتواجدة بالجزائر آنذاك

 819ت محطات بث ضعيفة تقدر بـ ئالجزائرية الكبرى، حيث أنش
مراكز في قسنطينة  ةموزعة على ثالث ،على المدى القصير اخطّ

وفي اليمن بدأ البث التلفازي في . العاصمة ووهران والجزائر
بلغ عدد أجهزة التلفاز  1966وفي عام . 1964أغسطس من عام 

ألفا في  50هاز، في حين بلغ عدد األجهزة ألف ج 16في اليمن 
نوفمبر  15وفي الكويت بدأ التلفاز بثه الرسمي في . 1986عام 

، وقد )الشرق حالياً(وذلك من الحي الشرقي لمدينة الكويت  1961
 .كان بث البرامج باللونين األبيض واألسود لمدة أربع ساعات يوميا

في  1974ديسمبر  2في  مارات العربية، بدأ البث التلفازياإل وفي
عربية من بلد وتفاوتت أعداد األجهزة التلفازية في البالد ال .57دبى

وتشير أرقام المنظمة . قتصادية لكل بلدآلخر حسب الظروف اال
بأن عدد UNESCO  الدولية للتعليم والعلوم والثقافة يونيسكو

 1.7 إلى 1965في عام  756,000األجهزة التلفازية ازداد من 
وفي . 1980مليون في عام  8 إلى، ليصل 1970ن في عام مليو
لكل ألف نسمة في  373كان معدل األجهزة التلفازية  1980عام 

وجاءت دولة قطر في المرتبة األولى من حيث . دول الخليج العربي
جهازا لكل ألف نسمة، وهو  240عدد األجهزة، حيث بلغ المعدل 

 1982ام اليونيسكو في عام وتشير أرق. 58المعدل األعلى في العالم
 8,300,000أن عدد األجهزة المستخدمة في العالم العربي بلغ  إلى

 2,100,000جهازا، حيث شغلت السعودية المرتبة األولى بمعدل 
، 975,000ثم الجزائر  1,400,000جهاز، ومصر المرتبة الثانية 

كو كما بينت أرقام اليونيس. واليمن الشمالي جهازان 327والبحرين 
محطة تلفازية أرضية في العالم  133كان هناك  1982أنه في عام 

ساعة، بنسبة  30,000ساعات البث قد بلغ  عوأن مجمو ،العربي
وقد بلغ مجموع ساعات البرامج . للتلفاز المصري% 25نتاج إ

 ،5,078ومجموع البرامج اإلخبارية  ، 16,395الترفيهية السنوية
، كما بلغت نسبة البرامج 2,136دينية والبرامج ال 3,499والتعليمية 
ن وبالمقارنة مع دول العالم األخرى، فإ .59%60-40المستورة 

ات ياألجهزة في العالم العربي في الستين )عدد( معدل ملكية
 %1.0لم تتعد النسبة  1965ففي عام  .ات يعتبر محدودايوالسبعين

 إلىمن مجموع عدد األجهزة في العالم، لم تلبث حتى انخفضت 

 1980، ولكنها زادت في عام 1975- 1970في األعوام % 0.7
 1987في عام  %0.7 إلىوعادت  %0.8 إلى

60 

  :البث التلفزيوني الفضائي

البث الفضائي هو بث برامج تلفازية من بلد آلخر دون الحاجة 
وقد خلق البث الفضائي، كما . 61لمحطات تلفازية أرضية

يات، صعوبات شتى للحكومات لوجيا المستخدمة في الفضائوالتكن
 علىلوجيا من قدرة تلك الحكومات ووالدول، فقد قلّصت تلك التكن

فما لبث بث الفضائيات . السيطرة على تدفق المعلومات وحرية البث
التلفازية أن اخترق الحدود الجغرافية للدول، مما سبب إشكاليات 

األخبار في ثقافية وأخرى متعلقة بقوانين ومصداقية اإلعالم في نقل 
أما الفضائيات، فهي محطات تلفازية تبث عبر األقمار . 62هذه الدول
 ،ويتجاوز هذا البث نطاق الحدود الجغرافية لمنطقة البث. الصناعية

استقباله في مناطق أخرى عبر أجهزة خاصة باستقبال  حيث يمكن
وتقوم هذه األجهزة . شارات الوافدة من القمر الصناعيوالتقاط اإل

بينما ينحصر . لجة تلك البيانات وعرضها على شاشة التلفازبمعا
البث التلفازي األرضي في نطاق الحدود الجغرافية الوطنية للدولة، 

للمدن ) الراديو( لبرامج بواسطة الموجات الالسلكيةحيث تبث ا
ما وقد تغير هذا المشهد بشكل كبير عند، والمناطق الجغرافية القريبة

 والقمر الصناعي هو. دخلت األقمار الصناعية مجال البث التلفازي
ليدور  ،جسم دوار يطلق من قاعدة أرضية نحو الفضاء عبارة عن

 في مداره المخصص له والمبرمج عليه بسرعة معينة حول األرض
 ،63)دقيقة 56و ساعة 23تستغرق الدورة الكاملة حول األرض (

وحدة الخدمة : من وحدتين رئيسيتينوتتكون أقمار البث التلفازي 
أما وحدة الخدمة فتحتوى على أجزاء تخدم عمل  .تصالاال ووحدة
وأجهزة إمداد القمر  ،وأجهزة القياس ،األقمار الصناعية تحكم

وحدة فيم تحتوي  .الصناعى بالطاقة الكهربية الالزمة لعمله
وهي عبارة عن أجهزة  ،Transponder تصال على الحواملاال
وتقوم . يهاإلمن األرض و ها،بإرسال اإلشارات واستقبال متقو

األقمار الصناعية التلفازية باستقبال اإلشارات الواردة إليها من 
وفق موجات وترددات معينة، ثم تقوم بتكبيرها  المحطات األرضية

األرض، إما لمنطقة  إلىأخرى  وتقويتها ومن ثم إعادة إرسالها مرة
تستقبلها  ، حيث"تغطية مركزة"لرقعة محددة أو " تغطية شاملة"عامة 

ويضم القمر . محطة أرضية بواسطة هوائيات على شكل أطباق
تطلق من " قناة قمرية"القنوات التي تسمى  الصناعي عددا من

ويتم نقل البرامج التلفازية عبر . 64خاللها اإلشارات التلفزيونية
قة األولى علىحيث تعتمد الطري ،األقمار الصناعية بإحدى طريقتين
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 إلىستقبال بحيث يتم البث من مكان اال ،نقل البرامج من موقع آلخر
مكان آخر، كما في حالة التقارير اإلخبارية التي يتم إرسالها في 

 القمر إلى  Uplinkإحدى الدول األوربية عن طريق وصلة صاعدة
 . أي مدينة مثال إلىتصال من القمر الصناعي ثم يرتد اال ،الصناعي

حيث يمكن إذاعة التقريرعلى الهواء مباشرة أو تسجيله على أشرطة 
أما الطريقة الثانية الصناعية فتعتمد . فيديو وإذاعته في وقت الحق

القمر الصناعي عبر المحطة األرضية في  إلىعلى نقل البرامج 
منطقة جغرافية  إلىمكان ما، ثم ترتد اإلشارة من القمر الصناعي 

تقبالها بشكل مباشر من خالل العديد من أجهزة شاسعة بحيث يتم اس
ستقبال أن يتم من خالل ويمكن لهذا اال. فقط ستقبال التلفازياال

أو  ،في مواقع أو مدن مختلفة هامحطات تلفازية تقدم البرامج نفس
شارات التلفازية على شبكات التلفاز الكابلي التي تعيد توزيع اإل

البث التلفازي الفضائى في لوجيا ووقد تطورت تكن. المستقبلين
السنوات القليلة الماضية بظهور نظام البث الرقمي المضغوط 

Digital Compression،  الذى يختلف عن تكنولوجيا التلفاز
حيث يعتمد التلفاز الرقمي على  .Analogue التقليدية التناظرية

إشارات ثنائية من األصفار واآلحاد،  إلىالصوت والصورة  تحويل
وهذه اإلشارات . الذي تستخدمه أجهزة الكمبيوتر هنفس نظامأي بال

ستقبالها بواسطة هوائي التلفاز الذي يقوم ذاتيا، أو من خالل ايتم 
بينما في التلفاز . ، بفك الرموز المستقبلةجهاز خارجي إضافي

أمواج  إلىالتقليدي التناظرى، يتم تحويل الصوت والصورة 
مدى نقاء الصورة والصوت على تحدد جودتها  ،إلكترومغناطيسية

الشاشة، ويمكن استقبال عدد من القنوات في النظام الرقمي دون أن 
واآلن، يستطيع المشاهدون . 65يؤثر ذلك على جودة الصورة ونقائها

الفضائيات التلفازية من خالل  ختيار برامجهم المفضلة من مئاتا
 Satellite-fedالكيبل أو Direct Satelliteستقبال المباشر اال

Cable TV، نترنت، حيث تطورت من خالل شبكة اإل أو
الفضائيات التلفازية منذ التسعينات باستخدام تقنيات الديجيتال 

Technique Digital  التي تبث عددا كبيرا من القنوات الفضائية
                  .66ستقبالاال في الوقت ذاته بنفس الجودة أثناء البث أو

ترجع األعمال التي تناولت موضوع :ر الصناعيةتاريخ األقما 
كتابات العالم  إلىاألقمار الصناعية التي تدور حول كرتنا األرضية 

ففي . 1945في عام  Arthur Clarkeالبريطانى آرثر كالرك 
كتاباته  في Arthur Clarkeعرض آرثر كالرك  1945بداية عام 

في نهاية ذلك  ولكن. نتشارالتى نشرت في مجلة خاصة محدودة اال
 Wireless World، كتب كالرك مقاال في مجلة هنفس العام

 الفضاء إلىالبريطانية، بين فيه إمكانية اطالق أقمار اصطناعية 
 وتناولت كتاباته الفوائد التى ستجلبها هذه األقمار. الخارجي

ومن أفكاره التي . تصاالت كذلكمجال االصطناعية للبشرية واال
األوزون  طبقة إلىالثة أقمار صناعية طُرِحت، إرسال ث

Ionosphere بسرعات مختلفة وبصورة دائمة حول األرض،  تدور
وكان  .67إرسال المعلومات واإلشارات لفترة طويلةو تقوم ببث

 ها،وإطالقصناعية تحاد السوفييتي دور بارز في تطوير اإلقمار اللال
نجح  1957كتوبر عام شهر أ ففي، "سباق الفضاء"يسمى  أو ما

مفتتحين بذلك  Sputnik السوفييت في إطالق أول قمر صناعي
وكان لذلك الحدث أثر بالغ في . لألرض تصاالت الفضائيةعصر اال

، فقد شكل مشكلة كبيرة لحلف Cold Warتاريخ الحرب الباردة 
في رد منهم – مما دفع األمريكيين .NATO68شمال األطلسي النيتو 

إجراء  إلى –الصناعى سبوتنيكعلى إطالق السوفييت قمرهم 
، 1958وفي عام . تجارب حثيثة إلطالق قمر صناعي خاص بهم
، التي بدأت NASAقام األمريكيون بتأسيس وكالة ناسا الفضائية 

 1958ديسمبر  18وفي . باإلشراف على برنامج الفضاء األمريكي
تصاالت صناعي انجحت الواليات المتحدة األمريكية بأطالق قمر 

 Lowيدور في مدار منخفض  Score" سكور"لحجم صغير ا

Orbit .ات شهدت الواليات المتحدة مشاريع جدية يوفي الستين
الفضاء، ونجحت في  إلىإرسال أقمار صناعية جديدة  إلىهدفت 

ومن األعمال التاريخية التي قام . 2إيكوو 1إرسال عدد منها إيكو
الذى  Telstar بها األمريكيون إطالق القمر الصناعى تلستار

وقد .69 1962استخدم في البث التلفازي بين أمريكا وأوروبا عام 
أجريت أول تجارب للبث التلفازي الفضائى بين اليابان والواليات 

، حيث كان من المخطط أن يقوم 1963نوفمبر 23المتحدة في 
الرئيس جون كيندى، رئيس الواليات المتحدة، بتوجيه رسالة 

. إال أنه تم اغتياله في ذلك اليوم ،هنفس في اليومللمشاهدين اليابانيين 
، نجح البث 1967وبعد أربع سنوات من ذلك الحدث، في صيف 

التلفازي الفضائي بين الواليات المتحدة وبريطانيا، بدور كبير من 
تم  1963مايو 7 وفي. 70"بي بي سي"هيئة اإلذعة البريطانية 
نقل  له الفضل فيالذي كان " 2تلستار"إطالق القمر الصناعي 

ستخدم في اكما ، "وستون تشرشل"ئيس األمريكي مراسيم دفن الر
أبريل  16أوروبا في  إلىتلفازية من اليابان  نقل أول صورة

نتشرت األقمار الصناعية بشكل كبير وعرفت تطورا او.1964
 Intelsat كبيرا، كما أطلقت المنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية

 Early  رسال القمر الصناعيإبادئة ب الصناعية سلسلة من األقمار

Bird  1965في إبريل 

تم إطالق الجيل الثاني  1967وفي عام  .71
. 1970 – 1968نتلسات، متبوعا بجيل ثالث بين عامي إأقمار  من

 – 1971 نتلسات بين عاميإالجيل الرابع من أقمار  وقد ظهر
مس وهو األكثرالجيل الخا ات تم إطالقيوخالل الثمانين. 1973
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وقدمت األجيال الثانية والثالثة من األقمار الصناعية  .72تطورا
يث ح. قمارالجيل األول من هذه األ ميزات اتصالية لم تتوفر في

رسال إتصاالت الالسلكية أو قدمت للمحطات األرضية قدرة اال
البث (الرسائل للمستخدمين دون الحاجة للمحطات األرضية 

ظهر  1990وفي ديسمبر من سنة  .DBS( 73الفضائى المباشر 
" 1أسترا أ" بالنظام الرقمي المضغوط"يعمل  أول قمر صناعي

Astra 1A 1أسترا د"و "Astra 1D  إلىالذي يتيح إيصال البث 
ومن مميزات هذا النظام، باإلضافة لكونه يتيح بثا . المنازل مباشرة

قبال لشفرة جيدة ووضوحا فائقا، أنه يجمع بين كونه مست نوعية اذ
جهاز  إلىوباإلضافة . في آن واحدلها الرقمي ومفسرا  البث

اللغة التي تبث بها  التحويل، يحتوي هذا النظام على جهاز الختيار
وبدأ البث الفضائى في بريطانيا من خالل خدمة .القناة المطلوبة

بدأ البث الفضائي  1989، وفي عام Cable Televisionالكيبل
البث الفضائى في بريطانيا في  ومر. DBS74المباشر للمنازل 

التلفاز و "بى بى سى"دام المرحلة األولى بدأت باستخ: ثالث مراحل
ففي . خدمة األقمار الصناعية في بثها األرضي ITVالمستقل 

، على سبيل المثال، استعانت تلك المحطات باألقمار 1968
من و مكسيك،الصناعية اللتقاط مشاهد من األلعاب األولومبية في ال

وفي المرحلة الثانية، ابتداء . ثم بثها لمشاهديها على التلفاز األرضى
قمار الصناعية، ومن ، تم بث جميع البرامج بواسطة األ1984من 

أما في المرحلة الثالثة والتي بدأت . ثم بثها من خالل خدمة الكيبل
، تم بث جميع البرامج بواسطة األقمار الصناعية 1989في عام 

، أو ما يسمى Dishالمشاهدين باستخدم الصحن الالقط  إلىاشرة مب
بدأ البث التلفازي الفضائي في و. DBS75البث الفضائي المباشر

بثها للدول  TV5 عندما بدأت القناة الخامسة 1983فرنسا في عام 
وشهد العالم ازدياداً واضحا في عدد األقمار .الناطقة بالفرنسية

نتلسات اإل :ومنها ،البث التلفازي الصناعية التي تقدم خدمة
INTELSAT "في عام  ئالذي ُأنش ،"االتحاد الدولى لالتصاالت

ومقره في واشنطن دي سي في الواليات المتحدة  ،1962
المنظمة الفضائية " EUTELESATاألمريكية، واليوتلسات 

والتي تقوم بتقديم خدمة البث المباشر  ،"األوروبية لالتصاالت
الذي أطلقته جمهورية مصر  Nilesatونايلسات  ،DTHللمنازل 

، وتعتبر أول دولة عربية تمتلك قمرا 1998العربية في عام 
ذاعة والتلفاز المصري ، وتعود ملكيته التحاد اإلهوتشغل صناعيا

ويغطي قمر النايلسات المنطقة . ومستثمرين من رجال األعمال
 Telesatكندا  وهناك أيضا تليسات. فريقياإالعربية ومناطق شمال 

Canada  نيك الصناعية أويضم أقمارAnik ،قمر  ىويعتبر أقو
، كما هاوجنوب صناعى تجاري في العالم، ويغطي شمال قارة أمريكا

 INSATنسات إتصال المباشر للمنازل في كندا، وويقدم خدمة اال
وهو أحد المشاريع األربعة لمنظمة  ،"القمر الصناعي الهندي"

طالق أقمار إوقامت الهند ب. ISROالهندية البحوث الفضائية 
 1995و 1992و 1990في األعوام و ،1975صناعية ابتداء من 

 ،أقمار صناعية أخرى إلىباإلضافة . فوق المحيط الهندى 1996و
، وكان أول 1984، الذي ُأطلق في عام Asiasat منها آسيا سات

                                  .76قمر صناعي تجاري في القارة اآلسيوية

                    : البث التلفزيوني الفضائي في العالم العربي 

شهد العالم العربى سنوات من التعاون في مجال البث التلفازي من 
خالل إنشاء منظمات إقليمية هدفها تطوير البث والبرامج واألخبار 

 ASBU تحاد التلفازات العربيةاوأهم هذه المنظمات . في التلفاز
 21ضم  حيث ،وكان مقره في تونس 1969الذي ُأسس في عام 

تحاد تنسيق البرامج التلفازية بين ومن وظائف اال. دولة عربية
صطناعي العربي عربسات، وتعريف ل القمر االأعضائها من خال

تصالي االعالم باألمة العربية وطموحاتها، والسعي لخلق نظام 
ويعود اهتمام  .77لثقافي والحوارعالمي جديد يقوم على التبادل ا

عندما 1967عام  إلىالعرب بالبث التلفازي عبر األقمار الصناعية 
حيث  ،العرب في بنزرت بدولة تونس عقد مؤتمر وزراء اإلعالم

تطوير وسائل  تم اتخاذ قرار بدراسة استخدام التكنولوجيا الحديثة في
ذلك القرار لم ير النور إالّ أن  ،اإلعالم العربية المعنية بهذه المسألة

الذي شهد إطالق القمر الصناعي  1985فبراير  8حتى تاريخ 
إلى توفير خدمة وتهدف عربسات . ARABSAT" عرب سات"

ومن . تصاالت وتوفير الخدمات التقنية ألعضاء الجامعة العربيةاال
أهداف المنظمة أيضا وضع قوانين وقواعد البث التلفازي بما ينسجم 

تطلبات الدول العربية، كما سعت المنظمة لتطوير مع حاجات وم
ات من القرن العشرين يالتسعين وشهد عقد.78تبادل البرامج التلفازية

ت ، حيث بدأت القنواالعربية انتشاراً واسعاً للقنوات الفضائية
. هاوخارج التلفازية الفضائية بثها من داخل حدود العالم العربي

 نتشار عوامل وأسباب عدة، منها التكنولوجي والثقافيلهذا االوكان 
مثل العولمة  ؛خارجية إلىوتنقسم هذه العوامل . والسياسي

كاالنفتاح السياسي  ؛وأخرى داخلية ،والتغيرات السياسة الدولية
وكذلك إعادة النظر  ،دد من الدول العربيةوأجراء انتخابات في ع

في السياسات اإلعالمية وقوانين اإلعالم التي مضى عليها عقود 
وكان لثورة . طويلة ولم تفلح في مواجهة التغيرات الكبيرة في العالم

تأثير واضح على  "Information Revolution"المعلومات 
تقويض المسافات تصال الحديثة على لوجيا االووعملت تكن ،التلفاز

كما أصبح العالم مرتبطا ببعضه . الجغرافية والحدود الوطنية للدول
المشاهد في أي مكان في  إلىالبعض، وبات البث التلفازي يصل 
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إن التطور في . 79العالم، بما في ذلك القاطنين في المناطق النائية
ي تصال ساهم في انتشار نظام البث الفضائي المباشر فلوجيا االوتكن

العالم العربى، كما قلّص من قدرة الحكومات على السيطرة على 
-80Kuشارات نظام كيو باند إيمكن التقاط  فمثال، البث التلفازي

band من  ا، مما ساعد كثير81بصحون القطة صغيرة وغير مكلفة
القنوات البث لمسافات طويلة وألماكن وبنايات بواسطة لواقط بحجم 

السياسي وتزايد الفضائيات الخاصة وتطور  نفتاحإن اال. 82البيتزا
تصاالت أثرت بشكل كبير على مضمون وشكل البث لوجيا االوتكن

كما ساهمت هذه العوامل بتقويض . التلفازي في العالم العربي
سيطرة الحكومات على البث التلفازي، وإلغاء وزارات اإلعالم في 

، أصبحت لذا. 83بعض الدول، والسماح بتنوع اآلراء السياسية
المجتمعات العربية، في ظل هذه التغيرات العالمية، عاجزة عن أن 

وتُعد  .84لوجية والثقافية وأثرهاوتنأى بنفسها عن التطورات التكن
 مصر أول دولة عربية بدأت بالمبادرة إلنشاء قناة فضائية حكومية

الموجهة نشاء قناة النيل إقامت بكما ، ESC 1990م في ديسمبر عا
 والتي تبث باللغة اإلنجليزية والفرنسية ،1994عام  في وروباأل

أصبحت  1998وفي إبريل . 85عن مصر والسياحة فيها برامج
 ،86NileSatنايل سات  ؛مصر أول دولة عربية تملك قمرا صناعيا

 ،1990 كتوبرأوعرفت مصر البث التلفازي الفضائي بالكيبل في 
 Cable News Egyptإنشاءبعندما سمحت الحكومة المصرية 

(CNE)  ن أن أبالتعاون مع سيCNN87 . وبدأت القنوات الفضائية
ويملكها مجموعة من  ؛، كقناة المحور2001الخاصة البث في عام 

 ؛2001في نوفمبر  2ودريم  1عمال، ثم تالها قناة دريم رجال األ
بدأ  1991سبتمبر 18وفي . عمال أحمد بهجتالتي يملكها رجل األ
كأول محطة تلفازية  من لندن MBCاألوسط  مركز تلفاز الشرق

فضائية مفتوحة يمتلكها القطاع الخاص، والتي تبث على مدار 
وكان هدفه تقوية الروابط الثقافية بين المهاجرين العرب في  ،الساعة

وقد انتقل المقر الرئيسي للتلفاز من مدينة لندن . 88الغرب وأوطانهم
يث يقوم ببث قنوات تلفازية مدينة دبي لإلعالم، ح إلىنجلترا إفي 

وكذلك بدأت قناة أي ، وعة تتضمن برامج ترفيهية وغيرهامجانية من
والتي يمتلكها الشيخ صالح بن كامل،  1994في عام  ARTأر تي 

والتي ، 89رئيس مجلس إدارة شركة الدلة، واألمير وليد بن طالل
 بدأت قناة الجزيرة، 1997 وفي نوفمبر .يطالياإ -روما تبث من

 وفي. ساعة 24ناطقة بالعربية، بثها على مدى  كأول قناة إخبارية
البث من مقرها بمدينة  ANNخبار العربية بدأت شبكة األ 1997

عربية البث بدأت قناة ال  2003فبراير وفي . ملكة المتحدةمال -لندن
، وهي قناة باإلمارات العربية المتحدة المدينة اإلعالمية في دبيمن 

ية ، تهتم باألخبار السياسباللغة العربيةية ناطقة فضائية إخبار
بدأت بعد ذلك قناة الجزيرة اإلنجليزية ثم . قتصاديةوالرياضية واال

على مدار اليوم، ناطقة  إخبارية قناةك 2006بثها في نوفمبر 
تغطية  إلى، تهدف شبكة قنوات الجزيرةكفرع من  باإلنكليزية

ول وتعتبر الجزيرة اإلنجليزية أ. العالمو األحداث في الشرق األوسط
نكليزية مركزها الرئيسي في الشرق قناة دولية إخبارية ناطقة باإل

أكثر من و حيث تحاول إيجاد نقطة وصل بين هذه المنطقة ،سطاألو
وشهد البث التلفازي الفضائي ، مليار ناطق باإلنجليزية حول العالم

التقرير السنوي الصادر فقد كشف . في العالم العربي تطورا هائال
عن اتحاد إذاعات الدول  2010نسخة  2011في شهر يناير 

أن عدد التونسية مقرا له، العربية، الذي يتخذ من العاصمة 
المؤسسات اإلعالمية العربية، التي تبث قنوات فضائية، بلغ نحو 

خاصة، تبث  444مؤسسة حكومية و 26مؤسسة، منها  470
قناة  733قنوات فضائية على شبكاتها، أو تعيد بث ما يزيد عن 

عشر  ةمتعددة األهداف واألصناف واللغات، مستعملة في ذلك سبع
وحسب ما جاء في التقرير، تنقسم القنوات الفضائية  .قمرا صناعيا

قناة  490و ،)برامج عامة(قناة جامعة  243 إلى 733 ـالعربية ال
متخصصة، وأن برامج الموسيقى والمنوعات تنفرد بأعلى نسبة في 

قناة، فيم  90 إلىمجموع القنوات المتخصصة، إذ يصل عددها 
ت هو اآلخر بعدد مرتفع يستأثر قطاع الدراما والسينما والمسلسال

أما عدد القنوات الرياضية، فيبلغ . قناة 61 إلىمن القنوات، يصل 
قناة من مجموع القنوات المتخصصة، في حين يصل عدد  59

وعلى مستوى اللغة المستعملة، أفاد . قناة 37القنوات اإلخبارية 
في المائة  75التقرير أن البث الفضائي العربي يتم بنسبة نحو 

 8قناة باللغة اإلنجليزية و 97فيما تبث  ،)قناة 557(غة العربية بالل
قناة، كليا أو جزئيا، بلغات مختلفة  20قنوات باللغة الفرنسية، وتبث 

كالهندية واألمازيغية واإلسبانية والكردية والفارسية والعبرية 
، وصف الوضع ASUBذاعات الدول العربية إاتحاد . (وغيرها

 .90 )ـائي العربـيالقـائـم للبث الفض
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Abstract: The study aimed to identify the basic competencies required for usage of the Internet by 
public library staff in Zarka Governorate from their own perspective. The population of the study 
consisted of all 85 employees in public libraries in the Governorate. To achieve the purpose of the 
study, the researcher developed a questionnaire of 29 basic competencies required for usage of the net 
in public libraries. Such competencies are essential for every employee in these libraries, even though 
at different levels. Sixty usable questionnaires were analyzed. The results showed that all   
competencies were given a high level of importance from their perspective.  The results also showed 
that there were statistical significant differences in the degree of the levels of importance of these 
competencies, and the degree to which they possess and practice them. The study recommended 
constructing training courses in the applications of the Internet for the employees in these libraries. 
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 وجهة نظرهمكفايات استخدام اإلنترنت األساسية الالزمة للعاملين في المكتبات العامة في محافظة الزرقاء من 

  عاطف يوسف. د
  االردن/جامعة الزرقاء ,قسم علم المكتبات والمعلومات

  

حاولت هذه الدراسة التعرف إلى الكفايات األساسية الالزمة الستخدام اإلنترنت من قبل العاملين في المكتبات العامة في محافظة : الملخص

 .موظفا وموظفة 85وعددهم  ،العاملين في المكتبات العامة في محافظة الزرقاءوتكون مجتمع الدراسة من جميع . الزرقاء من وجهة نظرهم
 وقد اشتملت هذه. موظفي المكتبات العامة في محافظة الزرقاءعلى جميع وتوزيعها استبانة خاصة بهذه الدراسة  تطويرتم ولتحقيق هذا الهدف 

وتوصلت  ،ستين استبانة قابلة للتحليل وقد تم جمع. باستخدامات شبكة اإلنترنت في المكتبات رتبطتأساسية  ةكفاي تسع وعشرينعلى االستبانة 
كما بينت . لعاملين في المكتبات العامةمن وجهة نظر ااألهمية قد حظيت بدرجة كبيرة الدراسة أداة  اع الكفايات التي تضمنتهيأن جمالدراسة إلى 

وأوصت هذه الدراسة بعقد . درجة أهمية هذه الفقرات وبين درجة امتالكهم لها ومستوى أدائها الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
 .دورات تدريبية للعاملين في هذه المكتبات في مجال تطبيقات اإلنترنت في مكتباتهم

 

  .اإلنترنت، أمناء المكتباتالكفايات، المكتبات العامة، : مفتاحيةالكلمات ال
  

  27/8/2012تاريخ قبول البحث                           13/11/2011تاريخ استالم البحث                           

   :ةـمقدمال

أصبح توظيف تكنولوجيا المعلومات في المكتبات من الضرورة 
وأصبح من غير المألوف أن تجد مكتبة ال تستغل هذه . بمكان

من اإلنترنت أصبحت شبكة ، حيث التكنولوجيا في معظم أنشطتها
 همالتي يعتمد عليها العاملون في المكتبات للقيام بمهام القوية الركائز

المرتبطة بتنمية مجموعات كتلك  ،اإلدارية وباإلجراءات الفنية
القيام بهذه المهام في  ةإمكانيلهم كما تتيح الشبكة . المكتبة، وفهرستها

ومما ال شك فيه أن توظيف الشبكة في .كل وقت ومن أي مكان
إيجابا على خدمات المستفيدين من حيث الخدمات الفنية سينعكس 

وذلك راجع إلى عدة عوامل يأتي في  ؛اإلقبال عليها ةديا، وزهاتطور
الشبكة توفر كما هائال من المعلومات التي تلبي الكثير من أن مقدمتها 

البحث عن وتيسر الشبكة عمليات . حاجات العاملين والمستفيدين
في قيامها بتقديم خدماتها بشكل المكتبة وتساعد  ،المطلوبةالمعلومات 

ل حجز الكتب، والخدمات أيسر على مدار الساعة، مث
والبث االنتقائي للمعلومات عبر البريد اإللكتروني المرجعية،

وقد أفادت المكتبات ل والتواصل مع المستفيدين وغيرهم واالتصا
 بأنواعها المختلفة، ومنها المكتبات العامة، من شبكة اإلنترنت

ومما الشك فيه أن للكفايات المعرفية وتلك الفنية . ت متفاوتةوبدرجا
التي يمتلكها العاملون في المكتبة أثر كبير في مدى تفعيل دور 

أن  Blowers and Reed  (17)ويرى كل من بلورز وريد  .الشبكة
مهارات استخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني قد أصبحت من ضمن 

. التي يوصى بها لجميع العاملين في المكتبةقائمة المهارات األساسية 
على إكساب جميع  لإلفادة من مزايا شبكة اإلنترنت تعمل المكتباتو

الالزمة للتعامل مع  العاملين فيها المهارات التكنولوجية األساسية

كما تعمل في . ما يرتبط بتطبيقات شبكة اإلنترنتب، وخاصة الشبكات
هم مهارات متقدمة تقتضي طبيعة الوقت نفسه، على إكساب آخرين من

نظرا ألن مستخدمي اإلنترنت من كبار أو صغار و .عملهم إتقانها
ال بد عند استخدامهم للشبكة، كان موظفي المكتبة يحتاجون لمساعدة 
  العون ميقدت تمكنهم من لدى العاملين أساسية من توافر كفايات

 .المطلوبة الخدماتتوظيف الشبكة لتقديم  لهؤالء المستخدمين عند
على أهمية الشبكة في المكتبة العامة، مشيرا  (11)عبد الهاديويؤكد 

التي  ومنها تلك المكتبة العامة التي تتبناها هدافاألمجموعة من إلى 
أن تعمل المكتبة  ،حددتها جمعية المكتبات البريطانية، جاء من ضمنها

العامة على إتاحة الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، مثل البرمجيات 
  .واإلنترنت المدمجة واألقراص

كما تضمنت مجموعة الكفايات التي وضعتها جمعية الخدمات  
 --AL(5!)وهي فرع من جمعية المكتبات األمريكية  ،المكتبية لألطفال

 Association for Library Services to Children ما يؤكد ،
رنت إتاحة اإلنتدعم يما من شأنه أن كل ب المكتبة العامة قيامعلى 

ت التي كما اشتملت مجموعة الكفايا والمصادر اإللكترونية لألطفال
 في Ohio Library Council(26)وضعها مجلس مكتبات أوهايو

، مجموعة من الكفايات جاءت في ثالثة األمريكية الواليات المتحدة
مجموعة ) األول اهامستوفي (األساسية مستويات تضمنت الكفايات 

: ومنها ،المرتبطة باستخدام اإلنترنت في المكتبات العامةالكفايات من 
، باإلضافة Googleالقدرة على البحث في الشبكة باستخدام جوجل 

وتحميل  محركي بحث آخرين على األقل،القدرة على استخدام إلى 
الشبكة، وفهم الفرق  ملفات من مواقع اإلنترنت، وطباعة صفحات من
الفهارس المتاحة علىبين صفحة الشبكة وموقع الشبكة، والبحث في 
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على أهمية توافر مهارات عديدة وقد أكدت مقاالت  الخط المباشر
سواء تلك الالزمة إلدارة النظام استخدام الشبكات في المكتبات العامة 

بعض منها اشتمل  ؛أو المهارات المرتبطة بتقديم الخدمات للمستفيدين
وأصبح هذا المجال من الموضوعات التي  ئم بهذه المهاراتعلى قوا

، نظرا ألهميتها الكبيرة في في اآلونة األخيرة يسلط عليها الضوء
إلى  (8)السالم أشاروعلى سبيل المثال،  حقل علم المكتبات والمعلومات

وبخاصة توظيف التقنية، "على  تسليط مجهر البحث العلميلحاجة ال
شبكة اإلنترنت في تطوير المهارات، واستثمارها في التطوير المهني، 

ربما بسبب  ،وفي مواجهة التحديات الخطيرة التي تحيط ببيئة العمل
ضعف التأهيل للتعامل مع البيئة التقنية الحديثة، أو عدم تطوير 
البرامج األكاديمية إلعداد الكوادر القادرة على توظيف التقنية 

صرة في التعلم الذاتي والتنمية المهنية، أو نقص الوعي المعا
المعلوماتي والتقني أو ضعف الحافز لاللتحاق بالدورات التدريبية، أو 
ربما ألسباب عديدة أخرى يؤمل أن تكشف عنها الدراسات العلمية في 

وبالتالي يتطلب االستخدام الفاعل للحواسيب والشبكات في ، "المجال
وأقلها . توافر كفايات تكنولوجية لدى العاملين فيهاالمكتبات العامة 

. لجميع العاملين من اكتسابها مجموعة الكفايات األساسية التي ال بد
 ة بمكان،ضرورمن التوافر كفايات متقدمة لدى بعضهم كما أصبح 

تكنولوجيا المعلومات والشبكات، حيث كلما هذا العصر عصر في 
 وكان الهدف من تقدم أداؤهم كلما تقدم مستوى هذه الكفايات لديهم،

لى درجة أهمية مجموعة من الكفايات األساسية إهذه الدراسة التعرف 
الالزمة للعاملين في المكتبات المرتبطة باستخدام شبكة االنترنت 

 اءالزرقمحافظة  اتبلدي اتمكتب نظر العاملين في ةوجه منالعامة 

 :نبذة عن المكتبات العامة في محافظة الزرقاء

وزارة البلديات على تطوير المكتبات العامة في جميع تعمل 
ويوجد في . محافظات المملكة ومن بينها محافظة الزرقاء

المحافظة العديد من المكتبات العامة من بينها مكتبة بلدية 
ومكتبة بلدية الهاشمية ومكتبة  ،ومكتبة بلدية الرصيفة ،الزرقاء

يمكن ومكتبة بلدية السخنة و ،ومكتبة بلدية الظليل ،بلدية بيرين
من حيث عدد القول بأن مكتبة بلدية الزرقاء هي األقدم واألكبر 

ة تم افتتاح المكتبفقد  العاملين والمقتنيات وأعداد المستفيدين
وللمكتبة موقع رئيس في مبنى . 1965عام العامة لبلدية الزرقاء

عة منها أربستة فروع، لهاو سوق البلدية التجاري بمدينة الزرقاء
لجميع الفئات وقدم خدماتها . عند إجراء هذه الدراسةعاملة 
 حوالي ألف متر مربع؛وتقارب مساحة المباني مجتمعة .العمرية

تحتوي متر مربع،  700تشغل المكتبة العامة المركزية حوالي 
ألف كتاب ومرجع في ميادين المعرفة  35المكتبة على حوالي 

كما توفر المكتبة  .دورية 30وتشترك في حوالي . المختلفة
مئات من األقراص المدمجة تشتمل على موسوعات ومصادر 

 5250تقدم المكتبة خدماتها لما يزيد عن . معلومات متنوعة
راءة والمطالعة الق خدمات تيسر لهم اإلفادة من. مشترك

وتعمل المكتبات على . المرجعية وغيرهاواإلعارة والخدمة 
 ، خارج مدينة الزرقاء،تبات األخرىأما بالنسبة للمك .فترتين

وعدد مجموعاتها في فهي أحدث من حيث إنشاؤها، وأقل 
 وبلغ. إمكاناتها وتجهيزاتها من مكتبة بلدية الزرقاءوموظفيها 
  .(1) ,(10)موظفا وموظفة 85عدد موظفي هذه المكتبات إجمالي 

عنصرا أساسيا من  حت شبكة االنترنتضأمشكلة الدراسة
أداة ال فهي للعاملين في المكتبة . مكونات نظام المكتبة الحديثة

بعض الموظفين عند وقد يتوقف عمل  .يمكن االستغناء عنها
إتاحة الشبكة للمستفيدين من العوامل الجاذبة  تأصبحكما  توقفها
الباحث في دراسة سابقة  لمسوقد .على المكتبة العامة هملتردد

 رغبة العاملين في التوسع في استخدام الشبكةلهذه المكتبات 
 كما .وربطها بشبكة اإلنترنتفيها، وزيادة أجهزة الحاسوب 

المرتبطة  خدماتالأبدى المستفيدون رغبتهم في تطوير 
في  لجميع المستفيدين الراغبينتاحتها إوالشبكة، باستخدام

في تفعيل استخدام  ية دور العاملينونظرا ألهم.استخدامها
 .تعرف إلى كفاياتهم في هذا المجالالشبكة، كان ال بد من ال

  الدراسةأهداف 

  :هذه الدراسة إلىهدفت 

إعداد قائمة بمجموعة الكفايات التقنية األساسية المتعلقة  -1
  .بتطبيقات اإلنترنت الالزمة للعاملين في المكتبات العامة

الكفايات المرتبطة باستخدام هذه أهمية  درجة إلىالتعرف  -2
شبكة اإلنترنت من وجهة نظر العاملين في المكتبات العامة في 

  .محافظة الزرقاء

   .كفاياتدرجة امتالكهم لهذه الالتعرف إلى  -3

ف إلى مدى االختالف بين درجة أهمية هذه الكفايات تعرال -4
  .من وجهة نظرهم لها ودرجة امتالكهم

  الدراسةتساؤالت 

  :الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةهذه حاولت 

، التي تضمنتها ما درجة أهمية مجموعة الكفايات: السؤال األول
من  الدراسة، للعاملين في المكتبات العامة في محافظة الزرقاء،

 وجهة نظرهم؟
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العاملين في المكتبات العامة في  ما مدى امتالك: السؤال الثاني
  لهذه الكفايات من وجهة نظرهم؟ محافظة الزرقاء،

هل تختلف درجة امتالكهم لهذه الكفايات عن : السؤال الثالث
 من وجهة نظرهم؟ درجة أهميتها

  أهمية الدراسة

ومركز المعلومات من مواكبة التطورات التقنية لمكتبات ل ال بد
وتنظيمها وإتاحتها، وكذلك هو  ذات الصلة بجمع المعلومات

، حيث أن الحال بالنسبة لمدارس علم المكتبات والمعلومات
 هموتأهيلالعاملين بحاجة إلى دراسات ذات صلة بإعداد  كالهما

قسم عنى يو .المكتبات ووحدات المعلومات األخرىللعمل في 
مهارات العاملين في المكتبات العامة ب هذه الدراساتكبير من 
يمكن القول و. وتلك التكنولوجية منها بشكل خاص ،مبشكل عا

بأن نتائج مثل هذه الدراسة قد تكون ذات أهمية لبرامج علم 
المكتبات والمعلومات، بحيث تركز المساقات على إكساب 

وخاصة تلك  ،الدارسين المهارات التكنولوجية األساسية
المرتبطة بتطبيقات اإلنترنت في البحث عن المعلومات 

وقد تفيد نتائج مثل هذه الدراسة في إثراء محتوى . جاعهاواستر
 المكتبات العامة،بوصف المساقات ذات الصلة بالشبكات و

تقنية األساسية عند تدريب التركيز على المهارات الكذلك و
ومن المؤمل أن تبين هذه الدراسة ما يتوجب على الطلبة، 

ة بهذه موظف المكتبة العامة أن يعرفه من معلومات ذات صل
وما هو متوقع  ،التطبيقات، وما يكتسبه من مهارات تكنولوجية

، خاصة من وجهة نظر زمالئه العاملين في عند أدائها منه
ومن  المجال، الذين خبروها من خالل الممارسات الواقعية

أن يسهم هذا مكن من المو. خالل تجاربهم ذات الصلة بتطبيقاتها
تخطيط البرامج التدريبية البحث في مساعدة القائمين على 
ولة عن المكتبات العامة ئوتطويرها وتنفيذها في البلديات المس

كما يمكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في توفير بعض 
في مجال علم المكتبات والمهتمين المعلومات للباحثين 

لعاملين في بالبرامج التدريبية لوالمعلومات، خاصة فيما يتعلق 
، في مجال تطبيقات اإلنترنتوتقويم أدائهم العامة، المكتبات 

هتم وتأتي هذه الدراسة في إطار خدمة المجتمع المحلي، حيث ي
في المساهمة في الزرقاء جامعة قسم المكتبات والمعلومات في 

في األردن بشكل عام، وتلك التي تقع في  تطوير المكتبات
ومن المأمول أن يكون لنتائج . محافظة الزرقاء بشكل خاص

 في هموتدريبالعاملين هذه الدراسة وتوصياتها صدى نحو إعداد 
 .هذا النوع من المكتبات

 مصطلحات الدراسة

علومات األخرى أن مفهوم تفيد المعاجم ومصادر الم: الكفاية
ويعرفها . مرتبط بالقدرة أو المهارة competenceالكفاية
عمل درة على ق"بأنها " ذخيرة علم النفس"معجم في  (7)دسوقي

كما يرتبط مفهوم الكفاية بطبيعة العمل ، "معين أو مهنة معينة
(6) يجروبرى الد. بحيث يصبح هذا المصطلح أكثر تحديدا

أن  
 قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل في سياق معين"الكفايات 

والغرض من هذه القدرات أن يتمكن العاملون من أداء  ،"...
يرتبط مفهوم الكفاية بالقدرة  ولهذا. مهامهم على الوجه األفضل

على األداء، أو الكفاية األدائية، التي يعرفها معجم المصطلحات 
المقدرة على شيء بكفاءة وفعالية "التربوية والنفسية بأنها 

يعرف  ألغراض هذه الدراسةو". ومستوى معين من األداء
مجموعة القدرات "بأنها  إجرائياًكفاية استخدام اإلنترنت الباحث 

موظف المكتبة العامة وتمكنه من والمهارات التي يمتلكها 
 ،الالزمة الستخدامهاتكنولوجيا اإلنترنت والشبكة استخدام 

 .ويرغب فيها ويؤديها بكفاءة

  :السابقةالدراسات 

في المكتبة على أهمية استخدام اإلنترنت عديدة ات دراسأكدت 
 متقدمة بما يسهم فيتقديم خدمات  العامة لدورها الفاعل في

م استخدويرى كثيرون ضرورة ا .تها عند المستفيدينتعزيز مكان
 (16) بصورة مستمرة ها للمستفيدينتحإتالشبكة بفاعلية وا

Bertot et al.  . ويرىHider (23)  يتوجب على المكتبات أنه
قد أن هذه الشبكة حيث بعين االعتبار هذا األمر العامة أن تأخذ 

التنبه إلى وأنه ال بد من  ،العامةللمكتبة قويا منافسا أصبحت 
ويبدو من األهمية بمكان أن التطور مواكبة هذا هذا األمر و

ن على فإ وبالتالي، ؛لصالحها هذه الشبكة العامة المكتباتتوظف 
الذي يتيح  المكتبيين أن يتقنوا استخدام هذه األداة وهذا المصدر

بات ، ويعزز من مكانة هذه المكتكما هائال من المعلومات
وقد فرضت البيئة التكنولوجية على المكتبيين  ، واإلقبال عليها
امتالك مهارات أساسية للتعامل مع الحواسيب بشكل عام 

ويعتبر إتقان استخدامها من الكفايات الالزمة لسوق  .والشبكات
حجم تنامي الطلب على مجموعة  (9)وقد تناول  الشنبري. العمل

تقنية: لعمل وهيي سوق امن المهارات المطلوبة ف
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عن بحث والالبرمجة ووتصميم وإدارة قواعد البيانات المكاتب،
 إدارةوتحليل وتطوير النظم و، هاواسترجاعالمعلومات 

وأشار . تصميم الواجهاتو وإدارتها تطوير المواقعوالشبكات، 
تؤكد على زيادة الطلب على المهارات الدراسات إلى أن نتائج 

ويتوقع رواد المكتبات ، الثالثة الماضيةالتقنية خالل العقود 
العامة أن تعمل هذه المكتبات على توفير الحواسيب المرتبطة 

وتشير دراسات . بالشبكة وأن يقدم لهم العون عند استخدامها
، ومن فئات عمرية مختلفةمن المستفيدين،  ينيرثإلى إقبال الك

دراسة  اومنه في هذا النوع من المكتبات على استخدام اإلنترنت
حول استخدام  .D'Elia et. al (20)قام بها دو إليا وآخرون 

 4032ف الخامس وحتى الثاني عشر وعددهماليافعين، من الص
تلميذا لشبكة اإلنترنت وأثر ذلك على استخدامهم للشبكة في 

 جميع الدراسة إلى أنهذه توصلت وقد . المكتبات العامة
وأن حوالي  يستخدمون الشبكةكانوا  ،فيها )%100(المشاركين

وأن . منهم زاروا المكتبة العامة خالل العام الدراسي% 69
قد ترددوا الطلبة الذين لم تتوافر لهم شبكة اإلنترنت في منازلهم 

أولئك الذين توافرت لديهم الشبكة  من على المكتبة العامة أكثر
أجرت ، كان ترددهم على المكتبة بشكل أقل ، حيثفي منازلهم

دراسة حول واقع اإلنترنت في خدمات المعلومات   (13)لمقدما
في بعض المكتبات العامة في مدينة القاهرة، وطبيعة الدور 
الذي تقوم به من حيث تطوير هذه الخدمات ودراسة ما 

د شملت الدراسة خمس وق. أو صعوباتت شكاليعترضها من م
 فيها، من أمناء المكتبات %67وبينت الدراسة أن  مكتبات عامة

وأوصت الدراسة . ال يواجهون صعوبات عند استخدام اإلنترنت
بتطوير أداء العاملين في جميع أقسام المكتبة في التفاعل مع 

قام ، من خالل التطوير المهني المستمر شبكة اإلنترنت
بدراسة حول استخدام األطفال للمكتبة العامة التابعة  (14)يوسف

الدراسة إلى التعرف على واقع وقد هدفت هذه  .لبلدية الزرقاء
) والفروع(من حيث الموقع والمبنى اء العامةمكتبة بلدية الزرق

والمقتنيات والعاملين والخدمات التي تقدمها لألطفال، وكذلك 
حجم المستفيدين الفعليين من األطفال في ضوء بعض المتغيرات 

، كالجنس والعمر والمستوى التعليمي، وبعد السكن عن المكتبة

ة البلدية، والغرض من استخدامهم لمكتبمدى و
وتمثلت عينة الدراسة في غالبية األطفال الذين ترددوا .االستخدام

 وكان. 30/9/2010و 10/8على المكتبة في الفترة ما بين 

وأشارت الدراسة إلى رغبة العاملين والمستفيدين . 183عددهم 
زيادة أجهزة الحاسوب والخدمات المرتبطة باستخدامها،  في

حيث أبدى الموظفون واألطفال رغبتهم في تفعيل استخدام 
وأوصت الدراسة . التكنولوجيا بشكل أوسع وخاصة اإلنترنت

. بزيادة عدد الحواسيب في المكتبة وربطها بشبكة اإلنترنت
ه وهذا يستدعي زيادة عدد المؤهلين من العاملين في هذ

كما يمكن تشجيعهم على االلتحاق ببرامج إعداد . المكتبات
دراسة حول واقع فرع الطفل  (2) أجرت أيوب، وتأهيل مناسبة

وقد تناولت هذه الدراسة . في المكتبة العامة لبلدية الزرقاء
المكتبة من حيث المبنى واألثاث والتجهيزات والمقتنيات 

ايير المعمول بها في والموظفين والخدمات، ومدى مطابقتها للمع
وكان من . مكتبات األطفال، ثم المشاكل التي تعاني منها المكتبة

بينها عدم التأهيل الكافي للعاملين في المكتبة، والنقص الشديد 
في التقنيات، وعدم شمولها لكل األنواع الضرورية لمكتبة 
الطفل كاأللعاب والمواد السمعية والبصرية وأدوات النشاطات 

واقترحت الدراسة حلوال . ونقص أجهزة الحاسوب الفنية،
بدراسة حول مكتبة الناشئين   (5)وقامت الخزاعلة، مناسبة لها

 التابعة لبلدية المفرق، قدمت للندوة العاشرة لمكتبات بالد الشام،

تناولت موقع المكتبة ومبناها ومساحتها وأقسامها والتجهيزات 
أعداد الرواد والخدمات وكذلك أوقات الدوام و. المتوافرة فيها

المقدمة لهم، ومن ضمنها خدمات مرتبطة باستخدام الحاسوب 
ساعتين حيث كانت تتاح هذه الخدمة للمستفيدين من الناشئة لمدة 

وأشارت نتائج الدراسة إلى قلة  فقط في اليوم وبحجز مسبق
أجهزة الحاسوب، حيث لم توفر المكتبة سوى جهازين، وأنهما 

وأوصت الدراسة بتوفير عدد أكبر . لعب فقطكانا يستخدمان ل
بدراسة حول  (4)وقامت الخثعمي، من الحواسيب في المكتبة

واقع تقنيات المعلومات في المكتبات العامة في المملكة العربية 
ومع أن جميع  ومن هذه التقنيات شبكة اإلنترنتالسعودية، 

بات آلية الدراسة، تتوافر فيها حاس هاالمكتبات العامة التي شملت
وكان من  ها اإلنترنتفيونظم معلومات، إال أنها ال تتوفر 

يات المشكالت التي تواجه هذه المكتبات في استخدام تقن
وقد أوصت الدراسة بضرورة  المعلومات قلة عدد الموظفين

وإتاحتها للموظفين  توفير تقنيات المعلومات ومنها اإلنترنت
التي قدمتها الدراسة  وكان من أبرز االقتراحات والمستفيدين

توفير برامج ودورات تدريبية لتدريب الموظفين وتأهيلهم في 
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مجال تقنيات المعلومات، وتوفير موظفين ذوي كفاءة عالية في 
 Chauddhryكما حددت دراسة  عامل مع تقنيات المعلوماتتال

and Yeen (18)الالزمة للعاملين في  من الكفايات ةمجموع
. المكتبات العامة في سنغافورة من وجهة نظر المكتبيين أنفسهم

وقد حظيت الكفايات في مجال اإلدارة وخدمات المستفيدين 
بتقديرات مرتفعة، بينما أعطيت الكفايات التقليدية ذات الصلة 
بالخدمة المرجعية وإدارة المجموعات أهمية أقل وباإلضافة إلى 

باألولية من  ، على ما يبدو،ظى الكفايات التكنولوجيةذلك لم تح
وكان هناك اختالف في احتياجات المجيبين من  .وجهة نظرهم

هذه الكفايات تعزى لمتغيرات مثل الخبرة والتعليم والمراكز 
  Long and Applegate (25)وأجرى الباحثان، اإلدارية

من مكتبات دراسة حول المهارات الرقمية التي يحتاجها أمناء ال
الذين لم يدرسوا العاملين في والية إنديانا بالواليات المتحدة، 

من الحاصلين على درجة  131تقنية اإلنترنت سابقا، وعددهم 
، 1996ممن تخرجوا قبل عام و ،ير في التخصصتالماجس

 ومكتبات أكاديمية وأخرى مدرسية ويعملون في مكتبات عامة

ركة في أنشطة التعلم وأبدى المشاركون رغبتهم في المشا
المستمر ليفيدوا من التقنيات الرقمية، ومنها استرجاع المعلومات 

الميتاداتا،  اإللكتروني، تصميم مواقع الشبكةالرقمية، واألرشيف 
تصميم قواعد البيانات، الفهرسة الرقمية ومن الجدير بالذكر أن 
رغبة العاملين في المكتبات العامة في دراسة موضوعات ذات 

القة بالمكتبات الرقمية كانت أقل من أقرانهم العاملين في ع
على  الدراسات السابقة تؤكد مكتبات المدرسية وتلك األكاديميةال

وأن هذا . أهمية استخدام شبكة اإلنترنت في المكتبات العامة
وقد بينت الدراسات  دام سيعزز من مكانتها بين روادهااالستخ

 المؤهلين تقنيا في هذه المكتباتوجود نقص في عدد العاملين 

الموظفين القادرين  توافر الدراسات على أهميةهذه تؤكد ولذلك، 
وهذا يستدعي  ،اتالشبكتكنولوجيا الحاسوب وعلى استخدام 

 ،توافر كفايات مناسبة عند هؤالء العاملين

 
 
 
 

أن ويبدو للباحث  استخدام الشبكةعلى  اخاص اويتطلب تدريب 
كفايات تلك الاإلنترنت كانت من ضمن استخدام كفايات 

التي تناولتها الدراسات في إطار كفايات العاملين تكنولوجية ال
كما تجدر اإلشارة بشكل عام وفي حقل المكتبات والمعلومات 

تكاد تنفرد  -وعلى حد علم الباحث –إلى أن هذه الدراسة 
بوضع فقرات يمكن أن تغطي الكفايات األساسية الالزمة 

ن في المكتبات العامة الستخدام اإلنترنت، وبيان مدى للعاملي
  .أهميتها من وجهة نظرهم

  منهجية الدراسة 
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي الذي 

مجموعة من الكفايات األساسية الالزمة بناء كان الغرض منه 
ان وبي  الستخدام اإلنترنت من قبل العاملين في المكتبات العامة

وكان ال بد درجة أهميتها ومدى امتالكهم لها من وجهة نظرهم 
من االعتماد على وجهة نظرهم فيما يتعلق بدرجة أهمية 

نهم األقدر على أل وذلكمجموعة الكفايات التي قدمتها الدراسة،
القياس ما يرتبط بحال تعميم نتائج هذه الكفايات و فيو بيان ذلك

مما ال و بعين االعتبارالتقنية  ةالبيئاختالف ال بد من أخذ  عليها
شك فيه أن هناك تفاوتا في درجة تبني تكنولوجيا المعلومات 

 امة في بلد ما وأخرى في بلد آخربين مكتبة ع نترنتومنها اإل

في وبالتالي يوجد تفاوت في مدى االهتمام بهذه الكفايات و
  .مجاالت التطبيق ومستوى هذا التطبيق

  :تهامجتمع الدراسة وعين

تمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين في المكتبات العامة في 
  محافظة الزرقاء، وتم الوصول إلى  خمس مكتبات، وهي

ومكتبة بلدية  ،ومكتبة بلدية الرصيفة ،مكتبة بلدية الزرقاء
وبلغ عدد . الهاشمية، ومكتبة بلدية الظليل، ومكتبة بلدية بيرين

قابلة استبانة  60تم جمع قد وموظفا وموظفة،  85 العاملين فيها
 .تبين وجهات نظر المجيبين عن فقرات هذه الدراسةللتحليل، 

خصائص عينة الدراسة من ) 1(وتوضح بيانات الجدول رقم 
 .حيث الجنس والمؤهل العلمي والتخصص والخبرة
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  )1(جدول                                                                                   
  توزيع أفراد العينة وفقا لبعض المتغيرات                                                              

  النسبة  العدد  المتغير

  38.3 %  23  ذكر  لجنس                  

  61.7 %  37  أنثى

  %100 60  المجموع

  
  المؤهل العال

  36.7 %  22  ثانوية عامة

  33.3 %  20  دبلوم متوسط

  30 %  18  بكالوريوس 

  %100  60  المجموع

  18.3 %  11  والمعلومات مكتباتعلم ال  

  81.7 %  49  تخصصات أخرى

  %100  60  المجموع

  
  الخبرة

  43.3 %  26  سنوات 5أقل من 

  20 %  12  سنوات 10 – 5

  36.7 %  22  سنوات 10أكثر من 

  %100  60  المجموع

  

العامالت في إلى أن نسبة اإلناث ) 1(رقم تشير بيانات الجدول 
%) 61.7(بلغت قد  العامة، المشاركات في هذه الدراسة المكتبات

من %) 70( حواليوأن  ،%)38.3(أكبر من نسبة الذكور وهي 
كما بلغت نسبة . متوسطالدبلوم والعامة الثانوية ال من حملةالمجيبين 

، وهي نسبة %18.3المتخصصين في علم المكتبات والمعلومات 
  .لم تتجاوز خبرتهم الخمس سنوات %43.3وأن . نسبيا منخفضة

كما حاولت الدراسة جمع بيانات عن الدورات التي من الممكن أن 
في مجال  أو ,بشكل عام يكونوا قد التحقوا بها في مجال الحوسبة

 .بشكل خاص تقنيات االنترنتمجال  أو فيحوسبة المكتبات، 
أنهم التحقوا بدورات في إلى 68.3 %)  (من المجيبين  41 وأشار

التحقوا بدورات في مجال حوسبة  (25 %)  15مجال الحوسبة، و
المكتبات، وكان عدد من التحقوا بدورات في مجال تقنيات اإلنترنت 

عدد ممن تمت وأفاد . (30 %) 18من المشاركين في هذه الدراسة 
مقابلتهم أن هذه الدورات كانت في معظمها قصيرة وتغطي 
األساسيات في مجالها، وأكدوا على حاجتهم إلى دورات متقدمة في 

 .هذه المجاالت

  :داة الدراسةأ

طويرها لتحقيق تم ت استبانةفي لجمع البيانات تمثلت األداة الرئيسة 
األول لجمع خصص  ،من جزأيناالستبانة تكونت . ف الدراسةاهدأ

بينما بيانات عن بعض خصائص العاملين المشاركين في الدراسة، 
وزعت على أربعة ) كفاية(فقرة  29على الجزء الثاني اشتمل 

  :مجاالت وهي
  .اإلنترنت )تشغيل( تقنياتالكفايات األساسية المرتبطة باستخدام 

  .الكفايات المرتبطة بأمن وسالمة النظام عند استخدام الشبكة
  .الكفايات المرتبطة باستخدام البريد اإللكتروني

  .الكفايات المرتبطة بتطبيقات اإلنترنت في المكتبات
الكفايات التقنية األساسية الخاصة الباحث ببناء قائمة من  وقد قام

كل المتوقع من بتطبيقات اإلنترنت في المكتبات العامة، والتي من 
  :ق الخطوات اآلتية، وفأن يمتلكها العامةالمكتبة  موظف في

والبرامج الدراسات المقاالت وطلع الباحث على عدد من ا -1
   :األساسية الستخدام الشبكة ومنها تكفاياالذات الصلة، لحصر 

Chauddhry and Yeen(18); Heinrichs(22); Kinney 
(24); OCLC(26); Ohio Library Council(27) ; Rehman, 
Majid and abu Baker(28) ; State Library of North 

Carolina(29). 

 عشرةبصورتها األولية على  الكفاياتعرض الباحث قائمة  - 2
علم في علم المكتبات والمعلومات ومحكمين متخصصين في 

قرها االتي  الكفاياتالباحث مجموعة  عتمدوقد ا. الحاسوب
  .فقرة 29وعددها  المحكمون
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في العامة  المكتباتالعاملين في تم توزيع اإلستبانة على  - 3
  . 2011خالل عام محافظة الزرقاء 

ت بمقابالت اكما تم تعزيز البيانات التي تضمنتها االستبان
  .المالحظة المباشرةوب

  :المعالجة اإلحصائية
تم تفريغ بيانات االستجابات في جداول مناسبة، ثم أجريت  

. (SPSS)التحليالت اإلحصائية الالزمة باستخدام حزمة برمجيات 
وقد تم تحويل درجات أهمية كل كفاية إلى سلم رقمي، حيث تم 

" قليلة"درجتان، و" متوسطة"ثالث درجات، و" كبيرة "إعطاء اإلجابة 
وألغراض التحليل اإلحصائي في هذه الدراسة تم . درجة واحدة

حساب التكرارات والمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة 
للكشف عن وجود أو ) ت(خدام اختبار كما تم است. البحث لكل كفاية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المجيبين ألهمية 
 .الكفايات ودرجة امتالكهم لها

 

  النتائج

  :، وهيحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة

، التي اإلنترنت ما درجة أهمية مجموعة كفايات :السؤال األول
تضمنتها الدراسة، للعاملين في المكتبات العامة في محافظة 

  من وجهة نظرهم؟الزرقاء، 
العاملين في المكتبات العامة في  ما مدى امتالك :السؤال الثاني

  لهذه الكفايات من وجهة نظرهم؟ محافظة الزرقاء ،

هل تختلف درجة امتالكهم لهذه الكفايات عن درجة  :السؤال الثالث
  من وجهة نظرهم؟ تهاأهمي

من وجهة نظر  تبين الجداول التالية مدى أهمية هذه الفقرات 
مكتبات العامة في محافظة الزرقاء، وكذلك مدى امتالكهم موظفي ال

ومدى أهمية كل فقرة درجة وتعرض هذه الدراسة  .كفاياتللهذه ا
كما تجيب عن السؤال الثالث المتعلق  .في إطار مجالهاامتالكها 

فبالنسبة ، في المجال نفسه بدرجة االختالف بين األهمية واالمتالك
 للمجال األول المتضمن الكفايات األساسية المرتبطة باستخدام تقنيات

تقديرات ) 2(توضح بيانات الجدول رقم اإلنترنت،  )تشغيل(
من وجهة ا م لهتالكهودرجة امأهمية هذه الكفايات لدرجة الموظفين 

   .نظرهم
  

  ودرجة امتالكها االنترنت )تشغيل( استخدام تقنياتكفايات درجة أهمية 
المتوسط   الحالة الفقرة  الرقم

  الحسابي

 االنحراف

  المعياري

1  

الشبكة، : أن يدرك المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمصطلحات اآلتية
اإلنترنت، اإلنترانت، البوابات، الخادم، موقع الشبكة، صفحة الموقع، 

  .الرابط، متصفحات اإلنترنت، محركات البحث، بروتوكول نقل الملفات
 732. 2.350 األهمية

 720. 2.083 االمتالك

2 

إلى اإلنترنت مستخدما واحدا على األقل من مستعرضات الدخول 
  .الشبكة

 800. 2.267 األهمية

 770. 2.183 االمتالك

3 

  .يستخدم األوامر المبينة على شريط األدوات  بشكل صحيح
  

 767. 2.433 األهمية

 792. 2.137 االمتالك

4 

أن يتنقل من صفحة إلى أخرى أو من موقع إلى آخر مستفيدا من 
  .االرتباطات التشعيبية المبينة على الصفحة

 789.  2.433 األهمية

 803. 2.328 االمتالك

5 

  .أن يتمكن من القيام بالبحث المناسب مستعينا بمحركات البحث المتاحة
 650. 2.467 األهمية

 705. 2.333 االمتالك

6 

أن يحفظ نتائج البحث المرغوب فيها أو يطبعها أو يرسلها إلى 
  .المستفيد

 813. 2.317 األهمية

 809. 2.083 االمتالك
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7 

وكيفية  [URL] " معرف الموارد الموحد"أن يعرف مكونات وداللة 
  .إدخاله في شريط العنوان

 853.  2.133 األهمية

 838. 1.500 االمتالك

قد في هذا المجال  سبعوتشير البيانات إلى أن جميع الفقرات ال
كما يمكن . حظيت بمتوسطات تضعها في مرتبة كبيرة األهمية

أن " :الكفايات كان لكفايةهذه اإلشارة إلى أن أعلى تقدير ألهمية 
بالبحث المناسب مستعينا بمحركات البحث يتمكن من القيام 

وهذا أمر منطقي، فهذه الكفاية  ،2.467، بمتوسط حسابي "المتاحة
أما بالنسبة لدرجة امتالك هذه . المنطلق لإلبحار عبر الشبكةهي 

جميعها أقل في متوسطاتها الحسابية من تلك  كانتالكفايات ف
   .األهمية اتالخاصة بدرج

وفيما يتعلق بمدى االختالف بين درجة األهمية ودرجة امتالك 
يتضح من الجدول السابق أن هناك فروقا كفايات هذا المجال، 

إذا كانت تلك  اظاهرية في المتوسطات الحسابية، ولمعرفة فيم
وتشير النتائج . )ت(تم استخدام اختبار الفروق ذات داللة إحصائية، 

 (3)والجدول رقم ) a =0.05(صائية إلى وجود فروق ذات داللة إح
  .يوضح النتائج

  (3)الجدول                                                                            
  .ودرجة امتالكهم لهااالنترنت ) تشغيل(كفايات استخدام تقنيات لتحديد الفرق بين تقديرات المجيبين لدرجة أهمية ) ت(نتائج اختبار 

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  الحالة

  المعياري

مستوى   درجات الحرية  )ت(قيمة 

  الداللة

  004.  59  2.97  4.247  16.400  60  درجة األهمية

  4.078  15.183  60  درجة االمتالك

ختبار أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين هذا االتبين نتائج إذ 
تقديرات المجيبين لدرجة أهمية الكفايات ودرجة امتالكهم لها، حيث 

وهذا يعني أن الفرق  004. وبمستوى داللة،  2.97) ت(بلغت قيمة 
اإلفادة من زيادة أن لديهم الرغبة في ضمنا كما يعني . موجود
  وأن هناك حاجة لسد الفجوة ،الشبكة

درجة  (4)وبالنسبة ألهمية فقرات المجال الثاني، يبين الجدول رقم 
أمن وسالمة     تقديرات الموظفين ألهمية الكفايات المرتبطة بمجال

ودرجة امتالكهم لهذه الكفايات .عند استخدام الشبكة النظام

  (4)جدول 
  ودرجة امتالكها بأمن وسالمة النظام عند استخدام الشبكةالكفايات المرتبطة  درجة أهمية

المتوسط   الحالة الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

1 

الفيروسات، جدار النار ، الحفظ : (أن يعرف المقصود بالمصطلحات اآلتية
  ...)الوقائي

  715. 2.283 األهمية

 712. 2.033 االمتالك

2 

  أن يعي المخاطر ذات العالقة بأمن وسالمة النظام 
  )مثال، فيروسات من خالل البريد اإللكتروني(

 809. 2.300 األهمية

 811. 2.050 االمتالك

3 

أن يعي التحذيرات المرتبطة بأمن النظام والبرمجيات المستخدمة  لهذا 
  )مثل جدار النار(الغرض في المكتبة 

 813. 2.183 األهمية

 812. 1.867 االمتالك

4 

 846. 2.283 األهمية  . أن يقوم بإعداد نسخ الحفظ الوقائي للبيانات والمعلومات بصورة دورية

 863. 1.967 االمتالك

5 
 770. 2.317 األهمية  أن  يستخدم برنامج مضاد للفيروسات ويحدثه باستمرار

 847. 1.833 االمتالك

6 
  للسيطرة Task Managerيستخدم برنامج إدارة المهمات 

 813. 2.183 األهمية
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 831. 1.733 االمتالك  .على المشكالت الطارئة 

7 
 752. 2.333 األهمية  يطبق التعليمات الخاصة بصيانة األجهزة والبرامج 

 811. 1.950 االمتالك

  
 2.183بين لهذه الفقرات وقد تراوحت متوسطات األهمية  
وقد حظيت هذه الفقرات جميعها بأهمية كبيرة أيضا . 2.333و

يطبق التعليمات " التي نصها ) 7الفقرة رقم (واحتلت الكفاية 
 في هذا المجال ،المرتبة األولى "والبرامج الخاصة بصيانة األجهزة

  .من حيث األهمية

ولمعرفة فيما إذا كانت تلك الفروق ذات داللة إحصائية، تم استخدام 
     وتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ). ت(اختبار 

)α ≥ 0.05  ( بين درجة األهمية ودرجة االمتالك، كما يبينها
   .(5)الجدول رقم 

  )5(الجدول 

  لها ودرجة امتالكهمالمرتبطة بأمن وسالمة النظام  لتحديد الفرق بين تقديرات المجيبين لدرجة أهمية الكفايات) ت(نتائج اختبار 
االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  الحالة

  المعياري

مستوى   درجات الحرية  )ت(قيمة 

  الداللة

  000.  59 4.01 4.654 15.883  60  درجة األهمية

 4.604 13.433  60  درجة االمتالك

  
هذا االختبار أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين إذ تبين نتائج 

حيث  تقديرات المجيبين لدرجة أهمية الكفايات ودرجة امتالكهم لها
وهذا يعني أن   000.وبمستوى داللة،  4.01) ت(بلغت قيمة 

همية الكفايات لدرجات أبين تقديرات المجيبين  ةكبيرق والفر
  .ودرجات امتالكها

الثالث إلى أن فقرات المجال ) 6(ول رقم كما تشير بيانات الجد
قد حظيت  المتضمن للكفايات المرتبطة باستخدام البريد اإللكتروني

  .األهمية أيضا بدرجة كبيرة

  

  )6(جدول                                                                     
  لكفايات المرتبطة باستخدام البريد اإللكترونيدرجة أهمية ا                                               

المتوسط   الحالة الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

1 

  تراسل البيانات،(أن يعرف المقصود بالمصطلحات اآلتية 
 777. 2.350 األهمية  ...)العنوان البريدي، القوائم البريدية، ملحقات الرسالة، إلخ 

 872. 1.950 االمتالك

2 

  أن ينشئ عنوانا لبريده اإللكتروني
  795. 2.333 األهمية

 911. 1.983 االمتالك

3 

  أن يعد رسائل بالبريد اإللكتروني ويرسلها ويفتح الرسائل
 795. 2.250 األهمية  .ويقرأها ويجيب عليها 

 832. 1.950 االمتالك

4 
 804. 2.217 األهمية  أن يعرف داللة مكونات عنوان البريد اإللكتروني

 869. 1.917 االمتالك

5 
 748. 2.183 األهمية  .يخزن ويسترجع الرسائل اإللكترونية

 821. 1.933 االمتالك

6 
 817. 2.100 األهمية  .يفرز الرسائل حسب التاريخ، والموضوع، وحسب المرسل

 840. 1.850 االمتالك

7 

  .يرفق ملفا ويفتح الملف المرفق، ويحفظ الملفات المرفقة بالرسالة
 778. 2.267 األهمية

 832. 1.950 االمتالك
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وأشار المجيبون إلى أن جميع هذه الكفايات ذات أهمية كبيرة 
وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن هناك فروقا ظاهرية في 

فيما إذا كانت تلك الفروق ذات  المتوسطات الحسابية، ولمعرفة

وتشير النتائج إلى ). ت(داللة إحصائية، تم استخدام اختبار 
والجدول رقم  )α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .يوضح النتائج) 7(
  

  )7(الجدول 
  لها ودرجة امتالكهمالكفايات المرتبطة باستخدام البريد اإللكتروني لتحديد الفرق بين تقديرات المجيبين لدرجة أهمية ) ت(نتائج اختبار 

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  الحالة

  المعياري

مستوى   درجات الحرية  )ت(قيمة 

  الداللة

 000.  59 4.04 4.500 15.700  60  درجة األهمية

 5.120 13.533  60  درجة االمتالك

درجة أهمية كفايات المجال ) 8(كما يبين الجدول رقم 
اإلنترنت الرابع المتضمن لثماني كفايات ترتبط بتطبيقات 

  .في المكتبات
  ) 8(جدول                                                                

  الكفايات المرتبطة بتطبيقات اإلنترنت في المكتباتدرجة أهمية                                      

المتوسط   الحالة الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

1 

  .أن يبحث عن مصادر معلومات في الشبكة ألغراض التزويد
 804. 2.383 األهمية

 869. 1.917 االمتالك

2 

سواء (مصادر معلومات  أن يقوم بملء النماذج اإللكترونية الخاصة بطلب
عن طريق للشراء، التبادل أو اإلهداء، واالشتراك في المجالت وقواعد 

  )البيانات

 789. 2.233 األهمية

 795. 1.667 االمتالك

3 

أن يستخدم الشبكة لمتابعة حالة مصدر المعلومات المطلوب مع الناشرين 
  .أو المؤلفين أو الموزعين وغيرهم

 800. 2.267 األهمية

 831. 1.767 االمتالك

4 
 838. 2.100 األهمية  أن يستعرض بيانات الفهارس المحوسبة المتاحة على الخط المباشر

 774. 1.667 االمتالك

5 
 804. 2.217 األهمية  .أن يتابع حالة فهرس مكتبته المربوط بالشبكة

 770. 1.683 االمتالك

6 

المناسب منها في الحقول  أن يسترجع بيانات من فهارس خارجية ويدخل
  .المخصصة لذلك

 792. 2.183 األهمية

 745. 1.767 االمتالك

7 

أن يسترجع معلومات من مصادر متاحة عبر الشبكة لتقديم الخدمة 
  .المرجعية

 813. 2.183 األهمية

 820. 1.850 االمتالك

8 

  أن يشارك في تدريب المستفيدين على استخدام شبكة اإلنترنت
 831. 2.233 األهمية

 840. 1.800 االمتالك
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التي الفقرة األولى  إلى أن 8 )(تشير بيانات الجدول رقم  

ألغراض أن يبحث عن مصادر معلومات في الشبكة "نصها 
المرتبة األولى من حيث األهمية، بمتوسط قد احتلت  ،"التزويد

أن يستعرض "وجاءت الفقرة التي نصها  .2.383حسابي 
في  ،"بيانات الفهارس المحوسبة المتاحة على الخط المباشر

ومن المالحظ  .المرتبة األخيرة ضمن كفايات هذا المجال

ي األهمية وضوح الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجت
ولمعرفة فيما إذا كانت هذه . واالمتالك لكل هذه الفقرات

وتشير ). ت(الفروق ذات داللة إحصائية، تم استخدام اختبار 
 )α ≥ 0.05(النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .يوضح النتائج) 9(والجدول رقم 

  )9(لجدول ا
  لها ودرجة امتالكهم المرتبطة بتطبيقات اإلنترنت في المكتبات لتحديد الفرق بين تقديرات المجيبين لدرجة أهمية الكفايات) ت(نتائج اختبار 

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  الحالة

  المعياري

  مستوى الداللة  درجات الحرية  )ت(قيمة 

 000.  59 4.67 5.332 17.800  60  درجة األهمية

 5.295 14.116  60  درجة االمتالك

 إن النتائج التي يشير إليها الجدول األخير لحرية باالهتمام واإلمعان
الكفايات  أهميةدرجة ويمكن القول بأن هناك فرقا كبيرا بين 

المرتبطة بتطبيقات اإلنترنت في المكتبات ودرجة امتالك المجيبين 
وهذا يعني أن هناك حاجة ، 0.000لها، حيث كان مستوى الداللة 

ماسة لتدريب العاملين في هذه المكتبات على تطبيقات الشبكة 
  الفنية وكذلك لتقديم الخدمات للمستفيدينلتوظيفها في اإلجراءات 

التعرف إلى استخدام العاملين للشبكة من الدراسة هذه وقد حاولت 
تبين اإلجابة عنه نسبة من يستخدم الشبكة، ونسبة من  خالل سؤال

الجدول  بياناتوتشير . ستخدامال يستخدمها، وكذلك عد مرات اال

، %26.7كة بلغت نسبة من ال يستخدمون الشب إلى أن) 10(رقم 
يوميا، حوالي ربع موظفي هذه المكتبات  هانسبة من يستخدمون وأن

وعند طرح أسئلة ترتبط باستخدام . الدراسةهذه ممن شاركوا في 
أو الشبكة ألغراض تنمية مجموعة المكتبة أو الفهرسة والتصنيف 

على بعض العاملين لإلفادة منها قي تقديم الخدمة المرجعة، 
الدراسة، أفادوا بأن االستخدام لهذه األغراض كان  المشاركين في

محدودا جدا، وأنهم يرغبون في اكتساب مهارات ذات صلة بهذه 
  . التطبيقات

  )10(الجدول                                            
  استخدام موظفي المكتبات العامة لشبكة اإلنترنت                                   

  النسبة المئوية  العدد  االستخدام

  %26.7  16  ال أستخدم الشبكة

  %20  12  أستخدمها عدة مرات في الشهر

  %10  6  أستخدمها مرة في األسبوع

  %16.7  10  أستخدمها يوما بعد يوم

  %26.7  16  أستخدمها يوميا

 %100 60  المجموع

  
وفي مقابالت مع بعض المجيبين حول عدم االستخدام أو قلته أفادوا 

شبكة دور هناك مجموعة من المعيقات التي تحد من تفعيل بأن 
. اإلنترنت لإلفادة منها في اإلجراءات الفنية وخدمات المستفيدين

قليل، وهذا المتوافرة في مكتباتهم عدد األجهزة وذلك راجع إلى أن 
ما الحظه الباحث فعال، حيث يتوافر في بعض المكتبات جهاز أو 
اثنين في المكتبة، وأنها غالبا ما تستخدم ألغراض إدارية ككتابة 

   .والبريد اإللكتروني المراسالت،

  
أفاد المجيبون بأنهم  أوسع من ذلك، حيثولكن حاجتهم للشبكة 

وخاصة ألغراض التزويد  يحتاجون الشبكة يوميا وبصورة متكررة
فإمكانية إفادتهم أما بالنسبة إلتاحتها للمستفيدين، .والفهرسة واإلعارة

للحصول على معلومات تتاح فقط  ؛ إذجدا محدودةكانت  منها
موظف المكتبة وفي  ، يتم البحث عنها بوساطةلبعض المستفيدين

 .(10) (1).حدود ضيقة
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                   خالصة النتائج

حظيت بدرجة أهمية كبيرة، وذلك ) كفاية 29(جميع الفقرات  -1
أن  عامةعمل في مكتبة يراجع إلى أنها أساسية ال بد لكل موظف 

حيث تشير البيانات إلى أن جميع الفقرات التسع والعشرين ، يمتلكها
المتضمنة للكفايات األساسية الستخدام شبكة اإلنترنت الالزمة 

 2للعاملين في المكتبات العامة، قد حظيت بمتوسطات أكبر من 
وقد تراوحت هذه ). حسب درجات مقياس ليكرت الثالثي(

يتمكن من القيام أن "التي نصها للفقرة  2.467المتوسطات بين 
ضمن مجال " بالبحث المناسب مستعينا بمحركات البحث المتاحة
للفقرة  2.100الكفايات األساسية المرتبطة باستخدام اإلنترنت، و 

أن يفرز الرسائل حسب التاريخ والموضوع وحسب "التي نصها 
  ."التي تنتمي لمجال الكفايات المرتبطة بالبريد اإللكتروني" المرسل

لت الدراسة التعرف إلى أي فقرات أخرى يرغب المجيبون وقد حاو
لم يقترح ولكن . في إضافتها لقائمة الكفايات التي قدمتها الدراسة

  .أي فقرات أخرىأحد منهم 

أما فيما يتعلق  بدرجة امتالكهم لهذه الكفايات وأدائهم لها  -1
رقم (وتشير بيانات الجداول . ن المطلوبعفكانت أقل في مستواها 

المتضمن لكفايات استخدام تقنيات اإلنترنت إلى وجود كفاية )  2
أن "، وهذه الكفاية التي نصها 2كان متوسطها الحسابي أقل من 

وكيفية  [URL] " معرف الموارد الموحد"يعرف مكونات وداللة 
، ال تقل في أهميتها عن الكفايات "إدخاله في شريط العنوان

إلى خمس ) 4رقم (، ويرتفع عدد الكفايات في الجدول خرىاأل
كما تشير بيانات . 2كفايات كانت متوسطاتها الحسابية أقل من 

الجدولين السادس والثامن إلى أن المتوسطات الحسابية لجميع 
وهذا يعني أن مستوى كفايات . 2الفقرات فيهما كانت أيضا أقل من 
امة في محافظة الزرقاء أقل من اإلنترنت عند موظفي المكتبات الع

سابقة وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات  .المستوى المرغوب فيه
 (13)ودراسة المقدم  (5)ودراسة الخزاعلة (4)مثل دراسة الخثعمي

من حيث وجود نقص في الكفايات المرتبطة  (14)ودراسة يوسف
 باستخدام تقنيات المعلومات ومنها شبكة اإلنترنت، وانخفاض
مستوى هذه الكفايات عند العاملين في هذا النوع من المكتبات، في 

  .هم لهاحال امتالك

أن تقديراتهم إلى   )9، 7، 5، 3(تشير بيانات الجداول  -2
ق ووالفر. لدرجة أهمية جميع الكفايات تفوق درجة امتالكهم لها

وهذا يعني أنهم بحاجة , ةحصائياإل اتختبارالاجميع بنتائج  ةواضح
 .مزيد من التدريب لسد الفجوة بين تقديراتهم لكال الحالتينإلى 

 

 

 

  التوصيات

ككفايات أساسية  التسع وعشرين،اعتماد قائمة الكفايات  -
تمثل المستوى األدنى الذي يجب أن يمتلكه كل موظف في مكتبة 
عامة، حيث حظيت هذه الكفايات بأهمية كبيرة من وجهة نظر 

 .العاملين في هذه المكتبات

موظفي المكتبات ات نظرا للفروق الكبيرة بين تقدير -
الدراسة  يالعامة ألهمية هذه الكفايات ودرجة امتالكهم لها، توص

عقد دورات تنظيم برامج تدريبية للعاملين الحاليين وبالعمل على 
متخصصة في مجال تطبيقات اإلنترنت، مع ضرورة االهتمام بتلك 

متالكهم لها أقل من درجة الفقرات التي أشاروا إلى أن درجة ا
 .أهميتها

قائمة الكفايات أقسام علم المكتبات والمعلومات أن تأخذ  -
خطط حوسبة  إعدادعند بعين االعتبار التي اشتملت عليها الدراسة 

  . المكتبات، وخاصة مساقات الشبكات

وحيث أن هذه الدراسة قد ركزت على الكفايات األساسية  -
 اإلنترنت، وتفعيال لدور الشبكة فيالمرتبطة باستخدام شبكة 

اإلجراءات الفنية وخدمات المستفيدين، توصي هذه الدراسة بالقيام 
بدراسة مسحية للتعرف إلى تلك الكفايات المتقدمة التي يحتاجها 

 .العاملون في المكتبات العامة

  :العربية لمراجعا

اتصال أبو بريك، جمال، مدير مكتبة بلدية الزرقاء،  ]1[
  . 22/9/2011، )بلة معه في المكتبةمقا(شخصي 

: المكتبة العامة لبلدية الزرقاء .)1996(أيوب، آمنة  ]2[
، 31، رسالة المكتبة مج دراسة حالة: فرع األطفال

  .58-40، ص 4ع 

معجم  .)2003(زينب والنجار، شحاتة، حسن  ]3[
القاهرة، الدار  ،المصطلحات التربوية والنفسية

   .246ص  المصرية اللبنانية،

واقع تقنيات ). 2009(الخثعمي، مسفرة دخيل اهللا  ]4[
المعلومات في المكتبات العامة في المملكة العربية 

متاح  .دراسات المعلومات، العدد الخامس السعودية،
 :في موقع

http://informationstudies.net/issue_list.p
hp?action=getbody&titleid=62  

ناشئين التابعة مكتبة ال .)2004(الخزاعلة، هيفاء  ]5[
الندوة العاشرة . دراسة ميدانية: لبلدية المفرق

بعنوان ،  1/7/2004-30/6، لمكتبات بالد الشام
الواقع والتحديات: وسائط االتصال وثقافة الطفل
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  .74-43والطموح، إربد، جامعة إربد األهلية، ص 
من : التدريس الهادف .)2004(الدريج، محمد  ]6[

إلى نموذج التدريس نموذج التدريس باألهداف 
  .283ص . دار الكتاب الجامعي: ، العينبالكفايات

: ذخيرة علوم النفس .)1988(دسوقي، كمال  ]7[
، القاهرة، الدار عربي-ألماني-فرنسي -إنجليزي

  .الدولية للنشر والتوزيع
طوير المهارات ت .)2010(سالم بن محمد  ،السالم  ]8[

دراسات  ،التقنية للعاملين في مؤسسات المعلومات
: متاح من .الثامن، المجلد المعلومات

http://www.informationstudies.net/issue
_list.php?action=getbody&titleid=85  

متطلبات  .)2008( الشنبري، حمود بن أحمد ]9[
دراسة : واتجاهات سوق العمل في قطاع المعلومات

خصائي المكتبات إتحليلية لمحتوى إعالنات وظائف 
  .دراسات المعلومات، العدد األول .والمعلومات

 موظف بمكتبة بلدية الرصيفة،الشواربة، جميل،  ]10[
، )مقابلة معه في المكتبة( اتصال شخصي

12/10/2011.  
، المكتبة والطفل) 2001(محمد فتحي  ،الهادي عبد ]11[

 .95ص. الدار المصرية اللبنانية

  
االتجاهات  .2001)(ناريمان إسماعيل  ،متولي  ]12[

الحديثة في تأهيل العاملين في مجال المكتبات 
، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، والمعلومات

  .86-40، ص 2، ع 21س 
  

اإلنترنت  .)2009(المقدم، سناء عبد المنعم   ]13[
دراسة : ودورها في خدمات المعلومات في المكتبات

س . مجلة المكتبات والمعلومات العربية .ميدانية
  .62 -27، ص 1، ع29

  
للمكتبة استخدام األطفال  .)2010(يوسف، عاطف  ]14[

ورقة مقدمة إلى ، العامة التابعة لبلدية الزرقاء
لكلية العلوم التربوية في جامعة الرابع المؤتمر 

تربية الطفل في العالم العربي "الزرقاء، بعنوان 
 28- 27، خالل الفترة "وتحديات فجر األلفية الثالثة

 .2010تشرين األول 
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Abstract: This study aims at recognizing Islamic syllabus teaching reality (using modern teaching and 
evaluation strategies, obstacles of teaching, the impact of gender, experience and qualification). To achieve 
the purposes of the study a questionnaire has been designed to collect the required data using the descriptive 
field method, applied on (61) teachers for Islamic education, and by using the suitable statistical analysis, we 
reached the following results:  

- The modern teaching strategies are generally used in the average, and the direct teaching strategy used 
in high degree. While the modern evaluation strategies and evaluation tools used in high degree. The 
paper and pen strategy and chest list came in the first order. 

- There are some obstacles related to students such as: the students are affected by the negative media, 
and the most students study for the exam only. In addition there are some obstacles related to students 
such as: the large number of clerical work required of the teacher and the tasks entrusted to him, the 
lack of appropriate regulation or law that punishes the student or negligent Forums and saves the 
teacher position, and Finally the obstacles related to studying curricula are moderate. 

- There is a significant statistical difference  in responses of community members in using modern 
teaching strategies in favor of the performance of females, while there is no significant statistical 
difference  between male and female in using modern evaluation strategies and evaluation tools. Also 
there is no a significant statistical difference in using modern teaching and evaluation strategies 
according to teaching experience and qualifications. 

- There is a significant statistical difference  in responses of community members about Islamic 
educational teaching obstacles in favor of the performance of males,, and there is no significant 
statistical difference about Islamic educational teaching obstacles  according to teaching experience 
and qualifications. 

   The study concluded a number of recommendations and proposals on the themes of the study 
 

Keywords: Islamic education, modern teaching strategies, strategies for the modern assessment, teaching 

obstacles.          
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 بمديرية تربية لواء الرصيفة في المرحلة األساسية العليا اإلسالميةالتربية  مبحث واقع تدريس

  
  أبو موسى عيسى خالد      الكيالني  زيد  صالح حامد.د

 

  األردن/ وزارة التربية والتعليم /قسم اإلشراف التربوي للواء الرصيفة

 
  

 اسـتبانه لجمـع   ولتحقيق هدف الدراسة تـم تصـميم    .تدريس مبحث التربية اإلسالمية التعرف إلى واقعهدفت هذه الدراسة إلى  :الملخص
 اسـتخدمت ثم  ،للتربية اإلسالمية معلماً ومعلمةً) 61(تم تطبيق الدراسة على المسحي، حيث المنهج الوصفي  بإستخدام والبيانات المعلومات

               :الدراسة نتائج أظهرتواألساليب اإلحصائية المناسبة 

، بينمـا  بدرجـة كبيـرة جـدا    التدريس المباشرإستراتيجية استخدام  جاءو ،ككلمستخدمة بدرجة متوسطة ستراتيجيات التدريس الحديثة إ *
 .بالترتيب األول قوائم الرصدو إستراتيجية الورقة والقلمجاءت ومستخدمة بدرجة كبيرة، وأدواته   ستراتيجيات التقويم الحديثةإ

 وجـود و .الطلبة لالمتحان فقط دراسة معظمو, تأثر الطلبة السلبي بوسائل اإلعالم: منها ،ملحة جداً تتعلق بالطالبتدريس معيقات  وجود *
عدم وجود نظام أو قـانون  و, كثرة األعمال الكتابية المطلوبة من المعلم والمهام الموكلة إليه: منها ً،بالمعلم ملحة جدا متعلقة  تدريس معيقات

  .ملحةتعتبر بالمنهاج  متعلقةمعيقات ولم تظهر أية  .للمعلم مكانته  يعاقب الطالب المشاغب أو المقصر ويحفظ 
عينـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد  :أظهر التحليل اإلحصائي المؤهل العلميو والخبرةولدى دراسة أثر الجنس  *

ستراتيجيات التدريس الحديثة لصالح اإلناث، بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استخدام الـذكور واإلنـاث   إ استخدام فيالدراسة 
ستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة تبعاً استخدام إ فيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وكذلك  .ستراتيجيات التقويم الحديثة وأدواتهإل

معيقـات   تجـاه  أفراد عينة الدراسـة ذات داللة إحصائية في استجابات  فروقكما ظهر وجود  .والمؤهل العلمي رة في التدريسلمتغير الخب
تدريس التربية اإلسالمية تبعاً لمتغير الخبـرة   معيقات تجاهعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وتدريس التربية اإلسالمية لصالح الذكور

 .محاور الدراسة تجاهوانتهت الدراسة بجملة من التوصيات والمقترحات  والمؤهل العلمي في التدريس

 .ستراتيجيات التقويم الحديثة، معيقات تدريسإ، ستراتيجيات التدريس الحديثةإ ،التربية اإلسالمية: المفتاحية الكلمات
  

                                                        24/9/2012وتاريخ قبول البحث                 13/11/2011يخ استالم البحثتار

  :ةــمقدمال
أهمية خاصـة   ةمناهج الدراسيالفي  اإلسالميةيحتل مبحث التربية 

إذ أصبح مجـرد   ،ا المبحثذعلى الرغم من الوضع الذي آل إليه ه
طرحها المناهج في أكثر البالد العربية تالتي  مادة دراسية من المواد

د يشكل اإلطار والمنطلق لكل محتويات المنهاج عولم ي ،واإلسالمية
 يهـتم مبحث التربية اإلسالمية  إلى أن وتعود هذه األهمية. التربوي

بتقديم قدر مناسب من الثقافة اإلسالمية المنبثقة من العقيدة اإلسالمية 
رشد إليـه  ُأوما النبوية المشرفة والسنة  القرآن الكريموالمستقاة من 

، حيث تشكل من المصادر األخرى المجمع عليها من إجماع وقياس
للطلبة  كذلك تقدمو .قاعدة الفكرية لكل تصرف يصدر عنهللطالب ال

حكام التي تساعدهم على تنظيم عالقاتهم مع اهللا تعـالى  ألفكار وااأل
وأداء العبـادات كمــــا شـرعها اهللا     ،بالطاعات في كل عمل

   .وتنظيم عالقاتهم مع بعضهم البعض ،تعالى

   المعلـم والطالـب   : رئيسة على ثالثة أركانتعتمد العملية التعليمية 
فالمنـاهج هـي   . خروالقصور في أي منها يؤثر في اآل ،والمنهاج

الوسيلة التي تستعملها المدرسة لتتمكن من الوصول إلـى تحقيـق   
األهداف المنشودة، ولكي تقوم المناهج بدورها في إعـداد الطلبـة   

يجب أن تتماشى أو تتالءم مع مـا يحـدث مـن خبـرات      ،للحياة
عدهم على التكيف وأن تسا ،وظروف ومطالب وآمال متغيرة للطلبة

بحيث تتسم بالواقعية فتلبي حاجات الطلبة في ضوء إمكاناتهم  ،هامع
وتنمي في  ،وتصونهم من االنحراف ،وقدراتهم، وتحفظ لهم كرامتهم

نفوسهم القدرة على ربط الدين بالواقع، ومعالجة مشـكالت الحيـاة   
وفي ضوء توجه األردن نحو االقتصاد  .)2(بصورة متكاملة متوازنة

فقد تـم  ، المعرفي في مجاالت متعددة، خاصة فيما يتعلق بالمنهاج
اعتماد استراتيجيات تدريس وتقويم حديثة فـي تحقيـق النتاجـات    

فـي تـدريس   التعليمية، ولذلك كان من الضروري أن يبرز ذلـك  
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علم علـى  والتربية اإلسالمية تنظر إلى الممبحث التربية اإلسالمية 
وحامل لرسالة العلـم ومسـؤولية التعلـيم، إذ     ،أنه داعية هللا تعالى

وترسيخ  قيدة اإلسالمية وتعهدها ورعايتهايتحمل مسؤولية غرس الع
 السـليمة .قيم الدين في نفوس الطالب، وتربيتهم التربية اإلسالمية

العبء األكبر في حل ما يواجه طالبه من مشـكالت   كذلك يتحملو
أما  )6( .ومكانته بالعلم الذي يدرسه تهوترتبط منزل, ةتماعيواج ةديني

الطالب عند أهل العلم كالمجاهد في سبيل اهللا أجراً ومنزلةً، يجـب  
 ،وأن يثابر في طلب العلـم  ،أن يظهر أثر التعلم في مسلكه وهيئته

وعليه أن يسأل عمـا ال   ،وعليه أن يوقر معلمه ويحترمه ويعظمه
وهذا مـا ال نـراه    .)11(كبرتيفهمه دون أن يمنعه عن ذلك حياء أو 

  فأين يكمن الخلل؟ هذه األيام،

على ) )12(المالكي ؛) 8(الصغير ؛)4(سلم(أظهرت الكثير من الدراسات 
وفي  مبحث التربية اإلسالمية الساحة العربية وجود معيقات لتدريس

األردن لم تنل مادة التربية اإلسالمية نصيبها من الدراسة والبحـث  
توجد دراسـات أو   ، حيث الحسب علم الباحثين في هذا الموضوع

 ،أبحاث جامعية في معيقات تـدريس مبحـث التربيـة اإلسـالمية    
ستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة وأدوات التقويم إ التعرف إلىو

وفي ضوء ما تقدم، ولكي تحتل التربيـة   ،ريسفي التد المستخدمة
ن ين لدى الباحثاإلسالمية مكانة متميزة وتحقق أهدافها التربوية، تكو

الواقـع الفعلـي    إلـى القناعة بضرورة إجراء هذا البحث للتعرف 
حتى يتسنى للمعنيين  ،لتدريس مبحث التربية اإلسالمية في مدارسنا

واقع تـدريس   تشخيصل الدراسةجاءت هذه لهذا  ؛لعمل على حلهاا
  . ةوالرصيفبمديرية تربية لواء  مبحث التربية اإلسالمية

  :وأسئلتها مشكلة الدراسة

ستخدام معلم التربيـة  مدى ا عن تمثلت مشكلة الدراسة في الكشف
 مبحثفي تدريس ستراتجيات التدريس والتقويم الحديثة اإلسالمية إل

ـ  معيقات إلىوالتعرف  التربية اإلسالمية المرحلـة  فـي   هاتدريس
مشكلة الدراسة تنحصر في اإلجابة  إنويمكن القول ، األساسية العليا
التربية اإلسـالمية   مبحث واقع تدريسما : اآلتيعلى السؤال 

من  بمديرية تربية لواء الرصيفةفي المرحلة األساسية العليا 
  ؟ينوجهة نظر المعلم

  :  التالية ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة

سـتراتيجيات  إلالتربية اإلسالمية  يمعلماستخدام  مدىما  .1
فـي المرحلـة    التقويم وأدوات الحديثةوالتقويم التدريس 

 ؟الرصيفةتربية لواء بمديرية األساسية العليا 

 

 

 

المرحلة في  اإلسالميةالتربية  مبحث تدريس معيقاتما  .2
من  )المنهاج، المعلم، الطالب(ـ المتعلقة باألساسية العليا 

العليا بمديرية األساسية في المرحلة  ينوجهة نظر المعلم
 ؟تربية لواء الرصيفة

استخدام  تجاهالدراسة  عينةهل تختلف وجهات نظر أفراد  .3
 مبحث ستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة في تدريسإ

الجنس، سنوات الخبرة، (التربية اإلسالمية باختالف
 ؟)المؤهل التعليمي

معيقات  تجاه الدراسة عينةهل تختلف وجهات نظر أفراد  .4
، سنوات الجنس(باختالف اإلسالميةالتربية مبحث تدريس 
  ؟)المؤهل التعليميالخبرة،

  :تهدف الدراسة إلى :أهداف الدراسة
التقويم وستراتيجيات التدريس واقع استخدام إ إلىالتعرف  .1

التربية اإلسالمية فـي   مبحث في تدريسالحديثة وأدواته 
 .مديرية لواء الرصيفةبالمرحلة األساسية العليا 

فـي   اإلسـالمية تـدريس التربيـة    معيقات إلىالتعرف  .2
وبـالمعلم   المتعلقـة بالطالـب   المرحلة األساسية العليـا 

 .وبالمنهاج

تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بـين متوسـطات    .3
ستخدام استراتيجيات تجاه إالدراسة  عينةاستجابات أفراد 

التدريس والتقويم الحديثة في تـدريس مبحـث التربيـة    
 المرحلة األساسية العليافي  هتدريس معيقاتو ،اإلسالمية

أو المؤهـل   الجنس أو سنوات الخبرة :والتي تعزى إلى
 .التعليمي

  :تأتي أهمية الدراسة من : أهمية الدراسة
ضرورة التصـدي للمشـكالت   و اإلسالميةأهمية التربية  .1

ات تاللها مكاناً بارزاً في سلم أولويحالالتي تعيق تدريسها 
وأهمية دور معلم  .اًشرعي اًلم والتعليم باعتبارها مطلبالتع

هو ف, التربية اإلسالمية الذي يعتبر مصدر العقيدة للطالب
 .معلم لشريعة اهللا ودينه

أزمـة نمـو   فهي مرحلة  المرحلة األساسية العلياأهمية  .2
ن في صراع ذاتـي وموضـوعي   ويدخل المراهق ،شاملة

 .كلها على األصعدة والمجاالت

تقديم التوصيات التي قد تسهم في حل مشكالت التدريس  .3
اإلسالمية، وبذلك مساعدة متخذي لدى معلمي التربية 

القرار في وزارة التربية والتعليم على وضع الحلول 
.المناسبة لهذه المشكالت
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  :الدراسة علىستقتصر  :محددات الدراسة

األساسـية  للمرحلـة   اإلسالميةمعلمي ومعلمات التربية  .1
  .العليا

ــأ .2 ــاني   تجري ــي الث ــي الفصــل الدراس ــة ف الدراس
 .بمديرية تربية لواء الرصيفة    م2010/2011

         وثباتها، أداة الدراسة نتائج الدراسة الحالية بصدقتتحدد  .3
حيث ال توجد للنتائج صفة التعمـيم إال فـي الظـروف    

  .المتشابه

  :مصطلحات الدراسة

درجـة اسـتخدام المعلمـين    : واقع تدريس التربيـة اإلسـالمية  
في الغرفـة   التقويم وأدوات الحديثة ستراتيجيات التدريس والتقويمإل

مية للمرحلـة األساسـية   التربية اإلسـال  مبحثالصفية في تدريس 
المتعلقـة بأركـان   و متـواجهه المعيقات التي التعرف إلى و ،العليا

  .المعلم والطالب والمنهاج :التعليميةالعملية 

 اعتمدتها التي ستراتيجياتاإل هي: إستراتيجيات التدريس الحديثة

نحـو   تطـوير التعلـيم   بهـدف  في األردن، والتعليم التربية وزارة
على تدريس مهارات العمـل   بحيث يتم التركيز ،االقتصاد المعرفي

الطالـب    ومن ثم إعـداد  ،الجماعي وصنع القرار والبحث المستقل
كنولوجيا االتصـاالت  ت  استخداموللقيام بدوره من خالل التواصل 

ليصـبح الطالـب قـادراً بـإذن اهللا تعـالى علـى        ؛والمعلومات
 سـت  وهي. لمهارات المطلوبة لخدمة نفسه ومجتمعه ووطنها بناء

التدريس المباشر، إستراتيجية التدريس القـائم  : رئيسة ستراتيجياتإ
حل المشكالت، إستراتيجية التعليم القـائم علـى   االستقصاء و على

العمل الجماعي، إستراتيجية التعليم من خالل النشاط، إسـتراتيجية  
  .التعليم القائم على التفكير الناقد، إستراتيجية التعليم المتمازج

 اعتمدتها التي ستراتيجياتاإل هي: الحديثة التقويم اتإستراتيجي

  التقـويم  توجهات مراعاة بهدف في األردن، لتعليموا التربية وزارة
 و أداء الطالـب  فـتعكس  التدريس؛ عملية مع تتكامل حيث الحديثة،

 تقـويم ال :رئيسة ستراتيجياتإ خمس وهي. حقيقية مواقف في تقيسه

 وإسـتراتيجية  والقلـم،  الورقـة  وإستراتيجية على األداء، المعتمد

 .الـذات  مراجعـة  وإسـتراتيجية  التواصل، وإستراتيجية المالحظة،
 التربية وزارة اعتمدتها التي األدوات هي :الحديثة التقويم أدوات

 نتاجـات  تحقـق  مدى لتقويم المعلم ، ويستخدمهاناألرد في والتعليم

 في واضحة على منهجية تصميمها في وتستند المتعلمين، لدى التعلم

 ،يسـتخدمها  التـي  الحديثـة  التقويم ستراتيجياتإل تبعا المعلم ذهن
 تعلـم  سير وصف وسجالت ،الشطب وقوائم ،ساللم التقدير :وتشمل

  .القصصي والسجل الطلبة،

العوامل التي يؤدي وجودها إلى التأثير علـى   :التدريس معيقات
  . عملية تدريس مادة التربية اإلسالمية أو يقلل من فاعليتها وكفاءتها

يقوم بتدريس مـادة التربيـة    كل منهو  :معلم التربية اإلسالمية
كـان   سـواء  اإلسالمية في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم

  .أنثىذكرا أو 

مادة التربية اإلسالمية التي تقدم لطلبة : مبحث التربية اإلسالمية
المرحلة األساسية العليا في األردن عبر مناهج التربية اإلسـالمية  

  .والعاشر األساسية لصفوف السابع والثامن والتاسع

 تبـدأ ، واألساسي من التعليمهي مرحلة  :المرحلة األساسية العليا
حسـب نظـام    ،من الصف السابع وحتى الصف العاشر األساسي

  .وزارة التربية والتعليم األردنية

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :اإلطار النظري

هـذه األيـام   أشد ما تمس إليه الحاجة في مجتمعاتنا اإلسالمية  من
تربية دينية تهتم برسالتهاعلى الوجه الصحيح؛ ألن هذه المجتمعات 

بما يسـدد من السـهام إلـى    هدف لغزو ثقافي خطر يتهدد كيانها،
التربية في درئه، ويتمثل  واألمل معقود بهذه. وقيمها لهاتعاليمها ومث

واسـتخدام أفضـل    بمـادة التربيـة اإلسـالمية،    ذلك في االهتمام
 الحديثة في تدريسها لبناء اإلنسـان  استراتيجيات التدريس والتقويم

يمكن أن يتم ذلك  وال. المنتج القادر على خدمة نفسه وتنمية مجتمعه
الموقـف   إال في وجود المعلم المؤهل الذي يحسـن األداء، ويتفهم

كـل العقبـات التـي تواجـه      ةوإزالالتعليمي بعناصره المختلفة، 
   .وهذا ما نسـعى إليه ؛التدريس

  :الحديثة ستراتيجيات التدريسإ

أن يكسـر   هنأن شالطلبة مستراتيجيات التدريس مع إن التنويع في إ
فالطريقـة   ،التقليديـة طريقة التـدريس   هالنمط الممل الذي تفرض

وتغفل دور الطالب كعنصـر   ،التقليدية ترتكز على دور نشط للمعلم
فاعل في عملية التعلم، في حين أن االتجاهات التربويـة الحديثـة   
 ،تركز على أن الطالب هو المحور الرئيس لعملية التعلم والتعلـيم 

وقـد أورد دليـل    .في هذه العملية رويجب أن يكون له الدور األكب
  :ستراتيجيةمفهوماً لكل إ )1(المعلم

تقدم المادة التعليمية مـن خـالل    :المباشر التدريس ةستراتيجيإ
والعبارات التي تعطي للمعلم تغذيه راجعة عن تعلـم   األسئلةتوجيه 

: أمثلتهـا ومـن   .الطلبة فيستجيب بتكييف الدرس حسب الحاجـة 
 أسئلة، العمل أوراق، ضيف زائر، العرض التوضيحي ،المحاضرة

.العمـــل قـــي الكتـــاب المدرســـي   ، وإجابـــات
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 :االستقصاء وحل المشـكالت إستراتيجية التعليم القائم على 

ويطلـب  ، وذلك من خالل إعطاء الطالب قضايا ومسائل من الحياة
وهو أسلوب يشجع الطالب على التفكيـر   ،تمحيصها ومعالجتهامنه 

  .بمستوى عاٍل

ـ : القائم على العمل الجمـاعي  إستراتيجية التعليم  فيهـا  تعلمي
صغيرة غيـر متجانسـة،   الطالب من خالل العمل في مجموعات 

ومـن   ،التعليمية المنوطة بهـم   نجاز المهماتإيتعاون أفرادها في 
  .المقابلة، الطاولة المستديرة، التدريبأمثلة ذلك المناقشة، 

 ستراتيجية تقـوم هي إ: من خالل النشاطات ستراتيجية التعليمإ
للطلبة فرص حياتية حقيقية  على توفيرعلى التعلم من خالل العمل 

تقـديم  ، األلعـاب المناظرة، زيارة ميدانيـة،   :ومن أمثلتها .تعلملل
    .خالل المشاريعالتعلم من ، الرواية، التدريب، عروض شفوية

وهي اسـتراتيجية  : م القائم على التفكير الناقديإستراتيجية التعل
  .تُعنى بتطوير مهارات التحليل والتقييم

اسـتخدام التقنيـة الحديثـة فـي      :إستراتيجية التعليم المتمازج
التدريس دون التخلي عن الواقع التعليمي المعتاد، والحضـور فـي   

على التفاعل المباشـر داخـل غرفـة    ويتم التركيز . غرفة الصف
الصف عن طريق استخدام آليات االتصال الحديثـة، كالحاسـوب   

دراسات التربوية وقد أظهرت بعض ال .والشبكات وبوابات اإلنترنت
ستراتيجيات التدريس الحديثة متوسطة لجميـع  أن درجة ممارسة إ

  .)3(االستراتيجيات

 بنهجـه  التربـوي  التقويميتضمن  :ستراتيجيات التقويم الحديثةإ

 ومنهجيـة  علمية أسس على حديثة قائمة تقويم استراتيجيات الجديد

 العملية جودة يضمن الطلبة، بشكل تعلمه ما وواقع حقيقة على ترتكز

الـتعلم   ألغـراض  المتعلم بلوغ مدى حيث من ،ومخرجاتها التربوية
 بتأديـة التقـويم  نه يـؤمن  أكما  لها، وإتقانه منها وتمكنه ونتاجاته،
   .الكتابي واألدائي معاً :بأنواعه

 تتيح للطلبة توظيـف : إستراتيجية التقويم المعتمد على األداء

 الواقـع،  جديدة تحـاكي  حياتية مواقف في تعلموها التي المهارات

 المـراد  التعليمية النتاجات ضوء في تعلموه لما إتقانهم مدى  مظهرة

األداء ، العـرض التوضـيحي،   التقديم  :هافعالياتومن  .)14(إنجازها
 المناقشـة، ، لعـب األدوار المحاكـاة،  ، المعرض، الحديث، العملي

 .المناظرة

جمع المعلومـات   تقوم على: التواصل عبر إستراتيجية التقويم
عن مدى التقدم الذي حققـه المـتعلم،   من خالل فعاليات التواصل 

ومـن   .التوأسلوبه في حل المشـك وكذلك معرفة طبيعة تفكيره، 
  .واألجوبة األسئلة، المقابلة :هافعاليات

  

لسابقة إلى تحويل الخبرة ا وتقوم على :إستراتيجية مراجعة الذات
 :فعالياتهـا ومن  .وتحديد ما سيتم تعلمه الحقاً تعلم بتقييم ما تعلمه،

  .ملف الطالب، يوميات الطالب، تقويم الذات
فيه  يدون الذي النوعي التقويم أنواع تعد من :إستراتيجية المالحظة

 واتجاهـاتهم  وميـولهم  اهتماماتهم على التعرف بهدف الطلبة سلوك

 في تفيد معلومات على الحصول بقصد ا،بعض بعضهم مع وتفاعلهم

 وطريقة وقيمهم وأخالقياتهم مهاراتهم تقويم وفي أدائهم، على الحكم

 .)15(ينتهجونها التي التفكير

 بأنواعهـا  االختبـارات  تعد: والورقةإستراتيجية التقويم بالقلم 

 الطلبـة  قـدرات  قيـاس  مـن  المعلم تمكن اإلستراتيجية، هذه عماد

 للمهـارات  مستوى امتالكهم تظهر محددة، مجاالت في ومهاراتهم

 دراسـي  لمحتـوى  التعليمية النتاجات في المتضمنة واألدائية العقلية

  .)16(تعلموه سابقاً
   :أدوات التقويم

التي السلوكات /األفعال قائمة :الشطب/ الرصدقائمة : أوال
يرصدها المعلم، أو الطالب أثناء تنفيذ مهمة أو مهارة تعليمية 

ويستجاب على فقراتها باختيار إحدى . يرصدها المعلم أو الطالب
موافق أو ، نعم أو ال، صح أو خطأ :الكلمتين من األزواج التالية

  .غير موافق

السـلوكات التـي يقـدرها     /من األفعالقائمة : سلم التقدير: ثانيا
المعلم أو الطالب في أثناء قيام الطالب بأداء مهمة تعليمية تتكون من 

عبـر عـن   يويقابل كل فقرة منها تـدريج  المهارات،  نمجموعة م
  :م التقديرلأشكال سالومن  .مستوى أداء الطالب

  .حيث يتم تدريج مستويات المهارة رقميا: سلم التقدير العددي .1
ويات المهارة لفظيـا  حيث يتم تدريج مست: لم التقدير اللفظيس .2

 .)نادراً دائما، غالباً، أحياناً،: (مثل

سجل منظم يكتب فيه الطالـب   :سجل وصف سير التعلم: ثالثا 
أو خبرات مر بها في حياته  شاهدها، وأ أشياء قرأها، تجاهعبارات 

الخاصـة   ئـه راآحيث يسمح له بالتعبير بحريـة عـن   الخاصة، 
  .تعلمه تجاهواستجاباته 

سجل يتضمن وصفا من المعلـم لمـا   : السجل القصصي: رابعاً 
مهـارات   تجـاه حيث يدون أكثر الملحوظات أهمية , تعلمه الطالب

  ).العمل الجماعي( العمل ضمن المجموعة 
ظهرت درجـة االسـتخدام ألدوات التقـويم      في بعض الدراساتو

 التربويـة  واألبحاث الدراساتمعظم  كما أشارت .)14( متدنية ككل
إلى وجود معيقات لتدريسالمجاورة الدول العربية التي أجريت في 
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المعلـم  : التربية اإلسالمية تتعلق باألبعاد األربعة للعملية التعليميـة 
  . )10(والمتعلم والمادة وطريقة تدريسها

  :الدراسات السابقة

 سـتراتيجيات إ تناولـت  اً عدة،وأبحاث دراساتأورد األدب التربوي 
، فيما يلي عرض لعدد التدريس ومعيقاتالحديثة  والتقويم تدريسال

  :منها

سـتراتيجيات التـدريس والتقـويم    الدراسات التي تناولت إ :أوالً

  :الحديثة

معلمـي   معرفـة التعرف إلـى درجـة    إلى هدفت )3(خليل دراسة
ستراتيجيات التدريس وممارستهم إل الدراسات االجتماعية في األردن

وتكونـت   .االقتصاد المعرفـي والتقويم الحديثة المستندة إلى منحى 
نتائج أن درجـة  وقد بينت ال. معلماً ومعلمة) 457(عينة الدراسة من

ستراتيجيات التدريس كانت بدرجة مرتفعة فـي  امتالك المعلمين إل
، مثـل  مجال االستراتيجيات القريبة لطرائق التـدريس االعتياديـة  

اتيجيات ستروكانت درجة امتالكهم لإل، ستراتيجية التدريس المباشرإ
فـي    ،التدريس االعتيادية بدرجة متوسـطة  طرائق التي تبتعد عن

 ستراتيجيات التدريس الحديثة بدرجة متوسطةجاءت ممارسة إ حين
 الحديثـة،  ستراتيجيات التقويموفيما يخص إ .ستراتيجياتلجميع اإل

سـتراتيجيات التـي   إللبينت النتائج امتالك المعلمين بدرجة مرتفعة 
مثل اسـتراتيجية القلـم    ،االعتيادية في عملية التقييمتميل للطرائق 

ستراتيجيات إ تطبيقلاً متوسط الورقة بينما أظهرت النتائج مستوىو
هدفت إلـى بيـان مـدى     بدراسة  )7(الشرفاء قامت. التقويم الحديثة

ستراتيجيات وأدوات التقويم المعتمد معلمي الدراسات االجتماعية إل
وبيان المشكالت الخاصة باسـتخدام  واستعمال أدواته،  على األداء 

 .معلماً ومعلمة) 140(وتكونت عينة الدراسة من  .اإلستراتيجيةهذه 
ستراتيجية التقويم ائج الدراسة أن درجة االستخدام إلوقد أظهرت نت

درجـة االسـتخدام    تالمعتمد على األداء كانت متوسطة، بينما كان
ا أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات ألدوات التقويم متدنية، كم

  .للمؤهل العلميللنوع االجتماعي أو  داللة إحصائية تعزى

  مفـاهيم  تجاه دراسة )14( Adams & Hsu)(هسو و آدمز وأجرى
 حيث الصف، غرفة داخل بالتقويم تتعلق التي وممارساتهم المعلمين

 إلـى  األول مـن  معلماً للصفوف )٢٩٦ (من الدراسة عينة تكونت

أكثـر   أن عليهم وزعت التي االستبانة تحليل نتائج وأظهرت الرابع،
 وسجل المالحظة، هي المعلمين نظر وجهة من أهمية التقويم قائطر

 هـي  المعلمـين  نظـر  وجهة من أهمية التقويم قائطر وأقل، األداء

) 15( Lanting)(النتـنج  دراسة وفي .واالختبارات المقننة المقاالت

 من أربعة استخدمها البديلة التي التقويم أساليب معرفة إلى هدفت التي

والكتابـة،   القـراءة  في طلبتهم أداء لتقويم االبتدائية المرحلة معلمي

 .والمقابالت المالحظة خالل من البيانات جمعباسلوب   تمت والتي
 التي والمقابلة المالحظة على اعتمدوا أن المعلمين النتائج أظهرت وقد

 ملف على يعتمدواولم  ،طلبتهم لتقويم "تصحيح مرشد" بها استخدموا

 علـى  المعلمـين  تركيز الدراسة بينت وقد .الذاتي والتقويم اإلنجاز

  .بها الضعف جوانب على وليس األداء في جوانب القوة

  :تدريسال) معيقات(الدراسات التي تناولت مشكالت : ثانياً

 معوقات تدريس مواد التي هدفت إلى التعرف إلى )10(عفيف دراسة
) 30(نت عينة الدراسة مـن  وتكو ،التربية اإلسالمية بمكة المكرمة

وجود معوقـات   :فكانت أهم نتائج الدراسة. معلماً) 120(ومشرفاً 
عدم وجود نظام يضع حدا : أبرزها ؛تتعلق بمعلم التربية اإلسالمية

وجـود معوقـات   و .ويحفظ للمعلم هيبته ومكانته ،للطالب المقصر
عـدم فـتح المجـال للمعلمـين     : أبرزها ؛تتعلق بالمناهج الدراسية

وجود معوقات وكذلك  .للمشاركة في تخطيط منهج التربية اإلسالمية
عدم إلمام المعلم بطرائق التدريس : تتعلق بطرائق التدريس أبرزها

الحديثة التي يمكن استخدامها بفعالية في تـدريس مـواد التربيـة    
عـدم  : أبرزهـا  ؛وجود معوقات تتعلق بالطالبوأخيراً  .اإلسالمية

 بدراسـة  )9(عبد األحدوقام  .ب باألداء الجدي والعمليالتزام الطال
هدفت إلى معرفة المشكالت التي تواجه تعليم التربية اإلسالمية في 

معرفـة  وكـذلك   ،للبنـين بمدينـة دلهـي    المرحلة األساسية العليا
مـن حيـث    ؛المشكالت التي تخص كل جانب من جوانب التعلـيم 

أهداف التعليم ومحتوى الكتب وطرائق التعليم والوسائل التعليميـة  
) 150(و مـديراً ) 40(ونت عينة الدراسة من وتك. والمعلم والتقويم

ضـعف  : أهمهـا  ؛جتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائ .معلماً
قلـة  ، بعض األحاديث الواردة في محتوى كتب التربية اإلسـالمية 

قلـة اهتمـام معلمـي التربيـة     ، اإلسالميةربية رواتب معلمي الت
عـدم  ، الدرس إعدادهمق التعليم عند ائنسب طرباختيار أ اإلسالمية

فـروق ذات  كما أظهرت الدراسة وجود  .مراعاة حاجات الطالب
داللة إحصائية بين إجابات المعلمين ومديري المدارس في جميـع  

مية تعـزى إلـى   المحاور المتعلقة بمشكالت تعليم التربية اإلسـال 
 )13(مشعانال أجرىو .)برةالتخصص، والمؤهل العلمي وسنوات الخ(

كذلك ، ولتعرف على مصادر الضغوط في العملإلى ا تهدفدراسة 
والفروق بين  ،وق بين الذكور واإلناث في الضغوطالتعرف إلى الفر

والفـروق فـي    ،ين وغير المتزوجين في ضغوط العمـل المتزوج
، الزمني والخبرة والمسـتوى التعليمـي   ضغوط من حيث العمرال

النتـائج   وأظهرت. معلماً ومعلمة) 745(وتكونت عينة الدراسة من 
ن المعلمات إفروق دالة إحصائياً بين المعلمين والمعلمات، إذ وجود 

أكثر شعوراً بضغوط العمل من المعلمين، وكذلك ال توجد فـروق 
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يث الفئة العمرية دالة إحصائياً في مصادر الضغوط في العمل من ح
   .وفئات الخبرة

 المشكالت التي تواجه المعلمـين فـي   )5(سورطي وتناولت دراسة
استقصاء عالقة تلـك  كذلك و ،المدارس الحكومية في سلطنة عمان

 ،المشكالت بجنس المعلم ومؤهله العلمي وتخصصه وسنوات خدمته
أظهـرت نتـائج    .معلماً ومعلمة) 155(وتكونت عينة الدراسة من

الدراسة أن أهم المشكالت التي يعاني منها المعلمون هي المشكالت 
الطالبية تليها المشـكالت المتعلقـة بالمنـاهج الدراسـية واإلدارة     
 واإلشراف التربوي ثم المشكالت المتعلقـة بالمدرسـة، وأخيـراً   

كما أظهرت النتائج أيضاً عـدم   ،المشكالت المتعلق بمهنة التدريس
إحصائية بين متوسطات درجات المشكالت  وجود فروق ذات داللة

للمعلمين تعزى إلى الجنس وسنوات الخدمة والتخصص، ووجـود  
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المشكالت التـي  

  . تعزى إلى المؤهل العلمي
  :التعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

السابقة أمكن الوصـول   الدراساتالبحوث وومن خالل استعراض 
  -:إلى االستنتاجات اآلتية

المعلمـين   معرفـة مـدى  تناولت بعض الدراسات  .1
وممارسـتهم   ستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثةإل

 .)3(خليلدراسة  ثلم لها،

 مثل ،ستراتيجيات التقويم وأدواتهدراسات بحثت في إ .2
 ).)15(؛ النتنج)14(آدمز وهسو؛ )7(الشرفاء(

بالتعرف إلى مصادر الضغوط فـي  دراسات اهتمت  .3
ودراسـة   ،العمل وتقدير مدى شدتها لدى المعلمـين 

مدى تأثير الجنس والحالة االجتماعية والعمر والخبرة 
 .)13(المشعان دراسة مثل ،والمستوى التعليمي

مشكالت أو معوقـات   إلىدراسات اهتمت بالتعرف  .4
؛ عبـد  )10(عفيـف :(مثـل  ،تدريس التربية اإلسالمية

 ).)9(األحد

المشكالت التي تواجه المعلمـين  دراسات بحثت في  .5
ودراسة مدى تأثير الجـنس والعمـر    ،في المدارس

 .)5(مثل دراسة سورطي ،والخبرة والتخصص

 معظم البحوث والدراسات السابقة فـي مع تشابهت الدراسة الحالية 
 الحديثة، وفيستراتيجيات التدريس والتقويم استقصاء مدى استخدام إ

يد المعيقات أو المشكالت التي تواجه تدريس التربية اإلسـالمية  دتح
المعلـم والطالـب والمنهـاج،    : والمتعلقة بأركان العملية التعليمية

الوحيدة التي تجمـع بـين    هي هذه الدراسةكون ا في هواختلفت مع
 ستراتيجيات التدريسستخدام معلم التربية اإلسالمية إلتقصي مدى ا

تـدريس التربيـة   التـي تواجـه   معيقات ال وتحديدالحديثة  والتقويم
وهي الدراسة الوحيدة في األردن التي تقـوم  . اإلسالمية في األردن

  .حسب علم الباحثين بذلك
  الطريقة واإلجراءات

الـذي   ،المسـحي تعتمد هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي 
التربية اإلسـالمية مـن   لتدريس مبحث ، يعتمد على دراسة الواقع

تخدام المعلم إلستراتيجيات التدريس الحديثـة  حيث معرفة مدى اس
 معيقـات معرفة أهم وكذلك  ،ستراتيجيات التقويم وأدواته الحديثةوإل

فـي المرحلـة    ينتدريس التربية اإلسالمية من وجهة نظر المعلم
  . بمديرية تربية لواء الرصيفة األساسية العليا

  :وعيناتها  مجتمع الدراسة

 ةيتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات التربية اإلسالمي
في مديرية التربيـة والتعلـيم   ) المدارس الحكومية(في التعليم العام 

وقد . الفصل الدراسي الثانيفي م 2010/2011للواء الرصيفة للعام 
 تكونت عينة الدراسة من معلمي ومعلمات التربية اإلسالمية للمرحلة

معلماً ) 61(وعددهم  األساسية العليا أخذت بطريقة العينة القصدية،
  .ومعلمةً

كـأداة   حقيق أهداف الدراسة تصميم استبانةتطلب ت :أداة الدراسة
 :علـى ، وذلك بنـاء  لجمع المعلومات والبيانات من أفراد الدراسة

إجراء دراسة استطالعية شملت عدة معلمـين ومعلمـات بهـدف    
التربية اإلسالمية، وذلـك   يالتدريس لدى معلم استكشاف مشكالت

التي  هي المشكالتما : من خالل اإلجابة عن السؤال المفتوح التالي
 تعيق تدريس مادة التربية اإلسالمية؟ 

  :قسمين اشتملت علىحيث بشكلها المبدئي  االستبانةوقد تم بناء 
 ؛بيانات شخصـية متعلقـة بالوظيفـة   : بيانات أولية: القسم األول

  .كنوعية المؤهل وعدد سنوات الخبرة بالتعليم والتخصص
مجموعة عبارات تشير إلى واقع تـدريس التربيـة    :القسم الثاني

م إلى ثالثة وقد قس ،اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا ومعيقاته
  :أقسام
اشتملت  :ستراتيجيات التدريس المستخدمة في التدريسإ: أوالً

التـدريس المباشـر، الـتعلم    : ريس الحديثةستراتيجيات التدعلى إ
التعاوني، التعلم من خالل النشاط، حل المشكالت، التفكير الناقـد،  

  .مازج، وقد وضعت داخل مقياس خماسيالتعليم المت
 :ستراتيجيات التقويم الحديثـة وأدواتـه المسـتخدمة   إ: ثانياً

علـى  المعتمـد  : ستراتيجيات التقويم الحديثة وأدواتهاشتملت على إ
األداء، المالحظة، التواصل، مراجعة الذات، الورقة والقلم، قـوائم  
الرصد، ساللم التقدير اللفظي، ساللم التقدير العددي، سجل الـتعلم،  

  .وقد وضعت داخل مقياس خماسي السجل القصصي،
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ـ حدتم ت :قويمتوأدوات الستراتيجيات التدريس والتقويم ترتيب إ د ي
من حيث األكثـر   ستراتيجياتاإلوذلك لترتيب حصائي؛ اإلمعيار ال

 سـتراتيجيات اإلمتوسـطات   مقارنة تم حيث األقل،إلى  استخداماً
بمتوسط كل خطوة من خطوات المعيار اإلحصائي، وفي ضوء ذلك 

 جـداً  ضعيفةعد ت 1.80إلى  1من : كاآلتيتم تحديد درجة الموافقة 
يعــد   3.40إلى  2.61من ، وضعيفةيعد  2.60إلى  1.81من و

، )تسـتخدم بكثـرة  أي ( كبيرةعد ت 4.20إلى  3.41من ، ومتوسطة
                            داً جـــ كبيـــرةعـــد ت 5.00إلـــى  4.21مـــن  و
  ).كثيرة جداًًبصورة  متستخدأي (

 معيقات تدريس التربية اإلسالمية في المرحلـة األساسـية  : ثالثاً
محور يتعلـق بمشـكالت   : هي ،احتوت على ثالثة محاور :العليا

محور يتعلـق بمشـكالت   ، وفقرة) 25(، ويتضمن متعلقة بالطالب
محـور يتعلـق بمشـكالت    ، وفقرة) 41(، ويتضمن متعلقة بالمعلم

وقـد صـيغت عبـارات     .فقـرة ) 21(ويتضمن  ،متعلقة بالمنهاج
االستبانة بالشكل المغلق الذي يحدد اإلجابة المحتملة لكل عبارة على 

كـل   مقابلالدراسة اإلجابة عنها وفقاً لتدرج عينة ألفراد  نحو يتيح
إلى حد موافق موافق تماماً، موافق، : عبارة يتكون من خمسة بدائل

  . ر موافق إطالقايما، غير موافق، غ
حصـائي؛ وذلـك   اإلمعيـار  الد يحدتم ت :معيقات التدريستحديد 

األكثـر  مـن  لتدريس التي أسفرت عنها الدراسة، ا عيقاتلترتيب م
العبـارات  متوسـطات   ةقارنتم متحيث . إلى األقل للتدريس إعاقة

بمتوسط كل خطوة من خطوات المعيار اإلحصائي، وفي  )المعيقات(
غير يعد  1.80إلى 1من :كاآلتيضوء ذلك تم تحديد درجة الموافقة 

 2.61مـن ، وغير موافـق يعد  2.60إلى 1.81من، وموافق إطالقاًً
يعد موافقًـا   4.20إلى  3.41من ، وإلى حد ماموافقاً يعد  3.40إلى

أي ( تمامـاً يعـد موافقًـا    5.00إلى  4.21من ، )أي مشكلة ملحة(
  ).مشكلة ملحة جداً

في  نوعين من أنواع صدق األداة تم استخدام :ةتحكيم أداة الدراس
  :، وهماهذه الدراسة

فـي صـورتها    األداة تـم عـرض   :صدق المحكمـين   . أ
وذلـك بهـدف    ،المحكمـين ولية على مجموعة مـن  األ

 وسـالمة  ،الفقـرات صـياغة  ومعرفة مدى وضـوح  
وإبـداء مـا يريدونـه مـن      ،ومدى مناسبتها ،الصياغة

  .إضافة أو تعديل أو حذف
   فقـرات  ) 6(وقد اشـتملت األداة فـي صـورتها األوليـة علـى     

 ــدريس، و ــتراتيجيات الت ــة باس ــة ) 10(خاص ــرات خاص فق
فقـرة خاصـة بمعيقـات    ) 90(و باستراتيجيات التقويم وأدواتـه، 

الفقـرات الخاصـة بمعيقـات    وقد تـم حـذف بعـض     ،التدريس
جديـدة بنـاء علـى     فقـرات وتعديل بعضها وإضـافة   التدريس

  . فقرة) 87( فأصبحت ،مالحظات المحكمين
ق معامل بيرسون علـى عينـة   يطبتم ت :الصدق البنائي  . ب

؛ وذلـك لمعرفـة   معلمـاً ) 15(استطالعية مؤلفة مـن  
عند  ارتباط كل مشكلة والمحور الذي تنتمي إليهمعامالت 

ولمعرفة معامالت ارتباط من ناحية،  0.01مستوى داللة 
قيمة كل محور بالقيمة الكلية لألداة عند مستوى الداللـة  
ذاته من ناحية أخرى، فكانت النتيجة النهائية تشير إلى أن 

بمعنى أن جميـع   .خاصية الصدق البنائي قد تحقق لألداة
كالت الواردة في األداة مرتبطة بالقيم الكلية للمحاور المش

وهذه القيم ذات داللة إحصـائية عنـد    ،التي تنتمي إليها
وأن جميـع محـاور األداة    ،من ناحية) 0.01(مستوى 

من  الداللة ذاتهمرتبطة بالقيمة الكلية لألداة عند مستوى 
  . ناحية أخرى

معامل الفاكرونباخ علـى   مباستخدا تم التأكد من الثبات :األداة ثبات
؛ وذلك لحساب ثبـات األداة ككـل مـن    معلماً) 15(عينة مقدارها 

ناحية، ولحساب ثبات كل محور من محاور االستبانة مـن ناحيـة   
وهي تشير إلى  0.94هي  فكانت القيمة النهائية لثبات األداة. أخرى

قيم ثبـات   )1(ويوضح الجدول. تمتع االستبانة بالثبات بدرجة عالية
  .كل محور من محاور األداة

  
  قيم ثبات محاور األداة: )1(جدول رقم 

تم تطبيق األداة خالل الفصـل الدراسـي الثـاني    : تطبيق األداة
معلماً ومعلمة لمادة التربية اإلسالمية ) 64(م على 2010/2011

وذلك  تاستبيانا) 3(بمديرية تربية لواء الرصيفة، وقد تم استبعاد 
) 61(أصبح عدد أفراد عينة الدراسة  وبذلك لعدم اكتمال بياناتها،

) 2(الجـدول  والخاصة بهم،  ستباناتاالتحليل تم معلماً ومعلمة، 
   .غيرات الدراسةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مت

  
  
 

  

  قيم الثبات  محاور األداة

استراتيجيات التدريس ( المحور األول
  )الحديثة

0.89  

  0.92  )استراتيجيات التقويم وأدواته( المحور الثاني

  0.95  )المعيقات المتعلقة بالطالب( المحور الثالث

  0.94  )المعيقات المتعلقة بالمعلم( المحور الرابع 

  0.96  )المعيقات المتعلقة بالمنهاج(المحور الخامس 
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة): 2(جدول                                                      

المتغير 

  ومستوياته

  التخصص  سنوات الخبرة  المؤهل  الجنس

  أنثى  ذكر
  دبلوم

  متوسط
  بكالوريوس

+ بكالوريوس
  دبلوم عالي

ماجستير 
  فأكثر

 أقل من 
  سنوات 5

  فأكثر 20  15-20  10-15  5-10
التربية 
  اإلسالمية

  اخر تخصص  
  

  2  59  5  8  2  21  15  7  6  43  5  34   27  العدد

النسبة 
  المئوية

44 %  56%  8%  70%  10%  12%  25%  34%  20%  13%  8%  97    %  3%         

  :خصائص العينةيتضح من الجدول 
نسبة اإلناث أكثر من نسبة الذكور، وهذا راجع إلى كون  .1

عدد مدارس اإلناث أكبر من عدد مدارس الـذكور فـي   
  . مديرية لواء الرصيفة

معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليـا   ةأغلبي .2
، إذ وصـلت نسـبتهم إلـى    سيحملون درجة البكالوريو

70 .%  
 5(أكثرية معلمي التربية اإلسالمية من ذوي الخبرة مـن   .3

ن من ذوي الخبرة أقل من وسنوات، يليهم المعلم )10 –
  .وهذا يدل على أنهم في مرحلة الشباب. خمس سنوات

التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليـا  معظم معلمي  .4
، %97من تخصص التربية اإلسالمية، إذ بلغت نسـبتهم  

  .لذا ال يوجد داعي لبحث أثر هذا المتغير
تم استخدام األساليب اإلحصائية  :األساليب اإلحصائية لهذه الدراسة

  :اآلتية
  .معامل بيرسون؛ لحساب الصدق البنائي لألداة .1
  .الفاكرونباخ؛ لحساب ثبات األداةمعامل  .2
التكرارات والنسب المئوية؛ لمعرفـة خصـائص عينـة     .3

  .الدراسة

ــة   - ــة؛ لمعرف ــات المعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس المتوس
استراتيجيات التدريس والتقويم وأدواته األكثر استخداماً في تدريس 
مبحث التربية اإلسالمية وكذلك التعرف على مدى تشتت إجابـات  

  .فراد عينة الدراسةأ
لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات ) ت(اختبار  -

 .والتي تعزى للجنس أفراد عينة الدراسة

تحليل التباين لمعرفة الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائية بـين      -
المؤهـل  (متوسطات إجابات عينة الدراسة بفعل متغيرات الدراسة 

 ).العلمي، الخبرة

  دراسة وتفسيرهانتائج ال
ـ   : السؤال األول لإلجابة عن التربيـة   يما مـدى اسـتخدام معلم

 وأدوات التقـويم  الحديثةوالتقويم اإلسالمية الستراتيجيات التدريس 
  ؟في المرحلة األساسية العليا بمديرية لواء الرصيفة

تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابـات  
 والتقـويم  استخدام استراتيجيات التـدريس  تجاهالدراسة  عينةأفراد 

الحديثة في تدريس مادة التربية اإلسالمية، وقد رتبت تنازليا حسب 
  .)5(، )4(، )3(ول االمتوسطات الحسابية كما في الجد

  )3(جدول رقم                                                                                    

  استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في تدريس مادة التربية اإلسالمية تجاه أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 

  درجة االستخدام  ترتيبها    االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التدريس استراتيجيات  رقم الفقرة
  كبيرة جدا  1  0.73  4.36  التدريس المباشر  1
  متوسطة  3  1.12  2.97  التعلم التعاوني  2
التعلم من خالل   3

  النشاط

  متوسطة  6  1.12  2.87

  متوسطة  5  1.25  2.90  حل المشكالت  4
  متوسطة  2  0.99  3.36  التفكير الناقد  5
  متوسطة  4  1.05  2.95  التعليم المتمازج  6
  متوسطة      3.24  المتوسط الكلي  
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أن اسـتخدام اسـتراتيجيات التـدريس    ) 3(يتضح من الجدول رقم 
 ، إذبدرجة متوسطة ككلالحديثة في تدريس مادة التربية اإلسالمية 

كما لوحظ أيضا وجود اختالف فـي    ).3.24(بلغ المتوسط الكلي 
سـتراتيجيات  ابالنسـبة السـتخدام    الدراسـة درجة استجابة أفراد 

التدريس الحديثة في تدريس مادة التربية اإلسالمية فـي المرحلـة   
على قيم المتوسـطات   وبناء .الرصيفةاألساسية العليا بمديرية لواء 

ب االسـتخدام  الحسابية تم ترتيب استراتيجيات التدريس الحديثة حس
جاءت إستراتيجية التدريس المباشر بالترتيب األول بمتوسط : األتيك
بالترتيـب الثـاني بمتوسـط     وإستراتيجية التفكير الناقـد ، )4.36(
وإستراتيجية التعلم التعاوني بالترتيـب الثالـث بمتوسـط    ، )3.36(
وإستراتيجية التعليم المتمازج بالترتيب الرابـع بمتوسـط    ،)2.97(
ت بالترتيب الخـامس بمتوسـط   المشكال وإستراتيجية حل ،)2.95(
ط بالترتيـب  وجاءت إستراتيجية التعلم من خـالل النشـا   ،)2.90(

مما سبق يالحظ وجود إستراتيجية واحدة  ).2.87(السادس بمتوسط 
كان استخدامها بدرجة كبيرة جـدا وهـي إسـتراتيجية التـدريس     

. ستراتيجيات بدرجة متوسـطة قية اإلاستخدام ب ثم جاءت ،المباشر

وقد يرجع ذلـك لألسـباب   . )3(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة خليل
  :التالية منفردة أو مجتمعة

ة فـي تـوفير   قلة تعاون اإلدارة المدرسيو كثرة أعباء المعلمين، -
قرطاسـية  (ستراتيجيات التـدريس الحديثـة   مستلزمات استخدام إ

 ....)وتصوير 

، مما يجعله يبتعد عن استخدام التقنيات الحديثةالمعلم في ضعف  -
 .ستراتيجيات التي تحتاج إلى تقنية مثل التعليم المتمازجاستخدام اإل

 تمسك المعلمين بالطرق التقليدية في الشـرح، ألنهـم اعتـادوا      -
والعتقادهم أن النظام والهدوء في الغرفة الصفية ال  ،عليها وألفوها

ـ   ل ؛يتحقق إال باستخدامها ر وكثرة الطلبة بالغرفـة الصـفية، وظه
مباشر بالترتيب األول لقربهـا مـن   ستراتيجية التدريس الاستخدام إ

ستخدام الطرق التقليدية في الشرح، بينمـا جـاء اسـتخدام حـل     إ
ة ربما يعزى ذلـك إلـى   المشكالت واالستقصاء في المرتبة األخير

  .نقص الخبرة
 السـتخدام  واإلشراف التربـوي   ،قلة متابعة اإلدارة المدرسية  -
  .ستراتيجيات التدريس الحديثةإ

 )4(جدول رقم 
  :ستراتيجيات التقويم الحديثة في تدريس مادة التربية اإلسالميةاستخدام إ تجاهالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجتمع الدراسة 

  درجة االستخدام  ترتيبها  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  إستراتيجية التقويم  رقم الفقرة

  كبيرة  2  0.89  3.72  األداءالمعتمد على   1
  كبيرة  3  1.15  3.59  المالحظة  2
  متوسطة  5  1.04  2.97  التواصل  3
  متوسطة  4  1.15  3.30  مراجعة الذات  4
  كبيرة جدا  1  0.67  4.34  الورقة والقلم  5

  كبيرة      3.58  المتوسط الكلي  

ستراتيجيات التقويم الحديثة مسـتخدمة  إ أن) 4(يتضح من الجدول 
 عينـة بلغ المتوسط الحسابي الكلـي السـتجابات    إذ ،بدرجة كبيرة

كما لوحظ وجود اختالف في درجة استجابة أفراد  ،)3.58(الدراسة 
الدراسة الستراتيجيات التقويم الحديثة المستخدمة في تدريس التربية 

على قـيم المتوسـطات الحسـابية تـم ترتيـب       وبناء. اإلسالمية
جـاءت   :يلـي  ستراتيجيات التقويم الحديثة حسب االستخدام كمـا إ

) 4.34( والقلم بالترتيب األول بمتوسط حسـابي إستراتيجية الورقة 

اء وإسـتراتيجية المعتمـد علـى األد    بدرجة استخدام كبيرة جـدا، 
 بدرجة اسـتخدام كبيـرة،  ) 3.72(بالترتيب الثاني بمتوسط حسابي

) 3.59(وإستراتيجية المالحظة بالترتيب الثالث بمتوسـط حسـابي   
ات بالترتيـب  الذوإستراتيجية مراجعة بدرجة استخدام كبيرة أيضا، 

أخيـرا   بدرجة استخدام متوسـطة، ) 3.30(الرابع بمتوسط حسابي
) 2.97(صل بالترتيب الخامس بمتوسـط حسـابي  إستراتيجية التوا

  .بدرجة استخدام متوسطة
  :استخدام أدوات التقويم الحديثة في تدريس مادة التربية اإلسالمية عنالدراسة  عينةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ا :) 5( جدول رقم 

  درجة االستخدام  ترتيبهااالنحراف المتوسط   أدوات التقويمرقم 
  كبيرة  1  0.73  4.05  قوائم الرصد  1

ساللم التقدير   2
  اللفظي

  كبيرة  3  1.02  3.80
  كبيرة  2  0.85  3.84ساللم التقدير   3
  متوسطة  5  1.20  2.64  سجل التعلم  4

  متوسطة  4  1.14  2.80  السجل القصصي  5

  كبيرة      3.43  المتوسط الكلي  
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يالحظ من الجدول السابق أن أدوات التقويم الحديثة كانت مستخدمة 
 عينـة بلغ المتوسط الحسابي العام الستجابات أفراد  إذبدرجة كبيرة 

أفراد كما لوحظ وجود اختالف في درجة استجابة  ،)3.43(الدراسة
خدمة في تدريس التربية ألدوات التقويم الحديثة المست عينة الدراسة

 على المتوسطات الحسابية تم ترتيب أدوات التقويم وبناء. اإلسالمية
م الرصد فـي الترتيـب األول   دام قوائجاء استخ: كما يلي فجاءت
فـي   وساللم التقدير العددي, بدرجة استخدام كبيرة) 4.05(بمتوسط

, بدرجـة اسـتخدام كبيـرة   ) 3.84(الترتيب الثاني بمتوسط حسابي
) 3.80(ظي بالترتيب الثالث بمتوسـط حسـابي  وساللم التقدير اللف

ـ   إما السجل القص .بدرجة استخدام كبيرة ع صـي بالترتيـب الراب
لم وسـجل الـتع  , بدرجة استخدام متوسطة) 2.80(بمتوسط حسابي

  .بدرجة استخدام متوسطة) 2.64(بالترتيب الخامس بمتوسط حسابي
أن استراتيجيات التقويم الحديثة مستخدمة بدرجـة  يالحظ مما سبق 

تختلف هذه النتيجة مع و )3(تتفق هذه النتيجة مع دراسة خليل كبيرة،
استراتيجية الورقة  أنويالحظ أيضا من الجدول  .)7(دراسة الشرفاء

وقـد   قوائم الرصد كأداة تقـويم،  وكذلك والقلم في الترتيب األول،

يرجع السبب في ذلك إلى تعود المعلمين على االختبارات الكتابيـة  
وقناعتهم بفعاليتها كونها الطريقة الوحيدة التي تجبر معظم الطلبـة  

وتختلـف هـذه النتيجـة مـع      .على الدراسة وأخذ األمور بجدية
كما تعتبر قوائم الرصـد مـن    ))15(؛ النتنج)14(آدمز وهسو(دراسة

األدوات المشابهة للسجل الجانبي المرافق للمعلم لكتابة المالحظات 
  .واألسهل للمعلم للتعامل معها

التربية اإلسـالمية   مبحث ما معيقات تدريس :الثانيإجابة السؤال 
 )، المعلم، المنهـاج الطالب( في المرحلة األساسية العليا المتعلقة ب
العليا بمديرية تربية األساسية من وجهة نظر المعلمين في المرحلة 

لإلجابة علـى ذلـك تـم اسـتخدام المتوسـطات       لواء الرصيفة؟
واالنحرافات المعيارية والترتيب النسبي للعبـارات التـي تقـيس    

عند  وبالمعلم وبالمنهاج المعيقات التي تواجه المعلم المتعلقة بالطالب
وتـم   ،تدريس مبحث التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا

  :على النحو اآلتي )8(، )7(، )6(بالجداول عرض النتائج 

  معيقات تدريس مادة التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا المتعلقة بالطالب تجاهالدراسة  عينة أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  : )6(جدول
  درجة االستجابة  ترتيبها  االنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط   )المعيقات(العبارات  رقم الفقرة

  إلى حد ما  24  1.28  2.75  صعوبة انضباط الطالب  1
  موافق  7  0.84  3.98  )القراءة، الكتابة(عدم تمكن الطالب من المهارات األساسية   2
  موافق تماما  3  0.85  4.34  كثرة عدد الطالب في الغرفة الصفية  3

4  
الكتاب المدرسي، القرآن ( إحضار مستلزمات الدراسة عدم  التزام الطالب 

  ....)الكريم،
  إلى حد ما  17  1.11  3.26

  موافق تماما  2  0.81  4.34  ضعف تالوة الطلبة للقرآن الكريم  5
  إلى حد ما  18  0.98  3.23  ملل الطالب من األنشطة التعليمية بسرعة  6
  موافق تماما  4  0.89  4.23  الطلبة لالمتحان فقط دراسة معظم  7
  إلى حد ما  23  1.05  2.90  كثرة األنشطة الالصفية المطلوب من الطلبة المشاركة فيها  8
  موافق تماما  1  0.93  4.46  تأثر الطالب السلبي بوسائل اإلعالم  9

  إلى حد ما  15  1.36  3.34  0ضعف تقدير الطالب واحترامهم لمعلمهم  10
  إلى حد ما  21  1.24  3.11  عدم التزام الطالب بالدوام المدرسي  11
  موافق  11  1.24  3.69  عدم وجود حوافز تشجيعية للطالب  12
  موافق  5  0.97  4.18  قلة وعي الطالب للمخاطر التي تحدق بهم وتهدد معتقداتهم  13
  موافق  9  1.96  3.92  التي تجمع بين أطراف العملية التربوية من المعلمين والطالب واآلباء تقلة اللقاءا  14
  موافق  8  0.88  3.93  تدني الدافعية للتعلم عند الطالب  15

16  
مكملة لبقية المواد الدراسية والنجاح  ةاعتبار الطالب مادة التربية اإلسالمي

  فيها مضمون
  موافق  13  1.21  3.54

  موافق  6  0.99  4.03  انتشار الغزو الفكري واألفكار الهدامة  17
  موافق  12  1.18  3.67  ضعف برامج التوجيه واإلرشاد المدرسي  18
  إلى حد ما  14  1.23  3.38  عدم توعية الطلبة باألنظمة والتعليمات  19
  غير موافق  25  1.06  2.41  ضعف العالقة بين معلم التربية اإلسالمية  والطلبة  20
  إلى حد ما  20  1.20  3016  عدم إحساس الطلبة بأهمية التربية اإلسالمية  21
  موافق  10  1.05  3.80  للطلبةتدني المستوى التحصيلي   22
  إلى حد ما  19  1.09  3.21  الغياب المستمر لكثير من الطلبة  23
  إلى حد ما  16  0.90  3.33  .عدم توعية الطلبة باألهداف التعليمية المراد تحقيقها  24
  إلى حد ما  22  1.16  2.91  عدم اهتمام اإلدارة والمعلمين برغبات الطالب  25
  موافق      3.56  الكليالمتوسط الحسابي   26



  2014اAYBد اWول  -اAHLTB اOBاب7HLM– OPQ R اKBرJ:ء EFGHBث و اABرا?:ت ا>9;:789 
 

226 

  

أن المتوسط الكلي لجميـع المعيقـات   ) 6(يتضح من الجدول رقم 
وهذا يعنـي أن أفـراد العينـة    ) 3.56(المتعلقة بالطالب يصل إلى 

موافقون وبشكل عام على أن هذه العبارات تشكل معيقـات ملحـة   
سية العليا بمديرية تواجه تدريس التربية اإلسالمية في المرحلة األسا

كما يتبين من الجدول ذاته أن أفراد عينة الدراسـة  لواء الرصيفة  
بمثابة معيقات ) 7.3.5.9(يرون أن كالً من العبارات ذوات األرقام 

السـلبي  تأثر الطلبـة  : لق بالطالب وهي على الترتيبملحة جداً تتع
كثرة عدد الطلبة , تالوة الطلبة للقرآن الكريمبوسائل اإلعالم ضعف 

اعتبـرت  و .الطلبة لالمتحان فقط دراسة معظم, في الغرفة الصفية
بمثابـة  ) 16.18.12.22.14.15.2.17.13(العبارات ذوات األرقام

قلة وعي الطالب : ى الترتيبمعيقات ملحة تتعلق بالطالب وهي عل
انتشار الغـزو الفكـري   , للمخاطر التي تحدق بهم وتهدد معتقداتهم

تـدني  , عدم تمكن الطالب من المهارات األساسية, واألفكار الهدامة
التي تجمـع بـين أطـراف     تقلة اللقاءا, الدافعية للتعلم عند الطلبة

ي المسـتوى  تـدن , العملية التربوية من المعلمين والطالب واآلبـاء 

ضـعف  , عدم وجود حوافز تشجيعية للطـالب , التحصيلي للطلبة
اعتبار الطالب مـادة التربيـة   , برامج التوجيه واإلرشاد المدرسي

وتتفق  .مكملة لبقية المواد الدراسية والنجاح فيها مضمون ةاإلسالمي
التـي   تالنتيجة العامة التي أشارت إليها الدراسة بالنسبة للمعيقـا 

تواجه تدريس التربية اإلسالمية والمتعلقة بالطالب مع النتائج التـي  
ويمكن إرجاع ذلك لألسباب التاليـة   .)10(عفيفإليها دراسة أشارت 

تتمثل فـي الفكـر    التحديات الخارجية والتي : منفردة أو مجتمعة
األجنبي المتضمن في الثقافة الفضائية والكتب الخارجة عن المألوف 

كون مضمونها الجنس والمخدرات والعنف والحرية المطلقـة  التي ي
المنهج (تنشر سمومهاو تصاغ على شكل قصص لجذب االنتباهالتي 
التي أصبح تأثيرهـا أكبـر مـن تـأثير     و في أذهان الطلبة) الخفي

الفجوة الكبيرة التي تقع بين و. مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى
مما أدى  لعدم وجود المعلم القدوة، الطالب ومعلم التربية اإلسالمية

 .إلى عدم تقبل المعلومة منهم

 :)7(جدول
  معيقات تدريس مادة التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا المتعلقة بالمعلم  تجاهالدراسة  عينةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

  )المعيقات(العبارات                         رقم الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة الموافقة  ترتيبها

  موافق  8  1.24  3.66  عدم مراعاة التخصص عند توزيع نصاب تدريس التربية اإلسالمية  1
  موافق  3  1.04  4.03  عدم توفر حوافز مادية أو معنوية تميز معلم التربية اإلسالمية  2
  إلى حد ما  17  1.43  3.08  النظرة االجتماعية المتدنية لمعلم التربية اإلسالمية  3
  غير موافق  34  1.20  2.48  ضعف التأهيل الجامعي لمعلم  التربية اإلسالمية  4
 إلى حد ما  25  1.18  2.77  التربية اإلسالمية  قلة الدورات التدريبية لمعلم  5

  غير موافق  39  1.02  2.33  التربوي مع المعلمقلة تعاون المشرف   6
  غير موافق  36  1.12  2.44  قلة تعاون مدير المدرسة مع المعلم  7
  موافق  12  1.11  3.41  عدم توفر بيئة صفية مناسبة للتدريس  8
  موافق  9  1.10  3.54  المساندة لعملية التدريس عدم توفر التقنيات التربوية في المدارس  9

  موافق  6  0.89  3.89  األسرة مع المدرسةعدم تعاون   10
  موافق  5  1.17  3.90  عدم كفاية الوقت لتنويع األنشطة في حصة التربية اإلسالمية  11
 إلى حد ما  29  1.39  2.69  العمل في مدرسة ذات فترتين  12

  غير موافق  38  1.20  2.39  .عدم قدرة المعلم الفصل بين مشاكله الشخصية والمهنية  13
  موافق تماما  1  1.07  4.25  األعمال الكتابية المطلوبة من المعلم والمهام الموكلة إليهكثرة   14
  إلى حد ما  14  1.25  3.36  عدم توفر المراجع المختلفة في مكتبة المدرسة التي تساند التدريس  15
 إلى حد ما  30  1.13  2.66  موقع المدرسة غير مناسب  16

  إلى حد ما  22  1.22  2.92  الوظيفي عدم الشعور بالرضا  17
  موافق  7  1.21  3.85  ارتفاع النصاب التدريسي للمعلم  18
  موافق  10  1.08  3.49  كثرة األنشطة الالصفية المطلوب من معلم التربية اإلسالمية المشاركة فيها  19
  موافق  4  1.01  3.93  كثرة القوانين والتعليمات المدرسية التي تحد من حرية المعلم  20
  إلى حد ما  15  1.13  3.26  التربية اإلسالمية في الجدول الدراسي غير مناسب للمعلموضع حصص   21
  غير موافق  33  1.21  2.51  عدم قدرة معلم التربية اإلسالمية على إشاعة جو من الروحانية عند التدريس  22

23  
المشاغب أو المقصر ويحفظ للمعلم         عدم وجود نظام مناسب أو قانون يعاقب الطالب

  مكانته وهيبته
  موافق تماما  2  1.07  4.25

 إلى حد ما  28  1.25  2.70  تركيز المعلم على المادة الدراسية دون االهتمام بتطبيقاتها  24

  غير موافق  32  1.15  2.56  قلة اهتمام المعلم بمشاكل الطالب السلوكية   25
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  غير موافق  41  1.25  2.25  معلم التربية اإلسالميةضعف جانب القدوة لدى   26
 إلى حد ما  21  1.23  2.93  سوء العالقة بين المعلم واإلدارة ينعكس سلبا على التدريس  27

  غير موافق  35  1.08  2.46  عدم إلمام المعلم بطرق التدريس الحديثة  28
 إلى حد ما  19  1.13  3  تجنب استخدام طرق التدريس الحديثة ألنها تحتاج إلى جهد كبير  29

 إلى حد ما  27  1.24  2.72  .اقتصار دور معلم التربية اإلسالمية على نقل المعارف فقط  30

 إلى حد ما  26  1.23  2.72  ضعف التعاون والعالقة االجتماعية بين المعلمين  31

 إلى حد ما  18  1.12  3.02  غياب روح التنافس العلمي بين المعلمين  32

  موافق  11  1.17  3.44  )كرسي مكتب،( الخدمات المدرسية المتوفرة للمعلمتدني مستوى   33
 إلى حد ما    1.25  2.97    المدرسية, االجتماعية(ت المعلمالالمباالة من جانب اإلدارة بمشكال  34

  إلى حد ما    1.16  3.20  كثرة التدخالت الخارجية خالل الحصة  35
  غير موافق    1.15  2.57  ضعف اإلعداد التربوي للمعلم  36
 إلى حد ما    1.23  2.80  ستراتيجيات الحديثة مضيعة للوقتاالعتقاد أن استخدام اإل  37

  إلى حد ما    1.20  3.39  قلة استخدام أشرطة الكاسيت في تدريس التالوة  38
 إلى حد ما    1.12  2.89  قلة استخدام معلم التربية اإلسالمية الوسائل في الشرح  39

  غير موافق    1.13  2.33  في وضع اختبارات جيدةضعف مهارة المعلم   40
  غير موافق    1.19  2.44  شكل دائمبة بالطل هموتشجيع الطلبة ضعف قدرة المعلم على تحفيز  41
  إلى حد ما      3.06  المتوسط الكلي  42

أن معيقات تدريس التربية اإلسالمية المتعلقة  )7(يتضح من الجدول
بلغ المتوسـط الحسـابي الكلـي     إذ،بالمعلم كانت بدرجة متوسطة

رقـم   نالعبارتاظهرت  وقد) 3.06(الدراسة  عينة أفراد الستجابات
 كثرة األعمال الكتابية المطلوبة: وهي ،ملحة جداًمعيقات  )48،39(

عدم وجود نظام مناسب أو قـانون   من المعلم والمهام الموكلة إليه،
 كمـا  .يعاقب الطالب المشاغب أو المقصر ويحفظ للمعلم مكانتـه 

ظهـــــــرت العبـــــــارات ذوات األرقـــــــام 
وهي على  ،ملحةمعيقات ) 33.58.44.34.27.43.35.36.45.26(

وية تميـز معلـم التربيـة    ز مادية أو معنعدم توفر حواف :الترتيب
لمدرسية التي تحد من حريـة  كثرة القوانين والتعليمات ا اإلسالمية،

ألنشـطة فـي حصـة التربيـة     عدم كفاية الوقت لتنويـع ا المعلم، 
  اإلسالمية، عدم تعاون األسرة مع المدرسة، ارتفاع النصاب

تدريس عدم مراعاة التخصص عند توزيع نصاب , التدريسي للمعلم
المساندة  عدم توفر التقنيات التربوية في المدارس ,التربية اإلسالمية
كثرة األنشطة الالصفية المطلوب من معلم التربية , لعملية التدريس

تدني مستوى الخدمات المدرسية المتوفرة , اإلسالمية المشاركة فيها
 .فر بيئة صفية مناسبة للتدريساعدم تو, ....),كرسي, مكتب(للمعلم 

وقـد  . ))10(؛ عفيف)5(سورطي(تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 
ما يشـعر بـه    :يرجع ذلك إلى األسباب التالية منفردة أو مجتمعة

المعلم من عدم احترام لمكانته وهيبته فـي ظـل تسـاهل النظـام     
النظرة الواحدة التي ينظر بها إلى المعلمين دون التمييز و ،التعليمي

تجريد المعلم من الحقوق التي كـان  ، والمهنية والعلميةبين قدراتهم 
 .عدم وجود نظام لتعزيز اإلبداع والتمييـز ، ويتمتع بها في السابق

 .يحد من األداء بالشكل المطلوببكثرة األعباء إجهاد المعلم و

  :)8(دولج                                                                   

  ألساسية العليا المتعلقة بالمنهاجمعيقات تدريس مادة التربية اإلسالمية في المرحلة ا تجاهالدراسة  عينةأفراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات  

  الموافقة درجة  ترتيبها  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  )المعيقات(العبارات   رقم الفقرة
  إلى حد ما  9  1.36  3.18  عدم عرض محتويات كتب التربية اإلسالمية بأسلوب سهل وممتع  70
  إلى حد ما  16  1.07  3.00  صعوبة الكتب المقررة على الطالب  71
  موافق  2  1.23  3.64  كثافة محتوى كتب التربية اإلسالمية  72
  إلى حد ما  17  1.13  2.93  ضعف ارتباط محتوى المنهاج بالحياة  73
  إلى حد ما  18  1.04  2.84  احتواء كتب التربية اإلسالمية على بعض األخطاء اللغوية  74

  غير موافق  20  1.21  2.54  ال تراعي كتب التربية اإلسالمية الدقة  75

  إلى حد ما  19  1.11  2.75  عدم ترابط موضوعات كتب التربية اإلسالمية  76
  موافق  4  1.06  3.46  بالقضايا المعاصرة في كتب التربية اإلسالمية مضعف االهتما  77
  إلى حد ما  11  1.02  3.13  افتقار الكتب إلى التتابع والتكامل في عرض المادة  78
  إلى حد ما  12  0.96  3.11  تذكراألسئلة التقويمية على ال تركز  79
  إلى حد ما  7  1  3.31  ندرة أسئلة المراجعة في كتب التربية اإلسالمية المقررة  80
  موافق  3  1.11  3.56  افتقار كتب التربية اإلسالمية إلى القصص واألمثلة المؤثرة والهادفة  81
  موافق  1  0.94  3.74  كتب التربية اإلسالمية غير جذابة وتفتقر موضوعاتها إلى التشويق واإلثارة  82
  موافق  5  1.14  3.44  المخصص لهاال تتناسب بعض مواضيع كتب التربية اإلسالمية مع الزمن   83
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  إلى حد ما  10  1.05  3.15  ضعف االرتباط بين أهداف مادة التربية اإلسالمية والمواد األخرى  84
  إلى حد ما  6  0.96  3.34  عدم توافر األنشطة التي تخدم موضوعات الدراسة في المنهاج  85
  إلى حد ما  14  1.13  3.11  الطلبة العقليعدم توضيح المصطلحات والمفاهيم بأسلوب يتناسب مع مستوى   86
  إلى حد ما  13  1.06  3.11  بعض أهداف التربية اإلسالمية تفوق المستوى العقلي للطالب  87
  إلى حد ما  15  1.08  3.05  عدم مراعاة أهداف التربية اإلسالمية الحتياجات الطلبة  88
  موافقغير   21  1.15  2.18  عدم وجود دليل معلم التربية اإلسالمية  89
  إلى حد ما  8  1.18  3.31  ال يشجع المنهاج على تعزيز قيمة العلم الشرعي واالستمرار في طلبه  90
  إلى حد ما      3.14  المتوسط الكلي        91

المتوسط الحسابي الكلي لجميع معيقـات  أن ) 8(يتضح من الجدول
وهذا  ،)3.14(المية المتعلقة بالمنهاج يصل إلىتدريس التربية اإلس

علـى أن   بدرجة متوسـطة الدراسة موافقون  عينةيعني أن أفراد 
 وحصـلت العبـارات  . العبارات تشكل معيقات تتعلـق بالمنهـاج  

معيقات تدريس للتربية فقة كعلى درجة الموا) 80.74.78.69.97(
كتب التربية اإلسالمية : وهي على الترتيب،اإلسالمية تتعلق بالمنهاج

افة محتوى كث موضوعاتها إلى التشويق واإلثارة، غير جذابة وتفتقر
القصص افتقار كتب التربية اإلسالمية إلى  كتب التربية اإلسالمية،

معاصرة فـي  بالقضايا ال مضعف االهتما واألمثلة المؤثرة والهادفة،
ال تتناسب بعض مواضيع كتـب التربيـة    كتب التربية اإلسالمية،

مع دراسـة   هذه النتيجةتفق تو .اإلسالمية مع الزمن المخصص لها
وقد يرجع السبب في عدم وجود  .))10(عفيف ،)9(عبد األحد(كل من 

المنـاهج   تتعلق بالمنهـاج إلـى كـون    ملحة جداًملحة أو معيقات 
الذي  ،صاد المعرفيمنحى االقت الدراسية تم إعدادها حديثاً بناء على

النتاجات التعليمية على أساس المنهاج المحـوري   إعداد يقوم على
   .للمباحث
 أفراد عينة الدراسةهل تختلف وجهات نظر : الثالثالسؤال إجابة 

 :ستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثـة بـاختالف  استخدام إ تجاه
  ؟)الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي(

عند  لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية :أثر الجنس: أوالً
 عينـة بين متوسطات استجابات أفـراد   )α=0.05(مستوى داللة 

ستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة تعزى استخدام إ تجاهالدراسة 
  .)ت(للجنس تم استخدام اختبار 

 )9(جدول رقم 

  الدراسة تبعاً لمتغير الجنس عينةللمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد  )ت(نتائج اختبار  
المتوسط   العدد  الجنس  المحور 

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجات   قيمة ت
  الحرية 

  الداللة اإلحصائية

  4.12  18.26  27  ذكر  ستراتيجيات التدريس الحديثةإ
2.063  59  0.043  

  3.68  20.32  34  أنثى

  5.59  34.26  27  ذكر  ستراتيجيات التقويم الحديثةإ
0.958  59  0.342  

  5.86  35.68  34  أنثى

عند مسـتوى   يالحظ من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية
اسـتخدام   تجاهالدراسة  عينةفي استجابات أفراد  )α=0.05(داللة 

تدريس الحديثة لصالح اإلناث، أي إن اإلناث أكثـر  ستراتيجيات الإ
وقـد يعـزى    .ستراتيجيات التدريس الحديثة من الذكوراستخداماً إل

انتظـام المعلمـات فـي     :ذلك لألسباب التالية منفردة أو مجتمعـة 
المعلمات أكثر التزاما مـن  والدورات التدريبية أكثر من المعلمين، 

بعكس معظـم   ،المعلمين في تنفيذ التعليمات لحرصهن على الوظيفة
انضباط الطالبات و .المعلمين الذين ينظرون إلى التعليم كمهنة مؤقتة

    داخل الغرفة الصـفية أكثـر مـن الطـالب للطبيعـة البشـرية       
، مما يسهل عـل المعلمـات تنفيـذ    )خصائص األنثى في مجتمعنا(

متابعة اإلدارة المدرسـية فـي   و .ستراتيجيات التدريسية الحديثةاإل
من اإلدارة المدرسية عنـد   اًأكثر حزم )في المجمل(مدارس اإلناث

عند مستوى داللة  وجد فروق ذات داللة إحصائيةبينما ال ت .الذكور
)0.05=α(  سـتراتيجيات التقـويم   بين استخدام الذكور واإلنـاث إل

إلى قناعـة المعلمـين    وقد يرجع السبب في ذلك. الحديثة وأدواته
األفضـل فـي قيـاس     الورقة والقلم هيستراتيجية والمعلمات أن ا

تقيس مهارات أكثر من بقية االسـتراتيجيات   ،تحصيل الطلبة كونها
  .التقويمية

عند  ةلمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائي: أثر الخبرة: ثانياً
 عينـة بين متوسطات استجابات أفـراد   )α=0.05(مستوى داللة 

ستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة تعزى الدراسة تجاه استخدام إ
.)اختبـار ف (ام اختبار تحليل التباين األحـادي  للخبرة، تم استخد
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 )10(جدول

  استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة تبعاً لمتغير الخبرة في التدريس عنالدراسة  عينةنتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد  

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  الحريةدرجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  المحور

  الحديثة التدريس  ستراتيجياتإ
  17.152  3  51.457  بين المجموعات

1.085  0.363  
  15.812  57  901.297  داخل المجموعات

  ستراتيجيات التقويم الحديثةإ
  24.775  3  74.326  بين المجموعات

0.743  0.531  
  33.343  57  1900.527  داخل المجموعات

لمعرفة هل توجـد فـروق ذات داللـة     :أثر المؤهل العلمي: ثالثاً
بين متوسـطات اسـتجابات    )α=0.05(عند مستوى داللةإحصائية 

استخدام استراتيجيات التـدريس والتقـويم    عنالدراسة  عينةأفراد 

، تم استخدام اختبار تحليـل التبـاين   للمؤهل العلميالحديثة تعزى 
  ) اختبار ف(األحادي 

  :)11(جدول                                                                    
  استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي عنالدراسة  عينةنتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد  

  مجموع المربعات  مصدر التباين  المحور
جات در

  الحرية
  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات

التدريس  ستراتيجياتإ
  الحديثة

  7.819  4  31.277  بين المجموعات
0.475  0.754  

  16.455  56  921.477  داخل المجموعات
ستراتيجيات التقويم إ

  الحديثة
  18.923  4  75.693  بين المجموعات

0.558  0.694  
  33.914  56  1899.160  داخل المجموعات

عدم وجـود فـروق ذات داللـة    ) 11(و)10(نالحظ من الجدولين
ستخدام استراتيجيات إ تجاه )α=0.05(عند مستوى داللة إحصائية 

التدريس والتقويم الحديثة تبعاً لمتغير الخبرة في التدريس والمؤهل 
وقد يعود ذلك إلى  .)9(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشرفاء .العلمي

والتقـويم  التـدريس   تستراتيجياأن المعلمين لم يتعرضو لدراسة إ
وإنما تـم التـدريب عليهـا     ،والتدرب عليها خالل الجامعة الحديثة

 ،يـذكر  اً حديثا، مما ال يجعل للمؤهل والخبرة في التدريس تـأثير 
  . الدرجة األولىب مل القناعة والرغبة في التغييروإنما يدخل عا

الدراسة  عينةهل تختلف وجهات نظر أفراد  :الرابعإجابة السؤال 
الخبـرة،  الجنس، :(معيقات تدريس التربية اإلسالمية باختالف عن

  ؟)المؤهل العلمي
عند  لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية: أثر الجنس: أوالً

 عينـة بين متوسطات اسـتجابات أفـراد    )α=0.05(مستوى داللة
ية تعزى للجـنس تـم   معيقات تدريس التربية اإلسالم تجاهالدراسة 

  .)ت(استخدام اختبار

 )12(جدول رقم 
  الدراسة تبعاً لمتغير الجنس عينةللمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد  )ت(نتائج اختبار 

  العدد  الجنس  المحور
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة اإلحصائية  درجات الحرية  قيمة ت

  المعيقات المتعلقة بالطالب
  13.21  94.41  27  ذكر

2.52  59  0.015  
  15.44  85  34  أنثى

  المعيقات المتعلقة بالمعلم
-  8.30  61.58  27  ذكر

0.620  
59  0.540  

  18.17  65.05  34  أنثى

  المتعلقة بالمنهاجالمعيقات 
-  8.30  61.58  27  ذكر

0.620  
59  0.540  

  18.17  65.05  34  أنثى
تدريس التربية  معيقات

  اإلسالمية
  46.15  296.59  27  ذكر

2.286  59  0.026  
  50.90  267.79  34  أنثى

 عند مسـتوى يالحظ من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية 
معيقـات   تجاهالدراسة  عينةفي استجابات أفراد  )α=0.05(داللة 

يواجهـون   الذكورن ، أي إالذكورلصالح تدريس التربية اإلسالمية 
اإلناث، ويتركز هذا من  معيقات في تدريس التربية اإلسالمية أكثر

تختلف هـذه النتيجـة مـع    و .الفرق في المعيقات المتعلقة بالطالب

ت وجود فروق لصالح المعلمات، أي حيث أكد،  )16(مشعانالدراسة 
وتختلـف  . ن المعلمات أكثر شعورا بضغوط العمل من المعلمـين إ

التي أكدت عدم وجـود فـروق    )7(أيضا مع نتائج دراسة سورطي
 :وقد يرجع ذلك لألسباب التالية منفردة أو مجتمعـة  .تعزى للجنس

ن الـذكور  الطلبة تختلف بـي طبيعة مرحلة المراهقة التي يمر بها 
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التي تهتم بضبط تصرفات األنثى أكثـر   األسريةوالتنشئة  ،واإلناث
عدم قناعة كثير من المعلمين بمهنة التعلـيم،  ، ومن تصرفات الذكر

ـ   أهـالً  واودخول الكثير من الذكور على مهنة التعليم دون أن يكون
 مؤقتة لحين الحصول على أفضل منها،لها، والبعض يعتبرها مهنة 

 .بأعمال أخرى اًملتزمقد يكون و

عند لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : أثر الخبرة: ثانياً
عينـة  بين متوسطات استجابات أفـراد   )α=0.05(مستوى داللة 

تعزى للخبرة، تـم  معيقات تدريس التربية اإلسالمية  لدراسة تجاها
ــادي   ــاين األح ــل التب ــار تحلي ــتخدام اختب ــار ف(اس  .)اختب

  :)13(جدول رقم 
  الخبرة في التدريستبعاً لمتغير معيقات تدريس التربية اإلسالمية  تجاهالدراسة  عينةنتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد :

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  المحور

  المعيقات المتعلقة بالطالب
  466.871  3  1400.613  بين المجموعات

2.157  0.103  
  216.417  57  12335.75  داخل المجموعات

  المعيقات المتعلقة بالمعلم
  138.389  3  415.167  المجموعاتبين 

0.578  0.634  
  239.458  57  6704.833  داخل المجموعات

  المعيقات المتعلقة بالمنهاج
  138.389  3  415.167  بين المجموعات

0.578  0.634  
  239.458  57  6704.833  داخل المجموعات

تدريس التربية  معيقات
  اإلسالمية

  5875.91  3  17627.73  بين المجموعات
2.468  0.071  

  2381.18  57  135727.4  داخل المجموعات

لمعرفة هل توجـد فـروق ذات داللـة    : أثر المؤهل العلمي: ثالثاً
بين متوسطات اسـتجابات   )α=0.05(عند مستوى داللة  إحصائية

تعـزى  معيقات تدريس التربية اإلسالمية  الدراسة تجاه عينةأفراد 

      ، تم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     للمؤهل العلمي
   .)اختبار ف(

  

 )14(جدول رقم 

  معيقات تدريس التربية اإلسالمية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي تجاهالدراسة  عينةنتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطات استجابات أفراد 

  مجموع المربعات  مصدر التباين  المحور
درجات 
  الحرية

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات

  المعيقات المتعلقة بالطالب
  415.740  4  1662.961  بين المجموعات

1.928  0.118  
  215.596  56  12073.40  داخل المجموعات

  المعيقات المتعلقة بالمعلم
  516.731  4  1550.192  بين المجموعات

2.598  0.072  
  198.922  56  5569.808  داخل المجموعات

  المعيقات المتعلقة بالمنهاج
  516.731  4  1550.192  بين المجموعات

2.598  0.072  
  198.922  56  5569.808  داخل المجموعات

معيقات تدريس التربية 
  اإلسالمية

  5851.139  4  23404.56  بين المجموعات
2.521  0.051  

  2320.556  56  129950.6  داخل المجموعات

عدم وجـود فـروق ذات داللـة     )14(،)13(نالحظ من الجدولين
معيقات تدريس التربية  تجاه )α=0.05(عند مستوى داللة إحصائية 

تتفـق   .اإلسالمية تبعاً لمتغير الخبرة في التدريس والمؤهل العلمي
 )7(،وتختلف مع دراسة سورطي، )16(هذه النتيجة مع دراسة المشعان

والتي تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية تبعـا لمتغيـر    
دة أو وقد يرجع السبب في ذلك لألسباب التالية منفر .المؤهل العلمي

 ،المعلمـين  وف المادية والمعنوية التي تواجهتشابه الظر :مجتمعة
تقارب األعباء التدريسية التي يكلـف بهـا المعلمـون فـي     منها 

ن معظـم  إتشابه النظام اإلداري بين المدارس، إذ وكذلك ، المدارس
يتمتعون بالنظام الـديمقراطي فـي اإلدارة مـع النظـام      المديرين

  .الدكتاتوري في بعض األحيان

  :التوصيات
ـ      انفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسـة يوصـي الباحث

بضرورة العناية بمادة التربية اإلسالمية والوقـوف علـى جميـع    
المشكالت التي أظهرتها نتائج الدراسة والعمل علـى حـل كافـة    

وذلك بما يسـهم فـي تحسـين ظـروف      ،التي تواجهها المعيقات
  :ما يليومن أجل ذلك نوصي ب. تدريسها وتحقيق أهدافها

سـتراتيجيات التـدريس والتقـويم    إ عـن عقد دورات تدريبية   -
حتـى يـتمكن المعلمـون     ،والتركيز على الجانب العملي ،الحديثة

  .من توظيفها توظيفا حقيقيا داخل الغرفة الصفية
سـتراتيجيات التـدريس والتقـويم    متابعة المعلمين السـتخدام إ  -

 .الحديثة داخل الغرفة الصفية

التخفيف من األعمال الكتابية المطلوبة من المعلم والمهام الموكلة  -
 .العمل على توفير بيئة مدرسية مناسبة للتدريس، وإليه

 وضع نظام مناسب أو قانون يعاقب الطالب المشاغب أو المقصر -
 .ويحفظ للمعلم مكانته
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 العمل على زيادة عدد حصص التربية اإلسالمية لتنويع األنشطة -
  .الصفية والالصفية

فـي  ر التدريس يتخفيف العبء التدريسي للمعلم، لضمان عدم تأث -
  .المشاركة باألنشطة الالصفية

تفعيـل  من خالل ي للطلبة زيادة برامج التوجيه واإلرشاد المدرس -
للحد من التأثر السـلبي   ،والمحاضراتالبرامج اإلذاعية المدرسية 

ة وعي الطلبة للمخاطر التي تحدق بهم وتهدد ، وزيادبوسائل اإلعالم
زيادة و ر الغزو الفكري واألفكار الهدامة،معتقداتهم من خالل انتشا

مـن المعلمـين    ؛التي تجمع بين أطراف العملية التربوية تاللقاءا
  .والطلبة واآلباء

وضع برنامج تقوية لمعالجة الضعف في تالوة الطلبـة للقـرآن    -
، واستخدام التقنيات الحديثـة  أو وضع حصة منفردة للتالوة ،الكريم

المختبرات وأجهزة التسجيل لسماع تالوات  :مثل ،في تعليم التالوة
  .متقنة

مية مـع عـدد   ضرورة أن يتناسب محتوى كتب التربية اإلسال -
وأن تكتب موضوعاته بأسـلوب شـيق   . الحصص المقررة للمادة

  . ومؤثر

  :ما يلي انوفي نهاية الدراسة يقترح الباحث: المقترحات :ثالثاً
ي إجراء المزيد من البحوث والدراسات للوقوف على المعيقات الت -

ستراتيجيات التدريسية والتقويمية تحد من درجة معرفة المعلمين لإل
  .وممارستهم لها

معيقات التـدريس فـي المراحـل     تجاهإجراء دراسات مماثلة  -
ومن وجهات نظر مختلـف المعنيـين بالعمليـة     ،التعليمية المختلفة

  .التربوية
إجراء دراسات تجريبية عن فعالية برامج تدريبية لتنمية مهارات  -

 .معلمي التربية اإلسالمية للتعامل مع الطلبة

عن أثر برامج إرشادية لتعديل اتجاهات الطلبـة  إجراء دراسات  -
  .نحو مادة التربية اإلسالمية

  لمراجعا
دليل المعلـم  ). م2006(إدارة المناهج والكتب المدرسية  ]1[

 .التربية اإلسالمية، الطبعة األولى، مطبعة الدستور

المـنهج المدرسـي   ). م2003(الخليفة، حسـن جعفـر    ]2[
  .المعاصر، الرياض، مكتبة الرشد

درجة امتالك وممارسة ). "م2010(خليل، عوني صادق  ]3[
سـتراتيجيات  الدراسات االجتماعية في األردن إلمعلمي 

، "صاد المعرفيالتدريس والتقويم المستندة إلى منحى االقت
 .رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية

مشكالت تـدريس مـادة   ). "م2005(سلم، محمد عبد اهللا  ]4[
ف العليـا مـن التعلـيم    التربية اإلسالمية لطلبة الصـفو 

، "وجهة نظر المدرسين والطلبـة  من اليمن األساسي في
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عدن

المعلمين في مشكالت ). م2000( سورطي، يزيد عيسى ]5[
البحوث مجلة سلطنة عمان وعالقتها ببعض المتغيرات، 

 .من عشر، العدد الثاجامعة قطر، التربوية

رسالة إلـى المدرسـين   ). م1986( السيد، أبو بكر احمد ]6[
 .والمدرسات، مكتبة الفالح، الكويت

مـدى اسـتخدام معلمـي    ). "م2007(الشرفاء، إينـاس   ]7[
ستراتيجية التقويم االجتماعية ألساليب وأدوات إراسات الد

المعتمد على األداء في المرحلة األساسـية ومشـكالت   
، رسـالة ماجسـتير غيـر    "استخدامها من وجهة نظرهم

 .منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن

 

 
 

مشكالت تدريس مـادة  ). "م2006(ناصر علي الصغير، ]8[
من وجهـة نظـر   التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية 

، رسالة ماجستير غيـر  "المعلمين والطلبة بمدينة الحديدة
 .اليمنجامعة عدن، منشورة، 

مشكالت تعليم التربية ). "م2008(حمدعبد األحد، ظهير أ ]9[
اإلسالمية في المرحلة المتوسطة بمدينة دلهي من وجهة 

، رسالة ماجستير غيـر  "نظر المعلمين ومديري المدارس
 .لك سعودمنشورة، جامعة الم

معوقات تدريس مواد ). "م2008(عفيف، صالح بن علي  ]10[
التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية مـن وجهـة نظـر    

، رسالة ماجستير غيـر  "مشرفيها ومعلميها بمكة المكرمة
 .منشورة، جامعة أم القرى

التربيـة  ). م2005( علي، سـعيد إسـماعيل وآخـرون    ]11[
 .الرياض، دار الرشد، )المفاهيم والتطبيقات(اإلسالمية 

معوقات تنفيذ ). "م1996(المالكي، عبد الرحمن عبد اهللا  ]12[
نشاط التربية اإلسالمية بالمرحلة المتوسطة للبنين بمنقطة 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، "الطائف
 .مكة

مصادر الضغوط في  " ).م2000(المشعان، عويد سلطان  ]13[
ر الكـويتيين فـي  ين وغـيالعمل لدى المعلمين الكـويتي

، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،    " المرحلة المتوسط
 .جامعة الكويت، الكويت
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Abstract: This study aims at identifying the socio-economic characteristics of youth unemployment 
in Jordan. Based on the analysis of published data from the Department of Statistics and Jordan 
Labor Market Panel Survey (2011), the study revealed that the rate of youth unemployment in Jordan 
is one of the highest in the world. The rate of youth unemployment reached 29.1% in 2012. The 
study shows that the overall unemployment rate in Jordan is increasing by about 1% when adding the 
discouraged workers to calculation of the unemployment rate. With regard to youth unemployment, 
the unemployment rate increased by 2% when adding the discouraged workers. Moreover, the study 
found that the unemployment rate for young males increase by 1.3% compared with around 3.9% for 
females when taking into account the discouraged worker. Finally, the study showed that 50% of 
young people entering the labor market in Jordan are likely receive low wages and the ptived of 
health and social instance.  
 
Keywords: unemployment, youth, Jordan, labor market, discouraged worker                                                    
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يمكن تعلمه للمستقبل؟ ما الذي: األردنبطالة الشباب في   
  
 

 الهوارين إبراهيم الدكتور           فؤاد كريشان الدكتور

 

اردن/��م�� ال���� �� ��ل/آ��� إدارة ا���ل وا�����د 
 

 

 

  
 علىساس ألباالدراسة  اعتمدتوقد  .ناألردلبطالة الشباب في  ةاالجتماعيو ةاالقتصاديمعرفة الخصائص  إلى الدراسة هدفت :الملخص

المنشورة وغير المنشورة  اإلحصاءاتستخدمت الدراسة البيانات واوقد . الذي يقوم على وصف الظاهرة موضوع الدراسة ؛المنهج الوصفي
وقد  .2011ي لعاماألردنالمسح التتبعي لسوق العمل  الدراسة وظفتذلك فقد  إلى باإلضافة .العامة اإلحصاءاتدائرة  أهمها ؛عدة من مصادر

 األردنفي  بطالة الشبابالعالمي، حيث بلغت نسبة  يات على المستوىعلى المستوأ منعد ي األردنمعدل البطالة للشباب في  أن الدراسة بينت
المحبطين في لة بطا إضافة عند% 1يزداد بمقدار حوالي  األردنمعدل البطالة الكلي في  أن أيضاً الدراسة كشفتوقد  .2012لعام  29.1%
معدل بطالة إلى  بطالة المحبطينضافة إإذا تمت % 2 ن معدل البطالة يزداد بمقدارإوفيما يتعلق ببطالة الشباب ف .البطالة معدل حساب
 ؛لإلناث% 3.9 بـمقارنة % 1.3معدل البطالة للذكور الشباب يزداد بمعدل  أنوجدت الدراسة  )الجندرية(وعلى مستوى الفروق  .الشباب

الشباب الداخلين لسوق العمل عرضة للعمل في وظائف نصف  أن بينت الدراسة وأخيراً .المحبطين في سوق العمل عتبارالعند األخذ بعين ا
تنموية السياسات ال عادة النظر فيإضرورة إلى وقد دعت الدراسة  .األجورومستوى الصحية و ةاالجتماعيمن حيث التأمينات  متدنية

 .الئقة لشباب بكثافة وبشروط عمللوتوجيهها نحو خلق فرص عمل  ،صة بسوق العملالخا ةاالقتصاديو

 .، بطالة المحبطين، سوق العملاألردنبطالة، الشباب، ال: المفتاحيةالكلمات 

  
 21/1/2014تاريخ قبول البحث                  18/8/2012تاريخ استالم البحث

 

 :مقدمةال
 ةاالجتماعيو ةاالقتصاديالتطورات  العديد من تهمنذ نشأ األردنشهد 

إحداث تغييرات جوهرية في خريطته  إلى والديموغرافية، التي أدت
ـ   ،ةاالقتصاديالديموغرافية وتوجهاته  فـي بيئتـه    الًوأحـدثت خل

إلى فنتيجة للهجرات القسرية المتعاقبة . االقتصاديالسكانية، وهيكله 
فتـرات   عدة مـرات خـالل   األردن، تضاعف عدد سكان األردن

تغيـر  رتفاع النمو السـكاني و اذلك فقد أدى  إلى قصيرة، باإلضافة
وحـدوث   ،رتفاع نسبة من هم في سـن العمـل  ا إلى هيكل السكان

 االقتصادفمنذ منتصف الثمانينيات، دخل . ختناقات في سوق العملا
أعداد الباحثين عـن العمـل    بارتفاعتصفت اي مرحلة مقلقة األردن

وقـد وصـلت   . المعاهد المتوسـطة ت والجامعاخاصة خريجي و
حـد التقـارير   أعتراف احد  األردن إلىخطورة مشكلة البطالة في 

 إلى )هيئة حكومية( االجتماعيالصادرة عن الهيئة التنسيقية للتكافل 
ظاهرة خطيرة والسكوت عليهـا   األردنعتبار ظاهرة البطالة في ا
  .)24(خطرأ

 اًمتزايـد  ،اصة بطالة الشبابخو ،طالةتجاه العام في البالكان القد  
 االقتصـاد تسما بتوجـه  االلذين  ؛خالل العقدين السابقينفي األردن 

 التصـحيح من خالل تطبيق بـرامج   ،قتصاد السوقاي نحو األردن
والتكيف الهيكلي المدعومة من صندوق النقـد والبنـك    االقتصادي

 لمعـد  حـول  األردنبطالة في ال وقد تراوحت معدالت. الدوليين
حيث يقضي أكثر مـن ثلـث   خالل العقد األخير،  %14 بلغ تفعمر

 يعرف وهو ما ،شهراً في البحث عن عمل 12المتعطلين أكثر من 
وفي الوقت نفسه، مع وجود هذه الخصائص . البطالة طويلة األمدب

غيـر  تشكل العمالة الوافـدة العربيـة و   ؛وارتفاع معدالت البطالة
 إلـى  ة، حجماً كبيراً ومؤثراً يصـل العربية، القانونية وغير القانوني

هيمنت العمالة الوافدة عـام   إذ .األردنمن القوة العاملة في % 25
من حجم فرص العمل المتوفرة البالغة حـوالي  % 50على  2009

  .)8(ألف وظيفة معظمها في القطاع الخاص 70

وصل معدل البطالة بين الشـباب  فقد  ،األردنفي  أما بطالة الشباب
 اإلحصـاءات حسب تقديرات دائرة ) 24-15(العمرية  ضمن الفئة
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من غير الجالسين على مقاعـد   %29.1 إلى 2012العامة في سنة 
، فيما شكل الشباب حوالي نصف عدد المتعطلين اإلجمالي الدراسة

يـة  األردنهتمـت الحكومـة   افي المقابل و .)10(ككل االقتصادفي 
اسات يل، مثل السيالتشغلعمل وبمختلف السياسات المرتبطة بسوق ا

حيث أنشـأت   .حقوق العمالالسكانية وسياسات التعليم والتدريب و
محاولة ربط الجامعـات  قامت بوصناديق لدعم المشاريع الصغيرة، 

رفـع الحـد األدنـى    وتشجيع التدريب المهني، ومع سوق العمل، 
تنظيم العمالة الوافدة، و، االجتماعيتوسعة مظلة الضمان ولألجور، 

 ما يعرف بالعمل الالئقستثمار األجنبي، وأدخلت مفهوم التشجيع او
وكان . )5(ستراتيجياتها المتعلقة بسوق العملإ وذلك ضمن ه،متطلباتو

تساهم مثل هذه السياسات في خلق فرص عمل أكثر  أنمن المأمول 
ي والحد من معدالت البطالة بين صفوفه، ولكن مـن  األردنللشباب 

ستمرار هـذه  انتائج المرجوة، مما يعني ال إلى الواضح أنها لم تؤد
 والسياسـي  االقتصاديو االجتماعي األردنالمعضلة المهددة ألمن 

 العمل الدولية تقرير منظمة صدر فقد .ستمرارها وتفاقمهاافي حال 
حتجاج التي الأحد محركات ا ابكونهتفاقم مشكلة البطالة  2011لعام 

الخوف الجمـاعي  "أن  عتبر التقريراسادت معظم الدول العربية، و
حتجاج التي يشهدها العـالم فـي   الالشباب كان أحد محركات ا دعن

العام الجاري، حيث أصبح من الصعب على الشباب إيجاد وظيفـة  
 .)4("إال ضمن ساعات عمل قليلة أو بشكل موسمي

الشباب من القضـايا التـي تتطلـب     بطالةقضية  أنمن  وانطالقا
 ،سات واسعة للسياسـات المطلوبـة  إجراء مناقشات ودرامواجهتها 

سـتقراء واقـع الخصـائص    اوعرضاً لألفكار العملية القائمة على 
لـذلك فقـد   للشباب العاطلين عن العمل،   ةاالجتماعيو ةاالقتصادي

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع بطالة الشـباب فـي   
 ىإلوللدعوة  ،أفضل بشكلفهم هذه الظاهرة للمساهمة في  ،األردن

 إلـى  وترجمتها ،الشباب تشغيل تبني سياسات موجهة نحوضرورة 
  .األردنستراتجيات مكافحة البطالة في إضمن خطط عمل محددة 

  مشكلة الدراسة
لذي يصدر عـن منظمـة العمـل    ا- تقرير العمالة السنويالأشار 
البطالة بين الشباب لها تأثير قوي على سوق العمل  إلى أن -الدولية

ـ وعلى المجتمع  ن تفـاقم  إبصفة عامة، وحسب مصادر المنظمة ف
مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشـعلت  

سوق العمل العربيـة   أنشرارة الثورات الشعبية، وذكرت المنظمة 
   .)4(ن ظروف العمل للشباب العربي سيئة للغايةأضعيفة و

  
على األسـئلة   اًيدتأتي هذه الدراسة ضمن هذا السياق لإلجابة تحدو

  :اآلتية

لبطالة الشباب فـي   ةاالجتماعيو ةاالقتصاديهي الخصائص  ما. 1
  ؟األردن

  ؟األردنختالالت سوق عمل الشباب في اهي طبيعة  ما. 2
  أهداف الدراسة 

لبطالة الشـباب فـي    ةاالجتماعيو ةاالقتصاديتحديد الخصائص . 1
  .األردن

  .األردنفي  ختالالت سوق عمل الشبابتحديد أهم ا .2
  أهمية الدراسة
الفجوة فـي الدراسـات    سد للمساهمة في الدراسة تأتي أهمية هذه

تتنـاول   من الدراسات القليلة التـي  اكونه ،المتعلقة ببطالة الشباب
 اًوتتناول أيض ،وخصائصها بشكل مفصل األردنبطالة الشباب في 

ـ  . األردناختالالت سوق عمل الشباب في   اوتستمد أهميتهـا كونه
الـذي   ،)2011(ي األردنالمسح التتبعي لسوق العمل بيانات وظفت 

ـ يقدم بيانات تفصيلية عن الخصـائص    ةاالقتصـادي و ةاالجتماعي
سـتخدامها  الباإلضـافة   ،األردنالعاطلين عن العمل في للعاملين و
وتستند في معظمها  ،العامة اإلحصاءاتمن دائرة  الصادرةللبيانات 

في فهم واقع بطالة  تساهم ن الدراسةفإ لذلك ،لمسح العمالة والبطالة
سـتقراء  اتطرح أفكاراً واستنتاجات تقوم على الشباب في األردن و

في  الدراسة تساهم أن، ويؤمل بيانات خامإلى ستناد البا واقع الحال
 .األردنرسم مالمح إستراتيجية مكافحة البطالة وتشغيل الشباب في 

بعدم توفر  تمثلتمحددات  لهاسة الدرافإن باقي الدراسات وكما في 
لذلك فقـد   ،البيانات الكافية المتعلقة ببطالة الشباب من مصدر واحد

 ،وضمن فترات زمنية متقاربـة  ،مصادر مختلفةإلى لجأت الدراسة 
  .األردنوذلك لتشخيص واقع بطالة الشباب في 

 منهجية الدراسة

اسة تحديد منهج البحث يتوقف على الهدف الذي تسعى الدر نإ
وصول إليه، وعلى طبيعة الموضوع في حد ذاته، لذلك سنعتمد لل

الذي  الكيفي والكمي من خالل هذه الدراسة على المنهج الوصفي
ستخدام البيانات اب يقوم على وصف الظاهرة موضوع الدراسة

فقط بالوصف بل تعدت  الدراسة لم تكتف أن غير، اإلحصاءاتو
أهداف إلى ى لنا الوصول ليتسن ،تحليل لغة األرقام إلىذلك 

ستخدمت الدراسة العديد من مصادر المعلومات الخام اوقد  .الدراسة
وتجدر  .المنشورة وغير المنشورة وبما يخدم أهداف الدراسة

األسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الظاهرة كما  أنإلى  شارةاإل
 التعبير الكيفيحيث . كمياأو  كيفياويهتم بوصفها  ،هي في الواقع

، أما الكمي فيصف هاتوطبيع يصف الظاهرة ويوضح خصائصها
البحث فإن وكما سبق القول  .رقام وجداولأالظاهرة من خالل 

 أنبل ال بد من  ،بالحصول على هذه المعلوماتال ينتهي الوصفي 
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لى إاإلشارة  وتجدر. تفسيرات واستنتاجات إلى يتعدى ذلك للوصول
 :لمستخدمة في الدراسة هيأهم مصادر البيانات الثانوية ا أن

ية التي تستند األردنالعامة  اإلحصاءاتدائرة  بيانات .1
والتقارير البطالة مسح العمالة و إلىبشكل أساسي 

 .الصادرة عنها سنوياً
ـ البيانات الخام من المسح التتبعي لسوق العمل  .2 ي األردن

)JLMPS (   الجولة األولى، الذي تم تنفيذه خـالل عـام
) ERF( ةاالقتصـادي البحـوث   من قبل منتـدى  2011

المركـز  يـة و األردنالعامة  اإلحصاءاتدائرة  بمشاركة
يقدم المسح بيانات أكثـر  حيث  ،الوطني للموارد البشرية

األخرى المتـوفرة حـول    اتتفصيالً مقارنة مع المسوح
خارج سوق و في سوق العمل ،سلوك العمالة عبر الزمن

ـ و ةاالقتصـادي الخلفية و ،العمل باإلضـافة   ،ةاالجتماعي
 التعلـيم و لبيانات تفصيلية حول مختلف مصادر الـدخل 

 .بالنسبة للمتعطلين عن العمل الصحةو

  فرضية الدراسة
ضـعف السياسـات    أنهذه الدراسة من فرضية مفادهـا   انطلقت

نحـو  موجهة لسياسات  وافتقارها األردنفي  ةاالقتصاديالتنموية و
طالـة الشـباب   تفـاقم معـدالت ب  في قد ساهمت  توظيف الشباب

  .بشكل مستمر األردنفي  هاوارتفاع
  الدراسات السابقة

هناك عدد كبير من الدراسات التي تناولت موضوع البطالـة فـي   
والتي يمكن  تها،ومنهجي، وقد تنوعت أساليب هذه الدراسات األردن

ركزت على التحليـل  : المجموعة األولى ؛مجموعتينإلى تقسم  أن
خالل التركيز على المحددات والعوامـل  الكمي لظاهرة البطالة من 

الكلية،  ةاالقتصاديالمؤثرة على البطالة وعالقة البطالة بالمتغيرات 
ضـمن هـذه    األساليب الكمية والتحليـل القياسـي   استخدمتوقد 

النتائج المرجوة، ومن األمثلة علـى  إلى  بهدف الوصول المجموعة
 :هذه الدراسات

دراسة العالقة بـين  إلى ت التي تطرق Kreishan (2011) دراسة
) 2008-1970(خالل الفترة  االقتصاديمعدل البطالة ومعدل النمو 

وقـد اسـتخدمت    ،)Okun’s law( وكنأضمن ما يعرف بنظرية 
زيادة معدالت  أن إلى الدراسة األساليب القياسية الحديثة، وتوصلت 

فـي   انخفاض إلى ال تؤدي بالضرورة األردنفي  االقتصاديالنمو 
 "وكنأ"قانون  أننه ال توجد دالئل على أ، مما يعني الت البطالةمعد

طبيعة البطالة فـي   إلى أن، وهو ما يشير األردنينطبق على حالة 
بطالة هيكلية مزمنة تتطلب إجراءات إصالح هيكليـة فـي    األردن

  .سوق العمل

تناولـت قيـاس العالقـة بـين      ،)2009(الزعبي و دراسة عثامنة
، وقد )2005-1973(خالل الفترة  األردنل في والتشغي االستثمار
السالسـل الزمنيـة،    اًالدراسة األساليب الكمية وتحديـد  استخدمت
إلـى   ي يؤدياألردن االقتصادالكلي في  االستثمار أن إلى وتوصلت

 االسـتثمار خاصة  ،توليد التشغيل لكن بوتيرة بطيئة تتعدى السنتين
فـي رفـع تكلفـة     مرارباالستوأوصت الدراسة الحكومة . األجنبي

 .دعم األنشطة التصديريةو العامل الوافد

ثر الخصوبة أبقياس الدراسة  اهتمت) 2005(صالح و دراسة حيدر
 توصلت الدراسةو ،األردنعلى البطالة في بعض مناطق الفقر في 

لمعدل الخصوبة على البطالة فـي تلـك    اهناك أثراً طردي أن إلى
نسب  ارتفاعو بين معدالت البطالة االرتباطكما أكدت أهمية . البؤر
، ونآخـر و طالفحةو 1991، ةدراسة أبو عمير اأيض نظرا(الفقر 
1998 .(  

تحليـل  إلـى  وهدفت الدراسـة   ،)2001(الحراحشة و دراسة فرج
علـى مسـتوى    األردنالعوامل المؤثرة في عرض العمـل فـي   

ر والمستوى التعليمي، وقد بينت نتائج التقـدي  ةاالقتصاديالقطاعات 
النمو السكاني، معدل المشاركة، اإلنفاق الحكـومي، ومسـتوى    أن

العمالة السابقة، كان لها تأثير موجب على مستويات عرض العمل 
  .األردنفي 

ما المجموعة الثانية، فقد تناولت مشكلة البطالة من عـدة جوانـب   أ
 توصلت الدراساتو األساليب الوصفية واستقراء الواقع واستخدمت

  :ومن أهم هذه الدراسات مهمةنتائج  إلى
 ، وقد تناولت الدراسة بالبحث)2011(دراسة كنعان وحنانيا 

التحليل التحديات التي واجهت الشباب األردني في السنوات و
األخيرة والجهود المبذولة خاصة في مجال البطالة، وقد أكدت على 
أن الخطط الحكومية المتبعة في الحد من معدالت البطالة خاصة ما 
يتعلق بسياسات المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل 

ساهمت في زيادة معدل البطالة لدى  ،عدة عراقيلب اصطدمتقد 
وخلصت الدراسة إلى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة . الشباب األردني

دفع المواهب والقوى البشرية في الوطن،  استنزافللحد من 
مع ما ينجم عن ذلك من تكاليف والمهارات إلى الهجرة للخارج، 

 .األردني االقتصادوآثار سلبية في 

فـي نتائجهـا علـى     اعتمدتالتي  ،)2008(دراسة البنك الدولي 
وقـد توصـلت    .المقابالت المكثفة مع فئات العاطلين عن العمـل 

ـ  االقتصـاد نه على الرغم من تمكـن  أ إلىالدراسة  ي فـي  األردن
فوق أعداد العـاطلين عـن  السنوات األخيرة من خلق فرص عمل ت
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منـذ  %  14معدالت البطالة تراوحت حول معدلها  أنالعمل، إال  
هنـاك العديـد مـن     أنوقد بينت الدراسة  .أكثر من عشر سنوات

عدم إلى  تؤدي و ،االختالالت الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل
والمتمثلة فـي   ،يين على استغالل فرص العمل المتاحةاألردنإقبال 

  .ظروف العمل مالئمةاألجور وعدم  نخفاضا
 االقتصـاد بعض عوامل  إلى  وقد أشارت  ،)1994(دراسة العكل 

تزايد أعـداد البـاحثين    ظروف سوق العمل التي أدت إلىو الكلي
ما رافقهـا  و االقتصاديمنها برامج التصحيح و ،الشباب عن العمل

تدني و ،التوظيف في القطاع العام انخفاضو ،من برامج الخصخصة
  . ثقافة العيبو ،األجور

التعريـف  و حتل موضوع وصف التغيرات في حجم البطالـة اوقد 
كبيرا فـي   ااهتمام األردنخصائص المتعطلين في و بمشكلة البطالة

       ،)1997(عـاروري  و ،)1990( خصاونة  :نذكر منها ،الدراسات
ـ كافقد ) 2007(أما دراسة شتيوي ). 1992(الجالودي و ت مـن  ن
عنصر الشـباب  إلى راسات القالئل التي تبنت ضرورة اإلشارة الد

 .وخاصة ما يتعلق بالبطالة والفقر ،ةاالجتماعيعند تناول السياسات 
مناقشة اإلطار المفاهيمي ألهمية التركيـز   إلىهدفت الدراسة  وقد

كجـزء مـن أيـة    ) 24-15(على الشباب ضمن الفئة العمريـة  
وقد خرجت الدراسة بتوصيات  .الةإستراتيجية للحد من الفقر والبط

ستراتيجيات خاصة لمكافحة الفقر والبطالة إتضمنت ضرورة تبني 
مؤشرات خاصة بالشـباب  و وضرورة تطوير أهداف ،لدى الشباب

  .ضمن خطة األهداف اإلنمائية األلفية
معظم الدراسات السابقة حول البطالـة فـي    أنمما سبق يتبين لنا 

 كل عام، من ناحية حجم ظاهرة البطالـة تناولت المشكلة بش األردن
، أو بالتركيز على العوامل المـؤثرة علـى البطالـة    هاوخصائص

قد خلت الدراسات فبالمقابل . الكلية ةاالقتصاديوعالقتها بالمتغيرات 
 واكتفى ،األردنالسابقة من أي دراسة متخصصة ببطالة الشباب في 

وعليه فإن هذه  .بابمواضيع متعلقة ببطالة الش باإلشارة إلى بعضها
سد الفجوة القائمة فـي األدبيـات والدراسـات    إلى  الدراسة تسعى

 أنكما يؤمل ، األردنفي  بطالة الشبابالتطبيقية، من خالل دراسة 
تستخدم نتائج هذه الدراسة من قبل صناع القرار في رسم منهجيـة  

  .هاوتنفيذ ؛محددة للتعامل مع بطالة الشباب بشكل خاص
  ب والبطالةالشبا: أوال
الدراسات والبحوث العلمية تستلزم قدراً أكبـر مـن الدقـة     أنبما 

والتحديد في تعريف متغير أو متغيرات الدراسة، وذلك حتى يمكـن  
 تهاومشـكل الدراسـة  حصرها وقياسها بدقة تتناسب مع موضـوع  

وذلـك   ،من تعريف مفهومي البطالة وفئة الشباب بد فال، هاوأهداف
  :يلي كما

العاطل عـن  " أنبطالة حسب منظمة العمل الدولية، على تعرف ال 
هـو  و العمــل هو ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال عمل

يبحث عنه عند مستوى أجر سـائد  و راغب فيهو قادر على العمل
نحدد الحاالت التي  أنبإثراء التعريف السابق يمكن . "لكنه ال يجده

  : )12(ين عن العمل فيما يلييعتبر فيها األفراد عاطل أنال يمكن 
 هم الذين فـي حالـة بطالـة فعليـة    و المحبطينبطالة  .1

يئسوا من و لكنهم لم يحصلوا عليهو يرغبون في العمل،و
 ،كثرة ما بحثوا، لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل

  .خاصة في فترات الكساد الدوري اًيكون عددهم كبيرو
هم و ت العمل الكاملاألفراد الذين يعملون مدة أقل من وق .2

يعملون بعض الوقت دون إرادتهم، في حين أنه  بإمكانهم 
  .العمل كامل الوقت

لكنهم أثناء عمليـة إحصـاء   و العمال الذين لهم وظائف .3
البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب من األسباب كـالمرض  

  .غيرها من األسبابو العطل
ات العمال الذين يعملون أعماال إضافية غير مستقرة ذ .4

  .هم من يعملون لحساب أنفسهمو دخول منخفضة،
الذين و ،كبار السنوالعجزة، والمرضى، واألطفال،  .5

  .أحيلوا على التقاعد
  .مثل الطلبة ،ال يعملونو العمل ىن علواألشخاص القادر .6
  .األشخاص الذين ال يبحثون العمل .7
البحث عن  وهم دائمو ،ن بأجور معينةواألشخاص العامل .8

  .أعمال أخرى أفضل
في و ،اً من البطالةءيعد جزوعليه يتبين أنه ليس كل من ال يعمل 

 .ليس كل من يبحث عن عمل يعد ضمن دائرة العاطلين هذاتالوقت 
بعض هذه الفئات ضمن هذه الدراسة خاصة  إلى وسوف نشير

  . بطالة المحبطين
الذين تتراوح  الفئة العمريةإلى  فئة الشباب فهي تشيرمفهوم أما 

كثر شيوعاً ألعاما، وهو التعريف ا) 24- 15(بين  اأعمارهم م
والمستخدم من قبل كافة الجهات الرسمية والمنظمات العالمية 

تكاد  24إلى  15المرحلة العمرية من  نإ .)12(المعنية بفئة الشباب
قراراته  اتخاذالتي يمكنه فيها  اإلنسانتكون أهم مراحل عمر 

لتي لها في المحصلة األثر ا ،ةاالجتماعيو السياسيةو ةاالقتصادي
توفر و العمل أنال شك . الدولةو المجتمع استقرارالكبير على 

 المجتمعو الفرد استقرار أركانحد أالالئقة يشكل و المجدية الفرصة
في ظل الظروف و .االجتماعيو والسياسي االقتصادي األمنتوفر و

آثارها على و المالية العالمية اتاألزم( اًالتي يمر فيها العالم حالي
التي يمر فيها العالم االستثنائيةالظروف و )العالمية تااالقتصادي
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 األردنالشباب في  أصبح) الربيع العربيو ثورات الشباب(العربي  
حقوقهم و تركيزاً على مستقبلهمو حرصاً أكثرفي المنطقة و

جاء في . الحياة الكريمةو خاصة حق العملو ،السياسيةو ةاالقتصادي
 )29(التوظيف للشباب اتجاهاتظمة العمل الدولية المسمى تقرير من

مليون عاطل عن  81من  أكثركان هنالك  2009نه مع نهاية عام أ
 إلى معدل البطالة للشباب في العالم وصل أنو ،العمل في العالم

 أكثرالشباب  أن إلى التقرير وأشار ،2010عام % 13من  أكثر
 عمالهمأتمتاز و ئمةعرضة للعمل في مهن تحت ظروف غير مال

 بالمتوسط بمستويات غير الئقة من حيث التأمينات الصحية
  .األجوركفاية و ةاالجتماعيو
الشباب في الدول النامية يواجهون صعوبة  أن أيضاً ووجد التقرير 

تحدث التقريـر  و .العمل إلى من مرحلة التعليم االنتقالو ،في العمل
وال  ،دول النامية غير مرنهيكل سوق العمل في كثير من ال أنعن 

يوفر البيئة المالئمة لعمل الشباب حيث يستمر كثير منهم في العمل 
في القطاع غير المنظم لفترة  أومملوكة للعائلة  أومنزلية  أعمالفي 

القطاع المـنظم الـذي    إلى لالنتقالفرص العندهم تقل لذا  ،طويلة
   .يوفر ظروفاً أفضل للعمل

حول سوق عمل الشباب فـي   حصاءاتاإليظهر بعض ) 1(جدول 
معدالت  أن إلى  ويشير الجدول، 2010مختلف مناطق العالم لعام 

في الدول العربية هي األعلـى  ) 24-15(البطالة لدى فئة الشباب 
 ،%23.4 وسـط وفي منطقة الشـرق األ  ،%26فقد بلغت  ،عالمياً

 وهي أعلى بكثير من معدالت البطالة على المستوى العالمي والتي
معدالت البطالـة   أن إلى فتشير البيانات األردنأما في %. 13تبلغ 

% 26.5بلغـت   إذمن بين أعلى المستويات في العالم  بين الشباب
الصـادرة عـن دائـرة     تاإلحصـاءا خر آوحسب . 2010لعام 

بطالـة   معدالت ارتفعتالعامة خالل العام الحالي فقد  تاإلحصاءا
  .)10(2012خالل% 29.1 إلى نفسها الفئة العمرية الشباب

عمق مشـاكل   الجدول المعلومات الواردة في تظهربشكل مختصر 
يفسـر حالـة عـدم     وهو مـا  ،العربيةمنطقة الالشباب خاصة في 

مـن   التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الحاضـر  االستقرار
حيـث   ،بات يعرف بـالربيع العربـي   هم ماو ،الحركات الشبابية

وهو  .هو األعلى على مستوى العالمو %26م معدل بطالته جاوزيت
خاصـة تلـك    ةاالقتصاديفشل السياسات التنموية و إلى قد يشير ما

سوق العمل  إلى عداد الداخلينألخلق فرص عمل تستوعب  الموجهة
جيش البطالة في ظل عدم توفر فرص  إلىمون ضسنوياً، والذين ين
   .عمل مالئمة لهم

 

  
  2010بطالة الشباب على المستوى الدولي حسب المنطقة في عام مؤشرات عامة عن : )1(جدول 

  نسبة العاملين الشباب  المنطقة
  السكان من الشباب إلى  

(%) 

معدل بطالة 
  الشباب
(%) 

نسبة الشباب من حجم العاطلين 
  الكلي
(%) 

 39 13 44.4 العالم

 26.8 17.7 41.4 األوروبياالتحاد و ات المتقدمةاالقتصاد

 30 20.8 33.0 )األوروبيخارج االتحاد ( أوروباشرق و وسط

 34.9 8.9 54.0 شرق آسيا

 54.1 14.7 44 الهاديو جنوب شرق آسيا

 48.1 10.3 41.8 جنوب آسيا

 40.6 16.1 43.9 الكاريبيو الالتينية أمريكا

 51.6 23.4 27.9 األوسطالشرق 

 51.2 23.7 29 إفريقياشمال 

 - 26 - الدول العربية

 - 26.5 - دناألر

  ILO (2010) Global Employment Trends for Youth, International Labour Office, Geneva :رالمصد
 

  األردنالديمغرافية للسكان الشباب في  الخصائص .1
 ،2012مليون نسمة عام  6.309 حوالي األردنبلغ عدد سكان 

 اءاتاإلحصحسب تقديرات دائرة % 2.2معدل نمو سكاني سنوي وب
يشكلون نسبة كبيرة من  األطفالو الشباب أنفي حين  ،)10(العامة

 ،20.3بلغ  هانفسالعمر الوسيط للسكان في السنة  نإ حيث ،السكان
مجتمع فتي يشكل  ياألردنالمجتمع  أنهذا يدلل على خاصية و

% 58حوالي  25تبلغ نسبة السكان تحت و .الشباب معظم سكانه
وهي نسبة كبيرة تضع  ،)2دولانظر ج( من إجمالي السكان
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 ،تتلخص في كيفية تحسين كفاءة سوق العمل ؛أمام تحديات االقتصاد
. القادمو قدرته على توليد فرص عمل كافية خالل العقدين الحاليو

      يشكل الشباب غير المتزوجين الغالبية العظمى للفئة العمرية
اصة بين خ ياألردنحيث تتدنى نسب الزواج بين الشباب  ،24 -15

 %1(للعاطلين عن العمل و )لإلناث% 20و للذكور% 3(الذكور 
 المأخوذةذلك حسب البيانات و )على التوالي اإلناثو للذكور% 14و

  ).JLMPS(من 

 
  2013عام  في العمرفئة و يون حسب الجنساألردنالسكان  :)2(جدول 

السكان  إلى  نسبة الفئة  الفئة العمرية
 )الذكور(

السكان  لى إ نسبة الفئة 
 )اإلناث(

 المجموع

0-4 12.6 12.4 12.5 

5-9 12.5 12.6 12 

10-14 11.9  11.9 11.9 

15-19 10.9 11 11.4 

20-24 10.6 10.5 9.7 

25-29 9.1 8.9 7.7 

30-34 7.8 7.7 6.8 

35-39 6.4 6.6 6.3 

40-44 4.7 4.7 5.6 

45-49 3.4 3.4 4.4 

50-54 2.5 2.6 3.2 

55-59 2.2 2.5 2.3 

60-64 2 1.9 2.2 

65+ 3.3 3.3 4.2 

  .2013 ،الكتاب السنوي ،العامة اإلحصاءاتدائرة : المصدر                                          
 

  األردنسوق عمل الشباب في  .2
المشاركة  حول كمياً وكيفياً وصفا من الدراسة ءهذا الجزيقدم 

 ،األردنلة الشباب في بطابشكل خاص و ،للشباب ةاالقتصادي
مسح مستقاة من  بياناتو على ما يتوفر من معلومات باالعتماد

 باإلضافة ،ياألردنالمسح التتبعي لسوق العمل و العمالةو البطالة
الخصائص العامة للوظائف التي يحصل  إلى ذلك سوف نتطرقإلى 

  . ياألردنعليها الشباب في سوق العمل 
 باب في سوق العملللش ةاالقتصادي المشاركة 1.2

حجم القوة العاملة  االقتصادفي  ةاالقتصادييعكس معدل المشاركة 
بالتالي في حجم و ،المستعدة للمساهمة في سوق العملو المساهمة

 المقاييس التقليدية لمعدل المشاركة تتضمن العاملين نإ .الناتج الكلي
مقياس يعتبر هذا الو العاطلين عن العمل الباحثين عنه بشكل جدي،و

من أهم المعايير التي تستخدم لتقييم كفاءة سوق العمل في 
في  ةاالقتصاديتتصف معدالت المشاركة . ات المختلفةاالقتصادي

ي بأنها منخفضة مقارنة حتى مع بعض الدول األردنسوق العمل 
ويظهر عادة انخفاض معدل المشاركة المنقح . اإلقليميةو النامية

نه عامل مهم في هذا أعلى % 15ول للمرأة الذي يتراوح عادة ح
وهو معدل متدنٍ مقارنة مع معظم الدول المتقدمة، ، )25(االنخفاض

 ارتفاع نإإذ  ،%35أكثر من  إلىحيث يصل هذا المعدل لإلناث 
يقلل من مشاركة بعض  األردننسب المشاركة في التعليم في 

ن معظم إحيث  ،في سوق العمل) 21- 15للفئة العمرية (الشباب 
لكن يجب  ،نون على مقاعد الدراسةولشباب في هذا السن يكا

هذا المقياس يستثني ما يسمى بالمحبطين في سوق أن  إلىااللتفات 
المنقح في  ةاالقتصاديمعدل المشاركة  أنوتشير البيانات . العمل
فيما يبلغ المعدل للرجال حوالي % 40حوالي  2012عام 
عليم من العوامل المهمة في ن التإف األمر،مهما يكن و .)10(63.6%

من العوامل التي تزيد  اً، لكنه أيضةاالقتصاديتأخير المشاركة 
خاصة بين و من مرحلة التعليم االنتهاءمعدالت المشاركة بعد 

للسكان  ةاالقتصاديمعدل المشاركة ) 1(يوضح الشكل  .)14(اإلناث
بشكل واضح بعد و الذي يتميز باالنخفاض 2010لعام  األردنفي 

 .ياألردنهو تحد آخر يواجه سوق العمل و ،سنة 40عمر 
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  )2010لعام ( ياألردنلسوق العمل  ةاالقتصاديمعدل المشاركة  :)1(الشكل 

  
 JLMPS)( ياألردنحسبت معدالت المشاركة باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل : المصدر                 

 

وجدت ) JLMPS( ياألردنالمسح التتبعي لسوق العمل  وباستخدام
معدل مشاركة الشباب في سوق العمل متدن خاصة بين  أنالدراسة 

% 44حـوالي  في حين كان  ،%11بلغ هذا المعدل  حيث ،اإلناث
يتضمن هذا المعدل بالطبع نسبة عالية من البطالة و .بالنسبة للذكور

المقياس المسـتخدم يسـتثني مجموعـة     أنكما  ،اًكما سنرى الحق
 )حسب مفهوم البطالة( المحبطين الذين ال يبحثون عن عملالشباب 

وهو مـا سـيتم    اليأس من وجود العملو بسبب طول فترة البطالة
  . تناوله الحقاً

 األردنبطالة الشباب في  معدالت 2.2

مشكلة  أنإلى  بشكل واضحو األردنالمتوفرة في  اإلحصاءاتتشير 
تحديات إلى  يضافمتزايد و البطالة بين الشباب هي تحد أساسي

ه المعدالت ن هذأومن المقلق  .الفقر والتنمية التي تواجه المملكة
 والتي تشير ،في ظل ما يعرف بالهبة الديمغرافية لالرتفاعمرشحة 

معدالت  انخفاضنتيجة  ،تحول ديموغرافي بين سكان المجتمع إلى
طفال وصغار السن األغالبيته من ببحيث ينتقل المجتمع  .اإلنجاب

فيه السكان في سن يشكل مجتمع  إلى لمعالين من كبار السنوا
  . نتاج المجموعة األكبرإلالعمل وا

في ) 24-15(العمرية  للفئةفإن معدل البطالة ) 3(حسب جدول 
مرتفعاً وقد بلغ في ) 2013-2005(الفترة ظل خالل  األردن

  .قليمية والعالميةإلا سبالمقاييوهو معدل مرتفع % 28المتوسط 
عدل البطالة للشباب في الشرق األوسط من فإأشرنا سابقاً  وكما

                     %.23فريقيا تراوح في الفترة نفسها حول إوشمال 

                                                                                     
                                                    
                                                                                     
                                                                                     

                                                                                      

 إلى وصل 2005لعام معدل بطالة الشباب  أن إلى ويشير الجدول
على مستوى له أ إلى وقد تذبذب معدل بطالة الشباب ليصل ،28.4

له  أدنى مستوى إلىض فنخا، ثم %  31.1إلى لليص 2007 عام
لتبلغ بطالة  بعد ذلك رتفعاوقد  ،%27ليصل إلى  2009عام 

بطالة الشباب بمعدل  ، وبمقارنة معدل2013لعام  %29.1 الشباب
جمالي نجد أن بطالة الشباب في األردن تشكل ضعف إلالبطالة ا

معدل البطالة  المقابل وبالرغم من أنفي و ،جماليةإلمعدل البطالة ا
 2013عام  12.2إلى  2005عام % 14.8من نخفض ااإلجمالي 

مما يدلل  ،لم ينعكس على معدل بطالة الشباب االنخفاضال أن هذا إ
فئة الشباب لم تستفد من هذا التحسن في معدالت التوظيف  نأعلى 
كما يتضح من الجدول  بل على العكس تأثرت سلباً ،االقتصادفي 

)3(.  
البطالة (نسبة المتعطلين ألكثر من سنة أيضاً أن ) 3(يبين الجدول  

مقارنة في  2013ازدادت خالل ) طويلة األمد لجميع المتعطلين
 األزمة المالية العالميةإلى بب قد يرجع والسالسنوات السابقة، 

 إلى سعار الثاتبةألبا األردنفي  االقتصاديالنمو معدالت تراجع و
وعلى ، )2(2008في عام % 7.6قارنة مع حوالي م% 3.1أدنى من 

 أية حال فإن نسبة المتعطلين ألمد أطول من سنة تظل مرتفعة
 .الحقاخاصة للشباب كما سيأتي و
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 )2013-2005(  اإلجمالية األمدالبطالة طويلة و بطالة الشباب ؛اإلجماليةت البطالة معدال): 3(جدول 
 *البطالة طويلة األمد اإلجماليمعدل البطالة  بطالة الشباب السنة

2005 28.4 14.8 20.9 
2007 31.2 13.1 30.3 
2009 27 12.9 34.9 
2011 28.9 12.8 34.3 
2013 29.1 12.2 35 

 )المتعطلين جماليمن سنة من  ألكثرنسبة المتعطلين (* )2010(العامة  اإلحصاءاتدائرة  ،)2013( العامة اإلحصاءاتدائرة  :المصدر       

لبطالة الشباب في  ةاالجتماعيو ةاالقتصاديالخصائص  :ثانياً
  األردن

 ةاالجتماعيو ةاالقتصاديبعض الخصائص  نتناول في هذا الجزء
ع بطالة الشباب ينتناول توزحيث س، األردنلبطالة الشباب في 

حسب الجنس والمستوى التعليمي والتوزيع الجغرافي لبطالة 
لدى الشباب،  األمدطويلة  ةوالبطال ،بطالة المحبطينوالشباب، 
صائص وظائف الشباب في سوق العمل خإلى  اًأيض ونتطرق

  .ياألردن
  المنطقةو بطالة الشباب حسب الجنس. 1

كما هو الحـال فـي جميـع دول     األردن تتركز بطالة الشباب في
. الـذكور  ها لدىشمال إفريقيا بين اإلناث أكثر منو الشرق األوسط

 الجـنس و متوسط البطالة للشباب حسب المنطقـة ) 2(يقدم الشكل 
 معدل البطالة للذكور أنيتضح من هذا الشكل و ،األردناإلقليم في و
يصل معـدل  . خاصة بين اإلناث األردناإلناث الشباب مرتفع في و

بشكل كبيـر  و بينما يرتفع% 20 إلى البطالة بين الذكور بالمتوسط 
 أنمع التسليم ). JLMPSحسب بيانات % (43لإلناث ليصل حتى 

, اًلكن كما ذكرنا سابق, إناثا يعانون في سوق العملو اًالشباب ذكور
 أنيظهـر هنـا   و ،لإلناث متدنية ةاالقتصادين معدالت المشاركة إف

طالة بين المشاركات من اإلناث الشباب مرتفعة مقارنة مع نسبة الب
حتمالية وجود نوع من التمييز ضد اإلنـاث  االذكور مما يدلل على 

محدودية فرص العمل المتاحـة  إلى وقد يعود ذلك  ،في سوق العمل
   .ما تتركز في قطاعي التعليم والصحة اًوالتي غالب ،ناثإلل

  2010المنطقة لعام و اإلقليمو حسب الجنس ردناألبطالة الشباب في  :)2(الشكل 

  
  . JLMPS)(ي األردنحسبت معدالت البطالة باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل : المصدر          
  

 أقاليمرتفاع معدل البطالة للشباب يشمل ا أنيوضح الشكل السابق 
 نإقليم الوسط الذي يضم معظم السكا أنالمملكة الثالثة، لكن يبدو 

 الجنوب( العاصمة عمان أفضل حاال من اإلقليمين اآلخرينو
الجنوب يعانون  إقليمن الشباب في إخر، فالجانب اآل وفي ،)الشمالو

كبر من نظرائهم في أمن مشكلة عدم وجود الوظائف بشكل 
ثنتين ايضم إقليم الجنوب . الشمالو في الوسط األخرىالمحافظات 

اللتين ) الطفيلةو معان( ردناألمن المحافظات األقل تنمية في 
. تسجالن مع محافظة المفرق في الشمال معدالت بطالة مرتفعة

خاصة و ،حتضنت محافظات الجنوبا ومما يدلل على ذلك فقد
 قتصاديةاحتجاجات المدفوعة بأسباب الالعديد من ا ،معان

تغييرات واضحة  إلىوأدت  ،1989كانت األقوى عام  ،جتماعيةاو
برزها العودة للحياة أكان من  ،األردناسي في في الواقع السي

البرلمانية ت نتخابالالعام ا ذلكريت في أجحيث  ،1989النيابية عام 
واألحزاب  األردنفي  التيارات السياسيةو وبمشاركة كافة األطياف

 عادة ما تقدم نسب البطالة المرتفعة بين الشبابو .المرخصة رغي
  .)23(هذه االحتجاجاتالسبب وراء مثل  أنهاالفقر على و

أقل حظـاً مـن    األقاليمتبقى اإلناث في جميع  ؛وفيما يتعلق باإلناث
وتحتل اإلناث في الجنوب أعلى نسبة في  ،الذكور بالنسبة للوظائف

 %.68في المملكة بمعدل يقارب ببطالة اإلناث معدل البطالة مقارنة 
ينطبق هذا الواقع على اإلناث في المناطق الريفية بغـض النظـر   و
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عن اإلقليم حيث يصل الفرق في معدل البطالة مقارنة مع اإلنـاث  
ذلك و %)43مع  مقارنة% 58تقريبا % (15حوالي  إلى في المدن

ويعود ذلك إلى أن محافظات الجنوب والمناطق  ).2(حسب الشكل 
قليم الوسط مـن  إالحكومة مقارنة ب الريفية هي أقل اهتماماً من قبل

مما يـنعكس أيضـاً علـى     ،ةاالقتصاديحيث المشاريع التنموية و
 .رتفاع معدالت البطالة فيهاامعدالت 

  حسب الجنس والمستوى التعليميبطالة الشباب  .2
ممثلة بمبادئ نظرية رأس المال البشري  ةاالقتصاديتنص النظرية 

 ق العمل من حيث األجـور التعليم يزيد من فرص الفرد في سو أن
تثمار األخرى فـي المـوارد   التعليم مع أنواع االس. )27(التوظيفو

يزيـد فـي    )التـدريب و على سبيل المثال التعليم المستمر(البشرية
نه إلذلك ف ،هم في سوق العملمن ثم يزيد في تنافسو ،ألفراداإنتاجية 

سـتويات  رتفـاع الم اتقل معدالت البطالة مع  أنمن المتوقع نظرياً 
 . التعليمية

البيانات األخرى و JLMPSمن مسح  المستقاةتظهر البيانات واقعياً 
 أنالعامة  اإلحصاءاتالمتوفرة من المسوحات التي تقوم بها دائرة 

حيـث   ،ياألردنمثل هذه العالقة ال تنطبق فعلياً على سوق العمل 
أكثـر مـن    ،خاصة من ذوي التعليم الجـامعي و ،يعاني المتعلمون

. يرهم في سوق العمل للحصول على وظائف تناسب مـؤهالتهم غ
 حسب الجـنس  األردنمعدالت البطالة للشباب في ) 3(يبين الشكل 

اإلناث مرتفعـة  و معدالت البطالة للذكور أنويظهر جلياً  ،التعليمو
معدل البطالـة مرتفـع    أن) 3(من الشكل  اًأيضيالحظ ، للمتعلمين

 ،لعدة أسبابو ،المتعلمين الذكور ة معمقارن أكثرالمتعلمات  لإلناث
الجامعيات يتركزن عـادة فـي    اإلناثمن  األكبرالنسبة  أن :أهمها

مما يقلـل الفـرص    ،الصحةو وظائف محدودة في قطاعي التعليم
  .ةاالقتصاديللمشاركة  المتاحة أمامهن

وتظهر الزيـادة جليـة    ،يزداد معدل البطالة بشكل عام مع التعليمو
، إذ يظهـر مـن   التعليم الجامعي فما فـوق  صلين علىللحابالنسبة 

الشكل أن أعلى معدل للبطالة كان لألفراد الحاصلين على التعلـيم  
مقارنة بمعدالت  .لإلناث %48.5للذكور و% 38.2العالي وبنسبة 

ساسـي فمـا دون وبنسـبة    األالبطالة لدى الحاصلين على التعليم 
أن  الدراسـات  وقد بينت بعـض . للذكور% 28لإلناث و% 18.1

المهـارات   المواءمة بينعدم إلى يعود  )32(هذه المشكلةفي السبب 
المهارات المطلوبة فـي  و خالل مرحلة التعليم فراداألالتي يتعلمها 
ذلك عدم تـوفر العمـل   إلى يضاف ). البطالة الهيكلية(سوق العمل 

بما يتوافق مـع حجـم    ،خاصة الجددو ،الالئق لكثير من الخريجين
شروط العمل غيـر  و متدنية األجور نإمار في التعليم، حيث ستثالا

يؤديان بنسبة مرتفعة من الشـباب   األخيرانهذان السببان . مناسبة
غيـر   إضـافي عمـل   أو أخرى أعمالالسعي إليجاد  إلى نعامليال

  . األساسي
 ،ما يؤيد ذلـك  )11(العامة اإلحصاءاتأورد التقرير السنوي لدائرة 

عمـل   إلـى  المشتغلين الشباب يسـعون  من % 31 أنحيث وجد 
% 59.3 أوردعند سؤالهم عـن السـبب   و ،خاصة الذكور إضافي
مـنهم  % 17.2الحوافز قليلة، فيما حدد و الدخل غير كاف أنمنهم 

سوف ولمزيداً من التوضيح  ،ظروف العمل غير المالئمة سبباً لذلك
خصائص وظائف الشباب في سـوق  لنتطرق في الصفحات القادمة 

  .األردنفي  عملال

  2010التعليم لعام و حسب الجنس األردنبطالة الشباب في  :)3(الشكل 

  
  .JLMPS)( ياألردنحسبت معدالت البطالة باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل : المصدر           
 

  طويلة األمد الشباب بطالة  .3
 أكثـر المتعطلين الذين يقضون  أولئكإلى  األمدتشير البطالة طويلة 

من دون جدوى في الحصول  ،هم يبحثون عن العملو شهراً 12من 

رتفاع معدالتها على واقع سوق العمل من حيث تدني ايدلل و .عليه
ات في مرحلة االنتقال وصعوب ،قدرة العمال على الحراك الوظيفي

من المواضيع الحيويـة   األخيرهذا  أن ؛سوق العملإلى  من التعليم
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يحظى بمزيد مـن الدراسـة    أنالذي يجب  في سوق العمل للشباب
للنظر في سبل تقصير  ،صانعي القرارو واالهتمام من قبل الباحثين
تقرير منظمة العمل  أكدولقد  .العمل إلىمرحلة االنتقال من التعليم 

تناول هذا البعد المـرتبط بظـاهرة بطالـة     أهميةعلى  )28(الدولية
  .قضائهم فترات طويلة بدون عملو الشباب

التوزيع النسبي المتراكم لطول فترة البطالة التـي  ) 4(يمثل الشكل  
من المتعطلين % 50حوالي  أن إلى ويشير الشكل. يقضيها الشباب

هـو معـدل   و ،الشباب يقضون أكثر من سنة في البحث عن العمل

انظر الجدول (مرتفع مقارنة مع الباحثين اآلخرين في سوق العمل 
الشباب بدون عمل لفترة طويلة له آثار  بقاء نسبة كبيرة من نإ). 3

 يؤدي االقتصاديففي المجال . اقتصادية واجتماعية وسياسية مكلفة
 أوخسارة االستثمار فـي التعلـيم   و ،الك رأس المال البشريه إلى

مما يعني ناتجاً أقل من التشغيل الكامل على المسـتوى   ،جزء منه
زيـادة  إلـى  يؤدي  نهإالسياسي فو االجتماعيعلى الجانب و. الكلي

، وهنـاك العديـد مـن    االضـطرابات و العنفو مخاطر الجريمة
  .الدراسات التي أثبتت هذه العالقة

   2010بطالة الشباب طويلة األمد لعام): 4(الشكل                                                 

  
  .JLMPS)( ياألردنسوق العمل حسبت معدالت البطالة باستخدام المسح التتبعي ل: المصدر        

 

فرصة عمـل، أشـارت    نوفيما يتعلق بطرق الشباب في البحث ع
في بحثهم عن  يعتمدون الشباب أن إلى   العامة اإلحصاءات بيانات

% 55.6حوالي  أن إلى   متعددة إذ تشير البياناتالعمل على طرق 
 أواألصـدقاء  و منهم يعتمدون بشكل رئيس على مسـاعدة األهـل  

عدم كفاءة إلى هذه النسبة تؤشر  ،)32(السابقين أوسوؤلين الحاليين الم
الطـرق   أومثل الصـحف  (الطرق األخرى في البحث عن العمل 

في مسـاعدة البـاحثين عـن    ) مراجعة أماكن العمل أواإللكترونية 
ضـمنياً يؤكـد علـى دور    و الخـاص، و العمل في القطاعين العام

ذلك، تدلل هذه  إلىإضافة  ،)اسطةالو(الروابط العائلية في التوظيف 
مزيد من إلى  ،خاصة خريجي الجامعات ،النسبة على حاجة الشباب

التركيز على مهارات البحث عن العمل مما يسـاعد فـي تقصـير    
  . العمل إلى نتقالهم من التعليمامرحلة 

إلـى  المدارس حالياً بعض المشاريع التي تهـدف  و تضم الجامعات
التعرف علـى واقـع   و ء مشاريعهم الخاصةمساعدة الطلبة على بنا

المشاريع المهمة مشروع المنار تحت إشـراف   ومن. سوق العمل
المركز الوطني للموارد البشرية الذي يتيح معلومات مهمـة عـن   

كل هذه التجارب ما  أنلكن يبدو  ،العرض في سوق العملو الطلب
ب لدخول زالت غير كافية للمساعدة في إزالة كل العوائق أمام الشبا

تعديل  أومتوائمة مع مهاراتهم  فوظائالحصول على و سوق العمل

، ومن سلوك الشباب للحصول على مهارات مطلوبة في سوق العمل
نقل الطلبـة  وبرامج يكون هناك إعادة نظر في آليات  أنبد  هنا ال

وتـوفير   سوق العمل وإعدادهم بشكل جيـد إلى من مرحلة التعليم 
 . ت حول سوق العمل وفرص العمل المتاحةقاعدة بيانات ومعلوما

  األردنبطالة المحبطين عند الشباب في  .4
من أهم االنتقادات التي توجه ن إفي مقدمة هذه الدراسة ف رناشاأا مك

ستثناؤها لما يسمى بـالمحبطين  اعادة لمقاييس البطالة التقليدية هو 
 عمليرغبون بالو األشخاص الذين ال يعملون وهمفي سوق العمل، 

فقدوا األمـل فـي    أنلكن ال يبحثون عنه في الوقت الحاضر بعد و
 مثل هذه الشريحة المهمة ال تنعكس عادة في أرقـام البطالـة   ،ذلك

المسؤولة  الرسميةالمنشورة من قبل الجهات  ةاالقتصاديالمشاركة و
فـي  و .خاصة في الـدول الناميـة  و ،العمل سوقعن نشر بيانات 

هتمام بموضوع بطالـة  الألخيرة لم يكن ا، خالل السنوات ااألردن
ستثناء دراسـة  اب ،المحبطين في سوق العمل المحلي بذلك المستوى

  .األردنبطالة المحبطين في إلى أشارت  )32(واحدة
يشكلوا أولوية في سياسات  أنالمحبطين من سوق العمل يجب  نإ 

 ،راًأسواق العمل خاصة الشباب منهم، ألنهم يمثلون الفئة األكثر تأث
األقل مقدرة على  وهم، في الحصول على فرصة عمل األمل وافقدو

فهم بـذلك يشـكلون مجموعـة خاصـة     . إيجاد الوظائف المناسبة
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الذي من شأنه المساعدة في فهم أفضل  ،التحليلو تستدعي الدراسة
االنـزالق نحـو    إلـى لمشكلة بطالة الشباب، وهم األكثر عرضة 

  .رتكاب الجريمةا
معدل البطالة في  أنوجدت الدراسة ) JLMPS(نات بيا ستخدامبا 

تم إدخال المحبطين في عمليـة   إذا% 1يزداد بمقدر حوالي  األردن
فيما يتعلق ببطالة المحبطين على مستوى الشـباب  . حساب البطالة

لمعدل بطالة  تمت إضافتهم إذا% 2فإن معدل البطالة يزداد بمقدار 
، مما يدلل %30 إلى %28 الشباب ليرتفع معدل بطالة الشباب من

 وشعوراً إحباطا األكثرهذه المشكلة أهم بالنسبة لفئة الشباب  أنعلى 
على مسـتوى  و. اليأس من الحصول على وظائف في سوق العملب

ن تحليل التغير في معدل البطالة عند إضـافة  إف )الجندرية(الفروق 
من اإلناث أكثر عرضة لإلحباط في سوق العمل  أنالمحبطين يبين 

معدل البطالة للذكور الشباب يـزداد   أنأظهرت األرقام و. الذكور
لإلناث عند األخـذ بعـين   % 3.9مقارنة مع حوالي % 1.3بمعدل 

  .االعتبار المحبطين في سوق العمل
  ياألردنخصائص وظائف الشباب في سوق العمل  .5

نه باإلضافة لمشكلة البطالة فإن أالتفصيلية  JLMPSتظهر بيانات 
ب الداخلين لسوق العمل عرضة للعمل في وظائف بخصائص الشبا

ـ ، مـن حيـث التأمينـات    )وظائف غير الئقة(متردية   ةاالجتماعي
مـن الشـباب فـي    % 50يعمل حوالي حيث . األجورو الصحيةو

 أنمع األخذ بعين االعتبار  ،مهن في القطاع غير المنظمو وظائف
 نإذكور، حيث سوق العمل يعطي خيارات أقل لإلناث مقارنة مع ال

يعتبر المصـدر األساسـي   ) الصحةو خاصة التعليم(القطاع العام 
غير المنظم عند الذكور  ن نسبة العملإفومع ذلك , إلناثالتوظيف 

مـن  و ،%38لإلنـاث حـوالي   و %52حوالي  إلى الشباب تصل

المنظم يفتقر عـادة لشـروط    غيرالعمل في القطاع  أنالمعروف 
  .  لمالئمةاألجور او العمل المناسبة

مـن الشـباب   % 61أورد حوالي  ،التأمين الصحيإلى عند النظر 
 أنللبيانـات نفسـها،    اًاسـتناد  ،ياألردنالعاملين في سوق العمل 

في حـين   ،وظائفهم غير مغطاة بأي نوع من أنواع التأمين الصحي
ممـا   ،االجتمـاعي منهم غير مشمولين بالضمان % 50حوالي  أن

فـي حـين    .الرغبة في تركهو في العمل ستقرارالاعدم إلى يؤدي 
من الشباب العاملين أنهم يعملون في وظائف بدون عقد % 45أشار 
تعتبر األجـور  . بدون إجازات مدفوعة الثمن% 47حوالي و عمل،

تحديد مستوى العمـل   أوعامالً مهماً في تحديد مدى جودة العمل، 
نعكس علـى  كفاية األجور ت أن. )29(الالئق الذي يحصل عليه الفرد

 تمكن الشباب من بناء مستقبل آمن اقتصادياًو مستوى المعيشة للفرد
   .السياسيو االجتماعييساعد في االستقرار و

ـ الشباب في سوق العمـل   أن) 5(يوضح الشكل  ي يعـانون  األردن
الغالبية العظمـى مـنهم    نإبشكل واضح من تدني األجور، حيث 

لغ نسـبة الشـباب الـذين    تب. ديناراً شهرياً 350يتقاضون أقل من 
ديناراً  190هو و ،األردنقل من الحد األدنى لألجور في أيتقاضون 

نسبة كبيرة مرتبطة بما أوردناه سـابقاً   وهي ،%15حوالي , شهرياً
  .نسبة كبيرة منهم تعمل في أعمال تابعة للقطاع غير المنظم أنمن 

ـ   ي تبين مثل هذه النسبة مدى الضغط الذي يتعرض له الشـباب ف
ما يدفعهم للعمل في أعمال برواتب متدنية تقـل عـن    ،سوق العمل

حالياً برفـع   األردنتطالب نقابات العمل في . الحد األدنى لألجور
هـذا  إلى تم تعديله  وإذا ،ديناراً 250إلىالحد األدنى لألجور ليصل 

نه يجب التركيز أكثر على فئة الشباب التي ستكون معرضة إالحد ف
ل في مهن ووظائف تقدم أجوراً أقل من الحد األدنى بشكل كبير للعم

  .لألجور
  توزيع الشباب العاملين حسب فئات األجور :)5(الشكل 

  
  .JLMPS)( ياألردنحسبت معدالت البطالة باستخدام المسح التتبعي لسوق العمل : المصدر      
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 نإيمكن القول   : دنسوق عمل الشباب في األر اختالالت: ثالثاً
التي يعاني  ختالالت التي تفرض بحد ذاتها جملة من التحدياتاال

، جاءت نتيجة جملة من السياسات لشبابامنها سوق عمل 
 ية المتعاقبةاألردنالتي وضعتها الحكومات  ةاالجتماعيو ةاالقتصادي

، وجاء جانب منها نتيجة غياب سياسات عمل قامت بتنفيذهاو
 وتعددت الطروحات حةواضحة ومحددة، حيث غابت الرؤية الواض

والتحديات ، ياألردنلطبيعة االختالالت التي يعاني منها سوق العمل 
 اإلجراءات والسياساتتباين  إلىالتي يواجهها، األمر الذي أدى 

بالمقابل و ية المتعاقبة،األردنالمتعلقة بسوق العمل بين الحكومات 
لمية العا ةاالقتصادياألزمات  صناع القرار والمسؤولينتحميل 

 .)14(والظروف الخارجية مسؤولية المشكالت التي نعاني منها
برامج التصحيح إلى  ووفقاًيضاف لما سبق تركيز الحكومات 

إلى  باإلضافة ،على سياسات تحرير األسواق واألسعار االقتصادي
 إلى ما أدى ،وسياسات التقشف ةبرنامج الخصخصة غير المدروس

نتشار ظاهرة عقود اوتنامي وتسريح آالف العمال من أعمالهم، 
الدروس المستفادة من  أحد نإالعمل المؤقتة والمياومة، لذلك ف

سياسات برامج التعديل الهيكلي حققت  أنتثبت  ،يةاألردنالتجربة 
تخفيض معدالت إلى  يجابية لكنها لم تؤد بالضرورةإمعدالت نمو 
 ةماعياالجتو ةاالقتصاديوبناء على الخصائص  ،األردنالبطالة في 

ختالالت سوق عمل الشباب في اأهم  إلى اإلشارةنه يمكن إللشباب ف
 :وذلك كما يلي ،األردن

  معدالت بطالة مرتفعة - 1
حافظت معدالت بطالة الشباب على مستوياتها المرتفعة خالل 

معدل مرتفع حتى  وهو، %29السنوات الماضية، إذ تراوحت عند 
معدل البطالة  نإ، حيث ليةوالدو اإلقليمية قورن بالمعدالت ذ ماإ

شمال إفريقيا تراوح في الفترة نفسها و للشباب في الشرق األوسط
رتفع معدل بطالة الشباب في ا 2013بالنسبة لعام و ،%23حول 

معدل البطالة للشباب في  أنوهذا يعني  ،%29حوالي األردن إلى 
الذي  االقتصادهو أكبر من ضعف معدل البطالة الكلي في  األردن

  . هنفس العامفي % 12.2در بحوالي ق
  تدني معدالت األجور - 2

ي خاصة سوق األردنمن أهم التحديات التي تواجه سوق العمل 
عمل الشباب هو االنخفاض الملموس والكبير في معدالت األجور 
للغالبية الساحقة من العاملين بأجر، إذا أخذ بعين االعتبار مستويات 

نسبة  أن إلى تشير األرقامو. اتاألسعار لمختلف السلع والخدم
 ،األردنالشباب الذين يتقاضون أقل من الحد األدنى لألجور في 

نسبة كبيرة مرتبطة  وهي ،%15حوالي  ،اًدينارا شهري 190 وهو
نسبة كبيرة منهم تعمل في أعمال تابعة  أنبما أوردناه سابقاً من 

لذي وتبين مثل هذه النسبة مدى الضغط ا. للقطاع غير المنظم
تساع اوهو ما بات يعرف بالعمالة الفقيرة و ،يتعرض له الشباب

نخفاض مستوى الدخل في ا إلىالدراسات  أشارتوقد  .رقعتها
 اًهناك تقريب أنالقطاع الخاص وتفاوته عن القطاع العام، مؤكدة 

في القطاع الخاص، يتقاضون أجورا  ييناألردنمن العاملين % 26
في القطاع %  6.3إلى ل هذه النسبة فيما تص دينار، 200أقل من 

ضرورة ربط معدل األجور والحد األدنى  الدراساتالعام، وبينت 
خط الفقر  إلى أنإذ تشير البيانات  مع خط الفقر، اًلألجور تحديد

 إلى وهو ما يشير ،2008دينارا للفرد سنوياً لعام  292المدقع بلغ 
ور وبين مستويات خط بين الحد األدنى لألج اًكبير اًهناك تفاوت أن

  .)33(األردنالفقر في 
  للشباب ةاالقتصاديضعف المشاركة  - 3

 ةاالقتصاديي بتدني نسب المشاركة األردنيتصف سوق العمل 
نخفاض اإلى يشير مما وهو  ،تحديدا خاصة عند الشباب واإلناث

 هذا المعدل يصل أن، فقد بينت الدراسة االقتصادالفئات المنتجة في 
ريباً بالنسبة للذكور الشباب فيما يبلغ مستوى متدنياً تق% 44 إلى

يأتي ذلك في الوقت الذي  ،%11لإلناث الشباب حيث ال يتعدى 
النساء هن األكثر  أنتؤكد فيه مختلف اإلحصائيات المتعلقة بالتعليم 

من %) 51(ويشكلن ما نسبة  ،انتظاماً في التعليم األساسي والجامعي
ضعف دور المرأة  أنيذكر . ة الجامعيةالطلبة على مقاعد الدراس

ية يعد أحد المشكالت األساسية التي األردن ةاالقتصاديفي الحياة 
الوطني، فهي من جانب تحرم طاقات إنتاجية  االقتصاديواجهها 

، ومن جانب هوتطوير الوطني االقتصادكبيرة من المساهمة في بناء 
حيث يعيل كل  ي،األردنآخر تزيد من نسبة اإلعالة في المجتمع 

من أعلى النسب في  اًمواطن أربعة آخرين، وهذه النسبة تعد أيض
  .)21(العالم

  العمالة الوافدة - 4
ي هي األردنمن التحديات الملحة التي يعاني منها سوق العمل 

رتفاع أعدادها وغياب او للعمالة المحلية ةمنافسة العمالة الوافد
في نهاية عام العمالة الوافدة أعداد التنظيم عن هذا السوق، فقد بلغت 

جانب ما  إلى ، هذ)رسمي(ألف عامل ) 300( من ما يقارب 2012
غير مسجلين ) غير رسمي( ألف عامل وافد آخر) 300(من يقارب 

ويتركز عمل  ،في وزارة العمل، يعملون بدون تصاريح عمل
وحتى ندرك حجم  .غير النظامية ةاالقتصاديغالبيتهم في القطاعات 

ية، خاصة الشباب، تشير األردنسة التي تتعرض لها العمالة المناف
 أن إلى 2010لعام  اإلحصاءاتاألرقام الرسمية الصادرة عن دائرة 

من العمالة الوافدة هم من حملة المؤهل التعليمي أقل من % 60
يين من حملة المؤهل األردنفي المقابل فإن نسبة المتعطلين  ،ثانوي
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من إجمالي % 45.4كال الجنسين قد شكلوا التعليمي أقل من ثانوي ل
وقد تفاقمت هذه المشكلة بسب دخول  .)9(المتعطلين عن العمل

سوق العمل بدون إلى جئين السوريين اآلالف من الالعشرات 
  .تصاريح من قبل وزارة العمل

  البطالة الهيكلية- 5
برز المشكالت والتحديات التي تواجه سوق أيعد هذا الخلل من 

اإلناث و معدالت البطالة للذكور أنيظهر جلياً  إذي، ردناألالعمل 
 ،مرتفعة للمتعلمين، إذ يزداد معدل البطالة بشكل عام مع التعليم
           وتظهر الزيادة جلية بالنسبة لحاملي التعليم الجامعي فما فوق

ففي الوقت الذي ). على التوالي الذكورو لإلناث% 38.2و 48.5%(
العمل المستحدثة عدد الداخلين الجدد لسوق  يفوق فيه عدد فرص

ألف فرصة سنوياً خالل السنوات ) 60(ما يقارب (ي األردنالعمل 
إلى ألف داخل جديد ) 55-45(الخمس الماضية مقابل ما يقارب 

معدالت البطالة حافظت على مستوياتها في  أنإال  ؛)سوق العمل
 . الفترة ذاتها

جات سوق العمل والفرص حا أن إلىتعود النتيجة السابقة 
المستحدثة تختلف كثيراً عن المهارات التي يحملها ويمتلكها 

حتاج فيه اسوق العمل، ففي الوقت الذي إلى  الداخلون الجدد
ألف وظيفة للمهن ) 22(إلى  2009الوطني في عام  االقتصاد

من مجمل فرص العمل المستحدثة %) 32(األولية، أي ما يقارب 
من العاطلين عن العمل لذات العام %) 46.1(ن فإ هذاتفي العام 

ألف عاطل عن العمل كانوا من الفئات التي يقل ) 83(بواقع 
يرجع السبب الرئيس وراء ذلك . )21(تحصيلها عن الثانوية العامة

األكاديمي (عدم المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي إلى 
 ؛رحلة التعليمفراد خالل موالمهارات التي يتعلمها األ) مهنيوال
خر آوحسب  .)البطالة الهيكلية(المهارات المطلوبة في سوق العمل و

غالبية  أن إلى فقد أشار 2013لعام  ياألردنمرصد العمالي تقرير لل
من المهارات % 50أقل منخريجي الجامعات الجدد يمتلكون 

ذلك عدم توفر  إلى يضاف، )22(والمعارف التي يحتاجها السوق
خاصة الجدد بما يتوافق مع حجم و لكثير من الخريجينالعمل الالئق 

شروط العمل غير و االستثمار في التعليم، حيث األجور المتدنية
هذان السببان األخيران يؤديان بنسبة مرتفعة من الشباب . المناسبة

 عمل إضافي غير أوالسعي إليجاد أعمال أخرى إلى  المشتغلين
في سياسات  النظر إعادةملحاً  اًلذلك فقد بات مطلب. األساسي العمل

بحيث يتم ربطها بحاجات السوق محلياً  ،التعليم العالي والمهني
 .وأقليمياً ايضاً

مجمل العوامل السابقة ساهمت في تضيق الخيارات والفرص  نإ
وتحطيم أحالمهم في الحصول على  ،ياألردنالمتاحة أمام الشباب 

اتخاذ  إلىالبعض منهم  مما دفع ،حقهم في العمل والحياة الكريمة
كما نشهده  ؛وممارسة العنف ،لألنظمة والقوانين مخالفةسلوكيات 

وفيما يلي نعرض أهم النتائج . يومياً في مختلف محافظات المملكة
  .والتوصيات التي توصلت لها الدراسة

  :النتائج والتوصيات

العديد من النتائج، وفيما يلي  إلىتوصلت هذه الدراسة  :النتائج
  :أهم هذه النتائج إلى  ير نش

في سوق العمل األردنية ليست  بطالة الشبابن ظاهرة إ .1
 ،هيكليةو ،ظاهرة دورية وحسب، بل هي بنيوية

ومحصلة االختالل وعدم التوازن بين القوى  ،سلوكيةو
 ةاالقتصاديالبشرية من جهة، والعوامل الديمغرافية و

  . من جهة أخرى ةاالجتماعيو
ها بين اإلناث أكثر من األردنب في تتركز بطالة الشبا .1

يصل معدل البطالة بين الذكور  حيث ،الذكور لدى
بشكل كبير لإلناث و بينما يرتفع، %20إلى بالمتوسط 

  .%43ليصل حتى 
في إقليم الجنوب  أعلى معدل لها سجلت بطالة الشباب .2

حيث بلغت نسبة بطالة  ،محافظات الذي يضم أربع
% 30.5للذكور و% 67.5الشباب في إقليم الجنوب 

  .لإلناث
المتعطلين الشباب يقضون أكثر من سنة في  نصف نإ .3

هو معدل مرتفع مقارنة مع الباحثين و ،البحث عن العمل
  .اآلخرين في سوق العمل

الشباب الداخلين لسوق العمل عرضة للعمل في  نإ .4
 ةاالجتماعيوظائف غير الئقة، من حيث التأمينات 

من الشباب % 50 حوالييعمل إذ . الصحية واألجورو
  .مهن في القطاع غير المنظمو ظائففي و

على أ من يعد األردنمعدل البطالة للشباب في  نإ .5
حيث بلغت نسبة  ،العالمي يات على المستوىالمستو

 دلفي حين كان مع ،%29 األردنالبطالة للشباب في 
تراوح يشمال إفريقيا و بطالة الشباب في الشرق األوسط

ن معدل البطالة إفي المقابل ف ، 2012لعام %23حول 
كبر من ضعف معدل البطالة أهو  األردنللشباب في 
في % 12.2الذي قدر بحوالي  االقتصادالكلي في 

2012.



 یdHef<UIC gUIYh ijU؟ N; اbCي: ب_;8C اHQC;ب [\ اWردن

247 

ي بتدني نسب المشاركة األردنيتصف سوق العمل  .6
 ، وهو مااإلناث تحديداًو خاصة عند الشباب ةاالقتصادي

بينت  د، فققتصاداالانخفاض الفئات المنتجة في إلى  يشير
تقريبا بالنسبة % 44إلى هذا المعدل يصل  أنالدراسة 

لإلناث الشباب  اًفيما يبلغ مستوى متدني ،للذكور الشباب
  %.11حيث ال يتعدى 

 ،كونها بطالة هيكليةب األردنفي  تتميز بطالة الشباب .7
برز المشكالت والتحديات التي تواجه سوق أوهي من 

 معدالت البطالة للذكور أن اًجليإذ يظهر  ،ياألردنالعمل 
يزداد معدل البطالة بشكل واإلناث مرتفعة للمتعلمين، و

صلين للحاوتظهر الزيادة جلية بالنسبة  ،عام مع التعليم
   .درجة البكالوريوس على

يزداد  األردنمعدل البطالة الكلي في  أنوجدت الدراسة  .8
إذا تم إدخال المحبطين في عملية % 1 ر حواليابمقد

ن إساب البطالة، وفيما يتعلق ببطالة المحبطين الشباب فح
 إلى إضافتهم تإذا تم% 2معدل البطالة يزداد بمقدار

هذه المشكلة أهم  أنمما يدلل على  ،معدل بطالة الشباب
 كبر باإلحباطأبنسبة  نبالنسبة لفئة الشباب الذين قد يصابو

. اليأس من الحصول على وظائف في سوق العملو
 أنوجدت الدراسة  )الجندرية(وى الفروق وعلى مست

مقارنة % 1.3معدل البطالة للذكور الشباب يزداد بمعدل 
عتبار اللإلناث عند األخذ بعين ا% 3.9مع حوالي 

 .المحبطين في سوق العمل

  :في ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بما يلي :التوصيات
 ، تعملهموتوظيف ييناألردنتأسيس هيئة مستقلة لتشغيل  .1

على وضع السياسات والبرامج الحكومية وبرامج القطاع 
في مجال التوظيف  والمنظمات غير الحكومية الخاص

 هاوتفعيلهذه السياسات تنسيق وتقوم بو، للشباب والتشغيل
توفير المعلومات إلى  باإلضافة ها،وتقييم هاوتنفيذ

وإتاحتها للمهتمين  والبيانات المتعلقة بسوق العمل
  .ناع القراروالباحثين وص

 إلىبين الحكومة والقطاع الخاص تهدف  شراكةال تفعيل .2
من خالل تأسيس  هموتوظيف الشباب ييناألردنتشغيل 

مشاريع صغيرة ومتوسطة في المجاالت المولدة لفرص 

، خاصة في مجال التكنولوجيا والزراعة ،العمل
في معدالت  اًالمناطق التي تشهد ارتفاع في وخصوصا

 .البطالة

حتياجات السوق المحلي من العمالة الماهرة ا دراسة .3
وتحليل  ،والمدربة وذوي الكفاءات والتحصيل األكاديمي

مدى تطابقها مع جانب العرض هذه الدراسات، وتبيان 
  .على المستوى الوطني ومستوى األقاليم والمحافظات

عمال ير اتجاهات الشباب حول تقبل األيعلى تغ العمل .4
تكال على الحكومة وثقافة تلقي االو ،اليدوية والمهنية

التهافت على تحصيل الشهادات األكاديمية والمساعدة، 
بث روح إلى والدعوة  ،غير المطلوبة في سوق العمل

  . لدى الشباب الريادة وثقافة األعمال
ضمن  هاوتطوير مناهج دراسية خاصةوطرح برامج  .5

 من خالل وزارة التربية والتعليممراحل التعليم األساسية 
تنمية روح الريادة  إلى تهدف ،ومؤسسات التدريب المهني

عمال اليدوية ز توجه الطلبة لأليعمال وتعزومهارات األ
  .والحرفية خاصة لدى الصفوف األولى

ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل  .6
 ،في مجال االلتزام بالحد األدنى لألجور اًوتحديد

حد األدنى لألجور وربطه والتوصية بضرورة رفع ال
وتوفير التأمين الصحي بمؤشرات السوق وخط الفقر، 

ظروف العمل خاصة  مةءمالومدى  االجتماعيوالضمان 
  .لدى عمال المياومة وعمال الدوام الجزئي

 تطوير برامج تأهيل الطلبة الجامعيين نحو سوق العمل .7
ربط مخرجات التعليم العالي والتدريب المهني و

سوق العمل من خالل إنشاء مراكز متابعة باحتياجات 
ية ومراكز التدريب األردنالخرجين في الجامعات 

والعمل على توفير معلومات حول نسب  ها،تفعيلو
ضرورة إشراك القطاع  إلىباإلضافة  ه،ومجاالتالتوظيف 

الخاص وممثلي قطاع األعمال في لجان إعداد الخطط 
  .والبرامج الدراسية

من الدراسة  اًبطالة الشباب مزيد ضرورة إيالء ظاهرة .8
والبحث، خاصة ما يتعلق ببطالة المحبطين والعمالة 

 .األردنالفقيرة والسياسات المناسبة تجاهها في 
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Abstract: Islamic banks will face credit risks when the client expands his credit. Accordingly, he 

may be late on payment, stop his payment, or direct his funds to investments that will not achieve 

appropriate return. However, Islamic banks follow methods and tools to minimize these risks, at the 

same time they can not handle these risks beacuse the conventional banks work to increase the cost 

of debt that lead to riba. Islamic International Arab bank is one of Islamic banks in Jordan that faces 

such risks and takes appropriate ways to confront them.The aim of this study is to measure the credit 

risk in this bank and the methods to deal with these risks. The study found that the credit risk in 

Islamic International Arab Bank is high in 2009 and 2010 because of the high level of bad debts, 

which the bank can not deal with the pance way as conventional banks. 

Keywords: Credit, Credit risk, Islamic International Arab bank 
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 دراسة حالة  مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية
 )البنك العربي اإلسالمي الدولي(

 

  ميساء منير ملحم. د

 األردن /الجامعة الهاشميةكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،  قسم العلوم المالية والمصرفية،

 

عن الدفع أو  العميل فيتأخر ،االئتمانمنح في  المصرفتتعرض المصارف اإلسالمية لمخاطر االئتمان عندما يتوسع  :الملخص
وأدوات للتقليل من هذه  اقوتتبع المصارف اإلسالمية طر .يتوقف نهائياً أو يوجه التمويل إلى استثمارات ال تحقق عائداً مناسباً

والبنك العربي  .لفة الدينعلى زيادة تك يتعامل البنك التقليدي الذي يعملولكنها ال تستطيع التعامل مع هذه المخاطر كما  ،المخاطر
هذه  هدفت .يواجه مثل هذه المخاطر ويتخذ الطرق المناسبة لمواجهتها ،حد المصارف اإلسالمية في األردنأ ،اإلسالمي الدولي

وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع مخاطر  .االئتمان في البنك العربي اإلسالمي الدولي وطرق إدارتهاإلى قياس مخاطر  الدراسة
حيث  ،في هذين العامين وذلك الرتفاع حجم المتأخرات ،في البنك العربي اإلسالمي الدولي 2010و 2009في العامين  انماالئت

 ،2008 ،2007، وانخفاض مخاطر االئتمان في األعوام ك التقليديةال يستطيع البنك التعامل مع هذه الديون كما تتعامل البنو
2011.  

   .مخاطر االئتمان، البنك العربي اإلسالمي الدولي، االئتمان: الكلمات المفتاحية

  12/3/2013تاريخ قبول البحث                  12/10/2011تاريخ استالم البحث

  : المقدمــة
ه تبرز أهمية تحليل مخاطر البنوك من أهمية الدور الذي تلعبه هـذ 

النظـام المصـرفي   حيث يشكل ، المؤسسات في الحياة االقتصادية
 ،جزءاً أساسياً من النظام االقتصادي، وركيزة حيوية من ركـائزه 

انهياره يؤدي إلى زعزعة اسـتقرار  نهار فيه هذا النظام فإن ا ولو
تواجه المصـارف   .)1(وتعرضه لمخاطر كبيرة ،االقتصاد الوطني

منهـا مـا    ،خاطر ومعوقات وتحديات يصعب حصرهااإلسالمية م
ومنها ما يعود إلـى طبيعـة    ،يعود إلى المصارف اإلسالمية نفسها

ومنها ما يعزى إلى قصور التشـريعات   ،عالقتها بالبنوك المركزية
وتقسم  .)2( لمصرفية واالقتصاديةالقانونية، ومنها ما يتصل بالبيئة ا

المخاطر التي تواجهها المصارف اإلسـالمية إلـى نـوعين مـن     
: والثـاني  ،يه مع المصـارف التقليديـة  تشترك ف :األول ؛المخاطر

وتعتبـر مخـاطر    .)3(يدة تنفرد بها المصارف اإلسالميةمخاطر جد
االئتمان من المخاطر التي تشـترك فيهـا المصـارف اإلسـالمية     

عـن سـداد   والتقليدية، والتي تنتج عن مماطلة العميـل وعجـزه   
تواجه البنوك التقليدية المخاطر االئتمانية و. التزاماته تجاه المصرف
ألن العالقة بينها وبين عمالئها هي عالقـة   ،في كل عملياتها تقريباً

وكذا المصارف اإلسالمية فإنها تواجه هذا  ،بمدين على الدوام دائن
النوع من المخاطر في أكثر صيغ التمويل التي تعمـل بهـا هـذه    

فمعلوم أن المرابحة واالستصناع وبيع التقسيط هي بيـوع   .البنوك
والمخاطر األساسية فيها هي  ،آجلة يتولد عنها ديون في دفاتر البنك

لكنه يتضمن والسلم يتولد عنه دين سلعي ال نقدي و ،مخاطر ائتمانية
المشـاركة أو   فيمخاطر االئتمان تنشأ و ،)4(أيضاً مخاطر ائتمانية

مع تقصير المضارب أو تعديه  فـي   ،في حالة الخسارةالمضاربة 
داد البنك فـي المشـاركة   وفي حالة عدم القدرة على س ،المضاربة
على شكل ديون متعثرة تنجم  وتظهر المخاطر االئتمانية، المتناقصة

اماتهم، أو عدم رغبتهم في سداد التز ،عن عجز العمالء عن السداد
  :)5(وتتعلق بأمور أربعة هي

  .القدرة على الوفاء لمديني البنك تقييم مستوى -1
 .هاوحجم نوع الضمانات التي يحصل عليها البنك -2
 .اتخاذ اإلجراءات االحتياطية والوقائية في متابعة المدينين -3
 .قدرة البنك على مواجهة هذه المخاطر -4

  :أهمية الدراسة
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لمخـاطر االئتمـان فـي     توضـيحها تكمن أهمية هذه الدراسة في 
ألن هذه المصارف تواجه مخاطر االئتمـان   ،المصارف اإلسالمية

ن المصارف اإلسالمية ال تسـتطيع  كما تواجهها البنوك التقليدية وأل
فتبـرز   ،كما تتعامل معها البنوك التقليدية هذه المخاطرالتعامل مع 

أهمية الدراسة من ضرورة التعرف على مصادر مخاطر االئتمـان  
والطرق التي تتبعها هذه المصارف فـي   ،في المصارف اإلسالمية

  . إدارة هذه المخاطر ومعالجتها

  :أهداف الدراسة 

 :تهدف هذه الدراسة إلى 

المصارف اإلسـالمية  ان في االئتممخاطر التعرف على  -1
  .اومعالجته اوكيفية إدارته اومصادره

المصـارف اإلسـالمية    التي تتبعها طرقالالتعرف على  -2
  .للتحوط ضد مخاطر االئتمان

البنـك العربـي اإلسـالمي     قياس مخاطر االئتمان في  -3
  .سنوات خمستطور هذه المخاطر على مدى و ،الدولي

  : مشكلة الدراسة

اإلسالمية تواجه مخاطر ائتمان كمـا تواجههـا   بما أن المصارف 
مع هذه المخـاطر كمـا    ال تستطيع التعامل البنوك التقليدية إال أنها

هـذه  يتعامل البنك التقليدي الذي يفرض الفوائد على عمالئـه ألن  
قد جاءت هذه الدراسة لإلجابة عـن  ف ؛الفوائد هي من الربا المحرم

  :التساؤالت التالية

  مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية؟ما هو مصدر  -1

  ما هي طرق إدارة مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية؟ -2

ما مدى تطور مخاطر االئتمان في البنك العربـي اإلسـالمي    -3
  ؟2011-2007الدولي خالل السنوات 

  :فرضيات الدراسة

  :الفرضية األولى

H1 : كمـا تواجههـا   ئتمان االتواجه المصارف اإلسالمية مخاطر
  .البنوك التقليدية

  :الفرضية الثانية

H0 : ال تستطيع المصارف اإلسالمية إدارة مخاطر االئتمان كما في
  .البنوك التقليدية

 

 

 

 

 

 

  :الفرضية الثالثة

H1 : تزداد مخاطر االئتمان في البنك العربي اإلسالمي الدولي من
  .2011إلى  2007

  :منهجية الدراسة
الذي يقوم على جمع الحقائق والبيانات  :المنهج الوصفي -1

حول مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية اعتمـاداً  
  .على الكتب والدوريات

وذلك بدراسة مخاطر االئتمان للبنك : منهج دراسة حالة  -2
  . العربي اإلسالمي الدولي

  : الدراسة مراحل

 .توضيح مفهوم المخاطر واالئتمان .1

 .ميةاالئتمان في المصارف اإلسال .2

 .المصارف اإلسالمية وطرق إدارتهامخاطر االئتمان في  .3

  .مخاطر االئتمان في البنك العربي اإلسالمي الدولي  .4

  :الدراسات السابقة
التعويض عن " هاوالتي عنوان )6(القريدراسة الزرقا و .1

وقد عرضت الدراسة ألهمية ، "ضرر المماطلة في الدين
وعناية الشريعة المداينة في للنشاط االقتصادي عموماً 

ثم بينت خطورة  ،اإلسالمية بتسهيل المداينة وحمايتها
وبخاصة في ظل النظام  ،موضوع المماطلة في أداء الدين

 واقترحت الدراسة حال ،اإلسالمي الذي يحرم الربا
للتعويض عن ضرر المماطة في الدين يقوم بإلزام المدين 

يلزم فوق  كما ،المماطل قضائياً بأداء الدين إبراء لذمته
ذلك بتقديم قرض حسن للدائن يساوي مقدار الدين 

 .ويكون مؤجالً لمدة زمنية تساوي مدة المماطلة ،األصلي

المخاطر االئتمانية " )7(الدراسة التي قام بها القري بعنوان .2
والتي هدفت إلى بيان  ،"في التمويل المصرفي اإلسالمي

 ،أهمية دراسة مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية
وأوضحت الدراسة أن الصيغ واألدوات المتاحة للبنوك 
التقليدية التي تستخدمها في إدارة المخاطر ليست جميعها 
متاحة للبنوك اإلسالمية، مما يعني أن قدرة المصارف 
اإلسالمية على التعامل مع المخاطر االئتمانية محدودة، 
ونتج عن الدراسة أن البنوك اإلسالمية بوضعها الحاضر 

ث تمثل الديون الغالبية العظمى من أصول حي-
تواجه مخاطر أعلى نسبياً من تلك التي -المصرف
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تواجهها البنوك التقليدية ألنها تفتقر إلى طرق معالجة مخاطر  
 .الديون ضمن نطاق المباح

االئتمان في النظام "بعنوان جاءت والتي  )8(دراسة فرح .3
ئتمان بحث في معنى االت تيوال ،"المصرفي اإلسالمي

فهناك من يرى أن التعامل المصرفي  ،وصوره ومناقشتها
اإلسالمي ال ينبغي أن يتركز على المرابحات بل عليه أن 

وأن يكون للقرض الحسن والزكاة  ،يأخذ بالصيغ األخرى
جانب البناء االقتصادي واالجتماعي للمجتمع الدور في 

ويتعرض ألنواع االئتمان الجائزة في التعامل  ،الكبير
 ،وهو االئتمان الخالي من الربا ؛المصرفي اإلسالمي

 .وكيفية تطوير صور االئتمان

لمخاطر المصرفية ومخاطر تحليل ا") 9(دراسة الريحان  .4
إلى بيان أهم المخاطر فيها والذي هدف ، "البلدان

 ،يلهاوالتحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية وتحل
وقد عرض لمخاطر استخدامات  .وأهم معايير تقييم األداء

والتي  ه،أو عدمالسداد والتي من أهمها تأخر  ،األموال
 .في المرابحة واالستصناع والتأجيرتظهر جلياً 

المخاطر التي تواجه "بعنوان  )10(دراسة أبو زيد .5
والتي هدفت  ،"استثمارات المؤسسات المصرفية اإلسالمية

إلى التعرف على المخاطر التي تواجه استثمارات 
المؤسسات المصرفية اإلسالمية وتحديد أنواعها 

وكذلك سبب ارتفاع مستوى المخاطر التي  ،ومصادرها
تواجه استثمارات هذه المؤسسات واآلثار المترتبة على 

أن االستثمارات في  وكان من نتائج الدراسة ،ذلك
المصارف اإلسالمية تواجه العديد من المخاطر، وأن هذه 
المخاطر ذات مستوى مرتفع بسبب عدم توافر 

والسيطرة  ااإلمكانيات، والمتطلبات الالزمة لمواجهته
 .عليها من قبل هذه المؤسسات

مخاطر استثمارات المصارف "بعنوان  )11(دراسة الشنتير .6
فت إلى التعرف على بعض جوانب والتي هد ،"اإلسالمية

المخاطر والتحديات التي تعترض مسيرة العمل المصرفي 
اإلسالمي والناجمة عن إشكاالت في بنية المصارف 

وعن الظروف المحيطة بها والتشريعات  ،اإلسالمية ذاتها
وبسبب ذلك وجدت المصارف  ،التي تحكم أعمالها

رد المالية اإلسالمية نفسها محكومة لجدلية محددة للموا
 بداياتها موارد مالية غير مضمونة ؛واستخداماتها

االستقرار ونهاياتها توظيفات مالية ترتكز على صيغة 
والتي تنطوي على مخاطر ناجمة أساساً  ،تمويل المرابحة

عن تخلف المدينين عن تسديد أقساط التمويل في مواعيد 
 . استحقاقها

االستثمار في المصارف  مخاطر"بعنوان  )12(دراسة حماد .7
والتي هدفت إلى توضيح مفهوم مخاطر  ،"اإلسالمية

والتي منها  تها،وطبيعاالستثمار في المصارف اإلسالمية 
مخاطر المماطلة في السداد من قبل العمالء في صيغة 

 .مع إيجاد حلول فقهية للتقليل من هذه المخاطر ،المرابحة
اطر التي تواجهها وكان من أهم نتائجها أن من أبرز المخ

المصارف اإلسالمية هي قصورها عن دراسة الجدوى 
ومن طرق المعالجة  ،االقتصادية للمشاريع االستثمارية

الفقهية عند تأخر العميل المماطل عن دفع قسط من 
وجواز إخراج مبلغ من  ،حلول باقي األقساط ؛األقساط

وجواز تقديم  ،المال يوضع في صندوق خاص للفقراء
ن للمصرف يساوي مقدار الدين المماطل به قرض حس

  .هانفس وبمدة المماطلة

 :اإلطار النظري

  مفهوم المخاطر

والخطر يعني عند أهل اللغة   ،من خطر ةالمخاطر لفظة مشتق
نفسه يخاطر أشفى بها على خطر وخاطر ب ،اإلشراف على هلكة

وعند أهل الفقه وردت بمعان متعددة كالمقامرة والغرر  ،)13(هلك
والضمان، أما كونها مقامرة فألنها تقع على أمر قد يحدث أو ال 

ألنها ترتبط بعوامل تدفع إلى عدم اليقين، والتي  ايحدث، وغرر
والضمان على اعتبار أن  ،يمكن أن تتولد من العالقة التعاقدية

تعني والفقهاء يستخدمون الضمان بمعنى تحمل تبعة الهالك 
أما المخاطر في االصطالح االقتصادي فهي الحالة . )14(المخاطرة 

التي تتضمن احتمال االنحراف عن الطريق الذي يوصل إلى نتيجة 
عدم هي المخاطر في االصطالح المالي فو ،)15(متوقعه أو مأمولة 

كد من الناتج المالي في المستقبل لقرار يتخذه الفرد االقتصادي التأ
في الحاضر على أساس نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبيعية في 

وتعرف  .)17(أو هو عدم التأكد من حدوث خسارة مالية ،)16(الماضي
المخاطر في العرف المصرفي على أنها االنحراف عن العائد 
 المتوقع نتيجة أي عملية أو قرار ائتماني ينطوي على حالة عدم

نالحط مما سبق أن الخطر يعبر . )18(التأكد فيما يتعلق بذلك العائد
ن العائد قد ينحرف عن إعن االنحراف عما هو متوقع، حيث 

وهذه  ،ر متوقعة مما يتسبب في خسارةالمأمول نتيجة تغيرات غي
 .الخسارة إما أن تكون خسارة كلية أو جزئية
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         :مفهوم االئتمان
ويعطي له  انة حيث يأتمن أحد األشخاص اآلخراالئتمان من األم

" المداينات"وفي بدله آجال، كما يطلق عليها ماله حاال على أن يست
من الدوالذي يعرفه العلماء بأنه عبارة عن كل معاملة كان أحد  ،ني

  . )19(نقداً واآلخر في الذمةضين فيها العو

يعاً بثمن كما يعرف بأنه  كل التزام سواء كان قرضاً أو رهناً أو ب
إمداد العناصر "االئتمان وفي االقتصاد ف .)20(مؤجل أو إلتزاماً بعمل

العاملة في ميدان النشاط االقتصادي باألموال الحاضرة أو ما يقوم 
كتقديم القروض وإمداد أصحاب  ،مقامها لتيسير المبادالت

المشروعات بأموال حاضرة تمكنهم من تمويل الخطط التي فرغوا 
 .)21("من دراستها إلى حقائق ملموسة

   الئتمان في المصارف اإلسالميةا

تعتمد هذه البنوك التقليدية بصفة أساسية على القروض في توظيف  
وتعتبر هذه البنوك الفرق بين الفائدة  ،األموال وتحقيق األرباح

الدائنة والفائدة المدنية المصدر الرئيسي لتحقيق الربح، بينما تنبذ 
ولذلك فإن الفرصة  ،البنوك اإلسالمية التعامل بالفائدة أخذا وعطاء

المتاحة أمامها هي في االستثمار المباشر بنفسها أو المشاركة مع 
نوك اإلسالمية هي قروض حسنة والقروض التي تمنحها الب ،الغير

  . ائدبدون فو

ففي حالة اإلقراض يكون البنك التجاري مطمئنا إلى أصل القرض 
وفوائده باعتبار أنه يتخذ من االحتياطات والضمانات ما تمكنه من 

أما في حالة االستثمارات فإن البنك . استرداد أصل القرض والفوائد
االستثمارات التي يقوم  اإلسالمي يعتمد بصفة أساسية على ربحية

ولذلك فإنه يقوم بدراسة الجدوى  ،بها منفرداً أو بالمشاركة
االقتصادية للمشروعات الجديدة، ولكن تبقى المخاطرة في الحالة 

  .)22(ي حالة اإلقراضاألخيرة وهو ما يختلف ف

واإلسالم يحرم القرض المصرفي الذي يتضمن حصول المصرف  
  :)23(وذلك بالنظر إلى اعتبارين ،رما محعلى الفائدة ألنها رب

هو أن المصرف يحصل على فائدة زيادة على أصل القرض  :األول
  .وهي ربا محرم

هو أن المصرف قد استغل وديعة األفراد بالتصرف فيها  :الثاني
  .بالقرض وغيره بدون إذن، وذلك أيضاً حرام

يوليها واالئتمان في المنظور المصرفي اإلسالمي هو الثقة التي 
المصرف اإلسالمي للمتعامل معه إلتاحة مبلغ معين من المال 
 ةالستخدامه وفق صيغة شرعية محدده في غرض محدد خالل فتر

مقابل عائد مادي متفق  ةويتم التعامل فيه بشروط معين و،معين
  .)24(عليه

 

  :)25(ان المشروع في المصارف اإلسالميةومن صور االئتم

  .)القرض الحسن(النقود مجاناً االئتمان بتمليك منافع  -1

 .)اإلعارة ونحوها( االئتمان بتمليك منافع األعيان مجاناً -2

االئتمان باالستحفاظ على األشياء وهو بمقابل أو بدون  -3
 .)الوديعة(مقابل 

االئتمان بالسلع أو المنافع بالمداينة وهو االئتمان السلعي  -4
المؤجلة، بيع المرابحة وويشمل البيع اآلجل، (أو الخدمي 

 .)واإلجارة المؤجلة األجرة، والسلم واالستصناع

االئتمان بتفويض التصرف بأداء أعمال أو استثمار أموال  -5
 ).الوكالة والمضاربة والمشاركة(

الكفالة مع (االئتمان بتقديم الضمان مباشرة مع خدمات  -6
 ).حق الرجوع أو عدمه

المستندية االئتمان بإصدار خطاب الضمان واالعتمادات  -7
 .وبطاقات االئتمان

   -:مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي تنجم عن تخلف أو عجز 
المصرف مما يؤدي إلى  الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه

وتتحدد المخاطر االئتمانية من خالل الخسائر في ، )26(حدوث خسائر
أو في حالة تدهور الجودة  ،حالة عجز مقترض ما عن سداد الدين

إن العجز عن السداد حدث غير مؤكد  .االئتمانية للمقترض
باإلضافة إلى ذلك فإن التعرضات المستقبلية في وقت حدوث العجز 

، هذا ألن ير معلومة مسبقاً في أحيان كثيرةعن السداد تكون غ
إال في عدد محدود من جدول سداد القروض ال يكون تعاقدياً 

ن ، وال يمكن التنبؤ باالستردادات المحتملة من العجز عقطالحاالت ف
  . )27(السداد مسبقاً

  :)28(مخاطر ةاالئتمانية إلى ثالثتقسيم المخاطر  وبالتالي يمكن

وهي احتمالية حدوث عجز : مخاطر العجز عن السداد .1
عن السداد، ويمكن تعريف العجز عن السداد بأنه تفويت 

الدخول في إجراء وخرق اتفاق ما، التزام بالدفع، أو 
ويتم اإلعالن عن  ).العجز االقتصادي عن السداد( قانوني

العجز عن الدفع عندما ال يتم سداد مبالغ مجدولة في 
بعد حلول موعد  ،ثالثة أشهرمواعيدها لفترة أقل من 

كما تقاس احتمالية العجز عن السداد بواسطة . السداد
يحدث العجز عن السداد أثناء فترة زمنية  أناحتمالية 

معينة، وتتوقف مخاطر العجز عن السداد على المركز 
وال يمكن قياس احتمالية العجز عن  .للمقترضاالئتماني 

 اإلحصائياتالسداد بشكل مباشر، ويمكن استخدام 
 .لتاريخية لحاالت العجز عن السدادا
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 تتولد مخاطر التعرض: مخاطر التعرض للمخاطرة .2
المبالغ المستقبلية  نبواسطة عدم التأكد السائد م للمخاطرة

ال تكون المعرضة للمخاطر، وبالنسبة لبعض التسهيالت، 
، ويتم سداد االئتمان هناك مخاطر تعرض تقريباً

بحيث تكون  ،المستهلك في نطاق جدول زمني تعاقدي
األرصدة المعلقة المستقبلية معلومة مسبقاً، باستثناء حالة 

وبالنسبة لكل خطوط االئتمان التي يكون  ،ع المسبقالدف
ار مخاطر لها جدول زمني للدفع المسبق، يمكن اعتب

  . التعرض صغيرة أو ثانوية

، حيث ال يكون قاتوتنشأ مخاطر تعرض أخرى في حالة المشت
، ك العميل بل يكمن في حركات السوقمصدر عدم التأكد هو سلو

مثل هذه  الحركات والتغيرات وتتوقف قيمة تصفية المشتقات على 
يكون هناك مخاطر ائتمانية  وعندما تكون قيمة التصفية ،باستمرار

  .ذا عجز الطرف المقابل عن السدادنه يخسر النقود إإحيث  ،للبنك

إن االستردادات في حالة العجز عن : مخاطر االسترداد .3
السداد ال يمكن التنبؤ بها، وهي تتوقف على نوعية العجز 

الضمانات المستلمة من  :مثل ،السداد وعوامل عديدةعن 
نوعية هذه الضمانات، التي يمكن أن تكون والمقترض، 

والسياق الموجود وقت  ،ضمان أو ضمانات طرف ثالث
 . العجز عن السداد

المبادئ التي ينبغي اتباعها عند منح االئتمان في ضوء 
    -:قوانين المنظمة لألعمال المصرفيةال

مزاولتها لنشاطها ووظائفها ينبغي أن تراعي عدداً من  البنوك في
 ،اوالعمل على إيجاد التوافق فيما بينه والمالية،المبادئ المحاسبية 

 ) 29(: وتلك المبادئ تتمثل فيما يلي

في حالة قيام البنوك باستثمار : مبدأ الحيطة والحذر -1
مواردها أو جزء منها فإن األمر يتطلب القيام بدراسة 

ومتأنية للمراكز المالية للعمالء الذين يتعامل معهم واعية 
البنك سواء باإلقراض المباشر أو بشراء أوراق مالية 
لحسابهم، باإلضافة إلى قيام البنك بالحصول على ضمانات 
عينية أو شخصية لضمان استيفاء حقوقه كاملة، يضاف إلى 
ما سبق ضرورة تنويع محتويات محفظة األوراق المالية 

 . لتقليل عنصر المخاطر كبالبن

ويتطلب تحقيق هذا المبدأ ضرورة االحتفاظ : بدأ السيولةم  -2
بجزء كبير من موارد البنك في شكل أصول حاضرة متمثلة 

 ،ونقدية لدى البنوك المحلية األخرى ،في نقدية بخزينة البنك
باإلضافة إلى ضرورة استثمار  .ونقدية لدى البنك المركزي

في أوراق مالية حكومية مضمونة من  جزء من موارد البنك
  .الحكومة

ئع في تحقيق الربحية قد إن رغبة بنوك الودا: مبدأ الربحية -3
بدأ الحيطة والحذر ومبدأ مع م –في بعض األحيان–تتعارض 

، ألنه حتى يتمتع البنك بالسيولة الكافية مع توفر السيولة
مجز، الحيطة، فإن ذلك قد يقلل من قدرته على تحقيق عائد 

وبالتالي فإنه يقع على عاتق متخذي القرارت في البنوك 
ضرورة إيجاد قدر من التوازن بين هذه المبادئ الثالثة والتي 

وذلك  ،عند اتخاذ قرارات منح االئتمان ةتشكل معايير أساسي
في ضوء ما تحتمه القوانين المنظمة للنشاط المصرفي 

 . وتعليمات البنك المركزي

  :في المصارف اإلسالميةمخاطر االئتمان 

في البنوك التقليدية عن عدم قيام المقترض أو  تنتج مخاطر االئتمان
، رد المبلغ أصل القرض، والفوائد المترتبة عليهلعدم استعداده 

وتظهر هذه المخاطر على شكل ديون متعثرة تنجم عن عجز العميل 
بينما  ،عن السداد، أو عدم رغبته أو عدم قدرته في سداد التزاماته

فالمرابحة أو  نيفي المصارف اإلسالمية على الد تقوم بعض الصيغ
لمشاركة السلم واالستصناع هي بيوع تقوم على المداينات، وفي ا

والمضاربة فإن الدهو االلتزام الذي يتعهد العميل برده من رأس  ني
وبالتالي فإن المصارف اإلسالمية تتعرض  ،المال وأرباح الشركة

لمخاطر االئتمان عندما يتوسع العميل في االئتمان أو يتأخر المدين 
أو توجيه االئتمان االستثماري ألوجه  ،توقف نهائياًيعن الدفع أو 

أو عدم استرداد البنك ألمواله بعد  ،نشاط ال تحقق عائداً مناسباً
   .لول أجلهاانتهاء عملية االستثمار أو عند ح

  -:ويمكن تحديد هذه المخاطر كالتالي

  :ر الناتجة عن التوسع االئتمانيالمخاط .1

إن مشكلة االئتمان في أي مصرف هي عملية التوفيق بين عوامل 
السيولة أو الربحية أو األمان أو الضمان، فالسعي وراء الربحية 

 لسيولة يجب أن اليجب أن يقترن بالحفاظ على  مستوى معين من ا
، كما يجب أن ننظر إلى الضمان المقدم بما ال )30(نتجاوزه هبوطاً

 يعرض البنك الممول للخسارة إذا كان للضمان اعتبارات كافية
كذلك فإن التشدد في قضية السيولة يجب أن يأخذ بعين االعتبار 
قضية الربحية، وبالتالي يجب التنويع في االئتمان بالنسبة للعميل 

االقتصادية بحيث يتفادى المصرف التركيز على عميل أو واألنشطة 
  .نشاط محدد

  :عن تأخر المدين أو توقفه عن الدفع الناتجةالمخاطر  .2

تواجه عملية التخلف عن تسديد المديونية في المصارف التقليدية



01FT853رف اVM;ا WX 3نMZ[\ا H]3^F  البنك العربي اإلسالمي الدولي(دراسة حالة(  
  

256 

بأعمال الفائدة طيلة فترة التأخير، وهو ما يحفظ لهذه المصارف 
تسديد لويشكل حافزاً  ،جريان العائد على ديونها طيلة فترة التأخير

هذه الديون، بينما تفتقر المصارف اإلسالمية لمثل هذا الحافز لسداد 
مما يترتب عليه فوات فرصة إعادة استثمار هذه األموال  ،ديونها

وبالتالي حرمانها من العوائد المتوقعة لهذا  ،خالل فترة التأخير
وقد يتوقف العميل عن الدفع نهائياً مما يشكل مشكلة  .)31(االستثمار

وبالتالي على المصرف مضاعفة جهوده عند دراسة عمليات  ،أكبر
التمويل قبل الموافقة عليها وتنفيذها ليتم التأكد من جدواها والقدرة 

والتأكد من  ،على الوفاء بااللتزامات المترتبة عليها في االستحقاق
ومراقبة عمليات التمويل بعد  ،ال توثيقهاواكتم ،كفاية ضماناتها

ومدى  ،ينالوضع المالي للمدينللوقوف على  تهاومتابعتنفيذها 
ويترتب على ذلك كله ارتفاع في تكلفة  .إمكانية وفائهم بالتزاماتهم

منح التمويل ومتابعته، وتجميد بعضه بدون عوائد عند التأخير في 
صرف في قضايا ودخول الم ،وإعدام جزء آخر منه ،السداد

وبالتالي انخفاض عوائد المصارف  ،ومنازعات مع العمالء
  . عكاسها على عوائد المستثمرين معهوان ،اإلجمالية

المخاطر الناتجة عن النشاط االستثماري الموجه له  .3
  :االئتمان

وهذه المخاطر تظهر بشكل أكبر في المصارف اإلسالمية التي 
تميزها عن غيرها من المصارف تتميز بالطبيعة االستثمارية والتي 

وبالتالي فإن أي نشاط استثماري يتطلب  ،والمؤسسات التقليدية
البحث عن الفرص االستثمارية ودراسة جدواها وتقييمها واختيار 

الستثمارات في البنوك اإلسالمية ومن خصائص ا. )32(المالئم منها 
بة، والمضار ،المشاركة :منها ؛أنها تعتمد على أساليب متعددة

وبالتالي فإن االستثمار في  ،وغيرها ،واالستصناع ،والمرابحة
المصارف اإلسالمية ال يحدد مسبقاً وإنما يتوقف على نوع النشاط 

والثقة فيه، فقد يكون عائد ) شريكاً أو مضارباً( وكفاءة العميل
  .االستثمار منخفضاً بحيث يشكل خطراً على المصرف المستثمر

تأخذ صوراً عديدة في المصارف اإلسالمية ن مخاطر االئتمان إ 
سواء كانت مخاطر متعلقة باالئتمان النقدي المتمثل بالقروض 
الحسنة أو مخاطر متعلقة باالئتمان االستثماري كما في عمليات 

وتكون مخاطر االئتمان  ،اربة والمشاركة والمرابحة وغيرهاالمض
د على أح في صورة مخاطر تسوية أو مدفوعات تنشأ عندما يكون

 ،)ثالً في عقد السلم أو االستصناعم(أطراف الصفقة أن يدفع نقوداً 
قبل أن يستلم ما ) مثل بيع المرابحة(أو أن عليه أن يسلم أصوالً 

وفي حالة  ،مما يعرضه لخسارة محتملة ،يقابلها من أصول أو نقود
تأتي ) مثل المضاربة والمشاركة(صيغ المشاركة في األرباح 

تمان في صورة عدم قيام الشريك بسداد نصيب مخاطر االئ
  .)33(المصرف عند حلول أجله

  :مصادر مخاطر االئتمان في المصارف اإلسالمية

والقرض الحسن  ،مخاطر االئتمان في القروض الحسنة .1
في المصارف اإلسالمية هو قرض تمنحه بدون فائدة 

 .ألفراد محتاجين إلى المال بسبب ظروفهم الصعبة

وتتمثل مخاطر االئتمان في القروض الحسنة في حالة العجز عن  
فقد يشترط المصرف  ،استرداد المصارف اإلسالمية للقروض

اإلسالمي الضمانات الشرعية من أجل الحصول على دينه، وعلى 
وهنا يثور  ة،الرغم من ذلك ال يتمكن من استيفائه لظروف قاهر

الموقف؟ وقد تكون التساؤل عن كيفية مواجهة المصرف لهذا 
اإلجابة عن ذلك بأن يتعهد المجتمع بنفسه الوفاء بهذه القروض كلها 
أو بعضها، عن طريق مورد الزكاة، وينبغي أن تتعهد الدولة 
مسؤولية هذا السداد، وفي هذه الحالة على البنوك إبالغ البنك 

ويجب دفع هذه القروض بعد إجراء التحقيق الالزم  ،المركزي
وينبغي أن تمول الدولة من بيت مال الزكاة المبالغ لالقتناع، 

 المدفوعة بواسطة البنك المركزي في السنة التي قام فيها بالوفاء
وقد تكون هذه الحاالت نادرة  .)34(بهذه القروض من سهم الغارمين 

ألن المصرف اإلسالمي يأخذ الضمانات اإلسالمية وبالتالي فإن 
عجز المدين لن يعجز الكفيل وإذا لم تضمن الكفالة فهناك الرهن 

  .  وهكذا

مخاطر االئتمان في البيع اآلجل وبيع المرابحة واإلجارة   .2
 والسلم واالستصناع والتي يترتب عليها تمليك السلع أو

 .)االئتمان السلعي أو الخدمي(المنافع مداينة 

ففي عقد المرابحة تنشأ مخاطر االئتمان عن تخلف العميل اآلمر 
للشراء عن التسديد أو تأخره في التسديد، فمع أن المصارف 
اإلسالمية قد آثرت األمان والسالمة مع تركيزها على تطبيقات 

ن هذه الصيغة صيغة تمويل المرابحة في توظيف األموال إال أ
تنطوي على مخاطر ناجمة أساسا من تخلف المدينين عن تسديد 
أقساط التمويل في مواعيد استحقاقها، والمتوقفون عن سداد بعض 

  )35(:هما ،ينينكونا أحد صنفين من المدي هاأو كلأقساط المرابحة 

معسر منعته ظروفه أن يقوم بالسداد في األوقات   . أ
ذو وإن كان " :وينطبق عليه قول اهللا عز وجل ،المحدودة

وأن تصدقوا خير لكم أن كنتم  ةعسرة فنظرة إلى ميسر
وهذا الصنف يقوم المختصون بالمصرف  ،)36("تعملون

ومحاولة مساعدته  ،ظروفه اإلسالمي بالتحري وبحث
،واستعادة مقدرته على السداد ،على اجتياز ظروفه
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وإمهاله حتى تتحسن ظروفه ويتمكن من السداد، وقد ترى  
إدارة المصرف اإلسالمي أنه قد حدثت له كارثة مثل حريق 

كما قد ال  ،المنشأة أو خالفه مما يستحيل عملية السداد بعد ذلك
يوجد ضمانات عينية كافية فيتم إعفاؤه من المديونية المستحقة 

  . عليه واعتبارها ديون معدومة

اطل يستطيع السداد وال يقوم بالسداد، وفي هذه غني مم  . ب
الحالة يقوم المصرف باتخاذ اإلجراءات القانونية وبعمل 
الالزم نحو التصرف في الضمانات الموجودة لدى 
المصرف وتحويلها إلى سيولة ألخذ مستحقاته، كما يتم 
تقدير مقدار الضرر الواقع على المصرف نتيجة توقفه 

ة المختصين وبموافقة الرقابة عن السداد وذلك بمعرف
الشرعية بالمصرف ويتم تحميل هذا الغني المماطل 
المتوقف عن السداد قيمة الضرر الناشئ عن مماطلته في 

  . السداد

جل أو والذي هو مبادلة ثمن بمبيع والثمن عا-وفي عقود السلم  
من تأخر أو تنشأ مخاطر االئتمان  -مقدم والمبيع آجل أو مؤجل

لم إليه في الوفاء بالتزاماته بحجة أنه معسر أو أنه توقف المس
وحكم التوقف عن الوفاء يختلف بحسب  ،تعرض لموسم كان رديئاً

   )37(:أسبابه كاآلتي

الحكم فيه حددته اآلية الكريمة وهنا  :التوقف بسبب اإلعسار  . أ
 )38(" وإن كان ذو عسرة منظرة إلى ميسرة"

الشريعة هو من والمفلس في : التوقف بسبب اإلفالس  . ب
وتطبق عليه أحكام  ،عليه دين حال زائد على ماله

 . اإلفالس المقررة في الشريعة اإلسالمية

وهنا يكون العذر الطارئ : ئالتوقف بسبب عذر طار  . ت
مثالً انقطاع المسلم فيه من األسواق، أو تعذر التسليم في 
الموعد المحدد حتى انقطع، والحكم في هذه الحالة إما 

يصبر المسلم حتى يوجد د ورد الثمن أو أن فسخ العق
، وإن تعذر التسليم في البعض فللمشتري المسلم فيه

من وبين أن الخيار بين الفسخ في الكل أو الرجوع بالث
ويطالب بكل المبيع أو يفسخ في  ،يصبر إلى حين اإلمكان

 . المفقود دون الموجود

وذلك بأن كان المسلم فيه : التوقف بسبب المماطلة  . ث
موجودا باألسواق سواء القريبة أو البعيدة، والمسلم إليه 
موجوداً وقادراً على إحضاره، ولكنه لم يفعل ذلك مماطلة 

  .وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام المدين المماطل

وفي االستصناع تنشأ مخاطر االئتمان عن تخلف أو تأخر المصنوع 
له عن تسديد باقي ثمن المنتج أو تأخر العميل المستصنع عن السداد 

أو عدم السداد، أما في عقد اإلجارة تنشأ مخاطر االئتمان عن تخلف 
المستأجر عن تسديد باقي أقساط  األصل أو رفض المستأجر تملك 

عقد اإليجار وبالتالي إعادته إلى البنك الذي يجب األصل بعد انتهاء 
عليه أن يبيعه في أقرب وقت ممكن تنفيذاً لتعليمات السلطة النقدية 

ن لدى البنوك إال التي تمنع البنوك من إبقاء ملكية األصول واألعيا
  .)39(لغايات تمويلية

عن التصرف في أداء األعمال  مخاطر االئتمان الناتجة .3
أي الوكالة بالعمل والوكالة  ،الواستثمار األمو

وقد تنشأ  .مثل عقود المشاركة والمضاربة ،باالستثمار
مخاطر االئتمان في عقد المشاركة من فشل المشروع 
وحدوث خسائر نتيجة سوء اإلدارة أو تدني أخالق 

أما في عقد المضاربة فتنشأ مخاطر  .تهوأمان الشريك
االئتمان من الخسارة المادية والتي تقع نتيجة تعدي 

  .المضارب أو تقصيره

االئتمان الناتجة عن بعض الخدمات التي تقدمها  مخاطر .4
المصارف اإلسالمية مثل خطابات الضمان واالعتمادات 

فخطابات الضمان كفالة يقوم  .المستندية وبطاقات االئتمان
نك من خاللها بالتكفل بالدفع عن العميل لضمان جدية الب

العميل وما هي إال اإلقراض بالدفع عن العميل ثم 
فإذا قام البنك بالدفع عن العميل وتخلف  ،االستيفاء منه

أما االعتماد  .العميل عن سداد البنك تنشأ مخاطر االئتمان
المستندي والذي يقوم البنك فيه بالدفع عن العميل في 

ة االستيراد من الخارج فتنشأ مخاطر االئتمان إذا قام حال
وخاصة  ،العميل بتأجيل السداد أو لم يستطع سداد البنك

إذا كان االعتماد المستندي بغطاء جزئي أي غير مغطى 
وفي بطاقات االئتمان تنشأ مخاطر االئتمان إذا تم  .كلياً

السحب بأكثر من الرصيد كما في بطاقة الخصم 
ويجب التسديد  ،ث يتم محاسبة العميل شهرياًحي ،الشهري

هنا كأن البنك قام و ،للبنك خالل مدة ال تزيد عن شهر
بإقراض العميل فتنشأ مخاطر االئتمان إذا لم يستطع 

أما بطاقة الخصم بأقساط فالبنوك  ،العميل سداد البنك
 .اإلسالمية ال تتعامل بها

  :اإلسالميةطرق معالجة مخاطر االئتمان في المصارف 

المتأخرين عن ال تستطيع المصارف اإلسالمية معاملة العمالء 
التسديد كما البنوك التقليدية التي تعمل على زيادة تكلفة الدين ألن 

حرم حتى لو كان أصل الدين أي زيادة في الدين هي من الربا الم
وهو ما يستدعي منها مضاعفة الجهود عند دراسة ، )40(حالالً

ليتم التأكد من جدواها ،عمليات التمويل قبل الموافقة عليها وتنفيذها
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 ،والقدرة على الوفاء بااللتزامات المترتبة عليها في االستحقاق
ومراقبة عمليات  ،واكتمال توثيقها ،والتأكد من كفاية ضماناتها

 ،للوقوف على الوضع المالي للمدينين تها،ومتابعالتمويل بعد تنفيذها 
 ،وللتدخل في الوقت المناسب ،ومدى إمكانية وفائهم بالتزاماتهم

ومتابعته وتجميد  ،ويترتب على ذلك ارتفاع في تكلفة منح التمويل
 ،وإعدام جزء آخر منه ،بعضه بدون عوائد عند التأخير في السداد

وبالنتيجة  ،ودخول المصارف في قضايا ومنازعات مع العمالء
 ىكما لم تجز الفتاو .)41(انخفاض عوائد المصارف اإلجمالية
عقود المالية على التأخير في الشرعية وضع شرط جزائي في ال

واعتبرت أن أي زيادة  ،السداد إذا كان االلتزام األصلي فيها ديناً
وهذا يعني أن وضع  ،على الدين في هذه الحالة من الربا الصريح

مثل هذا الشرط غير جائز في العقود التي تنتهي إلى دين في ذمة 
ط على وإنما أجيز الشرط الجزائي في العقود للضغ ،اآلخرين

خير وليس في وجوه ال ةالعميل وعلى أن تصرف المبالغ المستوفا
اتفاق بين المتعاقدين  والشرط الجزائي هو. )42(للبنك) إيراداً(عائداً 

حدهما عند إخالل اآلخر أعلى مقدار التعويض الذي يستحقه 
 بااللتزام، وااللتزام إما أن يكون أداء مال ثابت في الذمة، وإما أن

  . )43(يكون قيام بعمل محدد في االتفاق

أهم المعالجات التي تتبعها المصارف اإلسالمية لمواجهة مخاطر 

زالت محل  االئتمان والتي يجري العمل ببعضها فعلياً وتلك التي ما
 :نظر ودراسة

ن الضمانات الالزمة إ: الرهون والضمانات والكفاالت .1
اإلسالمية تتركز والمالئمة لمواجهة مخاطر المصارف 

  :)44(حول نوعين من الضمانات

 وتتمثل في توافر الكفاءة األخالقية والعملية  ،ضمانات أساسية: أوالً
بكفاءة  هاوتنفيذ تهاودراسالعملية االستثمارية واختيار في العميل، 

ومن الصفات التي يجب توافرها في العميل ثالث صفات  .عالية
  :رئيسية

قية، ممن حيث تتوافر فيهم الكفاءة الخليجب أن يكون ممن   . أ
والمهني الطيب، وأن  االجتماعي بالسلوك األمانة، وااللتزام

  .يكون ذا سمعة حسنة

أن يتمتـع  ويجب أن يكون ممن تتوافر فيهم الكفاءة العملية،    . ب
  .بالدراية اإلدارية، والفنية، والخبرة العملية

يكون معسـراً  يجب أن يكون مركزه المالي سليماً، وذلك بأال   . ج
التزاماتـه   ورة تخل بعد ذلك بقدرته على سـداد أو مديناً بص

  .للمصرف

ضمانات تكميلية، وتتمثل في الضمانات العينية، والشخصـية   :ثانياً
والضمانات الفنية، وهذه الضمانات تعتبر من أهم الطرق لمعالجـة  

  .المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية

إن حدوث المماطلة في : لثمن اآلجلرفع معدل الزيادة في ا .2
السداد دون أن يكون للمصرف اإلسالمي وسيلة للتعويض 

عمال عن فوات الربح سيترتب عليه زيادة في تكاليف األ
ولذلك  تلجأ المصارف  ،مقارنة بالمصارف التقليدية

نظراً لعدم  رفع الثمن في البيوع التي تجريهااإلسالمية إلى 
رامة تعويضية وجود وسيلة يمكن بها للمصرف فرض غ

  .)45(باإلضافة إلى ارتفاع مخاطرها ،على العميل المماطل

: الحسم من القسط إذا سدد الدين في األجل المحدد للسداد  .3
تقوم هذه الطريقة على افتراض أن العميل المشتري سوف 

توافر تإذا لم  يتأخر في السداد ألن هذا هو االحتمال األرجح
راض وبناء على ذلك االفت ،وسائل لردعه عن المماطلة

اآلجل بإدخال الغرامات يجري حساب الزيادة في البيع 
ويعد البنك العميل  ،التعويضية ضمن سعر البيع المتفق عليه

وهي طريقة ينتشر العمل بها  ،بالحطيطة إن سدد في الوقت
    .)46(اإلسالميةلمالية في بعض البالد في المؤسسات ا

ل ثم توجيهها ألغراض البر فرض الغرامات على المماط .4
وهي من المعالجات التي انتشر العمل بها لدى عدد : والخير

وينص على ذلك في العقد  ،من المؤسسات المالية اإلسالمية
فيوافق المدين على دفع هذه الغرامات  ،الذي تولد الدين منه

 ،ريخ المحدد لكل قسطإن هو تأخر في السداد عن التا
وهذه الصيغة ال  ،وتوجه هذه الغرامات للجمعيات الخيرية

  .)47(ي طريقة للردعتعتبر حالً للمشكلة وإنما ه

اقترح : تأمين تحال عليه الديون المتعثرةإنشاء صندوق لل .5
البعض إنشاء صندوق تأمين تساهم البنوك اإلسالمية فيه بأقساط 

وكلما  ،المماطلة وإفالس المدينينمالية تكون مهمته التأمين ضد 
مصرف الذي يكون عضواً تعثر الدين بمماطلة المدين فما على ال

إال أن يسترد دينه من ذلك الصندوق ويحيل ذلك  في الصندوق
عندئذ فإن الصندوق  ،الصندوق على المدين المماطل بمبلغ الدين

وسيفرض عليه الغرامات  ،سيالحق هذا المدين المماطل
والتي تضاف إلى أموال  ،ية المرتبطة بطول مدة المطلالتعويض

الصندوق فيقوى ويزداد قدرة على مواجهة مشكلة المماطلة في 
 أما المصرف فانه يسترد دينه الذي حل أجله بال زيادة ،الدين

 .)48(ألنه استلمه عند األجل أو بعيده
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وتقوم هذه الطريقة : القروض المتبادلة كوسيلة للتعويض .6
حسن للدائن يساوي  رضبإلزام المدين المماطل بتقديم ق

مقدار الدين األصلي ويكون مؤجالً لمدة زمنية تساوي مدة 
ويستطيع الدائن األصلي الذي يتلقى القرض أن  ،المماطلة

ثم يرده يستخدمه فيما يريد من وجوه االنتفاع المشروعة 
  .)49(إلى صاحبه الدين المماطل

وتقوم : فرض الزيادة على الدين الممطول لتعويض الدائن .7
قلة من المصارف اإلسالمية بفرض الغرامات على المدين 
المماطل لتعويض البنك عما فاته من عائد بسبب تأخر ذلك 
الدين في تسديد ما عليه، وقد سعى المصرف اإلسالمي إلى 
بعض االحترازات  لكي ال تكون هذه الطريقة تامة المطابقة 

أصل  ومن ذلك أن ال ينص في ،لما تفعله البنوك التقليدية
العقد المولد للدين على مبلغ الزيادة وال نسبتها بل يكتفي 

على ذلك العميل في  بالنص على أن عقوبة مالية ستوقع
، وهذه الطريقة غير جائزة حيث قرر )50(حال المماطلة

مجمع الفقه اإلسالمي في دورته السادسة أن الدائن إذا 
المال شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع مبلغاً من 

غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن 
السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل 
وال يجب الوفاء به بل وال يحل سواء كان الشارط هو 

ألن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي  ،المصرف أو غيره
 .  نزل القرآن بتحريمه

قوم جميع البنوك بما فيها ت: احتياطي الديون المتعثرة .8
المصارف اإلسالمية برصد االحتياطات للتعويض عن 
الخسارة التي تقع بسبب إفالس المدينين أو عجزهم عن دفع 

ويكون ذلك باقتطاع جزء من الربح  ،ما عليهم من التزامات
ثم يستخدم في السنة  ،يرفع في حسابات خاصة ،سنوياً

إلفالس على مستوى أرباح التالية أو ما بعدها لتخفيف أثر ا
 .)51(لماليةالمؤسسة ا

الدخول في عمليات جديدة لتعويض الخسارة في عمليات  .9
تحرص المصارف على بناء عالقات متينة من  :سابقة

عمالئها تقوم على الثقة وعلى تثمين كليهما لتلك العالقة 
ن هذا النوع من إى تنميتها وتطويرها، ولذلك فوالعمل عل

يضطر لظروف مؤقتة إلى تأخير سداد الديون العمالء الذي 
المستحقة يدرك ما يسببه ذلك للبنك من خسارة وربما قبل 

استبقاء تلك  دأ التعويض عن هذا الضرر رغبة فيمب
العالقة، ولذلك اتجهت بعض الممارسات في هذه المسألة 

  :  إلى

قيام البنك بإعفاء العميل من أية غرامات عن التأخير   . أ
بدون زيادة الدين، ثم إن العميل يقبل ثمنا  بزيادة األجل

أعلى في عمليات مرابحة أخرى، هذه الزيادة في الثمن 
التي ارتضاها العميل وكان يمكن له شراء السلعة من 
جهة أخرى بثمن أقل، إنما الغرض منها تعويض 
المصرف عما تكبده من ضياع فرصة االسترباح في 

هذه حيلة قبيحة ال  وربما رأى البعض. العمليات السابقة
تخفى حقيقة أن جزءا من الثمن الحالي هو زيادة في 
الدين الذي حصل فيه المطل، ال سيما أن تحديد نسبة 
الزيادة ال ريب ستكون موضع نقاش ومفاوضات بين 
الطرفين، ولكنها تحتاج إلى نظر ودراسة ألنها من 

  .من الربا اليةالناحية الشكلية على األقل خ

التي سبق للمصرف بيعها إلى العميل بثمن  شراء السلع  . ب
يتضمن التعويض عن الضرر إذ يحدث كثيراً أن تكون 
السلع أو المعدات التي اشتراها العميل مرابحة من 

عهدته، فإذا  زالت في مستودعاته أو تحت المصرف ما
وأراد هذا األخير استمرار عالقته حدث المطل من عميل 

اء البنك لتلك السلع بثمن مع البنك فربما اتجها إلى شر
  ).ثمن المثل(أقل مما كان لها أن تباع به في السوق 

ثم يقوم  ،والفرق بينهما تعويض عما فات من فرص االسترباح
إلى ) وليس بيعها(البنك ببيع تلك السلع لطرف ثالث أو تأجيرها 

نفس العميل، وليست هذه من العينة في شيء ألن المصرف عندما 
باع تلك السلع إلى العميل لم يحدث التواطؤ على إعادة الشراء، كما 

  .)52(ا يبعد الصيغة عن صفة بيع العينةأن الفارق الزمني بينهم

  :بي اإلسالمي الدوليالبنك العر

بدأ البنك العربي اإلسالمي الدولي ممارسة أعماله المصرفية وفقاً 
تلبية للطلب المتنامي  1998ألحكام الشريعة اإلسالمية في عام 

على الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية محلياً في المملكة 
  . )53(وفي األسواق العربية واإلسالمية األردنية الهاشمية

 ،يقوم البنك بإدارة مخاطره المصرفية المتنوعة بوسائل متعددة
وذلك من خالل إستراتيجية شاملة موضوعية تحدد المخاطر وسبل 

من خالل دائرة ولجان خاصة بإدارة مواجهتها وتخفيفها وذلك 
ومن ضمن ذلك قسم مخاطر االئتمان والذي يقوم بتعزيز  ،المخاطر

وتلبية متطلبات األنظمة والضوابط التي  ،سياسة البنك االئتمانية
 ويقوم البنك بإعداد .IIحددها البنك المركزي األردني ولجنة بازل 

حديد جودة وذلك بهدف ت ،نظام خاص لتصنيف مخاطر االئتمان
ومراقبة هذه الجودة طوال حياة  ،االئتمان لكل تسهيل عند المنح

وتقييم جودة ،التسهيل على أساس دوري لتحديد أي تدهور قد يحدث
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التسهيالت لكامل المحفظة االئتمانية بشكل دوري لتسهيل إدارة 
على تسعير التمويل والذي ينعكس بدوره  ،المحفظة االئتمانية

وتنشأ مخاطر االئتمان في البنك العربي  .)54(وتحديد ربحيته
 ،التي يقوم بهالي من عمليات التمويل واالستثمار اإلسالمي الدو

مخاطر وا، ها وتنفيذهوإجراء منح لتمويلامخاطر عمليات  :ومنها
مخاطر التركيز على صيغة واحدة والمقترض نفسه ونشاطه، 

وللتخفيف من  .)55(مخاطر أدوات التمويل اإلسالميةوللتمويل، 
مخاطر االئتمان يقوم البنك العربي اإلسالمي الدولي باستخدام 
أساليب مختلفة للتحوط وتخفيف المخاطر االئتمانية من خالل تحديد 

وقيمة سند الرهن استناداً إلى  تهاوقيمحجم الضمانات المطلوبة 
وبناء على الدراسة  ،معايير منح االئتمان التي يسير عليها البنك

مع مراعاة  ،ودرجة المخاطرة المتوقعة ،االئتمانية للتسهيالت
استكمال جميع النواحي الرقابية على استغالل التسهيالت ومصادر 

 ،ويلجأ البنك لعدة إجراءات للحد من مخاطر االئتمان ،تسديدها
مراقبة و ،زيادة الضماناتو ،تهوفتر تخفيض قيمة االئتمان :منها

بوضع  قوميكما  ،المنح وعند التجديدالعمل بالتسهيالت بعد سير 
ويقوم البنك بتصنيف ذمم البيوع  .)56(شروط الستخدام التسهيالت

والتمويالت والذمم األخرى حسب درجة مخاطرتها وبما يتوافق مع 
فيوزع التعرضات االئتمانية  ،تعليمات البنك المركزي األردني

  :)57(حسب درجة المخاطر إلى

وهذه التسهيالت إما : التسهيالت االئتمانية متدنية المخاطر .1
أو % 100أن تكون مضمونة بتأمينات نقدية بنسبة 

أو الممنوحة % 100مكفولة بكفالة بنكية مقبولة بنسبة 
وكذلك لحكومات البلدان التي  ،وبكفالتها للحكومة األردنية

  .يوجد للبنك فروع فيها

 وتكون ممنوحة: المخاطرهيالت االئتمانية مقبولة التس .2
 ،ومغطاة بضمانات مقبولةلمراكز مالية قوية موثقة بعقود 

أو يوجد مصادر جيدة لسدادها أو انتظام السداد أو منحت 
  .إدارة كفؤة يلعميل ذ

    .ايوم 30تسهيالت ائتمانية مستحقة لغاية  .3

   .ايوم 60لغاية و ايوم 31تسهيالت ائتمانية من  .4

وهذه التسهيالت تتطلب : المراقبةتسهيالت ائتمانية تحت   .5
تزيد عن عناية خاصة وتتصف بوجود مستحقات لفترة 

  .ايوم 90وتقل عن  ايوم 60

  :عاملة والتي تقسم إلى تسهيالت ائتمانية غير  .6

إلى  ايوم 90التسهيالت االئتمانية دون المستوى  من   . أ
  .ايوم 179

 180من االئتمانية المشكوك في تحصيلها  التسهيالت  . ب
  .ايوم 359إلى  ايوم

  .فأكثر ايوم 360التسهيالت االئتمانية الهالكة من   . ح

وهذه التمويالت وذمم البيوع والذمم األخرى إما أن تكون موجهة 
وهذه الشركات إما أن تكون شركات كبرى  ،إلى أفراد أو شركات

، وبالتالي تختلف درجة اوقد يكون التمويل عقاري ،أو متوسطة
حيث تكون  ،لها التمويل ةباختالف الجهة الموجالمخاطر االئتمانية 

وتختلف  .إذا كان التمويل موجهاً للشركاتهذه المخاطر أكبر 
ا أن تكون على الضمانات التي يحصل عليها البنك من عمالئه فإم

أو أسهم متداولة أو سيارات  عقارية شكل تأمينات نقدية أو
  .وعقارات أو كفاالت بنكية  مقبولة

بالتحوط إزاء المخاطر االئتمانية وحسب تعليمات البنك ويقوم البنك 
  :)58(المركزي من خالل

حيث يتم إعداد هذا : عامة احتياطي مخاطر مصرفية .1
االحتياطي من أرباح البنك ويظهر ضمن حقوق 

  :المساهمين كبند مستقل ويمثل ما يلي

  .من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة مقبولة المخاطر% 1* 

من إجمالي التسهيالت االئتمانية غير المباشرة باستثناء % 5* 
  .متدنية المخاطر

حيث : مخصص تدني التسهيالت االئتمانية تحت المراقبة .2
مقابل إجمالي % 1.5يتم إعداد مخصص تدني بنسبة 

محفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة الموضوعة تحت 
لمسموح ويستثنى الجزء المغطى بالضمانات ا ،المراقبة

 .باستثنائها

ويتم : مخصص تدني التسهيالت االئتمانية غير العاملة .3
ى نوعين من التسهيالت حساب هذا المخصص بناء عل

التسهيالت االئتمانية المغطاة بضمانات عينية  ؛االئتمانية
والتسهيالت االئتمانية المغطاة بضمانات عينية  ،مقبولة
 .مقبولةغير 

  :العربي اإلسالمي الدوليمخاطر االئتمان في البنك 

 يتمالبنك العربي اإلسالمي الدولي سلحساب مخاطر االئتمان في 
إلى إجمالي البيوع  )المتعثرة الديون(د نسبة المتأخراتااعتم

والتمويالت والذمم األخرى، وكلما كانت هذه النسبة قليلة أو انعدمت 
فإنها تعبر ، وبالمقابل كلما زادت هذه النسبة كلما كان الوضع أفضل

 نسبةوقد تم احتساب  .في المصرف عن ارتفاع مخاطر االئتمان

 والتمويالت والذمم األخرى المتأخرات إلى إجمالي ذمم البيوع
العربي  لدى البنك هاسنوات متتالية لمعرفة مدى تطور خمسل

كما تم تحديد قيمة  ،وكما هو موضح في الجدول ،اإلسالمي الدولي
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إجمالي ذمم البيوع المؤجلة والتمويالت وموجودات اإلجارة المنتهية 
بالتمليك والقروض الحسنة من ميزانية البنك العربي اإلسالمي 

كما تم االعتماد في تحديد  بعد طرح قيمة المرابحات الدولية،الدولي 
إجمالي الديون المتعثرة أو المتأخرات على قيمة التسهيالت 

العاملة والتي تضم تسهيالت ائتمانية دون المستوى االئتمانية غير 
 .ومشكوك في تحصيلها وهالكة

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

إجمالي ذمم البيـوع المؤجلـة   
والتمويالت وموجودات اإلجارة 

المنتهية بالتمليـك والقـروض   

 الحسنة

280159534 269398087 275054655 339816994 

 
450066712 

إجمالي الديون المتعثرة 
 )المتأخرات(

16703893 18402128 62433861 64184725 
16700535 

سبة المتأخرات إلى إجمالي ذمم ن

البيوع  والتمويالت والذمم 

 األخرى

0.060 0.068 0.23 0.19 
 

0.037 
 

 

  )59(للبنك العربي اإلسالمي الدوليتم احتسابه من قبل الباحثة باالعتماد على التقرير السنوي : المصدر

 ازدياد إجمالي ذمم البيوع المؤجلة نالحظ من هذا الجدول
في البنك واإلجارة المنتهية بالتمليك والقروض الحسنة  التمويالتو

كما  ،2011عام  إلى 2008من عام العربي اإلسالمي الدولي 
 2007في البنك خالل الفترة من  المتأخراتارتفاع إجمالي نالحظ 

 .2010و 2009 ينعامال فيكبيرة كانت  والزيادة 2011إلى 
ونالحظ أن مخاطر االئتمان وبحسب النسبة التي تم احتسابها تزداد 

 2010عام  في قليالً تتراجعثم  2009وحتى عام  2007من عام 
النسبة  هذهنالحظ أن ولكن ، 2011ثم تنخفض بشكل كبير في عام 

 2008و 2007عن عامي  2010و 2009تزداد كثيراً في عامي 
 ،مما يعني ارتفاع مخاطر االئتمان في هذين العامين ،2011و
في ازدياد إجمالي المتأخرات أي الديون المتعثرة  يعود إلىالسبب و

ون المتعثرة خالل األعوام وانخفاض الدي هذين العامينالبنك خالل 
 2009خالل عامي اع مخاطر االئتمان ن ارتفكما أاألخرى، 

 يركزفي البنك العربي اإلسالمي الدولي يدل على أن البنك  2010و
في تمويله على صيغ تقوم على المداينة مثل المرابحة والبيوع 

ترتفع فيها المخاطر  والتي هية بالتمليكاآلجلة واإلجارة المنت
والتي تتركز في تنخفض فيها المخاطر االستثمارية و االئتمانية

  .صيغتي المضاربة والمشاركة
  :النتائج
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر ال يمكن فصلها عن أي ال .1

عملية ائتمانية تتحقق لعدم وفاء المدين بالتزاماته في 
المواعيد المتفق عليها مهما كانت دقة الدراسة االئتمانية 

 . ومهما كانت خبرة متخذ القرار االئتمانية

ر والمماطلة في تسديد الديون في المصارف إن التأخي .2
يجعل  ؛اإلسالمية بال تعويض أو كلفة إضافية على المدين

عملية المنافسة مع البنوك التقليدية التي تستوفي فوائد 
 . لمستحقة مسألة في غاية الصعوبةتأخير على ديونهم ا

الصيغ واألدوات المتاحة للبنوك التقليدية والمستخدمة  إن .3
 ،المخاطر ليست جميعها متاحة للبنوك اإلسالمية في إدارة

مما يقلل من قدرة البنوك اإلسالمية من التقليل من 
 .مخاطر االئتمان

تزداد مخاطر االئتمان في البنك العربي اإلسالمي الدولي  .4
 2007 عنها في األعوام 2010و 2009 العامينخالل 

التي  وذلك لزيادة الديون المتعثرة 2011و 2008و
ومحدودية الوسائل  خالل هذين العامينيواجهها البنك 

  .المتاحة للتقليل منها

  :التوصيات
على المصرف تنويع العمالء بحيث ال يتم التركيز على  .1

قليل من العمالء مع ضرورة تحديد سقوف لكبار 
 . العمالء

االهتمام بدرجة عالية بموضوع التنويع والبعد التام عن  .2
الت أو االستثمارات وضرورة تنويع التركيز في التموي

 . آجال التمويل
ضرورة إيجاد حلول ووسائل جديدة السترداد ديون  .3

  .اإلسالمي المصرف
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على المصارف أن تعتمد على الطرق واألساليب العلمية  .4
الالزمة لدراسة وتقييم واختيار عمالئها المستثمرين، حتى 

  .تتجنب العديد من المخاطر التي يمكن أن تواجها

ضرورة اعتماد المصرف على ضمانات ذات طبيعة  .5
وأن تخضع هذه الضمانات للمراجعة  ،مؤثرة على العميل

والكشف الدوري للتأكد من سالمتها وصحتها 
  .واستمراريتها

على المصرف أن ال يدخل في أي عملية استثمارية مع  .6
 ،أي عميل قبل إجراء دراسة الجدوى للعملية االستثمارية

وتحليل الموقف المالي للعميل من واقع الميزانيات 
 . وتحديد قدرة الزبون على السداد ،المقدمة

  :المراجع

، جامعة النقود والبنوك واالقتصادالريموني، أحمد،  ]1[
  .71، ص2003اليرموك، األردن، 

تحليل المخاطر المصرفية ومخاطر الريحان، بكر،  ]2[
واالستثماري، التحديات واآلفاق ، مؤتمر المناخ المالي البلدان

  .5ص ،2002الجديدة، جامعة اليرموك، األردن،

إدارة عريقات، حربي محمد، وعقل، سعيد جمعة،  ]3[
، ص 2010، 1، دار وائل للنشر، طالمصارف اإلسالمية

309.  

مطل الغني وطرق معالجته في  القري، محمد علي، ]4[
ص  ،2002، من موقع محمد علي القري، االقتصاد اإلسالمي

12، www.elgari.com  

ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية في قحف، منذر،  ]5[
، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة األردن

  .12، ص 2005األردنية الهاشمية، 

التعويض عن الزرقا، محمد أنس، والقري، محمد علي،  ]6[
، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، ضرر المماطلة في الدين

  .1985 ث االقتصاد اإلسالمي، جدة،أبحا

المخاطر االئتمانية في التمويل القري، محمد علي،  ]7[
       ، ورقة مقدمة إلى ندوةالمصرفي اإلسالمي

Regulation and supervision of Islamic banks ،
  .  2000الخرطوم، 

االئتمان في النظام المصرفي فرح، عبد الفتاح محمد،  ]8[
 المؤسسات المصرفية اإلسالمية في االستثمار، دور اإلسالمي

 .2002، والتنمية، جامعة الشارقة

تحليل المخاطر المصرفية ومخاطر الريحان، بكر،  ]9[
، مؤتمر المناخ المالي واالستثماري، التحديات واآلفاق البلدان

 .2002الجديدة، جامعة اليرموك، األردن،
  

  

تواجه المخاطر التي أبو زيد، محمد عبد المنعم،  ]10[
، مؤتمر دور المؤسسات استثمارات المصارف اإلسالمية

المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية، اإلمارات العربية 
  .2002المتحدة، 

مخاطر استثمارات ، صالح موسى، الشنتير ]11[
، مؤتمر إدارة المخاطر المصارف اإلسالمية المحلية والدولية

عربية للعلوم المالية في المصارف اإلسالمية، األكاديمية ال
  .2004 األردن، -والمصرفية، عمان

في  مخاطر االستثمارحماد، حمزة عبد الكريم،  ]12[
  .2008، 1األردن، ط ، دار النفائس،المصارف اإلسالمية

، بيروت، دار 4، مج لسان العربابن منظور،  ]13[
  .93، صالكتاب العالمية، بدون تاريخ

معالجته في مطل الغني وطرق  القري، محمد علي، ]14[
ص  ،2002، من موقع محمد علي القري، االقتصاد اإلسالمي

20-19، www.elgari.com 

]15[  Vaughan, Emmett & others, 
Fundamental of risk and insurance, John wily 

and sones.1990, p7.  

إدارة أخطار المشروعات عبد السالم، ناشد محمود،  ]16[
، 1989العربية، القاهرة، ، دار الثقافة الصناعية والتجارية

 .38ص

[17] Rejda, George E., Principles of Risk 
management and insurance, Eleventh editions, 
Pearson Education Inc., p3. 

[18] Gerhand Schroeck, Risk management and 
value, Creation in financial institutions, Wily 
finance USA, 2002, p95. 

، مطبعة الحلبي، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ]19[
  .377، ص1954، مصر،3ج

، التشريع الجنائي في اإلسالمعودة، عبد القادر،   ]20[
  .56، ص1968، بدون ناشر
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، دار تمويل المشروعات في ظل اإلسالممكي، علي سعيد، 
  .77، ص1979الفكر العربي، 

، دار إدارة العمليات المصرفيةالراوي، خالد وهيب،  ]21[
  .510ص، 2001المناهج للنشر والتوزيع، األردن، 

، دار إدارة العمليات المصرفيةالراوي، خالد وهيب،  ]22[
  .507، ص2001المناهج للنشر والتوزيع، األردن، 

، دار أساسيات في الجهاز الماليالزيدانين، جميل،  ]23[
  .41، ص1999، 1، ط، عمانوائل

، كتاب دار الوقائع االئتمانعبد الستار،  غدة،أبو  ]24[
 في اإلسالميةدور المؤسسات المصرفية ) الجزء األول(

  .249، ص2002، االستثمار والتنمية، جامعة الشارقة

، إدارة عريقات، حربي محمد، وعقل، سعيد جمعة ]25[
، ص 2010، 1، دار وائل للنشر، طالمصارف اإلسالمية

311.  

، الدار إدارة المخاطرحماد، طارق عبد العال،  ]26[
  .244- 243، ص2003جامعية، القاهرة، ال

، الدار إدارة المخاطرحماد، طارق عبد العال،  ]27[
  .248- 244، ص2003الجامعية، القاهرة، 

الرقابة الداخلية في البنوك عبد الوهاب، إبراهيم طه،  ]28[
، مكتبة الجالء الجديدة، التجارية واإلسالمية والنظم االلكترونية

  .12-11، ص1991مصر،  –المنصورة 

المصارف  إدارةالزبيدي، حمزة محمود،  ]29[
، مؤسسة الوراق، )ستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم االئتمانإ(

  .211، ص 2000األردن، - عمان

مخاطر استثمارات الشنتير، صالح موسى،  ]30[
، مؤتمر إدارة المخاطر المصارف اإلسالمية المحلية والدولية

علوم المالية في المصارف اإلسالمية، األكاديمية العربية لل
  .17، ص  2004األردن، -والمصرفية، عمان

المخاطر التي تواجه أبو زيد، محمد عبد المنعم،  ]31[
، مؤتمر دور المؤسسات استثمارات المصارف اإلسالمية

المصرفية اإلسالمية في االستثمار والتنمية، اإلمارات العربية 
  .8، ص2002المتحدة، 

إدارة عريقات، حربي محمد، وعقل، سعيد جمعة،  ]32[
، ص 2010، 1، دار وائل للنشر، طالمصارف اإلسالمية

311.  

القرض كأداة للتمويل في الجندي، محمد الشحات،  ]33[
 القاهرة، ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،الشريعة اإلسالمية

  .193، ص 1996

االستثمار قصير األجل في المصارف داوود،   ]34[
، 1996 مي للفكر اإلسالمي، القاهرة،، المعهد العالالميةاإلس
  .29ص

  .280سورة البقرة، آية   ]35[

اإلطار الشرعي محمد عبد الحليم،  عمر، ]36[
، المعهد اإلسالمي للبحوث واالقتصادي والمحاسبي لبيع السلم

  .39، ص 1998والتدريب، 

  .280سورة البقرة، آية   ]37[

اإلسالمية أحكامها البنوك العجلوني، محمد محمود،  ]38[
، 2008، 1، دار المسيرة، طومبادئها وتطبيقاتها اإلسالمية

  .439 - 435ص

البنوك اإلسالمية أحكامها العجلوني، محمد محمود،  ]39[
، 2008، 1، دار المسيرة، طومبادئها وتطبيقاتها اإلسالمية

  .443ص 

مخاطر استثمارات الشنتير، صالح موسى،  ]40[
، مؤتمر إدارة المخاطر والدوليةالمصارف اإلسالمية المحلية 

في المصارف اإلسالمية، األكاديمية العربية للعلوم المالية 
  .17، ص  2004األردن، -والمصرفية، عمان

مخاطر استثمارات الشنتير، صالح موسى،  ]41[
، مؤتمر إدارة المخاطر المصارف اإلسالمية المحلية والدولية

للعلوم المالية  في المصارف اإلسالمية، األكاديمية العربية
  .18، ص  2004األردن،-والمصرفية، عمان

الشامل في معامالت ارشيد، محمود عبد الكريم،  ]42[
، 2001، األردن،، دار النفائسوعمليات المصارف اإلسالمية

  .382ص

الضمان في الفقه أبو زيد، محمد عبد المنعم،   ]43[
، 1996، ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرةاإلسالمي

47 -49.  

مطل الغني وطرق معالجته في  ،القري، محمد علي ]44[
، 2002، من موقع محمد علي القري، االقتصاد اإلسالمي

www.elgari.com  

مطل الغني وطرق معالجته في  القري، محمد علي، ]45[
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 ،2002، من موقع محمد علي القري، االقتصاد اإلسالمي
www.elgari.com  

معالجته في مطل الغني وطرق  القري، محمد علي، ]46[
 ،2002، من موقع محمد علي القري، االقتصاد اإلسالمي

www.elgari.com  
مطل الغني وطرق معالجته في  القري، محمد علي، ]47[

 ،2002، من موقع محمد علي القري، االقتصاد اإلسالمي
www.elgari.com  

مطل الغني وطرق معالجته في  القري، محمد علي، ]48[
 ،2002محمد علي القري، ، من موقع االقتصاد اإلسالمي

www.elgari.com  
التعويض الزرقا، محمد أنس، والقري، محمد علي،  ]49[

، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، عن ضرر المماطلة في الدين
  .44، ص1985 أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جدة،

مطل الغني وطرق معالجته في  ،القري، محمد علي ]50[
 ،2002علي القري، ، من موقع محمد االقتصاد اإلسالمي

www.elgari.com  
مطل الغني وطرق معالجته في  القري، محمد علي، ]51[

 ،2002، من موقع محمد علي القري، االقتصاد اإلسالمي
www.elgari.com  

 

 ،التقرير السنوي للبنك العربي اإلسالمي الدولي  ]52[
  .12ص

 ،ك العربي اإلسالمي الدوليالتقرير السنوي للبن ]53[
  .103- 102ص

  ،التقرير السنوي للبنك العربي اإلسالمي الدولي  ]54[
 ،ك العربي اإلسالمي الدوليالتقرير السنوي للبن ]55[
  .103ص

التقرير السنوي للبنك العربي اإلسالمي الدولي، ص  ]56[
، وتعليمات البنك المركزي لتصنيف التسهيالت االئتمانية 107

واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية 
  .3- 2، ص2009 /47م العامة رق

تعليمات البنك المركزي لتصنيف التسهيالت   ]57[
االئتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر 

  .5- 4، ص2009 /47المصرفية العامة رقم 
التقرير السنوي للبنك العربي اإلسالمي الدولي  ]58[

  .2011، 2010، 2009، 2008، 2007 لألعوام
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                          



Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 14, No 1, 2014 

 

265 

The Extant of Availability of Typical University Environment from the 

Perspective of Zarqa University Student 2011 

  

 
            Dr. Majed Masadeh 

 
Management Department , Economic and Administrative Sciences Faculty, 

  Zarqa University/Jordan  
 

 
Received 17/1/2012                                       Accepted17/9/2012  

  
Abstract: This study aimed to provide a statement of the typical university environment from the 

perspective of Zarqa University students in terms of (a typical university environment, management, 

typical teaching environment, typical university environment facilities, typical environment student 

relations, and typical domestic environment). The study sample consisted of (600) students of Zarqa 

University in the scientific and humanitarian disciplines. To achieve the purpose of this study a 

questionnaire has been developed to measure the typical university environment, consisted of (63) 

events, showing significance of sincerity and acceptable validity. And used the averages , standard 

deviations , the (t) test and variance analysis to answer the study questions and test hypotheses. The 

study results showed that the availability of the typical university environment from the viewpoint of 

the students in Zarqa University was high and the center of typical student relations environment 

occupied first rank while the center of typical university environment facilities occupied the last 

rank. The availability of all these themes in Zarqa University was high. The results showed that there 

are no statistically significant differences in the availability of a typical university environment from 

the perspective of students at Zarqa University attributed to the variables (sex, level of study, GPA, 

specialization). In light of these findings the study has provided a set of recommendations and the 

most important is the need to continue the management of Zarqa University in the application of 

strategic vision about the development of the university environment which the current study has  

proved successful. 

 
Keywords: Environment, Students in Jordanian Universities, Typical University Environment. 
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  م 2011مدى توفر البيئة الجامعية النموذجية من وجهة نظر طلبة جامعة الزرقاء

 

 

 الدكتور ماجد مساعدة

  

 األردن/ رقاءجامعة الز ، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،قسم إدارة االعمال

  

بيئة إدارة (من حيث  ،هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى توفر البيئة الجامعية النموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء: الملخص
ونت عينة وتك). جامعية نموذجية، بيئة تدريسية نموذجية، بيئة مرافق جامعية نموذجية، بيئة عالقات طالبية نموذجية، بيئة محلية نموذجية

ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة طورت  .طالب وطالبة من طلبة جامعة الزرقاء في التخصصات العلمية واإلنسانية) 600(الدراسة من 
لإلجابة عن تساؤل واستخدمت . فقرة، تمتعت بدالالت صدق وثبات مقبولة) 63(لقياس البيئة الجامعية النموذجية، تكونت من  ةاستبان

توفر مدى أن وأظهرت نتائج الدراسة . وتحليل التباين) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : تبار فرضياتهاالدراسة واخ
في  ،الرتبة األولى محور بيئة عالقات طالبية نموذجية واحتل ،البيئة الجامعية النموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء مرتفع

ظهرت أوكان مدى توفر هذه المحاور جميعها في جامعة الزرقاء مرتفعاً، كما  الرتبة األخيرة، بيئة مرافق جامعية نموذجيةحين احتل محور 
في توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء تعزى لمتغيرات  إحصائيةالنتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة 

من أهمها  ؛وفي ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات). سي، المعدل التراكمي، التخصصالجنس، المستوى الدرا(
                                         .الدراسة الحالية نجاحهاطور البيئة الجامعية والتي أثبتت ضرورة استمرار إدارة جامعة الزرقاء في تطبيق رؤيتها اإلستراتيجية نحو ت

  .البيئة، طلبة الجامعات األردنية، البيئة الجامعية النموذجية :الكلمات المفتاحية
  

 17/9/2012تاؤيخ قبول البحث                    17/1/2012تاريخ استالم البحث                                             

  :المقدمة
دائمة التطور  بيئاتإن منظمات األعمال تتفاعل باستمرار مع 

والتغير، وإن التفاعل يجري وفق آليات مختلفة في ضوء المنظور 
والفلسفة العامة إلدارة منظمات األعمال، ولكي يكون هذا التفاعل 
مجدياً؛ يتطلب األمر من منظمات األعمال االهتمام الجدي 

والكثافة وتنوع مصادر الحصول بالمعلومات من حيث المحتوى 
عليها وتعددها، ومن هنا يالحظ أن المنظمات التي يتأثر نشاطها 
باألحداث المحلية واإلقليمية والعالمية بشكل كبير، تكون ذات 
             استخدام كثيف للمعلومات خاصة اإلستراتيجية منها

)Digman, 1990 .( أن ولقد أثبتت البراهين والتجارب العملية
المنظمات هي وحدات اجتماعية ذات استمرارية وديمومة، كونها 
تمكن المجتمع من تحقيق رغباته وإشباع حاجاته، وألنها تحقق 
البقاء واالستمرارية للمجتمعات، فهي الخاليا األساسية في أي 

على أداء هذه الوظيفة  مجتمع؛ وبالتالي فإن بقاءها مرتبط بقدراتها
بد أن تكون  ولكي تحقق المنظمات أهدافها، ال. بطريقة كفؤة وفاعلة

على دراية واطالع بالتغيرات التي تحصل في البيئة المحيطة، التي 

تحدد بشكل أو بآخر كيف تعمل وتتصرف المنظمة، وتقسم البيئة 
  : إلى نوعين هما

تشمل المتغيرات جميعها التي تقـع خـارج    البيئة الخارجية، �
تستطيع التأثير فيها تأثيراً كبيـراً أو   إطار المنظمة ذاتها، والتي ال

النظـام السياسـي، واالقتصـادي، واالجتمـاعي،     : مثل ،مباشراً
والتربوي، وغيرها من المتغيرات الخارجية التي تمثـل نتاجـات   

  ).Gerloff, 1985(خارجية تؤثر في مسارات عمل المنظمة 
ر والتي تتعلق بالمنظمة ذاتها، من حيث األط البيئة الداخلية، �

اإلدارية والفنية العاملة فيها، واألنظمة الرسمية وغيـر الرسـمية،   
والهياكل التنظيمية وإجراءات وسـياقات تنفيـذها، والتكنولوجيـا    

  ).Certo, 1997(المستخدمة، وأنماط االتصاالت السائدة فيها 
وعلى الرغم من اختالف البيئات، من حيث التصنيف فـي حقـول   

، هـا وتحليل ي األنشطة المتعلقة بالمنظمةدراسة متغيراتها وآثارها ف
فإن البيئة التي تتعامل معها المنظمات تؤثر بدرجات متفاوتـه فـي   
األنشطة التي تمارسها، والمنظمة القادرة على خلق التوازن والتأقلم 
أو التكيف مع البيئة الخارجية تستطيع البقاء واالستمرار ومواصلة 
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منظمة التي ال تستطيع ذلك، فالبيئة األداء بشكل أكثر استقراراً من ال
الخارجية إذن ذات تأثير مؤكد ومتباين في آن واحد وفق المنظمات 
وطبيعة أنشطتها، كما أن المنظمة ذات قـدرة معينـة مـن حيـث     
االستجابة لها، وتحدد قدرتها في ضوء استعداداتها للتكيف مع تلـك  

  ). Kast, 1980(المتغيرات 
الذي ينتقل إليه الشباب بعـد المدرسـة،   تعد الجامعة هي المجتمع 

من خالل ) البيئة الداخلية(ويتضح ارتباط الجامعة بالعملية التعليمية 
كاديميـاً وإبـداعياً   تأثيرها في شخصية الطالب المتفوق تربويـاً وأ 

المدرك والمتزن والواعي لما يدور حوله من أحـداث،  واجتماعياً، 
جانب، ومن حيث تأثيرها في وشعوره باالنتماء لمجتمعه وأمته من 

البيئة المحيطة من جانب آخر، وإذا لم يجد الطالب البيئة الجامعية، 
واألنشطة الالمنهجية، والبرامج األكاديمية، ولم يتوافر له قسط من 
الحرية والمساحة التي تسمح له بالتعبير عن نفسه وإفراغ طاقاتـه،  

ة السيئة تؤثر تأثيراً يفإن البيئة التعليم) Johnson, 1982(كما يشير
مباشراً في المتعلم، ويتمثل ذلك في عـدم إنجـازه للمهـام    سلبياً و

  .والواجبات، أو الهروب، أو كثرة التغيب
، وهـي أول  )1962(عـام  ) الجامعة األردنية(وفي األردن أسست 

جامعة أردنية، بدأ بعدها إنشاء جامعات رسمية أخرى، وفي نهايـة  
ماضي وبسبب عدم قدرة الجامعات العامة في الثمانينات من القرن ال

األردن على استيعاب الطلبة المتقدمين جميعهم للدراسة فيها، سمح 
  .للقطاع الخاص باالستثمار في قطاع التعليم العالي

) 1994(ومن بين هذه الجامعات جامعة الزرقاء التي تأسست عـام  
في مستوى والتي تطمح ألن تكون جامعة متميزة في بيئتها، ورائدة 

خريجيها، وهي ملزمة في أداء رسالتها والقيام بوظائفها، وتحقيـق  
أهدافها بإطار فلسفي عام، ينبثق من ثوابت المجتمع العربي وقيمـه  
ومثله، ويتوافق مع الفلسفات التي نشأت وتطورت علـى أساسـها   
الجامعات المعاصرة، التي تؤكد احترام العقل والمـنهج العلمـي،   

اعد الخلق، والصدق، والنزاهة، والتقيد بمبادئ الحـق  وااللتزام بقو
والحرية والمساواة، وهي بـذلك ترتكـز علـى مجموعـة مـن      
الشخصيات اإلدارية، والتربوية واألكاديمية من ذوي الخبرة الغنية 
العميقة، ممن لهم دور بارز في مجال أو أكثـر مـن المجـاالت    

وقـد  . هنية، أو الماليـة الفكرية، أو السياسية، أو األكاديمية، أو الم
خطت جامعة الزرقاء خطوات واسعة في عمرها القصير، وتميزت 
 بأنها نقطة انطالق لمزيد من العمل الجاد نحو تطوير سبل التخطيط

مسـتمر فـي   ال، واإلشراف، والمتابعة، والتحديث والتغيير هوتعميق
 عناصر البيئة الجامعية كافة لتصبح بيئة حيوية مواكبة الحتياجـات 

 .الطلبة

ومن هنا ال بد من وجود مؤشرات محددة لقياس فاعلية عناصـر   
البيئة كافة بغية مزيد من االرتقاء والتطوير وتنظيم األداء، ودعـم  
المقومات، سعياً لتحقيق األهداف التي أنشئت الجامعة من أجلهـا،  

  .وهذا هو الغرض الذي جاءت من أجله هذه الدراسة
امعية من حيث تأثيرها في اتجاهات الطلبة، ونظراً ألهمية البيئة الج

وسلوكياتهم ودرجة دافعيتهم لإلنجاز والعطاء، والتوافق الشخصـي  
واالجتماعي، تأتي الضرورة في التركيز علـى شـبكة العالقـات    
والتفاعالت البيئية المتبادلة بين الطلبة والجماعات الداخلية، وبينهم 

رية، وبيـنهم وبـين البيئـة    وبين أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدا
الجامعية ككل، إذ إن الطالب يقضي عدداً من سنوات حياتـه فـي   
الجامعة، ويتزود خاللها بالخبرات والمهارات والمعارف والعلـوم  
التي تمكنه من مواجهة مطالب الحياة العملية، لذا يجب أن تقوم هذه 

ادل؛ لتكوين العالقات والتفاعالت على الثقة والتعاون واالحترام المتب
أبـو حطـب   (، ويـرى  )2007العسـاف،  (اتجاهات إيجابية لديه 

أن العالقات االجتماعية بين الطلبـة وأعضـاء   ) 1983وصادق، 
الهيئة التدريسية، والطلبة بعضهم ببعض، تؤثر تأثيرا كبيـرا فـي   

  .وهذا يؤثر في نواتج التعلم ،البيئة االجتماعية للغرف الدراسية
ئة الجامعية من عناصر رئيسة، لها عالقة بالتأثير ويتشكل مفهوم البي

في شخصية الطالب وبنائها، بدءاً من المـنهج الدراسـي العلمـي،    
وأعضاء الهيئات التدريسية، واإلدارات الجامعية لمستوياتها العليـا  
والمساندة كافة، والتفاعل اإليجابي بين كل من اإلدارات الجامعيـة  

وراً باألنشـطة العلميـة، والثقافيـة،    والطلبة، والطلبة أنفسهم، مر
والرياضية، والخدمية، والترفيهية، وما ينبغي توافره في الجامعـة  
مــن المطــاعم، والنــوادي الطالبيــة، والصــاالت الرياضــية، 
والمختبرات، والقاعات التدريسية، والمصليات، وصوالً إلى التعاون 

إلكساب المهارات لذا فالبيئة الجامعية ليست فقط مكاناً  .مع المجتمع
األكاديمية والتزود بالمعارف العلمية فقط، بل هي تشكيل لمجتمـعٍ  
مصغرٍ يمثل المجتمع، وفيه يتم التفاعل بين األعضـاء والعناصـر   
كافة، ويؤثرون ويتأثرون ببعضهم بعضاً اجتماعياً وثقافياً، فتصـبح  

حيث عرفهـا  . لديهم خصائص وسمات وقيم ثقافية مشتركة تجمعهم
بأنهـا مجموعـة المثيـرات التعليميـة،     ) 2003, ان والزقايمزي(

والنفسية، واالجتماعية التي يتعرض لها الطالب الجـامعي، والتـي   
تتمثل بأساليب التدريس والعالقة التربوية بوصـفها أبعـادا للبيئـة    

، إلـى أن البيئـة   (Moos, 1979)كما أشـار  . التعليمية الجامعية
لمتغيـرات مثـل البيئـة الطبيعيـة،    التعليمية تتكون من عدد من ا
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وعوامل متعلقة بتنظيم بيئة التعلم؛ كعدد الطلبـة، ونسـبتهم إلـى    
أعضاء هيئة التدريس، والعالقات اإلنسـانية، وصـفات الطلبـة،    

  .والمدرسين، والضغوطات المرافقة لها
عناصـر البيئـة الجامعيـة    ) 2005الطراونة وآخرون، (وقد حدد 

  :باآلتي
وهي ممثلة برئيس الجامعة، ونوابه، : يةاإلدارات الجامع .1

ومساعديه، ومستشاريه، والعمداء، ورؤسـاء األقسـام،   
شـؤون الطلبـة، والقبـول    : واإلدارات األخرى مثـل 

والتسجيل، والمكتبة، والمالية، والخدمات، وغيرها مـن  
: اإلدارات المساندة، وكذلك المجـالس المختلفـة، مثـل   

جلـس العمـداء،   مجلس األمناء، ومجلس الجامعـة، وم 
درة، (وقد سبق أن أشار . ومجلس الكلية، ومجلس القسم

إلى أنهم جميعاً مكلفون بإدارة الجامعة، وتحقيق ) 2002
 .أهدافها، والرقي بها وتنميتها وتطويرها

وهم الفئة التي يقع على عاتقها العبء  :الهيئة التدريسية .2
األكبر فهم مكلفون بالتدريس، والبحث العلمـي وخدمـة   

لمجتمع، وعلـيهم مواكبـة المسـتجدات العلميـة فـي      ا
مجاالتهم، وتزويد الطلبة بالمعارف والعلوم، واالعتنـاء  
بتشكيل الوعي لديهم بمالمح الثقافة العامـة، واالهتمـام   
بالفروق بين الطلبة، وتحفيـزهم وإشـراكهم بـالبرامج    

 ).2001الخطيب،(الريادية، والعمل والتواصل معهم 

ور األساس للبيئة الجامعية وغايتها، إذ وهو المح: الطالب .3
يسعى نظام التعليم إلى إحـداث تغييـر وتطـوير فـي     
معلوماته وسلوكه واتجاهاته، وتنمية قدراته على األصالة 
في التفكير واإلبداع واالستنتاج والـتعلم الـذاتي، فهـو    
موضوع التنمية والتعزيز الذي يجب أن توجه له الجهود 

رى، لذا يجـب أن تكـون هنـاك    كافة في العناصر األخ
عالقات قائمة على االحترام والتقدير بين الطلبة أنفسـهم  
والطلبة وأعضاء الهيئة التدريسـية، والطلبـة واإلدارة   

 ).1995العواد، (الجامعية 

وهـي اإلمكانـات    :التسهيالت واإلمكانـات الجامعيـة   .4
والتسهيالت العلمية المتاحة للطلبـة وأعضـاء الهيئـة    

وسائل تكنولوجية، ومختبرات، وقاعات، : من ؛التدريسية
ومكتبة، وقواعد بيانات، وقاعات إنترنت، ومنشـورات،  
وصحف، ومجالت، ومالعب رياضية، ومراسم، وقاعات 
موسيقية، وعيادة للرعاية الصحية، وكـذلك مصـليات،   

الحسـبان،  (دورات ميـاه  واقف سيارات، وومطاعم، وم
2001.( 

بالبيئة الخارجية تنطلق مـن  إن عالقة الجامعة  :المجتمع .5
الداخل، إذ على الجامعة البدء بصياغة شخصية الطالـب  
الذي يعد حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع، ولكي تصل 
الجامعة إلى درجة التفاعل المطلوبة مع البيئة الخارجية، 
عليها البدء بمجتمع الجامعة الطالبي، من حيـث تـواؤم   

مكتـب الخدمـة    التخصصات مع سوق العمل، وتنظـيم 
االجتماعية والعمل التطـوعي الـذي يعـزز االنتمـاء     

 .للمجتمع

ومن هنا برز االهتمام بمحور البيئة الجامعية النموذجية التي تعزز 
من قدرات الطلبة الذاتية في التعلم والتفكير واتخاذ القرار وتحمـل  
المسؤولية، إذ إن تحقيق التوافق الدراسي للطالب الجـامعي يتـأتى   

اً من تحقيق البيئة الجامعية النموذجية التي تـوائم بـين تلبيـة    حتم
احتياجات الطلبة وتحقيق توقعاتهم وبين تحقيق أهـداف الجامعـة   
وتطلعاتها المستقبلية والتنافسية، وفي المقابل فإن عدم انسجام الطلبة 
مع البيئة الجامعية يؤدي إلى سوء التوافق الشخصي واالجتمـاعي  

ندماج والتفاعل االجتماعي، كما أن وجـود بعـض   لديهم، وعدم اال
المشكالت داخل البيئة الجامعية يخلق شعوراً بالالمباالة وعدم الثقة 
بالذات أو المقدرة على التغير اإليجابي لدى الطلبة، كما أنها تولـد  

  .مناخاً مناسباً لبروز االتجاهات السلبية وأنماط التفكير السلبي لديهم
اً أساسياً في تطوير نظام التعليم فـي مؤسسـات   ويلعب التقييم دور

التعليم المختلفة، ويساهم في تحديد مواطن القوة والضعف في هـذا  
، هاوتحسـين  النظام، مما يساعد على تطوير العمليـات واألنشـطة  

والعناصر المكونة للنظام كافة، استناداً إلـى أدبيـات ومعطيـات    
منـذ زمـن بعيـد،    ونجد أن لدى العالم بشكل عام، و. موضوعية

ة ونظمها، يبتقييم وقياس مؤشرات جودة البيئة التعليم اكبير ااهتمام
فعقدت العديد من المؤتمرات لهذه الغاية، ومنها المـؤتمر القـومي   

في جامعة كاليفورنيا الذي ركز على ) 1989(األمريكي المنعقد عام 
عـالي  تحديد مؤشرات الجودة القومية لتقييم أداء مؤسسات التعليم ال

  ).2004محمد، (ومحاسبتها 
أما في المؤتمر الثامن لوزراء التعليم العالي والبحث العلمـي فـي   

تحـت شـعار   ) 2001(الوطن العربي الذي عقد في القاهرة عـام  
الجودة النوعية للتعليم العالي والبحث العلمي في الـوطن العربـي   

كان مـن   ؛لمواجهة التحديات المستقبلية اتخذ المؤتمر عدة توصيات
وضع معايير الجودة البيئية الجامعية واالمتياز األكـاديمي،   :أهمها

وإنشاء نظام عربي لتقويم األداء وضمان الجودة في التعليم العالي، 
  ).2007المحياوي (وتحديد متطلبات تطبيقه 

وفي اللقاء السنوي الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربويـة  
توصيات إلى تطوير وحدات قياس تكـون والنفسية، هدفت مجمل ال
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حساسة للمفاهيم الخاصة بالجامعة الفاعلة، لتعـديل وتحسـين أداء   
الوظائف الجامعية والعمليات اإلدارية فيها للوصول إلـى الفاعليـة   
التنظيمية المثلى في العناصر كافة المكونة للبيئة الجامعية النموذجية 

م العـالي المنعقـد فـي    وفي مؤتمر تطوير التعلي). 2006أحمد، (
تم التركيز على تطوير عناصر البيئة الجامعية ) 2007(األردن عام 

أبو شـرار وآخـرون،   (كافة التي تسهم في بناء االقتصاد المعرفي 
2007 .(  

إن وجود مؤشرات يتم بموجبهـا تقيـيم جـودة البيئـة الجامعيـة      
حيـث  النموذجية ومدى توافقها مع المستجدات العملية والفكريـة، ب 

 ؛تمثل خطة عمل تسير عليها الجامعات في متابعة طريق الجـودة 
تختلف من جامعة إلى أخرى ولكنها تلتقي في النهاية حول األهداف 
التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي والجامعـات،    
: ويجب أن تكون واضحة ومحدودة؛ بمعنى أن تحدد عمل كل مـن 

، وهذه اللجان بدورها )2007 العساف،(اللجان الرئيسة، والفرعية 
تقوم بوضع مؤشرات جودة البيئة الجامعية النموذجية، ونوعيتهـا،  
. وآلية تطبيقها ابتداء من الطالب وانتهاء باإلدارة العليا في الجامعة

ولضمان تطبيق هذه المؤشرات ال بد من وجود تنسيق ومتابعة لها، 
لى آخر، ومن هنـا يبـرز   ولدرجة تحققها، ومراجعتها من وقت إ

عامل المنافسة في نوعية الخريجين وكيفية تقديم الطالب الخريج من 
  . المؤسسة التعليمية إلى جهات العمل

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
نظرا لدور الجامعات المهم في حياة المجتمعات المتقدمة والناميـة،  

بة ونمـو  وما للبيئة الجامعية من أثر كبير في تكوين شخصية الطل
تفكيرهم، ظهرت الحاجة الماسة للوقوف على مدى توافر المؤشرات 
التي يمكن من خاللها االستدالل على وجـود بيئـة جامعيـة ذات    
مستوى متقدم لجامعة الزرقاء بين مثيالتها من الجامعات، فتمثلـت  
مشكلة الدراسة هذه في تطبيق مؤشرات قيـاس البيئـة الجامعيـة    

وذلك بوضع قيم قابلة  ،الجامعية لجامعة الزرقاءالنموذجية في البيئة 
نسبة هذه لقياس مؤشرات البيئة الجامعية، واالنطالق منها لتحسين 

من أجل الوصول إلى بيئة جامعية نموذجية  هاورفع هاوتطويرالقيم 
منسجمة، يتوافر فيها الشعور بالراحة والطمأنينة من جهة، واالنتماء 

ى، ومن هنا جاءت هـذه الدراسـة   وتحمل المسؤولية من جهة أخر
لتوضيح مدى توافر البيئة الجامعية النموذجية من وجهة نظر طلبة 

  :جامعة الزرقاء من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي
ما مدى توافر البيئة الجامعية النموذجية من وجهة نظر الطلبة فـي  

ة بيئة إدارة جامعية نموذجية، بيئة تدريسي(جامعة الزرقاء من حيث 
ـ     ة نموذجية، بيئة مرافق جامعية نموذجيـة، بيئـة عالقـات طالبي

 ؟)نموذجية، بيئة محلية نموذجية

 

  :أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى قياس مؤشرات البيئة الجامعية النموذجية في 
جامعة الزرقاء من وجهة نظر طلبة الجامعة وبشكل محدد، فسـعى  

  :الباحث إلى تحقيق اآلتي
مستوى تقييم أفراد العينة لمدى توفر  التعرف على  .1

 .البيئة الجامعية النموذجية في جامعة الزرقاء

التعرف على الفروق في مستوى تقييم أفراد العينـة   .2
البيئة الجامعية النموذجية فـي جامعـة    لمدى توفر

الزرقاء تبعا لجنس المستجيب، ومستواه الدراسـي،  
 .ومعدله التراكمي، وتخصصه

ن شأنها تحسين مستوى توفر البيئة تقديم توصيات م .3
  .الجامعية النموذجية في جامعة الزرقاء

  :أهمية الدراسة
ية النموذجية التي تنبثق أهمية الدراسة من أهمية توفير البيئة الجامع

الشخصية الحيويـة للطالـب الجـامعي،    وصقل  إيجادتساعد في 
ثها الحريصة علـى تقـدمها وتحـدي    ،المتفاعلة مع بيئتها الجامعية

وإنمائها، المتفاعلة مع بيئتها االجتماعية العامة، الحريصـة علـى   
االنخراط في قضاياها، واإلسهام فـي إيجـاد الحلـول المناسـبة     

كما أن أهمية هذه الدراسة تظهر من خالل أهمية التقويم . لمشكالتها
للبيئة التربوية الجامعية بهدف تطويرها على أسس علمية سـليمة،  

تسمح باالستغالل األمثـل إلمكاناتهـا البشـرية     بدقة وموضوعية،
والمادية، ورفع كفاءة عناصرها لتتفاعل فيما بينها بشكل يؤدي إلى 
أفضل مخرجات لها، باعتبار أن التطوير سمة مـن سـمات هـذا    
العصر، كما يؤمل أن يفيد المسؤولون وصناع القرار في الجامعـة  

جامعيـة منسـجمة    من نتائج هذه الدراسة في تحديث وتطوير بيئة
نموذجية، توائم بين احتياجات أفرادها وحاجات المجتمـع وتحقـق   
توقعاته، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز انتماء الطلبـة للجامعـة   

  .وحرصهم على تطويرها وإنمائها
  :فرضيات الدراسة

  :يسعى الباحث في هذه الدراسة الختبار عدد من الفرضيات اآلتية
عنـد   إحصـائية توجد فروق ذات داللة  ال" :الفرضية األولـى  �

في توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة ) α≥0.05(مستوى داللة 
 ".نظر الطلبة في جامعة الزرقاء تعزى للجنس

عنـد   إحصـائية ال توجد فروق ذات داللـة  : "الفرضية الثانية �
في توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة ) α≥0.05(مستوى داللة 

."امعـة الزرقـاء تعـزى للمسـتوى الدراسـي     نظر الطلبة في ج
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عنـد   إحصـائية ال توجد فروق ذات داللـة  : "الفرضية الثالثة �
في توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة ) α≥0.05(مستوى داللة 

 ".نظر الطلبة في جامعة الزرقاء تعزى للمعدل التراكمي

عنـد   إحصـائية ال توجد فروق ذات داللة : "الفرضية الرابعة �
في توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة ) α≥0.05(داللة مستوى 

 ".نظر الطلبة في جامعة الزرقاء تعزى للتخصص

  :طرق جمع البيانات
تم االعتماد في هذه الدراسة على مصدرين أساسيين لجمع البيانات 

  :على النحو اآلتي
تم جمعها بالرجوع إلى الدراسـات النظريـة،    :بيانات ثانوية �

الت، والبحوث العلمية المنشورة في المجالت، وعلى والكتب، والمقا
  .شبكة اإلنترنت

تتعلق بتقييم طلبة الجامعة بفئاتهم الديموغرافيـة   :بيانات أولية �
المختلفة لمستوى توفر البيئة الجامعية النموذجية، وتم جمعها مـن  
خالل تصميم استبانة لتحقيق هذا الغرض، وقد تضـمنت خمسـة   

، محور األساتذة )11-1الفقرات(الجامعة  محور إدارة: محاور هي
الفقـرات  (، محور مرافق الجامعـة  )22-12الفقرات (والتدريس 

، ومحور البيئة )58-54الفقرات (، محور عالقات الطلبة )23-53
  ).63-59الفقرات (المحلية 

  :الدراسات السابقة
لتحقيق أهداف الدراسة فقد اعتمدنا على مجموعة مـن الدراسـات   

  :ذات العالقة بالموضوع، وأهم هذه الدراساتالسابقة 
وهدفت إلى تقييم فاعلية ) 1996بطاح والسعود، (دراسة  .1

التدريس للمدرسين في جامعة مؤتة باألردن من وجهـة  
طالبـاً  ) 1119(نظر طلبتهم، تكونت عينة الدراسة من 

وطالبة تم اختيارهم بالطريقة الطبقيـة العشـوائية مـن    
واستخدام الباحثان االستبانة أداة  كليات الجامعة جميعها،

وأظهرت نتائجها أن الفاعلية التدريسـية   ،لجمع البيانات
ألعضاء هيئة التدريس قد قدرت بمستوى جيد وبنسـبة  

من غالبية الصفات المتعلقة بفاعلية التـدريس،  %) 61(
بمستوى مقبول للصفات األخرى، ولم تحظ أي %) 30(و

 .صفة بمستوى ممتاز

هدفت إلى التعـرف  ) 1999ايرة ويونس، الصر(دراسة  .2
على درجة تفضيل طلبة جامعة اليرموك لطرق الـتعلم  

طالبـاً،  ) 171(تكونت عينة الدراسـة مـن    ،الجامعي
واستخدم الباحثان االستبانة، وأظهرت النتائج أن طلبـة  

كلعب األدوار وفرق  ةالجامعة يفضلون األساليب التطبيقي
 .ساليب التقليديةالعمل في التدريس أكثر من األ

هدفت إلى التعرف على طـرق  ) 2000يوسف، (دراسة  .3
التدريس المستخدمة في التدريس الجامعي وتقييم فاعليتها 

تكونت . عدن/ في عملية التعليم والتعلم في كلية التربية
طالباً وطالبة، واستخدم الباحث ) 250(عينة الدراسة من 

ـ   ق السـمات  االستبانة ودلت النتائج على أنه لـم تتحق
المتعلقة باألنشطة واألساليب التي تشجع الطالب علـى  
التفاعل والدراسة، واعتبر الباحث ذلك مؤشراً على عدم 

 .جودة التعليم وعدم تحقيق األهداف

هدفت للتعرف إلـى  ) 2003الحمدان والشرف، (دراسة  .4
وجهة نظر طالب كلية التربية في جامعة الكويت حول 

بكلياتهم، والتعرف إلـى عالقـة   بيئة القاعات الدراسية 
النوع، والمستوى التراكمـي، والتخصـص   : متغيرات

الدراسي للطالب مع وجهات نظرهم، ثم تقديم مقترحات 
لدعم العوامل اإليجابية، وتقليص العوامل السلبية المؤثرة 

وبعـد عـرض النتـائج    . في بيئة القاعات الدراسـية 
ـ    ادي، ومناقشتها وفق محوري الدراسـة البشـري والم

: دور الطالب، والمحور الثـاني : المحور األول: وهما
خرجت الدراسـة   ،دور بناء القاعات الدراسية وصيانتها

تشجيع تكوين مجموعات : بتوصيات للمحور األول منها
عمل من الطالب، وتخصيص قاعات دراسية منفصـلة  
للطالبات وقاعات أخرى للطالب الذكور، مع تقوية رابط 

ومن توصيات المحور . ساتذة والطالباالتصال بين األ
زيادة تبريد القاعات صيفاً، وتركيب مراوح شفط : الثاني

للتهوية، وعمل عازل صوتي للنوافذ واألبواب، وتعمـيم  
جهاز تعطيل للهواتف النقالة داخل القاعات الدراسـية،  
وتعديل مقاعد الطالب، لتكون أكثـر راحـة ولتناسـب    

 .أحجام بعضهم

هدفت للتعرف على خصـائص  ) 2004محمد، (دراسة  .5
البيئة التعليمية لكلية التربية بجامعـة عـدن وعالقتهـا    
بالتحصيل الدراسي للطلبة مـن وجهـة نظـر الطلبـة     
وأعضاء هيئة التدريس، تكونت عينـة الدراسـة مـن    

عضـو هيئـة تـدريس،    ) 100(طالباً وطالبة و) 420(
فقرة تقيس ) 98(واستخدمت الباحثة استبانة تكونت من 

صفات عضو هيئة التدريس، وصفات : الخصائص اآلتية
الطالــب، والتنظــيم اإلداري، والعالقــات اإلنســانية، 
والنشاطات، وأظهرت النتائج أن هذه الخصائص جميعها 

 .متوفرة ولكن بدرجة ضعيفة
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البيئـة  ": بعنـوان ) 2005الطراونة وآخـرون،  (دراسة  .6
ـ  . "واقع وطموح: الجامعية ة هدفت الدراسة إلـى معاين

البيئة الجامعية في وضعها الحالي واستشراف بـديل أو  
أنموذج عملي من أجل خلق بيئة جامعية نموذجية، لـذا  
قام الباحثون بتشكيل لجنة، جمعت في شخوص أعضائها 

الطلبة، والطلبـة الخـريجين،   ( :وجهات النظر كلها لـ
وتـم   ،)والمدرسين، واإلداريين، ووزارة التعليم العـالي 

إجراء عصوفات فكرية مستفيضة وصريحة هدفت إلى 
توصيف واقع البيئـة الجامعيـة وتحديـد عناصـرها     
ومشكالتها واستشراف األنموذج المطلوب لهذه البيئـة،  
من خالل اللقاءات واستطالعات الـرأي مـن الطلبـة    

وقد خلصت الدراسة إلى وضـع أنمـوذج   . والخريجين
يتكون من عناصر البيئـة  البيئة الجامعية المأمولة الذي 

اإلدارات الجامعية العليـا والمسـاندة،   : الجامعية اآلتية
والهيئة التدريسية، والطالب، والتسهيالت، واإلمكانـات  

 .الجامعية، والمجتمع

هدفت للتعرف إلـى فاعليـة   ) 2006الكندري، (دراسة  .7
األكاديمية، واالجتماعية، والثقافية، والترفيهيـة  : األدوار

الطالبية في جامعة الكويـت وتأثيرهـا فـي    للجمعيات 
وقد استخدمت استبانتان لتحقيق األهداف، وكان . الطالب

: وجود رضـا طالبـي عـن األدوار   : من أهم نتائجها
األكاديمية واالجتماعية والثقافية والترفيهيـة للجمعيـات   

 إحصــائيةالطالبيــة، وال توجــد فــروق ذات داللــة 
د االستبانة ذات العالقة الستجابات أفراد العينة على بنو

بأدوار الجمعيات الطالبية وفقاً للنوع والجنسية، في حين 
وفقاً للكليات والسنوات  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

الدراسية والمعدل العام، وبينت الدراسة أن المشـاركات  
الطالبية تسهم بشكل واضح في تنمية شخصية الطـالب  

 إحصائيةروق ذات داللة المشاركين فيها، وأنه ال توجد ف
بين استجابات أفراد العينة علـى بنـود االسـتبانة ذات    
العالقة بتأثير المشاركة في الجمعيات الطالبيـة علـى   
 ،الطالب وفقاً للنوع والسنوات الدراسية والمعدل العـام 

في حين وجدت فـروق ذات داللـة تعـزى للجنسـية     
 .والكليات

التي أجريت ) Abraham, et al,2002(دراسة أبراهام  .8
لمدة ثالث سنوات على الطلبة الخريجين في جامعة تقع 
 ،على الحدود األمريكية المكسيكية في جنوب تكسـاس 

، والتـي  )Hispanic(من الطالب هم من % 80حيث 
بينت أن معظم الخريجين يعتقدون أن نوعية حياتهم قـد  

 . تحسنت بسبب الخبرات التي مروا بها في الجامعة

التي هدفت إلى تفحص ) Pike et al,2003( دراسة بايك .9
العالقة بين رؤية المؤسسة التعليمية وبين تعلم الطـالب  
ونموهم الفكري وخاصة أن تلك العالقة لم تتأكـد مـن   
خالل التجريب، فقد بينت أنه ال توجد عالقة بين إدراك 
الطالب للبيئة الجامعية ومستويات المشاركة األكاديميـة  

خرجات التعليمية بعد ضـبط متغيـر   واالجتماعية والم
 .خلفية الطالب وخصائصه

التي هدفت ) Zhao & Kuh, 2004(كوه دراسة تشاو و .10
إلى تفحص العالقات بين المشاركة في مجتمعات التعلم 
واالندماج في عدد من النشاطات التعليمية الهادفة لطالب 

جامعـة،  ) 365(المستوى األول والمستوى األخير في 
المشاركة في مجتمعات الـتعلم مرتبطـة    حيث بينت أن

إيجابياً باالندماج في األنشـطة المختلفـة، ومخرجـات    
 . الطالب، ودرجة الرضا الكلية عن المؤسسة التعليمية

  طريقة الدراسة وإجراءاتها
  :منهجية الدراسة

تم استخدام كل من المنهج الوصفي والتحليلي إلجراء هذه الدراسة، 
الوصفي لبيان تقييم طلبة الجامعة لمستوى  حيث تم استخدام المنهج

توفر البيئة الجامعية النموذجية، كما تم استخدام المـنهج التحليلـي   
لتوضيح الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول مسـتوى  

  .توافر البيئة الجامعية النموذجية تبعاً للمتغيرات الديموغرافية
  :مجتمع الدراسة وعينتها

الدراسة من جميع طلبة جامعـة الزرقـاء بمختلـف    يتكون مجتمع 
) 6400(فئاتهم ومستوياتهم الدراسية وتخصصاتهم، والبالغ عددهم 

وتم اختيار عينة طبقية عشوائية نسبية مكونـة مـن    .طالبٍ وطالبة
من كل فئة من فئات مجتمع الدراسة، مقسمة وفق الفئـات  %) 10(

الجـنس،  : سـة وهـي   الديموغرافية التي تم اعتمادها لهـذه الدرا 
الجدول ويبين . والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي، والتخصص

ــة، ) 1( ــة الدراس ــراد عين ــائص أف ــا خص ــاً لمتغيراته :وفق
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  متغيرات الدراسةحسب  الدراسة عينةتوزع أفراد : )1(جدول ال
  المئوية النسبة  العدد  المتغير فئات  المتغير

 69.8 419  ذكر  الجنس

 30.2 181  أنثى

  16 96  سنة أولى  المستوى
 20.3 122  سنة ثانية

 29.7 178  سنة ثالثة

  30 180  سنة رابعة
  4 24  سنة خامسة

  7 42  60أدنى من   المعدل التراكمي
67-60  203 33.8 

75-68  196 32.7 

83-76  113 18.8 

 7.7 46  فأكثر 84

 47.5 285  علمية تطبيقية  التخصص

 20.5 123  علمية نظرية

  17 102  ةإنسانية تطبيقي
  15 90  إنسانية نظرية

  :أداة الدراسة
قام الباحث بالرجوع إلى البحوث والدراسات وعدد من االستبانات  

والمراجع التي تهتم بدراسة البيئة الجامعية، ثم قام بتصميم اسـتبانة  
خاصة الستخدامها في جمع المعلومات والبيانات في عينة الدراسة، 

األول إدارة الجامعـة،   :قد تكونت أداة الدراسة من خمسة أقسـام و
والثاني األساتذة والتدريس، والثالث مرافـق الجامعـة، والرابـع    

  . عالقات الطالب، والخامس البيئة المحلية
  :صدق األداة

فقـرة علـى   ) 67(المكونة من ) االستبانة(تم عرض أداة الدراسة  
خصصين في إدارة األعمال في عدد من أعضاء هيئة التدريس المت

الجامعات األردنية، وقد أجمع المحكمون على حذف أربع فقـرات؛  

أخرى، وتم األخذ بتوجيهـات  وذلك بسبب تكرار معناها في فقرات 
ن ومالحظاتهم، وتكونت االستبانة بصورتها النهائيـة مـن   المحكمي

  .توزعت على المجاالت الخمسة المذكورة ،فقرة) 63(
  : لدراسةثبات أداة ا

جرى استخراج معامل االتساق الداخلي ألداة الدراسـة، باالعتمـاد   
مـن   محورلكل  (Cronbach Alpha)على معادلة كرونباخ ألفا 

، وكانت معامالت الثبات مقبولة في البحوث محاور البيئة الجامعية
  . معامالت الثبات) 2(ويبين الجدول  .والدراسات اإلنسانية

  

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م 2011مدى توفر البيئة الجامعية النموذجية من وجهة نظر طلبة جامعة الزرقاء

273 

  محاور البيئة الجامعيةمن  محورقيم معامل الثبات لكل : )2(جدول ال
  لفاأمعامل كرونباخ   الفرعية المحاور  الرئيسة المحاور  المحوررقم 

  0.82  -----   بيئة إدارة جامعية نموذجية  .1
  0.89  -----   بيئة تدريسية نموذجية  .2
بيئة مرافق جامعية   .3

  نموذجية
  0.79  تبة واإلنترنتالمك

  0.87  القاعات الدراسية والمختبرات التعليمية    
  0.85  المطاعم والمحالت التجارية
  0.84  حدائق ومالعب الجامعة

  0.87  العيادة
  0.76  النقل

بيئة عالقات طالبية   .4
  نموذجية

 -----  0.79  

  0.88  -----   بيئة محلية نموذجية  .5

  : حصائيةالمعالجة اإل
إلجراء  (SPSS)للعلوم االجتماعية  حصائيةتم استخدام الرزم اإل

التحليل الوصفي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها، 
  -:وذلك على النحو التالي 

 (Frequencies, Percents)التكرارات والنسب المئوية . 1
 .للتعرف على خصائص مجتمع الدراسة

نحرافــات المعيارية المتوسطات الحسابيـــة واال  .2
(Means, Std. Deviation)  لتحليل فقرات االستبانة وترتيبها

 سؤالحسب أهميتها باالعتماد على متوسطاتها الحسابية لإلجابة عن 
 .الرئيس الدراسة

 (One Sample t-test)للعينة الواحـــدة ) ت(اختبار   .3
 .الختبار فرضية الدراسة األولى

-Independent Sample t)تقلة للعينات المس) ت(اختبار  .4

test) الختبار فرضية الدراسة الثانية. 

الختبار  (One Way ANOVA) تحليل التباين األحادي .5
 .فرضيات الدراسة الثالثة والرابعة والخامسة

  الدراسة نتائج
  :اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس: أوالً

وجهة نظر ما مدى توفر البيئة الجامعية النموذجية من : الذي نصه
بيئة إدارة جامعية نموذجية، (الطلبة في جامعة الزرقاء من حيث 

بيئة تدريسية نموذجية، بيئة مرافق جامعية نموذجية، بيئة عالقات 
 ؟)طالبية نموذجية، بيئة محلية نموذجية

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية 
جامعية النموذجية من توفر البيئة الواالنحرافات المعيارية لمدى 

  .يبين ذلك) 3(، والجدول وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء
 

  :)3(جدول ال

  مرتبة تنازلياً توفر البيئة الجامعية النموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمدى  

  حسابيال المتوسط  الرئيسة المحاور  المحوررقم 
  االنحراف

  المعياري
  مدى التوفر  الرتبة

 مرتفع  1  5050. 4.49  بيئة إدارة جامعية نموذجية  1

 مرتفع  2  4210. 4.37  بيئة عالقات طالبية نموذجية  4

 مرتفع  3  5920. 4.35  بيئة محلية نموذجية  5

 مرتفع  4  5560. 4.26  بيئة تدريسية نموذجية  2

 مرتفع  5  5310. 4.24  بيئة مرافق جامعية نموذجية  3

 مرتفع  -  4220. 4.29  الكلي  
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توفر البيئة الجامعية النموذجية أن مدى ) 3(يظهر من الجدول 
 بلـغ من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء مرتفع حيـث  

، )0.422(وبـانحراف معيـاري    )4.29( المتوسط الحسابي
محـور  ، يتضح أن محاور البيئة الجامعية النموذجيةوبتحليل 

احتـل الرتبـة األولـى     نموذجية ة إدارة جامعية نموذجيةبيئ
بيئـة عالقـات    محـور ، يليه )4.49( قدرهبمتوسط حسابي 

بيئة محليـة   محور، يليه )4.37(بمتوسط حسابي بلغ طالبية 
بيئـة   محـور ، يليـه  )4.35(بمتوسط حسابي بلغ  نموذجية

، وفي الرتبـة  )4.26(بمتوسط حسابي بلغ  تدريسية نموذجية
بمتوسـط   جاء محور بيئة مرافق جامعية نموذجيـة رة األخي

وكان مدى توفر جميع هذه المحاور في ، )4.24( قدرهحسابي 
  . جامعة الزرقاء مرتفعاً

  اختبار فرضيات الدراسة :ثانياً
ال توجـد فـروق ذات داللـة    " :التي نصها :األولىالفرضية 
توفر بيئة جامعية في ) α≥0.05(عند مستوى داللة  إحصائية

تعـزى   نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقـاء 
  ".للجنس

للعينات المسـتقلة  ) ت(اختبار الختبار هذه الفرضية استخدم 
(Independent Sample t-test)  توفر لمعرفة الفروق في

 بيئة جامعية نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء
ــائج ) 4(والجــدول للجــنس، تعــزى  ــين نت ــارااليب ختب

 للجنستعزى  توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاءلفروق في لمعرفة اللعينات المستقلة ) ت(اختبار نتائج : )4( جدولال

 تداللة  مستوى  المحسوبة تقيمة   الرئيسة المحاور  المحوررقم 

 0.928 0.090  بيئة إدارة جامعية نموذجية  1

 0.602 0.522  موذجيةبيئة تدريسية ن  2

 0.895 0.132  بيئة مرافق جامعية نموذجية  3

 0.740 0.332  بيئة عالقات طالبية نموذجية  4

 0.724 0.353  بيئة محلية نموذجية  5

 0.774 0.288  الكلي  

 إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) 4(يالحظ من الجدول 
موذجية توفر بيئة جامعية نفي ) α≥0.05(عند مستوى داللة 

للجنس وفـي  تعزى  من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء
المحسوبة لهذه المحـاور  ) ت(جميع المحاور، حيث كانت قيم 

وللمحاور مجتمعة غير دالة إحصائياً عند مسـتوى الداللـة   
)0.05=α( . ال : "تقبل فرضية الدراسة التي نصـها وبالتالي

) α≥0.05(لة عند مستوى دال إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 
توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة نظر الطلبـة فـي   في 

  ."للجنستعزى  جامعة الزرقاء

ال توجـد فـروق ذات داللـة    " :التي نصها :الثانيةالفرضية 
توفر بيئة جامعية في ) α≥0.05(عند مستوى داللة  إحصائية

تعـزى   نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقـاء 
  ".اسيللمستوى الدر

 one)تحليل التباين األحـادي  الختبار هذه الفرضية استخدم 

way ANOVA)  تـوفر بيئـة جامعيـة    لمعرفة الفروق في
تعـزى   نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقـاء 

  .راالختبايبين نتائج ) 5(والجدول للمستوى الدراسي، 
  

  )5( جدولال

  للمستوى الدراسيتعزى  توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاءللفروق في تحليل التباين األحادي نتائج 
 فداللة  مستوى  المحسوبة فقيمة   الرئيسة المحاور  المحوررقم 

 0.128 1.797  بيئة إدارة جامعية نموذجية  1

 0.622 0.657  بيئة تدريسية نموذجية  2

 0.878 0.300  بيئة مرافق جامعية نموذجية  3

 0.766 0.459  بيئة عالقات طالبية نموذجية  4

 0.450 0.923  بيئة محلية نموذجية  5

 0.710 0.535  الكلي  
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 إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) 5(يالحظ من الجدول 
توفر بيئة جامعية نموذجية في ) α≥0.05(عند مستوى داللة 

للمسـتوى  تعـزى   من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء
المحسوبة ) ف(راسي وفي جميع المحاور، حيث كانت قيم الد

لهذه المحاور وللمحاور مجتمعة غير دالـة إحصـائياً عنـد    
تقبل فرضـية الدراسـة   وبالتالي . )α=0.05(مستوى الداللة 

عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : "التي نصها
توفر بيئة جامعية نموذجية مـن وجهـة   في ) α≥0.05(داللة 

 ."للمسـتوى الدراسـي  تعزى  نظر الطلبة في جامعة الزرقاء

ال توجـد فـروق ذات داللـة    " :التي نصها :الثالثةالفرضية 
توفر بيئة جامعية في ) α≥0.05(عند مستوى داللة  إحصائية

تعـزى   نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقـاء 
  ".للمعدل التراكمي

 one)التباين األحـادي  تحليل الختبار هذه الفرضية استخدم 

way ANOVA)  تـوفر بيئـة جامعيـة    لمعرفة الفروق في
تعـزى   نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقـاء 

  .االختباريبين نتائج ) 6(والجدول ، للمعدل التراكمي

 للمعدل التراكميتعزى  لبة في جامعة الزرقاءتوفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة نظر الطللفروق في تحليل التباين األحادي نتائج  :)6( جدولال

  الرئيسة المحاور  المحوررقم 
  فقيمة 

  المحسوبة

  مستوى

 فداللة 
  2460. 1.363  بيئة إدارة جامعية نموذجية  1
  0710. 2.168  بيئة تدريسية نموذجية  2
  3400. 1.132  بيئة مرافق جامعية نموذجية  3
  1820. 1.566  بيئة عالقات طالبية نموذجية  4
 0810. 2.087  بيئة محلية نموذجية  5

  1500. 1.694  الكلي  

عنـد   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) 6(يالحظ من الجدول 
توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة في ) α≥0.05(مستوى داللة 

للمعدل التراكمي وفي جميـع  تعزى  نظر الطلبة في جامعة الزرقاء
المحسوبة لهذه المحاور وللمحـاور  ) ف(المحاور، حيث كانت قيم 

وبالتالي . )α=0.05(مجتمعة غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 
ال توجـد فـروق ذات داللـة    : "تقبل فرضية الدراسة التي نصها

تـوفر بيئـة جامعيـة    في ) α≥0.05(عند مستوى داللة  إحصائية
للمعـدل  تعزى  نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء

  ."التراكمي

 إحصائيةال توجد فروق ذات داللة " :التي نصها :الرابعةالفرضية 
توفر بيئة جامعية نموذجية مـن  في ) α≥0.05(عند مستوى داللة 

  ".للتخصصتعزى  وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء
 one way)تحليل التباين األحـادي  الختبار هذه الفرضية استخدم 

ANOVA)  توفر بيئة جامعية نموذجيـة مـن   لمعرفة الفروق في
والجـدول  ، للتخصصتعزى  وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء

  .االختباريبين نتائج ) 7(

  )7( جدولال

  للتخصصتعزى  توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاءللفروق في تحليل التباين األحادي نتائج 

 فداللة  مستوى  المحسوبة فقيمة   الرئيسة المحاور  المحوررقم 
  4210.  9410.  بيئة إدارة جامعية نموذجية  1
  5400.  7200.  بيئة تدريسية نموذجية  2
  5390.  7230.  بيئة مرافق جامعية نموذجية  3
  5800.  6560.  بيئة عالقات طالبية نموذجية  4
  5300.  7380.  بيئة محلية نموذجية  5

  5210.  7530.  الكلي  

 إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) 7(الجدول يالحظ من 
توفر بيئة جامعية نموذجيـة  في ) α≥0.05(عند مستوى داللة 

للتخصـص  تعـزى   من وجهة نظر الطلبة في جامعة الزرقاء
المحسـوبة لهـذه   ) ف(وفي جميع المحاور، حيث كانت قـيم  

المحاور وللمحاور مجتمعة غير دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   
: تقبل فرضية الدراسة التي نصهاوبالتالي . )α=0.05(الداللة 

عنـد مسـتوى داللـة     إحصـائية ال توجد فروق ذات داللة "
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)0.05≤α ( توفر بيئة جامعية نموذجية من وجهـة نظـر   في
  ."للتخصصتعزى  الطلبة في جامعة الزرقاء

  :التوصيات
استمرار إدارة جامعة الزرقاء في تطبيق رؤيتها  ضرورة .1

ثبتـت  أو تطور البيئة الجامعيـة والتـي   اإلستراتيجية نح
 .الدراسة الحالية نجاحها

تعديل تعليمات انتخاب مجلس الطلبة فيما يتعلـق بِتمثيـل    .2
  .الطلبة؛ لتعزيز مشاركة الطلبة في االنتخابات

الدعم المادي واإلشرافي لألنديـة الطالبيـة مـع تنويـع      .3
أنشطتها لتجذب عدد أكبر من الطالب بنـاء علـى الخطـة    

  .نوية لألندية الطالبيةالس
تطوير آلية دخول الطلبة إلى الحرم الجمعـي باسـتخدام    .4

  .تكنولوجيا حديثة تضمن دخولهم بانسياب
المسـاحة،  : تطوير المالعب الجامعية وتحسينها من حيث .5

 .والشكل العام، وخاصة المالعب الخارجية

زيادة عدد المختبرات المتاحة للطالب مع تطوير خدمات  .6
مختبرات الحاسـوب العامـة، وتطـوير خدمـة      اإلرشاد في

 .اإلنترنت

إيجاد جوائز سـنوية علـى مسـتوى الجامعـة لتعزيـز       .7
 .مشاركات الطلبة في األنشطة

تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على مواكبة التطورات في   .8
نجازات الدول إمجاالت تخصصاتهم، واالطالع على ثقافات و

 .والمجتمعات المتقدمة

في مكتبة ونشرها المتميزة  همودراساتطلبة التبني أبحاث  .9
 .الجامعة

العمل على زيادة النشاطات الالمنهجيـة فـي الجامعـة     .10
 .والتفاعل معها فيها وتشجيع الطلبة على االشتراك

خالقية والوطنية في نفوس الطلبة تنمية القيم والمبادئ األ .11
 .وتدعيمها

رة العمل على تأمين االتصال المباشر والمستمر بـين إدا  .12
 .الجامعة وأولياء أمور الطلبة

  : المراجع 
علـم الـنفس   "أبو حطب، فؤاد؛ وصادق، آمـال،   ]1[

، مكتبـة األنجلـو المصـرية، القـاهرة،     "التربوي
)1983.( 

ياغي، علي؛ واليوسف، سـحر،  أبو شرار، طال؛ و ]2[
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)2003.(  
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 ).2001(الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 

الهيكلـة اإلداريـة واألكاديميـة    "درة، عبد الباري،  ]8[
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ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني للتعليم المنعقد في 
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ص اإلدارة التربوية في جامعة عمـان  التربية تخص

، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد الثامن "العربية
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Abstract: The main objective of this research is to shed light on the attitude of Ottoman empire 
towards the Moriscos calls for help in the period 1451–1616 A.D, the time when the most serious 
developments in the Andulsian issue took place just before the fall of Granada in 1492 as well as 
atrocities and violation of human rights and, eventually, expulsion / banishment. The research deals 
with the Andalusian cries for help, the attitude of the Ottoman empire and all the relevant factors . 
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  )م1616-1451(ما بين سنتي  )الموريسكيين(موقف الدولة العثمانية من استغاثات األندلسيين 

  

  الدكتور صالح الشورةو   الدكتور بسام البطوش
  

  األردن /كلية اآلداب، جامعة الزرقاء 
  

م، 1616 –1451، ما بين سنتي )الموريسكيين(تسليط الضوء على موقف الدولة العثمانية من استغاثات  يهدف هذا البحث إلى :ملخصال
م، وما تالها من فضائع 1492وهي الفترة ذاتها التي شهدت أهم وأخطر التطورات على صعيد القضية األندلسية، قبيل سقوط غرناطة 

وذلك من خالل عرض محاوالت االستغاثة األندلسية وموقف الدولة . رد النهائيوجرائم، وانتهاكات ألبسط حقوق اإلنسان، انتهاء بالط
  ).الموريسكية(وتحليل العوامل التي أثرت في الموقف العثماني من القضية األندلسية . العثمانية منها

  
  .المورسكيون، العثمانيون، تاريخ األندلس :كلمات مفتاحيةال
  

  4/11/2012تاريخ قبول البحث                       31/1/2011تاريخ استالم البحث
 

  

  :ةــمقدمال

إضعاف الوجود ال مجال لذكرها هنا، في  ،عوامل عدة تضافرت
منذ نهاية القرن الثالث عشر ف. في األندلس ،العربي اإلسالمي

تلك حتى بدأت  ،الميالدي ضعفت الممالك األندلسية بشكٍل واضح
 Popeالبابا سيكتوس الرابع"وأعلن  ،إلسبانالممالك تدفع الجزية ل

Sixtus IV" 1471-1481 م شن حملة 1479 في تشرين الثاني
اندلعت الحرب بين غرناطة و. )1( صليبة ضد مملكة غرناطة

الغالب "الحسن علي بن سعد  بعد أن رفض أبوم 1481عام وقشتالة 
الملك استولى و. وتسليم بعض المراكز العسكرية ،دفع الجزية "باهللا

على مدينة الحمة م 1482عام  "ii Ferdinandالثانيفرناندو"
في العام  على مدينة الزهراءو ،الواقعة غربي غرناطة "الجامة"

 ،م استولى على مدينة رندة1485 عام وبعد عامين أي ،الذي تاله
وبدأ نشاطاً  ،م1488عام  شدد فرناندو الحملة ضد غرناطةو

 مدن بسطة والمرية ووادي أشخالله  مناحتل  ،عسكرياً جديداً
)2(.  

باستسالم مملكة  ،وتوجت الهزائم التي لحقت بالمسلمين في األندلس
ايزابيال و وفرناند"غرناطة لجيوش الملكين الكاثوليكيين 

Ferdinand and Isabella"  وبدأت مباحثات التسليم في
موعد التنازل عن المدينة إلى الثاني من  قدمثم  ،م25/11/1491

وتم توقيع المعاهدتين السرية والعلنية في  ،م1492كانون الثاني سنة 
وانتهى الوجود السياسي  ،وبذلك ضاعت غرناطة ،م25/11/1492

ولم يتوقف االندفاع اإلسباني الذي يقوده الملكان . )3(هااإلسالمي في
 بل تواصل للقضاء  ،هذا الحدالكاثوليكيان بدعم من البابوات عند 

اإلسالمي في األندلس بأشكاله الحضارية  على الوجود العربي
 ألندلس قبل هذال نمسلميالانتهاء حكم  الممكنكان من و .والدينية

 التي كانت تأتيهم من الدولاألعوام لوال المساعدات  التاريخ بمئات
بنجدتهم " المرابطين"اإلسالمية في شمالي أفريقيا، فقد قامت دولة 

ملك قشتالة، ثم جاءت  "Alfonso VI لسادسا وسألفون"ضد 
واخر آالوضع تغير في  بعد ذلك، ولكن" الموحدين"مساعدات دولة 

عمر دولة بني األحمر في غرناطة، فلم تكن هناك دول إسالمية 
ضعيفة، وفي أحيان كثيرة  دوالًكانت في شمالي أفريقيا، بل  قوية

دولة بني حفص في تونس والفرنسيين، مثل  األسبانتعاونة مع م
  .المغرب في دولة بني مرينو

مملكة غرناطة قبيل تعانيها وفي ظل األوضاع الصعبة التي كانت 
كان أهلها يتلفتون من حولهم طلباً للنصرة والمساعدة من  ،سقوطها

بسبب ما  ،فال يجدون أخاً قريباً قوياً ينصرهم ،إخوانهم المسلمين
بعد أن كان  ،من تدهور وضعف وانحالل ،حّل بالمغرب العربي

والداعم القوي للوجود العربي اإلسالمي في  ،السند األكبر
توجهت أنظار مسلمي األندلس نحو المشرق اإلسالمي ف. )4(األندلس

والدولة العثمانية  ،دولة المماليك في مصر والشام والحجاز ،تجاه
فبعثوا بالعديد من اإلستغاثات للدولة  ،الشرقية في األناضول وأوروبا

ما يعنينا في إن  .)5( ولسنا هنا في صدد الحديث عنها ،المملوكية
 هذا البحث هو موقف الدولة العثمانية من االستغاثات األندلسية

فقبيل سقوط غرناطة بدأ أهلها بتوجيه نداءات  .)∗(المورسكية
لما تتمتع به الدولة العثمانية من لسلطان العثماني نظراً لاالستغاثة 

  .مكانة مرموقة على الصعيدين اإلسالمي والدولي آنذاك
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  :سقوط غرناطةقبيل االستغاثة بالدولة العثمانية 

لمقابلة  ،بعث أهالي غرناطة وفداً لزيارة العاصمة العثمانية استانبول
في منتصف عام  "1481-1451"السلطان العثماني محمد الفاتح 

وما تواجهه من أخطار  ،ا له طبيعة أحوال مملكتهمبينولي ،م1477
لكن المصادر . ومظالم واضطهاد من قبل السلطات اإلسبانية

التاريخية ال تورد أية معلومات حول رد عملي قام به السلطان 
عدم الرد على ويمكن أن نعزو . )6(محمد الفاتح استجابةً لهذا النداء

م 1453فمنذ فتح القسطنطينية : لى أسباب عدةإهذه األستغاثة 
في شمال شرقي شبه جزيرة  ابتعزيز سلطتهانشغلت الدولة العثمانية 

 ،في استكمال ضم بالد الصرب والبوسنة تونجح ،البلقان
وأصبحت  ،احتالل البندقية توحاول ،ألبانيا بعد جهد كبير تأخضعو

 يجه في أيدي العثمانيين في عهدإمعظم بالد اليونان وجزر بحر 
 ،على البحر األسود وسينوب وطربيزون تاستول كما .محمد الفاتح

 توحاصر ،شبه جزيرة القرم من خلفاء جنكيزخان توانتزع
على قلعة أوترانيو على الساحل  تواستول ،جزيرة رودس

صليبي ضم  إلى مواجهة تحالف ةمضطر تكما كان، )7(اإليطالي
وترانسلفانيا،  جنوة، ونابولي، والمجر،، وس الرابعتوالبابا سك

وفرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس، وعددا من الزعماء 
وهذا  .للدولة العثمانية شديداً الذين كانوا يضمرون عداء األلبان

يوضح انشغال السلطان محمد الفاتح بالتوسع في أوروبا عما يجري 
يفسر عدم استجابة الدولة العثمانية الستغاثة و ،في أرض األندلس

وبعد حوالي عشر سنوات من االستغاثة األولى . )8(غرناطةأهالي 
نجد أن األمل لدى أهالي غرناطة بتلقي النجدة  ،بالعثمانيين

م 1486ففي سنة  ،والمساعدة من إخوانهم العثمانيين  لم ينقطع
 "1512-1481"أرسلت غرناطة وفداً إلى السلطان بايزيد الثاني 

وتعبر عن  ،حامالً رسالة تشرح أوضاع غرناطة وظروف أهلها
في ظل ظروف  ،األمل بالحصول على مساندة السلطان ودعمه

خاصة وأن مدينة مالقا المحاصرة باتت  ،العدوان على المسلمين
بعد  ،أخيراًسقطت  التي. )9( على وشك االستسالم للجيوش القشتالية

 1487سنة  ،رانها مدمرةً أسوارهاأن دكتها مدافع فرناندو بلهيب ني
والمعلومات حول رد فعل . )10(أهلها إلى القتل أو السبي وانتهى

السلطان يايزيد الثاني على هذه االستغاثة تقول بأن السلطان أرسل 
ملكي قشتالة  "فرناندو وإيزابيال"رسالة إلى البابا يطالبه بالتدخل لدى 

 ،وفك الحصار عن مالقا ،لوقف اعتداءاتهم على المسلمين ،وأرغون
وأن السلطان قد لمح إلى اتخاذ عقوبات صارمة بحق نصارى دولته 

لكن الجهود في  ،إذا لم يتم وقف العدوان على المسلمين في األندلس
وحتى بعد سقوط . )11( ولم تأت النجدة ،هذا السبيل ذهبت سدى

م لم ينقطع رجاء أهلها بتلقي مساعدة السلطان يايزيد 1492غرناطة 

. واضطهاد وقمع ومظالم ،خاصة بعد ما حّل بهم من محن. الثاني
أو  ،فهي تتراوح بين التنصيرات المفروضة عليهم فقد كانت الخيار

 .)12( التهجير أو التحويل إلى محاكم التفتيش

  :ثمانية بعد سقوط غرناطةبالدولة الع االستغاثة

وذلك  ،هاد البشع منذ سقوط غرناطةطتعرض المورسكيون لالض
ذي استهدف القضاء على الدين لكجزء من الصراع العقائدي ا

وكان الهدف الحقيقي له هو  ،واللغة العربية في إسبانيا ،اإلسالمي
الموريسكيين عن عقيدتهم اإلسالمية والممارسات المنبثقة  فصل

اإلسبان بنود  لم يحترم. )13(عنها سواء العبادات أم المعامالت
معاهدة تسليم غرناطة، وحاربوا كل ما هو غير كاثوليكي، ووزعت 

أتباع الدين الدالة على مظاهر المحاكم التفتيش بياناً كاشفاً عن 
وقد تسبب هذا . لتعرف عليهم والوشاية بهموذلك لتسهيل ااإلسالمي 
محاكمة اآلالف من المتهمين الذين وقعوا في فخ الوشاية  البيان في

والحقد واالنتقام، وحكم على الباقين بالسجن والجلد واالسترقاق 
لعدوان الهمجي المروع الذي ا الرغم منعلى و. )14(والتهجير

خاصة بعد ثورتي  ،تعرض له أهالي غرناطة والموريسكيون بعامة
ظل لديهم األمل بالحصول على  ،1501والبشرات  1499البيازين 

وفد إلى السلطان بايزيد لذا قاموا بإرسال . )15( مساندة العثمانيين
على شكل  جلها مؤلمة جاءجديدة يحمل استغاثة أندلسية  ،الثاني

 ،تشرح ما حّل باألندلس من مصائب ،قصيدة رثاء طويلة
 ،وتصف أوضاع المسلمين هناك بدقةوتستصرخ السلطان العثماني، 

الرسالة قد بدأت و .وتطلب نجدة السلطان ودولته ألهل األندلس
ثم ، للدولة بدوام البقاء ةعوالدبايزيد، وبمدح السلطان العثماني 

المسلمون وما يتعرض له  وصفت القصيدة الحالة التي يعاني منها
ومن أبيات تلك . لإلعراض وتشريدالشيوخ والنساء من هتك 

  :القصيدة
  ددــم متجــم دائــالم كريـس
  ةــه موالي خير خليفـص بـخأ

  سالم على موالي ذي المجد والعال
  .)16( ةـومن ألبس الكفار ثوب المذل

  

التدخل لدى  طالبت بايزيدأن نداءات االستغاثة  من الواضح
البابا بروما، ومطالبة اإلسبان باحترام حرية األديان بمثل ما يحظى 

السماح  ،ومن جهة ثانية .به الرعايا المسيحيون في البالد اإلسالمية
عن دقة إال أنها تنم المذكورة القصيدة  ةركاك ورغم .لهم بالهجرة

 ووصف حجم الكارثةالسياسة اإلسبانية  جرائممدهشة، في تتبع 
لمسلمين وما تالها من إجراءات لعرب االتي أنزلها النصارى با

بعض المؤرخين إلى أن السلطان ويشير . )17(قمعية مشددة ضدهم
قد رد على هذا االستنجاد بإرسال أسطول عثماني إلى  ،يايزيد الثاني
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لكن . )18(وقد أعطى رئاسته إلى كمال رايس ،الشواطئ اإلسبانية
ضيا باشا يرى أنه كان من الصعب على األسطول  المؤرخ التركي

العثماني الوصول إلى السواحل اإلسبانية آنذاك بسبب قوة األسطول 
وعلى تخوم السواحل األندلسية  ،البرتغالي المرابط قرب جبل طارق

في  نتيجة ملموسة،غاثة لم تحدث اإل ،كل األحوالوفي . )19(الجنوبية
روف أن السلطان بايزيد الثاني كان ومن المع. )20(نجدة المستغيثين

 ،بعضها داخلي واآلخر خارجي ،يعاني من جملة مشاكل متداخلة
الذي  ،ومن أبرزها مشكلة الصراع على العرش مع أخيه األكبر جم

ضغط يلعب وورقة  ،عثرة في طريق فتوحاته يشكل حجرأصبح 
إضافة إلى مشاكل الدولة العثمانية  .بها أعداء الدولة العثمانية

 ،ودولة المماليك ،ة مع كل من دولة الصفويينالحدودية والسياسي
وال شك . وجمهورية البندقية وغيرها من القوى األوروبية المعادية

أن هذه المشاكل المعقدة كانت تشل تفكير السلطان ودولته عن تقديم 
  . )21(لو رغبوا بذلكالمساعدة الحقيقية والفعلية لألندلس فيما 

  

  :الدعم العثماني لألندلسيين من خالل حركة الجهاد البحري

بروز ) م1520- 1512(شهدت فترة حكم السلطان سليم األول 
 ،في البحر األبيض المتوسط ،حركة الجهاد البحري اإلسالمي

ضد العدوان الصليبي على  ،كحركة جهادية للدفاع عن النفس
في أعقاب ما جرى  ،السواحل اإلسالمية في الشمال اإلفريقي

للمسلمين في األندلس على أيدي اإلسبان والبرتغاليين وفرسان 
نظراً لتزايد حجم  ،القديس يوحنا وكذلك الفرنسيين واإلنجليز

وفي  ،اإلعتداءات اإلسبانية والبرتغالية على سواحل شمال أفريقية
كان بطال هذه و .)22( اإلسالمية في البحر األبيض المتوسط ءوانيالم

الحركة الجهادية البحرية هما األخوين عروج وخير الدين بربروسا 
واستطاع أن  ،في البداية قاد عروج الحركةوقد  .التركيان المسلمان

ولما قتل في العام التالي في  ،1517يستولي على الجزائر سنة 
تولى أخوه خير الدين حكم الجزائر وغيرها من  ،معركة مع اإلسبان

فعينه السلطان سليم  ،وعرض االنضمام للدولة العثمانية ،الثغور
 ،وبذلك عال شأنه ،وأمده بالسفن والجند ،األول حاكماً على الجزائر

. )23( وارتفعت مكانته حتى أصبح سيد الجهاد البحري بال منازع
فإن  ،أصبحت إيالة عثمانية التيوبتبعية الجزائر للدولة العثمانية 

وبذلك . الدولة العثمانية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إسبانيا
وهذا . في البحر المتوسط والسواحل الشمال أفريقية هاتزايد نفوذ

قلق إسبانيا خاصة وأنها كانت تعلم باالتصاالت بين  منزاد 
 شاركوا في  يينندلسمن األ اًعدد إنبل  ،والدولة العثمانية ندلسييناأل

 من درايتهم وخبرتهم بالسواحل  أسطول خير الدين الذي أفاد

 

 إضافة إلتقانهم لغة العدو ،والموانئ اإلسبانية ونقاط قوتها وضعفها
)24( . 

ولعل أبرز ما يهمنا من أعمال خير الدين هو غاراته الجريئة على 
 ،وغيرهابلنسية أهالي واتصاله ب ،الشواطئ اإلسبانية الشرقية

 ،1529خالل سنة أندلسي وقدرته على نقل حوالي سبعين ألف 
وهذا يوضح مدى الدور الفعال الذي قام به خير الدين لخدمة 

وفي هذا المناخ الجهادي تلقى السلطان . )25( وقضيتهمسلمين الم
استغاثة من أهالي مدينة الجزائر سنة ) 1520-1512(سليم األول 

أحمد بن  لى لسان العالم أبو العباس بنجاءت شفهية ع. )26( 1519
كان قائداً عسكرياً كما وكان من أكبر علماء الجزائر، قاضي 

ونجد  .لوفد الذي قابل السلطان العثمانيس اوقد ترأ وزعيماً سياسياً
 ،للرد على العدوان الصليبي اإلسبانيحماساً لدى السلطان العثماني 

ومنع ممارسة المسيحيين  ،بتحويل كل الكنائس إلى جوامع بأن هدد
. قتل كل من يرفض اعتناق الدين اإلسالميو ،الكاثوليك لشعائرهم

لدى السلطان جعله يعدل عن هذه النوايا  شيخ اإلسالملكن تدخل 
المخالفة للشريعة اإلسالمية السمحاء التي ال تؤمن باإلكراه في 

عن ما سمعه لقد كان رد فعل السلطان متسرعاً ومنفعالً و. الدين
كما أثاره اعتداءات اإلسبان  ،الجرائم الواقعة على مسلمي األندلس

. )27(والبرتغاليين وفرسان القديس يوحنا على اإلياالت المغربية
واستمر السلطان سليم في سياسته الداعمة لخير الدين وجهاده ضد 
االعتداءات المسيحية اإلسبانية والبرتغالية وغيرها على السواحل 

لكن جهده األكبر كان مكرساً لتصفية . )28( سالميةوالموانئ اإل
ومع المماليك في مصر  ،حساباته مع الصفويين الشيعة في فارس

  .)29(والشام والحجاز
  

  .سكيينيحمالت التهجير ضد المور منالموقف العثماني 

اصلت أعمال الجهاد البحري بدعم من السلطان سليمان القانوني تو
ن وإبا ،ماضياً على سنة والده السلطان سليم األول في هذا األمر

تزايدت حدة الصراع بين القوى  ،)م1566-1520(فترة حكمه 
وراح االمبراطور شارل . األوروبية المعتدية وبين المسلمين

بما في  ،يحلم باحتالل الشمال اإلفريقي كله) V Charles(الخامس 
إخراج النفوذ العثماني من البحر متطلعاً إلى  .ذلك الجزائر

مسلمي األندلس وبذلك يقطع اإلسبان الطريق على . المتوسط
ومما الشك فيه أن احتمال قيام  ،إلى استانبول لطلب النجدةللوصول 

لكن . )30( العثمانيين بحملة على إسبانيا قد أثير في بالط مدريد
خر أكتوبرشارل الخامس هزم في أكبر كارثة حربية أصابته في أوا
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 ندلسيونوفرح األ" بريفيزا"في معركة  ،أمام الجزائريين 1541 
. وزاد ذلك في تطلعهم إلى السلطان العثماني لنجدتهم ،هذه النتيجةب

لم التي  ،وبعد شهر فقط أرسلوا رسالة إلى السلطان سليمان القانوني
خوف الوعلى ما يبدو أن السبب في ذلك هو  ،أسماء كاتبيها عتوض
وهذه  ،اإلسبانية ا في أيدي اإلسبان وجواسيس السلطاتوقوعهمن 

 ،شتى صنوف العذابقونه من الرسالة تعطي صورة مؤلمة لما يال
فإن عبيدك الفقراء المساكين ...موالنا السلطان: " ومما جاء فيها

المنقطعين بجزيرة األندلس، وجملة عدتهم ثالث مائة وأربع وستون 
يالقون من بلواهم، باكين متضرعين ، رافعين شكواهم وما األف

زه ونصره، لما أصابهم من عمستنصرين بعناية موالنا السلطان دام 
أعداء الدين وطغاة المشركين، وما هم فيه من مكايدة الكفار ومقاساة 
التضييق واإلضرار، وتحريقهم إيانا بالنار، وقد تكالب العدو علينا 

يام وعاثت فينا يد النكاية ومد السوء والضرر إلينا، وطالت بنا األ
وقد . )31(..."واإليالم، وخذلنا إخواننا ببالد المغرب من أهل اإليمان

دعم الجهاد البحري في المتوسط د يتجدسليمان على السلطان عمل 
بقيادة خير الدين، وأصدر أمراً بتعيينه قائداً عاماً للبحرية العثمانية 

الدعم العثماني على  وعمل خير الدين في ظل هذا. على الجزائر
وخاض العديد من . )32(بناء أسطول جديد لمواجهة الهابسبورغ

المعارك الناجحة ضد األسطول الصليبي المدعوم من الملك شارل 
وفي هذه الظروف من الصراع العنيف بين العثمانيين . الخامس

واإلسبان للسيطرة على البحر المتوسط جاء تحالف السلطان سليمان 
" مع فرنسا العدو اللدود إلسبانيا، وقرر منح ملك فرنسا القانوني 

كل الدعم والمساندة، ووقع معه أول  " Francis iفرنسوا األول 
م، تقويةً لفرنسا في مواجهة 1536معاهدة امتيازات أجنبية في عام 

وتال توقيع . العدو المشترك إسبانيا وآل هابسبورغ وضد بابا روما
انسوا األول وسليمان القانوني في مواجهة المعاهدة عقد حلف بين فر

لكن فرانسوا األول عقد صلحاً مع شارل . )33(آل هابسبورغ
الخامس، بعد تدخل البابا ووساطته، تمهيداً لتوحيد أوروبا المسيحية 

ولم يكتف فرانسوا بعقد الصلح مع شارل، بل إنه . ضد العثمانيين
ن، وسحب جيوشه وعد باالشتراك في حملة صليبية ضد العثمانيي

من شمالي إيطاليا بعد أن دخلتها في إطار خطة مشتركة مع 
وأخيراً قام . العثمانيين الحتالل إيطاليا التابعة آلل هابسبورغ

م، ثم تحول إلى 1545سليمان بعقد هدنة مع الهابسبورغ في نوفمبر 
أهالي غرناطة رسالة وأرسل . )34(م1547صلح دائم في حزيران 

تشيد بجهاد خير الدين ونشاطه، وتطالب  1541أخرى سنة 
ى إنقاذهم ألنه الشخصية الوحيدة القادرة علبدعمه السلطان العثماني 

وقد " ومما جاء فيها . )35( مقاومة األعداءو من الهجمات اإلسبانية
كان بجوارنا الوزير المكرم المجاهد في سبيل اهللا خير الدين 

صر الدين وسيف اهللا على الكافرين، علم بأحوالنا وما نجده من ونا
عظيم أهوالنا لما كان بالجزائر، فاستغثنا به فأغاثنا، وكان سبب 
خالص كثير من المسلمين من أيدي الكفرة المتمردين ونقلهم إلى 

حيث تؤكد . )36("أرض اإلسالم وتحت إيالة طاعة موالنا السلطان
خالل سبع سنوات تمكن خير الدين أن ب ،يعما أشهذه الرسالة صحة 

إلى السواحل اإلسبانية لنقل سبعين  سفينة ست وثالثين هيوجت من
وال توجد أية معلومات تفيد بأن السلطان سليمان . )37(" سلمألف م

وكل ما حدث في  ،في هذا المضمارالقانوني قد اتخذ إجراء عملياً 
 ،هو أن البحارة الترك المدعومين من السلطان العثماني ،هذه الفترة

بقيادة طرغود خليفة خير  ،واصلوا هجماتهم ضد السواحل اإلسبانية
 ،استطاع طرد اإلسبان من مناطق واسعة في تونس الذي ،الدين

وهاجم سواحل إسبانيا ودمر سواحل بلنسية وحرر طرابلس 
وخالل الفترة . م1551بالتعاون مع القائد العثماني سنان باشا 

م شن  األسطول العثماني بقيادة 1562-1559عامي الممتدة بين 
القائد طرغود والقائد يحيى رايس ثالثة وثالثين غارة على 

 ،من أسر أربعة آالف إسبانيوتمكنوا خاللها . الشواطئ اإلسبانية
وكان السلطان . )38(سلمينكما أنقذوا حوالي ألفين وخمسمائة من الم

سليمان القانوني قد كرس معظم جهده للقيام بسلسلة من الحروب 
على حين ارتبط بعضها اآلخر برغبته في  ،التي فرض عليه بعضها

وقد . ةاستئناف جهود والده الرامية إلى إقامة امبراطورية عالمي
فقد  .نفسه حاول أن يتجنب االشتباك في عدة جبهات في الوقت

عام واستولى على بغداد  1522استولى على جزيرة رودس عام 
م حتى انتصر عليها في 1526المجر عام الى وزحف  ،م1521

ثم زحف  ،م1529ثم حاصر فينا  ،وقتل ملكها "موهاكز" معركة 
ح بين الطرفين في وعقد صل. م1531عليها من جديد في عام 

لكن الحرب اندلعت بين العثمانيين والنمسا  ،م1533اإلستانة عام 
م وهزم سليمان النمساويين وضم المجر نهائياً إلى 1541في عام 

واستمرت الحرب بين سليمان والهابسبورغ . األمالك العثمانية
وفي الشرق واجه . م1566بصورة متقطعة حتى وفاته في عام 

واستولى على فترات  ،اليين واصطدم مع الصفويينتحديات البرتغ
وفي . )39(واإلحساء ،والعراق ،ومرأرض  منعلى أجزاء واسعة 

والخليج العربي والمحيط  ،البحار الشرقية أي في البحر األحمر
خاض األسطول العثماني حرباً ضروساً ضد األطماع  ،الهندي

أوج سليمان العثمانية في عهد  اإلمبراطوريةفوصلت . )40( البرتغالية
بالتدخل  اسمح لهيولكن هذه القوة لم  ،اتساعها وقوتها براً وبحراً

التسبب  أتاحت لها قد توإن كان ،العسكري المباشر في إسبانيا
في البحر ألسبانيا بالكثير من اإلزعاج والقلق والمضايقات 

وفي إياالت الشمال  ،للجهاد البحري اإلسالمي اعبر دعمه ،المتوسط
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عدو إسبانيا  كما مكنتها من دعم ،إيطاليا وجنوه والبندقيةو ،اإلفريقي
  .اللدود فرنسا

  :1568 ثورة غرناطةالموقف العثماني من 

خالل فترة حدثت تطورات خطيرة على صعيد المسألة الموريسكية، 
فقد زادت الضغوط  ،)1574 -1566(حكم السلطان سليم الثاني 
 ،لت حمالت العنف واالضطهاد ضدهمعلى الموريسكيين وتواص

مرسوماً يحظر  "Philip ii الثاني فيليب" أصدر  1567ففي عام 
 .على الموريسكيين التكلم بالعربية أو مزاولة أية عادات إسالمية

نتيجة  ،1568ندلسية الكبرى األولى عام فاندلعت شرارة الثورة األ
هجوماً مباغتاً  1568كانون الثاني  23في شن الثوار فلهذا اإلجراء 

هذه قد عرفت و .على غرناطة وأوقعوا خسائر كبيرة بحاميتها
أشغلت السلطات اإلسبانية لعامين التي ثورة غرناطة بالثورة 
وجنّدت السلطة المركزية اإلسبانية كل قواها للقضاء . )41(كاملين

وفي هذه األثناء أرسل أهالي غرناطة إلى القائد التركي فليج  .يهاعل
 من قبل السلطان أي والي الجزائر "بيلرباي الجزائر"لي باشا ع

كما أرسلوا وفداً إلى السلطان  .يطلبون عونه ومساندته، العثماني
وتشير . )42(العثماني سليم الثاني طالبين منه النجدة والعون

رسال اي الجزائر إليلربالى بالسلطان نفسه أوعز المعلومات إلى أن 
ن تلك أإال . وهذا ما تم بالفعلتعمل في صفوف الثوار، لفرقة تركية 

المسؤولة عن الفرقة لم تقدم الكثير للثوار، خاصة وأنها كانت 
بسبب تدخل الوشاة . )43() ةمحمد بن أمي(اغتيال الملك األول للثوار 

بأن ابن أمية ينوي التخلص مفادها شاعة طالق إوإ ،بين الطرفين
مرسوماً يقضي بنفي " فيليب الثاني"  وقد أصدر. )44( من األتراك

الدولة لم تقدم و .1569حزيران  23أهل غرناطة إلى الشمال في 
بالرغم من أن الثورة استمرت  ،أية مساندة فعلية مباشرةالعثمانية 

ولم يتحرك األسطول العثماني في البحر . لمدة عامين كاملين
الشواطئ ولم يحاول االقتراب خالل هذه الفترة من  ،المتوسط
قوات وقد شعر المسلمون بحرج موقفهم، وأن ال. )45( اإلسبانية
لذلك ، لهم توجيه الضربةمن قاب قوسين أو أدنى  تأصبحاإلسبانية 
، مرة بالعثمانيينخليفة ابن أمية " عبداهللا محمد بن عبو" استنجد 

الى مفتي  1570شباط  11 كتاباً مؤرخاَ فيفأرسل  .أخرى
 التوسط لدى السلطان إلنقاذ منه  به ويرجو القسطنطينية يستنجد

بن عبو مراسلة إو قد تجنب . ديم العون الفعال لهاالثورة، وتق
أجاب األندلسيين بأن  األخير سبق أن ، ألنالسلطان العثماني مباشرة

. ثم مساعدتهم ،وتأمين طريق الحج ،أولويته هي تحرير قبرص
العزة هللا من عبداهللا المتوكل عليه الحي بفضله  "وهذا نص الرسالة 

أما ...وقدرته المجاهد في سبيله أمير المؤمنين المتمسك بشريعة اهللا
أيها األخ العزيز لقد بلغتنا أنباء ... فسالم على دولتنا العلية ،بعد

دولتكم العلية، وشخص الملك الكريم، وما صدر عنه من العطف 
ما يجري لدينا،  لمعرفةه سأل عنا مهتماً على التعساء البائسين، وأن

وأنه اهتم وتألم لما أصابنا من ضنك ونصب على أيدي أولئك 
ن صاحب الجاللة والعظمة السلطان، قد أرسل الينا إالنصارى، و

كتاباَ مختوماَ بخاتمه يعدنا فيه النصرة، بعدد وافر من الرجال 
نا بالحفاظ على سمح لالذي يالمسلحين، وبما نحتاج اليه من العون 

ننا إوبما أننا نقاسي المتاعب الشديدة في هذه األزمة، ف. هذه األرض
نلجأ من جديد الى الباب العالي، نطلب النجدة، والمعونة والنصر 

فالنجدة النجدة، باهللا القاهر فوق الناس جميعا، ونرجو ...عن يدكم
ارنا، خبأوإخباره ب ،حوالناأب ،عالم السلطان القادرإمن سيادتكم 

ن أراد أذا إنه إوبالحرب الكبرى التي نخوضها، وقولوا لعظمته 
نجادنا بسرعة قبل أن نهلك، إلى إيشملنا برعايته وعطفه، فليبادر 

ذا ما اندحرنا في إننا إفهناك جيشان قويان يتجهان الينا من جهتين، و
امة، يوم يالمعركة فإن اهللا سيحاسبه على ذلك حساباَ عسيراَ يوم الق

فرماناً العثماني وقد أرسل السلطان . )46( "تنفع القوة في الحجة ال
اي الجزائر، يظهر معرفة العثمانيين يلربإلى ب 1570إبريل  16في 

ومعرفة المحن التي ألحقها بهم  المورسكيينالجيدة والدقيقة لمسألة 
تقديم جميع المساعدات وبكل  هالنصارى اإلسبان، ويطلب من

كانوا بأمس  وأنهم سيماال ،الوسائل الممكنة التي يراها صالحة
كما . )47( الحاجة لقدوم األسطول العثماني لتخليصهم من العذاب

إلى أهالي األندلس يعلمهم فيه أنه قد  اًأصدر فرماناً آخراً موجه
األسلحة طلب من باي الجزائر أن يوفر لهم المساعدات الممكنة و

والذخائر والمؤن ويعدهم بأن الدولة العثمانية ريثما تنتهي من فتح 
قبرص سوف ترسل أسطولها إلى إسبانيا لمساعدة المسلمين  

كان الصدر األعظم محمد الصقلي ن أوقد ورد ب. )48(الموريسكيين
راغباً في تقديم المساندة والدعم بشكل جاد وفعلي لمسلمي غرناطة 

ولكنه لم يستطع إقناع السلطان بالعدول عن فكرة غزو  ،واألندلس
وذلك بتأثير  ،ورفضه لفكرة التدخل المباشر في إسبانيا ،قبرص

 ،البطانة المحيطة بالسلطان سليم الثاني من أمثال مصطفى الال باشا
صديق  "جوزيف ناسي" واليهودي  ،وأمير األسطول العثماني

ن أكثر المحرضين له على الذي كان من أقرب ندمائه ومالسلطان 
خاصة وأن السلطان كان متفرغاً  ،غزو قبرص لروعة خمورها

وقد عقد ممثل الدولة العثمانية في . )49( لملذاته وخموره وجواريه
مع المسلمين  1570 سنة أواسطاتفاقا سريا  "علي فليج" الجزائر 

يقضي هذا االتفاق بأن يقوم  ،المعتصمين بجبال البشراتاألندلسيين 
الموريسكيون بثورة في الوقت الذي تصل فيه القوات اإلسالمية من 
الجزائر إلى مناطق معينة على الساحل اإلسباني، وبالفعل وصلت 

ذلكاألسطول العثماني لشد أزر الثوار، لكن سفن أربعون سفينة من 



 .)م1616-1451(ما بين سنتي  )الموريسكيين(موقف الدولة العثمانية من استغاثات األندلسيين 

284 

بسبب انكشاف أمر أحد رجال الثورة وضبط المخطط أخفق  
أربعة جيوش إلبادة  1570في بداية أيلول وانطلقت . )50(هالحس

على  القضاءبحلول منتصف تشرين األول من تمكنت  حيث ،الثوار
 19في أصدر فيليب الثاني و ،التجمعات الرئيسة في معاقل الثورة

 ،مرسوماً يخول الجنود قتل األندلسيين وسبي نسائهمتشرين األول 
ولعل . نفي جميع األندلسيين من الجنوبب اًمرسوماً آخر أصدرو

بهزيمة العثمانيين في  ،النهائيةالثورة في غرناطة تلقت هزيمتها 
؛ فانقطع الرجاء م1571أكتوبر  7في  البحرية "انتوبلي"معركة 

  .بالعثمانيين 
  :التهجير النهائي للموريسكيينقف العثماني من والم

 ال سيما ،إفريقياإلى سواحل شمال بدأت عمليات تهجير قسرية 
اهتمت السلطات العثمانية بتحسين وقد  .الجزائر وتونس وغيرها

أحوال المهجرين الموريسكيين إلى إياالتها العثمانية في شمال 
فهذه فرمانات عديدة تصدر عن الباب العالي والسلطان . إفريقيا
باي الجزائر إلنصاف الموريسكيين بيلرموجهة إلى  ،نفسه

ورفع كل  ،حقوقالومعاملتهم بالحسنى واعتبارهم مواطنين كاملي 
في مجاالت الوظائف والضرائب  ،ظلم لحق بهم أو تمييز ضدهم

 كانون أول 28صدر في من أمثلة تلك الفرمانات ما و. وغيرها
حول  23/11/1573في وفرمان آخر . م بهذا الخصوص1571

فرمانات و. )51(فهم في الضرائب ومساواتهم باألهاليضرورة إنصا
أخرى جاءت لشد أزر الثوار وإعالمهم بمراقبة السلطان العثماني 

وليس على سبيل المثال لهم كما ورد في هذا الفرمان، االدقيقة ألحو
إنه على ضوء أمر شريفي إلى بيلر باي الجزائر فيقوم "  :للحصر

المساعدات واإلعانات إليكم، وذلك لما هذا األخير على تقديم جميع 
وعدم  ،الدين نأظهرتموه من همة إسالمية وغيرة في الدفاع ع

ترككم له، وهذا على الرغم من الحروب والقتال مع الكفار، أذلهم 
إذ أنكم أبديتم كل أنواع اإلقدام والشجاعة، وال تتخلوا عن  ،اهللا

أرسل كما . )52("ةإعالمنا دائما بأحوالكم وأوضاعكم في تلك الجه
م يحثهما 1575تموزفي السلطان فرماناً إلى بيلرباي وقاضي تونس 

الموريسكيين في الضرائب وفي كل المهاجرين على إنصاف 
معاملة  ،وقد عاملت الدولة العثمانية األندلسيين. )53( المعامالت

  .)54( الرعايا العثمانيين ومنحتهم امتيازات خاصة تعويضا لهم
من البؤس  بحالةمن مسلمي األندلس ج األلوف وخرتواصل    

هذا الخروج باباً للخالص من عدوا ومع ذلك فقد  ،والجوع والمهانة
محاكم أي جحيم التنصير والكنيسة وديوان التحقيق اإلسباني 

 وقد اكتسبت الكنيسة في هذه الفترة دوراً سياسياً. )55(التفتيش
من  لموريسكيينا لطرد الدين رجال ضغط تعاظمحيث  ،محضاً

 دفاعا" كتاب صاحب "بليدا خايمي" الراهب أبرزهمبالدهم، وكان 

 الموريسكيين طرد فيه عد  الذي 1601الصادر سنة " العقيدة عن

بانيا إلى نقل الموريسكيين ولجأت إس. المسيحية عن للدفاع سبيال
وهران والمرسى ال سيما إلى السواحل الغربية من إيالة الجزائر، 

الكبير وأرزيو ومستغانم، حيث استغلت السلطات اإلسبانية فرصة 
تواجدها العسكري في كل من وهران والمرسى الكبير لترحيل 

وقد عرفت الجزائر . اآلالف من الموريسكيين نحو هذه المناطق
بلغ عددهم  نخالل هذه المرحلة هجرة مكثفة من الموريسكيين الذي

ونظراً . )56( ألف موريسكي 25 في مطلع القرن السابع عشر حوالي
 الهجرة األندلسية في المرحلة األخيرةالتي رافقت  للفظائع

"  نفح الطيب "في كتابه عن هذا الحال  يعبرالمقري  دنج، وتعاظمها
فخرجت ألوف بفاس، وألوف أخر بتلمسان من : "... بالكلمات اآلتية

ال فتسلط عليهم األعراب ومن  وهران، وجمهورهم خرج بتونس
المهجرين  وتواصلت أفواج. )57( ..."يخشى اهللا تعالى في الطرقات

 Philip بأوامر من الملك فيليب الثالث  1614-1609بين عامي 

iii "1598-1621"،  وبلغ مجموع المهجرين من شبه جزيرة إيبريا
 عملية تهجيرومن المعروف أن . )58( موريسكياً) 272.140(حوالي 

 مقاومة مستمرة واجهتت وطردهم كان األندلسالمورسكيين من 
، م1609ـ  1492الفترة الممتدة بين طوال  المورسكيون ظهرهاأ

م، 1609 أيلول 22فيليب الثالث بتاريخ  الملك أصدر وأخيراً
 وجاء تبرير الملك. مرسوماً ملكياً يقضي بطرد جميع الموريسكيين

لقد حاولت منذ سنين طويلة تنصير موريسكيي هذه "... هذا الطرد ل
رجال وحاول المملكة وإصداري لقرارات العفو المتتالية في شأنهم 

لكنهم أصروا على التمسك  ،تحويلهم إلى ديانتنا المقدسة الدين
 مما ،.انتشر المهجرون في السواحل اإلفريقيةوقد . )59( ..."بدينهم

فتاوى من طرف فقهاء  شجع المورسكيين على الهجرة صدور
ن الهجرة من إ"... ومنها اآلتي ،وجوب الهجرة المغرب أكدت

وال تسقط هذه الهجرة ... أرض اإلسالم فريضة إلى يوم القيامة
على  ،اهللا هلعن) الملك(الواجبة على هؤالء الذين استولى الطاغية 

كل وجه، وحال الوطن والمال، معاقلهم وبالدهم إال قصور العجز ب
تتبع لألحداث موال. )60( ..."فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع

، كانت ذلك الزمنالتاريخية يالحظ أن األجواء والخلفيات التي حفت 
وجهة القرار الذي تجلى في  تعكس، نابعة من إرادة سياسة محضة

فعلى الصعيد السيكولوجي، . البعدين السيكولوجي واالقتصادي معاً
الخوف دافعه  بالمسلمين األسبانوالقتل الذي أعمله كان قرار الطرد 

 هشهدوما  علىشعباً وحكومة  األسبانوالقلق المستمر من طرف 
ن ضد لثورات والرفض المطلق الذي أبداه المورسكيولتصاعد من 

أما على الصعيد االقتصادي فيتضح من . واالندماجسياسة التنصير 
تجاه  اإلسباني النصرانيخالل الحقد واالنتقام النابع من نفسية 
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وكما قال  .المورسكي الذي عرف بنشاطه التجاري والحرفي المميز
"  Rodrigo Doziest زياس يرودريغو د" المثقف اإلسباني 

   .)61(" ت أول دولة عنصرية في التاريخالقرار ولد بإصدار هذا
الشمال األفريقي عانوا كثيراً من عدم تقبل سكان المهجرين لكن 

جهلهم في اإلسالم بسبب  ، وعدم رغبتهم في وجودهم،لكثير منهم
أساء بعض األعراب كما  .بعد أن قضوا طفولتهم في األديرة

. )62( األندلسمما اضطر عدد منهم إلى العودة إلى  ،واألهالي لهم
المؤرخ أبو راس الناصري في كتابه رصد هذه األحداث، وممن 

عما ارتكبته وفي حديثه عن المهاجرين األندلسيين " عجائب األسفار"
يبقرون : "... بحقهمبميناء أرزيو من تعذيب وتقتيل ) هبرة(قبيلة 

الرواية ال تخلو هذه و. )63( ..."بطونهم لما يظنون من ابتالع جواهر
ولعل الصورة  .نوع من التزييف للحقائق واإلفراط في المبالغة من

نفح  "تبدو أكثر وضوحاً إذا حاولنا رصد ما كتبه المقري في 
: "... حيث لم يشر إلى عملية بقر البطون والتقتيل، بل ذكر" الطيب

فتسلط عليهم األعراب ومن ال يخشى اهللا تعالى في الطرقات، 
الد تلمسان وفاس، ونجا القليل من هذه ونهبوا أموالهم، وهذا بب

ويفهم من سياق هذه الرواية أن الموريسكيين القوا . )64( ..."المعرة
سوء المعاملة شيئاً من على أيدي إخوانهم بمنطقة تلمسان وفاس 

شك المغاربة في حقيقة ولعل . شاعة المذكورة سابقاًوالب ،والمعاناة
كان المغاربة و. إسالم الموريسكيين هي السبب في سوء الفهم بينهم

قد ارتدوا عن اإلسالم وتنصروا على  بأن المورسكيينيعتقدون 
 ،نوويستدل على ذلك بعدة شواهد أوردها المؤرخ. أيدي اإلسبان

كابريرا "نقل قول المؤرخ الذي " Harvey هارفي"كتاب  كما في
Cabrera " ن في أرض فمن المعلوم أ" عن هذه الحادثة بالقول

 منتطوان من قد رجم وقتل بأشكال أخرى من العذاب 
الذين كانوا يمتنعون عن الدخول الى المساجد مع  ،الموريسكيين

  .)65(المسلمين
، في ظل ظروف التشرد والنفي مجدداً حاول الموريسكيون

-1603( الحصول على معاونة السلطان العثماني أحمد األول 
بعد أن  ،إلخوانهم المشردين في أصقاع أوروبا المختلفة) 1616

لكن األمر في هذه  .منعهم اإلسبان من التوجه إلى الشمال اإلفريقي
كان من فقد  .العثمانية ةالفترة كان مختلفاً عما سبق بالنسبة للدول

التدخل العسكري في غرب البحر المتوسط خالل  يهاعلصعب ال
بعدما أصابها من  ،األول والثاني من القرن السابع عشر ينالعقد

الباب العالي أن يستغل صداقاته مع  لذلك حاول ،والوهن الضعف
فضالً عن الواليات العثمانية بإفريقيا  ،فرنسا وبريطانيا والبندقية

ه الدول مساعدة ليطلب من حكومات هذ ،والمغرب األقصى
الموريسكيين وتسهيل مهمتهم والتدخل لدى الحكومة اإلسبانية 

بذل ف. )66( ورسكيينللتخفيف من القوانين الجائرة المسلطة على الم
 ،السلطان أحمد األول مساعيه لدى بريطانيا وفرنسا والبندقية

لمساعدة الموريسكيين وإنقاذهم وتسهيل تحولهم إلى األراضي 
الحاج ابراهيم " كلف السلطان التوجه، وانطالقاً من هذا  ،العثمانية

بالسفر إلى لندن ومقابلة ملكها  ،أحد خواص الخدمة السلطانية "آغا
لطلب مساعدته في احتضان  "James i " األول يمسج

وتسهيل نقلهم إلى أراضي  ،الذين غادروا إسبانيا ،الموريسكيين
ولم تحقق  ،إال أن بريطانيا لم تستجب لهذه المطالب ،الدولة العثمانية

هذه المساعي شيئاً إلنقاذ الموريسكيين في الشتات أو التخفيف من 
 ،وبذل السلطان مساعيه لدى حليفته وصديقته فرنسا. )67(معاناتهم

 ،"Marie de Mediciماري دي ميدسي " فأرسل إلى الملكة 
أن و ،الذين نزلوا بجنوب فرنسايطلب منها أن تساعد الموريسكيين 

وقد . من السفن ليتم نقلهم إلى أراضي الدولة العثمانية اًتوفر عدد
 جاءقد و. )68(وأمرت بتنفيذ طلبه ،استجابت الملكة لنداء السلطان

توسط السلطان لدى فرنسا في أعقاب وصول أحد زعماء 
هناك و ،إلى بلغراد "محمد أبو العباس الحنفي"الموريسكيين ويدعى 

وقص عليه ما حل  ،التقى مراد باشا وزير السلطان أحمد األول
فكتب السلطان  ،بالموريسكيين في جنوب فرنسا من المحن والمآسي

بعث السلطان أحمد األول في كما . )69(إلى ملكة فرنسابذلك 
لدى  هبرسالة إلى دوق البندقية في إطار مساعي 1614حزيران 

وقد ناشد السلطان  .أصدقائه في أوروبا لتخفيف معاناة الموريسكيين
وحماية أعراضهم  ،الدوق تقديم اإلعانة والمساعدة للموريسكيين

وقد ربط السلطان حسن استجابة . وأموالهم أثناء عبورهم لبالده
الدوق لهذه المطالب بديمومة العالقات بين البلدين وبمصير المعاهدة 

مدى االهتمام الذي وقد عكست هذه المراسالت . بينهما التي تربط
  . )70(أظهرته الدولة العثمانية بقضية الموريسكيين

انحصرت في دولة العثمانية في هذه الفترة، نالحظ أن جهود ال
بهدف  ،التدخل الدبلوماسي الناجم عن توسالت الموريسكيين

لتراجع وكانت الدولة قد دخلت مرحلة ا ،التخفيف من معاناتهم
ومع  ،واالنحطاط العسكري واالنشغال بالخالفات مع الصفويين

و كان السلطان . ومواجهة البرتغاليين في الشرق ،النمسا والمجر
وتوفي وهو في  ،ةوهو في سن الرابعة عشرأحمد قد تولى الحكم 

  . )71( الثامنة والعشرين من عمره
  

   :الخاتمة

العثماني من االستغاثات لقد اختلفت اآلراء حول تقييم الموقف 
  .برمتها) الموريسكية(بل ومن القضية األندلسية  ،األندلسية

إن البعض يرى أن الدولة العثمانية كانت مقصرة في هذا المجال 
في ،وأن الجرائم اقترفت بحق المسلمين قبل وبعد سقوط غرناطة



 .)م1616-1451(ما بين سنتي  )الموريسكيين(موقف الدولة العثمانية من استغاثات األندلسيين 
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 ،الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تتمتع فيه بأوج قوتها ومكانتها 
 ،والبالد العربية وانشغلت بأمجادها العسكرية وفتوحاتها في مصر

لم يكن متسماً بأية بادرة " وإن موقفها  ،وفي أوروبا الشرقية
. )72(" مشكورة أو موقف مشرف يستحق تسجيل التاريخ وتقديره

قد قدمت المساندة للموريسكيين  ،وفي المقابل نجد أن الدولة العثمانية
كما سهلت  ،هم من خالل فتح أبواب بالدها إليواء المهاجرين من
وكانت تتدخل  ،استقرارهم في اإلياالت العثمانية في شمال إفريقيا

دعمت ها كما أن. لدى حكامها لإلعتناء بالموريسكيين ورعايتهم
وبقوة الجهاد البحري في البحر األبيض المتوسط وأمدته بالسالح 
والذخائر والمؤن والمال والدعم الكامل لمقاومة العدوان الصليبي 

وتسهيل  ،في األندلس وفي السواحل اإلفريقية الشمالية اإلسباني
م االضطهاد الكاثوليكي والتنصير حيهجرة الموريسكيين من ج

كما أنها دعمت الجهاد البحري الذي تولى اإلغارة على  ،القسري
أربك إسبانيا وأقلقها وحد من نفوذها في الذي  ،السواحل اإلسبانية

  .)73(البحر المتوسط والشمال اإلفريقي
ومن الواضح أن قوة الدولة العثمانية وعظمتها زادت في حجم 

لكن  ،اآلمال والتوقعات المتعلقة بحجم مساعدتها للقضية الموريسكية
من اإلنصاف النظر إلى أن القوة العثمانية كانت محاطة بمجموعة 

مما جعلها في حالة  ،من القوى التي تناصبها العداء شرقاً وغرباً
سواء القادمة من  ،لمواجهة األخطار الخارجية انشغال دائمة

 وأ ،مبراطورية النمساإ وأ ،روسيا وأ ،المماليك وأ ،الصفويين
من بقية القوى األوروبية  وأ ،فرسان القديس يوحنا وأ ،البرتغاليين

الطامعة كبريطانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من 
فقد كانت الدولة العثمانية في حالة حرب استنزاف  ،القوى المعادية

فما أن تخرج من حرب حتى يفرض عليها األعداء حرباً  ،دائمة
  .وهكذا ،جديدة

ومما الشك فيه أن المرء ال يمكنه تحميل الدولة العثمانية مسؤولية 
فالعناصر التي صنعت هذه المأساة متعددة  ،المأساة الموريسكية

رء غير معني بتبرير عجز الدولة العثمانية كما أن الم ،ومعروفة
لكن الروح العلمية تتطلب المزيد من . عن مساندة الموريسكيين

البحث والدراسة لهذه القضية ومن خالل الوثائق األولية في 
عسى  ،وفي دور الوثائق المنتشرة في أوروبا ،األرشيف العثماني

  .أن تتضح جوانب هذه المسألة الشائكة
  

  :شـالهوام
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، محنة مسلمي األندلس عشية سقوط غرناطة 1982األردنية، 

 .1977وبعدها، عمان، الجامعة األردنية، مطابع دار الشعب، 

حتاملة، محمد عبده، الملك شارل األول وموقفة من مظالم  ]13[
، دراسات، 1526الموريسكيين إبان زيارته لغرناطة عام 

  .100، ص1983، 7، ع7عمان، م
المجابهة الجدلية، : يون والمسيحيونالموريسكيون األندلس ]14[

ص . 1989، الجزائر، )عبد الجليل التميمي: تعريب وتقديم(
114-115. 

، معاهدة 91حتاملة، محمد عبده ، التنصير القسري، ص ]15[
غرناطة مقارنة باألوضاع الحالية، عرض وتحليل، الدستور 

 .15، ص16/8/1993

دين أحمد بن انظر النص الكامل للقصيدة، التلمساني، شهاب ال ]16[
محمد المقري، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، 
الشركة التونسية لطبع الكتب العربية، طبع المطبعة الرسمية 

 .102 - 94، ص 1، ج1322العربية بتونس، عام 

عنان، محمد عبد اهللا، نهاية األندلس وتاريخ العرب  ]17[
، 331- 329، ص2المتنصرين، مطبعة قصر القاهرة، ط

حمد، األندلسيون وهجراتهم إلى المغرب، خالل رزوق، م
، 1، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط17- 16القرنين 

  .65، ص1991
التميمي، عبد الجليل، الدولة العثمانية وقضية المورسكيين،  ]18[

، 24- 23المجلة التاريخية المغربية، تونس، السنة الثامنة، ع
  . 191، ص1981نوفمبر

 .302، ص 3هبة، جباشا، ضيا، األندلس الذا ]19[

  .99حتاملة، محمد عبده ، التنصير القسري، ص ]20[
انظر حول مشاكل الدولة العثمانية في عهد السلطان يايزيد،  ]21[

المحامي، محمد فريد بك، الدولة العلية العثمانية، دار الجيل، 
بوكلمان، كارل، تاريخ . 69-68، ص1977بيروت، 

ر البعلبكي، الشعوب اإلسالمية، تعريب نبيه أمين فارس، مني
مانتران، . 443-442، ص1968، 5دار العلم للماليين، ط

جان روبير، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة بشير السباعي، 
، 1993، 1دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

  .165-157ص
الشيخ، رأفت غنيمي، ارتباط خروج المسلمين من األندلس  ]22[

المي في الحوض الغربي بحركة الجهاد البحري اإلس

المتوسط، أعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات 
الموريسكية األندلسية حول الذكرى الخمسمائة سنة لسقوط 

، منشورات مركز الدراسات والبحوث 1992-1492غرناطة 
العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 

 .175-172، ص 2، ج1993

. 108هللا، موقف القسطنطينية، ص عناني، محمد عبد ا ]23[
 .93وانظر مصطفى، أحمد، في أصول التاريخ ، ص

. 139-138الصباغ، ليلى، ثورة مسلمي غرناطة، ص  ]24[
 .194، الدولة العثمانية، ص لالتميمي، عبد الجلي

. 40-39، رسالة إلى القانوني، صلالتميمي، عبد الجلي ]25[
 . 109عنان، محمد عبد اهللا، موقف القسطنطينية، ص 

 .40، ص  ، رسالة إلى القانونيلالتميمي، عبد الجلي ]26[

 .193، الدولة العثمانية، صلالتميمي، عبد الجلي ]27[

  .39، رسالة إلى القانوني، صلالتميمي، عبد الجلي ]28[
  .85-76مصطفى، أحمد، في أصول التاريخ ، ص  ]29[
  .41، رسالة إلى القانوني، ص لالتميمي، عبد الجلي ]30[
 . 141-140رضوان، نبيل، جهود العثمانيين، ص  ]31[

يحكمون ) شارل الخامس(كان الهابسبورغ بزعامة شارلكان  ]32[
  .النمسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وجنوا والبندقية وفلورنسا

، انظر 95-92مصطفى، أحمد، في أصول التاريخ ، ص ]33[
المحامي، محمد فريد بيك، الدولة العثمانية ، نص المعاهدة، 

 J.C.Hure, the middle، انظر النص في 94- 91ص

east and north: Aerica in world politics, 
Adocumentary record, new haven and London, 

yale university press, 1915, vol.p1. 

يطبق (، 97- 96مصطفى، أحمد، في أصول التاريخ، ص ]34[
" أو ) Capitulations(االمتيازات األجنبية  مصطلح

" المعاهدات المنظمة لوضع األوروبيين في الشرق األدنى
على مجموعة التسهيالت والضمانات التي منحتها الدولة 
العثمانية لألجانب المقيمين على أراضيها، تشجيعاً لهم على 

وقد اتخذت تلك . اإلقامة والتجارة واالستثمار في بالدها
تيازات صورة معاهدات عقدتها الدولة العثمانية مع عدد االم

من الدول األوروبية، انظر، عبد الوهاب الكيالي، موسوعة 
، 310 – 309، ص 1، ج1979، 1السياسة، بيروت، ط

أحمد عطية اهللا، القاموس السياسي، دار النهضة العربية، 
  ) .118، ص 1968، 3القاهرة، ط

، محمد عبد 41إلى القانوني، ص، رسالة لالتميمي، عبد الجلي ]35[
 .109اهللا عنان، موقف القسطنطينية، ص
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رزوق، محمد، األندلسيون وهجراتهم إلى المغرب في القرنين  ]36[
 .85، ص 1998، أفريقيا الشرق، 16-17

   .85المرجع نفسه، ص  ]37[

محمد ، عنان، 372اهللا نهاية األندلس، صعنان، محمد عبد  ]38[
 .388، ص4عبد اهللا، دولة اإلسالم في األندلس، ج

، المحامي، 92- 87أصول التاريخ، صمصطفى، أحمد، في  ]39[
 .85- 84محمد فريد بيك، الدولة العثمانية، ص

  .98-97مصطفى، أحمد، في أصول التاريخ، ص ]40[
حول أسبابها وفعالياتها، انظر، الصباغ، ليلى، ثورة مسلمي  ]41[

 .137-127غرناطة، ص

، التميمي، 144الصباغ، ليلى، ثورة مسلمي غرناطة ، ص ]42[
 .197انية، ص، الدولة العثملعبد الجلي

  .165-164الصباغ، ليلى، ثورة مسلمي غرناطة، ص ]43[
حومد، أسعد، محنة العرب في األندلس، المؤسسة العربية  ]44[

 . 326-325، ص  1988، بيروت، 2للدراسات والنشر، ط

، 166-166الصباغ، ليلى، ثورة مسلمي غرناطة،  ص ]45[
 .199، الدولة العثمانية، صلالتميمي، عبد الجلي

 .331نة العرب صحومد، أسعد، مح ]46[

 .198-197التميمي، عبدالجليل، الدولة العثمانية، ص ]47[

 .198-197المرجع نفسه، ص ]48[

، عبد العزيز 169الصباغ، ثورة مسلمي غرناطة ، ص ]49[
الشناوي، الدولة العثمانية دولة إسالمية مفترى عليها، مكتبة 

، رزوق، 925، ص2، ج1980اإلنجلو المصرية، القاهرة، 
التميمي، الدولة العثمانية، ص  ،96مرجع سبق ذكره، ص

197. 

رضوان، نبيل، جهود العثمانيين إلنقاذ األندلس، مكتبة الطالب  ]50[
 . 396هـ ص ۱٤۰٨الطبعة األولى . مكة المكرمة. الجامعي

شكيب بن حفري، موقف الدولة العثمانية من الجالية األندلسية  ]51[
م، أعمال المؤتمر 1573و  1571بالجزائر ما بين سنتي 

، 2ي الخامس للدراسات الموريسكية األندلسية، جالعالم
 .50- 48ص

رزوق، محمد، األندلسيون وهجراتهم إلى المغرب في القرنين  ]52[
 .97- 69، ص 1998، افريقيا الشرق، 16-17

عبد الجليل التميمي، تطور موقف سلطات إيالة تونس تجاه  ]53[
. الموريسكيين على ضوء فرمان جديد للسلطان العثماني

المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموريسكية، أعمال 
منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية 

 .63-53، ص1993والتوثيق والمعلومات، زغوان 

، موقف الدولة العثمانية تجاه مأساة فالحميد، عبد اللطي ]54[
المسلمين في األندلس،  طبع شركة العبيكان، الرياض، 

 .138، ص 1993

، البشتاوي، مرجع سبق 110، موقف القسطنطينية، صعنان ]55[
 .291ذكره، ص

بمقاطعة ) الموريسكيون(األندلسيون : اصر الدين، سعيونين ]56[
القرنين السادس عشر والسابع  أثناءالجزائر دار السلطان 

، 1993، الجزائر، 7عشر، حوليات جامعة الجزائر، العدد 
 .113ص

لطيب من غصن نفح ا، )1631ت ( أحمد بن محمدالمقري،  ]57[
، األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب

، ص 1968، تجقيق، يوسف البقاعي، دار صادر، بيروت
528. 

حتاملة، محمد عبده، التهجير القسري للموريسكيين خارج  ]58[
-1598شبه جزيرة إيبيريا في عهد الملك فيليب الثالث 

يران ، حز1، ع10دراسات، الجامعة األردنية، م. م1621
  .121، ص1983

]59[ Los Moriscos, Garcia Arenal - Mercedes, 
Madrid, 1975, pp.252-254. 

المعيار والجامع المعرب في فتاوى أهل الونشريسي، أحمد  ]60[
محمد حجي،  ، تحقيق،2جإفريقية واألندلس والمغرب، 

 .122-121، ص 1981بيروت، 

 -  1516ايفانوف، نيقوالي، الفتح العثماني لألقطار العربية  ]61[
، دار الفارابي، بيروت، 2، ترجمة  يوسف عطاهللا،  ط1574
 .113ص، .  2004لبنان، 

، رزوق، األندلسيون 124حتاملة، التهجير القسري ص ]62[
  .132وهجراتهم ، ص

عجائب األسفار ولطائف األخبار، الناصري، أبو راس،  ]63[
 .85، ص، القاهرة د تنمحمد محي الدي: تحقيق

 .528، ص المقري، أحمد، نفح الطيب ]64[

]65[ Harvey, L.P, Muslims in Spain, 1500-1614, 
Chicago; University of Chicago Press. 2005, 

p399.   

عبد الجليل التميمي، رسالة من السلطان العثماني أحمد األول  ]66[
إلى دوق البندقية حول الموريسكيين، المجلة التاريخية 

  .9، ص1977، يناير 8- 7المغربية، تونس، العدد 
 .10تميمي، رسالة من السلطان العثماني ، صال ]67[

، عنان، نهاية 10التميمي، رسالة من السلطان العثماني ، ص ]68[
، 113، عنان، موقف القسطنطينية، ص388األندلس، ص

، 550-549مانتران، جان روبير، تاريخ الدولة العثمانية، ص
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إحسان النمر، نظرات وتحقيقات في التاريخ العثماني، بدون 
 . 57ون دار ومكان نشر، صتاريخ، بد

، عنان، نهاية األندلس، 113عنان، موقف القسطنطينية، ص ]69[
 .388ص

 .11التميمي، رسالة من السلطان أحمد األول، ص ]70[

- 119محمد فريد بك المحامي، الدولة العلمية العثمانية، ص ]71[
122. 

 .110عنان، موقف القسطنطينية، ص ]72[
 

  :عــالمصادر والمراج

محمد : ولطائف األخبار، تحقيقعجائب األسفار ابو راس،  ]1[
 .ت.دالقاهرة،  ن،.د ،نمحي الدي

، 1الكيالي، عبد الوهاب، موسوعة السياسة، بيروت، ط ]2[
1979 . 

أزهار  )1631ت ( المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد ]3[
الرياض في أخبار القاضي عياض، الشركة التونسية لطبع 

 .هـ1322الكتب العربية، المطبعة العربية الرسمية، تونس، 
نفح الطيب من غصن أحمد بن محمد، المقري، شهاب الدين  ]4[

، األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
 1968، تحقيق، يوسف البقاعي، دار صادر، بيروت

تعريب نبيه  ،تاريخ الشعوب اإلسالمية ،كارل ،بروكلمان ]5[
 .1968 ،5ط ،دار العلم للماليين ،منير بعلبكي ،أمين فارس

دراسة في تاريخ  ،األندلسيون المواركة ،عادل سعيد ،بشتاوي ]6[
 ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األندلسيين بعد سقوط غرناطة

 .1985 ،2ط ،دمشق

 ،الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين ،عبد الجليل ،التميمي ]7[
 ،24- 23ع ،السنة الثامنة ،تونس ،المجلة التاريخية المغربية

 .203-187ص ،1981نوفمبر 

رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان  ،عبد الجليل ،التميمي ]8[
 ،المجلة التاريخية المغربية ،م1541سليمان القانوني سنة 

 .46-37ص ،1975 ،يناير 3ع  ،تونس

تطور موقف سلطات إيالة تونس تجاه  ،عبد الجليل ،التميمي ]9[
 ،الموريسكيين على ضوء فرمان جديد للسلطان العثماني

أعمال المؤتمر العالمي الخامس للدراسات الموريسكية 
منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية  ،األندلسية

 ،2ج ،1993 ،زغوان ،والموريسكية والتوثيق والمعلومات 
 .56- 53ص

رسالة من السلطان العثماني أحمد  ،عبد الجليل ،التميمي ]10[
المجلة التاريخية  ،األول إلى دوق البندقية حول الموريسكيين

 . 14-7ص ،1977 ،يناير ،8-7ع ،المغربية

التهجير القسري لمسلمي األندلس في  ،محمد عبده ،حتاملة ]11[
الجامعة  ،عمان ،1598 -1527عهد الملك فيليب الثاني 

 .1982 ،دنيةاألر

معاهدة تسليم غرناطة مقارنة باألوضاع  ،محمد عبده ،حتاملة ]12[
 ،16/8/1993 ،جريدة الدستور ،عرض وتحليل ،الحالية

 .15ص

الملك شارل األول وموقفه من مظالم  ،محمد عبده ،حتاملة ]13[
 ،دراسات. م1526الموريسكيين إبان زيارته لغرناطة عام 

-87ص ،1982ول كانون األ ،2ع ،9م ،الجامعة األردنية
101. 

التهجير القسري للموريسكيين خارج  ،محمد عبده ،حتاملة ]14[
-1598شبه جزيرة إيبيريا في عهد الملك فيليب الثالث 

حزيران  ،1ع ،10م ،الجامعة األردنية ،دراسات ،م1621
 .124-111ص ،1983

التنصير القسري لمسلمي األندلس في  ،محمد عبده ،حتاملة ]15[
الجامعة  ،عمان ،م1516-1474عهد الملكين الكاثوليكيين 

 .1980 ،األردنية

موقف الدولة العثمانية من الجالية األندلسية  ،شكيب ،حفري ]16[
أعمال المؤتمر  ،م1573-1571بالجزائر ما بين سنتي 

 منشورات ،العالمي الخامس للدراسات الموريسكية األندلسية
مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق 

 .51- 31ص ،2ج ،1993 ،زغوان ،والمعلومات

العربية  حومد، أسعد، محنة العرب في األندلس، المؤسسة ]17[
 .1988، بيروت، 2للدراسات والنشر، ط

األندلسيون وهجرتهم إلى المغرب خالل  ،محمد ،رزوق ]18[
الدار  ،فريقيا الشرقإ ،القرنين السادس عشر والسابع عشر

 .1991 ،1ط ،البيضاء

ندلس، مكتبة الطالب رضوان، نبيل، جهود العثمانيين النقاذ األ ]19[
 .هـ۱٤۰٨الطبعة األولى . مكة المكرمة. الجامعي

عالقة مصر المملوكية  ،سحر السيد عبد العزيز ،سالم ]20[
أعمال المؤتمر العالمي الخامس  ،بغرناطة قبل وعقب سقوطها

منشورات مركز الدراسات  ،للدراسات الموريسكية األندلسية
 ،والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات

 .119-83ص ،2خ. 1993زغوان 



 .)م1616-1451(ما بين سنتي  )الموريسكيين(موقف الدولة العثمانية من استغاثات األندلسيين 

290 

دولة إسالمية  ،الدولة العثمانية ،عبد العزيز محمد ،لشناوي ]21[
 .1980 ،القاهرة ،دار اإلنجلو المصرية ،مفترى عليها

هـ أواخر عام 976ثورة مسلمي غرناطة عام  ،ليلى ،الصباغ ]22[
 ،28-27ع ،الجزائر ،األصالة ،م والدولة العثمانية1568
 .175-116ص ،1975

دولة الموحدين ودولة بني  ،األندلس الذاهبة ،ضيا باشا ]23[
تعريب عبد الرحمن  ،األحمر وانهيار األندلس الكبرى

 .1989 ،عمان ،راجعه وحققه صالح ارشيدات ،ارشيدات

اهللا، أحمد، القاموس السياسي، دار النهضة العربية،  عطية ]24[
 .1968، 3القاهرة، ط

موقف القسطنطينية وباقي العالم  ،محمد عبد اهللا ،عنان ]25[
اإلسالمي من سقوط األندلس وآخر مسلميها وأمام الغزو 

 ،السنة الرابعة ،الجزائر ،األوروبي للعالم اإلسالمي عموماً
 .184-101ص ،1975أكتوبر  ،27ع

عنان، محمد عبد اهللا، نهاية األندلس وتاريخ العرب  ]26[
 .1958، 2المتنصرين، القاهرة، مطبعة مصر، ط
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