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أعضاء هيئة التحرير
املشرف العام
أ.د .عدنان إبراهيم الحجار

املدققون اللغوييون
هيئة التحرير
د .عــالء محمــد مطـــر "رئيسـًا"
د .أحمـد جــواد الوادية

"عضـوًا"

أ.د .سـرور طـالبي املـل

"عضـوًا"

أ.د .رضــــوان شـــــافو

"عضـوًا"

د .شـريف أحمد بعلوشة "عضـوًا"
د .مُنيــة خليــل مــزيد

"عضـوًا"

املدققون اللغويون
د .أحمد إسماعيل الحساينة " مدقق لغة إنجليزية"
د .نائل محمد إسماعيل " مدقق لغة عربية"

تصميم وإخراج
أ.أحمد رياض حسونة

تنسيق ومتابعة
أ.أريج عبد الحميد مرزوق

اللجنة العلمية

االســــــــــــــــــــــــــــــــــم

الجـــــــــــــــــــــامعة

الـــدولة

أ .د  /عبد الحسين رزوقي الجبوري

جامعة تكنولوجيا املعلومات

العـــراق

أ .د  /عاطف محمد سعيد عبد الله

قنـــــــــاة الســــــويس

مصــــر

أ .د  /بلعيســاوي محــمد الطاهر

سطيــــــــــــــــــــف 2

الجـــزائر

أ.د / .عبــــد الفــــــتاح الهمص

الجـــامعة اإلســــــالمية

فلسـطين

أ .د  /موالي الحســـــن تمـــــازي

أستاذ التعليم العالي مؤهل

املغــــرب

أ .د  /عبـــــد املجــــيد قـــادري

باجـــي مخــــتار عــــنابة

الجــــزائر

أ .د /أســـــــــامة أبو نحــــــــل

جامعـــــــــة األزهــــــــر

فلسطـين

أ .د  /احمد عبد الحكيم بن بعطوش

الحـــاج لخضـــــر – باتنــة

الجــــزائر

د .هــــدى عـــبد علي خطــــــاب

جـــــــــامعة بغـــــــداد

العــــراق

د .روضـــــــــــة الجـــــــــــديدي

الشهيد همه لخضر بالوادي

الجـــزائر

د .ناهــــض محمـــــود أبو حـــماد

جـــــــــامعة غــــــــــزة

فلسطـين

د .يحــــيي مزهـــــر الزهــــــراني

جــــــــامعة أم القـــــرى

السعودية

د .امحمــــدي بوزينـــــة امنــــــه

حسيـبة بن بوعلي الشــلف

الجـــزائر

مجلة جامعة اإلسراء للعلوم اإلنسانية
مجلــــة علميــــة محكمــــة ومويفقــــة ومتخصصــــة ن العلــــوم اإلنســــانية تنشــــر

ــــفحاتها

نتـــاج أعمـــاة بحتيـــة مختلفـــة تمتـــاز باأل ـــالة وتضـــيف إلـــف املعرفـــة اإلنســـانية مـــا يســـتفيد
منــــه البــــاحتون ن فــــروس العلــــوم اإلنســــانية لافــــة .تســــتقبل املجلــــة البحــــو

العلميــــة

الـــواردة مـــن بلـــدان العـــالم جميعهـــا بىحـــدى اللغتـــين العربيـــة أو اإلنجليزيـــة ويـــتم تحكـــيم
البحو

من محكمين متخصصين .تصدر املجلة نصف سنويًا بواقع عددين ن السنة.

رؤية املجلة
التميز والريادة ن نشر البحو

املحكمة ن العلوم اإلنسانية وطنيًا ودوليًا.

رسالة املجلة
تســــعف املجلــــة لتصــــب مرجعــــًا علميــــًا للبــــاحتين ونشــــر البحــــو
اإلنســـانية وفـــق معـــايير الجـــودة لتســـاهم بارتقـــاء البحـــ

املحكمــــة ن العلــــوم

العلمـــي مـــن أجـــل تنميـــة واقـــع

الفرد واملجتمع ن فلسطين وخارجها.

أهداف املجلة
 االرتقاء بالح

العلمي مساهمة ن تنمية واقع الفرد واملجتمع ن فلسطين وخارجها.

 إبــــراز إســــهامات املتخصصــــين ن الحقــــوة املتباينــــة للعلــــوم اإلنســــانية وتســــلي

الضــــوء

اإلشكاليات والقضايا املرلزية ن العلوم اإلنسانية.
 تويفيق الرواب

والصالت بين املتخصصين من العلماء واملفكرين وأساتذة الجامعات ن فلسطين وخارجها.

 إقامة شبكة تعاون علمي بحتي ألاديمي بين املتخصصين ن العلوم اإلنسانية.
 نشـــر البحـــو

العلميـــة التـــي تتميـــز باأل ـــالة والجـــدة ن حقـــوة العلـــوم اإلنســـانية املختلفـــة

والتي من شأنها أن تشكل إضافة معرفية لهذه العلوم.
 املشارلة ن بناء مجتمع املعرفة من خالة نشر بحو
 مسايرة ومتابعة وتسجيل حرلة تطور العلوم اإلنسانية
 تقــــويم ونشــــر بحــــو

متخصصة بعد تحكيمها من مقومين ألفاء.
املستوى الوطني والدولي.

األلــــاديميين والبــــاحتين وذلــــت لالســــتفادة منهــــا ألغــــراض الترقيــــات

العلمية والتقويم السنوي وغير ذلت.

شروط النشر
يتبع الباح

.1

الخطوات التالية ن إعداد بحته

طباعة البح
يطبع البح

جانب واحد من الورقة مستخدمًا فراغًا مزدوجًا وحواشي واسعة (3سم من لل جانب) مع ترقيم جميع

األ لي

الصفحات.

.2

ترتيب املحتوي
أن يتقيد بالترتيب التالي ن لتابه بحته

يطلب من الباح
عنــــو ان البحــــ
مواد البح

.3

املؤلــــف (املؤلفــــون) عنــــوان الباحــــ

(البــــاحتون) امللخــــص للمــــات املفتــــاح املــــتن (املقدمــــة

وطرائقه النتائج والتو يات) املراجع.

عنوان البح
يفضل أن يكون العنوان مختصرًا ومعبرًا عن محتوى البح .

.4

حجم البح
يجب أال يزيد عدد

فحات البح

العلمي ن العلوم اإلنسانية

()30

فحة.

 .5امللخص
يجب أال تزيد للمات امللخص

( )150للمة ويحتوي

للمات املفتاح وفحوى النتائج.

 .6املرفقات املطلوبة مع البح
إلف رئيس هيئة التحرير تتضمن رغبته ن نشر بحته ن املجلة ويحدَّد فيها التخصص الدقيق للبح .



رسالة موجهة من الباح



تعهد خطي من الباح



سيرة ذاتية مقتضبة للباح



نسخة لاملة من أداة جمع البيانات (االستبانة أو غيرها) إذا لم تكن قد وردت ن

ال أو جزءًا من لتاب منشور.
بأن بحته لم ينشر أو لم يقدم للنشر ن دورية أخرى وأنه ليس فص ً
تتضمن اسمه الرباعي ومكان عمله ورتبته األلاديمية وتخصصه الدقيق ومعلومات االتصاة.
لب البح

أو ن مالحقه.

 .7التويفيق



تكتب الحواشي بشكل نظامي حسب شروط برنامج Microsoft Wordأسفل لل
يستخدم الخ

فحة حي

يرمز لها بأرقام بالشكل .1

Simplified Arabicحجم ( 14بالنسبة للمتن و 11بالنسبة للهوامش) ن البحو

Romanحجم ( 12بالنسبة للمتن وبحجم  10بالنسبة للهوامش) ن البحو

املكتوبة باللغة العربية و Times New

املكتوبة باللغة اإلنجليزية .والعناوين الداخلية بخ

أسود

(بولد).


بىمكان الباح

استخدام نم

( )APA Style (American Psychological Associationن تويفيق األبحا

العلمية والتطبيقية حي

يشار إلف

املرجع ن املتن بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الترتيب اآلتي "اسم عائلة املؤلف سنة النشر رقم الصفحة".


إذا لان املصدر أو املرجع أو املصدر لتابًا فيتبت اسم املؤلف عنوان الكتاب أو البح

اسم املترجم أو املحقق (مكان النشر الناشر

الطبعة سنة النشر) الجزء أو املجلد رقم الصفحة أما إذا لان املرجع مجلة فيتبت املؤلف عنوان البح
وتاريخ


اسم املجلة عدد املجلة

دوره رقم الصفحة.

ترتب املصادر واملراجع واملصادر ن نهاية البح

" الفهرس " وفق الترتيب األبجدي مع البدء باسم املؤلف عنوان الكتاب أو البح

(مكان النشر الناشر الطبعة سنة النشر) الجزء أو املجلد.

االفتتاحية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـــد للـــه الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات والصـــالة والســـالم

نبـــي الرحمـــة والهـــدى

محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين و حابته األخيار أجمعين.
الحمــد للَّــه

فضــله ومنتــه أن مكمنــا مــن إ ــدار العــدد العاشــر مــن مجلــة جامعــة اإلســراء

للعلـــوم اإلنســـانية ن موعــــده املحـــدد .ون هـــذا املقــــام ال يســـعنا إال أن نتقـــدم بجزيــــل

الشــــكر والعرفــــان ألعضــــاء هيئــــة التحريــــر واللجنــــة العلميــــة للمجلــــة وملحكمــــين البحــــو
الذين بجهودهم ومتابرتهم جميعًا خرج هذا العدد لحيز النور.
لقـــد حر ـــنا ومـــا زلنـــا

االرتقـــاء املتوا ـــل ن املجلـــة ونوعيـــة البحـــو

فيهــــا معتمــــدين ن ذلــــت

التـــي تُنشـــر

هيئــــة تحريــــر ومحكمــــين ألفــــاء يعتمــــدون البحــــو

املتميـــزة التـــي تراعـــي الحدايفـــة والدقـــة واملوضـــوعية واملنهجيـــة الســـليمة .ونعـــدلم أن
نســـتمر ن ترقيـــة املجلـــة بمـــا ينســـجم مـــع املعـــايير العامليـــة التـــي تتـــي لهـــا التواجـــد
أفضــــل قواعــــد البيانــــات التــــي تحــــوي املجــــالت ذات معامــــل التــــأيفير العــــالي
املستوى العاملي.
ويســـعدنا ن هـــذا العـــدد أن نضـــع بـــين أيـــدي قُـــراء مجلتنـــا الكـــرام خمســـة عشـــرة بحتًـــا
نوعيًـــا لبـــاحتين محليــــين ودوليـــين تتنـــاوة موضــــوعات متنوعـــة وذات أهميـــة لبيــــرة ن
معالجــــة قضــــايا مختلفــــة ومتعــــددة ن "السياســــة واإلعــــالم والقــــانون واإلدارة والتربيــــة
والصـــحة النفســـية" .وللنـــا يفقـــة بـــأن هـــذه البحـــو

ستشـــكل إضـــافة نوعيـــة ن مجـــاة

العلوم اإلنسانية وستحقق الفائدة املرجوة منها للباحتين واملختصين و ناس القرار.

د .عالء محمد مطر
رئيس التحرير

الفهرس

اسم الباح

عنوان البح
التسويق اإلعالمي لصورة ترليا ن العالم العربي

د .ميلود مراد

"دراسة تحليلية"

د .رضوان بلخيري

أيفر التعرض للمسلسالت الهندية املدبلجة ورأي الجمهور بالقيم
املقدمة فيها (دراسة ميدانية

عينة من الشباب من طلبة

الجامعات ن قطاس غزة)
سؤاة املتقف ورهانات املستقبل ن العالم العربي مقاربات
ن املعنف األزمة واألفق
ور وأشكاة التوقيع اإللكتروني
"دراسة تحليلية مقارنة"
منازعات ضريبة الجمارك واملكوس ن التشريع الفلسطيني
"دراسة تحليلية"
شبهات عدم دستورية بعض

الحيات املسؤوة ن الضريبة

القيمة املضافة ن فلسطين
إجراءات التحكيم االلكتروني ن منازعات العقد اإلداري االلكتروني

د .محمد علي ابو زايد
د .أدهم أحمد حسونة
د .وفاء

ال برتيمة.

د .محمد حمدونه
د .وائل نصار

169

د .رامز مهدي عاشور

ملهارات التوا ل الرياضي ن غزة

أ.د .إبراهيم األسطل
د .فداء الشوبكي

التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا

أ.د .عبد الفتاح الهمص

ن الجامعات الفلسطينية وسبل مواجهتها

د .أيمن الزاملي

التدريب امليداني وعالقته بالكفاءة املهنية لدى الطالب املرشد

د.تغريد محمد عبد الهادي

املتدرب بقسم اإلرشاد النفسي بجامعة األقصف

د.نجاح عواد السميري

جودة الحياة وعالقتها باالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية
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تهدف دراستنا إلى معرفة طبيعة التسويق اإلعالمي لصورة تركيا من خالل قناة trt

التركية الناطقة بالعربية من خالل برنامجي "ولنا وقفة" السياسي ،و"موزاييك" الثقافي على قناة
 trtعربي ،حيث تتمثل العينة في حلقات من برنامج "ولنا وقفة" وبرنامج "موزاييك" ،وتم إجراء

الدراسة على عينة عشوائية منتظمة مكونة من  01مفردات ،وذلك باستخدام المنهج التحليلي

الوصفي وأداة تحليل المضمون المقسمة الى فئات الشكل والمضمون ،ومن أهم النتائج التي

توصلت إليها دراستنا :أن المصطلح األكثر استخداما لوصف دولة تركيا هو البلد الشقيق،
كدليل على الصداقة وحسن العالقة مع البلدان العربية ،كما يسعى البرنامجان لدعم القضايا

العربية والتذكير بتاريخ تركيا المشترك مع العالم العربي.

الكلماتّالمفتاحية:

التسويق–اإلعالم-التسويق اإلعالمي-القناة التركية الناطقة بالعربية-صورة تركيا.
Abstract:
The purpose of this study is to know the nature of media marketing of
Turkey’s image through TRT channel speaking Arabic. This was
through the political program ‘‘We Have a Pause’’ and the cultural
program ‘‘Mozaic’’through the TRT channel. The sample of the study
stands for the episodes of the two programs. The type of the sample is
a regular random sample which is composed of 10 individuals. It is used
the analytical descriptive method and the content analysis which is
devided into form and content categories. The most important findings
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of this study are: the term most used to describe the state of Turkey is
the brother country as evidence of friendship and good relationship with
Arab countries. Moreover, the two programs seek to support Arab’s
cases and remind of Turkey's common history with the Arab world.
Keywords: marketing, media, media marketing, Turkish Arabic
speaking channel the image of Turkey
المقدمة:
يعد اإلعالم الفضائي الوافد واحدا من أهم مظاهر دخول الحياة اإلنسانية مرحلة العولمة؛
ففي الفترة األخيرة تعددت القنوات األجنبية الموجهة للجمهور العربي ،فكانت أمريكا وروسيا

وبريطانيا السباقة لفتح قنواتها الناطقة باللغة العربية ،والهدف الواضح من هذه المشاريع
اإلعالمية ليس إغناء المشاهد العربي بوجهات النظر اإلعالمية المختلفة ،بل تحقيق عدد من

األهداف االستراتيجية والسياسية والدعائية ،وتكاد تكون جميعها متفقة على هدف واحد ،وهو
تغيير شخصية المواطن العربي واعادة تشكيل عقليته ليخدم -على المدى البعيد -مصلحة

الدولة المالكة للفضائية سواء كانت مصلحة اقتصادية أم سياسية ،ويسهم اإلعالم السمعي

البصري بشكل كبير في عملية الترويج والتسويق .وال يقتصر التسويق فقط على السلع

والخدمات بل يتسع ليشمل تسويق األفكار واآلراء ،والتسويق للصور والدول والهيئات

والمنضمات لنشر هذه الصورة في المحيط العربي ،وهذا ما يعرف بالتسويق اإلعالمي عبر

كافة أنواع البرامج الممكنة ،السياسية والثقافية والترفيهية وغيرها.

وتعد تركيا من بين الدول التي تريد إعادة أمجاد ونجاحات الماضي من خالل العالقة

القديمة التاريخية التي تربطها مع العالم العربي؛ فجل األراضي العربية كانت جزءا من الدولة
العثمانية التي كانت تبسط عظمتها وثقافتها ونمطها العثماني على العالم العربي آنذاك ،وعند

سقوط الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الثانية وتقسيم المناطق التي كانت تحت نفوذها
ضعفت وتراجعت قوة تركيا وفقدت مكانتها في العالم عامة والعالم العربي خاصة ،بعدها أسس

مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية على أساس العلمانية المتطرفة ،وقام بتخليص تركيا

من كل ما يمت بصلة لهويتها العثمانية اإلسالمية ،وأعلن عداوته للعالم العربي وأنكر كليا

جميع الروابط التي كانت بينهما .وسار وضع تركيا من السيئ إلى األسوأ.

وبعد االستقرار السياسي والنهوض االقتصادي الذي حققته تركيا في سنوات حكم أردوغان

تمكنت من استعادة مكانتها وعالقاتها مع العالم العربي وأصبحت قوة يحتسب لها في الوسط
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السياسي ،فحكومة العدالة والتنمية نقلت ترتيب البالد من  000إلى  01اقتصاديا محققة بذلك

قفزة نوعية في التنمية والتطور على يد رئيسها الذي حول تركيا من رجل أوروبا المريض إلى
رجل العالم المتعافي .وقد صنع بذلك صورة جديدة لها على الصعيد الداخلي والخارجي .فسعى

رجب طيب أردوغان في هذه الفترة إلى تطوير مستوى العالقات بالدول العربية واإلسالمية بعد
فترة انقطاع طويلة.

راحت تركيا تسوق لصورتها الجديدة في العالم مستخدمة اإلنتاج اإلعالمي والسينمائي

خاصة في العالم العربي؛ فعلى سبيل المثال روجت الدراما التركية للثقافة وللسياحة في تركيا

عن طريق مسلسالتها التي انتشرت في العالم العربي ،ونالت مشاهدات كبيرة حيث تجاوز

بعضها  01مليون مشاهدة ،فارتفعت بفضلها نسبة السياحة الكتشاف هذا البلد.

1

ولتدعيم التواصل والعالقات بين تركيا والعالم العربي تم فتح أول قناة تركية ناطقة بالعربية

تابعة لمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية الحكومية سنة  ،0101وأعيد هيكلتها سنة 0102

ومناصر لألمة اإلسالمية والعربية عن
ا
وهي قناة عامة تبث برامج منوعة ،وتعتبر صوتا داعما
طريق تعاطفها مع قضاياها المختلفة .كذلك تتناول برامجها الثقافة والتاريخ المشترك بينهما

من أجل تعزيز روابط االنتماء.

من المؤكد أن المنتج اإلعالمي لهذه القناة شأنه شأن سائر القنوات األجنبية الناطقة

بالعربية فهو ال يحمل منطلقات اتصالية فحسب ،بل تتعدى منطلقاته أبعادا فكرية وتسويقية

لصورة تركيا وحقيقة امتداد جذورها في العالم العربي؛ فالتسويق اإلعالمي يهدف إلى خلق

قناعات محددة لدى األفراد بشكل يتماشى مع ما تريد المؤسسة اإلعالمية توصيله وهو أداة

مهمة وفعالة في رسم الصور ونشرها ،وأفضل مثال على هذا صورة المسلمين التي شوهت
عن طريق التسويق اإلعالمي األمريكي بعد أحداث  00سبتمبر .ومن أهم ما يميز التسويق

اإلعالمي أنه ديناميكي وسريع التطور يواكب كافة التغييرات والتطورات السريعة ،مما يتطلب

اعتماد المؤسسة اإلعالمية على األسس والتقنيات الحديثة وهذا ما يميز قناة  trtعربي التي

تواكب اإلنتاج اإلعالمي العصري الذي يقوم على معايير عالمية كجودة الصوت والصورة في

برامجها المقدمة للجماهير العربية.

1محمد زكريا ،المسلسالت التركية تكتسح الشاشات ،على

الموقع، http://www.masress.com/elsaba7/35278تاريخ الزيارة ،0101-0-0على الساعة .00:12
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برنامج موزاييك الثقافي وبرنامج ولنا وقفة السياسي من أهم البرامج التي تعرض على القناة

بجودة عالية في الصوت والصورة واحترافية في اإلخراج ،فتناقش قضايا متنوعة تركية وعربية،
وتسعى من خالل مضامينها إلى غرس أفكار معينة تساهم من خاللها بالتسويق لتركيا بالصورة

التي تريدها.

وبناء على ما جاء في اإلشكالية نطرح التساؤل اآلتي:

ماّطبيعةّالتسويقّاإلعالميّ ّلصورةّتركياّفيّالعالمّالعربيّمنّخاللّبرنامجيّ"ولناّوقفة"ّ

وبرنامجّ"موزاييك"ّعلىّقناةّّtrtالتركيةّالناطقةّبالعربية؟ ّ
 -0تساؤالتّالدراسة ّ

منّحيثّالشكلّ :

 .0ما المدة الزمنية المستغرقة في برنامجي ''ولنا وقفة'' و''موزاييك'' على قناة  trtعربي؟

 .0ما العناصر الفنية المستخدمة في برنامجي ''موزاييك'' و ''ولنا وقفة'' على قناة trt
التركية الناطقة بالعربية؟

 .2ما القوالب الصحفية المعتمدة في برنامجي ''موزاييك'' و''ولنا وقفة'' على قناة trtالتركية
الناطقة بالعربية؟

منّحيثّالمضمونّ :

 .0ما المواضيع السياسية والثقافية المثارة في برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك على قناة
 trtالتركية الناطقة بالعربية؟

 .0ما االستماالت اإلقناعية المستخدمة في برنامجي ''موزاييك'' ''ولنا وقفة'' على قناة trt
التركية الناطقة بالعربية؟

 .2ما المصطلحات المستخدمة لوصف دولة تركيا في برنامجي ''موزاييك'' و''ولنا وقفة''
على قناة  trtالتركية الناطقة بالعربية؟

 أهدافّالدراسة:

إن الهدف العام لهذه الدراسة هو الوصول إلى معلومات محددة عن الظاهرة المدروسة،

باإلضافة إلى أهداف فرعية أخرى تتمثل في:

 التعرف على العناصر الفنية المستخدمة في إخراج برنامجي ''ولنا وقفة'' و''موزاييك''على  trtالتركية الناطقة بالعربية.

 -السعي إليجاد القوالب الصحفية المعتمدة في البرنامجين محل الدراسة.
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 معرفة األساليب اإلقناعية التي تعتمدها قناة  trtالتركية الناطقة بالعربية من خاللبرنامجيها ''ولنا وقفة'' وبرنامج ''موزاييك''.

 -إبراز أسس التسويق اإلعالمي التي يعتمد عليها برنامجي ''ولنا وقفة'' و''موزاييك''.

 إيجاد المصطلحات المستخدمة لوصف دولة تركيا من خالل برنامج ''ولنا وقفة''وبرنامج ''موزاييك'' على قناة  trtالتركية الناطقة بالعربية.

 التوصل لألهداف التي تسعى قناة  trtالتركية الناطقة بالعربية إلى تحقيقها من خاللبرنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك.

 أهميّةّالدراسةّ:تتجلى أهمية هذا الموضوع في دراسة اإلعالم التركي الناطق بالعربيةمع فهم كيف تعتمد عليه تركيا لظهور في العالم العربي .فبقاء دولة قوية وصامدة

يعتمد على مدى قدرتها على الظهور إعالميا وتكوين صورة مرضية عنها ،خاصة
وأنه مع وصول الرئيس أردوغان إلى الحكم سعى إلى رسم صورة معاكسة لتركيا

الكمالية التي أدارت ظهرها للعالم العربي وقطعت عالقتها معه ،حيث اعتمد على

اإلعالم التركي الموجه للعالم العربي لدعم هذه الصورة الجديدة وتعزيزها والتسويق لها.

 منهجّالدراسة:

اعتمدت دراستنا التي جاءت تحت عنوان "التسويق اإلعالمي لصورة تركيا من خالل قناة

 trtعربي" على المنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه طريقة منظمة لوصف ظاهرة من الظواهر

للوصول إلى أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها واستخالص النتائج والتعميمات وذلك من أجل
تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها.

1

كذلك يقوم بالكشف عن الحالة السابقة لظواهر وكيف وصلت لصورتها الحالية ويحاول التنبؤ

بما ستكون عليه بالمستقبل.

2

وتعرف الدراسات الوصفية بأنها أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية

ودقيقة عن الظاهرة أو الموضوع محدد عبر فترة أو فترات زمنية معلومة ،وذلك من أجل

الحصول على نتائج علمية ثم تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع معطيات الظاهرة ،وكذلك

تعرف أيضا بأنها تلك الدراسة التي تدرس حالة األفراد والظواهر والممارسات واالتجاهات

1

مرجع نفسه ،ص.012

2ربحي مصطفى عليان ،مناهج وأساليب البحث العلمي ه،ط،0دار الصفاء للبحث والتوزيع ،عمان ،األردن،ص.010

13

والميول وتصفها وصفا دقيقا من أجل الوصول إلى تحسين الظروف والعمليات االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والبدنية.

لذا يعتبر هذا المنهج هو األنسب لوصف وتحليل موضوع الدراسة ومعرفة طبيعة التسويق

اإلعالمي لصورة تركيا عبر وصف وتحليل برنامجي '' ولنا وقفة'' و''موزاييك'' ،واإلجابة من
خاللهما عن تساؤلين :كيف قيل؟ وماذا قيل؟

 عينةّالدراسةّ:العينة المستخدمة في هذه الدراسة عينة قصدية عمدية تحكمية تم انتقاؤها
نظر ألن البرنامجين تتوفر فيهما شروط تفريغ البيانات والعمليات
ا
واالعتماد عليها؛

اإلحصائية للمبحوثين ،وتكفل لكل مفردات الدراسة الظهور دون التحيز لمفردة على حساب
أخرى .وهي في أصلها عينة عشوائية ويتم اختيار األف ارد بها بطريقة منتظمة إلى حد
كبير ،وتتمثل عينة دراستنا في  01حلقات ( 2حلقات من برنامج ''ولنا وقفة'' السياسي،
و 2حلقات من برنامج ''موزاييك'' الثقافي).

 ونظ ار لوجود عديد البرامج ،فقد تم اختيار هذين البرنامجين لسهولة الحصول على المادة

الخام واألرشيف المتاح ،على غرار الب ارمج األخرى التي يصعب الحصول على أرشيفها،
وبالتالي كان من السهل االستناد إلى البرنامجين كعينة قصدية عمدية.
جدولّ:10يمثلّتسلسلّحلقاتّعينةّبرنامجّولناّوقفةّحسبّتاريخّالعرضّ .
الرقم التسلسلي

تاريخ العرض

المدة

الحلقة 10

0102-1-01

 12د

الحلقة 10

0102-2-0

 21د

الحلقة 12

0102-2-00

21د

الحلقة 11

0102-7-00

 21د

الحلقة 12

0102-0-0

 12د

جدولّ:10يمثلّتسلسلّحلقاتّعينةّبرنامجّموزاييكّحسبّتاريخّالعرض ّ
الرقم التسلسلي

تاريخ العرض

المدة

الحلقة10

0102-2-07

 21د

الحلقة10

0102-01-0

 12د
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الحلقة12

0102-01-02

 21د

الحلقة11

0102-00-02

 21د

الحلقة12

0102-00-01

 21د

الدراساتّالسابقةّ :

الدراسةّاألولى :بعنوان :التسويق اإلعالمي ودوره في تحقيق تنمية سياحية مستدامة مع اإلشارة
إلى التجربة التركية .مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في العلوم التجارية .إعداد الطالب :ابتسام

زايدي .تخصص :تسويق خدمات .إشراف :الدكتور حسين عثماني .كلية العلوم التجارية
واالقتصادية جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي .الجزائر سنة.0102-0100 :

انطلقت الد ارسة من التساؤل الرئيسي :كيف استطاعت تركيا استغالل التسويق اإلعالمي

في تنمية سياحتها وتحقيق معدالت نمو اقتصادية معتبرة؟
أهداف الدراسة:


إظهار تزايد أهمية قطاع السياحة في االقتصاد العالمي والسعي الى تنميتها واستدامتها.



إظهار دور اإلعالم كوسيلة تسويقية مالزمة لتنمية السياحة.



تسليط الضوء على تركيا كبلد سياحي استغل جانب التسويق اإلعالمي لخدمة سياحته



إبراز الدور الذي يلعبه التسويق إعالميا لسياحة في تحقيق أهداف تنموية لدولة تركيا.

وتنميتها.

منهج الدراسة :المنهج الوصفي.
النتائج:


السياحة قطاع مهم في اقتصاديات الدول؛ حيث أصبحت صناعة قائمة بذاتها تحقق
عوائد معتبرة للدول.



يلعب التسويق اإلعالمي دو ار كبير في خدمة السياحة وابراز ما تمتلكه الدول من

مقومات جذب سياحي ،ويعتبر دليال ماديا في السياحة ،وذلك عن طريق وسائل
اإلعالم المختلفة والمواد اإلعالمية المعروضة من خاللها.



تركيا بلد سياحي استطاع أن يبرز مقوماته السياحية عن طريق اإلعالم السياحي،
واختيار الوسيلة اإلعالمية المناسبة والمادة اإلعالمية األكثر تأثي ار في الجمهور هي
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المسلسالت الدرامية التي استغلتها أحسن استغالل في إيصال صورتها السياحية كدليل

مادي وعنصر جذب لسياحتها.

أوجهّاالستفادةّمنّالدراسةّ :

 تشترك هذه الدراسة مع موضوع دراستنا في متغير أساسي وهو التسويق اإلعالمي
األمر الذي ساعدنا في جمع معلومات أكثر في الشق النظري للدراسة كذلك يشترك
موضوع بحثنا في عينة هذه الدراسة وهي التجربة التركية وهذا ما أفادنا في جمع

معلومات أكثر عن الموضوع وصياغة مشكلة البحث.

 اإلطارّالنظريّللدراسة

ّ-0التّسويقّاإلعالميّفيّالتّرويجّللصورةّالذهنيةّ :
تعرف الصورة الذهنية بأنها الخزين المتراكم من األفكار واالنطباعات واألحكام الموجودة

في ذهن اإلنسان التي تكونت بفعل قدرات حسية مباشرة أو غير مباشرة تجاه فرد أو جماعة
مصدر من مصادر العملية العقلية التي تقود إلى
ا
أو منظمة أو ظاهرة ،ويشكل هذا الخزين

اتخاذ ق اررات وأحكام تجاه األشياء ،وعادة ما يكون ذلك الخزين المتراكم من الصور الذهنية

مشحونا بالعاطفة بحيث تكون تلك االنطباعات واألحكام سلبية أو ايجابية.

1

وتتكون الصورة الذهنية من ثالثة مكونات أو أبعاد أساسية تتمثل فيما يلي:

 المكون المعرفي :ويقصد به بعد المعلومات التي يدرك من خاللها الفرد موضوعا أو
قضية أو شخص ما ،وتعتبر هذه المعلومات هي األساس الذي تبنى عليه الصورة

الذهنية التي يكونها الفرد عن اآلخرين وعن الموضوعات والقضايا المختلفة .بناء على

دقة المعلومات والمعارف التي تحصل عليها عن اآلخرين تكون دقة الصور الذهنية.

 المكون الوجداني :يقصد بالبعد الوجداني الميل باإليجاب أو السلب تجاه موضوع أو

قضية أو شخص أو شعب أو دولة ما ،في إطار مجموعة الصور الذهنية التي يكونها
الفرد ،ويتشكل الجانب الوجداني مع الجانب المعرفي ومع مرور الوقت تتالشى

المعلومات والمعارف التي يكونها األفراد.

 المكون السلوكي :يعكس سلوك الفرد طبيعة الصورة الذهنية المشكلة لديه في مختلف

شؤون الحياة ،حيث ترجع أهمية الصورة الذهنية في أحد أبعادها إلى أنها تمكن من

 (1باقر موسى ،الصورة الذهنية في العالقات العامة ،عمان ،األردن ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،0101،ص.10
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التنبؤ بسلوك األفراد ،فسلوكيات األفراد يفترض منطقيا أنها تعكس اتجاهاتهم في

الحياة.

1

ولإلعالم دور كبير في تشكل هذه الصور الذهنية ،فاإلعالم هو أداة رئيسية في حياتنا

ويعتبر مكون أساسي ال يمكن االستغناء عنه ،فالتلفزيون له اليد الطولى في حياتنا تواجدا

وتعرضا وتأثي ار؛ ألنه -كما قال ولبر شرام إن -له الغلبة على جميع الوسائل ،وهو باب سحري

إلى عالم الخيال والروعة واإلشارة ،إنه دعوة كلها إغراء لالسترخاء النفسي وطرح مشاكل الحياة
ومتاعبها .وهو ما يؤكد دور اإلعالم بصفة عامة والتلفزيون بصفة خاصة على قدرته في

تكوين الصور الذهنية ،وبالتالي خلق االتجاهات والقيم لمختلف األفراد .فالفرد يحصل على

المعلومات واآلراء والمواقف من وسائل اإلعالم وتساعده في ذلك على تكوين تصور للعالم
الذي يحيا فيه ويعتمد عليها في التعرف على الواقع المحيط به ،حيث تلعب المعلومات التي
تتناقلها وسائل اإلعالم وخاصة تلك التي تتصف باالستم اررية دو ار في تكوين معارف الجمهور

وانطباعاته ،وتؤدي في النهاية إلى تشكيل صور ذهنية ،وهذا بعد مناقشتها مع الذات والغير.

2

بارز في تكوين صور حول العالم الخارجي ،سواء لألفراد
مما سبق نالحظ أن لإلعالم دو ار ا

أو للمنظمات أو للدول أو لمختلف األشياء .كما تعمل وسائل اإلعالم الجماهيرية على تسويق
هذه الصور أي نشرها وتعميمها على أوسع نطاق لغرض تحقيق مصالح معينة ،فيقوم التسويق
اإلعالمي بتضخيم هذه الصور بدرجة كبيرة وبطبعها بقوة في األذهان إلى درجة أن المتلقي

في غالب األحيان -على حد قول مارشال ماكلوهان-يشعر بأن الصور المسوقة من خالل
اإلعالم هي امتداد طبيعي ألبصارنا وأسماعنا وأن هذه هي الحقائق الموجودة.

3

-0االنفتاحّاإلعالميّفيّتركياّ :

تعد تركيا من الدول التي لم تواكب اإلعالم منذ ظهوره ،ولم تنفتح على اإلعالم إال مؤخ ار؛
حيث بدأت أول قناة تركية بثها عام  ،0200وكان بث القناة مقتص ار على ساعتين في اليوم

ولمدة  2أيام في األسبوع ،ثم أصبح لمدة  2أيام في األسبوع بمعدل بث يومي  2ساعات

يوميا .وفي نفس العام تم فتح قناتين تلفزيونيتين وأصبح البث التلفزيوني يصل إلى  00بالمائة

 (1طاير مفيدة ،صورة الواليات المتحدة األمريكية في الصحافة المكتوبة الجزائرية ،رسالة دكتوراه ،كلية علوم اإلعالم

واالتصال ،جامعة قسنطينة ،2الجزائر ،0101،ص.001

 (2منصور أيمن ،الصور الذهنية واإلعالمية ،دط ،القاهرة ،مصر ،ددن ،0112،ص .000بتصرف.
3مرجع نفسه ،ص  ،002بتصرف.
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من مساحة تركيا واستمر تأسيس القنوات التلفزيونية إلى أن بلغت  2قنوات .وبعد صدور

دستور  0220وتبني تركيا لمجموعة المتغيرات التي تضمنها شهدت قطاعات الدولة عملية
تحديث وتطور عدد كبير من ضمنها القطاع اإلعالمي الذي يعد من أهم وسائل االتصال

المؤثرة إذ أنيطت مسؤولية البث اإلذاعي والتلفزيوني بمؤسسة االذاعة والتلفزيون التركية وهي
مؤسسة حكومية ذات نفع عام مستقلة بذاتها ولديها صفة قانونية ،وتتمتع باستقاللية خاصة

وأطلق عليها اختصار  ،trtوتتواصل المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون  trtمع جماهير واسعة

بـ  02محطة إذاعية و 02تلفزيونية ،وقد طورت مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية عملها كما
ونوعا ،كما زادت عدد قنواتها التلفزيونية لمواكبة التطورات الزمنية وحظيت هذه القنوات باهتمام

الرأي العام ومتابعته.

في سنة  0101بدأت المؤسسة العمل بتقنية ال  hdواستلزم ذلك إنشاء استوديوهات

جديدة واستيراد معدات وكاميرات متطورة ،كما تمتلك  trtإمكانيات تقنية عالية حيث بلغت عدد

مرسالتها  200مرسلة ،بقدرات بث متنوعة ومنتشرة في عموم الواليات والمناطق التركية،
وشهد قطاع اإلعالم في هذه الفترة انفتاحا إعالميا لم يشهده من قبل ،حيث فتحت قنوات

ودشنت إذاعات مختلفة لكل الفئات في المجتمع بل وراحت تركيا تفتح قناة خاصة بكل إقليم
من أقاليمها وهذا من أجل دمجهم في المجتمع التركي وتلبية رغبات شعبها واشباع حاجاته
ومعرفة متطلباته ونواقصه ،وشهد القطاع اإلعالمي منذ هذه الفترة نشاطا في وسائله اإلعالمية

وخاصة القنوات التلفزيونية التي تعددت وتنوعت مضامينها 1.ونذكر من هذه القنوات:
-

قناة  :trt1تمتلك أحدث التقنيات التكنولوجية وتمثل امتدادا ألول قناة تلفزيونية رسمية

وتعد القناة العامة في عموم تركيا وتخاطب األسرة ببرامجها التعليمية ،الثقافية والدرامية،

الموسيقية والترفيهية ،الرياضية واإلخبارية ،وتبث عبر  1أقمار اصطناعية إلى تركيا
وأوروبا ووسط أسيا والواليات المتحدة األمريكية واستراليا.

-

قناة األخبار  :trt-haberهي قناة إخبارية متخصصة تبث آخر األخبار ،وتتابع
التطورات كلها في مجال السياسة ،وتقديم التحليالت ،والندوات ،وتغطية األحداث

الرياضية والوثائقية ،وتبث إلى تركيا وأوروبا ووسط آسيا.

 )1الدبيسي عبد الكريم ،االعالم التركي المعاصر (تاريخه وسماته واتجاهاته) ،عمان ،األردن ،دار كنوز المعرفة

العلمية ،0102،ص.002
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-

قناة :trt-3متخصصة بالبرامج الرياضية تبث برامجها بالتناوب مع قناة البرلمان
(مجلس األمة التركي الكبير) ،وتواصل القناة بثها تحت شعار  ،trt sportوتبث من

قمرين اصطناعيين إلى تركيا وأوروبا والقمر  turksatإلى تركيا ووسط آسيا.
-

قناة الطفل  :trt-çuçukهي قناة متخصصة في برنامج األطفال من عمر  2إلى

 01سنة تبث أفالم الرسوم المتحركة والموسيقى والرياضة فضال عن دعم نمو األطفال
وتعليمهم اللغة والثقافة التركية ،وتبث القناة برامجها من القمرين االصطناعيين

 turksat 2Aو ،eutalsat w3Aالى تركيا وأوروبا وآسيا ومن القمر galaxy19
إلى الواليات المتحدة األمريكية وكندا.
-

القناة السادسة الكردية :trt-6هي قناة عامة تبث برامجها باللغة الكردية (اللهجات
الكرمانجية ،السورانية ،والتركية ،ال اززاكية) إلى أكراد تركيا ،وتهدف القناة إلى اإلسهام
إيجابيا في تطوير عالقات تركيا مع دول العالم السيما دول المنطقة ،وتعزيز الوحدة

الوطنية التركية ،ومواجهة حركة التمرد الكردي المسلح التي شهدتها مناطق جنوب

شرق األناضول ،وتبث القناة برامجها من األقمار الصناعية إلى تركيا والشرق األوسط
وأوروبا.

-

قناة أفاز  :avazوتعني كلمة  avazالصوت في اللهجات التركية العديدة ،حيث تبث
البرامج بثماني لغات لـ  0دول ،هي :أوزبكستان ،قرغيزستان ،تركمنستان ،أذربيجان،

البوسنة الهرسك ،ألبانيا ،وتركيا .وهي قناة عامة ،ومنوعة ،تتناول برامجها الثقافة

والتاريخ المشترك لدول المنطقة مشكلة بذلك وحدة لغوية وفكرية بين تركيا والجمهوريات

التركية األخرى .وتخاطب القناة بوصفها صوتا مشتركا بين الجمهوريات األخرى نحو
 021مليون شخص ،امتدادا من الشرق األوسط وحتى البلقان بواقع  07دولة و01

جمهورية.

-

قناة األناضول :بدأت بث القناة عام  ،0101بعد أن وقعت القناة بروتوكوال للتعاون
مع القنوات التلفزيونية المحلية في اإلقليم لبث البرامج التي تعكس طبيعة حياة الناس

والمجتمع وثقافتهم في األناضول ،وهي قناة عامة تبث برامج منوعة ،مثل :األخبار

والتعليم والدراما ...إلخ وبعض البرامج المعدة لنقل القيم والثقافات الموجودة في واليات

إقليم األناضول التركي بتعاون مع مؤسسات البث المحلية واإلقليمية.

1

 (1رائد أحمد حسين البياتي ،أخبار العراق في الفضائيات التركية ،رسالة دكتوراه ،كلية اإلعالم ،جامعة بغداد.0110،
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إضافة إلى هذه القنوات ترتبط بمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية  trtخمس عشرة محطة

إذاعية ،ست منها وطنية ،وست إقليمية ،وواحدة محلية ،واثنتان عالميتان ،وتبث بـ  20لغة،
مجهزة بأحدث التقنيات ومرسالت ذات قدرة عالية وبرامج منسجمة مع معايير البث اإلذاعي

الحديث .وكذلك شهدت تركيا اندفاعا فريدا من نوعه للقطاع الخاص في مجال العمل اإلذاعي
والتلفزيوني ،حيث بدأت اإلذاعات وقنوات التلفزيون الخاصة في تركيا بثها في التسعينات من

القرن الماضي ،ويوجد حاليا في تركيا  020قناة تلفزيونية 02 ،منها وطنية ،و 01إقليمية،
و 000محلية.

1

-3االتجاهاتّالسياسيةّلوسائلّاإلعالمّالتركيةّ :
شهد اإلعالم التركي منذ نشأته في كنف اإلمبراطورية العثمانية وبعد إلغاء الخالفة والسلطنة

وتأسيس الجمهورية العلمانية مراحل متعددة من الصراع بين تيارين متضادين :التيار اإلسالمي
المنادي للعثمنة من جهة ،والتيار العلماني الذي سعى إلى فرض هيمنته بالقوة على كل مناحي

الحياة من جهة أخرى ،كانت وسائل اإلعالم لكال التيارين أدوات صراع الهوية البارزة بين

العثمنة والعلمنة.

2

أما العلمنة ،فهي العالقة المميزة للمجتمع الحديث الذي يعمل دون اهتمام كبير بالدين

واألخالق أو الجماليات واعتبارات المكانة ،وقد تسربت أفكار العلمانية إلى تركيا منذ القرن 00

أيام الدولة العثمانية عن طريق الطالب األتراك الذين كانوا يدرسون في الغرب ،خاصة أولئك

الين يدرسون في فرنسا وبعد تأسيس الجمهورية عام  0202تكرست العلمانية على شكل
إجراءات منهجية ،وقوانين صارمة شملت إلغاء الخالفة اإلسالمية وعلمنة التشريع ،القضاء،

السياسة ،االقتصاد واإلعالم .....إلخ .فالعلمانية في تركيا ال تقتصر على تحييد دور الدين

وفصله عن الدولة ،بل يذهب إلى أوسع من ذلك بإجبار الناس على المفهوم الذي يراه،
فالعلمانية التركية تختلف عن العلمانية المعتدلة التي تفصل السياسة عن الدين ولكنها ال تعاديه

وال تحاربه ،فهي علمانية شاملة متطرفة معادية للدين.

3

 )1كرامرهاينتس ،تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ،ترجمة فاضل حكر ،الرياض ،السعودية ،مكتبة

العبيكان.0110،210،

 (2عبد الكريم الدبيسي ،مرجع سبق ذكره ،ص.072
3

عبد الكريم علي الدبيسي ،االعالم التركي من العثمنة إلى العلمنة ،مجلة آداب الفراهيدي ،العدد ،00عمان،

األردن.0100،171،
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أما العثمنة فهي ظاهرة تاريخية كان الدين اإلسالمي يمثل فيها الهوية التي تربط الشعوب

ضمن إطار السلطنة العثمانية ودولة الخالفة اإلسالمية التي حكمت المسلمين لعدة قرون،
والعثمنة نسبة إلى الدولة العثمانية  0202-0022التي أسسها عثمان بك وامتدت رقعتها إلى
ثالث قارات ،فقد أقام العثمانيون إمبراطورية عالية خلفت تراثا عريقا وعظيما من الحضارة

والثقافة؛ إذ تميز المجتمع العثماني في أثنائها بوحدة الهوية على الرغم من اختالف مكوناتها،

السيما بين الشعوب المسلمة التي كانت منضوية تحت الراية العثمانية ،ولم يكن للهوية التركية

ظهور بارز حتى بدأت مالمح انهيار اإلمبراطورية العثمانية لتتنازع على المجتمع التركي
ثقافتان لم تبتعدا عن مضمون الصراع بين الدين والعلمانية في تركيا.

1

وقد مهدت الحرب العالمية األولى إلى نهاية الدولة العثمانية التي فقدت تفوقها االقتصادي

والعسكري ،وعليه فإن هذا االنشطار والتفكك في المجتمع التركي أثر مباشرة على وسائل

اإلعالم التي أخذت ثالثة اتجاهات سياسية تمثلت في:

 0-1االتجاه اليميني الليبرالي العلماني :ازدهر بعد تأسيس أتاتورك للجمهورية ،وتطبيق سياسة
الدولة العلمانية ،أخذت الصحف التركية الصادرة آنذاك تثير اهتمام الرأي العام نتيجة لمحاولتها
تقليد الصحافة الغربية في تحليل األوضاع القائمة ولم تكن الصحافة التركية تميل إلى األخذ

بالديمقراطية الغربية فحسب ،بل كانت تناقش األساليب الديمقراطية السائدة في بريطانيا ،ألمانيا

وفرنسا حتى رجحت األخذ بتطبيق النظام الفرنسي في تركيا ،ومن أبرز مؤسسات االتجاه

الليبرالي اليميني العلماني مجموعة دوغان اإلعالمية ،ومجموعة جنار ،ومجموعة بيلغين،
ومجموعة دوغوش ،ويسيطر على هذا االتجاه كبار رجال األعمال األتراك ويهود الدونمة

والماسونيين ،ومساهمة عدة مؤسسات تجارية يهودية في امتالك األسهم والتمويل.

2

 0-1االتجاه اليساري العلماني :جاءت والدة هذا االتجاه بتأثير تصاعد نشاط الحركات اليسارية

في الدول األجنبية ،وكان قبل ذلك (نامق كمال) * قد أعطى اهتماما واسعا في فترة التنظيمات
لألخبار ذات العالقة بالحركة االشتراكية المتنامية في أوروبا في كتاباته في صحيفة (تصوير

األفكار) .وتتميز السياسة اإلعالمية إلعالم االتجاه اليساري بأنها تميل نحو اعتماد األسلوب

1
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الجاد والمتزن في تناولها الكثير من القضايا واألخبار ،بعيدا عن استخدام أسلوب اإلثارة
والفضائح والجنس الذي تعتمده صحف االتجاه الليبرالي اليميني.

1

 2-1االتجاه اإلسالمي :ولد اإلعالم التركي في كنف الدولة العثمانية ،وهي دولة الخالفة

اإلسالمية التي كانت تسعى دوما إلى إضفاء صفة الشرعية على أعمالها بالدين ،وكان من

الطبيعي أن يكون االتجاه السائد في الدولة العثمانية عموما هو التيار اإلسالمي .انتكست
الصحافة اإلسالمية لفترة من الزمن ثم عادت لتبرز من جديد بعد تأسيس حزب العدالة والتنمية

وأخذت وسائل اإلعالم اإلسالمية تتطور وتتقدم لتصبح في التسعينات مؤسسات إعالمية كبرى

تحتل مكانة جيدة بين المؤسسات اإلعالمية األخرى.

ويبين إيرول أوندير مراسل منظمة "بال حدود" في إسطنبول أسباب تصاعد دور وسائل

االتصال اإلسالمي في فترة حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب أردوغان ،ودور الحزب
الحاكم في إيجاد توازن جديد بين االتجاهين اإلسالمي والعلماني في وسائل اإلعالم ،بقوله:

قبل تولي حزب العدالة والتنمية زمام الحكم كان أصحاب رؤوس األموال المالكون لوسائل
اإلعالم يتبعون مصالحهم الخاصة ،وبعد ذلك جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة ببنيته
االجتماعية واالقتصادية وبدوائر المالية الخاصة به التي أنهت احتكار رؤوس أموال معينة

لوسائل اإلعالم التركية يتضمن الجدول رقم  00أبرز وسائل اإلعالم التابعة للتيار اإلسالمي

في تركيا.

2

 -0اإلعالمّالتركيّّالموجهّللجمهورّالعربيّّ :

-

قناة  trtالتركية الناطقة بالعربية :بدأ اإلعالم التركي الموجه للجمهور العربي عام
 ،0101وتمثل في قناة عامة تبث برامج منوعة باللغة العربية ،وتوجه القناة بثها إلى

الجمهور العربي في  00دولة عربية بهدف اإلسهام بشكل إيجابي في تعزيز العالقات
التركية مع العالم العربي .وتعتمد القناة على مجموعة مميزة من استوديوهات موجودة

داخل تركيا وخارجها ،في إسطنبول وبعض العواصم العربية ،مثل بيروت والقاهرة
وتسعى القناة إلى تحقيق األهداف التالية:

1علي جبر ،الصحافة التركية ومواقفها اتجاه الفساد ،رسالة ماجستير ،العراق ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،0222،ص

.27

*نامق كمال( )0000-0011كاتب وشاعر تركي ،ماسوني كان يدعو إلى االنفتاح على الغرب.
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 .0مد جسور التواصل مع العالم العربي.

 .0التعريف بتركيا للمشاهد العربي طبيعة ومناخا وتراثا.

 .2فتح آفاق التعاون اإلعالمي المشترك بين تركيا والعالم العربي.

 .1التركيز على الحيادية والنزاهة والشفافية ،كقيم أساسية تسهم في نهضة القناة وارتقائها
لجذب الجمهور العربي ،وتنطلق السياسة اإلعالمية للقناة من رؤية الحكومة التركية
ألهمية توطيد العالقة بالعالم العربي ،التي ترتكز على طبيعة الوشائج الرابطة بين

الثقافة في مناطق األناضول والعالم العربي؛ فتركيا والعالم العربي يتشاركان ثقافة
واحدة ورؤية فكرية متقاربة وحضارة واحدة والقواسم المشتركة بين تركيا والعالم العربي

كثيرة ،باعتبار العرب واألتراك جذورهم واحدة ويتحلون بثقافة وحدوية ،تدل على عمق
الروابط االجتماعية والفكرية واالقتصادية التي تربط بينهم ،وهو ما كان حاف از للبدء
في ترسيخ هذه المعاني في هذه القناة ،وحددت القناة سياستها اإلعالمية الهادفة إلى

مد جسور الصلة بين تركيا والعالم العربي.

1

ودشن رجب الطيب أردوغان رئيس تركيا الحالي هذه القناة وقدم من خالل حفل افتتاحه

لها خطابا كله ود ومحبة للعالم العربي ،حيث أكد أن العرب واألتراك مثل أصابع اليد الواحدة
والعالقة بينهم عالقة الظفر باللحم ،مشي ار إلى العالقات والروابط التاريخية والثقافية المشتركة

بين العرب واألتراك قائال :بدونكم ال معنى للعالم.

وأضاف أردوغان أن مصير إسطنبول ومستقبلها ال يختلف عن مصير الدول العربية ومستقبلها.

وقد تكون الحدود السياسية قد خطت بين أوطاننا في التاريخ القريب ،وربما األلغام قد زرعت

بيننا ،وربما الجدران والسدود قد شيدت بين أراضينا ،لكننا نمتلك من القوة واإلرادة ما يجعلنا
نتجاوز كل هذه العقبات ،وأشار أردوغان إلى أن حكومته قد بذلت على مدى سبع سنوات
ونصف من وجودها في السلطة جميع الجهود من أجل تأكيد هذه الروابط بين تركيا والعالم

العربي ،قائال :إن تركيا وهي تتوجه نحو الغرب بوجهها ،لم تعط ظهرها للعرب مطلقا.

فكانت كلماته االفتتاحية حافلة بالعبارات حول هذه المسائل ،كما ردد بعضها باللغة العربية

واختلط في كلمة أردوغان التاريخ بالسياسة واألدب والشعر بالفنون والطرب ،فكانت ديوانا كامال
في حب العرب وثقافتهم .حيث استحضر أردوغان في بيانه رموز الثقافة والفن العربي.

فحضرت أم كلثوم ،حيث قال :إذا كانت هي صوت العرب جميعا ،فهي أيضا صوت األتراك
1
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 ..وكما خاطب نزار قباني وفيروز وماجدة الرومي بيروت ،فأنا أخاطبكم اليوم  ..وكما هو
محمود درويش لنا ولكم ها هو نجيب فاضل لنا ولكم ،مرددا بالعربية أبياتا من قصيدة نزار

القباني "بيروت يا ست الدنيا" كما لو أن أردوغان تحول في لحظات إلى باحث لغوي ،أعطى
أمثلة حول المشترك اللغوي بين اللغة العربية والتركية.

1

ويعتمد اإلعالم التركي الموجه للجمهور العربي لتحقيق التفاهم المشترك على الضوابط

التالية:

 .0الحيادية والموضوعية في طرح الرأي ،واالستدالالت والتوجهات.

 .0إظهار التنوع الثقافي ،المعرفي والفكري الموجود في تركيا والعالم العربي.
 .2التركيز على عوامل البناء في تركيا والعالم العربي.

 .1االبتعاد عن العقبات والخالفات الفكرية التي من شأنها أن تعكر أجواء الود واألخوة
بين الشعبين.

 .2تأصيل عوامل الفن الريادي واإلبداعي والتركيز على التطور المستمر على مستوى
الكادر العامل.

 .1ضمان أعلى سقف ممكن من التواصل التبادلي بين تركيا والعالم العربي ،وذلك بإشاعة
البرامج الثقافية والمعرفية المشتركة.

 .7التنوع في مصادر المعلومات واستوديوهات البث ،وبناء أفق إعالمي كبير للتعاون
اإلعالمي المشترك بين تركيا والعالم العربي.

 .0التركيز على الكادر العامل ،واستم اررية تأهيله وتطويره بشتى الوسائل واإلمكانيات.
 اإلطارّالتطبيقيّللدراسة:

2

ّالجدولّرقمّ:10ّ:يمثلّاالستماالتّاإلقناعيةّفيّبرنامجّ''ولناّوقفة''ّوبرنامجّ''موزاييك''
االستماالت اإلقناعية
ولنا وقفة
أعداد البرنامج عاطفية

موزاييك

عقالنية

ترغيبية

العدد االول

7

01

00

01

العدد الثاني

01

2

13

2

 )1ثغيان الشريف ،مرجع سبق ذكره ،ص021
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عاطفية

عقالنية

ترغيبية

7

12

01

7

العدد الثالث

02

1

01

00

2

01

العدد الرابع

2

0

2

00

2

01

العدد الخامس

00

7

15

2

1

10

المجموع

21

21

58

17

22

54

النسبة المئوية

% 10 % 00،7 % 21،0

% 11،02 % 01،10 % 22،17

التحليلّوالتفسيرّ :
يمثل الجدول األساليب اإلقناعية المستخدمة في برنامج ''ولنا وقفة'' وبرنامج'' موزاييك''

على قناة  TRTعربي .حيث نجد أن األساليب الترغيبية بلغت أعلى نسبة تقدر بـ  20،7تليها
األساليب العاطفية بنسبة تقدر بـ  22،7في حين احتلت األساليب العقالنية .%02،1

وهذه النتائج تدل على أن البرنامجين محل الدراسة يعتمدان في الدرجة األولى على األساليب

الترغيبية ثم األساليب العاطفية ،أو كما تسمى بأسلوب التعبير الترغيبي العاطفي ،واللعب على
األوتار العاطفية وبما أنها قناة تركية ناطقة بالعربية ،فمن الطبيعي أن تلجأ إلى هذا النوع من

االستماالت لزيادة القوة اإلقناعية للرسالة اإلعالمية التسويقية ،خاصة من خالل معالجتها
للقضايا التركية أو من خالل تطرقها للمواقف التركية تجاه القضايا العربية ،فإن أنسب طريقة

لجعل المستقبل يتقبل ويقتنع بهذه المواقف هو مخاطبة عاطفته وترغيبه لتبني هذه اآلراء.

والحال نفسه مع البرامج الثقافية إذ نالحظ أنها تتبع أسلوب الترغيب في كل ما هو ثقافي

تركي قديما كان أم حديثا ،معتمدة في ذلك أيضا على مخاطبة المشاعر واثارة عواطف المتلقي
لجعله أكثر قابلية للرسالة اإلعالمية .فاإلنسان مهما بلغت قوته وخبرته ومهما كان موقفه،

فإنه بمجرد مالمسة رغباته وتحريك عواطفه يصبح أكثر مرونة وقدرة على تغيير اتجاهاته

واكتساب اتجاهات وأفكار وبناء صور جديدة ،بما يخدم السياسة العامة للجهة القائمة
باالتصال ،أي سياسة قناة  trtعربي اإلعالمية .ال تخلو العينة المدروسة من وجود استماالت
عقالنية أي مخاطبة العقل وذلك عن طريق توضيح الحقائق ،فنجد أن كال البرنامجين يعتمدان

على إلى حد ما على أسلوب البيانات الرقمية واإلحصاءات واألدلة العلمية من أجل جعل

المحتوى المقدم أكثر وضوحا وأكثر صدقا وقربا إلى الحقيقة والمنطق.

1عواد فاطمة ،مرجع سبق ذكره ،ص22

25

1

ونفسر استخدام القناة لألساليب الترغيبية واألساليب العاطفية بنسبة أكبر من العقالنية بأن

فعالية االستماالت الترغيبية والعاطفية أقدر على إقناع األفراد بشكل منطقي ،ولكي تكون
الحجج منطقية وفعالة ،فإنها يجب أن تعتمد على استمالة رغبة وعواطف األفراد.
جدولّرقمّّ:13يمثلّالمصطلحاتّالمستخدمةّلوصفّدولةّتركياّفيّبرنامجّولناّوقفةّوبرنامجّموزاييك.
المصطلحات المستخدمة
ولنا وقفة
البلد

عدد

موزاييك
الدولة

إمبراطورية

البلد

البلد

البرنامج

البلد الشقيق

الجار

تركيا الثالثة

العثمانية

العالم السابقة

الشقيق

الجار

تركيا الثالثة

برنامج0

5

1

2

0

0

0

0

0

2

برنامج0

4

0

1

1

0

1

0

0

3

1

برنامج2

0

1

1

0

1

1

2

0

0

0

برنامج1

2

2

0

0

1

0

0

0

2

0

برنامج2

4

0

2

0

0

0

0

1

1

1

المجموع

15

4

6

1

2

2

0

3

0

1

النسبة
المئوية

الدولة

إمبراطورية

العثمانية

العالم السابقة
1

01،00
% 22،27

%

% 00،10

% 2،27

% 7،01

5%،12

% 21

%00،72

% 00،2

التحليلّوالتفسيرّ :

من الجدول رقم  12الذي يوضح نسب المصطلحات األساسية في وصف تركيا من

خالل برنامجي لنا وقفة وموزاييك على قناة  trtعربي نالحظ أن مصطلح البلد الشقيق أكثر

تك ار ار؛ حيث تكرر بنسبة  ،% 22،1يليه مصطلح تركيا الثالثة بنسبة  ،% 01،1ثم مصطلح
البلد الجار بنسبة  ،% 01وبلغت نسبة مصطلح الدولة العثمانية  ،% 02،1أخي ار جاء
مصطلح إمبراطورية العالم السابقة وقدر بـ .% 00.2

من خالل العشر حلقات المدروسة للبرنامجين توصلنا إلى أن مصطلح ''البلد الشقيق''

يتكرر كثي ار في أغلب الحلقات ،حيث تحرص القناة على إقناع جمهورها بحسن العالقة بين

تركيا والعالم العربي ،وأنها تعتبر نفسها صديقة ألغلب الدول العربية ومتعاونة معها في السراء
والضراء.

26

% 00،72

فخالل مشاركة رئيسها أردوغان في منتدى التعاون العربي التركي أكد في بيانه على الصداقة

العربية من خالل إلقائه بيتا من قصيدة تقول'' :ال يجوز لتركي أن يعيش من دون العربي فهو
عينه ويده اليمنى'' الفتا إلى أنه على مدار األعوام السابقة كان يسدل الستار على العالقات

العربية التركية .فاستخدام هذا المصطلح في البرامج اإلعالمية لهذه القناة ما هو إال ترجمة
لما قاله أردوغان ومحاولة لنشر رسالته هذه للجمهور العربي.

1

جاء في المركز الثاني مصطلح تركيا الثالثة تسويقا لصورة تركيا الجديدة أو كما تسمى

بتركيا أردوغان التي نراها فيها تعود إلى الماضي ،لكنها عودة مختلفة من حيث النوع والجوهر،
فتركيا الثالثة تعني عودتها إلى الفضاء العربي اإلسالمي محتفظة في الوقت نفسه بكل ما هو

جدير بالبقاء في عهدها العلماني ،فهي إسالمية ولكن في اعتدال ،وهي علمانية ولكن في
اعتدال ،وهي قومية ولكن في اعتدال ،وهي غربية أوروبية ولكن في اعتدال ،وهي شرقية ولكن

في اعتدال ،وهذا هو المعنى وراء هذا المصطلح.

في المركز الثالث جاء مصطلح البلد الجار كثالث أكثر كلمة استخداما لوصف تركيا وهذا

المصطلح تبنته القناة ،وتكرر استخدامه؛ ألن أردوغان كثي ار ما استخدمه في خطاباته ،ففي
عام  0112جاء وصف أردوغان للعالقات العربية التركية بقول مأثور لديهم وهو ''ال تشتري

الدار بل اشتري الجار'' ،حيث قال بالعربية :الجار قبل الدار ،مشددا على أهمية هذه العالقة.
كان مصطلح الدولة العثمانية ومصطلح إمبراطورية العالم السابقة األقل تك ار ار خالل

حلقات العينة المختارة ،ونفسر قلة ذكرهما بحرص القناة على أال يفهم المشاهد أن تركيا تحاول
إعادة مجدها العثماني على حساب الدول العربية؛ ألن هذا ما يسوقه اإلعالم ذو االتجاه

الليبرالي .ويستخدم هذان المصطلحان فقط في بعض المواضيع التي تتطلب الحديث عن
الدولة العثمانية وتاريخ تركيا.

1

عقيل سعيد محفوظ ،مرجع سبق ذكره ،ص22
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جدولّرقمّّ:10يمثلّأسسّالتّسويقّاإلعالميّّالمعتمدةّفيّبرنامجيّولناّوقفةّوموزاييك ّ
أسس التسويق
موزاييك

ولنا وقفة
البرنامج

االنقرائية

االنسيابية

الوضوح

الرشاقة

االنقرائية

االنسيابية

الوضوح

الرشاقة

العدد األول

1

2

10

2

2

4

11

2

العدد الثاني

2

5

7

3

3

7

5

4

العدد الثالث

3

6

11

3

3

7

9

4

العدد الرابع

3

3

8

5

4

5

9

4

العدد الخامس

3

6

9

4

3

6

10

3

المجموع

12

22

45

17

15

29

44

17

النسبة المئوية

% 0062

% 0062

% 1160

% 0767

% 0160

% 0761

% 10

% 0160

التحليلّوالتفسيرّ :
يمثل الجدول رقم 11 :أسس التسويق اإلعالمي المعتمدة في صياغة الرسالة اإلعالمية
لبرنامجي ولنا وقفة وبرنامج موزاييك على قناة  trtعربي ،حيث جاء االعتماد على الوضوح

بالمرتبة األولى بنسبة  ،% 11،0وبلغت االنسيابية نسبة  ،%02،2تليها الرشاقة بنسبة 07

 ،%وأخي ار االنقرائية بنسبة .% 02،1

وعلى العموم ،فإن هذه النسب تعكس بشدة اعتماد قناة  trtعربي على أسس التسويق

اإلعالمي فالرسائل اإلعالمية للبرنامجين محل الدراسة قائمة على هذه األسس .ومن خالل
الحلقات العشر المدروسة تبين أن المضامين اعتمدت على الوضوح في المادة اإلعالمية

المقدمة للجمهور من خالل تقديم األمثلة لتوضيح المعنى واستخدام المقارنات والكلمات ذات

المعنى الواضح ،وتأكيده بكلمات أخرى.

واعتمد على االنقرائية من خالل طرح أفكار سهلة ويسيرة الفهم ،كما أن األفكار المطروحة

كانت مرتبة بانسياب طبيعي دون وجود فجوة في أجزائها وهنا تحقق شرط االنسيابية.

28

جدولّ:5يمثّلّالقوالبّالصحفيةّالمستخدمةّفيّبرنامجّ''ولناّوقفة''ّو''برنامجّموزاييك''ّ .
القوالبّالصحفية
ولناّوقفة
عددّالبرنامج

موزاييك

ريبورتاج

تقرير

بورتريه

ريبورتاج

تقرير

بورتريه

العددّاألول

2

0

1

1

0

2

العددّالثاني

2

0

2

3

0

1

العددّالثالث

3

1

1

3

1

0

العددّالرابع

3

0

0

2

1

1

العددّالخامس

3

1

1

1

0

2

المجموع

13

2

5

10

2

6

النسبةّالمئوية

%ّ55

%ّ01

%ّ05

55،55

ّ33،33 ّ %ّ00،00
%

التحليلّوالتفسيرّ :
يمثل الجدول  12القوالب الصحفية المعتمدة في برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك على

قناة  trtعربي حيث يبين الجدول أن الريبورتاج هو األكثر اعتمادا ،وجاء بنسبة  % 11،2ثم
البورتريه بنسبة  %02أما االعتماد على التقرير فقد كان ضئيال وجاء بنسبة  .% 01،2ويعود
اعتماد البرنامجين على الريبورتاج أكثر من باقي األنواع الصحفية األخرى ألهميته وسرعة نقله

للمعلومة .فكلمة ريبورتاج تترجم للعربية إلى ''نقل األحاسيس'' ،إذن فهو نوع صحفي مهم ال
يكتفي فيه الصحفي بتقديم تقرير عن الواقعة لكن يترك بصمته وحساسيته في السرد والمعالجة

فهو من القوالب الصحفية القادرة على إضفاء التمايز واالنفراد في مضمون الرسالة اإلعالمية،
ويشيع استخدامه لألغراض التسويقية اإلعالمية لجمال أسلوبه وشفافيته وقدرته على التأثير

ورسم الصور الذهنية ،وبتالي تحقيق الهدف التسويقي اإلعالمي ،ويعتمد البرنامجان محل

الدراسة بالدرجة الثانية على البورتريه لتسليط الضوء على الشخصيات المهمة العربية أو

التركية؛ فنجد أغلب الحلقات المدروسة تهتم بالشخصيات المتناولة وتعرفها للجمهور .خاصة
إذا تناول البرنامج موضوع تركي فتستخدم البورتريه للكشف عن هذه الشخصية ونقل مسارها

واسهاماتها بأسلوب جمالي بسيط يجذب المشاهد وال يشعره بالملل ،فالبورتريه هنا يبين أهمية
الشخصية المتناولة وينشر صورتها للجمهور العربي ،ونالحظ في الجدول أن برنامج ولنا وقفة
وبرنامج موزاييك قليال ما يعتمدان على التقرير في عرض مضمون البرنامجين ،ونفسر هذا
29

بأن المضامين اإلعالمية التسويقية يشترط أن تكون حيوية تميل الى األسلوب الحي والجمالي
والتشويقي في طرح المعلومة ،إال أن التقرير نوع جاد ،يطرح المعلومة بشكل إخباري وجامد ال

يتدخل فيه حس الصحفي ولمسته الجمالية ،فهو بذلك يكون أقل تأثي ار وجذبا النتباه الجمهور
ومتابعته .ومن المالحظ أنه ال يوجد تنويع في القوالب الصحفية ،فالمعروف عن التسويق

اإلعالمي أنه يستغل أنواعا عديدة من القوالب الصحفية من أجل إحداث تأثير قوي على

الجمهور.

جدولّرقمّّ:15يمثلّأهدافّالبرنامجّالسياسيّ''ولناّوقفة''.
األهداف السياسية
التدخل في القضايا

تقوية الموقف السياسي

السعي لوحدة الدول

أعداد البرنامج

العربية

التركي

اإلسالمية

العدد األول

2

1

0

العدد الثاني

2

0

2

العدد الثالث

0

1

1

البرنامج الرابع

1

1

0

العدد الخامس

2

0

2

المجموع

7

3

5

النسبة المئوية

%11،1

%01

%22،22

ّ

جدولّرقمّ:10يمثلّأهدافّبرنامجّ''موزاييك''ّّالثقافيّ ّ
األهداف الثقافية
أعداد البرنامج

نشر الثقافة التركية

التذكير بتاريخ تركيا
المزدوج

تثمين العادات والتقاليد

العدد األول

0

0

1

العدد الثاني

0

0

0

العدد الثالث

0

0

0

العدد الرابع

1

1

1

العدد الخامس

0

2

1

المجموع

1

0

7

النسبة المئوية

%00،27

%20،12

%22،22
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التحليلّوالتفسيرّ :
يبين لنا الجدول رقم  11األهداف السياسية في برنامج ولنا وقفة على قناة  trtعربي،

والمالحظ أن دعم القضايا العربية جاء في المركز األول بنسبة  ،% 11،1يليها السعي لوحدة
الدول اإلسالمية بنسبة  ،% 22،22أما هدف تقوية الموقف السياسي فجاء بنسبة .%01

في العينة المدروسة وجدنا أن أغلب األعداد تهدف إلى دعم القضايا العربية وهذا يظهر

جليا من خالل تناولها لهذه القضايا؛ ألن أردوغان وبمجرد وصوله للحكم سعى إلى إصالح
عالقاته مع العرب وتطويرها ،فعقد الصلح مع سوريا ومصر وليبيا ،وعزم على فتح صفحة

جديدة مع السعودية ودول الخليج .ولقب بداعم الحقوق العربية ،حيث فتح أبواب دولته لالجئين
السوريين ،وسهر على توفير األمن والسالم وسبل العيش لهم .كما دافع عن الشعوب العربية
ودعا إلى حقها في تقرير مصيرها.

فالسياسة اإلعالمية للقناة تنطلق من رؤية الحكومة التركية ألهمية توطيد هذه العالقة

بالعالم العربي ومد جسور التواصل معه.

جاء هدف السعي إلى وحدة الدول اإلسالمية في المرتبة الثانية ،فالبرنامج يهتم بتحقيق

هذا الهدف ويعطيه أهمية معتبرة ،فبعد أن رفضت تركيا االنضمام لالتحاد األوروبي أدركت

أن عمقها الحقيقي هو العالم اإلسالمي ،وأنه ال سبيل إلرجاع مجد تركيا إال بانضمام وتعاون
هذه الدول ،ورأت في اإلعالم وسيلة مهمة لبلوغ هذا المسعى.

وتهدف القناة إلى تقوية الموقف السياسي التركي؛ ألنه يساعد في نشر صورة عن تركيا

بأنها قوية ومستقلة ،قادرة على إبداء آرائها المختلفة بحياد وشفافية فتقوية موقفها السياسي
يعني تقوية صورتها في العالم العربي ،كما أن أردوغان عرف بقوة مواقفه تجاه القضايا العربية،
ومثال هذا موقفه من القضية الفلسطينية الرافض تماما للظلم الصهيوني ،حيث كانت وقفته

في دافوس دفاعا عن غزة وتنديدا بموقف الكيان االسرائيلي ،وهناك قال كلمته مخاطبا الكيان

اإلسرائيلي'' :أنتم في إسرائيل تعرفون كيف تقتلون الناس  ...أنتم قتلتم أطفاال أبرياء في

الشاطئ ،رغم أن الوصية السادسة في التوراة تقول'' :ال تقتلوا'' .وكان هذا الموقف سببا في
تكوين صورة ايجابية عن تركيا في العالم العربي 1.لذلك تهتم القناة بتحقيق هذا الهدف عن

طريق موادها اإلعالمية لكسب رصيدا إضافيا في الشارع العربي.

 (1يافوز هاكان ،مرجع سبق ذكره ،ص21
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ونالحظ من خالل قراءة الجدول رقم  17أن نسب أهداف برنامج موزاييك كانت متقاربة،

حيث جاء التذكير بتاريخ تركيا المزدوج في المركز األول بنسبة قدرت بـ  ،% 20،12تليها
مباشرة تثمين العادات والتقاليد اإلسالمية بنسبة  ،%22،22ثم نشر الثقافة التركية بنسبة بلغت

.%00،27

إن التذكير بتاريخ تركيا المزدوج من المبادئ األساسية التي بنيت عليها هذه القناة ،وأفضل

دليل على ذلك كلمة أردوغان االفتتاحية التي ألقاها يوم تدشينه للقناة ،حيث أشار إلى أن تركيا
والعالم العربي يتشاركان نفس الثقافة ويتقاسمان تاريخا واحدا ،فاختلطت كلماته باألدب والشعر

والفنون والطرب ،فاستحضر في بيانه رموز الثقافة والفن العربي فقال مخاطبا:

''إذا كانت أم كلثوم صوت العرب فإنها أيضا صوت األتراك وكما خاطب نزار قباني وفيروز

بيروت أخاطبكم وكما هو محمود درويش لنا ولكم فإن نجيب فاضل لنا ولكم'' كذلك أعطى

أمثلة حول المشترك اللغوي بين اللغة العربية والتركية'' .وفي هذا اعتراف واضح برغبته ومن

خالل هذه القناة للتذكير بأن العالم العربي كان واليزال تاريخه مشتركا مع تركيا.

1

كما أن تثمين العادات والتقاليد اإلسالمية هو من بين أهداف البرنامج التي يسعى لتحقيقها،

فكما ذكرنا سابقا أن المجتمع التركي انسلخ عن هويته اإلسالمية نتيجة العلمانية المتطرفة التي

فرضها أتاتورك على المجتمع التركي لذلك ،فإن هذا النوع من البرامج يسعى إلحياء العادات

والتقاليد اإلسالمية إلقناع الجمهور بأن تركيا تثمن هذه العادات وأن اإلسالم في تركيا انتكس

فقط ولم يسقط.

تهتم تركيا أيضا بنشر ثقافتها من خالل هذا البرنامج أو ما يسمى بالرجوع بعثمنة العالم

العربي من جديد ،فكما نعلم أن العالم العربي يعاني من ظاهرة العولمة ومحاوالت لطمس هويته
اإلسالمية ،فالقناة هنا تهدف إلى مواجهة األمركة أو الثقافة الغربية بظاهرة العثمنة وهذا بتسويق
ثقافتها إلى العالم العربي عن طريق إعالمها الذي يتبع االتجاه اإلسالمي.

جدولّرقمّ :8يمثلّنسبّوتكرارّأسسّالتسويقّاإلعالميّالمعتمدةّفيّبرنامجيّ''ولناّوقفة''ّ
و''موزاييك''.
أسس التسويق

التكرار

النسبة المئوية

االنقرائية

07

%02،1

االنسيابية

20

%02،2

الوضوح

02

%11،0
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الرشاقة

21

%07

المجموع

010

% 011

التحليلّوالتفسيرّ :
يمثل الجدول رقم  10أسس التسويق اإلعالمي المعتمدة في صياغة الرسالة اإلعالمية

لبرنامجي ولنا وقفة وموزاييك على قناة  trtعربي ،حيث جاء االعتماد على الوضوح بالمرتبة

األولى بنسبة % 11،0وبلغت االنسيابية نسبة  ،%02،2تليها الرشاقة بنسبة  ،% 07وأخي ار

االنقرائية بنسبة .% 02،1

وعلى العموم ،فإن هذه النسب تعكس بشدة اعتماد قناة  trtعربي على أسس التسويق

اإلعالمي ،فالرسائل اإلعالمية للبرنامجين محل الدراسة قائمة على هذه األسس .ومن خالل

الحلقات العشر المدروسة تبين أن المضامين اعتمدت على الوضوح في المادة اإلعالمية
المقدمة للجمهور من خالل تقديم األمثلة لتوضيح المعنى واستخدام المقارنات والكلمات ذات

المعنى الواضح وأيضا تأكيده بكلمات أخرى.

تم االعتماد أيضا على االنقرائية من خالل طرح أفكار سهلة ويسيرة الفهم ،كما أن األفكار

المطروحة كانت مرتبة بانسياب طبيعي دون وجود فجوة في أجزائها وهنا تحقق شرط االنسيابية.

كذلك الرشاقة كانت موظفة في المعلومات المقدمة عن طرق التناول المباشر للموضوع دون

إطالة ودون تعقيد.

1

النتائجّالعامةّللدراسةّ :

من خالل التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل والمضمون لبرنامج ولنا وقفة السياسي

وبرنامج موزاييك الثقافي ،اللذين يبثان عبر القناة التركية الناطقة بالعربية  trtعربي توصلنا

إلى مجموعة من النتائج تتمثل في:

 .0المدة الزمنية المستغرقة في برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك هي نصف ساعة في
أغلب الحلقات ،فالقناة بذلك تسعى لمواكبة صفات الجمهور التكنولوجي الجديد الذي
يفضل مبدأ السرعة في طرح المعلومة.

 .0يعتمد برنامج موزاييك وبرنامج ولنا وقفة على األساليب الترغيبية واألساليب العاطفية
إلقناع الجمهور بالرسائل الموجهة إليه وهي أساليب فعالة لتحقيق أهداف الرسالة

(1فاطمة عواد ،مرجع سبق ذكره ،ص21
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اإلعالمية التسويقية باللعب على األوتار العاطفية للجمهور ،كذلك كان هناك توظيف

لألساليب العقلية والتحدث بلغة المنطق.

 .2الريبورتاج هو أكثر القوالب استخداما في البرنامجين محل الدراسة ،لجمال أسلوبه
وقدرته على الجذب والتأثير وتحقيق األغراض التسويقية التي بنيت عليها القناة.

 .1يتم إخراج برنامج موزاييك وبرنامج ولنا وقفة بطرق تقنية حديثة في استوديوهات عالية

الجودة تعتمد على الديكور االفتراضي ذي التصميم الذكي والجذاب الذي يثير حواس

المتفرج.

 .2يستعين برنامج ولنا وقفة وبرنامج موزاييك بالمؤثرات السمعية والمؤثرات البصرية
إلضافة لمسة جمالية وابداعية لمضمون البرنامجين بغرض إثارة العواطف وسحر عين

المشاهد.

 .1أكثر القضايا طرحا في برنامج ولنا وقفة السياسي على قناة  trtالتركية الناطقة بالعربية

هي القضايا التركية للتعريف بتركيا ونشر صورتها في العالم العربي ثم القضايا العربية

وأخي ار العالمية.

 .7يعمد برنامج موزاييك إلى طرح المواضيع الثقافية العربية الحديثة بالدرجة األولى لكسب
الجماهير العربية ،كما يهتم بالمواضيع التاريخية التركية والعربية لبيان الروابط

التاريخية ،واالعتراف بالقواسم المشتركة مع المحيط العربي.

 .0البلد الشقيق هو المصطلح األكثر توظيفا لوصف دولة تركيا في قناة  trtالتركية
الناطقة بالعربية كدليل على الصداقة وحسن العالقة مع البلدان العربية ،يليها مصطلح
البلد الجار الذي يدل على األلفة والمحبة ومصطلح تركيا الثالثة المعتمد للتسويق
لصورة تركيا الجديدة التي تجمع بين األصالة والحداثة.

 .2يتضح من خالل األفكار المطروحة في كال البرنامجين بأن القناة تعتمد بصفة معتبرة
على أسس التسويق اإلعالمي وتطبقها في صياغة مادتها اإلعالمية ،فال تخلو هذه

المواد من الوضوح واالنسيابية في األفكار ومن رشاقة المعلومة وانقرائيتها.

 .01يسعى البرنامج السياسي إلى دعم القضايا العربية لكسب رصيد إضافي في الشارع
العربي ،كذلك يسعى لتقوية الموقف السياسي التركي واإلقناع بوحدة الدول اإلسالمية.
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 .00يهدف برنامج موزاييك الثقافي للتذكير بتاريخ تركيا المزدوج وتثمين العادات والتقاليد
اإلسالمية من أجل إحيائها وترسيخها ،وكذلك نشر ثقافة تركيا في الوسط العربي

واظهار تنوعها.

 .00نستنج مما سبق طرحه أن التسويق اإلعالمي لصورة تركيا عن طريق إعالمها
الموجه للجمهور العربي هو تسويق مدروس يتم من خالل الرسائل المضمنة في

برامجها السياسية والثقافية والمصاغة بأسلوب قوي شكال ومضمونا ،وتهدف بهذا
إلى اإلقناع بوحدة الدول العربية واسترجاع مجد الهوية اإلسالمية المفقودة ومواجهة

العولمة عن طريق العثمنة ونشر ثقافتها وأفكارها في المحيط العربي.

ّ-0التوصياتّ :

على اإلعالم العربي أن يسرع في تشكيل استراتيجية إعالمية مواجهة للعولمة وعدم ترك
المجال لإلعالم التركي وحده.

ضرورة التفكير والمبادرة في تأسيس إعالم عربي موحد لتقوية صورة العرب ،وعدم البقاء

في تبعية اإلعالم األجنبي الذي يسعى لمحو الشخصية العربية واعادة تشكيلها بما يخدم
مصالحها.

توعية المشاهد العربي بعدم االنسياق لألفكار التي يسوقها اإلعالم الوافد في مضامينه

اإلعالمية.

االرتقاء بإعالم راق ومتطور يواكب التكنولوجيا لمنع محاولة هيمنة اإلعالم التركي على

المحيط العربي.

ضرورة االستفادة من التجربة التركية في مجال انفتاحها الواسع على اإلعالم.

االهتمام بموضوع التسويق اإلعالمي وأساليبه وآلياته خاصة في البحوث العلمية
واألكاديمية لكي تستفيد منها المؤسسات اإلعالمية.
 المراجعّوالمصادر:

 -0محمد زكريا ،المسلسالت التركية تكتسح الشاشات،

على الموقع  ،http://www.masress.com/elsaba7/35278تاريخ الزيارة -0
 ،0101 -0على الساعة .00:12

 -0ربحي مصطفى عليان ،مناهج وأساليب البحث العلمي ه ،ط ،0دار الصفاء للبحث
والتوزيع ،عمان ،األردن.
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 -2سلمان سعد المشهداني ،مناهج البحث اإلعالمي ،اإلمارات العربية المتحدة ،دار
الكتاب الجامعي.0107،

 -1باقر موسى ،الصورة الذهنية في العالقات العامة ،عمان ،األردن ،دار أسامة للنشر
والتوزيع.0101،

 -2طاير مفيدة ،صورة الواليات المتحدة األمريكية في الصحافة المكتوبة الج ازئرية ،رسالة
دكتوراه ،كلية علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة قسنطينة ،2الجزائر.0101،

 -1منصور أيمن ،الصور الذهنية واإلعالمية ،دط ،القاهرة ،مصر ،ددن.0112،
 -7الدبيسي عبد الكريم ،اإلعالم التركي المعاصر (تاريخه وسماته واتجاهاته) ،عمان،
األردن ،دار كنوز المعرفة العلمية.0102،

 -0رائد أحمد حسين البياتي ،أخبار العراق في الفضائيات التركية ،رسالة دكتوراه ،كلية
اإلعالم ،جامعة بغداد.0110،

 -2كرامرهاينتس ،تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد ،ترجمة فاضل حكر ،الرياض،
السعودية ،مكتبة العبيكان.0110،210،

 -01علي جبر ،الصحافة التركية ومواقفها اتجاه الفساد ،رسالة ماجستير ،العراق ،كلية
اآلداب ،جامعة بغداد.0222،
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تعد الدراما التلفزيونية أداة من أدوات التأثير المجتمعي ،سواء كونها وسيلة لقضاء وقت

مصدر لتنمية ثقافة الجمهور ،وتسهم في تنشئته االجتماعية من خالل إمداده
ا
الفراغ أو
نظر لتمتعها بالعديد من المميزات التي تجعلها تحتل مكانة مرموقة بين المواد
بالمعلومات ،ا

التلفزيونية ،حيث تتمتع بمقومات الجاذبية والقدرة على شد انتباه الجمهور المستهدف ،كما أن

تأثيرها ينبع أساسا من ارتباطها الوثيق بواقع الحياة وتجسيدها له بكل دقة .حيث تناولت الدراسة

رصد وتحليل أثر التعرض للمسلسالت الهندية المدبلجة ورأي الجمهور في القيم المقدمة فيها

وانعكاسها على قيمهم المجتمعية ،وكذلك تحليل القيم (الدينية ،واالجتماعية ،واالسرية،

واالقتصادية) التي تتضمنها الدراما الهندية المدبلجة المقدمة في الفضائيات العربية وطريقة
تناولها ،باإلضافة إلى التعرف على مدى تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني لها وعالقة هذا

التعرض بقيمهم المجتمعية واظهرت الدراسة أهم النتائج منها:

 بينت الدراسة أن نسبة الذين يشاهدون المسلسالت بشكل عام سواء بصورة منتظمة
أو غير منتظمة  ،%01.7وكانت المسلسالت العربية هي األكثر تفضيال وذلك بنسبة
 ،% 12.1تليها المسلسالت الهندية بنسبة ّ،%21.1وبينت الدراسة أن نسبة الذين

يشاهدون المسلسالت الهندية المدبلجة سواء بصورة منتظمة أو غير منتظمة 77.2

 ،%وهي نسبة عالية ،مما يدل على أن هذه المسلسالت استطاعت بطريقة أو بأخرى
جذب انتباه المشاهدين لها بشدةّ ،كما ّأوضحت الدراسة أن قناة  zee Alwanهي
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 وذلك لكثرة المسلسالت الهندية% 22.2  وذلك بنسبة،األكثر مشاهدة من المبحوثين

ّوبينت الدراسة أن نسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية تؤثر على،التي تعرضها

ّ ّكما أوصت الدراسة،% 22.0  سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما،سلوك الشباب
 وتتنوع في موضوعاتها،الفضائيات العربية بإنتاج أشكال درامية تختلف في مضامينها
،وتستطيع أن تستخدم كل وسائل التشويق واإلثارة التي تتالءم مع واقعنا العربي

وتستطيع في الوقت نفسه أن تغرس القيم والمفاهيم التي تساعد على النهوض

 ّوضرورة أن تلتزم الدراما المقدمة عبر الشاشات العربية بعرض كل ما،بالمجتمع
يعمل على حماية الهوية العربية القومية واإلقليمية من خالل إبراز ثراء المجتمع العربي

 والتركيز على ضرورة الرقابة من أولياء األمور على أبنائهم.بالعادات والتقاليد المهمة
.وحذف القنوات التي تعرض هذه المسلسالت واثراء وقت أبنائهم بما هو مفيد

ّ .الدراما-ّالقيم-ّالمسلسالتّالهنديةّ–ّالمدبلجة:الكلماتّالمفتاحية

Abstract

Television drama is a tool of societal influence, both as a means of
leisure and as a source of development of the public's culture, and
contributes to its social development by providing it with information,
as it has many features that make it a prominent feature of television
material, with attractions and the ability to draw the attention of the
target audience. The study examined and analysed the impact of
exposure to Indian soap operas, public opinion of the values presented
and their reflection on their societal values, as well as the values
(religious, social, family and economic) of the Indian drama presented
in Arabic space and the way in which they were handled, as well as the
extent to which Palestinian university youth were exposed to them and
their relationship to their community values. The study showed the most
important results: The study showed that the proportion of people
watching series in general, both regular and irregular, was 86.7%.
Arabic serials were the most favored, with 45.4%, followed by Hindi
series, 34.6%. The study showed that 77.3% of people watching Hindi
series were regular or irregular, which shows that they were able to do
so. Emphasis should be placed on the need for parental oversight of
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their children, the elimination of channels that present such series and
the useful enrichment of their children's time.
Keywords : Indian series -Dubbed – Value- Drama.
مقدمةّ :
تعد الدراما التلفزيونية أداة من أدوات التأثير المجتمعي سواء كونها وسيلة لقضاء وقت

مصدر لتنمية ثقافة الجمهور ،وتسهم في تنشئته االجتماعية من خالل إمداده
ا
الفراغ أو
نظر لتمتعها بالعديد من المميزات التي تجعلها تحتل مكانة مرموقة بين المواد
بالمعلومات ا

التلفزيونية ،حيث تتمتع بمقومات الجاذبية والقدرة على شد انتباه الجمهور المستهدف ،كما أن
تأثيرها ينبع أساسا من ارتباطها الوثيق بواقع الحياة وتجسيدها له بكل دقة.

وتعد مرحلة الشباب من المراحل المهمة في حياة اإلنسان ،ويعتمد عدد كبير من الشباب

على وسائل اإلعالم في اكتسابهم للمعارف والعادات والميول ،حيث أكدت كثير من الدراسات
اإلعالمية على أن وسائل اإلعالم تسهم إيجابا أو سلبا في تكوين عقول الشباب واتجاهاتهم
الثقافية واالجتماعية والدينية وغيرها ،بناء على ما تقدمه الوسيلة اإلعالمية خصوصا

الفضائيات ،التي تعد من الوسائل ذات التأثير القوي في جمهور مشاهديها( ،)1في حين يرى
عدد من خبراء اإلعالم أن اإلعالم الفضائي العربي يعاني من أزمة هوية حادة في ظل العولمة
اإلعالمية؛ بسبب استنادها إلى معايير وقيم غربية ال صلة لها بالثقافة العربية واإلسالمية(.)2

فتسعى الفضائيات العربية إلى االعتماد على الدراما التلفزيونية وتعدها األكثر قدرة على

جذب الجمهور ،فتستورد عدد من األعمال الدرامية التي تم إنتاجها في مجتمعات تختلف قيمها

وأخالقياتها ،بل وتتناقض مع قيم مجتمعاتنا العربية واإلسالمية ،تلك الدراما التي استحوذت

على اهتمام فئات كبيرة من الجمهور العربي ولفترة زمنية طويلة نسبيا ،ليظهر العديد من

مؤخر استيرادها ودبلجتها ،وازدادت
ا
األعمال الدرامية الهندية التي بدأت الفضائيات العربية
نسبة تقديمها على الفضائيات العربية؛ حيث أصبحت متواجدة على الخارطة البرامجية لعدد
)ّ)1مصطفى حجازي  :حصارّالثقافةّبينّالقنواتّالفضائيةّوالدعوةّاألصولية -دراسة ميدانية (الدار البيضاء :المركز
الثقافي العربي0111 ،م) ص20

) (2فاطمة عبد الصمد دشتي ،علي عاشور الجعفري :أثر البرامج التليفزيونية الفضائية في طلبة المرحلتين المتوسطة
والثانوية بدولة الكويت_دراسةّاستطالعية ،الكويت ،مجلةّالعلومّالتربويةّوالنفسية ،مجلد ،2العدد( 0الكويت:

جامعة الكويت ،كلية التربية ،يونيو 0111م) ص ص 011- 022
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من الفضائيات العربية ،وبالتالي قد يكون لها انعكاسا على الجمهور بما تقدمه من قيم

وأخالقيات وسلوكيات وصور للعالقات االجتماعية من خالل االعتماد على عناصر الجذب

والتشويق.

وستظهر الدراسة مدى تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية من حيث كثافة

التعرض لها.

كما أن كثافة تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني لمضامين الدراما الهندية المقدمة بالفضائيات
العربية يؤدي الى اكتسابهم ألفكار ومعتقدات وسلوكيات وقيم قد تتناقض مع قيمهم المجتمعية،
لذا كانت هذه الدراسة بهدف التعرف على العالقة بين تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني

للدراما الهندية المدبلجة المقدمة في الفضائيات العربية وقيمهم المجتمعية.

وتعد دراسة القيم موضع عناية العديد من الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم

اإلنسانية واالجتماعية لما لها من أهمية بالغة ودور في تشكيل السلوك اإلنساني ،باعتبارها

من أقوى المعايير التي توجه هذا السلوك( ،)1وما يزيد من أهمية دراسة القيم ودور الدراما
التلفزيونية في تشكيلها والتأثير عليها دور البث الفضائي في تشكيل عقلية الشباب من خالل

توجيه اهتماماته وسلوكياته فيغرس فيه قيما وتفضيالت تسعى إلى تحطيم القيم واالخالقيات
المقبولة اجتماعيا بشكل ينجم عنه صراع بين األجيال يهدد التماسك االجتماعي ويدعو الى
االنسياق وراء محاكاة سلبيات الثقافات الوافدة وانحاللها األخالقي(.)2

المشكلةّالبحثيةّ :

تنحصر المشكلة البحثية في رصد العالقة بين تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما
الهندية المدبلجة وتحليلها ،وانعكاسها على قيمهم المجتمعية ،وكذلك تحليل القيم (الدينية،
واالجتماعية ،واألسرية ،واالقتصادية) التي تتضمنها الدراما الهندية المدبلجة المقدمة

بالفضائيات العربية وطريقة تناولها باإلضافة إلى التعرف على مدى تعرض الشباب الجامعي

الفلسطيني لها وعالقة هذا التعرض بقيمهم المجتمعية.

(1) Denis Mc Quail، "Mc Quail's Mass communication theory"، 5th edition (London:
sage publication، 2005) p. 552.
( )2علياء عبد الفتاح رمضان :تعرض الشباب الجامعي المصري للمسلسالت التركية التلفزيونية وعالقته بقيمهم
المجتمعية ،مجلةّكليةّالتربية ،العدد ( 10طنطا :جامعة طنطا ،كلية التربية0101 ،م )
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تساؤالتّالدراسةّ :
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إقبال الطلبة ومتابعتهم للدراما الهندية ،والكشف

عن جملة التفاعالت واإلدراكات الناجمة عن تأثير هذه المضامين التي تحتويها الدراما الهندية
ومعرفة تلقي وادراك المتلقي لمختلف القيم التي تعبر عنها كذلك قياس درجة متابعة الطلبة
لهذه الدراما ومعرفة درجة تغيير سلوكيات الطلبة وأفكارهم.

وهناك عدة تساؤالت فرعية تسعى الدراسة لإلجابة عنها ،هي:

.0

ما مدى مشاهدة طلبة الجامعات الفلسطينية للمسلسالت الهندية المدبلجة؟

.2

ما دوافع الطلبة لمشاهدة المسلسالت الهندية المدبلجة؟

.2

ما القيم التي تقدمها المسلسالت الهندية المدبلجة؟

.7

ما أسباب عدم مشاهدة بعض الطلبة للمسلسالت الهندية المدبلجة؟

.0
.1
.1
.0

ما المسلسالت المفضلة لديهم؟ ولماذا؟

ما القضايا التي تعالجها المسلسالت الهندية المدبلجة؟

ما مظاهر تأثير المسلسالت الهندية المدبلجة على الطلبة؟
ما المقترحات الكفيلة بالحد من تأثيره والبديل لها؟

ما المقترحات التي يراها المبحوثون للحد من اآلثار السلبية للمسلسالت الهندية المدبلجة؟

أهدافّالدراسةّ :

 -0الكشف عن معدل تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية المدبلجة

المقدمة بالفضائيات العربية ودوافعهم لذلك ،ومدى ميلهم لتقليد بعض األنماط
السلوكية التي تجسدها الشخصيات المشاركة بها.

 -0تحديد طبيعة العالقة بين كثافة تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية

المدبلجة المقدمة بالفضائيات العربية وقيمهم المجتمعية في ضوء نظرية الغرس

الثقافي.

 -2التعرف على القيم (الدينية ،واالجتماعية ،واألسرية ،واالقتصادية) التي تتضمنها
الدراما الهندية المدبلجة المقدمة في الفضائيات العربية وطريقة تناولها.

 -1قياس العالقة بين كثافة تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للمسلسالت الهندية
المدبلجة ومدى استعدادهم ألن يسلكوا سلوكيات تحاكي أبطال تلك المسلسالت.
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التعرف على العالقة بين الدوافع (النفعية والطقوسية) لتعرض الشباب الجامعي الفلسطيني

للدراما الهندية المدبلجة المقدمة في الفضائيات العربية ،والتأثيرات االتصالية (الرضا والتفاعل
االجتماعي والغرس) الناتجة عن تعرضهم لهذا النوع من الدراما.

أهميةّالدراسةّ :

تكمن أهمية الدراسة في الشريحة المعنية بالبحث ،وهي الشباب ،باعتبارها قطعة أساسية
وتأثر بهذه البرامج؛ نظ ار لخصائص الشباب
ا
من المجتمع وعموده وهي الفئة األكثر تعرضا
ومشكالتهم وقابليتهم لمثل هذه البرامج ،وتبني قيمها بدافع االنفتاح والتحضر.
وتكمن أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على:

0.

مفهوم المسلسالت الهادفة والمفيدة والذي من المفترض أن تسعى القنوات العربية

.0

تفيد القائمين على القنوات بمتطلبات الجمهور واحتياجاتهم ،مما يساعدهم على إنتاج

.2

تقدم معلومات علمية دقيقة تساعد القنوات في وضع خطة درامية مستقبلية تتناسب

إلنتاجها وبثها كبديل عن كل دخيل من المسلسالت المدبلجة.

دراما تنافس الدراما األجنبية وتحافظ على قيم مجتمعاتنا اإلسالمية.

مع المشاهد العربي بثقافته العربية.

التعريفاتّاالجرائيةّ :

 -0الشباب ّالجامعيّ ّالفلسطينيّ :هم المواطنون الفلسطينيون المقيمون داخل األراضي

الفلسطينية ،وينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة ،وتتراوح أعمارهم ما بين ()02-00

سنة ،ومقيدون في إحدى الجامعات الفلسطينية المعترف بها من قبل و ازرة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية.

 -0القيمّ:هي عبارة عن أحكام عقلية انفعالية توجهنا نحو رغباتنا واتجاهاتنا ،يكتسبها ويتعلمها
(.)1

الفرد من المجتمع وتصبح محركا لسلوكه

ّ -3الدراما :كلمة دراما مشتقة من الفعل اليوناني القديم" دراو "بمعنى اعمل ،وتدل على
الحركة ،كما تعتبر محاكاة؛ ألن المحاكاة تشتمل على العمل والحركة .وكانت تستخدم

في المسرح فقط وانتقلت إلى التلفزيون والراديو بوسائل متطورة ومختلفة عن المسرح

(2).

(http://www.qiams.com/print.php?page=printarticle&action=print&catid=123&id=332 (1

( )2تواتى عز الدين  : :تأثير الفضائيات العربية على الشباب الجزائري من خالل الدراما الهندية دراسة ميدانية على
عينة من طلبة جامعة مسيلة  ،الج ازئر  ،0101،ص 00
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ّ -0المسلسالتّالهنديةّ:تعرف المسلسالت الهندية بأنها مسلسالت ترفيهية ذات قصة وانتاج
وتصوير وتمثيل هندي تنقسم إلى حلقات متصلة أو منفصلة ،يتم بثها عبر القنوات

التلفزيونية ،وتعكس التقاليد والقيم والثقافة الهندية ،وتركز عادة على الحياة األسرية واليومية،
وتناسب كافة الفئات العمرية وتعتمد على وجود حبكة درامية يتزايد تعقيدها بتقدم حلقات

المسلسل وتكون اللغة األساسية فيها الهندية والبنجابية

والبنغالية)1(.

ّ -5المدبلجة :تعني دمج الصوت باللغة العربية والمترجم عن اللغة األجنبية ،بالحديث الذي
يقال على ألسنة الممثلين المتحدثين باللغات األجنبية فيبدو الممثل وكأنه يتحدث العربية(.)2

الدراساتّالسابقةّ :

دراسةّ(نعيمةّعطوى)3()0102ّ،

حول واقع الدراما المدبلجة وآثارها على جمهور المراهقين ،هدفت الدراسة للتعرف على

أثر الدراما المدبلجة على عينة من المراهقين ،وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية ،واستخدمت

منهج المسح وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها ،ارتفاع نسبة القيم والمعايير واألخالقيات

المختلفة عن المجتمع الذي تعرض فيه هذه المسلسالت ،مما جعلها تخلق حالة من القلق

واالرتباك لدى الكثيرين من أفراد المجتمع ،ولعل أخطر ما يعرض من خالل هذه الدراما هو

تقديم صور مبالغ فيها عن المجتمعات األجنبية المتطورة ،وزيادة التعرض لهذه الدراما يخلق

شعور بالنقص وعدم االنتماء ،فيدفعهم للتقليد األعمى أو تقمص الشخصيات
ا
لدى المراهقين
التي تعرضها الدراما من شدة االعجاب بها ،وهذا يتطلب إيجاد دراما إسالمية بديلة قادرة على

المنافسة وتغني عن األجنبية ،وكذلك ضرورة توعية الشباب على اختيار المضامين األفضل
لهمّ .
ّ
ّ

(1) Khanam، Sarwar، & Abir' ، Broadcasting Indian TV Serials In Bangladesh: The
Beginning of the Social Change': A Study on Present Situation of Bangladesh,pp142.
) )2عبدالله حسين الصفار ،اتجاهات الطلبة الجامعيين الكويتيين نحو المسلسالت الدرامية المدبلجة ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،األردن  ،0100،ص .00

( )3نعيمة عطوى :واقع الدراما المدبلجة على جمهور المراهقين ،مجلةّالمعيار ،عدد ،10مجلد ( 02الجزائر :جامعة
االمير عبد القادر للعلوم االسالمية 0102م) ص ص121-102
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دراسةّ(وسامّساميّعليّ )1()0102ّ،
حول أنماط الثقافة الهندية التي تعكسها الد ارما الهندية المقدمة في القنوات الفضائية:

دراسة تحليلية واستهدفت الدراسة التعرف على أنماط الثقافة الهندية التي تعكسها الدراما الهندية

المقدمة في القنوات الفضائية ،من خالل التعرف على المضمون الدرامي المقدم في الدراما
الهندية ،ورصد األنماط الثقافية التي تقدم من خالل الدراما الهندية ،وطبقت الدراسة على

مجموعة من األفالم الهندية المقدمة على قناة  MBC Bollywoodالفضائية ،بواقع  07فيلما،

وثالثة مسلسالت .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن المضمون

"االجتماعي" جاء في الترتيب األول من حيث المضمون الدرامي المقدم في الدراما الهندية

بنسبة  ،%01.7يليه المضمون السياسي بنسبة  ،%1.7وجاءت الديانة "الهندوسية" في
الترتيب األول بين الديانات المقدمة في األفالم الهندية بنسبة  ،%11.1يليها الديانة السيخية

بنسبة  ،%00.1وجاء ملبس النساء (الساري) في الترتيب األول بين الملبس الهندي المقدم

في الدراما الهندية بنسبة  ، %17.1بينما جاء الملبس األجنبي في الترتيب الثاني بنسبة

.%20

دراسةّ(عبد المجيد

طلحة)2()0108ّ،

حول التأثيرات الثقافية للمسلسالت التركية على طلبة جامعة صنعاء ،دراسة مسحية هدفت

الدراسة لمعرفة التأثيرات الثقافية للمسلسالت التركية على طالب جامعة صنعاء ،من خالل
التعرف على مدى مشاهدة طالب جامعة صنعاء للمسلسالت التركية ،والتعرف على

المسلسالت المفضلة لديهم ،وأسباب مشاهدتهم لها ،إضافة إلى معرفة القضايا التي تعالجها

هذه المسلسالت ،والقيم الثقافية التي تحملها وتأثيرها على الطالب ،واستخدمت نظرية الغرس

الثقافي واعتمدت على المنهج الوصفي بأسلوب المسح ،وذلك عن طريق االستبانة باختيار
عينة عمدية وهي جامعة صنعاء .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ،أهمها :أن أسباب

مشاهدة عينة الدراسة لهذه المسلسالت تتمثل في عدة أمور ،مثل :معالجتها للقضايا المهمة،

طريقة عرضهم للقضايا ،إعجابهم بالممثلين في المسلسالت ،جودة العمل ،التسلية والترفيه،

) (1وسام سامي عل ي :انماط الثقافة الهندية التى تعكسها الدراما الهندية المقدمة فى القنوات الفضائية :دراسة تحليلية ،مجلةّدراساتّ
الطفولة ،مجلد  ،00العدد( 7جامعة عين شمس ،كلية الدراسات العليا للطفولة0102 ،م) ص ص 07-0
( )2عبد المجيد أمين سعد حسن طلحة :التأثيرات الثقافية للمسلسالت التركية على طلبة جامعة صنعاء ،دراسة مسحية،
المجلةّالجزائريةّلألبحاثّوالدراسات ،العدد ( 1الجزائر :جامعة جيجل0100 ،م) ص ص 10 -11
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مجرد نوع من التجديد ،تضييع وقت الفراغ ،الهروب من الواقع ،كما أن أسباب عدم مشاهدتها
من أخرون تم تعليله بأن هذه المسلسالت التركية تبالغ في عرض القضايا ،كذلك أنها ال
تتوافق مع عادات وتقاليد مجتمعاتنا العربية ،ومشاهدها مخلة ،ومضمونها غير جيد.

دراسةّ(فريدةّعباسّ،فاطيمةّأعربّّ )1((0108

حول الدراما األجنبية واشكالية االختراق الثقافي نموذج المسلسل الب ارزيلي أسرار إنجل
لقناة  mbc4دراسة ميدانية على عينة من الشباب مشاهدي المسلسل في مدينة سطيف،
وهدفت الدراسة للتعرف على االنعكاسات التي يخلفها مشاهدة مسلسل أسرار إنجل على القيم

االجتماعية واالخالقية على الشباب ،ومدى تسلل ثقافة العولمة عبر وسائل االعالم الحديثة
والفضائيات العربية ،اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي واستخدمت أداة االستبيان لجمع

المعلومات من عينة الدراسة القصدية التي تمثلت بـ 011مفردة من الشباب متابعي مسلسل

أسرار إنجل في والية سطيف ،وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج تمثل أهمها بأن فئة اإلناث

هي األكثر مشاهدة لهذا النوع من البرامج من الذكور ،وذلك بنسبة  ،%21وأوضحت أن

 %17من مشاهدي المسلسل تتراوح أعمارهم ما بين  02-00سنة ،وأن أغلبية المبحوثين
يرون أن قيم المسلسل ال تعكس سلوكيات وأخالقيات وقيم وعادات وتقاليد المجتمعات العربية

األصيلة ،وكذلك يدرك أفراد العينة أن فكرة ومحتوى المسلسل يسهم في تجسيد العولمة ،ويرى
 %71من المبحوثين أن ترجمة المسلسل باللهجة السورية أسهم بشكل كبير في االختراق
الثقافي للشباب.

دراسةّ(ناهدّالبدريّ )2((0108ّ،

حول البرامج الدرامية التلفازية لقناة "زي ألوان" وانعكاساتها على المجتمع السوداني ،في

الفترة من (0107-0101م) .وهدفت الدراسة إلى التعرف على أشكال وأساليب الدراما
التلفزيونية ،والتعرف على التقنيات التي يتم استخدامها في إنتاج المسلسالت والتي تعتبر بمثابة

عناصر جذب للمشاهد ( الموسيقى ،والديكور ،والمالبس ،واإلضاءة) التي يمكن أن تؤثر في
نقل قيم وعادات مجتمعات وتؤثر على الوعي الثقافي لمجتمعات أخرى قد تكون مخالفة

 (1فريدة عباس  ،فاطيمة أعرب :الدراما االجنبية واشكالية االختراق الثقافى نموذج المسلسل الب ارزيلى أسرار اينجل لقناة
 mbc4دراسة ميدانية  ،مجلةّالرسالةّللدراساتّاالعالمية العدد  2المجلد  ( 0الجزائر :جامعة العربى التبسى_

تبسه0100،م) ص ص 20-11

 (2ناهد أحمد البدري  :البرامج الدرامية التلفازية لقناة زي ألوان و إنعكاساتها على المجتمع السوداني رسالةّماجستير
غيرّمنشورة(،السودان  :الخرطوم  ،جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا  ،كلية علوم االتصال 0100 ،م)
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ومتقاطعة مع هذه القيم المعروضة على تلك المسلسالت المترجمة أو المدبلجة ،والتعرف على

القيم والعادات التي تعرضها المسلسالت الهندية عبر قناة زي ألوان على ثقافة المجتمع
السوداني ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي للحصول على أكبر قدر من المعلومات،
وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها يتمثل في ،أن قناة زي ألوان لها تأثير سلبي على

المجتمع السوداني ،وهذا يدل على أن األساليب التي تعرض بها هذه القناة مسلسالتها فيها
بعض المظاهر الفاسدة التي تختلف عن عادات وتقاليد وثقافة المجتمع السوداني ،وأكدت

الد ارسة أن ميل المشاهد السوداني إلى متابعة المسلسالت الهندية مع إدراكه أنها غير موجهة
إليه له تأثير سلبي على أفكاره وثقافته ،وكذلك أثبتت الدراسة أن تنوع القضايا الهندية والجرأة
هو أكثر ما يجعل هناك تأثير لتلك المسلسالت ،وطالبت الدراسة بضرورة اهتمام القنوات

السودانية بالبرامج ذات االرتباط المحلي مع قيام المسؤولين بتقويم البرامج وارتباطها بقضايا
التنمية ومساعدة المجتمع على حل مشكالته.
دراسةّّ ّ)1((2018) k. shangeer

حول أثر المسلسالت الهندية على الحرية االجتماعية لإلناث .هدفت الدراسة إلى التعرف
على اتجاهات اإلناث الشابات نحو مشاهدة للمسلسالت الهندية وأثرها على حريتهن االجتماعية

من منظورهن ،وهى دراسة وصفية استخدمت المنهج المسحي ،واستخدمت أداتي االستبيان
والمقابلة للوصول للنتائج ،وتمثلت عينة الدراسة من  011مفردة من اإلناث ،يسكن مدينة

ساحلية في بنجالديش ،وتتراوح اعمارهم ما بين  00 – 01سنة ،وتعمد الباحث اختيار عينة

نظر الرتفاع نسبة مشاهدة المسلسالت الهندية لديهن عن الذكور ،وتوصلت
الدراسة من اإلناث ا
الدراسة لعدة نتائج ،أهمها :ان معظم الفتيات التي أجريت عليهن الدراسة يشاهدن المسلسالت
الهندية بنسبة تقارب  ،%00وأن متوسط الساعات التي يقضنها في المتابعة يوميا تت اروح ما
بين ساعة الى ساعتين ،وقد جاءت اتجاهات اإلناث عينة الدراسة نحو مشاهدة المسلسالت

الهندية إيجابية إلى حد كبير ،خاصة فيما تعرضه عن أسلوب الحياة العصري والمتقدم في
طريقة الملبس والمأكل والتعامل مع اآلخرين ،كذلك تناولها قضايا اجتماعية رئيسية في

المجتمع ،كالترابط األسري وتحرر المرأة اجتماعيا وثقافيا.

( Shangeer، K. (2018). The Impact of Indian Serials in on Females' social Liberty:
Perception from Youth Perspective، Media Studies Revisited، 7 (12) pp29- 48.
1
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دراسةّJhatial. (2018) ،kaleemullah

(ّ)1

حول أثر المسلسالت الهندية المعروضة في القنوات الخاصة على تشكيل مفاهيم
الشباب نحو التغير االجتماعي ،وهدفت الدراسة الى تحليل أثر التعرض للمسلسالت الهندية
المعروضة في القنوات الخاصة على تشكيل مفاهيم الشباب نحو التغير االجتماعي في إسالم

أباد ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،وطبقت على عينة قوامها  011مفردة من
اإلناث في مرحلة الشباب أعمارهم أقل من  22عاما في مدينة إسالم أباد ،من خالل عينة

عمدية لمعرفة وجهة نظرهم في تأثير المسلسالت الهندية على تشكيل مفاهيمهم نحو التغير
االجتماعي ،واستخدمت الدراسة أداة االستبيان كأداة رئيسية في جمع البيانات ،وقد توصلت

الدراسة لعدد من النتائج أهمها :يرى  %20من عينة الدراسة أن التعرض للمسلسالت الهندية
يؤثر بشكل كبير على تشكيل مفاهيم الشباب نحو القضايا المجتمعية ،وأن أهم القضايا من

وجهة نظر عينة الدراسة تتمثل في تحرر المرأة وتخلصها من القيم والعادات والتقاليد التي

تقيد حريتها ،وضرورة تطوير الموروث الثقافي السائد في المجتمع لما هو أفضل وأكثر انفتاحا
وتطوار.

دراسةّ(بلجياللىّتوريةّ،بنّلبادّالغاليّ)2()0100

حول الصورة االجتماعية للمرأة األجنبية في الفضائيات العربية دراسة تحليلية لمضمون

عينة من المسلسالت المدبلجة ( التركية  ،والكورية  ،والهندية)  ،0102هدفت الدراسة الى

التعرف على النماذج النسائية المقدمة في الفضائيات العربية من حالل تحليل مضمون عينة

من المسلسالت االجنبية المدبلجة لمعرفة صورتها االجتماعية من خالل األدوار التي تقدمها،
وطبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية ممثله بـ 2مسلسالت ،من خالل تحليل مضمونها،

وخصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن هذه المسلسالت تهتم بالمرأة الغنية على حساب المرأة
الفقيرة والمرأة الحضرية على المرأة الريفية ،وتصور المسلسالت األجنبية المدبلجة عالقة المرأة
(1( Kaleemullah، Jhatial. Impact of Private Television Channel Dramas at Youth Perception
)of Social Liberty: a Qualitative Study، International Journal for Social Studies: 2 (10
(2018).. Pp17- 32.
( )2بلجياللى تورية ،بن لباد الغالى :الصورة االجتماعية للمرأة األجنبية في الفضائيات العربية دراسة تحليلية لمضمون
عينة من المسلسالت المدبلجة (التركية ،الكورية ،الهندية) مجلةّالحقيقةّالعددّ( 01الجزائر :جامعة تلمسان0107 ،م)
ص ص 112-111
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بالمرأة على أساس صداقة ،أو أسرية بأنها تنافسية وعدائية ،كذلك تصور عالقة الرجل بالمرأة

داخل دائرة الصراع ،الزواج ،أو الحب ،وتصور تلك المسلسالت تواصل المرأة مع األبناء بنمط
سلبى ،وتهتم بوضعية المرأة المتزوجة أكتر من اهتمامها بفئات أخرى.

دراسة ّرائد ّأبو ّربيعّ )0100(ّ ،بعنوان" :اتجاهات الجمهور الفلسطيني نحو تأثير الدراما

التركية المدبلجة على القيم االجتماعية والجمالية في المجتمع الفلسطيني) قطاع عزة نموذجا".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى متابعة الدراما التركية المدبلجة ودوافع متابعتها واتجاهات

الجمهور الفلسطيني نحو تأثيرها على القيم االجتماعية والجمالية في المجتمع الفلسطيني ،ويعد
هذا البحث من البحوث الوصفية ،حيث استخدم الباحث المنهج المسحي ،بأخذ عينة متاحة

(ذكو ار واناثا( تقدر بـ 211مفردة .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ،أهمها :وجود متابعة عالية
من المبحوثين ،التي جاءت بدافع المتعة والتسلية ،كما اعتقد المبحوثون أن الدارما التركية
هدفت إلى كسب تأييد المجتمعات العربية لتركيا ،وأنها غزو ثقافي في محاولة إلرجاع الدولة

العثمانية ،كما اعتقد بعض المبحوثين أنها تتماشى مع القيم الفلسطينية ،واتفق بعض المبحوثين
أن المسلسالت التركية تؤثر على قيم المجتمع الفلسطينيّ .

دراسةّسهيرّتمراز )0105(ّ،بعنوان" :أثر المسلسالت المدبلجة على طلبة الجامعات في
غزة )جامعة فلسطين نموذجا)" :هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثر أفراد المجتمع

سلوكياتهم بالمسلسالت المدبلجة ،والكشف عن دوافعهم ومقترحاتهم للحد من تأثيرها.
واستخدمت الباحثة منهج البحث الوصفي ،وطبقت دراستها على منهج المسح بأسلوب جمهور

وسائل اإلعالم .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

 .0إن النسبة التي تأثرت من القيم المتضمنة في المسلسالت سواء أكانت بصورة مباشرة
أو ال  %02.2وأن التأثر باإليجابية كان أكثر من السلبية.

 .0إن نسبة الذين يرون أن المسلسالت المدبلجة تؤثر على سلوكيات الشباب %70.0
أي أن تأثير المسلسالت المدبلجة على سلوك الشباب أكثر من سلوك المجتمع.

 .2أوضحت الدراسة أن  %01،1يرون أن المسلسالت تتوافق مع عادات المجتمع
العربي ،و % 07ال تعرض مشاهد تخدش الحياء واآلداب العامة.

يّ(" :)0100تأثير المسلسالت المدبلجة على األسرة العربية في الجزائر":
دراسةّشميسةّخلو ّ
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التأثير التي تخلفه المسلسالت التركية على المراهقين في

الجزائر ،ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :المسلسالت التركية المدبلجة استطاعت
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أن تستقطب أكبر عدد من المتابعين على حساب الهويات المختلفة لبقية المسلسالت ،إذ كانت

النسبة  .21٪يؤثر تتبع المسلسالت المدبلجة بشكل جلي على المردود الدراسي ،فقد يفضل

التلميذ الجزائري متابعة الحلقة أوال ،ثم إنجاز الواجبات ثانيا ،إذ بلغت نسبة هذا التفضيل

 ،%12و 01.2منهم ينجزونها قبل بداية الحلقة ،للتفرغ التام للمتابعة .ووجدت الدراسة الحالة
النفسية للطالب إذا لم يشاهدوا الحلقة ما بين متضايق وغاضب وحزين بنسبة ،%11بينما
أبدت النسبة الباقية عن عدم اكتراثها.

دراسةّمحمدّعبدهّبكيرّ(" :)0100أساليب الحياة التي تعكسها المسلسالت المدبلجة بالقنوات
الفضائية ومدى مالئمتها لألسرة العربية (دراسة مسحية)"ّ .

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على استخدام منهج المسح بشقيه
الوصفي لإلجابة على تساؤالت البحث ،والتحليلي الختبار فروض الدراسة ،حيث تم اختيار

عينة عمدية قوامها  011مفردة لألسر العربية من اآلباء واألمهات المقيمين في الرياض في

المملكة العربية السعودية ،من ّالمصريين والسوريين والسودانيين واألردنيين ،استمدت هذه

الدارسة إطارها النظري من مدخل االستخدامات والتأثيرات ،فلقد انقسمت بحوث االتصال
الخاصة بالمشاهد التليفزيونية إلى مدخلين ،هما :مدخل التأثيرات المباشرة ،ومدخل

االستخدامات واإلشباعات .وساعدت هذه الدراسات الخاصة باالستخدامات والتأثيرات على سد
الفجوة بين منهج التأثيرات التقليدي ،ومنهج االستخدامات واإلشباعات قسمت نتائج الدراسة

الى تحليليه وميدانيه .ومن النتائج التحليلية :جاءت نسبة مشاهدة األسرة العربية للمسلسالت

المدبلجة بالفضائيات التليفزيونية في المركز األول بنسبة  ،%02في مقابل %02منهم ال
يشاهد هذه المسلسالت ،وهذا يدل على اإلقبال الشديد من األسر العربية على مشاهدة هذه

المسلسالت المدبلجةّ .

 التعليقّعلىّالدراساتّالسابقةّ:
 تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كونها من الدراسات األولى التي تتعلق
بدراسة تعرض الشباب الجامعي الفلسطيني للدراما الهندية المدبلجة وعالقته بقيمهم

المجتمعية ،حيث أن الدراسات السابقة عموما تناولت عالقة المضامين اإلعالمية
الهندية المقدمة عبر الوسائل اإلعالمية المختلفة بالجمهور ،فاهتمت بالتعرف على
طبيعة العالقة بين الدراما الهندية في الفضائيات العربية قيم الشباب كدراسة (عبد

المجيد طلحة 0100م  ،وزكية غرابة 0107م  ،وسديرة أسامة 0107م  ،ونجاة بن
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صالح 0107م ،ونوال سهيلي 0107م ،وأحمد المغاري 0101م ،وبالل بوترعة
0101م ،وصالح حميد 0101م) .واتفقت مع عدد من الدراسات في دراسة المضامين

الهندية المدبلجة كدراسة (وسام سامي علي 0102م ،ناهد البدري 0100م ،وبلجاللي
توريه ،ابن لباد الغالي 0107م ،عز الدين تواتي 0101م).

 -ثمة اتفاق بين معظم الدراسات السابقة على أن كثافة التعرض للمضامين المدبلجة المقدمة

في الفضائيات العربية تؤدي إلى تأثيرات سلبية على قيم ومعتقدات واتجاهات الجمهور،
متمثلة في تدمير البنية األخالقية واضعاف التواصل االجتماعي ،وتدمير المعايير القيمية
لديه ،ويتوافق ذلك مع الفرض الرئيس لنظرية الغرس الثقافي التي تنطلق منها هذه الدراسة.

نوعّالدراسةّوالمنهجّالمستخدم(ّ ّ:)1

 -0نوع ّالدراسةّ :تقع هذه الدراسة في إطار البحوث ّالوصفية التي تستهدف وصف

الظواهر واألحداث ،والظروف المحيطة بها وتصور العالقة بينها وبين الظواهر األخرى
المؤثرة والمتأثرة فيها ،كما تصور شكل العالقة بين متغيراتها باستخدام أساليب وأدوات

البحث العلمي بهدف الوصول إلى نتائج تفسر العالقات السببية وتأثيراتهاّ )2(.

 -0منهجّالدراسةّ:تعتمد الدراسة على منهجّالمسح باعتباره نموذجا معياريا لخطوات
جمع البيانات والمعلومات عن الظاهرة محل الدراسة ،ويسمح باختبار العالقات بين

متغيرات الدراسة والتحقق من صحة الفروض واستخالص نتائج تفسيرية بشأنها(.)3

ويعتبر منهج المسح من أبرز المناهج المستخدمة في مجال الدراسات اإلعالمية.

أسلوبّمسحّالجمهور :تعتمد الدراسة الميدانية على هذا األسلوب بهدف التعرف على اآلراء
واالتجاهات والقيم والدوافع والمعتقدات والتأثيرات المختلفة لدى الشباب الجامعي الفلسطيني،

(ّ)1عرفتها المراجع التاليةّ :

-

محمد عبد الحميد :البحثّالعلميّفيّالدراساتّاإلعالميةّ(القاهرة :عالم الكتب0110 ،م) ص022

-

سمير محمد حسينّ :دراساتّفيّمناهجّالبحثّالعلميّ،بحوثّاإلعالم ،ط( 0القاهرة :عالم الكتب0111 ،م)

ص017

(ّّ)2مصطفى أبو بكر ،حميد الطائي :مناهجّالبحثّالعلميّوتطبيقاتهاّفيّاإلعالمّوالعلومّالسياسية (اإلسكندرية:
دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر0117 ،م) صّ 22

( (3شيماء ذو الفقار زغيب :مناهجّالبحثّواالستخداماتّاإلحصائيةّفيّالدراساتّاإلعالمية ( القاهرة :الدار المصرية
اللبنانية0112 ،م) صّ 001

50

نظر لصعوبة إجراء مسح شامل لكافة مفردات مجتمع الدراسة نتيجة لكبر
ويتم المسح بالعينة ا

حجمه.

 -مجتمعّوعينةّالدراسةّالميدانيةّ.أّ.مجتمعّالدراسةّالميدانية :يتمثل في طالب وطالبات

الجامعات الفلسطينية المقيدين للعام الجامعي 0101-0102م في قطاع غزة ،وهي الجامعات

األكبر على مستوى قطاع غزة ،وتشرف عليها و ازرة التربية والتعليم العالي والبالغ عددهم
 22111طالب وطالبةّ .

بّ.عينةّالدراسةّالميدانيةّ:بما أن المجتمع األصلي للدراسة الميدانية يشمل الشباب الجامعي
الفلسطيني في جميع الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،ومن المتعذر اإلحاطة به والتعامل
مع جميع مفرداته ،كان ال بد من تحديد عينة للدراسة ،حيث ستطبق الدراسة الميدانية على
عينة حصصية قوامها ( )111مفردة من طلبة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة)020( ،

إناث )010( ،ذكور ،حسب نسبة وجودها في المجتمع األصلي للدراسة ،بواقع (%1.11
تقريبا) من مجتمع الدراسة ،ويقوم هذا النوع من العينات على معيار الحصة ( ،(Quotaشأنها
شأن العينة الطبقية( ،)1حيث سيتم تقسيم مجتمع الدراسة الى أربع فئات رئيسية وفقا للجامعة،

وكل فئة منها إلى فئتين فرعيتين وفقا للجنس ،وسيتم االختيار من كل فئة فرعية عدد مفردات
العينة بناء على نسبة وجودها في المجتمع األصلي للدراسة.
نتائجّالدراسةّالميدانيةّ:البياناتّالشخصيةّ :
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
( )1عبد الكريم غريب ،منهجّالبحثّالعلميّفيّعلومّالتربيةّوالعلومّاإلنسانية ،ط( 0الدار البيضاء :مطبعة النجاح
الجديدة0100 ،م) صّ 072
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جدولّرقمّ(ّ )0

توزيعّمجتمعّوعينةّالدّراسةّالميدانية ّ
الجنس ّ

جامعة ّ

األقصى(ّ )1

جامعة ّ

جامعة ّ

األزهر(ّ )2

الجامعة ّ

القدسّ

ّ

المجموع ّ

اإلسالمية(ّ )4

المفتوحة(ّ )3

المجتمع ّ

العينة ّ

المجتمع ّ

العينة ّ

المجتمع ّ

العينة ّ

المجتمع ّ

العينة ّ

11.0

%
إناث ّ

0022
2

02.0
02

71.2

%

المجموع ّ

0702
2

1101

22.2
02

1217

11.0
22

0100
1

22

002 02122

17.2
00

2012

20.0
2111

المجتمع ّ

ذكور ّ

2021

21

2171

01

1172

01

1021

22

12
02

22107

22.0
11

02172

العينة ّ

ّ

72

27
20

000 22111

ّ)0الحالةّاالجتماعيةّ :

يوضح الجدول التالي الحالة االجتماعية لعينة الدراسة.
جدولّرقمّ(ّ )0

يوضحّالحالةّاالجتماعيةّللمبحوثين
الحالة االجتماعية

التك اررات

النسبة

عزب

022

% 01.1

متزوج

02

% 02.1

المجموع

000

%011

) )1إحصائية بأعداد طلبة الجامعة ،مكتب عمادةّالقبولّوالتسجيلّفيّجامعةّاألقصى ،بتاريخ0101-0-2 :م
) )2إحصائية بأعداد طلبة الجامعة ،مكتب عمادةّالقبولّوالتسجيلّفيّجامعةّاألزهر ،بتاريخ0101-0-2 :م
) )3إحصائية بأعداد طلبة الجامعة ،مكتب عمادة ّالقبول ّوالتسجيل ّفي ّجامعة ّالقدس ّالمفتوحة ،بتاريخ-0-01 :
0101م
) )4إحصائية بأعداد طلبة الجامعة ،مكتبّعمادةّالقبولّوالتسجيلّفيّالجامعةّاإلسالمية ،بتاريخ0101-2-0 :م
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يبين الجدول رقم ( )0أن نسبة  %01.1من عينة الدراسة تمثل الحالة االجتماعية عزب،

ونسبة  %02.1من العينة متزوجون ،ولم يظهر بين العينة مطلق أو أرمل ،سواء من الذكور
أو اإلناث.

ّ)3مكانّالسكنّ :
يبين الجدول التالي مكان سكن المبحوثين في الدراسة.

أوالًّ:مشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّوتفضيلهاّ :
 )0مدىّمتابعةّالمسلسالت:

يبين الجدول التالي مدى متابعة المبحوثين للمسلسالت بشكل عام.
جدولّرقمّ(ّ )3

يوضحّمدىّمتابعةّالمبحوثينّللمسلسالتّبشكلّعام ّ
مدى مشاهدة المبحوثين للمسلسالت

التكرار

النسبة

نعم

21

% 17.2

ال

02

% 02.2

أحيانا

72

% 20.0

المجموع

000

% 011

يوضح جدول رقم ( )2أن نسبة المشاهدين للمسلسالت بشكل دائم ومنتظم هي ،%17.2

وأن من يشاهدها بصورة غير منتظمة تمثل نسبتهم  ،%20.0وأن نسبة من ال يشاهدون

المسلسالت إطالقا هم  ،%02.2وكانت نسبة الذكور المتابعين للمسلسالت سواء بصورة

منتظمة أو غير منتظمة هي  ،%20.27ونسبة اإلناث المتابعات للمسلسالت بصورة منتظمة
أو غير منتظمة هي  ،%22.70وهذا يدل على اهتمام اإلناث بالمسلسالت أكثر من فئة

الذكور.

 )0موقعّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّبينّالمسلسالتّاألخرى:
يبي ن الجدول التالي المسلسالت المفضلة عند المبحوثين سواء كانت هندية أو عربية أو

تركية أو أجنبية أو مكسيكية.
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جدولّرقمّ(ّ )0

يوضحّالمسلسالتّالمفضلةّعندّالمبحوثين

(ّ )1

نوع المسلسل المفضل

التك اررات

النسبة

المسلسالت العربية

01

% 12.1

المسلسالت الهندية المدبلجة

11

% 21.1

المسلسالت التركية المدبلجة

21

% 02.2
%.2

المسلسالت األجنبية المترجمة

يوضح الجدول رقم ( )1أن المسلسالت العربية احتلت المركز األول من حيث مشاهدة
المبحوثين لها وذلك بنسبة  ،% 12.1في حين أن المسلسالت الهندية المدبلجة تحتل المركز
الثاني وذلك بنسبة  ،%21.1أما المسلسالت األجنبية المترجمة فتحتل المركز الثالث من حيث

اهتمام المبحوثين بها وذلك بنسبة  ،%02.2وتبقى في ذيل القائمة المسلسالت األجنبية
المدبلجة والتي تحتل المركز الرابع بنسبة .%1.2
 )3مشاهدةّالمسلسالتّالهندية:

يبين الجدول التالي مدى مشاهدة المبحوثين للمسلسالت الهندية المدبلجة.
جدولّرقمّ(ّ )5

يوضحّمدىّمشاهدةّالمبحوثينّللمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة ّ
مدى مشاهدة المسلسالت الهندية

التك اررات

النسبة

نعم

10

%20.12

ال

27

%00.7

أحيانا

11

% 22.2

المجموع

012

%011

يوضح الجدول رقم ( )2أن نسبة المتابعين للمسلسالت الهندية المدبلجة بصورة دائمة
ومنتظمة هم  ،%20.12ونسبة المتابعين لها بصورة غير منتظمة هم  ،%22.2أما نسبة

الذين ال يشاهدون المسلسالت الهندية المدبلجة إطالقا هم  ،%00.7وكانت نسبة الذكور الذين
يشاهدون المسلسالت الهندية المدبلجة بصورة منتظمة أو غير منتظمة هي  ،%01.2ونسبة
اإلناث اللواتي يشاهدن المسلسالت الهندية بصورة منتظمة أو غير منتظمة هي ،%21.2
وهذا يوضح المتابعة العالية التي تحظى بها المسلسالت الهندية من فئة اإلناث أكثر من

الذكور ،وأن نسبة ضئيلة التي ال تشاهد المسلسالت الهندية إطالقا.
 )1اختار المبحوثين أكثر من إجابة.
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 )0القنواتّالتيّيشاهدّعليهاّالمسلسالتّ :
يبين الجدول التالي القنوات التي يفضلوا المبحوثين مشاهدة المسلسالت عليها ،وأي القنوات

أكثر مشاهدة.

جدولّرقمّ(ّ )5

يوضحّالقنواتّالتيّيفضلّالمبحوثونّمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّعليها

(ّ )1

القناة التي يفضل المبحوثون مشاهدة المسلسالت الهندية عليها

التك اررات

النسبة

قناة زي ألوان zee alwan

72

%22.2

قناة  mbcبوليود

11

%21.2

قناة هوليود هندي

02

%01.2

قناة زي أفالم

22

%07.7

قناة أوسكار هندي

00

%01.0

يتضح من الجدول رقم ( )1أن  zee alwanتحتل المركز األول من حيث المشاهدة وذلك
بنسبة  ،%22.2تأتي بعدها قناة  mbcبوليود في المركز الثاني وذلك بنسبة  ،%21.2ثم

قناة زي افالم في المركز الثالث بنسبة  ،%07.7وفي المركز الرابع قناة هوليود هندي بنسبة
 ،%01.2أما في المركز الخامس تأتي قناة اوسكار هندي بنسبة  ،%01.0وهذا يدل على

أن قناة  zee alwanوقناة  mbcبوليود يحتالن أعلى نسب مشاهدة من المبحوثين ،وذلك
لكثرة المسلسالت الهندية التي تعرضها إضافة إلى مواكبتها كل جديد من هذه المسلسالت.

ثانياًّ:مشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّودوافعهاّ :

 )0عددّالمسلسالتّالتيّتشاهدهاّالعينةّ :

ويشير الجدول التالي إلى عدد المسلسالت التي يشاهدها المبحوث في اليوم.
جدولّرقمّ(ّ )0

يوضحّعددّالمسلسالتّالهنديةّالتيّيشاهدهاّالمبحوثينّفيّاليوم ّ

عدد المسلسالت الهندية التي يشاهدها المبحوثون في اليوم

التك اررات

مسلسل واحد

71

% 22.1

مسلسلين

11

% 21.2

ثالثة مسلسالت

01

% 7.2

أكثر من ذلك

0

% 0.1

المجموع

001

% 011

 )1اختار المبحوثون أكثر من إجابة.
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النسبة %

يوضح جدول رقم ( )7أن نسبة  %22.1من أفراد عينة الدراسة يشاهدون مسلسال واحدا

في اليوم فقط ،وهي التي تتصدر المركز األول ،ونسبة  %21.2من أفراد العينة يشاهدون
مسلسلين في اليوم وهي تمثل المركز الثاني ،أما المركز الثالث فكان للنسبة  %7.2والتي

تمثل أفراد العينة الذين يشاهدون ثالثة مسلسالت في اليوم ،ويليها أفراد العينة الذين يشاهدون
أكثر من ثالثة مسلسالت في اليوم وذلك بنسبة  %0.1والتي تمثل المركز الرابع بين النسب.
ّ)0طريقةّالمشاهدةّ :

يبين الجدول التالي كيفية وطريقة مشاهدة المبحوثين لهذه المسلسالت.
جدولّرقمّ(ّ )8

يوضحّكيفيةّمشاهدةّالمبحوثينّللمسلسالتّالهنديةّالدبلجة ّ

النسبة %

كيفية مشاهدة المبحوثين للمسلسالت الهندية

التك اررات

بشكل منفرد

00

% 01.7

مع األسرة

012

% 00.7

مع األصدقاء

0

% 0.1

المجموع

001

% 011

يوضح الجدول رقم ( )0كيفية مشاهدة المبحوثين للمسلسالت الهندية ،فنجد أن نسبة

 %00.7من أفراد عينة الدراسة يشاهدون المسلسالت الهندية بشكل جماعي مع األسرة ،أي
أنها تتصدر المركز األول ،وهنا يكمن الخطر األعظم في تجاهل األسرة مدى خطورة هذه

المسلسالت ،ويليها في المركز الثاني مشاهدتها بشكل منفرد وذلك بنسبة  ،%01.7وهنا يوجد

الخطر الكبير حيث إن المشاهد يكون منسجما مع لقطات المسلسل اإليجابية والسلبية دون
حسيب أو رقيب ،أما في المركز الثالث فتأتي نسبة األفراد الذين يشاهدونها مع األصدقاء،

وذلك بنسبة .%0.1

 )2وقتّالمشاهدة:

يشير الجدول التالي إلى األوقات التي يفضل المبحوثون مشاهدة المسلسالت الهندية

المدبلجة فيها.
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جدولّرقمّ(ّ )2

يوضحّالوقتّالمفضلّعندّالمبحوثينّلمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّ .
وقت المشاهدة

التك اررات

النسبة

صباح

0

% 0.1

وقت الظهيرة

02

% 01.2

وقت المساء

000

% 00.0

المجموع

001

% 011

يبين جدول رقم ( )2أن الوقت المفضل لدى معظم أفراد العينة لمشاهدة المسلسالت الهندية

المدبلجة فيه هو وقت المساء ،وجاء في المركز األول بنسبة  ،%00.0وربما يرجع ذلك إلى
أن هذا الوقت يعتبر وقت فراغ لإلنسان ،حيث إن فترة الصباح والظهيرة تعتبر فترة أعمال
وانشغاالت ،وجاء في المركز الثاني وقت الظهيرة بنسبة  ،%01.2أما في المركز الثالث فكان

وقت الصباح وحظي على نسبة  %0.1وذلك لعدم تفرغ الناس في هذا الوقت إضافة إلى أن
القنوات في هذا الوقت تقوم بإعادة حلقات األمس من المسلسالت ،ونتيجة لعنصر التشويق

في هذه المسلسالت فإن المتابع لها ال ينتظر اإلعادة ليعلم الجديد في المسلسل.

ّ)0ساعاتّالمشاهدةّ :

يوضح الجدول التالي عدد الساعات التي يقضيها المبحوث في مشاهدة المسلسالت الهندية

المدبلجة.

جدولّرقمّ(ّ )01

يوضحّعددّالساعاتّالتيّيقضيهاّالمبحوثونّلمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة
عدد ساعات المشاهدة

التك اررات

النسبة %

ساعة واحدة

71

% 22.1

ساعتين

11

% 21.2

ثالث ساعات فأكثر

00

% 2.2

المجموع

001

% 011

يبين جدول رقم ( )01عدد الساعات التي يقضيها المبحوثون لمشاهدة المسلسالت

الهندية ،فنجد أن نسبة  %22.1من أفراد العينة يقضون ساعة واحدة في اليوم لمشاهدة
المسلسالت الهندية ،وهي النسبة األعلى بين النسب األخرى ،أما نسبة  %21.2من أفراد

العينة يقضون ساعتين في اليوم لمشاهدتها وهي تمثل المركز الثاني ،ونسبة  %2.2من أفراد
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العينة يقضون ثالث ساعات فأكثر في اليوم لمشاهدة المسلسالت الهندية ،وتمثل هذه النسبة
المركز الثالث واألخير ،وهذا يدل على أن أغلب أفراد العينة يتابعون مسلسال واحدا فقط في

اليوم.

 )2دوافعّالمشاهدة:
يبين الجدول التالي األسباب التي دفعت المبحوثين لمشاهدة المسلسالت الهندية المدبلجة.
جدولّرقمّ(ّ )00

يوضحّدوافعّالمبحوثينّنحوّمشاهدةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة

ّ )1(.

دوافع مشاهدة المسلسالت الهندية

التك اررات

النسبة

معالجتها للقضايا االجتماعية الهامة

01

%01.1

التسلية والترفيه

72

%22.2

اإلعجاب بممثلي المسلسل

07

%00.1

اإلعجاب بديكور المسلسل

01

%02.2

الهروب من الواقع

00

%2.2

تضييع وقت الفراغ

00

%01.7

تعرض قضايا جديدة

00

%2.2

مجرد نوع من التجديد

00

%2.2

عدم عرض مسلسالت عربية جديدة

2

%7.0

يوضح الجدول رقم ( )00أن الدافع الذي تصدر المركز األول عند أفراد العينة هو التسلية

والترفيه بنسبة  ،%22.2يليه في المركز الثاني دافع اإلعجاب بممثلي المسلسل بنسبة
 ،%00.1ويأتي بعدها في المركز الثالث دافع معالجتها للقضايا االجتماعية الهامة بنسبة

 ،%01.1أما في المركز الرابع فكان دافع تضييع وقت الفراغ بنسبة  ،%01.7وفي المركز
الخامس دافع اإلعجاب بديكور المسلسل بنسبة  ،%02.2أما في المركز السادس فتساوت

ثالث دوافع في هذا المركز ،وهي :الهروب من الواقع ،وأنها تعرض قضايا جديدة ،وأنها مجرد

نوع من التجديد ،وذلك بنسبة  ،%2.2أما في المركز السابع واألخير فكان الدافع هو عدم

عرض مسلسالت عربية جديدة ،وذلك بنسبة  ،%7.0وهذا يدل على أن النسبة الكبرى من

المبحوثين يشاهدون المسلسالت الهندية بدافع التسلية والترفيه في المقام األول.

 (1اختار المبحوثين أكثر من إجابة.
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ثالثاًّ:المسلسالتّالهنديةّالمفضّلةّودوافعّالتفضيلّ :

ّ)0المسلسالتّالهنديةّالمفضلةّ :

يوضح الجدول التالي المسلسالت الهندية التي يفضلها أفراد العينة.
جدولّرقمّ(ّ )00
يوضحّالمسلسالتّالهنديةّالمفضلةّلدىّعينةّالدراسة

(ّ )1

المسلسالت الهندية المفضلة

التك اررات

النسبة %

الترتيب تنازليا

جودا أكبر

10

% 12.0

0

فدية

20

% 11.12

0

سحر الغرام

11

% 21.2

2

النظرة الثانية

11

% 21.2

1

قبول

27

%02.1

2

األخوات

21

% 02.0

1

علي بابا

00

% 00.0

7

جيت

02

% 02.0

0

العشق األسود

02

% 02.0

0

يوضح الجدول رقم ( )00المسلسالت الهندية المدبلجة المفضلة عند المبحوثين ترتيبا
تنازليا ،فنجد أن مسلسل جودا أكبر تصدر المركز األول وذلك بنسبة  ،%12.0وربما ذلك

يعود ألنه يتحدث عن العصر اإلسالمي والمغول ،ويأتي في المركز الثاني مسلسل فدية بنسبة
 ،%11.12وفي المركز الثالث المسلسل سحر الغرام بنسبة  ، %21.2أما في المركز الرابع

فيأتي مسلسل النظرة الثانية بنسبة  ،%21.2ويليه في المركز الخامس مسلسل قبول بنسبة

 ،% 02.1ويأتي مسلسل األخوات في المركز السادس بنسبة  ،%02.0ويتبعه مسلسل علي
بابا في المركز السابع بنسبة  ،%00.0ثم مسلسلي جيت والعشق األسود في المركز الثامن

بنسبة .%02.0

 )1اختار المبحوثين أكثر من إجابة.
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ّ)0أسبابّتفضيلهمّ ّ:
يبين الجدول التالي األسباب والدوافع التي دفعت بالمبحوثين لتفضيل القضايا التي تقوم
المسلسالت الهندية بمعالجتها.
جدولّرقمّ(ّ )03
يوضحّسببّتفضيلّالمبحوثينّقضاياّمعينةّفيّالمسلسالتّالهندية

(ّ )1

سبب تفضيل المبحوثين هذه القضايا في المسلسالت الهندية

التك اررات

النسبة %

ألنها تمثل واقعا نعيشه

71

% 11.2

ألنها مفقودة من حياتنا

20

% 01.1

ألنها تناسب اهتماماتي

21

% 00.1

ألنها تواكب التطور والموضة

2

% 1.1

يشير الجدول رقم ( )02إلى سبب تفضيل المبحوثين القضايا السابق ذكرها في جدول رقم

( ،)01فنجد أن السبب الذي تصدر المركز األول في تفضيل هذه القضايا هو أنها تمثل واقعا
يعيشه المبحوثون وذلك بنسبة  ،% 11.2أما في المركز الثاني فكان السبب هو أنها تناسب

اهتمامات المبحوثين بنسبة  ،%00.1وكان السبب أنها مفقودة من حياتنا يمثل المركز الثالث

بنسبة  ،%01.1أما في المركز الرابع واألخير فيحتله السبب ألنها تواكب الموضة والتطور
وذلك بنسبة  ،%1ومن الجدير ذكره أن السبب "ألنها تمثل واقع نعيشه" والسبب "ألنها تناسب

اهتماماتي" كانت في الغالب أسبابا لتفضيل قضايا الدفاع عن الوطن والحروب والفقر والبطالة،

أما ا لسبب "ألنها مفقودة من حياتنا" والسبب "ألنها كانت تواكب التطور والموضة" كانت في
الغالب أسباب تفضيل قضايا الحب والرومانسية والعالقات الزوجية.

رابعاًّ:محتوىّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّ :

ّ)0مدىّاختالفّموضوعاتّالمسلسالتّالهنديةّعنّالعربيةّ :
يوضح الجدول التالي أن تناول المسلسالت الهندية لمواضيع مختلفة عن المسلسالت العربية
كان دافع وسبب مشاهدتها.

 )1اختيار أكثر من إجابة.
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جدولّرقم(ّ )00
يوضحّمدىّتناولّالمسلسالتّالهنديةّمواضيعّمختلفةّعنّالمسلسالتّالعربية ّ
مدى تناول المسلسالت الهندية مواضيع مختلفة عن المسلسالت العربية

التك اررات

النسبة %

نعم

17

% 22.0

ال

00

% 0.7

إلى حد ما

10

% 20.0

المجموع

001

% 011

يالحظ من خالل الجدول رقم ( )01مدى تناول المسلسالت الهندية المدبلجة مواضيع

مختلفة عن المسلسالت العربية ،فنالحظ أن نسبة  %22.0من أفراد عينة الدراسة يؤكدون
على تناول المسلسالت الهندية مواضيع مختلفة عن العربية ،ونسبة  %20.0من أفراد العينة
أروا أن المسلسالت الهندية تتناول مواضيع مختلفة عن المسلسالت العربية إلى حد ما ،أما

الذين يرون أن المسلسالت الهندية ال تتناول مواضيع مختلفة عن المسلسالت العربية من أفراد

العينة يمثلون نسبة  ،% 0.7وهذا يدل على النمط التقليدي التي مازالت تسير عليه الدراما

العربية في اختيار موضوعاتها وعدم التجديد ،األمر الذي أدى إلى تفوق المسلسالت الهندية

عليها ،وهذا ما يفسر انخفاض نسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية ال تتناول مواضيع
مختلفة عن العربية.

ّ)3مدىّتلبيةّالمسلسالتّالهنديةّالحتياجاتّأفرادّالعينةّ :
يشير الجدول التالي مدى تلبية المسلسالت الهندية الحتياجات الجمهور من خالل طرحها
لقضايا متنوعة ومختلفة.
جدولّرقمّ(ّ )05

يوضحّمدىّتلبيةّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّاحتياجاتّالجمهور ّ
مدى تلبية المسلسالت الهندية احتياجات الجمهور

التك اررات

النسبة %

نعم

01

% 00.0

ال

17

% 27.2

إلى حد ما

12

% 20.1

المجموع

001

% 011

يبين الجدول رقم ( )02أن نسبة  %20.1من أفراد عينة الدراسة يرون أنها تلبي احتياجات

الجمهور إلى حد ما ،ونسبة  %00.0من أفراد العينة يرون أنها تلبي احتياجات الجمهور إلى
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حد ما ،وهذا يدل على تركيز المسلسالت الهندية على قضايا تهم الجمهور ،أما نسبة %27.2

من أفراد العينة يرون أن المسلسالت الهندية ال تلبي احتياجات الجمهور.
خامساًّ:لهجةّوشكلّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّ :
ّ)0اللهجةّالمدبلجةّبهاّ :

يبين الجدول التالي أن رغبة المبحوثين في مشاهدتهم لهذه المسلسالت هو دبلجتها بلهجة

بسيطة وسهلة ومحببة بالنسبة لهم ،وهي اللهجة السورية.
جدولّرقمّ(ّ )05

يوضحّاللّهجةّالتيّيفضّلّالمبحوثونّسماعّالمسلسالتّالهنديةّبها ّ

اللهجة المفضلة في المسلسالت الهندية

التك اررات

النسبة %

اللهجة الشامية

002

% 21.1

اللهجة الخليجية

1

% 2.0

اللهجة المصرية

2

% 0.1

المجموع

001

% 011

يوضح الجدول رقم ( )01أن اللهجة التي يفضل المبحوثون مشاهدة وسماع المسلسالت

الهندية بها هي اللهجة الشامية ،وتأخذ المركز األول بنسبة  %21.1وهذا يرجع إلى خفة
اللهجة الشامية بشكل عام والسورية بشكل خاص ،لسهولة فهمها وقربها من اللهجة الفلسطينية
بعكس اللهجات األخرى ،ونسبة  %2.0من أفراد العينة يفضلون اللهجة الخليجية في
المسلسالت الهندية وتأخذ المركز الثاني ،أما المركز الثالث فكانت اللهجة المصرية حيث

يفضلها أفراد العينة بنسبة . %0.1

ّ)0شكلّالمسلسالتّ :

يبين الجدول التالي مدى تقييم أفراد العينة لشكل المسلسالت الهندية.
جدولّرقمّ(ّ )00

يوضحّتقييمّالمبحوثينّلشكلّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة ّ
شكل المسلسالت الهندية

التك اررات

النسبة %

ممتاز

01

% 02.1

جيد جدا

21

% 10.2

جيد

20

% 02.1

مقبول

7

% 2.1

ضعيف

2

% 7.0
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المجموع

% 011

001

يشير الجدول رقم ( )07إلى أن نسبة  %10.2من أفراد عينة الدراسة يقيمون شكل
المسلسالت الهندية بالجيد جدا وهذا التقييم يتصدر المركز األول ،ونسبة  %02.1من أفراد

العينة يقيمون شكلها بالجيد وهذا التقييم يأخذ المركز الثاني ،أما نسبة  %02من أفراد العينة

يقيمونه بالممتاز وهذا يحتل المركز الثالث ،ونسبة  % 7.0من المبحوثين يقيمونه بالضعيف

وهذا يأخذ المركز الرابع ،أما المركز الخامس واألخير فهو التقييم مقبول وذلك بنسبة ،% 2.1

من هنا نستنتج الرضا شبه الكامل من المبحوثين على شكل هذه المسلسالت.

تأثيرّالمسلسالتّ :

ّ)0مدىّالتأثرّبالقيمّالمضمّنةّفيّالمسلسالتّ ّ:

يوضح الجدول التالي مدى تأثر المبحوثين بالقيم المضمنة في المسلسالت الهنديةّ.المدبلجة ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجدولّرقمّ(ّ )08
يوضحّمدىّتأثرّالمبحوثينّبالقيمّالمضمّنةّفيّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجة ّ
مدى التأثر بقيم المسلسالت الهندية

التك اررات

النسبة %

نعم

22

% 11.0

ال

00

% 01.7

إلى حد ما

11

% 21.2

المجموع

001

% 011

يالحظ من خالل الجدول رقم ( )00أن نسبة  %11.0من أفراد عينة الدراسة تأثروا بالقيم

المضمنة في المسلسالت الهندية ،ونسبة  %21.2من أفراد العينة تأثروا بهذه القيم إلى حد
ما ،وكانت نسبة الذكور الذين تأثروا بالقيم المضمنة في المسلسالت الهندية سواء بشكل كامل

أو إلى حد ما  ،%20.7أما نسبة اإلناث اللواتي تأثرن بقيم هذه المسلسالت سواء بشكل كامل

أو إلى حد ما  ،%21.0وهذا يدل على تأثر اإلناث بقيم المسلسالت الهندية أكثر من الذكور

ويرجع ذلك بسبب طبيعة المرأة العاطفية سريعة التأثر بعكس طبيعة الرجل الصلبة والعقالنية،

أما نسبة الذين لم يتأثروا بقيم هذه المسلسالت  ،%01.7وهي تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة

بالنسب األخرى ،وهذا يدل على خطورة هذه المسلسالت وشدة تأثيرها على مشاهديها.
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ّ)0نوعّالقيمّ :

يشير الجدول التالي إلى نوع القيم التي تأثر بها المبحوثون نتيجة متابعتهم للمسلسالت

الهندية المدبلجة.

جدولّرقمّ(ّ )02

يوضحّنوعّالقيمّالتيّتأثرّبهاّالمبحوثونّنتيجةّمشاهدةّالمسلسالتّالهندية

(ّ )1

نوع القيم

التك اررات

النسبة %

قيم إيجابية

01

% 10.2

قيم سلبية

20

% 27.7

المجموع

020

% 011

يبين جدول رقم ( )02أن القيم اإليجابية الموجودة في المسلسالت الهندية احتلت المركز
األول من حيث تأثر المبحوثين بها فأخذت نسبة  ،%10.2وكانت نسبة تأثر اإلناث بها

 ،% 21.2ونسبة تأثر الذكور بها  ،%02.1أما القيم السلبية فاحتلت المركز الثاني وكانت

نسبتها  ،%27.7أما نسبة تأثر اإلناث بها  ،%01.0ونسبة تأثر الذكور بها  ،%01.2وهذا

يدل على أن نسب تأثر اإلناث بالقيم المضمنة في المسلسالت الهندية سواء إيجابية أو سلبية

أعلى من نسب الذكور.
أ) القيم اإليجابية:

يوضح الجدول التالي أبرز القيم اإليجابية التي تأثر بها أفراد العينة نتيجة مشاهدتهم لتلك

المسلسالت.

جدولّرقمّ(ّ )01

يوضحّالقيمّاإليجابيةّالتيّتأثرّبهاّالمبحوثونّنتيجةّمتابعةّالمسلسالتّالهندية

(ّ )2

القيم اإليجابية

التك اررات

النسبة %

األصالة والوفاء

01

%02.2

الجدية وتحمل المسؤولية

02

% 00.0

الشجاعة

02

% 07.1

االعتزاز بالنفس والكرامة

00

% 01.2

الكفاح من أجل الوصول للهدف

12

% 21

الكرم والجود

0

% 2.2

 )1بعض المبحوثين تأثروا بالقيم اإليجابية والسلبية.
 )2اختار المبحوثين أكثر من إجابة.
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يالحظ من جدول رقم ( )01أن القيم اإليجابية التي تأثر بها المبحوثون نتيجة متابعة

المسلسالت الهندية ،فنجد أن القيمة الكفاح من أجل الوصول للهدف احتلت المركز األول من
حيث تأثر المبحوثين بها وذلك نسبة  ،%21وهذه القيمة لربما كانت بارزة جدا في المسلسالت

التي تحتوي على قضايا الحب والعالقات الزوجية ،حيث يبقى كال المحبوبين يكافحان من
أجل االستقرار مع بعضهما متحدين كل العوائق ،تليها في المركز الثاني قيمة األصالة والوفاء

بنسبة  ،%02.2أما في المركز الثالث فتأتي قيمة الجدية وتحمل المسؤولية بنسبة ،% 00.0
ويحتل المركز الرابع قيمة االعتزاز بالنفس والكرامة بنسبة  ،% 01.2وفي المركز الخامس

تأتي قيمة الشجاعة بنسبة  ،%07.1أما في المركز السادس واألخير فكانت قيمة الكرم والجود

بنسبة  ،%2.2وهذا يدل على أن المسلسالت الهندية بما تحمله من سلبيات فإن تحمل بعض
اإليجابيات.

ب) القيم السلبية:

يبين الجدول التالي القيم السلبية التي تأثر بها المبحوثون نتيجة متابعتهم للمسلسالت

الهندية ،وما أثرته على شخصية الفرد.
جدولّرقمّ(ّ )00

يوضحّالقيمّالسلبيةّالتيّتأثرّبهاّالمبحوثونّنتيجةّمتابعةّالمسلسالتّالهندية

(ّ )1

القيم السلبية

التك اررات

النسبة %

تكوين عالقات عاطفية

02

% 11.1

البخل

0

% 0.2

الخيانة

02

% 11.1

إثارة الشهوات

02

% 02

يوضح الجدول رقم ( )00القيم السلبية التي تأثر بها المبحوثون نتيجة متابعة المسلسالت

الهندية ،فنالحظ أن القيمتين "الخيانة وتكوين عالقات عاطفية" تصدرتا المركز األول من حيث

تأثر المبحوثين بها وذلك بنسبة  ،%11.1وهذا يدل على أن معظم قصص المسلسالت الهندية

تدور حول محور الحب والرومانسية ،أما في المركز الثاني فتأتي قيمة إثارة الشهوات وذلك

بنسبة  ،%02أما في المركز الثالث فتأتي قيمة البخل بنسبة  %0.2وذلك لقلة ظهور هذه
القيمة في المسلسالت خاصة فيما يتعلق بالميراث.

 )1اختار المبحوثين أكثر من إجابة.
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 )0تأثيرهاّعلىّالشبابّمنّحيثّالسلوكّ :
يشير الجدول التالي إلى مدى تأثير متابعة المسلسالت الهندية على سلوك الشباب من

ناحية المأكل والمشرب ،والملبس والمظهر ،ومن ناحية الكلمات واأللفاظ ،والحركات واإلشارات.
جدولّرقمّ(ّ )00

يوضحّمدىّتأثيرّالمسلسالتّالهنديةّالمدبلجةّعلىّسلوكّالشباب ّ

النسبة %

مدى تأثير المسلسالت الهندية على سلوك الشباب

التك اررات

نعم

20

% 72

ال

0

% 1.2

إلى حد ما

00

% 00.0

المجموع

001

% 011

يبين الجدول رقم ( )00مدى تأثير المسلسالت الهندية على سلوك الشباب ،نجد أن نسبة

 %72من أفراد عينة الدراسة يؤكدون على تأثير هذه المسلسالت على سلوك الشباب ،وهي
نسبة كبيرة مما يدل على التأثير السريع لهذه المسلسالت على فكر وسلوك الشباب معا مقارنة

بحداثة ظهورها في ساحة الفضائيات العربية ،ونسبة  %00.0من أفراد العينة يرون أنها تؤثر

على سلوك الشباب إلى حد ما ،أما نسبة أفراد العينة الذين ال يرون أن لهذه المسلسالت تأثير
على سلوك الشباب إطالقا هم  %1.2وهي نسبة ضئيلة جدا مما يدل على شدة خطورة هذه

المسلسالت وتأثيرها السحري على النفس البشرية.

وفي الجداول التالية سنبين مدى تأثير المسلسالت الهندية على بعض سلوكيات الشباب.

ّ)0منّحيثّالجوانبّالعاطفيّةّ :

يشير الجدول التالي إلى مدى التأثير الذي أحدثته متابعة المسلسالت الهندية على فئة
الشباب في إحداث فراغ عاطفي لديهم ،مما يغريهم بتكوين عالقات عاطفية.
جدولّرقمّ(ّ )03

يوضحّمدىّتأثيرّالمسلسالتّالهنديةّعلىّسلوكّالشبابّمنّحيثّالفراغّالعاطفي ّ
تأثير المسلسالت الهندية على سلوك الشباب من حيث الفراغ العاطفي

التك اررات

النسبة %

كبير جدا

10

% 20.7

كبير

22

% 02.7

متوسط

02

% 00.7

ضعيف

1

% 2.1
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ضعيف جدا

2

% 0.2

المجموع

000

% 011

يبين الجدول رقم ( )02أن تأثير المسلسالت الهندية على سلوك الشباب من حيث الفراغ

العاطفي نجد أن نسبة  %20.7من أفراد عينة الدراسة يرون أن تأثير المسلسالت الهندية

على سلوك الشباب في الفراغ العاطفي كبير جدا ،وهي تتصدر المركز األول ،أما في المركز

الثاني فكانت النسبة  %02.7من أفراد العينة يرون أنها تؤثر بشكل كبير ،وتليها النسبة
 %00.7من أفراد العينة والذين يرون أنها تؤثر بشكل متوسط ،وتمثل المركز الثالث ،أما

المركز الرابع فكانت النسبة  %2.1من أفراد العينة يرون أنها تؤثر بشكل ضعيف ،وفي المركز

الخامس واألخير جاءت النسبة  %0.2من أفراد العينة يرون أنها تؤثر بشكل ضعيف جدا،
ومن هنا نالحظ أن المبحوثين الذين يرون أن تأثير المسلسالت الهندية على سلوك الشباب

في الجانب العاطفي ضعيف أو ضعيف جدا نسبة ضئيلة جدا ،ولربما يرجع ذلك إلى عدم
متابعتهم هذه المسلسالت بشكل دائم ،أو توفر بيئة بيتيه مريحة لهم.

أهمّنتائجّالدراسة:

 )0بينت الدراسة أن نسبة الذين يشاهدون المسلسالت بشكل عام سواء بصورة منتظمة أو
غير منتظمة  ،%01.7وكانت المسلسالت العربية هي األكثر تفضيال وذلك بنسبة

 %12.1تليها المسلسالت الهندية بنسبة  %21.1وهذا يدل على رغبة المبحوثين في
مشاهدة مسلسالت عربية أكثر من الهندية ،وربما يرجع ذلك إلى شمول المسلسالت

العربية لكافة اللهجات المصرية ،والخليجية ،والسورية ،واللبنانية وغيرها ،مما يفسح
المجال للجمهور الختيار ما يناسبه وعدم فرض لهجة معينة عليه كما في المسلسالت

الهندية.

 )0وبينت الدراسة أن نسبة الذين يشاهدون المسلسالت الهندية المدبلجة سواء بصورة منتظمة
أو غير منتظمة  ،%77.2وهي نسبة عالية مما يدل على أن هذه المسلسالت استطاعت

بطريقة أو بأخرى جذب انتباه المشاهدين لها بشدة ،وذلك من خالل ما تحتويه من
مخاطبة للغرائز خاصة لفئة الشباب مما جعلها تحظى بهذه النسبة من المشاهدة.

وهذا يتوافق مع مقال جمانة الدليمي الذي أكدت فيه على أن شبكة تلفزيون الشرق األوسط

"إم بي سي" قد عرضت نسب مشاهدة للمسلسالت الهندية قياسية تقدر بماليين المشاهدين

لها.
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 )2كما بينت الدراسة أن نسبة  %21.1من المبحوثين يفضلون دبلجتها باللهجة السورية؛
وذلك لخفتها وسهولة فهمها.

وهذا ما أكده السيد بدر الدين عيسى في مقاله "المسلسالت الهندية" ،حيث ذكر أن اللهجة

السورية أحد أهم عناصر الجذب للمشاهدة ،فهي محببة لألذن ،ومعظم األلفاظ ليست غريبة
-كما اللهجات الخليجية أو المغاربية مثال.

 )1أوضحت الدراسة أن قناة  zee Alwanهي األكثر مشاهدة من المبحوثين ،وذلك بنسبة
%22.2؛ وذلك لكثرة المسلسالت الهندية التي تعرضها ولمواكبتها كل جديد من هذه

المسلسالت.

 )2بينت الدراسة أن الدافع األساسي لمشاهدة هذه المسلسالت هو دافع الترفيه والتسلية وذلك

بنسبة  ،% 22.2مما يبين عدم اهتمام المبحوثين بما تعرضه المسلسالت من مضمون سواء

كان سيئا أو جيدا ،والتعامل معها مثل التعامل مع البرامج الترفيهية ،وهنا تكمن الخطورة حيث

إن الدافع األساسي للمشاهدة هو الترفيه والتسلية ،ولكن قوة ما تعرضه هذه المسلسالت له
األثر التدريجي والسريع على المشاهدين.

 )1كشفت الدراسة أن الوقت المفضل ألغلب أفراد العينة لمشاهدة هذه المسلسالت هو وقت

المساء وذلك بنسبة  ،% 00.0وأن نسبة  %00.7يشاهدون هذه المسلسالت مع األسرة،
ويرجع ذلك لتفرغ المشاهدين في هذا الوقت ،مما يجمع األسرة على هذه المسلسالت ،إضافة

إلى غياب الوازع الديني للكثير من أولياء األمور ،مما يجعل هذه المسلسالت بما تعرضه من
مشاهد تتنافى مع ديننا وتقاليد مجتمعاتنا شيئا طبيعيا جدا يجمع األسرة لمشاهدته من األب
حتى األطفال دون سن الخامسة.

 )7بينت الدراسة أن أفضل مسلسل حاز على أكبر عدد من أصوات المبحوثين هو مسلسل

جودا أكبر بنسبة  %00.12مما يفسر ما احتواه المسلسل من مضمون جيد وأفكار جيدة.

 )0بينت الدراسة أن نسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية تتناول مواضيع ال تتناولها
المسلسالت العربية سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما هي  ،%20.2ويرجع هذا إلى الروتين

التي تعيشه المسلسالت العربية سواء في شكلها أو مضمونها وعدم التجديد ومواكبة احتياجات

وقضايا العصر ،ونسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية تلبي احتياجات الجمهور بصورة
مباشرة أو غير مباشرة هي  ،%10.7وهذا يدل على مالمسة هذه المسلسالت لقضايا تهم

المشاهدين ولكن طريقة عرضها هي التي تتعارض معهم.

68

 )2كشفت الدراسة أن أعلى نسبة تقييم من المبحوثين لمضمون المسلسالت الهندية كانت جيد
وذلك بنسبة  ،%21.0وأن أعلى نسبة تقييم منهم لشكل المسلسالت الهندية كانت جيد جدا

وذلك بنسبة  ،%10.2وهذا يدل على الرضا شبه الكامل عن هذه المسلسالت شكال ومضمونا،
ويرجع ذلك إلى التجديد في موضوعات هذه المسلسالت ،إضافة إلى مواكبتها لتطور فنون

اإلخراج وانتاج المسلسالت في شكل مغري للمشاهدة.

 )01وبينت الدراسة أن نسبة الذين يرون أن المسلسالت الهندية تؤثر على سلوك الشباب
سواء بصورة دائمة أو إلى حد ما  ،%22.0ومن هذه السلوكيات الملبس والمظهر والمأكل

والحركات واأللفاظ والفراغ العاطفي ،وهذا يدل على شدة تأثير المسلسالت الهندية على فكر

وسلوك الشباب على حد السواء ،بسبب مخاطبتها لغرائزهم وكل ما يخص حياتهم بجزئياتها
الدقيقة.

وهذا يتوافق مع مقال جمانة الدليمي "أثر المسلسالت الهندية في المجتمع العربي من

الجانبين االجتماعي واللغوي" ،وذلك عندما تحدثت فيه تأثر المجتمع العربي في لباسه وطعامه
وألفاظه بالمسلسالت الهندية.

()1

 )00كشفت الدراسة أن المبحوثين يفضلون برامج ومسلسالت بديلة عن المسلسالت الهندية
في المركز األول المسلسالت الكوميدية بنسبة  ،%20.7وفي المركز الثاني برامج المسابقات
بنسبة  ،%07وهذا يدل على اتجاه المبحوثين نحو البرامج الترفيهية وعدم رغبتهم في مشاهدة

ما هو جاد ومفيد ،ويرجع هذا إلى الثقافة الضحلة التي يملكها شباب اليوم ،مما يدفعهم للبحث
عن ما هو سطحي ترفيهي فقط.

توصياتّالدراسة:

انتهت الدراسة لمجموعة من التوصيات ،أهمها:
 على الفضائيات العربية إنتاج أشكال درامية تختلف في مضامينها وتتنوع في
موضوعاتها ،وتستطيع أن تستخدم كل وسائل التشويق واإلثارة التي تتالءم مع واقعنا
العربي وتستطيع في نفس الوقت أن تغرس القيم والمفاهيم التي تساعد على النهوض

بالمجتمع ،وتكون بنفس جودة المسلسالت الهندية لجذب المشاهدين لها.

 عدم اقتصار المسلسالت على جوانب التسلية والترفيه فيجب أن تحمل جوانب أخرى
كالتثقيف واإلرشاد من خالل ما تقدمه من قضايا وموضوعات.
 )1جمانة الدليمي.https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/03/11/191876.html ،
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 مراعاة أن تكون المسلسالت واقعية مستمدة من واقع العالم العربي واإلسالمي مطابقة
لمفاهيمه وسلوكياته ،وأن تبتعد عن المبالغة.

 محاولة غرس المفاهيم الدينية في المسلسالت وترسيخها لتكون ذات أثر إيجابي على
المشاهدين.

 ضرورة وجود رقابة فكرية لما يعرض من برامج على شاشات القنوات الفضائية التي

تستقطب المشاهد العربي ،وفي مقدمتها المسلسالت الهندية المدبلجة كونها تحتوي في

أفكار تناقض واقعنا العربي واإلسالمي ،وضرورة االنتقاء الجيد والرقابة
ا
مضمونها
واإلشراف على كل ما يعرض ويقدم للمشاهدين بشكل عام وللشباب بشكل خاص.

 ضرورة أن تلتزم الدراما المقدمة عبر الشاشات العربية بعرض كل ما يعمل على حماية
الهوية العربية القومية واإلقليمية من خالل إبراز ثراء المجتمع العربي بالعادات والتقاليد

المهمة.

 ضرورة الرقابة من أولياء األمور على أبنائهم وحذف القنوات التي تعرض هذه
المسلسالت واثراء وقت أبنائهم بما هو مفيد.

مصادرّالدراسةّومراجعهاّ :

 .0وسام سامي علي :انماط الثقافة الهندية التي تعكسها الدراما الهندية المقدمة في القنوات
الفضائية :دراسة تحليلية ،مجلة دراسات الطفولة ،مجلد  ،00العدد( 7جامعة عين

شمس ،كلية الدراسات العليا للطفولة0102 ،م)

 .0نعيمة عطوى :واقع الدراما المدبلجة على جمهور المراهقين ،مجلة المعيار ،عدد،10
مجلد ( 02الجزائر :جامعة االمير عبد القادر للعلوم االسالمية 0102م)

 .2ناهد أحمد البدري :البرامج الدرامية التلفازية لقناة زي ألوان وانعكاساتها على المجتمع
السوداني رسالة ماجستير غير منشورة( ،السودان :الخرطوم ،جامعة السودان العلوم
والتكنولوجيا ،كلية علوم االتصال0100 ،م)

 .1مصطفى حجازي :حصار الثقافة بين القنوات الفضائية والدعوة األصولية-دراسة
.2

ميدانية (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي0111 ،م)

مصطفى أبو بكر ،حميد الطائي :مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في اإلعالم

والعلوم السياسية (اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطبعة والنشر0117 ،م)
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 .1محمد عبد الحميد :البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية (القاهرة :عالم الكتب،
0110م)

 .7فريدة عباس ،وفاطيمة أعرب :الدراما األجنبية واشكالية االختراق الثقافي نموذج
المسلسل الب ارزيلي أسرار إينجل لقناة  mbc4دراسة ميدانية ،مجلة الرسالة للدراسات
االعالمية العدد  2المجلد ( 0الجزائر :جامعة العربي التبسي_ تبسه0100،م)

 .0فاطمة عبد الصمد دشتي ،وعلي عاشور الجعفري :أثر البرامج التليفزيونية الفضائية
في طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بدولة الكويت-دراسة استطالعية ،الكويت،

مجلة العلوم التربوية والنفسية ،مجلد ،2العدد( 0الكويت :جامعة الكويت ،كلية التربية،
يونيو 0111م)

.2

علياء عبد الفتاح رمضان :تعرض الشباب الجامعي المصري للمسلسالت التركية

التلفزيونية وعالقته بقيمهم المجتمعية ،مجلة كلية التربية ،العدد ( 10طنطا :جامعة

طنطا ،كلية التربية0101 ،م)

 .01عبد الله حسين الصفار :اتجاهات الطلبة الجامعيين الكويتيين نحو المسلسالت
الدرامية المدبلجة ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الشرق االوسط،

االردن.0100،

 .00عبد المجيد أمين سعد حسن طلحة :التأثيرات الثقافية للمسلسالت التركية على طلبة

جامعة صنعاء ،دراسة مسحية ،المجلة الجزائرية لألبحاث والدراسات ،العدد 1

(الجزائر :جامعة جيجل0100 ،م)

 .00عبد الكريم غريب :منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم اإلنسانية ،ط0
(الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة0100 ،م)

 .02شيماء ذو الفقار زغيب :مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات
اإلعالمية (القاهرة :الدار المصرية اللبنانية0112 ،م)

 .01سمير محمد حسين :دراسات في مناهج البحث العلمي ،بحوث اإلعالم ،ط( 0القاهرة:
عالم الكتب0111 ،م)

 .02تواتى عز الدين :تأثير الفضائيات العربية على الشباب الجزائري من خالل الدراما
الهندية دراسة ميدانية على عينة من طلبة (جامعة مسيلة ،الجزائر 0101،م)
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ّاألزمةّواألفقّ .
The Questioning of the Intellectual People and the Bets of the
Future in Arab world: Approaches of the Meaning, the Crisis and
the Horizon.
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ملخّص:
بحثت هذه الدراسة التحليلية إشكالية سؤال المثقف ورهانات المستقبل في العالم العربي

مقاربات في المعنى ،األزمة واألفق ،خاصة في الفترة الراهنة التي شهدت فيها مهام المثقف
العربي تراجعا في جهوده الفاعلة داخل جغرافيته نحو التغيير والتنمية الحضارية وتطلعاته

المستقبلية في مواكبة التقدم العالمي .ويعزى هذا لعدة أسباب وعوامل ،منها ما يتعلق بالتشكل

األيديولوجي والوجودات السياسية والفكرية والمتغيرات العالمية الحداثية ،وما بعد الحداثية ،وكأن

لعنة السؤال التاريخي تطارده كيف نسهم في تحديث مجتمعنا وتقدمه؟ خاصة أن كل التوجسات
والشكوك في فشل أي مشروع تقدمي مرهون بمدى وعي النخب بمسؤولياتهم الحقيقية في

معالجة هموم واقعهم الممزق في مختلف مجاالت الحياة المعقدة بالنقد واإلبداع على اعتبار أن
ثورة التغيير والتجديد يلزمها مثقف مفك ار وفاعال مركزي الحضور ال محيد وال مهمش.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى استنتاجات جمة متباينة ،أهمها :إن مهام المثقفة تتجاذبها

تيارات مخضرمة بين األصالة والمعاصرة وأخرى تحررية حداثية في الفضاء الثقافي العام،

أثرت على دوره المنوط نحو مجتمعه وأمته ،وهذا انعكس على وظيفته اإلحيائية سلبا ،فتعددت
صوره الحاضرة بين المركز والهامش.

الكلماتّالمفتاحية :المثقف ،األدوار ،التراث ،اآلخر ،اإلبداعّ ّ.
Abstract:
This analytical study examined the problem of the questioning of the
intellectual and the bets of the future in the Arab world approaches in
the meaning, crisis and horizon especially in the current period in which
the tasks of the Arab intellectual saw a decline in his active efforts
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within his geography towards change and civilizational wishing and his
future aspirations to keep pace with global progress. All the
uncertainties and doubts about the failure of any progressive project
depends on the extent to which the elites are aware of their real
responsibilities in dealing with the concerns of their shattered reality in
the various areas of life complex with criticism and creativity،
considering that the revolution of change and renewal is required by a
central intellectual and actor who is not interested or marginalized.
This study has reached many different conclusions. The most important
is the tasks of the intellectual are attracted by the currents of the veteran
between originality and modernity and other liberal modernist in in the
general cultural space affected his role assigned towards his society and
his nation, and this reflected on his biological function negatively, so
multiplied his present images between the center and the margin.
Keywords : Intellectual; roles; heritage; other; creativity
مقدمةّ :
يندرج موضوع بحثنا الموسوم بـ"سؤال المثقف ورهانات المستقبل في العالم العربي" ضمن
الدراسات النقدية الفلسفية المعاصرة لدور المثقف والنخبة داخل تاريخ مجتمعاتهم من أفق

صناعة الحضارة إلى أفول الحافز ونكوص اإلرادة؛ بسبب الردة الفكرية للمثقفين وتصدع

مواقفهم في سبيل المصالح الشخصية ،وانبهارهم باآلخر واشتغالهم بموضوعاته الخارقةّ ،إذّ

يحتل المثقف موقعاّمركزيا داخل مجتمعاته؛ فكل خطاب ثقافي هو مشروع إحياء وتطوير في

بنية المجتمع ومستقبله ،لذلك تشهد الفترة الراهنة خطابات مكثفة في الحقليين األكاديمي

والسياسي الداخلي والعالمي حول دور المثقف بين االنكماش والتمدد في مهامه وعوائق التراجع

عن خوضه في قضايا حاضره التي زادت تعقيدا في زمن العولمة؛ خاصة أمام تنامي مظاهر

االنسالخ الهووي والتعددية اإلثنية وتصعيد المد األيديولوجي المنغلق؛ مما يلزم المثقف بإعادة
النظر في جملة مواقفه أمام كم من القضايا المهمة ،خاصة المصيرية التي تتعلق بالوطن

والقومية والدين والتراث ،من أجل الظفر بمستقبل على قدر من التطور والتجديد ،وان اختلفت

مهام المثقف في عصر النهضة عن مهام المثقف المعاصر من حيث عتبة الغموض والتعقيد،

فإن الغاية واحدة نهضوية وتحررية؛ لذلك البد للمثقف أن يعيد تأثيث نفسه موضوعيا ،والتحرر
من عوائق الذاتية واأليديولوجيا؛ ألن المثقف المؤدلج هو مثقف غير موضوعي وخارج سياق
القيم ،فالمثقف الحقيقي هو الذي ينبلج من هموم مجتمعه وانشغاالت أمته من أجل مواكبة

العصرنة مع الحفاظ على خصوصياتها المنفتحة ،السيما أن المثقف يلعب دور القيادة للوعي
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الجمعي ،خاصة أن الخطاب الثقافي المعاصر هو خطاب تنويري يراعي ضرورة تحقيق الحرية
والتقدم ،من أجل ضمان نهضة شمولية في مختلف ميادين الحياة ،ولو أن مهمة المثقف في

العالم العربي ليست سهلة بل عويصة بحجة التخلف التاريخي الذي يغرق فيه عالمنا بأزماته،
خاصة في مسائل التراث والسلطة ،لذا ،على المثقف أن يصنع نوافذ الحياة داخل مجتمعاته،

ال بنقل الغرب إليه ،بل بإعادة بعث مقومات مجتمعه ودفعها نحو فلسفة الفعل بتقديم التفكير

العقالني المتحرر ال الموروث المنغلق.

مقابل السعي إلى المحافظة على الخصوصية الثقافية في ظل مخاوف الذوبان في النموذج

الغربي بسبب تجلياته الحداثية المعلمنة والمعولمة المهيمنة على بؤر تفكير المتلقي ومقوماته

الذاتية ،فالمسار الكرنولوجي لضروب التفاوت بين األنا واآلخر تكشف عن وجود هوة حضارية
سحيقة ،العودة منها تتطلب منا التساؤل في مهام العقل العربي ودور النخبة في التنمية الشاملة

ونصرة الحريات ،هذا ما عكف على تشريحه ثلة من الفالسفة العرب والمسلمين على اختالف

مشاربهم ،بين الموقف النقدي والتجديدي المحافظ والتيار التنويري من أجل تشخيص أمراض
العالم العربي ومظاهرها ،وفي مقدمتها -كمظهر رئيسي -تراجع دور النخب في الخطابات
المعاصرة التي تبدو فارغة من أي مضمون ومشروع في ظل غياب المثقف الحقيقي وواجباته

العقلية واألخالقية ،فهو حارس الحقيقة ومن دون مهامه يخلد للوهم والسكون ،مما يجعل العالم
العربي يعيش سوداوية حاضر متصدع ومنقسم ومؤشرات تخوف من القادم.

خاصة في مرحلة المابعديات التي تجعل الموقف المنوط بالمثقف العربي في حالة حرجة

يجب اإلقالع به نحو زاوية االنفراج؛ إلعادة االعتبار لذاته والتحرر من سيطرة العقل األداتي

والمستهلك ،ضمن هذه المفارقات بينما ما هو كائن وضعيا ،وما يجب أن يكون قيميا نستقرئ

اإلشكال ّاآلتيّ :كيف ّنقيم ّدور ّالنّخبة ّوتطلعاتها ّفي ّمشروع ّالنهضة ّالعربية ّوتحدياتهاّ
المعاصرة؟ّأوّبطرحّمغايرّ :ما ّم ّوقعّالدورّالوظيفيّ ّللمثقفّالعربيّإزاءّمشكالتّعالمناّ

اليومية؟ّهلّهوّفيّمركزّاالهتمامّأوّفيّهامشّالمهامّأيّمحيدّالدور؟ّلتفكيك هذا الطرح

االستشكالي اعتمدنا المنهجّالتحليليّ في دراستنا للموضوع للوقوف عند جملة مسلمات ،منها:
إن سؤال المثقف ورهانات المستقبل هو نفسه سؤال دور المثقف في اإلبداع الثقافي والحضاري
لمشاركة العرب العالم الغربي في بناء حضارة جديدة على أسس التشارك الثنائي في اإلبداع

الدوافعّواألسباب
والغايات؛ للتعايش على سلم أخالقي يكفل حق التعايش بسالم ،ولعل من أهمّّ ّ
التي جعلتنا نختار معالجة هذا الموضوع تكمن في الدور الحساس واالستراتيجي المحيد
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للمثقف في دفع عجلة النهضة الشاملة خاصة أن المثقف العربي في كل انعطاف تاريخي

ملزم على التمسك بأدوات الوعي النقدي التفكيك والتحليلي المعرفي للتحرر من نزعة الهيمنة
واإلقصاء ومحاولة تسطير الحلول لمشاكل عالمه وخدمة مستقبله.

وتكمن أهمية ّالدراسة في بيان دور المثقف المركزي في صناعة مستقبل عالمه وأهم

العراقيل التي تعترض طريقه ،خاصة أنظمة الحكم السياسي؛ حيث يعتبر المثقف الحقيقي
مطرقة تهدد استقرار النظام وديباجته المزيفة وأيديولوجيته الملونة ،وتكسر أصنام الثقافة
المستوردة والتي تهدد تماسك هويتنا ،وتعمل على استنزاف أحالم الشعوب واستبدادها؛ لذلك
فإن قيمة البحث تكمن في تحديد مهام المثقف وتشخيص أزمة العالم العربي ،والكشف عن

الحلول التي ترفع سقف آفاقه وطموحاته الراهنة والمستقبلية.

والهدفّالمرجوّمنّهذهّالدراسة هو الكشف عن مهام المثقف وغاياته وأهم المعوقات السياسية
واأليديولوجية واالجتماعية والتاريخية التي تحول دون ممارسة المثقف العربي لمهامه واحترام

حريته والتي تختزل دوره المركزي ،وتحيده.

ارتأينا تقسيمّخطة ّالدراسةّإلى مقدمة عرضنا فيها التصور الشامل للموضوع واشكاليته

ومنهج الدراسة المتبع ،األسباب واألهمية واألهداف في حين العرض تناولنا فيه ثالث مباحث

رئيسية :المبحث ّاألوّل :مقاربات ّمفهومية ّوعالئقية ّللمثقف ّودوره ّفي ّالخطاب ّالعربيّ

المعاصر ثم المبحث ّالثاني :وعالج مسألة المثقف ّوقضايا ّالثالوث ّالمركبّ :التراثّ،
تطرقناّفيه ّإلىّموقعّالمثقفّالعربيّمنّرهاناتّ
األيديولوجياّ ،والسلطةّّ .والمبحثّالثالثّ ّ:

المستقبلّ ّ.

ّّّّوأخيراّّخاتمةّ ،ورصدنا فيها أهم النتائج واألهداف المترتبة من هذا البحث موضوع

الدراسة.

ّ-0مقارباتّمفهوميةّوعالئقيةّللمثقفّودورهّفيّالخطابّالعربيّالمعاصر:

ّّ

ال يمكن الحديث عن المثقف ودوره في تمفصالته الجوهرية إال برده إلى تصور ومفهوم

الثقافة الذي يؤصل لدوره الوظيفي كعضو منتج داخل الوعي الكلي والتاريخي لذاكرة المجتمع

واألمم ،فالثقافة على لسان "تايلور" ( )TYLORهي"ّ :إنّثقافةّأوّحضارةّموضوعةّفيّ

معناها ّاإلثنولوجي ّاألكثر ّاتّساعا ّهي ّهذا ّالكل ّالمركب ّالذي ّيشمل ّالمعرفة ّوالمعتقداتّّ

والفن ّواألخالق ّوالقانون ّوالعادات ّوكل ّالقدرات ّوالعادات ّاألخرى ّالتي ّيكتسبها ّاإلنسانّ
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بوصفهّعضواّفيّالمجتمع"1؛ّفهي إذن أفكار ذات معنى كوني شمولي لكافة الخصوصيات،
سواء كانت نظرية وممارسات إجرائية لفعل التفكير في قضايا اإلنسان والوجود والمثل في

صور العقل الكلية والمتجزئة؛ في حين مصطلح مثقف حسب ما جاء في معجمّمصطلحاتّ

الثقافة ّوالمجتمع تاريخيا يدل"ّ :على ّفئة ّمن ّالناس ّتعتمد ّمنزلتها ّعلى ّدعواها ّبالخبرةّ

الفكريةّ Intellectuel expertiseإلىّبواكيرّالقرنّالتاسعّّعشر"ّ،2وفي هذا داللة على
قوة النباهة وقدرة حاكمية العقل على توجيه وادارة شؤون الحياة والمؤسساتّ .

على الرغم من انقسامات المثقفين فيما بينهم بين التقليديين –السلف -والحداثيين-

التغربيين -والمحافظين ،فإن الصراع بين البقاء مع المنطق األبوي واالمتناع عن التصالح مع
الذوات وتكريس ثقافة الغلبة من اآلخر ،خلق نوعا من التورم والتصدع الفكري بين الطبقات

المثقفة وانعكس على دورها في البناء الحضاري ،لما يحمله من تناقضات تستوجب إعادة
النظر في أجندة مشروع إحياء التراث أو الحديث عن قضايا النقد والتجديد في العالم العربي

يشبه الحديث عن قصة بائع الظل للماء ،حيث يرى "جورجّطرابيشي" أن النخبة -األنتجلنسيا-
هي المسؤولة عنها فهو يؤكد أن األنتلجنسيا العربية في حالة إضراب عن التفكير ،لعل هذا

يعزى للهاجس األيديولوجي المسيطر على أغلب مفكري عصر النهضة مما خلق نكوصا
إلحياء الذات األبوية ،بعيدا عن النقد الجذري في معطيات التعاطي مع الموضوعات الراهنة

وسبل التحرر من سلبياتها المتداولة التي تشكل عائقا أبستيمولوجيا في النهوض بالمد الحضاري

لعوالمنا.

عمد "طرابيشي" من جهة أخرى إلى لعب دور الطبيب العام والخاص مشخصا ومشرحا

ألمراض واقع العالم العربي وحاالته الثقافية البائسة بسبب السياسات الممارسة داخله ،والتي

تحول دون انتعاشه الثقافي والمادي ،لذلك يحمل النخبة المسؤولية كونها معيار تقدم أو تخلف

شعوبها ،فهو يرى أن -األنتلجانسيا-هي طبقة تمثل الوعي الكلي للمجتمع؛ ألن دور المثقف
يتحدد في حمله للمشروع النهضويّ .

 )1نقال عن دنيس ،مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية ،ترجمة منير السعيداني ،مراجعة الطاهر لبيب ،ط ،0مركز
دراسات الوحدة العربية بيروت ،0117 ،ص.20

 )0نقال عن طوني بينيت ،لوترانس غرو سبيرغ ميغان موريس (مفاتيج جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع)،

ترجمة :سعيد الغانمي ،ط ،0مركز دراسات الوحدة العربية ،الدار الحمراء ،بيروت ،0101 ،ص.201
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يعمد "طرابيشي" في راهن تفاقم هموم المثقف و تراجع دوره إلى تصنيف المثقف

حسب أدواره األيديولوجية؛ ألنها تدافع عن انتماءاته ،منها :المثقف الليبرالي والمثقف الثوري

والمثقف اليساري إذ يجتهد في تحديد تعريف المثقف واصفا إياه قائال" :هو الناطقّبلسانّ

المثالّوالمثالّيستمدّفعاليتهّوأخالقيتهّمعاّمنّتعاليمهّعلىّالواقعّومنّكونهّضابطاّلهذاّ

الواقعّ،بمعنىّأنّالمثقفّهوّالقدوةّلهذاّالواقع"ّ،1إذ ال يمكن أن تتحدد قيمة المثقف بمعزل
ّ
عن هموم عالمه وزمانه ،فهو معيار يقاس به الوعي المنفتح والمبدع في خلق فضاء للحوار

وتشخيص القضايا وتسطير مخارج لها وفق مبادئ عقلية تراعي المصلحة العامة وسلم القيمّ .
يشير صاحب كتاب تكوينّالمفكر-خطواتّعملية" -عبدّالكريمّبكار" إلى أن مصطلح

مثقف هو داللة عن" :شخصّتجاوزّتخصصهّاألساسيّووسعّدائرةّاهتمامهّعلىّصعيدّ

القراءةّوالمطالعةّوعلىّصعيدّالتأثيرّ،فهوّفيّخطابهّيستهدفّشريحةّواسعةّّمنّالناسّ
وهو ّفي ّالوقت ّنفسه ّيمتلك ّمالحظات ّنقدية ّوينتج ّبعض ّاألفكار ّوالمفاهيم ّذات ّالطابعّ

التقنيّّوالعالجيّّ،والمتصلةّبتطويرّالواقعّواستشرافّالمستقبلّوهوّعلىّخالفّالداعية"ّ،2
ويوضح الفرق بين المثقف الحقيقي والمثقف المزيف الوهمي قائال" :المثقفّالحقيقيّّصاحبّ

دورّنضاليّ ّإلىّجانبّامتالكّروحّالتضحيةّبالكثيرّمنّمصالحهّمنّأجلّالجهرّبآرائهّ
وأفكارهّومالحظاتهّ،أماّالمثقفّالوهميّ ّهوّالذيّيجنحّفيّخطابهّإلى ّالتبريرّوالتجديرّ
والتزييف"3؛ هذا ألن دور المثقف عرف في المدة األخيرة هجاء ونقد لتعدد صور المثقف

وعدم تداخلها في الموضوعات األساسية المطروقة واألهداف المنتظرة يقول " ادوارد سعيد"

في كتابه صورّالمثقف " :هلّالمثقفونّفئةّكبيرةّجدّاّمنّالناسّأمّّنخبةّّرفيعةّالمستوىّ
وضئيلةّالعددّإلىّأبعدّّحد؟»ّ،4وهذا يتوقف على أدوارهم الممارسة في الواقع ومدى
تماشيها مع متطلبات الراهنّ .

ي" لدور المثقف وصفاته في قوله إن المثقفين هم" :أولئكّالذين ّيعرفونّ
حيث ينظر "الجابر ّ
ويتكلمونّ ،يتكلمون ّليقولوا ّما ّيعرفون ّوبالخصوص ّليقوموا ّبالقيادة ّوالتوجيه ّفي ّعصرّ
 )1جورج طرابيشي ،هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة العربية ،ص.010

 )0عبد الكريم بكار ،تكوين المفكر –خطوات عملية– ط ،0دار السالم لطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،القاهرة،

 ،0101ص.02.00

 )3عبد الكريم بكار ،تكوين المفكر –خطوات عملية – مرجع سبق ذكره ،ص.02

)4

ادوارد سعيد ،صور المثقف ،محاضرات ريث  ،0222نقله إلى العربية غسان غصن ،راجعته منى أنيس ،بيروت،

دار النهار للنشر  ،0221،ص.00
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صارّفيهّالحكمّفناّفيّالقولّقبلّأنّيكون ّشيئاّآخر"1؛ إذا المثقف العربي مطالب بفهم
الواقع وتغييره لألحسن في ظل حاكمية التراث وقابلية الحداثة واالنفتاح على اآلخر ،بالمعنى

"الجابري"" :فيّظلّّاإلرثّالحضاريّوعالقتهّمعّبقيةّاألممّخصوصاّالغربيةّوذلكّباالنفتاحّ
والتعامل ّمعها"2؛ هذا ال يكون إال وفق النقد وآلياته للظفر بالتجديد الشامل وانتاج ثقافة
ومعارف جديدة أكثر دينامية ومالئمة لصيرورة العصر.

 -0المثقفّوقضاياّالثالوثّالمركبّالتراثّ،األيديولوجياّوالسلطة:
تتضارب مواقف المثقفين العرب إزاء هذه األبعاد والقضايا األساسية بدءا من تاريخه

على اعتبار أن المثقف نتاج حصيلة إرهاصات مركبة ،وأن دوره ردة أفعال انفعالية واعية أو
صدمة وجدانية تفعل فيه حوافز التنمية العامة فعلى مستوى التراثّ:يدعو "طرابيشي" إلى ثورة

جذرية في الخطابات العربية المعاصرة على مستوى التراث تقوم على أسس النقد الحقيقي لبناء
حداثة عربية في مستواها العالمي وهذه أيضا مهمة المثقف ،رغم شحوب صور الواقع العربي

في دالالته الثقافية والحداثية والعالمية فالتراث هو" :كلّحدثّأوّأثرّأوّإنتاجّإنسانيّدخلّ

الماضيّوأصبحّجزًءّمنه"ّّ،3وكون التراث حاضر في مجاالت التداول المحلي واإلقليمي أو

القومي يدعو إلى إعادة قراءة التراث وتأويله للكشف عن تراث تقدمي ال قهري ،ألن التراث

هو" :كحولّالمثقفّالعربيّأوّحليبه ّإذاّشأنّاستخدامّتعبيرّأشقّعنّالطبيعةّالطفليةّ
آلليةّالنكوصّالذيّسلمّمنتجّالخطابّالعربيّالمعاصرّنفسهّلها"ّ،4هذا ما يعزز أهمية

وسيطرة التراث على التاريخ والوعي لذلك وجب نقده وتمحيصه ،حيث يؤكد "طرابيشي" على

أن الذات العربية تعاني عدة جروح باطنية ،وعلى المثقف محاولة تشريح أسباب الجروح وطرق

المعالجة  ،مما يؤكد أن غاية المثقف هي الدفاع عن مبادئ األفراد والجماعات ومصالحهم

المشتركة.

وتمثل األيديولوجيا دافعا مهما في الحفاظ على التراث ومعايشته بما يتماشى مع

مستلزمات اللحظة واآلتي ،أي الحاضر والمستقبل ،وهي مشتقة من:

)0

محمد عابد الجابري المثقفون في الحضارة العربية -محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد ،مركزدراسات الوحدة العربية،

بيروت ،0111 ،ص.00

 )2محمد عابد الجابري ،الخطاب العربي المعاصر ،دراسة تحليلية نقدية ،دار الطليعة ،بيروت ط ،0200 ،0ص.002
)1

نقال عن طيب تيزيني ،من التراث إلى الثورة ،ط ،0دار بن خلدون ،بيروت ،0270 ،ص.010

 )2جورج طرابيشي ،المثقفون العرب والتراث التحليل النفسي لعصاب جماعي ،ط ،0دار رياض للكتب ،0220 ،ص.00
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4

األيديولوجيا ّ((Ideology׃ ّأو ّاألدلوجة ّكلمة ّابتكرها ّالفرنسي ّ"دستوت ّدوتراسي"ّ

)ّ)Destutt De Tracyأولّمنّاستخدمّهذهّالكلمةّعامّّ0810فيّكتابهّمشروعّالمبادئّ
األيديولوجيةّ،وهوّ"علمّموضوعهّدراسةّاألفكارّومزاياهاّ،وقوانينهاّوعالقتهاّمعّالعالماتّ

التيّتمثلهاّ،وبخاصةّّأصلهاّ،فكرّنظريّيعتقدّأنهّيتطورّتطوراّتجريديّاّفيّغمارّمعطياتهّ
الخاصةّ،ولكنهّفيّالواقعّتعبيرّعنّوقائعّاجتماعيةّوالسيماّعنّوقائعّاقتصادية".1

كما تشير األيديولوجيا أيضا إلى"ّ:إلىّأنظمةّأوسعّمنّالمعتقداتّواألفكارّوالمواقفّالتيّ

لهاّمضامينّمباشرةّفيّااللتزاماتّواألفعالّالسياسية"ّ،2يقف "طرابيشي" موقفا نقديا من حال
الثقافة العربية ومهام المثقف في حركة النهضة والتقدم ،واصفا المشهد الثقافي العربي بالنكوص

والردة النقسامات المثقفين العرب ،بسبب نزوعهم األيديولوجي ،يمدد "طرابيشي" الخطاب

العربي على سرير التحليل النفسي ،ويكشف بعد فحصه أنه مريض بالغرب؛ حيث" :يتقدمّ

الغربّالجرحّالنّرجسيّللثقافةّالعربيةّالحديثةّالتيّاكتشفتّّنفسهاّمتأخرةّّفيّمرآةّالغربّ
الذي ّأخذ ّبقاؤها ّبه ّشكل ّصدمة ّبالمعنى ّالنفسي"3؛ وهذا حصيلة انعكاسات االستعمار

المباشر وغير المباشر ،والتي أوجدت عدة أعراض انفصام وانقسام وقطيعة في مواقف النخبة
من المثقفين ،فتعذر عليهم الوصول إلى نقطة ارتكاز تفضي بهم وبالعالم العربي نحو التحرر
من ثقافة اآلخر والقيام على أصالته وما يقتضي من معاصرة يعمل على االجتهاد لتحقيقها

في آنية المستقبل.

إن وهن المثقف وتقلص أدواره الحضارية من شأنه توطين أطماع االستعمار لهذه

الشعوب القابعة في العجز وصراع داخل صحة الموروث وبطالنه ،فالشعوب المستعمرة هي
التي وصلت أوضاعها االجتماعية والثقافية إلى مرحلة أصبحت فيها جاهزة لالختراق واالحتالل

وتكبيل اإلرادة مؤكدا ذلك في قول "مالك بن ّنبي""ّ :إن ّاالستعمار ّال ّيتصرف ّفي ّطاقتناّ
االجتماعيةّإالّأنهّدرسّأوضاعناّالنفسيةّدراسةّعميقةّ،وأدركّمنهاّمواطنّالخللّ،فسخرناّ
لماّيريدّكصواريخّموجهةّيصيبّبهاّمنّيشاءّ ،فنحنّالّنتصورّإلىّأيّحدّ ّيحتالّلكيّ
إنهّيتصورناّوأقالمناّألغراضهّيسخرناّبعلمهّ
ّ
يجعلّمناّأبواقاّيتحدثّفيهاّوأقالماّيكتبّبهاّ،

)0

كميل الحاج ،الموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي واالجتماعي ،مرجع سابق ،ص .00

 )0كارل مانهايمر ،األيديولوجيا واليوتوبيا –مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة ،ترجمة :محمد رضا الدريني ،شركة المكتبات،

الكويت .ط ،0201 ،0ص000.

 )2جورج طرابيشي ،من النهضة إلى الردة –تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة ،ط ،0دار الساقي ،بيروت،
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وجهلنا" ،1وتوسعت األيديولوجيا وتنوعت بسب الوجهة الرئوية للمثقفين بين منطق المجاورة

والمجاوزة" :إن ّتنوع ّاأليديولوجيا ّبين ّالمثقف ّالليبراليّ ّوالمثقّف ّالثوريّ ّوالمثقف ّاليساريّ
يؤكدّأنّاأليديولوجياتّالّتخرجّأنّتكونّواحدةّمنّثالثّ:إماّماضويةّرجعيةّتضعّمستقبلّ

البشريةّفيّتاريخهاّ،واماّأيديولوجياّمستقبليةّتقدميةّتتنكرّللحاضرّباسمّفردوسّموجودّ
في ّالغدّ ،واما ّأيديولوجيا ّواقعية ّتراهن ّعلى ّالحاضر ّوحده ّوترى ّفيه ّإمكانيات ّالتطورّ

والتقدم" ،2في يقر "طرابيشي" بأن األيديولوجيا هي دين العصر ،وأن مثقف العصر هو مثقف

اّمثقفّأيديولوجيّواأليديولوجياّدينّالعصرّ،
ّ
أخير
أيديولوجي بقوله" :أنّمثقفّالعصرّأوالّو ًّ
وانماّفيّإطارّهذاّالدينّالبديلّسيطرحّاألسئلةّ،وسيحاولّالبحثّعنّأجوبةّ،فهوّبمعنىّ
منّالمعانيّمثقفّمفارق ّلتقاليدّاألمةّمعّعكسّشرطّمثقفّعصرّالنهضةّالذيّحرصّ

علىّأنّيبقىّمباطناّلها" ّ،3وهذا يكشف عن تأثير عالم المابعديات على اهتمامات
المثقف العربي المعاصر.

نجد المفكر المغربي "محمدّعابدّالجابريّ" الذي يرى أن الحداثة ليست بالضرورة رفضا

للتراث ،حيث يقول" :فالحداثةّ-فيّنظرناّ-الّتعنيّرفضّالتراثّوالّالقطيعةّمعّالماضيّ،
بقدرّماّتعنيّاالرتفاعّبطريقةّالتعاملّمعّالتراثّإلىّمستوىّماّنسميهّبالمعاصرةّ،أعنيّ
مواكبةّالتقدمّالحاصلّعلىّالصعيدّالعالمي" ،4فالحداثة الغربية تخلو من هذه القيم حسب

ي" فهو يؤكد أن تأسيس الحداثة فينا وعندنا يتطلب
"الجابري" ،وهذا ال يعني كما يقول "الجابر ّ
االنتظام في تراثنا ،إعادة بناء عالقتنا به بصورة حداثية ومن هذا يلح "عبدّاللهّالعروي" على

أن مهمة المثقفين" :أنّيحددواّوينظمواّاإلصالحّاألخالقيّوالفكري ّ،أعنيّبذلكّأنّيطابقواّ

الثقافة ّمع ّالوظيفة ّالتطبيقيةّ ،فمن ّالبديهيّ ّأن ّيكون ّالمثقفون ّالمتبلو ّرون ّمحافظينّ

 )0نقال عن السيد ولد أباه ،أعالم الفكر العربي ،مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة ،بيروت ،الشبكة العربية لألبحاث،

 ،0101ص .027
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جورج طرابيشي( ،إيديولوجيا حقوق اإلنسان إذ تصبح تهديدا للديموقراطية) ،الحوار المتمدن  ،0110،ص.7

)2

جورج طرابيشي ،األعمال النقدية الكاملة لعبة الحلم والواقع الله في رحلة محفوظ شرق وغرب رجولة وأنوثة ،دراسة

)1

محمد عبد الجابري ،التراث والحداثة ،دراسات ومناقشات ،ط0؛ لبنان المغرب :المركز الثقافي العربي ،بيروت ،الدار

في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية ،ط ،1دار الطليعة ،بيروت ،0227،ص 200ص.200
البيضاء ،0220 ،ص .02
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ورجعيينّ ،وبهذاّيتحدّثّالمجتمعّوتندمجّالنخبةّبالمجتمعّوتتجسدّاأليديولوجية" ،1بمعنى
أن دور المثقف يجمع بين الفكرة والممارسة الواقعية التي تثبت أيديولوجيته ،وهذا ما يؤكد تأثر

الكثير من مثقفين العرب بـ"كارلّماركس" ( )Karl Marxالذي يعتقد أن األفكار الثقافية

تصنع على ضوء اإلمكانات وقدرات اإلنتاج المادية ،ثم تطور استخدام "كارلّماركس" لهذا

المفهوم في كتاب -األيديولوجياّاأللمانية -في معنى عام يشمل جميع البنى الثقافية الفوقية،
مثل األخالق والقانون واللغة.

من زاوية أخرى يتجسد دورّالمثقفّوعالقتهّبالسلطة السيما السلطة السياسية بين

مثقف سياسي يمتهن السياسة وبين مثقف مهتم بأمور السياسة ،ولعل مسؤولية المثقف تتجلى

في الكشف عن سبل الممارسة السياسية ومحاولة تجاوز االحتقان الجماهيري بالطرق السلمية

والتشريعية لضمان تجسيد الديمقراطية في تمثالتها الواقعيةـ يقدم "ط اربيشي" مثاال من الواقع
العربي يكشف خبث السلطة مقابل تنبيه األنتلجنسيا إلى تفعيل دورها اإلصالحي داخل أطر

المجتمع وحدوده ،وذلك بطرحه إشكالية (الصندوقين)"ّ:صندوق ّاالقتراعّوصندوق ّجمجمةّ

الرأسّ،فالديمقراطيةّقبلّأنّّتكونّاحتكاماّإلىّصندوقّاالقتراعّفإنّالصندوقّاألولّالذيّّ
تنطلقّمنهّوتختمرّفيهّهوّجمجمةّالرأسّوانّلمّيتضامنّالصندوق ّالرأسّمعّّصندوقّ

االقتراعّفإنّهذاّاالخيرّلنّيكونّإالّّمعبراّإلىّّطغيانّّغالبيةّّالعددّولئنّّيكونّاالنتخابّ
أهمّآلياتّالديمقراطيةّفإنّاآللةّاالنتخابيةّنفسهاّغير ّقابلةّلالشتعالّّدون ّزيتّوّزيتّ

اآلليةّاالنتخابيةّللديمقراطيةّهوّثقافتها" ،2ومن المالحظ أنه ال توجد حقيقة خارج السلطة

وال تخلو الحقيقة من سلطة على هذا "ميشالّفوكو" (ّ)Michel Foucaultفي كتابه "نظام

الخطاب"" :إنّ ّالحقيقةّمرتبطةّدائرياّبأنساقّالسلطةّالتيّتنتجهاّوتدعمهاّوباآلثارّالتيّ
تولدهاّوالتيّتسوسهاّ،وهوّماّيدعىّنظامّالحقيقة" ،3لكن في عالمنا العربي ،يبدو الحديث
عن سلطة المثقف سابق ألوانه ألن جل السياسات الممارسة في الحكومات العربية تعتمد

وسائل ردع ضمنية وأخرى صريحة لمواجهة الوعي الحر للمثقف في مساعيها ألدلجته وتخديره

عن المطالب العامة ،خاصة أن دور النخبة أو األنتلجنسيا العربية صار مهددا بالتصفية

 )2نقال عن عبد الله العروي ،أزمة المثقفين العرب تقليدية أم تاريخانية ،ترجمة ذوقان فرقوط ،لمؤسسة العربية

للدراسات والنشر بيروت ،ص.000
)2
)3

جورج طرابيشي ،هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة ،مصدر سابق ،ص.01
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المادية والمعنوية ،وما نستشفه من أحداث الربيع العربي والحراك الراهن في الجزائر أن دور

المثقف في المجتمع محدود ،وال يمكن له أن يتجاوز إمكانات السلطة في مكرها السياسي الذي
يلجأ الستغالل انشقاق النخب واستأجرها لخدمة الحاكم ال المحكومين ،وفي هذا يقر "فوكو"

أن المهمة السياسية للمثقف ال تكمن في معرفة المضامين األيديولوجية بل هو"ّ:أن يعرفّ

ماّّإذاّكانّمنّالممكنّّإنشاءّسياسةّجديدةّللحقيقة" ،1وعليه فإن ثنائية الصراع بين دور

المثقف الحقيقي ومفاسد السلطة تظل قائمة ومن الواضح" :أنّالتفكيرّفيّالسلطةّيسدّ
الطريقّأمامّأيةّمناقشةّمنطقيةّأوّعلمية" ،2وهذا ما يفسر تجليات العالقة المضطربة بين

دور المثقف وفعل السلطة في وجهها السياسي الحاكم خاصة أن العالقة بين المثقفين تحكمها

حتمية الصراع التاريخي.

تتحدد األبعاد القصوى حسب "طرابيشي" لتحديات ورهانات المثقف أو األنتلجنسيا في

االنتقال بالرأي العام لوجهة المستقبل والحقيقة ،حيث وصف مثقف المركز-مثقف الغرب -ال

مثقف الهامش -مثقف العرب -يرى "طرابيشي" أنه يمكن التمييز بينهماّ ..." :أما ّمثقفّ
الهامش ّوليكن ّنموذجه ّفي ّالمثقف ّالعربي ّفهو ّمطالب ّقبل ّكل ّشيءّباستعادة ّوظيفتهّ

النقديةّإزاءّنفسهّفعلىّهذاّّالمثقفّأنّّينزعّّعنّبصرهّوصيرتهّغشاوةّاأليديولوجياّوأنّ

يحررّنفسهّمنّالصيغّالجاهزةّّوالمفاهيمّالمتآكلةّ،وأنّّيصنعّذاتهّمنّجديدّفيّّمدرسةّ
الواقعّوالحقيقةّوكذلكّوعلىّاألخصّفيّمدرسةّالمعرفةّ ،فالمسافةّالمعرفيةّّالتيّتفصلّ

مثقفّالهامشّممثالّبالمثقفّالعربيّعنّمثقفّالمركزّباتتّالّتقلّّشساعةّعنّالمسافةّ

االقتصادية ّوالتكنولوجية ّالتي ّتفصل ّالبلدان ّالمتخلفة ّعن ّالبلدان ّ ّالمتقدمة" ،3من أجل

تقويض جذور الفساد السياسي وعمى األيديولوجيا على األنتلجنسيا العربية أن تتأهب لمحاولة
اإلبداع وفق آلية العقل النقدي إليجاد مخرج من أزمة الجرح األنثروبولوجي وكل األمراض

المستهدفة لحضارتنا العربية وذلك بالحفاظ على الهوية دون الغفلة على الخوض في مجريات
الراهن.

)1
)2
)3
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ّ-3موقعّالمثقفّالعربيّّمنّرهاناتّالمستقبلّ :
ال شك أن الحديث عن تحديات المثقف العربي ال تتملص من حيز العوائق األيديولوجية

والسياسية واألبستمولوجيا ،ولالنعتاق من هذه القيود وجب على كل مثقف عربي أن يحدد

موقعه النخبوي الصريح والهادف ،وأن يحمل في ذاته مسؤولية إنعاش الجميع ،واألنتجلنسيا أو

النخبة هي من عليها الوقوف في وجه التيارات االختزالية والعدمية ،يقول "طرابيشي"" :فالعربّ

أوّمثقفوهمّباألولىّيراهنونّاليومّعلىّالديمقراطيةّمثلماّّراهنواّّفيّاألمسّعلىّاالشتراكيةّّ
وقبلّّاألمسّعلىّالوحدةّ،ففي ّمواجهةّتحدّيّالتخلفّوذلّ ّّالجرحّالنرجسيّ ّالذيّال زالّ
ينزفّبالّالتئامّمنذ ّاكتشافّواقعةّّالتقدمّالغربي"ّ،1ذلك يتم بعدم إهمال التاريخ وأصالة

الشعوب المستقرة في التراث الذي يعد األرضية الخصبة لكل إبداعاتنا المستقبلية متى أحسنا

كيفية استغالله" :طالبّالتنميةّأوّالنهضةّأوّاالبداعّالّينظرّإلىّالتراثّّكنهايةّّللمطافّ
بلّكنقطةّللبدايةّواالبداعّّاليمكنّأنّّينطلقّّإالّمنّالتراثّّ...والتراثّهوّالمصدرّالوحيدّ

لإلبداعّّ ...التراثّه ّ ّالمصدّالوحيدّلإلبداع ّّ ...التراثّهوّالمنبعّالوحيدّالذيّيمكنّأنّ
يمدناّببداياتّ{لإلبداع}"ّ.2وهذه دعوة صريحة للمثقفين لالنشغال بقضايا التراث واستثمارها

في عملية اإلبداع والتحول من الحاضر السلبي المسلوب المستهلك ،إلى مستقبل مركب فعال

ومنتج ومقاوم لكل أشكال المنافسة العالمية الشرسة ،يقول "مالكّبنّنبي" في كتابه "شروطّ

النهضة" في شأن المثقف" :لكيّيقومّبدورّمؤثرّفعالّفيّحركةّالتطورّالعالميّّينبغيّأنّ
يعرفّالعالمّوأنّيعرفّاآلخرينّبنفسهّ،فيشرعّفيّتقويمّقيمهّالذاتيةّإلىّجانبّتقويمهّ

لماّتملكهّالبشريةّمنّقيم" ،3لمجابهة خطر االختزال والدونية الذي يفرضها الغرب عليه،

وبهذا نقف عند "محمدّمحفوظ" الذي رأى ضرورة تغيير النظرة نحو ذواتنا ،حيث يقول"ّ:فيّ

ألنّّنخرجّّمنّدائرةّاالنبهارّالتيّنعيشهاّتجاهّالغربّدونّإغفالّ
ّ
بدايةّاألمرّنحنّبحاجةّ

ّتتبوؤه ّالحضارة ّالغربية ّاليوم ّّ ...وهذه ّالعملية ّال ّتتم ّإالّ
الموقع ّالطبيعي ّوالفعلي ّالذي ّ
بامتالكّأدواتّمعرفيةّنقديةّّناتجةّعنّالقراءةّالعميقةّللتجربةّالحضاريةّالذاتيةّوالتجاربّ

)1
)2

جورج طرابيشي هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والممانعة ،ص.12

جورج طرابيشي ،المثقفون العرب والتراث ،التحليل النفسي لعصاب جماعي ،مرجع سابق ،ص.21

 )0مالك بن نبي ،شروط النهضة ،تالجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاهين ،دط ،دار الفكر للطباعة

والتوزيع 0201 ،ص.012
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الحضاريةّاألخرىّ" ،1أي ضرورة االتجاه أكثر إلى دواتنا ،والتركيز عليها بتجديد البحث في
عقلياتنا الجامدة المبنية على إقصاء اآلخر واالنفتاح عليه في حدود التثاقف الموجب .يقول

أيضا ..." :وانما ينبغي أن يكون المنظور كيف تنظر األنا إلى ذاتها ،هل ينظر إليها
باعتبارها ذاتا هامشية ال تستطيع تطوير ذاتها فضال عن المشاركة في تطوير األخرين أم

ينظر إليها باعتبارها مجموعة من اإلمكانيات والقدرات ،ما إن تتوفر لها العوامل الموضوعية

والذاتية حتى تمارس هذه الذات دورها المأمول وحركتها المعهودة في البناء والتطوير" ،2ناهيك

عن ظاهرة تنصل المثقفين من دورهم الحقيقي للمثل والقيم ،وسيطرة الجانب المادي

واأليديولوجي على طموحاتهم الذي وسع من اختالفاتهم وخالفاتهم ،بما يكفل زحزحة دورهم

في بناء المستقبل وتكوين األجيال وتحقيق التنافس العالمي ،يقول "مالك ّبن ّنبي"" :إنّ
االستعمارّالّيتصرفّفيّطاقتناّاالجتماعيةّإالّأنهّدرسّأوضاعناّالنفسيةّدراسةّعميقةّ

أدركّمنهاّمواطنّالخللّ،فسخرناّلماّيريدّكصواريخّموجهةّيصيبّبهاّمنّيشاءّ،فنحنّالّ
نتصورّإلىّأيّحدّيحتالّلكيّيجعلّّمنّاّأبواقاّيتحدّثّفيهاّوأقالماّيكتبّبهاّ،أنهّيتصورناّ

وأقالمنا ّألغراضهّ ،يسخرنا ّبعلمه ّوجهلنا"3؛ ّوهذا يتجلى في وسائل الهيمنة الغربية

االستعمار العسكري والثقافي واالقتصادي ،لذلك يمارس "عليّحرب" النقد على المثقف ،انطالقا

يّالرسوليّّأوّ
من مهامه "هذاّالنقدّلمفهومّالنخبةّحملنيّعلىّإعادةّالنظرّفيّالدورّالنبو ّ

الطليعيّ ّالذي ّمارس ّالمثقف ّمن ّخالله ّالوصايةّعلى ّالقيم ّالعامة ّوالمشتركةّ ،المتعلقةّ
بالحقيقةّوالحريةّوالعدالةّأوّبالوطنّواألمةّوالبشريةّجمعاءّ،لمّيعدّبوسعّالمثقفينّأنّ

يلعبواّمثلّهذاّالدورّالنّخبويّالذيّوصلّإلىّمآزقهّبعدّكلّالفشلّالنضاليّوالعقمّالفكريّ،
منّهناّكانتّمقولتيّالمثيرةّللجدلّوااللتباسّحولّنهايةّالمثقفّّ...ومعنىّالقولّعنديّ

أنّالممكنّوالمجديّوالمثمرّهوّأنّيعملّالمثقفّعلىّتغييرّصورتهّعنّنفسهّ،بحيثّيعيدّ
ابتكارهّلدوره"4؛ بالدعوة إلى اإلبداع والتجديد وخلق صورة مغايرة للمثقف التقليدي القابع في

المواالة والتبعية ،دون تفعيل دوره في مشروع نهضة وحداثة العالم العربي بإبداعات تتالءم
والمناخ الفكري والعقائدي والسياسي والثقافي للعالم العربي وهذا وفق تخطيط فكرولوجي قويم،

 )1محمد محفوظ ،اإلسالم والغرب وحوار المستقبل ،مرجع سابق ذكره ،ص .27
 )2محمد محفوظ ،اإلسالم والغرب وحوار المستقبل ،مرجع سابق ذكره ،ص 21.

 )1نقال عن السيد ولد أباه ،أعالم الفكر العربي ،مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة ،ط ،0ص027

 )4علي حرب ،أوهام النخبة أو نقد المثقف ،ط ،2المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،0111 ،ص.01
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يعيد من خالله قراءات الدين والموروث واالعتدال في الرأي ،حيث يقول "عليّشريعتي""ّ:أناّ

آملّأنّيصلّالمثقفّإلىّإيمانّجديدّوأنّتصلّالجماهيرّإلىّوعيّمترقّ؛ّألنّالجماهيرّ
فيّحاجةّإلىّالوعيّ،أماّالمثقّفّعندناّفهوّفيّحاجةّإلىّاإليمان".1

غير أن "الجابري" يحلل المسألة بمنظار عالئقي اتصالي نسبي ال قطعي مطلق حيث

يجزم أن المشاريع التجديدية ذات الصبغة الشمولية واإلنسانية هي المسيطرة على الخطاب

العربي .وعليه ،فإن النخبة ملزمة بطرح اإلشكاالت والبحث عن منافذها لتجاوز المثبطات

والحواجز في هذا الصدد يقول" :ال ّبدّ ّمنّابتكارّمشروعّمجتمعيّمتكاملّتتوفرّفيهّكافةّ

الضماناتّالالزمةّللوصولّإلىّاألفضلّهناّيبرزّدورّالمثقفّبوصفهّحامالّلمشروعّّوبديلّ

اجتماعيّجديدّيستطيعّبهّاستقطابّكافةّالشرائحّاالجتماعيةّ،إنهّالشخصّالذيّهمهّأنّ

يحددّويحللّويعملّمنّخاللّّذلكّعلىّالمساهمةّفيّتجاوزّالعوائقّالتيّتقفّأمامّبلوغّّ

نظامّاجتماعيّأفضلّ،نظامّأكثرّإنسانيةّوأكثرّعقالنية"ّ،2الكثير من المهتمين بالشأن العربي

الراهن من المفكرين العرب المعاصرين ،وفي مقدمتهم "محمدّّأركون" يؤكد أن العرب لهم

إرهاصات إبداع مستتب في بواكير الحضارة العالمية ،ويستشهد "أركون" على ذلك بشواهد من

التاريخ اإلسالمي األصيل ،تتمثل في شخصيات عرفت االنفتاح الفكري ومارست التفكير الحر

نقدا وابداعا فيقول" :ويمكنّهناّتسميةّنماذجّكبرى ّمنّالمثقفينّ،الذينّمارسواّمثل ّهذاّ
الموقفّالحرّوالمستقل(ّ)...إذّيعتبرّالجاحظّوالتوحيديّمنّأكثرهمّجرأةّوحداثة".3

ّّّّّ ّونرىّ ّ"محمدّعمارة" يدعو المثقفين إلى ضرورة التجديد واعادة قراءة التراث قراءة نقدية
مستنيرة ال مستميتة ،وألح "عمارة" على ضرورة التجديد ،خاصة في مجال الدين والفكر الديني؛

فالتجديد ال يمس األصول ،بل يشمل التفسير وعن التقليد يقول" :إن أعدىّأعداءّهذاّ"التجديد"ّ

هوّ"التقليد"؛ّفالتقليدّللنماذجّالحضاريةّالغربيةّالوافدةّ،يعطلّملكةّاإلبداعّواالبتكار(ّ،)...

ألخرىّ
ّمشروعا ّمتميًّّاز ّعن ّالمشاريع ّا ّ
ًّ
ولن ّيتأتّى ّذلك ّإال ّإذا ّآمنت ّبأن ّلها ّفي ّالنهضة

 )0علي شريعتي ،مسؤولية المثقف ،ترجمة :إبراهيم الدسوقي شتا ،مراجعة حسين علي شعيب ،ط ،0دار األمير للثقافة

والعلوم ،بيروت ،0117 ،ص011.

 )2محمد عابد الجابري ،المثقفون في الحضارة العربية ،محنة ابن حنبل وابن رشد ،ص01
 )3محمد أركون ،نزعة األنسنة للفكر العربي اإلسالمي ،جيل بن مسكويه والتوحيدي ،ترجمة :هاشم صالح ،ط0؛

لبنان :دار الساقي بيروت ،0227 ،ص .000
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للحضاراتّاألخرىّ" ،1حيث يبرر هذا "إدواردّسعيد" في الحديث عن رسالة المثقف المبدع

ودوره ال المثقف المهني الموظف؛ ألن األول بعده شمولي تغييري والثاني اقتصادي قائال:

"(ّ)...هذاّالّيعنيّأنّيتوجهّالمثقفّبالنقدّدوماّإلىّاألنظمةّوالحكوماتّبلّأنّيبقىّفيّ

حالة ّمن ّاليقظة ّالدائمة ّوالحماسة ّالمنقذة ّوالرغبة ّالمتجددة ّفي ّالتصدّي ّلألفكارّ
واأليديولوجياتّالمغيبةّعنّالواقعّوالعقائدّالمتصلبة"2؛ وهذا من أجل النجاح في التغيير
نحو تاريخ ال يقطع الصلة بالماضي مطلقا بل ينقب فيه على دوافع األمل للنهوض نحو
مستقبل أكثر حصانة وأمانة من مخاطر اآلخر الذي يهدد كيانه الهوياتي.

خاتمة:

أخير إلى أن دور المثقف العربي يكمن في ما تحمله خطاباته المعاصرة والراهنة
ا
نخلص

من جرعات أمل لتطبيب أزماته الثقافية المتفاقمة ،واستدراك تأخره الحضاري من أجل تحقيق

أفق المشروع النهضوي ،وذلك برد االعتبار لدوره الفعال ،من خالل ملكة التفكير الحر والنقد

وآلياته المنتجة فعلى النخبة العربية اليوم أن تصنع االستثناء بدورها الثقافي ،وهذا هو المعول

عليه ،بالكف عن تقديس الغرب واالقتباس منه بحذر في حيز التواصل واالتصال وتطوير
الهوية وتسخيرها في خدمة حركة التطور الحضاري إلنجاح مشروع االنتعاش واإلنعاش

الحضاري العربي في كينونته الشمولية ،فالعالم العربي يتطلع لميالد مثقف مفكر وفاعل ال
يمكن تجزئته وال اختزاله في هم واحد ،على سبيل المثال مثقف هووي وآخر حداثي ،بل نسعى

إلى إيجاد مثقف مفارق لكل ما هو إيديولوجي ،شمولي األهداف متكامل األدوار والمهام في
إطار المصالح المشتركة وقيمها اإلنسانية.
قائمةّالمراجعّ :

أوًّالّ:الكتبّ :

 .0إدوارد سعيد ،المثقف والسلطة ،ترجمة محمد عناني ،القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع،
0111

 .0ادوارد سعيد ،صور المثقف ،محاضرات ريث  ،0222نقله إلى العربية غسان
غصن ،راجعته منى أنيس ،بيروت ،دار النهار للنشر .0221،

 (1محمد عمارة( ،النظام العالمي الجديد رؤية إسالمية) ،مجلة العربي ،العدد  ،112أكتوبر  ،0222ص .22
 )3إدوارد سعيد ،المثقف والسلطة ،مرجع سبق ذكره ،ص10.
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 .3السيد ولد أباه ،أعالم الفكر العربي ،مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة ،بيروت،
الشبكة العربية لألبحاث.0101 ،

 .0جورج طرابيشي ،األعمال النقدية الكاملة لعبة الحلم والواقع الله في رحلة محفوظ
شرق وغرب رجولة وأنوثة ،دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية،

ط ،1دار الطليعة ،بيروت.0227 ،

 .5جورج طرابيشي ،المثقفون العرب والتراث التحليل النفسي لعصاب جماعي ،ط،0
دار رياض للكتب.0220 ،

 .5جورج طرابيشي ،من النهضة إلى الردة –تمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة،
ط ،0دار الساقي ،بيروت.0111 ،

 .0جورج طرابيشي ،هرطقات عن العلمانية والديمقراطية والحداثة والممانعة ،ط ،0دار
الساقي ،بيروت.0111 ،

 .8دنيس ،مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية ،ترجمة منير السعيداني ،مراجعة الطاهر
لبيب ،ط ،0مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ،0117 ،ص.20

 .2طيب تيزيني ،من التراث إلى الثورة ،ط ،0دار بن خلدون ،بيروت.0270 ،

 .01طوني بينيت ،لوترانس غرو سبيرغ ميغان موريس (مفاتيح جديدة معجم مصطلحات
الثقافة والمجتمع) ،ترجمة :سعيد الغانمي ،ط ،0مركز دراسات الوحدة العربية،
الدار الحمراء ،بيروت.0101 ،

 .00عبد الله العروي ،أزمة المثقفين العرب تقليدية أم تاريخانية ،ترجمة ذوقان فرقوط،
لمؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت0107 ،

 .00عبد الكريم بكار ،تكوين المفكر –خطوات عملية–ط ،0دار السالم لطباعة والنشر
والتوزيع والترجمة ،القاهرة.0101 ،

 .03علي حرب ،أوهام النخبة أو نقد المثقف ،ط ،2المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء.0111 ،

 .00علي شريعتي ،مسؤولية المثقف ،ترجمة :إبراهيم الدسوقي شتا ،مراجعة حسين علي
شعيب ،ط ،0دار األمير للثقافة والعلوم ،بيروت.0117 ،
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لقد كان لتطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األثر البالغ والواضح على

المبادئ الراسخة في الفكر القانوني ،فلم تعد الوسيلة التقليدية بصورها المختلفة من توقيع مالئم
للتعاقدات الحديثة التي تمر عبر وسائل االتصال الحديثة ،والغرض من التوقيع اإللكتروني

استعماله في تدوين المعامالت اإللكترونية ،وتختلف التقنية المستخدمة في الوسائل اإللكترونية
في تشغيل منظومة التوقيع اإللكتروني ،وهو ما أدى إلى ظهور العديد من الصور واألشكال
التي يتخذها ،فمنها ما يعتمد في تشغيله على منظومة األرقام والحروف واإلشارات الضوئية

والصوتية ،ومنها ما يعتمد في تشغيله على الخواص الذاتية والصفات الفيزيائية والطبيعية
والجسدية والسلوكية لإلنسان ،وال شك أن هذه الصور واألشكال تتباين بتباينها من حيث درجة

الثقة ومستوى ما تقدمه من ضمان بحسب اإلجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها والتقنيات
التي أنتجتها وهو األمر الذي ينعكس على األثر القانوني المترتب على استخدامها.

واستخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن ،وتوصل إلى العديد من النتائج أهمها يعتبر

التوقيع اإللكتروني نوعا جديدا ظهر مع ظهور عصر المعلومات ،ولكنه يختلف من حيث

الوظائف التي يؤديها من حيث الصور واألشكال .ومن التوصيات ،إنشاء هيئة مصادقة في

فلسطين تتولى توثيق التوقيع اإللكتروني ،األمر الذي يؤدى إلى الثقة واالئتمان.

الكلماتّالمفتاحية :التوقيع االلكتروني -المعامالت االلكترونية.
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Abstract:
The rapid development of telecommunications and information
technologies' sector has significantly affected the pre-established
principles of law and legal system. Hence, the usual means of contract
signing، including physical signatures, are no longer applicable for
electronic contracts and electronic legal transactions. Electronic
signature is mainly used in authenticated legal documents and contracts
that are filed electronically through different electronic communication
means forming the E-signature operation system. This has also led to
the development of various forms of E-signatures, some of which are
based on using mathematical formulas, letters, and optic and sound
signals while others use biometric authentication technologies, which
analyse the human’s physical and behavioral traits for identification
purposes. Technologies can only be reliable and authenticated
depending on the level of accuracy and degree of certainty they provide,
which also vary according to the ways these technologies are designed,
produced, and implemented. Such measures are taken into account
when the legal concrescences of using the E-signature are studied. The
researcher has used comparative analytical methods in this paper, which
has led to the following result: E-signature is the new form of contract
agreements that has appeared due to the development of
telecommunications. It is recommended to establish an authentication
body in Palestine which will document and supervise E-signeddocuments and contracts.
Keywords: electronic signature- Electronic transactions.
ّ :المقدمة
 فرضت على الجميع واجب،شهدت البشرية في اآلونة األخيرة ثورة تكنولوجية هائلة

 وكان لتطور، منذ ظهور وسائل االتصال وعلوم التقنية المرتبطة بها،االستفادة من هذا التقدم

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األثر البالغ والواضح على المبادئ الراسخة في الفكر

 فلم يعد التوقيع التقليدي بصوره المختلفة مالئما للتعاقدات الحديثة التي تتم عبر،القانوني

وسائل االتصال الحديثة؛ لذا ظهر بديال عن التوقيع التقليدي؛ ليتوافق مع طبيعة التصرفات
ّ .القانونية التي تتم عبر الوسائل واألجهزة اإللكترونية الحديثة

92

ويقوم البحث على فرضية أنه يستعمل في تدوين التوقيع اإللكتروني وسائل الكترونية مختلفة

عن مثيالتها الورقية ،ويتمثل غالبا في أرقام سرية تحدد فحواها الجهات المعنية ،مثل سلطات

المصادقة ،ومن ثم يتم االحتفاظ بها من أجل تحديد هوية الموقع والتأكد من مدى صالحيته
القانونية ،بحيث يستطيع استعمالها عند الضرورة ،وقد يكون في صورة أصوات أو رموز أو

شفرة معينة ،أو أي وسيلة أخرى تعبر عن إرادة صاحبه بااللتزام بالتصرف القانوني بديال عن

التوقيع التقليدي.

إشكاالتّالبحثّ :

ّ

نظر لحداثة البحث واجه العديد من االشكاليات والتساؤالت التي تتضمن السؤال الرئيسي
ا
ما مدى تعلق التوقيع اإللكتروني بالجانب التقني والذى يتفرع عنه العديد من االسئلة منها ما

مدى تعلق التوقيع اإللكتروني بالجانب المعرفي ،وما هي الحلول القانونية للتوقيع اإللكتروني.
أهميةّالبحثّ ّ:

نظر لحداثة موضوع البحث نتيجة استخدام تقنيات االتصال الحديثة ،وتنوعها ،وخروجها
ا

من نطاق المحلية إلى العالمية ،وزيادة استخدام تلك الوسائل وخاصة الحاسب اآللي وشبكة
اإلنترنت في إبرام التصرفات القانونية ،لم يعد التوقيع التقليدي من إمضاء أو ختم أو بصمة

إصبع مالئما للتعاقدات الحديثة التي تتم بالشكل اإللكتروني.

وهو األمر الذي دفع الباحثين في المجال القانوني والتقني إلى البحث عن وسيلة تتناسب مع

طبيعة التوقيع الذي يتم عبر وسائل االتصال الحديثة ،وقد توج هذا البحث بالتوصل إلى وسيلة

إلكترونية بديلة لها أشكال مختلفة ،يمكن أن تحقق الوظائف التي يتصف بها التوقيع التقليدي،
وقد أطلق عليها التوقيع اإللكتروني.

ونظر لألهمية التي اكتسبها التوقيع اإللكتروني كدليل إثبات ،كان من األهمية بمكان
ا

اإلحاطة بماهيته ومدى تحقيقه للوظائف التي يتمتع بها التوقيع التقليدي وقبوله كدليل إثبات.

منهجيةّالبحث:

تقوم الدراسة على استخدام مجموعة من مناهج البحث ،وهذه المناهج وان اختلفت في

الطريقة المتبعة في سرد موضوع البحث نجدها متداخلة ومترابطة مع بعضها بعضا.

والمنهجية التي اتبعت لمالءمتها لهذا البحث :المنهج التحليلي الذي يتم بموجبه دراسة

المبادئ واألحكام التي تتعلق بالنظام القانوني للتوقيع اإللكتروني ،وذلك بالرجوع إلى مجموعة
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التشريعات التي عالجت موضوع التوقيع اإللكتروني .عالوة على المنهج المقارن الذي يقوم
على البحث في التشريعات الوطنية والدولية المقارنة لالستفادة منها في موضوع البحث.

خطةّالبحثّ :

لتحقيق أهداف البحث جرى تقسيمه إلى مطلبين:

المطلبّاألولّ:ماهيةّالتوقيعّاإللكترونيّ .

المطلبّالثانيّ:صورّوأشكالّالتوقيعّاإللكترونيّ .
النتائجّوالتوصياتّ :
المطلبّاألولّ :

ماهيةّالتوقيعّاإللكترونيّ .

تمهيدّوتقسيمّ :

إزاء انتشار نظم المعالجة اإللكترونية للمعلومات الحديثة ،لم يعد هناك مجال للتوقيع

اليدوي مع هذه النظم؛ لذا كان البد من إيجاد بديل لهذا التوقيع لم يكن مألوفا من قبل ،وقد
أطلق عليه التوقيع اإللكتروني.

ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وضع إطار تشريعي مشترك للتوقيعات اإللكترونية ،وهو ما

اضطلعت به بعض المؤسسات الدولية والتنظيمات اإلقليمية.

وعليهّ،سيتمّّتقسيمّهذاّالمطلبّإلىّثالثةّفروعّعلىّالنحوّاآلتيّ :

الفرعّاألول :تعريف التوقيع اإللكتروني في ضوء التوجيهات الدولية.

الفرعّالثاني :تعريف التوقيع اإللكتروني في ضوء التشريعات المقارنة.

الفرعّالثالث :التعريف الفقهي للتوقيع اإللكتروني.
الفرعّاألولّ :

تعريفّالتّوقيعّاإللكترونيّفيّضوءّالتوجيهاتّالدوليةّ ّ:
يعد التوقيع سواء كان يدويا أو إلكترونيا من أهم مشتمالت أي سند سواء كان رسميا أو

ونظر التساع دائرة إبرام التصرفات القانونية ،واتمام الصفقات التجارية عن طريق
ا
عرفيا،
وسائل االتصال الحديثة (اإلنترنت) ظهرت الحاجة إلى التدخل التشريعي عن طريق التوقيع
اإللكتروني ،فصدرت العديد من التشريعات الدولية ،والوطنية ،واإلرشادية التي تعترف بحجية

التوقيع اإللكترونيّ .

بناءّعلىّذلكّ،نقسمّهذاّالفرعّعلىّالنحوّاآلتيّ :
ّو ً
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أوًّالّ:تعريف التوقيع اإللكتروني وفقا للتوجيهات الدولية.

ثانياّ:تعريف التوقيع اإللكتروني وفقا لتوجيهات االتحاد األوروبيّ .
ًّ

ّ:تعريفّالتوقيعّاإللكترونيّوفقاّللقوانينّالدوليةّ :
ًّ
أوًّال

 .0قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية لعام 0221م :لم يرد في قانون
األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية تعريف للتوقيع اإللكتروني ،وانما اكتفي في
المادة السابعة منه باالعتراف بوظائف التوقيع ()1؛ حيث نصت على أنه "عندما يشترط

القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا:

أ .استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على
المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

ب .كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت ،أو أبلغت
من أجله رسالة البيانات وفي كل الظروف ،بما في ذلك أي اتفاق متصل باألمر.

 .0قانون األونسترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية لسنة 0110م:

بعد اعتماد القانون النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية لعام 0221م قررت لجنة األمم

المتحدة في دورتها التاسعة والعشرين أن تدرج في جدول أعمالها مسائل التوقيعات الرقمية

وسلطات التصديق؛ وذلك بهدف وضع إطار تشريعي يعالج مسائل التوقيعات اإللكترونية،

واألخذ بمبدأ النظير الوظيفي ،وذلك بإيجاد معاملة متكافئة لمستعملي التوقيعات اإللكترونية

ومستعملي التوقيعات الخطية( .)2حيث أسند إلى فريق عمل إعداد قانون نموذجي بشأن

التوقيعات اإللكترونية ،وقد أسفر مجهود فريق العمل عن إنجاز القانون النموذجي في سبتمبر

سنة 0111م وتم اعتماده بتاريخ  2يوليو سنة 0110م في فينا(.)3

وقد حرصت لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري بشأن التوقيعات اإللكترونية على تحديد

المقصود بالتوقيع اإللكتروني ،فعرفت المادة الثانية الفقرة (أ) التوقيع اإللكتروني بأنه "يعني
( )1سمير حامد عبد العزيز الجمال ،التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة الطبعة الثانية دار النهضة العربية سنة
 ،0117ص  ، 017بشار طالل المومني ،مشكالت التعاقد عبر االنترنت ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية
الحقوق جامعة المنصورة سنة  ،0112ص .012

( )2لمزيد من التفصيل انظر دليل اشتراع قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية ،ص.01،00

( )3قانون األونسـترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية باإلضافة إلى دليل االشتراع الخاص به ،الذي تم اعتماده.
متاح على موقع لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

http//www.unictral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecig-a.pdf.
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بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا،
يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ،ولبيان موافقة الموقع على

المعلومات الواردة في رسالة البيانات.

ويالحظ أن نص المادة (/0أ) جاء واضحا ال يعتريه أي غموض في تحديد المقصود من

التوقيع اإللكتروني ،وذلك من خالل تحديد الشروط الواجب توافرها فيه على نحو يتفق مع

مفهوم وشروط التوقيع الخطي ،من حيث تحديد هوية الموقع ،واثبات موافقته على المعلومات

أو البيانات التي يتضمنها المحرر ،ويستوي في ذلك أن يكون الموقع شخصا طبيعيا ،أو

معنويا ،كما أنه يجوز أن يقوم بالتوقيع بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه قانونا(.)1

ّ:تعريفّالتوقيعّاإللكترونيّوفقا ّللتوجيهّاألوروبيّبشأنّالتوقيعاتّاإللكترونيةّلسنةّ
ًّ
ثانيا

0222مّ :

أدركت دول المجموعة األوربية أن األمان القانوني للتجارة اإللكترونية لن يتأتى إال بالتنسيق
واالنسجام بين تشريعاتها الداخلية وذلك من خالل االعتراف القانوني بالتوقيعات اإللكترونية

على أساس آمن ومحايد ،من أجل ترسيخ الثقة واألمان في التعامل في أسواقها الداخلية.

وهو األمر الذي دفع تلك الدول إلى االجتهاد في وضع إطار قانوني بشأن التوقيعات

اإللكترونية ،ومعايير االعتراف بآثارها القانونية.

وقد توج هذا االجتهاد بصدور التوجيه رقم  0222/22بشأن التوقيع اإللكتروني( ،)2بتاريخ

 02ديسمبر 0222م.

فقد عرفت (المادة  )0/0التوقيع اإللكتروني بأنه عبارة عن "بيانات معالجة إلكترونيا مرتبطة
أو متصلة ببيانات إلكترونية أخرى (مكاتبة أو محرر) تصلح كوسيلة مقبولة للتوثيق
والمصادقة".
( )1انظر المادة الثانية فقرة (د) من ذات القانون.

( )2يتكون هذا التوجيه من خمس عشر مادة متبوعة بأربعة مالحق:
األول :يتعلق بمقتضيات شهادات التوقيع المعتمدة.

الثاني :بالشروط الخاصة بمقدمي خدمات التوثيق واصدار الشهادات المعتمدة.
الثالث :الشروط الواجب توافرها في إجراء التوقيع.

الرابع :التوصـ ـ ــيات الخاصـ ـ ــة بفحص التوقيع ،ووفقا ألحكام التوجيه ،ينبغي على الدول األعضـ ـ ــاء في االتحاد األوربي

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام وتطويع قوانينها الداخلية لتتواءم معه في مدة أقصـ ــاها ثمانية عشـ ــر شـ ــه ار من

تاريخ نفاذ هذا التوجيه أي في  02يوليه 0110م.
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وقد ميز التوجيه بين نوعين من التوقيع اإللكتروني وهما:

 التوقيع اإللكتروني المتقدم .la signature électronique avanćee التوقيع البسيطla signature électronique simple .وقد حددت المادة ( )0/0متطلبات التوقيع المتقدم باآلتي:

 .0أن يكون مرتبطا بشخص الموقع وحده.
 .0أن يحدد هوية الموقع.

 .2أن يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات تحت سيطرة الموقع وحده.

 .1أن يكون مرتبطا بالبيانات المدرج فيها السند على نحو يؤدي إلى الكشف عن أي تغيير
أو تعديل يط أر على تلك البيانات.

أما التوقيع البسيط فيتمتع بالحجية القانونية ،إذا لم ينكره صاحبه ،وعلى من يتمسك به أن
يثبت أنه قد تم بطريقة تقنية موثوق بها ،وفي حالة وجود ازدواجية بين توقيعين إلكترونيين

إحداهما بسيط واآلخر متقدم تكون األولوية لهذا األخير ،على اعتبار أنه يتمتع بعناصر ثقة
وأمان غير متوفرة في التوقيع البسيط.

يتبين من التعريفات التي أوردها التوجيه األوروبي للتوقيعات اإللكترونية أنه قد أعطى

مفهوما واسعا للتوقيع اإللكتروني حيث جاء عاما وشامال لجميع وسائل التوقيع التي من شأنها
القيام بأداء وظيفتين أساسيتين ،هما :تحديد صاحب التوقيع ،وتميزه ،باعتبارها وظيفة مشتركة

لكافة التوقيعات ،والوظيفة الثانية التوثيق والتصديق.

ويبدو أن المشرع األوروبي قد تناول وظيفة التوثيق بصورة أكثر تحديدا من مفهوم تحديد

هوية صاحب التوقيع ،وهذا واضح من خالل التعريف الذي أورده بشأن التوقيع اإللكتروني،
على اعتبار أن مفهوم تحديد هوية الموقع سبق وأن تناولته التشريعات الوطنية في قوانينها.

وقد يكون الهدف من ذلك إضفاء وجود قانوني للتوقيع اإللكتروني الذي ال يحدد هوية

صاحب التوقيع ،لكنه يستطيع رغم ذلك استيفاء وظيفة التوثيق ،وفي هذا االتجاه اعتبر بعض
التقنيين أن أغلب التوقيعات ال تحدد هوية الموقع ولكن تقوم فقط بالتوثيق (.)1

")1( Alain Bensoussan، Charles c'open et marion Depadt "groupe de،travail du CS.A
le livre Blanc de la signature électronique، Editeur Analyses، et synthèses
Novembre 1999، P.22 et s disponible sur site : Http://www.alaindensoussan.com
/ documents/ ETUDe2. PDF.
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هذا باإلضافة إلى أن التوجيه قد أضفي على التوقيع اإللكتروني القوة الثبوتية الممنوحة للتوقيع

التقليدي متى توافرت الشروط الالزمة لصحته والتي تناولها التوجيه (.)1
الفرعّالثانيّ :

تعريفّالتوقيعّاإللكترونيّفيّضوءّالتشريعاتّالمقارنةّ :
إن الغاية من النصوص المنظمة للتوقيع اإللكتروني ،كإحدى المسائل المتعلقة بإبرام

التعاقدات عبر اإلنترنت هي إيجاد غطاء تشريعي لمسائل ذات طبيعة فنية؛ وذلك إليجاد
غطاء قانوني لها.

وعلى ذلك سوف نخصص هذا الفرع لتعريف التوقيع اإللكتروني في ضوء التشريعات المقارنة،

ومن ثم تعريف التوقيع اإللكتروني في الدول التي عدلت تشريعاتها ،وذلك من خالل التقسيم
اآلتي:

أوالًّ:تعريفّالتوقيعّاإللكترونيّفيّالدولّالتيّأصدرتّتشريعاتّخاصةّبه:
 .0تعريف التوقيع اإللكتروني في الدول األجنبية:
أ .الواليات المتحدة:

تعد الواليات المتحدة األمريكية من أولى الدول التي نظمت تشريعات تعترف بالتوقيع

اإللكتروني وتمنحه حجية قانونية في اإلثبات مساوية للتوقيع التقليدي ،وقد حظي التوقيع

اإللكتروني بأهمية كبيرة ،وذلك بتنظيمه تشريعيا سواء على مستوى الواليات( ،)2أو على مستوى

االتحاد الفيدرالي؛ إذ أصدرت بعض الواليات قانونا يعتمد التوقيع الرقمي ،لتضفي بمقتضاه
الحجية القانونية في اإلثبات شأنه في ذلك شأن التوقيع التقليدي شريطة أن يتم عن طريق

نظام شفرة المفتاح العام مثل والية () Utah، New Mexico،Minnesota Washington

ثم قامت واليات أخرى منها ( )California، Kansas،Texasاعتماد التوقيع اإللكتروني
بشرط استيفاء معايير األمن والموثوقية التي تحدد بالئحة أو نظام.

( )1سمير حامد عبد العزيز الجمال ،المرجع السابق ،س ،ص .010

عالء حس ــين مطلق التميمي ،الدليل اإللكتروني في اإلثبات المدني ،د ارس ــة مقارنة ،دار النهض ــة العربية ،الطبعة

الثانية ،س 0101م ،ص .010

( )2عرف القــانون الموحــد للمعــامالت اإللكترونيــة لع ـام 0222م بموجــب المــادة ( )0/010التوقيع اإللكتروني بــأنــه
"التوقيع الذي يصدر في شكل الكتروني ويرتبط بسجل إلكتروني".
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وهناك واليات أخرى اتخذت اتجاها ثالثا منحت التوقيع اإللكتروني بموجبه قوة ثبوتية

دون اشتراط أسلوب معين كما في االتجاه األول ،وبدون معايير كما في االتجاه الثاني ومن
تلك الواليات .)1( Massachusetts،Florida

أما عن القانون الفيدرالي بشأن التوقيعات اإللكترونية في التجارة العالمية والمحلية (،)2

فيعرف التوقيع اإللكتروني في المادة ( )2/011بأنه "صوت أو رمز ،أو إشارة أو أي إجراء

على شكل إلكتروني ،يرتبط أو يتصل منطقا بعقد أو سجل أو مستند يستخدمه الشخص بقصد

التوقيع على محرر "مستند"(.)3

يتبين من هذين التعريفين في القانون الموحد للواليات المتحدة األمريكية والقانون الفيدرالي

في أنهما يشتركان في غرض عام واحد وهو إعطاء التوقيع اإللكتروني حجية مساوية للتوقيع
التقليدي ،إال أنهما غير متطابقتين فيما يتعلق بنطاق وأحكام كل منهما.

فنجد قانون المعامالت الموحد في تعريفه للتوقيع اإللكتروني لم يحدد وسائل التوقيع أو صوره،

بل اكتفي بأن يكون التوقيع قد صدر بصورة إلكترونية ،بغض النظر عن الشكل الذي صدر
فيه ،وذلك على عكس ما ذهب إليه القانون الفيدرالي في تعريفه للتوقيع اإللكتروني في أنه

رموز ،وبذلك (بحق) يكون قد أفسح
ا
صور للتوقيع على سبيل المثال كأن تكون إشارات أو
ا
أورد

المجال ألي وسيلة أخرى قادرة على تحقيق وظائف التوقيع اإللكتروني طالما تمتعت بثقة
وأمان هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى يشترط قانون المعامالت الموحد أن يكون مرتبطا

بسجل إلكتروني( .)4وبذلك يكون قد أخرج التوقيع بسجل عادي من نطاق أعماله ،بينما نجد

القانون الفيدرالي لم يشترط ارتباط التوقيع بشكل مادي بالسجل الذي تم التوقيع عليه ،بل اكتفي

بارتباطه منطقيا كونه قد ورد بشكل إلكتروني ،وذلك بخالف التوقيع التقليدي الذي يلحق

بالكتابة.
( )1عالء التميمي ،المرجع الس ـ ــابق ،ص  ،012س ـ ــلطان عبد الله محمود الجواري ،عقود التجارة اإللكترونية والقانون
الواجب التطبيق ،دراسة قانونية مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،س 0101م ،ص .010

( )2ص ـ ــدر هذا التشـ ـ ـريع في  21يونيه س ـ ــنة 0110م ،وبدأ العمل به في أول أكتوبر س ـ ــنة 0111م ،وقد اعترف هذا

التشـريع بحجية المحرر اإللكتروني في اإلثبات دون أن يتطلب الحصــول على شــهادة تصــديق ،في ذلك انظر ،د.

ممدوح محمد علي مبروك ،المرجع السابق ،ص .001

( )3أحمــد ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الــدين ،عقود التجــارة اإللكترونيــة ،تكوين العقــد ،إثبــاتــه ،دروس الـدكتوراه لــدبلومي ،القــانون الخــاص
وقانون التجارة الدولية ،مطبوعات جامعة عين شمس ،ص .012

( )4عرفت القوانين األمريكية الس ــجل اإللكتروني هو "عقد أو أي س ــجل آخر ،جرى إنش ــاءه أو إرس ــاله أو اس ــتقباله أو
تخزينه بوسيلة الكترونية".
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ب .المملكة المتحدة البريطانية:

أصدرت المملكة المتحدة قانونا حول االتصاالت اإللكترونية يشمل التوقع اإللكتروني

والتخزين اإللكتروني للمعلومات ()1؛ حيث عرفت المادة الخامسة الفقرة الثانية :حول تسهيل

التجارة وتخزين المعلومات "إن أي توقيع إلكتروني أدمج أو أرفق باتصال إلكتروني معين أو
بمعلومة إلكترونية معينة ،وكذلك تصديق هذا التوقيع من قبل أي شخص هو مقبول في

اإلثبات فيما يتعلق بموثقيه االتصال ،أو المعلومة أو استالمها ،وبذلك تكون المملكة المتحدة

قد جعلت التوقيع اإللكتروني دليال مقبوال في اإلثبات (.)2

في حين عرفت اللوائح المنظمة للتوقيعات اإللكترونية البريطانية التوقيع اإللكتروني سنة

0110م في المادة الثانية منه بأن التوقيع اإللكتروني يعني "بيانات على شكل إلكتروني تتصل
بشكل منطقي ببيانات إلكترونيه أخرى وتستخدم كوسيلة مصادقة".

 .0تعريف التوقيع اإللكتروني في التشريعات العربية:

شرعت العديد من الدول العربية في إعطاء مفهوم للتوقيع اإللكتروني مسايرة للتطورات

التي حدثت على التوقيع ،وذلك من أجل إزالة ما قد يواجه هذه الوسيلة الحديثة من عقبات

قانونية ،وفق ضوابط قانونية وتقنية حددتها تشريعاتها الداخلية ،ومن ضمن هذه الدول تونس،
األردن ،واإلمارات العربية ،وجمهورية مصر العربية ،وفلسطين وذلك على النحو اآلتي:

أ .تونس:

على الرغم من إصدار تونس تشريعا لتنظيم المعامالت اإللكترونية ،إال إنها لم تورد تعريفا

للتوقيع اإللكتروني ،بل اكتفت بوضع األرضية الالزمة إلنشاء منظومة التوقيع اإللكتروني،
من خالل قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية رقم  02لسنة 0111م ،حيث عرف في المادة

الثانية منه منظومة إحداث اإلمضاء بأنها "مجموعة وحيده من عناصر التشفير الشخصية ،أو

مجموعه من المعدات الشخصية المهيأة خصيصا إلحداث إمضاء إلكتروني".

كما عرفت منظومة التدقيق في اإلمضاء بأنها "مجموعة من عناصر التشفير العمومية ،أو

مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في اإلمضاء اإللكتروني ،لالرتباط بالعمل

القانوني ،وال يغفل إجراءات إصدار التوقيع وتوثيقه".
( )1صدر هذا القانون بتاريخ 0111/2/02م.

( )2عبد العزيز المرس ــى حمود ،مدى حجية المحرر االلكتروني في االثبات في المس ــائل المدنية والتجارية طبعة س ــنة
 ،0112ص.02
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ب .فلسطين:

وبالرجوع للمشرع الفلسطيني نجد أنه متماشيا مع معظم التشريعات العربية حاول مسايرة

الصحوة المعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم ،وهو األمر الذي أدى به إلى إصدار قانون

المعامالت االلكترونية رقم( )1لسنة  0102النافذ في قطاع غزة وقانون المعامالت إلكترونية
رقم ( )02لسنة )0107

()1

مسترشدا في ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجيه صادرة

من الهيئات الدولي وتشريعات بعض الدول التي كان لها السبق في هذا المجال.)2( ،

وقد تصدى هذان القانونان لهذا الموضوع ،وذلك باستحداث نصوص تتعامل مع تنظيم

والتوقيع اإللكتروني دون المساس بالقوانين المتصلة بالقواعد العامة ،تاركا المسائل التقنية
والفنية لتشريع خاص يصدر بها قرار من الوزير المختص ،بحيث تتواءم مع المتغيرات التي

قد تط أر مستقبال.

وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد أفرد قانونا مستقال عن قانون البينات في المواد المدنية

والتجارية الفلسطيني رقم  1لسنة 0110م ،وعن القانون المدني الفلسطيني النافذ في قطاع

غزة ،وان كان يمكن أن نعتبر النصوص المتعلقة بحجية التوقيع اإللكتروني تعديال لقانون

البينات ،وكان من األفضل أن تدرج في قانون البينات كما فعل المشرع الفرنسي.

ولبيان المقصود بالتوقيع اإللكتروني عرف قانون المعامالت اإللكترونية الفلسطيني النافذ في

قطاع غزة في المادة األولى منه بأنه "عالمة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو

أصوات أو غيرها تكون ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية لها طابع يسمح بتحديد هوية

الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره ويكون معتمدا من جهة التصديق

كما عرف بذات المادة الموقع :الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز على بيانات إنشاء التوقيع

اإللكتروني الذي يوقع على المستند اإللكتروني ،ويوقع عن نفسه أو من ينيبه أو من يمثله

قانونا.

أما عن قانون المعامالت اإللكترونية رقم ( )02لسنة  0107النافذ في الضفة الغربية فقد
عرفت المادة األولى تعاريف وأحكام عامة التوقيع اإللكتروني بأنه (مجموعة بيانات إلكترونية

رموز أو أي شكل آخر مشابه مرتبطة بمعاملة إلكترونية بشكل
ا
سواء كانت حروفا أو أرقاما أو
( )1قانون المعامالت االلكترونية رقم ( )1لسنة  0102النافذ بقطاع غزة فلسطين.

( )0قرار بقانون من رئيس الســلطة الفلســطينية النافذ في الضــفة الغربية فلســطين أطلق عليه تســمية قانون المعامالت
االلكترونية ،رقم( )02لسنة .0107
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يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون

المعاملة اإللكترونية).

كما عرف الموقع :بأنه الشخص الحائز على أداة توقيع إلكترونية استخدمت للتوقيع على

معاملة الكترونية استخدمت للتوقيع على معاملة الكترونية.

وعرف أداة التوقيع :بأنها برنامج يستعمل إلنشاء توقيع الكتروني.

يتضح من خالل التعريفات التي ساقها كل من القانونين ،بأنها تكفل إزالة أي غموض

قد يعتري مفهومه وهذا واضح من بيان المقصود بالتوقيع اإللكتروني ،وتحديد الشروط الواجب
توفرها على نحو يتفق مع مفهوم وشروط التوقيع التقليدي ،وفي هذا السياق نجد التعريفات

المشار إليها قد اهتمت بمسألتين هما تعيين هوية الشخص الذي قام بتحرير المكاتبة أو السند،

وهو بذلك ينسجم مع األصل العام للتوقيع في الداللة على الشخص الموقع ،والتأكد على

انصراف إرادته بااللتزام بمضمون رسالة البيانات( ،)1على اعتبار أن كل توقيع أيا كانت الوسيلة

المستخدمة في إنشائه يجب أن تحقق تلك الوظائف.

ويالحظ أن هذين التعريفين لم يحددا الطريقة التي يتم بها استخدام التوقيع اإللكتروني،

وبذلك يكون قد أفسح المجال ألي طريقة يراها المشرع مالئمة من تشفير وترميز أو أي طريقة

أخري تكون مناسبة.

إال أنه يؤخذ على التعريفات السابقة للقانونين بأنها ربطت بين التوقيع اإللكتروني ورسالة
البيانات اإللكترونية بما يثير الشك بانتفاء التوقيع ،إذا انتفعت رسالة البيانات المذكورة ،رغم

أنه من المفترض أن التوقيع اإللكتروني كونه توقيعا أن يكون مرتبطا بمعنى إمكانية وجود

التوقيع رغم عدم وجود رسالة البيانات.

ومن ناحية آخري يحسب للمشرع الفلسطيني أنه كان أكثر دقة وتحديدا في التفريق بين
()2

منظومة إنشاء التوقيع ،ومنظومة تدقيق التوقيع

في كال القانونين ،وذلك من خالل االهتمام

( )1قد يحدث التباس في تحديد نية الموقع ،وذلك في حالة ما إذا كان التوقيع اإللكتروني في ذاته مسـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال للتعبير
عن موافقــة الموقع على المعلومــات الموقع عليهــا ،ويمكن أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدم التوقيع ألداء وظــائف تحــديــد الهويــة التي

سـ ــتقتص ـ ــر على ربط اسـ ــم الموقع بإرس ـ ــال الرسـ ــالة دون اإلش ـ ــارة إلى الموافقة على محتوياتها في ذلك انظر دليل

االشـ ـ ــتراع الخاص بقانون األونس ـ ـ ــترال النموذجي بشـ ـ ــأن التوقيعات اإللكترونية لس ـ ـ ــنة 0110م ص 22 ،20باللغة

العربية.

()0

منظومة إنشــاء التوقيع :ما هي إال مجموعة من عناصــر مترابطة ومتكاملة تحتوي على وس ــائط االلكترونية وبرامج
حاسـ ـ ــب آلي ،ويتم بواسـ ـ ــطتها التوقيع الكترونيا على السـ ـ ــند االلكتروني ،وذلك باسـ ـ ــتخدام بيانات إنشـ ـ ــاء التوقيع،
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بمسالة تشفير التوقيع اإللكتروني بحيث جعل لكل منظومة القيام بمهامها على حدة ،فالمنظومة
األولى تتمثل مهمتها بإنشاء عناصر التشفير الشخصية ،بينما الثانية فمهمتها التمكين من

العناصر التي توصل إلى التوقيع اإللكتروني ،فضال عن ان قانون المعامالت االلكترونية رقم

 1لسنة  0102النافذ في قطاع غزة قد أقام قرينة قانونية على صحة التوقيع االلكتروني طالما
كان معتمدا من جهة التصديق المختصة.

ثانياّ:تعريفّالتوقيعّاإللكترونيّفيّالدولّالتيّعدلتّتشريعاتها:

 .0فرنسا:

أصدر المشرع الفرنسي بتاريخ 0111/2/02م قانون التوقيع اإللكتروني رقم  021لسنة
()1

0111م

على شكل تعديل للنصوص المتعلقة بقواعد اإلثبات في القانون المدني لجعلها تفي

بمتطلبات التطور التكنولوجي والتقني بهذا الشأن ،ومن ناحية أخرى استجابة للتوجيه األوروبي

رقم  22لسنة 0222م الصادر في 0222/00/02م بهدف جعل قوانين دول االتحاد منسجمة
مع أحكام التوجيه في هذا النطاق.

وعليه عرفت المادة ( )2( )1/0201التوقيع اإللكتروني بصفه عامه ،فنصت على أن التوقيع

"ضروري الكتمال التصرف القانوني بحيث يحدد هوية صاحبه ،ويعبر عن رضاء األطراف
وشــهادة التصــديق اإللكتروني كما يتم بواســطتها وضــع وتثبيت الســند الموقع الكترونيا على دعامة الكترونية .بينما

منظومة تدقيق التوقيع مهمتها :التمكين من العناصر التي توصل إلى التوقيع.

لمزيد من التفصـ ــيل انظر المحامي /أمير فرج يوسـ ــف ،التوقيع االلكتروني ،دار المطبوعات الجامعية س0110م،

ص 72وما بعدها.

()1

لالطالع على نصوص هذا القانون عبر اإلنترنت من خالل الموقع التالي:

Http://www.//ourworld..compuserve.com/homepages/ckuher/digsig.4.htm....

) (2تعدلت في قانون  0101وأصبح المادة  0217بدال من المادة  1/0201والمعنى واحد والفرق في الصياغة حيث
كانت في القانون القديم يحدد هوية كاتبه أو صاحبه ( )son auteurوفي التعديل الجديد أصبحت من يلصقها أو من

ينشرها ()celui qui l'appose

"Art. 1367 "Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4 - NOR: JUSC1522466R
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle
manifeste son consentement
aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public،
elle confère
l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique، elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien
avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée، jusqu'à preuve
contraire، lorsque
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 واذا ما وضع هذا التوقيع عن طريق موظف عام فإنه،بااللتزامات الناتجة عن هذا التصرف
 فال بد أن يتم،يضفي الطابع الرسمي لهذا العمل القانوني حالة ما إذا كان التوقيع إلكترونيا

باستخدام طريق موثوق بها لتحديد هوية صاحبه وضمان ارتباطه بالتصرف القانوني الذي

.)1("وضع توقيعه عليه

 مارس سنة21 ) أصدر مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ1/0201( وتطبيقا ألحكام المادة
 ميز فيه بين التوقيع اإللكتروني العادي والتوقيع،)2( م0110/070 م مرسوما تحت رقم0110

 ولكي يعتبر التوقيع آمنا ومتقدما يشترط فيه أن يستوفي المتطلبات،) اآلمن3( اإللكتروني المتقدم
:التالية

. أن يكون خاصا بصاحب التوقيع-0
. أن ينشأ بوسائل يمكن لصاحب التوقيع أن يضعها تحت رقابته-0

.)4( أن يرتبط هذا التوقيع بالعقد المالزم له بحيث إن كل تعديل الحق للعقد يمكن فصله-2
وبناء على ما تقدم يمكن القول إن المشرع الفرنسي بهذا التعديل الذي أدخله هذا القانون

 طالما تم،ضمن التقنين المدني قد أعطى للتوقيع اإللكتروني الحجية المقررة للتوقيع التقليدي

la signature électronique est créée، l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte
garantie، dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

:) وقد جاءت صياغة تلك المادة على النحو التالي1(
Art./3/6/4(L.no2000م-230du13mars2000(مLa signature ńecessάire ά La perfection d'un acte
juridique identité celui qui l'appose. elle manlfeste Le consentement des parties aux
obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un ofticier public، elle
consiste enL'usage d'un procédé tiable d'identification garantissant son Leinavec l'acte
auquel elle s'attache. La fiabilité de ceprcédé est présume.
Jusqu'a prevue contraire، lorsque La signature électronique est créée l'identité du signataire
assure et l'intégrité de l'acte garantie dans des condition t'ixées par d'ecret en conseil' Etat"
(2)
Le D'ecaret no 2001م- 272 du 30 mars 2001، مj.o.31mars 2001 مp،5070، j.c.p.éd.G.2001م.
111،20468.
(3) Rojinsky (E) signature électronique : Le D'ecret et. Le devront être compléfes.2
.لمزيد من التفصيل حول هذا المرسوم من خالل اإلنترنت أنظر
Http://www.juriscom.net/pro/2/ce2001م41q.htm.

(1) signature électronique sécurisée :
Une signature électronique qui satisfait، en outre،au *النص الفرنسي
Exigences suivantes : (être) propre au signataire : efrecreée par des moyens que Le
siqnatire puisse garder sous son control exclusif ; garantir avec l'acte auquel elle s' attache
un lien tel tout modification ultérieure du l'acte soit détectable."
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إنشاؤه باستخدام طريقه آمنة تميز هوية الموقع ،وضمان صلته بالتصرف الذي وضع توقيعه
عليه ،وفي ظروف من شأنها ضمان سالمة العبث به سواء بالتعديل أو التزوير.

كما أقام هذا النص قرينة قانونية على صحة التوقيع اإللكتروني ،ولكن هذه القرينة ال تقوم إال

إذا توافرت البيئة التي تكفل جدارة الوسيلة التي استخدمت في إنشاء التوقيع والمحرر المرتبط
به ،وهذه القرينة بسيطة يجوز دحضها بالدليل العكسي ،ويجوز للقاضي تجاوزها إذا كانت

محل شك لديه(.)1

الخالصة:

اتفقت التشريعات التي عرفت التوقيع اإللكتروني من حيث وضع األرضية الالزمة
إلنشاء منظومة التوقيع اإللكتروني ،وبيان الشروط الالزمة لالعتراف به ومنحه الحجية في

اإلثبات وذلك بالتركيز على النقاط اآلتية:

 التركيز على الوسيلة التي تم بها التوقيع اإللكتروني؛ كاإلشارات واألرقام والرموز على
سبيل المثال يتم إخراجها بالشكل اإللكتروني.

 أن يكون التوقيع اإللكتروني محددا لهوية من ينسب إليه التوقيع بطريقه ال يدخل إليها
الشك.

 أن يعبر التوقيع عن إرادة صاحبه والتزامه بمضمون السند أو المكاتبة التي وضع توقيعه
عليها.

 أن تكون الوسيلة التقنية المستخدمة في تشغيله محل ثقة وأمان وعلى الرغم من هذا التقارب

في التعريفات التي وضعتها تلك التشريعات فإنها اختلفت من حيث وضع صياغة موحدة،
وهذا أمر طبيعي له ما يبرره؛ إذ ال يتصور أن يتفق مشرعو الدول على وضع صياغة

موحده لتعريف التوقيع اإللكتروني ،إال إذا كان هناك معاهدة دولية يشير أحد بنودها إلى
ذلك.

وقد أدى هذا التباين في الصياغة إلى اختالف في مجال تطبيق أحكام التوقيع اإللكتروني

لالعتراف بحجيته في اإلثبات.

( )1أحمد ش ــرف الدين ،حجية الرس ــالة اإللكترونية في اإلثبات :بحث تحكيم ،تاريخ اإلرس ــال 0117/2/07م ص.02
منش ـ ـ ـ ــور على شـ ـ ـ ـ ــبكة المعلومات العربية القانونية ثروت عبد الحميد ،التوقيع اإللكتروني ،ماهيته ،مخاطره وكيفية

مواجهتهــا ،مــدى حجيتــه في اإلثبــات الطبعــة الثــانيــة 0110م0112 ،م ،مكتبــة الجالء الجــديــدة ،المنص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة بنــد

011ص  070وما بعدها.
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فنجد بعض التعريفات ربطت بين التوقيع ورسالة البيانات التي يوضع عليها التوقيع ،وهو
األمر الذي قد يفسر على أنه في حاله انتفاء رسالة البيانات المذكورة انتفي وجود التوقيع،

على الرغم من أن التوقيع اإللكتروني بحكم كونه توقيعا يكون مرتبطا بمعنى إمكانية وجود

التوقيع رغم عدم وجود رسالة البيانات.

ومن هذه التشريعات قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية ،وقانون

المعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم  1لسنة ،0102

وهناك بعض الدول منحت التوقيع اإللكتروني حجية في اإلثبات ،طالما تم عن طريق نظام

شفره المفتاح العام ،وتم توثيقه بشهادة تصديق إلكترونية ،ومن هذه الدول أمريكا وقانون رقم

 1لسنة  0102النافذ بغزة فلسطين.

وبعضهم اآلخر حرر التوقيع اإللكتروني من االرتباط برسالة البيانات مكتفيا بالتركيز على

الجانب الوظيفي للتوقيع ،بحيث يكون باإلمكان وبالضرورة أن يأخذ الشكل اإللكتروني ،وأن
يحدد هوية الشخص الذي صدر منه التوقيع ،ومعب ار عن إرادته بااللتزام بما وقع عليه ،وأن

تعد وتحفظ في ظروف من طبيعتها ضمان سالمتها ،ومن تلك الدول فرنسا.
الفرعّالثالثّ :

التعريفّالفقهيّللتوقيعّاإللكترونيّّ :
تعددت التعريفات الفقهية بشأن التوقيع اإللكتروني؛ فمنهم من عرفه بأنه "كل توقيع يتم
بطريقة غير تقليدية ويتم بطريقة إلكترونية ،وعبارة عن مجموعة من األرقام التي تنجم عن

عمليه حسابية منتجة باستخدام الكود السري الخاص"(.)1

وعرف بأنه "التوقيع الناتج عن إتباع إجراءات محدده تؤدى في النهاية إلى نتيجة معينة معروفه

مقدما ،فيكون مجموع هذه اإلجراءات هو البديل للتوقيع التقليدي"

(.)2

وفي تعريف آخر بأنه "تعبير شخص عن إرادته في االلتزام بتصرف قانوني معين عن

طريق تكوينه رموز سرية يعلمها هو وحده تسمح بتحديد هويته"(.)3
()1

ممدوح محمد خيري هاشـ ـ ــم المسـ ـ ــلمي ،مشـ ـ ــكالت البيع اإللكتروني عن طريق اإلنترنت في القانون المدني د ارسـ ـ ــة

()2

محمـد أبو زيـد ،تحـديث قانون اإلثبات ،مكانة المحررات اإللكترونية بين األدلة الكتابية ،بدون دار نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر .س ـ ـ ـ ـ ـ ــنة

()3

أيمن سعد سليم ،التوقيع اإللكتروني ،دار النهضة العربية القاهرة ،طبعة 0111م ،ص.00

مقارنه ،دار النهضة العربية ،القاهرة سنة 0111م ،ص.011

0110م ص.072
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وعرفه أحد الفقهاء الفرنسيين بأنه "مجموعه من اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد من

تصدر عنه هذه اإلجراءات وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته"(.)1

وعرفه آخر بأنه "عالمة أو رمز متمايز يخص شخصا بعينه من خالله يعبر الشخص

عن إرادته ويؤكد على حقيقة البيانات المتضمنة في المستند الذي وقعه"(.)2

تقييمّموقفّالفقهّ :

يتفق الفقه عموما على أن مصطلح التوقيع اإللكتروني يشير إلى مفهوم ينطوي على

آليات تقنية مختلفة يمكن استخدامها منفردة أو مجتمعة في الداللة على الوظائف األساسية

للتوقيع اإللكتروني من ناحية تحديد هوية من ينسب إليه التوقيع ،وتعبيره عن رضائه بمضمون
السند ،والحفاظ على سالمته من العبث والتزوير.

إال أنه لوحظ أن بعض التعريفات ركزت على الطريقة والكيفية التي ينشأ من خاللها التوقيع

اإللكتروني ،حيث ركزت على أن التوقيع اإللكتروني ينشأ من إجراءات غير تقليدية ،أو من

استخدام معدالت خوارزميه .ولكنها أغفلت الجانب الوظيفي الذي يقوم عليه التوقيع.

وقد ركزت تعريفات أخرى على كيفية إنشاء التوقيع اإللكتروني على اعتبار أنها مجموعه

من اإلجراءات التقنية دون تحديد لهذه اإلجراءات تاركا المجال ألي إجراءات قد تستحدث

مستقبال ذات جداره عالية من الموثوقية ،باإلضافة إلى إبراز الوظائف التي يقوم عليها التوقيع
اإللكتروني والتي منها تحديد هوية الموقع ،والتعبير عن إرادته بااللتزام بمضمون السند.

ويعرف الباحث التوقيع اإللكتروني بأنه "بيانات منشأة في بيئة إلكترونية آمنة على شكل

أرقام أو رموز أو إشارات ضوئية أو صوتيه أو كهربائية أو غيرها مرتبطة منطقيا بمكاتبة يتم
تبادلها إلكترونيا تدل على من وقعها ،وتعبر عن رضائه بمضمونها".

فهذا التعريف يشير إلى بعض صور وأشكال التوقيع اإللكتروني على سبيل المثال ،ثم فتح
المجال أمام أية وسيلة أخرى تقع على شكل إلكتروني قد تستحدث مستقبال وتكون قادرة على
تحقيق متطلبات التوقيع اإللكتروني.

)(1) DAVIO (E) : Certification، signature et cryptographie internt face au droit cohiers (1
Boptiste (m).Gréer et Exploiter un commerce Electroniqe. Lites، 1998-p.127.
C.R.I.D.Bruxelles12 éd story – scientica.1997. P. 80.
(2) Boptiste (m).Gréer et Exploiter un commerce Electroniqe. Lites، 1998-p.127.
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كما أنه لم يشترط أن يكون التوقيع مرتبطا بشكل مادي بالمكاتبة اإللكترونية ،بل بصورة

منطقية ،وهو األمر الذي يعطى التوقيع اإللكتروني مفهوما مستقال للتوقيع كونه توقيعا وليس

الرتباطه بالمكاتبة ذاتها.

ويسمح هذا التعريف باالعتراف بالتوقيع اإللكتروني بمجرد أدائه لوظائفه وتميزه بتحديد

هوية موقعة والتعبير بوضوح عن إرادته وااللتزام بما ورد بمضمون المكاتبة اإللكترونية التي
وضع عليها التوقيع ،وااللتزام باآلثار القانونية ما دام التوقيع والمكاتبة قد أنشئت في بيئة

إلكترونية آمنة ال تسمح بالعبث والتالعب.
المطلبّالثانيّ :

أشكالّالتوقيعّاإللكترونيّ :
تمهيدّوتقسيمّ :

أدى التطور الخاص في نطاق نظام المعلومات واالتصاالت ،واختالف التقنية

المستخدمة في تشغيل منظومة التوقيع اإللكتروني إلى ظهور العديد من الصور واألشكال التي

يتخذها ،فمنها ما يعتمد تشغيله على منظومة األرقام والحروف واإلشارات الضوئية والصوتية،

ومنها ما يعتمد تشغيله على الخواص الذاتية والصفات الفيزيائية والطبيعية والجسدية والسلوكية

لإلنسان.

وال شك أن هذه الصور واألشكال تتباين فيما بينها من حيث درجة الثقة ومستوى ما

تقدمه من ضمان بحسب اإلجراءات المتبعة في إصدارها وتأمينها والتقنيات التي تنتجها ،وهو
األمر الذي ينعكس على األثر القانوني المترتب على استخدامها.

وبناءّعلىّماّتقدمّسيتمّتقسيمّهذاّالمطلبّعلىّالنحوّاآلتيّ :

الفرعّاألولّ:التوقيع باألحرف األولى ،والتوقيع السري ،والقلم اإللكتروني ،والنقر على لوحة
المفاتيح.

الفرعّالثاني :التوقيع الرقمي.

الفرعّالثالث :التوقيع بواسطة الخواص الذاتية لإلنسان (البيومتري).

الفرعّالرابع :مظاهر االختالف بين التوقيع االلكتروني والتوقيع التقليديّ .

الفرعّاألولّ :

ي)ّ،بالقلمّاإللكترونيّ،النقرّعلىّلوحةّ
التوقيعّباألحرفّاألولىّوالتوقيعّبالترميزّ(الرقمّالسر ّ

المفاتيحّ .
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تمهيدّ :
من األشكال والصور التي استحدثتها التقنيات الحديثة في توثيق التصرفات القانونية التي

يتم إتمامها عبر وسائل االتصال الحديثة (اإلنترنت) التوقيع بالنقر على لوحة المفاتيح ،التوقيع

السري المرتبط بالبطاقة الممغنطة والتوقيع عن طريق القلم اإللكتروني ،والماسح الضوئي ،هذا
ما سيتم بيانه على النحو اآلتي:

أوًّال :التوقيع باألحرف األولي والتوقيع السري.

ثانياً :التوقيع بالنقر على لوحة المفاتيح ،والتوقيع عن طريق القلم اإللكتروني.

أوًالّ:التوقيعّباألحرفّاألولىّوالتوقيعّالسريّ ّ:
 .0التوقيع باألحرف األولىّ :

تتمثل هذه الطريقة في قيام الموقع بكتابة اسمه كامال ،أو باألحرف األولى ،أو باستعمال

اسم الشهرة ،أو أي شكل يختاره لنفسه ،ويضعه أسفل الوثيقة أو المكاتبة اإللكترونية المراد

إرسالها (.)1

وهذه الطريقة هي أسهل الطرق ،ولكنها غير آمنة وال تتالءم مع عمليات التجارة اإللكترونية؛

لسهولة العبث والتالعب بها.

ومن أهم التشريعات التي تعترف بهذا النوع من التوقيعات ،التوجيه األوروبي بشأن التوقيعات

اإللكترونية لسنة 0110م؛ حيث نصت المادة ( )0/0على أن التوقيع اإللكتروني (بيانات في
شكل إلكتروني).

كما اعترف مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية الفلسطيني بهذا الشكل من التوقيعات
مقتفيا في ذلك ما ذهب إليه التوجيه األوروبي؛ حيث نصت المادة ( )0/0على أن التوقيع

اإللكتروني (بيانات في شكل إلكتروني.)...

 .0التوقيع السري المرتبط بالبطاقة الذكية الممغنطة:

وهذه الطريقة تعتمد على ما يعرف بالرقم السري أو رقم الترميز الشخصي ،وهو عبارة

عن مجموعة من األرقام أو األحرف يختارها صاحب التوقيع لذاته( .)2بحيث يتم تركيبها
وترتيبها في شكل معين ،ال يغني أحدهما عن اآلخر يتم من خاللها تحديد هوية صاحب

( )1سحر البكباشي ،التوقيع اإللكتروني في القانون المقارن ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف اإلسكندرية ،سنة 0112م،
ص .22

( )2إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،المرجع السابق ،ص .020
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التوقيع وتسمى هذه الطريقة Personal identification number. :ويرمز لها()p.I.N
وتعتبر هذه الطريقة أول صورة أظهرته التقنيات الحديثة للتوقيع اإللكتروني(.)1

وغالبا ما يرتبط الرقم السري أو رقم الترميز بالبطاقات الذكية البالستيكية الممغنطة ،وغيرها

من البطاقات المشابهة والمزودة بذاكرة إلكترونية مثل بطاقة الفي از ( ،)Visaوماستر كارد

( )Master Cardوأمريكان إكسبريس (.)2()American Express

وينتشر التعامل بهذا النوع من البطاقات في مجال عمليات الدفع عبر اإلنترنت لما تمتاز

به من إمكانية االحتفاظ بسريتها عن طريق التشفير بالرقم السري الذي ال يعرفه إال صاحبه()3؛
حتى ال يستطيع أي شخص يحاول اعتراض المراسلة من اكتشاف كلمة السر الخاصة بها

وحل شفرتها؛ لذلك يحاول العمالء حل هذه المشكلة عن طريق اختيار كلمة سر غير شائعة،

كبير من األحرف واألرقام يصعب الوصول إليها(.)4
أو اختيار كلمة تحتوي عددا ا

ويكثر استخدام هذه الطريقة في مجال المعامالت التجارية من قبل بطاقة االئتمان في

المحالت التجارية عن طريق سداد ثمن بعض السلع من خالل أجهزة معدة لهذا الغرض حيث
يقوم البائع أو المسؤول عن المحل بتمرير البطاقة الممغنطة عبر جهاز مخصص لهذا الغرض
يتصل بنظم المعلومات الخاصة بالبنك؛ للتأكد من وجود رصيد كاف يسمح بتغطية ثمن

السلعة ،فإذا ما أدخل الرقم السري في الجهاز تتم عملية السداد عن طريق التحويل من حساب

العميل لدى البنك إلى حساب التاجر لدى نفس البنك أو بنك آخر(.)5

وانتشر التعامل بهذا النوع من البطاقات في مجال المعامالت التي تستخدم في عمليات

السحب النقدي من خالل الصراف اآللي ،وذلك بإدخال البطاقة التي تحتوي بيانات العميل،

في الفتحة المعدة لهذا الغرض في جهاز الصراف اآللي ،ويقوم العميل بإدخال رقم الترميز،

(1) Le clech ln Informatique De Matière De cartes Bonaire، Bancquer Domicile et
télématique public In Informatique er Gr out Gé La prevue، Travaux De I A.F.D.I ،Ed
Des parquets.1987.p39.
( )2ممدوح محمد على مبروك ،مدى حجية التوقيع اإللكتروني في االثبات دار النهضة العربية سنة  ،0112ص .2
( )3عايض راشد المري ،مدى حجية الوسائل االلكترونية الحديثة في اثبات العقود التجارية .رسالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة سنة  0220ص .002

( )4سحر البكباشي ،التوقيع االلكتروني في القانون المقارن ،الطبعة االولى ،منشورات منشأة المعارف ،االسكندرية سنة
 ،0112ص .27

( ) 5عبد الله أحمد عبد الله غرابية ،حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات في التشريع المعاصر ،دار الراية للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،سنة 0110م ،ص .21
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أو الرقم السري الخاص به ،ثم يقوم بتحديد المبلغ النقدي المطلوب سحبه ،وتعاد البطاقة إلى

صاحبها(.)1

وهناك نظامان تعمل يهما أجهزة الصراف اآللي  .A.T.Mويعرف النظام األول بنظام

الدفع غير المباشر ( ،)off lineوفي حالة استخدام هذا النظام يتم تسجيل العملية التي أجراها
العميل على شريط مغناطيسي ،وفي هذا النظام يبقى موقف العميل المالي على ما هو عليه

حتى يقوم موظف البنك في نهاية ساعات العمل الرسمية بتوثيق هذه العملية على سجالت

البنك.

فور بمجرد
أما النظام الثاني :فيعرف بنظام الدفع المباشر ( )on – lineوهذا النظام يقوم ا
انتهاء العميل من عملية السحب بتحديث موقفه المالي(.)2

ثانياًّ:التوقيعّبالنقرّعلىّلوحةّالمفاتيحّوالتوقيعّبالقلمّاإللكترونيّ :

 .0التوقيع بالنقر على لوحة المفاتيح المتصلة بالحاسب اآللي:

هناك وسائل أخرى متاحة على شبكة اإلنترنت (الويب) إلبرام تعاقدات تجارية ،وذلك

من خالل قيام بعض المواقع التجارية ،بوضع نموذج للعقد على الصفحة الخاصة بتسويق

السلع ،وما على الشخص الذي يرغب في التعاقد سوى التوقيع على هذا العقد بالنقر على زر
الموافقة الموجود بلوحة المفاتيح على الخانة المخصصة للقبول في نموذج العقد المعروض
على شاشة الحاسوب ،وللتأكيد على جدية التوقيع ،يجب أن يضغط مرتين ،سواء بالنقر على

المفتاح ،أو عن طريق الفأرة (الماوس) المرتبط بجهاز الحاسوب(.)3

وليست هذه الطريقة هي الوحيدة إلبرام العقد والتوقيع عليه عبر اإلنترنت ،بل قد يحدث

التوقيع من خالل البريد اإللكتروني ،عن طريق قيام المتعاقد إرسال نموذج العقد إلى متعاقد

آخر لالطالع على بنوده ،وابداء الموافقة ،ثم بإرساله بالطريقة ذاتها التي تم االستالم بها.

وبالتالي يكون المتعاقد قد عبر عن إرادته بصورة صريحة وانصرافها إلتمام التعاقد ،بيد أن

مجرد الضغط على المفتاح أو خانة القبول ليس كافيا بحد ذاته العتبار ذلك توقيعا يستكمل

به السند اإللكتروني العناصر الالزمة العتباره دليال في اإلثبات ،لذلك أصبحت المحررات

( )1محمد فواز مطالقة ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر ،الطبعة األولى 0110،ص.002

)2( )Graziano (Sue Ganske) and Baharoglu (Selma Fatma) Automated teller
machines: Boon or Bane? Commercial Law Journal. Vol. 91، No. 1969، P. 456.
( )3محمد أحمد نور جستينية ،مدى حجية التوقيع االلكتروني في عقد التجارة االلكترونية ،رسالة دكتوراه جامعة القاهرة،
سنة  ،0112ص ،021سحر البكباشي ،المرجع السابق ص.21
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التي توقع بهذه الطريقة تحتوي على خانه يضع فيها المتعاقد الرقم السري الخاص ببطاقته
االئتمانية لكي ينتج التوقيع الذي يتم بهذا األسلوب في التوقيع آثاره القانونية الكاملة (.)1

ويرى توجه فقهي أن الضغط على زر الموافقة ال يعتبر توقيعا كافيا بالمفهوم القانوني؛

الفتقاره لبعض المتطلبات الشكلية الضرورية لكي يكون قابال للنفاذ أمام المحاكم ،وخاصة فيما
يتعلق بالعقود التي يتم التفاوض عليها ،والتي قد يفترض إجراء بعض التعديالت عليها قبل

التوقيع(.)2

 .0التوقيع عن طريق القلم اإللكتروني:"pen – op" :

التوقيع بالقلم اإللكتروني هو طريقة حديثة من طرق التوقيع ،ويتمثل هذا األسلوب في

قيام الشخص بكتابة توقيعه على جهاز الحاسب اآللي ،باستخدام قلم ضوئي خاص ،وهو ما
يستوجب جهاز حاسوب له مواصفات عالية يتمتع بخاصية التقاط التوقيع ،والتحقق من صحته،

وذلك باستناد حركة هذا القلم على الشاشة ،واألشكال التي يتخذها من انحناءات والتواءات إلى

غير ذلك من سمات التوقيع الخاصة بصاحبه ،والذي سبق حفظه بالحاسوب ،وتتم هذه العملية

من خالل برنامج معين معد لهذا الغرض (.)3

وهذه الطريقة في التوقيع ال يعول عليها لعدم تمتعها بأي درجة من درجات األمان الالزم

توافرها في التوقيع ،لكي يعتد بها كدليل في اإلثبات؛ ألن المرسل إليه يستطيع أن يستخدم هذا

التوقيع مرة أخرى وذلك بإعادة لصقه على وثائق أخرى أو نسبتها إلى صاحب التوقيع(.)4

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من الحواسب اآللية السابق اإلشارة إليها تستخدم لدى األجهزة

األمنية كوسيلة للتحقيق من الشخصية (.)5

( )1تامر محمد سليمان الدمياطي ،اثبات التعاقد االلكتروني عبر االنترنت ،دراسة مقارنة ،الطبعة االولى سنة ،0112

ص 022وما بعدها.
(2) Marilyn Greenstein Miklos vasarhely Electro ic commerce security، Management and
control M، Grow Hill companies، New York. 2002 p. 168n.

( )3محمد الشهاوى ،شرح قانون التوقيع اإللكتروني رقم ( )02لسنة 0111م ،دار النهضة العربية الطبعة األولى سنة

0101م ص 011وما بعدها .مدحت محمد محمود عبد العال ،المسئولية المدنية الناشئة عن تقديم خدمة التوقيع
اإللكتروني وفقا لقانون ( )02لسنة 0111م الطبعة األولى ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،سنة 0101م،
ص.12 ،10

( )4إيمان مأمون أحمد سليمان ،ابرام العقد االلكتروني واثباته ،دار الجامعة الجديدة سنة  0110ص.012

( )5وجدي شفيق فرج ،المسئولية المدنية والجنائية في التوقيع اإللكتروني ،يونيتد لإلصدارات القانونية ،طبعة 0101م،
ص.10
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 .2التوقيع عن طريق الماسح الضوئي:

يتم هذا األسلوب عن طريق نقل التوقيع المكتوب بخط اليد ،وتصويره من خالل الماسح

الضوئي ) (scannerومن ثم تنقل هذه الصورة إلى ملف إلكتروني ،يتم إرفاقه بملف الوثيقة
كتوقيع إلكتروني (.)1

وعلى الرغم من سهولة تحويل التوقيع العادي إلى توقيع إلكتروني من خالل إتباع أنظمة

معالجة المعلومات فإنها ال تتمتع بأي درجة من درجات الثقة واألمان ،لسهولة نسخه ،وتزويره،

فإن هذه الطريقة في التوقيع غير مرغوب فيها كوسيلة من وسائل التوقيع اإللكتروني وخاصة
أن هناك منهجيات أخرى ،تتضمن التوقيع بخط اليد وهي أكثر قوة (.)2

الفرعّالثاني ّ

التوقيعّالرقميّSignature numérique

ّ()3

تمهيدّ :

يعد التوقيع الرقمي نوعا من أنواع التوقيع اإللكتروني وأكثرها انتشا ار من قبل معظم الدول
نظر لطابع األمان الذي
والشركات ،ولعله الوحيد المستعمل على نطاق واسع في التعامل؛ ا

يوفره ،وبالتالي يعتبر التوقيع الرقمي المرتكز على التشفير غير المتماثل أدق التوقيعات
اإللكترونية التي تخطت مرحلة التجارب ،وهي ذات تكلفة معقولة(.)4

والتشفير كما أشير إليه ،ليس باألمر الجديد بل أستخدم من قبل التجار والمستهلكين في نطاق
المعامالت المصرفية ،وذلك من خالل بطاقات االئتمان المصرفية ومع ذلك لم ينظم تشريعيا
في بعض الدول إال حديثا(.)5

( )1ثروت عبد الحميد ،التوقيع االلكتروني ،ماهيته ،مخاطره ،وكيفية مواجهتها ،مدى حجيته في االثبات ،الطبعة الثانية،
مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة سنة  0110ص ،21ف.10

( )2ضياء أمين مشيمش ،التوقيع اإللكتروني ،دراسة مقارنة ،المنشورات الحقوقية صادر بيروت طبعة 0112م،
ص.021

( )3يطلق عليه باللغة اإلنجليزية .Digitale. Signature

( )4وسيم شفيق الحجار اإلثبات االلكتروني ،المنشورات الحقوقية ،صادر بيروت ،طبعة 0110ص ،002على سيد

قاسم ،بعض الجوانب ،القانونية للتوقيع اإللكتروني ،مجلس الشعب األمانة العامة مركز البحوث البرلمانية رقم ،21

فبراير سنة 0111م ،ص"07دوريات".
Rodolfo viera santa cruz électronique- le droit de la prevue
juridiquenet،paris،15fevrier2003.p.1- 2،sur le site:
H://www.juridique.net2/20030215.htm.
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ولبيانّذلكّنقسمّهذاّالفرعّعلىّالنحوّاآلتيّ :

أوًال :المفهوم الفني والقانوني للتوقيع الرقمي.

ثانيا :األنظمة المستخدمة في عملية تشفير التوقيع الرقميّ ّ.
ً
أوّالً :المفهومّالفنيّوالقان ّونيّللتوقيعّالرقميّ :

عرفت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ) (ISOالتوقيع الرقمي وفق معيار بنية األمان

لألنظمة المفتوحة رقم ) (ISO–7489-2بأنه "بيان  donnéeيتصل بوحدة بيانات ( united

 )donnéeأو تحويل تشفيري لوحدة من البيانات على نحو يسمح للمرسل إليه بإثبات مصدر
وحدة البيانات وسالمة مضمونها ،وتأمينها ضد أي تعديل أو تحريف"(.)1

وبالنظر إلى هذا التعريف نجده قد حدد الوظائف الجوهرية للتوقيع اإللكتروني من حيث تحديد

لهوية صاحب التوقيع ،ومن حيث سالمة رسالة البيانات.

كما عرفت موسوعة ويكبيديا ،الموسوعة الحرة ) (wikipédia léncylopédieالتوقيع

الرقمي بأنه عبارة عن "آلية تسمح بتوثيق الشخص الصادر عنه المحرر اإللكتروني ،وضمان

سالمته ،باعتباره مماثال للتوقيع على محرر ورقى".

وينبغي أن تقدم آلية التوقيع الرقمي عدة مميزات أولها :أن تجعل في إمكان من يطلع

على المحرر أن يحدد هوية الشخص الذي وضع توقيعه عليه ،وثانيها :أن يضمن عدم تحريف
المحرر بين لحظة توقيعه من قبل صاحبه ،ولحظة اطالع الطرف اآلخر عليه(.)2

وعرف بأنه عبارة عن "أرقام مطبوعة  empreinte numériqueتسمى " "Hashلمحتوى

المعاملة التي يتم التوقيع عليها بالطريقة ذاتها أي باستخدام األرقام(.)3

ويعتمد التوقيع الرقمي على فكرة أساسية مؤداها تحويل السند المكتوب والتوقيع الوارد عليه من

نمط الكتابة العادية المقروءة والمفهومة إلى معادلة رياضية ،وذلك باستخدام مفاتيح سرية،

وطرق حسابية معقدة فنيا ومعادالت رياضيه (لوغاريتمات) تتحول الرسالة بواسطتها إلى رسالة
( )1انظر المعيار رقم ) (ISO/7498-2الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي على الموقع عام 0202م
".'http://www.laburet.net/crypto/iso7498-2

( )2انظر ه ـ ــذا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أن موس ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ــة ويكيبي ـ ــدي ـ ــا ،الموس ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ــة الحرة "تح ـ ــت عنوان توقيع رقمي" على الموقع
http//fr.wikipedia.org/wiki/signature-num%c3%Agrique

( )3إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،توثيق المعامالت اإللكترونية ،ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير (المتضرر ،بحيث مقدم
بمؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون ،المنعقد بدوله اإلمارات العربية المتحدة ،غرفة تجارة
وصناعه دبي في الفترة  00-01مايو سنة 0112م الجزء الخامس ص.0021
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غير مفهومة وغير مقروءة ،وال يمكن إعادة هذه المعادلة الرياضية إلى صورتها المقروءة

والمفهومة إال عن طريق الشخص الذي يملك مفتاح فك الشفرة (.)1

وعرف مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية الفلسطيني التشفير بأنه "استعمال

رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المراد تمريرها أو إرسالها غير قابلة
للفهم من قبل الغير ،أو استعمال رموز أو إشارات ال يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها".

فالتوقيع إذن ينشأ رقميا ويظل رقميا ،وهو سهل االستخدام إذا ما تعلم الشخص استخدامه
ولكنه من النوع المعقد هندسيا وأمنيا ،إال أنه تضمن موثوقية السند وما يتضمنه من بيانات

وأن من أرسله هو فعال صاحب التوقيع(.)2

ثانياّ:األنظمةّالمستخدمةّفيّعمليةّتشفيرّالتوقيعّالرقميّ :
ًّ

هناك نوعان من التشفير الرقمي :نوع يعتمد على مفتاح واحد (متماثل) يتم بمقتضاه فتح

واغالق بيانات الوثيقة االلكترونية ،ونظام أحدث وأكثر أمانا من النظام األول يعرف بنظام
تقنية شفرة المفتاحين ،العام والخاص(الالتماثلي) وفيما يلي توضيح لهذين النظامين.

 .0نظام التوقيع باستخدام التشفير المتماثلSymétrique :

في البداية كان التشفير يجرى باستخدام نظام المفتاح الواحد والمعروف بنظام السميترى،

ويعتمد هذا النوع على تشفير الوثيقة اإللكترونية وفك الشفرة من خالل مفتاح واحد ،فبعد أن
يقوم المرسل بإعداد الوثيقة على الكمبيوتر ،يقوم بتشفيرها من خالل مفتاح التشفير ،ثم يقوم

بإرسال كل من الوثيقة ومفتاح التشفير الذي تم به اإلغالق؛ ليتسنى للمرسل إليه تحويل الوثيقة
إلى صورتها األصلية غير المشفرة للوقوف على محتواها والتأكد من هوية مرسلها(.)3

( )1إيمان مأمون أحمد سليمان ،المرجع السابق ص.017

انظر هذا الموقع "(2) http://wwwprin4arab.net/from showthead php?t =870.

( )3عبد الفتاح بيومي حجازي ،التوقيع االلكتروني في االنظمة القانونية المقارنة ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية
سنة 0112ص .027أحمد بهجت عبد التواب ،إبرام العقد اإللكتروني ،دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي،

دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،سنة 0112م ،ص.001

انظر أيضا:
BITAN (H) La signature électronique : comment La technique répond- elle aux exigences
de la loi Gaz du pal. Recueil Juillet – aoút.2000. P. 1280.
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ومن األنظمة األكثر استخداما في هذا السياق نظام ) (D E Sونظام )(R C U

()1

وطريقه عمل هذين النظامين قائمة على تغيير تسلسل األحرف بقيام المرسل إرسال مفتاح

إغالق الوثيقة اإللكترونية أوال لكي يتمكن المرسل إليه من االطالع على محتوى الوثيقة.

إال أن مشكلة هذا النظام تكمن في إيجاد وسيلة آمنه لنقل المفتاح من المرسل إلى المرسل
إليه؛ ولذلك يمكن أن يجد هذا النظام له مكانا من خالل الشبكات المغلقة ،وبين األشخاص
الذين تربطهم عالقات شخصية مسبقة (.)2

نظر ألن كل من المرسل والمرسل إليه يملكان المفتاح
كما يؤخذ على هذا النظام أنه غير آمن ،ا

نفسه ،وهو األمر الذي أدى إلى ظهور النظام السميترى الالتماثلي ،والذي يعتمد على نظام

المفتاحين ،الخاص والعام .وهو أكثر دقة وأمانا.

 .0نظام التشفير الالتماثلي (التشفير بنظام المفتاحين الخاص والعام) Public Key
:cryptography

يعرف هذا النظام بالتشفير بواسطة المفتاح الشفري العام ،وهذا النظام متطور تقنيا وفنيا

عن نظام اإلغالق والفتح الموحد ،فهو يعتمد على إنشاء التوقيع والتحقق من صحته من خالل

التشفير ،وهو نوع من الرياضيات التطبيقية المختصة بتحويل الرسائل إلى أشكال غير مقروءة
ومفهومه ،واعادتها إلى حالتها األولى ،وذلك باستخدام منهج معين مستعينا بمفتاحين مختلفين

وغير متطابقين حسابيا( ،)3مفتاح إلنشاء التوقيع ،أو لتحويل البيانات إلى أشكال غير مفهومة،
ومفتاح للتأكد من صحة التوقيع وإلعادة الرسالة إلى طبيعتها األصلية ويطلق على هذا النوع

"النظام الالتماثلي -الالسمترى".

ويطلق على المفاتيح التكميلية في نظام الشفرة الالتماثلية للتوقيع اإللكتروني بالمفتاح

الشفري الخاص :والذي يعرفه الموقع فقط ،ويستخدم إلنشاء التوقيع اإللكتروني ووضعه على

(1) Biham (E) And Shamir (A) Differential cryptanalyses of the Data Encrqtion standard
New York. 1993.
(2) Trudel (p) La signature Electtonque.p.1. http://www.agrora.qc.ca/texts/teudel.
Html.
( )3إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،المرجع السابق ص 010وما بعدها ،د .نجوى أبو هيبة ،التوقيع االلكتروني ،تعريفه،
مدى حجيته في االثبات دار النهضة ص.22

كذلك انظرJaccard (m) problemes juridiques lies a la transactions sur Le:
réseau:p.2. http://www.signelec.com/content/se/articl-michel.jaccard.html.
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الوثيقة اإللكترونية ،ويتم حفظه على بطاقة ذكيه مؤمنة طبقا لنص مادة ( )00/0من الالئحة

التنفيذية لقانون التوقيع اإللكتروني المصري.

أما المفتاح الشفري العام-وعادة ما يكون معروفا على نطاق أوسع-فهو متاح للعامة ويستخدم
في التحقيق من شخصية الموقع على الوثيقة اإللكترونية والتأكد من سالمة محتواها األصلي

مادة ( )00/0من الالئحة التنفيذية المصرية ،إذا استدعت الظروف ذلك.

وعلى الرغم من أن كال المفتاحين يرتبط أحدهما باآلخر رياضيا فإنه في حال تصميم نظام

الشفرة الالتماثلي ،وتم تطبيقه بصورة آمنة ،فإنه حسابيا ال يمكن التوصل إلى معرفة المفتاح

الشفري الخاص من خالل معرفة المفتاح الشفري العام ،وبالتالي ال يستطيع أحد اكتشاف
المفتاح الخاص الستخدامه في تزوير توقيعاته اإللكترونية(.)1

التقنيةّالتيّيعملّبهاّالنظامّالالّتماثليّ :

إلجراء عملية توقيع رسالة معينه ،على الموقع أن يعين بدقة حدود الرسالة المنوي وضع

توقيعه عليها ،ومن ثم تقوم وظيفة هاش معينة في برنامج الموقع باحتساب الـ(هاش) المقتصرة

على الرسالة ،بعد ذلك يقوم برنامج الموقع أيضا بتحويل الـ (هاش) إلى توقيع إلكتروني عن
طريق استخدام المفتاح الخاص للموقع ،حيث إن التوقيع الناجم عن ذلك هو مقتصر على كل

من الرسالة والمفتاح الخاص المستخدم في إنشائه.

بمعنى أن كل رسالة موقعه إلكترونيا يكون التوقيع المنشأ هو توقيع فريد ،فبعد أن تتم عملية

وضع التوقيع على نص الرسالة ،يقوم الموقع بإرسالها إلى المرسل إليه ،والذي يقوم بدوره
بالتثبت من صحة التوقيع اإللكتروني من خالل احتساب نتيجة هاش جديدة للرسالة األصلية

بواسطة نفس وظيفة الهاش المستخدمة في إنشاء التوقيع اإللكتروني ،وباستخدام المفتاح الشفري

العام ونتيجة الهاش الجديدة يقوم المرسل إليه من التثبت من الصحة

()2

بالتأكد من:

 -0ما إذا كان قد تم إنشاء التوقيع اإللكتروني باستخدام المفتاح الخاص المقابل.

 -0ما إذا كانت نتيجة الهاش التي تم احتسابها مؤخار مطابقة لنتيجة الهاش األصلية
والتي تم تحويلها إلى توقيع إلكتروني خالل عمليه التوقيع.

( )1عايض راشد المري ،المرجع السابق ف 21ص.010

( )2عيسى غسان عبد الله الربضي ،القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،سنة 0111م
ص  72وما بعدها ،إيمان مأمون أحمد سليمان ،المرجع السابق ص 010وما بعدها.

انظر موقعhttp://www.e-signatur-gov-eElectronicsignature.mechanizm-Arabic-dos :
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ويستدل على هذه األمور من خالل برامج التثبيت من الصحة والتي بدورها سوف تظهر

ما إذا كان قد تم استخدام مفتاح الموقع الخاص لتوقيع الرسالة إلكترونيا ،وهذا ما سيكون عليه
لو أنه تم استخدام مفتاح الموقع العام للتثبت من صحة التوقيع؛ ألن المفتاح الشفري العام

الخاص بالموقع سوف يثبت فقط صحة توقيع اإللكتروني تم إنشاؤه بواسطة مفتاح الموقع
الخاص.
الفرعّالثالثّ :

التوقيعّبواسطةّالخواصّالذاتيةّلإلنسانّ :

(القياساتّالحيوية)ّBiometri
تمهيد:

أحدث اكتشاف علم البصمات ثورة علمية في مجال مسائل التحقيق من هوية األشخاص،

وقد اعترفت معظم التشريعات ببصمات األصابع كأسلوب من أساليب التوقيع ومنحته حجية
في اإلثبات.

إال أن هناك من البصمات ما تتجاوز بصمة اإلصبع وهو ما يعرف بالتوقيع البيومتري

(القياسات الحيوية) ،ويقوم هذا التوقيع أساسا على استخدام الصفات الجسدية والسلوكية

لإلنسان والتي تميزه ،وتحدد هويته()1؛ ألنها تعطى درجه عالية من األمان ،مقارنة بالطرق

األخرى في التثبت من الشخصية ،حيث ال يمكن نسيانها ،أو ضياعها أو سرقتها.
ويمكنّتقسيمّالقياساتّالحيويةّإلىّفئتينّ :

الفئة األولى :الخصائص الجسدية (المادية/الفسيولوجية) ،والخصائص السلوكية ،وهي تعتمد

على استخالص البيانات من القياسات التشريحية للشخص ،وتعتبر الفئة الثانية أقل ثباتا من

األولى ،وتتغير مع الضغط ،والضعف ،كما أنها أقل أمانا ولكنها تمتلك ميزة عن الفئة األولى

من حيث إنها ال تكون واضحة للشخص ،بمعنى أنه يمكن تحديد هوية الشخص دون أن يشعر

أنه خضع لهذه العملية ،وهي أكثر قبوال من قبل األشخاص ألنها أقل تطفال(ّ .)2

( )1محمد أمين الرومي ،التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت ،دار المطبوعات الجامعية ،الطبعة األولى سنة 0111م ص
 ،27عبد الفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق ،ص.220

( )2انظر لمزيد من التفاصيل فايزة دسوقي أحمد على الموقع:

Research.،Internet technologe.wwwscribd-com
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أما عن فئات القياسات الحيوية واألنواع التي يندرج تحتها كأسلوب توقيع وتحديد هوية الشخص

فهي :الحمض النووي ،وبصمات األصابع ،وهندسية اليد ،أو األصبع ،والوجه ،وبصمه العين
وقزحية العين وشبكية العين ،وهذه يطلق عليها الخصائص الفسيولوجية ،أما الخصائص

السلوكية فيندرج تحتها :الصوت ،والتعرف على اإلمضاء (التوقيع) وايقاع حركة اليد في
استخدام لوحة المفاتيحّ .

وبناءّعلىّماّتقدمّسوفّنبينّفيّلمحةّمختصرةّأنواعّالبصماتّ،فضالّعنّبيانّالمفهومّ
التقنيّوالقانونيّلتلكّالبصماتّعبرّالنقاطّاآلتيةّ :

أوًّال :التوقيع اإللكتروني بواسطة الخصائص الجسدية (الفسيولوجية/المادية).
ثانيا :التوقيع اإللكتروني بواسطة الخصائص السلوكية.
ً
ثال ًثا :المفهوم القانوني للتوقيع اإللكتروني البيومتري.

أوالً :التوقيعّاإللكترونيّبواسطةّالخصائصّالجسديةّ(الفسيولوجية/المادية):
ويندرج تحت هذا النوع من الفئات الحيوية كأسلوب توقيع وتحديد هوية الشخص ،بصمة العين،
والوجه ،وبصمات هندسة اليد ،وأنماط األوردة الدموية.

 .0بصمة العين:

هي بصمة ابتكرتها إحدى الشركات األمريكية لصناعة األجهزة الطبية ،وقد أكدت الشركة أنه
ال توجد عينان متشابهتان في كل شيء ،حيث يتم أخد بصمة العين عن طريقه النظر في

عدسة الجهاز الذي يقوم بدوره بالتقاط صور لشبكية العين ،وعند االشتباه في أي شخص يتم

الضغط على زر معين بالجهاز فيتم مقارنة صورته بالصورة المخزنة في ذاكرة الجهاز ،وال
يزيد وقت هذه العملية على ثانية ونصف فقط ،ويطلق على هذه التقنية المسح الحدقي

( )risscanفهي عملية تبين فيها المميزات الخاصة بحدقة كل إنسان من أجل التعرف على
شخصيته ،وتبدأ الخطوات بتصوير العين بالفيديو ،ثم تحول ما يقرب من  011ميزة خاصة

بالحدقة من بقع وهاالت ،ودوائر ،وتجاويف وغيرها إلى شفرة رقمية بقوة 200بايت (باستخدام
علم اللوغاريتمات).

فالمسح الحدقي يتميز عن غيره من الوسائل بعدم وجود حدقتين متشابهتين من حدق البشر

حتى في التوائم المتماثلة ،بل إن الحدقة اليمنى ذاتها مختلفة عن اليسرى في الشخص الواحد،

باإلضافة إلى أن رسم الحدقة ثابت طول العمر ،حيث يتكون رسمه بعد  1شهور من الوالدة،
ويثبت بعد سنة من العمر ويستمر في ثباته حتى الوفاة.
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أما من ناحية التعرف على بصمة الحدقة لإلنسان فال يتعدى الثواني ،أما من حيث التسجيل،
فال يستغرق أكثر من ثالث دقائق.

وتجدر اإلشا رة إلى أن العدسات الالصقة والنظارات ال تؤثر على عمليه المسح؛ ألن العملية
ال تحتاج إلى االلتصاق مباشر بالكامي ار (.)1

 .0الوجه:

ويعتمد نظام تعرف الوجه على التعرف إلى هيكل الوجه ،فالمسافات بين العين واألنف

والفم فريدة في الشخص ،وفرض تكرارها من شخص آلخر نادرة جدا ،وتعريف الوجه عبارة

عن رسم خريطة لوجه الشخص ،وتذكر البيانات األساسية عن محيط الوجه ،والمسافات بين

مكوناته ،وعند المسح يتم محاوله البحث عن أقرب مضاهاة.

ويوجد أكثر من  01نقطة في بنية الوجه يمكن استخدامها في تحديد الوجه بشكل ال لبس

فيه ،وال تستخدم النظم المختلفة عادة هذه النقاط جميعها ،ولكنها تحلل عددا صغي ار منها خالل
تحليل المسافات بين النقط.

وتجدر اإلشارة إلى أن الوجه يتأثر بعملية التصوير بعدة عوامل مثل اإلضاءة وزاوية

التصوير ،والمسافة بين جهاز التصوير والشخص ،وجودة التصوير.
 .2بصمات األصابعFinger prints :

هي عبارة عن نتوءات بارزه في بشرة الجلد ،تجاورها منخفضات بحيث تجعل عمليه

اإلمساك باألشياء أكثر سهولة ،ولكل شخص شكل مميز لبصمة إصبعه ،وقد ثبت أنه ال
يمكن لبصمة أن تتطابق في شخصين في العالم حتى التوائم المتماثلة التي أصلها بويضة

واحدة ،وهذه الخطوات تترك أثرها على كل جسم تلمسه ،وعلى األسطح الملساء بشكل خاص.
وتعتبر تقنية بصمة اإلصبع األشهر واألكثر استخداما في أمن البيانات مقارنة بمسح

شبكية العين.

واستخدام نظام بصمة اإلصبع نظام بسيط؛ حيث يتم تسجيل البصمة ثم تصنيف نماذج

البصمات التي أخذت للشخص وفقا لليد التي تم أخذها منها واألصابع ،وبعد ذلك يتم استخدام
بطاقة بصمة اإلصبع ،لتحديد بعض النقاط الفريدة ،لتعرف كبصمة الشخص ،وتسمى هذه

النقاط بعالمات بصمات اإلصبع ويمكن استخدامها إذا تم استخدام نظام مضاهاة إلكتروني(.)2
( )1انظر موقع محمد لطفي على .www.dr-mohmed-lutty-com/vp/shwthread?p=11

لمزيد من التفاصيل انظر الموقع (2) www.agyptsonsons./com/misr show therad.p.h.p?=7311
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 .1هندسة اليد:

تأخذ تقنية هندسة اليد  21قياسا يشمل العرض ،والطول ،وطول األصابع والمسافات بين

ملتقى األصابع ،وعقلها ،وأشكال المفاصل.

وتستخدم نظم هندسة اليد كامي ار ضوئية ،وضوءا يطلق من صمام ثنائي وعاكسات لتسجيل

صوره متعامدة وثنائية القياسات المأخوذة لليد ،ومقارنتها ،ويتم ترقيم األبعاد لظهر اليد وجوانبها

بالبيانات المخزنة من قبل ،لصورة األيدي ،ورغم أن الشكل األساسي ليد اإلنسان يظل ثابتا

نسبيا خالل حياته ،فإن العوامل الطبيعية والبيئية يمكن أن تحدث اختالفات طبقية(.)1
 .2تحديد الهوية من خالل أنماط األوردة الدموية:

هناك إضافة حديثه نسبيا ألحقت بقائمه طرق القياسات الحيوية ،وهي تحليل أنماط األوعية
الدموية ،كوسيلة من وسائل تحديد الهوية ،وهي اآلن قيد االستعمال على نطاق واسع من

جانب البنوك اليابانية خالل العامين الماضيين حيث يقال إنه األسرع واألكفأ واألكثر أمانا.

وتلك الطريقة طورتها شركه هيتاشي ،وتعتمد تقنية هذه الطريقة في تحديدها لهوية الشخص
على شبكة دقيقه من األوعية الدموية موجودة تحت جلد إصبع الشخص.

ففي اليابان تعمل آالف آالت صرف النقود باستخدام نظام تكنولوجيا أوردة األصابع.
وطرحت شركة هيتاشي اليابانية عشرين ألف نظام توثيق من خالل أوردة األصابع في

المحالت التابعة للشركات اليابانية ،والتي سوف تستخدم لحماية خصوصية بيانات العميل،

حيث يطلب التحقيق من هوية من يقومون بتخزين البيانات قبل أن تسمح لهم بالدخول إلى
قاعدة بيانات العميل.

ويتم التعرف على نموذج شبكة األوعية الدموية في األصابع عن طريق تمرير األشعة

فوق الحمراء في اإلصبع من زوايا مختلفة والتي تستخدم عادة على اإلصبع األوسط ،ويمكن

إجراء ذلك باستخدام آلة بسيطة مثبتة على حائط كجزء من آلة التحقيق الشخصية ،حيث يقوم
الهيموجلوبين الموجود في األوردة بامتصاص األشعة ،وتقوم كامي ار بالتقاط صورة ثالثية األبعاد

ألوردة اإلصبع.

يتم تحويل تلك الصورة إلى كود رقمي يتم ربطه ببيانات مسجلة من قبل عن الشخص من

أجل التحقق من شخصيته مستقبال ،ويقال إنه حتى التوائم يكون لديها أنماط مختلفة في شبكة
أوردة األصابع.

لمزيد من المعلومات انظر الموقع (1) Www lahaon line.com/indix2.php?option.id
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وتذكر الشركة التي طورت هذا النظام أنه من الصعب سرقتها ،أو تزييفها ،أو تقليدها؛ ألنها

غير مرئية للعين ،في حين أن صورة بصمات األصابع من الممكن سرقتها ،كما يمكن تصوير

شبكية العين دون أن يدرك الشخص ذلك ،ولكن صورة شبكية األوردة في إصبع الشخص

يصعب الحصول عليها دون علم الشخص .حتى لو تم بتر إصبعه ومحاولة تزييف أوردة

اإلصبع ،على اعتبار أن اإلصبع المقطوع لن يكون به دم يتدفق ،وبالتالي سوف يصعب
استخدامه للتحقق من الشخصية.

وهناك نظام بديل طورته شركة فوجستو يعتمد على إجراء مسح تصويري لكفي اليدين من

أجل تحديد لنموذج أوردة مميزة لدى الشخص ،وقد حقق هذا النظام شهره عالمية حيث تم

مؤخر في هيئة الرعاية الصحية في والية كارولينا األمريكية ،والتي تعد أول هيئة صحية
ا
تركيبه
تستخدم هذه التقنية األمنية واآلمنة ،وتتوصل آالت تصوير راحتي اليدين بقاعدة بيانات تسجيل

مرضى المستشفى ،كما تقوم الهيئة الصحية حاليا بعمل مسح أيدي األطباء وبهذا النظام يتم
تحديد هوية الشخص(ّ.)1

ثانياّ:التوقيعّبواسطةّالخصائصّالسلوكيةّ :
ّ ًّ

ويندرج تحت هذا النوع الصوت ،إيقاع حركة اليد بالضرب على لوحة المفاتيح ،وتقنية

التوقيع بخط اليدّ .

 .0الصوت :)voix( voice

تعتمد هذه التقنية على الحبال الصوتية ،وتجويف األنف والفم ،حيث يتحكم فيها نبرات

وطبقات الصوت التي ال يمكن تقليدها ،ويحدث الصوت في اإلنسان نتيجة اهت اززات األوتار
الصوتية في الحنجرة بفعل هواء الزفير بمساعدة العضالت المجاورة التي تحيط بها "تسعة"

غضاريف صغيرة تشترك جميعا مع الشفاه واللسان والحنجرة لتخرج نبرة صوتية تميز اإلنسان
عن غيره حتى ولو نطق بكلمة واحدة ،ويتم ذلك بتحويل رنين صوته إلى ذبذبات مرئية بواسطة

جهاز تحليل الصوت "اإلسكتروجراف".

وهذه التقنية تعمل على حماية صاحب البصمة عند التسوق بواسطة الهاتف ،فإن العامل

أو جهاز التسجيل يتلقى رقم البطاقة االئتمانية والمعلومات حول التحقيق من الشخصية ،وهذه
المعلومات يمكن استغاللها في السطو على حساب الشخص في البنك وسحب أموال على

انظر في ذلك الموقع (1) www.al.eman.com/recommedation/view.htm=467
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بطاقته دون علمه؛ لذلك أضيفت بصمة الصوت عن طريق جهاز خاص ،فال يمكن ألي
شخص لديه هذه المعلومات سحب أموال وتستخدم هذه التقنية اآلن لدى العديد من البنوك في

أوروبا؛ حيث يخصص لبعض العمالء خزائن ال تفتح إال ببصمة الصوت.

أما عن مدى قانونية نسبة الصوت المسجل إلى مصدره فتعتمد على عنصرين :األول إجرائي:
يتمثل في صحة إجراءات تسجيل الصوت واألحاديث الخاصة وذلك بالحصول على إذن

قضائي بالتسجيل .والثاني فني :ويكون عن طريق سماع الصوت من قبل خبير نطق؛ حيث

دور حاسما في تقرير مدى ارتباط الصوت بصاحبه جنبا إلى
يلعب هذا النوع من الفحص ا
جنب مع الفحص الفيزيائي كوحدة متكاملة(.)1

 .0إيقاع حركه اليد في الضرب على لوحة المفاتيح:
تعتمد فكرة هذه التقنية على تسجيل بعض سمات استخدام الشخص للوحة المفاتيح ،ثم

محاولة التعرف على شخص ما إذا كان يتبع هذه السمات ويقيس استخدام لوحة المفاتيح
متغيرين ،هي الطريقة التي يكتب بها المستخدم كلمة السر على لوحة المفاتيح ،والثاني عدد

المرات التي تم بها الضرب على لوحة المفاتيح ،على اعتبار أن الضرب على لوحة من قبل

المستخدم تتأثر بعدة عوامل مثل طول اإلصبع ،ومكان وضع اليد (.)2
 .2تقنية التوقيع بخط اليد:

وتتم هذه الطريقة في التقاط قياسات حيوية لبيانات توقيع الشخص المعنى عن طريق

لوحة التوقيع ،وهي تتكون من سطح منبسط يشتمل على مجس يوجد في المكان الذي يكتب
فيه الموقعين توقيعاتهم باستخدام جهاز عبارة عن قلم إدخال على غرار القلم الضوئي.

وفي هذه الطريقة يتم تسجيل شكل التوقيع ،ويلتقط الجهاز المخصص للفحص سرعة

كتابة يد الموقع والنقاط التي يرفع فيها القلم عن سطح الورقة ،والضغط الذي يستخدمه الموقع،

وغير ذلك من األساليب الحركية ،وبتطبيق ذلك فإن تلك األجهزة تجعل التوقيع باستخدام

القياسات الحيوية أكثر صعوبة في التزوير ،فال يتعين على المزور أن يقلد التوقيع ،بل يجب

أن يقلد أيضا نفس أسلوب حركة يده في التوقيع ،وال يكون ذلك ممكنا في أحوال كثيرة (.)3

انظر موقع فايزة الدسوقي أحمد (1) Internet technology- www.scribd-com.research.
انظر موقع (2) Www lahan lin.com/indix2.php?option…id

( )3محمد أحمد جستينية ،المرجع السابق ص.017
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وهناك حاالت أخرى تستخدم في القياسات الحيوية تستخدم على نطاق واسع في الحاالت

القضائية؛ حيث يتم استخالص الحمض النووي من أي مصدر جسدي ،مثل الرائحة ،والشعر،
والدم وأي إف ارزات أخرى نذكر منها على سبيل المثال بصمة الرائحة ،بصمة الشعر ،واألذن.

أ .بصمة الرائحة:

لكل إنسان بصمه لرائحته المميزة ينفرد بها وحده دون سائر البشر أجمعين ،أما عن

األساس العلمي لهذه البصمة فيمكن رده إلى أن اإلحساس بالروائح يكون عن طريق حاسة
الشم؛ ألنها تنتقل في صورة أبخرة ،ومن الحقائق الثابتة أن األبخرة التي تنبعث من شيء ما

تتألف من جملة مكونات مختلفة تتنوع باختالف مصادرها.

وتعد الروائح المنبعثة من الناس والعرق من أوضح األمثلة على ذلك ،وقد طورت شركة

 masttf Electronic system L.T.Dبرنامجا يطلق عليه  scentinelوهذا الجهاز يقوم
بشم رائحة يد المستخدم ويحولها إلى بيانات رقمية لكي يتحقق من شخصيته(.)1

ب .بصمة األذن والشعر:

يولد اإلنسان وينمو وكل ما فيه يتغير إال بصمة أذنه ،فهي البصمة الوحيدة التي ال تتغير

منذ والدته ،وحتى مماته؛ ولذلك كان لبصمة األذن أهمية كبيرة ،حتى إن العلماء البريطانيين
طوروا نظام كمبيوتر يسمح بالتعرف على بصمة األذن بسهولة.

أما عن بصمة الشعر فهي من العناصر الفعالة في عمل البصمة الوراثية ،كما أنها تميز

اإلنسان بدون عمل البصمة الوراثية حيث يعتبر الشعر من األدلة القوية وال سيما أنه ال
يتعرض للتلف مع الوقت ،حيث يتم من خالله التعرف على صاحبه وتقنية بصمة الشعر تتم

عن طريق وضعها في قلب مفاعل نووي ليطلق النيترونات عليها ،فتتحول كل العناصر النادرة

بالشعر إلى مواد مشعه حتى ولو كانت نسبة المادة جزءا من بليون جزء من الجرام وفي كل

شعرة يوجد01عنص ار ناد ار ،وواحد من بليون شخص يتقاسم تسعة عناصر من هذه العناصر،
ومازالت البحوث متصلة من قبل علماء تحقيق الشخصية لبحث مدى إمكانية االستفادة من

هذه البصمات في المجاالت المختلفة(.)2

( )1محمد لطفي مقال منشور على الموقع

www.dr mohmed lutfy.com/vb/showthead?p=11

( )2محمد لطفي :الموقع نفسه.
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ثالًّثاّ:المفهومّالقانونيّللتوقيعّالبيومتريّ(الخواصّالذاتية)ّ .

لم يتعرض مشروع قانون المبادالت والتجارة اإللكترونية ومسودة مشروع قانون المعامالت

االلكترونية الخاص بالتوقيع اإللكتروني الفلسطيني لتعريف التوقيع البيومتري ،شأنها في ذلك

شأن قانون التوقيع اإللكتروني المصري رقم ( )02لسنة 0111م ومعظم التشريعات التي
نظمت التوقيع اإللكتروني ،ولكنه أشار في تعريفه للتوقيع اإللكتروني إلى كل إشارات أو بيانات

تدل على شخصية صاحبها ،وحسنا فعل؛ ألن المشرع في ذلك قد ترك للفقه والقضاء تحديد

المفهوم القانوني للتوقيع البيومتري وغيره من التوقيعات التي تظهر مستقبال وتؤدى الشروط

المطلوبة للتوقيع.

ولم يكن الفقه بعيدا في هذا الشأن فقد عرف بعض الفقهاء المصريين التوقيع البيومتري

بأنه "عبارة عن "استخدام الصفات الجسدية والسلوكية لإلنسان لتميزه وتحدد هويته"(.)1

وعلى ذلك يمكن القول –نظريا :-إن معظم الصور للقياسات الحيوية التي سبق الحديث عنها،
تستطيع أن تنتج توقيعا ،يمكن من خالله تحديد هوية صاحبها ،وأن إنشاءها يتم باستخدام
وسائل يمكن للموقع أن يحتفظ بها تحت سيطرته ،وذلك وفق ما تتطلبه القوانين المنظمة

للتوقيع.

وبالتالي فإن تلك القياسات قادرة على تحديد هوية الشخص ،مما يسمح استخدامه في

كثير من الصفات
التوقيع على التصرفات القانونية المبرمة عبر اإلنترنت ،على اعتبار أن هناك ا

الجسدية قد أثبت العلم منذ فتره وجيزة استحالة تماثلها بين شخصين حتى ولو كانا توأمين ،

وقد سبق قرآننا الكريم منذ زمن بعيد إلى تأكيد ما وصل إليه العلم بخصوص تحديد رائحة
اإلنسان في قوله تعالى على لسان سيدنا يعقوب -عليه السالم" :-ولماّفصل ِتّالّ ِعيرّقالّأبوهمّ

ِإِنيّألّ ِجد ِ
ن" ،وفي موضع آخر في عدم تماثل بصمات األصابع
ّريحّيوسفّّۖلوالّّأنّتفِندو ِّ
ّاإل نسانّألنّنجمع ِ
لألشخاص في قوله تعالى "أيحسب ِ
ّعظامهّّ*ّبل ٰىّق ِاد ِّرينّعل ٰىّأنّنسوِيّ
بنانهّ" .إال أن المشكلة تكمن في استخدام بيانات القياسات الحيوية كتوقيع إلكتروني يحدد ذاتها
بل بكيفية تخزين توقيع الشخص بشكل آمن ليتسنى التثبت من شخصيته .ومن ناحية أخرى

قد يكون بعض منها سهل التزوير.

( )1عبد الفتاح بيومي حجازي ،الت وقيع اإللكتروني ،النظم القانونية المقارنة ،دار الفكر الجامعي اإلسكندرية طبعة
0112م .ص ،220محمد أمين الرومي ،المرجع السابق ،ص.27
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إال أننا ال نرى في ذلك مدعاة للقلق أو لتقليل الثقة الواجب منحها لهذا النوع من التوقيع؛ ألن

التزوير يقع على التوقيع اإللكتروني كما يقع على التوقيع التقليدي.

الخاتمةّ :

عالجت هذه الدراسة موضوعا حديثا فرضه علينا الوجود الواقعي لتنظيم تكنولوجيا

المعلومات التي من خاللها يتم اج ارء المعامالت باستخدام البدائل اإللكترونية التي حلت محل
األساليب التقليدية ،لذا جاءت هذه الدراسة لمحاولة بيان ماهية التوقيع اإللكتروني من خالل

إيراد التعريفات التي أوردتها التشريعات الدولية والتشريعات النموذجية والتعريفات التي أوردها

قانون المعامالت اإللكترونية رقم  1لسنة 0102النافذ بقطاع غزة ،وقانون المعامالت
االلكترونية رقم  02لسنة  0107النافذ في الضفة الغربية ،وكذلك بعض التعريفات الفقهية ثم
تناولنا صور وأشكال التوقيع اإللكتروني.

وترتيبا على ما سبق فقد خلصنا الى النتائج والتوصيات اآلتية:

أوالًّ:النتائج:

 .0إ ن التوقيع اإللكتروني ما هو إال نوع جديد من أنواع التوقيعات الت ظهرت مع ظهور

عصر المعلومات ،إال أنه ال يختلف من حيث الوظائف التي يؤديها التوقيع التقليدي ،وأن
ما يميزه عن التوقيع التقليدي أنه يتم بوسائل الكترونية تأخذ أشكاال وصوار مختلفة تتفاوت

فيما بينها من حيث جدارة الطريقة المستخدمة في إج ارئه ،فإذا ما توافرت لهذه االشكال
الضوابط الفنية والتقنية التي تكفل لها األمان والثقة في قدرتها في تحديد هوية من تنسب

إليه وتكون معبرة عن ارادته فإنها تتساوى في حجيتها مع التوقع التقليدي.

 .0نتيجة األخذ بالتوقيع اإللكتروني ومنحه الحجية القانونية ال بد من إعادة لنظر في القواعد

التقليدية في االثبات في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية من خالل االستفادة من
تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال كقانون األونسترال بشأن التوقيع اإللكتروني والتوجيه

األوروبي.

 .2على الرغم من صدور قانون المعامالت اإللكترونية النافذ في قطاع غزة وقانون المعامالت
اإللكترونية النافذ في الضفة الغربية ،فإنه يستقل في نصوصه عن قانون البينات في المواد
المدنية والتجارية ،وان كان يمكن أن يغير النصوص المتعلقة بحجية التوقيع اإللكتروني
تعديال لقانون البينات.

ثانياّ:التوصياتّ :
ً
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 .0توحيد قانون المعامالت االلكترونية النافذ في قطاع غزة وقانون المعامالت اإللكترونية

النافذ في الضفة الغربية واق ارراها بعد اجراء التعديالت المطلوبة مراعيا ان يكون تنظيما

تشريعيا متكامال آخذا بعين االعتبار القواعد المناسبة للمعامالت التي تم عبر الوسائل

االلكترونية ،وخاصة التوقيع اإللكتروني وفق معايير دولية بصورة صحيحة ومناسبة جديرة
بالتعامل اإللكتروني مع دول العالم اساسها الثقة.

 .0إنشاء هيئة متخصصة تتولى توثيق المعامالت اإللكترونية وهو األمر الذي من شأنه أن
يوفي لألفراد والمتعاملين بالوسائل اإللكترونية الثقة واألمان.

 .2العمل على إصدار الئحة تنفيذية فيما يخص قانون المعامالت اإللكترونية.

 .1إنشاء دائرة قضائية يدخل في اختصاصاها النظر في المنازعات ذات الطابع اإللكتروني
خبير متخصصا في مجال تقنيات وسائل االتصال الحديثة
ا
بحيث تشمل في تشكيلها
يستعان به في المسائل ذات الطابع الفني التي قد تغيب عن رجال القضاء.

 .2عقد دورات تدريبية للقضاة في الداخل والخارج تهدف الى إعداد كادر قضائي يتمتع بوعي
معلوماتي لمسايرة المستجدات التي طرأت على المعامالت اإللكترونية.

المراجع:

أوًّالّ:المراجعّالعربية:

 .0أحمد بهجت عبد التواب ،إبرام العقد اإللكتروني ،دراسة مقارنة بين القانون المصري
والفرنسي ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،سنة 0112م.

 .0أحمد شرف الدين ،عقود التجارة اإللكترونية ،تكوين العقد ،إثباته ،دروس الدكتوراه لدبلومي،
القانون الخاص وقانون التجارة الدولية ،مطبوعات جامعة عين شمس.

 .2أمير فرج يوسف ،التوقيع االلكتروني ،دار المطبوعات الجامعية س0110م.

 .1إيمان مأمون أحمد سليمان ،ابرام العقد االلكتروني واثباته ،دار الجامعة الجديدة سنة
.0110

 .2أيمن سعد سليم ،التوقيع اإللكتروني ،دار النهضة العربية القاهرة ،طبعة 0111م.

 .1تامر محمد سليمان الدمياطي ،اثبات التعاقد االلكتروني عبر االنترنت ،دراسة مقارنة،
الطبعة االولى سنة 0112م.

 .7ثروت عبد الحميد ،التوقيع اإللكتروني ،ماهيته ،مخاطره وكيفية مواجهتها ،مدى حجيته
في اإلثبات الطبعة الثانية 0110م0112 ،م ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة.
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 .0ثروت عبد الحميد ،التوقيع االلكتروني ،ماهيته ،مخاطره ،وكيفية مواجهتها ،مدى حجيته
في االثبات ،الطبعة الثانية ،مكتبة الجالء الجديدة ،المنصورة سنة .0110

 .2نجوى أبو هيبة ،التوقيع االلكتروني ،تعريفه ،مدى حجيته في االثبات ،دار النهضة.

 .01سحر البكباشي ،التوقيع االلكتروني في القانون المقارن ،الطبعة األولى ،منشورات منشأة
المعارف ،االسكندرية سنة 0112م.

 .00سحر البكباشي ،التوقيع اإللكتروني في القانون المقارن ،الطبعة الثانية ،منشأة المعارف
اإلسكندرية ،سنة 0112م.

 .00سعيد السيد قنديل ،التوقيع اإللكتروني ،دار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية ،سنة
0111م.

 .02سلطان عبد الله محمود الجواري ،عقود التجارة اإللكترونية والقانون الواجب التطبيق،
دراسة قانونية مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة األولى ،س 0101م.

 .01ضياء أمين مشيمش ،التوقيع اإللكتروني ،دراسة مقارنة ،المنشورات الحقوقية ،بيروت،
طبعة 0112م.

 .02عبد العزيز الجمال ،التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة الطبعة الثانية دار النهضة
العربية سنة 0117م.

 .01عبد العزيز المرسى حمود ،مدى حجية المحرر االلكتروني في االثبات في المسائل المدنية
والتجارية طبعة سنة .0112

 .07عبد الفتاح بيومي حجازي ،التوقيع اإللكتروني في األنظمة القانونية المقارنة ،دار الفكر
الجامعي ،االسكندرية سنة0112م.

 .00عبد الفتاح بيومي حجازي ،التوقيع اإللكتروني ،النظم القانونية المقارنة ،دار الفكر
الجامعي اإلسكندرية طبعة 0112م.

 .02عبد الله أحمد عبد الله غرابية ،حجية التوقيع اإللكتروني في اإلثبات في التشريع
المعاصر ،دار الراية للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،سنة .0110

 .01عالء حسين مطلق التميمي ،الدليل اإللكتروني في اإلثبات المدني ،دراسة مقارنة ،دار
النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،س 0101م.

 .00على سيد قاسم ،بعض الجوانب القانونية للتوقيع اإللكتروني ،مجلس الشعب -األمانة
العامة -مركز البحوث البرلمانية رقم  ،21فبراير سنة 0111م
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 .00محمد الشهاوى ،شرح قانون التوقيع اإللكتروني رقم ( )02لسنة 0111م ،دار النهضة
العربية الطبعة األولى سنة 0101م.

 .02محمد أمين الرومي ،التعاقد اإللكتروني عبر اإلنترنت ،دار المطبوعات الجامعية ،الطبعة
األولى سنة 0111م.

 .01محمد فواز مطالقة ،الوجيز في عقود التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر ،الطبعة
األولى0110،م.

 .02محمد أبو زيد ،تحديث قانون اإلثبات ،مكانة المحررات اإللكترونية بين األدلة الكتابية،
بدون دار نشر .سنة 0110م.

 .01مدحت محمد محمود عبد العال ،المسؤولية المدنية الناشئة عن تقديم خدمة التوقيع

اإللكتروني وفقا لقانون ( )02لسنة 0111م الطبعة األولى ،المركز القومي لإلصدا ارت
القانونية ،سنة 0101م.

 .07ممدوح محمد خيري هاشم المسلمى ،مشكالت البيع اإللكتروني عن طريق اإلنترنت في
القانون المدني دراسة مقارنه ،دار النهضة العربية ،القاهرة سنة 0111م.

 .00ممدوح محمد على مبروك ،مدى حجية التوقيع اإللكتروني في االثبات دار النهضة العربية
سنة 0112م.

 .02وجدي شفيق فرج ،المسئولية المدنية والجنائية في التوقيع اإللكتروني ،يونايتد لإلصدارات
القانونية ،طبعة 0101م.

 .21وسيم شفيق الحجار اإلثبات اإللكتروني ،المنشورات الحقوقية ،صادر بيروت،
طبعة0110م.

ثانياّ:المراجعّاألجنبية:
ًّ

المراجع باللغة اإلنجليزية:
1. Graziano (Sue Ganske) and Baharoglu (Selma Fatma) Automated
teller machines: Boon or Bane? Commercial Law Journal. Vol. 91،
No. 1969.
2. Biham (E) And Shamir (A) Differential cryptanalyses of the Data
Encrqtion standard New York. 1993.
المراجع باللغة الفرنسية:
1- Alain Bensoussan، Charles c'open et marion Depadt "groupe
de،travail du CS.A" le livre Blanc de la signature électronique،

129

Editeur Analyses، et synthèses Novembre 1999، et s disponible sur
site : Http://www.alaindensoussan.com / documents/ ETUDe2. PDF
2- BITAN (H) La signature électronique : comment La technique
répond- elle aux exigences de la loi Gaz du pal. Recueil Juillet –
.2000
3- Boptiste (m).Gréer et. Exploiter un commerce Electroniqe.
Lites،1998.
4- C.R.I.D.Bruxelles12 éd story – scientica.1997.
5- DAVIO (E) :Certification،signature et cryptographie internt face au
droit cohiers Boptiste (m).Gréer et Exploiter un commerce
Electroniqe. Lites،1998.
6- Le clech ln Informatique De Matière De cartes Bonaire،Bancquer
Domicile et télématique public In Informatique er Gr out Gé La
prevue, Travaux De I A.F.D.I ،Ed Des parquets.1987.
7- Le D'ecaret no 2001- 272 du 30 mars 2001، مj.o.31mars 2001،
j.c.p.éd.G.2001م. 111،20468.
8- Marilyn Greenstein Miklos vasarhely Electro ic commerce security،
Management and control M، Grow Hill companies، New York. 2002
9- Rodolfo viera santa cruz électronique- le droit de la prevue
juridiquenet،paris،15fevrier2003.
2،sur
le
sit:
H://www.juridique.net2/20030215.htm.
10- Rojinsky (E) signature électronique : Le D'ecret et. Le devront
être compléfes.2.
:ّالتشريعات:ثالًّثا

 قانون األونسترال النموذجي بشأن التوقيعات اإللكترونية باإلضافة إلى دليل االشتراع.1

 متاح على موقع لجنة األمم المتحدة للقانون.م الذي تم اعتماده0110 الخاص به لسنة

.التجاري الدولي

.فلسطين- النافذ بقطاع غزة0102 ) لسنة1(  قانون المعامالت اإللكترونية رقم.2

 قرار بقانون صادر من رئيس السلطة الفلسطينية النافذ في الضفة الغربية فلسطين وأطلق.3
.0107 ) لسنة02( رقم، قانون المعامالت اإللكترونية:عليه تسمية

. مدى حجية الوسائل اإللكترونية الحديثة في اثبات العقود التجارية، عايض راشد المري.4
.م0220  جامعة القاهرة سنة،رسالة دكتوراه
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ابعاّ:األبحاثّالعلميةّ :
ر ًّ

 .0إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،التوقيع اإللكتروني ومدى حجيته في اإلثبات ،مؤتمر الحاسوب

الذي نظمته كلية الحقوق ،جامعة اليرموك ،االردن ما بين 01- 00تموز سنة ،0111

الكويت.

 .0إبراهيم الدسوقي أبو الليل ،توثيق المعامالت اإللكترونية ،ومسئولية جهة التوثيق تجاه الغير
(المتضرر ،بحيث مقدم بمؤتمر األعمال المصرفية اإللكترونية بين الشريعة والقانون،
المنعقد بدوله اإلمارات العربية المتحدة ،غرفة تجارة وصناعه دبي في الفترة  00-01مايو

سنة 0112م.

 .2أحمد شرف الدين ،حجية الرسالة اإللكترونية في اإلثبات :بحث تحكيم ،تاريخ اإلرسال
0117/2/07م ،منشور على شبكة المعلومات العربية القانونية.

 .1بشار طالل المومني ،مشكالت التعاقد عبر االنترنت ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية
الحقوق جامعة المنصورة سنة 0112م.

 .2عيسى غسان عبد الله الربضي ،القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني ،رسالة دكتوراه،
جامعة القاهرة ،سنة 0111م.

 .1محمد أحمد نور جستينية ،مدى حجية التوقيع االلكتروني في عقد التجارة االلكترونية،
رسالة دكتوراه جامعة القاهرة ،سنة 0112م.

خامساّ:المواقعّااللكترونيةّ :
ًّ

http//www.unictral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecig-a.pdf .0
www.dr mohmed lutfy.com/vb/showthead?p=11 .0
www lahan lin.com/indix2.php?option…id .2

 .1موقع فايزة الدسوقي أحمدInter net technology- www.scribd- :
com.research

www.al.eman.com/recommedation/view.htm=467 .2
Http://www.juriscom.net/pro/2/ce2001 .1م 41q.htm.
www lahaon line.com/indix2.php?option.. .7

www.agyptsonsons./com/misr show therad.p.h.p?=7311 .0
 .2موقع محمد لطفي علي:
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www.dr-mohmed-lutty-com/vp/shwthread?p=11

Research.،Internet technologe.wwwscribd-com

.01

http://www.e-signatur-gov-eElectronicsignature.mechanizm-

.00

Arabic-dos

Jaccard (m) problemes juridiques lies a la transactions sur Le

.00

réseau:p.2.

http://www.signelec.com/content/se/articl-michel.jaccard.html.
Trudel

(p)

La

signature

Electtonque.p.1.

.02

http://www.agrora.qc.ca/texts/teudel.
http://wwwprin4arab.net/from "

 الموسوعة الحرة "تحت عنوان توقيع رقمي" على الموقع،موسوعة ويكيبيديا

.01
.02

http//fr.wikipedia.org/wiki/signature-num%c3%Agrique

( الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي علىISO/7498-2) المعيار رقم

.01

Http://www.//ourworld..compuserve.com/homepages/ckuher/di

.07

.'http://www.laburet.net/crypto/iso7498-2" م0202 الموقع عام
gsig.4.htm...
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تستمد منازعات ضريبة الجمارك والمكوس أهميته من خالل ما تتمتع به اإلدارة الجمركية
من سلطات واسعة في مواجهة المكلف.

ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على تحديد القضاء المختص بالنظر في منازعات ضريبة

الجمارك والمكوس واإلجراءات المتبعة وكيفية إنهاء المنازعة أمام القضاء ،من خالل دراسة

والية القضاء المختص بنظر هذه المنازعات في دولة فلسطين.

وقد انتهى البحث إلى أنه ال يوجد في المحافظات الجنوبية قضاء ضريبي متخصص

بالنظر في منازعات ضريبة الجمارك والمكوس ،كما هو الحال في المحافظات الشمالية ،حيث

يوجد قضاء مختص متمثل بالمحاكم الضريبية ،وذلك بسبب اختالف القوانين الجمركية المطبقة

في األراضي الفلسطينية ،فنجد أن قانون الجمارك لسنة  0202وتعديالته هو المطبق
بالمحافظات الجنوبية ،أما قانون الجمارك رقم  0لسنة  0210وتعديالته هو المطبق

بالمحافظات الشمالية ،كما أننا نجد استمرار العمل باألوامر العسكرية اإلسرائيلية والتي صدرت
إبان االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام .0217

لذا يوصى الباحث إلى ضرورة توحيد التشريعات الضريبية المطبقة في الضفة الغربية

وقطاع غزة ،وضرورة إلغاء جميع األوامر العسكرية اإلسرائيلية واستبدالها بتشريعات فلسطينية
تتناسب مع الكيان الفلسطيني وتحقق طموحات وأهداف هذا الشعب ،وكذلك إعادة النظر
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 بما ال يرهق المكلف نفسيا وال جسديا ويضمن،باإلجراءات الخاصة بالمنازعات الجمركية

. وبما ال يعرضه ألي ابتزاز، واإلنتاجية،التزامه بقواعد الضريبة الجمركية وخاصة العدالة

 محكمة، محكمة الجمارك االبتدائية، اإلدارة الجمركية، التشريع الجمركي:الكلماتّالمفتاحية
.الجمارك االستئنافية
Abstract:
Customs and excise tax disputes derive their importance through the
wide powers enjoyed by the customs administration vis-à-vis the
taxpayer.
The aim of the research is to determine the jurisdiction for examining
customs tax disputes and excises and the procedures followed and how
to end the dispute before the judiciary، through studying the jurisdiction
of the judiciary competent to consider these disputes in the State of
Palestine.
The research concluded that there are no tax jurisdictions in the
southern governorates specialized in the consideration of customs tax
disputes and excises, as is the case in the northern governorates where
there is a competent judiciary represented by tax courts، due to the
difference in customs laws applied in the Palestinian territories, so we
find that the Customs Law of 1929 and its amendments It is applied in
the southern governorates, while the Customs Law No. 1 of 1962 and
its amendments are applied in the northern governorates, and we also
find the continuation of the Israeli military orders issued during the
Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip in 1967.
Therefore, the researcher recommended the necessity of unifying the
tax legislation applied in the West Bank and Gaza Strip, and the need
to cancel all Israeli military orders and replace them with Palestinian
legislation commensurate with the Palestinian entity and achieve the
aspirations and goals of this people as well as review the procedures for
customs disputes in a way that does not overburden the person
psychologically or physically and guarantees his/her commitment to the
customs tax rules especially justice and productivity and to what does
not expose him to extortion
Key words: customs legislation, customs administration, first instance
customs court, appellate customs court.
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مقدمةّ :
مصدر ماليا مهما ألية دولة ،إذ تساهم في ميزانية الدولة بموارد
ا
تعتبر الضريبة الجمركية

مالية جدا هامة ،الشيء الذي يؤكد أهمية الرقابة الجمركية باعتبار أن أي تهرب من تسديد

الحقوق والرسوم الجمركية مهما اختلفت صورها يشكل نزيفا لموارد الدولة ،ويحتم التصدي له
ومحاربته بالطرق القانونية المتاحة.

وهذه الرقابة الجمركية ال تفرضها االعتبارات المالية فقط ،وانما هناك اعتبارات أخرى ذات

طابع اقتصادي منها على الخصوص حماية المنتجات الوطنية وجلب رؤوس األموال األجنبية،

وتشجيع االستثمارات وغيرها من األمور ،وكذلك اعتبارات سياسية في ظل الوضع السياسي
الذي تعيشه األراضي الفلسطينية من وجود االحتالل اإلسرائيلي ،ومحاولة االحتالل ضرب

السوق الفلسطيني من خالل عمليات إدخال البضائع اإلسرائيلية لألسواق الفلسطينية.

ومنذ بداية عام  1929تاريخ صدور قانون الجمارك رقم  42لسنة  1929وتعديالته ،الساري

في المحافظات الجنوبية ،فقد أسندت الوالية بالفصل في منازعات ضريبة الجمارك إلى القضاء
العادي (محاكمة القضايا الجمركية) ،تطلق على محاكمة الجرائم الواقعة خالفا لهذا القانون
واإلجراءات المتخذة لجباية الرسوم الجمركية أو الغرامات أو الحكم على السفن أو القوارب أو

غيرها من وسائط النقل أو البضائع أو مصادرتها( ،)1ويتم إقامة القضايا الجمركية في المحكمة

ذات االختصاص إما باسم النائب العام أو المدير وذلك برفع دعوى أو باتهام أو بأية إجراءات

قانونية أخرى(.)2

أما قانون الجمارك والمكوس قانون رقم  1لسنة  1962وتعديالته ،الساري في المحافظات

الشمالية ،فقد أسند الوالية بالفصل في المنازعات الجمركية إلى محكمة خاصة تسمى (محكمة

()1

المادة  222من قانون الجمارك 15( ،آذار لسنة  ،)1929الساري في قطاع غزة ،والتي نصت على "تطلق عبارة

"محاكمة القضايا الجمركية" الواردة في هذا القانون على محاكمة الجرائم الواقعة خالفا لهذا القانون واالجراءات

المتخذة لجباية الرسوم الجمركية أو الغرامات أو الحكم على السفن أو القوارب أو غيرها من وسائط النقل أو البضائع

أو مصادرتها".
()2

الفقرة ( )1 ،2 ،0 ،0من المادة  223من قانون الجمارك لسنة  1929الساري في قطاع غزة ،والتي نصت على

"يجوز اقامة القضايا الجمركية في المحكمة ذات االختصاص اما باسم النائب العام أو المدير وذلك برفع دعوى أو

باتهام أو بأية اجراءات قانونية اخرى ،واذا كان مبلغ الغرامة والعقوبة الجائز الحكم به ال يتجاوز مائة جنيه فتقام

الدعوى امام محكمة صلح ،واذا تجاوز المبلغ مائة جنيه تقام الدعوى امام محكمة مركزية ،وتستأنف ق اررات المحاكم
وفقا ألصول االستئناف في الدعاوي الجزائية".
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الجمارك البدائية) ،وتتألف من (قاض بداية مختص ينتدب من مجلس القضاء األعلى) ،وبذلك
يكون المشرع قد اتجه نحو المحاكم الضريبية المتخصصة للفصل في المنازعات الجمركية.

وحرص المشرع الفلسطيني على تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع

الضريبي الخاصة بضريبة الجمارك والمكوس إلى القضاء المتخصص ،حيث أورد في نص
المادة  1من القرار رقم  215لسنة  ،2010على إنشاء محكمة خاصة تسمى محكمة الجمارك
االستئنافية وفقا ألحكام قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة  1962وتعديالته.

أوًالّ:مشكلةّالبحث:

في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل اإلجابة على التساؤل التالي:

منّالجهةّالقضائيةّالتيّأناطّبهاّالمشرعّالفلسطينيّصالحيةّالنظرّفيّمنازعاتّضريبةّ

الجماركّوالمكوس؟ّويمكن تحديد وصياغة تساؤالت البحث من خالل ما يلي:
أ -ما مفهوم المنازعة الجمركية؟

ب -ما خصائص المنازعة الجمركية؟
ت -ما الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات ضريبة الجمارك والمكوس في
المحافظات الجنوبية؟

ث -ما الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات ضريبة الجمارك والمكوس في
المحافظات الشمالية؟

ثانياّ:أهميةّالبحثّ :
ً

تظهر أهمية هذا البحث بالنظر إلى ما تحتله المنازعة الضريبية الجمركية من أهمية وذلك

من ناحيتين :االولى حماية حقوق المكلف واضفاء المشروعية على مركزه القانوني إذا ما كان

هذا المركز في أي من عناصره مخالفا للقانون ،والثانية الرقابة على أعمال اإلدارة الضريبية،

لذلك تحتل دراسة المنازعة الضريبية مكانة خاصة.

ويحتل الطعن القضائي في المنازعات الضريبية الجمركية ،أهمية كبيرة خاصة لدى

نظر ألن فرض الضرائب وتحصيلها قد ارتبط باالحتالل الذي عانى منه
المكلف الفلسطيني ،ا

شعبنا فترة طويلة من الزمن ،واعتبر عدم االلتزام بالضرائب من قبل المكلف الفلسطيني تعبي ار
عن مناهضته لالحتالل اإلسرائيلي ،فهو مطلب وطني ووسيلة من وسائل العصيان المدني

الذي لجأ إليها شعبنا في مقاومته لالحتالل اإلسرائيلي.
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ونظر ألن وسائل إنهاء تلك المنازعات في التشريع الفلسطيني لم تأخذ حقها في الدراسة،
ا

والبحث سواء عند صياغة التشريعات التي تنظمها ،أو عند بروز المشاكل العملية التي ظهرت

عند تطبيق تلك التشريعات خصوصا التشريعات القديمة ،خاصة مع قيام المشرع الفلسطيني
بتعديل الكثير من التشريعات الضريبية أكثر من مرة وفي فترات زمنية متقاربة ،وعدم قيامه

بإصدار تشريعات ضريبية تعبر عن الهوية الفلسطينية.

ثال ًثاّ:أهدافّالبحثّ :

يهدف الباحث من هذه الدراسة تحقيق العديد من األهداف وهي:
 -0اإللمام باألحكام العامة لضريبة الجمارك والمكوس.

 -0اإللمام باألحكام الموضوعية واإلجرائية لمنازعات ضريبة الجمارك والمكوس.
 -2بيان الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات ضريبة الجمارك والمكوس.

 -1محاولة استجالء واقع التشريعات الضريبية الجمركية في فلسطين نصا وتطبيقا ،وصوال
إلى تحديد األوجه اإليجابية التي تضمنتها تلك التشريعات ،والجوانب السلبية التي
يمكن أن تكون قد شابتها ،وما يمكن أن يسفر عنه البحث في اقتراح الحلول
والمعالجات لبعض الجوانب التي لم يسبق تناولها بالبحث والدراسة.

 -2مساعدة الجهات المختصة بما فيها المشرع الفلسطيني للعمل الجاد على سن
التشريعات الالزمة لمعالجة مثل هذا الموضوع.

ابعاّ:حدودّالبحث:
رً

تتمثل الحدود المكانية لهذه الدراسة بتحليل نصوص التشريعات الضريبية الجمركية في

كال من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ،لما يتميز به األخير بمعالجته للمرحلة
القضائية في إنهاء النزاع الضريبي بشكل واف ،أما الحدود الموضوعية للدراسة فإنها تقتصر
نظر لما تمثله هذه الضريبة
على المنازعات الضريبية الجمركية في مرحلتها القضائية ،وذلك ا

من أهمية باعتباره تشكل أغلب إيرادات الدولة.

خامساّ:منهجّالبحث:
ً

في معالجة الباحث لموضوع هذه الدراسة ،سوف أقوم بإتباع المنهج التحليلي من أجل

تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالضريبة الجمركية والمنازعات المتعلقة بق اررات فرضها،
عالوة على اتباع المنهج التطبيقي لدراسة التطبيقات القضائية لدولة فلسطين بنظر المنازعات

الخاصة بالضريبة الجمركية.
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سادساّ:خطةّالبحثّ :
ً

حتى يتسنى اإللمام بالجوانب المختلفة لموضوع البحث ،فقد عمد الباحث إلى تقسيمه إلى

مبحثين:

المبحث األول :ماهية المنازعة الجمركية.

المبحث الثاني :المنازعة القضائية لضريبة الجمارك والمكوس

المبحثّاألولّ :

ماهيةّالمنازعاتّالجمركيةّ :

ارتبط ظهور المنازعات الجمركية بالقانون الجمركي ،ويعد قانون الجمارك رقم  1لسنة

 1962هو القانون الناظم في الضفة الغربية ،وقانون الجمارك رقم  42لسنة  1929هو الناظم
في محافظات قطاع غزة ،باإلضافة إلى بعض األوامر الجمركية سواء إبان اإلدارة المصرية

لقطاع غزة ،أو االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية( ،)1وبعد قيام السلطة الوطنية
الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو ،صدر مرسوم رئاسي بإلغاء العمل بكافة األوامر واألنظمة

العسكرية اإلسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية ،وبالتالي عودة العمل بقانون الجمارك رقم 1

لسنة .)2(1962

()1

انظر:

 أمر عسكري رقم  340بشأن تعديل قانون الجمارك رقم  1لسنة  ،1962الصادر بتاريخ  ،1970/3/22الملغىصراحة /الضفة الغربية ،الساري /غزة.

 أمر عسكري رقم  152بشأن تعيين شرطة الجمارك وصالحياتهم ،الصادر بتاريخ  ،1968/1/17الساري بقطاعغزة.

 أمر عسكري رقم  90بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس  -تعديل رقم  ،1الصادر بتاريخ  ،1967/8/7الساريبالضفة الغربية.

 أمر رقم  ،332صادر من الحاكم اإلداري المصري بقطاع غزة ،الصادر بتاريخ  ،1954/8/1الساري بقطاع غزة.()2

(القرار رقم )1لرئيس السلطة الفلسطينية (ياسر عرفات) سنة  ،1994والذي نص على أن" :يستمر العمل

بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ  1967/6/5في األ ارضي الفلسطينية
حتى يتم توحيدها .ويفيد هذا القرار بأنه" :في حال وجود تعارض بين األوامر العسكرية واألنظمة اإلسرائيلية

بعد عام  ،1967وما كان ساريا من قبل ،فحينئذ يسري ما كان ساريا قبل ."1967
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وتشمل المنازعة الجمركية كل منازعة تكون مصلحة الجمارك طرفا فيها ،ناشئة عن تطبيق

أو تفسير القانون الجمركي(.)1

والمنازعة الجمركية تنقسم إلى نوعين رئيسين ،منازعة إدارية ومنازعة جنائية ،وتتعلق المنازعة

اإلدارية بصفة أساسية -بتحصيل الضريبة الجمركية بعد ربطها-بينما تتعلق المنازعة الجزائية

بالمخالفات والجرائم الجمركية وبصفة خاصة جرائم التهرب الجمركي ،وتظهر أهمية التفرقة

بين هذين النوعين فيما يتعلق بالوالية القضائية (.)2

وبناء على ما سبق سنحاول في هذا المبحث اإلحاطة بمختلف جوانب المنازعة الجمركية

من خالل توضيح تعريف المنازعة الجمركية في مطلب أول ،وبيان خصائصها في مطلب

أخير توضيح أنواع المنازعة الجمركية ،ونتناول ذلك على النحو اآلتي:
ثان ،و ا

المطلبّاألولّ :

مفهومّالمنازعةّالجمركيةّ :

تتعلق المنازعة الجمركية بتطبيق أو تفسير قانون جمركي ،وأحد طرفي النزاع في المنازعة

الجمركية هي اإلدارة الجمركية.3

( )1محمد أحمد عبد الرؤوف ،المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط،1
 ،1998ص.26

()2
))3

محمد أحمد عبد الرؤوف ،المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن ،مرجع سابق ،ص.26

قد جاء في معجم المنجد في اللغة ،تعريف المنازعة لغة ،وأصلها نزع ،ونازع فهي منازعة بمعنى خاصم والمنازعة

خصومة  ،تنازع القوم :أي اختلفوا واختصموا( ،للمزيدّمنّالتفاصيلّراجعّ:المنجدّفيّاللغةّواإلعالمّ،طّّ،02دارّ

المشرقّّ،بيروتّ،0220ّ،ص ،)350ونجد الجمارك لغة :مفردها جمرك ،وهي الكمارك ومفردها كمرك :دائرة المكوس،

(كلمة فارسية)( ،للمزيدّمنّالتفاصيلّراجعّّ:المنجدّفيّاللغة ّواإلعالمّ،طّّ ،02بيروتّ ،دارّالمشرقّ،0220ّ،
(ّ،)535المنجدّفيّاللغةّواإلعالمّ،بيروتّ،دارّالمشرقّّ،0285ّ،ص ،)010والمكوس :أصلها مكس مكسا ،جبى

مال المكس ،والمكس في البيع انتقاص الثمن ،مكس الرجل :نقص في بيعه ونحوه ،وماكس مكاسا ومماكسه :استحط

الثمن واستنقصه إياه ،تماكس الرجالن في البيع تشاحا ،المكس جمعه مكوس ،والمكوس :دراهم كانت تؤخذ من بائعي
السلع في أسواق الجاهلية ،وهي ما يأخذه أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها أو عند إدخالها المدن .الماكس

والمكاس :من يأخذ المكس ويدعى أيضا صاحب المكس( ،للمزيدّمنّالتفاصيلّراجعّ:المنجدّفيّاللغةّواإلعالمّ،طّ

ّ ،02بيروتّ ،دار ّالمشرقّ ،0220ّ ،صّ ،535والمنجد ّفي ّاللغة ّواإلعالمّ ،بيروتّ ،دار ّالمشرقّّ،)0285ّ ،

ص.)000
()4
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بداية ،يمكن تعريف المنازعة الجمركية كل منازعة تكون اإلدارة الجمركية طرفا فيها ناشئة عن
تطبيق أو تفسير القانون الجمركي(.)1

ويرى بعض المتخصصين أن المنازعة الجمركية يجب أن تقتصر على تلك التي تنشأ

بين اإلدارة الجمركية وبين المقرر عن البضاعة فيما يتعلق بالضرائب الجمركية الواجب
()2

تحصيلها

ويرى بعضهم اآلخر إلى أن المنازعة الجمركية ،هي التي تنشأ بشأن طلب فروق ضرائب

جمركية أو دعوى براءة ذمة المستورد من الضريبة أو دعوى استرداد ما دفع بدون وجه حق

أو دعوى سقوط الحق بالتقادم ،أو هي الخالف الذي قد يثور بين مصلحة الجمارك وصاحب

الشأن حول تحديد قيمة الضريبة الجمركية ،حيث يجنح أصحاب الشأن بطبيعة الحال إلى

رغبتهم في قيام اإلدارة الجمركية بتطبيق النصوص القانونية بطريقة تؤدي إلى أن تكون
الضريبة الجمركية في أدنى مستوياتها ،وفي المقابل قد تقوم اإلدارة الجمركية بإعمال هذه

القواعد بطريقة تؤدي إلى أن تكون الضريبة في أعلى مستوياتها(.)3

وقضت محكمة التنازع الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ  26أكتوبر سنة  ،1987بأن

دعاوى مسئولية الدولة عن األعمال المرتبطة بالعملية الجمركية ال تعتبر قابلة لالنفصال عن
هذه العملية ،ومن ثم ينعقد االختصاص بالفصل فيها للقاضي المختص بالعملية الجمركية،

وهو القاضي المدني طبقا للتشريع الفرنسي(.)4

أما عن االتفاقيات والمعاهدات الدولية بشأن االلتزام بالفصل في المنازعة الجمركية(،)5

فيتضح أنه يتعين أن يعهد القانون الجمركي إلى سلطة تكون مختصة بالفصل في المنازعة

()0

محمد أحمد عبد الرؤوف ،المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن ،مرجع سابق ،ص.26
()5
Nogaro (B.) &Moye (M).، Laréginedouanier de La France. sirey، paris . 1931 p. 288 . 293

()0

زكريا محمد بيومي ،الموسوعة الشاملة في المنازعات الضريبية ،بدون تاريخ ،ص.337

26.مشار إليه في مؤلف :محمد أحمد عبد الرؤوف ،المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن ،مرجع سابق ،ص
()2

حكم محكمة التنازع الفرنسية ،مشار إليه في مؤلف :محمد أحمد عبد الرؤوف ،المنازعة الضريبية في التشريع

المصري المقارن ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ط ،1998 ،1ص.28

( )1للمزيد من التفاصيل راجع:

 -المادة  161من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والتي نصت على " يجوز

تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من اإلدارة والدوائر الجمركية وفقا لألداة القانونية المعمول بها في كل دولة".

 -القاعدة  20من قواعد المنشأ العربية ،قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  ،1336د ،60بتاريخ .1997/9/17

140

الجمركية ،سواء كان تحكيم أو محكمة ضريبة أو محكمة عادية أو محكمة إدارية ،وذلك بهدف
توفير الضمانات القانونية للمقرر في حالة إصدار اإلدارة الجمركية لق اررات مخالفة للقانون ،أو

امتناعها عن إصدار قرار يتعين عليها اتخاذه طبقا للقانون ،وهو ما يؤدي إلى توحيد تطبيق
وتفسير القانون الجمركي ولوائحه عن طريق ما تصدره هذه السلطة من ق اررات ،ولذلك تجعل

بعض الدول هذه الق اررات بمثابة سوابق قضائية ملزمة يتعين اتباعها عند الفصل في المنازعات

المماثلة التي تنشأ في المستقبل(.)1

المطلبّالثانيّ :

خصائصّالمنازعةّالجمركيةّ :
نلمس بشكل جلي من تعريف المنازعة الجمركية ،أنها تتميز بمجموعة من الخصائص
جعلتها تحتل مكانة مهمة ضمن السياسة الجبائية لمصلحة الجمارك ،وهذا الخصائص منها

أخير ما يتعلق بتحديد المسئولية وتقرير الجزاءّ .
ما يتعلق بالتجريم ومنها ما يتعلق باإلثبات ،و ا
ّ
ّ
 تقضى المادة  7من معاهدة جنيف الدولية المبرمة بتاريخ ،1923/11/3 ،لتبسيط االجراءات الجمركية بإلزام الدولالموقعة على المعاهدة أو المنضمة اليها باتخاذ جميع االجراءات الالزمة سواء عن طريق تعديل تشريعاتها أو عن

طريق اجراءات سلطاتها اإلدارية ،لمنع التحكم في تطبيق القوانين واللوائح الجمركية أو تطبيقها تطبيقا غير صحيح

أو غير عادل ،وضرورة توفير دعوى سواء إدارية أو قضائية أو تحكيمية ،للشخص الذي طبق في شأنه القانون

تطبيقا غير صحيح أو غير عادل.

 تقضى المادة  10فقرة  3من االتفاق العام للتعريفات والتجارة (الجات) ،على "بتعهد كل طرف في االتفاق بتخصيصمحاكم قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم بهدف تصحيح ق اررات اإلدارة الجمركية في أقرب وقت ممكن ،وعلى أن

تكون هذه المحاكم أو الهيئات مستقلة عن اإلدارة الجمركية مصدرة الق اررات المطعون فيه ،وبحيث يكون لتلك المحاكم
والهيئات سلطة فحص موضوع المنازعة بحياد تام وبموضوعية".

 -توصية مجلس التعاون الجمركي ،بتاريخ  ،1967/6/6والتي مؤداها ضرورة تخويل كل شخص طبيعي أو معنوي

حق التظلم أو الدعوى في حالة تطبيق القوانين واللوائح الجمركية في شأنه تطبيقا غير صحيح ،أو في حالة امتناع
اإلدارة الجمركية عن النظر في طلب خوله القانون حق تقديمه ،وعلى أن يعهد بنظر التظلم اإلداري الجمركي إلى

اإلدارة الجمركية ذاتها أو إلى سلطة أخرى مستقلة عنها سواء قضائية أو إدارية أو تحكيمية ،وفي حالة اختصاص
اإلدارة الجمركية بنظر التظلم يجب أن يكون للمقرر عن البضاعة (المتظلم) ،الحق في الطعن في ق اررات اإلدارة

الجمركية الصادرة بالفصل في التظلم أمام سلطة أخرى مستقلة عنها".
()1
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أوًالّ:خصوصيةّالتجريمّبالمادةّالجمركيةّ :

ال تختلف الجريمة الجمركية عن جرائم القانون العام ،إذ يتطلب لقيامها توفر األركان

الثالث المعروفة في القانون العام وهي الركن الشرعي والركن المادي إضافة للركن المعنوي.

ويتمثل الركن الشرعي للجرمية الجمركية في نص القانوني الذي يجرم ويعاقب الفعل الذي أتاه

الجاني ،والذي يعد خرقا للقوانين واللوائح الجمركية ،حيث ال يمكن وصف فعل ما بأنه جريمة
إال إذا وجد نص قانوني يفرض االمتناع عنه أو االلتزام به وبفرض عقوبة على ذلك حيث

يبلغ العلم بالقانون ذروته في المجال الجمركي ،لكون األفعال التي تقوم بواسطتها الجريمة

الجمركية تعد أفعاال مشروعة كالتجارة واالستيراد غير أن القانون أخضعها لتنظيمات معينة
تحقيقا لعدة مصالح للدولة.1

أما الركن المادي فكل جريمة جمركية تتطلب ركنا ماديا ،إضافة إلى أن المشرع توسع في
تحديد الركن المادي للجريمة عندما سمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في تحديد الركن المادي

للجريمة.

ويحتوي الركن المادي على جملة من العناصر ،وهي:
أ -محل الجريمة :فالجريمة الجمركية تقع في مكتب جمركي أو نطاق جمركي أو
داخل إقليم جمركي.

ب -موضوع الجريمة :تتمحور الجريمة الجمركية أساسا حول البضاعة ،فوفقا للمعنى

التجاري هي كل ما يشترى من السلع ،بقصد بيعها ،حيث تدخل المواد األولية
والمصنعة التي يجوز استخدامها نطاق البضائع ،وتتميز بمجموعة من العناصر

أخير قيمتها.2
وهي بلد إنتاجها ،نوعها ،و ا

أما بالنسبة للركن المعنوي (القصد الجنائي) ،هناك العديد من التشريعات التي تقر بأنه
ال يمكن القول بتشكل جريمة بمجرد توفر الركن المادي كأساس للجريمة كونه جسمها ودليل

وقوعها ،ما لم يقترن بالقصد الجنائي المتمثل في العناصر النفسية الرامية إلى دفع الشخص

إلى ارتكاب الفعل المجرم والمعاقب عليه قانونا ،ذلك لكون العناصر النفسية لها البصمة
الواضحة في جعل الجاني مسؤوال عن فعله المادي ومستحمال لعقوبة أو معفي منها ،كما أن
 )1بليل سمرة ،المتابعة الجزائية في المواد الجمركية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة الحاج لخضر ،الجزائر،

 ،0102 -0100ص.2

 )2مجد محب حافظ ،الموسوعة الجمركية ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية ،0112 ،ص .02 ،00 ،70
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مختلف التشريعات الجنائية لم تغفل الركن المعنوي الذي بإمكانه أن يبين لنا مدى خطورة

الفعل المرتكب وخطورة الجاني.1

والركن المعنوي في الجرائم الجمركية العمدية تتكون من عنصرين:

أ -عنصر العلم في الجريمة الجمركية :فالجريمة الجمركية ال تقوم ما لم يكن مرتكبها

على علم بأن الفعل الذي يقوم به هو خرق للقوانين واألنظمة التي تتولى اإلدارة

الجمركية السهر على تطبيقها.

ب -إرادة الجاني في ارتكاب الجريمة الجمركية :أي أن السلوم الذي يقوم به الجاني

ينتهك به القيود القانونية المفروضة ومنه االنتهاك ال بد أن يكون إراديا وعمديا

حتى يمكن وصف الجريمة بالعمدية ،فاإلرادة المقصودة في مجال الجريمة
الجمركية هي تلك القوة النفسية التي تحكم سلوك اإلنسان.

وبالرجوع إلى أحكام التشريع الجمركي الفلسطيني رقم  1لسنة  ،1962نجد أن المخالفات

الجمركية وردت على سبيل الحصر ويمكن تقسيمها حسب اآلتي:

 -0مخالفات غير ضريبية :هي مخالفات ال يترتب عليها ضياع الرسوم الجمركية
مثل ما ورد في المادة (" )138ال يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة ،أو

إدخالها إليها إال بترخيص سابق من الجمرك ،وال تخزن البضائع إال في

األماكن المرخص بها".

 -0مخالفات ضريبية :هي مخالفات قد يترتب على وقوعها ضياع الرسوم
الجمركية مثل الفقرة ( )23من المادة (" :)147تجول بضاعة خاضعة للرقابة
الخاصة أو حيازتها ،بصورة غير نظامية ضمن النطاق الجمركي والتجول
غير المستوفي لشروط ترخيص النقل ،أو الزيادة أو النقص غير المبررين في

الحساب المفتوح للبضاعة المذكورة".

ونجد أن المشرع الفلسطيني ،قد وسع من صالحيات الموظف الجمركي بالتوقيف بدون
مذكرة ،حيث نص أنه" :يجوز ألي موظف جمركي أو شرطة أو درك أن يلقي القبض بال

 )1مفتاح لعيد ،الجرائم الجمركية في القانون الجزائري ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة أبو بكر ،تلمسان،

 ،0100 -0100ص .11 -11
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مذكرة على أي شخص إذا كان لديه سبب معقول يدعوه لالعتقاد بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب
جريمة أو كان ذا عالقة بارتكاب جريمة التهريب أو نقل بضائع مهربة أو حيازتها(.)1

والمتمعن في قانون الجمارك يجد أن عقوبة المخالفات الجمركية فرض غرامات دون وجود

نص واضح على عقوبة الحبس ،ويتم تحديد مبلغ الغرامة بناء على نوع البضائع واألشياء فإذا

كانت غير ممنوعة يكون مبلغ الغرامة يعادل قيمتها بما فيها الرسوم ،أما إذا كانت البضائع
ممنوعة ،يكون مبلغ الغرامة يعادل مثلي قيمتها بما فيها الرسوم(.)2

إال أن القانون نص على عقوبة المخالفات األخرى غير المنصوص عليها في قانون ،حيث

خاص على
نص
ٌّ
يعاقب على المخالفات التي ترتكب خالفا ألحكام هذا القانون مما لم يرد ٌّ
عقوبتها بغرامة ال تزيد على خمسة أمثال قيمة البضاعة بما فيها الرسوم الجمركية التي ارتكبت

المخالفة بسببها ،أما إن تعرض الشخص للعقاب بمقتضى هذا القانون ال يؤثر في تعرضه
للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون العقوبات أو أي قانون آخر(.)3
ثانياّ:خصوصيةّاإلثباتّبالمادةّالجمركيةّ :
ً

عرف عبء اإلثبات بأنه :إلزام الخصوم بإثبات الواقعة المتنازع عليها ،وينتقل بين

الخصوم خالل المرافعات في الدعوى ،ويسمى عبئا ألن من يكلف فيه يكون في مركز أضعف

في القضية المنظورة(.)4

حر ،وال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي(،)5
واألصل في اإلثبات أن القاضي ليس ا
فاإلثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بوجود واقعة قانونية تعد أساسا لحق مدعى به ،ومن

هنا يتضح أنه ال يأخذ الدفع المتجرد من الدليل ،فمسؤولية إقامة الدليل تقع على من يدعي،

ألن القاعدة تنص بأن البينة على من ادعى ،وهذه المسئولية تشكل عبئا على المكلف بها ألنه

سوف يخسر الدعوى أمام خصمه الذي يكتفي بالوقوف موقفا سلبيا في الدعوى ،إذا لم يستطع

()1
()2
()3

نص المادة  145من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962
نص المادة  149من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962

المادة  161-160من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962

()4

علي هادي عطية الهاللي ،مدى ذاتية اإلثبات في المنازعات الضريبية ،كلية القانون جامعة ذي قار ،العراق،

()5

المادة  1من قانون البينات الفلسطيني رقم  4لسنة  ،2001والتي نصت على "ال يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه

 ،2011ص.92
الشخصي".
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هذا المكلف بالعبء إثبات ما يدعي عند حدوث النزاع ،وطرق اإلثبات هي األدلة الكتابية،

الشهادة ،القرائن ،اإلقرار ،اليمين ،المعاينة ،الخبرة(.)1

أم عن اإلثبات في المنازعة الجمركية يختلف عن القواعد العامة من حيث عبء اإلثبات ،إذ

أنه يقع على المتهم إثبات عدم مخالفته للقانون أو عدم ارتكابه لجريمة جمركية ،حيث نص

قانون الجمارك في المادة ( )022على أنه "إذا نشأ خالف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية
أو مكوس أو في أية إجراءات أخرى اتخذت السترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من

قبل موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت العوائد الجمركية أو عوائد المكوس
عن البضائع قد دفعت أو فيما إذا كانت البضائع قد استوردت إلى البالد أو صدرت منها أو
نقلت بصورة مشروعة ،تقع بينة إثبات تلك العوائد واستيراد البضائع أو تصديرها أو نقلها
بصورة مشروعة على المتهم في القضية الجمركية وعلى المدعي في أية إجراءات السترداد

البضائع".2

ويرى الباحث هنا أنه من الضروري على المشرع الفلسطيني تقريب المسافة بين قواعد

اإلثبات الجمركي والقواعد العامة لما فيها من حماية للحقوق والحريات.
ثال ًثاّ:خصوصيةّالمسؤوليةّالجنائيةّبالمادةّالجمركيةّ :

مسؤولية الشخص في القانون هو أن يسأل على فعله الشخصي وليس على فعل الغير،

أما عن القانون الجمركي فإن المسئولية تقع على الظاهر الحائز المحجوز عليه ،الوكيل
المصرح لدى الجمارك وال يتم البحث على من وراء الجريمة وهو صاحب البضاعة ومخططها،

ونص قانون الجمارك على "إن هذه المخالفة تضبط بحق المكلف بقيادة الناقالت والنقل أو

المندوب عنهما وعلى اإلجمال بحق جميع األشخاص ذوي العالقة(.")3

في المسؤولية الشخصية يسأل الفاعل وفي حالة التعدد يسأل الفاعلين بالنسبة للغرامة

ومصادرة يحكم تحصيلها بالتضامن فيما بينهم سائق ارتكب مخالفة مالك الشاحنة يسدد الغرامة

بالنسبة للجزاء ،ونص القانون الناظم باألراضي الفلسطينية على" :إن المبالغ المحكوم بها
(الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي المخالفات األصليين

()1

المادة  7من قانون البينات الفلسطيني رقم  4لسنة  ،2001والتي نصت على "طرق اإلثبات هي :األدلة الكتابية،

الشهادة ،القرائن ،اإلقرار ،اليمين ،المعاينة ،الخبرة.

) (2نص المادة  022من قانون الجمارك رقم  0لسنة .0210
()3

نص المادة  152من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962
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والكفالء والشركاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع

واألشخاص المرسلة إليهم ومن أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعملة إلخفاء

الغش وأصحاب المحالت التي أودعت فيها البضائع المهربة(.")1

أما بخصوص تقدير الجزاء ،فإن عقوبة الحبس يطبق العقوبة المقررة المنصوص عليه

في قانون العقوبات ،حيث نص القانون الجمركي على "إن تعرض الشخص للعقاب بمقتضى

قانون الجمارك ال يؤثر في تعرضه للعقاب عن نفس العمل المنصوص عليه في قانون

العقوبات أو أي قانون آخر(.")2

أما بالنسبة لعقوبة الغرامة فإنه ال يجوز للقاضي إنقاص الغرامة المقررة قانونا ،أما

بالنسبة لوسائل النقل أجاز المشرع للقاضي في جميع األحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة
البضاعة المهربة ،يجب عليها أن تقرر في الوقت نفسه عالوة على الغرامة المنصوص عليها

في هذا القانون ،مصادرة وسائل النقل والبضائع واألشياء من أي نوع كانت التي استخدمت

إلخفاء الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) ،إال أنه إذا كانت واسطة النقل مركبة
عمومية وضبطت المهربات من أحد المسافرين عليها أثناء وجوده على المركبة وتبين أن ال
علم وال عالقة لصاحب المركبة أو سائقها بالمهربات المضبوطة فال يحق مصادرتها ،وفي

األحوال التي تضبط فيها المهربات في مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تلك المهربات يعتبر

السائق أو صاحب المركبة كمهرب وتطبق المصادرة على المهربات وعلى المركبة(.)3

المطلبّالثالثّ :

أنواعّالمنازعةّالجمركيةّ :
قسمت المنازعات الجمركية ،إلى منازعات تتعلق بقرار سلبي صادر من مصلحة

خير المخالفات
الجمارك ،ومنازعات تتعلق بقرار إيجابي صادر من مصلحة الجمارك ،وأ ا
الجمركية.

()1
()2
()3

نص المادة  158من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962
نص المادة  161من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962
نص المادة  148من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962
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أوًالّ:المنازعاتّالمتعلقةّبقرارّسلبيّصادرّمنّمصلحةّالجماركّ :

القرار السلبي هو القرار التي امتنعت جهة اإلدارة عن إصدارها رغم أنها كانت ملزمة

بإصدارها وفقا للقوانين واللوائح(.")1

إذن ،المنازعات المتعلقة بالسلوك السلبي الصادر من جهة مصلحة الجمارك يتمثل في امتناع

مصلحة الجمارك عن أداء التزام أوجبه عليها قانون الجمارك.

ويوجد القرار اإلداري السلبي أينما وجد التزام على عاتق مصلحة الجمارك ،وامتنعت

عن تنفيذ ذلك االلتزام متى توافرت شروطه فيه ،بما يحق معه لصاحب الشأن الطعن على

ذلك القرار باإللغاء أمام مجلس الدولة وتحديدا أمام محكمة القضاء اإلداري.

ومن األمثلة على الق اررات السلبية الصادرة عن مصلحة الجمارك ،امتناع مصلحة

الجمارك عن اإلفراج عن السلع الجمركية ،فهذا االمتناع من قبل المصلحة هو قرار سلبي
من المصلحة يحق لصاحب الشأن الطعن عليه وطلب إلغائه.

وكذلك امتناع مصلحة الجمارك عن إعفاء رسائل الخشب الزان من الرسوم الجمركية يعد

ار سلبيا يحق للمدعي عليه طلب إلغائه ،إذ أنه في حقيقته امتناع عن أداء التزام أوجبه
قر ا

القانون عليها(.)2

أما عن القضاء المختص بنظر المنازعات المتعلقة بطعن على قرار اإلدارة السلبي

باالمتناع ،هو القضاء اإلداري باعتبار تلك المنازعات هي منازعات ضريبية ،وقد قضت

المحكمة اإلدارية العليا المصرية على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر

الطعن في الق اررات اإلدارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة اإلدارية قانونا

اتخاذ القرار ،فإذا لم يكن ذلك واجبا وكان متروكا لمحض تقديرها ،فإن سكوت الجهة اإلدارية

()1

محمد أحمد عطية ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري والمحكمة الدستورية العليا ،ط ،1الفتح للطباعة والنشر،

()2

طعن رقم  1515لسنة 19ق عليا ،1982/6/26 ،مجموعة س  -27ص ،731مشار إليه في مؤلف د /جمال

اإلسكندرية ،2011 ،ص.78

محمد موافي ،والية القضاء اإلداري في نظر المنازعات الضريبية ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية،
 ،2012ص.313
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عن اتخاذ مثل هذا القرار ال يشكل االمتناع المقصود بالفقرة األخيرة من المادة العاشرة من

قانون مجلس الدولة.)1

ثانياّ:المنازعاتّالمتعلقةّبقرارّإيجابيّصادرّمنّمصلحةّالجماركّ :
ً

القرار اإليجابي أو ما يسمى (بالقرار المستمر) ،هو القرار الذي يحدث أثره بصفة متجددة
وقائمة ،ويجوز الطعن فيها باإللغاء طالما استمر القرار.

فالقرار اإلداري اإليجابي سلوك وليس امتناع ،ويمثل هذه السلوك مخالفة اللتزام أوجبه المشرع
في قانون الجمارك على مصلحة الجمارك.

وتمكن مظاهر المخالفة في القرار االيجابي في امتناع اإلدارة العامة للجمارك عن أداء التزام

أوجبه المشرع ،فهي في القرار الصريح عبارة عن سلوك إيجابي يمثل مخالفة لنص القانون.

وتتعدد االلتزامات الملقاة على عاتق مصلحة الجمارك ،فااللت ازمات تكون واردة بنصوص قانون

الجمارك ،وتتعدد االلتزامات بتعدد نصوص مواد هذا القانون.

وأورد المشرع الفلسطيني في قانون الجمارك والمكوس ،عدة التزامات على مصلحة

الجمارك ومن األمثلة على هذه االلتزامات تسجيل البضائع ،الكشف ومعاينة البضائع ،تحديد

قيمة البضائع واثبات منشـئها(.)2

ومن األمثلة على الق اررات اإليجابية الصادرة عن اإلدارة الجمركية ،قيام اإلدارة الجمركية

بفرض ضريبة جمركية على سلع معفاة من الضريبة الجمركية ،هو قرار صريح صادر من

اإلدارة مخالف للقانون ،ويحق لصاحب الشأن الطعن على ذلك القرار أمام القضاء اإلداري.3

وكذلك قيام مصلحة الجمارك بتحديد دين الضريبة المستحقة على المقر ،ويحق لصاحب

الشأن الطعن في قرار تحديد الدين وذلك أمام محكمة الجمارك االبتدائية.4

()1

حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية بجلسة  31مايو  1982في الطعن رقم  818لسنة 23ق ،ومنشور بمؤلف:

محمد أحمد عطية ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري والمحكمة الدستورية العليا ،ط ،1الفتح للطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،2011 ،ص.78

()2
)(3
)(4

نصوص المواد  ،139-39-31من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962

حكم المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها عدل عليا ،غزة ،في الطلب الرقم (.0112/7/01 ،)0112/10

دعوى رقم  ،0102/2محكمة الجمارك البدائية ،جلسة  ،0107/2/2رام الله.

148

ثال ًثاّ:المنازعاتّالمتعلقةّبالمخالفاتّالجمركيةّ :

لم يرد في قانون الجمارك المطبق باألراضي الفلسطينية ،تعريف للمخالفة الجمركية ،إال

أنه ورد تعريف (قضية جمركية) وهي" :أية إجراءات تتخذ بشأن أي جرم ارتكب ضد قانون

الجمارك والمكوس ،أو قوانين المكوس األخرى(.")1

إال أنه يمكن تعريفها بأنها :كل إخالل بالقانون الجمركي ،أو النظام الجمركي ،أو بأنها عمل

أو إمساك عن عمل يتم بخرق النصوص الجمركية القاضية بقمعها ،لكنه ال يرقى إلى أعمال

التهريب(.)2

وأفرد المشرع الفلسطيني في قرار بقانون رقم ( )23لسنة  ،2018الخاص بتعديل القوانين

النافذة في األراضي الفلسطينية ،وأهم ما يميز هذا القانون ما تضمنه من بيان العقوبات الواردة
علي المخالفات الجمركية للقوانين الجمركية وذلك بالمواد (.)3()8-7-6-5-4-3-2

وتختص محكمة الجمارك البدائية ،بنظر المنازعات المتعلقة بالمخالفات الجمركية ،حيث

نص قانون الجمارك على أن تنظر المحكمة "في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد

أحكام هذا القانون والقوانين األخرى المتعلقة بالمكوس ،أي خالف يقع (مهما كان نوعه) في
تطبيق قانون الجمارك والمكوس(.")4

وتستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية أمام محكمة استئنافية خاصة ،وتنظر هذه

المحكمة في الدعوى المرفوعة لديها تدقيقا أو مرافعة حسبما تراه مناسبا ،مدة االستئناف عشرة
أيام من تاريخ تبليغ الحكم(.)5

وتبقي طبيعة المخالفة الجمركية من كونها جريمة إيجابية ،حيث يقوم مرتكبها بنشاط معين،

كما لو قام بإدخال بضائع معينة من البالد أو إخراجها منه أو استرجع الضرائب الجمركية

التي سبق أن دفعها من قبل ،بما في ذلك إخفاءه للبضاعة عن أعوان إدارة الجمارك أو إدالؤه

()1
()2
()3

نص المادة  2من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962

مصطفي أحمد حماد ،اإلطار العام للضرائب الجمركية في مصر ،جمعية الضرائب المصرية ،2007 ،ص.64

قرار بقانون رقم ( )23لسنة  ،2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته النافذ في قطاع غزة ،وقانون

الجمارك رقم ( )1لسنة  1962وتعديالته النافذ في الضفة الغربية ،صدر عن الرئيس الفلسطيني في مدينة رام الله،

.2018/7/24
()4
()5

نص المادة  168من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .162

نص المادة  170من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962

149

بمستندات مزورة أو وضعه عالمات غير صحيحة على البضاعة بهدف التضليل ،كما أن

جريمة التعريب وقتية وليست مستمرة ،وهي باإلضافة إلى ذلك جريمة عمدية(.)1

المبحثّالثانيّ :

المنازعةّالقضائيةّلضريبةّالجماركّوالمكوسّ ّ:
اختلفت اآلراء حول تحديد الجهة القضائية التي تختص بنظر المنازعات الجمركية ،فذهب

فريق إلى المطالبة بإسناد اختصاص نظر المنازعات الجمركية إلى القاضي الجنائي ،بمقولة

أنه القاضي الذي يطبق القانون الجنائي الذي يعتبر في نظرهم الشريعة العامة للمخالفات

الجمركية ،فتطبيق أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ،وبذلك يكون أجدر من غيره في
تطبيق نصوص قانون العقوبات الضريبية التي وردت استثناء من أحكام القانون العام.2

وذهب فريق آخر إلى القول بوجوب اختصاص القاضي اإلداري بنظر المنازعات

الجمركية استنادا إلى الق اررات اإلدارية المتخذة من جانب مصلحة الجمارك ،في مواد التهرب

الضريبي ،لذلك وجب أن يختص القاضي اإلداري دون غيره بنظر النزاع الضريبي.3

وذهب فريق إلى أن المنازعات الضريبية الجمركية ،يجب أن تختص بنظرها محاكم

مستقلة عن المحاكم العادية والمحاكم اإلدارية ،ألن القانون الضريبي ال يلتزم إال بأحكامه التي
تمليها قواعده ومبادئه ،لذلك يجب العمل على إنشاء قضاء ضريبي متخصص يعمل على

تأصيل مبادئ القانون الضريبي وتوحيد أحكامه ،وبالتالي تعيين قضاة متخصصين ال ينظرون
()1

محمود نجيب حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية،

)(2

لمزيد من التفاصيل راجع:

ط ،3دار النهضة العربية ،القاهرة ،1988 ،ص.33
-

زكريا بيومي ،الطعون القضائية في ربط الضرائب على الدخل ،مرجع سابق ،ص.01-0

يحيى المبشر ،المنازعات الضريبية في القانون اللبناني (الدعاوى الضريبية) ،دار الحسيني للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،بدون سنة ،ص.012

)(3

لمزيد من التفاصيل راجع:
-

تقرير رئيس مجلس الدولة المصري ،أعمال المجلس في عامه الثاني ،مجلة مجلس الدولة ،السنة األولى،

-

تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري عن مشروع قانون الضرائب على الدخل الذي قدمته

ص 271و .277

الحكومة سنة  ،0277التقرير ( ،)00دورة االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاني،

 ،0277/7/2ص.00
-

محمد أحمد عبد الرؤوف ،المنازعة الضريبية ،مرجع سابق ،ص.20
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إال في القضايا الضريبية ،فيزيد اكتسابهم للخبرة بمرور الوقت ،وكذلك تفادي األحكام المتناقضة
جراء تطبيق القانون الخاص تارة وتارة أخري تطبيق القانون العام ،كما أنه بإنشاء قضاء
ضريبي مستقل يسرع البت في قضايا الضرائب والتي تطلبها مصلحة الخزينة.1

ونالحظ أن ا ِّ
لمشرعّالفلسطينيّ في قانون الجمارك والمكوس الساري بالمحافظات الشمالية

(الضفة الغربية)ّ ،قد حرص ّعلى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الضريبي
الخاصة بضريبة الجمارك والمكوس ،حيث أورد في نص المادة  1من القرار رقم  215لسنة

 ،2010على إنشاء محكمة خاصة تسمى محكمة الجمارك واالستئنافية وفقا ألحكام قانون
الجمارك والمكوس رقم  1لسنة  1962وتعديالته.

أما عن الوضع في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ،وبالرجوع إلى قانون الجمارك رقم

 10لسنة  0202وتعديالته ،فقد أسند االختصاص بالنظر في منازعات ضريبة الجمارك إلى

(محاكم القضاء العادي) سواء محكمة الصلح أو محكمة البداية وتخضع لقواعد االختصاص

القيمي ،تطلق على محاكمة الجرائم الواقعة خالفا لهذا القانون واإلجراءات المتخذة لجباية
الرسوم الجمركية أو الغرامات أو الحكم على السفن أو القوارب أو غيرها من وسائط النقل أو

البضائع أو مصادرتها ،2وبالتالي اختصاص القضاء العادي بنظر المخالفات الجمركية لهذا

القانون ،ويجوز إقامة القضايا الجمركية في المحكمة ذات االختصاص ،إما باسم النائب العام
أو المدير وذلك برفع دعوى أو باتهام أو بأية إجراءات قانونية أخرى.3

ونتناول فيما يلي منازعات ضريبة الجمارك والمكوس في المحافظات الشمالية (الضفة

الغربية) لدى المحاكم الضريبية على اختالف درجاتها وشروط الطعن وحاالته لما تتميز
بمعالجته للمنازعة القضائية بشكل واف ،وذلك على النحو اآلتي:

) )1قدري نقوال عطية ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية،

 .0211ص.021
))2

المادة  000من قانون الجمارك 02( ،آذار لسنة  ،)0202سار بما ال يتعارض مع قانون الجمارك والمكوس رقم

))3

الفقرة  0من المادة  002من قانون الجمارك لسنة .0202

 0لسنة  ،0210ملغى صراحة بالضفة الغربية وسار بقطاع غزة.
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المطلبّاألولّ :

نظرّالمنازعةّأمامّمحكمةّالجماركّالبدائيةّ :
أنشئت محكمة الجمارك البدائية بالمرسوم الرئاسي رقم  45لسنة  2004الصادر بتاريخ

 ،2004/3/20إال أنها لم تر النور ولم تباشر العمل وذلك بسبب بقاء األمر العسكري
اإلسرائيلي رقم  353ساريا دون إلغاء(.)1

وباشرت محكمة الجمارك البدائية عملها بموجب القرار بقانون رقم  9لسنة  2010الصادر

ار بتعيين رئيس لها عمال بأحكام
بتاريخ  ،)2(2010/11/24وأصدر مجلس القضاء األعلى قر ا

ار بانتداب الموظفين المكملين لهيئة المحكمة.
القانون ،وأصدر مجلس الوزراء قر ا

ّّّّّّوالمالحظ ّهنا ،أن محكمة الجمارك كانت تشكل من قاض (يعين من قبل المجلس

القضائي بالطريقة التي يعين فيها القضاة العدليون) رئيسا ،وعضوين يعينهما مجلس الوزراء
بتنسيب وزير المالية من كبار موظفي الجمارك الذين يحملون شهادة الحقوق (إذا أمكن) ،ال
تقل درجة أي منهما عن السادسة ،وللمجلس بتنسيب الوزير حق تبديلهما إذا رأى أن الضرورة

تقضي بذلك.

إال أنه في عام  ،0107فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية
تشكيل محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك االستئنافية ،وبالتالي عدم دستورية نص

المادة ( )167والمادة ( )170من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة  1962وحظر تطبيقهما
من تاريخ صدروه وعدم سريانه على المراكز بأثر رجعي.3

وتتشكل محكمة الجمارك البدائية ،استنادا للمادة  11من القرار بقانون رقم ( )23لسنة

 2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته ،وقانون الجمارك والمكوس رقم ()1

()1

أمر رقم  353بشأن لجان االعتراض ،صادر عن جيش الدفاع اإلسرائيلي الصادر بتاريخ  7كانون األول ،0212

()2

القرار بقانون رقم  9لسنة  ،2010الصادر بتاريخ  ،2010/11/24القاضي بإلغاء األمر العسكري اإلسرائيلي رقم

ونص على إلغاء العمل بالمواد من  ،177-167من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة .1962

 ،353وهو األمر العسكري الذي كان ينص على وقف العمل بالمواد من  167إلى  177من قانون الجمارك

والمكوس رقم  1لسنة .1962
)(3

المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طعن دستوري رقم  ،0107/7حكم بعدم دستورية مواد ( )017و ( )071من

قانون الجمارك رقم  0لسنة  ،0210تاريخ صدور الحكم .0100/2/0

152

لسنة  1962وتعديالته( ،)1والتي بموجبه تلغى المادة ( )167من قانون الجمارك والمكوس رقم

 1لسنة  1962وتعديالته ويستعاض عنها بالنص اآلتي:

تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى "محكمة الجمارك

البدائية" ،وتتألف من:

أ -قاضي بداية مختص ينتدب من مجلس القضاء األعلى.

والمالحظّ،أن تشكيل محكمة الجمارك البدائية في فلسطين على هذا النحو القائم تطبيقا لحكم
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية والذي يقضي بعدم دستورية تشكيل محكمة الجمارك

البدائية ومحكمة الجمارك االستئنافية التي ظلت تنظرها على مدى  24عاما منذ قيام السلطة
الوطنية الفلسطينية وحتى ما قبل قيام السلطة الوطنية على أجزاء من اإلقليم الفلسطيني ،فقد

قررت المحكمة بعدم دستورية نص المادة ( )167والمادة ( )170من قانون الجمارك والمكوس
رقم  1لسنة  1962وحظر تطبيقهما من تاريخ صدروه وعدم سريانه على المراكز بأثر رجعي
واعادة مبلغ الكفالة ،واستندت المحكمة في قرارها إلى أن ما تحتويه المادتان المذكورتان

يتعارض مع نصوص الباب السادس من القانون األساسي المعدل ،والتي تنص على أن القضاة

مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم غير القانون وال يجوز ألي سلطة التدخل في القضاء

أو شؤون العدالة ،لما يعارض تعيين موظفين إداريين ينسبون من وزيري المالية واالقتصاد

كأعضاء في تلك المحاكم وفق ما تقوله المادتان المذكورتان(.)2

ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من هذا المطلب ،يرى الباحث أن يقسم هذا المطلب إلى

قسمين ،نتوضح فيهما مكان انعقاد المحكمة ،ثم بيان اختصاص المحكمة.
أوًالّ:مكانّانعقادّمحكمةّالجماركّالبدائيةّ :

ونظر لطابعها
ا
بالنظر لكون محاكم الجمارك محاكم متخصصة أنشئت بقانون خاص

السيادي والمالي ،عمد المشرع الفلسطيني أن تكون محاكم الجمارك البدائية مركزية أي محكمة

واحدة لكافة الوطن حيث نص على أن تنعقد المحكمة في القدس ،وتنعقد مؤقتا في رام الله،

()1

قرار بقانون رقم ( )23لسنة  2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته ،وقانون الجمارك والمكوس رقم

( )1لسنة  1962وتعديالته ،صدر في مدينة رام الله بتاريخ  ،2018/7/24المنشور في العدد  18من الوقائع
الفلسطينية ،بتاريخ .2018/7/31

()2

المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ،طعن دستوري رقم  ،2017/7حكم بعدم دستورية مواد ( )167و ( )170من

قانون الجمارك رقم  1لسنة  ،1962تاريخ صدور الحكم .2018/5/8
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ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من رئيس المحكمة العليا بناء على طلب القاضي

المختص(.)1

وبالتالي ،األصل أن تنعقد محكمة الجمارك البدائية في العاصمة القدس ،إال أنه وبسبب احتالل

مدينة القدس من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ،جاء انعقاد المحكمة في مدينة رام الله مؤقتا
مع صالحية انعقادها في غزة أو أي مكان آخر تراه المحكمة مناسبا داخل فلسطين.

ثانياّ:اختصاصّمحكمةّالجماركّالبدائيةّ :
ً

تتناول المادة  168من قانون الجمارك والمكوس اختصاص محكمة الجمارك البدائية ،وهما

اختصاصان إحداهما جزائي واآلخر مدني.

االختصاصّالجزائيّلمحكمةّالجماركّالبدائية:
جاءت الفقرة  1من المادة  168بالنص على اختصاص المحكمة بالنظر في كافة الجرائم

والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والقوانين األخرى المتعلقة بالمكوس ،وضد
أحكام قوانين وأنظمة االستيراد والتصدير ،واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى تلك القوانين،

وكل ما يط أر عليها جميعا من تعديل وتبديل.

من خالل هذا النص يتبين أن االختصاص الجزائي لمحكمة الجمارك البدائية ينقسم إلى قسمين

وهما

 -0الجرائمّوالمخالفاتّالتيّترتكبّضدّأحكامّقانون ّالجماركّوالمكوسّرقمّّ 1لسنةّ
ّ1962وتعديالته(.)2

( )1الفقرة (ب) من المادة ( )11من الق ارر بقانون رقم ( )23لسنة  2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته،
وقانون الجمارك والمكوس رقم ( )1لسنة  1962وتعديالته ،صدر في مدينة رام الله بتاريخ  ،2018/7/24المنشور

في العدد  18من الوقائع الفلسطينية ،بتاريخ .2018/7/31
()2

المادة  147من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة  ،1962والتي نصت على ( .0استيراد أو محاولة استيراد

البضائع الممنوعة أو الخاضعة للرسوم بدون بيان جمركي أو عن طريق غير معين .0 ،البيان الكاذب في جنس
البضاعة ،ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في الكشف أو في األوراق التي تقوم مقامه تحت

تسمية ال تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها .2 ،البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية

أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز اثنين بالمائة بالوزن أو العدد أو القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) المصرح

به .1 ،البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تفوق عشرة بالمائة من القيمة المصرح بها .2 ،البيان
الكاذب في المصدر أو المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على االستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة الواجبة التطبيق

أو التخلص من أية قيود مفروضة .1 ،تنظيم أو تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دالالت كاذبة

بقصد الحصول على االستفادة إما اإلعفاء من الرسوم أو من تعريفة أو رسم أدنى من التعريفة أو الرسم المطبق
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فعال .7 ،االستيراد بواسطة البريد لرساالت ورزم مقفلة (عادية ومضمونة) ،ورساالت مع قيمة مصرح بها ،وعلب
مع قيمة مصرح بها ،ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات (عادية ومضمونة) ،وعينات (عادية ومضمونة)

خالية من اللصقات النظامية ،وثابت أنها تنطوي على بضائع ممنوعة أو خاضعة للرسم وفقا للشروط المنصوص

عليها في التعليمات الصادرة عن الوزير،

 .0كل نقص ال مبرر له في الطرود المرسلة بالترانسيت أو في

البضائع الموضوعة في طرود كانت مرسلة بالترانسيت .2 ،استبدال البضائع المصرح بأنها معدة للترانسيت كلها أو

جزء منها ببضائع أخرى واذا كانت البضائع المبدلة محظور إخراجها ،فتطبق أيضا العقوبة المنصوص عليها لتلك

المخالفة .01 ،عدم إثبات المرور إلى الخارج أو الوصول إلى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانسيت أو معاد تصديرها،

إن تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين يمكن أن يؤدي عدا ذلك إلى حرمان مرتكبها أو شركاه من حق االشتغال

بالترانسيت بقرار إداري من الوزير .00 ،النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات

الخاصة أو العامة ،إن هذه المخالفة يمكن أن تؤدي بقرار من الوزير إلى حرمان ذوي العالقة من االستفادة من

المستودع الخاص والعام .00 ،عدم إثبات وصول البضائع المنقولة من مستودع إلى مستودع أو إعادة تصديرها
من المستودع أو المنقولة من مركز إلى مركز جمركي آخر .02 ،اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظور دخولها
إليها .تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع ومودعيها أو مأموريهم أو شركائهم ،وباإلجمال بحق جميع

المخالفين األصليين وكفالئهم وشركائهم والوسطاء وقائدي وسائل النقل أو بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة

الحرة أو بحق بعضهم حسبما ترى السلطة .01 ،إدخال بضائع موضوعة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية

دون تصريح ،تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم أو بحقهم جميعا،

 .02عدم إتمام المعامالت واإلجراءات المنصوص عليها في المادة  .01 ،022عدم إعادة تقديم المنتوجات المدخلة
مؤقتا معفاة من الرسوم لدى كل طلب من مصلحة الجمارك ،إما في حالتها واما بعد تحويلها خالل المهلة النظامية

لإلدخال المؤقت .07 ،عدم إعادة تصدير األصناف المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم أو األصناف الناتجة عنها بعد

معالجتها أو عدم وضعها في المستودع ضمن المهلة المحددة ،يمكن عدا ذلك بأن تؤدي هذه المخالفة والمخالفة
السابقة إلى حرمان ذوي العالقة من االستفادة من اإلدخال المؤقت بقرار من الوزير .00 ،نقل البضائع من ناقلة

إلى أخرى أو إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص .02 ،تحميل البواخر أو الشاحنات أو سيا ارت الشحن أو غيرها

من وسائل النقل أو تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه .01 ،ذكر عدة طرود
مقفلة بأية طريقة كانت في الكشف (مانفستو) أو في قوائم الشحن أو في أوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على

أنها وحدة .00 ،الزيادة عن الكشف (المانفستو) أو سواه من المستندات التي تقوم مقامه .تحقق هذه المخالفة بحق
المكلف بقيادة الناقلة أو الناقل أو المنتدب عنهما حسب األصول وبصورة عامة بحق جميع األشخاص ذوي العالقة،

 .00استعمال األصناف المذكورة أدناه خارج األماكن المسموح فيها ذلك أو استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي

منحت اإلعفاء أو التخفيض في الرسوم من أجلها أو بيعها أو التخلي عنها بدون إشعار الجمرك مسبقا وقبل أن

يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد األصلي وفي

جميع موجباته ،وهذه األصناف هي (:أ .المنتوجات المقبولة وفقا لتعريفة الجمارك معفاة من الرسوم أو الخاضعة

لرسوم مخفضة بالنظر إلى الغاية الخاصة المعدة لها ،ب .اللوازم ،أو المواد ،أو العدد ،أو المنتوجات المسلمة معفاة

من الرسوم بمقتضى المواد  010-70ما لم تكن معفاة من الرسوم بموجب التعريفة بيوم التخليص عليها ،ج.
السيارات المدخلة مؤقتا معفاة من الرسوم) .02 ،تجول بضاعة خاضعة للرقابة الخاصة أو حيازتها ،بصورة غير

نظامية ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفي لشروط ترخيص النقل ،أو الزيادة أو النقص غير المبررين
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 -0الجرائمّوالمخالفاتّالتيّترتكبّضدّأحكامّقوانينّالمكوسّاألخرى.

ال بد لنا في هذا المقام من تحديد القوانين األخرى التي تكون الجرائم والمخالفات الواردة

فيها محل اختصاص من قبل محكمة الجمارك البدائية ،وأن المعيار في ذلك التحديد هو أن

تكون تلك القوانين من قوانين المكوس ومن القوانين األساسية محل التطبيق أمام محكمة

الجمارك ،وهي القوانين التالية:

أ .قانونّالتبغّرقمّّ32لسنةّ.1952

نجد أن قانون الجمارك والمكوس قد جاء الحقا على قانون التبغ ،وبالتالي عدل االختصاص

الموجود بقانون التبغ والذي كان ينص في مادته ( )27يستأنف الحكم الذي تصدره محكمة

الصلح أو محكمة البداية طبقا لألصول المتبعة في استئناف الدعاوى الجزائية ،وبالتالي أصبح
االختصاص لمحكمة الجمارك البدائية بالنظر في كافة الجرائم والمخالفات المنصوص عليها

في قانون التبغ ،ووفقا لقانون التبغ يكون من اختصاص محكمة الجمارك النظر في الجرائم
والمخالفات التالية(.)1

في الحساب المفتوح للبضاعة المذكورة .01 ،تصدير أو محاولة تصدير بضائع محظور إخراجها بدون بيان أو

تصريح أو البيانات الكاذبة عند التصدير في النوع أو الجنس أو الصفة .02 ،التصدير إذا كانت البضاعة خاضعة

لرسوم الصادر ،والتصدير أو محاولة التصدير دون بيان والمخالفات المذكورة في األرقام (.01 ،)1 ،1 ،2 ،0

التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعامالت الجمركية على شيء ما ،أو من تأدية الرسوم بواسطة بيان كاذب
أو ناقص أو بواسطة جميع أعمال أو وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذا القانون .07 ،البضائع المستوردة
أو المصدرة بأية وسيلة من وسائل النقل الممنوع أو المقيد توريد أو تصدير البضائع فيها ،للوزير أن يحدد هذه

الوسائل أو أن يقيد النقل فيها بإعالنات تنشر في الجريدة الرسمية .00 ،عدم تقديم اإلثباتات خالل المهالت المحددة

الممنوحة وقت التصدير أو الممنوحة بقرار التمديد وتأدية الرسوم في بلد المقصد عن البضائع التي تحددها السلطة

من وقت آلخر .02 ،رفض السماح لموظفي الجمارك أو الشرطة أو الضابطة الجمركية بتفتيش األشخاص أو

الطرود المحمولة من قبل األشخاص إذا كان لديه سبب معقول لالشتباه به .21 ،رفض السماح لموظفي الجمارك
أو الشرطة أو الضابطة الجمركية بتفتيش وسائل النقل إن كان لديه سبب معقول لالشتباه بأن فيها بضائع مهربة،

 .20استعمال القوة أو التهديد أو إعاقة عمل موظفي الجمارك أو الشرطة أو الضابطة الجمركة أثناء قيامهم بالتفتيش
لمخزن أو بيت أو أي محل آخر وكان التفتيش مصرحا به.

()1

الفقرة  1من المادة  33قانون التبغ رقم  32لسنة  ،1952والتي نصت على .0( :قدم عمدا أو تسبب في تقديم أي

بيان كاذب في تصريح أو سند بيع أو بيان بمصدر التبغ أو في أي تظهير أو مذكرة تسليم صادرة بشأن استيراد

التبغ غير المصنوع أو نقله أو بيعه .0 ،صنع أو باع أية رقعة يستدل منها بأنها بندرول أو استعمل أي بندرول

مستعمل .2 ،باع تبغا مصنوعا لم يعبأ في علب أو يطوق بندرول من النوع المعين .1 ،صنع تبغا وهو غير حائز

على رخصة معمل .2 ،وجدت لديه آلة لفرم التبغ أو أجهزة تستعمل أو يمكن أن تستعمل لصنع التبغ وهو غير
حائز على رخصة معمل .1 ،تاجر بالتبغ وهو غير حائز على رخصة تاجر تبغ).
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ب .قانونّالمكوسّعلىّالمنتجاتّالمحليةّرقمّّ16لسنةّ.1963

جاء القانون بنص واضح بشأن إصدار األنظمة من قبل مجلس الوزراء لتعيين فئات ونسب

رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة بأحكامه وأية أنظمة أخرى يراها الزمة

لتنفيذ أي حكم من أحكام القانون ،كما نص على أن العقوبات تحدد بأنظمة أيضا وبالتالي
صدرت تلك األنظمة.

ووفقا لقانون المكوس على المنتجات المحلية يكون من اختصاص محكمة الجمارك البدائية

النظر بالجرائم والمخالفات اآلتية(:)1

 .0رفض وامتنع عن تقديم ما هو ملزم بتقديمه من معلومات أو مستندات أو سجالت أو
عينات بعد أن كلف بذلك.

 .0رفض أو امتنع عن الحضور للتحقيق بعد أن كلف بذلك.

 .2قدم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة دون إيضاح معقول أو قدم كشفا أو مستندا
آخر يتضمن معلومات كما ذكر.

 .1تخلف عن القيام بما هو مفروض عليه لغرض تسجيله.

 .2أصدر فاتورة ضريبية دون أن يكون
مجاز بذلك أو بعد حظر ذلك عليه.
ا

 .1تخلف عن تقديم كشف في الموعد المحدد رغم أنه ملزم بتقديمه بموجب القانون أو
األنظمة الصادرة بمقتضاه بما فيه الكشف المترتب عليه تقديمه بناء على طلب

المسئول.

 .7تخلف عن تنظيم الدفاتر الحسابية أو غيرها من القيود التي وجب عليها تنظيمها أو
تقرر نهائيا بمقتضى المادة  106أو  117أنه نظمها بصورة تنحرف انحرافا جوهريا
عن األحكام المقررة في هذا النظام وفي نظام الدفاتر الحسابية.

 .0حاز عالمات فرقة لم يحصل عليها من المسئول أو استعملها بعد أن حظر عليه
استعمالها.

 .2حين كان مشتغال سلم إلى شخص آخر بغير وجه مشروع بضاعة معفاة بشرط أن
تستعمل من قبله فقط.

 .01نقل عن علم منه بضاعة دون أن تكون مصحوبة بشهادة إرسالية أو فاتورة.

()1

نص المادة  122من قانون المكوس على المنتجات المحلية رقم  16لسنة .1963
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 .00أعاق شخصا عن تنفيذ ما فرض عليه بموجب القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه
أو منعه عن ذلك.

دفتر أو أي مستند آخر كلف بتنظيمه أو بتقديمه.
 .00أخفى أو أتلف أو غير ا

 .02استمر في عقد صفقات بعد أن حظر عليه ذلك أو قبل تنفيذه الشروط لالزمة
لمواصلة ممارسة أشغاله.

 .01أصدر فاتورة ضريبية دون أن يعقد أو يتعهد بعقد الصفقة التي أصدر الفاتورة بشأنها.
 .02قام عن علمه منه بتنزيل ضريبة مدخالت دون أن تكون لديه فاتورة ضريبية بشأنها.
ج .قانونّرسومّالمكوسّعلىّالمنتجاتّالنفطيةّرقمّّ36لسنةّ.1960

ال يتضمن هذا القانون أي نصوص قانونية تدل على مخالفات أو جرائم معاقب عليها،

وبالتالي القواعد العامة الواردة في قانون الجمارك والمكوس من حيث الجرائم والمخالفات تنطبق
على المنتجات النفطية بالقدر الذي ال يتعارض مع األحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
د .قانونّالبندرولّلسنةّّ1927وتعديالتهّبالقانونّرقمّّ33لسنةّ.1965

جاءت الفقرة  2من المادة  6صريحة باختصاص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم
المنصوص عليها في البنود (ب ،ج ،د) من الفقرة ( )0من هذه المادة ،ووفقا لهذا القانون فإن
الجرائم والمخالفات التي تختص بها محكمة الجمارك البدائية اآلتية(:)1

 -0كل من يزور أو يقلد أي بندرول أو يبيعه أو يستعمله أو يحوزه مع علمه بأنه مزور
أو مقلد ،وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب أو
أداة يمكن استعمالها لطبع البندرول.

 -0كل من يعيد استعمال أي بندرول مستعمل.
 -2كل من وجد في حيازته بندرول مستعمل.

 -1كل من كان في حوزته مواد تسري عليها أحكام هذا القانون وكل من باعها أو عرضها
للبيع وكانت موضوعة في أوعية غير مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا

القانون يعاقب بغرامة ال تقل عن ضعف رسوم المكوس أو اإلنتاج المحلي المتحققة
عليها وال تزيد على خمسة أمثالها مع مصادرة المضبوطات.

()1

الفقرة  1من المادة  6قانون البندرول لسنة  1927وتعديالته بالقانون رقم  33لسنة .1965
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ه .الجرائمّوالمخالفاتّالتيّترتكبّضدّأحكامّقوانينّاالستيرادّوالتصدير.

ال يوجد لدينا في فلسطين قانون خاص باالستيراد والتصدير ،وذلك بسبب سيطرة االحتالل

اإلسرائيلي على عملية االستيراد والتصدير ،ولذلك تبقى األحكام العامة الواردة في قانون
الجمارك هي المطبقة بخصوص االستيراد والتصدير فيما يتعلق بالجرائم والمخالفات.

و .الجرائمّوالمخالفاتّالتيّترتكبّضدّاألنظمةّوالتعليماتّالصادرةّبشأنّالمكوسّعلىّ
المنتجاتّالمحليةّلسنةّ.1985

هو نظام صادر بأمر عسكري إسرائيلي صادر عام  1972وتم تعديله عام  1985بقرار

من الحاكم العسكري اإلسرائيلي إبان االحتالل اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة،
وما زال ساريا ومطبقا لدينا في فلسطين تحت مسمى (قانون ضريبة القيمة المضافة).

وجاءت المادة  122من هذا النظام لتحدد المخالفات والجرائم التي ترتكب مخالفة ألحكامه

وهي من اختصاص محكمة الجمارك البدائية باعتبار أن القانون األصلي الصادر باالستناد

إلى أحكامه هو قانون الجمارك والمكوس ،وتكون الجرائم والمخالفات التي يحكمها هذا النظام
والتي هي من اختصاص محكمة الجمارك البدائية:

 -0كل شخص رفض وامتنع عن تقديم ما هو ملزم بتقديمه من معلومات أو مستندات أو
سجالت أو عينات بعد أن كلف بذلك.

 -0كل شخص رفض أو امتنع عن الحضور للتحقيق بعد أن كلف بذلك.

 -2كل شخص قدم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة دون إيضاح معقول أو قدم
كشفا أو مستندا آخر يتضمن معلومات كما ذكر.

 -1كل شخص تخلف عن القيام بما هو مفروض عليه لغرض تسجيله.

 -2كل شخص أصدر فاتورة ضريبية دون أن يكون
مجاز بذلك أو بعد أن حظر عليه
ا
ذلك.

 -1كل شخص تخلف عن تقديم كشف في الموعد المحدد رغم أنه ملزم بتقديمه بموجب

القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه بما فيه الكشف المترتب عليه تقديمه بناء على

طلب المسئول.

 -7كل شخص تخلف عن تنظيم الدفاتر الحسابية أو غيرها من القيود التي وجب عليها
تنظيمها ،أو تقرر نهائيا بمقتضى المادة  106أو  117أنه نظمها بصورة تنحرف

انحرافا جوهريا عن األحكام المقررة في هذا النظام وفي نظام الدفاتر الحسابية.
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 -0كل شخص حاز عالمات فرقة لم يحصل عليها من المسئول أو استعملها بعد أن
حظر عليه استعمالها.

 -2كل شخص حين كان مشتغال سلم إلى شخص آخر بغير وجه مشروع بضاعة معفاة
بشرط أن تستعمل من قبله فقط.

 -01كل شخص نقل عن علم منه بضاعة دون أن تكون مصحوبة بشهادة إرسالية أو
فاتورة.

 -00كل شخص أعاق شخصا عن تنفيذ ما فرض عليه بموجب عليه القانون واألنظمة
الصادرة بمقتضاه أو منعه عن ذلك.

دفتر أو أي مستند آخر كـلف بتنظيمه أو بتقديمه.
 -00كل شخص أخفى أو أتلف أو غير ا
 -02كل شخص استمر في عقد صفقات بعد أن حظر عليه ذلك أو قبل تنفيذه الشروط
الالزمة لمواصلة ممارسة أشغاله.

 -01كل شخص أصدر فاتورة ضريبية دون أن يعقد أو يتعهد بعقد الصفقة التي أصدر
الفاتورة بشأنها.

 -02كل شخص قام عن علمه منه بتنزيل ضريبة مدخالت دون أن تكون لديه فاتورة
ضريبية بشأنها.

االختصاصّالمدنيّلمحكمةّالجماركّالبدائية:
جاءت الفقرة  2من المادة  168بالنص على اختصاص المحكمة بنظر الخالفات

الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية واالتفاقيات التجارية وفي أي خالف يقع مهما كان نوعه

في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة االستيراد والتصدير وتعديالتها والتعديالت الصادرة
بمقتضاها.

محصور في نقطتين
ا
من خالل هذا النص يكون اختصاص محكمة الجمارك البدائية المدني

هما:

 -0الخالفات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية واالتفاقيات الدولية ،حيث أن الدول
تبرم العديد من االتفاقيات الجماعية أو الفردية مع بعضها لمنح إعفاءات جمركية على

جميع السلع أو بعضها ،وبالتالي تكون التعرفة الجمركية لتلك الدولة ال تسري مقابل
وجود اتفاق يعفي سلعة معينة من الجمارك وفي العادة تكون االتفاقيات محددة بشروط
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يتوجب على الشخص الذي يرغب في استيراد تلك السلعة اتباعها لغايات االستفادة

من اإلعفاء الوارد في االتفاقية.

ومن األمثلة على ذلك اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي تعد

فلسطين جزءا منه وتلتزم به وهي اتفاقية جماعية ،فإذا وقع خالف بين شخص ما ومصلحة
الجمارك الفلسطينية حول سلعة معينة من حيث شمول االتفاقية لهذه السلعة أم ال فتكون حينها

محكمة الجمارك البدائية هي المختصة بالفصل في هذا الخالف ،سواء السترداد الرسوم
المدفوعة أو للفصل إذا كانت االتفاقية تطبق على السلعة أم ال.

 -0الخالفات التي تقع مهما كان نوعه في تطبيق أحكام قانون الجمارك والمكوس وأنظمة
االستيراد والتصدير وتعديالتها.

المثال على ذلك ،إذا تبين لمصلحة الجمارك أنها استوفت رسوما جمركية ناقصة ،أو أنه
حصل خطأ حسابي في قيمة الرسوم أو أنها لم تستوف قيمة الرسوم عن سلعة كان يتوجب
استيفاء الرسوم عنها أو ألي سبب آخر ،فهنا يكون لمصلحة الجمارك حق اللجوء لمحكمة

الجمارك البدائية للمطالبة بالرسوم أو فرق الرسوم ،وكذلك هو حال المكلف فله حق اللجوء

إلى محكمة الجمارك البدائية لمطالبة مصلحة الجمارك بالرسوم أو فرق الرسوم ،الذي رفعه
خطأ نتيجة جهل أو خطأ في الحساب أو ألي سبب آخر.

المطلبّالثانيّ :

نظرّالمنازعةّأمامّمحكمةّاستئنافّالجماركّ :

أنشئت محكمة الجمارك االستئنافية بموجب القرار بقانون رقم ( )2لسنة ،)1(2010

وباشرت عملها بالمرسوم الرئاسي رقم ( )002لسنة  ،)2(2010وأصدر مجلس القضاء األعلى

ار بانتداب الموظفين
ار بتعيين رئيس لها عمال أحكام القانون وبعد أن أصدر مجلس الوزراء قر ا
قر ا

المكملين لهيئة المحكمة وفق التشكيل القانوني.

()1

القرار بقانون رقم  9لسنة  ،2010الصادر بتاريخ  ،2010/11/24القاضي بإلغاء األمر العسكري اإلسرائيلي رقم
 ،353وهو األمر العسكري الذي كان ينص على وقف العمل بالمواد من  167إلى  177من قانون الجمارك

والمكوس رقم  1لسنة .1962
()2

المرسوم الرئاسي رقم  215لسنة  2010بشأن إنشاء محكمة الجمارك االستئنافية بالمحافظات الشمالية ،صدر

بتاريخ .2010/11/25
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وتشكل "محكمة استئناف الجمارك" استنادا للمادة  12من القرار بقانون رقم ( )23لسنة ،2018
والذي بموجبه تلغى المادة ( )170من قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة  1962وتعديالته
ويستعاض عنها بالنص اآلتي(:)1

تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى "محكمة استئناف الجمارك"،

وتتألف من:

أ -ثالثة قضاة ينتدبهم مجلس القضاء األعلى.

ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من هذا المطلب يرى الباحث أن يقسم هذا المطلب إلى

قسمين :نتوضح مكان انعقاد المحكمة ،ثم بيان اختصاص المحكمة.

أوًالّ:مكانّانعقادّمحكمةّاستئنافّالجماركّ ّ:

ونظر لطابعها
ا
بالنظر لكون أن محاكم الجمارك محاكم متخصصة أنشئت بقانون خاص

السيادي والمالي ،عمد المشرع أن تكون محاكم الجمارك االستئنافية مركزية ،أي محكمة واحدة
لكافة الوطن حيث نص على أن تنعقد المحكمة في القدس وتنعقد مؤقتا في رام الله ،ويجوز

أن تنعقد في أي مكان آخر بقرار من رئيس المحكمة العليا بناء على طلب رئيس المحكمة(.)2
وبالتالي ،األصل أن تنعقد محكمة الجمارك البدائية في العاصمة القدس ،إال أنه وبسبب احتالل

مدينة القدس من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ،جاء انعقاد المحكمة في مدينة رام الله مؤقتا
مع صالحية انعقادها في غزة أو أي مكان آخر تراه المحكمة مناسب داخل فلسطين.
ثانياّ:اختصاصّمحكمةّاستئنافّالجماركّ:

تختص محكمة الجمارك االستئنافية بالطعون المقدمة على أحكام محكمة الجمارك البدائية

بشكل كامل وبالتالي أي حكم أو قرار صادر عن محكمة الجمارك البدائية يمكن استئنافه لدى

محكمة الجمارك االستئنافية ،تنظر محكمة استئناف الجمارك في الدعاوى المرفوعة لديها

مرافعة ،يكون االستئناف بإيداع عريضة االستئناف لدى محكمة استئناف الجمارك خالل ثالثين

()1

قرار بقانون رقم ( )23لسنة  2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته ،وقانون الجمارك والمكوس رقم

( )1لسنة  1962وتعديالته ،صدر في مدينة رام الله بتاريخ  ،2018/7/24المنشور في العدد  18من الوقائع
الفلسطينية ،بتاريخ .2018/7/31

( )2الفقرة ( )5من المادة ( )12من القرار بقانون رقم ( )23لسنة  2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته،
وقانون الجمارك والمكوس رقم ( )1لسنة  1962وتعديالته ،صدر في مدينة رام الله بتاريخ  ،2018/7/24المنشور

في العدد  18من الوقائع الفلسطينية ،بتاريخ .2018/7/31
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يوما ،تبدأ من اليوم التالي من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا ،أو من تاريخ تبليغه إذا

كان غيابيا أو بمثابة الحضوري(.)1

ثال ًثاّ:النيابةّالعامةّفيّالقضاياّالجمركية:

تنص الفقرة األولى من المادة ( )15من القرار بقانون رقم ( )23لسنة  ،)2(2018تنشأ

نيابة متخصصة تتولى اختصاصاتها وفقا للقوانين النافذة بالتنسيق مع جهات االختصاص.

وفي ذلك نرى أن المشرع في قانون الجمارك والمكوس وضع نصا خاصا يتعلق بالنيابة العامة،
إذ جعل وظيفة النيابة العامة لدى محاكم الجمارك تمارس من قبل النيابة العامة وأعطاها حق

المرافعة واستئناف األحكام ،وعلى ضوء النصوص األخرى الواردة بقانون اإلجراءات الجزائية
رقم  3لسنة .2001

وقد منح المشرع صالحية إجراءات البحث ،واالستقصاء ،والتحري ،وجمع االستدالالت

إلى اإلدارة العامة للجمارك والمكوس ،فنص على "تتولى اإلدارة العامة للجمارك والمكوس

إجراءات البحث ،واالستقصاء ،والتحري ،وجمع االستدالالت عن الجرائم الواردة في هذا

القانون ،ومرتكبيها ،وتقديم الملف للنيابة المختصة إلجراء المقتضى القانوني"( ،)3وتنشأ نيابة
متخصصة تتولى اختصاصاتها وفقا للقوانين النافذة بالتنسيق مع جهات االختصاص.4

والمالحظ أن قانون الجمارك الساري ال ينص على حق الطعن بالنقض على األحكام

الصادرة من محكمة الجمارك االستئنافية ،وبالتالي تكون أحكام محكمة الجمارك االستئنافية
غير قابلة للطعن بالنقض ،لذلك نرىّ أنه كان من المفترض إخضاع القضايا الجمركية للطعن

()1

المادة ( )12من القرار بقانون رقم ( )23لسنة  2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته ،وقانون

الجمارك والمكوس رقم ( )1لسنة  1962وتعديالته ،صدر في مدينة رام الله بتاريخ  ،2018/7/24المنشور في

العدد  18من الوقائع الفلسطينية ،بتاريخ .2018/7/31
()2

القرار بقانون رقم ( )23لسنة  2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته ،وقانون الجمارك والمكوس رقم

( )1لسنة  1962وتعديالته ،صدر في مدينة رام الله بتاريخ  ،2018/7/24المنشور في العدد  18من الوقائع
الفلسطينية ،بتاريخ .2018/7/31

( )3الفقرة ( )2من المادة ( )15من القرار بقانون رقم ( )23لسنة  2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته،
وقانون الجمارك والمكوس رقم ( )1لسنة  1962وتعديالته ،صدر في مدينة رام الله بتاريخ  ،2018/7/24المنشور

في العدد  18من الوقائع الفلسطينية ،بتاريخ .2018/7/31
)(4

الفقرة ( )0من المادة ( )02من القرار بقانون رقم ( )02لسنة  0100بتعديل قانون الجمارك لسنة 0202

وتعديالته ،وقانون الجمارك والمكوس رقم ( )0لسنة  0210وتعديالته ،صدر في مدينة رام الله بتاريخ ،0100/7/01

المنشور في العدد  00من الوقائع الفلسطينية ،بتاريخ .0100/7/20
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بالنقض بما يتفق وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )0لسنة ،0110

بحيث تكون األحكام الصادرة عن محكمة استئناف الجمارك خاضعة للنقض ،حالها حال كافة

األحكام األخرى كما هي األحكام الصادرة من محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ،لذلك
نرى ضرورة إجراء تعديل على بعض نصوص قانون الجمارك والمكوس الساري ،وذلك لمواكبة

التغييرات التي تحدث بمرور الزمن.

الخاتمةّ :

بعد أن انتهى الباحث -بفضل الله وكرمه -من دراسة المنازعة الضريبية الخاصة

بضريبة الجمارك والمكوس "دراسة تحليلية في ضوء التشريع الجمركي الفلسطيني" ،فإنه
سيعرض خاتمة بحثه في بندين ،يخصص أولهما للنتائج ،ويفرد ثانيهما للتوصيات ،وذلك على

النحو التالي:

 -أوًالّ:النتائجّ :

 -0اختالف القوانين الجمركية المطبقة في األراضي الفلسطينية ،فنجد أن قانون
الجمارك لسنة  1929وتعديالته هو المطبق بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)،

أما قانون الجمارك رقم  1لسنة  1962وتعديالته هو المطبق بالمحافظات الشمالية
(الضفة الغربية) ،كما أننا نجد استمرار العمل باألوامر العسكرية اإلسرائيلية والتي
صدرت إبان االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام .1967

 -0اختالف األهداف التي وضعت من أجلها هذه القوانين الناظمة للتشريع الجمركي،
فمنها ما كان لتحقيق اإليرادات للخزينة فقط ،ومنها ما كان للسيطرة على االقتصاد
الفلسطيني كاألوامر العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي.

 -2ال يوجد في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) قضاء ضريبي متخصص لتسوية
منازعات ضريبة الجمارك والمكوس ،كما هو الحال في المحافظات الشمالية
(الضفة الغربية) والذي يحق للمكلف اللجوء إلى محكمة الجمارك االبتدائية

ومحكمة الجمارك االستئنافية باعتبارهما محكمتين متخصصتين.

 -1المنازعة الجمركية في المحافظات الشمالية ال تشمل طرق الطعن بالنقض
باألحكام الصادرة عن محكمة الجمارك االستئنافية.
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ثانياّ:التوصيات:
ً

بناء على ما سبق خرج الباحث بالتوصيات التالية:

 -0يوصي الباحث بضرورة توحيد التشريعات الضريبية المطبقة في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،وضرورة إلغاء جميع األوامر العسكرية اإلسرائيلية واستبدالها بتشريعات فلسطينية
تتناسب مع الكيان الفلسطيني وتحقق طموحات وأهداف هذا الشعب.

 -0يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بضرورة العمل على إصدار قانون الضريبة
الجمركية ،الذي يرقى إلى مستوى الطموح ومواكبة متطلبات التطور الذي ط أر على

موضوع الجمارك خالل الحقبة الماضية وتحقق األهداف المرجوة.

 -2تبسيط إجراءات المحاكم الجمركية في التعامل مع المكلف بما ال يرهقه نفسيا وال
جسديا وبما يضمن التزامه بقواعد الضرائب وخاصة العدالة ،واإلنتاجية ،وبما ال
يعرضه ألي ابتزاز ،من خالل العمل على إنشاء محاكم جمركية بجميع المحافظات
وعدم االكتفاء بوجود محكمة جمركية مركزية في مدينة رام الله في ظل الحواجز

االسرائيلي وصعوبة التنقل بين المحافظات بسبب االحتالل االسرائيلي.

 -1تعزيز اإلجراءات الرقابية على االداء والربط المباشر بين دوائر اإلدارة الضريبية

المختلفة بحيث يتيح التبادل المعلوماتي بينهما بسهولة ويسر ،ويوفر إجراءات تحمى

الموظف وتمنعه من التعرض للرشاوي والمحسوبية وتضمن استقالليته ونزاهته المهنية،
أخير ضمان التطبيق السليم للوائح التنظيمية والتشريع الضريبي المالئم للظروف
و ا

السائدة.

قائمةّالمراجعّوالمصادر:

 )0المؤلفاتّالمتخصصةّ :
 -0إبراهيم سيد أحمد ،المستحدث من المبادئ القضائية في المنازعات الضريبية ،منشأة دار
المعارف .0110

 -0عبد الرؤوف الكساسبة ،سالم الشوابكة ،وسائل اإلثبات أمام القضاء الضريبي ،دراسة
منشورة بمجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد  ،22العدد الثاني،

.2006

 -2يحيى المبشر ،المنازعات الضريبية في القانون اللبناني (الدعاوى الضريبية) ،دار الحسيني
للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،بدون سنة.
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 -1زكريا محمد بيومي ،المنازعات الضريبية في ربط وتحصيل الضرائب ،مطبعة جامعة
القاهرة والكتاب الجامعي ،القاهرة.1990 ،

 -2زكريا محمد بيومي ،الموسوعة الشاملة في المنازعات الضريبية  ،بدون تاريخ وناشر.

 -1زكريا محمد بيومي ،مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضريبة العامة على
المبيعات بعد تعديل بعض أحكامها بالقانون رقم  9لسنة  ،2005بحث مقدم للجمعية
المصرية للمالية العامة والضرائب ،المؤتمر الضريبي الثاني عشر ،المجلد الثالث.

 -7مجد محب حافظ ،الموسوعة الجمركية ،دار الفكر العربي ،اإلسكندرية.0112 ،

 -0مصطفي أحمد حماد ،اإلطار العام للضرائب الجمركية في مصر ،جمعية الضرائب
المصرية.0117 ،

 -2محمود نجيب حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي
في الجرائم العمدية ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة.0200 ،

 -01حسين خالف ،مدى اختصاص القضاء اإلداري بنظر منازعات الضرائب والرسوم في
فرنسا ومصر ،مجلة مجلس الدولة ،يناير .1951

 -00محمد أحمد عبد الرؤوف ،المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن ،ط ،1دار
النهضة العربية.1998 ،

 -00محمد أحمد عطية ،إجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري والمحكمة الدستورية العليا،
ط ،0الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية0100 ،

 -02علي هادي عطية الهاللي ،مدى ذاتية اإلثبات في المنازعات الضريبية ،كلية القانون
جامعة ذي قار ،العراق.0100 ،

 )0الرسائلّالعلميةّ :

 -0بليل سمرة ،المتابعة الجزائية في المواد الجمركية ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق،
جامعة الحاج لخضر ،الجزائر.0102 -0100 ،

 -0جمال محمد معاطي موافي ،والية القضاء اإلداري في نظر المنازعات الضريبية،
رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية.2012 ،

 -2مفتاح لعيد ،الجرائم الجمركية في القانون الجزائري ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة أبو بكر ،تلمسان.0100 -0100 ،
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 -1قدري نقوال عطية ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة اإلسكندرية.0211 ،

 )2التشريعاتّوالمواثيقّ:

أ -التشريعاتّالفلسطينية:

 -0قانون البندرول لسنة  1927وتعديالته بالقانون رقم  33لسنة .1965
 -0قانون التبغ رقم  32لسنة .1952

 -2قانون الجمارك رقم  42لسنة .1929

 -1قانون الجمارك والمكوس رقم  1لسنة  1962وتعديالته.

ب -الق ارراتّبقانون:

 -0قرار بقانون رقم ( )23لسنة  2018بتعديل قانون الجمارك لسنة  1929وتعديالته،
وقانون الجمارك والمكوس رقم ( )1لسنة  1962وتعديالته.

 -0قرار بقانون رقم  215لسنة  2010بشأن ضريبة الجمارك والمكوس.

 -2قرار بقانون رقم  9لسنة  ،2010بشأن عمل محكمة الجمارك االستئنافية.

 )1األوامرّالعسكريةّباألراضيّالفلسطينيةّ :

 -0أمر عسكري رقم  152بشأن تعيين شرطة الجمارك وصالحياتهم ،الصادر بتاريخ
 ،1968/1/17سار بقطاع غزة.

 -0أمر عسكري رقم  340بشأن تعديل قانون الجمارك رقم  1لسنة  ،1962الصادر
بتاريخ  ،1970/3/22ملغى صراحة/الضفة الغربية ،سار/غزة.

 -2أمر عسكري رقم  90بشأن تعديل قانون الجمارك والمكوس-تعديل رقم  ،1الصادر
بتاريخ  ،1967/8/7الساري بالضفة الغربية.
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ّ

يثير هذا البحث شبهات عدم الدستورية التي تحيط بالصالحيات الممنوحة للمسؤول في

الضريبة على القيمة المضافة ،بموجب األمرين العسكريين اإلسرائيليين رقم ( 222لسنة

 )0271الساري في المحافظات الشمالية ،ورقم ( 120لسنة 0271م) الساري في المحافظات

الجنوبية.

ويطرح البحث تساؤال حول مدى تجاوز بعض الصالحيات للنطاق المحجوز للسلطتين

التشريعية والقضائية ،بموجب القانون األساسي (المعدل) لسنة 0112م.

وتنبع أهمية البحث من كونه يهدف إلى ضبط هذه الصالحيات ،ولتحقيق هذا الهدف

البحثي فقد لجأ الباحث إلى المنهجين التحليلي والمقارن ،حيث حلل النصوص وبحث في مدى
توافقها مع التشريعات الوطنية األعلى ،وتوقف عند موقف المشرع المصري وآراء المحكمة

الدستورية العليا في مثل هذه الصالحيات.
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. يتناول األول صالحيات الجهة التنفيذية العليا،وجرى تقسيم هذا البحث إلى مبحثين

 وقد خلص البحث.ويتعلق الثاني بشبهات عدم الدستورية المتعلقة ببعض هذه الصالحيات
إلى نتائج من أهمها أن األمرين العسكريين قد أناطا بالمسؤول صالحيات وضع التنظيم الفني

 لذا تمثلت توصيتنا الرئيسة،) من القانون األساسي الفلسطيني00 وهو ما يخالف (م،الكامل لها

.في ضرورة إصدار قانون وطني للضريبة على القيمة المضافة

) المسؤول، الضريبة، القيمة المضافة، قانون،الكلماتّالمفتاحية (دستورية
Abstract:
This research raises suspicions of unconstitutionality surrounding the
powers granted to the official in the value-added tax، according to the
two Israeli military orders no. (535 of 1976) in effect in the northern
governorates، and no. (658 of 1976) in the southern governorates.
The research raises a question about the extent of some of the powers
exceeding the scope reserved for the legislative and judicial powers،
according to the Basic Law (Amendment) of 2003.
The importance of the research originates from the fact that it aims to
control these powers، and to achieve this research goal، the researcher
resorted to the analytical and comparative approaches where he
analyzed the texts and researched their compatibility with the higher
national legislations, and he stopped at the position of the Egyptian
legislator and the views of the Supreme Constitutional Court in such
powers.
This research has been divided into two topics: the first deals with the
powers of the higher executive. The second concerns suspicions of
unconstitutionality regarding some of these powers. The research
concluded the results of the most important of which are that the two
military orders entrusted with the authority to put a complete technical
regulation for it. Meanwhile, It is contrary to (Article 88) of the
Palestinian Basic Law, so our main recommendation was the necessity
of issuing a national law for value added tax.
Key words: Constitutional, law, value added, tax, official
ّ :المقدمة

حمى المشرع الدستوري الفلسطيني المكلف الضريبي من اعتداء اإلدارة الضريبية على

) من00(  الذي نصت عليه المادة، وذلك من خالل ترسيخه مبدأ قانونية الضريبة،أمواله
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القانون األساسي المعدل لسنة 0112م" :فرض الضرائب العامة والرسوم ،وتعديلها والغاؤها،

ال يكون إال بقانون ،وال يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها ،في غير األحوال المبينة في

القانون".

وقد دأبت غالبية التشريعات الضريبية على إحالة بعض الصالحيات التشريعية والتنفيذية

للسلطة التنفيذية ،بهدف إضفاء المرونة على بعض الجوانب التنظيمية للضريبة ،دون إخالل

ذلك بمبدأ قانونية الضريبة.

إشكاليةّالدراسة:

تواجه هذه الدراسة إشكالية إحالة صالحيات تشريعية واسعة للسلطة التنفيذية في الضريبة
على القيمة المضافة ،بصورة تجعل هذه اإلحالة متعارضة مع مبدأ قانونية الضريبة .وقد

استلزم لسبر غور هذه اإلشكالية إثارة إشكاليات بحثية أخرى ،على نحو مدى جوازية استمرار

فرض هذه الضريبة من خالل األنظمة والتعليمات وليس القانون ،ال سيما في ظل نص (م)00

من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 0112م.
أهميةّالدراسة:

رغم الصلة المباشرة بين صالحيات الجهة التنفيذية العليا في الضريبة على القيمة المضافة
والتنظيم الفني لهذه الضريبة ،إال أن هذا الموضوع لم يلق اهتماما مناسبا من الباحثين ،ومن
هنا تنبع أهميته العلمية من كونه يسد نقصا بحثيا في هذا الموضوع رغم أهميته.

كما أن لهذه الصالحيات عالقة مباشرة بمبدأي العدالة واليقين وتأثيرهما على مستوى االمتثال
الضريبي ،وفي هذا تتجلى قيمته العملية.

أهدافّالدراسةّ :

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف ،منهاّ :
-0

تحديد الجهات التنفيذية وصالحياتها في الضريبة على القيمة المضافة في

-0

تحديد مدى توافق الصالحيات المحالة إلى الجهات التنفيذية مع الضوابط

-2

البحث في شبهات عدم الدستورية فيما يتعلق بسريان نصوص مالية وعقابية

فلسطين.

الدستورية لإلحالة.
بموجب أنظمة.
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-1

البحث في شبهات عدم الدستورية الخاصة بالمواد المتعلقة باألمور الجوهرية في

-2

الخروج بتوصيات بحثية من شأنها ضبط صالحيات السلطات التنفيذية في هذه

التنظيم الفني لهذه الضريبة.
الضريبة.

المنهجّالبحثيّللدراسة:
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهجين ،المنهج التحليلي الذي مكن الباحث من

تحليل النصوص المتعلقة بتحديد المسؤول وصالحياته في ضوء األمرين العسكريين
اإلسرائيليين الساريين بشأن الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين ،رقم ( 120لسنة

0271م) بشأن تعديل قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية الساري في

المحافظات الشمالية ،ورقم ( 222لسنة 0271م) بشأن المكوس على األموال والخدمات

الساري في المحافظات الجنوبية ،وما بني عليهما من أنظمة وتعليمات ،ومدى التزام هذه

الصالحيات بالمبادئ الدستورية التي وضعها القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة
0112م.

كما استخدم الباحث المنهج المقارن إلثبات انحراف األوامر العسكرية في إحالتها

لصالحيات لم تجز التشريعات إحالتها ،ولم تجر إحالتها من قبل المشرع الفلسطيني في
تشريعاته الضريبية مثل قانون الضريبة على الدخل لسنة 0111م وتعديالته ،وكذلك الحال

بالنسبة للمشرع المصري في تشريعاته الضريبية على نحو ضريبة الدخل لسنة 0112م وضريبة

القيمة المضافة لسنة  ،0101بل إن المحكمة الدستورية العليا المصرية وقفت في أحكامها
بالمرصاد لنصوص اإلحالة التي ال تتوافق مع الدستور المصري.

هيكلةّالدراسةّ :

جرى تقسيم هذا البحث إلى مبحثين ،هما:

المبحث ّاألولّ :صالحيات ّالجهة ّالتنفيذية ّالعليا ّفي ّالض ّريبة ّعلى ّالقيمة ّالمضافةّ
وضوابطهاّ .

المبحثّالثانيّ:النصوصّالتيّتثارّبشأنهاّشبهةّعدمّالدستوريةّ .

المبحثّاألولّ ّ:

صالحياتّالجهةّالتنفيذيةّالعلياّفيّالضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّوضوابطها ّ
ّ
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تمهيدّ :
قبل الولوج إلى الصالحيات التي قررتها التشريعات السارية بشأن الضريبة على القيمة

المضافة في فلسطين للجهة التنفيذية العليا ،ومدى توافق اإلحالة مع ضوابطها الموضوعية،
فإنه ال بد بداية من تحديد السلطة المختصة بتنظيم الضريبة على القيمة المضافة بموجب

األوامر العسكرية اإلسرائيلية السارية بشأن هذه الضريبة ،وذلك على النحو التالي:

المطلبّاألولّ :

السلطةّالمختصةّبتنظيمّالضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّ :

شرع االحتالل العسكري اإلسرائيلي بمجرد احتالله لقطاع غزة والضفة الغربية سنة

0217م بإصدار األوامر العسكرية الخاصة بالسلطات التنفيذية والتشريعية في هذه المناطق،
ومن بين هذه األوامر (األمر العسكري رقم ( )22لسنة 0217م) الصادر عن قائد قوات جيش

االحتالل في منطقة قطاع غزة وشمال سيناء ،بشأن تعيينات قوانين الجمارك والمكوس ،والذي

عرف ّالمسؤول ّبأنه" :من عين من قبلي لمقتضى هذا األمر" ،وحدد فيه صالحيات ّهذاّ

المسؤول بأنه" :يخول المسؤول كل تعيين وكل صالحية جرى تخويلها لحكومة المنطقة أو
إلحدى سلطاتها أو ألي شخص بموجب قوانين الجمارك والمكوس أو بحكمها" ،كما جرى

تعريفّحكومةّالمنطقةّبأنها" :الحكومة أو الحكومات التي عملت بوصفها سلطة قانونية في
منطقة قطاع غزة وشمال سيناء" ،وقد تم التأكيد على تعريفّالمسؤولّمن خالل (األمر رقم

( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات لسنة 0271م) ،1بأنه" :من يعين مسؤوال
ألغراض األمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الجمارك والمكوس رقم ( )22لسنة 0217م".

وفي ضوء هذه التعريفات ،فإنه يتبين لنا أن المسؤولّبموجبّهذهّاألوامرّهوّأعلىّ

سلطةّتنفيذيةّضريبية ،والمنوطّبهّصالحياتّالحكومة.

ّّّّّومع نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية ،باتت الصالحيات التشريعية للحكومة منظمة

بموجب األحكام الواردة في المواد ( )70 ،71 ،10من القانون األساسي المعدل لسنة 0112م.
ففيماّيتعلقّباللوائحّالتنفيذية ،نصت المادة ( )10من القانون األساسي المعدل على أن:

"يمارس رئيس الوزراء ما يلي -7 :توقيع واصدار اللوائح أو األنظمة التي يصادق عليها

مجلس الوزراء" ،كما نصت المادة ( )71من القانون األساسي المعدل لسنة 0112م" :لمجلس
1

 -نشر بالعدد  ،22ص ،2277من مجموعة المناشير واألوامر ،ومعدل باألوامر أرقام- 01/112 -77/212 :

21/0101 -07/202 – 02/070 ،01/720
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الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين واصدار اللوائح واتخاذ
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانين".

وفيما يتعلقّبالق ارراتّالوزارية فقد نصت المادة ( )10من القانون األساسي المعدل أيضا على
أنه" :يمارس رئيس الوزراء ما يلي -1 :إصدار الق اررات الالزمة في حدود اختصاصاته وفقا

للقانون".

وفيما ّيتعلق ّبالتعليمات ،فقد نصت المادة ( )70من القانون األساسي المعدل على أنه:
"يختص كل وزير في إطار و ازرته على وجه الخصوص بما يأتي :اإلشراف على سير العمل

في و ازرته واصدار التعليمات الالزمة لذلك".

ومن حيث الجهة صاحبة الصالحية بإعداد والمصادقة على أو إقرار والتوقيع على اصدار

التشريعات الثانوية ،فإنه بالنسبةّللوائحّالتنفيذية ،فقد منح القانون األساسي (المعدل) صالحية

توقيعها واصدارها لمجلس الوزراء حينا ،ولرئيس الوزراء حينا آخر .أما المصادقة أو اإلقرار

فهي من اختصاص مجلس الوزراء دائما .وفيماّيتعلقّبالق ارراتّالوزارية ،فهي تصدر عن

رئيس الوزراء وفقا للمادة ( )1/10من القانون األساسي (المعدل) .وبخصوص التعليمات

فهي من صالحية الوزير وفقا للمادة ( )70من القانون األساسي (المعدل).1

وفي ضوء هذه الصالحيات ،يجب أن تتم إعادة قراءة إحالة الصالحيات الواردة للمسؤول

في األوامر واألنظمة السارية في الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين ،من خالل أمرين:

األمرّاألولّ:الّيصحّأنّيعاملّمديرّعامّضريبةّالقيمةّالمضافةّعلىّأنهّوحدهّالمقصودّ
بالمسؤولّ :

من الخطأ الجسيم ما يجري التعامل به واقعيا بأن المقصود بلفظ "المسؤول" في هذه الضريبة،
هو مدير عام الضريبة على القيمة المضافة؛ ألن هذا المسؤول دانت له (وفقا لألمر العسكري
المشار إليه) كافة سلطات الحكومة ،وهو ما فيه تجاوز للحدود التي رسمها المشرع الفلسطيني

للسلطات المختلفة.

األمرّالثانيّ:ضرورةّضبطّصالحياتّالسلطةّالتنفيذيةّ :
ال بد من التفرقة بين المراسيم القانونية والمراسيم الحكومية واإلدارية ،وقد فرقت مدرسة

"بوردو ،ليون دوغي ،روجيه بونار ،غاستون جيز" ،بينها :فالمراسيم القانونية فقط هي التي

1

 -انظر ،دليل صياغة التشريعات الثانوية ،معهد الحقوق -جامعة بير زيت0111 ،م ،ص.00-00
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تعتبر قوانين حقيقية ،أما المراسيم الحكومية واإلدارية فمجرد أعمال تنظيمية أو أنظمة ،1وحتى

بالنسبة لهذه األخيرة إذا ما تمت بناء على إحالة قانونية فإنها تكون محكومة بعدة اعتبارات،
ال أن تقوم السلطة التشريعية كما تشاء بتوجيه السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات وضع

تشريعات ثانوية ،كما أن هناك موضوعات ال يجوز لجهة أخرى غير السلطة التشريعية
وضعها ،على اعتبار أنها موضوعات أساسية من اختصاص السلطة التشريعية وحدها.2

والصالحيات التي تمنح بموجب التشريعات الضريبية على وجه الخصوص ،تأتي إما في

إطار التفويض أو اإلسناد ،لذا ال بد وأن يتم االلتزام بحدود هذا التفويض أو اإلسناد ،وبالتالي
فإنه ال يجوز للمسؤول التوسع في صالحيات لم تسند إليه أو القياس على الصالحيات التي

اسندت إليه ،3كما ال يجوز للمسؤول المفوض الوارد صفته في القانون أن يفوض غيره في
إصدار ما فوض من أجله ،وأي تفويض في هذا الشأن يقع باطال ،كما أن المفوض يلتزم
بحدود التفويض المتمثلة في نطاقه الموضوعي والزمني.4

وبناء عليه ،ال بد من التحقق من سالمة األنظمة والتعليمات والق اررات الصادرة طوال الفترة

السابقة –ال سيما بعد صدور القانون األساسي ،-للتأكد من التزامها بقواعد التدرج التشريعي،

وذلك بأن تكون األحكام الواردة فيها الزمـة لتنفيـذ القانون ،وأال يكون من شأنها تعديل القانون

أو تعطيله أو اإلعفاء من تنفيـذه ،أو تجاهل بعض أحكـامه ،والتزام اللوائح بالقواعد التي فرضها

القانون والتزام التعليمات لألحكام التي وضعتها اللوائح ،كما يجب من التيقن من مراعاة القوانين
واللوائح والتعليمات لقواعد االختصاص التي حددها المشرع الدستوري.5

1

 -راجع ،موريس دوفرجيه ،ترجمة /د.جورج سعد ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري لألنظمة السياسية الكبرى،

2

 -دليل صياغة التشريعات الثانوية ،معهد الحقوق -جامعة بير زيت0111 ،م ،ص.07

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت -لبنان ،ط0220 ،0م ،ص  022وما بعدها.
3

 -د /إكرامي بسيوني خطاب ،المبادئ العامة للقانون في أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن التشريعات الضريبية،

4

 -راجع ،د/عبد الهادي مقبل ،دور الضرائب غير المباشرة في تنمية اقتصاديات الدول اآلخذة في النمو مع التطبيق

5

 -راجع حول هذا الموضوع ،معن إدعيس ،تقرير حول اللوائح التنفيذية للقوانين ،مرجع سابق ،ص.01 -00

بدون دار نشر ،ط0،0100م،ص012

على مصر ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق-جامعة طنطا0200 ،م ،ص 002وما بعدها.
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المطلبّالثانيّ :

مدىّتوافقّالصالحياتّالمحالةّإلىّالجهةّالتنفيذيةّمعّضوابطّاإلحالةّ :
وضع دليل صياغة التشريعات الثانوية عدة ضوابط إلحالة سلطة تشريعية للجهة التنفيذية،

منها:1

-0
-0

أن تكون اإلحالة خاصة بوضع تشريعات ثانوية وليس تشريعات تنظيمية.

أن تكون الجهة المحال إليها سن التشريع الثانوي تملك هذا االختصاص الدستوري،
فال يجوز أن يطلب من وزير إصدار اللوائح التنفيذية ألنه من اختصاص مجلس

الوزراء وليس من اختصاص جهة أدنى.

-2

أن يتم تحديد الموضوع الواجب تنظيمه بموجب التشريع الثانوي قدر اإلمكان.

-1

أال تحيل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية موضوعات وأحكام عامة يتوجب

-2

أال تتم اإلحالة إلى السلطة التنفيذية بوضع أحكام مالية ال يتضمنها القانون.

-1

أن يتم تنظيمها بموجب القانون.

أال تتم اإلحالة بوضع أحكام جزائية عامة لنص (م )02من القانون األساسي

(المعدل)" :العقوبة شخصية ،وتمنع العقوبات الجماعية ،وال جريمة وال عقوبة إال
بنص قانوني ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي".

كما يراعى في وضع تشريعات ثانوية تنفيذية أن تكون الجهة التي يتوجب أن يصدر التشريع

الثانوي عنها متناسبة في الهرمية مع أهمية الموضوع المراد تنظيمه :إذا كان الموضوع المراد
تنظيمه على درجة كبيرة من األهمية فينصح أن يقوم بذلك مجلس الوزراء بموجب الئحة

تنفيذية .أما إذا كان موضوع التشريع الثانوي أقل أهمية فيتم تنظيمه بموجب قرار وزاري .وفي
حالة كونه قليل األهمية وذا طبيعة فنية ومتخصصة بنشاط معين من نشاطات اإلدارة فإنه يتم

تنظيمه بموجب تعليمات.2

وبعد أن أوجزنا بعضا من ضوابط إصدار التشريع الثانوي وحدوده ،فإننا نتوقف عند

الصالحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية المختصة "المسؤول" في األمرين العسكريين الصادرين

بشأن المكوس على األموال والخدمات رقم ( )222الساري في المحافظات الجنوبية ،ورقم

1

 -لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع :راجع ،دليل صياغة التشريعات الثانوية ،معهد الحقوق -جامعة بير

2

 -راجع ،دليل صياغة التشريعات الثانوية ،معهد الحقوق -جامعة بير زيت0111 ،م ،ص.22

زيت0111 ،م ،ص.20-00
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( )120بشأن تعديل قانون الرسوم الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية الساري في

المحافظات الشمالية .ويمكننا تقسيم هذه الصالحيات موضوعيا إلى نوعين ،النوع األول يتعلق
بتحديد سعر الضريبة ،والثاني يتعلق بالتنظيم الفني للضريبة على القيمة المضافة:

أوًّالّ:الصالحياتّالتشريعيةّالمتعلقةّبسعرّالضريبةّ :

بموجب ما ورد في األمرين المشار إليهما ،فإن للمسؤول ما يلي:

-0

أن يحدد في نظام يصدره المقدار المفروض من الضريبة على كل ما يعقد من

-0

تحديد مقدار الضريبة بنسبة مئوية من ثمن األموال والخدمات أو بمبلغ مقطوع،

الصفقات.1

وباإلضافة إلى ذلك فإنه يجوز للمسؤول بموجب نظام يصدره أن يقرر الضريبة

على القيمة المضافة بمقدار واحد من ثمن الصفقة.2
-2

يجوز له في نظام يصدره أن يفرض الضريبة بنسبة مئوية من األجور التي دفعها

المشتغل ومن الربح الذي حققه ،إذا رأى المسؤول أن ثمة بعض الفروع التي ال
يمكن فيها معرفة ثمن الخدمة بصورة جلية واضحة ،على نحو المؤسسات المالية.

3

ثانياّ:الصالحياتّالتشريعيةّالمتعلقةّبالتنظيمّالفنيّللضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّ :
ً
-0

يجوز للمسؤول في نظام يصدره القيام بما يلي:

فيماّيتعلقّبالخصم :يكون له صالحية إصدار تعليمات بشأن واجب تنظيم سجالت
حسابية لجميع المكلفين بالضريبة أو لقسم منهم ،بما في ذلك حق إصدار "فواتير
الضريبة" التي يحق لمستلمها بالشروط المقررة أن يخصم الضريبة المضافة التي

جرى دفعها من الضرائب المطلوب من المكلف دفعها ،إذا كانت مثبتة في فاتورة

الضريبة الصادرة حسب األصول .4وكذلك يكون له صالحية إصدار تعليمات بشأن

خصم الضرائب األخرى التي تقررت بموجب نظام .5عالوة على صالحية إصداره
تعليمات تقضي بعدم إمكان خصم النوع الذي يحدده من ضريبة المدخالت.6

1
2
3
4
5
6

 األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات لسنة 0271م ،المادة (.)0 األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة(.)2 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة ()2

 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2أ).

 األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2ب). -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2ج).
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-0

فيماّيتعلقّبتحديدّقيمةّالوعاءّالضريبيّوقواعدّدفعّالضريبة :يكون له أن يصدر

القواعد المتعلقة باحتساب أثمان الصفقات .1وأن يصدر القواعد المتعلقة بدفع
الضريبة ،وتقديم الكشوف عنها ،وأن يحدد واجب دفع الفوائد والغرامات عن التأخر

في الدفع ،والتأخر في تقديم الكشوف والتخلف عن تنظيم السجالت الحسابية حسب

-2

األصول.2

فيماّيتعلقّبطرق ّتقديرّالضريبة :فإن له أن يصدر تعليمات بشأن طرق تحديد

الضريبة التي امتنع المكلف عن دفعها إذا تخلف عن تقديم كشف حسب األصول،

وكذلك أن يصدر تعليمات بشأن طرق التقدير إذا اقتنع بعدم صحة الكشف الذي

قدمه المكلف بالضريبة.3

-1

فيما ّيتعلق ّبطرق ّالمعارضة ّفي ّالتقدير ّواالعتراض ّعليه :فإن له أن يصدر

-2

فيماّيتعلقّبطرقّالتحصيل :فإن له أن يقرر طرق جباية الضريبة.5

تعليمات بشأن طرق المعارضة واالعتراض على ق اررات التقدير.4

-1

فيماّيتعلقّبحاالتّاإلعفاءّوالخصم :فإن له أن يقرر اإلعفاء من دفع الضريبة،

-7

فيماّيتعلقّبالعقاب :فإن له أن يقرر النصوص العقابية.7

-0

وأن يقرر حاالت خصم ضريبة المدخالت في الضريبة على القيمة المضافة .6

فيماّيتعلقّبالتعليماتّالتنفيذية :فإن له أن يصدر التعليمات األخرى الالزمة لتنفيذ

هذا األمر .8

وفي ضوء الصالحيات السابقة فإنه يتبين لنا عدد من المالحظات المهمةّ :

تجاوز ،-واألنظمة
ا
 المالحظة ّاألولىّ :إذا أنزلنا األوامر العسكرية منزلة القوانين –تجاوز أيضاّ،-والتعليمات العسكرية منزلة الق اررات
ا
العسكرية منزلة اللوائح التنفيذية –

1
2
3
4
5
6
7
8

 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2د).

 األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2هـ). -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2و).

 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2ز).

 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2ح).

 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2ط).

 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2ي).

 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2ي(/أ)).
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تجاوز أيضا ،-فإن هذا يعني أنه قد جرت إحالة تنظيم األمور الجوهرية
ا
الو ازرية –

(كتحديد سعر الضريبة ،وطرق الخصم ،وطرق التقدير...وغيرها) ،بموجب األوامر

العسكرية إلى األنظمة العسكرية التي هي بمثابة لوائح تنفيذية ،وقد ذهب الفقه الضريبي

في هذا الشأن إلى أنه" :ال يقبل أن تستغل الالئحة التنفيذية للقانون الضريبي ،في
تقرير بعض األحكام الموضوعية أو اإلجرائية ،التي قد تؤدي إلى التعدي على النطاق

المحجوز للسلطة التشريعية أو القضائية ،كتلك التي تؤدي إلى زيادة سعر الضريبة

على بعض المنتجات أو السلع ،حتى وان كان ظاهر النص يوحي بأن الغرض من

هذه اإلجراءات هو تيسير تطبيق أحكام القانون؛ ألن االختصاص بتحديد سعر

الضريبة محجوز بنص القانون وحده دون أية أداة أدنى ،لما له من أهمية وتأثير على

الحياة العامة واالقتصادية في المجتمع ،وتضمين اللوائح مثل هذه القواعد ينطوي على
غصب للدستور ،وهو ما ال يجوز".1

فاإلحالة يجب أن تكون محكومة باعتبارات معينة ،ال أن تقوم السلطة التشريعية ،كما

تشاء ،بتوجيه السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات وضع تشريعات ثانوية ،سواء كانت من

اختصاصها أم من اختصاص غيرها .كما أن هناك موضوعات ال يجوز لجهة أخرى غير
السلطة التشريعية وضعها ،على اعتبار أنها موضوعات أساسية هي من اختصاص السلطة

التشريعية وحدها.2

وبالتالي ،فإن اإلحالة المشار إليها في األمور الجوهرية في ضريبة القيمة المضافة ،إلى الجهة

المختصة بإصدار األنظمة والتعليمات ،تعد في ذاتها خروجا عن أصول التشريع الضريبي،
وخروجا على ضوابط اإلحالة؛ ذلك أن األمر العسكري الذي جرت اإلحالة بموجبه ،لم يتضمن

أحكاما عامة توفر أساسا لهذه األمور الجوهرية ،بحيث يجري وضع لوائح تنفيذية بناء عليها.
 المالحظةّالثانيةّ:في ظل غياب عملية نقل الصالحيات المذكورة في أوامر وأنظمةالضريبة على القيمة المضافة ،فإن تحديد الجهات المختصة ،ومن ستؤول إليه

صالحيات المسؤول أمر بالغ التعقيد ،حيث يصعب التحقق من أن الجهة المحال

إليها سن التشريع الثانوي تملك هذا االختصاص الدستوري أساسا ،فعلى سبيل المثال:
ال يجوز أن يطلب من وزير إصدار اللوائح التنفيذية ألنه من اختصاص مجلس
1
2

 د /رمضان صديق ،الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبي ،دار النهضة العربية ،بدون سنة نشر ،ص222 -دليل صياغة التشريعات الثانوية ،معهد الحقوق -جامعة بير زيت0111 ،م ،ص.07
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الوزراء وليس من اختصاص جهة أدنى ،ورغم ذلك فإن الواقع العملي يشير إلى وجود

إشكاليات بهذا الخصوص على نحو ما سنبين في هذا البحث.

 المالحظةّالثالثةّ:التنظيم التشريعي للضريبة على القيمة المضافة على النحو السابق،يخالف ما نصت عليه (م )00من القانون األساسي (المعدل)" :فرض الضرائب العامة

والرسوم ،وتعديلها والغاؤها ،ال يكون إال بقانون ،وال يعفى أحد من أدائها كلها أو

بعضها ،في غير األحوال المبينة في القانون"ّ .كما أنه يخالف (م )02من القانون
األساسي (المعدل)" :العقوبة شخصية ،وتمنع العقوبات الجماعية ،وال جريمة وال عقوبة

إال بنص قانوني ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي".

وبالتالي فإن األمر العسكري -حتى وان جرى التعامل معه على أنه قانون
تجاوز ،-إال أنه
ا
ترك للجهة التنفيذية المختصة "المسؤول" صالحية فرض هذه الضريبة وتعديلها والنص على
حاالت اإلعفاء منها ،وكذلك أن يقرر النصوص العقابية بشأن مخالفتها بموجب أنظمة

وتعليمات ،وهي أدوات تشريعية أقل من األداة التي حددها القانون األساسي الفلسطيني ،ومن

ثم فإن أي الئحة تنفيذية أو قرار وزاري أو تعليمات تصدر بناء على اإلحالة الواردة في األمر

العسكري بشأنها سيكون مآله إلى البطالن.

المبحثّالثاني:

النصوصّالتيّتثارّبشأنهاّشبهةّعدمّالدستورية ّ

-تمهيدّ :

حرصت غالبية الدساتير المقارنة 1على حماية المواطنين من فرض الضرائب بشكل

دستور مكتوبا على نحو المملكة المتحدة ،نجدها
ا
تعسفي عليهم ،وحتى في الدول التي لم تضع

تحترم مبدأ المشروعية منذ زمن بعيد ،على أساس "عدم فرض ضرائب دون تمثيل no
 "taxation without representationوالذي تم تقديمه في  Magna Cartaفي عام

0002م ،وقد تم تكرار هذا المبدأ في عام 0100م في عريضة الحقوق ،التي تنص على أنه
"ال يجوز إجبار أي شخص على تقديم عطية أو قرض أو تبرع أو ضريبة أو ما شابه ذلك ،

دون موافقة مشتركة بموجب قانون صادر عن البرلمان".

1

 -على نحو القانون األساسي الفلسطيني ،والدستور الفرنسي وكذا المصري واألردني ...وغيرها.
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ويعتبر هذا المبدأ هو أحد الركائز األساسية للديمقراطيات الغربية ،حيث أن الموافقة على

دفع الضرائب من ممثلي دافعيها في البرلمان تعتبر الضمانة الديمقراطية ضد الضرائب التعسفية
من قبل الحكومة.1

وتنبع أهمية مثل هذه المبادئ الدستورية من كونها تشكل حصنا منيعا من اعتداء الحكومات

على الملكية الخاصة للمواطنين ،لذا فإن إجراءات فرض الضرائب وتحصيلها ال بد وأن يتسق

مع هذه المبادئ ،دون وجود أي شبهة دستورية في أي من هذه اإلجراءات ،ونتناول شبهات
عدم الدستورية التي تحيط ببعض صالحيات الجهة المختصة "المسؤول في النظام" ،من خالل

المطلبين التاليين:

المطلبّاألولّ :

شبهاتّعدمّالدستوريةّفيّالنصوصّالماليةّوالعقابيةّ :

حجز المشرع الدستوري الفلسطيني نطاق النصوص المالية والعقابية للمشرع وحده دون

غيره من الجهات وبأداة ال تقل عن قانون ،حيث نص على أنه" :العقوبة شخصية ،وتمنع

العقوبات الجماعية ،وال جريمة وال عقوبة إال بنص قانوني ،وال توقع عقوبة إال بحكم قضائي"،2

كما نص على أن" :فرض الضرائب العامة والرسوم ،وتعديلها والغاؤها ،ال يكون إال بقانون،3"...
ويبقى السؤال البحثي :هل نصوص األوامر واألنظمة العسكرية قد التزمت باألحكام الدستورية،

أم أنها خالفتها؟ ونجيب على هذا السؤال على النحو التالي:

أوًّالّ:الجهةّالمختصةّبتحديدّسعرّالضريبةّ ّ:

بداية ،ال بد من اإلشارة إلى اختالف مواقف الدساتير 4حول مسألة االختصاص التشريعي

في فرض الضريبة ،فمنها ما يسمح للسلطة التشريعية بإسناد إصدار بعض قوانين الضرائب

للسلطة التنفيذية ،ويتخذ القانون في هذه الحالة شكل مرسوم صادر عن السلطة التنفيذية .ومن

الدساتير ما يشترط أن يكون للضرائب أساس قانوني صادر عن ممثلي الشعب مع السماح
بإسناد إصدار اللوائح المتعلقة ببعض الموضوعات للسلطة التنفيذية ،وفي هذه الحالة ال بد أن

يراعي قانون الضريبة تحديد القواعد الثابتة وذكر عناصرها األساسية ،وتشتمل هذه العناصر
1

- James Otis، Tax Law Design and Drafting (volume 1; International Monetary Fund:
)1996; Victor Thuronyi، ed.
Chapter 2، Legal Framework for Taxation، P.4
 - 2القانون األساسي (المعدل) لسنة 0112م( ،م.)02
3

 -القانون األساسي المعدل لسنة 0112م( ،م.)00

- look: Ibid، P.3.

181

4

على :تحديد المكلفين بدفع الضرائب ،ووعاء الضريبة ،والواقعة المنشئة لها ،ومعدالتها ،والقواعد

األساسية لعمل اإلدارة .مع ترك بعض التفاصيل لالئحة التنفيذية التي تصدر من قبل السلطة

التنفيذية للحكومة وفقا لإلطار الذي حدده القانون.

وقد أخذ القانون األساسي الفلسطيني (المعدل) ،باالتجاه الغالب ،حيث اشترط مبدأ قانونية

الضريبة العامة ،بأن جعل القانون هو األداة التي يتم من خاللها فرض وتعديل والغاء الضرائب

العامة ،مع االكتفاء بإسناد حاالت اإلعفاء الكلي أو الجزئي منها إلى القانون ،حيث نص على

أن" :فرض الضرائب العامة والرسوم ،وتعديلها والغاؤها ،ال يكون إال بقانون ،وال يعفى أحد من
أدائها كلها أو بعضها ،في غير األحوال المبينة في القانون".1

ومما ال خالف حوله أن الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب العامة التي حدد

القانون األساسي أداة فرضها والغائها وتعديلها ،ذلك أنه جرى تعريفها بأنها" :ضريبة مفروضة
على كافة التصرفات ،إال ما استثني منها بنص ،وتفرض على الزيادة في القيمة ،في مختلف

مراحل تداولها وصوال للمستهلك النهائي ،مع تطبيق نظامي التعويض على الحدود والخصم

الكامل فيها".2

ومع افتراض أن األمر العسكري الساري بشأن فرض الضريبة على القيمة المضافة يعادل

القانون ،فإن السؤال يدور حول مدى جواز إحالة صالحية تحديد سعر هذه الضريبة العامة
للجهة التنفيذية المختصة "المسؤول في النظام" ،من خالل نظام ،3والذي قد يقول البعض أنه

يعادل الالئحة التنفيذية؟! وقد استمر العمل بموجب هذه اإلحالة حتى بعد صدور القانون

األساسي الفلسطيني ،حيث اعتبر مجلس الوزراء الجهة المختصة بتحديد سعر هذه الضريبة

وتعديلها ،فقام بخفض سعر الضريبة من  %07إلى  %01سنة 0112م بموجب ق ارره رقم
( )020لسنة 0112م.

وألن القانون األساسي الفلسطيني حين تبنى االتجاه القاضي بمبدأ قانونية الضريبة،

بنصه على أال تفرض الضريبة العامة بأداة أقل من قانون ،فإنه ألزم المشرع بضرورة تحديد
القواعد الثابتة للضريبة ،وكذلك عناصرها األساسية ،ويأتي في مقدمة هذه العناصر سعر
1

 -القانون األساسي المعدل لسنة 0112م( ،م.)00

2

 -وائل يوسف نصار ،الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق –جامعة طنطا،

3

 -نظام المكوس على األموال والخدمات لسنة 0271-2712م والمستبدل بالنظام لسنة 0202-2712م ،الساري

0100م ،ص.01

في األراضي الفلسطينية.
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الضريبة ،وقد أكد على ذلك ،المواقف العديدة من أحكام المحاكم الدستورية وآراء الفقه الضريبي،

حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد من أحكامها ،على عدم مشروعية
التفويض فيما هو محجوز بنطاق فرضها وتعديلها والغائها للسلطة التشريعية وحدها ،وال يجوز
أن تنزل هذه السلطة عن اختصاصها بتفويض منها إلى السلطة التنفيذية ،ألنه صار أصال
دستوريا يتعين مراعاته ،كما ال يجوز ترك أمر تحديد وعاء الضريبة طليقا ،بيد القائمين على
تنفيذ القانون ،ألن ذلك يعد في حقيقته إعراضا من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة واليتها
األصلية ،في تحديد نطاق هذه الضريبة وقواعد سريانها؛ وألن نقل مسؤوليتها إلى السلطة

التنفيذية وتفويضها في ذلك ،يمس ببنيان الضريبة التي فرضها القانون ،ويشرك تلك السلطة

في إنشائها وتغيير أحكامها ،وهو المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها.1

كما قررت المحكمة الدستورية لالتحاد الروسي في قرارها رقم  5.Pبتاريخ  00مارس 0227م،

أنه" :تتم إحالة المبادئ العامة للضرائب إلى الضمانات األساسية التي ينص عليها القانون

االتحادي ،بما في ذلك مراعاة األحكام األساسية للنظام الدستوري والقوانين ،وكذلك الحقوق

األساسية لألفراد ،ومبادئ الفيدرالية في االتحاد الروسي".2

وذهب بعض رجال القانون إلى ربط مبدأ قانونية الضريبة بمبدأ ذاتية القانون الضريبي،

حيث تتجلى ذاتية القانون الضريبي في تعيين المشرع لدين الضريبة تعيينا وافيا ،وتحديد سعر

الضريبة تحديدا دقيقا ،وتنظيم حقوق وامتيازات اإلدارة الضريبية ،3كما أن فرض الضرائب وفقا
لسيادة القانون يتطلب عددا من األساسيات ،منها أنه ال يمكن فرض الضريبة إال إذا نص
القانون على ذلك ،مع خضوع سلطة إصدار القوانين الضريبية للقيود القانونية المتعلقة بالمبادئ

الدستورية وغيرها من المبادئ القانونية األساسية4؛ لذا ال يقبل أن تستغل الالئحة التنفيذية

للقانون الضريبي ،في تقرير بعض القواعد اإلجرائية ،التي قد تزيد من سعر الضريبة على
بعض المنتجات أو السلع ،ولو كان ظاهر النص يوحي بأن الغرض من هذه اإلجراءات هو

1

 -لمراجعة هذه األحكام الدستورية انظر ،د /رمضان صديق ،بعض النصوص الضريبية المشتبه فيها دستوريا على

ضوء األحكام الحديثة للمحكمة الدستورية العليا ،مجلة البحوث المالية والضريبية -الجمعية المصرية للمالية والضرائب-

مصر ،نوفمبر /ديسمبر 0101م ،ص.000-012
- Alexander V. Demin، Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social
Sciences، 2 (2011 4)، P.192
 - 3انظر ،د /قدري نقوال عطيه ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته ،بدون دار نشر0211 ،م ،ص.20-22
4
- James Otis، Tax Law Design and Drafting (volume 1; International Monetary Fund:
)1996; Victor Thuronyi، ed.
Chapter 2، Legal Framework for Taxation، P.1
2
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تيسير تطبيق أحكام القانون؛ ألن االختصاص بتحديد سعر الضريبة محجوز بنص القانون
وحده دون أية أداة أدنى ،لما له من أهمية وتأثير على الحياة العامة واالقتصادية في المجتمع،

وتضمين اللوائح مثل هذه القواعد ينطوي على غصب الدستور ،وهو ما ال يجوز.1

ومن خالل ما سبق ،فإننا نرى بأن صالحية الجهة التنفيذية المختصة "المسؤول" بأن

تحدد في نظام :المقدار المفروض من الضريبة على كل ما يعقد من الصفقات ،أو بنسبة

مئوية من ثمن األموال والخدمات أو بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية ومبلغ مقطوع معا ،وجواز
تقرير الضريبة على القيمة المضافة بمقدار واحد من ثمن الصفقة ،وجواز فرض الضريبة على

المؤسسات المالية بنسبة مئوية من األجور .جميعها صالحيات تقع في حمأة عدم الدستورية،
كونها تتعلق بمقدار الضريبة الذي يشكل أحد العناصر األساسية للضريبة على القيمة المضافة،
والمحجوز نطاقها للسلطة التشريعية وحدها دون غيرها ،وبأداة ال تقل عن قانون بحسب ما

قررته (م )00من القانون األساسي.

ثانياّ:الجهةّالمختصةّبوضعّاألحكامّالجزائيةّ :
ً

يقصد بمبدأ مشروعية الجرائم والجزاءات أن المشرع هو الذي يحتكر سلطتي التجريم

والجزاءات في المجتمع ،فال جريمة سواء بالفعل أو الترك وكذلك الجزاءات المقررة لها هي من
خلق المشرع ،لذا يتعين الرجوع إلى النصوص التشريعية لمعرفة كل فعل أو ترك يعد جريمة،

ويرتبط هذا المبدأ بظهور الدولة واستقالل سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية عن بعضها

البعض.2

ورغم إقرار المشرع الدستوري الفلسطيني مبدأ قانونية العقوبة بنص القانون األساسي على

أنه...":الّعقوبةّإالّبنصّقانوني ،3"...واحاطته بعض اإلجراءات الماسة بالحقوق والحريات

الشخصية بالحماية الدستورية ،على نحو ما ورد في القانون األساسي بأنه" :الّيجوزّالقبضّ
علىّأحدّأوّتفتيشهّأوّحبسهّأوّتقييدّحريتهّبأيّقيدّأوّمنعهّمنّالتنقلّإالّبأمرّقضائيّ

وفقاّألحكامّالقانون"ّ.4إال أن ّاألمر العسكري محل الدراسة ،منح للمسؤول أن يقررّبنظامّ
ً

النصوصّالعقابية وفقا للبند (ي ،)2/بل عاد وأكد في البند (2أ) على أن" :كلّمنّتخلفّ

1
2
3
4

 د /رمضان صديق ،الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبي ،دار النهضة العربية ،ط0117م ،ص.222 راجع ،د /ساهر الوليد ،األحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ،ط0102 ،0م ،ص 1وما بعدها. القانون األساسي (المعدل)( ،م.)02 -القانون األساسي (المعدل)( ،م.)00
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عنّمراعاةّأحكامّالنظامّالصادرّبمقتضىّهذاّاألمرّوالتيّنصّالنظامّعلىّأنّالتخلفّعنّ
مراعاتهاّيشكلّجريمةّ،يعاقبّبالعقوبةّالمقررةّفيّالنظامّبشرطّأالّتزيدّعنّالحبسّلمدةّ

خمس ّسنوات" ،ومن جانبنا نرى أن هذين النصين يعتب ار تغوال من السلطة التنفيذية على
اختصاصات السلطة التشريعية ،ويشوبه شبهة عدم الدستورية ،لمخالفتهما المواد المشار إليها

في القانون األساسي المعدلّ .

ّّّّواذاّدفعّالبعضّبماّقررتهّالمحكمةّالدستوريةّالعلياّالمصريةّفي حكمها 1بأن" :األصل
كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ،بموجب نص المادة  11من الدستور على أن:

"ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون" .فإن التفويض بالتشريع الذي يتناول بعض جوانب

التجريم والعقاب ،يعد توكيدا لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد االختصاص إلى
السلطة التنفيذية بإصدار ق اررات الئحية تحدد أفعاال تعد جرائم وعقابها العتبارات تقدرها السلطة

التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها".

ونردّعلىّهذاّالرأيّبقولناّأنّهناك اختالف بين نص القانون األساسي الفلسطيني والنص

المقابل له في الدستور المصري ،فالمشرع الدستوري الفلسطيني نص على أنه" :ال عقوبة إال

بنص قانوني" ،فيما نص القانون الدستوري المصري على أنه" :ال جريمة وال عقوبة إال بناء

على قانون".

وحين ينص المشرع الدستوري على أنه" :ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون" ،فإنه

يكون
جائز قيام المشرع بإسناد االختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار ق اررات الئحية تجرم
ا
أفعاال وتحدد عقوبتها ،طالما أن السلطة التشريعية قد قدرت االعتبارات ووضعت الحدود في

القانون الصادر عنها ،أما حين ينص المشرع الدستوري على أنه ال عقوبة إال بنص قانوني،
فإنه في هذه الحالة ال يجوز االكتفاء برسم الحدود القانونية للجريمة وعقوبتها.

وبتقييم نص األمر العسكري (محل الدراسة) واحالته صالحية تحديد األفعال المجرمة وعقوبتها،

للجهة التنفيذية المختصة "المسؤول" ،يعد مخالفة صريحة للنص المشار إليه أعاله في القانون
األساسي الفلسطيني.

1

 -القضية رقم  12لسنة  7قضائية دستورية  ،جلسة  7مارس سنة  . 0220نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 01

بتاريخ 0220/1/0م.
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ويكفينا في هذا المقام اإلشارة إلى استغالل السلطة التنفيذية لهذه الصالحيات في توسيع

حدود الجزاءات المقررة على المكلفين بموجب األنظمة ،بصورة أضحى من العبث مقارنتها
بالتشريعات المقارنة ،وقد تنوعت هذه الجزاءات بين إدارية ومالية وحبسية ،ومن صور ذلك:

-0العقوباتّاإلداريةّ :

قررت األنظمة المعمول بها بشأن الضريبة على القيمة المضافة العديد من العقوبات
اإلدارية التي يمكن للمسؤول اتخاذها ،ومن هذه العقوبات:

أ -تقديمّالمكلفّضماناتّبدفعّكلّدينّوتنفيذّأحكامّالقانونّواألنظمة.1:

ب -اشتراطّتوقيعّالمسؤولّعلىّالفواتيرّوشهاداتّاإلرساليةّأوّأيّمستندّآخرّيقررهّ
المسؤولّ،قبلّنقلّالبضائعّأوّتأديةّالخدمةّفيّأعماله.2

د -وجوبّتوجيهّإنذا اًر ّللمشتغلّبحظرّإصدارّفواتيرّضريبيةّ،وجوازيةّحظرهاّخاللّ
شهرّمنّتبليغّاإلنذار .3ويكون اإلنذار وجوبي ،في حال تخلف شخص عن تنظيم

دفاتر حسابية أو قيود حسبما يتقرر ،أو أنه بصورة تنحرف انحرافا جوهريا عن أحكام
هذا النظام ونظام تنظيم الدفاتر الحسابية ،غير أن حظر إصدار فواتير الضريبة على
المشتغل خالل شهر من تبليغه اإلنذار ،مسألة جوازية للمسؤول.

ه -حبسّالبضائعّمنّقبلّسلطةّالجماركّإلى حين دفع المشتغل كل الدين المستحق
عليه بموجب هذا النظام ،أو إلى حين تقديم الكشوف الملزم بتقديمها.4

و -منعّالمغادرةّمنّالسفرّوحجزّاألموال :فللمسؤول أن يصدر هذه العقوبة ولو غيابيا،
إذا طلب من المكلف دفع الضريبة المستحقة عليه ،أو بتقديم ضمانة بدفعها ،أو بتقديم
كشف ،ولكنه تخلف عن القيام بما هو مطلوب منه .5كما أجيز للمسؤول القيام بنفس

األمر ضد كل مدير فعال في الشركة قليلة األعضاء –خمس أشخاص على األكثر-

1

 -نظام المكوس على األموال والخدمات لسنة 0271-2712م والمستبدل بالنظام لسنة 0202-2712م ،الساري في األراضي

الفلسطينية( ،م/002أ.)0/

2
3

4
5

 النظام نفسه( ،م/002أ.)0/ -النظام نفسه( ،م/001أ).

 -النظام نفسه( ،م.)007

 -النظام نفسه( ،م/000أ).
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أو كل مدير أعمال فيها ،أو كل عضو يحوز أسهما تمنحه  %01من سلطة االقتراع
فيها ،أو ملكيته ذات النسبة من رأسمالها في حال تصفيتها.1

ز -تجاهلّأيةّصفقةّوهميةّأوّمصطنعةّأوّإنّإحدىّغاياتهاّاألساسيةّهيّاالمتناعّ
عنّدفعّالضريبةّأوّتخفيضهاّبصورةّغيرّالئقة.2

ح -فرضّغراماتّإدارية :إذا تبين للمسؤول أن شخصا ارتكب جريمة بموجب القانون أو
األنظمة الصادرة بمقتضاه –عدا الجرائم التي تسري عليها أحكام (م )010أو

(م ،-)012بدون قصد التهرب من دفع الضريبة ،أو بقصد التهرب من دفع ضريبة
بمبلغ ال يزيد على  007021شيكل ،فيجوز له أن يفرض عليه غرامة إدارية .3ويفهم
من هذا النص ،أن المسؤول هو من يقرر مقدار الغرامة اإلدارية ،في الحاالت

المذكورة.

-0العقوباتّالماليةّ ّ:
تنقسم الغرامات المالية الواردة في األنظمة السارية بحسب نوعها إلىّ :

أ -غرامةّعنّالتأخيرّفيّتقديمّالكشف :وهي غرامة جوازية للمسؤول أن يقررها على
المكلف ،إذا تخلف عن تقديم الكشف الدوري ،في الموعد المحدد له ،وتخلف كذلك
عن تقديم كشف مؤقت .فإذا تحقق ذلك ،جاز للمسؤول أن يلزمه بدفع غرامة متأخرات

مقدارها  001شيكال عن كل أسبوعين أو عن كل جزء منهما.4

ب -غرامة ّالتخلف ّعن ّالدفع ّفي ّالموعد ّالمحدد :عند عدم دفع الضريبة في الموعد
المحدد ،تضاف لها غرامة متأخرات مقدارها  %0.2من مبلغ الدين المتأخر عن كل

أسبوع ،أو عن كل جزء من أسبوع ،5عالوة على فروق االرتباط والفوائد المقررة ،6وهو
ما يفهم منه أن هذه الغرامة –بخالف الغرامات السابقة -تعد وجوبية ،وال يملك المسؤول

1
2

 النظام نفسه( ،م/000ب). -النظام نفسه( ،م.)020

 -3نظام المكوس على األموال والخدمات لسنة 0271-2712م والمستبدل بالنظام لسنة 0202-2712م ،الساري
في األراضي الفلسطينية( ،م.)001

4
5
6

 النظام نفسه( ،م.)010 النظام نفسه( ،م.)012 -النظام نفسه.)011( ،
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صالحية التنازل عنها ،وهو ما يفسر استثناء هذه الحالة من الغرامات اإلدارية ،التي

قررتها (م )001من النظام ،مع االكتفاء بالغرامة المالية الوجوبية المقررة.

دّ -غرامة ّالتخلف ّعن ّتنظيم ّدفاتر :وهي غرامة وجوبية الفرض جوازية التقدير؛
فالمسؤول يقررها على المكلف بما ال يقل عن المبلغ الذي حدده النظام شهريا ،وفي
ذات الوقت أجاز له النظام أن يفرض غرامة  %0من مجموع أثمان الصفقات أو

مجموع األجور واألرباح ،وذلك في حال تخلف المكلف عن تنظيم الدفاتر الحسابية

أو القيود حسب ما تقرر في هذا النظام وفي نظام تنظيم الدفاتر الحسابية ،أو نظمها
بصورة تنحرف انحرافا جوهريا عما قررته األحكام ،بحسب ما نصت عليه.1

ه -فروق ّاالرتباطّوالفوائد :عرفت (م )011من النظام المعمول به في فلسطين فروق
االرتباط والفوائد ،بأنها" :إضافة تضاف إلى المبلغ المبحوث عنه ،تعادل المبلغ

المذكور مضروبا بمقدار ارتفاع الجدول في المدة المبحوث عنها"" ،وبإضافة فائدة

مقدارها  %1سنويا عن المبلغ المبحوث عنه ،بعد أن أضيفت إليه فروق االرتباط
المذكورة ،أو بنسبة أخرى يحددها المسؤول بإعالن ،"...وقد حددت (م )011من

النظام المعمول به ،حالتي إضافة فروق االرتباط والفوائد ،وهما :حالة عدم دفع

الضريبة في الموعد المحدد ،وحالة تأجيل دفعها من قبل المسؤول .وتسري مدة
االحتساب من هذين الموعدين ،إال في حاالت خاصة حددتها (م.)017

و -نفقات ّالجباية :وهي تعتبر –برأينا -من العقوبات المالية؛ كونها تتضمن :نفقات
الجباية ،ونفقات حجز البضائع وحفظها وعرضها للبيع بالمزاد ،أو بالمقادير التالية،

أيهما أكبر وفقا للمادة ( 01( :)010شيكال) عن كل إشعار بطلب دفع الضريبة أو
تفويض أو إصدار أمر ببيع أموال 07( .شيكال) عن توقيع حجز 11( .شيكال) عن

كل يوم أو جزء من اليوم ،عن حفظ البضائع المحجوزة.

وبتطبيق قانون جباية الضرائب البريطاني رقم  02لسنة 0202م وتعديالته ،تتجلى لنا
بعض المالحظات ،التي تؤكد أن نفقات وتكاليف الجباية تمثل عقوبة مالية ،حيث إنها تأخذ

ذات حكم الدين الضريبي والفوائد والغرامات وفروق االرتباط ،وبالتالي يجوز ألجل سدادها،

حجز المقتنيات واألموال المنقولة لمدة يومين ،ومن ثم بيعها بالمزاد العلني ،واذا لم يكن مالكا
لما يكفي منها ،جاز الحجز على أمواله غير المنقولة ،فإذا لم يوجد ما يكفي ،جاز الحجز

1

-النظام نفسه( ،م/010أ).
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على بدل إيجاراته ،وديونه المستحقة له ،وربع مرتبه ،فإذا لم يوجد جاز حبسه ،دون أن يسقط

هذا الحبس التزاماته بدفع المبالغ المستحقة عليه .كما أن مقدارها قد حدد بحد أدنى ،وهو:
( 01شيكال) عن كل إشعار بطلب دفع الضريبة أو تفويض أو إصدار أمر ببيع أموال ،و(07
شيكال) عن توقيع الحجز ،و( 11شيكال) عن كل يوم أو جزء من اليوم ،عن حفظ البضائع

المحجوزة ،فإذا كانت النفقات الفعلية أكبر من ذلك جرى احتساب النفقات على المبلغ األكبر،

دون تحديد حد أقصى.

 -3العقوباتّالحبسية:

أورد النظام المعمول به ثالث درجات لعقوبة الحبس ،في الفصل السادس عشر منه ،حددتها
(م( ،)000م )000مكرر( ،م ،)000وهي على النحو التالي:
أ-

العقوبة الواردة للجرائم الواردة في النظام بصفة عامة :الحبس لمدة سنة أو غرامة
بمقدار  111111شيكل ،...أو بكلتا العقوبتين.

ب-

العقوبة المشددة بسبب القصد "التهرب" أو جرائم نوعية محددة :الحبس لمدة ثالث

ج-

العقوبة الواردة على مخالفة أحكام في النظام ولم يجري تحديد عقوبة لها /الحبس

سنوات ،أو بغرامة مقدارها  0111111شيكل ،...أو بكلتا العقوبتين معا.

مدة ثالثة أشهر أو بغرامة مقدارها  011111شيكل ،أو بكلتا العقوبتين معا.

المطلبّالثانيّ :

شبهاتّعدمّدستوريةّالموادّالمتعلقةّباألمورّالجوهريةّفيّالضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّ ّ

يرتبط سالمة تطبيق الضريبة ،بمدى إحكام تنظيمها تشريعيا ،ويأتي في إطار هذا التنظيم
تعيين وعاء الضريبة تعيينا دقيقا؛ وقد رأت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن على القانون

الضريبي أن يعين وعاء الضريبة أو قاعدتها تعيينا دقيقا ،ألن ذلك يؤدي إلى الوصول إلى

التقدير الحقيقي للمال الذي تحمل به الضريبة ،كما تشترط أن يكون هذا الوعاء محققا ليس
محتمال وال ممكنا فقط ،وأن يستند تقديره إلى أسس واقعية ال افتراضية وال حكمية ،وأن يكون

محددا ال متسعا وال فضفاضا؛ ألن في التعيين الدقيق لوعاء الضريبة ضمان لتحقيق العدالة

االجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي ،تلك العدالة التي تصون مال الممول من انتزاعه
تحت ستار ضريبة غير مشروعة ،وتحمي حق الخزانة من الضياع جراء وعاء محل للتنازع

واالختالف.1
1

 -د /رمضان صديق ،بعض النصوص الضريبية المشتبه فيها دستوريا ،مرجع سابق ،ص.022
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وعلى هذا ،يقع مخالفا للدستور أي إحالة صادرة عن المشرع القانوني ألي جهة تنفيذية

إذا تعلقت هذه اإلحالة بتعيين الدين الضريبي ،كون هذا التعيين يندرج تحت النص الدستوري
"فرض ّالضريبة" والذي ال يكون إال بقانون ،وقد سبق ذكر أن اختصاصات هذا الفرض
محجوزة للمشرع وحده ،كما أن أداته محصورة في القانون دون أية أداة أدنى سواء كانت نظما
أو لوائح أو تعليمات ،ونتناول فيما يلي صورتين لإلحالة المتعلقة بأمور جوهرية في الضريبة
على القيمة المضافة إلى األنظمة والتعليمات.

أوًّالّ:اإلحالةّالمتعلقةّبتعيينّوعاءّالضريبةّ :

من األمور التي ترتبط بتعيين دين الضريبة ،تحديد حاالت الخصم واإلعفاء ،وكذلك

تحديد طرق تقدير الضريبة في حال امتنع المكلف عن دفعها أو تخلف عن تقديم كشفه حسب
األصول ،أو قدمها غير صحيحة ،فهذه األمور ال يجوز تنظيم قواعدها وأحكامها بموجب

تعليمات ،وانما يجب وضع أحكامها من خالل القانون ذاته أو تنظيمها بموجب لوائح صادرة

عن مجلس الوزراء استنادا إلى القانون ،واال ارتهن المكلف للق اررات التحكمية التي ستنتج عن
التعليمات الصادرة بخصوصها ،ويمكننا إيضاح ذلك على النحو اآلتي:

الخصم هو الذي يمنح المكلف الحق في تنزيل أو استرداد ما سبق دفعه من ضرائب على
القيمة المضافة عن مدخالته ،مما يستحق عن مبيعاته من الضريبة على القيمة المضافة،

وفقا للشروط واألوضاع التي يحددها القانون؛ لذا لم تترك التشريعات المقارنة إقرار حاالته

للوائح التنفيذية ،وانما نصت عليه في القانون ذاته ،على نحو تنظيم قانون الضريبة على القيمة

المضافة المصري لسنة 0101م ،لحاالت الخصم واإلعفاء والرد من خالل الفصل الخامس،

وكذلك تنظيم الفصل الثالث من قانون الرسوم على رقم األعمال الجزائري "عمليات الحسم"،
كما اهتم مجلس االتحاد األوروبي في توجيهاته لسنة 0111م ،بشأن الضريبة على القيمة

المضافة ،بالنص على نظام الخصم وحاالته.1

وفي المقابل فإننا نجد األمر العسكري -محل الدراسة -قد ترك تنظيم الخصم واالعفاء

للمسؤول ،وترك له أن يقرر اإلعفاء من دفع الضريبة ،وحاالت خصم ضريبة المدخالت في

الضريبة على القيمة المضافة ،كما أعطاه صالحية إصداره تعليمات تقضيّبعدمّإمكانّخصمّ

1

- THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION، on the common system of value added
tax، COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC، of 28 November 2006.
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النوعّالذيّيحددهّمنّضريبةّالمدخالت .1وهذا يعني أن الخصم واإلعفاء متروك لصالحية

المسؤول بموجب هذا األمر ،ومن ثم فهو ينظمها بتعليمات وليس بقانون أو حتى لوائح.

ولقد أدى هذا الخلل التشريعي إلى تالعب اإلدارة الضريبية بأحكام الخصم أكثر من مرة،

ومن صور ذلك إصدار مدير عام ضريبة القيمة المضافة في رام الله التعميم

رقم0101/01/11م بتاريخ  0101/01/2م( ،استنادا إلى تعميم مدير عام الجمارك والضريبة
بتاريخ 0110/0/2م ،وبموافقة وزير المالية الفلسطيني) ،والقاضي بعدم االعتراف بضريبة

المدخالت لقطاع الخردة ،وهو ما دفع البعض إلى الطعن على هذا القرار أمام محكمة العدل

العليا -رام الله بالدعوى رقم  0101/010بتاريخ 0101/00/0م .غير أن اإلدارة تداركت
ضعف موقفها القانوني وقررت سحب القرار قبل فصل المحكمة في الدعوى ،والعودة إلى

اعترافها بفواتير مدخالت هذا القطاع مرة أخرى ،الستباق صدور حكم قضائي بشأن هذه
الصالحية.

ومن صور استغالل اإلدارة الضريبية لهذا الخلل التشريعي أيضا ،تعامل اإلدارة الضريبية

في غزة مع فواتير المشاريع التي تمول من قبل المانحين على أنها معفاة ،رغم أنها كانت
تعامل منذ بداية السلطة الفلسطينية على أنها صفرية- ،بمعنى أنها تستحق خصم الضريبة

التي جرى دفعها مسبقا ،-وصار التعامل معها منذ عام 0102م من قبل اإلدارة الضريبية في
قطاع غزة على أنها معفاة وليست صفرية –أي أنها ال تستحق خصم الضرائب السابق دفعها،

واالقتصار على إعفائها من الضريبة المفروضة عليها في آخر مرحلة فقط ،دون خصم ما
سبق دفعه من ضريبة ،بل إن اإلدارة الضريبية في (المحافظات الجنوبية) اشترطت موافقتها

المسبقة على أن يكون المشروع معفيا.2

ثانياّ:اإلحالةّالمتعلقةّبإجراءاتّالمعارضةّواالعتراضّ :
ً

إذا كانت من المبادئ التي رسختها أحكام القضاء المصري ،على اختالف درجاته ،أن لجان
التقدير لجان إدارية ذات والية واختصاص قضائيين ،فإنها بهذه الصفة توجب أن يحاط تشكيلها

بالضمانات الكافية لتوفير الثقة لدى المتخاصمين أمامها ،فال يصح أن يشمل تشكيلها أحدا

1
2

 -األمر العسكري رقم ( )222بشأن المكوس على األموال والخدمات ،المادة (/2ط).

 -مقالة للسيد /عوني الباشا ،وكيل و ازرة المالية المساعد (قطاع غزة)( :الفواتير الضريبية بين المعفاة والصفرية)،

والمنشورة في مجلة المحاسب الفلسطيني ،الصادرة عن نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية ،عدد  ،02مارس 0101م،
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من موظفي اإلدارة الضريبية الذين كان لهم عمل إيجابي في التقدير موضوع النزاع المطروح

عليها ،1غير أن هذه الصفة وتلك الطبيعة ،ال تخرج اللجان عن كونها إدارية وليست قضائية؛
فغاية المشرع من إنشائها ،كما يشير أستاذنا الدكتور /عبد الباسط وفا" :هو فتح طريق التظلم

اإلداري ،وليس درجة من درجات التقاضي ،والقول بغير ذلك معناه أن فض المنازعات

الضريبية بالطريق القضائي يجري على ثالث درجات (الطعن -المحكمة االبتدائية -محكمة
االستئناف) وذلك بخالف نظام التقاضي المطبق في مصر".2

ومحاولة فض المنازعة الضريبية إداريا على النحو السابق ،ال تحول بين المكلف

والتجائه إلى قاضيه الطبيعي لفض المنازعة قضائيا ،وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا

المصرية على هذا الفهم ،من خالل قضائها بعدم دستورية (م- )07من قانون الضريبة العامة

على المبيعات لسنة 0222م -قبل تعديلها ،لما تضمنته من فرض نظام التحكيم على المكلف،

قبل لجوئه لقاضيه الطبيعي.3

وفي المقابل ،يثير النظام المعمول به بشأن الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين

إشكاليات خاصة بطبيعة المعارضة واالعتراض ،فللمسؤول أن ينظم إجراءات المعارضة

واالعتراض من خالل تعليمات يصدرها بهذا الشأن بموجب ما أحيلت له من صالحيات ،ومن

هنا فإن المعارضة إجراء توضحه (م )20من النظام المعمول به –محل الدراسة ،-زد على
ذلك أن هذا اإلجراء يتم أمام المسؤول الضريبي وليس أمام لجنة مختصة ،وهو ما يتعارض

مع حياديته المفترضة.

وكذلك الشأن بالنسبة للجنة االعتراض التي تمثل مرحلة استئناف ،فقد جرى تنظيم التوجه لها

بموجب (م )21من النظام المعمول به –محل الدراسة ،-وهي تقابل محكمة استئناف قضايا
ضريبة الدخل ،وهذه اللجنة كانت تشكل إبان االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة

سنة 0217م ،بموجب أمر عسكري رقم ( )112لسنة 0270م ،والذي كان ينص على أنه:

"يعين قائد المنطقة-0 :عدد من األشخاص على أن يكون من بينهم ذوي األهلية الحقوقية

ليكونوا أعضاء في لجان االعتراض-0 .أحد المذكورين في البند ( )0ليكون مشرفا على لجان
1

 -كمال عبد الرحمن الجرف ،المبادئ القانونية في األحكام الضرائبية ،المجموعة الرابعة ،ط0221 ،0م ،المطبعة

2

 -د /عبد الباسط وفا ،المنازعات الضريبية ،دار النهضة العربية ،دون سنة نشر ،ص.22

المنيرية باألزهر /ج.م.ع ،ص ،21ص.11
3

 -فايز اللمساوي ،د /أشرف اللمساوي ،مجموعة اللمساوي القانونية في التعليق على قانون ضريبة المبيعات،ج،0

ط0110 ،1م ،ص.000
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االعتراض-2 .يعين المشرف هيئات ثالثية ،من بين أعضاء لجان االعتراض؛ لتؤلف كل
واحدة منها لجنة اعتراض ."...

غير أنه بعد قيام السلطة الفلسطينية ،لم تعد لجان االعتراض تشكل الستبدالها بالمحاكم

المدنية ،ومع ذلك لم تحدد قواعد واجراءات التقاضي المتعلقة بهذا الشأن ،كما لم تعدل أحكام
النظام المعمول به -على غرار ضريبة الدخل التي حددت الوالية القضائية في محكمة استئناف

قضايا ضريبة الدخل ،-فبقيت النصوص على حالها ،ومن ثم لم يعد هناك مجال للجوء إال

لمحاكم البداية للنظر في مثل هذه الدعاوى كدعاوى حقوقية ،بموجب (م )21من القانون
األساسي المعدل لسنة 0112م ،والتي تنص على أنه -0" :التقاضي حق مصون ومكفول
للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ،وينظم القانون إجراءات
التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا-0 .يحظر النص في القوانين على تحصين

أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء ،"...ونص (م )01من قانون السلطة القضائية رقم

( )0لسنة 0110م" :تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إال ما استثني بنص

خاص ،وتمارس سلطة القضاء على جميع األشخاص" ،كما نصت (/0م )10من قانون أصول

المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 0110م ،على أنه" :تكون محكمة البداية صاحبة الوالية
العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي ال تدخل في اختصاص محكمة الصلح".

ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام ،أن الباحث لم يعثر على سابقة قضائية واحدة،

يمكن االستدالل بها على الفصل الموضوعي في قضية متعلقة بالضريبة على القيمة المضافة،

بل إن مدير عام الضريبة على القيمة المضافة في غزة يرى بأن دائرة االعتراض تقوم بحل

جميع القضايا المتنازع عليها ،وأنها تقوم بتشكيل لجان اعتراض داخلي إذا لزم األمر دون

حاجة اللجوء إلى لجان اعتراض أو محاكم.1

عموما ،أظهر إعادة بناء النظامين القانوني والقضائي بعد قيام السلطة الفلسطينية ،اإلشكاليات
الكبيرة المتعلقة بتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة الحالي ،ال سيما فيما يتعلق بأحكام

االعتراض والطعن فيها ،ذلك أن لجان االعتراض كانت الجهة المختصة بالنظر في الطعون
المقدمة على تقدير إدارة الضريبة على القيمة المضافة ،وكان تشكيلها يتم بصورة مباشرة من

الحاكم العسكري ،وتتكون من هيئة مستقلة عن إدارة الضريبة على القيمة المضافة،
1

 -أ /عوني الباشا "وكيل مساعد و ازرة المالية" المسؤول عن إدارة الضريبة على القيمة المضافة في قطاع غزة،

مقابلة شخصية بتاريخ0101/7/00 :م.
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وصالحياتها هي النظر كلجان تقدير يمكنها زيادة التقدير السابق أو خفضه أو إبقائه ،بحسب

رؤيتها كصاحبة والية أصلية مستقلة في التقدير ،وتجريه بهذا الوصف ال بصفتها لجنة تابعة
لإلدارة الضريبية إداريا.

وبعد قيام السلطة الفلسطينية لم يعد هناك وجود للحاكم العسكري ،ولم تعد تشكل لجان
االعتراض في المناطق ،وأحيلت اختصاصات هذه اللجان للمحاكم المدنية ،وهو ما كان يتطلب

معالجة تشريعية لهذا النظام ،مع تحديد المحاكم المختصة بالنظر في الطعون ،وتشكيل لجان
طعن إداري بدال من لجان االعتراض ،على مستوى إدارة الضريبة على القيمة المضافة على

غرار ما جرى بشأن ضريبة الدخل ،ويتضح من قرار محكمة النقض رقم  001في رام الله
بتاريخ0111/2/00 :م في القضية رقم0111/22 :م نقض مدني.1

ورغم أن صدور قانون إنشاء محكمة الجمارك بالقرار بقانون رقم ( )002لسنة 0101م الصادر

في مدينة رام الله بتاريخ0101/00/02 :م ،والتي تختص نوعيا بالفصل في قضايا ضريبة
القيمة المضافة ،يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح ،إال أن هذا األمر ال يمتد إلى المحافظات

الجنوبية ،حيث تنحصر والية هذه المحكمة جغرافيا بالمحافظات الشمالية دون المحافظات

الجنوبية ،بموجب قرار إنشائها.

إننا نرى أن تنظيم أحكام وقواعد المعارضة واالعتراض من األمور الجوهرية في أي

تشريع ضريبي ،لما تنضوي عليه من حماية للمكلفين؛ لذا فإنه من غير الجائز دستوريا أن تتم

إحالة هذا التنظيم للسلطة التنفيذية على نحو ما جرى في األمر العسكري الساري بشأن الضريبة
على القيمة المضافة.

الخاتمةّ :

انتهى الباحث من هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات ،يجملها فيما يلي:

أوًّالّ:النتائجّ :

 -أدى استمرار فرض الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين بموجب األوامر

واألنظمة العسكرية اإلسرائيلية إلى إشكاليات عديدة السيما بعد صدور القانون

1

 -جاء في نص هذا القرار المتعلق باستئناف قضايا ضريبة الدخل" :أن اللجنة االعتراضية ترفع توصياتها لقائد

الجيش اإلسرائيلي ،األمر الذي أصبح غير وارد في ظل صالحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ،وبذا فإن تطبيق تلك

األوامر العسكرية غير وارد" ،وهو ما نراه ينطبق على وضع لجان االعتراض المنصوص عليها في نظام الضريبة على

القيمة المضافة ،ذلك أن الحديث يدور حول ذات اللجان.
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األساسي الفلسطيني سنة 0110م ،حيث تقع العديد من النصوص في حمأة شبهة
عدم الدستورية ،السيما تلك المتعلقة بمسؤوليات المسؤول وصالحياته بموجب هذه

األوامر.

 المسؤول في األمر العسكري بشأن الضريبة على القيمة المضافة ،لفظ يطلق علىثالثة مستويات عليا في السلطة التنفيذية ،أعالها ذلك المناط به إصدار اللوائح،
وأوسطها ذلك المناط به سلطة إصدار الق اررات اإلدارية التنظيمية أو الالئحية ،وأدناها

ذلك المناط به سلطة إصدار الق اررات التنفيذية للقوانين واألنظمة والتعليمات ،وبالتالي
من الخطأ الجسيم اعتبار أن المقصود بالمسؤول هو مدير ضريبة القيمة المضافة.

 لم ينظم األمر العسكري الساري بشأن الضريبة على القيمة المضافة األحكام الجوهريةوالعناصر األساسية لهذه الضريبة المفروضة على نحو سعرها وتنظيمها الفني ،وانما
أناط صالحية وضع هذه األحكام والعناصر بالمسؤول من خالل إصداره األنظمة

والتعليمات بشأنها.

 هناك شبهات عدم دستورية تدور حول :ترك تحديد سعر الضريبة للمسؤول ،وما يتعلقبوعاء الضريبة أو الواقعة المنشئة لها وما يتعلق بغيرها من األنظمة الموضوعية في
الضريبة على القيمة المضافة كنظم المعارضة واالعتراض ،وكذلك ما يتعلق بسلطة

وضع التشريعات العقابية المتعلقة بها.

ثانياّ:التوصياتّ :
ً

 نوصي أصحاب الحق في تحريك الدعوى أمام القضاء الدستوري برفع دعوى عدمدستورية النصوص المتعلقة بمسؤولية المسؤول وصالحياته في الضريبة على القيمة
المضافة ،وما يترتب عليها من أنظمة وتعليمات وق اررات.

 ضرورة سن قانون وطني للضريبة على القيمة المضافة في فلسطين يراعي المبادئالدستورية التي تضمنها القانون األساسي الفلسطيني.

 إعادة النظر في صالحيات المسؤول في الضريبة على القيمة المضافة ،وتوزيعها علىالمستويات الثالث :مجلس الوزراء ،وزير المالية ،مدير عام الضريبة على القيمة

المضافة .مع وقف العمل بالنصوص العقابية الصادرة في هذه األنظمة لتعارضها مع
مبدأ قانونية العقوبة.
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 ضرورة وقف العمل بالنصوص المتعلقة باالعتراض ،ومنح والية النظر في قضاياضريبة القيمة المضافة لمحكمة البداية في المحافظات الجنوبية باعتبارها صاحبة

الوالية العامة وفقا ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 0110م،
وذلك للفصل في كافة المنازعات المتعلقة بهذه الضريبة ،إلى حين تشكيل محكمة

مختصة على غرار المحافظات الشمالية.

المراجعّ :

أوًّالّ:الكتبّ :
-

إكرامي بسيوني خطاب ،المبادئ العامة للقانون في أحكام المحكمة الدستورية

-

رمضان صديق ،الضريبة على القيمة المضافة في التشريع المصري والمقارن،

-

رمضان صديق ،الوجيز في المالية العامة والتشريع الضريبي ،دار النهضة

-

ساهر الوليد ،األحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني ،ط ،0بدون دار نشر،

-

العليا بشأن التشريعات الضريبية ،بدون دار نشر ،ط0،0100م.
دار النهضة العربية بالقاهرة ،ط0107م.
العربية ،ط0117م.
0102م.

عبد الباسط وفا ،المنازعات الضريبية ،دار النهضة العربية ،دون سنة نشر.
عوني الباشا ،الفواتير الضريبية بين المعفاة والصفرية ،مجلة المحاسب الفلسطيني،

نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية ،ع  ،02مارس 0101م.

-

فايز اللمساوي ،أشرف اللمساوي ،مجموعة اللمساوي القانونية في التعليق على

-

قدري نقوال عطية ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته ،بدون دار نشر0211 ،م.

-

قانون ضريبة المبيعات،ج ،0ط0110 ،1م.

كمال عبد الرحمن الجرف ،المبادئ القانونية في األحكام الضرائبية ،المجموعة

الرابعة ،ط0221 ،0م ،المطبعة المنيرية باألزهر ،ج.م.ع.

معن إدعيس ،تقرير حول اللوائح التنفيذية للقوانين ،الهيئة المستقلة لحقوق

المواطن ،سلسلة مشروع تطوير القوانين ( ،)01رام الله تموز 0110م.

معهد الحقوق -جامعة بير زيت ،دليل صياغة التشريعات الثانوية0111 ،م.
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-

موريس دوفرجيه ،ترجمة :جورج سعد ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري

لألنظمة السياسية الكبرى ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت-
لبنان ،ط0220 ،0م.

ثانياّ:الرسائلّ :
ً
-

عبد الهادي مقبل ،دور الضرائب غير المباشرة في تنمية اقتصاديات الدول اآلخذة

في النمو مع التطبيق على مصر ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق-جامعة طنطا،
ج.م.ع0200 ،م.

-

وائل يوسف نصار ،الضريبة على القيمة المضافة في فلسطين "دراسة مقارنة"،

رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة طنطا ،ج.م.ع0100 ،م.

ثال ًثاّ:األبحاثّ :
-

رمضان صديق ،بعض النصوص الضريبية المشتبه فيها دستوريا على ضوء
األحكام الحديثة للمحكمة الدستورية العليا ،مجلة البحوث المالية والضريبية-

الجمعية المصرية للمالية والضرائب -مصر ،نوفمبر /ديسمبر 0101م.

ابعاّ:المصادرّ :
رً
-

قانون جباية الضرائب البريطاني رقم  02لسنة 0202م وتعديالته.

األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( 222لسنة 0271م) بشأن المكوس على األموال
والخدمات الساري في قطاع غزة.

-

األمر العسكري اإلسرائيلي رقم ( 120لسنة 0271م) بشأن تعديل قانون الرسوم

-

قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري لسنة 0222م.

-

الجمركية والمكوس على المنتجات المحلية الساري في الضفة الغربية.

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 0110م.

قانون السلطة القضائية رقم ( )0لسنة 0110م.

القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 0112م.

قانون إنشاء محكمة الجمارك بالقرار بقانون رقم ( )002لسنة 0101م.
قانون الضريبة على القيمة المضافة المصري لسنة 0101م.

خامساّ:المراجعّاألجنبية:
ً
;1. James Otis، Tax Law Design and Drafting (volume 1
)International Monetary Fund: 1996; Victor Thuronyi, ed.
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2. Alexander V. Demin, Journal of Siberian Federal University.
Humanities & Social Sciences, 2 (2011 4)
3. The Council of the European Union, on the common system of
value added tax, COUNCIL DIRECTIVE 2006/112/EC, of 28
November 2006.
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نظر لما شهده العام من ثورة حقيقية في المعلومات واستخدام التقنيات اإللكترونية الحديثة
ا

في شتى المجاالت العلمية واالجتماعية واالقتصادية ،وظهور المعامالت اإللكترونية ومنها
التعاقد عبر اإلنترنت ،واقدام الدول على إبرام وتنفيذ العديد من تلك العقود مع األشخاص

المعنوية العامة أو الطبيعية أو المعنوية الخاصة ،وما قد تثيره هذه العقود من منازعات ،اتجه
الفقه للبحث عن وسيلة حديثة تستخدم نفس هذه التقنيات لفض المنازعات التي قد تنشأ في

المعامالت والتعاقدات اإللكترونية دون التواجد المادي ألطراف النزاع ،هي التحكيم اإللكتروني.
ولقد قمنا باستعراض ماهية التحكيم اإللكتروني في منازعات العقد اإلداري اإللكتروني مع

بيان ما يحققه من مزايا ،ثم تناولنا بالشرح ضمانات تشكيل هيئة التحكيم اإللكتروني واإلجراءات

القانونية المتبعة أمام تلك الهيئة وصوال لحكم التحكيم في منازعات العقد اإلداري اإللكتروني.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات ،أكثرها أهمية إن التحكيم اإللكتروني

كوسيلة بديلة عن القضاء لفض المنازعات هو نظام قانوني حديث ال يختلف عن التحكيم

التقليدي ،إال من خالل الوسيلة التي تستخدم فيها إجراءاته ،ورغم أن المشرع الفلسطيني عند

تنظيمه قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )2لسنة 0111م لم يضع أي قواعد قانونية تنظم فض

ما يثار من منازعات بالطرق اإللكترونية الحديثة ،إال أن المشرع عند تنظيمه قانون المعامالت
اإللكترونية رقم ( )1لسنة 0102م أشار إلى جواز االتفاق على تسوية تلك المعامالت

اإللكترونية بطريق التحكيم ،وقد أوصى الباحث بضرورة تدخل المشرع الفلسطيني لتعديل قانون
التحكيم الفلسطيني الحالي ،وسن قانون جديد ينظم فض المنازعات بالطرق اإللكترونية يواكب

التطورات التكنولوجية اإللكترونية التقنية ويتالفى أي إشكاليات قانونية تنجم عند تطبيقه،

199

والعمل على إنشاء وتطور مؤسسات تحكيم الكتروني متخصصة فيما يثار من منازعات قد

.تنتج عن تعاقد اإلدارة الكترونيا

 العقد اإلداري، التحكيم اإللكتروني، التحكيم، المعامالت اإللكترونية:الكلمات ّالمفتاحية
.اإللكتروني
Abstract:
Due to the real revolution witnessed in the year and the use of modern
electronic technologies in various scientific, social and economic fields.
Yet the emergence of electronic transactions, including online
contracting, and the efforts of countries to conclude and implement
many of those contracts with public, natural or moral private persons,
and what they may provoke these contracts are disputes and
jurisprudence tended to search for a modern method that uses these
same techniques to settle disputes that may arise in electronic
transactions and contracts without the physical presence of the parties
to the dispute, is electronic arbitration.
The study reviewed the nature of electronic arbitration in disputes of
the electronic administrative contract with an indication of the benefits
it achieves. Then It explored the guarantees of forming the electronic
arbitration body and the legal procedures followed before that body to
reach the arbitration ruling in disputes of electronic administrative
contract disputes.
The study has many results and recommendations, yet the most
important of which is that electronic arbitration as an alternative method
for the judiciary to settle disputes is a modern legal system that does not
differ from traditional arbitration، except through the means by which
its procedures are used، although the Palestinian legislator when
organizing the Palestinian Arbitration Law No. (3) (For the year 2000
AD، he did not set any legal rules governing the settlement of disputes
arising by modern electronic methods، but the legislator when
organizing the Electronic Transactions Law No. (6) of 2013 indicated
that it is permissible to agree to settle these disputes by arbitration. The
researcher recommended that the Palestinian legislator should interfere
to amend the current Palestinian arbitration law and enact a new law
regulating the settlement of disputes by electronic means to keep pace
with technological developments and avoid any legal problems that
arise when applying, and work to establish and develop specialized
electronic arbitration institutions in the disputes that may arise from the
management contract Electronically.
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electronic administrative contract
مع انتشار ثورة المعلومات وما صاحب ذلك من تطور هائل في عالم االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،حيث أصبح العالم بمثابة قرية واحدة ،انهارت فيها كافة وسائل الحجب
والحواجز التقليدية بين أقطاره( ،)1وازدهرت المعامالت اإللكترونية في المعامالت التجارية

واإلدارية ،حيث أفرزت تلك المعامالت أنماطا جديدة من العقود ووسائل متنوعة لتبادل إرادة

المتعاقدين ،مكن األطراف فيها القيام بحوار متبادل عبر شبكة اإلنترنت وذلك في واقع افتراضي
غير ملموس وليس له أدنى مرتكزات جغرافية(.)2

مما ساعد ذلك على ظهور التحكيم اإللكتروني كوسيلة متطورة مرتبطة بمستوى تطور التقنيات

الخاصة بالحاسب األلى وملحقاته ،يكون دورها فض المنازعات اإلدارية الناتجة عن تعاقد

اإلدارة إلكترونيا ،األمر الذي دفع مشرعو الدول إلصدار تشريعات تنظم اجراءات عملية

التحكيم اإللكتروني(.)3

أوًّالّ-موضوعّالبحثّ :

يدور موضوع البحث "إجراءات التحكيم اإللكتروني في منازعات العقد اإلداري

اإللكتروني" ،حول التحكيم اإللكتروني كوسيلة مثلى بديلة عن القضاء العادي والتحكيم العادي،

لفض المنازعات المحتمل نشوؤها عند تعاقد الدولة أو اإلدارة الكترونيا بوصفها سلطة عامة،
نتيجة إبرامها العديد من العقود والصفقات عبر اإلنترنت ،لالستفادة من المميزات التي تحققها

هذه الوسيلة سواء من توفير للوقت والنفقات وما تتمتع به من سرية للعملية التحكيمة وبإجراءات

قانونية مبسطة وصوال لصدور حكم حاسم لتلك المنازعات.
ثانياّ-أهميةّموضوعّالبحثّ :
ً

 -1د .عبد الفتاح محمود كيالني ،المسؤلية الناشئة عن المعامالت اإللكترونية عبر االنترنت ،دار الجامعة الجديدة،

اإلسكندرية0100 ،م ،ص.1،2

 _2والعالم اإلفتراضي يعاني من أيجاد مساحة مكانية وزمانية في ذلك العالم وأصبحت كما األرض الجديدة المكتشفة

هرعت إليها رؤس األموال والحركة الثقافية والعلمية المعاصرة وحتى وسائل التسلية المحلية بل وأصبحت مسرحا للجريمة

 ...الخ.

راجع :د .عمر محمد بن يونس ،المجتمع المعلوماتي والحكومة اإللكترونية مقدمة إلى العالم اإلفتراضي ،ط ،0دون دار

نشر0112 ،م ،ص.02

 -3د .محمود سيد أحمد ،نحو اإللكترونية التحكيم والتحكيم اإللكتروني ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربية،

0101م ،ص.2
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تكمن أهمية هذا البحث في إظهار ذاتها من خالل ما أنجزته الثورة العلمية والتكنولوجية،

وكيف تم مسايرة تلك المنجزات التقنية من الناحية القانونية وبصفة خاصة في مجال التعاقد
اإللكتروني وا نجاز تلك التعاقدات في فترات زمنية قياسية ،وما قد ينتج من منازعات بين

األطراف المتعاقدة يقضي فضها بشكل فاعل وصحيح ،ال بد من ضرورة وجود التحكيم
اإللكتروني كوسائل قانونية الكترونية حديثة لحل تلك المنازعات لما تتميز به بمزايا وامكانيات
تقنية يفتقدها التحكيم التقليدي والمحاكم العادية.

وتبرز أهمية هذا الموضوع في إظهار يسر وسرعة إجراءات عملية التحكيم اإللكتروني

في حل النازعات التي تصدر من جهة اإلدارة عند قيامها بإبرام عقودها للعديد من الصفقات

العمومية بطريقة إلكترونية سواء بين المتعاقدين الوطنيين أو األجانب ،خاصة بعد إدخال
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي تتسم بالسرعة وتقليل للجهد والنفقات ،كما يمكن أن
يساعد ذلك على مكافحة الفساد اإلداري المصاحب إلبرام تلك العقود.

ثال ًثا -أهدافّالبحثّ :

يهدف البحث من خالل هذه الدراسة إلى ما يلي:
 -0تحديد مفهوم التحكيم االلكتروني كمفهوم حديث باعتباره وسيلة فاعله لفض

منازعات تعاقد اإلدارة الكترونيا ،من خالل بيان مفهوم التحكيم في المنازعات

اإلدارية ،وبيان مفهوم التحكيم اإللكتروني ،وصوال لتحديد مفهوم التحكيم
اإللكتروني في العقود اإللكترونية ،وبيان مزاياه.

 -0يهدف البحث إلى تسلط الضوء على التحكيم اإللكتروني كوسيلة حديثة جاءت
نتيجة التقدم التكنولوجي لتسوية منازعات العقود اإللكترونية ،وتسليط الضوء على
االشكاليات اإلجرائية التي تعترض العملية التحكيمية للتحكيم اإللكتروني في

فلسطين وسبل حلها.

 -2يهدف البحث إلى بيان مزايا ومثالب التحكيم اإللكتروني ،باإلضافة إلى تقدير
مدى مالئمة انطباق اجراءات التحكيم التقليدي على التحكيم اإللكتروني ،ومدى

كفاية قواعد القوانين الفلسطينية (قانون التحكيم الفلسطيني ،وقانون المعامالت
اإللكترونية) لحسم نزعات العقود اإلدارية من خالل التحكيم اإللكتروني.
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رابعّاً-منهجّالبحث:

نظر لطبيعة البحث انتهج الباحث أكثر المناهج مالئمة لموضع البحث المنهج التحليلي،
ا

لما يقتضيه موضوع البحث من ضرورة التعرض لشتى جوانبه اإلجرائية بالتحليل والتمحيص

وصوال لوضع نظرية عامة عن االجراءات القانونية للتحكيم اإللكتروني كوسيلة لفض منازعات

التعاقد اإللكتروني ،أخذا باالعتبار الخصوصية السياسية واالقتصادية والعلمية التي تعيشها
دولة فلسطين.

خامساّ-خطةّالبحثّ :
ًّ

تناول البحث الخطة الدراسية التالية:

المبحثّالتمهيديّ:ماهية التحكيم اإللكتروني في العقود اإلدارية.

المبحثّاألول :ضمانات تشكيل هيئة التحكيم اإللكتروني.

المبحثّالثاني :االجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم اإللكتروني.

الخــاتمة :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها في موضوع البحث.
المبحثّالتمهيديّ :

ماهيةّالتحكيمّااللكترونيّفيّالعقودّاإلداريةّ ّ:
إذا كان التحكيم وسيلة استثنائية لفض منازعات العقود اإلدارية ،فمن المتصور حل

المنازعات المحتمل نشوؤها في العقد اإلداري االلكتروني حال مرضيا باستخدام وسائل اتصال
الكترونية حديثة عن طريق ما يسمى بالتحكيم اإللكتروني واالستفادة مما سيحققه من مميزات

في فض منازعات العقد اإلداري ،لذلك نقسم هذا المبحث لمطلبين نبين في المطلب األول
مفهوم التحكيم اإللكتروني في العقود اإلدارية ،ثم مزايا التحكيم اإللكتروني في العقود اإلدارية

في مطلب ثان.

المطلبّاألولّ :

مفهومّالتحكيمّاإللكترونيّفيّالعقودّاإلداريةّ :
جاء التحكيم اإللكتروني كضرورة لفض المنازعات التي تقوم بمناسبة االنتقال من

المعامالت الورقية إلى المعامالت اإللكترونية ،وللوصول لتعريف التحكيم اإللكتروني في العقود

اإلدارية البد لنا أن نحدد أوال المقصود بالتحكيم في المنازعات اإلدارية ،ثم المقصود بالتحكيم
اإللكتروني ،وصوال لتعريف التحكيم اإللكتروني في العقود اإلدارية ،وذلك على النحو التاليّ :
ّ
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أوًّالّ-تعريفّالتحكيمّفيّمنازعاتّالعقودّاإلداريةّ :

تعددت التعريفات الفقهية للتحكيم بوجه عام ،فقد عرفه البعض بأنه "نظام للقضاء الخاص

تقضى فيه خصومة معينة بعيدا عن اختصاص القضاء العادي ويعهد بها إلى أشخاص

يختارون للفصل فيها"( ،)1وقد عرفه آخرون بأن "التحكيم هو ضرب من القضاء الخاص يقوم

على مبدأ سلطان اإلرادة"( .)2وعرفه المشرع الفلسطيني بأنه وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه
وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه(ّ .)3

وقد وسع المشرع الفلسطيني في نطاق المنازعات التي يمكن أن تكون محال للتحكيم ،سواء

كانت المنازعة عقدية أو غير عقدة ،عامة أم خاصة ،مدنية أم تجارية ،على أن تكون منازعة

مشروعة ،أي أن محلها مشروع وأال تكون مخالفة للنظام العام(.)4

ويعرفّالتحكيمّفيّالمنازعةّاإلدا ّرية بأنه "الوسيلة القانونية التي تلجأ إليها الدولة أو أحد

األشخاص المعنوية العامة األخرى لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية

الناشئة عن عالقات قانونية ذات طابع إداري عقدية أو غير عقدية فيما بينها وبين إحداها

وأحد أشخاص القانون الخاص الوطنية أو األجنبية سوء كان اللجوء إلي التحكيم اختياريا أو

إجباريا وفقا لقواعد القانون اآلمرة"(.)5

 )1د .محمود سالمة ،موسوعة التحكيم والمحكم طبقا لقانون التحكيم المصري والشريعة اإلسالمية وأنظمة التحكيم العربية

والدولية ،المجلد األول ،الناشرون المتحدون ،القاهرة ،0102 ،ص.7
) Jena Robent: Arbitrage civil et commercial en droit in et international prive 4 ed، dalloz،
1990، p9.
 )3المادة ( )0من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  2لسنة  ،0111منشور في الجريدة الفلسطينية (الوقائع الفلسطينية)،
2

العدد الثالث والثالثون.

 )4المادة ( )0من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  2لسنة 0111م ،تنص "على سريان هذا القانون على كل تحكيم بين

أشخاص طبيعيين أو اعتبارين يتمتعون باألهلية القانونية للتصرف بالحقوق أي كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور
حولها النزاع ،مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي تكون فلسطين طرفا فيها".

وتنص المادة ( )1من قانون التحكيم الفلسطيني على "عدم خضوع هذا القانون للمسائل األتية -0 :المسائل المتعلقة

بالنظام العام-0 .المسائل التي ال يجوز الصلح فيها قانونا -2 ،المنازعات المتعلقة باألحوال الشخصية".

 )5د .منصور محمد عبد العظيم عبد الرحمن :النظام القانوني وقواعد التحكيم إلقامة المشروعات االستثمارية بنظام

البناء والتشغيل ونقل الملكية  ،BOTرسالة دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة عين شمس ،0112 ،ص.221

وتقوم جهة اإلدارة (الدولة) بابرام طائفتين من العقود ،األولى تبرمها اإلدارة وفقا ألسلوب القانون الخاص وفيها تنزلالدولة منزلة األفراد وتخضع ألحكام القانون الخاص ،ويختص القضاء العادي بالفصل في أي منازعات تنشأ عنها،

والطائفة الثانية تتمثل في العقود التي تبرمها اإلدارة بوصفها سلطة عامة تهدف إلى تنظيم مرفق عام وتسيره ،وتخضع
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ثانيا-تعريفّالتحكيمّاإللكترونيّ :
ً

عرف جانب من الفقه التحكيم اإللكتروني "بأنه نظام قضائي الكتروني خاص مؤداه تسوية

المنازعات التي تنشأ أو المحتمل نشوؤها الكترونيا بين المتعاملين في التجارة اإللكترونية
بموجب اتفاق بينهم يقضي بذلك"(.)1

في حين عرفه جانب آخر بأنه "هو التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة اإلنترنت وفق قواعد

خاصة دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان واحد"(.)2

ويجمع الفقهاء على أن مضمون واجراءات التحكيم سواء بشكلها التقليدي أم اإللكتروني

هي واحدة وأن االختالف هو باألدوات التي يتم استخدامها إلتمام مراحل العملية التحكيمية،
وعلى الرغم من هذا اإلجماع إال أن الفقه قد اختلف حول ما إذا كان يلزم أن يتم التحكيم

بأكمله عبر الوسائل اإللكترونية وفي جميع مراحله حتى يمكن أن يوصف بوصف التحكيم

اإللكتروني ،أم يمكن اعتباره كذلك ولو لم تجري بعض مراحله بصورة الكترونية(.)3

ألحكام القانون العام ويختص القضاء اإلداري بأية منازعات قد تنشأ عنها .د .حمد محمد حمد الشلماني ،امتيازات

السلطة العامة في العقد اإلداري ،دار المطبوعات الجامعية0117 ،م ،ص.01

-وعرفت المادة ( )0من قانون المعامالت اإللكترونية رقم  1لسنة 0102م العقد اإللكتروني بأنه "اإلتفاق الذي يتم

انعقاده بوسائل أو وسائط الكترونية" ،وعرفته المادة الثانية من التوجه األوربي رقم  7|27الصادر بتاريخ 0227/2/01م،

المتعلق بحماية المستهلك بأنها "أي وسيلة تستخدم في التعاقد ما بين المورد والمستهلك بدون تواجدهما المادي ،وذلك
حتى اتمام التعاقد بين األطراف".

 )1د .إناس الخالدي ،التحكيم اإللكتروني ،دار النهضة العربية0112 ،م ،ص.21

 )2د .عصام عبد الفتاح مطر ،التحكيم اإللكتروني ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،0112 ،ص.10

 )3هناك اتجاه فقهي موسع ،يرى بانه يمكن أن نطلق وصف التحكيم اإللكتروني على أي تحكيم تستخدم فيه الوسائل

اإللكترونية في أي مرحله من مراحله "مرحلة االتفاق على التحكيم أو مرحلة اإلجراءات أو مرحلة عقد الجلسات ،ويكتفي

بمجرد استخدام جزئي للبريد اإللكتروني كوسيلة اتصال خالل عملية التحكيم يمكن أن يعد آلية لفض المنازعات الكترونيا
على نطاق محدود .راجع هذا الرأى من الفقيه األجنبيLoddr A.R.& Vresswijk G.A.W: Online :

ICC International court of Arbittation ، an Appraisal،Arbitration services at a Turning Point
ae.، p22. www.sclonof.uaeu.ac، 2004،Bulletin

وهناك اتجاه فقهي مضيق يري ضرورة أن تتم جميع مراحل التحكيم عبر الوسائل اإللكترونية بداية من االتفاق على

التحكيم مرو ار بتبادل المستندات وسماع الشهود والخبراء وانعقاد جلسات التحكيم دون الحضور المادي لألطراف انتهاء

بصدور حكم التحكيم اإللكتروني ،بل وال بد أن يكون موضوع التحكيم منازعة ناشئة عن معامالت إلكترونية ،راجع :أ.

رجاء نظام حافظ بني شمسة ،اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني ،رسالة ماجستير ،جامعة نابلس ،فلسطين0112 ،م،

ص .01و أ .كريم بوديسية ،التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق،
ص.02
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ونحن نرى ضرورة تبني اتجاه وسط في وصف التحكيم باإللكتروني حتى يحدث تطور تشريعي
على مستوى فلسطين والعالم ينظم التحكيم اإللكتروني ،فال يكفي إج ارء مرحلة من مراحله

بصورة إلكترونية لنطلق عليه صفة التحكيم اإللكتروني ،بل البد أن تكون أغلب مراحله تتم
بصورة إلكترونية لينال التحكيم هذا الوصف ،على الرغم من أن الواقع الحالي للتشريعات

واالتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم غير مالئمة ،لذلك فاختالف الوسيلة التي يتم بها التحكيم
اإللكتروني عن التحكيم التقليدي من كونه يتم عبر شبكات اإلنترنت من بدايته حتى نهايته،

يجعل من الصعب دمج التحكيم اإللكتروني بنظام التحكيم التقليدي وذلك في ضوء المقتضيات
الشكلية واإلجرائية التي يفرضها التحكيم التقليدي ،فهناك مشكلة تتعلق باإلثبات ومشكالت

تتعلق بضامانات التقاضي ومشكالت تتعلق بتنفيذ الحكم ،ولذلك البد من نصوص قانونية

تنظم استعمال شبكة اإلنترنت في التحكيم(.)1

ثال ًثا-تعريفّالتحكيمّاإللكترونيّفيّالعقودّاإلداريةّ :

استقر الفقه والقضاء على تعريف العقد اإلداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي من

أشخاص القانون العام ،بقصد أدارة أو تسير مرفق عام ،وأن تظهر اإلدارة نيتها األخذ بأسلوب

القانون العام ،وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص (.)2
أما العقد اإلداري اإللكتروني فقد عرفه الفقه بأنه "اتفاق يتم ابرامه أو تنفيذه أو كليهما عن

بعد بواسطة وسائل أو وسائط الكترونية بين أحد أشخاص القانون العام وشخص أخر عام أو
خاص ،يتعهد بمقتضاه األخير بإدارة مرفق عام أو تسيره أو المساهمة في تسيره ،على أن تلجأ

اإلدارة إلى استخدام وسائل القانون العام في إبرام العقد ،وذلك بتضمينه شرطا أو شروطا
استثنائية غير مألوفة في المعامالت اإللكترونية في القانون الخاص"(.)3

ومما سلف ذكره من تعريفات للتحكيم اإللكتروني يتضح أنه صورة حديثة من صور

التحكيم الذي يعد وسيلة من وسائل تسوية المنازعات تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة
 )1د .أالء يعقوب النعيمي ،اإلطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني ،بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر

(التحكيم التجاري الدولي) ،كلية الحقوق جامعة اإلمارات العربية ،خالل شهر مايو  ، 0112ص.20

و أيضا :د .مصلح أحمد الطراونه ،و د .نور حمد الحجايا ،التحكيم اإللكتروني ،مجلة الحقوق جامعة البحرين ،المجلد

الثاني العدد األول ،يناير  ،0112ص.022

 -2د .محمد أنس جعفر ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة0111 ،م ،ص.00

 -3د .هاني غانم ،أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني ،بحث مقدم في المؤتمر كلية الحقوق
الخامس ،جامعة األزهر ،المجلد  ،02مايو 0107م ،ص.211
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مقر ومقبوال في العقود اإلدارية فكذلك يكون التحكيم
في ذلك ،فإذا كان التحكيم التقليدي ا
اإللكتروني ،ومن هنا يمكن تعريف التحكيم اإللكتروني في العقود اإلدارية اإللكترونية من ضوء

التعريفات السابقة بأنه "الوسيلة القانونية التي تلجأ إليها الدول أو أحد األشخاص المعنوية

العامة األخرى لتسوية كل أو بعض المنازعات الحالية أو المستقبلية الناشئة عن عالقات
قانونية ذات طابع إداري عقدية أو غير عقدية بوسائل إلكترونية فيما بينها وبين أحد أشخاص

القانون الخاص الوطنية أو األجنبية ،وذلك باستخدام وسائل االتصال اإللكتروني الحديثة والتي

أهمها شبكة اإلنترنت في االتفاق على التحكيم وفي عقد الجلسات وتبادل المستندات والمذكرات
وسماع الشهود والخبراء نهاية بعمل المداولة بين هيئة التحكيم واصدار حكم التحكيم،

واعالنه(.)1

وهو ما أكدته المادة رقم ( )21من قانون المعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم  1لسنة 0102م

على "جواز االتفاق على تسوية أي منازعات الكترونية بطريق التحكيم طبقا للقواعد المنصوص

عليها في قانون التحكيم"(.)2

المطلبّالثانيّ :

مزاياّأوّخصائصّالتحكيمّاإللكترونيّ :
إضافة إلى المزايا المعروفة التي يحققها التحكيم التقليدي كأسلوب بديل للقضاء لحسم

المنازعات ،فإن توظيف تقنية االتصاالت والمعلومات الحديثة في إجراء التحكيم اإللكتروني
يعزز المزايا التقليدية ويضيف إليها()3وهي تفصيال كاآلتي:

 )1راجع في هذا المعنى :د .يوسف سيد سيد عوض ،خصوصية القضاء عبر الوسائل اإللكترونية ،رسالة دكتوراه،

حقوق عين شمس 0100م ،ص .211 ،222

 -مع بداية التسعينات في القرن العشرين ظهرت فكرة حل المنازعات بطريقة الكترونية نتيجة لزيادة انتشار معامالت

التجارة الدولية التي تتم مباشرة عبر اإلنترنت ،حيث شهد عام 0220م ظهور التحكيم المعجل نتيجة لطبيعية منازعات

العقود الدولية اإللكترونية وما تتطلبه من سرعة ،مما عزز وجود مؤسسات دولية تقدم خدمات التحكيم اإللكتروني مثل

غرفة التجارة الدولية وجمعية التحكيم األمريكية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية وغيرها ،حتى أصبج يتواجد

حاليا على شبكة اإلنترنت ( )02مؤسسة تقدم خدمة التحكيم اإللكتروني .د .نافذ ياسين المدهون ،النظام القانوني للتحكيم
اإللكتروني في فلسطين ،بحث مقدم بمؤتمر كلية الحقوق الخامس ،جامعة األزهر ،غزة ،المجلد  ،02ص.272

 -2أنظر قانون المعامالت اإللكترونية الفلسطيني رقم ( )1لسنة 0102م ،منشور في الجريدة الفلسطينية ( الوقائع

الفلسطينية) ،العدد التاسع والثمانون.

 )3د .مصلح أحمد الطراونة ،ود .نور حمد الحجايا ،التحكيم اإللكتروني ،مجلة الحقوق جامعة البحرين ،المجلد الثاني،

العدد األول ،يناير0112م ،ص.001 ،002
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-0من مزايا التحكيم اإللكتروني توفير نفقات التقاضي واختصار اإلجراءات بما يتناسب مع

العقود اإللكترونية المبرمة ،ألن جلسات التحكيم تتم عبر شبكات اإلنترنت ،مما يمكن أطراف
التحكيم من إرسال المستندات وتبادل المذكرات إلكترونيا ،األمر الذي يؤدي إلى توفير نفقات
إرسالها عنه في التحكيم التقليدي ،إضافة إلى توفير نفقات السفر واالنتقال المادي لمكان معين
لحضور جلسات التحكيم أمام المحكمين ،كما وأن أحكام التحكيم اإللكترونية قد يحصل عليها
األطراف موقعة وجاهزة بطريقة الكترونية(.)1

-0ومن أهم المميزات الدافعة إلى التحكيم اإللكتروني تحقيق السرية بأن يكون لكل طرف رقم

سري يستطيع أن يدخل به على العملية التحكيمية ليتابعها ،ويقدم ما لدية من مستندات ،وقد
قدم الفقه القانوني طريقة مهمة للحفاظ على السرية في ظل استخدام اإلنترنت كوسيلة للتحكيم،

بأن تقوم مراكز التحكيم اإللكتروني بتضمين العقود المبرمة معهم ومع الفنيين الموكل إليهم

إعداد األرقام السرية التزاما عقديا بعدم اساءة استخدم هذه األرقام ،باإلضافة إلى استخدام تلك

المراكز إجراءات فنية لتشفير البيانات المتعلقة بعملية التحكيم التي تجرى من خاللها وتزود
موقعها اإللكترونية التي تضم هذه البيانات برامج تحصنها من التجسس(ّ .)2

-2يجنب التحكيم اإللكتروني أطراف العقد عدم مسايرة القانون والقضاء للعقود اإللكترونية
سواء قانونيا أو قضائيا حيث أنه يجنب عدم االعتراف القانوني بهذه العقود وصعوبة تحديد

أمر ليس باليسير وفقا للقضاء العادي
القانون الواجب التطبيق وتحديد المحكمة المختصة وهذا ا
عند إحالة النزاع إليه(.)3

باإلضافة إلى تمكين أطراف النزاع من عرض نزاعهم على أشخاص ذي خبرة فنية خاصة

بالنشاط الذي ثار النزاع بشأنه ومحل ثقة( ،)4وهو ما ينفرد به التحكيم بصفة عامة عن القضاء،

فجل المنازعات التي تنشأ عن إبرام وتنفيذ العقود اإللكترونية تستلزم شخصا يتمتع بخبرات ال
تتوفر غالبا في التحكيم التقليدي ،وال القاضي الوطني ،وهو ما يطلق عليه الكفاية المهنية

 )1د .عبد اللطيف القرني ،التحكيم اإللكتروني والتقنية العدلية ،مقالة منشورة بجريدة االقتصاد السعودية بتاريخ

0100/1/02م

العدد

،1770

متاح

http:\\www.assakina.com\ news.

على

شبكة

اإلنترنت

وتم

تحميل

المقالة

من

على

 )2د .أالء يعقوب النعيمين ،اإلطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني ،مرجع سابق ،ص 01وما بعدها.

موقع

 )3د .نافذ ياسين محمد المدهون ،النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية ،رسالة دكتوراه ،حقوق عين شمس ،0117

ص.022 ،020

 )4أ .ناصر عبد الله محمد ،التنظيم القانوني للتحكيم التجاري الدولي دراسة انتقادية ،مرجع سابق ،ص.02
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والتقنية وهذه المهنية ال تتوافر في القضاة لعدم تخصصهم في شتى المنازعات واعتمادهم

بصفة مطلقة على ما ينتهي إليه تقرير الخبير المعين بواسطتهم(ّ .)1

-1سهولة الحصول على التحكيم في فترة زمنية قصيرة ،وهي تعد من أهم العوامل التي تجذب

المتخاصمين لنظام التحكيم اإللكتروني ،حيث يحدد أطراف النزاع تلك اإلجراءات األمر الذي
يؤدي إلى سرعة إصدار قرار التحكيم ،إذ تقدم المستندات عبر البريد اإللكتروني أو أية وسيلة

إلكترونية أخرى أو من خالل الواجهة الخاصة التي صممت من قبل المحكم أو مركز التحكيم

اإللكتروني ،لتقديم البيانات والحصول على األحكام موقعة من المحكمين ،إضافة إلى صدور
حكم التحكيم بات غير قابل للطعن قابل للتنفيذ الفوري وهو ما يؤدي إلى اختصار درجات

التقاضي(ّ .)2

ورغم ما يتمتع به التحكيم اإللكتروني من مزايا إال أنه ال يخلو من المثالب والمعوقات التي

ترتبط بالبيئة اإللكترونية فتعترض سبيله وتعوقه في أداء مهامه تتمثل في:

 -0عدم مالءمة القوانين الداخلية للتحكيم اإللكتروني حيث أن هذه القوانين وضعت لتنظم
التحكيم التقليدي كأسلوب لفض المنازعات ،مشترطة شكلية معينة إلبرام اتفاق التحكيم وشكلية

إلصدار قرار التحكيم ،وقد يكون من المتعذر استيفاء تلك الشكلية في التحكيم اإللكتروني مما
يجعل ذلك التحكيم في هذه الحالة غير مجديا ،األمر الذي يفرض ضرورة اصدار قوانين تنظم
عملية التحكيم اإللكتروني وفق الشكلية اإللكترونية تالئم ما يثار من منازعات العقود اإلدارية

االلكترونية(.)3

-0تحديد مكان التحكيم اإللكتروني حيث أن تحديد مكان التحكيم اإللكتروني يرتب أثار هامة

وكثيرة ،فال يوجد هذا المكان إال مجازيا أو افتراضيا وال يلتقي فيه األطراف أو المحكمون ،بل
يتم على الخط عبر شبكات االتصال  on-lineوهو ما يثير مشكلة المكان والوقت اللذين

يعتبر حكم التحكيم قد صدر فيهما ولذلك يلجأ أطراف التحكيم في مرحلة التفاوض مسبقا على
تحديد مكان وزمان صدور الحكم(ّ .)4

 )1د .ماجد راغب الحلو ،العقود اإلدارية والتحكيم ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،0111 ،ص.021

 )2د .نبيل زيد مقابلة ،النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة،
الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، 0112 ،ص.001

 )3د .نبيل زيد مقابلة ،النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون الدولي الخاص دراسة مقارنة،

مرجع سابق ،ص.002

 )4د .خالد ممدوح إبراهيم ،التحكيم في عقود التجارة الدولية ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،0110 ،ص .022
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-2الخوف من افتقاد الحيدة لدى المحكمين في التحكيم اإللكتروني ،لذلك يوصي جانب من
الفقه بعدم اللجوء إلى التحكيم اإللكتروني في المنازعات التي تطرح مسائل قانونية على درجة

كبيرة من األهمية ،أو عندما يتمتع أحد أطراف الخصومة التحكيمية بقدرات مالية ال تتوفر

لغيره من األطراف األخرى ،أو عندما يكون هؤالء األطراف في حاجة إلى الحصول على

ق اررات يمكن تنفيذها على وجه السرعة( ،)1وذلك خشية من موضوعية بعض المحكمين وبصفة

خاصة في نطاق التحكيم التجاري الدولي والذي يقاد غالبا من قبل الدول الغربية مما يجعله
وسيلة ضغط من قبل هذه الدول على دول العالم الثالث من أجل الحصول على مزايا قضائية

ال يمكن تحقيقها في ظل القضاء الوطني(ّ .)2

المبحثّاألولّ :

ضماناتّتشكيلّهيئةّالتحكيمّاإللكترونيّ :
أدى التطور التكنولوجي إلبرام العقود والصفقات في دقائق معدودة ،مما دعا الفقه القانوني
والمؤسسات القانونية اإلقبال على التحكيم اإللكتروني كوسيلة يتم اللجوء إليه لحل المنازعات

الناشئة عن معامالت التعاقد اإللكترونية(.)3

إن الهدف من العملية التحكيمية هو صدور حكم التحكيم اإللكتروني ،وللوصول لهذا

الهدف البد من المرور بعدد من المراحل اإلجرائية القانونية التي تحدد سير العملية التحكيمية،
ويعد تشكيل هيئة التحكيم اإللكتروني أول وأهم إجراءات العملية التحكيمية ،فهيئة التحكيم

اإللكتروني هي من تباشر العملية التحكيمية منذ بدايتها مع مواجهة كل ما يعترضها من
صعوبات أثناء نظهرها النزاع المثار أمامها وحتي إصدارها الحكم فيها ،وسنبين في هذا المبحث
تشكيل هيئة التحكيم اإللكتروني في مطلب أول ،وشروط تشكيل هيئة التحكيم اإللكتروني في

مطلب ثان.

 )1د .محمد سليم العوا ،دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن ،المركز العربي للتحكيم  ،0117 ،ص 020وما

بعدها.

 ) 2د .رجب محمد السيد أحمد ،حدود الرقابة القضائية على في منازعات العقود اإلدارية"دراسة مقارنة" ،رسالة دكتورة

كلية حقوق جامعة عين شمس ،0101،ص.00
( -Kananke Chinthaka Liyanage: the regulatation of online dispute resolutions،
effectiveness of online consumer protection guidelines، decking law review. Volume17 on
2، 2012، p.p 251-252، available at: www.deakin.edu.au.
3
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المطلبّاألولّ :

تشكيلّهيئةّالتحكيمّاإللكترونيّ :
يعد المحكم سواء في التحكيم التقليدي أو اإللكتروني هو المحور الرئيسي الذي تدور

حوله عملية التحكيم ،الن التحكيم تحكمه قاعده ذهبية مفادها أنه بمقدار قيمة المحكم تكون

قيمة التحكيم ،فبقدر دقة المحكم ومهارته تكون سالمة إجراءات التحكيم وصحة الحكم الصادر

عنها ،بل أن العملية التحكيمية برمتها تبقى رهنا بشخص المحكم وما يحمله من خبرات
ومؤهالت مهنية وتقنية وما يقدمه من نزاهة وعدالة ألطراف النزاع(.)1

ونظر ألهمية المحكم فقد اهتم الفقه والقضاء بتعريفه ،فعرفه جانب من الفقه بأنه "شخص
ا

يتمتع بثقة الخصوم ،أولوه عناية الفصل في خصومة قائمة بينهم ،أو تم تعينه من قبل المحكمة

المختصة في الحاالت التي نص عليها القانون بذات المهمة المتقدمة"( ،)2وعرفه جانب آخر
بأنه "الشخص الذي يتولى الفصل في نزاع معين من منطلق اتفاق تم إبرامه بين األطراف

المتنازعة المحتكمة وبينه ،وحكمه في هذا النزاع ملزم لهؤالء األطراف ويعتبر المحكم من أهم
الركائز التي يقوم عليها التحكيم ألنه األداة المحققة للعدالة(.)3

وعرفته محكمة النقض المصرية بأنه "الشخص الذي يعهد إليه بفض النزاع بين طرفين أو

أكثر ويكون له نظر النزاع واالشتراك في المداولة بصوت معدود وفي إصدار الحكم وفي
التوقيع عليه"( ،)4كما وعرفته المحكمة اإلدارية العليا من خالل تعريفها للتحكيم بأنه "األصل
في التحكيم أنه عرض نزاع معين بين طرفيه على محكم من األغيار يعين باختيارهما أو

 -1أ .محمد نظمي محمد صعانه ،مسؤولية المحكم المدنية "دراسة مقارنة" ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى،

0110م ،ص.00

 -2أ .طارق فهمي الغانم ،طبيعة مهمة المحكم ،درار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،0110 ،ص .00و أ .أحمد
حمود الصانع ،المسؤولية المدنية للمحكم ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط ،األردن،0100 ،

ص.01

 -3د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ،تنظير وتطبق مقارن ،دار النهضة العربية،

الطبعة األولى ،0111 ،ص.207

 -4راجع طعنان محكمة النقض المصرية رقما  0021 ،007لسنة 22ق بجلسة 0220 /0/01م ،أحكام النقد ،المكتب

الفني ،مدني الجزء األول ،السنة  ،10ص .001منشور على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء على اإلنترنت،

. /http://www.laweg.net
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بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل في هذا النزاع بقرار مجرد من التحامل

وقاطع لدابر الخصومة في جوانبها"(.)1

وأعطت كافة التشريعات -بصفة عامة -األطراف حرية اختيار وتشكيل هيئة التحكيم،

فلهم أن يحددوا وقت وكيفية هذا االختيار ،إال أنه لكون التحكيم كالقضاء يقوم على مصالح
أمر صعب المنال
متعارضة بين الخصوم ،فإن اتفاق هؤالء على تشكيل هيئة التحكيم قد يكون ا

في كثير من األحيان( ،)2ومن هنا حرصت كافة التشريعات على النص على طريقتين لتشكيل
هيئة التحكيم اإللكتروني الطريقة األولى :منها تخضع إلرادة أطراف التحكيم مع اختالف درجة

اإلرادة من كونها مباشرة أو غير مباشرة(.)3

 -1راجع الطعن رقم  0212لسنة 11ق.ع بجلسة  .0222/0/01مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة

اإلدارية العليا

السنة الرابعة واألربعون (من أول أكتوبر سنة  0220إلى آخر سبتمبر سنة  ،)0222صـ  ،027منشور على موقع

بوابة مصر للقانون والقضاء على اإلنترنت . /http://www.laweg.net ،راجع أيضا حكم محكمة االستئناف

الفلسطينية في الدعوى الحقوقية رقم  22لسنة 0221م المنعقدة في رام الله  ،التي أكدت على أن المحكم أو المحكمين
هم األشخاص الموكلين بالقيام بالمهمة التحكيمية ضمن حدود موضوع النزاع ،منشور على موقع المقتفي القانوني على

االنترنت ./ http://muqtafi.birzeit.eduوحكم محكمة استئناف رام الله في القضية رقم  2016/958المنعقدة

بتاريخ 2016-12-29م ،منشور على موقع مقام على اإلنترنت . /https://maqam.najah.edu

 -2د .وليد محمد عباس يوسف ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية دراسة مقارنة في فرنسا ومصر
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة عين شمس ،0110 ،ص.222

 وقد حدد قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )2لسنة 0111م ذلك في مواده ،حيث نصت المادة ( )0 ،0 /0من علىأن "تشكل هيئة التحكيم باتفاق األطراف من محكم أو أكثر ،إذا لم يتفق على تشكيل هيئة التحكيم يختار كل طرف

محكما ،ويختار المحكمون مرجحا إال إذا اتفق األطراف على خالف ذلك" ،كما ونصت المادة ( )01من ذات القانون

على أن" إذا عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فإنه يتم في إطار قواعدها تنظيم إجراءات التحكيم بما في ذلك صالحية

تعيين هيئة التحكيم واإلشراف عليها ."...كما ونصت المادة( /00ب) على أنه "بناء على طلب أحد األطراف أو هيئة

التحكيم تعين المحكمة المختصة محكما أو مرجحا من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من و ازرة العدل ،إذا كان لكل

طرف الحق في تعيين محكم من قبله ولم يقم بذلك" .وهو ما أكده ايضا قانون التحكيم المصري رقم ( )07لسنة 0221م

في مواده المادة رقم ( )0 ،0/02والمادة رقم (.)2 ،0 ،0 /07

 -3هناك أسلوبان الختيار هيئة التحكيم بواسطة أطراف التحكيم اإللكتروني :األسلوب األول :تسمية المحكمين باتفاق

الفرق اء :حيث يتم فيه اختيار هيئة التحكيم بصورة مباشرة ويسمى بنظام التحكيم اإللكتروني الحر ،واختيار أطراف
أمر الزما لوجود
التحكيم لهيئة التحكيم يتم في اتفاق التحكيم اإللكتروني ذاته ،وقد يتم في اتفاق الحق ،فاالختيار ليس ا

اتفاق التحكيم ذاته أو لصحته أو لضمان فاعليته ...ومن ثم فمن المتصور استكمال االتفاق المذكور باتفاق الحق

يسمى أعضاء هيئة التحكيم أو يبين كيفية اختيارهم أو وقت اختيارهم.
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والطريق الثانية :يتم فيها تشكيل هيئة التحكيم اإللكتروني دون إرادة أطرافه ،وال يتم اللجوء إليها
إال في حالة عدم اتفاق أطراف التحكيم اإللكتروني على تشكيل هيئة التحكيم اإللكتروني سواء

كان ذلك سهوا أو عن قصد ،فلم يجعل المشرع من عدم اتفاقهما على االختيار مانعا من اتمام

التحكيم االلكتروني بل قرر في هذه الحالة إحالل المحكمة محلها قبل االختيار(.)1

د .مصطفى محمد الجمال ،د .عكاشة محمد عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية ،الجزء األول،

دار الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،0220 ،ص001وما بعدها.

وقد يكون بقيام كل طرف من أطراف التحكيم بتسمية محكمة على أن يقوم المحكمان المختاران بتسمية المحكم الثالث،

والذي يترأس هيئة التحكيم ،وهذه الطريقة هي األكثر رواجا.

راجع :د .إلياس نصيف ،العقود الدولية التحكيم االلكتروني ،الطبعة األولى ،مشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،

لبنان ،0100،ص.022

وفي جميع الحاالت السابقة يحكم تشكيل هيئة التحكيم مبدآن أساسيان أولهما :أن تكون ارادة الخصوم هي المرجع

األول في اختيار الهيئة ،وهو ما أكدته المادة ( )0من قانون التحكيم الفلسطيني بان " أ) تشكل هيئة التحكيم باتفاق

األطراف من محكم أو أكثر" ،وثانيهما :مراعاة المساواة بين طرفي النزاع من حيث اختيار المحكمين فال يكون ألحدهما

األفضلية على األخر في ذلك ،فقاعدة المساواة بين األطراف في تعين المحكمين تعد من قواعد النظام العام ،والتي يجب

أن تحترم سواء في التحكيم الوطني أو الدولي ،راجع :د .عصام عبد الفتاح مطر ،التحكيم اإللكتروني ،دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية0112 ،م  ،ص.010

أما األسلوب الثاني :تسمية المحكمين من قبل الغير برضاء الفرقاء :يتمثل في اختيار هيئة التحكيم من قبل أطراف

التحكيم بصورة غي ر مباشرة ،وهو ما يطلق عليه التحكيم المؤسسي وينحصر دور أطراف اتفاق التحكيم من مجرد

االتفاق على اللجوء إلى إحدى المؤسسات أو المراكز أو الهيئات التحكيمية لتتولى العملية التحكيمية من بدايتها حتى

نهايتها ،ويشمل ذلك بالطبع تشكيل هيئة التحكيم والذي يتم وفقا للوائح والقواعد الخاصة بتلك المراكز والهيئات دون

تدخل من قبل أي طرف من أطراف التحكيم ،وهنا تعتبر إرادة األطراف هي األساس في االختيار ولو بطريقة ضمنية

وهو ما نصت عليه المادة ( )01من قانون التحكيم الفلسطيني بالنص على "بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا

عين اتفاق التحكيم مؤسسة تحكيم فإنه يتم في إطار قواعدها تنظيم إجراءات التحكيم بما في ذلك صالحية تعيين هيئة
التحكيم واإلشراف عليها وتحديد النفقات الالزمة وكيفية توزيعها على األطراف والبت في طلب رد هيئة التحكيم أو أحد

أعضائها".

أنظر د .عبد المنعم زمزم ،قانون التحكيم اإللكتروني (دراسة مقارنة لقواعد التحكيم األمريكية وتنظيم محكمة القضاء

في ضوء المبادئ العامة للتحكيم التقليدي) ،دار النهضة العربية0112 ،م ،ص.001

 -1د .أحمد شرف الدين ،المرشد في قواعد التحكيم إرشادات للمحكمين و المحامين ،دار النشر ،الطبعة الثانية،0100 ،

ص.20

وهو ما أكدته المادة ( )00من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  2لسنة 0111م ،كما ونص قانون التحكيم المصري رقم

( )07لسنة 0227م في المادة ( )0/07لطرفي التحكيم االتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا
لم يتفقا اتبع ما يأتي:
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ونرى في هذا الصدد أنه من المناسب في منازعات العقود اإللكترونية أن يلجئ المحتكمين

لتعين هيئة التحكيم اإللكتروني عن طريق مراكز التحكيم اإللكتروني الدائمة ،وذلك كون هذه
العقود ذات طبيعة خاصة تحتاج إلى هيئة لديها مقومات فنية في هذا المجال قد ال تتوافر في

هيئة التحكيم المختارة عن طريقهم ،هذا باإلضافة لتوافر الحيادية في الهيئة المشكلة بهذه

الطريقة ،فهي تختار من قوائم معدة سلفا بتلك المراكز ،كما أن هيئة التحكيم في هذه الحالة

س وف تتوخى الحيدة بين المحتكمين حتى ال تتأثر سمعتهم في المقام األول وسمعة الهيئة أو
المركز التابعين له في المقام الثاني.

المطلبّالثانيّ :

شروطّتشكيلّهيئةّالتحكيمّاإللكترونيّ :
وضع المشرع الدولي والوطني شروطا تمثل الحد األدنى الذي يضمن صالحية المحكم

لمباشرة مهمة الفصل في النزاع ،وألطراف اتفاق التحكيم حرية وضع ضوابط أخرى يتعين
توافرها في شخص المحكم باعتبار أن هيئة التحكيم تتشكل في كل حالة على حدة وفق طبيعة

المنازعة المعروضة عليه ،ويتمثل الحد األدنى من هذه الشروط سواء كان التحكيم تقليديا أو

الكترونيا في اآلتي:

 -0أن يكون المحكم شخصا طبيعيا :على الرغم من ورود هذا الشرط في بعض

قوانين التحكيم لبعض الدول وعدم وروده في قانون التحكيم لدول أخرى مثل قانون
التحكيم المصري إال أنه يستفاد من مجمل الشروط األخرى الواجب توافرها ،والتي
تقطع في وجوب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا ،إال أنه ال يوجد ما يمنع كما

(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( )2من هذا القانون اختياره

بناء على طلب أحد الطرفين.

(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثالث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم

الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خالل الثالثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف اآلخر أو إذا لم يتفق

المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خالل الثالثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار

إليها في المادة ( )2من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان
أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه األحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من

ثالثة محكمين.
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يقرر بعض الفقه أن يكون الشخص المعنوي محكما بمعنى أن يتولى مهمة التحكيم

من خالل ممثليه بحيث ينسب له في النهاية حكم التحكيم ويكون مسئوال عنه(.)1

محجور
ا
قاصر أو
ا
 -0أن يكون كامل األهلية المدنية :فال يجوز أن يكون المحكم
عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة
بالشرف ،كما ال يجوز أن يكون حكم عليه بسبب شهر إفالسه ،وقد اختلفت

التشريعات فيما إذا كان يجوز عمل من رد إليه اعتباره من شهر اإلفالس كمحكم

فمنها ما يقبل ذلك ،ومنا ما يرفض ذلك( ،)2ويعتبر هذا الشرط من الشروط المتعلقة
بالنظام العام فال يجوز االتفاق على ما يخالفه ،وان حدث واتفقت األطراف علي

ما يخالف هذا الشرط فإن االتفاق يعد باطال بطالنا مطلقا لتعلقه بالنظام العام(.)3

 -1قد ورد شرط كون المحكم شخصا طبيعيا في المادة رقم ( )0من قانون التحكيم الفلسطيني رقم  2لسنة 0111م،

منشور في الجريدة الفلسطينية ( الوقائع الفلسطينية) ،العدد الثالث والثالثون.

وهو ما نجده أيضا منصوصا عليه في قانون التحكيم الفرنسي في المادة رقم  0121حيث نصت على أن "ال يجوز
القيام بمهمة المحكم إال من قبل شخص طبيعي يتمتع بالممارسة الكاملة لحقوقه ،واذا عين اتفاق التحكيم شخصا

اعتباريا فال يملك هذا الشخص إال سلطة تنظيم التحكيم ،راجع بالفرنسية :

Art.1450 du code de proce'dure civile "Le mission d'arbitre ne peut e'tre exerce'e qu par
une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.

Si la convention d'arbitrage de'signe une personne moraie. Celle-ci ne dispose que du
pouvoir d'organiser I'arbitrage".

 -2د .إلياس نصيف ،العقود الدولية التحكيم اإللكتروني في القانون المقارن ،مرجع سابق ،ص 001وما بعدها.

ويرجع السبب في هذا الشرط الن العمل الذي يقوم به المحكم ،وما يصدر عنه من حكم يعتبر عمال قانونيا مهما وهو

ما جاء في نص المادة ( )1من هذا قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )2لسنة 0111م بأنه " يجب أن يكون المحكم
أهال للتصرفات القانونية ،ومتمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو

مفلسا ما لم يرد إليه اعتباره ،".هذا باإلضافة أنه ال يشترط األهلية السياسية في المحكم ،ولهذا يمكن أن يكون المحكم

أجنبيا كما يمكن أن يكون رجال أو إمراة ،ويجري تحديد أهلية المحكم وفقأ للقانون الذي يحكم حالته الشخصية ،وهو ما

محجور عليه
ا
قاصر أو
ا
نص عليه قانون التحكيم المصري في المادة ( )0 /01منه من أن "ال يجوز أن يكون المحكم
أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة محلة بالشرف بسبب شهر إفالسه ما لم يرد إليه

اعتباره.

 -3د .وليد محمد عباس يوسف ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية دراسة مقارنة في فرنسا ومصر
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص.222
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 -2الحيدة واالستقالل :تعد الحيدة واالستقالل الركيزة األساسية إلنجاح مهمة المحكم
التي سيؤديها والتي تتوافق مع طبيعته( ،)1فالمحكم الذي يلي نظر منازعة تتعلق

بعقد إداري يجب أن ال يكون
متأثر بعدة عوامل قد تؤثر في حيدته واستقالله(،)2
ا
ومن هذا كان الحرص الزائد من جانب التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية

ولوائح هيئات ومراكز التحكيم على النص القاطع بوجوب التزام المحكم الحياد

واالستقالل(.)3

 -1أال يكون الشخص ممنوعا من التحكيم :قد يضع القانون قيودا على بعض
األشخاص تمنعهم من ممارسة التحكيم وتكون تلك القيود مرتبطة بالعمل الذي
يقومون به فهناك تشريعات تسمح بأن يكون المحكم من موظفي الدولة بشرط

موافقة الجهة التي يتبعها الموظف وفي حالة تعدد المحكمين يكون رئيسهم على
دراية بالقواعد الشرعية واألنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في الدولة(.)4

 -2قبول المحكم صراحة مهمة الفصل في المنازعة التحكيمية :البد أن يقبل المحكم
عمله كمحكم بين أطراف التحكيم فمن غير المتصور إجبار شخص على أن

يعمل محكما فالمحكم ليس طرفا في اتفاق التحكيم وبالتالي ال يكون ملتزما ببدء
إجراءات التحكيم إال برضائه واالتفاق معه على المهمة الموكلة إليه فال يصبح

تعين المحكم نهائيا إال بقبوله للمهمة صراحة(.)5

 -1د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن ،دار النهضة العربية،

الطبعة األولى ،0111 ،ص.070

 -2د .وليد محمد عباس يوسف ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية دراسة مقارنة في فرنسا ومصر
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،مرجع سابق  ،ص.222

 -3د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن ،مرجع سابق ،ص-2

.7

 -4د .إلياس نصيف ،العقود الدولية التحكيم اإللكتروني في القانون المقارن ،مرجع سابق ،ص .007

 -5د .وليد محمد عباس يوسف ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية دراسة مقارنة في فرنسا ومصر
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص.102
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وتفرض بعض التشريعات أن يكون قبول المحكم لمهمته كتابه( ،)1إال أن هذه التشريعات لم
تشترط شكل معين للكتابة فمن الممكن أن تثبت في صلب اتفاق التحكيم أو في صورة خطاب،

كما لم يشترط وسيلة معينة للكتابة فقد تكون بخط اليد أو بالكمبيوتر ولم يشترط القانون وسيلة
معينة لإلعالن عن الموافقة فقد يتم ارسالها بالبريد العادي أو عن طريق الفاكس أو عن طريق
البريد االلكتروني ،ففي كل األحوال يشترط توقيع المحكم على ورقة القبول مما يعني نسبتها
إليه سواء أكان التوقيع تقليدي أم الكتروني ،ومن الممكن تصور قبول المحكم لمهمة التحكيم

بصورة ضمنية كدعوى المحكم األطراف إلى الحضور أمامه في تاريخ معين لتقديم طلباتهم

وابداء دفوعهم دون اعتراض من أحد الخصوم( ،)2وفي الغالب يقوم المحكم وأطراف النزاع قبل

بدء إجراءات التحكيم وانطالق عجالتها بتحرير وتوقيع محرر يسمى اصطالحا محرر أو

مستند المهمة أو ما يطلق عليه أحيانا وثيقة أو مستند التفويض(.)3
وتبدو أهمية مستند قبول المحكم للمهمة من عدة نواح:

 -0تبدأ مهمة المحكم بجرد توقيعه على مستند المهمة ويبدأ التزاماته المترتبة على
اتفاق التحكيم بل والغالب أن مدة التحكيم التي يجب على المحكم انجاز مهمته

خاللها تبدأ منذ ذلك التاريخ.

 -0توقيع مستند المهمة الزم للتدليل على صحة تشكيل هيئة التحكيم واثبات رضاء
المحكم في القيام بمهمته وعدم إجباره علي أداء العدالة(.)4

 -1وهو ما نص عليه قانون التحكيم الفلسطيني صراحة في المادة ( )0/00بثبوت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه

على اتفاق التحكيم كما ونص قانون التحكيم المصري أيضا على ذلك في المادة ( )2/01من أن "يكون قبول المحكم

القيام بمهمته كتابة."......

 -2د .إلياس نصيف ،العقود الدولية التحكيم اإللكتروني في القانون المقارن ،مرجع سابق ،ص.011

 -3د .وليد عبد السالم عبد الحليم ،المسؤولية المدنية للمحكم ،رسالة دكتوراه ،كلية حقوق جامعة عين شمس،0110 ،

ص.07 ،01

وهو ما أكدته المادة ( )0/00من قانون التحكيم الفلسطيني بالنص على أنه "ال يجوز للمحكم بدون عذر أن يتخلى عن
إجراء التحكيم بعد قبوله مهمته" ،فالكتابة وسيلة من وسائل االثبات وليس ركنا أو شرطا لصحة التحكيم أو صحة

إجراءاته ،فالقصد منها تفادي حدوث نزاع في المستقبل ،ومن ثم يجوز اثبات قبول المحكم للتحكيم باإلقرار أو اليمين

الحاسمة.

 -4د .وليد عبد السالم عبد الحليم ،المسؤولية المدنية للمحكم ،مرجع سابق ،ص.00
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 -2ومن ناحية أخرى فإنه بتوقيع مستند المهمة يمتنع على المحكم االنسحاب من
هيئة التحكيم أو التخلي عن مهمته ما لم توجد أسباب قوية تبرر ذلك فإن فعل

دون تلك األسباب وترتب على ذلك ضرر التزم بتعويضه(.)1

وهناك جانب من الفقه رأى وضع عدد من الضوابط اإلضافية البد من مراعاتها عند اختيار
المحامين في مجال التحكيم اإللكتروني والتي تتمثل في اآلتي:

 -0البد أن يتوفر في المحكم المؤهالت والخبرات والمعروفة بطالئع المنازعات
االلكترونية.

 -0القدرة على التحدث والكتابة والقراءة باللغة التي سوف تجري بها عملية التحكيم
إال في حالة إذا اتفق أطراف العقد التحكيمي على إجراء ترجمة فورية لجلسات
التحكيم ،وكل ما يخص عملية التحكيم.

 -2إمكانية التواجد في نفس الوقت الذي اختارته األطراف إلجراء عملية التحكيم(.)2

 -1التحكيم اإللكتروني غالبا ما يكون دوليا أي تختلف جنسية أطرافه ،وبالتالي البد
أن تكون جنسية المحكم مختلفة عن جنسية أطراف التحكيم.

 -2أن يتوفر في المحكم الخبرة القضائية حتى يتمكن من وزن األدلة المقدمة من
األطراف بميزان القانون والوصول إلى ق اررات منطقية تتعلق باألدلة المستمدة من

وقائع النزاع وليصل في النهاية إلى حكم محكمة التحكيم ،وليس ذلك فحسب بل

البد أن يكون المحكم باعتباره قاضيا للواقع والقانون ملما بنظرية العقد اإلداري
وأصولها وأسسها القانونية وقوانين اإلثبات حتى يستطيع أن يستمد اقتناعه من

األدلة المقدمة من األطراف( ،)3وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من عدد من

المحكمين فيكون رئيسها على األقل من رجال القانون حتى نضمن أن يصدر

حكم التحكيم موافقا وبإجراءات قانونية صحيحة(.)4

 -1د .أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي ،مرجع سابق ،ص.710

 -2د .صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي ،المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية ،مركز البحوث
والدراسات اإلدارية بالمملكة العربية السعودية0220 ،م ،ص.207

 -3د .إيناس الخالدي ،التحكيم اإللكتروني ،دار النهضة العربية ،0112 ،ص 071وما بعدها.

 -4د .وليد محمد عباس يوسف ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية دراسة مقارنة في فرنسا ومصر

ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،مرجع سابق ،ص.102
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المبحثّالثانيّ :

اإلجراءاتّالمتبعةّأمامّهيئةّالتحكيمّاإللكترونيّ :
تعرف اإلجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم اإللكتروني بأنها "مجموعة الخطوات واألعمال

المتتابعة ،التي تنظم عملية االلتجاء للتحكيم ،والتي تتماشى مع المبادئ األساسية للعدالة بناء

على ما اتفقت عليه األطراف وفقا لقانون التحكيم ،وتستمر حتى صدور الحكم أو انتهاء
()1

اإلجراءات بغير حكم"

وهي تتمثل في اآلتي:

أوًّالّ-طلبّالتحكيمّااللكترونيّ :

ال يباشر المحكم مهمته إال إذا طلب أحد الطرفين االلتجاء إلى التحكيم االلكتروني ،فالمحكم

كالقاضي ال يعمل دون طلب ،فطلب التحكيم يعادل صحيفة افتتاح الدعوى أمام المحاكم،
ويسري هذا المبدأ ليس فقط بالنسبة لبدء خصومة التحكيم وانما أيضا الستمرارها ولهذا فإنه
إذا نزل المحتكم عن طلب التحكيم امتنع على المحكم نظر القضية ،ويتقيد المحكم بطلبات
الخصوم فليس له أن يحكم من غير هذه الطلبات أو أن يتجاوز حدودها بأن يغير مضمونها

أو يستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليه الخصوم ،وليس له أن يفصل فيما لم يطلبه من

الخصوم حتى ولو كان ما فصل فيه مرتبطا بالطلب أو مكمال له(.)2

وتظهر أهمية طلب التحكيم اإللكتروني في اعتباره بداية إلجراءات التحكيم االلكتروني ،وبالتالي

يترتب عليه اآلثار القانونية التي أناط القانون ترتيبها برفع الدعوى أمام القضاء من قطع للتقادم
وسريان الفوائد وانتقال الحق في التعويض عن الضرر األدبي في حالة وفاة المحتكم(.)3

إضافة إلى أنه بناء عليه يتحدد الميعاد الذي يجب على هيئة التحكيم االلكتروني أن تصدر

فيه حكمها المنهي للخصومة التحكيمية(.)4

 -1د .ياسر عبد الهادي مصيلحي سالم ،أثر الخطأ في إجراءات التحكيم على حكم التحكيم ،رسالة دكتوراه ،كلية حقوق

جامعة القاهرة ،0100 ،ص.00

 -2د .فتحي والي ،قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ،دار منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى0117 ،م،

ص.210

 -3د .عصام عبد الفتاح مطر ،التحكيم اإللكتروني ،مرجع سابق ،ص.122

 -4حيث تنص المادة ( )0/20من قانون التحكيم الفلسطيني ،وأيضا المادة ( )0/12من قانون التحكيم المصري على

أن "-0على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خالل الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ،فإن لم يوجد

شهر من تاريخ بدء اجراءات التحكيم وفي جميع األحوال يجوز أن تقرر
اتفاق وجب أن يصدر الحكم خالل اثنى عشر ا
هيئة التحكيم مد الميعاد على أال تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك".
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وطلب التحكيم اإللكتروني ال يختلف عن طلب التحكيم التقليدي إال في الوسيلة التي يقدم بها
إلى الهيئة التحكيمية ،فهو يقدم ويبلغ من خالل الوسائل اإللكترونية ،وفي الغالب على نموذج

الكتروني خاص بهيئة التحكيم االلكتروني يحتوي هذا النموذج على فراغات يملؤها

المحتكمون(.)1

حيث يوجد لكل مركز من مراكز التحكيم االلكتروني موقع على شبكة اإلنترنت يمثل األمانة
العامة له المنوط بها تلقي الطلبات الخاصة بالتحكيم والتأكد من استيفاء الطلبات لكافة البيانات

قبل عرضه على هيئة التحكيم ،ويعد تاريخ استالم األمانة للطلب هو تاريخ بدء التحكيم ،وتقوم
األمانة بإخطار المدعي عليه بطلب التحكيم وتاريخ وصوله لها مع احتفاظها بما يفيد تاريخ

اشعار وصول اإلخطار للمدعي عليه(.)2

والمشرع الفلسطيني والمصري لم يحددان الوسيلة التي سيتم بها إرسال طلب التحكيم وال الشكل

الكتابي الذي من المفروض أن يكون عليه الطلب مما يرى الباحث معه امكانية القول أنه
يجوز أن يتم تقديم الطلب بصورة الكترونية من خالل البريد اإللكتروني مثال وبخاصة بعدما

اعترف المشرع المصري بالكتابة والتوقيع اإللكتروني كما يمكن تقديمه بالطريق التقليدية،
والكتابة المشروطة هنا لإلثبات ،وبالتالي يغني عنها اإلقرار بل يغني عنها الحضور بالفعل

أمام المحكم(.)3

 -1د .إلياس نصيف ،العقود الدولية التحكيم اإللكتروني في القانون المقارن ،مرجع سابق ،ص.002،001

وعندما يرغب أحد األطراف في اللجوء إلى أحد مراكز التحكيم اإللكتروني لحل نزاعه عليه اتباع سلسلة من اإلجراءات

تتجسد اول خطوة في التوجه إلى مواقع المركز على شبكة اإلنترنت والنقر بعدها على مفتاح اإلحالة للنزاع فيظهر

نموذج طلب التحكيم المعد سلفا من قبل مركز التحكيم ،والذي يختلف من مركز آلخر إال أنهم يشتركوا جميعا في

البيانات التي يحويها الطلب ،ويعرف طلب التحكيم اإللكتروني ،بأنه "خطاب الكتروني صادر من جانب شخص المدعي

عن طريق البريد االلكتروني للطرف األخر أو مؤسسة التحكيم اإللكتروني بإحالة النزاع القائم بينهما إلى قضاء التحكيم
المتفق عليه وان إجراءات التحكيم في طريقها لإلنطالق.

د .محمد أحمد مأمون سليمان ،التحكيم في منازعات التجارة االلكترونية ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية،0101 ،

ص . 202و أ .كريم بوديسة ،التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة اإللكترونية ،رسالة ماجستير،
جامعة مولود تيزو وزو ،الجزائر ،0100 ،ص000و.000

 -2د .ناصر محمد عباس ،الوسائل اإللكترونية ودورها في عقد البيع ،دون دار نشر ،0100 ،ص .120و أ .كريمة

بوديسة ،مرجع سابق ،ص000و.000

 -3د .مصطفى محمد الجمال ،د .عكاشة محمد عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية ،الجزء
األول ،دار الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،0220 ،ص.100
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بل ورد في قانون التحكيم الفلسطيني وقانون التحكيم المصري درجة عالية من التبسيط والتيسير
في مسألة إعالن المحتكم ضده ،سواء في بداية الخصومة أو أثناء سيرها ،وذلك بتحرير
اإلعالنات التي تتعلق بخصومة التحكيم من التعقيدات التي تحيط بإعالن أوراق المحضرين

والتي أضحت سببا عضاال في بطء إجراءات التقاضي وتعقيداتها ،ومن ثم اجهاض العدالة،
فلم يشترط المشرع أن يقوم باإلعالن موظف معين ،أو في مكان معين أو لشخص معين

اكتفى المشرع بتسليم اإلعالن في األماكن التي ذكرها ،كما لم يحدد القانون وقتا معينا لتسليم
اإلعالن وبالتالي يجوز أن يتم التسليم في أي يوم حتى لو كان عطلة رسمية ألن القائم بالعمل

ليس موظفا عاما(.)1

بل ولم يحدد القانون أداة أو وسيلة محددة لتسليم صور بيان المحتكم لدعواه أو مذكرة المحتكم
ضده إلى المحتكم بما يجيز أن يتم ذلك بأية وسيلة تراها هيئة التحكيم مناسبة وكافية( ،)2وهو

ما يراه الباحث أنه يتالءم مع طبيعة التحكيم االلكتروني.

ثانياّ-تحديدّاللغةّالتيّسيجرىّبهاّالتحكيمّااللكترونيّ :
ً

البد في بداية عمل هيئة التحكيم من تحديد اللغة التي سيتم بها المرافعة أمام هيئة التحكيم

اإللكتروني وتقدم بها المستندات والطلبات ،واألصل أن يتم تحديد اللغة بمعرفة أطراف التحكيم،

وهو ما نصت عليه معظم تشريعات التحكيم ،واال فمحكمة التحكيم هي التي تحدد لغة التحكيم،
ولها أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض المستندات والوثائق المكتوبة ترجمة للغات المستعملة في

التحكيم في حالة تعدد تلك اللغات( ،)3وهو ما جرى عليه العمل بمراكز وهيئات التحكيم

اإللكتروني.

 -1د .أحمد السيد الصاوي ،التحكيم طبقا للقانون رقم  07لسنة  0221وأنظمته التحكيم الدولية ،دون تاريخ نشر،

 ،0110ص.000

تنص المادة ( )02من قانون التحكيم الفلسطيني بأنه "يجري تبليغ األوراق إلى المطلوب تبليغه شخصيا أو في مقر

عمله أو محل إقامته المعتاد أو عنوانه البريدي المحدد في اتفاق التحكيم أو في العقد المنظم للعالقة التي يتناولها

التحكيم ما لم يتفق األطراف على خالف ذلك".

 -2محمد كمال عبد العزيز ،القواعد اإلجرائية في قانون التحكيم رقم 07لسنة  ،0221بحث منشور في كتاب دراسات
قانونية في التحكيم التجاري الدولي مجموعة أعمال مهداه الى روح دكتور محمد شفيق ،إعداد وتقديم د .احمد مخلوف،

دار النهضة العربية ،0110 ،ص.122

 -3د .أحمد السيد الصاوي ،إجراءات التحكيم طبقا لقانون التحكيم المصري ووفقا ألهم قواعد وأنظمة التحكيم الدولية،

بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر والمنظم بكلية الحقوق جامعة اإلمارات العربية ،خالل الفترة من 21-00

ابريل ،0110 ،ص  011و  .012وذلك ما ورد بالمادة ( )2 ،0 ،0 /00من قانون التحكيم الفلسطيني سالف الذكر.
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ثال ًثاّ-الردّعلىّطلبّالتحكيمّاإللكترونيّ :

للمحتكم ضده الحق في تقديم مذكره بدفاعه ردا على طلب التحكيم اإللكتروني ،وله أن

صور من المستندات المؤيدة لدفاعه وذلك إعماال لمبدأ الحق في الدفاع(.)1
ا
يرفق بها

وفي التحكيم االلكتروني نجد أن كل المؤسسات التي تعمل في هذا المجال تجمع على ضرورة
إنشاء موقع الكتروني خاص بكل قضية ،يتميز بعدم استطاعة أحد الدخول إليه من غير

أطراف اتفاق التحكيم ووكالئهم وهيئة التحكيم االلكتروني وذلك بموجب أرقام سرية تمنح لهم،

ويتواجد في ذلك الموقع طلب التحكيم والمستندات ومذكرات الدفاع واالعالنات الخاصة بالنزاع

محل التحكيم ،وهذا الموقع يقابل قلم كتاب المحكمة بالنسبة للقضايا التي تنظر في القضاء
العادي ،ويوفر هذا النظام إمكانية استالم المستندات والمذكرات في أي وقت يوميا وخالل
األربع والعشرين ساعة ومن أي مكان عبر شبكة اإلنترنت(.)2

ابعاّ-جلساتّالتحكيمّاإلّلكترونيّ :
رً

تعرف جلسات التحكيم بصفة عامة بأنها "ظرف مكان وزمان تجتمع وتجلس فيه هيئة التحكيم

مع أطراف الخصومة وممثليهم لفحص موضوع النزاع واستجالء مختلف جوانبه وسماع أقوالهم

ومرافعاتهم حول ادعاءاتهم وذلك في المكان والزمان الذي حدده األطراف بأنفسهم أو تحدده
هيئة التحكيم(.)3

 -1وهو ما نصت عليه المادة( )2 ،0/02من قانون التحكيم الفلسطيني ،المادة ( )0/21من قانون التحكيم المصري

من أن"  -0...ويرسل المدعى عليه خالل الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينة هيئة التحكيم إلى المدعي

وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء الدعوى ،وله أن يتضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة

متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه يقصد الدفاع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة الحقة من

االجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير".

ويتم تقديم ذلك الرد وصور المستندات المؤيدة له والطلبات المقابلة بنفس الصورة التي تقدم الطلب بها ،وقد رتب المشرع

جزاء حتى ال يتقاعس المدعى عليه في تقديم رده  ،كما ويمكن للمحتكم أن يطل طلبات اضافية أثناء نظر الخصومة

التحكيمية على أن تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق المناذعة فمتى كان الطلب األصلي مقبوال كان الطلب االضافي

التابع له مقبوال أيضا.

راجع د .مصطفى محمد الجمال ،و د .عكاشة محمد عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة الدولية والداخلية ،الجزء

األول ،دار الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،0220 ،ص.110 ،110

 -2د .خالد ممدوح ابراهيم ،التحكيم االلكتروني في عقود التجارة الدولية ،دار الفكر الجامعة ،اإلسكندرية،0110 ،

ص 200و.200

 -3د .محمد حسن محمد علي ،التحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية ،رسالة دكتوراه ،جامعة حلوان،0100 ،

ص.101
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ومما الشك فيه أن الوسائل الفنية المتاحة في المجال االلكتروني والتي ظهرت مع ظهور

اإلنترنت تسمح بتبادل األصوات والصور والنصوص بشكل متزامن بين األطراف عن طريق
ما يطلق عليه تكنولوجيا  video conferenceحيث يتم من خالل هذا التقنية التخاطب مع

أشخاص متواجدين في أماكن متفرقة عن طريق نقل الصوت والصورة في آن واحد( ،)1ويكفي

الستخدامها أن يتوافر لدى كل طرف من العملية التحكيمية المعرفة بهذه التقنية ،وأن يتوافر

لدية جهاز كمبيوتر مزود بميكروفون وكامي ار فيديو ،ويمكن استخدام هذه التقنية في مناقشة
الشهود والخبراء حول المسائل التي يثيرها النزاع التحكيمي ،مما يعني إمكانية المحافظة على

مبدأ المواجهة بين الخصوم في خصومة التحكيم اإللكتروني ،والمساواة بينهم في إتاحة الفرصة

كاملة لهم لعرض وجهة نظرهم وتقديم المستندات المؤيدة لها ،وهو ما قام القضاء في الواليات
المتحدة األمريكية بتطبيقه في الخصومات القضائية(.)2

هذا باإلضافة إلى البريد االلكتروني يسمح كذلك بنقل النصوص وكذلك المستندات المسموعة

والمرئية ،لكنه يمكن أن يكون أكثر استعماال في تقديم األدلة للمرافعة والجلسات في الحدود

التي ال يكون فيها التبادل فوريا(.)3

ونرى أن كل ما يحتاجه هذا النوع من التحكيم في إدارة جلساته إلمام طرفي التحكيم

بصورة كاملة بكيفية التعامل مع الوسائل االلكترونية ،وذلك حتى يتسنى له ممارسة حقوقه

على قدم المساواة مع الطرف األخر ،وال يخل عدم معرفة أي طرف لألصول الفنية الستخدام
الوسائل اإللكترونية بمبدأ المساواة ،وذلك ألن المساواة في أي جانب كبير من الفقه تنصب

على مضامين إجراءات التحكيم وليس على الشكل الذي تمارس من خالله هذه االجراءات(،)4

هذا باإلضافة إلى أن االتفاق على التحكيم اإللكتروني وتنظيم إجراءاته يخضع في األساس
إلى إرادة أطرافه فإذا اختار من يجهل استخدام األجهزة اإللكترونية ولوج الطريق اإللكتروني

للتحكيم فيكون هو من ظلم نفسه.

وفي بعض األحيان تجد هيئة التحكيم نفسها مضطرة إلى إجراء معاينة لمحل النزاع على

الطبيعة بنفسها أو من خالل خبير تعينه لذلك ،والذي من الممكن أن يتمثل في بضائع أو

مواقع عمل أو ما شبه ذلك حتى يمكنها الفصل في النزاع التحكيمي ،وهذا األمر يثير التساؤل
 -1د .الياس نصيف ،العقود الدولية التحكيم االلكتروني ،مرجع سابق ،ص020و ،020

 -2د .حسام الدين فتحي ناصف ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية ،دار النهضة العربية ،0112 ،ص.21
 -3د .حسام الدين فتحي ناصف ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية ،مرجع سابق  ،ص.22
 -4د .إيناس الخالدي ،التحكيم اإللكتروني ،مرجع سابق ،ص.000
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حول إمكانية أن يتم بالوسائل اإللكترونية ،فهناك رأي فقهي يرى أن إجراء المعاينة عبر الوسائل
اإللكترونية ال يحقق العدالة إذ أن المعاينة التي تتم بانتقال هيئة التحكيم أو من تم تعيينهم من

خبراء سيؤدي إلى استجالء الحقيقة واستبعاد شبهة محاولة إخفائها أو تعديلها(.)1

وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي السابق إال أننا نرى أن المعاينة يمكن أن تتم بوسيلة

شبه الكترونية ،وذلك إما من خالل تعيين أحد المحكمين من هيئة التحكيم أو أحد الخبراء

يوكل إليه القيام بالمعاينة على الطبيعة ثم يتم مناقشته عن طريق الفيديوكنفرس ،أو من خالل

إيداعه تقرير يتم تبادله بين المحكم والخبير الذي قام بالمعاينة على الواقع وهيئة التحكيم عبر

البريد اإللكتروني أو بأي وسيلة من الوسائل اإللكترونية األخرى كالفاكس ،والتلكس ،هذا

باإلضافة إلى أنه طبقا للتعريف السائد في الفقه للتحكيم اإللكتروني والذي نتبناه فإن القيام
بإجراء أو تقيم مستند بطريقة تقليدية ال ينفي عن التحكيم صفته اإللكترونية ،وبالتالي فمن

الممكن القيام بالمعاينة طبقا للطرق التقليدية دون أن يخل ذلك بكون التحكيم الكتروني ،ويرى

الفقه –بحق -وجوب تأكيد هيئة التحكيم اإللكتروني من موافقة أطراف التحكيم صراحة علي
الوسائل االلكترونية المستخدمة في إدارة جلسات التحكيم ،وفي تقديم األدلة والمستندات لهيئة

التحكيم من أجل تفادي أي طعن في المستقبل(.)2

خامساّ-رسومّالتحكيمّاإللكترونيّ :
ً

تختلف رسوم التحكيم اإللكتروني من مركز تحكيم إلكتروني ألخر ،ومن منازعة ألخرى

ويلتزم طرفا التحكيم بسداد هذه الرسوم قبل نظر مراكز التحكيم للمنازعة ،وتشمل هذه الرسوم

رسوم التسجيل ،والرسوم اإلدارية ،ورسوم المحكمين ،والتي يمكن تقسيمها لقسمين رسوم محددة
مسبقا من قبل المراكز ورسوم يتم تقديرها باالتفاق بين طرفي التحكيم وهذه المراكز(.)3

سادساّ-إصدارّحكمّالتحكيمّاإللكترونيّ :
ّ ً

تقوم هيئة التحكيم بعد سماع االدعاء والدفوع ووسائل اإلثبات المقدمة من األطراف والتأكد

من منح األطراف الوقت الكافي لتقديم مذكراتهم بقفل باب المرافعة في الجلسات ،واصدار

قرارها بانتهاء الجلسات ،ثم يقوم أعضاء هيئة التحكيم بالمداولة والمشاورة والمناقشة في الدعوى
 -1أ .منير محمد الجنبي ،أ .ممدوح محمد الجنبي ،التحكيم اإللكتروني ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،0111 ،

ص.017

 -2أ .كريم بوديسة ،التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة اإللكترونية ،مرجع سابق ،ص.020

 -3أ .رجاء نظام حافظ بني شمسة ،اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني ،رسالة ماجستير ،جامعة نابلس ،غزة ،فلسطين،

 ،0112ص20و.22
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التحكيمية على منطوق الحكم وأسبابه ،ثم تصدر هيئة التحكيم حكمها اإللكتروني ويتم ذلك

عبر الوسائط اإللكترونية كالبريد اإللكتروني والمداولة عن طريق  video conferenceودون

الحضور المادي وذلك بشرط ان يكون هناك اتفاق على ذلك ،وأال يوجد ما يمنع أحد المحكمين
من استخدام تلك الوسائط(.)1

ويتعين أن تكون المداولة سرية كونها مسألة تتعلق بالمبادئ األساسية للتقاضي والتي

تتعلق بالنظام العام ،كما ويجب أن يصدر الحكم التحكيمي من ذات المحكم الذي كلف بالمهمة

والذي سمع المرافعة ،وال يجوز له إشراك غيره كون المهمة التي يقوم بها هي مهمة ذات طابع

شخصي واال ترتب على ذلك بطالن حكم المحكم وهي قاعدة أساسية من النظام العام(.)2

وفي النهاية يصدر حكم التحكيم اإللكتروني بأغلبية اآلراء على أن ال يكون هناك اتفاق

على اصداره باإلجماع ،كما يجب على المحكمين إصدار حكمهم ضمن اآلجال الزمنية المحددة

لهم اتفاقا وقانونا ،ويجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد ضمن المدة التي تسمح بها القوانين،

وفي حال انقضاء هذه المدة دون حسم النزاع ينقضي التحكيم االلكتروني ويعتبر كأن لم يكن(.)3

الخاتمةّ :

النتائجّ:باستقراء ما تقدم ،توصلنا للنتائج التاليةّ :
 -0التحكيم اإللكتروني هو نظام خاص للتقاضي ينشأ من االتفاق بين األطراف عبر
الوسائل اإللكترونية المتاحة ،ويسير وفق إجراءات خاصه وضمن بيانات ويوفر

حماية كافية لسرية البيانات الخاصة بالعملية التحكيمية.

محصور في نظر المنازعات
ا
 -0اعتبر التحكيم وسيلة بديلة للقضاء وظل دوره دائما
المتعلقة بالمسائل التعاقدية ،أما مسائل المشروعية (كالق اررات اإلدارية) فهي تدخل

في االختصاص المحفوظ دستوريا للقضاء اإلداري.

 -2إن قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )2لسنة 0111م لم ينظم التحكيم اإللكتروني،

ولم يضع قواعد قانونية تنظم فض المنازعات بالطرق اإللكترونية الحديثة ،إال أن

قانون المعامالت الفلسطيني رقم ( )1لسنة 0102م قد أشار إلى جواز االتفاق
 -1د .أحمد شرف الدين ،جهات اإلختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونية ،دون دار نشر ،0112 ،مرجع

سابق ،ص.000

 -2د .أحمد أبو الوفا ،التحكيم بالقضاء وبالصلح ،دار المطبوعات الجامعة ،اإلسكندرية0117 ،م ،ص.010

 -3د .عدنان محمد يوسف الحافي ،النظام القانوني للمحكم طبقا لقانون التحكيم الفلسطيني رقم  2لسنة " 0111دراسة

مقارنة" ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس ،0110،ص.010
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على تسوية أي منازعات الكترونية بطريق التحكيم على أن يكون ذلك وفقا للقواعد

المنصوص عليها في قانون التحكيم.

 -1إن التحكيم اإللكتروني كنظام قانوني حديث ال يختلف عن التحكيم التقليدي ،إال
من خالل الوسيلة التي يتم فيها إجراءات التحكيم اإللكتروني.

 -2يتميز التحكيم اإللكتروني كنظام قانوني وقضائي بطبيعته الخاصة وله العديد من

المزايا أو االمتيازات ،إال أنه ال يخلو من العيوب والمثالب كأي نظام قانوني أو

قضائي آخر.

 -1يمكن انطباق العديد من النصوص والقواعد القانونية التقليدية التي تضمنها قانون
التحكيم الفلسطيني على التحكيم اإللكتروني ،مع التأكيد على صالحيتها كأساسات

وقواعد يمكن البناء عليها.

 -7وجود العديد من اإلشكاليات اإلجرائية للتحكيم اإللكتروني والتي تحتاج إلى
اجتهادات فقهية وتشريعية وقضائية لحل تلك اإلشكاليات ،واستيعاب نظام التحكيم
االلكتروني لفض تلك المنازعات ،وتنظيمه على نحو يواكب متطلبات تعاقد اإلدارة

التوصيات:

بالطرق اإللكترونية.

 -0ضرورة تدخل المشرع الفلسطيني والعربي لسن نظام قانوني جديد خاص بطرق فض

المنازعات بالطرق اإللكترونية وعلى رأسها التحكيم اإللكتروني ،ووضع قواعد تنظم

طرق حل منازعات اإلدارة اإللكترونية بشكل فني وتقني حديث يواكب التطورات الهائلة
في التعامالت والتعاقدات اإللكترونية ،وعدم الركون إلى تشريعات التحكيم التقليدية

المعمول بها ،وتحميل نصوص التحكيم التقليدي أكثر ما تحتمله ،خاصا وأن المشرع
حين تنظيمها لم يكن بحسبانه بزوغ نجم التحكيم اإللكتروني بما هو عليه اليوم.

 -0العمل على تالفي اإلشكاليات اإلجرائية التي قد تعترض التحكيم االلكتروني ،والحيلولة
دون تكرار تلك المشكالت دون وضع الحلول التشريعية الناجعة لها.

 -2العمل على إنشاء وتطوير مراكز ومؤسسات تحكيم الكترونية وطنية وعربية متخصصة
بالفصل فيما يثار من منازعات إلكترونية كغيرها من المؤسسات الدولية ،ومجهزة بكافة

الوسائل التكنولوجية الحديثة لالتصال والتواصل مع العالم الخارجي االفتراضي ،يعمل

بها محكمين يتمتعون بمؤهالت ومهارات مهنية وتقنية ولديهم خبرات فيما يعرض
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عليهم من منازعات العقود اإلدارية اإللكترونية وغيرها من التعاقدات والمعامالت

اإللكترونية ،ويكونوا محل ثقة من قبل الخصوم.

 -1العمل على تعديل القوانين واالتفاقيات الدولية الخاصة بنظام التحكيم اإللكتروني بشكل
يالئم التطور الحاصل من الناحية اإللكترونية ،مع العمل على تالفي أي معيقات أو

اشكاليات أنيه ومستقبلية.

 -2تهيئة الوسط القانوني والمهني للمحكمين والقضاة ،من خالل تثقيفهم وتدريبهم على

هذا النوع الجديد من المنازعات اإللكترونية ،وسبل حلها ،وطرق التواصل االلكترونية
الحديثة ،وكيفية التعامل معها ،وآليات التغلب على مشكالت التحكيم اإللكتروني الفنية
والقانونية ،مع ضرورة اإلمعان في زيادة الثقافة اإللكترونية في جميع قطاعات الدولة.

 -1نهيب بالمشرع الفلسطيني اإلسراع في تعديل قانون التحكيم الفلسطيني رقم  2لسنة

0111م وخاصة األحكام باالعتراف باتفاق التحكيم وكافة التعاقدات التي تتم عبر

الوسائل اإللكترونية ،وتعديل قانون البينات لالعتراف بحجية المحررات اإللكترونية
في اإلثبات.

قائمةّالمراجعّ :

المراجعّالعربيـــــةّ :

أوالّ-الكتبّالعلميةّ :
 -0أحمد أبو الوفا ،التحكيم بالقضاء وبالصلح ،دار المطبوعات الجامعة ،اإلسكندرية،
0117م.

 -0أحمد السيد الصاوي ،التحكيم طبقا للقانون رقم  07لسنة  0221وأنظمته التحكيم
الدولية ،دون تاريخ نشر0110 ،م.

 -2أحمد شرف الدين:

 -المرشد في قواعد التحكيم إرشادات للمحكمين والمحامين ،دار النشر ،الطبعة الثانية،

0100م.

 -جهات االختصاص القضائي بمنازعات التجارة اإللكترونية ،دون دار نشر،

0112م.

 -1أحمد عبد الكريم سالمة ،قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي تنظير وتطبيق مقارن،
دار النهضة العربية ،الطبعة األولى0111 ،م.

227

 -2إلياس نصيف ،العقود الدولية التحكيم اإللكتروني في القانون المقارن ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى0112 ،م.

 -1إيناس الخالدي ،التحكيم اإللكتروني ،دار النهضة العربية0112 ،م.

 -7حسام الدين فتحي ناصف ،التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية ،دار النهضة
العربية0112 ،م.

 -0حمد محمد حمد الشلماني ،امتيازات السلطة العامة في العقد اإلداري ،دار المطبوعات
الجامعية0117 ،م.

 -2خالد ممدوح ابراهيم ،التحكيم االلكتروني في عقود التجارة الدولية ،دار الفكر الجامعة،
اإلسكندرية0110 ،م.

 -01رجاء نظام حافظ بني شمسة ،اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني ،رسالة ماجستير،
جامعة نابلس ،غزة ،فلسطين0112 ،م.

 -00صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي ،المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة
الدولية ،مركز البحوث والدراسات اإلدارية بالمملكة العربية السعودية0220 ،م،

ص.207

 -00طارق فهمي الغانم ،طبيعة مهمة المحكم ،درار النهضة العربية ،الطبعة األولى،
0110م.

 -02عبد الفتاح محمود كيالني ،المسؤولية الناشئة عن المعامالت اإللكترونية عبر
االنترنت ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية0100 ،م.

 -01عبد المنعم زمزم ،قانون التحكيم اإللكتروني (دراسة مقارنة لقواعد التحكيم األمريكية
وتنظيم محكمة القضاء في ضوء المبادئ العامة للتحكيم التقليدي) ،دار النهضة

العربية0112 ،م.

 -02عمر محمد بن يونس ،المجتمع المعلوماتي والحكومة اإللكترونية مقدمة إلى العالم
االفتراضي ،ط ،0دون دار نشر0112 ،م.

 -01عصام عبد الفتاح مطر ،التحكيم اإللكتروني ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
0112م .

 -07فتحي والي ،قانون التحكيم في النظرية والتطبيق ،دار منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
الطبعة األولى0117 ،م.
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 -00ماجد راغب الحلو ،العقود اإلدارية والتحكيم ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
0111م.

 -02محمد أحمد مأمون سليمان ،التحكيم في منازعات التجارة االلكترونية ،دار الجامعة
الجديدة ،االسكندرية0101 ،م.

 -01محمد أنس جعفر ،العقود اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة0111 ،م.

 -00محمد سليم العوا ،دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن ،المركز العربي
للتحكيم 0117 ،م.

 -00محمد كمال عبد العزيز ،القواعد اإلجرائية في قانون التحكيم رقم 07لسنة ،0221
بحث منشور في كتاب دراسات قانونية في التحكيم التجاري الدولي مجموعة أعمال
مهداه الى روح دكتور محمد شفيق ،إعداد وتقديم د .احمد مخلوف ،دار النهضة

العربية0110 ،م.

 -02محمد نظمي محمد صعانه ،مسؤولية المحكم المدنية "دراسة مقارنة" ،دار النهضة
العربية ،الطبعة األولى0110 ،م.

 -01محمود سيد أحمد ،نحو اإللكترونية التحكيم والتحكيم اإللكتروني ،الطبعة األولى،
دار النهضة العربية0101 ،م.

 -02محمود سالمة ،موسوعة التحكيم والمحكم طبقا لقانون التحكيم المصري والشريعة
اإلسالمية وأنظمة التحكيم العربية والدولية ،المجلد األول ،الناشرون المتحدون،

القاهرة0102 ،م.

 -01مصطفى محمد الجمال ،د .عكاشة محمد عبد العال ،التحكيم في العالقات الخاصة
الدولية والداخلية ،الجزء األول ،دار الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،الطبعة

األولى0220 ،م.

 -07منير محمد الجنبي ،أ .ممدوح محمد الجنبي ،التحكيم اإللكتروني ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية0111 ،م.

 -00ناصر محمد عباس ،الوسائل اإللكترونية ودورها في عقد البيع ،دون دار نشر،
0100م.
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 -02نبيل زيد مقابلة ،النظام القانوني لعقود خدمات المعلومات اإللكترونية في القانون
الدولي الخاص دراسة مقارنة ،الطبعة األولى ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،

األردن0112 ،م.

ثانياّ/الرسائلّالعلميةّ :
ً

 -0أحمد حمود الصانع ،المسؤولية المدنية للمحكم ،رسالة ماجستير ،كلية الحقوق
جامعة الشرق األوسط ،األردن0100 ،م.

 -0رجاء نظام حافظ بني شمسة ،اإلطار القانوني للتحكيم اإللكتروني ،رسالة ماجستير،
جامعة نابلس ،فلسطين0112 ،م.

 -2رجب محمد السيد أحمد ،حدود الرقابة القضائية على في منازعات العقود اإلدارية
"دراسة مقارنة" ،رسالة دكتورة كلية حقوق جامعة عين شمس0101،م.

 -1عدنان محمد يوسف الحافي ،النظام القانوني للمحكم طبقا لقانون التحكيم الفلسطيني
رقم  2لسنة " 0111دراسة مقارنة" ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة عين

شمس0110،م.

 -2أ .كريم بوديسية ،التحكيم اإللكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة

اإللكترونية ،رسالة ماجستير في القانون الخاص(تخصص قانون دولي) ،جامعة
مولود معمري تيزي وزو ،الجزائر0100 ،م.

 -1محمد حسن محمد علي ،التحكيم اإللكتروني في منازعات التجارة الدولية ،رسالة
دكتوراه ،جامعة حلوان0100 ،م.

 -7د .منصور محمد عبد العظيم عبد الرحمن :النظام القانوني وقواعد التحكيم إلقامة

المشروعات االستثمارية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية  ،BOTرسالة دكتوراه،
كلية الحقوق جامعة عين شمس0112 ،م.

 -0د .نافذ ياسين محمد المدهون ،النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية ،رسالة
دكتوراه ،حقوق عين شمس 0117م.

 -2وليد محمد عباس يوسف ،التحكيم في المنازعات اإلدارية ذات الطبيعة التعاقدية

دراسة مقارنة في فرنسا ومصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ،رسالة

دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة عين شمس0110 ،م.
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-01

وليد عبد السالم عبد الحليم ،المسؤولية المدنية للمحكم ،رسالة دكتوراه ،كلية

-00

يوسف سيد عوض ،خصوصية القضاء عبر الوسائل اإللكترونية ،رسالة

-00

ياسر عبد الهادي مصيلحي سالم ،أثر الخطأ في إجراءات التحكيم على حكم

حقوق جامعة عين شمس0110 ،م.

دكتوراه ،حقوق عين شمس 0100م.

التحكيم ،رسالة دكتوراه ،كلية حقوق جامعة القاهرة0100 ،م.

ثال ًثا|ّمجالتّودورياتّومقاالتّوأورقّعملّ :

 -0أحمد السيد الصاوي ،إجراءات التحكيم طبقا لقانون التحكيم المصري ووفقا ألهم
قواعد وأنظمة التحكيم الدولية ،بحث مقدم للمؤتمر السنوي السادس عشر والمنظم
بكلية الحقوق جامعة اإلمارات العربية ،خالل الفترة من  21-00ابريل0110 ،م.

 -0آالء يعقوب النعيمي ،اإلطار القانوني التفاق التحكيم اإللكتروني ،بحث مقدم

للمؤتمر السنوي السادس عشر (التحكيم التجاري الدولي) ،كلية الحقوق جامعة
اإلمارات العربية ،خالل شهر مايو 0112م.

 -2نافذ ياسين المدهون ،النظام القانوني للتحكيم اإللكتروني في فلسطين ،بحث مقدم
بمؤتمر كلية الحقوق الخامس ،جامعة األزهر ،غزة ،المجلد  ،02مايو 0107م.

 -1هاني غانم ،أساليب إبرام العقد اإلداري اإللكتروني في التشريع الفلسطيني ،بحث
مقدم في المؤتمر كلية الحقوق الخامس ،جامعة األزهر ،المجلد  ،02مايو
0107م.

 -2مصلح أحمد الطراونة ،ونور حمد الحجايا ،التحكيم اإللكتروني ،مجلة الحقوق
جامعة البحرين ،المجلد الثاني العدد األول ،يناير 0112م.

ّالمراجعّاألجنبيةّ :
1- Art.1450 du code de proce'dure civile "Le mission d'arbitre ne peut
e'tre exerce'e qu par une personne physique jouissant du plein
exercice de ses droits -Si la convention d'arbitrage de'signe une
personne moraie. Celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser
"I'arbitrage.
2- Jena Robent: Arbitrage civil et commercial en droit in et
international prive 4 ed، dalloz، 1990، p9.
3- Kananke Chinthaka Liyanage: the regulatation of online dispute
resolutions، effectiveness of online consumer protection
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guidelines، decking law review. Volume17 on 2، 2012، p.p 251252، available at: www.deakin.edu.au.
4- Loddr A.R.& Vresswijk G.A.W: Online Arbitration services at a
Turning Point، an Appraisal، ICC International court of Arbittation
Bulletin، 2004، p22. www.sclonof.uaeu.ac،ae.
المواقعّاإللكترونيةّ :
عبد اللطيف القرني ،التحكيم اإللكتروني والتقنية العدلية ،مقالة منشورة بجريدة االقتصاد
السعودية بتاريخ 0100/1/02م العدد  ،1770متاح على شبكة اإلنترنت وتم تحميل المقالة

من على موقع .http:\\www.assakina.com\ news

القوانينّ :

 -0قانون التحكيم الفلسطيني رقم ( )2لسنة 0111م.

 -0قانون التحكيم المصري رقم ( )07لسنة 0227م.

 -2قانون المعامالت اإللكترونية رقم ( )1لسنة 0102م.
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ملخصّ :

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي

العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة بفلسطين ،واتبعت الدراسة المنهج

الوصفي التحليلي ،وبلغت عينة الدراسة ( )12معلما ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية

طبقية من مديريتي التربية والتعليم شرق وغرب غزة ،وتم تطبيق أداة الدراسة وهي بطاقة

مالحظة تكونت من ( )17فقرة موزعة على مهارات التواصل الرياضي الخمسة في الفصل

الدراسي األول من العام الدراسي 0102/0100م .توصلت الدراسة إلى أن مستوى أداء معلمي
الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي جاء بدرجة

متوسطة حيث بلغ الوزن النسبي ( )%72.20وهي متوفرة بدرجة متوسطة ،في حين تباينت
مستويات أداء المعلمين على المهارات الفرعية بين الكبيرة والمتوسطة فقد بلغ مستوى األداء

لمهارة الكتابة بدرجة كبيرة وبوزن نسبي ( ،)%70.20أما باقي المهارات فجاء مستوى األداء

بدرجة متوسطة حيث بلغ الوزن النسبي للمهارات القراءة ،والتحدث ،واالستماع ،والتمثيل

 %10.12 ،%71.00 ،%71.11 ،%77.02على الترتيب .كما بينت النتائج أنه ال يوجد

فروق دالة إحصائيا في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك
مهارات التواصل الرياضي في غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم والى جنس المعلم

والى عدد سنوات الخبرة.
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 مرحلة التعليم، أداء معلمي الرياضيات، مهارات التواصل الرياضي:الكلمات ّالمفتاحية
.األساسي العليا
Abstract
The study aimed to identify The level of performance mathematics
teachers in the higher basic education stage to possess mathematics
communication skills in Gaza City-Palestine. The study used the
analytical descriptive method. The sample of the study was (43)
teachers were selected stratification randomly from the education
directorates in East and West Gaza. It has been applied the study tool
which observation card consisted of (67) paragraph distributed on the
five mathematics communication skills in the first semester of the
academic year 2018/2019. The results showed that the level of
performance of mathematics teachers in the higher basic education
stage to possess mathematics communication skills it came in a
moderate degree, where the relative weight reached (75.32%) and it is
available to a medium degree. While the teachers ’performance levels
on the sub-skills varied between large and medium, the level of writing
skill performance reached a large degree and a relative weight
(78.38%). The rest of the skills, the level of performance came in a
medium degree, as the relative weight of the skills of reading, speaking,
listening, and acting reached 77.29%, 76.60%, 76.21%, 68.63%,
respectively. The results also showed that there were no statistically
significant differences of performance level of the mathematics
teachers in the higher basic education stage to possess mathematics
communication skills in Gaza City- Palestine returns to the Education
directorate and to the teacher's gender and the experience.
Keywords: Mathematical Communication Skills, The Performance of
Mathematics Teachers, The basic higher stage education.
ّ :مقدمة
 لذا يجب االهتمام بالنظام،يعد النظام التعليمي هو األساس لتقدم ورقي أي مجتمع

 من أجل رفع مستوى تفكير وثقافة الفرد في اتخاذ الق اررات،التعليمي والعمل على تطويره
 والتعليم هو العملية التي من خاللها يتم نقل،الصحيحة ومواجهة الحياة بحكمة وهدوء

 فالهدف من التعليم هو إكساب المتعلم المهارات،المعلومات والمعارف من المعلم إلى المتعلم
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والمعلومات الجديدة التي تساهم بشكل فعال في بناء شخصيته بشكل متكامل ومتوازن في
جميع المجاالت ،ولذلك اهتمت الدول ومن بينها فلسطين بالتعليم ألنه هو سر التقدم والنجاح.
ويعد مادة الرياضيات من المواد األساسية التي أولتها و ازرة التربية والتعليم العالي

الفلسطينية أهمية كبيرة؛ ذلك النعكاساتها المؤثرة في تكوين شخصية الطالب وتنميتها ،ويعتبر

المعلم هو المكون الرئيس لنجاح العملية التربوية ،فالمعلم هو الذي يهيئ المناخ الذي يقوي
ثقة الطالب بنفسه.

وعلى الرغم من ذلك فأغلب المعلمين يفتقرون إلى تطبيق األساليب الحديثة في تعليم

الرياضيات ،وهنالك ضعف في أداء المعلمين والمعلمات في تلك األساليب(" ،)1وذلك بسبب

قلة امتالكهم الكفايات التدريسية ،وضعف نمو تفكيرهم مما يؤدي إلى ضعف ملموس بمستوى

إدراكهم للمفاهيم والقواعد واألفكار ،وبالتالي ينعكس ذلك كله على تالمذتهم"( .)2ويرى
المشهداني والمظفر(" )3أن قليل من المعلمين من يتقنون التدريس المثير للتفكير ،وادارة النقاش
االستقصائي ،وطرح األسئلة المساعدة وحثهم على الحصول إلى المعرفة ،واستنتاجها بأنفسهم،

واحداث التعلم لديهم بأسلوب يثير دافعيتهم وتعلمهم المستقل" ،وقد أشارت دراسة السعدي

( )4

إلى وجود قصور ملحوظ في أداء طلبة كليات التربية في مهارات التواصل الرياضي.

وأكدت وثيقة المعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات National

” Council of Teacher of Mathematics “NCTMعلى ضرورة إكساب الطلبة مهارات

التواصل الرياضي في جميع المراحل الدراسي ،كما أشارت الوثيقة إلى أن ما يكتسبه المتعلم
في الرياضيات ،يسهم في إثراء رصيده اللغوي ،واكسابه قدرة أكبر على التواصل باستعمال

( )1مهند خلف وآخرون ،أسباب ضعف أداء المعلمين والمعلمات في تعلم أساليب وطرائق تعليمية جديدة ووضع الحلول
والمعالجات لها ،مجلة الدراسات المستدامة ،العراق0102 ،م ،ص.01-0

()2

نزار العبياوي ،التفكير االستداللي وعالقته بالتحصيل الدراسي في الرياضيات واالتجاه نحوها ،رسالة ماجستير غير

()3

عباس المشهداني ،وسيف المظفر ،العالقة بين مهارات التواصل الرياضي والذكاءات المتعددة ،مجلة كلية التربية

()4

رفاه السعدي ،بناء برنامج تدريسي لمهارات التواصل الرياضي للطلبة المطبقين وأثره في مهارات التواصل الرياضي

منشورة ،بغداد ،العراق ،كلية التربية األساسية ،الجامعة المستنصرية0101 ، ،م ،ص.0
األساسية ،المجلد ،00العدد0101 ،21م ،ص.010

لطلبتهم ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية -ابن الهيثم ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق0112 ،م ،ص.000-022
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األرقام واألشكال( ،)1ويؤكد كي ()Qi

()2

أهمية التدريب على مهارات التواصل الرياضي

واكتسابها؛ ذلك ألنه يساعد على تطوير التفكير اإلبداعي للطلبة.

والتواصل الرياضي يتضمن تقديم شرح واضح لما قام به الطالب ،ولماذا قام به؟ ،وهل الوصف

أو الشرح كان منطقيا وواضحا؟ ،وهل كل خطوة من هذا الشرح تعد نتيجة منطقية للخطوة التي

تسبقها( .)3ولهذا يمثل التواصل الرياضي عنص ار حيويا وأساسيا كأداة لزيادة التحصيل لجوانب

المعرفة الرياضية وأيضا إليجاد بيئة تعلم عادلة وآمنة داخل الصف تساعد المتعلمين على
التواصل الرياضي مع معلمهم وأقرانهم(.)4
ويعرف آل مفرق

()5

التواصل الرياضي بأنه "قدرة الطالب على استخدام لغة الرياضيات

بما تحويه من مفردات ومصطلحات ورموز وتراكيب وعالقات ،وفهمها ،وتبادل األفكار حولها
مع اآلخرين ،ويمكن قياسه من خالل قدرته على القراءة الرياضية والكتابة الرياضية والتمثيل

الرياضي" ،ويعرفه سالم والجزار( )6بأنه "قدرة الطالب على تمثيل األعداد بصور مختلفة ،وقراءة
األعداد والعبارات الرياضية والتعبير عنها شفاهة ،وبوضوح ،وتحليل المناقشات الرياضية
المقدمة من قبل اآلخرين واالستجابة لها بشكل صحيح".

ولقد اهتمت دراسة ليكن وزاسالفسكي )(Leikin & Zaslavsky

()7

بالتواصل الرياضي

مع الطالب من خالل التقارير الذاتية المكتوبة ،وبينت الدراسة أهمية تفاعالت الطالب اللفظية

أثناء المهمات الرياضية .كما أكدت و ازرة التعليم في أونتاريو (Ontario Ministry of

)(1

National Council of Teacher of Mathematics، Principles and Standards for School
mathematics، Reston، VA: NCTM، 2000.
)(2
Qi، C. Math curriculum reform of mathematics curriculum materials، [J]، Beijing
Normal University Press، 2001.
)(3
Wees، D. ، Mathematical thinking and communication: Access English learners.
Mathematics Teaching in the Middle School، Vo.22، No.8، 2017، P.509.
)(4
Carley،W. ، Enhancing Primary Students، Mathematical Communication through Dyads،
Proquest، Umi. Dissertation Publishing، Walden University، 2011.
( )5إبراهيم آل مفرق ،تدريس الرياضيات باستخدام المدخل المنظومي لتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى الطالب

ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية ،مجلة كلية التربية ،جامعة طنطا ،المجلد ،11العدد0101 ،1م ،ص.201

( )6طاهر سالم ،واسالم الجزار ،فاعلية برمجية قائمة على األلعاب التعليمية اإللكترونية لتدريس األعداد في تنمية بعض

مهارات الحس العددي والتواصل الرياضي لدى أطفال الروضة ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،المجلد،12

العدد ،0يناير 0101م ،ص.001
Leikin، R. & Zaslavsky، O. ،Facilitating Student Interactions in Mathematics in a
Cooperative Learning Setting. Journal for Research in Mathematics Education، Vo.28،
No.3، 1997، p.331-354.
)(7
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()1

)Education

على أن التواصل الرياضي هو عملية أساسية لتعلم الرياضيات؛ فمن خالله

يمارس الطالب التفكير ،وبالتواصل الرياضي تتضح وتتوسع أفكارهم ،ويزيد فهمهم للعالقات

واالفتراضات الرياضية.

واتفقت معظم الدراسات السابقة كدراسة كل :من األسود والبصيص( ،)2والمشهداني

والمظفر( ،)3وعبد والعبسي( )4على تصنيف مهارات التواصل الرياضي إلى خمس مهارات وهي

التحدث  ،Speakingواالستماع  ،Listeningوالقراءة  ،Readingوالكتابة ،Writing
والتمثيل ،Representingبحيث تدعم هذه المهارات مقدرة الطالب للتواصل الرياضي لفهم

محتوى مادة الرياضيات ،ويرى الباحثان أن هذا التصنيف مناسب أيضا لالعتماد عليه في

الدراسة الحالية ألن التواصل الرياضي في الواقع يشتمل على هذه المهارات الخمس.
()5

وتتمثل مهارة التحدث الرياضي كما حددها مدين

بأنها :قدرة الطالب على التعبير عن

األلفاظ والعبارات والعالقات الواردة بمحتوى المشكلة الهندسية اللفظية شفويا بأسلوبه الخاص،
ويؤكد الشهري

()6

أهمية التحدث الرياضي داخل حصص الرياضيات وخارجها؛ حيث إنها

تساعد الطالب على نقل تفكيرهم بطريقة مترابطة وواضحة إلى زمالئهم ومعلميهم.

)(1

Ontario Ministry of Education، Communication in the Mathematics Classroom. Capacity
– Building- Series، SPECIAL EDITION 13، ISSN: 1913 8482، 2010.
( )2عبد الغفور األسود ،وحاتم البصيص ،مستوى تمثيل مهارات التواصل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات للصف

السادس األساسي في الجمهورية العربية السورية ) دراسة تحليلية( ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد،7
العدد0100 ،7م ،ص.12-11
()3
()4

عباس المشهداني ،وسيف المظفر ،مرجع سابق ،ص.000-022

إيمان عبد ،ومحمد العبسي ،مستوى مهارات التواصل في الرياضيات لدى الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية

واآلداب /األنروا في األردن من وجهة نظرهم ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي ،المجلد،22

العدد0102 ،0م ،ص.022-012

( )5السيد مدين ،استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات التواصل الرياضي الالزمة لحل المشكالت الهندسية اللفظية لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،المجلد ،00العدد،2

0102م ،ص.012-27
()6

علي الشهري ،تقويم مهارات األداء التدريسي لمعلمي رياضيات المرحلة المتوسطة في ضوء مهارات التواصل

الرياضي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الملك خالد ،السعودية0101 ،م.
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ويرى الثقفي

()1

أن قدرة الطالب على االستماع الرياضي إلى الموضوعات الدراسية موضوع

النقاش تؤثر في قدرتهم على إبداء اآلراء ،أو المالحظات ،أو التعليقات في المواقف المختلفة،
ويؤكد الصعيدي

()2

أن مهارة االستماع في الرياضيات تتضمن اإلجابة عن األسئلة ،أو طرح

أسئلة صحيحة ،أو االستماع لوصف نموذج محسوس ،أو شكل هندسي ،وتنفيذه بصورة

صحيحة ،أو تنفيذ الطالب للتوجيهات التي يستمع إليها من المعلم وتنفيذها بشكل صحيح

ودقيق.

()3

ويعرف رضوان

مهارة القراءة الرياضية بأنها قدرة الطالب على قراءة المفاهيم

والمصطلحات والرموز واألشكال واألفكار الرياضية قراءة صحيحة ،وذات معنى بالنسبة له،

حيث يرى عزيز

()4

أن الطالب لن يستطيع حل مسألة ما لم يستطع قراءتها ،وفهم مضمونها.

وتعد الكتابة الرياضية من أهم مهارات التواصل الرياضي فمن خاللها يتم نقل األفكار

الرياضية لآلخرين ،وتعرف حمادة

()5

مهارة الكتابة الرياضية بأنها قدرة الفرد على استخدام لغة

الرياضيات في وصف األشكال الهندسية ،واكتشاف خواصها ،والعالقات بينها ،وتبادل األفكار
الرياضية ،وعمل أشكال ورسومات فنية ،وتعني استخدام المعرفة الرياضية ،والمصطلحات،

والتراكيب للتعبير عن األفكار الرياضية بصورة مكتوبة أو مصورة ،ويؤكد آل مفرق

()6

على

أهمية الكتابة الرياضية؛ حيث إنها أداة مهمة وأساسية في عملية تعليم وتعلم الرياضيات؛ إذ
( ) 1أحمد الثقفي ،فاعلية استخدام مدخل حل المشكالت مفتوحة النهاية في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى طالب
المرحلة المتوسطة ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مصر،المجلد ،00العدد،0

0102م ،ص.02-20

( )2منصور الصعيدي ،فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات على تنمية مهارات التواصل الرياضي

لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،المجلد ،02العدد،02

0101م ،ص.010-27
()3

عبد الحكيم رضوان ،فاعلية تدريس وحدة تعليمية مقترحة في الرياضيات باستخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط

على تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى طالب المدارس الفنية .بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس
عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات بعنوان تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين،

 2-0أغسطس0102 ،م ،ص.021-021
()4

مجدي عزيز ،أساليب حديثة في تعليم الرياضيات ،ط ،2القاهرة ،مصر ،مكتبة األنجلو المصرية0102 ،م.

( )5فايزة حمادة ،فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية التفكير البصري والقدرة على حل طرح المشكالت اللفظية

في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتالميذ الصف الخامس ،دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد 0112 ،011م،

ص.21-0
() 6

إبراهيم آل مفرق ،مرجع سابق.
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إنها تجبر الطالب على التريث الذي يعمل على تحسين عملية التفكير والفهم للمحتوى
الرياضي ،كما أنها تعطيهم القدرة على التعبير عن أفكارهم الرياضية ،وتسجيل استجاباتهم

وتوصيلها لآلخرين ،وتتميز بأنها تتضمن اشتراك جميع الطالب في األنشطة الصفية الكتابية.
ويبين سالم والجزار( )1أن مهارة التمثيل تظهر في قدرة الطالب على التعبير عن األفكار

الرياضية المقدمة في صورة ما ،بصورة أخرى مكافئة تماما لألولى ،ويعد إنتاج التمثيل الرياضي
المناسب لحل المشكلة الرياضية مؤش ار حقيقيا عن العمليات التفكيرية لديه ومدى فهمه للمشكلة؛

مما يساعده في عملية الحل نفسها ،ويرى عبد القادر

()2

أن أهمية التمثيل الرياضي في عملية

تعليم وتعلم الرياضيات ترجع إلى أنه يستخدم كأداة قوية للتفكير ويجعل األفكار أكثر واقعية،

ويساعد الطالب في التعرف على األفكار الرياضية من خالل موقف تعليمي ،ويحقق الفهم
الرياضي لدى الطالب عند االنتقال من المحسوس إلى المجرد أو بين صور التمثيل الرياضي

المتعدد.

ومن الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات التواصل الرياضي عند الطلبة بتوظيف البرامج

التدريبية ونظريات التعلم دراسة كل من :نجدي ( ،)3((Najdiعبد القادر( ،)4ضهير وآخرون(،)5

()1
()2

طاهر سالم ،واسالم الجزار ،مرجع سابق.

أيمن عبد القادر ،فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في تنمية مهارات التفكير البصري

والتواصل الرياضي لدى طالب الصف األول المتوسط ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات

الرياضيات ،المجلد ،00العدد0100 ،2م ،ص.021
Najdi، Rana Elsheikh، A Training Program on Mathematics Online Communication
Skills to Overcome Barriers in Communicating Mathematics through Internet. Palestinian
Journal of Open Education and E-Learning. Al-Quds Open University. Vo.6، No.12، 2018،
P.20-34.
( )4أيمن عبد القادر ،مرجع سابق ،ص.002-020
)(3

()5

خالد ضهير ،وآخرون ،برنامج قائم على الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات التواصل والترابط الرياضي لدى طالب

التعليم األساسي بفلسطين ،مجلة القراءة والمعرفة ،مصر ،العدد 0107 ،002م ،ص.020-012
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الديب

()1

 ،الثقفي( ،)2حسن( ،)3عبد الكريم وآخرون( ،)4عبد السميع والشين( ،)5شحاتة(،)6

المشيخي(.)7

كما تناولت عدة دراسات بحث وتقصي مهارات التواصل الرياضي لما لها من أهمية كبيرة

في تحقيق أهداف العملية التعليمية ،ولقد تمكن الباحث من االستفادة من عدد من الدراسات
العربية واألجنبية المرتبطة بالدراسة ،وسيتم عرض هذه الدراسات وفق تاريخ صدورها بدءا

باألحدث ،مبينا هدفها ،ومنهجها ،وعينتها ،وأدواتها ،وأبرز نتائجها ،ثم التعقيب عليها.
أجرى األسود والبصيص

()8

( )0100دراسة هدفت إلى تحديد مستوى تمثيل مهارات

التواصل الرياضي في محتوى كتاب الرياضيات المقرر على تالميذ الصف السادس األساسي،
وتمثل مجتمع الدراسة وعينتها بمحتوى كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي ،وتم إعداد

أداة تحليل المحتوى ،التي اشتملت على ( )22مؤش ار موزعا على مهارات التواصل الرياضي.
توصلت الدراسة إلى أن محتوى كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي راعى بمستوى

ممتاز مهارات التواصل الرياضي بنسبة بلغت ( ،)%21.72وجاءت مهارة التعبير الشفوي أوال
( )1نضال الديب ،فاعلية استخدام استراتيجية) فكر-زاوج-شارك (على تنمية مهارات التفكير البصري والتواصل الرياضي

لدى طالب الصف الثامن االساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين0102 ،م،

ص.210-0

( )2أحمد الثقفي ،مرجع سابق ،ص.02-20
()3

شيماء حسن ،أثر الدعائم التعليمية في تنمية مهارات التواصل الرياضي وتحسين مهارات ما وراء المعرفة لدى

التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية .مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات

الرياضيات ،مصر ،المجلد ،07العدد0101 ،0م ،ص.000-022

( )4هالة عبد الكريم ،وآخرون ،فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل الرياضي في تنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ

الصف الخامس االبتدائي ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مصر ،المجلد،07

العدد0101 ،0م ،ص.020-001
()5

عزة عبد السميع ،وسمر الشين ،تنمية مهارات التواصل الرياضي والحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية في ضوء

نظرية تريز للتعلم اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس  ،ASEBالسعودية،

المجلد ،10العدد0102 ،0م ،ص.00-10
()6

محمد شحاتة ،فاعلية برنامج مقترح قائم على بعض استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية مهارات التواصل

الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،السعودية ،المجلد ،22العدد0102 ،2م،

ص.22-00
()7

نوال المشيخي ،فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارات معلمات الرياضيات في التواصل الرياضي بالمرحلتين

المتوسطة والثانوية بمدينة تبوك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية0100 ،م.

( )8عبد الغفور األسود ،وحاتم البصيص ،مرجع سابق ،ص.21-11

240

بنسبة تمثيل مرتفعة بلغت  ،%22.20تلتها مهارات الكتابة والتمثيل والقراءة واالستماع بنسب

متدنية ،وكانت على الترتيب .%0.22 ،%00.12 ،%00.17 ،%02.11
وهدفت دراسة بوت ار وآخرون 2018)،(Putra et al

()1

إلى تطبيق نموذج للمنظمات

المتقدمة في مهارات التواصل الرياضي كحافز للتعلم .بينت الدراسة أن هناك تأثير لنموذج
المنظمات المتقدمة في تحفيز المتعلمين نحو مهارات التواصل الرياضي.

في حين أجرى المشهداني والمظفر

()2

( )0101دراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة

االرتباطية بين مهارات التواصل الرياضي وبعض أنواع الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصفوف

الثالثة في أقسام الرياضيات في كليات التربية األساسية في الجامعات العراقية ،واتبعت الدراسة

المنهج الوصفي ،وبلغ حجم العينة ( )000طالبا وطالبة ،واستخدم الباحثان اختبار مهارات
التواصل الرياضي واختبار الذكاءات المتعددة .أسفرت النتائج عن امتالك طلبة أقسام

الرياضيات في كليات التربية األساسية للجامعات العراقية مهارات االستماع الرياضي والقراءة

الرياضية والتمثيل الرياضي ،بينما ال يمتلكون الكتابة الرياضية والمناقشة الرياضية.

وأجرى كايا وأيدين  )3( 2016)،(Kaya & Aydınدراسة للتعرف إلى تصورات معلمي

الرياضيات للمرحلة االبتدائية وخبراتهم الحية في مجال التواصل الرياضي في بيئة الفصل

الدراسي ،وتم اختيار عينة الدراسة من معلمي الرياضيات ذوي الخبرة في المدارس االبتدائية.
بينت نتائج الدراسة أن اتباع استراتيجيات التواصل الرياضي له تأثير كبير في تنمية مهارات

التفكير والفهم الرياضي لدى الطالب.

كما أجرى خليل

()4

( )0102دراسة هدفت إلى تعرف مستوى التواصل الرياضي لدى تالميذ

اختبار للتواصل
ا
الصف السادس االبتدائي وعالقته بالتحصيل الدراسي ،واستخدم الباحث

الرياضي الكتابي كأداة للدراسة ،وبلغ عدد أفراد العينة ( )21تلميذا .من أبرز نتائج الدراسة أن
)(1

Putra، F.، et al.، The Implementation of Advance Organizer Model on Mathematical
Communication Skills in terms of Learning Motivation، Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu
Tarbiyah،Vo.3، No.1، 2018، P.41-46.
( )2عباس المشهداني ،وسيف المظفر ،مرجع سابق ،ص.000-022
)(3
Kaya. D. & Aydın، H.، Elementary Mathematics Teachers' Perceptions and Lived
Experiences on Mathematical Communication، Eurasia Journal of Mathematics، Science
& Technology Education،Vo.12، No.6، 2016، P.1619-1629.
( )4إب ارهيم خليل ،مستوى التواصل الرياضي الكتابي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي وعالقته بالتحصيل الدراسي،
المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات بعنوان :تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية

مهارات القرن الحادي والعشرين 2 – 0 ،أغسطس  .0102مصر0102 ،م ،ص.012-001
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مهارة كتابة الرموز وتمثيلها جاءت بمستوى أداء مرتفع ،كما جاءت مهارتي التفسير ووصف

التمثيالت البيانية بمستوى أداء متوسط ،وجاءت كل من مهارتي الشرح والتلخيص وتكوين

سؤال بمستوى أداء متدني.

وهدفت دراسة عبد والعبسي( )0102( )1إلى قياس مستوى مهارات التواصل في الرياضيات

لدى الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلداب/األونروا في األردن من وجهة نظرهم،
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تطوير أداة لقياس مها رات التواصل في الرياضيات ،وقد

تكونت األداة من  53فقرة موزعة على خمس مهارات تواصل ،وتم تطبيقها على عينة الدراسة

التي تكونت من ( )017طالبا وطالبة .أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مهارات التواصل في
الرياضيات لدى طلبة كلية العلوم التربوية كان مرتفعا في مهارتي القراءة والتمثيل ،ومتوسطا

في مهارات الكتابة والتحدث واالستماع وفي األداة الكلية ،كما أظهرت نتائج الدراسة وجود

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات التواصل الرياضي حسب متغير النوع االجتماعي

لصالح اإلناث ،وأظهرت نتائج الدراسة أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى
مهارات التواصل الرياضي حسب متغيري فرع الثانوية والمعدل التراكمي في جميع مجاالت

أداة الدراسة وفي األداة الكلية.

بينما أجرى السر

()2

( )0102دراسة هدفت إلى تعرف درجة ممارسة معلمي الرياضيات

لتحركات تنمية أنماط التواصل الرياضي ومهاراته لدى طلبتهم في الصفوف السابع والثامن
والتاسع في محافظات غزة ،وقد استخدم الباحث استبانة تكونت من خمسة جوانب ،وبلغت

عينة الدراسة ( )000معلما ومعلمة .أظهرت النتائج أن متوسطات المعلمين التقديرية كانت

في تحركات تنمية القراءة الرياضية  ،%11وتحركات تنمية الكتابة الرياضية  ،%71وتحركات

تنمية المناقشة الرياضية واالستماع الرياضي  ،%72وتحركات التمثيل الرياضي ،%70

وتحركات تقويم التواصل الرياضي .%70

()1
()2

إيمان عبد ،ومحمد العبسي ،مرجع سابق ،ص.022-012

خالد السر ،درجة ممارسة معلمي الرياضيات لتحركات تنمية أنماط التواصل الرياضي ومهاراته لدى طلبتهم في

الصفوف السابع والثامن والتاسع في محافظات غزة ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،البحرين ،المجلد ،01العدد،0

0102م ،ص.102-222
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وقام النذير والمالكي( )0102( )1بدراسة هدفت إلى الكشف عن وجود عالقة بين التواصل

الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض.

استخدم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي ،وتم إعداد أداتين وهما اختبار مهارات التواصل

الرياضي الكتابي واالختبار التحصيلي ،وطبقت أداتي الدراسة على ( )010طالبة ،وبعد إجراء

التحليل اإلحصائي المناسب توصل الباحثان إلى أن مستوى أداء الطالبات في مهارات التواصل
الرياضي متوسطا في كل مهارة وبصفة عامة ،ووجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين

التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي.

في حين هدفت دراسة تيفاني وآخرون  )2( 2014)،(Tiffany et alإلى تحليل مهارات التواصل
الرياضي لدى طالب الصف التاسع ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،وتم اختيار عينة تكونت

من ( )21طالبا ،وتم تحليل مهارات التواصل الرياضي باستخدام اختبارات كتابية .بينت النتائج
قدرة الطالب على ربط الصور والرسوم البيانية والجداول الرياضية بالمفاهيم واألفكار الرياضية
بنسبة ( .)%71بينما قدرة الطالب في شرح األفكار الرياضية وترجمتها بالصور والرسوم

البيانية والجداول الرياضية أو بالجبر كانت بنسبة منخفضة ( ،)%02.22كما أن قدرة الطالب

في التعبير بالرموز الرياضية بلغت ( )%01.71وهي نسبة متدنية.
كما أجرى القرشي

()3

( )0100دراسة هدفت إلى تعرف درجة تمكن معلمي الرياضيات

من مهارات التواصل الرياضي؛ حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ،ولتحقيق أهداف

الدراسة تم تصميم بطاقة مالحظة ،وتم تطبيق الدراسة على عينة تكونت من ( )01معلما؛
اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية .توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة تمكن معلمي
الرياضيات من مهارات التحدث والقراءة واالستماع والتمثيل الرياضي كانت بتقدير ضعيف،

بينما درجة تمكنهم من مهارات التواصل الكتابي بتقدير جيد ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود

فروق دالة إحصائيا في درجة تمكن معلمي الرياضيات من مهارات التواصل الرياضي تعزى
( )1محمد النذير ،وفاطمة المالكي ،العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف
الخامس االبتدائي في مدينة الرياض ،مجلة العلوم التربوية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية ،العدد

0102 ،1م ،ص.021-022
Tiffany، F.، et al. ، ANALYSIS MATHEMATICAL COMMUNICATION SKILLS
STUDENT AT THE GRADE IX JUNIOR HIGH SCHOOL، IJARIIE،Vo.3، No.2، 2014،
P.2160-2164.
( )3محمد القرشي ،درجة تمكن معلمي الرياضيات من مهارات التواصل الرياضي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
)(2

التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية0100 ،م  ،ص.021-0
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إلى متغير الخبرة في التدريس على جميع المهارات الرئيسة بصورة منفردة ،أو على المقياس

الكلي بصورة إجمالية.

وأجرى كاي وآخرون( (2010) ،Cai et al)1دراسة هدفت إلى تقييم التواصل الرياضي

للطالب أثناء حل أسئلة ومهام رياضية مفتوحة وتسجيل كتاباتهم .بينت الدراسة أنه ينبغي أن
نشجع الطالب على استخدام تمثيالت رياضية متعددة مثل (الرسومات أو التعبيرات الرياضية

أو النص المكتوب) ألنها تساهم في تنمية تفكيرهم وتحسين التواصل الرياضي لديهم.
()2

وهدفت دراسة سلمان وفارس

( )0117إلى تحديد مهارات التواصل الرياضي لدى

مدرسي الرياضيات المرحلة المتوسطة ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار

عينة بلغت ( )02مدرسا ومدرسة من مدرسي الرياضيات في مدينة بغداد ،وتم اعتماد بطاقة
المالحظة كأداة للدراسة .بينت نتائج الدراسة أن مهارات التواصل لدى مدرسي ومدرسات
الرياضيات المرحلة المتوسطة مستواها ضعيف.

التعليقّعلىّالدراساتّالسابقةّ :

من خالل استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يلي:
 أكدت جميع الدراسات السابقة على أهمية مهارات التواصل الرياضي لكل من المعلمين
والطلبة ،وعالقتها المباشرة بمحتوى مناهج الرياضيات ،وتأثيرها وتأثرها باستراتيجيات

وطرق التدريس وأنماط التقويم.

 هدفت الدراسات السابقة إلى قياس مستوى مهارات التواصل الرياضي لدى المعلمين
كدراسة كل السر ( ،)0102وعبد والعبسي ( ،)0102والقرشي ( ،)0100وسلمان

وفارس ( ،)0117أو قياسها عند الطلبة مثل دراسة خليل ( ،)0102والنذير والمالكي

( ،)0102وتيفاني وآخرون  ، 2014)، et al.،(Tiffanyأو قياسها في محتوى كتب
الرياضيات كدراسة األسود والبصيص ( ،)0100أو عالقة التواصل الرياضي
باستراتيجيات التدريس والتحصيل الدراسي.

 اتبعت الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلتها وتحقيق
أهدافها ،ويعتبر هذا المنهج مناسب للدراسة الحالية.
)(1

Cai، J.، et al.، Assessing Students Mathematical Communication. School Science and
Mathematics، Vo.96، No.5 ، 2010، P.238-246.
( )2ميعاد سلمان ،والهام فارس ،مهارات التواصل الرياضي لدى مدرسي رياضيات المرحلة المتوسطة ،مجلة كلية التربية

األساسية ،العراق ،العدد 0117 ،21م ،ص.120-172

244

 استخدمت الدراسات السابقة لتحديد مستوى مهارات التواصل الرياضي عند المعلمين

والطلبة بطاقة المالحظة ،وتعتبر بطاقة المالحظة أداة مناسب لذلك ،كما اتبعت

الدراسات السابقة أسلوب تحليل محتوى كتب الرياضيات لقياس مدى تضمنها في

هذه الكتب.

 أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى تدني مستوى مهارات التواصل الرياضي عند
المعلمين مثل دراسة القرشي ( ،)0100وسلمان وفارس ( ،)0117وبينت الدراسات
السابقة إلى وجود عالقة بين التواصل الرياضي والتحصيل الدراسي كدراسة خليل

( ،)0102والنذير والمالكي ( ،)0102ووجود تأثير وفاعلية وعالقة للمنظمات

المتقدمة والذكاءات المتعددة مع التواصل الرياضي كدراسة بوت ار وآخرون (Putra

 ، 2018)،et alوالمشهداني والمظفر ( ،)0101وأن التواصل الرياضي يساهم في

تنمية التفكير لدى الطلبة كدراسة كل من كايا وأيدين ، 2016)،(Kaya & Aydın

وكاي وآخرون .(2010) ،Cai et al

 اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية كونها تهدف إلى التعرف إلى
مستوى أداء معلمي الرياضيات المتالك مهارات التواصل الرياضي ،وجاءت دراسة

كل من القرشي ( ،)0100وسلمان وفارس ( )0117األقرب لهذه الدراسة.

 استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في تحديد هدف الدراسة ،واختيار المنهج

الدراسي المناسب ،وتطبيق أداة الدراسة وهي بطاقة المالحظة على عينة الدراسة

بشكل جيد ،واختيار عينتها ،وأيضا في مناقشة نتائج الدراسة والتعليق عليها.

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تطبيقها على معلمي الصفوف السابع
والثامن والتاسع للمرحلة األساسية العليا في مدينة غزة بفلسطين.

واستكماال لهذه الدراسات والبحوث؛ فإن الدراسة الحالية تحاول التعرف إلى مستوى أداء

معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا لمهارات التواصل الرياضي ،والتي لم تحاول
أي من الدراسات السابقة –على حد علم الباحثين– التعرف إليها في منهاج الرياضيات
الفلسطيني المطور والذي تم تطويره في العام الدراسي 0100/0107م.
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مشكلةّالدراسةّ :
في ضوء ما سبق نجد أن االهتمام بمهارات التواصل الرياضي لدى معلمي الرياضيات

بمرحلة التعليم األساسي أصبح ضرورة قصوى وملحة في العصر الحديث؛ لتخريج طلبة قادرين
على التعامل مع متغيرات العصر ،ومواجهة تحدياته ومشكالته ،والعمل على التغلب عليها

وحلها .وعلى الرغم من أهمية توظيف مهارات التواصل الرياضي في تعليم طلبة المرحلة

األساسية إال أن الواقع يشير إلى وجود ضعف في امتالك المعلمين لهذه المهارات وبصفة
خاصة في المرحلة األساسية العليا كما أشارت لذلك بعض الدراسات مثل دراسة كل من:

القرشي ( ،)0100وسلمان وفارس (.)0117

ومن خالل الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحثان لتحديد مدى اتقان معلمي الرياضيات

بمرحلة التعليم األساسي العليا لمهارات التواصل الرياضي (الكتابة ،القراءة ،التحدث ،االستماع،
التمثيل) لعينة تكونت من  7معلمين من خالل الزيارات الميدانية اإلشرافية أثناء التدريس في

وتمايز في امتالك المعلمين لهذه المهارات؛ فهناك
ا
الحصص الصفية وجدا أن هناك اختالفا

معلمون يتقنون مهارات التواصل الرياضي ،وهناك معلمون آخرون ال يتقنوها.

مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في وجود اختالف في مهارات التفكير الرياضي ،ومن

هنا جاءت الحاجة للتعرف إلى مستوى أداء معلمي مرحلة التعليم األساسي العليا المتالك
مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة بفلسطين.

أسئلةّالدراسةّ :

يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي:

"ماّمستوىّأداءّمعلميّالرياضياتّبمرحلةّالتعليمّاألساسيّالعلياّالمتالكّمهاراتّالتواصلّ

الرياضيّفيّمدينةّغزةّبفلسطين؟ ّ

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 .0ما مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات
التواصل الرياضي (التحدث ،القراءة ،الكتابة ،االستماع ،التمثيل) في مدينة غزة

بفلسطين؟

 .0هل يوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي
الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في
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مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم ،والى جنس المعلم ،والى عدد

سنوات الخبرة؟

أهدافّالدراسةّ :

هدفت الدراسة الحالية إلى:

 .0التعرف إلى مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك
مهارات التواصل الرياضي الخمس (التحدث والقراءة والكتابة واالستماع والتمثيل) في

غزة بفلسطين.

 .0التعرف إلى وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى أداء معلمي الرياضيات المتالك
مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم،

والى جنس المعلم ،والى عدد سنوات الخبرة.

أهميةّالدراسةّ :

األهمية النظرية للدراسة:

 .0تقدم الدراسة الحالية قائمة بمهارات التواصل الرياضي في أبعادها الخمسة" :التحدث

والقراءة والكتابة ،واالستماع ،والتمثيل" ،وهي إضافة للدراسات السابقة في هذا المجال.

 .0يمكن االستفادة من بطاقة المالحظة التي تقدمها الدراسة الحالية في التعرف إلى درجة
تمكن معلمي الرياضيات من امتالكهم لمهارات التواصل الرياضي لكل المراحل

والصفوف الدراسية.

األهميةّالعمليةّللدراسةّ ّ:

من الممكن أن تفيد الدراسة الحالية:

 .0المسؤولين في و ازرة التربية والتعليم والجامعات الفلسطينية وكليات التربية في تطوير
مناهج تعليم رياضيات المرحلة األساسية بحيث تراعي مهارات التواصل الرياضي.

 .0معلمي رياضيات المرحلة األساسية في تحسين تدريسهم للرياضيات ،وتنمية مستوى
أدائهم لمهارات التواصل الرياضي ،فالتواصل الرياضي هو أحد العمليات المحورية
في تعليم وتعلم الرياضيات ،وهو الوسيلة التي يمكن أن يتخاطب بها معلم الرياضيات

مع طلبته.

 .2الطلبة في تحسن مستوى تحصيلهم في الرياضيات من خالل امتالكهم لمهارات

التواصل الرياضي من خالل تدريبهم على حل المسائل الرياضية؛ مما يساهم في
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تحسين اتجاهاتهم نحو الرياضيات وتعزيز شخصياتهم ومنحهم الثقة بالنفس واحترام

الذات.

فروضّالدراسةّ :

 .0ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي
الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في

مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم (غرب غزة – شرق غزة).

 .0ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي
الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في

مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى الجنس (معلمة /معلم).

 .2ال يوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي
الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في
مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى عدد سنوات الخبرة ( 2سنوات فأقل – أكثر من 2سنوات

إلى  01سنوات – أكثر من  01سنوات إلى  02سنة – أكثر من  02سنة).

مصطلحاتّالدراسةّ :

المهارةّ :عرفها اللقاني والجمل

()1

بأنها" :األداء السهل الدقيق القائم على الفهم لما يتعلمه

اإلنسان حركيا وعقليا ،مع توفير الوقت والجهد والتكاليف".

ويعرفها الباحثان إجرائيا في هذه الدراسة بأنها :مجموعة من الممارسات واألفعال

والسلوكيات التي حددها الخبراء والمختصون ،ويقوم بها معلم الرياضيات أثناء تدريسه مادة

الرياضيات لطالبه في المرحلة األساسية العليا كي تساعده على تنفيذ درسه بسهولة واتقان.

التواصلّالرياضي"ّ:التواصل الرياضي هو قدرة الفرد على استخدام مفردات ورموز رياضية
وبنيتها في التعبير عن األفكار والعالقات بينها وفهمها"( ،)2كما يعرف بأنه(" :)3تبادل األفكار

()1

أحمد اللقاني ،وعلي الجمل ،معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس ،ط ،2القاهرة ،مصر،

عالم الكتب0112 ،م ،ص.201

)(2

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)، Curriculum and Evaluation
Standards for School Mathematics، Reston، VA: NCTM، 1989.
( )3مسعد بدوي ،استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات ،ط ،0عمان ،األردن ،دار الفكر للطباعة والنشر

والتوزيع0112 ،م ،ص.070
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أو المعلومات أو اآلراء الرياضية بين المعلم وطالبه ،والطالب أنفسهم عن طريق المناقشة،

والقراءة ،والكتابة ،واإلصغاء ،والتمثيل".

ويعرف التواصل الرياضي إجرائيا في هذا البحث بأنه :تبادل األفكار أو المعلومات أو

اآلراء الرياضية بين المعلم وطالبه ،والطالب أنفسهم عن طريق التحدث ،والقراءة ،والكتابة،
واالستماع ،والتمثيل.

مهاراتّالتواصلّالرياضي :يعرف المشهداني والمظفر( )1مهارات التواصل الرياضي على أنها:

"مهارة طلبة المرحلة الثالثة في أقسام الرياضيات في كليات التربية األساسية على استخدام لغة
الرياضيات بما تحتويه من رموز ومصطلحات وأشكال وعالقات للتعبير عن األفكار والعالقات
الرياضية وفهمها وتمثيلها وتوضيحها لآلخرين ،وقد قيس باستخدام اختبار تم بنائه من قبل

الباحثين يتكون من خمس مهارات رئيسة للتواصل الرياضي وهي :القراءة الرياضية ،والكتابة
الرياضية ،والتحدث الرياضي ،واالستماع الرياضي والتمثيل الرياضي".

وتعرف مهارات التواصل الرياضي إجرائيا في الدراسة الحالية بأنها :مهارة معلمي

ومعلمات الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا على استخدام لغة الرياضيات بما تحتويه
من رموز ومصطلحات وأشكال وعالقات للتعبير عن األفكار والعالقات الرياضية وفهمها

وتمثيلها وتوضيحها لآلخرين ،وقد قيست باستخدام بطاقة المالحظة تم بناؤها من قبل الباحثين

وتتكون من خمس مهارات رئيسة وهي :التحدث الرياضي ،والقراءة الرياضية ،والكتابة

الرياضية ،واالستماع الرياضي ،والتمثيل الرياضي.

مرحلةّالتعليمّاألساسيّالعلياّ:يعرفها الباحثان إجرائيا بأنها :مرحلة التعليم األساسية اإللزامية
وهي تضم الصفوف السابع والثامن والتاسع.

حدودّالدراسةّ :

اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:

 الحد الموضوعي :كشف مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا
لمهارات التواصل الرياضي.

 الحد المكاني :محافظة غزة.

 الحد الزماني :تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
0102/0100م.
()1

عباس المشهداني ،وسيف المظفر ،مرجع سابق ،ص.017
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إجراءاتّالدراسةّ :
منهجّالدراسةّ :

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة.

مجتمعّالدراسةّ :

اشتمل مجتمع الدراسة على جميع معلمي ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في

محافظة غزة (مديريتي التربية والتعليم شرق غزة وغرب غزة) ،والبالغ عددهم ( )021معلما

ومعلمة.

عينةّالدراسةّ :
بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين تم تطبيق بطاقة المالحظة عليهم ( )12معلما ومعلمة

من معلمي ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في محافظة غزة؛ وتم اختيارهم بطريقة

عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة؛ من خالل اختيارهم من مديريتي التربية والتعليم شرق

وغرب غزة ،وذلك باختيار معلم واحد أو معلمة واحدة فقط من المدرسة الواحدة ،ولقد بلغ عدد

أفراد عينة الدراسة في مديرية التربية والتعليم شرق غزة ( )02معلما ومعلمة ،وبلغ عدد أفراد
عينة الدراسة في مديرية التربية والتعليم غرب غزة ( )00معلما ومعلمة.

أداةّالدراسةّ :

لتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد أداة الدراسة وهي بطاقة مالحظة تكونت من خمسة محاور

رئيسة لمهارات التواصل الرياضي ،وبلغ عدد مؤشرات (فقرات) بطاقة المالحظة الفرعية ()17
مؤشر (فقرة) موزعة على المحاور الخمسة كالتالي :مهارات التحدث ( )00مؤش ار (فقرة)،
ا

مهارات القراءة ( )01مؤشرات (فقرات) ،مهارات الكتابة ( )2مؤشرات (فقرات) ،مهارات
االستماع ( )02مؤش ار (فقرة) ،مهارات التمثيل ( )02مؤش ار (فقرة) ،أنظر ملحق الدراسة.

صدقّأداةّالدراسةّ :

تحقق الباحثان من صدق بطاقة المالحظة بعرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة

المناهج وطرق تدريس الرياضيات في الجامعات الفلسطينية وعددهم ( )1محكمين ،وأبدى

المحكمون مالحظاتهم في بطاقة المالحظة تمثلت بتعديل صياغة بعض فقرات البطاقة ،وأخذ
الباحثان بهذه المالحظات عند إعداد بطاقة المالحظة في صورتها النهائية ،حيث بلغ عدد

فقراتها قبل وبعد التحكيم ( )17فقرة.
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وقام الباحثان بحساب االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة من خالل حساب مصفوفة

معامالت ارتباط بيرسون بين محاور البطاقة الخمسة ،والبطاقة ككل كما في الجدول  0التالي:
جدولّّ:0معامالتّاالرتباطّبينّمهاراتّمحاورّبطاقةّالمالحظةّومهاراتّالبطاقةّككل ّ

مسلسل ّ

المحور ّ

ّ .0مهاراتّالتحدث ّ
ّ .0مهاراتّالقراءة ّ
ّ .3مهاراتّالكتابة ّ
ّ .0مهاراتّاالستماع ّ
ّ .5مهاراتّالتمثيل ّ
 ّ .5كلّالمهارات ّ

مهاراتّ

مهاراتّ

مهاراتّ

مهاراتّ

مهاراتّ

التحدث ّ

القراءة ّ

الكتابة ّ

االستماع ّ

التمثيل ّ

**0.796

**0.857

**0.808

**0.812

**0.951

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

**0.780

**0.773

**0.630

**0.846

**0.773

**0.850

**0.929

0.000

0.000

0.000

**0.779

**0.903

0.000

0.000

1
**0.796
0.000

1

0.000

0.000

**0.857

**0.780

0.000

0.000

**0.808

**0.773

**0.773

0.000

0.000

0.000

**0.812

**0.630

**0.850

**0.779

0.000

0.000

0.000

0.000

**0.951

**0.846

**0.929

**0.903

0.000

0.000

1

0.000

1

0.000

0.000

1
**0.912
0.000

كلّالمهارات ّ

0.000

**0.912
0.000
1

** معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ).(α ≤ 0.01

يتضح من الجدول  0أن كل محور من محاور بطاقة المالحظة مرتبط بالمحاور األخرى

وكذلك مرتبط بمحاور البطاقة ككل وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ≤ (α

) ،0.01وقام الباحثان بحساب االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة من خالل حساب مصفوفة

معامالت ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات البطاقة ومجالها ،وتراوحت معامالت االرتباط

بين كل فقرة مع مجالها بين ()1.201 – 1.720؛ وهي معامالت مرتفعة ودالة إحصائيا عند

مستوى داللة ) ،(α ≤ 0.01وتعتبر هذه النتائج مؤش ار على أن بطاقة المالحظة صالحة

لالستخدامّ .

ثباتّأداةّالدراسةّ :

تم حساب ثبات بطاقة المالحظة باستخدام نسبة االتفاق بمعادلة كوبر  Cooperالتالية(:)1

( )1حلمي الوكيل ،ومحمد المفتي ،أسس بناء المنهج وتنظيماتها ،عمان ،األردن ،دار المسيرة0117 ،م ،ص.000
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نسبة ّاالتفاق ّ= ّعدد ّمرات ّاالتفاق(/عدد ّمرات ّاالتفاق ّّ +عدد ّمرات ّعدم ّاالتفاق) ّ×ّ

%011

وتم تطبيق معادلة كوبر على عينة استطالعية من معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية

العليا عددهم ( )21معلما ومعلمة ،وقد بلغ معامل ثبات كل محور من محاور بطاقة المالحظة
(التحدث والقراءة والكتابة واالستماع والتمثيل) على الترتيب كالتالي،1.07 ،1.01 ،1.20( :

 ،)1.21 ،1.07وهي معامالت ثبات مرتفعة ،وبلغ ثبات بطاقة المالحظة ككل ( )1.21وهو
معامل ثبات مرتفع يسمح للباحثين من تطبيق بطاقة المالحظة على عينة الدراسة بطمأنينة،

ويعرض الباحثان أداة الدراسة في صورتها الناحية في ملحق الدراسة.

طريقةّقياسّمهاراتّالتواصلّالرياضيّببطاقةّالمالحظةّ :

اتبع الباحثان الخطوات اآلتية لقياس مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم

األساسي المتالك مهارات التواصل الرياضي:

 .0تم قياس مهارات التواصل الرياضي وفق مقياس تقدير لفظي متدرج يوضح مستوى
قيام المعلم بأداء هذه المهارة أثناء تدريس الرياضيات كالتالي( :كبيرة ،متوسطة ،قليلة)،

وتحسب كالتالي( :كبيرة – تكررت  2مرات فأكثر) وأعطيت  2درجات( ،متوسطة –

تكررت مرتان) وأعطيت درجتان( ،قليلة – تكررت مرة واحدة) وأعطيت درجة واحدة.

 .0تم تطبيق بطاقة المالحظة بمعدل حصة دراسية كاملة لكل معلم ،وتم الحضور لمعلم

واحد من المدرسة لصفوف مرحلة التعليم األساسي العليا (السابع أو الثامن أو التاسع).

 .2اتبع الباحثان مقياس ليكرت لحساب مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم
األساسي كالتالي:

أ) المهارة متوفرة بدرجة قليلة إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين (.)0.11 – 0
ج) المهارة متوفرة بدرجة متوسطة إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين (– 0.17
.)0.20

د) المهارة متوفرة بدرجة كبيرة إذا كان المتوسط الحسابي يتراوح بين (.)2 – 0.22

نتائجّالدراسةّومناقشتهاّ :

نتائجّالسؤالّاألولّومناقشتهّ :

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على" :ما مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة

التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي (التحدث ،القراءة ،الكتابة ،االستماع،
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التمثيل) في غزة بفلسطين" ،ولإلجابة عن هذا السؤال من أسئلة الدراسة تم حساب التك اررات
والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء والترتيب لكل مهارة من مهارات محور

التحدث في بطاقة المالحظة كما في الجدول  0التالي:
جدولّّ:0التكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّومتوسطّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمنّ
مهاراتّمحورّالتحدث ّ

مجموعّ المتوسطّ الوزنّ

مسلسل ّ

الفقرة ّ

0

يوضح المهمة الرياضية المطلوب انجازها شفهيا.

0
2
1
2
1
7
0

التك اررات ّ الحسابي ّ النسبي ّ
115

2.67

02.02

كبير

109

2.53

01.21

كبير

2

109

2.53

01.21

كبير

2

95

2.21

72.11

متوسط

02

110

2.56

02.07

كبير

0

95

2.21

72.11

متوسط

02

90

2.09

12.77

متوسط

01

101

2.35

70.02

كبير

2

94

2.19

70.07

متوسط

02

يطرح أسئلة مثيرة للتفكير وذات استجابات حرة.

89

2.07

10.22

متوسط

00

يشجع الطلبة على طرح أسئلة والبحث عن حلول بديلة.

92

2.14

70.20

متوسط

02

83

1.93

11.21

متوسط

00

91

2.12

71.21

متوسط

00

يعبر شفويا عن األفكار والعالقات الرياضية بألفاظ موجزة
وصحيحة.
يستخدم لغة وصفية مناسبة لتوضيح التعريفات
والخصائص والعالقات الرياضية.

يساعد الطلبة على اختيار طرق وأساليب رياضية محددة
أثناء تحدثه إليهم مصوبا بالتعليل المناسب.
يتحدث بلغة واضحة وصحيحة لتقريب المفاهيم واألفكار
الرياضية لطالبه.
يترجم المواقف الرياضية المجردة إلى لغة لفظية.
يعلل لطالبه أسباب اختياره لطرق أو أساليب رياضية
محددة أثناء الموقف التعليمي.
يربط بين لغة الرياضيات ومواقف الحياة اليومية في
حديثه.

01
00
00
02

األداء ّ

0

يرتب األفكار عند عرض المشكالت الرياضية لفظيا.

2

مستوىّ

الترتيب ّ

يتيح الفرصة للتالميذ للمشاركة في تقديم الدروس لتنمية
مهارة الشرح لفظيا.
يناقش الطلبة فيما يعرضونه ليساعدهم على توضيح
وتبرير أفكارهم.
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01

يعطي جميع الطلبة الفرصة للمساهمة في المناقشة.

104

2.42

01.10

كبير

1

02

يصحح إجابات الطلبة ويعلق عليها شفهيا.

102

2.37

72.17

كبير

7

99

2.30

71.71

متوسط

00

109

2.53

01.21

كبير

2

93

2.16

70.12

متوسط

07

99

2.30

71.71

متوسط

00

01

يوضح المهمة الرياضية المطلوب إنجازها.

101

2.35

70.02

كبير

0

00

يشجع الطلبة على المشاركة في المناقشات.

100

2.33

77.20

كبير

2

00

يترجم موقفا رياضيا مجردا إلى لغة لفظية.

94

2.19

70.07

متوسط

02

المجموع ّ

2174

0.31

 ّ 05.51متوسط ّ

01
07
00
02

يلخص المعلومات الرياضية شفهيا بطريقة واضحة
وصحيحة.
يستخدم ألفاظا مناسبة إلثابة وتشجيع الطلبة على إجاباتهم
الصحيحة.
يطلب من الطلبة التعبير عن أفكارهم الرياضية شفهيا.
يعقب على اللغة والرموز الرياضية التي يستخدمها الطالب
في عرض أفكارهم.

يتضح من الجدول  0أن المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم

األساسي العليا لمهارة التحدث ككل بلغ ( )0.21بوزن نسبي ( )%71.11وهو مستوى أداء

متوسط ،كما يظهر الجدول أن  01فقرات حصلت على مستوى أداء كبير وهي الفقرات ذوات

األرقام ( ،)00 ،01 ،07 ،02 ،01 ،0 ،2 ،2 ،0 ،0في حين حصلت  00فقرة على مستوى

أداء متوسط وهي الفقرات ذوات األرقام (،02 ،00 ،01 ،02 ،00 ،00 ،01 ،2 ،7 ،1 ،1
 ،)00كما يتضح أن الفقرة رقم  0والتي تمثل المهارة (يوضح المهمة الرياضية المطلوب

انجازها شفهيا) حصلت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )0.17بوزن نسبي ()%00.02
وهي متوفرة بدرجة كبيرة ،كما حصلت الفقرة رقم  2والتي تمثل المهارة (يتحدث بلغة واضحة
وصحيحة لتقريب المفاهيم واألفكار الرياضية لطالبه) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي

( )0.21بوزن نسبي ( )%02.07وهي متوفرة بدرجة كبيرة ،كما حصلت الفقرات ذوات األرقام

 07 ،2 ،0والتي تمثل المهارات (يعبر شفويا عن األفكار والعالقات الرياضية بألفاظ موجزة
وصحيحة) ،و(يستخدم لغة وصفية مناسبة لتوضيح التعريفات والخصائص والعالقات

الرياضية) ،و(يستخدم ألفاظا مناسبة إلثابة وتشجيع الطلبة على إجاباتهم الصحيحة) على
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المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )0.22بوزن نسبي ( )%01.21وهي متوفرة بدرجة كبيرة،

في حين حصلت الفقرة رقم  01والتي تمثل المهارة (يطرح أسئلة مثيرة للتفكير وذات استجابات
حرة) على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي ( )0.17بوزن نسبي ( )%10.22وهي متوفرة

بدرجة متوسطة ،كما حصلت الفقرة رقم  00والتي تمثل المهارة (يتيح الفرصة للتالميذ للمشاركة
في تقديم الدروس لتنمية مهارة الشرح لفظيا) على المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ()0.22
بوزن نسبي ( )%11.21وهي متوفرة بدرجة متوسطة.

ويرى الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام  07 ،2 ،2 ،0 ،0على المراتب الثالثة األولى

وهي متوفرة بدرجة كبيرة ألن معلمي الرياضيات في المرحلة األساسية العليا يساعدون الطلبة
في إنجاز ما يطلب منهم من خالل توضيح األنشطة والمهمات التي يطلب من الطالب أن

يؤدونها ،ولكي يتم ذلك بشكل صحيح فهم يناقشون الطلبة بلغة رياضية واضحة ومفهومة
تساهم في تقريب المفاهيم والحقائق والمسلمات والتعريفات والتعميمات واألفكار الرياضية من

خالل أسلوب العصف الذهني ولكي يطمئنوا من تحقيق ذلك فهم يقومون بتعزيز الطلبة معنويا
من خالل استخدامهم معززات مناسبة تشجع الطلبة على طرح إجابات صحيحة من خالل

تقديم التغذية الراجعة المناسبة.

وعلى الرغم من حصول الفقرتين  00 ،01على الترتيبين األخيرين إال أنهما متوفرتان

بدرجة متوسطة؛ فمعلمو الرياضيات يطرحون أسئلة مثيرة للتفكير وذات استجابات حرة ويتيحون

الفرصة للتالميذ للمشاركة في تقديم الدروس لتنمية مهارة الشرح لفظيا.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السر ( )0102التي أظهرت أن مهارة المناقشة بلغت

( ،)%72وتختلف مع نتيجة دراسة المشهداني والمظفر ( )0101في أن المعلمين ال يمتلكون
مهارة المناقشة الرياضية ،وتختلف أيضا مع نتيجة دراسة القرشي ( )0100التي أظهرت أن
مهارة التحدث كانت ضعيفة.

وأيضا تم حساب التك اررات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء والترتيب

لكل مهارة من مهارات محور القراءة في بطاقة المالحظة كما في الجدول  2التالي:
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جدولّّ:3التكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّومستوىّّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمنّ
مهاراتّمحورّالقراءة ّ

مجموعّ المتوسطّ الوزنّ

مسلسل ّ

الفقرة ّ

02

يق أر النصوص الرياضية بطريقة صحيحة وواضحة.

01
02
01
07
00
02
21
20
20

التك اررات ّ الحسابي ّ النسبي ّ

مستوىّ
األداء ّ

الترتيب ّ

120

2.79

22.10

كبير

0

111

2.58

01.12

كبير

0

101

2.35

70.02

كبير

1

91

2.12

71.21

متوسط

2

102

2.37

72.17

كبير

2

98

2.28

72.27

متوسط

2

97

2.26

72.02

متوسط

7

94

2.19

70.07

متوسط

0

98

2.28

72.27

متوسط

2

يشجع الطلبة على التفكير الناقد فيما يقرؤونه.

85

1.98

12.02

متوسط

01

المجموع ّ

997

0.30

 ّ 00.02متوسط ّ

يساعد على فهم المفردات والعالقات الرياضية عند قراءة
المشكالت الكالمية بصوت واضح.
يحدد أبعاد العالقات الرياضية التي يتضمنها النص
المقروء.

يوجه أسئلة تفسيرية للطلبة أثناء القراءة إلثراء فهمهم
بمفردات اللغة الرياضية.
يتفاعل مع الطلبة أثناء القراءة.
يوضح الصياغات الرياضية المتكافئة أثناء قراءة النص
الرياضي.
يفسر العالقات الرياضية التي يتضمنها النص أو المسألة
الرياضية أثناء القراءة.
يساعد الطلبة على استنتاج األفكار العامة والرئيسة بعد
قراءة النص الرياضي.
يساعد الطلبة على استنتاج المعطيات والمطلوب عند حل
المسألة الرياضية.

يتضح من الجدول  2أن المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم

األساسي العليا لمهارة القراءة ككل بلغ ( )0.20بوزن نسبي ( )%77.02وهو مستوى أداء

متوسط ،كما يظهر الجدول أن  1فقرات حصلت على مستوى أداء كبير وهي الفقرات ذوات

األرقام ( ،)07 ،02 ،01 ،02في حين حصلت  1فقرات على مستوى أداء متوسط وهي
الفقرات ذوات األرقام ( ،)20 ،20 ،21 ،02 ،00 ،01كما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم

 02والتي تمثل المهارة (يق أر النصوص الرياضية بطريقة صحيحة وواضحة) حصلت على
المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )0.72بوزن نسبي ( )%22.10وهي متوفرة بدرجة كبيرة،
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كما حصلت الفقرة رقم  01والتي تمثل المهارة (يساعد على فهم المفردات والعالقات الرياضية

عند قراءة المشكالت الكالمية بصوت واضح) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()0.20

بوزن نسبي ( )%01.12وهي متوفرة بدرجة كبيرة ،كما حصلت الفقرة رقم  07والتي تمثل

المهارة (يتفاعل مع الطلبة أثناء القراءة) على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )0.27بوزن

نسبي ( )%72.17وهي متوفرة بدرجة كبيرة ،في حين حصلت الفقرة رقم ( 01يوجه أسئلة
تفسيرية للطلبة أثناء القراءة إلثراء فهمهم بمفردات اللغة الرياضية) على المرتبة قبل األخيرة

بمتوسط حسابي ( )0.00بوزن نسبي ( )%71.21وهي متوفرة بدرجة متوسطة ،كما حصلت
الفقرة رقم  20والتي تمثل المهارة (يشجع الطلبة على التفكير الناقد فيما يقرؤونه) على المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( )0.20بوزن نسبي ( )%12.02وهي متوفرة بدرجة متوسطة.

ويعزو الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام  07 ،01 ،02على المراتب الثالثة األولى

وهي متوفرة بدرجة كبيرة ألن قراءة النصوص الرياضية بما تحتويه على مفاهيم وعالقات

ومهارات رياضية بطريقة علمية صحيحة من قبل معلمي الرياضيات بصوت واضح مسموع
يساهم في إعطاء الفرصة للطلبة في تأمل المعنى المطلوب للمفاهيم والحقائق والمسلمات

والعالقات والمهارات الرياضية فيؤدي إلى تمكن الطلبة منها ،وتعتبر هذه طريقة مثلى لجذب
الطلبة واندماجهم في األنشطة الرياضية الصفية وتفاعلهم أثناء القراءة يؤدي إلى تحقيق

األهداف المنشودة من الدروس.

ومع أن الفقرتين  20 ، 01حصلتا على الترتيبين األخيرين إال أنهما متوفرتان بدرجة متوسطة؛

فمعلمي الرياضيات يوجهون أسئلة تفسيرية للطلبة أثناء القراءة إلثراء فهمهم بمفردات اللغة

الرياضية ،ويشجعون الطلبة على التفكير الناقد فيما يقرؤونه.

وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة كل من المشهداني والمظفر (،)0101

والنذير والمالكي ( ،)0102والسر ( ،)0102وتختلف مع نتيجة دراسة القرشي ( )0100التي

أظهرت أن مهارة القراءة كانت ضعيفة.

كما تم حساب التك اررات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء والترتيب لكل
مهارة من مهارات محور الكتابة في بطاقة المالحظة كما في الجدول  1التالي:
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جدولّّ:0التكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّومستوىّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمنّ
مهاراتّمحورّالكتابة ّ

مسلسل ّ
22

مجموعّ المتوسطّ الوزنّ مستوىّ

الفقرة ّ

التك اررات ّ الحسابي ّ النسبي ّ األداء ّ

يعبر عن األفكار الرياضية بصورة كتابية صحيحة

الترتيب ّ

109

2.53

01.21

كبير

0

21

يعبر كتابيا عن خطوات الحل بجمل لفظية واضحة.

106

2.47

00.07

كبير

2

22

يكمل صياغة النصوص والمشكالت الرياضية.

106

2.47

00.07

كبير

2

ودقيقة.

يستخدم لغة الترميز (الرموز ،األشكال ،الصور،
21

الرسوم ) ... ،في التعبير عن األفكار الرياضية بدقة

96

2.23

71.10

متوسط

1

ووضوح أثناء الكتابة.
27

يتبع التسلسل الرياضي في كتابة خطوات الحل.

108

2.51

02.70

كبير

0

20

يفسر العالقات الرياضية بطريقة كتابية.

101

2.35

70.02

كبير

2

96

2.23

71.10

متوسط

1

95

2.21

72.11

متوسط

0

93

2.16

70.12

متوسط

2

910

0.35

 ّ 08.38كبير ّ

22
11
10

يعطي فرصة للطلبة للتعبير عن أفكارهم الرياضية
كتابة.
يوجه أسئلة للطلبة تحث على الكتابة الرياضية.
يكتب ملخصا للدرس في نهاية الحصة في ضوء
مهارات التواصل الرياضي.
المجموع ّ

يتضح من الجدول  1أن المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم

األساسي العليا لمهارة الكتابة ككل بلغ ( )0.22بوزن نسبي ( )%70.20وهو مستوى أداء

كبير ،كما يظهر الجدول أن  2فقرات حصلت على مستوى أداء كبير وهي الفقرات ذوات

األرقام ( ،)20 ،27 ،22 ،21 ،22في حين حصلت  1فقرات على مستوى أداء متوسط وهي
الفقرات ذوات األرقام ( ،)10 ،11 ،22 ،21كما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم  22والتي
تمثل المهارة (يعبر عن األفكار الرياضية بصورة كتابية صحيحة ودقيقة) حصلت على المرتبة

األولى بمتوسط حسابي ( )0.22بوزن نسبي ( )%01.21وهي متوفرة بدرجة كبيرة ،كما

حصلت الفقرة رقم  27والتي تمثل المهارة (يتبع التسلسل الرياضي في كتابة خطوات الحل)
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على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )0.20بوزن نسبي ( )%02.70وهي متوفرة بدرجة

كبيرة ،كما حصلت الفقرتان ذواتا األرقام  22 ،21واللتان تمثالن المهارتان (يعبر كتابيا عن
خطوات الحل بجمل لفظية واضحة) ،و(يكمل صياغة النصوص والمشكالت الرياضية) على

المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )0.17بوزن نسبي ( )%02.07وهما متوفرتان بدرجة كبيرة،

في حين حصلت الفقرة ( 11يوجه أسئلة للطلبة تحث على الكتابة الرياضية)على المرتبة قبل
األخيرة بمتوسط حسابي ( )0.00بوزن نسبي ( )%72.11وهي متوفرة بدرجة متوسطة ،والفقرة

( 10يكتب ملخصا للدرس في نهاية الحصة في ضوء مهارات التواصل الرياضي) على المرتبة
األخيرة بمتوسط حسابي ( )0.01بوزن نسبي ( )%70.12وهي متوفرة بدرجة متوسطة.

ويعزو الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام  27 ،22 ،21 ،22على المراتب الثالثة

األولى ألن التعبير عن المفاهيم والعالقات والمهارات واألفكار بصورة كتابية دقيقة وصحيحة

يؤدي إلى استيعابها بشكل جيد ،كما إن الكتابة الصحيحة للرياضيات يساهم في صياغة

خطوات الحل بجمل واضحة ودقيقة ،وكذلك فإن التواصل الرياضي من خالل الكتابة يساعد
الطلبة في صياغة النصوص والمشكالت الرياضية بطريقة رياضية صحيحة ،وهذا بالتأكيد
يجعل الطالب يتبع التسلسل الرياضي في كتابة خطوات الحل بشكل واضح ودقيق.

ومع أن الفقرتين  10 ،11حصلتا على الترتيبين األخيرين إال أنهما متوفرتان بدرجة متوسطة؛

فمعلمي الرياضيات للمرحلة األساسية يوجهون أسئلة للطلبة تحث على الكتابة الرياضية
ويكتبون ملخصات على السبورة بعد شرح الدروس في نهاية الحصة في ضوء مهارات التواصل

الرياضي.

وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراستي كل من القرشي ( )0100والنذير والمالكي

( )0102وخليل ( )0102والسر ( )0102في أن مهارات التواصل الرياضي الكتابي كانت

جيدة ،وتختلف مع نتيجة دراسة المشهداني والمظفر ( )0101في أن المعلمين ال يمتلكون

مهارة الكتابة الرياضية.

وقام الباحثان بحساب حساب التك اررات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء

والترتيب لكل مهارة من مهارات محور االستماع في بطاقة المالحظة كما في الجدول  2التالي:

259

جدولّّ:5التكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّومستوىّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمنّ
مهاراتّمحورّاالستماعّ .

مسلسل ّ

الفقرة ّ

مجموعّ المتوسطّ الوزنّ

التك اررات ّ الحسابي ّ النسبي ّ

مستوىّ
األداء ّ

الترتيب ّ

10

يستمع إلى الطلبة باهتمام.

111

2.58

01.12

كبير

0

12

يتيح الفرصة للطلبة إلبداء آرائهم.

106

2.47

00.07

كبير

2

108

2.51

02.70

كبير

0

12

يوجه أسئلة للطالب بعد سماعه له أو ألحد زمالئه.

100

2.33

77.20

كبير

7

11

يحترم جميع األفكار التي يطرحها الطلبة.

105

2.44

00.11

كبير

1

17

يبدي تفهما عما يعبر عنه الطلبة أثناء االستماع لهم.

102

2.37

72.17

كبير

2

10

يطلب من الطالب التعليق على إجابة زميل له.

81

1.88

10.72

متوسط

00

12

يناقش الطلبة باألسئلة والحوار بعد سماعهم.

97

2.26

72.02

متوسط

2

91

2.12

71.21

متوسط

00

96

2.23

71.10

متوسط

01

81

1.88

10.72

متوسط

00

102

2.37

72.17

كبير

2

98

2.28

72.27

متوسط

0

1278

0.02

 ّ 05.00متوسط ّ

11

21
20
20
22
21

يصغي جيدا لكالم الطلبة ويشعرهم باالهتمام بأفكارهم مهما
كانت.

ينطلق من إجابات الطلبة باعتبارها أساسا للوصول للفكرة
الصحيحة.
يتتبع إجابات الطلبة وتبريراتهم سماعيا ويوجهها توجيها
صحيحا.
يساعد الطلبة في صياغة أسئلة يوجهونها أثناء التحدث مع
زمالئهم.

ينمي عند الطلبة احترام آراء اآلخرين.
يقيم أفكار الطلبة عندما يستمع إليهم ويقدم لهم التغذية
الراجعة المناسبة.
المجموع ّ

يتضح من الجدول  2أن المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم

األساسي العليا لمهارة االستماع ككل بلغ ( )0.02بوزن نسبي ( )%71.00وهو مستوى أداء

متوسط ،كما يظهر الجدول أن  7فقرات حصلت على مستوى أداء كبير وهي الفقرات ذوات

األرقام ( ،)22 ،17 ،11 ،12 ،11 ،12 ،10في حين حصلت  1فقرات على مستوى أداء
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ّ

متوسط وهي الفقرات ذوات األرقام ( ،)21 ،20 ،20 ،21 ،12 ،10كما يتضح من الجدول

أن الفقرة رقم  10والتي تمثل المهارة (يستمع إلى الطلبة باهتمام) حصلت على المرتبة األولى
بمتوسط حسابي ( )0.20بوزن نسبي ( )%01.12وهي متوفرة بدرجة كبيرة ،كما حصلت

الفقرة رقم  11والتي تمثل المهارة (يصغي جيدا لكالم الطلبة ويشعرهم باالهتمام بأفكارهم مهما
كانت) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )0.20بوزن نسبي ( )%02.70وهي متوفرة

بدرجة كبيرة ،كما حصلت الفقرة رقم  12والتي تمثل المهارة (يتيح الفرصة للطلبة إلبداء آرائهم)

على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )0.17بوزن نسبي ( )%00.07وهي متوفرة بدرجة

كبيرة ،في حين حصلت الفقرة رقم  21والتي تمثل المهارة (ينطلق من إجابات الطلبة باعتبارها

أساسا للوصول للفكرة الصحيحة) على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي ( )0.00وبوزن
نسبي ( )%71.21وهي متوفرة بدرجة متوسطة ،كما حصلت الفقرتان  20 ،10واللتان تمثالن
المهارتان (يطلب من الطالب التعليق على إجابة زميل له) ،و(ينطلق من إجابات الطلبة

باعتبارها أساسا للوصول للفكرة الصحيحة) على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي ()0.00

بوزن نسبي ( )%10.72وهما متوفرتان بدرجة متوسطة.

ويعزو الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام  11 ،12 ،10على المراتب الثالث األولى؛

ألن التواصل مع الطلبة باالستماع باهتمام إلى إجاباتهم واستفساراتهم وتبريراتهم من شأنه أن

يولد لديهم الثقة بما يطرحونه مما يعزز عنهم الدافعية للتعلم ،كما إن اإلصغاء الجيد بتركيز

واهتمام ألفكار الطلبة ومقترحاتهم يتيح الفرصة لهم إلبداء المزيد من اآلراء واألفكار التي تطور

من أساليب تفكيرهم وهذا بدوره يؤدي إلى ارتقاء تفكير الطلبة من التفكير النمطي إلى التفكير

اإلبداعي واالبتكاري.

وعلى الرغم من حصول الفقرات  20 ،21 ،10على الترتيبين األخيرين إال أنها متوفرة

بدرجة متوسطة؛ فمعلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا يطلبون من الطلبة التعليق على

إجابة زمالئهم ،وينطلقون من إجابات الطلبة للوصول للحل باعتبارها األساس للوصول لألفكار

الصحيحة ،كما يساعدون الطلبة في صياغة أسئلة يوجهونها أثناء التحدث مع زمالئهم.

وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة كل من المشهداني والمظفر (،)0101

والنذير والمالكي ( ،)0102والسر ( ،)0102وتختلف مع نتيجة دراسة القرشي ( )0100التي
بينت أن مهارة االستماع كانت ضعيفة.

261

كما تم حساب التك اررات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ومستوى األداء والترتيب لكل
مهارة من مهارات محور التمثيل في بطاقة المالحظة كما في الجدول  1التالي:

جدولّّ:5التكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّومستوىّاألداءّوالترتيبّلكلّمهارةّمنّ
مهاراتّمحورّالتمثيل ّ

مسلسل ّ

الفقرة ّ

22

يمثل الفكرة الرئيسة للدرس.

21

مجموعّ المتوسطّ الوزنّ

التك اررات ّ الحسابي ّ النسبي ّ
97

يترجم النص الرياضي أثناء الشرح من أحد أشكال التعبير
الرياضي (جداول ،ألفاظ ،أشكال ،رموز ،عالقات) إلى

88

2.26
2.05

72.02
10.00

مستوىّ
األداء ّ

متوسط
متوسط

الترتيب ّ
0
7

صورة رياضية أخرى ،وبالعكس.
27
20
22
11
10
10
12

11

يطرح أمثلة توضيحية (لفظية ،أشكال ،رموز) لتمثيل فكرة
رياضية.
ينمذج مواقف ومشكالت حياتية رياضيا.
يمثل المواقف والعالقات الرياضية بصور مختلفة (أشكال
هندسية أو بيانية).
يستخدم النماذج والمواد المحسوسة من بيئة الطلبة.
يستخدم التمثيل بالرسوم التخطيطية في حل المشكالت
الرياضية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

يستخدم التمثيالت الرياضية المختلفة في التعبير عن
المشكالت الرياضية أو إعادة صياغتها أثناء الشرح.
يستخدم التمثيل بالرسم التخطيطي في حل المسائل اللفظية
للطلبة.
يستخدم التمثيالت الرياضية المتعددة (جداول ،رسم بياني،
مواد محسوسة ) ... ،في عمل االرتباطات الرياضية

95

2.21

72.11

متوسط

0

86

2.00

11.17

متوسط

2

88

2.05

10.00

متوسط

7

82

1.91

12.27

متوسط

00

84

1.95

12.00

متوسط

01

90

2.09

12.77

متوسط

2

93

2.16

70.12

متوسط

2

92

2.14

70.20

متوسط

1

وتنمية التفكير الرياضي أثناء الشرح.
12
11
17

ينمذج مواقف الحياة والظواهر العلمية تمثيال رياضيا.
يترجم النماذج الرياضية إلى ما يقابلها من مواقف الحياة
عند الشرح.
يلخص المعلومة الرياضية على صورة شكل توضيحي.
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84

1.95

12.00

متوسط

01

82

1.91

12.27

متوسط

00

90

2.09

12.77

متوسط

2

1151

المجموع ّ

0.15

 ّ 58.53متوسط ّ

يتضح من الجدول  1أن المتوسط الحسابي لمستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة

التعليم األساسي العليا لمهارة التمثيل ككل بلغ ( )0.11بوزن نسبي ( )%10.12وهو مستوى

أداء متوسط ،كما يظهر الجدول أن جميع فقرات هذا المحور حصلت على مستوى أداء
متوسط ،كما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم  22والتي تمثل المهارة (يمثل الفكرة الرئيسة

للدرس) حصلت على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )0.01بوزن نسبي ( )%72.02وهي
متوفرة بدرجة متوسطة ،كما حصلت الفقرة رقم  27والتي تمثل المهارة (يطرح أمثلة توضيحية

(لفظية ،أشكال ،رموز) لتمثيل فكرة رياضية) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()0.00

بوزن نسبي ( )%72.11وهي متوفرة بدرجة متوسطة ،كما حصلت الفقرة رقم  12والتي تمثل
المهارة (يستخدم التمثيل بالرسم التخطيطي في حل المسائل اللفظية للطلبة) على المرتبة الثالثة
بمتوسط حسابي ( )0.01بوزن نسبي ( )%70.01وهي متوفرة بدرجة متوسطة ،في حين
حصلت الفقرتان ذواتا األرقام  12 ،10واللتان تمثالن المهارتان (يستخدم التمثيل بالرسوم

التخطيطية في حل المشكالت الرياضية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم)( ،ينمذج مواقف

الحياة والظواهر العلمية تمثيال رياضيا) ،على المرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي ()0.22
بوزن نسبي ( ،)%12.00وهما متوفرتان بدرجة متوسطة كما حصلت الفقرتان ذواتا األرقام
 11 ،11واللتان تمثالن المهارتان (يستخدم النماذج والمواد المحسوسة من بيئة الطلبة)( ،يترجم
النماذج الرياضية إلى ما يقابلها من مواقف الحياة عند الشرح) على المرتبة األخيرة بمتوسط

حسابي ( )0.20بوزن نسبي ( )%12.27وهي متوفرة بدرجة متوسطة.

ويعزو الباحثان حصول الفقرات ذوات األرقام  12 ،27 ،22على المراتب الثالثة األولى

ألن تمثيل األفكار الرئيسة لدروس الرياضيات يعتبر مدخل مناسب لتصور وفهم وربط مكونات

محتوى دروس مادة الرياضيات ببعضها البعض؛ وهذا يساعد في استنباط األفكار الفرعية
وبناء المفاهيم الرياضية والعالقات الرياضية بشكل صحيح عند الطلبة ،كما إن التنوع في طرح

المعلمين لألمثلة التوضيحية بأكثر من أسلوب وطريقة سواء كانت لفظية أو باألشكال أو
بالرموز يساهم في توضيح وشرح وتبسيط أفكار الدرس الرياضية بشكل محسوس سهل استيعابه

من قبل الطلبة ،وكذلك فإن استخدام المعلمين للتمثيل بالرسومات التخطيطية يؤدي إلى مراعاة

الفروق الفردية وتبسيط المسائل اللفظية وحلها بتسلسل وتدرج يتناسب مع مستوى جميع الطلبة.
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وعلى الرغم من حصول الفقرات  11 ،12 ،10 ،11على التراتيب األخيرة إال أنها متوفرة

بدرجة متوسطة؛ فالطلبة يستخدمون التمثيل بالرسوم التخطيطية في حل المشكالت الرياضية

لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم ،والطلبة يترجمون النماذج الرياضية إلى ما يقابلها من
مواقف الحياة عند الشرح ،واستخدام النماذج والمواد المحسوسة من بيئة الطلبة في شرح دروس

الرياضيات يؤدي إلى تكوين البناء الرياضي المعرفي الصحيح في أذهان الطلبة.

وتتفق هذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة كل من المشهداني والمظفر (،)0101

ودراسة النذير والمالكي ( ،)0102وخليل ( ،)0102والسر ( ،)0102وتختلف مع نتيجة دراسة
القرشي ( )0100التي بينت أن مهارة التمثيل كانت منخفضة.

كما تم حساب التك اررات والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لكل محور من محاور مهارات

التواصل الرياضي في بطاقة المالحظة ،كما في الجدول  7التالي:
جدولّّ:0التكراراتّوالمتوسطاتّالحسابيةّواألوزانّالنسبيةّلكلّمحورّمنّمحاورّمهاراتّالتواصلّ
الرياضيّفيّبطاقةّالمالحظةّ .

مسلسل ّ

المحور ّ

مجموعّ

المتوسطّ

التك اررات ّ

الحسابي ّ

الوزنّالنسبي ّ مستوىّاألداء ّ

الترتيب ّ

ّ .0مهاراتّالتحدث ّ

2174

0.21

71.11

متوسطة

2

ّ .0مهاراتّالقراءة ّ

997

0.20

77.02

متوسطة

0

ّ .3مهاراتّالكتابة ّ

910

0.22

70.20

كبيرة

0

مهاراتّاالستماع ّ
ّ .0

1278

0.02

71.00

متوسطة

1

ّ .5مهاراتّالتمثيل ّ

1151

0.11

10.12

متوسطة

2

6510

0.05

ّ 05.30

متوسطة ّ

ّ

المجموع ّ

يتضح من الجدول  7مهارات التواصل الرياضي لدى معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية

العليا متوسط حيث بلغ المتوسط الكلي ( )0.01بوزن نسبي ( ،)%72.20كما يتبين من
الجدول أن محور واحد فقط حصل على درجة توفر كبيرة وهو محور مهارات الكتابة ،في

حصلت المحاور األربع األخرى على درجة توافر متوسطة وهي مهارات التحدث ،والقراءة،
واالستماع ،والتمثيل ،كما يتبين من الجدول أن مهارات الكتابة حصلت على المرتبة األولى

بمتوسط حسابي ( )0.22بوزن نسبي ( ،)%70.20وحصلت مهارات القراءة على المرتبة
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الثانية بمتوسط حسابي ( )0.20بوزن نسبي ( ،)%77.02وكذلك حصلت مهارات التحدث

على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )0.21بوزن نسبي ( ،)%71.11وحصلت مهارات

االستماع على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )0.02بوزن نسبي ( ،)%71.00في حين

حصلت مهارات التمثيل على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( )0.11بوزن نسبي

(.)%10.12

نظر ألن الكتابة في
ويعتقد الباحثان أن مهارات التواصل الرياضي جاءت بهذا الترتيب ا

الرياضيات والتي جاءت في المرتبة األولى تعتبر األساس في التعبير عن مفاهيم ومصطلحات

ورموز تعميمات ومهارات وخوارزميات الرياضيات وبدونها ال يمكن تكوين البنية الرياضية

الصحيحة عند الطلبة ،وكذلك تعتبر قراءة مكونات ومحتوى مادة الرياضيات التي جاءت في
المرتبة الثانية بما تحتويها من شروحات وأفكار وتفسيرات جزءا أساسيا من تعلم هذه المادة،

وأيضا مهارة التحدث التي جاءت في المرتبة الثالثة فهي ال غنى عنها لمعلم الرياضيات في

المرحلة األساسية العليا فمن خاللها يتم مناقشة مهارات وخوارزميات وتدريبات ومسائل وأفكار

الرياضيات ،وتعتبر مهارة االستماع في الرياضيات والتي جاءت في المرتبة الرابعة أسلوب
أساسي من أساليب التواصل الرياضي والتي ال غنى عنها للمعلم والطالب ،أما مهارة التمثيل

والتي جاءت في المرتبة الخامسة األخيرة فهي تعتبر ترجمة لما يتم التوصل إليه من خالل
الكتابة والقراءة والتحدث واالستماع لمفاهيم ومصطلحات وقواعد ومبادئ ونظريات الرياضيات
باألشكال والصور والرسومات والجداول والرموز والتمثيل الحسي.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السر ( )0102بشكل كبير.

نتائجّالسؤالّالثانيّومناقشتهّ :

ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على" :هل يوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى

داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك
مهارات التواصل الرياضي في غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم ،والى جنس
المعلم ،والى عدد سنوات الخبرة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار صحة فروض الدراسة

الثالثة كالتالي:

اختبارّصحةّالفرضّاألولّومناقشتهّ :

ينص الفرض األول من فروض الدراسة على" :ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى

داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك
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مهارات التواصل الرياضي في غزة بفلسطين تعزى إلى مديرية التربية والتعليم (غرب غزة –

شرق غزة) ،والختبار صحة هذا الفرض من فروض الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية واختبار ت  T-testوقيمة الداللة ومستوى الدالة اإلحصائية حسب

المديرية (شرق غزة – غرب غزة) كما في الجدول  0التالي:

جدولّّ:8المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّواختبارّتّّT-testوقيمةّالداللةّومستوىّالداللةّ
اإلحصائيةّحسبّالمديريةّ(شرقّغزةّ–ّغربّغزة)ّ .

المديرية ّ

العدد ّ

غربّغزة ّ

شرقّغزة ّ

االنحرافّ

المت ّوسطّ
الحسابي ّ

المعياريّ ّ

18

2.3068

0.42448

25

2.2257

ّ 0.35876

قيمةّt

ّ 0.678

قيمةّالداللةّ

مستوىّ

اإلحصائية ّ

الداللةّ

ّ 0.502

غيرّدال ّ

اإلحصائية ّ

يتضح من الجدول  0أن المتوسط الحسابي لمهارات التواصل الرياضي للمعلمين في

مديرية غرب غزة ( )0.2110وللمعلمين في مديرية شرق غزة ( ،)0.0027وقيمة T-test
تساوي ( )1.170وقيمة قيمة الداللة ( )1.210وهي غير دالة إحصائيا ،ولذلك يتم قبول

الفرض الصفري األول للدراسة ،وهو أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( 

) 0.05في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا لمهارات التواصل
الرياضي في غزة تعزى إلى مديرية التربية والتعليم (غرب غزة – شرق غزة).

ويرى الباحثان أن هذه النتيجة تعكس تقارب أداء معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية

العليا في كل من مديرية التربية والتعليم شرق غزة وغرب غزة ،ويفسر الباحثان ذلك بأن البيئة
الثقافية والتعليمية والمستوى العلمي المعرفي للمعلمين في مادة الرياضيات وقدرتهم على

التواصل الرياضي مع الطلبة متقارب جدا للمعلمين في المديريتين ،فهناك تداخل كبير في
كبير من
المنطقة الجغرافية للمديريتين فهما تتبعان محافظة غزة ،عدا ذلك ،فإن هناك جزءا ا

معلمي مديرية شرق غزة هم أصال من منطقة غرب غزة والعكس صحيح.

اختبارّصحةّالفرضّالثانيّومناقشتهّ :

ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة على" :ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى

داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك
مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة بفلسطين تعزى إلى الجنس (معلمة– معلم) ،والختبار
صحة هذا الفرض من فروض الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
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واختبار ت  T-testوقيمة الداللة ومستوى الدالة اإلحصائية حسب الجنس (معلم – معلمة)

كما في الجدول  2التالي:

جدولّّ:2المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّواختبارّتّّT-testوقيمةّالداللةّومستوىّالداللةّ
اإلحصائيةّحسبّالجنسّ(معلمّّ-معلمة)ّ .
االنحرافّ

النوع ّ

العدد ّ

المتوسطّ

الحسابي ّ

يّ
المعيار ّ

معلمة ّ

24

30002.

380550.

معلم ّ

19

05532.

352080.

قيمةّt

قيمةّالداللةّ

ّ 1.595

ّ 0.118

اإلحصائية ّ

ىّ
مستو ّ
الداللةّ

اإلحصائية ّ
غيرّدال ّ

يتضح من الجدول  2أن المتوسط الحسابي لمهارات التواصل الرياضي للمعلمات

( )2.3414وللمعلمين ( )2.1563وقيمة  T-testتساوي ( )0.222وقيمة قيمة الداللة

( )1.000وهي غير دالة إحصائيا ،ولذلك يتم قبول الفرض الصفري الثاني للدراسة وهو أنه
ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي الرياضيات
بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة تعزى إلى

الجنس (معلم – معلمة).

ويفسر الباحثان تقارب أداء معلمي ومعلمات الرياضيات للمرحلة األساسية لمهارات

التواصل في محافظة غزة نظ ار ألنهم من بيئة متشابهة في العادات والتقاليد والثقافة والمستوى
المعرفي الرياضي فهم من منطقة جغرافية واحدة؛ وهذا بدوره انعكس على مستوى أدائهم في
تدريس مادة الرياضيات مما أدى إلى عدم وجود فروق عندهم في مهارات التواصل الرياضي.
وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد والعبسي ( )0102التي بينت وجود فروق

لصالح اإلناث في مهارات التواصل الرياضي.

اختبارّصحةّالفرضّالثالثّومناقشتهّ :

ينص الفرض الثالث من فروض الد ارسة على" :ال يوجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى

داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي العليا امتالك

لمهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة تعزى إلى عدد سنوات الخبرة ( 2سنوات فأقل –
أكثر من 2سنوات إلى  01سنوات – أكثر من  01سنوات إلى  02سنة – أكثر من 02
سنة) ،والختبار صحة هذا الفرض من فروض الدراسة تم استخدام تحليل التباين األحادي

) (One Way ANOVAوقيمة  Fوقيمة الداللة ومستوى الدالة اإلحصائية حسب عدد سنوات
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الخبرة ( 2سنوات فأقل – أكثر من 2سنوات إلى  01سنوات – أكثر من  01سنوات إلى 02
سنة – أكثر من  02سنة) كما في الجدول  01التالي:

جدولّّّ:10تحليلّالتباينّاألحاديّ)ّ(One Way ANOVAبينّالمجموعاتّاألربعّ،وقيمةّّFوقيمةّ
الداللةّومستوىّالدالةّاإلحصائيةّحسبّعددّسنواتّالخبرة ّ

مجموعّالمربعات ّ

مجموعّ

درجاتّ

متوسطّ

المربعات ّ

الحرية ّ

المربعات ّ

بينّالمجموعات ّ

0.913

3

0.304

داخلّالمجموعات ّ

5.308

39

0.136

المجموعّالكلي ّ

6.221

42

-

قيمةّF

قيمةّالداللةّ مستوىّالداللةّ
اإلحصائية ّ

اإلحصائية ّ
ّ

2.236

0.099

غيرّدال ّ

يتضح من الجدول  01أن قيمة  Fللمجموعات األربع ( ،)0.021وقيمة الداللة ()1.122

وهي غير دالة إحصائيا ،ولذلك يتم قبول الفرض الصفري الثالث للدراسة وهو أنه ال يوجد

فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) (  0.05في مستوى أداء معلمي الرياضيات
بمرحلة التعليم األساسي العليا المتالك مهارات التواصل الرياضي في مدينة غزة تعزى إلى
عدد سنوات الخبرة ( 2سنوات فأقل – أكثر من 2سنوات إلى  01سنوات – أكثر من 01

سنوات إلى  02سنة – أكثر من  02سنة).

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى تشابه أداء معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية العليا

المتالك مهارات التواصل الرياضي بغض النظر عن عدد سنوات الخبرة لدى المعلمين.

ويفسر ذلك بأن معظم هؤالء المعلمين يحملون درجة البكالوريوس في تعليم الرياضيات

للمرحلة األساسية ،عدا ذلك فهم يتلقون دورات تدريبية مستمرة في و ازرة التربية والتعليم من
خاللها يتدربون على توظيف استراتيجيات تدريس الرياضيات المالئمة لطلبة المرحلة األساسية

العليا حيث تتوحد األفكار والمناقشات بين جميع المعلمين القدامى والجدد.

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القرشي ( )0100في عدم وجود فروق دالة إحصائيا

تعزى إلى الخبرة في التدريس.

توصياتّالدراسةّ :

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان فإنهما يوصيان بما يلي:
 .0االستفادة من قائمة مهارات التواصل الرياضي ومؤشراتها وتوظيفها في عمليتي التعليم
والتعلم وفي البرامج التدريبية والتدريسية للمعلمين والطلبة من خالل تبني القائمة من
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قبل و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية وكليات التربية في الجامعات الفلسطينية

والمؤسسات التعليمية.

 .0تدريب معلمي الرياضيات على مهارات التواصل الرياضي من خالل الدورات التدريبية
المصاحبة لمقررات الرياضيات في المرحلة األساسية ،واالستفادة من بطاقة المالحظة
في الدراسة الحالية لقياس درجة امتالكهم لمهارات التواصل الرياضي.

 .2تدريب المعلمين على توظيف طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس الحديثة التي
تساهم في تنمية مهارات التواصل الرياضي بأبعادها الخمسة" :التحدث والقراءة والكتابة

واالستماع والتمثيل" عند المعلمين والطلبة.

 .1إعادة تنظيم حصص الرياضيات في ضوء كمية المعارف الرياضية المقررة للحصة
مقارنة بمهارات التواصل الرياضي المطلوب من المعلم تضمينها في إطار الحصة

واستخدامها.

 .2تطوير واثراء مناهج الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في ضوء القائمة التي توصلت
إليها الدراسة الحالية من خالل إضافة محتوى وأمثلة وتقويم تساهم في رفع مستوى
درجة التمكن للمعلمين والطلبة المتالك مهارات التواصل الرياضي.

مقترحاتّالدراسةّ :

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان فإنهما يقترحان إجراء الدراسات اآلتية:

 .0مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي األولي لمهارات التواصل
الرياضي.

 .0مستوى أداء معلمي الرياضيات بمرحلة التعليم الثانوي لمهارات التواصل الرياضي.

 .2فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التواصل الرياضي لدى معلمي مرحلة التعليم
األساسي.

مراجعّالدراسةّ :

 .0إبراهيم آل مفرق ،تدريس الرياضيات باستخدام المدخل المنظومي لتنمية مهارات
التواصل الرياضي لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية ،مجلة كلية

التربية ،جامعة طنطا ،المجلد ،11العدد0101 ،1م.

 .0إبراهيم خليل ،مستوى التواصل الرياضي الكتابي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
وعالقته بالتحصيل الدراسي ،المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية
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لتربويات الرياضيات بعنوان :تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن الحادي

والعشرين 2 – 0 ،أغسطس  .0102مصر0102 ،م.

 .2أحمد الثقفي ،فاعلية استخدام مدخل حل المشكالت مفتوحة النهاية في تنمية مهارات
التواصل الرياضي لدى طالب المرحلة المتوسطة ،مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية

المصرية لتربويات الرياضيات ،مصر ،المجلد ،00العدد0102 ،0م.

 .1أحمد اللقاني ،وعلي الجمل ،معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق
التدريس ،ط ،2القاهرة ،مصر ،عالم الكتب0112 ،م.

 .2إيمان عبد ،ومحمد العبسي ،مستوى مهارات التواصل في الرياضيات لدى الطلبة

المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلداب /األنروا في األردن من وجهة نظرهم ،مجلة
اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي ،المجلد ،22العدد0102 ،0م.

 .1أيمن عبد القادر ،فاعلية تدريس الرياضيات باستخدام الخرائط الذهنية اإللكترونية في

تنمية مهارات التفكير البصري والتواصل الرياضي لدى طالب الصف األول المتوسط،

مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،المجلد،00

العدد0100 ،2م.

 .7حلمي الوكيل ،ومحمد المفتي ،أسس بناء المنهج وتنظيماتها ،عمان ،األردن ،دار
المسيرة0117 ،م.

 .0خالد السر ،درجة ممارسة معلمي الرياضيات لتحركات تنمية أنماط التواصل الرياضي
ومهاراته لدى طلبتهم في الصفوف السابع والثامن والتاسع في محافظات غزة ،مجلة

العلوم التربوية والنفسية ،البحرين ،المجلد ،01العدد0102 ،0م.

 .2خالد ضهير ،وآخرون ،برنامج قائم على الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات التواصل

والترابط الرياضي لدى طالب التعليم األساسي بفلسطين ،مجلة القراءة والمعرفة،

مصر ،العدد 0107 ،002م.
.01

رفاه السعدي ،بناء برنامج تدريسي لمهارات التواصل الرياضي للطلبة

المطبقين وأثره في مهارات التواصل الرياضي لطلبتهم ،رسالة دكتوراه غير منشورة،

كلية التربية -ابن الهيثم ،جامعة بغداد ،بغداد ،العراق0112 ،م.
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.00

السيد مدين ،استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات التواصل الرياضي الالزمة لحل

المشكالت الهندسية اللفظية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجلة تربويات

الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،المجلد ،00العدد0102 ،2م.

.00

شيماء حسن ،أثر الدعائم التعليمية في تنمية مهارات التواصل الرياضي

وتحسين مهارات ما وراء المعرفة لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة
اإلعدادية .مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مصر،

المجلد ،07العدد0101 ،0م.
.02

طاهر سالم ،واسالم الجزار ،فاعلية برمجية قائمة على األلعاب التعليمية

اإللكترونية لتدريس األعداد في تنمية بعض مهارات الحس العددي والتواصل الرياضي
لدى أطفال الروضة ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس ،المجلد ،12العدد ،0يناير

0101م.

 .01عباس المشهداني ،وسيف المظفر ،العالقة بين مهارات التواصل الرياضي والذكاءات
المتعددة ،مجلة كلية التربية األساسية ،المجلد ،00العدد0101 ،21م.

 .02عبد الحكيم رضوان ،فاعلية تدريس وحدة تعليمية مقترحة في الرياضيات باستخدام
بعض استراتيجيات التعلم النشط على تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى طالب

المدارس الفنية .بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر للجمعية

المصرية لتربويات الرياضيات بعنوان تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن
الحادي والعشرين 2-0 ،أغسطس0102 ،م.

 .01عبد الغفور األسود ،وحاتم البصيص ،مستوى تمثيل مهارات التواصل الرياضي في
محتوى كتاب الرياضيات للصف السادس األساسي في الجمهورية العربية السورية

)دراسة تحليلية( ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد ،7العدد0100 ،7م.

 .07عزة عبد السميع ،وسمر الشين ،تنمية مهارات التواصل الرياضي والحل اإلبداعي
للمشكالت الرياضية في ضوء نظرية تريز للتعلم اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة

اإلعدادية ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس  ،ASEBالسعودية ،المجلد،10
العدد0102 ،0م.
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 .00علي الشهري ،تقويم مهارات األداء التدريسي لمعلمي رياضيات المرحلة المتوسطة
في ضوء مهارات التواصل الرياضي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،

جامعة الملك خالد ،السعودية0101 ،م.

 .02فايزة حمادة ،فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية التفكير البصري والقدرة على
حل طرح المشكالت اللفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتالميذ الصف

الخامس ،دراسات في المناهج وطرق التدريس ،العدد 0112 ،011م.

 .01مجدي عزيز ،أساليب حديثة في تعليم الرياضيات ،ط ،2القاهرة ،مصر ،مكتبة
األنجلو المصرية0102 ،م.

 .00محمد القرشي ،درجة تمكن معلمي الرياضيات من مهارات التواصل الرياضي ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية0100 ،م.

 .00محمد النذير ،وفاطمة المالكي ،العالقة بين التواصل الرياضي الكتابي والتحصيل
الدراسي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مدينة الرياض ،مجلة العلوم

التربوية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،السعودية ،العدد 0102 ،1م.

 .02محمد شحاتة ،فاعلية برنامج مقترح قائم على بعض استراتيجيات التفكير المتشعب
في تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ،دراسات عربية

في التربية وعلم النفس ،السعودية ،المجلد ،22العدد0102 ،2م.

 .01مسعد بدوي ،استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات ،ط ،0عمان ،األردن،
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع0112 .م.

 .02منصور الصعيدي ،فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات على
تنمية مهارات التواصل الرياضي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة تربويات

الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،المجلد ،02العدد0101 ،02م.

 .01مهند خلف ،وآخرون ،أسباب ضعف أداء المعلمين والمعلمات في تعلم أساليب
وطرائق تعليمية جديدة ووضع الحلول والمعالجات لها ،مجلة الدراسات المستدامة،

العراق0102 ،م.

 .07ميعاد سلمان ،والهام فارس ،مهارات التواصل الرياضي لدى مدرسي رياضيات
المرحلة المتوسطة ،مجلة كلية التربية األساسية ،العراق ،العدد 0117 ،21م.
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شهد العالم اليوم تطور تكنولوجي ملحوظ في جميع المجاالت ،وال شك أن التعليم واالهتمام

به يحتل مكانة عالية منه ،فهو يعمل على إعداد القادة والرواد في كافة المجاالت لذا كان البد

من إلقاء الضوء على طرق إعداد المعلم في الدول المتقدمة ومقارنة طرق إعداد المعلم

الفلسطيني بهذه الدول.

الكلمات المفتاحية :إعداد المعلم – المعلم الياباني – المعلم الفنلندي – المعلم الماليزي -المعلم

الفلسطيني
ّ

Abstract:
The world today is witnessing a remarkable technological development
in all fields. Education occupies a high position as it helps to prepare
leaders and pioneers in all fields, so it is necessary to highlight on the
methods of teacher preparation in developed countries and make a
comparison to the methods of preparing the Palestinian teacher to these
countries.
Keywords: preparing the teacher, the Japanese teacher, the Finnish
teacher, the Malaysian teacher, the Palestinian teacher.
المقدمةّ :
التعليم مهنة مقدسة ،وهي العملية التي ال يمكن أن يستغني عنها اإلنسان ،فهو يحتل

مكان الصدارة في جميع الدول ،وتعتبر المدرسة مؤسسة تربوية ترتكز على عدة مقومات،
وأحد أبرز هذه المقومات هو المعلم لما له من دور ريادي بارز في إعداد الجيل للمستقبل،
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وهو الركيزة األساسية في النظام التعليمي وعليه تبنى جميع اآلمال المسـتقبلية التي تهدف إلى

تحسين العملية التعليمية وبقدر االهتمام والتطور الذي يلحق بمستوى المعلم ،بقدر ما يؤدي

إلى نمو الطلبة وتطورهم فالمعلم كقائد يؤثر تأثي ار كبي ار في طلبته ،ألنه العنصر الفعال الرئيس

في عملية تنشئة الطلبة .وال شك أن العلماء والبارعين في مختلف مجاالت الحياة ،قد عاشوا

خبرات تربوية وفرها لهم معلمون متميزون طوال مراحل تعليمهم ،األمر الذي أثر في بناء

شخصياتهم وصقل تفكيرهم على نحو مكـنهم من التفوق والتميز في مجتمعهم ،فالمعلم عنصر

مهم في العملية التعليمية حيث يخطط ويضفي على الكتاب والمحتوى واألنشطة والوسائل
والتجهيزات ما يكمل نقصها إذا كان ثمة نقص ،ويوظف هذه العوامل لخدمة المجتمع.

وأشارت دراسات تربوية كثيرة إلى وجود عالقة إيجابية بين امتالك المعلم لعدد مـن الصفات

الشخصية والوظيفية ومدى فاعليته التعليمية .ويمكن تصنيف هذه الخصائص إلـى فئتين
رئيستين ،خصائص شخصية عامة ،وقدرات تنفيذية على هيئة واجبات وظيفية .ومن األهمية

التأكيد على أنه كلما استطاع المعلم تحصيل هذه الصفات ودمجها في شخصيته ،كلما تمكن
من إحداث أثر بالغ في شخصيات الطلبة .وان سعي المعلم المتالك هذه الصفات ومثابرته

الكتسابها واحدة تلو األخرى خالل إعداده النظري والعملي داخل الكلية يعد مؤش ار إيجابيا كافيا
على رغبته في صياغة شخصيته التعليمية وتطوير ذاتيتـه اإلنسـانية ومن ثم العطاء والتأثير

التعليمي الفعال (.)1

والناظر في قضية التعليم يجدها استثمار في البشر ترتبط به تنمية قدرات الشعب اإلنتاجية،
واالقتصادية ،والعسكرية حتى أصبحت قضية إعداد وتأهيل شباب قادر مسلح بالعلم والمعرفة
والتكنولوجيا؛ وألن أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة من العالم.

والتحول الذي بدا واضحا عالميا من االستثمار المادي إلى االستثمار الفكري الذي صاحبه

تغيرات هائلة ومتواصلة في مطالب المجتمعات وتنافسها الشديد بين المؤسسات اإلنتاجية (.)2
ويجتهد مصممو المناهج في اختيار مادة التعلم ويبقى للمعلم القرار األخير في إقرار ما

يقوم بتدريسه لطالبه يوما بيوم ،وتحديد أهداف التعلم التي يسعى إلكسابها وبناء خبرات
التالميذ ،وتحسين بيئة التعلم وجذب اهتمامهم ،والربط المنطقي بين المفاهيم ومهارات التفكير

 -1بدرية المفرج وآخرون ،االتجاهات المعاص ـ ـ ـرة في إعداد المعلم وتنميته مهنيا ،و ازرة التربية ،إدارة البحوث،0111 ،

ص 02

 -2فريد خزاعلة وهال الش ـوا ،درجة توافر معايير الجودة الشــاملة لكتاب اللغة اإلنجليزية للصــف الســادس األســاســي من
وجهة نظر معلميه ،مجلة المنارة ،المجلد  ،00العدد ،0101 ،0ص 00

276

وتعزيز تفكير الطالب وتقويم تقدمهم ،لذا ينتظر منه تقديم مناهج متميزة فهو المحور الرئيس

والركيزة األساسية لنجاح العملية التعليمية .وحيث أن تطور أي بلد يعود بالشكل األساسي على
تطور التعليم في ذلك البلد وأحد العناصر هو المعلم فقد برزت مشكلة البحث في المقارنة بين
طريقة إعداد المعلم الفلسطيني وطريقة إعداد المعلمين اآلخرين في الدول المتقدمة ،حيث أن

المعلم المعد بطريقة غير مالئمة قد يقتل أفضل المناهج ،وينشئ جيال ضعيفا.
مشكلةّالبحثّ:سيقومّهذاّالبحثّباإلجابةّعنّاألسئلةّالتاليةّ :
 ما اإلطار الفلسفي العام إلعداد المعلم؟ -ما واقع التعليم واعداد المعلم في فنلندا؟

 ما واقع التعليم واعداد المعلم في اليابان؟ -ما واقع التعليم واعداد المعلم في ماليزيا؟

 -ما واقع التعليم واعداد المعلم في فلسطين؟

هدفّالبحثّ :

يهدف البحث للمقارنة بين نظام إعداد المعلم الفلسطيني ونظرائه في الدول المتقدمة.

أهميةّالبحثّ :

تكمنّأهميةّالدراسةّفيّ :

 التعرف على طرق إعداد المعلم في الدول المتقدمة (فنلندا -واليابان -وماليزيا). من الممكن أن يفيد هذا البحث مؤسسات التعليم العالي في وضع أسس جديدة إلعدادالمعلم.

 -قد يسهم هذا البحث في تطوير إعداد المعلمين في ضوء تجارب بعض الدول.

منهجّالبحثّ :

تعتمد الباحثة على المنهج الوصفي المقارن.

أوًّالّ:اإلطارّالفلسفيّإلعدادّالمعلمّ :

تعرف برامج إعداد المعلمين بأنها برامج مخططة ومنظمة وفق النظريات التربوية والنفسية

لتزويد الطالب المعلمين بالخبرات العلمية والمهنية والثقافية بهدف تخريج معلمين للمستقبل

متسلحين بالمعرفة والعلم وبالكفايات التعليمية التي تمكنهم من النمو في المهنة وزيادة إنتاجيتهم
التعليمية .وتقدم هذه البرامج إما تكامليا أو تتابعيا ،وتقوم فلسفة إعداد المعلم وتأهيله على
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إعداد المعلم .وتعد فلسفة إعداد المعلم وتدريبه من الغايات التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها

من خالل نظامه التربوي والتعليمي .وتؤكد فلسفة إعداد المعلم على أن المعلم الجيد هو العنصر
األساس لتعليم يحقق أهداف المجتمع وتطوره .كما أن تحسين إعداد المعلم ورفع مستواه يشكل

الخطوة األساسية في إصالح النظام التعليمي ،واختيار أفضل العناصر مالءمة لمهنة التدريس
من خالل معايير وضوابط تضمن انضمام العناصر المالئمة نفسيا ومهنيا وعلميا لمهنة

التدريس.

إن كليات وأقسام التربية في مؤسسات التعليم العالي هي التي تقوم بالدور األساسي في

إعداد وتأهيل المعلمين في كافة المراحل والمستويات التعليمية ،لذلك أصبح لزاما عليها أن
تقوم بعملية تطوير مستمر لبرامجها المختلفة لتتالءم واحتياجات الطلبة والمجتمع وأن تعمل

على ضمان جودة التعليم المقدم للطلبة المعلمين الذين سيمارسون مهنة التعليم مستقبال .فمهنة

التعليم كغيرها من المهن كالطب والهندسة ال يمكن أن يحترفها إال من أعد لها إعدادا خاصا

من حيث اكتساب المهارات والمعارف والخبرات المطلوبة ،وخاصة من يعيش في عصر أصبح
التغيير المستمر سمة من سماته .وقد مرت برامج إعداد المعلم باتجاهات وفلسفات مختلفة من

حيث بنائها وتطورها .فقد كانت في بداية األمر تبنى على األهداف ،ثم أصبحت بعد ذلك

تبنى على الكفايات ،إلى أن أصبحت اليوم تبنى هذه البرامج على المعايير(.)1

أسسّاختيارّالمعلمينّ :

ّّّّّ يعتمد اختيار المعلمين على أسس متعددة منها ما تستخدمه الدول في عقد اختبارات
شخصية الختيار المناسب من المتقدمين للمعاهد وكليات إعداد المعلمين (.)2

نموذجّإعدادّالمعلمّ :

يقوم النموذج على ثالث مرتكزات هي(:)3

 تستهدف برامج إعداد المعلم الملتحقين فيها من حملة الثانوية أو من حملة الليسانسوالبكالوريوس إلكسابهم القدر المطلوب من المعرفة والمهارة والقيم.

 -1اليونسكو ،واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي ،المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،0107 ،ص
02
 -2محمد مرسي ،االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة ،عالم الكتب ،مصر ،0222 ،ص 212
 -3اليونسكو ،واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي ،المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،0107 ،ص
01

278

 تستند هذه البرامج على وضع معايير أو مرشحات تساعد على منح فرص االلتحاقللخريج األكفأ ذي الميل والقدرة على التدريس.

 الترخيص لخريجي برامج إعداد المعلم لمزاولة مهنة التدريس وتوظيفهم ،وتحديدمتطلبات العمل واألجور تقع على عاتق جهات أخرى غير مؤسسات اإلعداد.

يستند النموذج والمرتكزات على دالة النتاج التعليمي التي تقوم على المدخالت والعمليات

والمخرجات والنواتج التعليمية ،ويتكون من ست مراحل أو مجموعات من المعايير والمتطلبات

المستقلة عن بعضها البعض من ناحية والمتداخلة فيما بينها من ناحية أخرى .تلك المراحل
والمجموعات هي (:)1

 .0متطلبات القبول وتشمل شروطا ومعايير مثل المعدل التراكمي ،واختبارات القبول
والقدرات ،والمقابالت الشخصية ،وملف اإلنجاز األكاديمي ،ونسبة الطلبة المتميزين

الملتحقين بالبرنامج.

 .0نظم ومكونات برامج اإلعداد وتشمل المقررات األساسية واالختيارية ،ومقررات
التخصص والمقررات التربوية والمهنية ،والتربية العملية واألوزان والوقت المخصص

لدراستها.

 .2متطلبات الجودة والتخرج وتشمل قضايا الجودة واالعتماد ،واكمال البرنامج المحدد،
واجتياز اختبارات مهنية واختبار كفايات وقياس.

 .1متطلبات التربية العملية وتشمل آلية تنفيذها ومدارسها واجراءات اإلشراف عليها.

 .2متطلبات مزاولة المهنة وتوظيف الخريجين وجودتهم وتشمل مستوى أداء خريجي برامج
اإلعداد في االختبارات النهائية ،ونسبة الناجحين منهم في اختبارات االلتحاق بمهنة

التدريس ،نسبة الذين يعملون في المجال ،ومستوى أداء الخريجين في تقييم الجهات

التي يعملون بها.

 .1متطلبات النمو المهني للخريجين الذين تم توظيفهم للعمل في مهنة التدريس كمعلمين.

 -1المرجع السابق ،ص 00
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برامجّإعدادّالمعلمينّ ّ:
يتم إعداد المعلمين وفق أحد األسس اآلتية

()1

اإلعدادّالمبنيّعلىّاألهدافّ ّ:

ّّّّّما زال هذا االتجاه يجد رواجا في بعض مؤسسات إعداد المعلم إلى يومنا هذا حيث يضع
القائمون على هذه البرامج أهدافا عامة ،ثم يحدد محتوى دراسي للبرنامج يتم توزيعه على
مجموعة من المقررات الدراسية.

توزع هذه المقررات على الفصول الدراسية للبرنامج وخالل فترة دراسة مقررات البرنامج،

يمر المتعلمون بعدد من خبرات التعلم وهي تركز على أجزاء صغيرة من المحتوى والمهارات.

وعند التخرج يكون االعتقاد السائد أن الطالب قد حققوا األهداف التي تم صياغتها للبرنامج
ويعتمد هذا االتجاه على إظهار السلوك أو األداء المتوقع الذي سيصل إليه المتعلم بعد

الحصول على عملية التعلم .كما يجب تحديد مستوى األداء المطلوب من خالل وضع أهداف
زمنية إلنجاز العمل في مدة زمنية محددة ،ومعايير تحقق الحد األدنى من المهارات المعرفية

مما يجعل المعلمين يركزون على الجانب المعرفي واغفال الجوانب األخرى.

اإلعدادّالمبنيّعلىّالكفاياتّ ّ:

الكفاية عبارة تصف ما يجب أن يتقنه المتخرج للقيام بمهنته .وهي قدرة المعلم على أداء

مهامه التعليمية بمستوى أداء معين يتضمن تحسين الناتج التعليمي المطلوب من خالل األدوار

والمهام التعليمية التي ينبغي أن يتدرب عليها الطالب المعلم ليؤديها بمستوى معين من اإلتقان.
وتؤدي إلى تغيير السلوك نحو األفضل وهذا اإلعداد من أبرز مالمحّالتربية المعاصرة وأكثرها

انتشا ار في األوساط التربوية والتعليمية فهدفها إعداد معلمين أكفاء قادرين على ترجمة المهارات
والمعارف التي تضمنتها الكتب المدرسية إلى طالبهم في الفصول الدراسية .وتشير الدراسات

إلى أن المناهج الدراسية في كليات التربية في الدول العربية تستقر بشكل أساسي على مدخل

الكفايات.

اإلعدادّالمبنيّّعلىّالمعاييرّ ّ:

ادر
تعرف معايير إعداد المعلم بأنها عبارات تبين ما يجب على المعلم أن يعرفه ويكون ق ا

على أدائه وتنفيذه بغض النظر عن التخصص الذي ينتمي إليه من معارف ومهارات واتجاهات

 -1اليونسكو ،واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي ،المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،0107 ،ص
07-02
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مرتبطة بعمليات التدريس للمحتوى بحيث يتحقق الهدف المنشود من عملية التعلم وتعد المعايير

أهم وأحدث حركات اإلصالح التربوي في العالم فهي العنصر األساس في تطوير جميع
مكونات البرامج التعليمية وممارساتها .وبالرغم من توجه النظام العالمي لتبني المعايير ،إال أن

اإلعداد المبني على المعايير في الدول العربية ال يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والوقت

ليطبق بصورة إيجابية.

وترى الباحثة أن برامج إعداد المعلمين هي خليط من اإلعداد المبني على األهداف والكفايات

والمعايير.

أسسّإعدادّالمعلمّ :

ويشتمل ذلك على ثالث جوانب (:)1

األساسّالثقافيّ :

تعد الثقافة ضرورة لكل معلم ،وكلما ازدت ثقافته زاد تأثيره في تالميذه ،وزادت ثقتهم به،
كما أنها تساعد على نضوج الشخصية واتساع األفق ،وسعة اإلدراك مما يخلصه من العصبية.

وهي ضرورية لنجاح المعلم في قيامه بدوره االجتماعي فهو القائد الموجه.

األساسّاألكاديميّالتخصصيّ :

ّّّّيلزم المعلم أن يكون متمكنا في أحد العلوم المعرفية والتي هي مادة تخصصه ،فتعمقه بها

ضروري لنجاحه كمعلم ،لذا يجب عليه أن يؤمن بقيمة مادته وأهميتها حتى يؤثر في طلبته
ويحملهم على احترامه ،وهذا يقتضي منه أن يجدد معلوماته باستمرار غير روتيني.

األساسّالمهنيّ :

وهو يتعلق بجوانب المهنة وأسرارها ويشتمل هذا على المعلومات المتعلقة بالمتعلم

وشخصيته ونموه والطرائق وأهداف التعليم وغيرها من األمور التي تساعد المعلم على إجادة

المهنة .كذلك معرفة المعلم لدستور وأخالقيات مهنته ،وااللتزام بها.

وترى الباحثة أن الجامعات مهتمة باألسس الثالث السابقة في إعدادها للمعلمين .كما يجب
على المعلمين أثناء الخدمة باالستم اررية في االطالع والمعرفة في الجانب التخصصي والثقافي

والمعرفة المهنية.

 -1محمد مرسي ،االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة ،عالم الكتب ،مصر ،0222 ،ص212 -217
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ثانياّ:إعدادّالمعلمّفيّالدولّالمتقدمةّ :
ًّ

التعليمّفيّفنلنداّ :

إعدادّالمعلمّفيّفنلنداّ :

ّّّّيعد إعداد المعلم في فنلندا مسؤولية الجامعات ،فهناك حوالي  01-0أقسام إلعداد المعلم
في كافة أنحاء البالد ،وتستخدم الجامعات معايير المنهج الرئيسي الوطني لبناء برامج إعداد

المعلم التدريبية ،ومنذ 0271م كان المعلمون على جميع المستويات يتعلمون بالجامعة،
وجميعهم من حملة درجة الماجستير التي تستغرق من خمس إلى سبع سنوات اعتمادا على

التخصص في مجال الموضوع ،ومعلمو الصف يأخذون برنامج مدته خمس سنوات واجازة

الجامعة مع درجة الماجستير في التعليم ،والمعلمون الذين يتركون الجامعة بعد ست أو سبع
سنوات مع درجة الماجستير في الفنون أو العلوم ،وطبقا للمسؤولين في المجلس الوطني للتعليم
يعد المعلمون الفنلنديون األفضل واألحسن؛ ألن الجامعات قادرة على اختيار أفضل المعايير
العالية للدخول ،باإلضافة إلى درجات المدرسة الثانوية العليا.

ويتم تدريب المعلمين بواسطة أقسام تعليم المعلمين المماثلة ،وتحتوي وحدات تعليم

المعلمين لتدريب المعلمين على ممارسة التدريس والتجارب والبحث والتعليم المستمر ،ويتم
توفير تدريب لمدرسي الكليات من قبل كليات الجامعة أو األقسام التي تقوم بتدريس المواد

المختلفة ،ويتم توفير الدراسات التربوية من قبل وحدات تعليم المعلمين في كليات التربية ،ويتم

تنظيم فترات ممارسة التدريس المدرجة في الدراسات التربوية في المدارس وتدريب المعلمين

بالجامعة .وعادة ما يتقدم الطالب الذين يرغبون في إجراء تدريب لمدرس مادة لدراسة مادة
معينة في الكلية الجامعية ذات الصلة ،وبعد سنة أو سنتين من الدراسة يمكنهم التقدم بطلب

للحصول على تعليم مدرس المادة ،في مثل هذه الحاالت يتم توفير التعليم بالتعاون بين قسم
تعليم المعلمين وادارات المواد ذات الصلة ومدارس تدريب المعلمين ،قسم تعليم المعلمين

مسؤول عن توفير الدارسات التربوية للمعلمين وهي تشمل  11نقطة دراسة ،و 01نقطة لتعليم
الممارسة ،والدرجة الكاملة تحدد بحوالي  211نقطة دراسة لمعلمي الموضوع

()1

 -1عبد الباسط شحاتة ،المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معلمي  STEMفي كل من فنلندا وسنغافورة وأستراليا
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يتـم توفير التعليم العالي الفنلندي من خالل نظام ثنائي من الجامعات (الفردية والفنون

التطبيقية( وشرط القبول لكليهما هو شهادة الثانوية العامة ،والدبلوم المهني من نهاية مرحلة ما

بعد التعليم اإللزامي ،ومهمة الجامعات إجراء البحوث العلمية وتوفير التعليم العالي ،وتقوم كلية

الفنون التطبيقية بتدريب المهنيين استجابة الحتياجات سوق العمل واجراء البحوث والتطوير
لتدعيـم التعليم وتشجع التنمية اإلقليمية ،فخضعت الجامعات لمجموعة كبيرة من اإلصالحات

من عام  0101فكان هناك  01جامعة و  02كلية للفنون التطبيقية ،وتمنح الجامعات درجات
البكالوريوس وتستغرق ثالث سنوات إلكمالها تليها سنتان للحصول على درجة الماجستير ثم

الدكتوراه

()1

المعلم في فنلندا مؤهل على أكمل وجه ،ونجاح النظام الفنلندي يعود إلى نوعية مدرسيه والثقة
التي أوالها الشعب لهم ،وان اختيار المعلمين وتدريبهم واإلشراف عليهم والتركيز على نوعيتهم
والذي يتالءم مع النهج الفنلندي في المسؤولية والمنهج والتعليم وادارة المدارس ليس نتيجة

لثقافة ال يمكن منافستها وانما نتيجة نظام خاص متكامل من السياسات والبنى التي تقوم على
ثقافة دعم ومؤازرة المعلمين

()2

يتميز المعلم في فنلندا بأدائه العالي نظ ار للثقة التي يلقاها وقد استطاع إثبات قدرته على

حسن التصرف واصدار األحكام بطريقة مهنية ،وأجورهم عالية ،ولهم احترام كبير في نفوس

الجميع ،وللدخول في سلك التعليم معايير عالية جدا ،لذا تعتبر مهنة التعليم هيّالخيار األول
للطلبة .ويبقى في هذه المهنة حوالي  %22من المدرسين طوال حياتهم نظار لمهابتها ،وتسعى
فنلندا إلى تحسين نظام التعليم من خالل االستثمار في المعلم ،وتعتمد الدولة على خبرات

المربين المحليين في إصالح التعليم ،ويحظى المعلمون بتطوير مهني إلزامي ،وال يتواجد في
الدولة نظام التفتيش والمساءلة على المعلمين ،وانما جل االهتمام تطوير المعلمين وتشجيعهم
()3

على التدريب واالبتكا

 -1عبد الباسط شحاتة ،المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معلمي  STEMفي كل من فنلندا وسنغافورة وأستراليا

وامكانية اإلفادة منها في تطوير إعداد معلم  STEMفي مصر ،المجلة التربوية ،العدد الثامن والستون ،مصر،0102 ،

ص 07

 -2عزام الدخيل ،تعلومهم – نظرة في تعليم الدول العشر األوائل عالميا في مجال التعليم عند تعليمهم األساسي ،الطبعة

الرابعة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان ،0102 ،ص 01
 -3المرجع السابق ،ص 12 -27
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برامجّإعدادّالمعلمينّفيّفنلندا(ّ :)1
مؤسسات اإلعداد :يتم إعداد المعلمين في فنلندا في كليات التربية التابعة للجامعات وكليات

تدريب مهن ي للمعلمين ،ووجود عالقة بين و ازرة التعليم والثقافة ومؤسسات إعداد المعلمين،
لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها.

نظم الدراسة :يتبع نظام اإلعداد في كليات التربية النموذج األوروبي ECTSويتضمن مسارين

مختلفين:

مسار تكامليا مدته خمس سنوات يتكون من شهادتين ،شهادة البكالوريوس مدتها 2
ا
سنوات وشهادة الماجستير مدتها سنتان ويقوم بتوفير معلم المرحلة االبتدائية.

مسار تتابعيا مدته خمس سنوات أيضا يتكون من شهادتين :البكالوريوس مدتها 1
ا
سنوات والماجستير مدته سنة واحدة ويقوم بتوفير معلم المرحلة الثانوية.

شروط القبول :يجب على من يرغب في ممارسة التعليم أن يجتاز الكثير من الشروط ،منها:

نتائج الثانوية العامة ،ملف اإلنجاز ،اجتياز اختبار تحريري في التربية ،نشاطات ميدانية تبرز
مهارات التأمل ،التفاعل والتواصل االجتماعي ،مقابالت شخصية .والماجستير شرط أساسي

لمزاولة مهنة التدريس ،ويتطلب من معلم المرحلة االبتدائية دراسة مقررات فرعية في مناهج
المرحلة االبتدائية في أثناء دراسة البكالوريوس ،ويتطلب من معلم المرحلة الثانوية دراسة

مقررات التخصص في المادة التي سيدرسونها عند مزاولة المهنة.

متطلبات التخرج :يشمل الجانب المهني ويشغل %20من الخمس سنوات تتم على فترات وليس

دفعة واحدة واألبحاث وأطروحة الماجستير ،وتدريبا عمليا مكثفا وشامال لمدة ثالث شهور
والدراسات األكاديمية المتخصصة ،ودراسة مهارات االتصال واللغة وتكنولوجيا ّاالتصاالت

والمعلومات ،والتدريب على التعليم الذاتي ،ودراسات اختيارية .يقدم التدريب العملي وفق خطط
مدروسة بحيث توزع ساعات التربية العلمية على الطالب في أثناء دراستهم البرنامج بوقت

مبكر .ويقدم التدريب الميداني من خالل المدارس الخاصة بالجامعة أو في مدارس البلدية

العامة.

يتطلب من معلمي المرحلة األساسية إكمال  60ساعة معتمدة من  ECTSللدراسات التربوية،
وما ال يقل عن  11ساعة معتمدة من  ECTSفي مجاالت أخرى ،و 11ساعة معتمدة من

 -1اليونسكو ،واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي ،المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،0107 ،ص
01-02
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ECTSللحلقات البحثية ورسالة الماجستير .ويتطلب من معلمي المواد المتخصصة إكمال 90
ساعة معتمدة للتخصص.

تقوم الهيئة الوطنية للتربية التي تعنى بتطوير المناهج وتقييم التعليم وتقديم الدعم المهني

للمعلمين بوضع الخطوط اإلرشادية العريضة لألهداف التعليمية ومعايير التقييم دون إمالء
الخطط الدراسية أو االختبارات المعيارية الموحدة لتفسح المجال لكل مدرسة تخطيط مناهجها
بما يعكس القضايا التي تشغل المجتمعات المحلية ،لذا فإن جزء كبير من تطور فنلندا يعود

إلى الثقة التي منحت للمعلمين إلجراء كل ما يلزم في سبيل تحسين حياة الجيل الناشئ

()1

البرامجّالتيّيتمّتدريسهاّفيّفنلندا(ّ ّ:)2

 الجانب المهني وطرق التدريس :وهي تشكل  %01من الخمس سنوات الخاصةببرنامج إعداد المعلم وتتم على فترات.

 األبحاث :من مميزات برنامج إعداد المعلم هي اكتساب الطالب المعلم القدرة علىالبحث باإلضافة إلى كتابة أطروحة الماجستير مما يجعله سلوكا لدى الطالب يستمر
معه طوال حياته المهنية.

 التدريب العملي :ومدته ثالثة أشهر يتميز بأنه مكثف وشامل وفعال ،ويتضمن نظامإرشاد بالغ الدعم من المشرفين ومعلم الصف ،مما يؤثر على الطالب المعلم.

 الدراسة األكاديمية :وتشمل التخصص الذي سيدرسه المعلم ،وقد تكون متخصصة أوثانوية اعتمادا على المؤهل المرغوب الحصول عليه.

 دراسة مهارات االتصال واللغة وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. التدريب على التعليم الذاتي :وهي تقود الطالب لتغيير برامجهم الفعالة وخططهمالمهنية ودفعهم لتحقيق أهدافهم.

 دراسات اختيارية :وتشمل مقررات مختلفة تتنوع وفق المؤهل الذي يسعى الطالبللحصول عليه.

 -1عزام الدخيل ،تعلومهم – نظرة في تعليم الدول العشر األوائل عالميا في مجال التعليم عند تعليمهم األساسي ،الطبعة

الرابعة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان ،0102 ،ص 01

 -2عبد العظيم صبري ورضا توفيق ،إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول ،المجموعة العربية للتدريب والنشر،

القاهرة ،0107 ،ص 71-12
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نظامّالتقويمّواالختباراتّ :
ال يتم إعطاء الطالب في برامج إعداد المعلمين درجات ،بل يتم تركيز انتباه الطالب

للسعي وراء المعرفة ،والتقييم يقدم كتغذية راجعة بناءة مكتوبة أو لفظية للطالب المعلم ،وقد

يتم اقتراح أنشطة يؤديها الطالب المعلم للحصول على فهم أقوى لجوانب الضعف عنده .هذا
النظام بحاجة إلى متعلمين مدركين لهذا النوع من التقويم لذا كانت هناك معايير صارمة

اقتصرت على قبول نخبة النخبة من ذوي القدرات والمهارات العالية ،وهذا أتاح استخدام نظام
تقويم بعيد عن االختبارات والتهديد

()1

سماتّالتعليمّفيّفنلندا(ّ ّ:)2

 توفير معلم خاص مساعد للمعلم في غرفة الصف لالهتمام بذوي االحتياجات الخاصةحيث يتم دمجهم في الصفوف النظامية.

 يدير المعلمون والمديرون المدارس ،وهم مسؤولون عن ضمان راحة الطلبة ونجاحهمواإلشراف على ميزانية المدرسة.

 يبقى الطلبة أنفسهم مع المدرس نفسه في سنوات دراستهم األولى حتى يتتبع مسيرةتطورهم عبر عدة مراحل في بيئة شبه عائلية.

 يمضي المعلمون ساعاتهم المهنية في صياغة الخطط الدراسية بعناية للخروج بطرقمبتكرة لجذب االنتباه واجراء تعديالت على الدروس لتناسب فصولهم الدراسية.

ثانياّ:التعليمّفيّاليابانّ :
ًّ

ترجع جذور النظام التعليمي الحديث في اليابان إلى عصر اإلمبراطور موتسـوهيتو الملقـب

بميجي عام 0010م ،حيث تميز عهده باالنفتاح والتحديث ،حتى غدت اليابان في عهده دولة

عصرية ذات مؤسسات متطـورة( ،)3حيث أدرك أهمية التعليم في بناء الدولة الحديثة ،فقام
بإنشاء المدارس وأتاح فرص التعليم أمام كل اليابانيين وتعهد الكفاءات برعاية أكبر ،واستقدم

خبراء أجانب إلى بالده ،وأرسل بعثات علمية إلى الخارج ،وكان كل ذلك هو حجر األساس

 -1عبد العظيم صبري ورضا توفيق ،إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول ،المجموعة العربية للتدريب والنشر،

القاهرة ،0107 ،ص 70

 -2عزام الدخيل ،تعلومهم – نظرة في تعليم الدول العشر األوائل عالميا في مجال التعليم عند تعليمهم األساسي ،الطبعة

الرابعة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان ،0102 ،ص 27 -20

 -3وسام عظيم ،التربية والتعليم في اليابان خالل عهد ميجي  0200 -0010دراسة تأريخية ،مجلة الجامعة العراقية،

المجلد  ،2العدد  ،21العراق ،بدون تاريخ ،ص 102
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لنهضة اليابان في العصر الحديث .وبعد احتالل اليابان تبنى الحلفاء الدعوة إلى إصالح

التعليم من خالل توجيهها لتبني سياسة تعليمية جديدة تقوم على تكافؤ الفرص التعليمية وفصل
الدين والسياسة عن التعليم .وأبرز تقرير أول بعثة تعليمية أمريكية تصل لليابان ضرورة إدخال
إصالحات تعليمية شاملة بما يدخل تحت مراجعة كاملة للمنهاج ،والمركزية اإلدارة التعليمية،

وتحسين طرق التدريس ،واصالح نظام إعداد المعلم

()1

بعد انطالق سفينة الفضاء الروسية رأى اليابان ضرورة االهتمام برأس المال البشري

واالهتمام بالعلوم والرياضيات واصالح التعليم يتطلب األخذ باألسلوب الالمركزي في اإلدارة

بما يمكن أن يسمح للتعليم بتلبية حاجات العصر .كذلك إصالح التعليم الثانوي بحيث يتم
إعداد طالبه المتحانات جامعية تنافسية ،وتقديم المساعدات الحكومية إلى الجامعات الخاصة،

لذا فقد ارتبط بهذه اإلصالحات ونتج عنها زيادة فرص تعليم الكبار ،خاصة التعليم بالمراسلة

دور هاما في تأهيل المعلمين واعادة تدريبهم .وسن قانون للتعليم األساسي بأنه
الذي أدى ا
إلزامي مختلط عادل والمعلمين موظفون يؤدون خدمة لوطنهم ،وللمعلم احترام يضمن له معاملة

طيبة(.2

يوزع اإلنفاق على التعليم على النحو التالي (:)3
  %0.2على التعليم قبل االبتدائي. %27 -على التعليم االبتدائي.

  %10.0على التعليم الثانوي. %00.0 -على التعليم العالي.

أما معدالت االلتحاق بالتعليم ،فهي كما يلي:
 %12 -قبل االبتدائي.

 %012 -التعليم االبتدائي.

  %011في التعليم الثانوي.-

 %10في التعليم العالي.

 -1أحمد حجي ،التربية المقارنة ،دار النهضة العربية ،مصر ،0221،ص101
 -2المرجع السابق ،ص 101 -102

 -3أحمد الزكي ومحمد الخزاعلة ،التربية المقارنة أسسها وتطبيقها ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،0102 ،

ص 002
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األساسّالقانونيّالتعليمّفيّاليابانّ :
يمكن التعرف على سياسة التعليم الياباني من خالل بنود الدستور المختلفة أما تفاصيل

هذه السياسة فهي أكثر وضوحا في القانون األساسي للتعليم وهذه المبادئ هي :تكافؤ الفرص،
التعليم اإللزامي ،التعليم المختلط ،التعليم العام تحريم التربية السياسية الحزبية أو الطائفية
الدينية في المدارس العامة(.)1

إعدادّالمعلمّفيّاليابان(ّ :)2

الجهة المسؤولة :تنظم و ازرة التربية والتعليم جميع جوانب إعداد المعلم واصدار شهادة مزاولة

التدريس.

مؤسسات اإلعداد :الكليات المتوسطة المعترف بها والجامعات.
نظام الدراسة ومدتها :النظام التكاملي ،حيث تقوم الكليات المتوسطة بإعداد معلمي رياض
األطفال والصفوف األولى من المرحلة االبتدائية لمدة سنتين أو ثالث بعد الثانوية العليا ،وتقوم

كليات التربية التابعة للجامعات بإعداد معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة  4سنوات.

شروط القبول :اجتياز اختبارات تحريرية تعقدها الكلية ،أهمها اختبارات القبول التحصيلية
العامة ،واختبارات القبول الخاصة في مجال التخصص ،واختبارات المهارات العملية ،واختبارات

المقال واختبارات إتقان اللغة ،وأن يكون خريج مؤسسة تعليمية معتمدة ومعترف بها ،الحصول

على شهادة تدريس من مجلس التعليم اإلقليمي ،حضور التدريب الميداني العملي في المدارس،

اجتياز اختبار تأهيل المعلمين.

متطلبات التخرج :يتألف المنهاج الدراسي عادة من  125ساعة معتمدة 01 ،ساعة لمقررات

الثقافة العامة و 22ساعة معتمدة تتوزع على النحو التالي:
 مقررات التخصص  01ساعة. -مقررات تربوية  00ساعة.

 -مقررات في طرق التدريس  00ساعة.

 -مقررات تربوية اختيارية  11ساعة معتمدة.

 -1أحمد الزكي ومحمد الخزاعلة ،التربية المقارنة أسسها وتطبيقها ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،0102 ،

ص 021

 -2اليونسكو ،واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي ،المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،0107 ،ص

01
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 -التدريب الميداني  2ساعات معتمدة.

أهمّخصائصّنظامّالتعليمّفيّاليابانّ ّ:

ذهب بعض الباحثين في الشأن الياباني إلى أن سر معجزة اليابان هو نظام التعليم ،وهذا
ما يفسر كيف استطاعت دولة مهزومة في الحرب العالمية الثانيـة عندما ألقيت عليها أول

وثاني قنبلة ذرية في العالم ودمرت بنيتها التحتية استطاعت أن تسبق العالم في جميع المجاالت

ويعود ذلك للخصائص التالية(:)1

أوًّالّ-المركزيةّوالالمركزيةّفيّالتعليمّ :

ّّ تتميز اليابان بشكل عام بمركزية التعليم ونستطيع القول إن نظام تعليمها يغلب عليه طابع
المركزية.

ومن إيجابيات هذا المبدأ في التعليم توفير المساواة في التعليم ونوعيته لمختلف فئات

الشعب على مستوى الدولة بغض النظر عن المقاطعة أو المحافظة التي ولد فيها الطالب،
وبذلك يتم تزويد كل طفل بأساس معرفي واحد سواء كان في شمال اليابان أو جنوبها وأوسطها

وبغض النظر عن الحالة االقتصادية لهذه المنطقة ،إال أن المعلمين -بالرغم من المركزية-

يتمتعون بالحرية بصفتهم من هيئة صناع القرار بالمدرسة وعلى رأسهم مدير المدرسة .فهم

يجتمعون في كل عام لمناقشة األغراض التربوية للمدرسة ،والتخطيط لجدول النشاط المدرسي

لتحقيق تلك األغراض التربوية واعداد ذلك في كتيب كل عام.

ومن المالحظ أن هناك تكامل بين المركزية والالمركزية ،وذلك من خالل توفير مي ازنيات

مضاعفة للنهوض بالتعليم حتى أن السلطات المحلية تساهم تقريبا بنصف نفقات التعليم وذلك
على الرغم من الحجم الكبير لإلنفاق الحكومي على التعليم الياباني بالنسبة للدخل القومي

والذي يتجاوز حوالي  %01من مجموع الدخل القومي وعادة ما تستغل هذه األموال جيدا في

خدمة العملية التعليمية.

ويجتمع المعلمون كل ثالثة أشهر إللقاء البحوث والنقاش حول نظريات التعلم ومشاكل

العملية التعليمية ،وهم يقومون بإدارة مدارسهم دون ضغط ملزم من جانب الو ازرة وذلك تحت

ظل سطلة اتحادهم.

()2

 -1محمد قاسم قحوان ،تطوير نظام التعليم في اليمن في ضوء الخبرة اليابانية ،مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة،

العدد الثاني ،المجلد األول ،اليمن ،0101 ،ص 22-22

 -2هناء حامد ،التجربة اليابانية في التعليم وسبل االستفادة منها في مصر ،و ازرة المالية ،مصر ،بدون تاريخ ،ص 2
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وترى الباحثة ضرورة أن يكون المعلم في موضع باحث وصانع قرار ،حتى يتم االرتقاء

بالعملية التعليمية.

ثانياّ-روحّالجماعةّوالنظامّوالمسؤوليةّ :
ًّ

ّّّّّ يركز النظام الياباني للتعليم على تنمية الشعور بالجماعة والمسؤولية لدى التالميذ

والطالب تجاه المجتمع بدءا بالبيئة المدرسية المحيطة بهم ،مثل المحافظة على المباني الدراسية
واألدوات التعليمية واألثاث المدرسي وغير ذلك .ويتضح أوج هذه المسؤولية وروح الجماعة

والتعاون واالعتماد على النفس عند تناول وجبة الطعام في المدرسة .فال يوجد مقاصف في

المدارس اليابانية ،ولكن يوجد مطبخ به أستاذة تغذية وعدد من الطاهيات حيث يتناول التالميذ

وجبات طازجة تطهى يوميا بالمدرسة.

ومن الشائع أن يقوم التلميذ عند نهاية اليوم الدراسي بكنس وتنظيف القاعات الدراسية بل

وكنس ومسح الممرات بقطع قماش مبللة .باإلضافة إلى ذلك يقوم األطفال بتقديم الطعام

للحيوانات أو الطيور التي تقوم المدرسة بتربيتها حيث إنه ال توجد شخصية اآلذن في المدارس

اليابانية وال يوجد عمال نظافة ،ولذا يأخذ التالميذ والطالب والمعلمون على عاتقهم تنظيف

المدرسة وتجميل مظهرها الداخلي والخارجي كما أنه يخصص يوميا  01دقيقة في المدرسة

اليابانية ليقوم الطالب بتنظيف المدرسة وكافة مرافقها.

وترى الباحثة أن تربية جيل على النظام والمسؤولية والمبادرة يعمل على تماسك المجتمع

والمحافظة عليه.

ثالًّثاّ-الجدّواالجتهادّأهمّمنّالموهبةّوالذكاءّ :

يركز اليابانيون على مبدأ (الجد واالجتهاد) أهم من الموهبة والذكاء الفطري للطفل وهو

على عكس ما هو معروف في كثير من الدول ،ويتضح ذلك من كثرة استخدامهم للكلمات

التي تدل على االجتهاد والمثابرة باللغة اليابانية مثل كلمة "سأبذل قصارى جهدي" فالطالب

اليابانيون يؤمنون بنصح مدرسيهم وآبائهم بأن النجاح بل والتفوق يمكن أن يتحقق باالجتهاد
وبذل الجهد وليس بالذكاء فقط ،فالجميع سواسية وخلقوا بقدر من الذكاء يكفيهم .ويعتبر الطالب

اليابانيون من أكثر الطالب في العالم إقباال على الدراسة ،ألنهم تعلموا أن السبيل للوصول
إلى وظيفة مرموقة هو االجتهاد وبذل الجهد والمثابرة للقبول بمدرسة ثانوية مرموقة ومميزة ومن

ثم جامعة مرموقة.
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يجتاز الطالب خريجي المدارس المتوسطة اختبارات صعبة لاللتحاق بالمدرسة الثانوية

ثم بعد ذلك الجامعة التي يقع اختيارهم عليها ،حيث إن دخول المدارس الثانوية والجامعة
يتوقف في المقام األول على نتائج هذه االختبارات وليس فقط نتائج اختبارات المدارس

المتوسطة أو الثانوية وهذا يؤكد مدى المثابرة والجد في تحقيق ما يصبو إليه الطالب.
ابعاّ-الكمّالمعرفيّوثقلّالعبءّالدراسيّ ّ:
ر ًّ

من المعروف أن نظام السنة الدراسية اليابانية يختلف عن معظم دول العالم حيث تبدأ

الدراسة في األول من شهر أبريل الميالدي وتنتهي في واحد وثالثين مارس من العام التالي.

ويعد عدد األيام الدراسية وعدد الساعات في السنة األكثر مقارنة بأي دولة أخرى ،حيث يبدأ

اليوم الدراسي عادة للطالب من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة تقريبا ،أما المعلمون
فعملهم حتى الساعة الخامسة ولكنهم يظلون في عملهم حتى السادسة والسابعة مساء .باإلضافة
إلى ذلك تقل عدد العطالت التي تنقسم إلى عطلة الربيع والتي ال تزيد على عشرة أيام ،وكذلك

وكثير ما
ا
نفس المدة لعطلة بداية السنة الميالدية ،ثم العطلة الصيفية التي تتراوح أربعين يوما.
يقال إن نظام التعليم الياباني قبل الحرب العالمية الثانية كان يعتمد على الحفظ عن ظهر

قلب ،ولكن اليوم يقال إنه يتسم بالمرونة والذكاء والمبادرة بدرجة كبيرة ،هذه األشياء من الصعب

قياسها ،وربما يغلب طابع الحفظ عليها خصوصا إذا تصورنا ذلك من خالل الكم المعرفي
الهائل الذي يدرسونه في مختلف المواد ،وكذلك نظام الكتابة اليابانية الذي يتطلب الكثير من

الجهد في حفظ مقاطع الكتابة الخاصة بهذا النظام.
ثالًّثاّ:التعليمّفيّماليزياّ :

يبلغ اإلنفاق العام على التعليم حوالي  %1.0من إجمالي الناتج القومي ،ويمثل اإلنفاق

الحالي على التعليم بالنسبة لمستوى كل مرحلة تعليمية كما يلي:
 %0.0 -ما قبل االبتدائية.

  %20.2في المرحلة االبتدائية.  %21.1في المرحلة الثانوية. %02.2 -في التعليم العالي.

وتبلغ معدالت االلتحاق في مراحل التعليم المختلفة نسبة كبيرة حيث تبلغ  %010في

المرحلة االبتدائية %11 ،في المرحلة الثانوية.
المبادئ واألهداف العامة للتعليم في ماليزيا:
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تسعى ماليزيا من خالل التعليم إلى تربية جيل من األفراد المتوازنين في بنائهم النفسي

والروحي والفكري والعقلي والجسدي ،مع التأكيد على العقيدة السليمة واإليمان بالله تعالى ،كما

تسعى ماليزيا إلى تربية مواطنين على مستوى عال من األخالق والمعرفة والكفاءة يشعرون

بالمسؤولية تجاه وطنهم ويسهمون في تحقيق التنمية ألسرهم ومجتمعهم ووطنهم

()1

تسعى البرامج التعليمية والتربوية المختلفة إلى تحقيق األهداف التالية(.)2

 تزويد الطالب بالمهارات العقلية واالنفعالية والنفس حركية األساسية وذلك بشكلمتكامل إلعداد أفراد متوازنين نفسيا وعقليا وجسديا ،وروحيا ،وكذلك قادرين على القراءة

والكتابة وظيفيا.

 خلق الضمير الوطني من خالل بث األفكار العامة والقيم والوالء واالنتماء في نفوسالتالميذ لتحقيق الوحدة الوطنية والهوية القومية في مجتمع متعدد األعراق.

 إعداد القوى العاملة ذات المهارات المختلفة والالزمة إلحداث التنمية االقتصاديةوالوطنية.

 غرس القيم األخالقية المحببة في نفوس التالميذ وذلك لترقية شخصياتهم ولغرسالتنمية الجمالية واإلحساس بالمسؤولية والنظام والعمل على تمكينهم من اإلسهام بشكل

فعال في بناء الوطن.

األسس المتبعة لتطوير التعليم في ماليزيا(:)3

 زيادة قدرة المؤسسات القائمة وانشاء مؤسسات جديدة في المجاالت العملية والهندسيةوالتقنية.

 تدعيم العملية التعليمية من خالل إعداد معلمين مؤهلين ذوي خبرة باإلضافة االستفادةمن التقنيات التعليمية الحديثة وأجهزة الحاسب اآللي لتحسين جودة التعليم بشكل عام.

 تحسين اإلدارة وتطبيق برامج التدريب والتعليم عن طريق تعزيز القدرات اإلداريةباإلضافة إلى تدعيم نظم التقويم والمراقبة.

 التوسع في تقديم التسهيالت التعليمية والتربوية المختلفة ،وذلك إلعداد قوى عاملةمدربة ومحترفة من أجل تحسين العملية اإلدارية بشكل عام.

 -1أحمد الزكي ومحمد الخزاعلة ،التربية المقارنة أسسها وتطبيقها ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،0102 ،

ص 72

 -2المرجع السابق ،ص 71

 -3المرجع السابق ،ص00-01
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 تدعيم البحوث والتنمية في مؤسسات التعليم العالي القائمة باإلضافة إلى تشجيعالتعاون بين المؤسسات البحثية سواء في الداخل أو الخارج.

 -تقديم الحوافز المناسبة لتشجيع االلتحاق بالمجاالت العلمية.

 تحسين التسهيالت التعليمية في المناطق الريفية وتقليل معدالت التسرب وتحسينمستوى األداء ألطفال الريف.

 غرس القيم اإليجابية نحو المبادرة والتواصل والمهارات التحليلية وتحسين أداءالمعلمين ،وتقديم الحوافز والمكافآت للمتميزين منهم.

 تشجيع المعلمين المتقاعدين على إعادة توظيفهم وعملهم مرة أخرى وذلك لسد العجزفي بعض المواد الدراسية.

 التأكيد على استخدام اللغة الوطنية كوسيط أساس في التعليم في جميع المؤسساتالتعليمية سواء قبل الجامعي أو العالي مع االهتمام بتعلم اللغة اإلنجليزية.

 -تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مجاالت التعليم.

إصالحاتّإعدادّالمعلمّفيّماليزياّ(ّ :)1

 -رفع مستوى المؤهالت التي يتطلبها العمل بمهنة التدريس.

 توفير فرص التنمية المهنية من خالل تقديم برامج تدريبية أثناء الخدمة محليا وفيالخارج.

 التأكيد على محو األمية الحاسوبية ونشر تعلم مهارات الحاسب. -إدخال مفهوم الجودة الشاملة في المدارس.

 إكمال التعليم االبتدائي المدرسي فيما بين  7-2سنوات. -تطوير النظام المعلوماتي في اإلدارة التعليمية.

 -إنشاء شبكة المعلومات الداخلية الخاصة بو ازرة التعليم.

إعدادّالمعلمينّفيّماليزياّ :

نالت معاهد إعداد المعلمين عناية كبيرة منذ أن استقلت ماليزيا ،واهتمت الدولة بها اهتماما

كبير ،في إنشائها على أحدث الطرق كي يتخرج منها معلمون أكفاء،
كبير وتوسعت توسعا ا
ا
ونتيجة للسياسة التعليمية التي تسعى إلى تعميم التعليم بمختلف مراحله اضطرت الو ازرة أن

 -1أحمد الزكي ومحمد الخزاعلة ،التربية المقارنة أسسها وتطبيقها ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،0102 ،

ص 01-02
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تزيد عدد معاهد ومدارس المعلمين والمعلمات حتى تساير النهضة التعليمية .وبالنسبة لمعاهد

تخريج المعلمين للمرحلة االبتدائية فيلتحق بها الطلبة الحاصلون على الشهادة الثانوية القسم
األدبي ،ومدة الدراسة بها عامان دراسيان ويقوم خريجوها بالتدريس بالمدارس االبتدائية سواء
اإلنجليزية أو الماالوية أو الصينية أو التاميلية ،وفي أحيان أخرى يتم إعداد معلمي المرحلة

االبتدائية من الراغبين في العمل بالتدريس من الحاصلين على الشهادة الثانوية العليا في معاهد
متخصصة لمدة عام دراسي واحد.

وتقوم معاهد إعداد المعلمين للمرحلة االبتدائية في ماليزيا على اختالف طبيعتها بتدريس

عدد من الدراسات العامة مثل اللغات ،والرياضيات ،والتربية الفنية ،والموسيقى ،والعلوم ،والتربية

البدنية والصحية ،والدراسات التجارية ،والعلوم الزراعية ،والفنون الصناعية والعلوم المنزلية،

والدراسات االجتماعية ،والتربية المدنية والدينية ،وجميع هذه الدراسات العامة تشكل نسبة

ادّالتربويةّبنسبةّّ،%0.0ونشاطاتّ
ّ
 %70.2بينما الدراسات المهنية بنسبة  %0.2والمو
مصاحبة ّبنسبة ّّ %0.0والتدريب ّالمهني ّبنسبة ّّ ،%02فيكون ّمجموع ّالتدريب المهني

والعلمي والنظري بنسبة  %01.2من مجموع الزمن الكلي المخصص لبرنامج إعداد المعلم.
أما بالنسبة لمعاهد إعداد معلمي المرحلة الثانوية في ماليزيا فإنها تنقسم إلى قسمين:

القسم األول :معاهد ومكاتب تدريب المعلمين لمدارس المرحلة الثانوية الدنيا ويلتحق بها

الطالب الحاصلون على الشهادة الثانوية ،ومدة الدراسة بها سنتان ،ولكل معهد مجموعة من
المواد التي يدرسها ليعد المعلمين لتدريسها ،فبعضها يعد معلمين لتدريس العلوم ،والرياضيات،

وبعضها يعدهم لتدريس اللغات والمواد االجتماعية ،وأخرى للمواد التجارية والفنية والعلوم

المنزلية ،وبعضها للفنون الصناعية وغيرها.

القسم الثاني :معاهد إعداد معلمي المرحلة الثانوية العليا فيلتحق بهذا القسم الطالب الحاصلون
على الثانوية العليا ويلتحقون بكلية التربية بجامعة الماليو ومدة الدراسة بها ثالث سنوات وقد
تزيد على ذلك ويحصل بعدها على اإلجازة العالية ثم الدكتوراه إذا شاء ،ويكون إعداد المعلم

في هذا القسم على أساس التخصص في فرع أو مادة دراسية واحدة ،وقد يتم اإلعداد في بعض

كليات اآلداب والعلوم أيضا لمدة ثالث سنوات ،أو يتم اإلعداد بدراسة جامعية بإحدى الكليات
لمدة أربع سنوات تخصص السنة األخيرة منها للدراسة التربوية ،وباإلضافة إلى ذلك توفد ماليزيا
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مجموعة من أبنائها إلى بعض الدول العربية لاللتحاق بجامعاتها والتخصص في تدريس التربية

اإلسالمية واللغة العربية ،ومن أهم تلك الدول مصر(.)1
تدريبّالمعلمينّأثناءّالخدمةّبماليزياّ :

ّّّّّ تعقد ماليزيا بين الحين واآلخر دورات تدريبية وتجديدية للمعلمين في أثناء الخدمة وذلك

بهدف تحسين أدائهم ولتمكينهم من النمو العلمي والمهني ،باإلضافة إلى معاونتهم على القيام

بمهامهم الوظيفية بشكل عام وتقدم و ازرة التربية والتعليم قسم التدريب العديد من البرامج التي

تهدف إلى:

 توفير التدريب األساسي الالزم للمعلمين وتنظيم الدورات التدريبية التي تجري أثناءالخدمة.

 تنظيم امتحانات تدريب المعلمين والمعلمات. تقديم التوجيهات واإلرشادات لمعاهد المعلمين والمعلمات فيما يتعلق بالسياسة التعليميةللو ازرة.

 المساعدة في اختيار األشخاص الالئقين للتدريب على مهنة التدريس. -معاونة المعلمين على ممارسة الحديث من التربية وطرق التدريس(.)2

إعدادّالمعلمّفيّماليزيا(ّ:)3

مؤسسات اإلعداد :كليات تدريب المعلمين التابعة لو ازرة التربية وكليات التربية التابعة
للجامعات ،وهي تعد المعلمين للتدريس في المدارس االبتدائية والثانوية.

نظام الدراسة ومدتها :يسود النظام التكاملي في برامج كليات تدريب المعلمين التابعة لو ازرة

التربية وكذلك في كليات التربية التابعة للجامعات ،علما بأن النظام التتابعي معمول به ولكن

في ظروف محددة ،ففي كليات تدريب المعلمين يقضي الطالب حوالي  3سنوات لتأهيله ليكون

معلما ،أما في البرنامج التتابعي يقضي الطالب سنة دراسية بعد الحصول على الشهادة
الجامعية لإلعداد لممارسة مهنة التدريس ويسمى (دبلوم عال في التربية).

 -1أحمد الزكي ومحمد الخزاعلة ،التربية المقارنة أسسها وتطبيقها ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،0102 ،

ص 011 -20

 -2المرجع السابق ،ص 010-011

 -3اليونسكو ،واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي ،المركز اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم ،0107 ،ص-01

07
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شروط القبول :حسن السلوك ،الحصول على أكثر من  %50في كل من االختبارات النهائية،
وفي الواجبات في كل فصل دراسي ،وفي األنشطة المصاحبة للمنهج ،والحصول على متوسط

 0فأكثر في االختبارات ،والمقابالت الشخصية.

متطلبات التخرج :تتكون المناهج الدراسية في هذه الكليات من ثالثة أجزاء هي:

 .0الجزء األساسي :ويشمل علم النفس التربوي ،وطرق التدريس ،والتعليم في ماليزيا،
واللغة المالوية ،واللغة اإلنجليزية وتكنولوجيا التعليم ،والتربية اإلسالمية ،والتربية

األخالقية ،والحضارة اإلسالمية ،والتطور التاريخي لماليزيا ،وشؤون الخدمة العامة
للتعليم.

 .0المواد الدراسية :يتطلب من معلمي المرحلة االبتدائية المتدربين دراسة مساقات دراسية

في طرق التدريس ،والرياضيات ،اإلنسان والبيئة ،والتربية األخالقية ،والتربية

اإلسالمية ،والتربية البدنية والموسيقى والفنون .أما معلمو المرحلة ّالثانوية المتدربون

فيدرسون التربية األخالقية ،والتربية البدنية ،والتربية الصحية ومساقا ضمن مناهج

المرحلة الثانوية.

 .2اإلغناء الذاتي :يمكن المتدربين من معلمي المرحلة االبتدائية والثانوية أن يدرسوا دورة
في االقتصاد المنزلي ،ويتطلب منهم االلتحاق بفصل دراسي واحد للتدرب على التعليم.

إعدادّالمعلمّفيّفلسطينّ :

معاييرّالمعلمّالفلسطيني(ّ :)1
تكمن أهمية المعايير في أنها تؤسس لمهنة التعليم بهدف تطوير وتحسين العملية التربوية بوجه
عام ،واالرتقاء بوضع المعلم المهني وتقدمه الوظيفي بوجه خاص ،كما أنها توفر له مظلة

لألمن الوظيفي وتشجعه على العمل الجماعي والمشاركة ويظهر ذلك في:

 التطور المهني :المعايير تؤدي إلى تطوره المهني المستمر وتكون الدافع وراء سعيهلالرتقاء بنفسه وتطوير قدراته وابداعاته ،وذلك تطور التعليم.

 التقويم :تعتبر المعايير مرجعية تربوية لبناء أدوات قياس وتقويم تتوافر فيها درجةمناسبة من الصدق والثبات والموضوعية فتتحقق العدالة والمساواة.

 -1هيئة تطوير مهنة التعليم ،المعايير المهنية للمعلمين ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،0101 ،ص0
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 التعاون والشراكة :توفر المعايير فرصا للتعاون والشراكة بين عناصر المؤسسة التربويةمن جهة وبين المجتمع المحلي من جهة أخرى ،حيث أنها ستكون دافعا للمعلم إلى

تعزيز هذه العالقة.

واعتمدت هيئة تطوير مهنة التعليم معايير مهنية للمعلم تغطي كافة المتطلبات األساسية

لمهنة التعليم ،وتم تصنيفها ضمن ثالث مجاالت رئيسية متكاملة ومتداخلة هي(:)1

أوًّالّ-المعرفةّوالفهمّ:يمتلكّمعرفةّوفهماًّبماّيلي:

 -فلسفة المنهاج الفلسطيني وأهدافه وخطوطه العريضة.

 المحتوى الدراسي للمرحلة التي يدرسها وطرائق إثرائه. -طرائق تعليم الطلبة وفق قدراتهم وخصائصهم النمائية.

 كيفية تدريس التخصص ،وفق قدرات الطلبة واحتياجاتهم. -متطلبات تعليم التخصص العمودية واألفقية.

 كيفية ربط التخصص بمواضيع وحقول مختلفة وبشكل تكاملي ضمن سياقات متعددة. -أسس القياس والتقويم التربوي.

 أساسيات اللغة العربية والمعرفة الرياضية والعلمية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -ظروف الطلبة على تنوعها وطرق التعامل معها.

ثانياّ-المهاراتّالمهنيةّ:وذلكّمنّخالل:
ًّ

 إعداد خطط واضحة المعالم واألهداف وتطويرها مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. -توفير بيئة تعلمية تعليمية آمنة وداعمة لعملية التعلم والتعليم.

 توفير مناخ تعليمي يمتار بالمرونة واالبتكار والتحفيز المستمر على التفكير الناقدواإلبداع.

 توظيف المصادر والوسائل التعليمية في العملية التعلمية التعليمية. ربط موضوع التخصص بموضوعات مختلفة وبسياق اجتماعي وثقافي مرتبط بحياةالطالب وواقعه.

 تيسير عملية التعلم والتعليم لتمكين الطلبة من بناء المعرفة وتقييمها وتأملها بطرائقتساعدهم بأن يكونوا معلمين مستقلين.

 توظيف التقويم التربوي بأنواعه المختلفة. -1هيئة تطوير مهنة التعليم ،المعايير المهنية للمعلمين ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،0100 ،ص02
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 -توظيف االتصال والتواصل وتكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية.

ثالًّثاّ-االتجاهاتّالمهنيةّوالقيمّ:وتتضمنّماّيليّ :
 -االلتزام بتيسير عملية التعلم لجميع الطلبة.

 -االلتزام بمساعدة الطلبة على إبراز قدراتهم ومواهبهم المختلفة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

 التأمل بصورة ذاتية وجماعية في ممارساته المهنية وتقييمها لتلبية احتياجاته المهنية. االلتزام بالتعاون والتواصل مع ذوي العالقة لتطوير نوعية التعليم.واجباتّالمعلمّوحقوقه(ّ :)1

المعلم الفلسطيني مشهود له على المستوى المحلي واإلقليمي بقوته العلمية والمهنية كونه

ينحدر من مجتمع يعرف أهمية العلم والتعليم ،وبذلك فله حقوق مادية ومعنوية وعليه واجبات
مهنية وواجبات نحو مدرسته ونحو طلبته ،ونحو المجتمع المحلي.

استراتيجيةّإعدادّوتأهيلّالمعلمين(ّ :)2

تهدف االستراتيجية إلى امتالك المعلمين منظومة من المعارف والمهارات وتوصي بتطوير

واعتماد خمس أنواع من البرامج هي:

 -0معلم رياض األطفال :يتخصص رياض أطفال وتقدمه كليات التربية في الجامعات
والكليات الجامعية ،أو يتخصص دبلوم متوسط من كليات المجتمع في المرحلة

االنتقالية.

 -0معلم المرحلة األساسية الدنيا (الصفوف  :)1-0وهو برنامج يؤدي على بكالوريوس
تربية.

 -2معلم المرحلة األساسية العليا (الصفوف  :)01-2يمكن االلتحاق بأحد البرنامجين:
 -بكالوريوس تربية تخصص معلم المرحلة األساسية العليا من كلية التربية.

 بكالوريوس في التخصص (مبحث يعلم في المدارس األساسية العليا) من كلية مالئمةككلية العلوم أو اآلداب باإلضافة لدبلوم التأهيل التربوي (أ) للمرحلة األساسية العليا.

 -1هيئة تط وير مهنة التعليم ،أخالقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،0101 ،ص-02
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 -2و ازرة التربية والتعليم ،استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،0110 ،ص01
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 -1معلم المرحلة الثانوية (الصفوف  :)00 -00هو بكالوريوس في التخصص
باإلضافة لدبلوم التأهيل التربوي (ب) للمرحلة الثانوية ،وتعديل يتالءم مع
استراتيجية التدريب المهني لمعلمي ومدربي التعليم المهني

 -2المعلمون والمربون في المرحلة ما بعد المدرسية :برنامج يؤدي إلى دبلوم التأهيل
التربوي (ج) لمعلمي التعليم العالي وتعليم الكبار.

مقارنةّبينّإعدادّالمعلمّفيّفنلنداّواليابانّوماليزياّوفلسطينّ :
الدولة ّ

الجهةّ

فنلندا ّ

مؤسساتّ نظامّالدراسةّ

المسؤولة ّ

اإلعداد ّ

ومدتها ّ

وزارةّ

كلياتّ

ّ5سنواتّ

التربيةّ

التربية ّ

والتعليم ّ

(مركزيةّ
اليابان ّ

التعليم) ّ

ماليزيا ّ

التربيةّ

ومعاهدّ

المعلمين ّ
فلسطين ّ

سنواتّ

العامةّ،

مقرراتّفيّ

سنواتّ

التربيةّ

كلياتّ

التربية ّ

معدلّ

مقرراتّ

ّ

تكامليّ5ّ،

كلياتّ

كلياتّ

التخرج ّ

الثانويةّ

ّ0ّ،3

جامعية ّ

شروطّ

ثقافيةّ،

تتابعي ّ

وكلياتّ

القبول ّ

متطلباتّ

متطلباتّ

تكاملي ّ
ّ0ّ،3

سنواتّ

تكاملي ّ
ّ0سنواتّ
تكامليّ

تتابعي ّ

وتختلفّ

الدولّفيّ
درجةّ

االلتزامّ

ومستوىّ
التنوع ّ

المزاولة ّ

الماجستير ّ

محتوىّ

التخصصّ،

اجتيازّ

مقرراتّتربويةّ اختبارّتأهيلّ
مهنيةّ،

وتختلفّ
األوزانّ
والوقتّ

المعلمين ّ
ّ ---

المخصصّ
لتلكّ

المقرراتّ،
كذلكّبعضّ

المزاولةّ
واجتيازّ

جوانبّاإلعداد ّ اختبارّتأهيلّ
المعلمينّ

والمقابلة ّ

ترى الباحثة أن مسؤولية إعداد المعلم الفلسطيني تقع على عاتق الجامعات ومؤسسات
التعليم العالي بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة ،حيث يلتحق الطالب بكليات التربية

أو كلية علمية أو أدبية ومن ثم يتبعها بدبلوم تربية لمدة عام ،ويتقدم في النهاية بطلب تدريب

إلحدى المدارس .وبعد تخرجه يخضع المتحان القبول في المهنة وبعد نجاحه يخضع إلجراء
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مقابلة ،وتسعى الو ازرة لعقد دورات تدريبية وتجديدية للمعلمين وبرامج تطويرية أثناء الخدمة

بهدف تحسين أدائهم الوظيفي.

ومن المالحظ أن فلسطين ال تختلف عن نظيراتها من الدول األخرى ،إال أن نظام التعليم

في فلسطين يواجه مجموعة من التحديات أوردتها اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في
فلسطين في تقريرها ص  7 -1كما يلي:

 -االحتالل اإلسرائيلي والواقع السياسي فالعديد من الخطط ال تنفذ الرتباطها بالسياسة.

 لم يعد واضحا دور المؤسسة التعليمية :هل هو بناء إنسان قادر على الصمود أميؤمن بالسالم؟

 قانون التعليم :فحالة االنقسام حالت من إقرار القانون وبالتالي يوجد نظام بال قانون. هيكلية الو ازرة :هناك حاجة إلعادة تشكيل هيكلية بسبب التداخل في مهام اإلدارةالعامة.

 الموازنات الحكومية المرصودة للتعليم :تدني حصة التعليم من موازنات الحكومة -تراجع أوضاع المعلمين الوظيفية :أثر سلبا على مكانتهم داخل المدرسة.

 ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :عدم مواكبة المعلمين للمستجدات التكنولوجية. تعدد الجهات الممولة للتعليم وعدم ارتباطها بأولوية التعليم فهي مشاريع تنتهي بانتهاءالتمويل.

 التنوع في خصوصية المواقع الفلسطينية تبعا لألوضاع السياسية مثل غزة والقدس. -مركزية اإلدارة فمعظم الق اررات تؤخذ من الو ازرة.

ومن خالل المقارنة بين إعداد المعلم في الدول الثالث المتقدمة مع دولة فلسطين فهناك

تشابه في أنظمة التعليم من حيث مركزية التعليم ،ولكن هناك تكامل في الدول المتقدمة بين

المركزية والالمركزية ،ولكن ضرورة االهتمام بالمعلم الفلسطيني من خالل إعادة المهابة والثقة

لطبيعة المهنة.

التوصياتّ :

فيّضوءّماّسبقّفإنهّ :
 ضرورة إطالع المعلمين على األدوار المتوقعة منهم والتأكيد على مواكبة التطورالتكنولوجي.

 -ضرورة إعادة الثقة في نفس المعلم الفلسطيني.
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 -تكامل أدوار المعلم بين المركزية والالمركزية.

 -التأكيد على استم اررية المشاريع والبرامج التطويرية ،وزيادة حصة التعليم التمويلية.

المراجع:

 -أحمد إسماعيل حجي ،التربية المقارنة ،دار النهضة العربية ،مصر.0221،

 أحمد الزكي ومحمد الخزاعلة ،التربية المقارنة أسسها وتطبيقها ،دار صفاء للنشروالتوزيع ،عمان ،األردن.0102 ،

 بدرية المفرج وآخرون ،االتجاهات المعاصرة في إعداد المعلم وتنميته مهنيا ،و ازرةالتربية ،إدارة البحوث.0111 ،

 عبد الباسط شحاتة ،المبادرات والتجارب العالمية في إعداد معلمي  STEMفي كلمن فنلندا وسنغافورة وأستراليا وامكانية اإلفادة منها في تطوير إعداد معلم  STEMفي

مصر ،المجلة التربوية ،العدد الثامن والستون ،مصر.0102،

 عبد العظيم صبري ورضا توفيق ،إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول،المجموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة.0107 ،

 عزام الدخيل ،تعليمهم – نظرة في تعليم الدول العشر األوائل عالميا في مجال التعليمعند تعليمهم األساسي ،الطبعة الرابعة ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،لبنان.0102 ،

 -فريد خزاعلة وهال الشوا ،درجة توافر معايير الجودة الشاملة لكتاب اللغة اإلنجليزية

للصف السادس األساسي من وجهة نظر معلميه ،مجلة المنارة ،المجلد  ،00العدد،0

.0101

 محمد قاسم قحوان ،تطوير نظام التعليم في اليمن في ضوء الخبرة اليابانية ،مجلةأبحاث البيئة والتنمية المستدامة ،العدد الثاني ،المجلد األول ،اليمن.0101 ،

 محمد مرسي ،االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة ،عالم الكتب ،مصر.0222 ، هناء حامد ،التجربة اليابانية في التعليم وسبل االستفادة منها في مصر ،و ازرة المالية،مصر ،بدون تاريخ.

 هيئة تطوير مهنة التعليم ،أخالقيات مهنة التعليم وقواعد السلوك ،السلطة الوطنيةالفلسطينية ،فلسطين.0101 ،

 هيئة تطوير مهنة التعليم ،المعايير المهنية للمعلمين ،السلطة الوطنية الفلسطينية،فلسطين.0101 ،
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 و ازرة التربية والتعليم ،استراتيجية إعداد وتأهيل المعلمين في فلسطين ،السلطة الوطنيةالفلسطينية.0110 ،

 وسام عظيم ،التربية والتعليم في اليابان خالل عهد ميجي  0200 -0010د ارسةتأريخية ،مجلة الجامعة العراقية ،المجلد  ،2العدد  ،21العراق ،بدون تاريخ.

 اليونسكو ،واقع برامج إعداد المعلمين في العالم العربي ،المركز اإلقليمي للجودة والتميزفي التعليم.0107 ،

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ

ّ
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ملخصّالدراسةّ :
هدفت الدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات
الفلسطينية وسبل مواجهتها ،وتكونت عينة الدراسة من ( )21طالبة ،واستخدمت استبانة لتحقيق

أهداف الدراسة وهو معرفة التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات

الفلسطينية ،وهي مكونة من ( )11فقرة ،ومن أهم نتائج الدراسة :معرفة التحديات التي تواجه
طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،من الناحية (االقتصادية ،النفسية،

االجتماعية ،الثقافية) ،وأن مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات

الفلسطينية كان متوسطا ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات

استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التحديات تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (متزوجة،
غير متزوجة) ،كما توصلت الدراسة إلى سبل مواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها

طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،ومن خالل النتائج التي توصل إليها
الباحثان ،فإنهما يوصيان باعتماد نتائج الدراسة الحالية في مواجهة التحديات والسعي لحل

المشكالت التي تعاني منها طالبات الدراسات العليا.

الكلماتّالمفتاحيةّ:التحديات ،طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،سبل مواجهة
التحديات.

303

Abstract:
The study aimed to reveal the challenges that female postgraduate
students face in Palestinian universities and ways to confront them. The
study sample consisted of (50) female students, and the questionnaire
was used to achieve the objectives of the study, which is to know the
challenges facing female postgraduate students in Palestinian
universities, and it consists of (40) paragraphs. The most important
results of the study: Knowing the challenges facing female postgraduate
students in Palestinian universities, in terms of (economic,
psychological, social, and cultural). As the level of challenges facing
female graduate students in Palestinian universities was average. The
findings showed that there were no statistically significant differences.
Among the averages of the respondents of the study sample about the
level of challenges attributable to the variable of marital status
(married- unmarried). The study also found ways to face the various
challenges that female students of graduate studies in Palestinian
universities are exposed to. The study recommended adopting the
results of the current study in facing the challenges and seeking solving
the problems that female graduate students suffered from.
Key words: Challenges, female graduate students in Palestinian
universities, ways to face challenges.
ّ :مقدمة
 وخطط،نظر لدوره في االستجابة لمطالب المجتمع
 ا،يحظى التعليم الجامعي باهتمام كبير

 وال سيما بعد أن شهدت السنوات األولى من األلفية الثالثة الكثير من المتغيرات،التنمية القومية
 بل وجدت الجامعة، ويشكل الطلبة أحد الركائز األساسية في الجامعات،في مجاالت المعرفة

 ليسهموا في بناء وتطوير، وتأهليهم للحياة المهنية ودمجهم في المجتمع،من أجل إعدادهم

 حيث يعتبر الطالب محور العملية التعليمية وأحد أقطابها التي يتحكم من خاللها،مجتمعاتهم

 والتعليم الجامعي بخاصة لكون التعليم الجامعي بمكانته،بجودة المخرجات التعليمية بعامة

 ويسهم في تطوير المجتمع وذلك بتذليل،العلمية يسهم في إرساء دعائم مستقبل األجيال الواعدة
.ما يعترضه من مشكالت

 إذ أنها تلعب دو ار مكمال لدور،وتعد الجامعة من أهم المؤسسات التربوية التي تحتضن الشباب

 وتنمي، واكساب الطلبة الخبرة العلمية والعملية، فهي تعمل على ترسيخ المعلومات،المجتمع
 والتي تزيد من قدرتهم،لديهم العديد من المهارات التي تعمل على نجاحهم في حياتهم العملية
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على تطبيق ما اكتسبوه من معلومات ،وتمكنهم من التعامل مع الحياة بطرائق منطقية

وموضوعية(.)1

وتمثل مؤسسات التعليم العالي في أي دولة قمة النظام التعليمي ،وتكمن أهميتها في كونها

المؤسسات المناط بها تشكيل أفراد المجتمع للقيام بالوظائف المهنية العالية التي يتطلبها

المجتمع ،حيث تسهم في تطوره وتنميته من خالل تأثيرها الفكري والعلمي ،على اتجاهات

العمل واإلنتاج.

وال شك أن نجاح هذا الدور يتوقف -إلى حد كبير -على تهيئة الظروف المالئمة

للجامعة ،واحاطتها بكل أنواع الرعاية وامدادها بما تحتاج إليه من موارد ،وحتى نستطيع
الوصول إلى جامعات إنتاجية وتعتبر الجامعة أحد المؤسسات الثقافية واالجتماعية والبيئية

دور هاما وأساسيا في تشكيل مستوى طموح طالبها نحو التفوق الدراسي ،وتنمية
التي تلعب ا
قدراتهم ورفع روح المعنوية لديهم وتقوية أرادتهم في الجد واالجتهاد والتحصيل والنجاح(ّ ّ.)2

ويواجه طلبة الجامعة اليوم تحديات عديدة منها :الثقافية ،واالجتماعية ،والسياسية،

والفكرية ،واالقتصادية ،والعلمية ،أمام انتشار ثقافة الترف واالستهالك وعشق المظاهر ،...من

خالل جسور وقنوات مفتوحة تدخل مباشرة في كل بيت وغرفة ومكتب وفي كل زمان ومكان،
إلى جانب قصور العملية التعليمية ومحدوديتها في مواجهة هذا التحدي بعد أن أصبحت تتجه

نحو تهميش والغاء المحتوى الثقافي واقصاء القيم اإلنسانية العامة ،وسيادة كل أشكال التمييع
الثقافي في الفضاءات الخارجية وفي الكليات والمدارس ،مما أعطى ضعف فهم ،وضحالة

وعي بمجريات الحياة اإلنسانية بشكل عام وبالتغيرات الوطنية بشكل خاص ،فالمشكالت

األكاديمية ،والنفسية واالجتماعية ،التي يواجهها الطلبة أثناء الحياة الجامعية ،تحتاج إلى

التصدي لها من كافة األطراف في الجامعة ،وخارجها لتذليلها أمام الطلبة ،ليتمكنوا من مواصلة

تعلمهم بنجاح(.)3

( )1منيرة الش ـ ـ ــرمان ،تص ـ ـ ــورات طلبة الد ارس ـ ـ ــات العليا في كليتي التربية في جامعتي مؤتة واليرموك للمش ـ ـ ــكالت التي
تواجههم ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد ( ،)01العدد ( ،)1سنة 0101م ،ص.202

( )2أنور حموده البنا وعائد عبد اللطيف الربعي ،مش ـ ـ ــكالت طلبة جامعة األقص ـ ـ ــى بغزة من وجهة نظر الطلبة ،مجلة
الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية)01 ،المجلد( ،)01العدد( ،)0سنة 0111م ،ص.211

( )3مس ــعود عبد الحميد حجو ،المش ــكالت الد ارس ــية والنفس ــية واالجتماعية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة وعالقتها
ببعض المتغيرات ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة ،سنة 0101م ،ص.1
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ونتيجة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتالل إسرائيلي وحروب متكررة وحصار؛

والتي أنتجت صعوبات وتحديات نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أثرت على الكل
الفلسطيني ومنه الطالبة الجامعية وجعلتها تحتاج إلى إيجاد سبل مواجهة هذه التحديات ،ومن
هنا كانت الحاجة إلى معرفة التحديات التي تواجه الطالبة في الجامعات الفلسطينية ،ونرجو

أن تسهم هذه الدراسة في ذلك.

وقد أجري العديد من الدراسات في مجال معرفة التحديات التي تواجه األسرة في تربية أبنائها
وسبل مواجهتها بشكل عام منها:

دراسة العيساوي ( ،)0100التي هدفت التعرف إلى أهم المشكالت النفسية واالجتماعية
والدراسية التي يعاني منها طلبة كلية التربية القائم في جامعة األنبار ،وتم استخدام المنهج

الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )011طالب وطالبة ،واستخدمت استبانة لجمع بيانات

الدراسة ،وأظهرت النتائج أبرز المشكالت االجتماعية التي يعاني منها الطبة تتلخص بكثرة
االنشغال بشبكات التواصل االجتماعية عن واجباتهم الدراسية ،وندرة المشاركة في األنشطة

االجتماعية في الجامعة ،ونقص المعارف والمعلومات الدينية ،كما بينت المشكالت النفسية

التي يتعرض لها الطلبة تتلخص بالشعور باالكتئاب والفراغ ،وفيّضوء النتائج يوصي الباحث

بضرورة توعية الطلبة بأهمية المرحلة الجامعية واجتيازها بنجاح(.)1

بينما هدفت دراسة هومادوفا ( ،Hommadova )0101إلى استكشاف تجارب الطالب

اليابانيين الذين يدرسون في إحدى الجامعات األمريكية الريفية ،حيث يتم التحقيق في
المشكالت ،واالضطرابات العاطفية ،واالنحراف ،عن توقعات الطالب اليابانيين عن طريق
الدراسات االستقصائية المفتوحة والمقابالت شبه الرسمية ،وتشير النتائج إلى أكبر التحديات
التي تواجه الطالب اليابانيين هي القدرة األكاديمية وعدم وجود تفاعالت عميقة مع الطالب

األمريكيين(.)2

كما تناولت دراسة حجو ( )0101المشكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية األكثر شيوعا

لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة بفرع غزة والتعرف على وجود فروق دالة إحصائيا في درجة
( )1عبد الرازق جاس ــم محمود العيس ــاوي .)0100( ،المش ــكالت النفس ــية واالجتماعية والد ارس ــية التي يعاني منها طلبة

كلية التربية القائم في جامعة األنبار ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،العدد( ،)27سنة 0100م.
( ) Hommadova. ، Academic and Social Challenges of Japanese Students during Cultural
Adjustment to the Rural US. Journal of International and Advanced Japanese Studies، 8،
241-255، 2016.
2
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المشكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية تعزى لكل من متغير النوع ،ونوع الكلية ،ولتحقيق
غايات الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة بالمشكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية بناء على

استطالعات آراء عينة من طلبة الجامعة وبناء على األدب التربوي للدراسات السابقة ،حيث
طبقت أداة الدراسة على عينة اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية بلغ حجمها ( )211طالب

وطالبة ،حيث أسفرت نتائج الدراسة عن وجود ( )20مشكلة تشكل مشكلة بدرجة كبيرة في

حين حصلت ( )12مشكلة على درجة متوسطة ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود

فروق في درجة المشكالت تعزى لمتغيري النوع والكلية وخرجت الدراسة بمجموعة من
التوصيات والمقترحات المتعلقة بنتائج الدراسة(.)1

واهتمت دراسة راجكومار وآخرون ( et. al،Rajkumar )0102بمعرفة المشاكل

النفسية االجتماعية للطالب والطالبات الجامعيين ،وتكونت عينة الدراسة من ( )02طالبا
وطالبة ،حيث يتم استخدام طريقة أخذ العينات المناسبة لتحديد المشاركين ،وأشارت نتائج

الدارسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المجاالت النفسية كالقلق/األرقّ،ونقص

الوظائف االجتماعية ،ولكن الطالب يعانون من االكتئاب أكثر من الطالبات في الجامعة(.)2

وأشارت دراسة جيوسي ( )0101إلى الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب

الجامعي ،واستراتيجيات حلها ،من وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية – خضوري ،وبلغت

عينة الدراسة ( )200طالبا وطالبة من جامعة فلسطين التقنية ،واستخدم الباحث استبانتين؛
األولى :لقياس الضغوطات التي يعاني منها الطالب والثانية :لمعرفة استراتيجيات مواجهة تلك

الضغوط ،وبينت الدراسة عدة نتائج أهمها :أن مستوى الضغوطات النفسية لدى الطلبة كان

( ،)%10.2كانت الضغوط الجامعية في المرتبة األولى ،وبلغت استراتيجيات حل الضغوطات

( ،)%10.7أما استراتيجيات حل المشكالت فقد كانت في المرتبة األولى ،مع وجود فروق
ذات دالة إحصائية بين الطلبة في مستوى الضغوطات عند مجال الضغوط االقتصادية ،تعزى

لمتغير الجنس لصالح الذكور ،ومتغير مكان السكن لصالح مجال الضغوط االقتصادية بين
سنة ثانية وسنة أولى لصالح سنة ثانية ،وبين سنة ثالثة وسنة أولى لصالح سنة ثالثة ،وبين

سنة رابعة وسنة أولى لصالح سنة رابعة.

( )1مسعود عبد الحميد حجو ،مرجع سابق.
) 2( Rajkumar، E.، Sooraj، K. V.، Sandeep، B. H.، & Harish، C .(2015). Psychosocial
Problems among Students of Central University of Karnataka: A Comparative Study.
International Journal of Scientific Study، 3 (9)، 44-47، 2015.
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وبينت دراسة ناصر ( )0101المشكالت التي تواجه طلبة جامعة بابل من وجهة نظرهم،

وقام الباحث باختيار عينة عشوائية من المجتمع الكلي لطلبة الجامعة في كليتي طب األسنان
والتربية األساسية ،إذ بلغ مجموع هذه العينة ( )011طالب وطالبة بواقع ( )21طالبا وطالبة

في كلية طب األسنان ،و( )21طالبا وطالبة في كلية التربية األساسية ،وأتبع الباحث المنهج
الوصفي في الدراسة الحالية ،وقام الباحث باستخدام األدوات التالية :االستبيان االستطالعي

واالستبانة المغلقة والتطبيق النهائي ،وبينت نتائج الدراسة أن معظم الطلبة يعانون من مشكلة
عدم كفاية المصروف اليومي الذي يتقاضوه من أسرهم بسبب عدم قدرة العائلة على التوفيق

بين احتياجات أبنائهم والمتطلبات األخرى الخاصة بالعائلة.

وأوضحت دراسة الحربي وآخرون ( )0102أهم المشكالت األكاديمية واالجتماعية التي

تواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمامّ ،واستخدم

الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون االستبانة كأداة

للدراسة ،تم تطبيقها على عينة مكونة من ( )0001طالبة من طالبات السنة العامة ّبجامعةّ

الدمام ،وكان من أهم نتائج الدراسة :إن أهم المشكالت االجتماعية هي :الشعور بالملل نتيجة
لقلة فترات الراحة بين المحاضرات ،وأن مبنى الكلية غير مهيأ للبيئة الجامعية ،والمناخ السائد
ال يحقق الشعور بالسعادة ،إضافة لعدم وجود أماكن لممارسة األنشطة المختلفة للطالبات ،كما

أن الكافتيريا ليست بالمستوى المأمول(.)1

وهدفت دراسة معيشي ( )0102إلى معرفة مستوى المشكالت التعليمية والنفسية

واالجتماعية الشائعة التي تواجه الطالب الجامعي بجامعة جازان في ضوء متغيرات منها (النوع
والتخصص األكاديمي) ،واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت االستبانة

كأداة للدراسة تم تطبيقها على عينة بلغت ( )211منهم ( )021طالبا و( )070طالبة ،وتم

التوصل إلى وجود مستوى عالي من المشكالت لدى طالب وطالبات الجامعة ،وكذلك أظهرت

النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في المشكالت تعزى لمتغير النوع والتخصص األكاديمي(.)2

( )1عبد الله الحربي ،وفاطمة مدني ،وامتياز ص ـ ـ ــالح ،المش ـ ـ ــكالت األكاديمية واالجتماعية التي تواجه طالبات الس ـ ـ ــنة
العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام ،المجلة التربوية مصر ،العدد( ،)20سنة 0102م.

( )2محمد علي مسـاوي معشـي ،المشكالت االكاديمية والنفسية واالجتماعية لدى طالب جامعة جازان في ضوء بعض
المتغيرات ،مجلة التربية (جامعة األزهر) ،مصر ،المجلد ( ،)0العدد ( ،)020سنة 0102م.
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وتناولت دراسة القضاة ( )0100أهم المشكالت التي تواجه طالب كلية المعلمين

بجامعة الملك خالد بأبها في السعودية من وجهة نظر الطالب أنفسهم ،واستخدم الدراسة المنهج
الوصفي التحليلي وتم إعداد استبانة تتضمن مشكالت الطالب وزعت إلى خمسة أبعاد ،هي:

مشكالت تربوية تعليمية ،ومشكالت اجتماعية ،ومشكالت نفسية ،ومشكالت جسمية صحية،
ومشكالت إدارية تنظيمية ،وتم تطبيق األداة على عينة تضم ( )012طالبا من طالب كلية
المعلمين بجامعة الملك خالد ،وأظهرت النتائج أن المشكالت التربوية التعليمية جاءت في

المرتبة الثانية من حيث األهمية بالنسبة ألفراد العينة ،وظهرت فروق دالة إحصائيا تبعا لمتغيري

التخصص ومستوى تحصيل الطالب على األداء ككل(.)1

كما تناولت دراسة الفتالوي ( )0100المشكالت التي تواجه طلبة جامعة كربالء من وجهة

نظرهم ،ولهذا الغرض أعد الباحث استبانة مكونة من ( )01فقرة موزعة على ثالثة ّمجاالت

طبق على عينة من طلبة المرحلة األولى في كلية التربية في جامعة كربالء بلغ عددها ()022

طالبا وطالبة ،وقد أظهرت الدراسة وجود حالة من الخوف لدى بعض الطلبة من الدراسة
الجامعة أو حالة من الحذر من قبل أغلبهم في التعامل مع اآلخرين داخل الوسط الجامعي

فضال عن ضعف إعداد الطلبة في المراحل الدراسية السابقة  ،وضعف المستوى العلمي بسبب

الوضع االقتصادي المتردي لعدد غير قليل منهم(.)2

أما دراسة الشرمان ( )0101فهدفت إلى الكشف عن تصورات طلبة الدراسات العليا

في كليتي التربية في جامعتي مؤتة واليرموك للمشكالت التي تواجههم ،وقد تألفت عينة الدراسة
من ( )201طالبا وطالبة ،ولتحقيق أهداف الد ارسة استخدمت استبانة مؤلفة من ( )22فقرة
موزعة على ثالثة مجاالت ،هي المشكالت المتعلقة بكل من :الطلبة ،وعضو هيئة التدريس،

تقدير متوسطا لتصورات طلبة الدراسات العليا للمشكالت
ا
وادارة الجامعة ،وقد أظهرت النتائج
التي تواجههم ،وكانت أبرز مشكالتهم :ارتفاع تكاليف الدراسة ،وضعف الطلبة باللغة
اإلنجليزية .كما بينت الدراسة عدم وجود اختالف في تصورات طلبة الدراسات العليا للمشكالت

( )1محمد فرحان القض ـ ـ ــاة .)0100( ،مش ـ ـ ــكالت طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد بأبها من وجهة نظرهم في
ض ـ ــوء بعض المتغيرات ،العلوم التربوية والد ارس ـ ــات االس ـ ــالمية ،المملكة العربية الس ـ ــعودية ،المجلد ( ،)01العدد (،)0

سنة 0100م.

( )2علي تركي شاكر الفتالوي ،المشكالت التي تواجه طلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جامعة كربالء من وجهة نظرهم ،قسم العلوم التربوية
والنفسية ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة كربالء ،سنة 0100م.
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التي تواجههم مما يعزى لمتغيرات الدراسة :الجامعة ،والنوع االجتماعي ،والمستوى الدراسي،
وأوصت الدراسة ضرورة توفير الدعم المادي لطلبة الدراسات العليا(.)1

ويالحظ على الدراسات السابقة أنها هدفت إلى التعرف إلى أهم المشكالت النفسية

واالجتماعية والدراسية التي يعاني منها الطلبة في الجامعات ومنها :جامعة األنبار ،وجامعة

القدس المفتوحة فرع غزة ،وجامعة بابل ،وكليات الفروع بجامعة الدمام ،ومعرفة مستوى

المشكالت التعليمية والنفسية واالجتماعية الشائعة التي تواجه الطالب الجامعي بجامعة جازان،

وأهم المشكالت التي تواجه طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد بأبها في السعودية،
والمشكالت التي تواجه طلبة جامعة كربالء ،والكشف عن تصورات طلبة الدراسات العليا في

كليتي التربية في جامعتي مؤتة واليرموك للمشكالت التي تواجههم ،كما يالحظ من نتائج هذه

الدراسات بيان أبرز المشكالت االجتماعية والنفسية التي يعاني منها الطلبة ،وبيان أهم
المشكالت االقتصادية التي يعاني منها الطلبة ،والتوصل إلى وجودّمستوى عالي من المشكالت

لدى طالب وطالبات الجامعة ،وضعف المستوى العلمي بسبب الوضع االقتصادي المتردي
تقدير متوسطا لتصورات طلبة الدراسات العليا
ا
لعدد غير قليل من الطلبة ،وقد أظهرت النتائج
للمشكالت التي تواجههم ،وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معرفة التحديات التي

تواجه الطالبة في الجامعات الفلسطينية.

ونظر لتأثير التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية،
ا

كمعيقات في عملية بناء شخصيتهن وتحصيلهن الدراسي ،فقد اتجه الباحثان إلى دراسة
التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية وسبل مواجهتها.

مشكلةّالدراسةّ :

تعتري الحياة الجامعية الكثير من األحداث ،والمواقف التعليمية واالجتماعية والنفسية،

وتواجه الطالبة الجامعية مشكالت كثيرة ،ومتنوعة فهي تحتاج إلى من يرشدها ،ويأخذ بيدها

كي تتغلب على هذه المشكالت والصعوبات ،ويساعدها على التكيف السليم مع الحياة

الجامعية ،لذلك ومن خالل عمل الباحثان ،ومالحظتهما لبعض المشكالت التي تواجه طالبات
الدراسات العليا ،برزت لديهما فكرة دراسة التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في

الجامعات الفلسطينية.

( )1منيرة الشرمان ،مرجع سابق.
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وتمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

ما التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟
وينبثق من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 .0ما التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،من الناحية
(االقتصادية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والثقافية)؟

 .0ما مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟

 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا حول مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا

في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (متزوجة ،غير متزوجة)؟

 .1ما سبل مواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها طالبات الدراسات العليا في الجامعات

الفلسطينية؟

فرضيةّالدراسةّ :

ّال توجد فروق دالة إحصائيا حول مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا فيالجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (متزوجة ،غير متزوجة).

أهدافّالدراسةّ :

 ّبيان التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،من الناحية(االقتصادية ،النفسية ،االجتماعية ،الثقافية).

 -معرفة مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.

 -التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات وجهة نظر طالبات الدراسات العليا في الجامعات

الفلسطينية في التحديات التي تواجههن.

 -تحديد سبل مواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها طالبات الدراسات العليا في

الجامعات الفلسطينية.
أهميةّالدراسةّ ّ:

تكمنّأهميةّهذهّالدراسةّفيماّيليّ :

 تسعى هذه الدراسة إلى معرفة التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعاتالفلسطينية ،التي تعتبر معيقات في مواصلة مسيرتهن التعليمية وصقل شخصيتهن لمواصلة
مسيرتهن الحياتية ،مما يحتاج إلى دراسة لمعرفة هذه التحديدات وتحديد سبل مواجهتها.
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 تستهدف هذه الدراسة فئة طالبات الجامعات؛ التي تعتبر شريحة هامة باعتبارهن جزءا مهمامن األسرة حيث لهن دور مهم في بناء األجيال وغرس فيهم كل ما هو إيجابي ،ووقايتهم من

كل ما هو سلبي.

 -قد تفيد هذه الدراسة المسؤولين وصناع القرار من خالل لفت أنظارهم إلى دور هذه الدراسة

في تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات

الفلسطينية ،مما يتيح لهم فرصة إيجاد سبل كفيلة لمواجهة هذه التحديات.

 -تشكل الدراسة رافدا لتوجيه األنظار نحو التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في

الجامعات الفلسطينية.

تفسير ألسباب
ا
 تقدم الدراسة لآلباء واألمهات والمعلمين والمربين في كافة أماكن وجودهمالتغير الذي شهدته األسرة الفلسطينية ومنها الطالبة ،مما يساعد التربويين في كافة مجاالتهم

في البحث عن حلول لسلوكيات األفراد ،وتوجيههم.

حدودّالدراسةّ :

اقتصرت الدراسة على طالبات الدراسات العليا في كلية التربية والمسجالت بالجامعة
اإلسالمية بغزة في شهر 00من العام الدراسي 0102م0101-م.
مصطلحاتّالدراسةّ ّ:

التحديات :الصعوبات والعقبات ونقاط الضعف.
طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية :جميع الطالبات المقيدات في برامج الدراسات

العليا ماجستير ودكتوراه لعام 0101-0102م.

التحديدات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية :الصعوبات والعقبات
االقتصادية ،النفسية ،االجتماعية ،الثقافية ،ونقاط الضعف التي تواجه طالبات الدراسات العليا

في الجامعات الفلسطينية.

التعريف اإلجرائي للتحديدات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية:

الدرجة التي يحصل عليها طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية في ضوء االستبانة

المستخدمة.

المنهجّواإلجراءاتّ :
منهجّالدراسةّ :

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته ألهداف الدراسة.
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مجتمعّالدراسةّ :
ّّّّّيشمل طالبات الدراسات العليا في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية والمسجالت للفصل

الدراسي األول من العام الدراسي 0101/0102م ،بالجامعة االسالمية والبالغ عددهن ()022
طالبة (إحصائية القبول والتسجيل للفصل الدراسي األول 0101/0102م)

عينة الدراسةّ :

تم اختيار عينة عشوائية متيسرة من طالبات الدراسات العليا في كلية التربية بالجامعة
اإلسالمية بغزة ،والمسجالت للفصل الدراسي األول قسم علم النفس ،من العام الجامعي
0101/0102م ،حيث تكونت العينة من ( )21طالبة ،كما هو موزع في (جدول رقم)0
ّ

جدول رقم ) (1توزيع أفراد عينة الدراسة ّ
المتغير ّ
الحالةّاالجتماعية ّ

الصنف ّ

العدد ّ

النسبةّالمئوية ّ

متزوجة

12

%24

غيرّمتزوجة

38

%76

50

%100

المجموع
أدواتّالدراسةّ ّ:

بعد االطالع على األدب التربوي ،والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع األداة تم بناؤها وفق

الخطوات التالية:

 -صياغة فقرات األداة.

 إعداد األداة بصورتها األولية ،وقد شملت األداة على ( )11فقرة. -عرض األداة على مجموعة من المحكمين التربويين ،والبالغ عددهم ( )2محكمين.

وبعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون ،تم تعديل واعادة صياغة بعض

الفقرات ،وقد أعطي لكل فقرة وزن متدرج وفق سلم متدرج خماسي (كثير جدا ،كثير ،متوسط،

قليل ،قليل جدا) وقد اعتمد الجدول التالي لتحديد مستوى المتوسط الحسابي الموزون والفئة
التي ينتمي إليها:

جدولّ(ّ)0مستوىّالمتوسطّالموزونّوالفئةّالتيّينتميّإليها ّ
فئةّالوزنّالنسبي ّ

مستوىّالدرجة ّ

ّ 0.02 -0

ّ %35ّ-ّ%01

قليلّجدّا ّ

ّ 0.52ّ-0.81

ّ %50ّ-ّ%35

قليل ّ

فئةّالمتوسطّالموزونّ ّ
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ّ 3.32ّ–ّ0.51

ّ %50ّ-ّ%50

متوسط ّ

ّ 0.02ّ–ّ3.01

ّ %83ّ-ّ%58

كثير ّ

ّ 5ّ–ّ0.01

ّ %011ّ-ّ%80

كثيرّجدّا ّ

ّ(ّ )1

الخصائص السيكومترية لالستبانة:

صدق االستبانة (صدق المحكمين)ّ:وقدّتمّتوضيحّذلكّ ّ.
االتساق الداخلي ّ ّ:

تم التأكد من االتساق الداخلي لالستبانة عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين

فقرات االستبانة والدرجة الكلية لها ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدولّ(ّ)3يمثلّمعاملّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّاالستبانةّوالدرجةّالكليةّلهاّ .
الرقم ّ

معاملّ

مستوىّ

االرتباط ّ الداللة ّ

الرقم ّ

معاملّ

مستوىّ

االرتباط ّ الداللة ّ

الرقم ّ

معاملّ

مستوىّ

االرتباط ّ الداللة ّ

 ّ 1.035 ّ 0دال* ّ  ّ 1.502 ّ 05دال**

 ّ 1.555 ّ 30دال**

 ّ 1.020 ّ 0دال**

 ّ 1.052 ّ 00دال**

 ّ 1.082 ّ 30دال**

 ّ 1.550 ّ 3دال**

 ّ 1.020 ّ 08دال**

 ّ 1.000 ّ 33دال**

 ّ 1.008 ّ 0دال*

 ّ 1.000 ّ 02دال*

 ّ 1.005 ّ 30دال**

 ّ 1.325 ّ 5دال*

 ّ 1.013 ّ 01دال*

ّ 1.012 ّ 35

دال* ّ

 ّ 1.325 ّ 5دال*

 ّ 1.500 ّ 00دال**

 ّ 1.080 ّ 35دال**

 ّ 1.523 ّ 0دال**

 ّ 1.501 ّ 00دال**

ّ 1.000 ّ 30

دال*

 ّ 1.035 ّ 8دال*

 ّ 1.500 ّ 03دال**

ّ 1.301 ّ 38

دال*

 ّ 1.322 ّ 2دال*

 ّ 1.552 ّ 00دال**

ّ 1.385 ّ 32

دال*

 ّ 1.015 ّ 01دال*

 ّ 1.300 ّ 05دال*

 ّ 1.020 ّ 01دال**

 ّ 1.053 ّ 00دال*

 ّ 1.555 ّ 05دال**

 ّ 1.328 ّ 00دال*

 ّ 1.005 ّ 00دال*

 ّ 1.320 ّ 03دال*

 ّ 1.508 ّ 08دال**

مالحظةّ :

( )1عز حسن عبد الفتاح ،مقدمة في اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي باستخدام ( ،)spssخوارزم العلمية،
جدة ،سنة 0110م ،ص.210
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 ّ 1.503 ّ 00دال**

 ّ 1.581 ّ 02دال**

 ّ 1.525 ّ 05دال**

 ّ 1.500 ّ 31دال**

دال**ّيعنيّدالةّعندّ
ّ 1.10
ّ

دال*ّيعنيّدالةّعندّّ 1.15

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا بين الفقرات والدرجة الكلية لها.

ثبات االستبانةّ ّ:

تم التأكد من ثبات االستبانة بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية ،بطريقتي التجزئة
النصفية ،وألفا كرونباخ ،حيث تبين أن معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية
( ،)1.722وكان معامل الثبات باستخدام ألفا كرونباخ ) ،(0.892وهذا يدل على أن االستبانة
تتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات تطمئن الباحثين على تطبيقها على عينة الدراسة .ولتقدير

مستوى أداة البحث؛ استخدم مقياسا خماسي األبعاد  )2(:كثير جدا )1( ،كثير ،)3( ،متوسط،

( ،)2قليل ( )0قليل جدا.

الدراسةّومناقشتهاّ :
نتائج ّ
نتائجّالسؤالّاألولّ :

والذيّينصّعلىّ :

ما التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،من الناحية

(االقتصادية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والثقافية)؟

تم تحديد التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،من الناحية

(االقتصادية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والثقافية) بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات

الخاصة بالموضوع وهي:
ّ

أوًّالّ-التحدياتّاالقتصاديةّ :

تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية عدة تحديات من الناحية االقتصادية

وهي:

 ارتفاع األقساط الجامعية للدراسات العليا. -ارتفاع أثمان الكتب والمراجع.

315

 ارتفاع أسعار تصوير المواد داخل المكتبة. -ارتفاع تكاليف إعداد أطروحة الماجستير.

 ندرة الدعم المادي من جانب الجامعة لطلبة الدراسات العليا. -ارتفاع أجرة المواصالت من الجامعة واليها(.)1

 العزوف عن مشاركة الزمالء في الكثير من المناسبات بسبب قلة المال. التفكير بترك الدراسة الجامعية أو تأجيل فصول بسبب العبء المادي. -الضيق لعدم قدرة أسرة على توفير المستلزمات الضرورية.

 االمتناع عن الذهاب للكافتيريا بسبب سوء الوضع االقتصادي. المعاناة من عدم القدرة على شراء الكتب الجامعية(.)2 -ارتفاع تكلفة طباعة األبحاث.

 ارتفاع تكلفة إحضار الدراسات السابقة األجنبية من الخارج وترجمتها. -ندرة المنح التشجيعية للمتفوقين.

 قلة العائد المادي الناتج عن الحصول على درجة الماجستير. -وجود التزامات أسرية متعددة ومتنوعة.

 ارتفاع أجور النقل المؤدية إلى الكلية أو الجامعة(.)3ّ
ّ

ثانياّ-التحدياتّالنفسيةّ :
ًّ

تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية عدة تحديات من الناحية النفسية وهي:

 صعوبة تحقيق الطالبة ما تصبو إليه جراء دراستها العليا. -الخوف من الفشل في الدراسة.

 الشعور باإلرهاق معظم األوقات وضعف الدفاعية للدراسة بعد االنتهاء من الدوام الجامعي.( )1زين ياسين ،مشكالت طلبة الدراسات العليا في كلية اآلداب  /جامعة النجاح الوطنية ،سنة 0112م ص.00

( )2مجدي جيوسي .)0101( ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي واستراتيجيات حلها من وجهة

نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية – خضوري ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي ،المجلد (،)21

العدد( ،)0سنة 0101م ،ص.00

( )3إياد زكى عبد الهادي عقل .)0112( ،المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية
وسبل التغلب عليها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،سنة 0112م ،ص.021
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 قلة مراعاة بعض المدرسين لمشاعر الطلبة. الشعور باإلحباط من دراسة للماجستير. -الشعور بالغربة بين اآلخرين.

 -الشعور بضعف التركيز أثناء الدراسة.

 الشعور بالقلق الشديد نتيجة التحيز لجهات معينة من الطلبة(.)1 -الشعور بالقلق على المستقبل المهني.

 الشعور بالتوتر بمجرد التعرض لموقف. الشعور بالحاجة إلقامة عالقات عاطفية. عدم التمكن من ضبط االنفعاالت. -التردد في اتخاذ الق اررات.

 المعاناة من فقدان االحساس باالطمئنان النفسي. المعاناة من التوتر النفسي. -عدم الوثوق بالنفس.

 الشعور بعدم القدرة على القيام بأي عمل. -الشعور بأن اآلخرين يتحدثون عني.

 -الشعور بأني غير مهم في هذه الحياة.

 الشعور بالخوف من الفشل في الدراسة. -الشعور باالغتراب في جو الجامعة.

 المعاناة من السرحان وشرود الذهن أثناء المحاضرات. -الشعور بتقلب المزاج(.)2

 لوم النفس ألقل خطأ يتم الوقوع فيه. -الشعور بالحرج ألبسط نقد.

 تغير المزاج واالثارة بسرعة عند التعرض ألي موقف. تفضيل الوحدة والجلوس بانفراد بعيدا عن اآلخرين. الشعور بالغضب عند التعرض ألي موقف.( )1زين ياسين ،مرجع سابق ،ص.01

( )2مسعود عبد الحميد حجو ،مرجع سابق ،ص.01
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 -الشعور بالهم دائما(.)1

 -الخوف من عدم استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.

ّالقلقّعندّاقترابّموعدّمناقشةّأطروحةّالماجستيرّ . -ضعف الدافعية للدراسة بعد القبول في الماجستير.

 ضعف الدافعية للدراسة بعد النجاح في المساقات النظرية. -عدم مراعاة بعض المحاضرين لمشاعر الطلبة.

 عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن الذات من قبل بعض المحاضرين. الشعور بسرعة نسيان المعلومات واألفكار. -الشعور بضعف التركيز المناسب للدراسة.

 الضغط النفسي الناجم عن األوضاع السياسية والوضع األمني. -القلق من المستقبل لندرة فرص العمل وكثرة الحاصلين على درجة الماجستير.

 قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل بعض المحاضرين. صعوبة التكيف مع الوضع الدراسي داخل الجامعة(.)2ثالثا -التحديات االجتماعية:

تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية عدة تحديات من الناحية االجتماعية

وهي المشكالت الناتجة من العوامل الداخلية في الدور والوظائف المؤدية لها وهي كاالتي:

 -تفشي الوساطة في الجامعة في األمور األكاديمية.

 -عدم وجود من يهتم بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها الطلبة.

 قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الد ارسات العليا مقارنة بطلبة البكالوريوس(.)3 -قلة النشاطات االجتماعية.

 عدم وجود من يحل المشكالت. -الشك باآلخرين.

 عدم وجود مساعدة في تنظيم أوقات الفراغ. االرتباك عند الحديث مع اآلخرين.( )1مجدي جيوسي ،مرجع سابق ،ص.00

( )2إياد زكى عبد الهادي عقل ،مرجع سابق ،ص.022
( )3زين ياسين ،مرجع سابق ،ص.02
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 -صعوبة إقامة عالقات اجتماعية.

 -الشعور بالخوف من إقامة عالقات جديدة.

 الشكوى من تدخل األسرة في الشؤون الشخصية. -الشعور بالخجل عند مواجهة اآلخرين.

 عدم الرغبة في المشاركة في المناسبات االجتماعية. عدم الشعور بالحب والتقدير من الزمالء. الصعوبة في إقناع اآلخرين بأفكاري. عدم القدرة على تقبل رأي اآلخرين. -الضيق من التمييز في المعاملة(.)1

 -أخجل من زيارة زمالئي لبيتي لتواضع أثاثه.

 -صعوبة باالحتفاظ باألصدقاء داخل الجامعة.

 الضجر من عدم سماح الوالدين أو أحدهما بدعوة األصحاب لزيارة المنزل. -الضيق من أساليب التعامل الفئوي بين الطلبة.

 الشعور بالخجل والحساسية الزائدة عند التعامل مع الزمالء واألساتذة(.)2 -ضعف االهتمام بالمشكالت االجتماعية.

 قلة مراعاة خصائص التعامل مع طلبة الماجستير من قبل اإلدارة. -ندرة المشاركة في األنشطة االجتماعية في الجامعة.

 ضعف العالقة بين رئاسة القسم والطلبة مما ينعكس سلبا على حل مشكالتهم. -عدم احترام األستاذ للطالب(.)3

ابعاّ-التحدياتّالثقافيةّ :
ر ًّ

تواجه الطالبة في الجامعات الفلسطينية عدة تحديات من الناحية الثقافية ،وهي:

 -ضعف متابعة الجامعة لما يستجد من الكتب والمجالت والنشرات الثقافية.

 عدم اهتمام الجامعة في تقديم البرامج واألنشطة التي تعمل على تطوير ثقافة الطالبالخاصة.
( )1مسعود عبد الحميد حجو ،مرجع سابق ،ص.01
( )2مجدي جيوسي ،مرجع سابق ،ص.00

( )3إياد زكى عبد الهادي عقل ،مرجع سابق ،ص.021
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 تدني مستوى المقررات الدراسية بالجامعة في تزود الطالب بحاجته الثقافية. -تدني مستوى ارتباط النواحي األكاديمية بالثقافة.

 قلة الوقت المتاح أمام المحاضرين لتزويد الطالب بالثقافة والمعلومات الكافية. إغفال المقررات الدراسية بالجامعة عن إثراء الثقافة اإلسالمية. -إغفال المقررات الدراسية بالجامعة عن نقل التراث الثقافي.

 -عدم اهتمام الجامعة بالقيام بالرحالت الترفيهية والثقافية للطلبة.

 غموض الظروف السياسية ينعكس سلبا على قدرة المحاضر في التنشئة السياسية للطلبة. الغزو الثقافي لوسائل اإلعالم وتأثيره على طلبة الجامعة. -ضعف المقررات الدراسية على مواجهة تحديات العولمة.

 -تهاون األندية في القيام بأدوار إيجابية وتزويد الطلبة بالثقافة العامة.

 -ضيق الوقت لمعرفة ما يسود المجتمع من نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية.

 عدم اهتمام الجامعة بإثراء ثقافة الطلبة وتوجيههم للقراءة والبحث في مكتبة الجامعة. عد سماح المحاضرين للطلبة بالمشاركة والنقاش وتبادل األفكار. قلة المصادر والمراجع العلمية في الكلية والجامعة(.)1نتائج السؤال الثاني ومناقشة نتائجه:
والذي ينص على:

ما مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟

تم حساب متوسط الدرجات والوزن النسبي الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التحديات

التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،والجدول رقم (ّ)1يبينّذلكّ ّ:
جدولّرقمّ(ّ)0يمثلّمتوسطّالدرجاتّوالوزنّالنسبيّ.ن=ّّ 51
الفقرة ّ

م

المتوسطّ

الحسابي

ّ0

التحديداتّاالقتصاديةّ :

االنحرافّ

الوزنّ

المعياريّ ّ النسبي

الترتيب
ّ

ّ0

ارتفاعّاألقساطّالجامعيةّللدراساتّالعليا.

4.38

0.923

87.6

ّ0

ّ0

ارتفاعّأسعارّالكتبّوالمراجعّ .

3.52

0.789

70.4

ّ0

( )1منى عبد الوهاب النجار ،المش ـ ــكالت التربوية واألكاديمية والثقافية التي تواجه طلبة مس ـ ــتوى الرابع بكلية التربية –
جامعة األزهر بغزة المتدربين في مدارس محافظات غزة ،مجلة جامعة األزهر بغزة ،سـ ــلس ـ ــلة العلوم اإلنس ـ ــانية ،المجلد

( ،)00العدد ( ،)0سنة 0112م ،ص.71
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ّ3

ارتفاعّأسعارّتصويرّالموادّداخلّالمكتبة.

3.22

1.112

64.4

ّ3

ّ0

ارتفاعّتكاليفّإعدادّأطروحةّالماجستير.

4.40

0.606

88

ّ0

ّ5

ندرةّالدعمّالماديّمنّجانبّالجامعةّلطلبةّالدراساتّالعلياّ .

4.04

1.049

80.8

ّ5

ّ5

ارتفاعّأجورّالمواصالتّمنّالجامعةّواليهاّ .

3.34

0.982

66.8

ّ0

ّ0

قلةّاإلمكاناتّالماديةّلدىّبعضّالطلبةّ .

4.20

1.069

84

ّ5

ّ8

االمتناعّعنّالذهابّللكافتيرياّبسببّسوءّالوضعّاالقتصاديّ .

3.10

1.165

62

ّ2

ّ2

التفكيرّبتركّالدراسةّالجامعيةّأوّتأجيلّفصولّبسببّالعبءّ

3.18

1.366

63.6

ّ8

ّ 01

المشاركةّفيّالرحالتّالترفيهيةّوالثقافيةّ .

2.24

1.188

44.8

ّ 01

71.24 ّ 5.0178

ّ0

الماديّ .

الدرجةّالكليةّللبعد ّ
ّ0

35.620

التحديداتّالنفسيةّ :

 ّ 00صعوبةّتحقيقّماّأصبوّإليهّجراءّااللتحاقّبالدراساتّالعلياّ .

ّ
3.40

1.178

68

ّ8

ّ 00

الخوفّمنّالفشلّفيّالدراسةّ .

3.66

1.118

73.2

ّ5

ّ 03

الشعورّباإلرهاقّمعظمّالوقت.

3.70

1.111

74

ّ0

ّ 00

الشعورّبالخوفّوالقلقّمنّالمستقبلّالمجهول.

3.94

.978

78.8

ّ0

ّ 05

قلةّمراعاةّبعضّالمدرسينّلمشاعرّالطلبة.

3.76

1.238

75.2

ّ0

ّ 05

الشعورّباإلحباطّمنّدراسةّالماجستيرّ .

3.36

1.396

67.2

ّ2

ّ 00

الشعورّبالغربةّبينّاآلخرينّ .

2.82

1.044

56.4

ّ 01

ّ 08

الشعورّبضعفّالتركيزّالمناسبّأثناءّالدراسةّ .

3.56

1.146

71.2

ّ5

3.54

1.054

70.8

ّ0

3.78

1.075

75.6

ّ3

71.04 ّ 6.8905 ّ 35.520

ّ0

 ّ 02الشعورّبالقلقّالشديدّنتيجةّالتحيزّلجهاتّمعينةّمنّالطالبّ .
ّ 01

طولّفترةّالغيابّعنّالبيتّ .
الدرجةّالكليةّللبعد ّ

ّ3

التحدياتّاالجتماعيةّ :

ّ

ّ 00

صعوبةّالجمعّبينّمتطلباتّاألسرةّوالدراسة.

3.34

1.171

66.8

ّ0

ّ 00

افتقارّالجرأةّللمشاركةّفيّالمناقشاتّأثناءّالمحاضرة.

تخوفّاألهلّمنّجدوىّالحصولّعلىّدرجةّالماجستير.

3.40

1.161

68

ّ3

3.30

1.359

66

ّ5

كثرةّالمشاكلّاألسريةّواالجتماعيةّ .

عدمّالتشجيعّالمعنويّمنّقبلّالمجتمعّ .

2.48

1.182

49.6

ّ 01

3.18

1.380

63.6

ّ0

ّ 05

االنشغالّباألعباءّالمنزليةّعنّالدراسةّ .

3.56

1.232

71.2

ّ0

ّ 00

صعوبةّكسبّحبّوتقديرّأساتذةّالجامعةّ .

3.04

1.087

60.8

ّ8

ّ 08

عدمّالقدرةّعلىّتنظيمّالوقتّ .

3.26

1.026

65.2

ّ5

ّ 03
ّ 00
ّ 05
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 ّ 02قلةّالوقتّالكافيّلالستمتاعّبالهواياتّواألنشطةّاالجتماعيةّ .
ّ 31

الفشلّفيّاختيارّاألصدقاءّواالندماجّمعّالبيئةّالجامعيةّ .
الدرجةّالكليةّللبعد ّ
التحديداتّالثقافيةّ :

ّ0

3.46

1.297

69.2

ّ0

2.72

1.196

54.4

ّ2

7.7084 ّ 31.740

63.48

ّ3
ّ

ّ 30

نقصّالمعارفّوالمعلومات.

2.98

1.020

59.6

ّ8

ّ 30

صعوبةّمجاراةّالتقدمّالعلميّوالتكن ّولوجيّالهائل.

3.24

1.061

64.8

ّ0

ّ 33

إغفالّالمساقاتّالجامعيةّالدراساتّالمعمقةّعنّالتراثّ

3.38

1.244

67.6

ّ0

ّ 30

قلةّمهارةّكتابةّالبحوث.

كثرةّالغزوّالفكريّبأنواعهّوصورهّكافةّ .

3.14

1.010

62.8

ّ0

3.16

1.149

63.2

ّ5

قلةّالمصادرّوالمراجعّالعلميةّفيّالكليةّوالجامعة.
ندرةّطرقّالبحثّواالستقصاءّوحلّالمشكالت.

2.70

1.374

54

ّ2

3.20

1.010

64

ّ5

ّ 38

ندرةّاستخدامّشبكةّاالنترنتّالمعلوماتيةّ .

3.78

1.166

75.6

ّ0

ّ 32

ندرةّالتوجهّللقراءةّوالبحثّفيّمكتبةّالجامعةّوالقراءةّ

3.26

1.259

65.2

ّ3

 ّ 01رفضّبعضّالمحاضرينّالمشاركةّفيّالنقاشّوتبادلّاألفكارّ .

2.58

ّ 1.230

ّ 51.6

ّ 01

الدرجةّالكليةّللبعد ّ

31.420

6.5093

62.84

ّ0

الدرجةّالكليةّلالستبانة ّ

134.30

20.833

67.15

ّ

الثقافي.

ّ 35
ّ 35
ّ 30

الخارجيةّ .

يتضح من الجدول السابق أن الدرجة الكلية لمستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات
العليا في الجامعات الفلسطينية كان متوسطا؛ حيث إن أعلى ثالثة أبعاد كان البعد رقم)0( :
وهو (التحديات االقتصادية) ،والبعد رقم )0( :وهو (التحديات النفسية) ،والبعد رقم )2( :وهو

(التحديات االجتماعية) ،والتي حصلت على نسب متوسطة وقعت بين ()%17 - %20

وذلك حسب المقياس في جدول ( ،)0كما يتضح من الجدول السابق حصول البعد رقم)2( :

وهو (التحديات الثقافية ) على نسبة متوسطة أيضا.

والنتيجة الكلية تظهر أن متوسط الدرجات كان ( )17.02وهي درجة متوسطة ،وهذه الدرجة
التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسر أن هناك تحديات تواجه طالبات الدراسات العليا في

الجامعات الفلسطينية عند غالبية العينة ،وهي تالمس مناحي حياتهم ،وهذا واضح في
استجابات العينة.
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وتفسر هذه النتيجة بأن هناك تحديات تواجه طالبات الدراسات العليا ،بسبب الظروف

التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام ،وقطاع غزة بشكل خاص؛ من احتالل إسرائيلي،
وحصار منذ أكثر من عشر سنوات ،والحروب المتتالية التي عاشها شعب غزة ،جعلت الجو
العام مملوء بالمشكالت والصعوبات وال سيما الوضع االقتصادي والنفسي واالجتماعي والذي

أثر على الكل الفلسطيني ومنهم الطالبة الجامعية ،وهذه النتيجة تؤكد أهمية إيجاد سبل لمواجهة

هذه التحديات.

تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة جيوسي ( )0101في أن مستوى الضغوطات

النفسية المتمثلة بالمشكالت النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي كانت ( )%10.2وهي

متوسطة.

نتائج السؤال الثالث ومناقشة نتائجه:

والذي ينص على:

 -هل توجد فروق دالة إحصائيا حول مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا

في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (متزوجة ،غير متزوجة)؟
يمكن اإلجابة على هذا السؤال من خالل التأكد من صحة الفرضية التالية:

 -ال توجد فروق دالة إحصائيا حول مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في

الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية (متزوجة ،غير متزوجة).

الختبار صحة هذه الفرض تم إجراء اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات؛ بهدف فحص

الفروق بين وجهة نظر طالبات الدراسات العليا في مستوى التحديات التي تواجه طالبات

الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،والجدول رقم ( )2يبين هذه النتائج:

جدول ( )5يبين المتوسطات الحسابية وقيمةّ)ت( للفروقّ بين المتوسطاتّ.نّ=ّّ 51
المتوسطّالحسابي ّ

االنحرافّالمعياريّ ّ

متزوجة

12

031.055

03.305

غيرّمتزوجة ّ

38

035.515

01.035

الحالةّاالجتماعية ّ العدد ّ

قيمةّ(ت) ّ

مستوىّالداللة ّ

0.785

غيرّدالة ّ

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات أفراد

عينة الدراسة حسب متغير الحالة االجتماعية (متزوجة ،غير متزوجة) حول التحديات التي

تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.

تعتبر هذه النتيجة منطقية إلى حد ما فهي تعكس الحالة التي تعيشها الطالبة الجامعية،

فالطالبة الجامعية سواء متزوجة أم غير متزوجة يواجهن إلى حد كبير نفس التحديات من
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الناحية االقتصادية والنفسية واالجتماعية والثقافية في مجتمعنا الفلسطيني خاصة؛ فالمجتمع

الفلسطيني مجتمع شرقي ومحافظ ،فالمرأة يقع عليها عبء العمل في البيت سواء كانت متزوجة
أم غير متزوجة.

وما يفسر هذه النتيجة –أيضا -أن تقليص رواتب الموظفين في قطاع غزة أضاف عبئا

جديدا لكون سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على رواتب الموظفين،

وانحصار مصادر الرزق بسبب الحصار ،وهذه األحداث الضاغطة كان لها تأثير وانعكاس
على الطالبة الجامعية بشكل عام وبالتالي على تغطية مصاريف الجامعة.

نتائج السؤال الرابع:

والذيّينصّعلىّ ّ:

ّ-ماّسبلّمواجهةّالتحدياتّالمختلفةّالتيّتتعرضّلهاّطالباتّالدراساتّالعلياّفيّالجامعاتّ

الفلسطينية؟ ّ

يمكن التعرف إلى سبل مواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها طالبات الدراسات

العليا في الجامعات الفلسطينية باالعتماد على ما عرضته هذه الدراسة ،وما توصلت إليه

الدراسات األخرى واألدب التربوي ،وهي:

 دعوة أولياء األمور إلى االهتمام برعاية بناتهم الطالبات في الدراسات العليا وتقديم يد العونوالمساعدة لهم لتجاوز األزمات المختلفة والمشكالت والظروف الضاغطة في حياتهم.

-

ّتوفير الجو األسري المناسب الخالي من العنف والمشكالت التي قد تؤثر سلبا على

نفسية الطالبة الجامعية ،وبالتالي تقلل من قدرتها على تجاوز األزمات التي تواجهها في حياتها

الجامعية.
-

توفير الدعم المادي لطالبات الدراسات العليا بصرف النظر عن كونهن يعملن أو ال

-

توفير الدعم المعنوي لطالبات الدراسات العليا من حيث االحترام والتقدير ،وتكريم

يعملن وذلك من خالل رصد مبالغ مالية من موازنة الجامعات لدعم برامج الدراسات العليا.

المبدعين والمتميزين منهم.

-

التركيز على استخدام الوسائل التعليمية واألساليب التربوية الحديثة في التدريس

-

محاربة الوساطة والتمييز والمحاباة في مؤسسات التعليم العالي.

الجامعي والذي من شأنه زيادة المستوى المعرفي وتخفيف التحديات.
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-

إشراك األطراف المتأثرة بالدراسات العليا من أعضاء هيئة تدريس وطلبة ،وعمادات

الدراسات العليا في مراجعة السياسات واألهداف المتعلقة بالدراسات العليا وخططها ،وتحديث

التعليمات المتعلقة بالدراسات العليا بين فترة وأخرى.

-

ضرورة اعتماد مرشدين وموجهين تربويين في الجامعات الفلسطينية من أجل حل

المشكالت والصعوبات الدراسية والنفسية واالجتماعية التي تواجه طالبات الجامعة.

 ضرورة مساعدة ودعم الطالبات المتميزات والمتفوقات دراسيا وماديا ونفسيا والعملعلى تخفيف معاناتهن بزيادة الحوافز والمنح لهن.

 أهمية توعية الطل بة على إدارة أوقات فراغهم واستغاللها بأمور تعود بالفائدة النفسيةوالدراسية واالجتماعية عليهم.

 ضرورة توفير خطوط مجانية لنقل الطلبة من مناطق سكنهم إلى موقع الجامعةوالكليات.

 ضرورة احترام الطالبة من قبل العاملين في الجامعة والكلية والنظر للطالبة كقيمة عليافي المجتمع.

 العمل على تطوير المكتبة لتتالءم ومتطلبات البحث العلمي ،وتوفير المراجع والكتبوالدوريات الحديثة في مختلف العلوم ما أمكن ذلك ،مع وضع قوانين خاصة بطلبة

الدراسات العليا تمكنهم من أداء مهمتهم بشكل أكثر فاعلية ،وتفعيل المكتبة اإللكترونية

وتجهيزها بالحواسيب الالزمة لذلك.

 توجيه اهتمام الطالبة الجامعية نحو زيارة المكتبة الجامعة ،واعطاء أكبر قدر من الوقتللمكوث في المكتبة؛ وذلك للحاجة الماسة ،والسماح لها باالستعارة الخارجية بدون

قيود.

 االهتمام بتوفير جو من الثقة بين طلبة الدراسات العليا واإلدارة من جهة ،وبينهم وبينالمحاضرين.

 تهيئة الجو النفسي المريح من قبل إدارة الجامعة للطالبات ومراعاة ظروفهن النفسيةواالقتصادية واالجتماعية.

 تفعيل مراكز اإلرشاد في الجامعة بهدف مساعدة الطالبات ،وارشادهن في مواجهةالتحديات النفسية واالجتماعية ،واألعباء المالية ،والصعوبات الدراسية بنجاح.
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 توفير المناخ المناسب للدراسة في الجامعة لمواجهة الضغوط النفسية الناتجة فيالمجال االقتصادي ،واالجتماعي ،والنفسي.

 -عمل لقاءات دورية مفتوحة بين إدارة الجامعة والكليات من جهة ،والطلبة من جهة

أخرى؛ لتحديد مصادر الضغوط ،والعمل على حل المشكالت المسببة لها ،وبالتالي

-

الحد منها.

ضرورة اهتمام إدارة الجامعة بتفعيل األنشطة الطالبية ،سواء أكانت ثقافية ،أم

رياضية ،أم فنية؛ لما لها من دور في تقليل التحديات النفسية لدى الطلبة.

 -تنمية قدرة الطلبة على مواجهة المشكالت التي تعترضهم.

 زيادة االهتمام باألنشطة الطالبية من رحالت علمية ومسابقات ثقافية وفنية للطالباتللتخفيف عنهن من أثر االعتداء الصهيوني والحرب على غزة وانعكاسها على تدهور

األوضاع االجتماعية واالقتصادية والنفسية للطالبات وأسرهم بهدف تحسين وضعهن

النفسي وقدراتهن على مواصلة العملية التعليمية وتحصيلهن األكاديمي.

ملخصّالنتائجّ ّ:

أظهرت النتائج أن مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات

الفلسطينية من الناحية (االقتصادية ،والنفسية ،واالجتماعية ،والثقافية) كان متوسطا ،وأظهرت

النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول

مستوى التحديات التي تواجه طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير
الحالة االجتماعية (متزوجة ،غير متزوجة) ،كما توصلت الدراسة إلى سبل مواجهة التحديات

المختلفة التي تتعرض طالبات الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.

التّوصياتّ ّ:

فيّضوءّالنتائجّالسابقةّ،فإنّالباحثينّيوصيانّبماّيأتيّ :
 اإلسهام في مواجهة التحديات الثقافية التي تواجه الطالبة الجامعية من خالل توفيرالمراجع والكتب والمجالت والدورات.

 -توعية المجتمع باألهمية االقتصادية لاللتحاق بالدراسات العليا ولو في المستقبل.

 -ضرورة التواصل اإليجابي بين الطالبات والمدرسين في الجامعة لمساعدة الطالبات

للتغلب على خبراتهن غير السارة ،والحيلولة دون انغماسهم في مشاعر العزلة والعجز
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والسلبية التي تؤدي إلى االنغالق والجمود وعدم القدرة على العمل واألداء أثناء األزمات

الضاغطة.

 ضرورة اهتمام القائمين على عمادة الدراسات العليا في كلية اآلداب خاصة ،بحصرالمشاكل والقضايا التي تواجه الطلبة ،والعمل على حلها.

 إقامة العديد من الندوات واللقاءات يشترك فيها طالبات وأساتذة الدراسات العليا ،تطرحفيها المشكالت األكاديمية واإلدارية ويعمل الجميع على تقديم الحلول المناسبة لها مما

يزيد من الرابطة بين الطالبات وأساتذتهم.

 اعتماد نتائج الدراسة الحالية في مواجهة التحديات والسعي لحل المشكالت التي تعانيمنها طالبات الدراسات العليا.

 إجراء دراسات تقارن بها المشكالت التي تواجه طالبات الدراسات العليا في كلية العلومالتربوية والكليات األخرى ،في الجامعات الفلسطينية.

المراجعّ :

ّأنور حموده البنا ،وعائد عبد اللطيف الربعي ،مشكالت طلبة جامعة األقصى بغزة من وجهةنظر الطلبة ،مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلد( ،)01العدد(،)0

سنة 0111م.

 إياد زكى عبد الهادي عقل ،المشكالت الدراسية التي تواجه طلبة الدراسات العليا في الجامعةاإلسالمية وسبل التغلب عليها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،سنة

0112م.

 زين ياسين ،مشكالت طلبة الدراسات العليا في كلية اآلداب/جامعة النجاح الوطنية ،سنة0112م.

 عبد الرازق جاسم محمود العيساوي ،المشكالت النفسية واالجتماعية والدراسية التي يعانيمنها طلبة كلية التربية القائم في جامعة األنبار ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،العدد(،)27

سنة 0100م.

 عبد الله الحربي وفاطمة مدني ،وامتياز صالح ،المشكالت األكاديمية واالجتماعية التيتواجه طالبات السنة العامة داخل البيئة الجامعية في كليات الفروع بجامعة الدمام ،المجلة

التربوية مصر ،العدد( ،)20سنة 0102م.
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 -عز حسن عبد الفتاح ،مقدمة في اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي باستخدام

( ،)spssخوارزم العلمية ،جدة ،سنة 0110م.

 -عقيل خليل ناصر ،المشكالت التي تواجه طلبة جامعة بابل من وجهة نظرهم ،مجلة كلية

التربية األساسية ،العراق ،العدد( ،)02سنة 0101م.

 علي تركي شاكر الفتالوي ،المشكالت التي تواجه طلبــة جامعة كربالء من وجهة نظرهم،قسم العلوم التربوية والنفسية ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة كربالء ،سنة 0100م.

ّمجدي جيوسي ،الضغوطات النفسية التي يعاني منها الطالب الجامعي واستراتيجيات حلهامن وجهة نظر طلبة جامعة فلسطين التقنية/خضوري ،مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث
في التعليم العالي ،المجلد ( ،)21العدد ( ،)0ص  ،21-12سنة 0101م.

 محمد علي مساوي معشي ،المشكالت االكاديمية والنفسية واالجتماعية لدى طالب جامعةجازان في ضوء بعض المتغيرات ،مجلة التربية (جامعة األزهر) ،مصر ،المجلد( ،)0العدد

( ،)020سنة 0102م.

 محمد فرحان القضاة ،مشكالت طالب كلية المعلمين بجامعة الملك خالد بأبها من وجهةنظرهم في ضوء بعض المتغيرات ،العلوم التربوية والدراسات االسالمية ،المملكة العربية

السعودية ،المجلد ( ،)01العدد ( ،)0سنة 0100م.

 مسعود عبد الحميد حجو ،المشكالت الدراسية والنفسية واالجتماعية لدى طلبة جامعة القدسالمفتوحة وعالقتها ببعض المتغيرات ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة ،سنة 0101م.

 منى عبد الوهاب النجار ،المشكالت التربوية واألكاديمية والثقافية التي تواجه طلبة مستوىالرابع بكلية التربية – جامعة األزهر بغزة المتدربين في مدارس محافظات غزة ،مجلة جامعة
األزهر بغزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية ،المجلد ( ،)00العدد ( ،)0سنة 0112م.

 منيرة الشرمان ،تصورات طلبة الدراسات العليا في كليتي التربية في جامعتي مؤتة واليرموكللمشكالت التي تواجههم ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد( ،)01العدد( ،)1سنة 0101م

- Hommadova، Academic and Social Challenges of Japanese

Students during Cultural Adjustment to the Rural US. Journal of
International and Advanced Japanese Studies، 8، 241-255، 2016.

- Rajkumar، E.، Sooraj، K. V.، Sandeep، B. H.، & Harish، C ،
Psychosocial Problems among Students of Central University of
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Karnataka: A Comparative Study. International Journal of Scientific
Study، 3 (9)، 44-47، 2015.
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الملخصّ :

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى كل من التدريب الميداني والكفاءة المهنية لدى

الطالب المرشد المتدرب بقسم اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى ،كذلك بحث العالقة بين

التدريب الميداني والكفاءة المهنية لديه ،والتحقق من وجود فروق معنوية دالة إحصائيا في
متوسطات درجات أفراد العينة على مقياسي التدريب الميداني ،والكفاءة المهنية تبعا للمتغيرات

الديموغرافية (النوع االجتماعي ،نوع التدريب ،والمستوى األكاديمي) .وللتحقق من ذلك طبق
مقياسي :التدريب الميداني ،والكفاءة المهنية (من إعداد الباحثتين) على عينة ممثلة قوامها

( )012طالبا تتم حذف بعض النتائج .وبينت نتائج وجود عالقة ارتباط موجبة بين مجاالت
التدريب الميداني والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب .وجود

فروق معنوية دالة إحصائيا على مقياسي التدريب الميداني ،والكفاءة المهنية لدى الطالب
المرشد المتدرب تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح الطالبات .وجود فروق معنوية دالة

إحصائيا على مقياسي التدريب الميداني ،والكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى

لمتغير نوع التدريب لصالح تدريب .0وجود فروق معنوية دالة إحصائيا على مقياسي التدريب

الميداني ،والكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير المستوى األكاديمي
لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز .وتوصي الدراسة بالتأكيد ومن خالل كافة القائمين
على التدريب الميداني وقسم علم النفس بالجامعة على الدور الفاعل الذي يقوم به التدريب

الميداني من تقوية العالقة بين الطلبة المتدربين وبيئة العمل من جهة ،وبين أطراف العملية
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 والذي يعود بالفائدة،التربوية التعليمية بما تتضمنه من مقومات بشرية ولوجستية من جهة أخرى

 ويعزز، وتغيير االتجاهات نحو العمل اإلرشادي، ورفع الكفاءة المهنية،حتما على التحصيل
 تفعيل.كذلك ربط الدراسة النظرية بما تتضمنها من مساقات وبين التطبيق العملي الواقعي

برنامج التدريب المصغر والمحاكاة داخل الجامعة قبل التحاق الطالب بالتدريب الميداني

 وذلك لكسر حاجز الخوف، وخصوصا مع الطلبة ذوو المستوى األكاديمي المتدني،خارجها
 إضافة إلى عقد محاضرات توجيهية وورش، وتعديل اتجاهاتهم نحو الموقف التدريبي،والسلبية
.عمل هادفة يقوم عليها نخبة من المشرفين الميدانيين لتقديم المعرفة والخبرة الالزمة للطلبة

،التركيز واالنتباه بشكل أكبر إلى طبيعة العالقة بين برنامج التدريب الميداني من جهة

 وذلك من حيث تدعيم التعاون،ومؤسسات التدريب التي تحتضن الطلبة من جهة أخرى
 وعقد، بما يتضمن من تبادل الخبرات العلمية والتدريبية،المشترك مع إدارة تلك المؤسسات

.ندوات ومحاضرات يحضرها الطلبة المستهدفين لالستفادة

 جامعة، الطالب المرشد المتدرب، الكفاءة المهنية، ّالتدريب الميداني:الكلمات ّالمفتاحية
.األقصى
Abstract:
The study aimed to identify the level of both field training and
professional competence of the trainee mentor student in the
Psychological Counseling Department at Al-Aqsa University.
Furthermore, It also examined the relationship between field training
and professional competence. By verifying the existence of statistically
significant differences in the mean scores of the sample members on the
two scales of field training and professional competence according to
demographic variables (gender, type of training, and academic level).
Two standards were applied: field training and professional competence
(prepared by the two researchers). A sample of (163) male students was
included. The existence of a positive correlation between the fields of
field training and the total score of the measure of professional
competence of the trainee mentor student. The presence of statistically
significant differences on the two scales of field training and
professional competence. The trainee mentor student attributes to the
gender variable in favor of the female students. The presence of
statistically significant differences on the two measures of field training
and the professional competence of the trainee mentor student attributes
to the variable of the type of training in favor of training2. The existence
of significant differences statistically significant on the two measures
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of field training and professional competence of the trainee mentor
student due to the variable of the academic level in favor of students
with excellent grade. The study also recommends confirming through
all those in charge of field training and the department of psychology at
the university on the active role that field training plays in strengthening
the relationship between the trainees students and the work
environment, on the one hand. Then between the parties to the
educational process with its human and logistical components, on the
other hand. It will definitely benefited the achievement, raised the
professional competence, changed the directions towards the extension
work, and strengthened the linking of the theoretical study with the
courses it contains and the realistic practical application. Activating the
mini-training program and simulation inside the university before the
student joins the field training outside it, particularly with students of
low academic level to break the barrier of fear and negativity as well as
to adjust their attitudes towards the training position. In addition to,
holding orientation lectures and targeted workshops on which a group
of field supervisors provide students with the necessary knowledge and
experience. Focus on the nature of the relationship between the field
training program and the training institutions that incubate students. By
strengthening joint cooperation with the administration of those
institutions, including the exchange of scientific and training
experiences, or holding seminars and lectures attended by the targeted
students to get benefit.
Kay Words: field training, professional competence, trainee mentor
student, Al-Aqsa University.
ّ :مقدمة
ّّّ يعتبر اإلرشاد جزء مهم في العملية التربوية بمختلف جوانبها المرتبطة بالطالب والمنظومة
 وذلك من خالل، فهو يقدم خدمات تربوية تغطى جوانب متعددة من هذه العملية،التعليمية

توظيف كافة المعلومات المتعلقة بالمعلومات التربوية واالجتماعية واالنفعالية والمهنية للطالب
وذلك باستخدام العديد من األساليب المتخصصة بهدف مساعدته في بناء شخصيته واتخاذ

 حيث أن، وعليه ال يمكن التفكير بالتربية في غياب اإلرشاد،ق اررات تربوية وشخصية ومهنية
 فاإلرشاد يتضمن عمليتي التعلم والتعليم من،التفاعل بينهما عملية تعاونية تكاملية مستمرة
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حيث تعديل وتغيير سلوك المتعلم والذي يعتبر محور العملية التعليمية ،من خالل عملية

التوجيه واإلرشاد ،وتعتبر المؤسسات التربوية المجال الحيوي الفعال للعمل اإلرشادي.

وبناء على هذه األهمية والعالقة بين التربية واإلرشاد ،ترى الباحثتان أن االهتمام بإعداد

المرشدين التربويين ،إعدادا أكاديميا وتربويا يجب أن يتوافق مع شيئين :أخالقيات المهنة

المتعارف والمتفق عليها ضمن بروتوكوالت العمل المهني ،وأيضا تحديات التقدم التربوي

والتعليمي والتكنولوجي الهائل في عصرنا الحالي (العولمة) ،والذي يسهم في تزويدهم

بالمهـارات ،والخبرات ،والفنيات ،والمعلومـات الالزمة للتعامل مع تلك التحديات والمشكالت

السلوكية والنفسية والتربوية ،بغية تحسين ظروف منظومة التربية بشكل عام ،والتعليم بشكل

خاص وتطوير الطرائق والوسائل واألساليب اإلرشادية الكفيلة بتحقيق قيم وأهداف المجتمع
المقصودة واآلمال المرجوة.

ويعد التدريب في اإلرشاد جزءا ضروريا لعملية النمو المهني للمرشدين واألخصائيين

النفسيين ،كما يعد أيضا عنص ار أساسيا في برامج إعداد المرشدين وتدريبهم ،حيث يساعدهم
على تطبيق المعارف والمهارات والكفايات اإلرشادية المختلفة ،باإلضافة إلى المساعدة في

عملية التغيير والنمو الشخصي للمرشدين المتدربين(، & Bernard 2013،Goodyear
نقال عن الخوالدة.1)210 :0100 ،

وترى الباحثتان أن التدريب الميداني بصبغته المهنية له أهمية كبيرة في زيادة هذه إنتاجية

أفراد المجتمع ،سواء على الصعيد الفردي أو المجتمعي ،بحيث يعمل على صقل شخصية
الطالب المرشد علميا وعمليا ومهنيا على مهنة اإلرشاد ،وذلك من خالل تزويده بأهم الكفايات
المهنية العملية سواء في مجال الدراسة األكاديمية الجامعية المتمثلة في المساقات الدراسية

التخصصية في مجال اإلرشاد ،أو من خالل التطبيق والمحاكاة العملية لهذه الكفايات في
الجامعة أو في المؤسسات التربوية المعنية ذات الصلة بالتعليم والعمل ّاإلرشادي ،والتي في

محصلتها تنتج مرشدا مهنيا قاد ار على التعاطي والتعامل مع المشكالت التي يتطلب منهّ

 )1محمد الخوالدة ،عبد الله المهايرة :أثر التدريب الميداني في تحســين كفايات اإلرشــاد المهني والرضــا اإلش ـرافي
لدى طلبة اإلرشــاد والصــحة النفســية في الجامعة األردنية ،المجلة األردنية في العلوم التربوية ،مجلد  ،01عدد،2
( )0100ص . 212 -210
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مساعدة أصحابها في إيجاد الحلول المناسبة لها حسب ما تعلم ،وفق ضوابط وميثاق أخالقيات

المهنة المعمول بها مجتمعيا ومؤسساتيا عن طريق الممارسة الميدانية.

كما يعتبر التدريب الميداني المساق العملي الوحيد لمعظم الجامعات والكليات الفلسطينية،

فبعض الجامعات والكليات تقدم أكثر من مساق تربية عملية ،بحيث يكون أحدها يعتمـد علـى
المـشاهدة والتعليم المصغر ،واآلخر تطبيقا عمليا في المدارس .وبشكل عام هناك تطبيق عملي
في المـدارس بغض النظر سواء كان هناك مساق تربية عملية أو أكثر .ويعين لكل طالب
أستاذ يشرف عليه ،من الجامعة أو الكلية ،متخصص في مجال تعليم التخصص يتابع أداء
الطالب داخل المدرسة وخارجهـا من تخطيط الدروس إلى التطبيق العملي وارشاده وتقييمه
وتقويمه ،ويبقى االختالف من حيث زمـن تأدية التربية العملية ،فمثال بعض الكليات تخصص
ثالثة أسابيع في كل فصل دراسي ،ولمدة سـتة فصول ،بحيث يتفرغ الطالب ألداء التربية

العملية فقط ويداوم في المدرسة كطالب مرشد تسند إليـه مهام جزئية في البداية ثم مهام كاملة

في الفصل األخير ،والبعض اآلخـر يطـرح مـساق التربية العملية ،إما في فصل دراسي أو

فصلين دراسيين (صبري وأبو دقة ،002 :0111،نقال عن حمد.1)02 :0117 ،

وتتحدد أهداف التدريب العملي الميداني لطلبة اإلرشاد في أربع فئات ،وهي :التمكن من

المعلومات المعرفية المتصلة مع عملية اإلرشاد ،والقدرة على إدارة البرامج والتواصل بفعالية
مع األعضاء اآلخرين من فريق اإلرشاد ومع األطراف األخرى المهتمة باإلضافة للمسترشد،
أخير اإلتقان الفني
وكذلك الوعي الذاتي والرغبة في التطور والنمو والتغيير عند الضرورة ،و ا

في البيئة اإلرشادية والشعور باالرتياح لدور المرشد الكفء ( ،1975،Belkenنقال عن

الخمايسة.2)021 ،0100 ،

كما يسعى التدريب الميداني إلى إعداد وتدريب طلبة اإلرشاد على مهنة اإلرشاد ،وعلى

الرغم من االهتمام الكبير الذي يحظى به التدريب الميداني في كليات التربية المحلية من حيث
 )1محمد مصطفى حمد :تصور مقترح لتطوير أداء مشرفي التربية العملية بكليات التربية بالجامعات الفلسطينية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية  -غزة ،كلية التربية ،قسم أصول التربية /اإلدارة التربوية(.)0117
 2عمر مس ـ ــعود الخمايس ـ ــة :،أثر التدريب الميداني على اتجاهات طالبات اإلرشا ا ا النفس ـ ــي والتربوي نحو العمل
اإلرشا

 ،مجلة جامعة فلســطين لألبحاث والد ارسـات ،المجلد الثامن ،العدد الرابع ،ديســمبر  ،0100ص -021

.012
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التنظيم واإلشراف والمتابعة ،إال أن هناك معوقات عديدة ظهرت خالل اآلونة األخيرة خالل

التدريب من أهمها تزايد أعداد المتدربين ،وتزامن التدريب 0و ،0في مقابل عدم استيعاب

المؤسسات التربوية المعنية لهذه األعداد وعدم استعدادها لذلك في وجود مرشد تربوي معاون

واحد فقط فيها ،أيضا عدم كفاية الخبرة الميدانية كما ونوعا من حيث تنوع طرق وأساليب

وكفايات التدريب واإلشراف ،وعدم التزام المتدربين لقوانين ونظم التدريب ظنا منهم بأنه مرحلة
تعتمد فقط على الكفايات العلمية واألكاديمية لديهم ،وليس كفايات مهنية يمتلكها المتدرب خالل

فترة التدريب وتؤهله مستقبال ليكون مرشدا مهنيا فاعال.

ويتمثل التدريب الميداني في كلية التربية بجامعة األقصى وفق برنامج تدريبي عملي

متكامل يتم تنفيذه من خالل قسم اإلشراف التربوي ،بواقع تدريبين ،تدريب ( )0يتلقاه الطالب
المرشد بشرط أن يجتاز ما يعادل ( )70ساعة دراسية أكاديمية ،بحيث تتضمن تلك مساقات

تدريسية تخصصية مرتبطة بالتربية العملية كاستراتيجيات اإلرشاد ،وفنيات اإلرشاد ،وفن

المقابلة ،وسيكولوجية اللعب والترفيه ،وغيرها ،وتمتد فترة التدريب إلى ( )01يوم تدريبي عملي،
منها ( )00يوم تكون بشكل متصل في المؤسسة التي يوجه إليها الطالب المتدرب وذلك قبل
بدء الفصل الدراسي الجامعي ،ثم ( )00يوم منفصل بعد بدء الفصل الدراسي الجامعي ،بواقع
يوم واحد تدريبي في األسبوع يحدده قسم اإلشراف وفق الظروف المالئمة ،حيث يتلقى الطالب

فيه تدريبا عمليا على بعض المهارات والكفايات اإلرشادية المتعلقة على سبيل المثال ال

الحصر ،السجالت والملفات ،واإلرشاد الفردي والجمعي ،واألنشطة المدرسية الالصفية ،ثم
يأتي تدريب ( )0وهو مرتبط تماما بتدريب واحد ،في نفس مؤسسة التدريب ،وبنفس التوزيع

الزمني أليام التدريب ،ولكن مع تقدم في المهارات والكفايات اإلرشادية التي يتلقاها الطالب

المرشد من المشرف التربوي والمرشد المعاون ،بحيث تتضمن مهارات كدراسة الحالة

والتشخيص السيكولوجي للحالة ،والتعامل مع نماذج التحويالت ،إضافة إلى التأكيد على

المهارات السابقة ،بما يؤهل الطالب المرشد لالنخراط في مجال العمل مستقبال رغم التحديات".

المتغيرت
ا
ومع مرور الوقت والممارسة الفعلية لفنيات العمل اإلرشادي في ضوء كافة

التربوية التي يعمل وفقها الطالب المرشد أثناء التدريب الميداني وتحت إشرافّالمشرف المسئول

وبتوجيهات المرشد المتعاون داخل المؤسسة تصبح لدى الطالب المرشد الكفاءة المهنية األولية

التي من خاللها يستطيع أن يضع قدمه ليخطو خطواته األولى نحو العمل اإلرشادي بمسؤولية

مهنية وباحتراف.
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والحقيقة أن مفهوم الكفاءة مفهوم جديد على اللغة العلمية ،سواء في علم النفس أو

علوم التربية أو مجال التشغيل والتيسير والموارد البشرية ،وغيرها من المجاالت ،حيث ساد+

الحديث عن اإلمكانات واالستعدادات ،وعن الميول ،وعن سمات الشخصية ،على اعتبارها
تمثل الخصائص النفسية التي تميز األفراد ،لكن شيئا فشيئا بدأ مفهوم الكفاءة يغزو مختلف

الحقول العلمية ويحتل تلك المفاهيم ،أو يكملها ويغنيها .وفي مجال البحث التجريبي في علم
النفس لم يتم االعتراف بمفهوم الكفاءة كمفهوم يمكن أن يخضع للضبط والقياس إال في العشرية

األخيرة من القرن المنصرم(.حورية.1)011-022 : 0100 ،

ويمكن القول أن الكفاءة المهنية في واقعها تمثل تركيبة المهارات والتطبيقات والخبرات

والسلوكيات المعرفية التي تمارس في حدود وضوابط متفق عليها من ذوو االختصاص في
مجال الدراسة والعمل ،بحيث يتم مالحظتها وقياسها من خالل الميدان ،والذي يضفي عليها

القبول ،ومن ثم يمكن للمؤسسة العاملة تحديدها وتقويمها وقبولها وتطويرها.

ويرى فيليب برنو( )00 ،0111أن الكفاءة المهنية تمثل القدرة على التصرف بفاعلية

في نمط معين من الوضعيات ،فهي قدرة تستند إلى معارف لكنها ال تختزل فيها ،فمواجهة

وضعية ما يجب استخـدام موارد معرفية متكاملة ومتعددة ومنـها المعارف ( نقال عن عزوز،

.2)1 :0107

هكذا أصبحت الكفاءة المهنية فيما بعد تمثل العديد من األهداف ،كما مثلت على

سبيل المثال الغرض النهائي لعملية تكوين واعداد وتدريب األفراد على المهنة ،حيث تبدأ عملية
التكوين المهني ببناء الكفاءة المهنية من خالل اإلعداد في المعاهد والكليات ،واستمرار عملية

التنمية والتحسين والتطوير من خالل التدريب أثناء الخدمة ،وتنتهي العملية بقياسّالكفاءةّ

المهنية أثناء العمل (السليماني ،11 :0110 ،نقال عن عصفورّ .)1 :0107 ،

ّّّ

ومن خالل مراجعة الد ارس ــات الس ــابقة المتعلقة بالتدريب الميداني لطلبة اإلرشاد النفسي

من ناحية ،والكفاءة المهنية من ناحية أخرى ،نجد أن طلب ــة اإلرش ــاد النفسي بحاجة أكثر

لمعرفة الكفاءات المهنية والمهارات اإلرشادية كافة والعمل بها ،كما يالحــظ مــن خالل عرض

الد ارســات الســابقة ،اهتم ــام الب ــاحثين فقط بالشكل العام لتعل ــيم وت ــدريب وتنمي ــة المه ــارات
 )1حورية ترزولت عمروني :تحديد الكفاءات المهنية الواجب توفرها لدى األستاذ الجامعي ،مجلة العلوم اإلنس نية
واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر) ،العدد .)020-027( 0100 ،20
 )2عزوز مرابط عي ش :الكف ءة المهنية ،ار إق أر للكت ب(.)7102
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والكفاءات اإلرشادية لدى المرشد .في حين توصي بعض الدراسات بضرورة توفير برامج

تدريبيــة واش ـرافية لتحســين المهارات األساسية والكفاءات المهنية المتخصصة للطالب المرشد،
لذا ارتأت الدراسة الحالية توجيه االهتمام نحو التدريب الميداني بغية تحسين الكفاءة المهنية

لدى الطالب المرشد ليتسنى له مستقبال تقديم أفضل الخدمات المهنية المتخصصة للمسترشدين،
وذلك من خالل دراسة العالقة بين التدريب الميداني والكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد

المتدرب بقسم اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى.
مشكلةّالدراسةّ :

ّّّّيمكنّبلورةّمشكلةّالدراسةّفيّالتساؤالتّالتاليةّ :

ماّأكثرّمجاالتّمقياسّالتدريبّالميدانيّشيوعاّعندّالطالبّالمرشدّالمتدربّبقسمّاإلرشادّ

النفسيّبجامعةّاألقصى؟ّ ّ

ما ّمستوى ّالكفاءة ّالمهنية ّعند ّالطالب ّالمرشد ّالمتدرب ّبقسم ّاإلرشاد ّالنفسي ّبجامعةّ

األقصى؟

ماّالعالقةّبينّمجاالتّالتدريبّالميدانيّوالكفاءةّالمهنيةّلدىّالطالبّالمرشدّالمتدربّبقسمّ

اإلرشادّالنفسيّبجامعةّاألقصى؟

هل ّتوجد ّفروق ّمعنوية ّدالة ّإحصائيا ّفي ّمتوسطات ّدرجات ّأفراد ّالعينة ّعلى ّمقياسيّ

التدريبّالميدانيّ،والكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّالنوعّاالجتماعيّ(طالبّ-طالبة)؟

هل ّتوجد ّفروق ّمعنوية ّدالة ّإحصائيا ّفي ّمتوسطات ّدرجات ّأفراد ّالعينة ّعلى ّمقياسيّ

التدريبّالميدانيّ،والكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّنوعّالتدريب()0ّ-0؟

هل ّتوجد ّفروق ّمعنوية ّدالة ّإحصائيا ّفي ّمتوسطات ّدرجات ّأفراد ّالعينة ّعلى ّمقياسيّ

التدريب ّالميدانيّ ،والكفاءة ّالمهنية ّتعزى ّلمتغير ّالمستوى ّاألكاديمي(ممتازّ -جيد ّجدّاّ-

جيدّ-مقبول)؟ ّ

أهدافّالدراسةّ :
تسعى هذه الدراسة لتحقيق أهداف متباينة تتمثل في:

-0تقصي أكثر مجاالت مقياس التدريب الميداني شيوعا لدى الطالب المرشد المتدرب بقسم
اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى.

-0التعرف إلى مستوى الكفاءة المهنية لديهم ،وكذا تحديد العالقة بين التدريب الميداني والكفاءة

المهنية لديهم.
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-2والتحقق من وجود فروق معنوية للتدريب الميداني والكفاءة المهنية تبعا لمتغيرات النوع

االجتماعي ،ونوع التدريب ،والمستوى األكاديمي.
مبرراتّالدراسةّوأهميتهاّ ّ:

يمكن إبراز أهمية الدراسة من خالل المقومات التالية:

أوالّ-األهميةّالنظريةّ :

-0المكانة التي يمثلها التدريب الميداني في صقل شخصية الطالب المرشد العلمية والعملية
لرفع كفاءته المهنية.

-0يمكن االستفادة من التصور النظري للبحث.

 -2تعد الدراسة الحالية من الدراسات القالئل في المجتمع الفلسطيني-على حد علم الباحثتين-
الذي يتناول عينة الدراسة الحالية ،ومتغيراتها حسب علم الباحثتين ،ألهمية وحساسية هذه

الفئة ،والتي ستدلي بظاللها في العمل مستقبال على تقدم المجتمع وازدهاره ،لهذا كان ال بد
من إجراء العديد من األبحاث حول هذه الفئة للتقدم بأدائها.

متغير حديث الدراسة نسبيا في
ا
-1اإلسهام في التأصيل النظري لمفهوم الكفاءة المهنية ،كونه
الدراسات العربية ،حيث يتطلب ذلك دراسة المتغيرات التي ترتبط به وتؤثر فيه ،لما له من

تأثير بالغ األهمية في بناء الفرد وزيادة إنتاجية المجتمع.
األهميةّالتطبيقية:

 -0إثراء مكتبة القياس التربوي والنفسي بمقاييس وأدوات بحثية جديدة تتالءم وطبيعة عينة

البحث الحالي بما تنطوي عليه من صفات متباينة.

-2 -0استحداث برامج إرشادية لمساعدة الطلبة في تحسين كفاءتهم المهنية ورفع مستوى
تدريبهم .

 -1كما قد تسهم نتائج البحث الحالي في تحفيز القائمين على برنامج التدريب الميداني في

المؤسسة الجامعية لوضع الخطط والبرامج األكاديمية والتطويرية المناسبة لرفع مستوى التدريب

الميداني ،والكفاءة المهنية للطالب المرشد ،من حيث التركيز على إكساب الطالبّالمرشدّأكبرّ
قدر ممكن من المهارات اإلرشادية الالزمة وفق المرحلة التربوية التعليمية المعاصرة بكافة

تحدياتها ،وذلك عن طريق تعيين مشرفين تربويين متخصصين ذوي كفاءة مهنية عالية معاصرة
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في مجال اإلرشاد ،ولهم القدرة على تزويد الطالب بالمهارات اإلرشادية الالزمة وتطويعها وفق
البيئة الدراسية التربوية النفسية ،للخروج بأفضل النتائجّ .

ّ-5صقلّشخصيةّالطالبّالمرشد.

المفاهيمّاألساسيةّللدراسة:

التدريبّالميدانيّ :

التدريب الميداني هو مجموعة من المهارات ،والخبرات ،التي يتم تقديمها للطالب ضمن

إطار مؤسسي ،أو ضمن أحد مجاالت الممارسة ،بحيث يتم إكساب المعرفة بشكل واسع

ومقصود ،بهدف نقل الطالب المتدربين من مستوى المعرفة المحدود من حيث :المهارات،
واالتجاهات ،والفهم ،إلى مستوى أفضل يمكنهم من ممارسة الخدمة االجتماعية بشكل مستقل

في المستقبل (دليل التدريب الميداني.1)0101 ،

وتعرفه الباحثتان بأنه "برنامج تدريبي عملي متكامل يتم تنفيذه من خالل كلية التربية

بجامعة األقصى ،قسم اإلشراف التربوي ،بواقع تدريبين ،تدريب ( )0يتلقاه الطالب المرشد بعد

اجتيازه ( )70ساعة دراسية أكاديمية ،بحيث تتضمن مساقات تدريسية تخصصية مرتبطة
بالتربية العملية ،وتمتد فترة التدريب إلى ( )01يوم ،منها ( )00يوم متصل ،ثم ( )00يوم

منفصل ،بواقع يوم تدريبي في األسبوع يحدده قسم اإلشراف ،وتدريب ( )0وهو مرتبط تماما
بتدريب واحد ،وبنفس التوزيع الزمني ،ولكن مع تقدم في المهارات والكفايات اإلرشادية التي

يتلقاها الطالب المرشد".

ويعرف إجرائيا "بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل إجابته على فقرات

مقياس التدريب الميداني والذي أعدته الباحثتان والتي تتراوح بين ( )012 - 10درجة.

الكفاءةّالمهنيةّ :

يعرفها عزوز(2 )1 ،0107بأنها" :هي مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات  ،التي

تترجم إلى تصرفات أو أعمال أو نشاطات في ميدان العمل ،أو أثناء تأدية وظيفة ماّ ،فيّ
إطار محدد وقابل للمالحظة والقياس ،وذلك من أجل مواجهة تحديات العمل المفروض ،أو

الخروج من مواقف عملية حرجة في إطار المهنة المنوطة به".

1
2

ليل الت ريب المي اني :ج معة تبوك ،السعو ية ،ليل القسم ،الخ م ت االلكترونية(.)7171

عزوز "مرجع س بق".
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وتعرفها الباحثتان بأنها "قدرة الفرد العملية والعلمية واالكتسابية المتمثلة في مجموعة

قادر على
االتجاهات والمعارف والمهارات والفنيات واالستراتيجيات الالزمة له والتي تجعله ا
إنجاز العمل أو المهنة المنوطة به ،وفق السمات الشخصية التي يتمتع بها والتي تؤهله مستقبال

للترقي والنجاح والقيادة في المهنة".

وتعرف إجرائيا "بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل إجابته على فقرات

مقياس الكفاءة المهنية والذي أعدته الباحثتان والتي تتراوح بين ( )021 - 21درجة".

الطالبّالمرشدّالمتدربّ :

تعرفه الباحثتان بأنه "الطالب المسجل للتدريب الميداني بعد أن أنهى ما ال يقل عن ()70
ساعة معتمدة من الساعات المعتمدة لديه حسب خطته اإلرشادية المعتمدة في عمادة القبول

والتسجيل والبالغة( )021ساعة ،ويقوم بممارسة التدريب الميداني لمهنة اإلرشاد في أحد مراحل

مؤسسات التعليم العام (الحكومة-الوكالة) بغزة ،تحت إشراف وتوجيه مشرف التدريب الميداني،
وادارة المؤسسة التعليمية ،والمرشد المعاون.

حدودّالدراسةّ :

الحدود المكانية :أجريت هذه الدراسة في كلية التربية – قسم علم النفس -بجامعة األقصى
بغزة.

الحدود الزمنية :طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الجامعي 0102/0100م.
الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على معرفة العالقة بين التدريب الميداني والكفاءة

المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب بقسم اإلرشاد النفسي.

الحدود البشرية :تشمل طلبة اإلرشاد النفسي بكلية التربية/جامعة األقصى والمسجلين في

برنامج التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي.

الطريقةّواإلجراءاتّ :
ّّّمنهجّالدراسةّ ّ:

ّّّّاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي لبحث حجم عالقة االرتباط بين التدريب
الميداني والكفاءة المهنية ،فضال عن المنهج المقارن لدراسة مدى التدريب الميداني ،والكفاءة

المهنية باختالف النوع االجتماعي ،ونوع التدريب ،والمستوى األكاديمي.
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مجتمعّالدراسةّوعينتهاّ :

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة اإلرشاد النفسي بكلية التربية/جامعة األقصى

والمسجلين في برنامج التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي في العام الجامعي ،0102-0100
والبالغ عددهم( ،)022موزعين كالتالي :فرع غزة ( )010طالبة ( )07طالب ،والحرم الجديد

(خانيونس) ( )21طالب )010( ،طالبة ،وذلك وفقا إلحصائية قسم اإلشراف التربوي بجامعة
األقصى .وقد تم توزيع أدوات الدراسة على جميع أفراد مجتمع الدراسة من طلبة اإلرشاد النفسي

بكلية التربية كعينة ممثلة ،حيث بلغ عدد االستمارات التي تم جمعها والتي استوفت الشروط

( )012استمارة ،أي بنسبة( )%12،2من إجمالي عدد الطلبة ،والجدول التالي يوضح توزيع
أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسةّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.
جدولّ(ّ )0

توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة
المتغير

فئات المتغير

العدد

النسبة

النوع االجتماعي

ذكور

05

%3،560

إناث

113

%66،33

تدريب 1

65

%36،8

تدريب 2

153

%63،2

ممتاز

0

%3

جيد جدا

05

%22،62

جيد

20

%16،06

مقبول

61

%30،22

نوع التدريب
المستوى األكاديمي

الدراساتّالسابقةّ :

دراسةّّمصريّ(ّ 1)0101
ّّّّهدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات
اإلرشادية لدى طلبة الدراسات العليا في برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة الخليل.

وتكونت عينة الدراسة من ( )11طالبا وطالبة ،تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة
 )1إبراهيم مصـري :دور التدريب الميداني في تحسين الكفاءة الذاتية المدركة والمهارات اإلرشادية لدى طلبة الماجستير
في اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة الخليل .مجلة دراسات نفسية وتربوية ،جامعة الخليل(.)0101
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من مجتمع الدراسة من الطلبة الذين تلقوا تدريب ميداني .وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي

المناسب لطبيعة هذه الدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة وجود دور للتدريب الميداني في تحسين
الكفاءة الذاتية المدركة ،حيث جاءت بدرجة مرتفعة ،كما أظهرت فروق ذات داللة إحصائية
في متوسطات الكفاءة الذاتية المدركة تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور ،وتبعا لمتغير عدد

الدورات لصالح األكثر دورات ،كما أظهرت وجود دور للتدريب الميداني في تحسين المهارات

اإلرشادية ،حيث جاءت بدرجة مرتفعة ،في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية في

متوسطات المهارات اإلرشادية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور .وتبعا لمتغير عدد الدورات
لصالح الذين لديهم عدد دورات أكثر.

دراسةّّAnjumأنجمّ(ّ 1)0101

هدفت الدراسة إلى تقييم أثر برامج التدريب على إتقان المهنة ،وكذلك على التنمية
الشخصية ومهارات طالب كليات إدارة األعمال في باكستان .وتكونت عينة الدراسة من ()011
طالب من طالب البكالوريوس ،من ( )02جامعة في باكستان .وقد استخدمت الدراسة استبيانا

مكونا من ( 22سؤاال) موزع على ستة مجاالت .وقد أظهرت نتائج الدراسة أهمية برامج التدريب

على تطور النمو المهني والشخصي لدى طالب كليات إدارة األعمال بالجامعات الباكستانية.

دراسةّالزهرانيّ(ّ 2)0101

ّّّّهدفت الدراسة إلى التعرف على دور التربية العملية في تطوير الكفايات التدريسية للطالبات

المعلمات من وجهة نظرهن .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )21طالبة من طالبات الدبلوم

التربوي ،و( )12طالبة من التخصصات العلمية (كيمياء -بيولوجي – رياضيات) ،و()10
طالبة من التخصصات األدبية (لغة عربية -لغة انجليزية) .وقد استخدمت الباحثة أداة مكونة

من ( )21فقرة ،تقيس الكفايات التعليمية اآلتية :التخطيط للدرس ،تنفيذ الدرس ،استخدام

الوسائل التعليمية ،إدارة الصف ،والتقويم .وأظهرت نتائج الدراسة أن التربية العملية أسهمت

في إكساب طالبات الدبلوم التربوي بكلية التربية بصبيا الكفايات التدريسية ،كما جاء ترتيب

(Anjum،Sadia: Impact of internship programs on professional and personal development
of business students: a case study from Pakistan. (2020) Future Business Journal
1

2

بدرية ض ــيف الله الزهراني :دور التربية العملية في تطوير الكفايات التدريسـ ــية للطالبات المعلمات من وجهة نظرهن

(د ارس ـ ـ ـ ـ ــة ميدانية في ض ـ ـ ـ ـ ــوء بعض المتغيرات الديموغرافية) ،المجلة العربية للعلوم التربوية ،الجلد الرابع ،العدد ()01
( )0101ص .)022-072

343

الكفايات التدريسية على النحو :استخدام الوسائل التعليمية ،التخطيط للدرس ،تنفيذ الدرس،

إدارة الصف ،وأخي ار جاءت كفاية التقويم ،كما أشارت الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة
إحصائية في الكفايات التدريسية تعزى إلى التخصص (أدبي ،علمي).
دراسةّّAl-ّSalkhiالصالحيّ(ّ 1)0102

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجاهات الطالب المعلمين في جامعة البتراء نحو مهنة
التدريس وعالقتها بالكفاءات التدريسية التي تمت مالحظتها أثناء التدريب العملي .وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )22معلمة طالبة .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاه إيجابي نحو

مهنة التدريس قبل وبعد التدريب الميداني ،كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية تجاه
مهنة التدريس يعزى إلى اختالف التخصص لصالح طالبات معلم الصف ،وأظهرت أن مستوى
الكفاءات التدريسية للطالبات المعلمات مرتفع ،كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في

الكفاءات التدريسية للطالبات كما يراها مشرفو التدريب الميداني تعزى للتخصصّ،كماّأشارتّ
نتائج الدراسةّإلىّعدمّوجود عالقةّبينّموقفهمّتجاهّمهنةّالتدريسّوكفاءاتّالتدريسّ

أثناءّالتدريبّالعمليّ .

دراسةّطاشمانّ،المستريحيّ(ّ 2)0102
هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملية في تخصصي

معلم الصف وتربية الطفل في جامعة اإلسراء أثناء فترة التدريب الميداني .واستخدم الباحثان

استبانة مكونة من ( )2مجاالت تشتمل على ( )21فقرة .وتكونت عينة الدراسة من ()70
طالبا وطالبة ،من طلبة كلية العلوم التربوية في تخصصي :معلم صف ،وتربية طفل .وقد

أظهرت النتائج أن أبرز المشكالت التي تواجه طلبة التربية العملي (الميداني) بالترتيب تتصل

بطبيعة برنامج التربية العملية ،والمعلم المتعاون ،والمدرسة المتعاونة ،وعمليات التدريس

الصفي ،والمشرف األكاديمي ،كذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا تعزى إلى
التخصص في المشكالت المتصلة بطبيعة برنامج التربية العملية ،والمعلم المتعاون ،وعمليات

Al-Salkhi ،Mahmoud Jamal :Attitudes of Student Teachers at the University of Petra
toward Teaching Profession and Its Relation to Their Teaching Competences Observed
during Practical Training .§American Journal of Educational Research-224:)3(7 ;2112 .
.231doi/11.12.21 :education-7-3-6.
1

2
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التدريس الصفي لصالح تخصص معلم الصف ،في حين كانت الفروق في المشكالت المتصلة

بالمدرسة المتعاونة لصالح تخصص تربية الطفل ،كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

تعزى إلى المعدل التراكمي في المشكالت المتصلة بعمليات التدريس ولصالح الطلبة الذين بلغ

معدلهم التراكمي جيد جدا على الطلبة الذين بلغ معدلهم امتياز ومقبول ،كما وجدت فروق في

المشكالت المتصلة بالمعلم المتعاون ،والمدرسة المتعاونة ،ولصالح المعدل التراكمي جيد جدا
على المقبول ،في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس.
دراسةّالخوالدةّوالمهايرةّّ 10108

ّّّهدفتّالدراسةّإلىّالتعرفّعلىّدورّخبرةّالتدريبّالميدانيّفيّتحسينّكفاياتّاإلرشادّ
المهني والرضا اإلشرافي لدى طلبة اإلرشاد والصحة النفسية في الجامعة األردنية .وتكونت
عينة الدراسة من ( )70طالبا وطالبة من المسجلين في مقرر التدريب الميداني واإلعداد

للتدريب الميداني للعامين في العام الجامعي  .0100 -0107واستخدم الباحثان مقياسي
كفايات اإلرشاد المهني والرضا اإلشرافي لدى طلبة اإلرشاد والصحة النفسية قبل تطبيق

البرنامج .وقد أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة المسجلين في برنامج التدريب الميداني على
الطلبة المسجلين في برنامج اإلعداد للتدريب الميداني ّعلى مقياسي تحسين كفايات اإلرشاد

المهني والرضا اإلشرافي.

دراسةّحورية (ّ 2)0108
هدفت الدراسة إلى تحديد الكفاءات المهنية الواجب توفرها لدى األستاذ الجامعي .وقد
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )22أستاذ بجامعة

العربي بن مهيدي ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية .وقد استخدمت الباحثة استبانه مكونة

من( )12فقرة مكونة من أربعة محاور وهي :األدوار التربوية ،والبحثية ،وخدمة المجتمع،
واألعمال اإلدارية ،وتال ذلك تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام األساليب

اإلحصائية التالية :االنحراف المعياري ،والمتوسط الحسابي ،والتكرار ،النسب المئوية .وقد

عرضت النتائج وفق المحاور األربعة لألستاذ الجامعي ( التعليم ،البحثي العلمي ،ومحور

خدمة المجتمع وأخي ار محور األعمال اإلدارية) ،حيث وجد أن :النسبة األكبر من األساتذة

وهي ( )% 02يرون أن من المهم جدا أن يتمكن األستاذ من كفاية البحث العلمي ،و(21
1
2
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 )%منهم يرون أن التعليم هو األهم ،بينما ( )% 21منهم يرون أن الجوانب اإلدارية هي

األهم ،أما( (%46منهم يرون أن خدمة المجتمع هي المهمة جدا ،وقد أظهرت النتائج كذلك
أن التعليم قد حاز على أكبر أهمية.
دراسةّالخمايسةّّ 10108

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج التدريب الميداني على اتجاهات طالبات اإلرشاد

النفسي والتربوي نحو العمل اإلرشادي في ضوء متغيرات (عدد الساعات المسجلة ،والمعدل

التراكمي) .وقد تكونت عينة الدراسة من( )20طالبة من المسجالت للتدريب الميداني في

اإلرشاد النفسي والتربوي في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  .0107-0101وقد استخدم
الباحث مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي .وقد أظهرت النتائج وجود

فروق ظاهرية بين متوسطات طالبات اإلرشاد والتربوي على مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين
نحو العمل اإلرشادي بعد التدريب الميداني ارتفاعا جوهريا عن متوسطاتهن قبل التدريب،

كذلك وجود فروق دالة إحصائيا التجاهات طالبات اإلرشاد النفسي والتربوي المتدربات نحو
العمل اإلرشادي على جميع أبعاد مقياس اتجاهات الطلبة المتدربين تبعا لمتغير المعدل

التراكمي ،في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا التجاهات طالباتّاإلرشاد النفسي والتربوي

المتدربات على جميع أبعاد مقياس اتجاهات الطلبة تبعا لمتغير عدد الساعات الدراسية

المسجلة ،كما ال يوجد تفاعال بين عدد الساعات الدراسية المسجلة والمعدل التراكمي لطالبات
اإلرشاد النفسي والتربوي.

دراسةّالمكانينّ(ّ "2")0108

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الرضا المدرك عن اإلشراف الميداني في التربية

الخاصة في الجامعة الهاشمية من وجهة نظر الطلبة المتدربين وعالقته ببعض المتغيرات .وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )21طالبا متدربا استجابوا لمقياس مستوى الرضا المدرك عن

اإلشراف الميداني المكون من ( )11فقرة .وقد أظهرت نتائج الدراسة ارتفاعا في مستوى الرضا
عن اإلشراف الميداني من وجهة نظر الطلبة ،ووجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الرضا

عن اإلشراف الميداني من وجهة نظر الطلبة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ،ولمتغير

1

الخم يسة مرجع س بق
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نوع مؤسسة التدريب لصالح الطلبة المتدربين في المؤسسات الحكومية ،في حين لم تظهر

النتائج فروقا في مستوى الرضا لمتغيري المعدل التراكمي للطلبة ونوع اإلعاقة التي جرى

التعامل معهاّ .

دراسةّعليّ(ّ 1)0108
هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء أشكال المشكالت التي تواجه طلبة التربية الخاصة

أثناء التدريب الميداني ،ومعرفة الفروق في نوعية تلك المشكالت ،ومعرفة مدى تأثرها بمتغيري
الجنس ،والتخصص ،وعالقتها بأساليب المواجهة .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )10فردا،

منهم ( )21طالبا تخصص اضطرابات التواصل واعاقة عقلية ،و( )07طالبة تخصص توحد

وصعوبات تعلم من الطالب والطالبات المشاركين في برنامج التدريب الميداني من مسارات

اضطرابات اللغة والتواصل ،والتوحد ،واإلعاقة العقلية ،وصعوبات التعلم بقسم التربية

الخاصة ،كلية التربية ،جامعة طيبة بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية في العام
الدراسي 2016/2017م .وقد استخدم المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعتها وأهدافها ،وقد

استخدم مقياس مشكالت التدريب الميداني لدى طالب التربية الخاصةّ ،ومقياس أساليب
مواجهة المشكالت وكالهما من إعداد الباحث .وقد أظهرت النتائج أن أهم المشكالت تتعلق

بخصائص األطفال ذوي االحتياجات ،واألقل أهمية المتعلقة بالمدراء والمعلمين المتعاونين.

كما أظهرت فروق في المشكالت بين الجنسين لصالح الذكور في الدرجة الكلية وفي محاور
اإلشراف والمتعلقة بسمات الطالب الشخصية ،وظهر ارتباط المشكالت المتعلقة باإلعداد

ارتباطا سالبا بالمواجهة والتحدي ،وارتباطا موجبا بالهرب ،كما تبين أن أسلوب طلب المساعدة
كان األول ،ويليه المواجهة والتحدي ،واختتمها أسلوب االسترخاء وخفض التوتر.

دراسةّسفر(ّ 2)0100

ّّّهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء لبرنامج التربية العملية ،وعالقته بالرضا

الطالبي من وجهة نظر طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة أم القرى .وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )000طالبة .وقد استخدمت الباحثة مقياسي التربية العملية والرضا الطالبي
 )1مسـ ــافر عبد الله علي :مشـ ــكالت التدريب الميداني لدى طالب كلية التربية قسـ ــم التربية الخاصـ ــة جامعة طيبة في
ضوء بعض المتغيرات وعالقتها بأساليب المواجهة لديهم ،مجلة كلية التربية( )0100ببورسعيد – مصر.

2

منال س ـ ــفر :مس ـ ــتوى األداء لبرنامج التربية العملية وعالقته بالرض ـ ــا الطالبي من وجهة نظر طالبات التربية العملية

بكلية التربية بجامعة أم القرى ،مجلة جامعة القدس المفتوحة ،المجلد( )0107( ،)2العدد(.)7
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وهو من إعدادها .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى األداء في التربية العملية مرتفع ،والرضا

الطالبي متوسط ،كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين مستوى األداء لبرنامج
التربية العملية ،وعالقته بالرضا الطالبي ،كما كشفت نتائج الدراسة وجود فروق مستوى األداء

لبرنامج التربية العملية ،والرضا الطالبي لصالح طلبة االجتماعيات ،كما بينت نتائج الدراسة

عدم وجود فروق في مستوى األداء لبرنامج التربية العملية ،والرضا الطالبي تعزى لمستوى

التربية العملية.

دراسةّالعليّ(ّ 1)0100
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مشكالت برنامج التدريب الميداني لطلبة التربية
الخاصة بجامعة نجران من وجهة نظر الطلبة ،ومعرفة عالقة هذه المشكالت ببعض المتغيرات.
وقد تكونت عينة الدراسة من الطلبة الملتحقين بمقرر التدريب الميداني في الفصل الدراسي

األول من العام الجامعي  ،0107/0101وعددهم ( )21طالبا وطالبة.

وأعد الباحث استبانة مكونة من ( )20فقرة موزعة على ( )2أبعاد .وأظهرت نتائج الدراسة

أن مشكالت التدريب الميداني كانت بدرجة متوسطة في بعد الطالب ،في حين كانت المشكالت

بدرجة بسيطة في بعدي المشرف األكاديمي والمدرسة مكان التدريب ،كما أظهرت وجود فروق
في المشكالت ما بين الطالب تبعا لمتغير الجنس ،في بعدي المدرسة ،والمشرف ،والمقياس

ككل ،في حين لم تظهر فروق في مشكالت التدريب الميداني تبعا لمتغير المعدل التراكمي.
دراسةّعسافّ(ّ 2)0105

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية مساق تربية عملية ( )0من وجهة نظر الطلبة

المتدربين في تخصصي معلم الصف وتربية الطفل في الجامعة األردنية .وقد تكونت عينة
الدراسة من ( )20طالبا وطالبة من تخصصي معلم الصف وتربية الطفل المسجلين لمساق
تربية عملية ( )0في الفصل الدراسي الثاني  0101/0102في الجامعة األردنية ،حيث تم
اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية .وقد الباحث استبانة تقيس فاعلية مساق تربية عملية
1

وائل أمين العلي :مشـ ـ ــكالت برنامج التدريب الميداني لطلبة التربية الخاصـ ـ ــة بجامعة نجران من وجهة نظر الطلبة،

المجلة الدولية التربوية المتخصصة ،المجلد ( ،)1العدد( )0107( ،)2ص .011-022
 2محمد عارف عس ـ ـ ــاف :تقويم فاعلية مس ـ ـ ــاق تربية عملية ( )0من وجهة نظر الطلبة المتدربين في تخص ـ ـ ــص معلم
الصــف وتربية الطفل في الجامعة األردنية ،د ارســات ،العلوم التربوية ،ملحق ( ، )1مجلد ()0101( ،)12ص-0700
.0720
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( )0من وجهة نظر الطلبة المتدربين في تخصصي معلم الصف وتربية الطفل في الجامعة

األردنية .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة فاعلية مساق تربية عملية ( )0من وجهة نظر
الطلبة المتدربين في تخصصي معلم الصف وتربية الطفل في الجامعة األردنية كانت مرتفعة

من وجهة نظرهم في جميع مجاالت الدراسة ،حيث حصل مجال اإلشراف على التربية العملية

على المرتبة األولى ،تاله مجال الكفايات التعليمية ،ثم مجال التقويم ،ومن ثم مجال إدارة

المدرسة المتعاونة ،ومن ثم مجال المعلم المتعاون ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
إحصائيا في فاعلية مساق تربية ( )0من وجهة نظر الطلبة المتدربين في تخصصي معلم

الصف وتربية الطفل في الجامعة األردنية تعزى لمتغير التخصص.
دراسةّالصنعانيّ(ّ 1)0105

ّّّّهدفت الد ارسة إلى قياس مستوى الكفاءة المهنية لمربيات األطفال الذاتويين ،والتعرف على
الفروق في الكفاءة المهنية للمربيات وفقا لمتغيرات :المؤهل ،التخصص ،الدورات التدريبية،
وسنوات الخبرة .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )21مربية ،تم اختيارهن من مركز األمل للتوحد

بمدينة تعز في الجمهورية اليمنية .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي .ومقياس الكفاءة المهنية

لمعلمي األطفال الذاتويين ،إعداد مبارك الذروة( .)0117وأظهرت النتائج مستوى متوسط

للكفاءة المعرفية للمربيات ،ومستوى متوسط في الكفاءة المتعلقة بالبرامج التربوية والعالجية،
ومستوى جيد للكفاءة المهنية في استخدام الفنيات واالستراتيجيات ،كما أظهرت النتائج عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءات المهنية لدى مربيات األطفال الذاتويين وفقا
لمتغيرات :المؤهل ،التخصص ،سنوات الخبرة ،عدد الدورات التدريبية.

دراسةّالشريفين(ّ 2)0105

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى نموذج تطوير المهارة في

رفع مستوى الكفاءة الذاتية المهنية لدى المرشدين المتدربين في األردن .وقد تكونت عينة

الدراسة من ( )10طالبا وطالبة من طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة اليرموك في مستوى
السنتين الثالثة والرابعة ،وزعوا عشوائيا إلى مجموعتين :تجريبية دربت بالبرنامج التدريبي القائم

1

عبده س ـ ــعيد الص ـ ــنعاني :الكفاءة المهنية لدى مربيات األطفال الذاتويين في ض ـ ــوء بعض المتغيرات في مدينة تعز،

المجلة العلمية لكلية التربية ،جامعة ذمار اليمن ،العدد  )0101(،02ص.011

 2عبد الله الشريفين ،فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى نموذج تطوير المهارة في رفع مستوى الكفاءة الذاتية المهنية لدى
المرشدين المتدربين في األردن.مجلة العلوم التربوية والنفسية ،مجل (،)2مجلة جامعة قابوس ،عمان(.)0102
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على نموذج تطوير المهارة ،وضابطة اقتصر التعامل معها وفق األساليب التدريسية االعتيادية.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األداء على مقياس

الكفاءة الذاتية المهنية ككل تعزى للمجموعة ولصالح أفراد المجموعة التجريبية ،كذلك وجدت
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المهنية تعزى للجنس ولصالح الذكور.

دراسةّالدغيمّ،والعجميّ(ّ 1)0105

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الكفاءة المهنية وعالقتها بمستوى الطموح

والخوف من التقييم السلبي لدى الطالب المعلم .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )٨٢١طالبةّ

جامعية .واستخدم الباحثان مقياس الكفاءة المهنية ،ومقياس الطموح ،واختبار الخوف من التقييم

السلبي .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات المعلمات

المتفوقات وغير المتفوقات في الكفاءة المهنية ومستوى الطموح ،في حين لم تظهر فروق دالة
إحصائيا بين المجموعتين في الخوف من التقييم السلبي ،كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة

ودالة إحصائيا بين الكفاءة المهنية ومستوى الطموح ،في حين أظهرت وجود عالقة ارتباطيه

سالبة ودالة إحصائيا بين الكفاءة المهنية والخوف من التقييم السلبي .ودلت النتائج كذلك على
إمكانية التنبؤ بالكفاءة المهنية من خالل مستوى الطموح.
دراسةّ، Almajaliألمجاليّ(ّ 2)0103

ّّّّّّّ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه طالب التربية العملية في
كلية األميرة علياء الجامعية أثناء تدريبهم في المدارس ،وعالقتها ببعض المتغيرات .وقد تكونت

عينة الدراسة من ( )011طالبا .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المشكالت التي تواجه الطالب
أثناء التدريب الميداني تعتمد على ما يلي :دور المشرف األكاديمي ،والمدارس التي يتم فيها

التدريب ،وخطة التدريس ،وطالب المدرسة المتعاونة ،كما أظهرت النتائج أن الطالب ذوي
المعدل العالي تنخفض مشكالتهم أثناء التدريب الميداني مقارنة بزمالئهم األقل معدل ،كما

1

محمد دغيم الدغيم ،حمد بليه حمد العجمي :الكفاءة المهنية وعالقتها بمس ـ ـ ــتوى الطموح والخوف من التقييم الس ـ ـ ــلبي

لــدى الطــالبــات المعلمــات المتفوقــات وغير المتفوقــات أكــاديميــا ،مجلــة كليــة التربيــة ،جــامعــة األزهر -غزة ،مجلــد(،)21
عدد( ،)010ج( )0102( ،)2ص.122-102
Almajali،Ather :Problems Facing Special Education Students at Princess Alia University
College during Field Training and its Relationship with the Extent of Acquisition of
Cognitive and Performance Competencies .Research Journal of International Studies .
(ISSN: 1453-212X Issue 27.)2113
2
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بينت نتائج الدراسة أن أغلب المشكالت التي واجهها الطالب كانت في الرياضيات واللغة

العربية.

دراسةّ Pill & Pilliبلّ،وبيليّ(ّ 1)0103
هدفت الدراسة إلى محاولة تحليل وجهة نظر الطالب للتربية العملية .وقد تكونت عينة

الدراسة من ( )00طالبا من طالب العالج الطبيعي ،حيث طلب منهم كتابة المشكالت التي
تواجههم أثناء التدريب الميداني .وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم رضا جميع الطالب عن

العالقة مع المشرف ،كما ذكر المجيبون أن هناك مجموعة من المهارات التي اكتسبوها من

مشرفيهم ،وهي :زيادة استقاللية الطالب ،والتخطيطّلعمليةّالتعلمّ،وطرحّاألسئلةّ،واعطاءّ
ردودّالفعلّ.كماّأظهرّالطالبّرضاهمّعنّّتدريبهم ،كماّأنهمّكانواّسعداءّعندماّاستخدموا

األجهزة داخل المختبرات.

دراسةّالطراونةّ(ّ :)0110
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التدريب الميداني لطلبة اإلرشاد فـي اتجاهاتهم نحو

العمل اإلرشادي ،وذلك من خـالل مقارنـة اتجاهـاتهم نحـو العمـل اإلرشادي قبل التدريب وبعده،

وهدفت أيضا إلى التعرف على االخـتالف فـي أثـر التدريب الميداني على االتجاهات نحو

العمـل اإلرشـادي ،وذلـك بـاختالف النـوع االجتماعي ،والمعدل التراكمي لطلبة اإلرشاد

المتدربين .وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة المتدربين نحو العمل اإلرشادي قد
ارتفعت وبداللة إحصائية بعد التدريب ،كذلك أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين الذكور واإلناث من طلبة اإلرشاد المتدربين علـى الداللـة الكليـة لالتجاه نحو العمل

اإلرشادي ،وعلى أبعاده الفرعية ،رغم أن المتوسطات تـشير إلـى وجود فروق ظاهرية لكنها لم

تصل إلى مستوى الداللة اإلحصائية ،أيضا لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمعدل

التراكمي ( 10فأكثر 22.17 ،فأقـل) علـى الداللة الكلية لالتجاه ،وعلى أبعاده الفرعية ما عدا

بعد االتجاه نحو أهمية ودور العمل اإلرشادي ،كما ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية في اتجاهات

الطلبـة المتـدربين نحـو العمل اإلرشادي تعزى للتفاعل بين متغيري النوع االجتماعي ،والمعدل
التراكمي على الداللة الكلية لالتجاه وأبعاده الفرعية باستثناء البعد األول الذي يمثل االتجاه
Pill ،Kadri &Pilli Einike :CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN PRACTICAL
TRAINING – PERCEPTIONS OF CLINICAL EDUCATION .portunities in practical
training – perceptions of clinical education | (2013) 63
1
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نحو العمل اإلرشادي ،حيث أظهرت النتائج إن الطلبة الذكور ذوي المعدل التراكمي  10فأكثر

هم األفضل اتجاها على هذا البعد من الطلبة الذكور ذوي المعدل التراكمي  22.17فأقل،
ومن جميع فئات اإلناث.

التعقيبّعلىّالدراساتّالسابقةّ :
معظم الدراسات تناولت متغير التدريب الميداني ولكن لم تربطه بمتغير الكفاءة المهنية ،عينة
الدراسة أغلبها على طلبة الجامعة ومنها ما طبق على قسم االرشاد .ولكن اتفقت الدراسة

الحالية مع الدراسات السابقة في أن:

 -معظم الدراسات السابقة ركزت على متغير التدريب الميداني ،وهناك القليل من الدراسات

التي تناولت متغير الكفاءة المهنية.

 بعض الدراسات التي تناولت التدريب الميداني ركزت على عالقته بمتغيرات أخرىقريبة إلى حد ما بمتغير الكفاءة المهنية ،مثل :الكفاءة الذاتية ،الكفايات التدريسية،

كفايات اإلرشاد المهني ،الكفاءة الذاتية المهنية.

 ركزت بعض الدراسات السابقة على مفاهيم أخرى مرادفة للتدريب الميداني كالتربيةالعملية ،والتدريب العملي.

 بعض الدراسات تناولت عينة الدراسة المستهدفة وهم طلبة اإلرشاد النفسي.ولكن اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث:

 لم توجد أي دراسة سابقة -على حد إطالع الباحثتين -تناولت العالقة بين متغيراتالدراسة الحالية.

 -من حيث استخدام الباحثتين أداتين من اعدادهما.

 -اختلفت في عينة الدراسة حيث تناولت طلبة التدريب الميداني لطلبة االرشاد النفسي.

أدواتّالدراسةّّ :

من أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثتان بإعداد أداتين هما:

أوّالًّ-مقياسّالتدريبّالميدانيّ :

بعد مراجعة أدبيات الدراسة ،والدراسات السابقة ،وتعريفات التدريب الميداني لدى الطلبة

المتدربين في برنامج التدريب الميداني في كليات التربية بالجامعات ،واالطالع على بعض

المقاييس ذات العالقة بالموضوع ،وهي أدوات تنوعت تبعا لألساس النظري الذي اعتمدت

عليه ،والعينة المستهدفة من المقياس ،كما في دراسة مصري ( ،)0101ودراسة طاشمان،
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المستريحي ( ،)0102والخمايسة  ،0100والعلي ( ،)0107تم تحديد ( )10فقرة موزعة على

خمسة مجاالت أساسية ،وهي( :دور الجامعة ويشمل  2فقرات ،دور المشرف التربوي ويشمل
 2فقرات ،دور الجهة المستفيدة من التدريب ويشمل  0فقرات ،دور المرشد المعاون ويشمل 2
فقرات ،والمجال الخامس أهمية التدريب الميداني للطالب المرشد ويشمل  1فقرات).

صدقّالمقياسّ :

صدق المحتوى :تم عرض المقياس بصورته األولية والذي يحتوي على ( )21فقرة ،ومن

ثم تم عرضه على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص في علم النفس ،والصحة

النفسية ،والقياس والتقويم ،لتحديد مدى مالئمة كل مجال للمقياس ككل ،إضافة إلى تحديد

مدى مالئمة كل فقرة للمجال الذي تنتمي له ومعرفة مدى وضوح كل فقرة من حيث الصياغة،

وفي ضوء ذلك وبناء على آراء السادة المحكمين استقر المقياس على ما هو عليه من حيث
المجاالت الخمسة وعدد فقرات المقياس ككل ( )10فقرة  ،وتكون سلم اإلجابة من ( )2بدائل
وهي( :درجة عالية جدا  ،2درجة عالية  ،1درجة متوسطة  ،2درجة قليلة  ،0درجة قليلة

جدا .)0

ّّّّّّاالتساقّالداخليّ:جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة
استكشافية من خارج عينة الدراسة األصلية مؤلفة من ( )21طالبا وطالبة من طلبة اإلرشاد
النفسي المتدربين ،لالطمئنان لوضوح العبارات ،إضافة عن سهولة فهم التعليمات ،وصالحية

بدائل االستجابة ،بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل مجال من مجاالت المقياس والدرجة

الكلية للمقياس ،وتراوحت معامالت االرتباط للمجال األول(  ،)90،0.88-0والمجال

الثاني( ،)88،0.78-0والمجال الثالث( ،)90،80-0،0بينما المجال الرابع(،)77،88-0،
وأما المجال الخامس( ،)78،0. 90- 0ووجد ارتباطا بين كل مجال والدرجة الكلية للمقياس

وجميعهم دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)1.10كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين
كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،حيث تراوحت معامالت

االرتباط لفقرات المجال األول ما بين ( ،)1.02 – 1.70وفقرات المجال الثاني ما بين

( ،)1،22 -1.01والمجال الثالث فتراوحت درجاته ما بين( ،)1.20 -1.02والمجال الرابع
فتراوحت ما بين ( ،)1.02 -1.77أما المجال الخامس فقد تراوحت ما بين(،)1.22- 1،00
وهي دالة إحصائيا عند مستوى(  ،) 1.10وتشير معامالت االرتباط السابقة إلى أنها دالة

إحصائيا ومقبولةّألغراض البحث العلمي ،وهذا يؤكد صدق بناء المقياس.
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ثباتّالمقياسّ :
والستخراج ثبات المقياس قامت الباحثتان بحساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة

االختبار ) ،(Test-retestحيث تم تطبيق االختبار على عينة الصدق نفسها لمرتين ،وبفاصل

زمني ( )21يوما ،حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق لمجاالت المقياس ما
بين (.)1.21 - 1.70

كما تم حساب ثبات المقياس ،بطريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا )Cronbach Alpha

) إذ بلغت معامالت االرتباط لمجاالت المقياس( ،)1.20 - 1،77وبذلك تكون أداة الدراسة

صادقة ،وثابتة ،وقابلة للتطبيق وفق أهداف الدراسة الحاليةّ .

ثانياّ-مقياسّالكفاءةّالمهنيةّ :

بعد مراجعة أدبيات الدراسة ،والدراسات السابقة ،وتعريفات الكفاءة المهنية لدى الطلبة

المتدربين في برنامج التدريب الميداني في كليات التربية بالجامعات ،واالطالع على بعض

المقاييس ذات العالقة بالموضوع ،وهي أدوات تنوعت تبعا لألساس النظري الذي اعتمدت

عليه ،والعينة المستهدفة من المقياس ،كما في دراسة حورية ( ،)0100والصنعاني (،)0101

والدغيم ،والعجمي ( ،)0102وغيرهما  ،تم تحديد ( )21فقرة ،تعكس كل فقرة منه مستوى

الكفاءة المهنية لدى الطلبة ،ومن أجل الحصول على تساوي أوزان فقـرات المقياس ،أعطيت
تقديرات ( )2، 1، 2 ،0 ،0لمقياس خماسي الدرجات( :درجة عالية جدا ،درجة عالية  ،درجة

متوسطة ،درجة قليلة ،درجة قليلة جدا) أمام كل فقرة ويطلب من المفحوص أن يضع إشارة

(×) أمام االختيار المناسب له لكل فقرة منه ،والذي يعبر عن مستوى الكفاءة المهنية للمفحوص

في العينة .وعليه فإن أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي ( ،)021وأقل درجة

هي (.)21

صدقّالمقياسّ :

ّّّّصدق المحتوى :تم عرض المقياس بصورته األولية والذي يحتوي على ( )27فقرة ،ومن
ثم تم عرضه على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص في علم النفس ،والصحة

النفسية ،والقياس والتقويم ،لتحديد مدى مالئمة كل فقرة للمقياس ككل ،ومعرفة مدى وضوح

كل فقرة من حيث الصياغة ،وفي ضوء ذلك وبناء على آراء السادة المحكمين استقر المقياس
على ما هو عليه من عدد فقرات المقياس ككل ( )21فقرة ،وتكون سلم اإلجابة من ( )2بدائل
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وهي( :درجة عالية جدا  ،2درجة عالية  ،1درجة متوسطة  ،2درجة قليلة  ،0درجة قليلة

جدا .)0

االتساق ّالداخليّ :جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيقه على عينة
استكشافية من خارج عينة الدراسة األصلية مؤلفة من ( )21طالبا وطالبة من طلبة اإلرشاد

النفسي المتدربين ،لالطمئنان لوضوح العبارات ،إضافة عن سهولة فهم التعليمات ،وصالحية

بدائل االستجابة ،بحساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية
للمقياس وتراوحت معامالت االرتباط ما بين ( ،)1.22 – 1.00وهي دالة إحصائيا عند

مستوى (  ،) 1.10ومقبولة ألغراض البحث العلمي ،مما يؤكد صدق بناء هذا المقياس.
ثباتّالمقياسّ :

والستخراج ثبات المقياس قامت الباحثتان بحساب معامل ثبات المقياس بطريقة إعادة

االختبار ) ،(Test-retestحيث تم تطبيق االختبار على عينة الصدق نفسها لمرتين ،وبفاصل

زمني ( )21يوما ،حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق لمجاالت المقياس ما
بين (.)1.20 -1.77

كما تم حساب ثبات المقياس ،بطريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا )Cronbach Alpha

) إذ بلغت معامالت االرتباط لفقرات المقياس( ،)1.21 -1،17وبذلك تكون أداة الدراسة

صادقة ،وثابتة ،وقابلة للتطبيق وفق أهداف الدراسة الحالية.

األساليب اإلحصائية المستخدمة :أرى بأنها ضرورية ويجب االبقاء عليها.

استعانت الباحثتان بالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )S.P.S.Sإلجراء التحليالت

واإلحصاءات التالية :المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ،واختبار()T-test

للعينات المستقلة ،ومعامل ارتباط بيرسون ،وأسلوب تحليـل التبـاين األحـادي One Way

.ANOVA

ّّّّّّواختيرتّهذهّاألساليبّفيّضوءّمتغيراتّالدراسةّ،وأسئلتهاّ،وأهدافهاّ،وحجمّالعينةّ،
وطبيعةّاألدواتّ .

نتائجّالدراسةّومناقشتهاّ :

السؤالّاألولّ ّ:
ّ

ّّّّّماّأكثرّمجاالتّمقياسّالتدريبّالميدانيّشيوعاّعندّالطالبّالمرشدّالمتدربّبقسمّ
اإلرشادّالنفسيّبجامعةّاألقصى؟ ّ
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لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثتان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

والنسب المئوية ،كما هو مبين في الجدول التالي:

جدولّ(ّ )2

المتوسطاتّالحسابيةّ،واالنحرافاتّالمعياريةّ،والنسبّالمئويةّللتعرفّعلىّأكثرّمجاالتّمقياسّالتدريبّ
الميدانيّأهميةّعندّالطالبّالمرشدّالمتدربّوالدرجةّالكليةّللمقياسّ(ن=ّ )053

مجاالتّمقياسّالتدريبّالميداني

المتوسطّ

االنحرافّ

النسبّ

الترتيب

دورّالجامعة

01.0

0.1

81،0

0

ي
دورّالمشرفّالتربو ّ

30.3

1.20

50،5

5

دورّالجهةّالمستفيدة

3.0

0.00

05،0

0

دورّالمرشدّالمعاونّ

3.5

1.85

01

0

أهميةّالتدريبّالميدانيّللطالبّالمرشد

3.5

0.0

00

3

الدرجةّالكليةّللمقياس

3.50

1.51

00

الحسابي

المعياريّ

المئوية

يتضح من الجدول السابق أن أكثر مجاالت التدريب الميداني شيوعا عند الطالب المرشد

المتدرب مجال دور الجامعة ،حيث حصل على نسبة مئوية  ،% 01،0في حين كانت أقل

المجاالت شيوعا دور المشرف التربوي ،حيث حصل على نسبة مئوية  .%11،1وهذا توافق
مع دراسة العلي ( ،)0107واختلف مع دراسة عساف ( )0101حيث حصل دور المشرف

على المرتبة األولى.العبارة التي طلبت موجودة

وهذا من وجهة نظر الباحثتين يدلل على أن جامعة األقصى متمثلة بكلية التربية تبذل

كبير من أجل نجاح التدريب الميداني ،وذلك من خالل توفير كافة االحتياجات والمتطلبات
دو ار ا
اللوجستية التي تلزم عملية التدريب ،سواء كانت على الصعيد الداخلي لقسم التدريب الميداني،

أو على الصعيد الخارجي متمثال في الجهة المستفيدة والتي احتلت المرتبة الثانية شيوعا ،وذلك
من خالل التنسيق المشترك والمتواصل بين إدارة الجامعة واإلدارة العليا للجهات المستفيدة

لتقديم خدمة أفضل للطلبة المتدربين ،والخروج بأفضل النتائج العملية من التدريب من خالل
إكساب الطلبة اكبر قدر من المهارات اإلرشادية التي يتطلبها ميدان العمل اإلرشادي.

السؤالّالثانيّ :

ّّّّّماّمستوىّالكفاءةّالمهنيةّعندّالطالبّالمرشدّالمتدربّبقسمّاإلرشادّالنفسيّبجامعةّ

األقصى؟ ّ
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ّّّّلإلجابةّعنّهذاّالسؤالّاستخدمتّالباحثتانّالمتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّ
والنسبّالمئويةّ،كماّهوّمبينّفيّالجدولّالتاليّ :
جدولّ(ّ )3

المتوسطاتّالحسابيةّ،واالنحرافاتّالمعياريةّ،والنسبّالمئويةّللتعرفّعلىّمستوىّالكفاءةّالمهنيةّعندّ
الطالبّالمرشدّالمتدربّوالدرجةّالكليةّللمقياس(ن=ّ )053
الدرجةّالكليةّلمقياسّالكفاءةّ
المهنية

المتوسطّالحسابي

االنحرافّ

النسبّالمئوية

3.52

1.53

00،8

ي
المعيار ّ

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكفاءة المهنية لدى طالب اإلرشاد وصلت إلى 70،0

وهي نسبة جيدة .وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة الصنعاني (،)0101

وتعزو الباحثتان هذه النتيجة وان كانت لم تصل إلى المستوى المطلوب ،إلى دور التدريب

الميداني في رفع الكفاءة المهنية للطالب المرشد المتدرب وذلك من خالل مجموعة المهارات،

والخبرات المتمثلة في المحكات العملية بواقع المشكالت النفسية والسلوكية لدى المسترشدين
التي تتطلب تدخل المرشد للتعامل معها بغية الوصول لحلها بكفاءة مهنية ،وذلك يتم تقديمه

من تدريب الطالب على ّالمهنة بحيث يلبي االحتياجات التدريبية لرفع الكفاءة المهنية لدى

الطالب المرشد.

السؤالّالثالثّ ّ:

ّّّّّماّالعالقةّبينّمجاالتّالتدريبّالميدانيّوالكفاءةّالمهنيةّلدىّالطالبّالمرشدّالمتدربّ
بقسمّاإلرشادّالنفسيّبجامعةّاألقصى؟ ّ

لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثتان معامل ارتباط بيرسون بين درجات مجاالت

مقياس التدريب الميداني والدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية لمقياس الكفاءة المهنية ،كما
هو مبين في الجدول التالي:
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جدول (ّ )2

معاملّارتباطّبيرسونّبينّدرجاتّمجاالتّالتدريبّالميدانيّوالدرجةّالكليةّللمقياسّوالدرجةّالكليةّ
لمقياسّالكفاءةّالمهنيةّ(ن=ّ )053
مجاالتّمقياسّالتدريبّالميداني

الكفاءةّالمهنية

مستوىّالداللة

دورّالجامعة

**1.00

دالةّعندّمستوىّداللةّ1.10

دورّالمشرفّالتربويّ

**1.03

دالةّعندّمستوىّداللةّ1.10

دورّالجهةّالمستفيدة

**1.80

دالةّعندّمستوىّداللةّ1.10

ن
دورّالمرشدّالمعاو ّ

**1.55

دالةّعندّمستوىّداللةّ1.10

أهميةّالتدريبّالميدانيّللطالبّالمرشد

**1.08

دالةّعندّمستوىّداللةّ1.10

الدرجةّالكليةّللمقياس

**1.00

دالةّعندّمستوىّداللةّ1.10

ّّّّ يتضح من الجدول السابق وجود عالقة موجبة بين مجاالت التدريب الميداني والدرجة
الكلية لمقياس الكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

 Anjumأنجم ( ،)0101ودراسة إبراهيم مصري( ،)0101ودراسة الزهراني( ،)0101ودراسة
الشريفين ( ،)0102واختلفت مع دراسة  Al-Salkhiالصالحي ( )0102حيث بينت وجود
عالقة سالبة بين متغيرات الدراسة.

وترى الباحثتان أن هذه النتيجة منطقية في ضوء أهمية التدريب الميداني بشقيه 0-0

في تعزيز الكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب ،حيث يتلقى الطالب في خالل أيام

التدريب مجموعة من المعلومات والمهارات والمحكات العملية والتي ترتبط بالعلوم النظرية التي
يتلقاها على مقاعد الدراسة ،بحيث تمكنهم من السيطرة على أفكارهم وقدراتهم في مواجهة

األفراد المشكلين ،وذلك يحدث بمساعدة كال من المرشد المعاون ،والجهة المستفيدة ،والمشرف،
حيث يتم صقل الكفاءة تدريجيا ،بدءا بالتعرف على السجالت الخاصة بالمرشد مرو ار بإدارة

التوجيه الجمعي واإلرشاد الفردي ،وصوال إلى دراسة الحالة ،وكل مهارة من تلك تتطلب مجهودا

واهتمام من كافة األطراف الممثلة والتي تشكل مجاالت التدريب الميداني ،بحيث يصبح الطالب

قادر فيما بعد على إدارة الجلسة اإلرشادية بمفرده ،وتلك هي نقطة االنطالق
المرشد المتدرب ا
نحو العمل اإلرشادي بكفاءة مهنية.

السؤالّالرابعّ :

ّّّّهلّتوجدّفروقّمعنويةّدالةّإحصائياّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفرادّالعينةّعلىّمقياسيّ

التدريبّالميدانيّ،والكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّالنوعّاالجتماعي(طالبّ-طالبة)؟ ّ
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ّّّّلإلجابةّعنّهذاّالسؤالّقامتّالباحثتانّباستخدامّالمتوسطاتّالحسابيةّ،واالنحرافاتّ

المعياريةّ،وقيمةّ"ت"ّللتعرفّعلىّ :

أ -الفروق المعنوية الدالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التدريب

الميداني عند الطالب المرشد المتدرب والدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير النوع
االجتماعي.

ّكماّهوّمبينّفيّالجدولّالتاليّ ّّ:
ّجدولّ()0

ّّ

المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ(ت)ّلمقياسّالتدريبّالميدانيّتعزىّلمتغيرّالنوعّ
االجتماعيّ(ن=ّ )053
المتوسط ّ االنحرافّّ

البيان

المتغير

العدد

دورّالجامعة ّ

ذكور

51

3،38

اناث

003

0،02

1.85

ذكور

51

3،00

0،00

اناث

003

0،00

1.00

ذكور

51

3،23

0،03

المستفيدة

اناث

003

0،51

1.30

دورّالمرشدّ
المعاونّ

ذكور

51

3،28

0،05

اناث

003

0،00

1.35

أهميةّالتدريبّ

ذكور

51

3،88

0،00

اناث

003

0،30

1.35

ذكور

51

3،88

1.23

اناث

003

0،08

1.35

دورّالمشرف
دورّالجهةّ

الميدانيّللطالبّ
المرشد

الدرجةّالكليةّ
للمقياس

الحسابي

ي
المعيار ّ
1.25

قيمة ّ

مستوىّ ّ

3،2

**

0،03

**

0،58

**

3،00

**

(ت)

الداللة

3،20

**

3،85

**

ّ=ّ///غيرّدالةّإحصائيّاّّّّّ**ّدالةّعندّّ*ّّّّّ1،10دالةّعندّّ 1،15

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية دالة إحصائيا على مقياس التدريب الميداني،

لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح الطالبات.

ب -الفروق المعنوية الدالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الكفاءة

المهنية عند الطالب المرشد المتدرب والدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير النوع االجتماعي.
كما هو مبين في الجدول التالي:
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جدولّ(ّ )6

المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ(ت)ّلمقياسّالكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّالنوعّ
االجتماعيّ(ن=ّ )053
البيان

المتغير

العدد

المتوسط ّ

الدرجةّالكليةّ

ذكور

51

3،30

0،32

اناث

003

0،08

1.01

للمقياسّالكفاءةّ
المهنية

الحسابي

االنحرافّّ
المعياريّ

قيمة ّ

مستوىّ ّ

8،05

**

(ت)

الداللة

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية دالة إحصائيا على مقياس الكفاءة المهنية

لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير النوع االجتماعي لصالح الطالبات.

ترى الباحثتان أن نتيجة السؤال الرابع قد خلصت إلى وجود فروق معنوية دالة إحصائيا

على مقياسي التدريب الميداني ،والكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير

النوع االجتماعي لصالح الطالبات ،وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة المكانين ( ،)0100دراسة

العلي ( ،)0107واختلفت مع دراسة إبراهيم مصري ( )0101حيث جاءت لصالح الذكور،
كذلك دراسة الشريفين( ،)0102ودراسة طاشمان ،المستريحي ( ،)0102ودراسة الطراونة

(.)0117

وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أنه ال يتجه لمهنة اإلرشاد كمهنة تتطلب الكفاءة والمهارة

إال من يرغب بها ولديه اتجاهات ورغبة ايجابية وميول مهنية نحوها ،ويشعر بالكفاءة المهنية
من خاللها ،كما يشعر بالمتعة أثناء التدريب والعمل ،ولديه الدافعية خالل فترة التدريب للتعامل

مع كافة المشكالت التي تحتاج لإلرشاد والدعم النفسي وتطبيق فنيات العمل اإلرشادي بكفاءة
واقتدار ،مع تقدير الظروف والعقبات المنوطة بالعمل اإلرشادي والمالزمة له داخل المؤسسة

التعليمية ،واإلفادة قدر المستطاع من الخبرات العملية التي يجب أن يتحلى بها المرشد لضمان
كفاءة عمله ونجاحه ،وهذا ما وجدناه فعليا أثناء حصر مجتمع الدراسة وعينتها ،حيث أن هناك
اختالف بين عدد الطلبة الملتحقين بقسم اإلرشاد ذكور واناث لصالح اإلناث ،حيث أن الطالب

الذكور يتجنب التسجيل ودراسة اإلرشاد ألسباب تكاد تتعلق بسيكولوجية الطالب نحو المرونة

والصبرّوالدافعية نحو العمل بمهنة اإلرشاد ،واالنخراط بمشكالت الطلبة والمساعدة في إيجاد

الحلول المناسبة لها أثناء التدريب ومن ثم العمل ،خالفا للطالبات حيث لديهن القدرة على
االنخراط في المجتمع اإلرشادي أثناء التدريب الميداني بكافة مجاالته وأنواعه ،وهذا ساعد
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كثي ار في امتالك الطالبات المرشدات لإليجابية والكفاءة نحو العمل اإلرشادي أكثر من الطالب،
وذلك بعد تعرضهن لتجربة التدريب الميداني بما يتضمنه من مهارات وممارسات فعلية وخبرات

تطبيقية.

ّالسؤالّالخامسّ :

هل ّتوجد ّفروق ّمعنوية ّدالة ّإحصائيا ّفي ّمتوسطات ّدرجات ّأفراد ّالعينة ّعلى ّمقياسيّ

التدريبّالميدانيّ،والكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّنوعّالتدريبّ()0ّ-0؟ ّ

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثتان باستخدام المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية،
وقيمة "ت" للتعرف على:

أ -الفروق المعنوية الدالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس التدريب

الميداني عند الطالب المرشد المتدرب والدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير نوع التدريب .كما
هو مبين في الجدول التاليّ ّّ:

جدولّ(ّ )0

المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ(ت)ّلمقياسّالتدريبّالميدانيّتعزىّلمتغيرّنوعّ
التدريب(ّ .ّّ)0ّ-0
البيان

المتغير

العدد

المتوسط ّ

دورّالجامعة ّ

تدريبّ""0

51

3،53

0،02

تدريب""0

013

0،55

1.00

تدريبّ""0

51

3،13

0.58

تدريب""0

013

3،83

1.30

المستفيدة

تدريبّ""0

51

3،00

0.00

تدريب""0

013

0،55

1.00

دورّالمرشدّ
المعاونّ

تدريبّ""0

51

3،53

0.50

تدريب""0

013

0،08

1.35

أهميةّالتدريبّ

الميدانيّللطالبّ

تدريبّ""0

51

3،05

0.53

تدريب""0

013

0،35

1.35

الدرجةّالكليةّ

تدريبّ""0

51

3،00

0.10

للمقياس

تدريب""0

013

0،50

1.01

دورّالمشرف
دورّالجهةّ

المرشد

الحسابي
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االنحرافّّ
المعياريّ

قيمة ّ

مستوىّ ّ

0،10

**

(ت)

3،02
5،35
5.25
5،00

8،55

الداللة

**
**
**
**

**

يتضح من الجدول السابق وجود فروق معنوية دالة إحصائيا على مقياس التدريب الميداني

لدى الطالب المرشد المتدرب تعزى لمتغير نوع التدريب لصالح تدريب .0

ب -الفروق المعنوية الدالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس الكفاءة

المهنية عند الطالب المرشد المتدرب والدرجة الكلية للمقياس تعزى لمتغير نوع التدريب .كما
هو مبين في الجدول التالي:
جدولّ(ّ )8

المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ(ّت)ّلمقياسّالكفاءةّالمهنيةّتعزىّلمتغيرّنوعّ
التدريب"ّ "0-0
المتوسط ّ

البيان

المتغير

العدد

الدرجةّالكليةّ

تدريبّ""0

51

3،20

تدريب""0

003

0،00

الحسابي

للمقياسّالكفاءةّ
المهنية

المعياريّ

قيمة ّ

مستوىّ ّ

(ت)

الداللة

0،00

0،8

**

1،08

االنحرافّّ

ّّّّيتضح ّمن ّالجدول ّالسابق ّوجود ّفروق ّمعنوية ّدالة ّإحصائيا ّعلى ّمقياس ّالكفاءةّ
المهنيةّلدىّالطالبّالمرشدّالمتدربّتعزى ّلمتغيرّنوعّالتدريبّلصالحّتدريبّّ .0واتفقتّ

هذهّالدراسةّمعّدراسةّإبراهيمّمصريّ(ّ،)0101ودراسةّالخوالدةّوالمهايرة(ّ،)0108ودراسةّ

الخمايسة(ّ ّّ.)0108

وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى ما يشتمل عليه التدريب الميداني  0من إجراءات وأنشطة
وفنيات ووسائل مهارية إرشادية أكثر تخصصية ،حيث ينتقل الطالب المرشد من المعرفة

البسيطة في تدريب 0التي تتركز حول السجالت اإلرشادية وجلسات التوجيه الجمعي واإلرشاد
الفردي ،والمشاركة في األنشطة الالصفية في المدرسة كاإلذاعة المدرسية ،إلى مهارات وكفايات

إرشادية أعمق من حيث الطريقة والمضمون كدراسة الحالة ،والتشخيص السيكولوجي للمشكلة،
حيث يتم تطبيق المعرفة النظرية الخاصة بنظريات النمو ،وفنيات المقابلة ،واإلرشاد المهني

وتطبيقاتها اإلرشادية ،واستخدام المصادر التربوية والمهنية التي تدعم الوعي واالقتدار المهني

لدى الطالب المرشد ،إضافة إلى ترسيخ عالقة مهنية آمنة وهادئة ،قائمة على الثقة واالحترام
والدعم والتشجيع والتغذية الراجعة االيجابية التي يتلقاها الطالب المرشد من كافة أطراف التدريب
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الميداني ،سواء المشرف ،أو المرشد المعاون ،أو المدرسة ،أو الجامعة ،والتي في محصلتها
تعود على جودة الكفاءة المهنية.

السؤالّالسادسّ :

هل ّتوجد ّفروق ّمعنوية ّدالة ّإحصائيا ّفي ّمتوسطات ّدرجات ّأفراد ّالعينة ّعلى ّمقياسيّ

التدريبّالميدانيّ ،والكفاءةّالمهنيةّتعزى ّلمتغيرّالمستوى ّاألكاديمي ّ(ممتازّ -جيدّجداّ-

جيدّ-مقبول)ّ .

لإلجابةّعنّهذاّالسؤالّقامتّالباحثتانّباستخدامّأسلوبّتحليـلّالتبـاينّاألحـادي One

ّWay ANOVAللتعرفّعلىّ :

ّأّ-الفروقّالمعنويةّالدالةّإحصائياّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفرادّالعينةّعلىّمقياسّالتدريبّ

الميداني ّعند ّالطالب ّالمرشد ّالمتدرب ّوالدرجة ّالكلية ّللمقياس ّتعزى ّلمتغير ّالمستوىّ
األكاديميّ.كماّهوّمبينّفيّالجدولّالتاليّ ّّ:

جدولّ(ّ ) 6

مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ
لمتغيرّالمستوىّاألكاديميّ .

األبعاد

مصدرّالتباين

مجموعّ

درجاتّ

متوسطّ

قيمةّ"ف"

دورّالجامعة

بينّالمجموعات

05،53

3

5،50

0،00

داخلّالمجموعات

001،55

052

1،05

المجموع

030،0

050

بينّالمجموعات

20،38

3

31،05

داخلّالمجموعات

300،00

052

0،28

المجموع

015،18

050

دورّالجهةّ

بينّالمجموعات

55،05

3

08،20

المستفيدة ّ

داخلّالمجموعات

020،05

052

0،00

المجموع

050،00

050

بينّالمجموعات

50،53

3

00،00

داخلّالمجموعات

001،15

052

1،88

المجموع

020،58

050

بينّالمجموعات

08،10

3

دورّالمشرف

دورّالمرشدّ
المعاونّ

المربعات
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الحرية

المربعات

05،10

05،32

05،00

02،50

02،15

مستوىّ
الداللة

أهميةّالتدريبّ
الميداني

داخلّالمجموعات

033،50

052

المجموع

080،53

050

الدرجةّالكليةّ

بينّالمجموعات

02،35

3

2،08

داخلّالمجموعات

08،20

052

1،51

المجموع

018،08

050

للمقياس

1،80
02،00

ّّّّيتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدوليـة عنـد

مستوى داللة ( )1،10في جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس ،ولمعرفة اتجاه الفروق قامت
الباحثتان باستخدام اختبار "شيفيه" والجداول التالية تبين ذلك:
جدول (ّ )15

اختبارّشيفيهّفيّالمجالّاألول(دورّالجامعة) ّ
المستوىّالراسي

ممتاز()0،81

ممتاز()0،81

1

جيدّجدا()0،51

1،31

1

جيد()3،88

1،20

1،50

1

مقبول()0،01

1،01

1،50

1،50

جيدّجدا()0،51

جيد()3،88

مقبول()0،01

1

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال دور الجامعة تعزى لمتغير المستوى
األكاديمي (ممتاز-جيد جدا-جيد-مقبول) لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز.
جدول (ّ )11

اختبارّشيفيهّفيّالمجالّّالثانيّ(دورّالمشرف) ّ
المستوىّالراسي

ممتاز()0،11

ممتاز()0،11

1

جيدّجدا()0،25

0،25

1

جيد()0،12

3،12

0،00

1

مقبول()0،51

3،51

1،50

0،55

جيدّجدا()0،25

جيد()0،12

مقبول()0،51

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال الثاني دور المشرف تعزى لمتغير

المستوى األكاديمي (ممتاز-جيد جدا-جيد-مقبول) لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير
ممتاز.
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جدول (ّ )12

اختبارّشيفيهّفيّالمجالّالثالثّ(دورّالجهةّالمستفيدة) ّ
المستوىّالراسي

ممتاز()0،11

ممتاز()0،11

1

جيدّجدا()0،10

3،10

1

جيد()0،38

3،38

1،35

1

مقبول()0،51

3،51

1،58

1،00

جيدّجدا()0،10

جيد()0،38

مقبول()0،51

1

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال دور الجهة المستفيدة تعزى لمتغير

المستوى األكاديمي (ممتاز-جيد جدا-جيد-مقبول) لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير
ممتاز.
جدول (ّ )13

اختبارّشيفيهّفيّالمجالّالرابعّّ(دورّالمرشدّالمعاونّ) ّ
المستوىّالراسي

ممتاز()0،11

ممتاز()0،11

1

جيدّجداّ()0،00

3،00

1

جيدّ()0،05

3،05

1،105

1

مقبولّ()0،50

3،50

1،30

1،00

جيدّجداّ()0،00

جيدّ()0،05

مقبولّ()0،50

1

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال دور المرشد المعاون تعزى لمتغير

المستوى األكاديمي (ممتاز-جيد جدا-جيد-مقبول)لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز.
جدول (ّ )12

اختبارّشيفيهّفيّاّالخامسّ(أهميةّالتدريبّالميداني) ّ
المستوىّالراسي

ممتاز()0،11

ممتاز()0،11

1

جيدّجدا()0،12

3،18

1

جيد()0،00

3،00

1،105

1

مقبول()0،35

3،50

1،30

1،00

جيدّجدا()0،12

جيد()0،00

مقبول()0،35

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في مجال أهمية التدريب الميداني تعزى لمتغير

المستوى األكاديمي (ممتاز-جيد جدا-جيد-مقبول) لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير
ممتاز.
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جدول (ّ )10

اختبارّشيفيهّفيّالبعدّالسادسّ(الدرجةّالكليةّللمقياسّ) ّ
المستوىّّالراسي

ممتاز()0،02

ممتاز()0،02

1

جيدّجدا()3،25

0،02

1

جيد()0،05

0،35

1،02

1

مقبول()0،05

0،03

1،55

1،35

جيدّجدا()3،25

مقبول()0،05

جيد()0،05

1

يتضحّمنّالجدولّالسابقّأنّهناكّفروقّفيّالدرجةّالكليةّتعزىّلمتغيرّالمستوىّاألكاديميّ(ممتاز-

جيدّجدا-جيد-مقبول)لصالحّالطلبةّالحاصلينّعلىّتقديرّممتازّ .

ب -الفروقّالمعنويةّالدالةّإحصائياّفيّمتوسطاتّدرجاتّأفرادّالعينةّعلىّمقياسّالكفاءةّالمهنيةّ

عندّالطالبّالمرشدّالمتدربّوالدرجةّالكليةّللمقياسّتعزى ّلمتغير المستوى األكاديمي .كما
هو مبين في الجدول التالي:
جدولّ(ّ )16

مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ
لمتغيرّالمستوىّاألكاديميّ .
مجموعّ

درجاتّ

متوسطّ

قيمةّ

مستوىّ

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الداللة

3

5،01

2،15

1،00

األبعاد

مصدرّالتباين

الدرجةّالكليةّ

بينّالمجموعات

01،12

للمقياس

داخلّالمجموعات

000،05

052

المجموع

030،53

050

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أكبر من قيمة "ف" الجدوليـة عنـد

مستوى داللة ( ،)1،10ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثتان باستخدام اختبار "شيفيه" والجدول
التالي يبين ذلك:
جدول (ّ )10

اختبارّشيفيهّلمعرفة اتجاه الفروق في الكفاءة المهنية
المستوىّالراسي

ممتاز()0،51

ممتاز()0،51

1

جيدّجدا()0،00

1،10

1

جيد()3،38

1،52

1،01

1

مقبول()0،05

1،10

1،00

1،00

جيدّجدا()0،00
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جيد()3،38

مقبول()0،05

1

يتضح من الجدول السابق أن هناك فروق في الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة المهنية تعزى

لمتغير المستوى األكاديمي (ممتاز-جيد جدا-جيد-مقبول)لصالح الطلبة الحاصلين على تقدير
ممتاز .وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ودراسة Almajaliالمجالي ( )0102حيث أظهرت

أن الطالب ذوي المعدل العالي تنخفض مشكالتهم أثناء التدريب الميداني مقارنة بزمالئهم
األقل معدل ،كما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة طاشمان ،المستريحي ( )0102حيث

ظهرت الفروق لصالح الطلبة الذين بلغ معدلهم التراكمي جيد جدا ،ودراسة العلي ()0107
حيث لم تظهر فروق في مشكالت التدريب الميداني تبعا لمتغير المعدل التراكمي ،ودراسة

الطراونة ( )0117حيث لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمعدل التراكمي (10

فأكثر 22.17 ،فأقـل).

تعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن الطلبة ذوي المستوى األكاديمي ممتاز هم طلبة

متميزون في األداء والتحصيل ودائمي المذاكرة واالهتمام باألمور التعليمية ،حيث أنهم اختاروا

هذا التخصص عن رغبة واقتدار بغض النظر عن مجموع التنسيب ،علما بأنه تخصص ذو

خصوصية من حيث طبيعة العمل التي تتعلق بدراسة المشكالت وايجاد الحلول لها ،حيث

يساعدهم في ذلك مجموعة الخصائص والسمات اإليجابية التي يتمتعون بها وتجعلهم قادرين
على االتصال والتواصل والتأثير في اآلخرين بطريقة جيدة ،كما لديهم القدرة على تحويل

المعرفة النظرية التي يتلقاها في قاعة الدرس إلى تطبيق عملي يتيح له معرفة قيمة وأهمية

تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي سواء على الصعيد الفردي أو المجتمعي ،وهذا يعزز الرغبة

األكيدة في العمل والتحصيل أكثر للوصول إلى األداء المتميز في حل المشكالت ،وهذا يتجلى

أكثر من خالل التدريب الميداني الذي يصقل الشخصية ويدمجها في سوق العمل بأجود كفاءة
مهنية يستطيع الطالب المتميز الوصول إليها ،ذلك خالفا للطالب اآلخرين ذوي المستوى

األكاديمي الجيد والمقبول ،حيث إ نه ربما مجموع التنسيب أو الصدفة هي التي أودت به إلى

هذا التخصص دون رغبة ،بالتالي ال يستطيع أن يبدع ويتميز.
توصياتّ :

استنادا إلى ما جاءت به هذه الدراسة من نتائج فيما يتعلق بالتدريب الميداني وعالقته

بالكفاءة المهنية لدى الطالب المرشد المتدرب بقسم اإلرشاد النفسي بجامعة األقصى ،فإنه وكما

ترى الباحثتان يمكن التوصية بما يلي:
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-0

التأكيد ومن خالل كافة القائمين على التدريب الميداني وقسم علم النفس بالجامعة
على الدور الفاعل الذي يقوم به التدريب الميداني من تقوية العالقة بين الطلبة

المتدربين وبيئة العمل من جهة ،وبين أطراف العملية التربوية التعليمية بما تتضمنه

من مقومات بشرية ولوجستية من جهة أخرى ،والذي يعود بالفائدة حتما على
التحصيل ،ورفع الكفاءة المهنية ،وتغيير االتجاهات نحو العمل اإلرشادي ،ويعزز

كذلك ربط الدراسة النظرية بما تتضمنها من مساقات وبين التطبيق العملي

الواقعي.
-0

تفعيل برنامج التدريب المصغر والمحاكاة داخل الجامعة قبل التحاق الطالب

بالتدريب الميداني خارجها ،وخصوصا مع الطلبة ذوو المستوى األكاديمي
المتدني ،وذلك لكسر حاجز الخوف والسلبية ،وتعديل اتجاهاتهم نحو الموقف

التدريبي ،إضافة إلى عقد محاضرات توجيهية وورش عمل هادفة يقوم عليها نخبة
من المشرفين الميدانيين لتقديم المعرفة والخبرة الالزمة للطلبة.

-2

إصدار دليل إرشادي تعليمي خاص باإلرشاد النفسي والعمل اإلرشادي مستمد من

دليل العمل اإلرشادي الذي تصدره اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة بو ازرة

التربية والتعليم ،وذلك الطالع الطلبة وتزويدهم بكافة المعلومات الضرورية عن

التدريب الميداني ،كأهداف التدريب ،واجراءاته ،وعمل الخطة اإلرشادية الالزمة

للتوجيه الجمعي واإلرشاد الفردي ،وكيفية إعداد وتنفيذ البرامج اإلرشادية ،والتعامل
مع كافة السجالت الورقية والمحوسبة ،وكيفية إجراء دراسة الحالة ،والتشخيص

السيكولوجي ،وتطبيق االختبارات النفسية...،الخ.
-1

العمل على تغيير اتجاهات الطلبة الذكور حول طبيعة تخصص اإلرشاد النفسي،

وقيمته التربوية والتعليمية ،وحاجة سوق العمل إليهم ،وذلك من خالل تنفيذ

اجتماعات ،ومحاضرات ،وورش عمل ،وندوات تستهدف ذلك ،وبتعاون وتنسيق
-2

مشترك بين قسم علم النفس ،وعمادة شؤون الطلبة ،وعمادة القبول والتسجيل.

التركيز واالنتباه بشكل أكبر إلى طبيعة العالقة بين برنامج التدريب الميداني من

جهة ،ومؤسسات التدريب التي تحتضن الطلبة من جهة أخرى ،وذلك من حيث

تدعيم التعاون المشترك مع إدارة تلك المؤسسات ،بما يتضمن من تبادل الخبرات

العلمية والتدريبية ،وعقد ندوات ومحاضرات يحضرها الطلبة المستهدفين لالستفادة.
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إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالتدريب الميداني ،بتناول متغيرات

-1
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ملخصّ :

هدفت الدراسة التعرف إلى جودة الحياة وعالقتها باالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية
لدى عينة من المعاقين حركيا في المحافظة الوسطى بقطاع غزة ،استخدم الباحثان المنهج

الوصفي لمالءمته طبيعة البحث ،واشتملت عينة الدراسة على ( )11من ذوي اإلعاقات الحركية
من المحافظة الوسطى ،واستخدم الباحثان مقياس جودة الحياة لدى المعاقين حركيا من

إعدادهما ،ومقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية من إعداد سعد الحمداني ،وتحسين

الحمداني( ،)0112وأظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاه إيجابي لدى أفراد العينة نحو ممارسة

األنشطة الرياضية ،ووجود عالقة ارتباط موجب دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()1.12 ≤ α
بين جودة الحياة ،واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد العينة ،وعدم وجود فروق

دالة إحصائيا في االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية تعزى لمتغير الجنس.

كلماتّمفتاحية :جودة الحياة – األنشطة الرياضية – المعاقين حركيا.
ّ

Abstract
The study aimed to identify the quality of life and their relationship to
the trend towards sports activities among a sample of physically
disabled in the mid Governorate in Gaza strip, and the researchers used
a descriptive approach to suitability nature of the research, and included
a sample study (44) of those with motor impairment of the mid
governorate, the researchers used measure of quality of life the
physically disabled of their preparation, and the measure of the trend
towards sports activities prepared by Saad al-Hamdani, and Tahseen al373

Hamdani (2009). The study results revealed a positive trend among
members of the sample towards sports activities. There are also a
positive correlation statistically significant at the level of significance α
≤(0.05) between the quality of life، and the trend towards sports
activities among the respondents. There are not a statically significant
differences in the trend towards sports activities attributable according
to variable of the sex.
Key Words: quality of life, sports activities, physically disabled.
ّ

مقدمةّ :

ّّّّّوهب الله سبحانه وتعالى اإلنسان الحياة ،وأسبغ عليه من نعمه ظاهرها وباطنها ،وتلك
هي حكمة الله في خلقه ،فالحياة الطبيعية حق لكل إنسان ،وهي نعمة من الله -عز وجل،-
ولكل إنسان الحق في أن يتمتع بها ،ويسعى إلى أن يحيا حياة كريمة يسودها الحب ،واالحترام،
والتقدير ،والرضا ،وهذا الحق مكفول لمن حباه الله نعمة الصحة والعافية ،وكذلك لمن حرمه

الله بعضا من هذه العافية ،كالذين فقدوا أطرافهم أو جزء منها ،ولكن اإلعاقة أو اإلصابة
بالعجز والعاهة تؤثر بشكل كبير على شخصية الفرد ،وتؤثر كذلك على ردود أفعال اآلخرين

نحوه.

ويمثل االهتمام بالمعاقين بصفة عامة ،والمعاقين بدنيا بصفة خاصة معيار لمدى تقدم

الدولة والمجتمع وتطورها وقد شهد القرن العشرين انطالقة حقيقية في رعاية المعاقين وتأهيلهم
حيث تسابقت الدول لتقديم العون والعمل على دمج المعاقين في المجتمع إيمانا بحقهم في
العيش الكريم ومحاولة مشاركتهم في المجتمع كأفراد مؤثرين كغيرهم من األسوياء ،كما أن

اإلعاقة تترك أثرها على بعض جوانب الشخصية اإلنسانية التي هي نتاج لمكونات بدنية
واجتماعية ونفسية وبيئية وبينهم تفاعل مستمر ،فكل جانب من جوانب الشخصية اإلنسانية

يؤثر ويتأثر بالجوانب األخرى ويعد المكون البدني مكونا هاما من مكونات الشخصية ويؤثر

في سلوك الفرد ويحدد بدرجة كبيرة فكرته عن نفسه.1

1

عاصم محمد مرسى ،استراتيجية مقترحة للترويح الرياضي لفئة المعاقين حركيا بمراكز المعاقين التابعة لو ازرة الشباب

بجمهورية مصر العربية ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية للبنات ،اإلسكندرية ،0110 ،ص.0
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ويرى أشرف عبد القادر 1أن المعاقين من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة ،حيث

ينظرون إلى الحياة بنظرة مختلفة عن اآلخرين وتتأثر نظرتهم للحياة بظروف اإلعاقة وما
يحصلون عليه من دعم من قبل اآلخرين في األسرة أو المجتمع ،وتحتاج هذه الفئات المهمة

إلى خدمات تساعدهم على التوافق مع ظروف الحياة في ظل اإلعاقة ،وتعتبر جودة الحياة

من المؤشرات الهامة لجودة الخدمات المقدمة لهذه الفئات ورضا الفرد عنها واحساسه بالسعادة
والرغبة في الحياة ،وال شك أن اإلعاقة على الفرد المعاق وعلى المجتمع تفرض االهتمام

بالبحث عن كيفية تجنبها بالوقاية من حدوثها ،وتجنب أسبابها والحد من آثارها البدنية والنفسية
واالجتماعية حال حدوثها ،وذلك بتحسين جودة الحياة من خالل جودة البرامج الوقائية

والعالجية ،ونحن في العالم العربي اليوم في حاجة ماسة إلى تظافر كل الجهود المبذولة
لتخطيط وتنفيذ هذه البرامج على أسس علمية سليمة.

ويعتبر مفهوم جودة الحياة  Quality of lifeمن المفاهيم الحديثة نسبيا في التراث

البحثي ،وقد استخدم هذا المصطلح في بعض البحوث العربية باسم(نوعية الحياة) ،ومن ثم
استقرت الدراسات العربية على استخدام المصطلح(جودة الرد االنفعالية مع الحياة) ،وقد تناوله

الباحثون في المجاالت العلمية المختلفة كل من وجهة نظرهم المتخصصة ،فالعنصر األساسي
في كلمة جودة  Qualityيتضح في عالقة االنفعالية مع المحيطين به ،وهذه العالقة قد يسودها
مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاته.2

ّّّّّويرى كل من سعيد الظفري ونو ار الرواحية 3أن الباحثين ازداد اهتمامهم بمفهوم جودة

الحياة  Quality of Lifeمنذ بداية النصف الثاني للقرن العشرين كمفهوم مرتبط بعلم النفس

اإليجابي  Positive Psychologyوالذي جاء استجابة إلي أهمية النظرة االيجابية إلى حياة
األفراد كبديل للتركيز الكبير الذي أواله علماء النفس للجوانب السلبية من حياة األفراد ،وتعددت
قضايا البحث في هذا اإلطار فشملت الخبرات الذاتية االيجابية ،والعادات االيجابية ،والسمات

 1أشرف أحمد عبد القادر ،تحسين جودة الحياة كمنبئ للحد من اإلعاقة ،ورقة عمل مقدمة إلى تطوير األداء في مجال
اإلعاقة ،مكتب التربية العربي لدول الخليج 01-01 ،فبراير ،الرياض ،0112،ص.0

 2محمود عبد الحليم منسي ،على مهدي كاظم ،مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة ،وقائع ندوة علم النفس وجودة
الحياة 02-07 ،ديسمبر ،جامعة السلطان قابوس ،عمان ،0111ص.12

 3سعيد بن سليمان الظفري ،نو ار بنت محمد الرواحية ،دراسة نوعية حول خبرة البحوث اإلجرائية لدى المعلمين العمانيين

ودورهما في تحسين المهنيين ،مجلة وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة  02-07ديسمبر ،جامعة قابوس ،عمان،

 ،0111ص.012
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االيجابية للشخصية ،وكل ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة ،ويشير أيضا إلى أن دراسات

القرن الماضي قد أكدت على أن الجانب االيجابي في شخصية اإلنسان هو أكثر برو از من

الجانب السلبي ،وأن هذين الجانبين ال يمثالن بالضرورة اتجاهين معاكسين ،وانما يتحرك
السلوك اإلنساني بينهما طبقا لعوامل كثيرة مرتبطة بهذا السلوك.

ويرى سامي هاشم 1أن تعريف جودة الحياة يعد من المهام الصعبة لعدة اعتبا ارت وذلك

كما أشارت إليه العديد من الدراسات منها:

 -0أن المتخصصين في كل مجال من المجاالت العلمية المختلفة اعتبروا دراسة هذا

المفهوم حك ار عليهم ،وعرفوه من وجهة نظرهم المتخصصة ،لذا ظهرت وجهات
نظر متعددة وغير متفقة على تعريف محدد له.

 -0أن مفهوم جودة الحياة من المفاهيم المحيرة ،نظ ار الستخدامه في كثير من
المواقف المختلفة وفروع العلم المتعددة ،فيمكن أن يشير إلى الصحة أو السعادة

أو إلى تقدير الذات أو الصحة النفسية أو الرضا عن الحياة.

 -3أن مفهوم جودة الحياة من المفاهيم التي تتغير بتغير الحالة النفسية والحالة العمرية

التي يمر بها الفرد ،فالمريض يرى السعادة في الصحة ،والفقير يرى السعادة في

المال.

 -0أنه ال توجد نظرية محددة لجودة الحياة ينطلق منها هذا التعريف ،وان معظم
الدراسات ينقصها المنهج الواضح في قياس هذا المفهوم ،مما جعل العديد من

الدراسات تتناول جودة الحياة دون تحديد تعريف إجرائي محدد لها.

 -5أن المفهوم ال يقتصر على الجانب المرضي فقط ،وقد اعتبرت بعض الدراسات
أن جودة الحياة نتاجا للصحة النفسية الجيدة ،كما أكدت على أهمية تحسين

جودة الحياة كهدف واضح لبرامج الصحة النفسية.

 -5أن مفهوم جودة الحياة تحدده بعض المتغي ارت الثقافية ،مما يجعل هناك فروقا في
التعريف بين الثقافات المتعددة ،لذا فان المجتمعات المختلفة تعرف جودة الحياة

بطرق مختلفة ،وال يوجد تعريف نموذجي ومتفق عليه في جميع الثقافات ولدى
جميع الباحثين.
 1سامي محمد هاشم ،جودة الحياة لدى المعوقين جسميا والمسنين وطالب الجامعة ،مجلة اإلرشاد النفسي ،جامعة عين
شمس ،عدد  ،02السنة التاسعة ،0110 ،ص.021
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ولذلك يرى ليو  Lioوجود صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول التعريفات اإلجرائية لجودة

الحياة بين الباحثين.1

وتعد االتجاهات واحدة من موضوعات علم النفس الرياضي ،ألن أهمية دراسة االتجاهات

وتجديدها ومعرفتها تقود للدور الفاعل الذي تؤديه في تحريك السلوك والتوجيه الوجهة المعينة،
والمقصود هنا على صعيد الفرد أو المجتمع  ،لذلك تعتبر محددات ومؤشرات لسلوكنا ونشاطاتنا

في حياتنا اليومية ،وفي هذا الصدد فإن االتجاه النفسي يصبح تصوريا ،يستعمل لغرض

التوصل إلى معرفة درجة موقف األشخاص من العادات والتقاليد أو من المبادئ والقيم السائدة

باإلضافة إلى معرفة اتجاههم من بعض العناصر البشرية والعقائد السياسية ،األمر الذي يجعل
كافة مظاهر الحياة النفسية تخضع لالتجاهات ،ويمكن تحديد الخلفية النظرية والتاريخية

لالتجاهات ومعرفة آراء العلماء الذين تناولوها بالدراسة في البحث والتحليل ،وكذلك التطرق
إلى النظريات التي وضحت آلية تكوين االتجاه النفسي.2

فقد عرف محمود أبو النيل 3االتجاه بأنه حالة االستعداد النفسي والعقلي الناتج عن تجربة الفرد
وخبرته التي تسبب تأثي ار موجبا أو سلبيا على استجابات الفرد لكل الموضوعات والمواقف التي

ترتبط بهذا االتجاه.

ويعرف االتجاه بأنه الميل أو االستعداد الذي يوجه السلوك ويضفي عليه معايير موجبة

أو سالبة لبعض ظواهر البيئة تبعا النجذابه أو نفوره منها.4

وبينت معظم البحوث أن االتجاهات عبارة عن مجموعة من المكونات وال يمكن النظر

إليها بأنها ترتيبات بسيطة تؤثر في السلوك فقط ،ومن هذه المكونات ما يلي:

Lio ،P.، The effects of community attachment and Quality of life on migration intention:
comparison of Pennsylvania and Taiwanese rural communities ،PH، D ،the Pennsylvania
state university.2001، p22.
 2أنور رحيم ،اتجاهات بعض طلبة جامعة السلمانية نحو النشاط الرياضي ،مجلة جامعة بابل ،العدد الثاني ،المجلد

1

الخامس ،0111 ،ص.20

3

محمود السيد أبو النيل ،علم النفس االجتماعي ،دراسات عربية وعالمية ،مطابع دار الشعب ،القاهرة ،ط،2،0201

4

حسين كريم عقله ،االتجاهات النفسية للفرد والمجتمع ،مطبعة الرسالة ،بغداد ،0202 ،ص.2

ص.071
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 المكونّالفكريّ(ّالمعرفي)ّّ Cognitive Componentوهو الجانب المعرفي ويضم مجموعة من األفكار والمعتقدات المستقطبة حول هدف االتجاه،

وهو أي شيء له وجود معنوي أو مادي في حياة الفرد ،وهذه األفكار هي التي تحدد عالقة

الهدف باألهداف األخرى ومدى أهميته.

 المكونّالعاطفيّ(ّالوجداني)ّAffective Componentإن طبيعة العالقات القائمة بين الفرد وغيره تسهم في تحقيق الصفة السيكولوجية

االجتماعية للفرد ،ذلك الكائن البيولوجي ،إذ يتبلور في ذهنه مفهوم عن ذاته وعن غيره ،وبناء
على هذا التصور الذهني لدى الفرد الذي ينشأ من عالقته باآلخرين تنشأ لديه توجهات خاصة

نحو تلك العالقات والتي ترسم مالمح شخصيته ،فاألفراد الذين لديهم قاعدة متوازنة من القبول

االجتماعي والعاطفي يركزون اتجاهاتهم على مواقف الحياة المختلفة ،ويتفاعلون معها بشكل
إيجابي ،وينتابهم الشعور بالرضا والقبول ألطروحاتهم وأفكارهم من قبل اآلخرين.1

 المكون ّالسلوكي ّ(الحركي ّ– ّالميل ّللفعل) ّ Behavioral TendencyComponent

تعمل االتجاهات بوصفها موجهات لسلوك اإلنسان ،فعندما يمتلك الفرد اتجاهات إيجابية

نحو عدد من الموضوعات فإنه يندفع نحو العمل على نحو إيجابي نحوها ،إما إذا كان يحمل

اتجاها سلبيا نحو موضوع ما ،فإنه يستجيب على نحو سلبي تجاه ذلك الموضوع.2

وأشار كل من كمال درويش ،خير الدين عويص 3إلى أن اتجاهات الفرد تختلف تبعا

لزيادة خبرته المعرفية بأهمية النشاط الرياضي في الجوانب التربوية والصحية والنفسية
واالجتماعية ،ويتطلب األمر اكتشاف االتجاهات النفسية السائدة وقياس درجتها لرسم الخطط

ووضع المناهج ثم اتخاذ السبل التي تؤدي إلى تغيير أو تعديل االتجاهات تبعا لألهداف

الموضوعة.

1

حلمي المليجي ،علم نفس الشخصية ،ط  ،0دار النهضة العربية بيروت ،0110 ،ص ص.012-011

2

زكريا محمد الظاهر وآخرون ،مبادئ القياس والتقويم في التربية ،الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة
للنشر والتوزيع ،ط ،0عمان ،األردن ،0110 ،ص.10

3

كمال درويش ،خير الدين عويص ،دور الممارسة الرياضية في المرحلة الثانوية في استمرار ممارسة النشاط الرياضي
والبرامج الترويحية وطلب ة الجامعة ،المؤتمر العلمي لدراسات وبحوث التربية الرياضية باإلسكندرية ،جامعة حلوان،
 ،0202ص.022
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دور هاما فيّاالرتقاء
ومن المالحظ أن االتجاهات االيجابية نحو النشاط الرياضي تلعب ا

بمستوى األداء ،إذ تمثل القوة التي تحرك الفرد وتثيره لممارسة ذلك النشاطّواالستمرار في تلك
الممارسة بصورة منتظمة ،وبأسلوب يرضى عنه المجتمع ،مما يؤثر في تكامل شخصيته

ونموها بصورة متزنة.1

ولهذا يجب االهتمام بالدراسات النفسية والتربوية للمعاقين حركيا التي تسهم في تحقيق

جودة الحياة لديهم والنظرة اإليجابية لمستقبلهم فالدراسات العربية ما زالت قليلة في مفهوم جودة

الحياة لهذه الفئة المهمة ،وهو ما جعل الباحثان الحاليان يقومان بدراسة جودة الحياة لدى

المعاقين حركيا ،لتشكل إضافة جديدة للدراسات واألبحاث التي أجريت لتحسين جودة الحياة.
مشكلةّالدراسةّ :

تبلورت مشكلة الدراسة في صورة التساؤل الرئيس التالي وما يتبعه من تساؤالت فرعية

أخرى وذلك على النحو التالي:

ماّعالقةّجودةّالحياةّباالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّلدىّعينةّمنّالمعاقينّ

حركياًّفيّمحافظةّالوسطى؟
األسئلةّالفرعيةّ :

 .0ما مستوى جودة الحياة لدى عينة من المعاقين حركيا في محافظة الوسطى؟

 .0ما مستوى االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة من المعاقين حركيا
في محافظة الوسطى؟

 .3هل توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة
من المعاقين حركيا في محافظة الوسطى تعزى لمتغير الجنس (ذكر -أنثى)؟

 .0هل ت وجد عالقة ارتباط بين جودة الحياة واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية
لدى عينة من المعاقين حركيا في محافظة الوسطى؟

أهدافّالدراسةّ ّ:

 .0التعرف إلى طبيعة العالقة بين جودة الحياة واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية
لدى عينة من المعاقين حركيا في محافظة الوسطى.

 .0التعرف إلى مستوى جودة الحياة لدى أفراد العينة.

1

محمد حسن عالوي ،علم النفس الرياضي ،دار المعارف ،القاهرة ،ط ،0220 ،7ص.000
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 .3التعرف إلى مستوى االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى أفراد العينة.

 .0معرفة الفروق في متوسطات درجات أفراد العينة على مقياس االتجاه نحو ممارسة
األنشطة الرياضية في ضوء متغير الجنس (ذكر – أنثى).

أهميةّالدراسةّ :

 .0قد تسد ثغرة في البحوث العلمية المحلية والعربية؛ حيث إنه ال توجد دراسة – في

حدود علم الباحثين -عنيت بدراسة متغير جودة الحياة وعالقتها باالتجاه نحو ممارسة

األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا.

 .0تتناول فئة مهمة وهي فئة المعاقين حركيا.

 .3قد تلفت هذه الدراسة نظر الباحثين التربويين والمهتمين إلى إجراء المزيد من الدراسات
حول جودة الحياة ،واالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية وعالقتهما بمتغيرات

أخرى.

 .0قد يستفيد باحثون آخرون من أداة قياس جودة الحياة التي ستطبق على أفراد العينة
في إجراء دراسات أخرى.

مصطلحاتّالدراسةّ :

جودةّالحياةّ :

ّّّّعرف كال من هويدة محمود ،فوزية الجمالي 1جودة الحياة بأنها "مجموع تقييمات الفرد
لجوانب حياته المختلفة ،والتي تتضمن إدراكه لصحته العامة ،ورضاه عن حياته ،وعن عالقاته

األسرية واالجتماعية ،ونجاحه األكاديمي ،وشعوره بالسعادة أثناء ممارساته الدينية ،واستمتاعه

بشغل أوقات فراغه من خالل المنظومة الثقافية والقيمية التي يعيش فيها بما يتسق مع أهدافه،

للوصول إلى الكفاءة المطلوبة في حياته".

ويعرف الباحثان جودة الحياة إجرائيا بأنها :رضا المعاق حركيا عن الحياة التي يعيشها

والتأقلم معها في كافة مجاالت الحياة ،يشعر من خاللها بالسعادة والطمأنينة ،كما تقاس بالدرجة
التي يحصل عليها المفحوص على مقياس جودة الحياة لدى المعاقين حركيا.

االتّجاهّ :
1

هويدة محمود وفوزية الجمالي ،فعالية الذات المدركة ومدى تأثيرها على جودة الحياة لدى طلبة الجامعة من المتفوقين

والمتعثرين دراسيا ،مجلة أما ار باك ،األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،المجلد األول ،العدد األول،

 ،0101ص.11
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ما.

عرف أندرسون 1االتجاه بأنه رغبة الفرد أو استعداده لالستجابة نحو شيء معين بطريقة
ويعرفه الباحثان إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المعاق حركيا على مقياس االتجاه نحو

ممارسة األنشطة الرياضية ،وهو محصلة استجابات المعاقين حركيا نحو مجموعة عبارات
تعبر كل منها عن موقف القبول أو الرفض في المقياس.

المعاقّ ّ:

ّّّّعرفه كل من سعد الحمداني وتحسين عبد الرحمن 2بأنه كل شخص يعاني من عجز كامل
أو جزئي يؤثر على قدراته الحركية والبدنية والنفسية يمنعه من القيام بالنشاط اليومي المعتاد

ويحتاج إلى رعاية خاصة وتأهيل – يفقد خاللها قدرته على التكيف مع مجتمعه تدريجيا.

ويعرفه الباحثان إجرائيا بأنه الشخص الذي لديه عائق جسدي يعيقه من القيام بوظائفه

الحركية بشكل طبيعي نتيجة مرض أو إصابة أدت إلى ضمور في العضالت ،أو فقدان القدرة

الحركية سواء كان هذا العجز والديا أم مكتسبا.

دراساتّسابقةّ :

أوًالّ:دراساتّتتعلقّبجودةّالحياةّلدىّالمعاقينّ :
دراسةّبوعمامةّحكيمّوسعدوّسامية(ّ :3)0102

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر ممارسة الرياضة على الصحة النفسية عند المعاقين
حركيا ،وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة تقدر بـ ( )21فردا من المعاقين حركيا)02( ،

منهم يمارسون الرياضة ،و( )02فردا ال يمارس الرياضة بهدف معرفة تأثير ممارسة الرياضة
أو التربية البدنية على الصحة النفسية لدى المعاق حركيا ،وقد اعتمد الباحث فيّدراسته على

مقياس الصحة النفسية ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الرياضة مفيدة وتؤثر إيجابيا على

الصحة النفسية لدى المعاق حركيا ،وتسهم في التخفيف من سلوكيات القلق واإلحباط واالكتئاب

والعزلة عن المجتمع ،وزيادة الثقة بالنفس لدى المعاق حركيا وشعوره باألمن واالطمئنان وحب

الحياة.

1

Anderson. M.B، Sport psychology in practice champaign، IL: Human Kinetic، 2005، p60.
 2سعد الحمداني ،تحسين الحمداني ،بناء مقياس االتجاه النفسي للمعاقين حركيا نحو ممارسة األنشطة الرياضية ،مجلة
أبحاث كلية التربية األساسية ،المجلد  ،2العدد  ،0جامعة الموصل ،العراق ،0112 ،ص.020
3

بوعـ ـمـ ــامــة حكي ـ ــم ،وسعدو سامية ،أثر ممارسة الرياضة على الصحة النفسية لدى المعاقين حركيا ،مجلة العلوم
االجتماعية العدد الحادي عشر ،ديسمبر – كانون األول ،المركز الجامعي تيبازة ،الجزائر.0102 ،
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دراسةّنعيمةّيوسفي(ّ :1)0108
هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة التي تربط جودة الحياة بالتفاؤل غير الواقعي

لدى المعاقين حركيا بوالية الوادي ،اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية ،وشملت ( )71معاقا
ومعاقة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي ،ومقياس جودة الحياة ،ومقياس

التفاؤل ،وخلصت الدراسة إلى أن مستوى جودة الحياة لدى المعاقين حركيا بوالية الوادي

متوسط ،وأن مستوى التفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركيا بوالية الوادي مرتفع ،ووجود

عالقة ارتباط بين جودة الحياة والتفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركيا ،ووجود فروق ذات

داللة إحصائية في جودة الحياة لدى المعاقين حركيا تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح اإلناث،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في جودة الحياة لدى المعاقين حركيا تعزى لمتغير

السن ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركيا
تعزى لمتغير الجنس ،ومتغير السن.

دراسةّإلهامّالقصيريّ(ّ :2)0103

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقين بصريا

وغير المعاقين في المملكة العربية السعودية في مجاالت (جودة الصحة العامة ،جودة الحياة

األسرية واالجتماعية ،الحياة الوظيفية ،جودة العواطف ،جودة الصحة النفسية ،جودة الصحة

النفسية ،جودة شغل الوقت وادارته) .تم تطبيق استبانة جودة الحياة االجتماعية على عينة
مكونة من ( )021شخصا معاق بصريا و( )021شخص غير معاق ،وذلك وفق متغيرات

الدراسة (العمر ،والحالة االجتماعية ،وجهة العمل) ،وقد بينت الدراسة وجود داللة إحصائية

بين المعاقين بصريا وغير المعاقين في جميع أبعاد جودة الحياة ،وكذلك وفقا لجميع متغيراتّ
الدراسة المستقلة وذلك لصالح األشخاص غير المعاقين في السعودية ،كما تبين أن هناك

فروق ذات داللة إحصائية بحسب متغير العمر لصالح العاملين في القطاع الحكومي ،وفي
متغير العمر لصالح الفئة العمرية أكثر من  22سنة ،وفي متغير الحالة االجتماعية لصالح

المتزوجين ،وفي مقارنة جودة الحياة للمعاقين بصريا حسب متغيرات الدراسة.

1

نعيمة يوسفي ،جودة الحياة وعالقتها بالتفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركيا ،رسالة ماجستير ،جامعة الوادي،

2

إلهام مصـطفى القصـيري ،جودة الحياة لدى المعاقين بصريا مقارنة بغير المعاقين ،مجلة القراءة والمعرفة ،مصر ،ع

الجزائر.0100 ،

.0102 ،071-022 ، 012
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دراسةّعبدّالعزيزّالسرطاويّوآخرون(ّ :1)0100

ّّّّهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة عند األشخاص المعاقين وغير

المعاقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث قام الباحثون ببناء أداة الدراسة والتي تكونت
من جزأين ،األول :محتواه فقرات للكشف عن مستوى جودة الحياة ،أما الجزء الثاني فقد اشتمل

على أسئلة إلجراء المقابلة .وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ( )021شخصا معاق

و( )021شخص غير معاق ،وذلك وفق متغيرات الدراسة ( نوع اإلعاقة  ،المستوى التعليمي،

مستوى الدخل ،الحالة االجتماعية وجهة العمل ) وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق داللة
إحصائية بين المعاقين وغير المعاقين في جميع أبعاد جودة الحياة ،وكذلك وفقا لجميع متغيرات

الدراسة المستقلة وذلك لصالح األشخاص غير المعاقين في اإلمارات.

دراسةّمحمدّالهنداوي(ّ :2)0100

هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة الدعم االجتماعي بمصادره المختلفة المتمثلة في جودة
الحياة األسرية ،وجودة الدور االجتماعي ،والجودة النفسية ،وجودة العالقات ،وجودة شغل

الوقت وادارته ،وجودة الدور االجتماعي ،وجودة الحياة الزوجية لدى المعاقين حركيا،

وتكونت عينة الدراسة من( )010معاق حركيا بإعاقات متعددة من كال الجنسين

منهم( )002من الذكور ،و( )00من اإلناث ،حيث تراوحت أعمارهم بين  00سنة وما فوق،

واستخدم الباحث مقياس الدعم االجتماعي ،ومقياس مستوى الرضا عن جودة الحياة ،وهما من

إعداده ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مصادر الدعم االجتماعي

والرضا عن جودة الحياة لدى المعاقين حركيا ،وكذلك وجود عالقة ذات داللة ّإحصائية بين
الدعم االجتماعي بأبعاده ودرجته الكلية والرضا عن جودة الحياة لدى المعاقين حركيا ،وأيضا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الرضا عن جودة الحياة باختالف مصادر الدعم

االجتماعي(منخفض ومرتفع) لدى المعاقين حركيا لدى أفراد العينة.

1

عبد العزيز السرطاوي ،غوشة المهيري ،محمد الزيود ،روحي عبدات ،جودة الحياة لدى األشخاص المعاقين وغير

المعاقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مؤسسة اإلمارات للنفع االجتماعي ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة،

.0100
2

محمد حامد الهنداوي ،الدعم االجتماعي وعالقته بمس ـ ــتوى الرض ـ ــا عن جودة الحياة لدى المعاقين حركيا بمحافظات

غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر فلسطين.0100 ،
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دراسةّ:1)0118(ّBishop&Chapin&Miller
هدفت الدراسة إلى مراجعة الوضع الحالي لمدى جودة الحياة وتطبيقاتها في قياس

مخرجات إعادة التأهيل للمعاقين ،واثبات وجود مخرجات إيجابية ناتجة عن تقديم الخدمات
التأهيلية ،وقياس مدى تأثير الدعم الحكومي الفدرالي على كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة

للمعاقين ،واعتمد الباحثون على أسلوب البحث االستكشافي (المنهج التاريخي) من خالل ()02
سنة سابقة لالطالع على األبحاث المنشورة والمقدرة بعدد ( )01بحث في الفترة الزمنية -0201

 ،0221ذات العالقة بموضوع البحث(جودة الحياة) ،وفى الفترة الممتدة من 0222 -0221

 ،كان هناك ما يقارب ( )020بحث علمي منشور ،وبين الفترة الزمنية الممتدة من -0222
 ،0111وهى الفترة التي تضاعفت فيها األبحاث العلمية المنشورة عن هذا الموضوع ليصل

حجمها إلى ( )211بحث  ،وفى أخر خمس سنوات ،بلغ عدد األبحاث العلمية المنشورة في

هذا الموضوع إلى ( )107بحث ،حيث أكدت الدراسة على أن هناك تصاعد ملحوظ وسريع

في البحث العلمي والمتعلق بقياس مدى جودة الحياة لدى المعاقين.

ثانيّاّ:دراساتّتتعلقّباالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّ :
دراسةّبوجمعةّشويةّ(ّ :2)0105

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق في صورة الجسم لدى المصابين باإلعاقة الحركية

المكتسبة تبعا لمتغير الرياضة ،والتعرف إلى الفروق في تقدير الذات لدى المصابين باإلعاقة

الحركية المكتسبة تبعا لمتغير الرياضة ،وتكون مجتمع الدراسة من األشخاص المصابين
باإلعاقة الحركية المكتسبة التابعين لمقر الديوان الوطني ألعضاء المعوقين االصطناعية

ولواحقها بمدن المسيلة ،وبوسعادة ،وبرج بوعريريج ،وفئة الممارسين للنشاطّالرياضي التابعين

لفريق أمال بوسعادة ،وأمال البرج ،ونور المسيلة ،وتكونت العينة من ( )11مصابا باإلعاقة
الحركية المكتسبة ،مقسمين إلى ( )21ممارس ،و( )21غير ممارس ،وتم استخدام المنهج

الوصفي المقارن ،ومقياس تقدير الذات ،ومقياس صورة الجسم ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى
Bishop،M&Feist-Price،S، Quality of life assessment in the rehabilitation counseling
Rehabilitation:strategies and measures،Journal of Applied rehabilitation counseling
vol.(33).No(1).p.p.7-35، 2008.
 2بوجمعة شوية ،وضيف الله حبيبة ،دور الرياضة في معالجة بعض المشكالت النفسية المصاحبة لإلعاقة الحركية
المكتسبة دراسة مقارنة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي ،مجلة دراسات نفسية وتربوية ،مخبر
تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،عدد  01جوان.0102 ،
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1

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الممارسين ،وغير الممارسين للنشاط الرياضي

في درجة صورة الجسم ،وأيضا في درجة تقدير الذات.
دراسةّبهجتّأبوّطامعّ(ّ :1)0103

هدفت الدراسة التعرف إلى االتجاه نحو تعلم السباحة لدى طلبة قسم التربية الرياضية

في جامعة خضوري ،والبحث في العالقة بين اتجاهات الطلبة والتحصيل الدراسي في المساق،
وبيان أثر الجنس في هذه االتجاهات ،ولتحقيق ذلك استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع

البيانات والمعلومات من عينة قصديه قوامها ( )17طالبا وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن

اتجاهات الطلبة نحو تعلم السباحة كانت إيجابية بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.27وأشارت أيضا

إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين اتجاهات الطالب نحو تعلم السباحة وتحصيلهم
الدراسي في المساق ،وبين اتجاهات الطالبات وتحصيلهن الدراسي ،إضافة إلى عدم وجود

فروق في اتجاهات الطلبة نحو تعلم السباحة تعزى لمتغير الجنس.
دراسةّأبوّطامعّوعبدّالرازقّ(ّ :2)0101

ّّّّّهدفت الدراسة التعرف على اتجاهات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري
في فلسطين نحو ممارسة كرة القدم ،إضافة إلى تحديد الفروق في اتجاهات الطالبات تبعا
لمتغير كل من ممارسة ومشاهدة كرة القدم ،ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة عشوائية

قوامها ( )17طالبة ،طبق عليها مقياس كنون ) (Kenyonالمعدل لقياس االتجاهات ،أظهرت
نتائج الدراسة أن اتجاهات الطالبات نحو كرة القدم كانت إيجابية بمتوسط حسابي بلغ (،)2.07

وأن ترتيب المجاالت كان وعلى التوالي(:مجال الجمال والتعبير ،التفوق الرياضي ،الصحة
واللياقة ،النفسي ،االجتماعي) ،كما أظهرت النتائج وجود فروق في ّاتجاهات الطالبات نحو

كرة القدم تعزى لمتغير الممارسة ولصالح الممارسات ولمتغير المشاهدة ولصالح المشاهداتّ .

دراسةّرمزيّجابر(ّ:3)0112
1

بهجت أبو طامع ،االتجاه نحو تعلم السباحة وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة قسم التربية الرياضية في جامعة

2

بهجت أبو طامع ،وبسام عبد الرازق ،اتجاهات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة خضوري في فلسطين نحو

3

رمزي رسـ ــمي جابر ،اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسـ ــة األنشـ ــطة الرياضـ ــية في مدارس محافظات قطاع

فلسطين التقنية(خضوري) ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.0102 ،
ممارسة كرة القدم ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث للعلوم االنسانية ،م ،01ع( )01نابلس ،فلسطين.0101 ،

غزة ،مجلة الجامعة اإلس ــالمية ،س ــلس ــلة الد ارس ــات اإلنس ــانية ،المجلد الس ــابع عش ــر ،العدد الثاني ،ص ص– 202

 ،107فلسطين.0112 ،
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هدفت الدراسة التعرف إلى اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسة األنشطة الرياضية

في مدارس محافظات قطاع غزة ،وبلغت عينة الدراسة ( )010من الطالب والطالبات في

المرحلة الثانوية موزعة بالتساوي بينهم ( )011طالب ،و( )011طالبة ،واستخدم الباحث

المنهج الوصفي لجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها ،واستخدم مقياس كنون )(Kenyon
لالتجاه ،وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسة األنشطة

الرياضية في مدارس محافظات قطاع غزة كانت إيجابية بدرجة كبيرة جدا ،وبينت أيضا بأنه

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد لمتغير الجنس( طالب ،طالبات).
دراسةّسعدّالحمدانيّوتحسينّالحمدانيّ(:1)0112

هدفت الدراسة إلى بناء مقياس االتجاه النفسي للمعاقين حركيا نحو ممارسة األنشطة

الرياضية ،والتعرف على داللة الفروق في مستويات بعض أنواع فئة المعاقين حركيا ،واشتملت
عينة البحث على( )011من المعاقين حركيا ،وتكون مفهوم االتجاه إلى ثالثة مكونات رئيسية
وهي المكون المعرفي والمكون السلوكي والمكون العاطفي ،وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات

المعاقين حركيا كانت بمستوى إيجابي نحو ممارسة األنشطة الرياضية ،وكذلك عدم وجود
فروق معنوية في االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية بين كل من البتر المزدوج وبتر

الطرف العلوي تحت المرفق.

تعقيبّعامّعلىّالدراساتّالسابقة:
ب االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة التي اهتمت بجودة الحياة واالتجاه نحو

ممارسة االنشطة الرياضية اتضح أن هناك تعددا في األهداف والعينات واألدوات ونتائج

الدراسات ،وكذلك اختالف من حيث طبيعة المتغيرات التي ارتبطت بموضوع الدراسة ،وفي
ضوء ذلك تمكن الباحثان من تحديد فروض الدراسة.

فروضّالدراسةّ :

 .0ال توجد فروق دالة إحصائيا في االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة من
المعاقين حركيا في محافظة الوسطى تعزى لمتغير الجنس (ذكر – أنثى).

 .0ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين جودة الحياة واالتجاه نحو ممارسة األنشطة
الرياضية لدى عينة من المعاقين حركيا في محافظة الوسطى.

1

سعد الحمداني ،تحسين الحمداني ،بناء مقياس االتجاه النفسي للمعاقين حركيا نحو ممارسة األنشطة الرياضية ،مجلة

أبحاث كلية التربية األساسية ،المجلد  ،2العدد  ،0جامعة الموصل ،العراق.0112 ،
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منهجّالدراسةّ :
استخدم الباحثان المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف ما هو كائن ،وتفسيره ،ويهتم بتحديد

الظروف والعالقات التي توجد في الواقع ،واعتمد الباحثان على هذا المنهج في وصف وتفسير
جودة الحياة ،وكذلك وصف وتفسير االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى عينة من

المعاقين حركيا في محافظة الوسطى.
مجتمعّالدراسةّ :

تكون مجتمع الدراسة من جميع المسجلين أعضاء في االتحاد الفلسطيني للمعاقين حركيا

بالمحافظة الوسطى ،والبالغ عددهم ( )001معاقا ومعاقة حركيا.

عينةّالدراسة:

اختار الباحثان عينة عشوائية من مجتمع الدراسة ،وبنسبة تمثل كافة خصائص المجتمع
األصلي ،وقد تألفت العينة من:

عينةّاستطالعية:

ّّّاختار الباحثان عينة عشوائية استطالعية قوامها( )01معاقا ومعاقة حركيا من مجتمع

الدراسة األصلي ،حيث تم تطبيق أداتي الدراسة عليهم بهدف التحقق من صالحية األداتين

للتطبيق على العينة الفعلية من خالل حساب الصدق والثبات لألداتين بالطرق اإلحصائية

المالئمة ،وتم استبعاد عدد ( )2استبانات لعدم اكتمال االستجابات عليها ليصبح عدد العينة
( )07معاقا ومعاقة حركيا.
عينةّالتطبيقّالفعليةّ :

وهي التي هدفت إلى الوصول ألهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها والتحقق من
فروضها ،وقد بلغت ( )20معاق ومعاقة حركيا تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة.

وبعد استعراض البيانات تبين أن ( )0استبانات غير مكتملة اإلجابة ،و( )1استبانات لم

تتسم اإلجابات فيها بالجدية ،لذلك تم استثناؤها من التحليل ،حيث بلغ حجم العينة الكلي ()11
معاقا ومعاقة حركيا ،بنسبة ( ،)%02.12منهم ( )02معاقا حركيا بنسبة ( ،)%20.2و()00
معاقة حركيا بنسبة ( ،)%17.7والجدول ( )0يبين ذلك:
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جدولّ(ّ )0

يبينّوصفّعينةّالدراسةّ(ن=ّ )00
البيان ّ

المتغير ّ

العدد ّ

ّ%

ّ

ذكور ّ

ّ 03

ّ 50.3

إناث ّ

ّ 00

ّ 00.0

الجنس ّ

ّ

أدواتّالدراسة:
مقياس جودة الحياة:

بعد االطالع على التراث التربوي وما شمله من مقاييس ودراسات سابقة ذات العالقة قام

الباحثان بإعداد مقياس لجودة الحياة لدى المعاقين ،والذي تكون في صورته األولية من ()12
فقرة موزعة على أربعة أبعاد وهي :جودة الحياة النفسية ،جودة الحياة االجتماعية ،وجودة ادارة

وشغل الوقت ،وجودة الحياة الدينية.

وتم وضع أمام كل فقرة من فقرات المقياس ثالثة بدائل (نعم

 2درجات ،أحيانا

0

درجة ،ال  0درجة) ،وتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس بجمع درجاته في
الفئات الثالثة للمقياس ،مع مراعاة الفقرات العكسية التصحيح حيث تم احتساب درجاتها بشكل

عكسي (نعم

 0درجة ،أحيانا

انطباق كل فقرة عليه.

 0درجة ،ال  2درجات) ،وعلى المفحوص أن يحدد مدى

صــــــدقّالمقياسّ :
صدقّالمحكمينّ :

ّّّّتم عرض المقياس على عدد من األساتذة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في

ميدان التربية وعلم النفس لتحديد صالحيتها ووضوحها ،والتحقق من صدق المحتوى ،وتم

حذف ( )2فقرات من قبل المحكمين لعدم صالحيتها ،ثم جرى تعديل الفقرات التي اتفق على
غموضها ،وبعد التحكيم أصبح المقياس يتكون من ( )11فقرة موزعة على أربعة أبعاد ،والجدول

( )0التالي يبين ذلك:
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جدولّ(ّ )0

يبينّأبعادّمقياسّجودةّالحياةّوفقراتّكلّبعدّوأرقامّالفقراتّالسالبةّفيّكلّبعد ّ
البعد ّ
جودةّالحياةّ
النفسية ّ

جودةّالحياةّ

االجتماعية ّ

الفقراتّالسالبة ّ

عددّالفقرات ّ

أرقامّالفقرات ّ
ّ 01-2-8-0-5-5-0-3-0-0

ّ 01-5-0-3-0-0

ّ 01

-00-05-05-00-03-00-00

ّ-02-08-00-05

ّ 01-02-08

جودةّادارةّوشغلّ -00-05-05-00-03-00-00
الوقت ّ

جودةّالحياةّ
الدينية ّ

ّ 31-02-08

ّ 01

ّ 05-00-03-00

-30-35-35-30-33-30-30
ّ 01-32-38

ّ 30-30

ّ 01
ّ 01
ّ 01

صدقّاالتساقّالداخليّ :
قام الباحثان بحساب صدق االتساق الداخلي ،حيث تم تطبيق االستبانة على عينة

استطالعية قوامها ( )07فرد ،وحساب معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االستبانة
األربعة وبين االستبانة ككل ،والجدول ( )2التالي يوضح ذلك:
جدول(ّ )3

يبينّمعاملّارتباطّدرجةّكلّبعدّوالدرجةّالكلية ّ
البعد ّ

معاملّاالرتباط ّ

مستوىّالداللة ّ

جودةّالحياةّالنفسية ّ

ّ 1.000

1.10

جودةّالحياةّاالجتماعيةّ ّ

ّ 1.051

1.10

جودةّادارةّوشغلّالوقتّ ّ

ّ 1.802

1.10

جودةّالحياةّالدينية

ّ 1.800

1.10

يتبين من الجدول السابق أن أبعاد مقياس جودة الحياة حققت ارتباطات دالة عند مستوى
داللة ( )1.10 ≤ αمع الدرجة الكلية لالستبانة ،مما يشير إلى أن االستبانة تتمتع بقدر كاف
من الصدق.
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ثباتّالمقياسّ :

لحساب ثبات مقياس جودة الحياة تم استخدام الطرق التالية:
طريقةّالتجزئةّالنصفيةّ :
تم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ( 01فقرة) ،ودرجات الفقرات الزوجية

( 01فقرة) ،والمكونة لمقياس جودة الحياة في صورته النهائية (مجموع الفقرات  11فقرة)،

وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون بين النصفين ( ،)1.012وهي قيمة مقبولة علميا ،األمر
الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات تفي بمتطلبات الدراسة.

معاملّألفاّكرونباخّ :

تم تقدير ثبات مقياس جودة الحياة في صورته النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات
المقياس (عدد الفقرات  ،)11وقد بلغت قيمة ألفا ( ،)1.701وهي قيمة مقبولة علميا ،وتدلل
على مستوى جيد من الثبات ،وتفي بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة ،وبذلك يتضح

أن مقياس جودة الحياة يتكون من ( )20فقرة ويتسم بدرجة جيدة من الصدق والثبات تفي
بمتطلبات التطبيق على أفراد العينة الكلية.

مقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضية:
ّّّّّقام الباحثان باستخدام مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا
من إعداد سعد الحمداني ،وتحسين عبد الرحمن( ،)0112حيث تم وضع أمام كل فقرة من

فقرات المقياس خمسة بدائل (أوافق بشدة  2درجات ،أوافق  1درجات ،محايد  2درجات،
أعارض  0درجة ،أعارض بشدة  0درجة) ،وتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص على المقياس
بجمع درجاته في الفئات الخمسة للمقياس ،مع مراعاة الفقرات العكسية التصحيح حيث تم

احتساب درجاتها بشكل عكسي (أوافق بشدة  0درجة  ،أوافق  0درجة  ،محايد  2درجات،
أعارض  1درجات ،أعارض بشدة

كل فقرة عليه.

 2درجات) ،وعلى المفحوص أن يحدد مدى انطباق
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وقام الباحثان بتقنين فقرات المقياس على البيئة الفلسطينية وفق اإلجراءات التاليةّ :

صــــــدقّالمقياسّ :
صدقّالمحكمينّ :

تم عرض المقياس على عدد من األساتذة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في

ميدان التربية وعلم النفس لتحديد صالحيتها ووضوحها ،والتحقق من صدق المحتوى ،وتم

حذف ( )7فقرات من قبل المحكمين لعدم مالءمتها ،ثم جرى تعديل الفقرات التي اتفق على
غموضها ،وبعد التحكيم أصبحّالمقياس يتكون من ( )20فقرة موزعة على ثالثة أبعاد ،والجدول

( )1التالي يبين ذلك:

جدولّ(ّ )0

يبينّأبعادّمقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضية ّ

البعد ّ
المكونّ

لدىّالمعاقينّحركياًّوفقراتّكلّبعدّوأرقامّالفقراتّالسالبةّفيّكلّبعد ّ
أرقامّالفقرات ّ

الفقراتّالسالبة ّ

-00-03-00-00-01-8-0-0

المعرفي ّ

ّ 38-30-30

المكونّ

-00-01-08-05-00-5-5-3-0

العاطفي ّ

ّ 30-30-31-05-00

المكونّ

-00-05-02-05-03-00-2-0

السلوكي ّ

عددّالفقرات ّ

ّ 38

ّ 00

ّ 30-01-08-5-3

ّ 00

ّ 08-00-2

ّ 03

ّ 35-35-33-02-08

صدقّاالتساقّالداخليّ :
قام الباحثان بحساب صدق االتساق الداخلي حيث تم تطبيق االستبانة على عينة

استطالعية قوامها ( )07فرد ،وحساب معامالت االرتباط بين درجات كل بعد من أبعاد
االستبانة الثالثة وبين درجات االستبانة ككل ،والجدول ( )2التالي يوضح ذلك:
جدولّ(ّ )5
يبينّمعاملّارتباطّدرجةّكلّبعدّوالدرجةّالكليةّللمقياس ّ
البعد ّ

معاملّاالرتباط ّ

مستوىّالداللة ّ

المكونّالمعرفي ّ

ّ 1.005

1.10

المكونّالعاطفي ّ

ّ 1.811

1.10

المكونّالسلوكي ّ

ّ 1.205

1.10
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ّّّّيتبين من الجدول السابق أن أبعاد مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى
المعاقين حركيا حققت ارتباطات دالة عند مستوى داللة ( )1.10 ≤ αمع الدرجة الكلية
للمقياس ،مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بقدر كاف من الصدق.

ثباتّالمقياسّ :

لحساب ثبات مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا تم استخدام

الطرق التالية:

طريقةّالتجزئةّالنصفيةّ :

ّّّّّّتم حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية ( 02فقرة) ،ودرجات الفقرات
الزوجية ( 02فقرة) ،والمكونة لمقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين

حركيا في صورته النهائية (مجموع الفقرات  20فقرة) ،وقد بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون
بين النصفين ( ،)1.701وهي قيمة مقبولة علميا ،األمر الذي يدلل على درجة جيدة من الثبات
تفي بمتطلبات الدراسة.

معاملّألفاّكرونباخّ :

تم تقدير ثبات مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا في

صورته النهائية بحساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات المقياس (عدد الفقرات  ،)20وقد بلغت

قيمة ألفا ( ،)1.111وهي قيمة مقبولة علميا ،وتدلل على مستوى جيد من الثبات ،وتفي
بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة ،وبذلك يتضح أن مقياس االتجاه نحو ممارسة

األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا يتكون من ( )20فقرة ويتسم بدرجة جيدة من الصدق
والثبات تفي بمتطلبات التطبيق على أفراد العينة الكلية.

نتائج الدراسة ومناقشتها

التساؤلّاألولّ :

حياةّلدىّعينةّمنّالمعاقينّحركياّفيّمحافظةّالوسطى؟
ًّ
ّّّّماّمستوىّجودةّال

لإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن
النسبي الستجابات أفراد العينة (ن  )11على مقياس جودة الحياة بأبعاده ودرجته الكلية،

ويتضح ذلك من خالل جدول ( )1التالي:
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جدولّ(ّ )5

المتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّ ّ

والوزنّالنسبيّالستجاباتّأفرادّالعينةّعلىّمقياسّجودةّالحياة ّ
الوزنّ

ترتيبّ

النسبي%

األبعاد

ّ 50.25

ّ0

0.085

52.23

3

00.01

0
0

االنحرافّ

ّ

عددّ

الدرجةّ

المتوسطّ

البعد

الفقرات

العظمى

الحسابي

جودةّالحياةّالنفسية ّ

ّ 01

ّ 31

جودةّالحياةّاالجتماعية

01

31

01.28

جودةّادارةّوشغلّالوقت

01

31

00.30

5.088

جودةّالحياةّالدينية

01

31

05.05

0.505

80.05

الدرجةّالكليةّلجودةّالحياة

01

001

88.23

8.505

00.01

المعياريّ

ّ 3.320 ّ 01.32

تم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة العظمى للبعد وضرب
الناتج في 011
ّ

الوزنّالنسبي ّ

القيمّالمرجعيةّالتيّتحددّمستوىّالوزنّالنسبي ّ
منخفض ّ

متوسط ّ

مرتفع ّ

ّ %55ّ-ّ%33

ّ %08ّ-%55

ّ %011ّ-%02

يتضح من الجدول السابق أن بعد جودة الحياة الدينية هو األكثر شيوعا بين أفراد العينة

حيث جاء بوزن نسبي ( )%01أي بنسبة مرتفعة ،يليه بعد جودة إدارة وشغل الوقت حيث جاء

بوزن نسبي ( )%71وهي نسبة متوسطة ،ثم بعد جودة الحياة االجتماعية حيث جاء بوزن

نسبي ( )%71وهي أيضا نسبة متوسطة ،في حين حصل بعد جودة الحياة النفسية على أقل

وزن نسبي ( )%10وهي أيضا نسبة متوسطة ،كما ويبين الجدول أن الدرجة الكلية لجودة

الحياة جاءت بوزن نسبي ( ،)%71وهي كذلك نسبة متوسطة.

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى الدعم المعنوي المقدم للمعاقين حركيا من قبل األسرة

واألقارب واألصدقاء لما له من تأثير إيجابي تجاه رضا المعاقين حركيا عن جودة الحياة

ودرجتها الكلية.

فمن خالل ذلك الدعم المقدم لهم يؤهلهم للوصول إلى الشعور بالتفاؤل بأن الحياة جميلة

وتستحق أن يعيشها اإلنسان بكل حب وطمأنينة.
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ّّّّوتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الهنداوي ( 1)0100والتي أظهرت بأن المعاقين حركيا

ليهم مستوى عال من جودة الحياة .أما ظهور جودة الحياة الدينية بأعلى وزن نسبي ()%01
لدى أفراد العينة فإن الباحثين يعزوان هذه النتيجة إلى قوة الوازع الديني الذي يمتلكه المعاق

حركيا ورضاه بما أصابه من الله -عز وجل -بالحمد والثناء عليه.

التساؤلّالثاني:

اضيةّلدىّعينةّمنّالمعاقينّحركيا ّفيّ
ًّ
ّّّّماّمستوى ّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالري
محافظةّالوسطى؟ ّ

لإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

النسبي الستجابات أفراد العينة (ن  )11على مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية

لدى المعاقين حركيا بأبعاده ودرجته الكلية ،ويتضح ذلك من خالل جدول ( )1التالي:
جدولّ(ّ )5

المتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالنسبيّالستجاباتّأفرادّالعينةّعلى ّ
مقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّلدىّالمعاقينّحركياًّ ّ
عددّ

الدرجةّ

المتوسطّ

االنحرافّ

الوزنّ

النسبي%

األبعاد

المكونّالمعرفي ّ

ّ 00

ّ 55

ّ 03.50

ّ 5.020

ّ 02.00

ّ0

المكونّالعاطفي

00

01

51.20

5.120

00.00

3

المكونّالسلوكي

03

55

08.85

5.100

05.05

0

الدرجةّالكلية
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021

003.31

03.000

05.00

ّ

الفقرات العظمى

البعد

الحسابي

المعياريّ

ترتيبّ

ّّّتمّحسابّالوزن ّالنسبيّبقسمةّالوسطّالحسابيّلكلّبعدّعلىّالدرجةّالعظمىّللبعدّ
وضربّالناتجّفيّّ 011
ّ
ّ
ّ
ّ

القيمّالمرجعيةّالتيّتحددّمستوىّالوزنّالنسبي ّ

 1محمد حامد الهنداوي ،مرجع سابق.
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ّ

الوزنّ

النسبي ّ

منخفضّجدّا ّ

منخفض ّ

متوسط ّ

مرتفع ّ

مرتفعّجدّا ّ

ّ-ّ%01

ّ-%01

ّ-%51

ّ-%81

ّ-%21

ّ %32

ّ %02

ّ %52

ّ %011

ّ %82

يتضح من الجدول السابق أن بعد المكون المعرفي هو األكثر شيوعا بين أفراد العينة حيث

جاء بوزن نسبي ( )%72وهي نسبة متوسطة ،يليه المكون السلوكي حيث جاء بوزن نسبي

( )%72وهي نسبة متوسطة ،ثم المكون العاطفي حيث جاء بوزن نسبي ( )%72وهي أيضا
نسبة متوسطة ،كما ويبين الجدول أن الدرجة الكلية لالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية

لدى المعاقين حركيا جاءت بوزن نسبي ( ،)%72وهي نسبة متوسطة أيضا.

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن المعاقين حركيا لديهم روح المثابرة وحب الحياة فقد

جاءت أهمية وضرورة تفاعل المعاق حركيا واندماجه في األنشطة الرياضية ،لكي يكسب الثقة
بنفسه ويندمج مع اآلخرين ،وعدم شعوره بالنقص والحرمان.

نتائجّفروضّالدراسةّوتفسيرهاّ :

الفرضّاألولّوالذيّنصّعلىّ :

الّتوجدّفروق ّدالةّإحصائياّفيّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّلدىّعينةّمنّ

المعاقينّحركياًّفيّمحافظةّالوسطىّتعزىّلمتغيرّالجنسّ(ذكرّ–ّأنثى)ّ .

وللتحقق من صحته قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وقيمة

"ت" لمتوسطات درجات أفراد العينة على مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية،
والجدول التالي يوضح ذلك:

جدولّ(ّ )0

اختبارّ(ت)ّللفرقّبينّمتوسطيّدرجاتّالذكورّواالناثّعلىّمقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّ
الرياضية ّ

المجال ّ

الجنس ّ

العدد ّ

المتوسط ّ

االنحرافّ

المكونّ

ذكور ّ

23

43.43

4.28

المعرفي ّ

إناث ّ

21

43.62

7.21

ذكور ّ

23

51.91

4.49

إناث ّ

21

49.81

5.58

ذكور ّ

23

49.78

5.36

إناث ّ

21

47.86

6.74

المكونّ

العاطفي ّ
المكونّ

السلوكي ّ
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المعياريّ ّ

قيمةّت ّ

مستوىّ

ّ 1.010-

ّ

الداللة ّ

غيرّدالة ّ
ّ 0.383
ّ 0.150

غيرّدالة ّ
غيرّدالة ّ

المجال ّ

الجنس ّ

العدد ّ

المتوسط ّ

االنحرافّ

الدرجةّالكلية ّ

ذكور ّ

23

145.13

10.981

إناث ّ

21

141.29

16.252

المعياريّ ّ

مستوىّ

قيمةّت ّ

الداللة ّ
ّ 1.200

غيرّدالة ّ

ّ

ّّّيتبين من الجدول ( )7السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
الذكور واإلناث على مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا.

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى وجود الرغبة في ممارسة األنشطة الرياضية لدى

المعاقين حركيا من كال الجنسين (ذكور ،إناث) ،وذلك لتحقيق أهداف طبيعية اجتماعية
تساعدهم في التكيف مع محيطهم االجتماعي ،وكذلك ترويحية تساعدهم على خفض التوتر

وضغوط الحياة.

الفرضّالثانيّوالذيّنصّعلىّ :

ال ّتوجد ّعالقة ّارتباط ّدالة ّإحصائيا ّبين ّجودة ّالحياةّ ،واالتجاه ّنحو ّممارسة ّاألنشطةّ

حركياّفيّمحافظةّالوسطىّ .
الرياضيةّلدىّعينةّمنّالمعاقينّ ًّ

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد
مقياس جودة الحياة ودرجته الكلية من جهة ،وبين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس االتجاه

نحو ممارسة األنشطة الرياضية من جهة أخرى ،ويتضح ذلك في جدول ( )0التالي:
جدولّ(ّ )8
يبينّمعامالتّاالرتباطّبينّمقياسّجودةّالحياة ّ

ومقياسّاالتجاهّنحوّممارسةّاألنشطةّالرياضيةّلدىّالمعاقينّحركياًّ
المكونّ

المكونّ

العاطفي ّ

السلوكي

جودةّالحياةّالنفسية

ّ 0.110

**ّ 0.393

*0.330

*0.338

جودةّالحياةّاالجتماعية

1.000

*ّ 0.337

0.128

0.256

جودةّادارةّوشغلّالوقت

1.050

0.173

0.67

0.162

جودةّالحياةّالدينية

1.003

0.248

0.107

0.233

الدرجةّالكليةّلجودةّالحياة

1.000

**ّ 0.406

0.231

*0.356

ّ

االتجاهّممارسةّاألنشطةّالرياضية

المعرفي

المكونّ

ّ

الدرجةّ
الكلية

جودةّالحياة

*دالةّعندّمستوىّداللةّ(**ّ،)1.15ّ≤ّαدالةّعندّمستوىّداللةّ(ّ )1.10ّ≤ّα
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يتبينّمنّالجدولّالسابقّ :
 وجود عالقة ارتباط موجب دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.10 ≤ αبين بعد
جودة الحياة النفسية في مقياس جودة الحياة ،وبعد المكون العاطفي في مقياس االتجاه

نحو ممارسة األنشطة الرياضية ،وبين الدرجة الكلية لمقياس جودة الحياة وبعد المكون

العاطفي في مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية.

 وجود عالقة ارتباط موجب دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.12 ≤ αبين بعد

جودة الحياة االجتماعية في مقياس جودة الحياة ،وبعد المكون العاطفي في مقياس
االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية ،وبين بعد جودة الحياة النفسية في مقياس

جودة الحياة ،وبعد المكون السلوكي في مقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة
الرياضية ،وبين بعد جودة الحياة النفسية في مقياس جودة الحياة ،والدرجة الكلية

لمقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية.
 وجود عالقة ارتباط موجب دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1.12 ≤ αبين الدرجة
الكلية لمقياس جودة الحياة ،والدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو ممارسة األنشطة

الرياضية.

 ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى الحساسية العاطفية الشديدة التي يعاني منها المعاقين
والتي قد تؤثر على جودة الحياة لديهم ،كما أن الوضع النفسي واالجتماعي قد يؤثران

على المكون العاطفي لالتجاه نحو ممارسة األنشطة الرياضية لدى المعاقين حركيا،
وعموما فإن النتائج تظهر وجود عالقة ما بين جودة حياة المعاق واتجاهه نحو ممارسة
األنشطة الرياضية فقد يؤثر كل من المتغيرين في اآلخر مما يتطلب إجراء العديد من

الدراسات التجريبية لمعرفة أيهما يؤثر في اآلخر.

التوصياتّ :

 -0العمل على تحسين جودة حياة المعاق حركيا من أجل االستمتاع في حياته داخل
وخارج أسرته ،من خالل زيادة تقديره لذاته وتدعيم ثقته بنفسه.

 -0ضرورة االهتمام بالمعاقين حركيا ،وذلك من خالل تقديم الخدمات اإلرشادية والبرامج
التدريبية ،والتي تؤهلهم وتدمجهم بالمجتمع.
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 -3تضافر جهود المرشدين التربويين واألخصائيين النفسيين في مؤسسات رعاية المعاقين
للتقرب من المعاقين حركيا واالستماع إليهم لحل المشكالت التي تعترضهم في

المجتمع.

 -0االهتمام بالمشاكل التي تعترض المعاقين حركيا وكيفية إيجاد الحلول والبدائل لها
ومساعدتهم على االستمتاع في الحياة دون أي معيقات.

 -5إجراء الدراسات التجريبية لمعرفة أثر كل متغير من متغيرات الدراسة على اآلخر.

المراجعّ -ّ:

 .0أشرف أحمد عبد القادر ،تحسين جودة الحياة كمنبئ للحد من اإلعاقة ،ورقة عمل مقدمة
إلى تطوير األداء في مجال اإلعاقة ،مكتب التربية العربي لدول الخليج 01-01 ،فبراير،

الرياض.0112،

 .0إلهام مصطفى القصيري ،جودة الحياة لدى المعاقين بصريا مقارنة بغير المعاقين ،مجلة
القراءة والمعرفة ،مصر ،ع .0102 ،071-022 ،012

 .3أنور رحيم ،اتجاهات بعض طلبة جامعة السلمانية نحو النشاط الرياضي ،مجلة جامعة
بابل ،العدد الثاني ،المجلد الخامس.0111 ،

 .0بهجت أبو طامع ،االتجاه نحو تعلم السباحة وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طلبة قسم

التربية الرياضية في جامعة فلسطين التقنية(خضوري) ،مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات
التربوية والنفسية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.0102 ،

 .5بهجت أبو طامع ،وبسام عبد الرازق ،اتجاهات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة
خضوري في فلسطين نحو ممارسة كرة القدم ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث للعلوم

االنسانية ،م ،01ع( )01نابلس ،فلسطين.0101 ،

 .5بوجمعة شوية ،وضيف الله حبيبة ،دور الرياضة في معالجة بعض المشكالت النفسية
المصاحبة لإلعاقة الحركية المكتسبة دراسة مقارنة بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط

الرياضي ،مجلة دراسات نفسية وتربوية ،مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ،عدد
 01جوان.0102 ،

 .0بوعـ ـمـ ــامــة حكي ـ ــم ،وسعدو سامية ،أثر ممارسة الرياضة على الصحة النفسية لدى المعاقين

حركيا ،مجلة العلوم االجتماعية العدد الحادي عشر ،ديسمبر – كانون األول ،المركز
الجامعي تيبازة ،الجزائر.0102 ،
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 .8حسين كريم عقله ،االتجاهات النفسية للفرد والمجتمع ،مطبعة الرسالة ،بغداد.0202 ،
 .2حلمي المليجي ،علم نفس الشخصية ،ط  ،0دار النهضة العربية بيروت.0110 ،

 .01رمزي رسمي جابر ،اتجاهات طلبة المرحلة الثانوية نحو ممارسة األنشطة الرياضية

في مدارس محافظات قطاع غزة ،مجلة الجامعة اإلسالمية ،سلسلة الدراسات
اإلنسانية ،المجلد السابع عشر ،العدد الثاني ،ص ص ،107 – 202فلسطين،

.0112

 .00زكريا محمد الظاهر وآخرون ،مبادئ القياس والتقويم في التربية ،الدار العلمية الدولية
للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،0عمان ،األردن.0110 ،

 .00سامي محمد هاشم ،جودة الحياة لدى المعوقين جسميا والمسنين وطالب الجامعة،

مجلة اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس ،عدد  ،02السنة التاسعة ،ص ص -002

.0110 ،001

 .03سعد الحمداني ،تحسين الحمداني ،بناء مقياس االتجاه النفسي للمعاقين حركيا نحو
ممارسة األنشطة الرياضية ،مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ،المجلد  ،2العدد

 ،0جامعة الموصل ،العراق.0112 ،

 .00سعيد بن سليمان الظفري ،نو ار بنت محمد الرواحية ،دراسة نوعية حول خبرة البحوث
اإلجرائية لدى المعلمين العمانيين ودورهما في تحسين المهنيين ،مجلة وقائع ندوة

علم النفس وجودة الحياة  02-07ديسمبر ،جامعة قابوس ،عمان.0111 ،

 .05عاصم محمد مرسى ،استراتيجية مقترحة للترويح الرياضي لفئة المعاقين حركيا
بمراكز المعاقين التابعة لو ازرة الشباب بجمهورية مصر العربية ،رسالة دكتوراه ،كلية

التربية الرياضية للبنات ،اإلسكندرية.0110 ،

 .05عبد الحكيم المطر ،البرامج الرياضية المدمجة ،ورقة عمل ،جامعة الملك سعود،
السعودية.0110 ،

 .00عبد العزيز السرطاوي ،غوشة المهيري ،محمد الزيود ،روحي عبدات ،جودة الحياة
لدى األشخاص المعاقين وغير المعاقين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مؤسسة

اإلمارات للنفع االجتماعي ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.0100 ،
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 .08كمال درويش ،خير الدين عويص ،دور الممارسة الرياضية في المرحلة الثانوية في
استمرار ممارسة النشاط الرياضي والبرامج الترويحية وطلبة الجامعة ،المؤتمر العلمي

لدراسات وبحوث التربية الرياضية باإلسكندرية ،جامعة حلوان.0202 ،

 .02محمد حامد الهنداوي ،الدعم االجتماعي وعالقته بمستوى الرضا عن جودة الحياة
لدى المعاقين حركيا بمحافظات غزة ،رسالة ماجستير ،جامعة األزهر فلسطين،
.0100

 .01محمد حسن عالوي ،علم النفس الرياضي ،دار المعارف ،القاهرة ،ط.0220 ،7

 .00محمود السيد أبو النيل ،علم النفس االجتماعي ،دراسات عربية وعالمية ،مطابع دار
الشعب ، ،القاهرة ،ط.2،0201

 .00محمود عبد الحليم منسي ،على مهدي كاظم ،مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة،
وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة 02-07 ،ديسمبر ،جامعة السلطان قابوس،

عمان.0111

 .03نعيمة يوسفي ،جودة الحياة وعالقتها بالتفاؤل غير الواقعي لدى المعاقين حركيا،
رسالة ماجستير ،جامعة الوادي ،الجزائر.0100 ،

 .00هويدة محمود وفوزية الجمالي ،فعالية الذات المدركة ومدى تأثيرها على جودة الحياة

لدى طلبة الجامعة من المتفوقين والمتعثرين دراسيا ،مجلة أما ار باك ،األكاديمية
األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،المجلد األول ،العدد األول ،ص ص – 10

.0101 ،002
25.Anderson. M.B، Sport psychology in practice champaign، IL:
Human Kinetic، 2005.
26.Bishop،M&Feist-Price،S، Quality of life assessment in the
rehabilitation counseling Rehabilitation: strategies and measures.
Journal of Applied rehabilitation counseling,33 (1).p.p.7-35، 2008.
27.Lio ،P.، The effects of community attachment and Quality of life on
migration intention: comparison of Pennsylvania and Taiwanese
rural communities, Phd, the Pennsylvania state university.p.p.1-80،
2001.
ّ
ّ
ّ
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المّنـــاخّاألخالقيّّوعّالقتهّفيّتحقيقّالكفاءةّاإلداريّة ّ
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هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية من

خالل دراسة آراء عينة من المختصين العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة ـ ـ غزة ـ ـ
فلسطين .ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي للحصول على

البيانات والمعلومات الخاصة بالجانب النظري من خالل مطالعة ومراجعة الكتب والرسائل
الجامعية والدوريات العلمية ذات عالقة بالموضوع قيد الدراسة .وتم اختيار مجتمع الدراسة من
جميع العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة والبالغ عددهم ( )002موظفا ،واستخدم

الباحثون أسلوب العينة العشوائية ،كما استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات
والمعلومات ،حيث تم توزيع ( )01استبانة على المبحوثين (عينة الدراسة) ،وتم استرداد ()71
استبانة .وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :توجد عالقة ارتباطية طردية بين

مستوى األخالق ومستوى الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال .فيما أوضحت نتائج

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≥0.05في استجابة
المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال

باختالف خصائص الشخصية (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات

الخدمة) .وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات أهمها :حث إدارة المستشفى على تفعيل إشراك
العاملين في اتخاذ الق اررات .وأن ينظر العاملون في المستشفى إلى محاسن اآلخرين .وأن تبذل
اإلدارة جهدها إلزالة الصعوبات التي تعيق تبادل المعلومات.

الكلماتّاالفتتاحيةّ:المناخ األخالقي ،الكفاءة اإلدارية ،مستشفى الشهيد محمد الدرةّ .
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ّ
Abstract
This study aimed to determine the ethical environment and its
relationship on the achievement of administrative efficiency by
studying the opinions of a sample of specialist employees of Al-Durrah
Hospital- Gaza. The analytical descriptive approach was used to obtain
data and information related to the theoretical aspect by reviewing the
textbooks and other recourses, theses and scientific journals related to
the subject under study, and that was in order to achieve the objectives
of the study. The population of this study was chosen from all the
employees of Al-Durra Hospital whose number is 189. The researchers
used the random sample method because of the large size of the study
population. The questionnaire was used as a main tool for the data and
information society, as (70) responses were recovered. This study
reached that and found that it was found that the nature of the work
obtained first place. Second, the pattern of communication. Third,
leadership. Fourth, participate in decision-making. The results of the
study showed a positive correlation between the ethical climate in
achieving the administrative efficiency in Al-Durra Children's Hospital.
There were no significant differences (α≥0.05) in respondents'
responses to the impact of the ethical environment on the administrative
efficiency of Al Durra Hospital for children according to the
characteristics of the personality (age, qualification, job title, years of
service). The study recommended that the hospital administration urge
to activate the involvement of decision. The hospital staff should
consider the pros of others. The administration should make every effort
to remove difficulties that hinder the exchange of information.
Keywords: Ethical environment, Administrative Competence, AlDurra Hospital.
ّ
ّ :مقدمة

،إن اتباع األخالق وتطبيقها في المنظمة هو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص
ولكن يجب على إدارة المنظمة أال تعتمد فقط على التزام العاملين بأخالقيات العمل في سلوكهم

بناء على قناعاتهم الشخصية بل هي بحاجة ألن تلزمهم بذلك كجزء من متطلبات العمل حيث
اتضح بأن عدم االلتزام بأخالقيات العمل يؤثر على أداء المنظمة وبالتالي فال بد لها من
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الحرص على تطبيقها وبذلك هي بحاجة إلرساء مناخ أخالقي داخل المنظمة لتحقيق الكفاءة

اإلدارية.

تظهر أهمية األخالق في عملية ترشيد السلوك اإلنساني؛ ألن هذا السلوك يرتبط بالضرورة

بعالقات مع آخرين ،وأن كل طرف من أطراف هذه العالقات يسعى نحو تعظيم منفعته مما
يحدث تعارضا بين هذه المنافع ،وعدم وجود ضوابط أخالقية يؤدي إلى االضرار بأطراف

العالقة باآلخرين ،مما يلزم معه وجود موازين تعمل على تحقيق التوازن بين المصالح

المتعارضة من أجل خير الجميع وسعادتهم ،وهذه الموازين هي القيم األخالقية ،لذا تزايد

االهتمام في الوقت الحاضر باألخالقيات على نحو واضح وملفت للنظر ،فاليوم تتردد

مصطلحات كثيرة مثل قواعد وآداب المهنة ،وأخالقيات الوظيفة ،وأخالقيات األعمال .1والمناخ
األخالقي مجموعة قواعد وسياسات واجراءات وأسس تحدد كيفية سير العمل في المؤسسة أو

المنظمة بصورة متواصلة دون تعديالت وتؤثر في مدى فاعلية أداء العاملين ،وسلوكهم كنمط

القيادة وطبيعة الهيكل التنظيمي والحوافز والمفاهيم اإلدراكية والعوامل واألبعاد التي تؤثر في

سلوك العاملين داخل العمل .2وتشير الكفاءة اإلدارية إلى مهارات التوجه باألفراد والتوجه
بالمهام والمرتبطة بالقيادة واالدارة الفعالة ،في حين أن الممارسات االدارية تتعلق باستخدام

منهجيات وممارسات رسمية لضمان األداء الفعال لعمليات الشركة ،وهناك من يدعى بأن دور

الكفاءات االدارية في أداء الشركات يتوقف على معدل نمو التطوير التنظيمي ،ففي حالة توسع
حجم الشركة تصبح أكثر تعقيدا وبالتالي تزداد الحاجة إلى ممارسات إدارية أكثر تطو ار.3

أوًّالّ-مشكلةّالدراسةّ :

ّّّّيسهم المناخ األخالقي في تحقيق الكفاءة اإلدارية في المؤسسات أي كان نوعها ،ولمعرفة

أهميته وتطبيقه قام الباحثون بعمل هذه الدراسة لوجود بعض القواعد والمفاهيم التي يحتاجها
كثير من العاملين بمستشفى الشهيد محمد الدرة للرقي بهذه المؤسسة وتطويرها لتحقيق الكفاءة

اإلدارية .وبناء على ذلك تمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي:
1

لويزة ،دحيمانّ،تأثيرّأخالقياتّاإلدارةّعلىّتوظيفّالمواردّالبشريةّفيّالجزائر ،جامعة الجزائر.)0100(،

2

فاروق عبده فيليه ،عبد المجيد السيد محمدّ،سلوكّتنظيميّفيّإدارةّالمؤسساتّالتعليمية ،عمان :دار المسيرة

للنشر والتوزيع).)2005
Lee Thean Che، et al، "Are Managerial competencies a blessing to the performance of
innovative SMEs inMalaysia?"، Int. Journal of Economics and Management، 4،(1)،
(2010)، pp 120-136.
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3

ماّهيّعالقةّالمناخّاألخالقيّفيّتحقيقّالكفاءةّاإلداريةّفيّمستشفىّالشهيدّمحمدّالدرة؟ّ ّ

ّّّويندرجّضمنّهذهّاإلشكاليةّالتساؤالتّالفرعيةّالتاليةّ :

 .0ما مستوى المناخ األخالقي لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال؟
 .0ما مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال؟

 .2هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥ 0.05للمن ــاخ األخالقي
وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال؟

 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α ≥0.05في استجابة
المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى
الدرة لألطفال باختالف خصائص الشخصية (الجنس ،والعمر ،والمؤهل العلمي،

والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة)؟

ثانياّ-أهدافّالدراسةّ ّّّّّّّّ:
ًّ

 .0التعرف إلى مستوى المناخ األخالقي لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال.
 .0التعرف إلى مستوى الكفاءة اإلدارية لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال.

 .2معرفة المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة
لألطفال.

 .1توضيح الفروق في استجابة المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق
الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال باختالف خصائص الشخصية (الجنس،

العمر ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة).

ثالًّثاّ-أهميةّالدراسةّ :

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من موضوعها والنتائج التي ستقدمها والحقائق التي ستكتشفها،

وذلك من خالل بيان ما يلي:

 .0األهميةّالعلميةّ(النظرية):

أ -تسلطّهذه ّالدراسةّالضوءّعلىّمدخلّالمناخّاألخالقيّوعالقتهّفيّتحقيقّ
الكفاءّاإلدارية.

ب -تفيدّهذهّالدراسةّوتوفرّللباحثينّوالدارسينّالبياناتّوالمعلوماتّفيّمجالّ
تطبيقّالكفاءةّاإلداريةّمنّخاللّماّتتوصلّإليهّمنّنتائجّوتوصيات.
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 .0األهميةّالعمليةّ(التطبيقية):
أ -تكمن أهمية هذه الد ارسة في مدى تحقيق وتطبيق التوصيات التي تخرج بها
والتي تفيد أقسام اإلدارة والعاملين في و ازرة الصحة.

ب -ويمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة بعض المؤسسات في تطبيق المناخ األخالقي
وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في المنظمة وتقدم توصيات عملية لها في

هذا المجال.

ت -من الممكن أن تقدم الدراسة الحالية لإلدارة العليا والجهات المسؤولة في الو ازرات

الحكومية بيان أهمية تطبيقّالمناخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية.

ابعاّ-فرضياتّالدراسةّ :
ر ًّ

الفرضية الرئيسية األولى :ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≥ 0.05
بين المن ــاخ األخالقي وتحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال.

الفرضية الرئيسية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية (≥0.05

 )αفي استجابة المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في
مستشفى الدرة لألطفال باختالف الخصائص الشخصية (الجنس ،والعمر ،والمؤهل العلمي،
والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة)؟

خامساّ-متغيراتّالدراسةّ :
ًّ

انطالقا من أسئلة الدراسة وفرضياتها ،فإن متغيرات الدراسة تنقسم إلى متغير مستقل ،ومتغير
تابع:

 .0المتغيرّالتابعّ(الكفاءةّاإلدارية)ّ:ويتضمن المشاركة في اتخاذ القرار ،والقيادة ،وطبيعة

العمل ونمط االتصال وذلك بناء على الدراسات السابقة واطالع الباحثون في بعض المراجعّّّّّّّّّّّّّّ.

ّ.0المتغيرّالمستقلّ(المناخّاألخالقيّ .

أما ّالمتغيرات ّالديموغرافية ّفهي ّ(الجنسّّ ،والعمرّّ ،والمؤهل ّالعلميّّ ،والمسمّى ّالوظيفيّ،

ّوسنواتّالخدمة).

سادساــــّحدودّالدراسةّ :
ًّ

ّّ.0حدود المكانية :اقتصرت دراسة الحالة على مستشفى الشهيد محمد الدرة.
 .0حدود البشرية :العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة.
 .2حدود الزمانية :تم تنفيذ البحث خالل العام 0102/0100م
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 .1حدود الموضوعية :المناخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية ،دراسة حالة

مستشفى الشهيد محمد الدرة.

سابعاّ-مصطلحاتّالدراسةّ :
ًّ

ّّالمناخ األخالقي :مجموعة من القواعد األخالقية والقيم التي تحكم سلوك الفرد والجماعة
بشأن الخير والشر من األعمال ،وتؤثر في مدى فاعلية أداء العاملين ،وسلوكهم كنمط القيادة
وطبيعة العمل والحوافز ونمط االتصال واألبعاد التي تؤثر في سلوك العاملين داخل العمل.

الكفاءة اإلدارية :عملية مستمرة ومتفاعلة تهدف إلى توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو

تحقيق أهداف مشتركة باستخدام الموارد المتاحة بأعلى درجة من الفاعلية والكفاءة .ومن
التعريف نجد أن مصطلح الفعالية والكفاءة مرتبطان باإلدارة ،فكلما زادت الفاعلية والكفاءة كلما
كانت هناك إدارة ناجحة.

مستشفىّالشهيدّمحمدّالدرةّلألطفالّ :
مستشفى الشهيد محمد الدرة الحكومي لألطفال يقدم خدمات طب األطفال العام في

مدينة غزة ،وتبلغ القدرة السريرية للمستشفى ( ،)011حيث تقدم المستشفى العديد من الخدمات
منها العالج الطبيعي ،واألمراض الصدرية ،وأمراض الكلى ،وأمراض الدم ،والغدد الصماء،

وعالج التشنجات.1

ثامًّناــــّالدراساتّالسابقة:

تعد الدراسات السابقة مهمة للتعرف على أهم ما تم تناوله من قبل الباحثين حول موضوع

الدراسة ،وهذا يسهل على الباحثين الرجوع والوصول للمعلومات حول الموضوع ،وعرض

الباحثون الدراسات السابقة وفق تسلسل زمني من األحدث إلى األقدم ،وقسموها إلى دراسات

الدرسات،
باللغة العربية ،ودراسات باللغة األجنبية ،ومن ثم التعقيب على أهم ما جاء في هذه ا

وذلك على النحو اآلتي:

 .0الدراساتّالعربيةّ :

دراسة (العنزي ،والهرشاني0107 ،م) ،التي هدفت إلى التعرف على أبعاد المناخ األخالقي
السائدة في جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها .وقد تكونت عينة الدراسة

من ( )012أعضاء هيئه تدريس ( 77ذكورا 00 ،إناثا) تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية
من مجتمع الدراسة واستخدم الباحثان أداة دراسة لقياس تصوراتهم حول أبعاد المناخ األخالقي

1

اإلدارة العامة للمستشفيات ،التقرير السنوي . 0110
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واشتملت على ( )00عبارة .وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة المناخ األخالقي الكلية كانت

متوسطة ،كما كشف النتائج أن ترتيب أبعاد المناخ األخالقي السائدة في الجامعة كانت كاآلتي:

االستقاللية ،والكفاءة ،والمنفعة ،والرعاية ،والقوانين واإلجراءات .وخلصت النتائج أيضا إلى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للدرجة الكلية للمناخ األخالقي تعزي لمتغيرات (الجنس،
والرتبة العلمية ،وتخصص الكلية) ،ولكن كشفت الدراسة أن هناك فروقا في بعدي االستقالة
والكفاء في متغير تخصص الكلية ،وكانت لصالح الكليات األدبية النظرية .وفي دراسة أعدها

(الكبير0101 ،م) هدفت إلى المساهمة في بناء وتطوير إطار علمي للقيادة األخالقية وفق
منظور عربي إسالمي ،وكان من األهداف الفرعية لهذه الدراسة بناء نموذج علمي مبدئي
للقيادة القيادة األخالقية من منظور عربي إسالمي ،وأبرز أهم النظريات والنماذج في القيادة

األخالقية في األدبيات العربية اإلسالمية ،واستعراض أهم النظريات والنماذج في القيادة

األخالقية في األدبيات الغربية ،وعزل أهم جوانب أزمة القيادة األخالقية المعاصرة ،وقد تمت

االستعانة بمنهج البحث الكمي من خالل جمع البيانات الكمية وتحليلها وأوصت الدراسة
بتطوير الثقافة التنظيمية بما يدعم القيادة األخالقية ،وتطوير المنظومة القانونية بحيث تشمل

تشريعات واضحة تعزز السلوك األخالقي في القيادة واإلدارة ،واقرار مسألة القيادة األخالقية
وما يرتبط بها من موضوعات ضمن برنامج الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه،
واقتراح برامج وآليات من شأنها إبراز القادة األخالقيين والتعريف بتجاربهم المميزة وآثارها

اإليجابية على تطور منظماتهم وخدمة مجتمعهم ،وتخصيص أعمدة في الصحافة والمجاالت
لتسليط الضوء على موضوع القيادة األخالقية ومقوماتها وعناصرها ،وتنفيذ دراسات متداخلة

التخصصات لتحديد أنماط الشخصية للقادة األخالقيين .وهدفت دارسة (العفيفي0101 ،م)
إلى التعرف على دور الممارسات األخالقية ودورها في تنمية االلتزام التنظيمي لدى العاملين

في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لهذا الغرض،
كما استخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات .وبلغت عينة الدارسة ( )220مفردة وكان من أهم

نتائج الدارسة وجود عالقة ارتباطية طردية ومتوسطة ذات داللة إحصائية بين (السلوك الفردي

األخالقي ،والقيادة األخالقية ،والثقافة األخالقية) وااللتزام التنظيمي ،ووجود عالقة ارتباطية

طردية قوية وذات داللة إحصائية بين الممارسات األخالقية وااللتزام التنظيمي ووجود فروق

ذات داللة إحصائية في الممارسات األخالقية ومستوى االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير (مكان

العمل ،والفئة ،العمرية ،وسنوات الخبرة) وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الممارسات
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االخالقية ومستوى االلتزام التنظيمي تعزى لمتغير (نوع الوظيفة ،والمؤهل العلمي والجنس)
باستثناء متغير السلوك الفردي األخالقي حيث كانت هناك الفروق لصالح اإلناث ،وكان من

أهم توصيات الدارسة هي :العمل على إيجاد مدونة أخالقية واضحة ومكتوبة خطيا للجامعات

الفلسطينية ،والعمل على تطويرها ،وضرورة التزام المسؤولين بالممارسات األخالقية واالرتقاء
بمستوى ممارساتهم األخالقية من خالل تشجيعهم على هذا االلتزام من قبل العاملين .وأما

دراسة (العنقري0101 ،م) فقد هدفت إلى التعرف على أبعاد القيادة األخالقية للمديرين وأثرها

في تحقيق التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة.

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث استبانة لجمع البيانات من أفراد العينة ،والتي بلغ عددها ()200

مفردة ،وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج ،كان من أهمها :ارتفاع المتوسط العام ألبعاد
القيادة األخالقية (اإلدارية ،والشخصية ،والعالقات اإلنسانية) هذا إلى جانب ارتفاع المتوسط

العام ألبعاد التميز التنظيمي في المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة ،كما توصلت نتائج
البحث لوجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة األخالقية في تحقيق التميز التنظيمي في

المحافظات التابعة إلمارة منطقة مكة المكرمة ،وتوصلت الدراسة إلى ضرورة أن تتبنى

المحافظات التابعة إلمارة منطقة مكة المكرمة فلسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبيق

مبادئ وأبعاد القيادة األخالقية من قبل اإلدارة العليا عن طريق التدريب ،وتنمية الموارد البشرية

والمالية الكافية لنشر ثقافة تنظيمية قوية تدعم مبادئ القيادة األخالقية لتحقيق التميز التنظيمي.

وفي دراسة (محمود0101 ،م) التي هدفت إلى التعرف على العالقة بين القيادة األخالقية
والثقة التنظيمية ،وبيان أثر أبعاد القيادة األخالقية في دعم وتعزيز الثقة التنظيمية للعاملين

بالمستشفيات الحكومية بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية ،ولتحقيق أهداف الدراسة
تم توزيع االستبانة على مجتمع البحث والبالغ عددهم ( )10مفردة من األطباء ،وهيئة التمريض،

والموظفين ،وكان من أهم نتائج الدراسة :أن هناك عالقة ارتباط موجبة دالة إحصائيا بين

القيادة األخالقية كمتغير مجمل أو أحادي البعد والثقافة التنظيمية كمتغير مجمل أو أحادي

البعد ،و هناك تأثير معنوي لعالقة القيادة األخالقية على الثقة التنظيمية ،وهذا التأثير موجب،
وأوصت الدراسة بأن تقوم المستشفيات الحكومية محل البحث بتبني برنامج للقيادة األخالقية

متضمنا األبعاد المختلفة لها ،وأن يتم متابعة نتائج البرنامج التدريبي للقيادة األخالقية على

مستوى المستشفيات الحكومية من الفرعية والمراكز الصحية ،وأن تكون البرامج المتمثلة في
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ممارسة القيادة األخالقية جزء الثقافة التنظيمية للمستشفيات محل البحث ،و أن يتم نشر ثقافة

أخالقية بين جميع المديرين على مستوى المستشفيات الحكومية محل البحث.
 .0دراساتّأجنبيةّ :

دراسة ) (and others 2016 ،Girasekالتي هدفت إلى مراجعة التطبيقات المحلية

بخصوص قوانين الدوام الكامل القائمة على االختيار للقوى العاملة في قطاع الصحة في

أوروبا ،إذ أن عمليات تخطيط القوى العاملة ومتابعتها في القطاع الصحي تواجه تحديات بناء
على المعطيات والمؤشرات .وأن إحداها محفوفة بالصعوبات التي تتمثل في نشاط القوى

العاملة ،ويعد أدق في حجم الدوام الكامل .واستخدم الباحثون المنهج االستكشافي لتصميم
الدراسة والمنهج المختلط لجمع البيانات ،واعتمدوا أداة االستبانة لجمع البيانات الكمية من

( )01دولة مشاركة في االتحاد األوروبي ،وأداة المقابلة شبه الهيكلية لجمع البيانات النوعية
من ( )1خبراء دوليين .ولخصت الدراسة إلى أن ( )1دول من دول االتحاد األوروبي التي

شملتها الدراسة من ( )01دولة ،أشارت إلى أن حجم الدوام الكامل وتكون ضمن أهداف
التخطيط الوطني ،في حين أولى الدول األخرى ال تستخدم نموذج حجم الدوام الكامل ،ضمن

األهداف الوطنية ،وتستخدم نماذج حسابات أخرى للدوام ،ولتحويله إلى حجم الدوام الكامل،

ضـمن األهـداف الوطنيـة ،وبـدال مـن ذلـك ،فإنهـا تسـتخدم نم ــاذج حس ــابات أخ ــرى لل ــدوام،
ولتحويل ــه إل ــى حج ــم ال ــدوام الكام ــل ،حي ــث أظه ــرت النت ــائج اختالفات كافية بين نمـاذج

الحسـاب الـوطني .وأن هـذه االختالفـات مردهـا إلـى التحيـزات بنـاء علـى المقارنـات الوطنيـة.
وأن المقـابالت التـي تـم إجراؤهـا مـع الخبـراء تعـزز هـذه النتيجـة فـي حال موافقتهم على أن

نشاطات مهنية القطاع الصحي تعد عـامال أساسـيا فـي متابعـة القـوى العاملة البشرية
وتخطيطها .أكد الخبراء أن النشاطات يجب قياسـها بالـدوام الكامـل ولـيس فقـط بالحجم.

وفي دراسة ) )Algharaibeh ،Albdareen ،0102التي هدفت إلى معرفة أثر العدالة

التنظيمية على التزام عضو الهيئة التدريسية بأخالقيات العمل في الجامعات األردنية الخاصة

في المحافظات الشمالية ،واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أغراض الدراسة،

وتكونت عينة الدراسة من ) (300عضو ،وكان من أهم نتائج الدراسة :أن هناك تأثي ار كبي ار

للعدالة التنظيمية المتمثلة في)العدالة التوزيعية ،العدالة اإلجرائية ،العدالة التفاعلية (على

االلتزام بأخالقيات العمل ،كما وأظهرت الدراسة بأن العدالة التنظيمية مطبقة بشكل كبير في

الجامعات األردنية الخاصة .ودراسة( ) 2011،Borcherالتي هدفت إلى وضع نموذج للسلوك
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األخالقي في المنظمات التي تجمع بين المتغيرات الفردية ،مثل :الهوية األخالقية ،والعواطف

مع المتغيرات الظرفية ،مثل :الثقافة التنظيمية ،والقيادة األخالقية للشرح والتنبؤ بالعمال غير
األخالقية ،وتأثير المتغيرات الفردية والظرفية على سلوك العمل غير األخالقي ،مثل :السلبية،

الدرسة:
والعدوانية ،والتعامل بعنف في أماكن العمل .وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها ا

أن المتغيرات الفردية ،والظرفية ،تؤثر إلى حد كبير في السلوكيات السلبية ،والعدوانية ،والتسلط

في مكان العمل ،وأن القيادة األخالقية هي المؤثرة سلبا على كل من السلوكيات العدوانية،

والسلبية في مكان العمل ،هناك ارتباط سلبي للمناخ التنظيمي واألخالق على حد سواء

بسلوكيات العنف في مكان العمل ،وأن سلوكيات العمل غير األخالقية تختلف بشكل ملحوظ

مع الفرد ،وعواطفه ،والمناخ التنظيمي ،واختالف الهوية األخالقية الشخصية ،وأن هناك عالقة
بين مشاعر االزدراء ،والسلوكيات العدوانية السلبية ،والعنف ،وأن المنظمات التي تفشل في

إيجاد معايير أخالقية قد تواجه المزيد من سلوكيات العمل غير األخالقية من المنظمات التي
ترسم وبوضوح المعايير األخالقية ،أو العواقب المترتبة على االنحراف عنها .وفي

دراسة( )Turhan and Celike،0100التي هدفت إلى تحديد أثر سلوكيات القيادة األخالقية
لمديري المدارس الثانوية والمهنية على تصورات المعلمين حول العدالة التنظيمية ،وتكونت

عينة الدراسة من) (82مدير مدرسة ،و( )0022معلما ومعلمة يعملون في المدارس الثانوية

العادية والمهنية في عدد من المناطق التركية ،وكانت استبانة الدراسة مكونة من ) (84فقرة،
وأشارت النتائج إلى أن مستوى ممارسة مديري المدارس العادية والمهنية لسلوكيات القيادة

األخالقية جاء متدنيا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ،وخاصة فيما يتعلق باتخاذ الق اررات
األخالقية الخاصة بالعدالة بين المعلمين والمعلمات .ودراسة ( )0112،Bowersالتي هدفت
إلى بيان العالقة بين ممارسة القيادة األخالقية ومستويات الكفاءة في المدارس من وجهة نظر

المعلمين ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من )(209

معلم واستخدمت المالحظة كأداة للقياس ،وقد قامت الدراسة ببحث أوجه الصلة بين خصائص
المعلم وتصورات قيادة المشرف األخالقية والفعالية الجماعية في المدرسة ،وكان من النتائج

التي توصلت إليها الدراسة أنه يوجد عالقة قوية بين ممارسة سلوك القيادة األخالقية والكفاءة
الجماعية للمعلمين ،وأكدت الدراسة على أن هناك عدة عوامل تؤثر في تلك الكفاءة ،وكان

في مقدمة تلك العوامل خصائص المعلمين ،وطبيعة المدرسة هل هي مدرسة خاصة أو عامة.
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ثانياّ-التعقيبّعلىّالدراساتّالسابقةّوماّيميزّالدراسةّالحاليةّ .
ًّ

يشير العرض السابق للدارسات السابقة إلى أهمية المناخ األخالقي وعالقته في تحقيق

الكفاءة اإلدارية وكذلك أهميتها في تحقيق كفاءات األداء في المؤسسات المختلفة ،وتأثيرها

اإليجابي على المرؤوسين والرؤساء ،ومنظمات األعمال فعلى مستوى المرؤوسين نجد القيادة
األخالقية تعمل على تحسين سلوكياتهم داخل وحدات العمل المختلفة ،وعلى مستوى الرؤساء

فهي تجعلهم قدوة حسنة لمن هم تحت إمرتهم من العاملين ،أما على مستوى منظمات األعمال

فإنها تزيد من والء العاملين وثقتهم بمنظمتهم ،وتعمل على تعزيز مكانة المنظمة بين المنظمات
التي تعمل في المجال نفسه.

 .0بعض الدارسات تناولت موضوع القيادة األخالقية دون ربطها بمتغيرات أخرى مثل دارسة:
الكبير(0101م) ،العنقري (0101م) ،ومحمود (0101م) ،وبعض الدارسات تناولت

موضوع القيادة األخالقية مع متغيرات أخرى ،ولم يجد الباحثون _على حد علمهم_ أية
دارسة تناولت العالقة بين المناخ األخالقي والكفاءة اإلدارية.

 .0تباينت العينات في الدارسات السابقة ،فمنها ما تناول المديرين ،ومنها ما تناول المعلمين
ومنها ما تناول المدرسين واألكاديميين في الجامعات في بيئات مختلفة ومتنوعة محلية،
وعربية ،وأجنبية .أما عن الدارسة الحالية فقد تناولت عينة من العاملين في مستشفى الشهيد

محمد الدرة غزة-حي التفاح.

 .2تشابهت الدارسة الحالية مع بعض الدارسات السابقة من حيث النتائج ،فبعض الدراسات
أشارت إلى أن المناخ األخالقي جاءت بدرجة كبيرة ،واختلفت مع بعض الدارسات التي
جاءت فيها ممارسات القيادة األخالقية بدرجة متوسطة.

 .1تشابهت بعض الدارسات في البيئة التي أجريت فيها الدارسة ،حيث إنها أجريت في بيئة
محلية ،واختلفت بعض الدارسات التي أجريت في بيئات عربية وأجنبية.

 .2تباينت أدوات الدارسات السابقة المستخدمة لتحقيق النتائج ،وتنوعت بحسب أهداف كل

دارسة أما في الدارسة الحالية فقد تم استخدام استبانة ،ألنها تناسب غرض الدارسة الحالية

ومناسبتها لبيئة المستشفيات.

ثالًّثاّ-أوجه االستفادة من الدراسات السابقةّ :

بناء واثراء اإلطار النظري لهذه الدراسة ،وتعريف مصطلحات الدراسة ،وتحديد العينة

بشكل صحيح .وكذلك الوصول إلى المتغير المستقل وأبعاد المتغير التابع .وفي تحديد
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األساليب اإلحصائية واألدوات المستخدمة ،وبناء أداة الدراسة المناسبة ،وهي االستبانة وتحديد

فقراتها ومجاالته واختيار المنهج المناسب للدراسة وتسهيل الوصول إلى المراجع وتوثيقها.
الجزءّالثانيّـــّاإلطارّالنظريّللدراسةّ :

أوًّالــــّمفهوم المناخّاألخالقيّ :

معيار يستند إليه للتمييز بين المنظمات من خالل توفير خصائص
ا
ّّّّّيعد المناخ األخالقي
معيارية وصفات معينة ،تبين لألفراد نوع المنظمات والقيم السائدة فيها ،وتفرض المعايير والقيم
التنظيمية والطريقة التي تعرض بها المشكالت األخالقية ،وتعمل على إيجاد مناخ أخالقي

يؤثر في دافعية العاملين ومقدرتهم على القيام بأداء األشياء الصحيحة .1وال بد من اإلشارة إلى

أن أخالقيات العمل هي جزء من المناخ األخالقي الذي يسود المنظمات ويؤثر في سلوك
العاملين ،فقد عرفها أيفنسيج وكونوباسكر" بأنها تمثل خطوطا توجيهية للمديرين في اتخاذ

القرار ،وأن أهميتها تزداد بالتناسب مع آثار القرار ونتائجه ،فكلما زاد نشاط المدير تأثي ار على
األخرين ازدادت أهمية أخالقه ألنها مجموعة من المبادئ التي تنشأ عن االتجاه والرأي العام

للمجتمع وتهدف إلى تحقيق درجة عالية من المثالية وتمثل دستو ار ّأخالقيا"  .2وأن الهدف
األساس من االهتمام بأخالقيات العمل هو ليس فقط تعلم الفروق بين الصواب والخطأ ،بل
يمتد لتوفير األدوات التي يتعامل بها األفراد مع التعقيدات األخالقية ،وأن اهتمام المؤسسات

باألسس الصحيحة ألخالقيات العمل يؤدي إلى جعل اإلدارة أكثر إحساسا بالكيفية التي يفترض

بهم االعتماد ألداء األعمال ،ويسهم في تهذيب فرق العمل ودعم العاملين وتسهم في تعزيز
الصورة ،العامة للمنظمة لدى متلقى الخدمة ،وبذلك يمكن تحقيق الكفاءة اإلدارية في تلك

المؤسسات.

مفهوم األخالقّ :
تعد األخالق أساسا قويا تستند إليه كل المعامالت بين اإلنسان وخالقه ،وبين اإلنسان

واآلخرين فنجد أن األخالق حائط الصد األول الذي يحول بين اإلنسان وبين الوقوع فيما هو
محظور عليه فعله ،لذا نجد أن اإلسالم قد قارب وربط بينه وبين مكارم األخالق ،وبين ذلك
1

عباس عبد مهدي الشريفي ،آخرون ،المناخّاألخالقي ،مجلةّمؤتةّللبحوثّوالدراسات ،المجلد ( ،)00عدد (،)0

( )0102ص.001-22
Ivanceich،konpasker&matterson،(2004).The barrier effect of conflict with superiors in
the relationship between employee empowerment and organizational commitment،
Worth and Stress، 18(1): 56-65.
2
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في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة .ويرى الطراونة أن األخالق ترتبط بالدين وبعلم النفس،

واالجتماع ،والبيولوجيا ،والسياسة ،والقانون ،واالقتصاد ،وبمختلف العلوم األخرى؛ نظ ار ألنها

مرتبطة باإلنسان ،وأفعاله ،وهذه األفعال تمتد لتصل مختلف أنواع المعرفة التي توصل لها

اإلنسان بحيث تركز األخالق على حسن االنتفاع من هذه المعرفة رغم أن بعض أنواع المعرفة

قد يسخرها اإلنسان نحو الهدم ،والتدمير ،والقتل غير المبرر ،وغير المشروع.1

ويرى الباحثون أن االخالق" عبارة عن مجموعة من القيم والمبادئ التي تحكم سلوك

الجماعة والفرد ،وقد تكون غير مقبولة لدى البعض أو مقبولة لدى البعض".

وتعقيبا على ما سبق يتضح لنا بأن األخالق هي ما يقوم به اإلنسان من أعمال سواء أكانت

شر ،وأن هناك سمات قد تكون مكتسبة لدى اإلنسان عن طريق الوراثة،
خير أم ا
هذه األعمال ا
أو سمات قد يتعلمها االنسان من خالل العادة.
ثانياـــّالكفاءةّاالداريةّ ّ:
ًّ

ّّّّتتأثر كفاءة أي مؤسسة ،سواء أكانت تهدف إلى الربح أو ال تهدف إليه ،بمركبات هيكلها

التنظيمي .ولقد برهنت دراسات سابقة على وجود عالقات ارتباط موجبة وأخرى سالبة بين

واحد أو أكثر من مركبات الهياكل التنظيمية وبين الكفاءة .وتحظى الكفاءة باهتمام متزايد من

قبل الباحثين والدارسين وحتى تستطيع اإلدارة أن تحقق األهداف المنوطة بها فإنها تحتاج

إلى استخدام بعض الموارد األساسية والتي بدونها يصعب تحقيق هذه األهداف وهذه الموارد
تتمثل في العنصر البشري (األفراد الذين يعملون في المنظمة) ،الموارد المالية (رأس المال

الالزم لعمليات الشراء واإلنتاج المواد الخام ومتطلبات العملية اإلنتاجية ومصادر الطاقة،

واآلالت والمعدات والتي تكون مطلوبة للنظام اإلنتاجي أيا كان نوعه أو أهدافه) وفي استخدام

اإلدارة لهذه الموارد عليها أن تحقق الكفاءة والفعالية اإلدارية.

وتعني الكفاءة نسبة الناتج إلى المدخالت أي إمكانية االستغالل األقصى للموارد المتوفرة

في عمليات انجاز األهداف .أما الفاعلية فهي القدرة على اختيار األهداف المناسبة وتحقيقها،
أي أنها القدرة على النجاح في إدارة المشروع .وتعني الفعالية اإلدارية استخدام المديرين للموارد
التنظيمية) اآلالت /الخامات/األفراد  /األموال( لتحقيق األهداف التنظيمية وفي حالة نجاح

اإلدارة باستخدام الموارد المتاحة في تحقيق أهداف المنظمة ،فإنها تعتبر إدارة فعالة .غير أن
الممارسات اإلدارية أوضحت أن هناك درجات متعددة من الفعالية اإلدارية ،وكلما كان التنظيم
1

تحسين الطراونةّ،األخالّق والقيادة ).د.ط( ،الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،)0101(،ص.02
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أقرب إلى تحقيق األهداف الموضوعة فان هذا دليل على فعالية إدارية أكبر من جانب قيادته.1
وهذا يوضح أن الفعالية تتراوح ما بين عدم الفعالية في جانب ،والفعالية في جانب أخر .وتشير

الكفاءات االدارية إلى مهارات التوجه باألفراد والتوجه بالمهام والمرتبطة بالقيادة واالدارة الفعالة،
في حين أن الممارسات االدارية تتعلق باستخدام منهجيات وممارسات رسمية لضمان األداء

الفعال لعمليات الشركة ،وهناك من يدعى بأن دور الكفاءات اإلدارية في أداء الشركات يتوقف

على معدل نمو التطوير التنظيمي ،ففي حالة توسع حجم الشركة تصبح أكثر تعقيدا وبالتالي

تطور .2
ا
تزداد الحاجة إلى ممارسات إدارية أكثر

الجزءّالثالثّـــّالطريقةّواإلجراءاتّ :

يتناول هذا الجزء من الدراسة وصفا مفصال لإلجراءات التي اتبعها الباحثون في تنفيذ

الدراسة ،ومن ذلك تعريف منهج الدراسة ،ووصف مجتمع الدراسة ،وتحديد عينة الدراسةّ،
واعداد أداة الدراسة (االستبانة) ،والتأكد من صدقها وثباتها ،وبيان إجراءات الدراسة ،واألساليب
اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج ،وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات.

منهجّالدراسةّّ:من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون باستخدام المنهج الوصفي
التحليلي التي تحاول من خاللها وصف الظاهرة موضوع الدراسة (المن ــاخ األخالقي وعالقته
في تحقيق الكفاءة اإلدارية) وتحليل بياناتها وبيان العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح

حولها والعمليات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

مجتمعّالدراسةّوعينتهاّ:يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في مستشفى الشهيد محمد

الدرة بغزة للعام  0102وعددهم ( )002موظفا .واشتملت عينة الدراسة على ( )71موظفا من

العاملين أخذت العينة بالطريقة العشوائية في مستشفى الشهيد محمد الدرة بغزة للعام ،0102

والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة:

 1أحمد إبراهيم القزار ،الكفاءةّاإلداريةّوالقدراتّالتنظيمية ،جمعية التسويق المصرية.)0101(،

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
2
Lee Thean Che، et al، "Are Managerial competencies a blessing to the performance
of innovative SMEs inMalaysia?"، Int. Journal of Economics and Management،
4،(1)، (2010)، pp 120-136.
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جدولّرقمّ(ّ )0

يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّالجنس ّ
ّ

العدد

النسبةّالمئوية ّ

ذكر

45

64.3

انثى

25

35.7

المجموع

70

100.0

يتضح من الجدول السابق أن نسبة الذكور ( )64.3%من عينة الدراسة وأن نسبة من
اإلناث(.)35.7%
جدولّرقمّ(ّ )0

يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّالعمر ّ
العدد

النسبةّالمئوية ّ

ّ
أقلّمنّّ31سنة

24

34.3

منّّ31إلىّأقلّمنّ01سنة

25

35.7

منّّ01إلىّأقلّمنّ51سنة

18

25.7

أكثرّمنّّ51سنة

3

4.3

المجموع

70

100.0

يتضح من الجدول السابق غالبية عينة الدراسة ممن هم أعمارهم أقل من  40سنة
جدولّرقمّ(ّ )3

يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّالمؤهلّالعلمي ّ
ّ

العدد

النسبةّالمئوية ّ

دبلوم

22

31.4

بكالوريوس

42

60.0

دراساتّعليا

6

8.6

المجموع ّ

70

100.0

يتضح من الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة من حملة البكالوريوس بنسبة مئوية

()60%
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جدولّرقمّ(ّ )0

يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّالمسمىّالوظيفيّ .
العدد

النسبةّالمئوية ّ

ّ
رئيسّقسم

11

15.7

رئيسّشعبة
إداري/فنى

18

25.7

41

58.6

المجموع

70

100.0

يتضح من الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة هم من اإلداريين الفنيين حيث بلغت

نسبتهم(.)58.6%

جدولّرقمّ(ّ )5
يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسةّحسبّسنواتّالخدمةّ .
العدد

النسبةّالمئوية ّ

ّ
أقلّمنّّ5سنوات

22

31.4

منّّ5إلىّّ01سنوات

17

24.3

منّّ00إلىّّ05سنوات

16

22.9

ّ05سنواتّفأكثر ّ

15

21.4

المجموع

70

100.0

ّّّيتضح من الجدول السابق أن غالبية عينة الدراسة ممن هم أقل من  5خمس سنوات

أداة الدراسة :بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة
واستطالع رأي عينة من المتخصصين عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير

الرسمي ،قام الباحثون ببناء االستبانة واجراء التعديالت الالزمة لتالئم أهداف الدراسة الحالية
والبيئة التي طبقت فيها ،وقد بلغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتها النهائية ( )11فقرة موزعة

على محورين )00(،فقرة يمثلون استبانة المناخ االخالقي ،و( )01فقرات يمثلون استبانة الكفاءة

االدارية ،حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي (موافق بشدة ،موافق،

محايد ،غير موافق ،غير موافق بشدة) أعطيت األوزان التالية ( ،)0 ،0 ،2 ،1 ،2بذلك
تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ( )011 ،00درجة الستبانة المناخ االخالقي،

و( )01 ،01الستبانة الكفاءة اإلدارية .وتم توزيع االستبانة على جميع أفراد العينة لجمع
البيانات الالزمة للدراسة ،وقد تم تقسيم االستبانة إلى ثالثة أقسام كالتالي:

القسمّاألولّ:يحتويّعلىّالخصائصّالعامةّلمجتمعّوعينةّالدراسةّ .

416

القسمّالثانيّ:يتكونّمنّ(ّ)08فقرةّيمثلونّاستبانةّالمناخّاألخالقيّ .

القسمّالثالثّ:يتكون ّمنّ(ّ)05فقرةّيمثلون ّاستبانةّالكفاءةّاإلداريةّموزعةّعلىّأربعةّ
أبعادّكالتاليّ :

جدولّ(ّ)5يوضحّأبعادّالكفاءةّاإلدارية ّ
البعد ّ

عددّ

الفقرات ّ

المشاركةّفيّاتخاذّالقرار ّ

ّ0

القيادة ّ

ّ0

طبيعةّالعمل ّ

ّ0

نمطّاالتصال ّ

ّ0

الدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية ّ

ّ 05

صدقّاألداء:

للتأكد من صدق األداة تم عرضها بصفتها األولية على عدد من المحكمين ذوي

االختصاص والخبرة ،الذين أبدوا رأيهم في قدرة األداة على قياس أبعاد المناخ األخالقي من
وجهة نظر العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة بغزة ،كما أبدوا رأيهم في مدى وضوح

بنود األداة ،وأيضا مدى مالءمة كل بند للبعد الخاص به ،وقد تم تعديل صياغة بعض البنود

بناء على مالحظاتهم.

كما قام الباحثون بتقنين فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي:

صدقّاالتساقّالداخليّ :

ّّّّجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق االستبانة على عينة الدراسة،
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية

لالستبانة وكذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة
الكلية للبعد الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (.)SPSS

417

أّ-استبانةّالمناخّاالخالقيّ :
الجدولّ(ّ )0

معاملّارتباطّكلّفقرةّمنّفقراتّاالستبانةّمعّالدرجةّالكليةّلالستبانةّ .
م
.0
.0
.3

معاملّ

الفقرة ّ

االرتباط

المسؤوليةّالرئيسيةّللعاملينّفيّالمستشفىّالشهيدّمحمدّالدرةّهيّ
اعتمادّالكفاءةّأوالًّ .

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاالمتثالّلمعتقداتهمّاألخالقيةّ .
يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّالقيامّبأيّعملّيحققّمصالحّ
الجمهورّ .

مستوىّالداللة

 0.503دالةّعندّ1.15
 0.409دالةّعندّ1.10
 0.505دالةّعندّ1.10

.0

يهتمّالعاملونّفيّمستشفىّبماّفيهّمصلحةّاآلخرينّ .

 0.433دالةّعندّ1.10

.5

منّالمهمّجداًّفيّالمستشفىّاتباعّالتعليماتّبدقةّ .

يعدّالعملّدونّالمستوىّالمطلوبّإذاّكانّيضرّبمصالحّالمستشفىّ .

 0.604دالةّعندّ1.10
 0.315دالةّعندّ1.10

.0

يقررّكلّعاملّفيّالمستشفىّلنفسهّماّالصوابّوماّالخطأّ .

 0.252دالةّعندّ1.15

.5

.8
.2
.01
.00

يحرصّالعاملونّفيّالمستشفىّعلىّحمايةّمصالحهمّبغضّالنظرّعنّ
اعتباراتّاألخرىّ .

االعتقادّاألكثرّأهميةّفيّالمستشفىّهوّاحساسّكلّعاملّبالصوابّ
والخطأّ .

 0.429دالةّعندّ1.10
 0.621دالةّعندّ1.10

القضيةّاألكثرّأهميةّهيّتحقيقّالفائدةّلجميعّالعاملينّفيّالمستشفى 0.427 ّ .دالةّعندّ1.10
يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاالمتثالّللمعاييرّالمهنيةّبغضّالنظرّ
عنّاالعتباراتّاألخرىّ .

 0.323دالةّعندّ1.10

 .00يتوقعّمنّجميعّالعاملينّااللتزامّبقواعدّواجراءاتّالعملّفيّالمستشفى 0.373 ّ .دالةّعندّ1.10
.03
.00
.05
.05

يهتمّالعاملونّفيّالمستشفىّبمصالحهمّفقطّ .

العاملونّالناجحونّفيّمستشفىّيعملونّوفقّالتعليماتّ .
األسلوبّاألكثرّفاعليةّفيّالمستشفىّهوّاتباعّالطريقةّالصحيحةّفيّ
العملّ .

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاتباعّالمعاييرّالمعتمدةّفيّضمانّ
الجودةّوالدقة.

.00

يوليّالعاملونّفيّالمستشفىّاهتماماًّأكثرّلماّفيهّمصلحةّالجميعّ .

.02

يحظىّالميثاقّاألخالقيّللمهنةّفيّالمستشفىّباهتمامّكبيرّ .

.08

يسترشدّالعاملونّفيّالمستشفىّبأخالقهمّالشخصيةّ .

418

 0.434دالةّعندّ1.10
 0.433دالةّعندّ1.10
 0.453دالةّعندّ1.10
 0.514دالةّعندّ1.10
 0.548دالةّعندّ1.10
 0.370دالةّعندّ1.10
 0.477دالةّعندّ1.10

م

معاملّ

الفقرة ّ

االرتباط

مستوىّالداللة

.01

العاملونّالناجحونّفيّالمستشفىّيمتثلونّتماماًّلسياساتّالمستشفى 0.571 ّ .دالةّعندّ1.10

.00

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّأنّيعملواّماّهوّصحيحّللجمهور 0.468 ّ .دالةّعندّ1.10

.03

 0.428دالةّعندّ1.10

.00

.00
.05
.05
.00
.08

يتوقعّمنّكلّعاملّفيّالمستشفىّأنّيعملّبفاعليةّ .

لدىّالعاملينّفيّالمستشفىّإحساسّبالمسؤوليةّالمجتمعيةّ .

 0.489دالةّعندّ1.10

ينظرّالعاملونّفيّالمستشفىّإلىّمفهومّروحّالفريقّبوصفهّمفهوماًّ
مهماًّ .

يبحثّالعاملونّفيّالمستشفىّعنّالحلولّالفعالةّللمشكالتّ .
يهتمّالعاملونّفيّالمستشفىّبمصلحةّالجمهورّبشكلّفعالّ .
ينظرّالعاملونّفيّمستشفىّإلىّمحاسنّاآلخرينّ .

يكونّللمدونةّاألخالقيةّللمهنةّاالعتبارّالرئيسيّلدىّالعاملينّفيّ
مستشفىّ .

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.10

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.12

 0.558دالةّعندّ1.10
 0.534دالةّعندّ1.10
 0.427دالةّعندّ1.10
 0.470دالةّعندّ1.10
 0.579دالةّعندّ1.10

1.210

1.022

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته

دالة عند مستوى داللة ( ،)1.10 ،1.12وتراوحت معامالت االرتباط بين (،)1.220-1.020
وبذلك تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.

ب .استبانة الكفاءة اإلدارية:

الجدولّ(ّ )8

معاملّارتباطّكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّاألولّالمشاركةّفيّاتخاذّالقرارّمعّالدرجةّالكليةّللبعدّ .
معاملّ

مستوىّالداللة

م

الفقرة ّ

.0

تحرصّاإلدارةّعلىّإشراكّالعاملينّفيّاتخاذّالق ارراتّ .

 0.889دالةّعندّ1.10

.0

تمتلكّاإلدارةّالقدرةّعلىّاتخاذّالق ارراتّوتحملّالمسؤولياتّ .

 0.764دالةّعندّ1.10

.3
.0

االرتباط

مستوىّالتعاونّبينّالزمالءّمناسبّ .

 0.592دالةّعندّ1.10

تشاركّاإلدارةّالعاملينّفيّوضعّاألهدافّالمتعلقةّبهاّ .

 0.775دالةّعندّ1.10

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.10

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.12
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1.210
1.022

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته

دالة عند مستوى داللة ( ،)1.10وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)1.002-1.220وبذلك
تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
الجدولّ(ّ )2
معاملّارتباطّكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالثانيّ:القيادةّمعّالدرجةّالكليةّللبعد ّ
معاملّ

م

الفقرة ّ

.0

يشجعّالرؤساءّعلىّإبداءّوجهاتّالنظرّواالقتراحاتّ .

.0
.3
.0

االرتباط

مستوىّالداللة

 0.436دالةّعندّ1.10

يشجعّالمديرّروحّالتعاونّبينّالموظفينّ .

 0.402دالةّعندّ1.10

تهتمّاإلدارةّبالتشجيعّواإلبداعّوالتغييرّ .

 0.597دالةّعندّ1.10

تتمّمعاملتكّبالعدلّوالمساواةّمعّاآلخرينّدونّتمييزّ .

 0.460دالةّعندّ1.10

**رّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ(ّ)58وعندّمستوىّداللةّ(ّ 1.310ّ=ّ)1.10

*رّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ(ّ)58وعندّمستوىّداللةّ(ّ ّ1.033ّ=ّ)1.15

ّّّّيبينّالجدولّالسابقّأنّمعامالتّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّوالدرجةّالكليةّلفقراتهّدالةّعندّ
مستوى ّداللة ّ(ّ ،)1.10وتراوحت ّمعامالتّاالرتباط ّبين ّ(ّ ،)1.520-1.010وبذلك ّتعتبر ّفقرات ّالبعدّ
صادقةّلماّوضعتّلقياسهّ .

الجدولّ(ّ )01

معاملّارتباطّكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالثالثّطبيعةّالعملّمعّالدرجةّالكليةّللبعدّ .
معاملّ

مستوىّالداللة

م

الفقرة ّ

.0

تعتبرّساعاتّالعملّومواعيدّالدوامّمناسبةّ .

 0.332دالةّعندّ1.10

.0
.3

تمنحّالمؤسسةّعطالًّواجازاتّوفقّالقوانينّالمعمولّبهاّ .

 0.570دالةّعندّ1.10

ظروفّالتهويةّ،اإلضاءةّ،الحرارةّمناسبةّلطبيعةّعملكّ .

.0

العملّروتينيّومملّ .

االرتباط

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.10

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.12

 0.432دالةّعندّ1.10
 0.469دالةّعندّ1.10

1.210

1.022

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته

دالة عند مستوى داللة ( ،)1.10وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)1.271-1.220وبذلك
تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.
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الجدولّ(ّ )00

معاملّارتباطّكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالرابعّ:نمطّاالتصالّمعّالدرجةّالكليةّللبعدّ .
م

معاملّ

الفقرة ّ

االرتباط

المعلوماتّالمنقولةّعبرّوسائلّاالتصالّواضحةّ .

.0

0.546

تعتمدّاإلدارةّعلىّوسائلّحديثةّفيّاالتصاالتّ .

.0

0.797

يمكنّاالتصالّبالمستوياتّاإلداريةّالعلياّبدونّعوائقّ .

.3

0.762

تبذلّاإلدارةّجهدهاّإل زالةّالصعوباتّالتيّتعيقّتبادلّالمعلوماتّ .

.0

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.10

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.12

0.834

مستوىّالداللة
دالةّعندّ
1.10
دالةّعندّ
1.10

دالةّعندّ
1.10

دالةّعندّ
1.10

1.210
1.022

يبين الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد والدرجة الكلية لفقراته

دالة عند مستوى داللة ( ،)1.10وتراوحت معامالت االرتباط بين ( ،)1.021-1.211وبذلك
تعتبر فقرات البعد صادقة لما وضعت لقياسه.

للتحقق من الصدق البنائي لألبعاد قام الباحثون بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد

من أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى وكذلك كل بعد بالدرجة الكلية لالستبانة والجدول ()00
يوضح ذلك.

الجدولّ(ّ )00

مصفوفةّمعامالتّارتباطّكلّبعدّمنّأبعادّاالستبانةّواألبعادّاألخرىّوكذلكّكلّبعدّبالدرجةّالكليةّ
لالستبانةّ .

ّ
المشاركةّفيّاتخاذّ

المجموع ّ

المشاركةّفيّ

القيادة ّ

اتخاذّالقرار ّ

0.852

1

القيادة ّ

0.881

0.742

1

طبيعةّالعمل ّ

0.530

0.244

0.285

القرار ّ
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طبيعةّالعمل ّ نمطّاالتصال ّ

1

نمطّاالتصال ّ

0.781

0.532

0.542

1

0.341

**رّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ(ّ)58وعندّمستوىّداللةّ(ّ 1.310ّ=ّ)1.10
*رّالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ(ّ)58وعندّمستوىّداللةّ(ّ ّ1.033ّ=ّ)1.15

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط يبعضها البعض وبالدرجة الكلية

لالستبانة ارتباطا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.10وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع
بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي.

ثباتّاالستبانةّّ ّ:Reliability

أفرد العينة
ّّّّأجرى الباحثون خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على ا
االستطالعية بطريقتين :هما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

طريقة التجزئة النصفيةSplit-Half Coefficient:

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة

النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد االستبانة وكذلك درجة النصف

الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام

معادلة سبيرمان براون ) (Spearman-Brown Coefficientوالجدول ( ) 02يوضح ذلك:
الجدولّ(ّ )03
يوضحّمعامالتّاالرتباطّبينّنصفيّكلّبعدّمنّأبعادّاالستبانةّوكذلكّاالستبانةّككلّ .
عددّ

البعد

معاملّاالرتباطّ معاملّاالرتباطّ

الفقرات

قبلّالتعديل ّ

بعدّالتعديل ّ

الدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية ّ

ّ 16

0.462

0.632

المشاركةّفيّاتخاذّالقرار ّ

ّ0

0.786

0.880

القيادة ّ

ّ0

0.806

0.893

طبيعةّالعمل ّ

ّ0

0.594

0.746

نمطّاالتصال ّ

ّ0

0.459

0.629

الدرجةّالكليةّالستبانةّالمناخّاألخالقي ّ

ّ 08

0.548

0.708

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( )1.710الستبانة المناخ االخالقي
و( ) 1.120الستبانة الكفاءة اإلدارية ،وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من

الثبات تطمئن الباحثون إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
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 -0طريقةّألفاّكرونباخّ :

استخدم الباحثون طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،وذلك

إليجاد معامل ثبات االستبانة ،حيث حصلوا على قيمة معامل ألفا لكل بعد من أبعاد االستبانة
وكذلك لالستبانة ككل والجدول ( )01يوضح ذلك:
الجدولّ(ّ )00
يوضحّمعامالتّألفاّكرونباخّلكلّبعدّمنّأبعادّاالستبانةّوكذلكّلالستبانةّككلّ .
عددّ

معاملّألفاّ

الفقرات

كرونباخ

الدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية ّ

ّ 05

0.816

المشاركةّفيّاتخاذّالقرار ّ

ّ0

0.754

القيادة ّ

ّ0

0.858

طبيعةّالعمل ّ

ّ0

0.735

نمطّاالتصال ّ

ّ0

0.781

الدرجةّالكليةّالستبانةّالمناخّاالخالقي ّ

ّ 08

0.850

البعد

ّّّّيتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( )1.021الستبانة المناخ االخالقي
و( ) 1.001الستبانة الكفاءة اإلدارية ،وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من

الثبات تطمئن الباحثان إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
األساليبّاإلحصائيةّالمستخدمةّفيّالدراسةّ :

قام الباحثون بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج ) (SPSSاإلحصائي وتم

استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 -0التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية.

 -0إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "."Pearson
 -2إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية

المتساوية ،ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ،ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ.

 -1معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين متغيرين.
 -2اختبار تحليل التباين األحادي.
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نتائجّالدراسة:

.0تحليلّفقراتّالبحثّ.

ّ.0اختبارّفرضياتّالبحث.

قام الباحثون بعرض نتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض

أبرز نتائج االستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل فقراتها ،بهدف التعرف على المن ــاخ
األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية " ،وقد تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات

المتجمعة من استبانة الدراسة باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية
( ،)SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل .اإلجابة

عن السؤال االول من أسئلة الدراسة :ينص السؤال األول " ما مستوى المناخ االخالقي لدى

العاملين في مستشفى الدرة لألطفال؟"

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون باستخدام التك اررات والمتوسطات والنسب المئوية،
والجدول التالي يوضح ذلك:

الجدولّ(ّ )05

التك ارراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّاالستبانةّوكذلكّترتيبهاّ
(نّ=ّ )01

مّ
1
2
3
4
5
6

االنحرافّ

الوزنّ

272

3.886

0.860

77.71

20

290

4.143

0.748

82.86

7

291

4.157

0.694

83.14

6

285

4.071

0.644

81.43

12

283

4.043

0.806

80.86

16

254

3.629

0.935

72.57

25

مجموعّ

الفقرة ّ

الدرجات

المسؤوليةّالرئيسيةّللعاملينّفيّالمستشفىّالشهيدّ
محمدّالدرةّهيّاعتمادّالكفاءةّأوًّالّ .

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاالمتثالّ
لمعتقداتهمّاألخالقيةّ .
يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّالقيامّبأيّعملّ
يحققّمصالحّالجمهورّ .

يهتمّالعاملونّفيّمستشفىّبماّفيهّمصلحةّ
اآلخرينّ .

منّالمهمّجداًّفيّالمستشفىّاتباعّالتعليماتّبدقةّ .
يعدّالعملّدونّالمستوىّالمطلوبّإذاّكانّيضرّ
بمصالحّالمستشفىّ .
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المتوسط

المعياريّ

النسبي ّ

الترتيب

مّ
ّ7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

االنحرافّ

الوزنّ

204

2.914

1.271

58.29

27

215

3.071

1.108

61.43

26

259

3.700

0.823

74.00

24

273

3.900

0.903

78.00

19

265

3.786

0.991

75.71

23

287

4.100

0.663

82.00

9

173

2.471

1.086

49.43

28

285

4.071

0.840

81.43

14

289

4.129

0.741

82.57

8

299

4.271

0.721

85.43

2

292

4.171

0.834

83.43

4

284

4.057

0.657

81.14

15

292

4.171

0.722

83.43

5

286

4.086

0.697

81.71

10

يتوقعّمنّكلّعاملّفيّالمستشفىّأنّيعملّبفاعلية285 ّ .

4.071

0.688

81.43

13

مجموعّ

الفقرة ّ

الدرجات

يقررّكلّعاملّفيّالمستشفىّلنفسهّماّالصوابّوماّ
الخطأّ .

يحرصّالعاملونّفيّالمستشفىّعلىّحمايةّ

مصالحهمّبغضّالنظرّعنّاعتباراتّاألخرىّ .
االعتقادّاألكثرّأهميةّفيّالمستشفىّهوّاحساسّكلّ
عاملّبالصوابّوالخطأّ .

القضيةّاألكثرّأهميةّهيّتحقيقّالفائدةّلجميعّ
العاملينّفيّالمستشفىّ .
يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاالمتثالّللمعاييرّ
المهنيةّبغضّالنظرّعنّاالعتباراتّاألخرىّ .

يتوقعّمنّجميعّالعاملينّااللتزامّبقواعدّواجراءاتّ
العملّفيّالمستشفىّ .

يهتمّالعاملونّفيّالمستشفىّبمصالحهمّفقطّ .
العاملونّالناجحونّفيّمستشفىّيعملونّوفقّ
التعليماتّ .

األسلوبّاألكثرّفاعليةّفيّالمستشفىّهوّاتباعّ
الطريقةّالصحيحةّفيّالعملّ .

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّاتباعّالمعاييرّ
المعتمدةّفيّضمانّالجودةّوالدقة.

ي ّوليّالعاملون
ّفيّالمستشفىّاهتماماّأكثرّلماّفيهّ
ًّ
مصلحةّالجميعّ .

يسترشدّالعاملونّفيّالمستشفىّبأخالقهمّ
الشخصيةّ .
يحظىّالميثاقّاألخالقيّللمهنةّفيّالمستشفىّ
باهتمامّكبيرّ .

ّتماماّ
العاملونّالناجحونّفيّالمستشفىّيمتثلون ًّ
لسياساتّالمستشفىّ .
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المتوسط

المعياريّ

النسبي ّ

الترتيب

مّ
22
23
24
25
26
27
28

االنحرافّ

الوزنّ

301

4.300

0.667

86.00

1

280

4.000

0.614

80.00

18

281

4.014

0.712

80.29

17

269

3.843

0.715

76.86

21

296

4.229

0.594

84.57

3

266

3.800

0.791

76.00

22

286

4.086

0.654

81.71

11

7642

109.171

9.261

77.98

مجموعّ

الفقرة ّ

الدرجات

يتوقعّمنّالعاملينّفيّالمستشفىّأنّيعملواّماّهوّ
صحيحّللجمهورّ .
لدىّالعاملينّفيّالمستشفىّإحساسّبالمسؤوليةّ
المجتمعيةّ .

ينظرّالعاملونّفيّالمستشفىّإلىّمفه ّومّروحّالف ّريقّ
ّمهماّ .
بوصفهّمفهوماً ًّ

يبحثّالعاملونّفيّالمستشفىّعنّالحلولّالفعالةّ
للمشكالتّ .

يهتمّالعاملونّفيّالمستشفىّبمصلحةّالجمهورّ
بشكلّفعالّ .

ينظرّالعاملونّفيّالمستشفىّإلىّمحاسنّاآلخرينّ .

يكونّللمدونةّاألخالقيةّللمهنةّاالعتبارّالرئيسيّلدىّ
العاملينّفيّمستشفىّ .
ّ

المتوسط

المعياريّ

النسبي ّ

يتضحّمنّالجدولّالسابقّ :
أن أعلى فقرة في هذا البعد كانت :الفقرة ( )00والتي نصت على "يتوقع من العاملين في

المستشفى أن يعملوا ما هو صحيح للجمهور "احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره

( .)%01.11ويعزو الباحثون ذلك إلى أن السلوكيات األخالقية لدى العاملين تعد أوامر الدين
اإلسالمي الحنيف وأن أخالقيات العاملين تسهل على الجمهور الحصول على مستلزماتهم

وحاجاتهم وهذا يؤدي إلى زيادة رضا الجمهور من الخدمات المقدمة لهم ومن العاملين .واتفقت

في ذلك مع دراسة (الكبير0101 ،م) ،ودراسة(محمود0101 ،م) واختلفت مع دراسة (العفيفي،
0101م).

وأن أدنى فقرة في هذا البعد كانت :الفقرة ( )02والتي نصت على "يهتم العاملون في المستشفى

بمصالحهم فقط" .احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( .)%49.43ويعزو الباحثون ذلك

إلى أن العاملين في المستشفى يضعون المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية وهذا يدل
على حرصهم في تطوير وتنمية العمل والتوافق فيما بينهم .واتفقت في ذلك مع دراسة (العفيفي،
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الترتيب

0101م) .واختلفت مع دراسة (العنزي ،والهرشاني0107 ،م) أما الوزن النسبي للمناخ

األخالقي ككل حصل على (.)%77.20

اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة :ينص السؤال الثاني " ما مستوى الكفاءة االدارية

لدى العاملين في مستشفى الدرة لألطفال؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون باستخدام
التك اررات والمتوسطات والنسب المئوية ،والجدول التالي يوضح ذلك:
الجدولّ(ّ )05

التك ارراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّبعدّمنّأبعادّاالستبانةّوكذلكّترتيبهاّ
فيّاالستبانة ّ
مّ

البعد

مجموعّ
االستجابات

المتوسط

االنحرافّ الوزنّ
المعياريّ النسبي

1

المشاركةّفيّاتخاذّالقرار ّ

1051

2.499 15.014

2

القيادة ّ

1053

3.210 15.043

1078

1.773 15.400

نمطّاالتصال ّ

1068

2.394 15.257

الدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية ّ

4250

7.765 60.714

طبيعةّالعمل ّ

3
4

75.0
7

75.2
1

77.0
0
76.2
9

الترتيب
4
3
1
2

75.8
9

يتضح من الجدول ( )02أن طبيعة العمل حصلت على المرتبة األولى بوزن نسبي

( ،)%77.11يلي ذلك نمط االتصال حصلت على المرتبة الثانية بوزن نسبي (،)%71.02
تلى ذلك القيادة حيث حصلت على المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( ،)%72.00تلى ذلك المشاركة

في اتخاذ القرار حيث حصلت على المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( ،)%72.17أما الدرجة الكلية

فقد حصلت على وزن نسبي (.)%72.02

وجاءت نسبة الكفاء اإلدارية بدرجة كبيرة ويعزو الباحثون ذلك إلى أن طبيعة العمل

تحددها و ازرة الصحة لكافة العاملين في المستشفيات ،ويفسر الباحثون حصول درجة المشاركة

في اتخاذ القرار أدنى بعد يرجع إلى أن الق اررات تصدرها القيادة العليا دون الرجوع إلى الموظفين

في الدرجات الدنيا.
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ولتفسير النتائج المتعلقة بدرجة مستوى الكفاءة اإلدارية قام الباحثون بإعداد الجداول اآلتية

الموضحة ألبعاد المقياس بالشكل التالي:
البعد األول ـ ـ المشاركة في اتخاذ القرار:

الجدولّ(ّ )00

التك ارراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّاألولّوكذلكّترتيبها ّ
ّ(نّ=ّ )01

مّ

مجموعّ

الفقرة ّ

المتوسط

االنحرافّ

الوزنّ

الترتيب

المعياريّ

النسبي ّ

247

3.529

1.073

70.57

4

2

تمتلكّالقدرةّعلىّاتخاذّالق ارراتّوتحلّمسؤولياتّ .

272

3.886

0.753

77.71

2

3

مستوىّالتعاونّبينّالزمالءّمناسبّ .

280

4.000

0.538

80.00

1

252

3.600

0.841

72.00

3

1051

15.014

2.499

75.07

1

4

الدرجات ّ

تحرصّاإلدارةّعلىّإشراكّالعاملينّفيّاتخاذّ
الق اررات ّ

تشاركّاإلدارةّالعاملينّفيّوضعّاألهدافّالمتعلقةّ
بهاّ .

الدرجةّالكليةّللبعد ّ

يتضحّمنّالجدولّالسابقّ :

أن أعلى فقرة في هذا البعد كانت :الفقرة ( )2والتي نصت على "مستوى التعاون بين الزمالء

مناسب" احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( .)%01.11ويعزو الباحثون ذلك أن الزمالء

العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة يتعاونون من أجل نجاح عملهم ،ولتحقيق دورهم
الوظيفي بشكل مناسب ،ويهتمون بمصلحة العمل ،ومصلحة الزمالء ،وهذا هو األساس التعاون

في بيئة العمل بين الزمالء ،والذي يساهم على تحقيق كل ما هو مطلوب .واتفقت في ذلك مع

دراسة (بوحدي ــد )0101،ومع دراسة (محمود0101 ،م) واختلفت مع دراسة (العنزي،
والهرشاني0107 ،م).

وأن أدنى فقرة في هذا البعد كانت :الفقرة ( )0والتي نصت على" تحرص اإلدارة على إشراك

العاملين في اتخاذ الق اررات " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( .)%71.27ويعزو

الباحثون ذلك إلى أن توسيع الدور الذي يقوم به المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار ،حيث

وجود ضعف في األخذ بالمقترحات والتوصيات واآلراء الفردية والجماعية التي يبدونها ،مما

يقلل من الوصول للقرار األكثر فعالية وضمان سهولة تنفيذها .واتفقت في ذلك مع دراسة
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(بوحدي ــد )0101،واختلفت مع دراسة ( .)2011،Turhan and Celikeأما الوزن النسبي

للبعد ككل حصل على (.)%72.17
البعد الثاني ـ ـ القيادة:

الجدولّ(ّ )08

التك ارراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالثانيّوكذلكّ
ترتيبهاّ(نّ=ّ )01

االنحرافّ

الوزنّ

262

3.743

0.988

74.86

3

2

يشجعّالمديرّروحّالتعاونّبينّالموظفينّ .

271

3.871

0.977

77.43

1

3

تهتمّاإلدارةّبالتشجيعّواإلبداعّوالتغييرّ .

263

3.757

0.875

2 75.14

257

3.671

0.989

4 73.43

1053

15.043

3.210

75.21

مّ
1

4

مجموعّ

الفقرة ّ

الدرجات ّ

يشجعّالرؤساءّعلىّإبداءّوجهاتّالنظرّ
واالقتراحاتّ .

تتمّمعاملتكّبالعدلّوالمساواةّمعّاآلخرينّدونّ
تمييزّ .
الدرجةّالكليةّللبعد ّ

المتوسط

ي
المعيار ّ

النسبي ّ

الترتيب

يتضحّمنّالجدولّالسابقّ :

أن أعلى فقرة في هذا البعد كانت :الفقرة ( )0والتي نصت على" يشجع المدير روح التعاون

بين الموظفين " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( .)%77.12ويعزو الباحثون ذلك

إلى أن المدير في مستشفى الشهيد محمد الدرة و مدراء األقسام يشجعون روح التعاون بين
العاملين ويحرص المدراء في المستشفى على زيادة التعاون بين العاملين في المستشفى .واتفقت
في ذلك مع دراسة (الكبير0101 ،م) ،ودراسة (محمود0101 ،م) ،واختلفت مع دراسة

(.) 2011،Borcher

وأن أدنى فقرة في هذا البعد كانت :الفقرة ( )1والتي نصت على "تتم معاملتك بالعدل والمساواة

مع اآلخرين دون تمييز" احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره ( .)%72.12ويعزو الباحثون
ذلك إلى أن في مستشفى الشهيد محمد الدرة اتضح أنه ال يتم معاملة جميع العاملين بالعدل

والمساواة ويتم التمييز بين األخرين في العمل .واتفقت في ذلك مع دراسة (العنقري0101 ،م)

واختلفت مع دراسة (العفيفي0101م) .أما الوزن النسبي للبعد ككل حصل على (.)%72.00
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البعد الثالث ـ ـ طبيعة العمل:
الجدولّ(ّ )02

التك ارراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّالثالثّوكذلكّ
ترتيبهاّ(نّ=ّ )01

االنحرافّ

الوزنّ

288

4.114

0.649

82.29

2

293

4.186

0.687

83.71

1

273

3.900

0.950

78.00

3

العملّروتينيّومملّ .

224

3.200

1.187

64.00

4

الدرجةّالكليةّللبعد ّ

1078

15.400

1.773

77.00

مجموعّ

مّ

الفقرة ّ

1

تعتبرّساعاتّالعملّومواعيدّالدوامّمناسبةّ .

الدرجات ّ

تمنحّالمؤسسةّعطالّواجازاتّوفقّالقوانينّ
ًّ

2

المعمولّبهاّ .

ظروفّالتهويةّ،اإلضاءةّ،الحرارةّمناسبةّلطبيعةّ

3

عملكّ .

4

المتوسط ّ

المعياريّ

النسبي ّ

الترتيب

يتضحّمنّالجدولّالسابقّ :
أنّأعلىّفقرةّفيّهذاّالبعدّكانتّ:الفقرةّ(ّ)0والتيّنصتّعلى"ّتمنحّالمؤسسةّعطالًّواجازاتّوفقّالقوانينّ
المعمولّبهاّ"ّاحتلتّالمرتبةّاألولىّبوزنّنسبيّقدرهّ(ّ.)%83.00ويعزوّالباحثانّذلكّإلىّأنّالمستشفىّ

تلتزمّبمنحّالعطلّواإلجازاتّوفقّالقوانينّالمعمولّبهاّوالّتحرمّالعاملينّمنّهذهّالحقوقّ.واتفقتّفيّذلكّ
معّدراســـةّمحمودّ(0100م)ّواختلفتّمعّدراسةّ ّ ّّ and others 2016)،(Girasek
ّ

وأنّأدنىّفقرةّفيّهذاّالبعدّكانتّ:الفقرةّ(ّ)0والتيّنصتّعلىّ"العملّروتينيّوممل"ّاحتلتّالمرتبةّاألخيرةّ

بوزن ّنسبيّقدرهّ(ّ.)%50.11ويعزوّالباحثون ّذلكّإلىّطبيعةّعملّالمستشفياتّبنظامّالدوامّالمعتمدّ
وهوّنظامّالفتراتّوخصوصاًّالفتراتّالمسائيةّ،مماّيؤثرّعلىّانجازّالعاملينّوفاعليتهمّ.أماّالوزنّالنسبيّ

للبعدّككلّحصلّعلىّ(ّ .)%00.11
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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البعدّالرابعّـــّنمطّاالتصالّ :

الجدولّ(ّ )01

التك ارراتّوالمتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوالوزنّالنسبيّلكلّفقرةّمنّفقراتّالبعدّال اربعّوكذلكّترتيبهاّ
(نّ=ّ )01

مّ
1
2
3
4

الفقرة ّ
المعلوماتّالمنقولةّعبرّوسائلّاالتصالّ
واضحةّ .
تعتمدّاإلدارةّعلىّوسائلّحديثةّفيّ
االتصاالتّ .

يمكنّاالتصالّبالمستوياتّاإلداريةّالعلياّ
بدونّعوائقّ .

تبذلّاإلدارةّجهدهاّإل زالةّالصعوباتّالتيّتعيقّ
تبادلّالمعلوماتّ .
الدرجةّالكليةّللبعد ّ

االنحرافّ

الوزنّ

274

3.914

0.794

78.29

0

263

3.757

0.770

75.14

3

271

3.871

0.797

77.43

2

260

3.714

0.887

74.29

4

1068

15.257

2.394

76.29

مجموعّ

الدرجات ّ

المتوسط

المعياريّ

النسبي ّ

الترتيب

يتضحّمنّالجدولّالسابقّ :
أن أعلى فقرة في هذا البعد كانت :الفقرة ( )0والتي نصت على" المعلومات المنقولة عبر

وسائل االتصال واضحة " احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ( .)%72.02ويعزو الباحثون
ذلك إلى أن المعلومات المتبادلة بين األقسام والعاملين في المستشفى واضحة وان الوسائل

المستخدمة حديثة تعمل على ايصال المعلومات بين األقسام والعاملين بشكل جيد وواضح

وفعال .واتفقت في ذلك مع دراسة (العفيفي.)0101،

وأن أدنى فقرة في هذا البعد كانت :الفقرة ( )1والتي نصت على" تبذل اإلدارة جهدها إلزالة

الصعوبات التي تعيق تبادل المعلومات " احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي قدره (.)%71.02

ويعزو الباحثون ذلك إلى أن اإلدارة في مستشفى الشهيد محمد الدرة ال تعمل على رفع المعاناة
والمشكالت واألزمات التي تعيق تبادل المعلومات في المستشفى كما تبين من الجدول .واتفقت

في ذلك مع دراسة (.) 2011،Borcherأما الوزن النسبي للبعد ككل حصل على
(.)%71.02اإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة:
ينص السؤال الثالث هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≥ 0.05
المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال؟
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ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون بصياغة الفرضية التالية :ال يوجد عالقة ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥ 0.05المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية
في مستشفى الدرة لألطفال.

ولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحثون باستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة (≤(α

 0.05بين المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال.
جدولّ(ّ )00

معاملّاالرتباطّبينّالمنـــاخّاألخالقيّوعالقتهّفيّتحقيقّالكفاءةّاإلداريةّفيّمستشفىّالدرةّلألطفال ّ
الدرجةّالكليةّالستبانةّ

مستوىّالداللة ّ

المناخّاالخالقي ّ

المشاركةّفيّاتخاذّالقرار ّ

0.467

دالةّعندّ1.10

القيادة ّ

0.550

دالةّعندّ1.10

طبيعةّالعمل ّ

0.484

دالةّعندّ1.10

نمطّاالتصال ّ

0.503

دالةّعندّ1.10

الدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّاالدارية ّ

0.597

دالةّعندّ1.10

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.10

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )10وعند مستوى داللة ()1.12

1.210
1.022

يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المن ــاخ األخالقي وعالقته في

تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال .أي كلما زاد المناخ االخالقي زادت تحقيق
الكفاءة اإلدارية لدى العاملين في مستشفى الشهيد محمد الدرة لألطفال.

اإلجابةّعلىّالسؤالّالرابعّمنّأسئلةّالدراسةّ :

ّّّينص السؤال الرابع هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ()α ≥0.05

في استجابة المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية في مستشفى

الدرة لألطفال باختالف خصائص الشخصية (الجنس ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،والمسمى
الوظيفي ،وسنوات الخدمة)؟

ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون بصياغة الفرضيات الفرعية التاليةّ :

الفرضّاألولّمنّفروضّالدراسةّللسؤالّالرابعّ ّ:

ينص الفرض األول من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى معنوية ( )α ≥0.05في استجابة المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق
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الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير الجنس .وللتحقق من صحة هذا

الفرض قام الباحثون باستخدام أسلوب ""T. test

جدولّ(ّ )00

المتوسطاتّواالنحرافاتّالمعياريةّوقيمةّ"ت"ّلالستبانةّتعزىّلمتغيرّالنوعّ(ذكرّ،أنثى).

الدرجةّالكليةّالستبانةّالمناخّ
االخالقي

العدد

المتوسط

45

109.800

9.211

أنثى ّ 25

108.040

9.432

45

15.067

2.499

14.920

2.548

15.200

3.209

14.760

3.257

15.533

1.590

15.160

2.075

15.311

2.466

15.160

2.304

61.111

7.852

ذكر
ذكر

المشاركةّفيّاتخاذّالقرار
القيادة ّ
طبيعةّالعمل
نمطّاالتصال
الدرجةّالكليةّالستبانةّالكفاءةّ
االدارية

االنحرافّ

أنثى ّ ّ 25
ذكر

45

أنثى ّ ّ 25
ذكر

45

أنثى ّ ّ 25
ذكر

45

أنثى ّ ّ 25
ذكر
أنثى ّ

45
25

60.000

المعياريّ

قيمةّ"ت" قيمةّالداللة مستوىّالداللة
0.760
0.234
0.547

0.450
0.816
0.586

غيرّدالةّ
إحصائيّا

غيرّدالةّ
إحصائيّا

غيرّدالةّ
إحصائيّا

0.843
0.251
0.571

7.714

0.402
0.802
0.570

غيرّدالةّ
إحصائيّا

غيرّدالةّ
إحصائيّا

غيرّدالةّ
إحصائيّا

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة ( )   1.12تساوي 0.11
قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة ( )   1.10تساوي 0.11
ّّّّيتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من قيمة "ت" الجدولية في الدرجة

الكلية للمقياس ،وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس.
ويعزو الباحثون ذلك إلى أن المهام المنوطة بالموظف ال تعتمد على الجنس فهي مهام مطلوبة

ذكور أم إناثا ،وأن
ا
من أي موظف يشغل الموقع ،حيث إن العاملين ال يختلفون سواء أكانوا
المفاضلة بين الجنسين ترجع لمن هو أجدر ،وأن القوانين تطبق على الجنسين دون تمييز.
واتفقت في ذلك مع دراسة (العنقري0101 ،م).

الفرضّالثانيّمنّفروضّالدراسةّللسؤالّالرابعّ ّ:

ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى معنوية ( )α ≥0.05في استجابة المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق
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الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير العمر .ولإلجابة عن هذا الفرض قام
الباحثون باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي .One Way ANOVA
جدولّ(ّ )03

مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ
لمتغيرّالفئةّالعمريةّ .

البعد ّ
الدرجةّالكليةّالستبانةّ
المناخّاالخالقي

المشاركةّفيّاتخاذّ
القرار ّ

القيادة ّ

طبيعةّالعمل

نمطّاالتصال ّ

مجموعّ

درجاتّ

متوسطّ

المربعات ّ

الحرية ّ

المربعات ّ

بينّالمجموعات ّ 197.847

3

65.949

داخلّالمجموعات ّ 5720.096

66

86.668

المجموع ّ

5917.943

69

بينّالمجموعات ّ

2.035

3

0.678

داخلّالمجموعات ّ 428.951

66

6.499

430.986

69

بينّالمجموعات ّ 18.606

3

6.202

داخلّالمجموعات ّ 692.265

66

10.489

المجموع ّ

710.871

69

بينّالمجموعات ّ

1.837

3

0.612

داخلّالمجموعات ّ 214.963

66

3.257

المجموع ّ

216.800

69

بينّالمجموعات ّ

8.635

3

2.878

داخلّالمجموعات ّ 386.736

66

5.860

395.371

69

بينّالمجموعات ّ 12.234

3

4.078

داخلّالمجموعات ّ 4148.052

66

62.849

4160.286

69

مصدرّالتباين ّ

المجموع ّ

المجموع ّ
الدرجةّالكليةّالستبانةّ
الكفاءةّاالدارية

المجموع ّ

قيمةّ"ف"

قيمةّ
الداللة ّ

0.520 0.761

0.957 0.104

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.623 0.591

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.904 0.188

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.690 0.491

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،11وعند مستوى داللة ()1.12

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،11وعند مستوى داللة ()1.10

مستوىّالداللة

0.978 0.065

غيرّدالةّ
إحصائيّا

1.10

0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى

داللة ( )1.12في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية تعزى لمتغير الفئة العمرية .ويعزو الباحثون ذلك إلى أن متغير العمر ليس له عالقة
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بتحديد واقع مناخ األخالقي وعالقته في تحقيق الكفاءة اإلدارية ،وأن العمر ليس محددا لطبيعة

العمل األخالقي.

الفرضّالثالثّمنّفروضّالدراسةّللسؤالّالرابعّ ّ:

ينص الفرض الثالث من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى معنوية ( )α ≥0.05في استجابة المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق

الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير المؤهل العلمي .ولإلجابة عن هذا

الفرض قام الباحثون باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي.One Way ANOVA
جدولّ(ّ )00

مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ
لمتغيرّالمؤهلّالعلميّ .

البعد ّ

مصدرّالتباين ّ

مجموعّ

الحرية ّ

المربعات ّ

بينّالمجموعات ّ 208.679

2

104.339

داخلّالمجموعات ّ 5709.264

67

85.213

المجموع ّ

5917.943

69

بينّالمجموعات ّ

1.745

2

0.873

المشاركةّفيّاتخاذّالقرار ّداخلّالمجموعات ّ 429.240

67

6.407

430.986

69

بينّالمجموعات ّ 37.107

2

18.554

داخلّالمجموعات ّ 673.764

67

10.056

المجموع ّ

710.871

69

بينّالمجموعات ّ

.242

2

0.121

داخلّالمجموعات ّ 216.558

67

3.232

المجموع ّ

216.800

69

بينّالمجموعات ّ

1.441

2

0.720

داخلّالمجموعات ّ 393.931

67

5.880

395.371

69

بينّالمجموعات ّ 65.022

2

32.511

داخلّالمجموعات ّ 4095.264

67

61.123

4160.286

69

الدرجةّالكليةّالستبانةّ
المناخّاالخالقي

المجموع ّ
القيادة ّ

طبيعةّالعمل

نمطّاالتصال ّ

المجموع ّ
الدرجةّالكليةّالستبانةّ
الكفاءةّاالدارية

المجموع ّ

المربعات ّ

درجاتّ

متوسطّ
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قيمةّ"ف"

قيمةّ

الداللة ّ

0.300 1.224

مستوىّالداللة
غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.873 0.136

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.166 1.845

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.963 0.037

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.885 0.123

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.590 0.532

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ف الجدولية عند درجة حرية ( )0،17وعند مستوى داللة ()1.10
ف الجدولية عند درجة حرية ( )0،17وعند مستوى داللة ()1.12

1.20
2.02

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى

داللة ( )1.12في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

ويعزو الباحثون ذلك إلى أن العاملين على اختالف مؤهالتهم العلمية يدركون أهمية استخدام

المناخ األخالقي ،وما لها من انعكاس على الكفاءة اإلدارية ،وألن تطبيق المناخ األخالقي
يعمل على تقليل اإلشكاليات والصدامات خالل العمل وأن جميع العاملين على اختالف

مؤهالتهم العلمية سواء أكانت عليا أم دنيا يرغبون أن يعملوا بالمناخ األخالقي ،ألنها تعمل

على رفع الروح المعنوي .واتفقت في ذلك مع دراسة (بوحدي ــد .)0101،

الفرض الرابع من فروض الدراسة للسؤال الرابع:

ينص الفرض الرابع من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى معنوية ( )α ≥0.05في استجابة المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق

الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ولإلجابة عن هذا
الفرض قام الباحثوان باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي.One Way ANOVA
جدولّ(ّ )05

مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ
لمتغيرّالمسمىّالوظيفيّ .

البعد ّ
الدرجةّالكليةّالستبانةّ
المناخّاالخالقي

المشاركةّفيّاتخاذّ
القرار ّ

القيادة ّ

مصدرّالتباين ّ

مجموعّ

درجاتّ

متوسطّ

المربعات ّ

الحرية ّ

المربعات ّ

.095

2

0.047

داخلّالمجموعات ّ 5917.848

67

88.326

المجموع ّ

5917.943

69

بينّالمجموعات ّ

4.774

2

2.387

داخلّالمجموعات ّ 426.211

67

6.361

430.986

69

بينّالمجموعات ّ 10.807

2

5.403

داخلّالمجموعات ّ 700.065

67

10.449

بينّالمجموعات ّ

المجموع ّ
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قيمةّ"ف"

قيمةّ

الداللة ّ

0.999 0.001

مستوىّالداللة
غيرّدالةّ
إحصائي ًاّ

ّ
0.689 0.375

غيرّدالةّ
إحصائياًّ

ّ
0.599 0.517

غيرّدالةّ
إحصائياًّ

البعد ّ

طبيعةّالعمل

مصدرّالتباين ّ

المربعات ّ

الحرية ّ

المجموع ّ

710.871

69

ّ

بينّالمجموعات ّ

6.076

2

3.038

داخلّالمجموعات ّ 210.724

67

3.145

216.800

69

بينّالمجموعات ّ 10.509

2

5.254

داخلّالمجموعات ّ 384.863

67

5.744

395.371

69

بينّالمجموعات ّ 42.115

2

داخلّالمجموعات ّ 4118.171

67

4160.286

69

المجموع ّ
الدرجةّالكليةّالستبانةّ
الكفاءةّاالدارية

درجاتّ

المربعات ّ

المجموع ّ
نمطّاالتصال ّ

مجموعّ

متوسطّ

المجموع ّ

قيمةّ"ف"

قيمةّ

الداللة ّ

0.386 0.966

0.406 0.915

0.711 0.343

61.465

غيرّدالةّ
إحصائي ًاّ

ّ

ف الجدولية عند درجة حرية ( )0،17وعند مستوى داللة ()1.12

غيرّدالةّ
إحصائياًّ

ّ

ف الجدولية عند درجة حرية ( )0،17وعند مستوى داللة ()1.10

غيرّدالةّ
إحصائي ًاّ

ّ

21.057

مستوىّالداللة

1.20
2.02

ّّّّّيتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى

داللة ( )1.12في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي .ويعزو الباحثون ذلك إلى أن جميع العاملين بمختلف
مسمياتهم يتبعون لنفس اللوائح والقوانين ونظام عمل واحد داخل المستشفى ،وأن المناخ

األخالقي يمارس من الجميع باختالف المسمى الوظيفي .واتفقت في ذلك مع دراسة

العفيفي(0101م).

الفرضّالخامسّمنّفروضّالدراسةّللسؤالّالرابعّ ّ:

ينص الفرض الخامس من فروض الدراسة على :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى معنوية ( )α ≥0.05في استجابة المبحوثين حول المن ــاخ األخالقي وعالقته في تحقيق
الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال تعزى لمتغير سنوات الخدمة .ولإلجابة عن هذا

الفرض قام الباحثون باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي .One Way ANOVA
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جدولّ(ّ )05

مصدرّالتباينّومجموعّالمربعاتّودرجاتّالحريةّومتوسطّالمربعاتّوقيمةّ"ف"ّومستوىّالداللةّتعزىّ
لمتغيرّسنواتّالخدمةّ .

البعد ّ
الدرجةّالكليةّالستبانةّ
المناخّاالخالقي

المشاركةّفيّاتخاذّ
القرار ّ

القيادة ّ

مصدرّالتباين ّ

الحرية ّ

المربعات ّ

بينّالمجموعات ّ 221.979

3

73.993

داخلّالمجموعات ّ 5695.964

66

86.302

5917.943

69

المجموع ّ

بينّالمجموعات ّ 12.164
داخلّالمجموعات ّ 418.821

66

6.346

430.986

69

بينّالمجموعات ّ 22.145

3

7.382

داخلّالمجموعات ّ 688.726

66

10.435

710.871

69

بينّالمجموعات ّ 18.493

3

6.164

داخلّالمجموعات ّ 198.307

66

3.005

216.800

69

بينّالمجموعات ّ 18.553

3

6.184

داخلّالمجموعات ّ 376.819

66

5.709

395.371

69

بينّالمجموعات ّ 39.055

3

13.018

داخلّالمجموعات ّ 4121.231

66

62.443

4160.286

69

المجموع ّ

المجموع ّ
الدرجة ّالكلية ّالستبانةّ

الكفاءةّاالدارية

المجموع ّ

الداللة ّ

0.468 0.857

0.593 0.639

0.551 0.707

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.115 2.052

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ
0.362 1.083

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،11وعند مستوى داللة ()1.12

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ

ف الجدولية عند درجة حرية ( )2،11وعند مستوى داللة ()1.10

غيرّدالةّ
إحصائيّا

ّ

3

المجموع ّ
نمطّاالتصال ّ

المربعات ّ

4.055

المجموع ّ
طبيعةّالعمل

مجموعّ

درجاتّ

متوسطّ

قيمةّ"ف"

قيمةّ

مستوىّالداللة

0.890 0.208

غيرّدالةّ
إحصائيّا

1.10
0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" المحسوبة أقل من قيمة "ف" الجدولية عند مستوى

داللة ( )1.12في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة ،أي أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة .ويعزو الباحثون ذلك إلى أن التقديرات التي يعتمدها
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العاملون في تقدير قيادتهم األخالقية ثابتة وال تتغير باألعوام أو سنوات الخبرة .واتفقت في

ذلك مع دراسة محمود (0101م) واختلفت مع دراسة العفيفي (0101م)
النتائجّوالتوصياتّ :

يتناول هذا الفصل ملخصا ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،والتوصيات المناسبة

في ضوء ما توصلت إليها الدراسة من نتائج والتي تسهم في تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط
الضعف لتحسين الكفاءة اإلدارية في المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة ،واقتراح بعض

الدراسات المستقبلية.

أوًّالّ-نتائجّالدراساتّ :

 .0كشفت الدراسة أن المناخ األخالقي حصل على وزن نسبي ( .)%77.20وهي درجة
مرتفعة نسبيا.

 .0فيما اتضح أن طبيعة العمل حصلت على المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%77.11تلي
ذلك نمط االتصال حصلت على المرتبة الثانية بوزن نسبي ( ،)%71.02تلي ذلك القيادة
حيث حصلت على المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( ،)%72.00تلي ذلك المشاركة في اتخاذ

القرار حيث حصلت على المرتبة الرابعة بوزن نسبي ( ،)%72.17أما الدرجة الكلية فقد
حصلت على وزن نسبي (.)%72.02

 .2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لمتغير
الجنس ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وسنوات الخدمة.

 .1كما بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المن ــاخ األخالقي في تحقيق
الكفاءة اإلدارية في مستشفى الدرة لألطفال.

 .2بينت النتائج أن المناخ األخالقي له تأثير في تحقيق الكفاءة اإلدارية.

 .1بينت النتائج أن موظفي المستشفيات يقدرون األهمية البالغة للمناخ األخالقي وما لها
من أثر إيجابي على الكفاءة اإلدارية.

 .7إن قيام المستشفيات الفلسطينية بقياس المناخ األخالقي في تحقيق الكفاءة اإلدارية عن
ّ

أعمالها يزيد قدرتها على تلبيه حاجات الجمهور.

ّ
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ثانياّ-التوصياتّ :
ًّ

ّّّّّفي ضوء نتائج الدراسة يوصيّالباحثانّبماّيليّ :
 .0حث إدارة المستشفى على تفعيل إشراك العاملين في اتخاذ الق اررات.
 .0يجب أن ينظر العاملون في المستشفى إلى محاسن اآلخرين.
 .2أهمية التعامل بالعدل والمساواة مع اآلخرين دون تمييز.

 .1العمل على إعادة النظر في نظام ساعات العمل وتحسين البيئة المادية ألماكن العمل.
 .2أن تبذل اإلدارة جهدها إلزالة الصعوبات التي تعيق تبادل المعلومات.
 .1اعتماد مبدأ الكفاءة لدى العاملين في عملهم.

 .7تركيز العاملين على االلتزام بقواعد واجراءات العمل بغض النظر عن االعتبارات
األخرى.

 .0العمل على حماية المصلحة العامة بغض النظر عن االعتبارات األخرى.
 .2التخلص من نظام العمل الروتيني واشراك العاملين في المهام المختلفة.

المراجعّالعربيةّ :

 .0أحمد الكبير ،القيادة األخالقية من منظور إسالمي ،دراسة نظرية تطبيقية مقارنة،
السعودية :دار الملك فهد للطباعة.)0101( ،

 .0أحمد سالمة العنزي ،وأنوار فاھد الهرشاني ،أبعاد المناخ األخالقي السائدة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس دراسة ميدانية في جامعة الكويت ،دراسات ،العلوم التربوية ،مجلد

(، )11عدد ( ،)1ملحق ( ،)0ص.)0107( ،02-0

 .2اإلدارة العامة للمستشفيات ،التقرير السنوي . 0110

 .1أمين بوحدي ــد ،التخط ــيط االس ــتراتيجي لتحس ــين أداء المـ ـوارد البشرية في المستشفيات
العمومية الجزائرية (دارسة حالة) ،جامعة المسيلة ،الجزائر.)0101( ،

 .2بسام إحسان عبد العزيز العفيفي ،الممارسات األخالقية ودورها في تنمية االلتزام التنظيمي
لدى العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة( .رسالة ماجستير) ،الجامعة األزهر،

غزة)0101( ،

 .1تحسين الطراونة ،األخالق والقيادة).د.ط( ،الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،
()0101
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، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المناخ األخالقي، وآخرون، عباس عبد مهدي الشريفي.7
.)0102( ،001-22 ص،)0( عدد،)00(المجلد

 أثر ممارسات القيادة األخالقية للمديرين في تحقيق التميز، عبد العزيز سلطان العنقري.0
، المجلة العلمية، دراسة تطبيقية على المحافظات التابعة إلمارة مكة المكرمة،التنظيمي

.)0101( ،011-002 ،)27( كلية التجارة أسيوط

، سلوك تنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية، وعبد المجيد السيد محمد، فاروق عبده فيليه.2
.)0112( ، دار المسيرة للنشر والتوزيع:عمان

، تأثير أخالقيات اإلدارة على توظيف الموارد البشرية في الجزائر، دحيمان،لويزة

.01

.)0100(،جامعة الجزائر

ّ االنترنت

.)0101( ، جمعية التسويق المصرية، الكفاءة اإلدارية والقدرات التنظيمية،ّأحمد إبراهيم القزار1
ّ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
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دورّّالبراعةّالتنظيميّةّفيّتحقيقّالتّميّزّالمّؤسسيّّ ّ
ةّعلىّجامعةّغزة ّ
ّ
دراسةّتطبيقيّ
The Role of the organizational Ambidexterity in
Achieving Organizational Excellence- An Empirical
Study on Gaza University
دّ.إبراهيمّأبوّرحمة ّ
جامعةّغزة ّ

كليةّالعلومّاالداريةّوالمالية ّ

ملخصّ :

قسمّإدارةّاألعمال ّ
Dr.ibraheem@gu.edu.ps
DOI: 10.36529/1811-000-010-000

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي
من خالل دراسة تطبيقية على العاملين في جامعة غزة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام
االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،والمنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة ،ويتمثل
مجتمع الدراسة في الموظفين في المناصب اإلدارية واالكاديمية بجامعة غزة والبالغ عددهم
 11موظف ،وقد تم استخدام طريقة الحصر الشامل ،حيث تم توزيع االستبانة على كافة أفراد
مجتمع الدراسة ،وتم استرداد  21استبانة صالحة للتحليل بنسبة استرداد  )6%21وتم استخدام
برنامج ( )SPSSاإلحصائي لتحليل البيانات ،وقد أظهرت نتائج الدراسة على وجود عالقة
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي
لدى جامعة غزة .وتؤثر البراعة التنظيمية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05على تحقيق التميز
المؤسسي لدى جامعة غزة .وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن
تسهم في معالجة نقاط الضعف واثراء نقاط القوة ،حيث أوصت الدراسة ضرورة اهتمام الجامعة
بتدريب العاملين وتنميتهم مهنيا ويجب على الجامعة تحليل التغيرات البيئية الكتشاف ما بها
من فرص.
كلماتّمفتاحية(ّ:البراعةّالتنظيميةّ،التميزّالمؤسسيّ،جامعةّغزة)ّ .
ّ
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Abstract:
This study aimed at identifying the role of the organizational
ambidexterity in achieving organizational excellence through an
empirical study on the Gaza university. To achieve the study objectives,
the researchers used a questionnaire as the primary tool for data
collection and adopted the descriptive analytical approach in
conducting this study. The study population consisted of 60 employees
in the administrative and academic positions at Gaza University. The
comprehensive inventory method was used where (60) questionnaires
were distributed along with conducting interviews with a few
responsible officials. A number of (54) questionnaires were retrieved
representing (90%) a response rate. SPSS software program was used
to analyze data. The results of the study found that there is a statistically
significant relationship at (0.05 ≤ α) between organizational
ambidexterity and organizational excellence at Gaza University, and
the organizational Ambidexterity effects at (0.05 ≤ α) level on
achieving organizational excellence at Gaza University. The study
recommended that the necessity of the university’s interest in training
employees and their professional development. The university must
analyze environmental changes to discover the opportunities therein.
Key words: Organizational Ambidexterity, Organizational Excellence,
Gaza University

:مقدمة

تعد البراعة التنظيمية من الموضوعات التي احتلت مكانة بارزة في حقل اإلدارة االستراتيجية

خالل العقد الماضي على اعتبار أن منظمات األعمال الناجحة تحتاج إلى أن تكون بارعة

 حيث6لتحقق التوازن النسبي بين األنشطة االستكشافية واألنشطة االستغاللية بشكل متزامن
يمكن لمنظمات األعمال البحث عن إمكانيات جديدة لتحقق المواءمة مع بيئة األعمال المتغيرة

، ّوبسياق آخر1.وفي الوقت نفسه توظف اإلمكانيات المتاحة لديها لتحقيق الفاعلية والكفاءة

 دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة: دور التفكير االستراتيجي في بناء البراعة التنظيمية،أحمد أبو زيد

1

.0102 ،2العدد،02 المجلد،  ادارة االعمال، المجلة االردنية، األردنية
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فقد أوضح (,1( Pundziene & Jurksiene.هناك عالقة ارتباط بين البراعة التنظيمية
والقدرات الديناميكية ،حيث تعزز البراعة التنظيمية من تأثير القدرات الديناميكية في تحقيق

الميزة التنافسية ،حيث تعمل الجامعات بصورة دائمة على تحقيق النجاح ،والمحافظة على
نجاحها وبقائها ،وهذا يجعلها تسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين وتعديل استراتيجياتها،
واستخدام أدوات ووسائل متجددة .وتسعى إدارتها الحديثة إلى االستفادة من المعارف والعلوم

التي يستحدثها ويطورها العلماء ودوائر المعرفة باستمرار ،وهذه الجهود تؤدي إلى إتاحة الفرص
الجديدة ،والى تحقيق التقدم والتطور المستمرّ .

مشكلةّالدراسة:
في ظل المنافسة التي نشهدها في هذا الوقت بين الجامعات جعلها تهتم بشكل كبير في
إجراء تغيرات معينة في ادائها لكي تخلق ميزة تنافسية تجعلها تحافظ على مركزها واستمرارها،
وقد أحدثت هذه التغييرات المستمرة اجراء تحوالت في أداء أعمالها اعتمادا على العناصر
والموارد األكثر أهمية التي تحقق لها التميز المؤسسي من بين تلك الموارد هو امتالكها لقيادات
قادرة على مواجهة التحديات والتحرك بسرعة أكبر اتجاه الفرص الجديدة.

2

وأشارت

دراسة ( 3)Ketabchi, 2020أن مرونة الموارد البشرية مرتبطة بشكل إيجابي بالبراعة
التنظيمية ،ودراسة ) 4)Nenadál, Vykydal, & Waloszek,2018حيث أكدت أن التميز
التنظيمي يعتبر ميزة تنافسية وهو ما يجعل المنظمة مختلفة عن باقي المنظمات األخرى التي
تقدم منتجات أو خدمات

مماثلة.

ّوعليهّفإنهّيمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية فيّالتساؤل التاليّ :

ماّدورّالبراعةّالتنظيميةّفيّتحقيقّالتميزّالمؤسسيّلدىّالعاملينّفيّجامعةّغزة؟ّ ّ

2-Jurksiene, L & Pundziene, A. “The relationship between dynamic capabilities and firm
competitive advantage: The mediating 127 role of organizational ambidexterity”.
European Business Review, 28(4): 431-448. 2016.
 2زينب البناء ،دور البراعة التنظيمية في بناء المنظمات المتعلمة عبر االبداع الجذري ،مجلة جامعة كربالء العلمية،

المجلد  ،01العدد.0101 ،0
Ketabchi, M. A descriptive study for the strategic role of human resource flexibility as a
full model of organizational ambidexterity in Isfahan Payame Noor
University. DYSONA-Life Science, 1(1), 25-35. 2020.
4
Nenadál, J., Vykydal, D., & Waloszek, D. Organizational excellence: approaches,
models and their use at Czech organizations. 2018.
3
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أهدافّالدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:

 .1التعرف على دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي لدى جامعة غزة.

 .2التعرف على مستوى تصورات المبحوثين حول البراعة التنظيمية وأبعادها لدى جامعة غزة.
 .3التعرف على مستوى تصورات المبحوثين حول التميز المؤسسي لدى جامعة غزة.

 .4الكشف عن وجود عالقة بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.

 .5تقديم توصيات ومقترحات علمية يمكن االستفادة منها في تبني مفهوم البراعة التنظيمية
لدى جامعة غزة.

أهميةّالدراسة:
األهمية ّالعلمية :جاءت أهمية الدراسة العلمية متزامنة مع التوصيات الواردة في الدراسات
السابقة حول إجراء البحوث والدراسات في البيئة الفلسطينية ،وكذلك تمثل هذه الدراسة منطلقا

علميا لدراسات أخرى في نفس المجال ،وتعد إضافة علمية أيضا للدراسات المحلية التي تناولت

موضوع الجامعات في قطاع غزة.

األهمية ّالعملية :مساعدة المعنيين بتحقيق التميز في الجامعات بقطاع غزة ،وكذلك األثر
الفعال لدور البراعة التنظيمية ،حيث تناولت الدراسة دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز
المؤسسي لدى جامعة غزة وبالتالي ستسهم نتائج هذه الدراسة في رفع قدرة جامعة غزة لتعزيز
دورها النوعي بالمجتمع.

446

متغيراتّالدراسة:
ّ-1المتغيرّالمستقلّ:البراعة التنظيمية ويتفرع منها (االستثمار األمثل للفرص ،والبحث عن
فرص جديدة ،وهيكل تنظيمي مرن).
-2
ّ
ّ
ّ

المتغيرّالتابعّ:التميز المؤسسيّ .

المتغير المستقل
البراعةّالتنظيمية ّ

المتغير التابع

ّ
 االستثمار األمثل للفرص
ّ
 البحث عن فرص جديدة
 ّهيكل تنظيمي مرن
ّ

التميزّالمؤسسي ّ

Source: Wei, Z., Zhao, J., & Zhang, C. (2014), Fu, N., Ma, Q., Bosak, J., & Flood, P.
(2016), Lee, K., Kim, Y., & Joshi, K. (2017).

فرضياتّالدراسة:
الفرضيةّالرئيسةّاألولىّ:توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()αّ≤ّ0.05
بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي لدى جامعة غزةّ .

وينبثقّعنّهذهّالفرضيةّالرئيسةّالفرضياتّالفرعيةّالتاليةّ :

 .1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )αّ ≤ّ 0.05بين االستثمار األمثل
للفرص والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.

 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )αّ≤ّ0.05بين البحث عن فرص
جديدة والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )αّ≤ّ0.05بين هيكل تنظيمي مرن
والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
الفرضيةّالرئيسةّالثانيةّ:تؤثر البراعة التنظيمية عند مستوى داللة ( )αّ≤ّ0.05على تحقيق
التميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
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الدراساتّالسابقةّ :

أوًّالّ-الدراساتّالعربيةّ :

 .0دراسةّ(صالحّوسليمان0101ّ,م)ّ1بعنوان"ّ :دورّأبعادّالذكاءّاالستراتيجيّفيّ
تحقيق ّالبراعة ّالتنظيمية ّفي ّالشركة ّالعامة ّلصناعة ّاألدوية ّنينوىّّ -دراسةّ

استطالعيةّآلراءّعينةّمنّالعاملينّفيّالشركة".

ّ هدفت الدراسة إلى التعرف على دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تحقيق البراعة

التنظيمية ،وتم تطبيق الدراسة على العاملين في الشركة العامة لصناعة األدوية نينوى،
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة ،وكانت أداة

الدراسة عبارة عن استبانة ،وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية بسيطة ،وتوصلت
الدراسة إلى أهم النتائج التالية وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء االستراتيجي
والبراعة التنظيمية ،يوجد أثر ذو داللة إحصائية للذكاء االستراتيجي على البراعة

التنظيمية 6وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة اتساع الرؤية بشأن ابعاد

الذكاء االستراتيجي لدى العاملين في الشركة المبحوثة ،على الشركة المبحوثة اتباع سياسة
لتحفيز العاملين من خالل استعمال حوافز ومكافئات متنوعة ألثارة التنافس بينهم.

 .0دراسةّ(أبازيد0101ّ,م)ّ2بعنوان" أثرّالقدراتّاالستراتيجيةّعلىّالبراعةّالتنظيميةّ
فيّالبنوكّالتجاريةّفيّاألردنّ:الدورّالوسيطّإلدارةّالمعرفة"ّ.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر القدرات االستراتيجية على البراعة التنظيمية

في ظل إدارة المعرفة ،وتم تطبيق الدراسة على مديري البنوك التجارية في األردن6
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة ،وكانت أداة

الدراسة عبارة عن استبانة ،وقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل ،وتوصلت الدراسة

إلى أهم النتائج التالية أن إدارة المعرفة تتوسط العالقة بين القدرات االستراتيجية والبراعة

 .1ايمان صالح ونضال سليمان ،دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تحقيق البراعة التنظيمية في الشركة العامة لصناعة

األدوية نينوى -دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة ،مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية،

المجلد،01العدد .12،0101
.Abazeed, R. Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the
commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management
Science Letters, 10(7), 1445-1456. 2020.
2
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التنظيمية .ومن ثم ،فإن جميع أبعاد القدرات االستراتيجية (القدرة التسويقية ،والقدرة
على ربط السوق ،والقدرة التقنية ،والقدرة اإلدارية) لها تأثير إحصائي على أبعاد إدارة

المعرفة (اكتساب المعرفة ،وخلق المعرفة  ،وتطبيق المعرفة ،وتخزين المعرفة) واألبعاد
البراعة التنظيمية (االستغالل واالستكشاف) ،توصي الدراسة المديرين وصناع القرار

في البنوك التجارية في األردن بالتركيز على القدرات االستراتيجية التي تعزز قدراتهم
على تحديد واكتساب الفرص من بيئة األعمال من خالل بناء عالقات جيدة مع كل

من العمالء والموردين.

 .2دراسة ّ(الشاعر0101ّ ,م)ّ 1بعنوان" أثر ّاليقظة ّاالستراتيجية ّعلى ّالبراعةّ
التنظيميةّفيّالبنوكّالتجاريةّاألردنية"ّ.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر اليقظة االستراتيجية على البراعة التنظيمية،

وتم تطبيق الدراسة على العاملين في البنوك التجارية األردنية ،واتبعت الدراسة المنهج

الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة،
وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة ،وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج

التالية وجود أثر إيجابي لليقظة االستراتيجية على البراعة التنظيمية 6وتوصلت الدراسة

إلى عدة توصيات أهمها بتوظيف اللجان والفرق المتخصصة في اليقظة االستراتيجية
وتزويدهم بجميع الموارد الالزمة لذلك تحقيق األهداف التنظيمية.

.0دراسةّ(حلموس0101ّ،م)ّ2بعنوان"ّ:أثرّالمسؤوليةّاالجتماعيةّتجاهّالمواردّالبشريةّ

فيّتحقيقّالتميزّالمؤسسيّ -دراسةّحالةّالمركزّالجوهري ّللتصويرّالطبيّ ّباألغواطّ

الجزائر"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في

تحقيق التميز المؤسسي ،وتم تطبيق الدراسة على العاملين في المركز الجوهري
للتصوير الطبي باألغواط الجزائر ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته

1

Alshaer, S. A. The Effect of Strategic Vigilance on Organizational Ambidexterity in
Jordanian Commercial Banks. Modern Applied Science, 14(6). 2020.
 2مسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي -دراسة حالة

المركز الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر ،مجلة دراسات العدد االقتصادي ،جامعة األغواط،

المجلد(،)00العدد .0،0101
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لطبيعة هذه الدراسة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة ،وقد تم استخدام أسلوب

العينة العشوائية البسيطة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد

المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية قبل عملية التوظيف على تحقيق التميز
المؤسسي ،يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية
أثناء العمل في تحقيق التميز المؤسسي.

وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها االهتمام بالتدريب وبتوفير ظروف

العمل المناسبة ووجود آليات تسمح بتوفير الحماية االجتماعية لألف ارد ووجود هيئات

تمثل العمال ،إال أنه ال يقع على عاتق المؤسسة االقتصادية لوحدها بل الدولة مطالبة أن

دور آخر في هذا المجال من خالل إصدار القوانين والسهر على تطبيقها.
تلعب ا

ثانياّ-الدراساتّاألجنبيةّ :
ًّ

 .0دراسة ّ)1 (ّ Nazim & etc, 2020بعنوان"ّ :أثر ّالقيادة ّاالبتكارية ّعلى ّاألداءّ
التنظيميّ:الدورّالوسيطّللبراعةّالتنظيمية"

"The Impact Of Innovation Leadership On Organizational
"Performance: Mediated Role Of Organizational Ambidexterity
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر القيادة االبتكارية على األداء التنظيمي

من خالل البراعة البراعة التنظيمية كمتغير وسيط ،وتم تطبيق الدراسة على موظفي
القطاعين الخاص والحكومي في الباكستان ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي،

وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة ،وقد تم استخدام العينة العشوائية الطبقية،

وتوصلت الدراسة إلى أن قيادة االبتكار ترتبط بشكل إيجابي باألداء التنظيمي الذي
يظهر التأثير المباشر ،كما يظهر أن قيادة االبتكار ترتبط ارتباطا إيجابيا بالبراعة

التنظيمية 6وأوصت الدراسة بأخذ عينة كبيرة ومتنوعة في االعتبار .كانت عينة البحث
من كل من المؤسسات العامة والخاصة ،حيث أن ثقافة كل من المؤسسات الحكومية

1

Naizm, M., Nadeem, A. H., Sharif, M. S., & Zeb, N. THE IMPACT OF INNOVATION
LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: MEDIATED ROLE OF
ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY. Al-Qalam, 25(1), 529-548. 2020.
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والخاصة في باكستان مختلفة تماما ،لذلك ،يجب إجراء بحث محدد على كل من

المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل منفصل.

ّ .0دراسةّ(ّ1)Ketabchi, 2020،بعنوانّ:دراسةّوصفيةّللدورّاالستراتيجيّلمر ّونةّ

المواردّالبشريةّكنموذجّكاملّللبراعةّالتنظيميةّفيّأصفهانّجامعةّبايامّنور" ّ
"A descriptive study for the strategic role of human resource
flexibility as a full model of organizational ambidexterity in Isfahan
"Payame Noor University
هدفت الدراسة للتعرف على كيف تسهل مرونة الموارد البشرية في الجامعة
البراعة التنظيمية واألداء ،وتم تطبيق الدراسة على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة
بايم نور في أصفهان ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه

الدراسة ،وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة ،وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية

الطبقية.

تشير النتائج إلى أن مرونة الموارد البشرية مرتبطة بشكل إيجابي بالبراعة

التنظيمية ،عدم وجود تأثير معنوي للبراعة التنظيمية على األداء ،لم يالحظ أي تأثير

إيجابي لمرونة الموارد البشرية على أداء الجامعة سواء بشكل مباشر أو بوساطة
البراعة التنظيمية ،وأوصت الدراسة تقليل القيود وتوفير فرص لمزيد من التعليم خاصة
للمهتمين بالمناطق المحرومة وال يمكنهم الوصول إليها بسهولة في نظام التعليم

التقليدي.

1

Ketabchi, M. A descriptive study for the strategic role of human resource flexibility as a
full model of organizational ambidexterity in Isfahan Payame Noor University. DYSONALife Science, 1(1), 25-35. 2020.
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 .3دراسة ّ(ّ )Ershadiand Dehdazzi,2019بعنوان"ّ :بحث ّدور ّالتفكيرّ
االستراتيجيّفيّتأسيسّنموذجّالتميزّالمؤسسيّ:دورّالنسيانّالتنظيميّكمتغيرّ

وسيط"
"Investigating the role of strategic thinking in establishing
organizational excellence model: A moderating role of
"organizational forgetting
هدفت الدارسة إلى التعرف دور النسيان التنظيمي في تأثير التفكير
االستراتيجي على تنفيذ نموذج التميز التنظيمي ،وتم تطبيق الدراسة على  792شركة
إيرانية ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة ،وكانت
أداة الدراسة عبارة عن استبانة ،وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة.

وتوصلت الدراسة إلى تأييد دور الوسيط للنسيان التنظيمي في التأثير النهائي للتفكير

االستراتيجي على تنفيذ نموذج التميز التنظيمي على نطاق واسع ،إن الفشل في
استخدام المعرفة من التعلم ،وعدم قدرة الشركة على ترميز المعرفة وتوثيقها ونقص

الحوافز لتقاسمها هي أهم العوامل في نسيان المعرفة في الشركات .وأوصت الدراسة

باستخدام الخبرات الجديدة وزيادة كفاءة خبرة الموظفين والمديرين من خالل التعلم

التنظيمي وتقييم الموظف والمدير وتقييم االستراتيجية التنظيمية الطرق العملية الرئيسية

للنظر في النسيان التنظيمي في عملية تطبيق نماذج التميز المؤسسي.

 .0دراسة ّ(ّ 1)Nenadál, Vykydal, & Waloszek,2018بعنوان"ّ :التميزّ

المؤسسيّ:المناهجّوالنماذجّواستخدامهاّفيّالمنظماتّالتشيكية"
" Organizational excellence: approaches, models and their use at
"Czech organizations
هدفت الدارسة إلى وصف وتحليل الحالة الراهنة في مجال تطبيق نماذج التميز

في المنظمات التشيكية إضافة إلى الوقوف على اإلمكانيات والفوائد والقيود والمخاطر

الرئيسية المتعلقة باالستخدام العملي لنماذج التميز في المنظمات التشيكية واقتراح إطار

عمل شامل حول كيفية تحقيق التميز التنظيمي ،وتم تطبيق الدراسة على 171شركة

1

Nenadál, J., Vykydal, D., & Waloszek, D. Organizational excellence: approaches,
models and their use at Czech organizations. 2018.
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تشيكية ،واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة ،وكانت

أداة الدراسة عبارة عن استبانة ،وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية.

وتوصلت الدراسة إلى أن التميز التنظيمي يعتبر ميزة تنافسية وهو ما يجعل

المنظمة مختلفة عن باقي المنظمات األخرى التي تقدم منتجات أو خدمات مماثلة،
االستخدام العملي لنماذج التميز المختلفة في المنظمات التشيكية محدود نوعا ما في

الوقت الحالي وأن أغلب المنظمات التشيكية تعتمد على بعض معايير الجودة فقط.

وأوصت الدراسة بضرورة فهم أن الطريق إلى التميز ليس فقط حدث أو حملة

قصيرة األجل وانما منهج وأسلوب عمل متكامل ،وأنه عند اعتماد نموذج معين للتميز

ينبغي النظر إلى جميع الجوانب الداخلية والخارجية وبيئة األعمال سريعة التغير ألنه

في حالة تجاهل هذه التغيرات فإن الجهود المبذولة ممكن أال تحقق الهدف المنشود.

اإلطارّالنظريّّ :

أوالًّ:البراعةّالتنظيميةّ ّ:
 .0مفهومّالبراعةّالتنظيمية:
تشكل البراعة التنظيمية حاليا مدخال أساسيا للعديد من التخصصات االدارية وتبين

األدبيات السابقة وبشكل متزايد ،بأن المنظمات الناجحة هي المنظمات البارعة لقدرتها على

توليد مزايا تنافسية من خالل التغيير الجذري والتطوير المستمر( 1راضي ،قاسم )0100،وقد

بدأ كثير من العلماء باستخدام البراعة على اعتبار انها جزء ال يتج أز من بناء السمة المميزة

للتوجه المزدوج للشركات فيما يتعلق باالستكشاف واالستثمار ،أن البراعة التنظيمية هي تلك
2

التي يمكن ان تتجاوز أو تتخطى المفاضلة بين الكفاءة والمرونة.
ّ.0مقوماتّالنجاحّللبراعةّالتنظيميةّ :

 .0وضوح الهدف االستراتيجي المهم الذي يبرز بشكل فكري أهمية كال من االستكشاف
واالستثمار .

1

جواد راضي وزهراء قاسم ،التوجه االستراتيجي وتأثيره في تحقيق البراعة التنظيمية دراسة استطالعية آلراء عينة من

مدراء بعض المصارف الخاصة ،مجلة اإلدارة واالقتصاد المجلد 7 ،العدد.0100،25
Ershadi, M. J., & Dehdazzi, R. E. Investigating the role of strategic thinking in
establishing organizational excellence model. The TQM Journal. 2019.
2
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 .0معرفة الهوية المشتركة عن طريق توضيح الرؤيا والقيم المشتركة عبر الوحدات
االستكشافية واالستثمارية.

 .2امتالك الفريق األقدم لوحدات استراتيجية استكشافية واستثمارية واضحة ومتوازنة
قادرة على التعامل مع

حاالت التغيير التي تحصل في البيئة الخارجية.

 .1القدرة التي تمتلكها القيادة العليا للتحمل وحل التوترات.

 .2التفريق بين الوحدات االستكشافية واالستثمارية ،إذ تستهدف كل وحدة عمل معين،

وهيكل ،وعملية ،ثقافة ،وأنظمة) خاصة بها بحيث تستفيد من الموجودات التنظيمية كافة.1
 .0أبعادّالبراعةّالتنظيمية:
 أّ.االستغاللّ(االستثمارّاألمثلّللفرص):
هو استخدام النشاطات التي تحقق زيادة الكفاءة وهذا السلوك يركز على العمليات وتقليل
الكلف على االنتاج والعمليات ،حيث يمثل قدرة المنظمة لتحسين االنشطة لخلق قيمة في االمد

القريب .2حيث ان هناك فرص ليس لها عالقة باستراتيجية المنظمة الحالية ،لكن تقويم الفرص
خارج االستراتيجية يعتبر ام ار ضروريا لتحقيق أهدافها.3
ب .االستكشافّ :
هو عملية تقديم منتج جديد أو تحسين منتج حالي أو تقديم أو تصميم عملية إنتاجية
جديدة أو تحسين عملية إنتاجية قائمة وذلك لتلبية واشباع حاجات العمالء ورغباتهم فضال

عن إيجاد الفرص الجديدة لجذب العمالء والتكيف لمتطلبات السوق وزيادة قدرة المنظمة على

المنافسة في األسواق مما يؤدي إلى نمو وبقاء وتطور المنظمة .فاإلبداع المعاصر ال يعد

1

مها ابراهيم ،البراعة التنظيمية وتأثيرها في تحقيق النجاح االستراتيجي دراسة تطبيقية في الم صرف األهلي العراقي،

مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد الثاني عشر ،العدد.0107 ،22
2

زينب البناء ،دور البراعة التنظيمية في بناء المنظمات المتعلمة عبر االبداع الجذري ،مجلة جامعة كربالء العلمية،

المجلد  ،01العدد.0101 ،0
Abazeed, R. Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the
commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management
Science Letters, 10(7), 1445-1456. 2020.
3
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مجرد تصميم لمنتج معين ،وانما إيجاد طرائق جديدة أو تقديم أشياء جديدة للعمالء ولم يفكروا

إطالقا بأنهم سيحصلون عليها أو لم يفكروا بها على اإلطالق.1
ج -التكيف والمرونة:
ويقصد بالتكيف هو "قدرة المنظمة على التنبؤ بالمشكالت الداخلية والخارجية التي
ستواجهها في المستقبل ،وأي السبل الكفيلة بالسيطرة عليها قدر اإلمكان .اما المرونة هي

"قدرة طاقة نظام اإلنتاج على التكيف بنجاح مع التغير في الظروف البيئية واحتياجات

العمليات" إذ تتضح قدرة المنظمة على مواجهة التغيرات التي تحصل في السوق عن طريق

قدرتها على التكيف بإجراء تغيرات في الهياكل التنظيمية وكفاءة اإلدارة الديناميكية للمستويات
كافةّ .2

ثانياًّ:التميزّالمؤسسيّ :

مفهومّالتميزّالمؤسسي:

يعتبر التميز المؤسسي حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق المؤسسي يحقق مستويات
عالية غير عادية من األداء والتنفيذ للعمليات اإلنتاجية والتسويقية والمالية وغيرها في

المؤسسة ،بما ينتج عنه نتائج وانجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون ،وترضي
عنها الفئة المستهدفة وأصحاب المصلحة كافة في المؤسسة ،حيث ظهر على قمة

التطورات التي بعثتها ثورة المعرفة مفهوم جامع يبلور الغاية األساسية لإلدارة في

المؤسسة المعاصرة من ناحية ،ويبرز السمة الرئيسية التي يجب أن تتصف بها من

ناحية أخرى ،ذلك هو مفهوم التميز.3

 1لميس المحاسنة ،الدور الوسيط للبراعة التنظيمية في العالقة بين القدرات الديناميكية والرشاقة التنظيمية-دراسة ميدانية

على الشركات األردنية للصناعات الصيدالنية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق االوسط.0107
Ershadi, M. J., & Dehdazzi, R. E. Investigating the role of strategic thinking in
establishing organizational excellence model. The TQM Journal. 2019.
 3مسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي -دراسة حالة المركز
2

الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر ،مجلة دراسات العدد االقتصادي ،جامعة األغواط ،المجلد(،)00العدد
.0،0101
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المتطلباتّاألساسيةّللتميزّالمؤسسيّ 1 :
.1القيادة وثبات الغاية :وهو يعبر عن سلوك القادة فهو الداعم لجميع منهجيات التميز،

إذ يتم توضيح اتجاه قيم وغاية المنظمة من خالل سلوكهم وتشجيعهم لموظفيهم في

السعي لتحقيق التميز .

.0التميز المستمد من المتعاملين :تؤكد كل مداخل التميز أن العميل هو مصدر الحكم
األخير على تميز الخدمات ونوعية المنتجات ،وفهم االحتياجات الحالية والمستقبلية
للعمالء الحاليين والمحتملين يعد أفضل وسيلة لتحقيق والء العميل واالحتفاظ به،
فصوت العميل يكون حاسما في تصميم العمليات أو عرض الخدمات التي تؤثر على

العمال.

.3التوجه االستراتيجي :جميع منهجيات التميز تؤكد على أهمية التوجه االستراتيجي
وتبني خطط التطوير االستراتيجي في المنظمة وتحقيق التنسيق والتكامل االستراتيجي

في كل أجزاء التنظيم.

 .0التعلم والتحسين المستمر :يعد التعلم والتحسين المستمر عنصرين حاسمين في
منهجيات التميز ،فتحفيز التعلم والتحسين تسهم في توفير بيئة مناسبة لإلبداع واالبتكار

من خالل تحقيق المشاركة الفعالة للمعرفة.

.5التركيز على األفراد :مستوى الموظفين يعد عنص ار مهما في إطار التميز ،فنجاح
المنظمة يعتمد اعتمادا كبي ار على تنمية مستوى المعرفة ،والمهارات واإلبداع لدى

موظفيها ،ومقدرة هؤالء الموظفين تكون أفضل من خالل القيم المشتركة التي تدعمها
ثقافة الثقة والتمكين في المنظمة.

.5تطوير الشراكات :منهجيات التميز تؤكد أن المنظمة بحاجة إلى وضع استراتيجية
متبادلة ذات منفعة مشتركة طويلة األجل مع مجموعة من الشركاء الخارجيين ،بما

في ذلك العمالء والموردين ومنظمات التعليم  ،فتقديم قيمة مستديمة للشركاء يحقق
نجاح الشراكة على المدى الطويل.

1

هدى حسين و االء العاني ،التوافق بين مدخل البيانات الكبيرة والبراعة التنظيمية –دراسة استطالعية الراء عينة من

المدراء في شركة اسيا سيل لالتصاالت المتنقلة في العراق ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد  ،01العدد012

.0100،
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.0اإلدارة بالحقائق :تركز جميع مداخل التميز على أن تكون إدارة العمليات على
أساس الحقائق الفعلية لتصميم العمليات ملبية لمتطلبات العمالء ،ويكون تحسين
العمليات على أساس التغذية الراجعة من العميل والتغذية الراجعة من العمليات ذاتها،

وتقاس قدرة العمليات على مقدرتها لتلبية متطلبات العمالء.

.8توجيه النتائج :من خالل تحقيق التوازن بين احتياجات جميع أصحاب المصلحة

الرئيسيين ،ويعد ذلك جزءا مهما ومحوري لوضع االستراتيجيات الناجحة ،فالتميز يهتم
بخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك العمالء ،والموظفين

والموردين ،والشركاء ،والجمهور ،والمجتمع ككل .

.2المسؤولية االجتماعية :تحرص كل مناهج التميز على المسؤولية تجاه العامة،
فالسلوك األخالقي والمواطنة الصالحة لهما أهمية على المدى الطويل لمصالح
المنظمة.

الطريقةّواإلجراءاتّ :
مجتمعّوعينةّالدراسةّ :
يتمثل مجتمع الدراسة في الموظفين العاملين في جامعة غزة والبالغ عددهم  11موظفا،
وتم استخدام طريقة الحصر الشامل ،حيث تم توزيع االستبانة على كافة أفراد مجتمع الدراسة،
وقد استرداد  21استبانة صالحة للتحليل بنسبة استرداد  6%21ويتضح فيما يلي توزيع أفراد
عينة الدارسة حسب البيانات الشخصية لألفراد فيها:
جدولّ(ّ:)0توزيعّأفرادّعينةّالدارسةّحسبّالبياناتّالشخصيةّ(ن=ّ )50
البياناتّالشخصيةّ ّ
الجنس ّ

العمر ّ

العدد

النسبةّالمئويةّّ %

ذكر

41

75.9

أنثى

13

24.1

أقل من  21سنة

16

29.6

 -21أقل من  22سنة

20

37.0
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المؤهلّالعلمي ّ

سنواتّالخبرة ّ

المسمىّالوظيفي ّ

 -22أقل من  11سنة

8

14.8

 11سنة فأكثر

10

18.5

دبلوم

5

9.3

بكالوريوس

18

33.3

ماجستير

19

35.2

دكتوراه

12

22.2

أقل من  2سنوات

19

35.2

 -2أقل من  01سنوات

23

42.6

 -01أقل من  02سنة

12

22.2

 02سنة فأكثر

-

-

إداري

33

61.1

أكاديمي

21

38.9

ّ

أداة ّالدراسةّ :تم تطوير استبانة اعتمادا على األدب النظري والدراسات السابقة ،وتكونت
االستبانة من ( )21فقرة موزعة على مجالين هما :المجال األول :البراعة التنظيمية :وينقسم
إلى ثالث مجاالت فرعية هم( :االستثمار األمثل للفرص ،والبحث عن فرص جديدة ،وهيكل
تنظيمي مرن) ،المجال الثاني :التميز المؤسسي.
وتم استخدام مقياس من  1الى  11لقياس استجابات المبحوثين على فقرات االستبيان.

صدقّاالستبانةّ :

يوجد العديد من االختبار التي تقيس صدق االستبانة أهمها:
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ّ-1الصدقّالظاهريّ"صدقّالمحكمين"ّ :
تم عرض االســتبانة في صــورتها األولية على مجموعة من المحكمين المتخص ـصــين في
اإلدارة واإلحص ـ ــاء ،وقد تم االس ـ ــتجابة آلراء المحكمين من حيث الحذف والتعديل في ضــ ــوء
المقترحات المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية.
ّ-2صدقّاالتساقّالداخليّ:Internal Validity
تم عمل االتسـ ــاق الداخلي لفقرات االسـ ــتبانة وذلك من خالل حسـ ــاب معامالت االرتباط
بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة.
 االّتساقّالداخليّلمجالّ"البراعةّالتنظيمية" ّجدولّ(ّ )2

معاملّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّمجالّ"ّالبراعةّالتنظيميةّ"ّوالدرجةّالكليةّللمجال ّ
معاملّ
مّ

القيمةّ

بيرسونّ االحتماليةّ

المجال ّ

لالرتباط ّ

)(sig

أوالّ-االستثمارّاألمثلّللفرص
ّ .0تضع الجامعة جداول زمنية لتنفيذ كافة المهام واألنشطة.

*.855

0.000

تهتم الجامعة بتطوير أداء العاملين وتزويدهم بالمعارف والمهارات
ّ .0والخبرات الجديدة.

*.859

0.000

ّ .2تهتم الجامعة بتدريب العاملين وتنميتهم مهنيا.

*.755

0.000

تستفيد الجامعة من المخزون المعرفي للعاملين في مواجهة التغيرات
ّ .1البيئية واستثمار ما بها من فرص.

*.778

0.000

ّ .2تحرص الجامعة على استخدام األجهزة والتقنيات المتوفرة لديها بكفاءة.

*.783

0.000

ّ .1تستخدم الجامعة األساليب التكنولوجية في إنجاز المهام واألعمال.

*.618

0.000
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ّ .7تتخذ الجامعة الق اررات في الوقت المناسب وبدون تأخير.

*.475

0.000

ّ .0تستثمر الجامعة القدرات اإلبداعية للعاملين.

*.376

0.003

ّ .2تعزز الجامعة مبدأ الشفافية والمسائلة في كيفية إدارة الموارد.

*.603

0.000

ثانياّ-البحثّعنّفرصّجديدة ّ
تعتمد الجامعة على األساليب العلمية في توقع االحتماالت المستقبلية
ّ .0المؤثرة عليها.

*.515

0.000

ّ .0يتم تحليل التغيرات البيئية الكتشاف ما بها من فرص.

*.740

0.000

ّ .2تبحث الجامعة عن شراكات استراتيجية لدعم العملية التعليمية.

*.774

0.000

تستفيد الجامعة من شبكة العالقات الخارجية التي تربطها بمؤسسات
ّ .1المجتمع المحلي.

*.887

0.000

ّ .2تتواصل الجامعة مع المؤسسات المانحة لتمويل المشاريع التطويرية لها.

*.696

0.000

ّ .1تبحث الجامعة عن وسائل مبتكرة لتلبية احتياجاتها.

*.857

0.000

ّ .7تشجع الجامعة العاملين على تقديم المبادرات واألفكار الجديدة.

*.755

0.000

ثالثاّ:هيكلّتنظيميّمرنّ ّ
ّ .0يوجد لدى الجامعة القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية.

*.515

0.000

ّ .0تقوم الجامعة بالتدوير الوظيفي لجميع العاملين في فترات متزامنة.

*.740

0.000

يساعد الهيكل التنظيمي المرن الجامعة على تحمل التغيير في البيئة
ّ .2وبأسلوب كفوء.

*.774

0.000

تسعى الجامعة لتطوير الهيكلية التنظيمية بحيث تتواكب مع متطلبات
ّ .1سوق العمل.

*.887

0.000

تعمل الجامعة على التنسيق بين االستغالل األمثل وتحقيق التزامن بينهم
ّ .2من خالل رؤية مشتركة.

*.696

0.000
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تمتلك الجامعة فرق عمل ذو مهارات تستطيع أداء أكثر من عمل في
ّ .1آن واحد

*.857

0.000

ّ .7تحرص الجامعة على تحقيق العدل واالهتمام والتفهم بالطلبة

*.755

0.000

ّ .0تهتم الجامعة بمرونة قواعد واجراءات العمل

*.515

0.000

تعمل الجامعة على توفير وسائل االتصال متعددة لتنسيق العمل بين
ّ .2الموظفين

*.740

0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضـ ــح من جدول ( )7أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصـ ــائيا وبدرجة قوية عند مسـ ــتوى
معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر الفقرات صادقه لما وضعت لقياسه.
 االتساقّالداخليّلمجالّ"التميزّالمؤسسي" ّجدولّ(ّ )3

معاملّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّمجالّ"ّالتميزّالمؤسسيّ"ّوالدرجةّالكليةّللمجال ّ
معاملّ

القيمةّ

لالرتباط ّ

)(sig

ّ .1تمتلك الجامعة عاملين ذوي مهارات إدارية وقيادية متميزة.

*.716

0.000

ّ .7تشجع الجامعة العاملين نحو اإلنجاز والعمل بروح الفريق.

*.703

0.000

ّ .1تسعى الجامعة باستمرار إلى تحقيق مركز تنافسي قوي.

*.779

0.000

تتواصل الجامعة مع الطالب لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات
ّ .4المقدمة.

*.725

0.000

تهتم الجامعة بالمقترحات والشكاوي المقدمة من قبل الطالب في سبيل
ّ .5تحسين أدائها المؤسسي.

*.647

0.000

ّ .6تقوم الجامعة بالرقابة بشكل مستمر على خدماتها لتحسين طريقة تقديمها.

*.589

0.000

مّ

بيرسونّ االحتماليةّ

المجال ّ

461

ّ .2يتوفر لدى الجامعة برامج متنوعة لتنمية وتطوير العاملين.

*.502

0.000

تمتلك الجامعة أفراد ليدهم القدرة على حل المشاكل المرتبطة بأعمالها
ّ .8باالعتماد كفاءتهم وخبراتهم.

*.792

0.000

ّ .9تمتلك الجامعة نموذج لتقييم أداء العاملين.

*.290

0.017

ّ .11يوجد لدى الجامعة خطة استراتيجية واضحة ومحددة وشاملة.

*.647

0.000

تهتم الجامعة بتطوير ومراجعة وتحديث السياسات واالستراتيجيات بشكل
ّ .11دوري.

*.794

0.000

* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضـ ــح من جدول ( )1أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصـ ــائيا وبدرجة قوية عند مسـ ــتوى
معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر الفقرات صادقه لما وضعت لقياسه.
ّ-3الصدقّالبنائيّّ Structure Validity
للتحقق من الصـ ــدق البنائي تم حس ـ ــاب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت
االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة كما في جدول (.)4
جدولّ(ّ )4
معاملّاالرتباطّبينّدرجةّكلّمجالّمنّمجاالتّاالستبانةّوالدرجةّالكليةّلالستبانة ّ
معاملّبيرسونّ

القيمةّاالحتماليةّ

لالرتباط ّ

)(sig

االستثمار األمثل للفرص

*.921

0.000

البحث عن فرص جديدة

*.892

0.000

هيكل تنظيمي مرن

*.893

0.000

البراعةّالتنظيمية

*.981

0.000

التميزّالمؤسسي

*.913

0.000

المجال ّ
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*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α ≥ 0.05

يتضح من جدول ( )4أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا وبدرجة قوية عند مستوى
معنوية  α ≥ 0.05وبذلك تعتبر مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه.
ثباتّاالستبانةّReliability
تم التحقق من ثبات اسـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة من خالل معامل ألفا كرونباخ Cronbach's
 ،Alpha Coefficientحيــث بلغــت قيمتــه لالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيــان ( ،)749.0وهــذا يعنى أن معــامــل
الثبات مرتفع.
يستخلص من نتائج اختباري الصدق والثبات أن االستبانة صادقة في قياس ما وضعت
لقياسه ،كما أنها ثابتة بدرجة كبيرة جدا ،مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه
الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة.
اختبارّالتوزيعّالطبيعيّّّ : Normality Distribution Test
تم استخدام اختبار كولمجوروف  -سمرنوف )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S
الختبـار مـا إذا كـانـت البيـانـات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،حيث تبين أن قيمة االختبار
تس ــاوي ( )18189والقيمة االحتمالية ) (Sig.تس ــاوي ( )18182وهي أكبر من مس ــتوى الداللة
 1815وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي حيث تم اسـ ــتخدام االختبارات المعملية
لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة.

عرضّنتائجّالدراسةّوتفسيرهاّومناقشتها ّ
تحليلّفقراتّاالستبانة:
ّأوالّ-تحليلّفقراتّ"البراعةّالتنظيمية":
 -تحليلّفقراتّمجالّاالستثمارّاألمثلّللفرص

تم اســتخدام المتوســط الحســابي واالنحراف المعياري والوزن النســبي والترتيب ،والجدول التالي
يوضح ذلكّ .
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جدولّرقمّ(ّ:)5المتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالنسبيّوالترتيبّلفقراتّمجال ّ
ّ"االستثمارّاألمثلّللفرص" ّ
م ّ

الفقرة ّ

ّ

تضع الجامعة جداول زمنية لتنفيذ كافة المهام
ّ .0
واألنشطة.
تهتم الجامعة بتطوير أداء العاملين وتزويدهم
ّ .0
بالمعارف والمهارات والخبرات الجديدة.
تهتم الجامعة بتدريب العاملين وتنميتهم مهنيا.
ّ .2
تستفيد الجامعة من المخزون المعرفي للعاملين في
ّ .1
مواجهة التغيرات البيئية واستثمار ما بها من فرص.
تحرص الجامعة على استخدام األجهزة والتقنيات
ّ .2
المتوفرة لديها بكفاءة.
تستخدم الجامعة األساليب التكنولوجية في إنجاز
ّ .1
المهام واألعمال.
تتخذ الجامعة الق اررات في الوقت المناسب وبدون
ّ .7
تأخير.
تستثمر الجامعة القدرات اإلبداعية للعاملين.
ّ .0
تعزز الجامعة مبدأ الشفافية والمسائلة في كيفية إدارة
ّ .2
الموارد.
ّ فقراتّالمجالّبشكلّعام ّ

الوزنّ

المتوسطّ

االنحرافّ

الحسابي

المعياريّ ّ النسبي

7.81

1.42

78.15

الترتيب ّ

2

6.98

1.67

69.81

6

6.65

1.57

66.48

8

7.31

1.58

73.15

5

7.89

1.45

78.89

1

7.76

1.21

77.59

3

6.76

1.66

67.59

7

6.33

1.65

63.33

9

7.41

1.95

74.07

4

7.21

1.06

72.12

يبين جدول ( )5أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال االستثمار األمثل

للفرص يساوي  7.21وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%72.12وهذا يعني أن هناك موافقة
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على فقرات هذا المجال بنسبة  ،%72.12وقد حصلت الفقرة "تحرص الجامعة على

استخدام األجهزة والتقنيات المتوفرة لديها بكفاءة "على أعلى درجة موافقة بنسبة

 ،%78.89بينما حصلت الفقرة "تستثمر الجامعة القدرات اإلبداعية للعاملين" على أقل
درجة موافقة بنسبة .%63.33وهذا يتفق مع حداثة الجامعة حيث ان الجامعة حديثة

النشأة وأسست برامجها وتقنياتها بالوسائل الحديثة ،ويرى الباحث بأن تراجع القدرات
االبداعية للعاملين يرجع الى تجمين نظام الحوافز التي كانت تتبعه الجامعة في

السنوات السابقة بسبب تراجع االمكانات المادي التي تمر بها الجامعة وكل الجامعات

الفلسطينية في الوقت الراهن ،و قد اتفقت هذه الدراسة مع دراسةّ(صالحّوسليمانّ,

0101م) .1حيث اكدت على اتباع سياسة لتحفيز العاملين من خالل استعمال حوافز

ومكافئات متنوعة ألثارة التنافس بينهم .و ّدراسةّ(الشاعر0101ّ,م) 2حيث أظهرت

ان تزويد العاملين بجميع الموارد الالزمة يحقق األهداف التنظيميةّ ّ.ودراسةّ Nazim
) 3(ّ& etc, 2020حيث توصلت إلى أن قيادة االبتكار ترتبط بشكل إيجابي باألداء
التنظيمي الذي يظهر التأثير المباشر.

 -تحليلّفقراتّمجالّالبحثّعنّفرصّجديدة

تم اســتخدام المتوســط الحســابي واالنحراف المعياري والوزن النســبي والترتيب ،والجدول التالي
يوضح ذلكّ .
ّ
ّ
ّ

1

ايمان صالح ونضال سليمان  ،دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تحقيق البراعة التنظيمية في الشركة العامة لصناعة

األدوية نينوى -دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة ،مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية،

المجلد،01العدد .12،0101
Alshaer, S. A. The Effect of Strategic Vigilance on Organizational Ambidexterity in
Jordanian Commercial Banks. Modern Applied Science, 14(6). 2020.
3
Naizm, M., Nadeem, A. H., Sharif, M. S., & Zeb, N. THE IMPACT OF INNOVATION
LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: MEDIATED ROLE OF
ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY. Al-Qalam, 25(1), 529-548. 2020.
2
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جدولّرقمّ(ّ:)6المتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالنسبيّوالترتيبّلفقراتّمجال ّ
ّ"البحثّعنّفرصّجديدة" ّ
م ّ

الفقرة ّ

ّ

تعتمد الجامعة على األساليب العلمية في توقع
ّ .0
االحتماالت المستقبلية المؤثرة عليها.
يتم تحليل التغيرات البيئية الكتشاف ما بها من
ّ .0
فرص.
تبحث الجامعة عن شراكات استراتيجية لدعم العملية
ّ .2
التعليمية.
تستفيد الجامعة من شبكة العالقات الخارجية التي
ّ .1
تربطها بمؤسسات المجتمع المحلي.
 .2تتّواصل الجامعة مع المؤسسات المانحة لتمويل
المشاريع التطويرية لها.
تبحث الجامعة عن وسائل مبتكرة لتلبية احتياجاتها.
ّ .1
تشجع الجامعة العاملين على تقديم المبادرات
ّ .7
واألفكار الجديدة.
ّ فقراتّالمجالّبشكلّعام ّ

الوزنّ

المتوسطّ

االنحرافّ

الحسابي

المعياريّ ّ النسبي

الترتيب ّ

6.69

1.46

66.85

6

6.67

1.72

66.67

7

8.56

1.22

85.56

1

8.50

1.41

85.00

2

7.98

1.14

79.81

3

7.65

1.26

76.48

4

7.31

1.54

73.15

5

7.62

1.04

76.22

يبين جدول ( )6أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال البحث عن فرص جديدة يساوي
 7.62وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%76.22وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات هذا المجال
بنسبة  ،%76.22وقد حصلت الفقرة "تبحث الجامعة عن شراكات استراتيجية لدعم العملية
التعليمية" على أعلى درجة موافقة بنسبة  ،%85.56بينما حصلت الفقرة "يتم تحليل التغيرات
البيئية الكتشاف ما بها من فرص" على أقل درجة موافقة بنسبة .%66.67
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ويرى الباحث أن الجامعة تقوم منذ نشأتها بالتشبيك مع جامعات أخرى في

ب ارمج التوأمة بالبرامج االكاديمية آخرها جامعة إنديانا األمريكية 6وايضا عدة برامج
للتبادل المعرفي للعاملين بالجامعة مع مؤسسات محلية ودولية لصقل المهارات

والمعارف الحديثة لدى الطاقم االداري واالكاديمي بالجامعة بحيث تستطيع ان تواكب

الجامعات الفلسطينية والعربية العريقةّ،ولكنّنظراّلقلةّعددّالعاملينّبالجامعةّفأنهّ
منّالممكنّانّيكونّهناكّتقصيرّبعضّالشيءّفيّرصدّالتغيراتّالبيئيةّالمحيطةّ
والتنبؤّبالفرصّوقدّاتفقتّهذهّالدراسةّمعّدراسةّ(حلموس0101ّ،م)ّ1حيث أكدت

على االهتمام بالتدريب وبتوفير ظروف العمل المناسبة ووجود آليات تسمح بتوفير

الحماية االجتماعية لألف ارد ووجود هيئات تمثل العمالّ ّ ،ودراسة ّ( Nenadál,

ّ 2)Vykydal, & Waloszek,2018حيث أكدت الدراسة على ضرورة فهم أن
الطريق إلى التميز ليس فقط حدث أو حملة قصيرة األجل وانما منهج وأسلوب عمل
متكامل ،وأنه عند اعتماد نموذج معين للتميز ينبغي النظر إلى جميع الجوانب الداخلية
والخارجية وبيئة األعمال سريعة التغير ألنه في حالة تجاهل هذه التغيرات فإن الجهود

المبذولة ممكن أال تحقق الهدف المنشود.

ن
 -تحليلّفقراتّمجالّهيكلّتنظيميّمر ّ

تم اســتخدام المتوســط الحســابي واالنحراف المعياري والوزن النســبي والترتيب ،والجدول التالي
يوضح ذلكّ .
ّ
ّ
ّ

1

مسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي -دراسة حالة المركز

الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر ،مجلة دراسات العدد االقتصادي ،جامعة األغواط ،المجلد(،)00العدد

.0،0101
Nenadál, J., Vykydal, D., & Waloszek, D. Organizational excellence: approaches,
models and their use at Czech organizations. 2018.
2
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ّ
جدولّرقمّ(ّ:)7المتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالنسبيّوالترتيبّلفقراتّمجال ّ
نّ" ّ
ّ"ّهيكلّتنظيميّمر ّ
المتوسطّ

االنحرافّ

الوزنّ

الحسابي

يّ
المعيار ّ

النسبي

.1

يوجد لدى الجامعة القدرة على التكيف مع المتغيرات
ّ

7.76

1.29

77.59

3

.7

تقوم الجامعة بالتدوير الوظيفي لجميع العاملين في فترات
ّ

7.31

1.67

73.15

7

.1

م ّ

الفقرة ّ

ّ

البيئية.

متزامنة.

الترتيب ّ

يساعد الهيكل التنظيمي المرن الجامعة على تحمل
ّ

7.37

1.76

73.70

6

.4

تسعى الجامعة لتطوير الهيكلية التنظيمية بحيث تتواكب
ّ

7.50

1.55

75.00

5

.5

تعمل الجامعة على التنسيق بين االستغالل األمثل
ّ

6.70

1.98

67.04

9

.6

تمتلك الجامعة فرق عمل ذو مهارات تستطيع أداء أكثر
ّ

8.06

1.68

80.56

1

.2

تحرص الجامعة على تحقيق العدل واالهتمام والتفهم
ّ

7.93

1.52

79.26

2

.8

تهتم الجامعة بمرونة قواعد واجراءات العمل
ّ

7.22

1.53

72.22

8

.9

تعمل الجامعة على توفير وسائل االتصال متعددة لتنسيق
ّ

7.61

1.28

76.11

4

ّ

فقراتّالمجالّبشكلّعام ّ

7.50

1.06

74.96

التغيير في البيئة وبأسلوب كفوء.

مع متطلبات سوق العمل.

وتحقيق التزامن بينهم من خالل رؤية مشتركة.

من عمل في آن واحد

بالطلبة

العمل بين الموظفين

يبين جدول ( )2أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال هيكل تنظيمي مرن

يساوي  7.50وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%74.96وهذا يعني أن هناك موافقة على
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فقرات هذا المجال بنسبة  ،%74.96وحصلت الفقرة "تمتلك الجامعة فرق عمل ذو

مهارات تستطيع أداء أكثر من عمل في آن واحد" على أعلى درجة موافقة بنسبة
 ،%80.56بينما حصلت الفقرة "تعمل الجامعة على التنسيق بين االستغالل األمثل

وتحقيق التزامن بينهم من خالل رؤية مشتركة" على أقل درجة موافقة بنسبة .%67.04
وهذا يرجع النخفاض في عدد العاملين بالجامعة بالمقارنة بحجم العمل في الجامعة

وذلك لتردي األوضاع االقتصادية التي يمر بها قطاع التعليم في قطاع غزة خصوصا،
فيمكن لألكاديمي أن يتقلد منصب إداري بجانب مهامه االكاديمية وأيضا يشارك في

عدة لجان بما يضمن سير العمل دون خلل في معايير الجودة وتحمل ضغط العمل،
وتتفق هذه الدراسة مع دراسةّ( 1)Ketabchi, 2020،حيث تشير إلى أن مرونة

الموارد البشرية مرتبطة بشكل إيجابي بالبراعة التنظيمية ،ودراسةّ(أبازيد0101ّ,م)

2

وأكدت أن التركيز على القدرات االستراتيجية للعاملين يعزز من قدراتهم على تحديد
واكتساب الفرص من بيئة األعمال من خالل بناء عالقات جيدة مع كل من العمالء
والموردين.

ثانياّ-تحليلّفقراتّمجالّالتميزّالمؤسسي:
تم اســتخدام المتوســط الحســابي واالنحراف المعياري والوزن النســبي والترتيب ،والجدول التالي
يوضح ذلكّ .
جدولّرقمّ(ّ:)9المتوسطّالحسابيّواالنحرافّالمعياريّوالوزنّالنسبيّوالترتيبّلفقراتّمجالّ"التميزّ
المؤسسي"ّ ّ
م ّ

الفقرة ّ

ّ

.1

تمتلك الجامعة عاملين ذوي مهارات إدارية وقيادية
ّ
متميزة.

المتوسطّ

االنحرافّ

الوزنّ

الحسابي

يّ
المعيار ّ

النسبي

7.69

1.34

76.85

الترتيب ّ

5

1

Ketabchi, M. A descriptive study for the strategic role of human resource flexibility as a
full model of organizational ambidexterity in Isfahan Payame Noor University. DYSONALife Science, 1(1), 25-35. 2020.
2
Abazeed, R. Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the
commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management
Science Letters, 10(7), 1445-1456. 2020.
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.7

تشجع الجامعة العاملين نحو اإلنجاز والعمل بروح
ّ

.1

تسعى الجامعة باستمرار إلى تحقيق مركز تنافسي قوي.
ّ

.4

تتّواصل الجامعة مع الطالب لمعرفة مستوى رضاهم عن

8.00

.5

تهتم الجامعة بالمقترحات والشكاوي المقدمة من قبل
ّ

8.19

1.33

.6

تقوم الجامعة بالرقابة بشكل مستمر على خدماتها لتحسين
ّ
طريقة تقديمها.

7.35

1.53

73.52

.2

يتوفر لدى الجامعة برامج متنوعة لتنمية وتطوير
ّ
العاملين.

6.07

2.33

60.74

11

.8

تمتلك الجامعة أفراد ليدهم القدرة على حل المشاكل
ّ
المرتبطة بأعمالها باالعتماد كفاءتهم وخبراتهم.

7.33

1.60

73.33

7

تمتلك الجامعة نموذج لتقييم أداء العاملين.

6.69

2.07

66.85

10

يوجد لدى الجامعة خطة استراتيجية واضحة ومحددة
ّ .11
وشاملة.

7.06

1.47

70.56

9

تهتم الجامعة بتطوير ومراجعة وتحديث السياسات
ّ .11
واالستراتيجيات بشكل دوري.

7.17

1.70

71.67

8

7.41

1.02

74.07

الفريق.

الخدمات المقدمة.

الطالب في سبيل تحسين أدائها المؤسسي.

ّ .9

ّ

فقراتّالمجالّبشكلّعام ّ

8.04

1.15

80.37

2

7.91

1.65

79.07

4

1.48

80.00

3

81.85

1

6

يبين جدول ( )9أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال التميز المؤسسي يساوي

 7.41وبذلك فإن الوزن النسبي  ،%74.07وهذا يعني أن هناك موافقة على فقرات

هذا المجال بنسبة  ،%74.07وقد حصلت الفقرة "تهتم الجامعة بالمقترحات والشكاوي
المقدمة من قبل الطالب في سبيل تحسين أدائها المؤسسي" على أعلى درجة موافقة

بنسبة  ،%81.85بينما حصلت الفقرة "يتوفر لدى الجامعة برامج متنوعة لتنمية

وتطوير العاملين" على أقل درجة موافقة بنسبة .%60.74ويرى الباحث ان الجامعة

تعمل على قياس مدى جودة أدائها في حل مشاكل الطلبة وتذليل العقبات أمام سير

العملية التعليمية وتقوم أحيانا بنشر استبانات واجراء مقابالت للطلبة لقياس جودة

األداء التنظيمي بالجامعة .ويرجع ذلك لضمان سير الجامعة لتحقيق مركز تنافسي
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بين الجامعات المحلية والدولية ،لذلك يتعاون جميع العاملين كفريق واحد في حل

المشكالت لدى الطلبة وتوفير االمكانات المتاحة لإلشباع حاجاتهم ،ولكن لضغط

العمل وتحميل أعباء وظيفية اضافية للعاملين تبعه بعض القصور في الدورات التدريبية

للعاملين وهي تعتبر من الضروريات في الجامعة لصقل مهارات مهنية حديثة تتالءم

مع التغيرات البيئية المتطورة والمتسارعة وتتفق هذه الدراسة مع ّدراسة ّ(أبازيدّ,

0101م)ّحيثّتوصلتّالىّأن إدارة المعرفة تتوسط العالقة بين القدرات االستراتيجية
والبراعة التنظيمية توصي الدراسة المديرين وصناع القرار في البنوك التجارية في

األردن بالتركيز على القدرات االستراتيجية التي تعزز قدراتهم على تحديد واكتساب

الفرص من بيئة األعمال من خالل بناء عالقات جيدة مع كل من العمالء والموردين.1

واتفقت مع ّدراسةّ( 2)Ershadiand Dehdazzi,2019حيث توصلت الدراسة

إلى إن الفشل في استخدام المعرفة من التعلم  ،وعدم قدرة الشركة على ترميز المعرفة
وتوثيقها ونقص الحوافز لتقاسمها هي أهم العوامل في نسيان المعرفة في الشركات.
بينما اختلفت مع دراسةّ(حلموس0101ّ،م) 3بأنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

لبعد المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية قبل عملية التوظيف على تحقيق التميز

المؤسسي.

اختبارّالفرضياتّ :
الفرضـــيةّالرئيســـةّاألولىّ:توجدّعالقةّذاتّداللةّإحصـــائيةّعندّمســـتوىّداللةّ(ّ≤ّ 0.05
ّ)αبينّالبراعةّالتنظيميةّوالتميزّالمؤسسيّلدىّجامعةّغزةّ ّ.
الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "معامل بيرسون لالرتباط" ،والجدول التالي يوضح
ذلك.
1

Abazeed, R. Impact of strategic capabilities on organizational ambidexterity in the
commercial banks in Jordan: The mediating role of knowledge management. Management
Science Letters, 10(7), 1445-1456. 2020.
2
Ershadi, M. J., & Dehdazzi, R. E. Investigating the role of strategic thinking in establishing
organizational excellence model. The TQM Journal. 2019
 3مسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي -دراسة حالة المركز
الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر ،مجلة دراسات العدد االقتصادي ،جامعة األغواط ،المجلد(،)00العدد
.0،0101
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جدولّ(ّ :)11
معاملّاالرتباطّبينّالبراعةّالتنظيميةّوالتميزّالمؤسسيّلدىّجامعةّغزة
معاملّ
بيرسونّ ّ

الفرضية ّ

لالرتباط ّ

القيمةّ
االحتمالية)(Sig.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين االستثمار

*.656

0.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين البحث

*.720

0.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين هيكل

*.836

0.000

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين البراعة

*.818

0.000

األمثل للفرص والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
عن فرص جديدة والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
تنظيمي مرن والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
التنظيمية والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
*االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.05

≥ ّ .α

يبين جدول ( )11أن معامل االرتباط يساوي  ،.818وأن القيمة االحتمالية ( ).Sigتساوي
0.000

وهي أقل من مستوى الداللة  0.05وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية

بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
الفرضية ّالرئيسة ّالثانيةّ :تؤثر ّالبراعة ّالتنظيمية ّعند ّمستوى ّداللة ّ(ّ )αّ ≤ّ 0.05علىّ
تحقيقّالتميزّالمؤسسيّلدىّجامعةّغزةّ .
الختبار هذه الفرضية تم استخدام االنحدار الخطي المتعدد ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدولّ(ّ:)00تحليلّاالنحدارّالمتعددّ ّ
المتغيراتّالمستقلة

معامالتّاالنحدار

قيمةّاختبارّT

القيمةّاالحتماليةّSig.

المقدار الثابت

0.668

1.136

0.261

االستثمار األمثل للفرص

-0.042

-0.353

0.726

البحث عن فرص جديدة

0.297

2.508

0.015
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هيكل تنظيمي مرن

0.638

معامل االرتباط

1.011

قيمة االختبار F

17.202

6.157

0.000

معامل التحديد المعدل 1.701
القيمة االحتمالية

18111

ّ

من النتائج الموضحة في جدول ( )11يمكن استنتاج ما يلي:
 -معامل االرتباط

 ،1.011ومعامل التحديد المعدل  1.701وهذا يعني أن %70.1

من التغير في تحيق التميز المؤسسي لدى جامعة غزة تم تفسيره من خالل العالقة الخطية
والنسبة المتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في تحيق التميز المؤسسي لدى جامعة
غزة.
 قيمة االختبار Fتساوي  617.202كما أن القيمة االحتمالية تساوي  1.111مما يعنيوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
تبين أن المتغيران " البحث عن فرص جديدة ،هيكل تنظيمي مرن " يؤثران في تحقيق التميز
المؤسسي لدى جامعة غزة ،بينما تبين عدم وجود تأثير لمتغير االستثمار األمثل للفرص.

النتائجّوالتوصياتّ :
أوالّ:النتائج ّ
بعد إجراء الدراسة الميدانية حول دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي لدى جامعة
غزة تم التوصل إلى النتائج التالية:
 .0تضع الجامعة جداول زمنية لتنفيذ كافة المهام واألنشطة.
 .0تحرص الجامعة على استخدام األجهزة والتقنيات المتوفرة لديها بكفاءة.
 .2تهتم الجامعة بالمقترحات والشكاوي المقدمة من قبل الطالب في سبيل تحسين أدائها
المؤسسي.
 .1تعزز الجامعة مبدأ الشفافية والمسائلة في كيفية إدارة الموارد.
 .2تبحث الجامعة عن شراكات استراتيجية لدعم العملية التعليمية.
 .1تتواصل الجامعة مع المؤسسات المانحة لتمويل المشاريع التطويرية لها.
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 .7تستفيد الجامعة من شبكة العالقات الخارجية التي تربطها بمؤسسات المجتمع المحلي.
 .0تمتلك الجامعة فرق عمل ذات مهارات تستطيع أداء أكثر من عمل في آن واحد.
 .2تحرص الجامعة على تحقيق العدل واالهتمام والتفهم بالطلبة.
.01يوجد لدى الجامعة القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية.
 . 00توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين البراعة
التنظيمية والتميز المؤسسي لدى جامعة غزة.
 . 00تؤثر البراعة التنظيمية عند مستوى داللة ()α ≤ 0.05على تحقيق التميز المؤسسي
لدى جامعة غزة.
ثانياّ-التوصيات:
في ضوء النتائج السابقة يقترح الباحث توصيات التالية:
 .0ضرورة االهتمام بمرونة قواعد واجراءات العمل.
 .0يجب أن تقوم الجامعة بالتدوير الوظيفي لجميع العاملين في فترات متزامنة.
 .1ضرورة استخدام الجامعة األساليب العلمية في توقع االحتماالت المستقبلية المؤثرة
عليها.
 .1االهتمام بتحليل التغيرات البيئية الكتشاف ما بها من فرص.
 .2تشجيع الجامعة للعاملين على تقديم المبادرات واألفكار الجديدة.
 .1يجب أن تستثمر الجامعة القدرات اإلبداعية للعاملين ،وتهتم بتدريبهم ،وتزويدهم
بالمعارف والمهارات والخبرات الجديدة.
 .7ضرورة اتخاذ الجامعة الق اررات في الوقت المناسب وبدون تأخير.
 .0ضرورة اهتمام الجامعة في استقطاب الكوادر ذوي مهارات إدارية وقيادية متميزة.
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المصادرّوالمراجعّ:
أوًّالّ-المراجعّالعربيةّ :
 .0ايمان صالح ونضال سليمان ،دور أبعاد الذكاء االستراتيجي في تحقيق البراعة

التنظيمية في الشركة العامة لصناعة األدوية نينوى -دراسة استطالعية آلراء عينة
من العاملين في الشركة ،مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،المجلد ،01العدد

.12،0101

 .0أحمد أبو زيد ،دور التفكير االستراتيجي في بناء البراعة التنظيمية :د ارسة تطبيقية
على الشركات المساهمة العامة األردنية ،المجلة األردنية ،ادارة االعمال ،المجلد
،02العدد.0102 ،2
 .2جواد راضي وزهراء قاسم ،التوجه االستراتيجي وتأثيره في تحقيق البراعة التنظيمية

دراسة استطالعية آلراء عينة من مدراء بعض المصارف الخاصة ،مجلة اإلدارة
واالقتصاد المجلد7 ،العدد.0100،25

 .1زينب البناء ،دور البراعة التنظيمية في بناء المنظمات المتعلمة عبر االبداع الجذري،
مجلة جامعة كربالء العلمية ،المجلد  ،01العدد.0101 ،0

 .2لميس المحاسنة ،الدور الوسيط للبراعة التنظيمية في العالقة بين القدرات الديناميكية

والرشاقة التنظيمية-دراسة ميدانية على الشركات األردنية للصناعات الصيدالنية.

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق االوسط.0107

 .1مسعودة حلموس ،أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية في تحقيق التميز

المؤسسي -دراسة حالة المركز الجوهري للتصوير الطبي باألغواط الجزائر ،مجلة
دراسات العدد االقتصادي ،جامعة األغواط ،المجلد(،)00العدد .0،0101

 .7مها إبراهيم ،البراعة التنظيمية وتأثيرها في تحقيق النجاح االستراتيجي دراسة تطبيقية
في الم صرف األهلي العراقي ،مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد الثاني عشر،

العدد.0107 ،22

 .0هدى حسين وآالء العاني ،التوافق بين مدخل البيانات الكبيرة والبراعة التنظيمية –

دراسة استطالعية آلراء عينة من المدراء في شركة آسيا سيل لالتصاالت المتنقلة في
العراق ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد  ،01العدد.0100، 012
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منّبطالةّالخريجين ّ
ّ
دورّالتّدريبّالميدانيّّلدىّالمؤسّساتّاألهليّةّفيّالحدّّ
The Role of Field Training in Private Institutions in
reducing Graduate Unemployment
أّ.نبيلّعليانّحسانّإسليم ّ

مديرّمؤسسةّإبداعّللدراساتّوالتدريب ّ
ماجستيرّإدارةّوقيادة ّ

غزةّ–ّفلسطين ّ
Nabil79e@gmail.com
DOI: 10.36529/1811-000-010-015
الملخصّ :
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في

قطاع غزة للحد من بطالة الخريجين ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقد تكونت

عينة الدراسة من ( )70من خريجي الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة ،استخدم الباحث
االستبانة كأداة للدراسة بعد تحكيمها ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن واقـ ـ ــع تقييـ ـ ــم التدريب في

المؤسسات األهلية جاء بوزن نسبي ( ،)%75.4وهو بدرجة موافقة (كبيرة) ،كما جاء دور

التدريب في الحد من بطالة الخريجين بوزن نسبي ( ،)%63.200وهو بدرجة موافقة

(متوسطة) ،كما وجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور التدريب الذي تقدمه المؤسسات
األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح (اإلناث) ،وعدم وجود

فروق حول دور التدريب الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى
لمتغير الجنس عند الذكور وحالة العمل ،والمؤهل العلمي ،والفئة العمرية ومدة التدريب في

المؤسسات األهلية بعد التخرج.

الكلماتّالمفتاحيةّ:تدريب ،تدريب ميداني ،البطالة ،الخريجين ،مؤسسات أهلية ،مجتمع مدني
Abstract
The study aimed to identify the role of field training provided by Civil
Society in the Gaza Strip in reducing the unemployment of graduates.
The study used descriptive analytical methodology. The study
population may be from (70) graduates from Palestinian Universities in
the Gaza Strip.
The Researcher used the questionnaire as a tool for study after
arbitration، and the results of the study showed that the reality of the
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evaluation of training in Civil Society reached a relative weight of
(75.4%)، with a high degree of approval، The role of training in
reducing the unemployment of graduates with a relative weight of
63،200% There were also significant differences in the role of training
And the absence of differences on the role of training provided by Civil
Society in reducing the unemployment of graduates due to the gender
variable in the case of males and the status of work، the scientific
qualification، the age group and the duration of training in the Civil
Institutions after Graduation.
Keywords: Training, Field training, Unemployment, Graduates,
Organizations, Civil Society
ّ
مقدمةّ :

ّّّّيعيش قطاع غزة في ظروفا صعبة منذ ما يزيد عن ثالثين عاما ،بداية من االنتفاضة
األولى عام 1987م ،ثم االنتفاضة الثانية عام 2000م ،ثم حصار مطبق على قطاع غزة بعد

آثار مست جميع
االنتخابات التشريعية التي أجريت عام 2006م ،ونتج عن هذه الظروف ا

القطاعات السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والصحية ،وقد خلفت هذه الظروف المتتالية

ارتفاعا في نسبة الفقر بلغت  %65وزيادة في نسبة البطالة بلغت ( ،)%63.8نصيب الخريجين
من هذه النسبة حوالي  216ألف خريج حسب إحصائيات مركز اإلحصاء الفلسطيني للعام

0107م (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني0107 ،م) ،وهذا يؤشر إلى تفاقم أزمة
الخريجين ،وضرورة تظافر كل الجهود للحد من هذه الظاهرة اآلخذة بالتصاعد.

إن عدم توفر فرص العمل للشباب بشكل عام والخريجين بشكل خاص؛ يؤثر سلبا على

الخريجين سواء من الناحية النفسية أو القدرة على الزواج وبناء األسرة ،كما أنه يؤثر على زيادة

في نسبة الجريمة والتي يسببها الفقر وندرة فرص العمل ،كما أن قطاع غزة يشهد زيادة طردية

في عدد السكان ،حيث بلغ عدد سكان قطاع غزة في نهاية عام 0107م ()666،876،1

مليون نسمة من إجمالي سكان فلسطين والمقدر ( )025،733،4مليون نسمة أي ما يعادل

 %39.65من نسبة سكان فلسطيني يسكنون في قطاع غزة( .الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني0107 ،م).

يبرز دور المؤسسات األهلية في قطاع غزة كمكون رئيسي من مكونات التشغيل بجانب

القطاع الخاص والقطاع الحكومي ،في الحد من ظاهرة البطالة ،والمساهمة في تدريب الخريجين
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في سنوات الدراسة األخيرة وبعد انتهاء الدارسة واكسابهم المعارف والمهارات وتزويدهم بالخبرات

الالزمة لجسر الهوة بين كرسي الدراسة والواقع العملي "الوظيفة" ،حيث توجه الجامعات طالبها
للتدريب ،وتفرض عليهم ساعات تطوع تتراوح ما بين ( )100-70ساعة في صلب مجال

التخصص ،وتتفاوت نسبة اهتمام المؤسسات بتدريب الخريجين وتطوير قدراتهم ،كما تتفاوت

درجة متابعة الجامعات للخريجين ومدى التزامهم ،كذلك تتفاوت نسبة اهتمام الخريجين في

االستفادة من فترة التدريب ،كما أن هناك العديد من الخريجين الذين يتوجهون للتدريب والتطوع

في المؤسسات األهلية بدافع شخصي رغبة منهم في تطوير قدراتهم.

بناء على ما تقدم فإن الباحث أجرى هذه الدراسة للتعرف على دور التدريب الميداني

في المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين ،ودور هذا التدريب في الحد من ظاهرة
البطالة ،سواء وفرت هذه المؤسسات فرص عمل للخريجين بداخلها ،أو وفرت لهم فرص عمل

للعمل في مؤسسات أخرى ،وهذا ما سنتعرف عليه في هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نظر ألهمية التدريب وفعاليته في تحسين أداء المتدربين ورفع كفاءتهم واكسابهم مهارات
ا

وخبرات ومعارف جديدة ،تؤهلهم في المستقبل للمنافسة على الوظائف التي يتقدمون إليها ،وفي
ظل ندرة فرص التوظيف في قطاع غزة نظ ار للظروف التي يمر بها القطاع؛ من حصار خانق

مستمر منذ ما يزيد عن أحد عشر عاما ،آثاره طالت كل القطاعات االقتصادية واالجتماعية
والصحية والتنموية واإلنسانية ،ومن أبرز المتأثرين بالحصار هم الخريجين ،وقد ظهرت
مؤشرات الزدياد طردي في اعداد الخريجين العاطلين عن العمل في قطاع غزة خالل فترة

الحصار ،حيث بلغت البطالة في صفوف الخريجين للعام 0102م ما نسبته ( )%44.2كما
بلغت البطالة في صفوف الخريجين للعام 0101م ما نسبته ( )%51وبلغت البطالة في

صفوف الخريجين للعام 0107م ما نسبته ( )%22وهذا يؤشر إلى وجود زيادة طردية وكبيرة

نوعا ما مقارنة بحالة البطالة في محافظات شمال فلسطين (الضفة الغربية) خالل السنوات

الثالثة األخيرة على التوالي0102 ،م0101 ،م0107 ،م ،ما نسبته ،%00.0 ،%00.2

 %02،0وحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فإن عدد العاطلين الخريجين يشكل ما
نسبته ( )%42.6من إجمالي العاطلين عن العمل.

()1

( )1موقع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيwww.pcbs.gov.ps:
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المؤسسات األهلية تشكل قطاع عمل واسع في قطاع غزة ،تتنوع ما بين نقابات مهنية وعمالية،
وجمعيات أهلية وتعاونية ،ونوادي ومراكز شبابية ،وغرف تجارية وصناعية ،وقد بلغ عدد

المؤسسات األهلية حتى عام 2017م ( )945منظمة حسب إحصائية صادرة عن مديرية

الشؤون العامة بو ازرة الداخلية في قطاع غزة (و ازرة الداخلية غزة ،ومديرية الشؤون العامة،
2017م) ،تستوعب هذه المؤسسات متدربين داخلها التحقوا بالتدريب في هذه المؤسسات إما
من خالل الجامعات التي تخرجوا منها ،أو بشكل شخصي رغبة من الخريجين بتطوير قدراتهم،

والتعرف على أجواء العمل ،وكسر حاجز الخوف لديهم ،ورغبة من الخريجين غي الحصول
على وظيفة خالل أو بعد فترة التدريب في المؤسسات التي يتطوعوا بها ،في ضوء ما سبق
يبرز السؤال الرئيسي للبحث" :ما دور التدريب الميداني لدى المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين"؟

يتفرعّمنّالسؤالّالرئيسيّاألسئلةّالفرعيةّالتاليةّ :

 .0ماّواقعّالتدريبّالذيّتقدمهّالمؤسساتّاألهليةّفيّقطاعّغزة؟
 .0ماّدورّالتدريبّفيّالحدّمنّبطالةّالخريجين؟

 .3هلّيوجدّفروقّبينّاستجاباتّأفرادّالعينةّحولّدورّالتدريبّالميدانيّالذيّتقدمهّ
المؤسساتّاألهليةّفيّالحدّمنّبطالةّالخريجينّتعزى ّلمتغيرات(ّ:الجنسّ ّ،وحالةّ

العملّّ،والمؤهلّالعلميّّ،والفئةّالعمريةّ ّ،ومدةّالتدريبّفيّالمؤسساتّبعدّالتخرج)؟

الفرضياتّ :

الفرضية الرئيسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين
استجابات أفراد العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغيرات( :الجنس ،وحالة العمل ،والمؤهل العلمي ،والفئة العمرية ،ومدة

التدريب في المؤسسات بعد التخرج).

ويتفرعّمنّالفرضيةّالرئيسةّالسابقةّالفرضياتّالفرعيةّالتاليةّ :

 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة

الخريجين تعزى لمتغير الجنس.
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 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة

الخريجين تعزى لمتغير حالة العمل.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
الع ينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة
الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة

الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية.

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
العينة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة

الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب في المؤسسات بعد التخرج.

متغيراتّالدراسة:
ّ

 المتغيرّالمستقلّ:التدريبّالميدانيّفيّمؤسساتّالمجتمعّالمدنيّ .
 المتغيرّالتابــــــــــعّ:البطــــــــالةّلـــــــــدىّخريجيّالجامعـــــــــاتّ .

حدودّالدراسةّ :

 الحد الموضوعي :تناولت هذه الدراسة "دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات
األهلية في الحد من ظاهرة البطالة لدى الخريجين".

 الحد المكاني :أجريت هذه الدراسة في محافظات قطاع غزة.
 الحد الزماني :طبقت هذه الدراسة خالل عام 2018م.

 الحد البشري :طبقت هذه الدراسة على ( )70من خريجي الجامعات الفلسطينية الذين
تدربوا في مؤسسات المجتمع المدني.
أهدافّالدراسةّ :
 -0التعرف على دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في قطاع غزة في
الحد من بطالة الخريجين.

 -0التعرف على واقع التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية للخريجين.
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 -2التعرف على واقع بطالة الخريجين في قطاع غزة وآليات الحد منها.

 -1إبراز الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في دور التدريب

الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية للخريجين تعزى إلى متغيرات (المؤهل العلمي،
الفئة العمرية ،الجنس ،حالة العمل ،مدة التدريب).

 -2يطمح الباحث في أن يسهم هذا البحث وما يفضي إليه من نتائج وتوصيات في الحد
من ظاهرة البطالة ،وتجويد عملية التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية
للخريجين.

أهميةّالدراسةّ :

تكمنّأهميةّالدراسةّفيّالجوانبّالتاليةّ :
 -0الوقوف على دور التدري ـ ــب الميداني ال ـ ـ ــذي تقدم ـ ـ ـ ــه المؤسسات األهلية في الحد من
ظاهرة البطالة.

 -0التعرف على واقع التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية للخريجين ومدى
رضى الخريجين عنه.

 -2إظهـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـ ــدى استف ـ ـ ــادة الخريجين من التدريب الميداني الذي تقدمه مؤسسات
المجتمع المدني.

 -1يطمح الباحث في أن يسهم هذا البحث وما يفضي إليه من نتائج إلى تحسين واقع
التدريب الميداني الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني ،وتقديم التوصياتّوالمقترحات

التي تجود عملية التدريب وتزيد من الفائدة العائدة على الخريجين.

مصلحاتّالدراسةّ :

 مؤسساتّالمجتمعّالمدنيّ ّ:

عرف مرتجى المؤسسات األهلية بأنها" :مجمـ ـ ـ ـ ــوعة التنظيم ـ ـ ـ ـ ــات والمؤسسـ ـ ــات والجمعيـ ـ ـ ــات
االجتماعية والتطوعية والثقافية والسياسية غير الحكومية والمنفصلة نسبيا في عملها عن الدولة،

مرتكزة على القيم والمعايير الدينية واالجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع ،والتي تهدف إلى

خدمة وتحقيق مصالح أفرادها"(.)1

 )1زكي مرتجى :دور المؤسسات األهلية الفلسطيني في رعاية الشباب بمحافظة غزة ،بحث مقدم إلى مؤتمر الشباب
والتنمية في فلسطين – مشاكل وحلول ،الجامعة اإلسالمية ،غزة0100 :م.
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كما يعرفها الباحثان حجازي وجواد بأنها" :المؤسسات التي يؤسسها ويديرها أفراد وجماعات
من خارج القطاع الحكومي ،وتسعى هذه المؤسسات إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تطويره

مجانا ودون الحصول على أي مقابل ،مثل جمعيات تمكين النساء ومؤسسات حقوق اإلنسان

(.)1

 التدريبّ:

يعرف الهييتي التدريب بأنه" :عملية تنحصر بمستويات وتركز على تطوير مهارات الفرد

الحالية ،أو إكساب مهارات وسلوكيات تساعد في تحسين مستوى أدائه للعمل

(.)2

كما يعرفه القثامي بأنه" :الجهود الهادفة إلى تزويد الموظف بالمعلومات والمعارف التي تكسبه

مهارة في أداء العمل أو تنمية وتطوير ما لديه من مهارات ومعارف وخبرات بما يزيد من
كفاءته في أداء عمله الحالي ،أو يعده ألداء أعمال ذات مستوى أعلى في المستقبل" (.)3
 ﺍلتﺩﺭيﺏّالميداني:

عﺭﻑ ( ) 1983،Hamilton & Elseﺍلتﺩﺭيﺏ ﺍلميﺩﺍني بأنه "مجمﻭع ـ ـ ـ ـة ﺍلخب ـ ـ ـ ـﺭﺍﺕ ﺍلتي

تقﺩﻡ في ﺇﻁاﺭ ﺇحﺩﻯ ﺍلمﺅسساﺕ ﺃﻭ ﻭﺍحﺩ مﻥ مجاالﺕ ﺍلمماﺭسة بشﻜل ﻭﺍﻉ ﻭمقصﻭﺩ ﻭﺍلتي

تهـﺩﻑ ﺇلى نق ــل ﺍلﻁالﺏ مﻥ ﺍلمستﻭﻯ ﺍلمحﺩﻭﺩ ﺍلﺫﻱ هﻡ عليه مﻥ حيﺙ ﺍلفهﻡ ﻭﺍلمهاﺭﺓ
ﻭﺍالتجاهاﺕ ﺇلى مستﻭياﺕ تمﻜنهﻡ في ﺍلمستقبل مﻥ مماﺭسة ﺍلخﺩمة ﺍالجتماعية بشﻜل

مستقل"(.)4
ّّالبطالة:

تعرف منظمة العمل الدولية البطالة بأنها" :جميع األشخاص فوق سن محددة ليسوا في

وظيفة مدفوعة األجر وال يعملون لحسابهم الخاص ،ولكنهم جاهزون للعمل واتخذوا خطوات

معينة سعيا وراء التوظيف المدفوع األجر أو العمل لحسابهم الخاص(.)5

( )1علي حجازي ،شوقي جواد :وظائف المؤسسات مدخل إداري ألبعاد القرن الحادي والعشرين ،األهلية للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية0110 :م.

( )2خالد ،الهيتي" ،إدارة الموارد البشرية" ،دار وائل للنشر والتوزيع :األردن ،الطبعة األولى ،الجزء األول0112 :م.

( )3حازم القثامي" :مدى توافق البرامج التدريبية مع احتياجات قوات الطوارئ الخاصة :دراسة تطبيقية على قوة
الطوارئ الخاصة بمنطقة مكة المكرمة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،أكاديمية نايف للعلوم األمنية :الرياض:

0111م.

)4( Nina Hamilton& John Else: "Designing Field Instruction Spring Field"،
Illinois. Charles Thomas، 1983.
( )5منظمة األمم المتحدة ،تقرير التنمية البشرية ،0111 ،ص.012
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اإلطارّالنظريّوالدراساتّالسابقة:
ي:
أ .اإلطـــارّالنظـــر ّ

أوًّالّ-التدريبّ :

ّّّّيحظى التدريب باهتمام بالغ من األفراد والمؤسسات الباحثة عن التطور والنجاح ،رغبة
منهم في تطوير قدراتهم واالرتقاء بواقعهم ومواكبة الحداثة والتطور المتسارع ال سيما في مجال

المعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت ،لذلك هناك توجه كبير من الموظفين والخريجين الجدد
لاللتحاق بدورات تدريبية أو التطوع في المؤسسات رغبة منهم في اكتساب المهارات والتزود
بالمعارف وتحسين سلوكهم لمواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة على الوظائف للخريجين،
كما يساهم في تطوير قدرات الموظفين لالرتقاء إلى مستويات أعلى من وظائفهم الحالية ،وال

يقف التدريب عند حد معين من المستويات الوظيفية ،بل هو عملية مستمرة يحتاجها الموظف
بشكل مستمر.

يعد التدريب في المؤسسات الحديثة أداة التنمية ووسيلتها ،كما أنه األداة التي إذا أحسن

استثمارها وتوظيفها تمكنت من تحقيق الكفاءة والكفاية في األداء واإلنتاج ،وقد تزايد االهتمام

بوظيفة التدريب نظ ار الرتباط هذه الوظيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بمستوى أدار الف ـ ــرد لل ـ ـ ـ ــوظيفة التي يشغلها

أمر يقوم به الفرد مرة واحدة
والكفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة اإلنتاجية( ،)1ويرى (" :)Peelأن التدريب لم يع ـ ـ ـ ـ ــد ا

في حياته ،بل شيئا ال بد من تك ارره أو المداومة عليه مدى الحياة" (.)2

من هنا تبرز األهمية البالغة لمشاركة الخريجين في الدورات التدريبية والتدريب الميداني

في المؤسسات ،حيث يساهم التدريب في تعزيز قدرات الخريجين ويكسبهم المهارات للمنافسة

في الوظائف التي يتم اإلعالن عنها ،كما أنه يكتشف قدرات الخريجين مما يزيد من رغبة

المؤسسات التي يتدربون فيها لتوظيفهم إما بمكافئة مقطوعة أو راتب ثابت.

إن أهمية التدريب تتضح من خالل استعراض الفوائد التي يمكن أن يجنيها المتدربون

ومؤسساتهم من القيام بعمليات ذلك التدريب ومن أهمها(:)3

 .0زيادة اإلنتاجية بسبب زيادة معارفه وتحسين مهاراته في العمل.
( )1كامل بربر :إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع :بيروت،
لبنان0227 ،م.

(2)Peel Modeor: Successful Training، haddyan Stoughton: London، 1994.
( )3محفوظ جودة ،وآخرون :التنمية اإلدارية ،دار هوازن للنشر والتوزيع :عمان ،األردن0222 :م.
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 .0ارتفاع الروح المعنوية للمتدربين كونهم يعتبرونه مكافأة لهم على األداء الجيد.
 .2تحسين القدرة على حل المشاكل واتخاذ الق اررات.

 .1زيادة قدرات المتدربين في التعامل الجيد مع التكنولوجيا.

 .2تنمية قدرات العاملين ومهاراتهم في مجال أعمالهم علميا وعمليا.
 .1تغيير السلوك واالتجاهات في مجال عالقات العمل.

 .7تمكين العاملين من مـسايرة التقـدم العلمـي والتكنولـوجي واإللمـام بأسـاليب العمـل
الحديثة.

ثانياّ-التدريبّالميدانيّ :
ًّ

هو مجموعة الخبرات العملية التي يمكن للطالب الجامعيين اكتسابها خالل تدريبهم في

أماكن أخرى غير الجامعة ،مؤسسات ،شركات ،وغيرها من األماكن ،وغالبا ما يتناول التدريب
الميداني الجانب العملي من الدراسة النظرية ،ويشرف على التدريب الميداني المحاضر ،أو

خبراء ومختصين في المجال؛ حتى يقوم بتوجيه المتدربين بطريقة صحيحة ،وربط الجانب

النظري بالجانب العملي ،والتدريب الميداني له أهمية كبيرة في دعم المتدربين ،واكسابهم
الخبرات العملية ،وتتمثل أحمية التدريب الميداني في الجوانب التالية(:)1

 يساهم في تطوير مهارات األفراد المشاركين في التدريب ،من خالل اكتسابهم للمفاهيم
التدريبية .يساعد على دعم الجانب العملي في المواد الدراسية.

 يزود المتدربين بخبرات عملية ،حول المجال الذي يدرسون ،أو يعملون به.
 يعزز من التعاون بين األفراد المشاركين في التدريب الميداني.

 يعمل على تغيير الروتين المتبع ،في إعطاء المحاضرات الد ارسية.

 تمكين المتدرب من اختبار مهاراته الشخصية ،حتى يحدد مدى تقدمه في التدريب
الميداني.

 اكتساب معارف ،ومهارات جديدة.

ثالًّثاّ-مؤسساتّالمجتمعّالمدنيّ :

تنتشر المؤسسات األهلية بشكل واسع في قطاع غزة ،ولها دور بارز وملحوظ في التطور

االقتصادي واالجتماعي والصحي واإلغاثي ،ودعم خط ـ ـ ـ ــط وب ارم ـ ـ ـ ــج التنمية ،والحد من الفقر
والبطالة ،أصبح متاح للمؤسسات األهلية العم ـ ـ ــل على كافة المستويات اإلنسانية ،واالجتماعية،

) )1موقع موضوع :مفهوم_التدريب_وأهميتهmawdoo3.com(/
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واالقتصادية ،والدخول كشريك هام وفعلي في عمليات البناء والتطوير ،وأصبحت تعمل في

مختلف األنشطة الحيوية التي تهم أفراد المجتمع (.)1

تطور االهتمام بالمؤسسات األهلية حيث أصبح شريكا ثالثا إلى القطاع الحكومي والقاع

الخاص ،حيث أن المؤسسات األهلية تلعب دو ار رئيسيا في المجتمعات الحديثة من خالل

الخدمات المختلفة التي تقدمها في مجاالت الصحة ،والتعليم ،والزراعة ،والبيئة ،والتنمية،

واإلعالم وحقوق اإلنسان ،وتعزيز الديمقراطية والمساعدة اإلنسانية واإلغاثية والخيرية ومراكز

التدريب التنموي والمهني ،لتشمل كافة مجاالت الحياة المدنية( ،)2وتشترك المؤسسات األهلية

في مجموعة من العناصر والتي تعتبر أساسا لتكوينّهذه المؤسسات ،ومن أهم عناصرها(:)3
 -0تقوم على أساس فكرة الطوعية في أغلب عملها.

 -0وجود فكرة المؤسسية والتي تشمل جميع مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية
والثقافية.

 -2الدور والغاية الذي تقوم به وأهمية استقاللها عن السلة السياسية وعن هيمنة الدولة،
واستقالل تنظيماتها االجتماعية.

 -1تقوم على أساس وجود منظومة مرتبطة تشتمل على مفاهيم مثل( :المواطنة ،حقوق
اإلنسان ،التنمية والمشاركة السياسية).

المجتمع المدني يشمل العديد من المؤسسات المدنية غير الحكومية والتي منها :النقابات

المهنيـ ـ ـ ــة والعمالية ،واألحزاب السياسية ،والجمعيات األهليـة ،واألندية الرياضية والمراكز

الشبابية ،وأندية أعضاء هيئة التدريس ،واتحاد رجال األعمال(.)4

أشار (أبو سلطان )148 :2013 ،إلى أن المؤسسات األهلية تهدف إلى تحقيق

مجموعة من األهداف ،تتمثل في التالي (:)5

( )1محمد عطية :البناء المؤسسي في المؤسسات الخيرية الواقع وآفاق التطوير ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع ،مصر.0111 ،

( )2أحمد المشهراوي ،التطوير اإلداري لمؤسسات العمل األهلي" ،مؤتمر واقع المؤسسات األهلية  -أفاق وتحديات ،غزة
– فلسطين0112 ،م.

( )3محمد زين العابدين :مؤسسات المجتمع المدني الواقع والطموح ،دار عالم الثقافة للنشر والثقافة0100 ،م.

()4مدحت أبو النص ـ ــر :إدارة مؤسـ ـ ـس ـ ــات المجتمع المدني ،ايتراك للنش ـ ــر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مص ـ ــر العربية،
الطبعة األولى0117،م.

( ) 5أش ــرف أبو سـ ــلطان :واقع التنسـ ــيق في المؤسـ ـسـ ــات األهلية وأثره على التنمية الزراعية المسـ ــتدامة في قطاع غزة،
رسالة ماجستير ،جامعة األقصى ،غزة ،فلسطين0102 :م.
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 االستجابة لتلبية االحتياجات المجتمعية ذات طـ ـ ـ ـابع مدني وتقع خارج مسؤولية السلطة
التنفيذية.

 إسناد وتمكين وتقوية المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز مبادئ الديمقراطية ،والتنمية
المستدامة.

 اإلسهام في بلورة المنظور االقتصادي ،االجتماعي والثقافي الفلسطيني بما يتوافق
وينسجم مع مبدأ الحريات العامة والعدالة االجتماعية والتراث الفلسطيني والعربي

والحضاري.

 االستجابة لضرورة تحسين األوضاع الحياتية لألفراد بشكل عام.
 تعزيز فكرة االستقالل الوطني وتحقيق الدولة المستقلة.

تتنوع المؤسسات األهلية التي تعمل في قطاع غزة ،وحسب إحصائية صادرة عن و ازرة

الداخلية ،مديرية الشؤون العامة2018 ،م) فإن عدد المؤسسات العاملة في قطاع غزة حوالي

( )945منظمة ،ويشير هذا العدد الكبير من الجمعيات إلى إمكانية هذه الجمعيات إلى استيعاب
عدد كبير من الخريجين في التدريب وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لاللتحاق

بوظائف جديدة في هذه المؤسسات أو مؤسسات أخرى .ويعزو الباحث الزيادة في عدد

المؤسسات إلى الوضع االقتصادي السيء الذي يعيشه قطاع غزة ،وزيادة نسبة الفقر والحروب

المتكررة على قطاع غزة ،والواقع السياسي في قطاع غزة الذي دفع دوال ومؤسسات محلية
ودولية لفتح مؤسسات لعدم رغبتهم في التعامل مع السلطات التنفيذية العاملة في قطاع غزة،

والرغبة في تقديم خدمات بعيدا عن الحكومة في قطاع غزة.

ثالًّثاّ-البطالةّ :

تعتبر مشكلة البطالة من المشكالت التي تعاني منها العديد من الدول ،إذ إن هذه المشكلة

لها آثار على المناحي االقتصادية ،واالجتماعية ،واإلنسانية ،واألخالقية ،وتزيد من نسبة
الجريمة مع ازدياد نسبة البطالة ،فالمتعطل عن العمل لديه وقت فراغ ال يعرف أين يستثمره،

وقد ينتج عن حالة الفراغ توجه الشخص لالنحراف األخالقي والفكري ،ويصبح المجتمع أمام
مشكلتين ،البطالة والجريمة لذلك يتوجب على كل مكونات المجتمع من مؤسسات مجتمع مدني

ومؤسسات خاصة ،ومؤسسات حكومية للعمل على الحد من ظاهرة البطالة.

ويبرز الخطر األكبر في المشكلة عندما تكون الشريحة التي تعاني هذا الجوع والحرمان

هي الشريحة التي يتوقع منها أن تكون لبنة البناء في المجتمع ،أال وهي شريحة المتعلمين
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قطاعّاإلصالحّوشؤونّالعشائر ّ

ّ0

ّ .3

القطاعّالثقافي ّ

ّ 50

ّ .0

القطاعّالعمالي ّ

ّ0

ّ .5

القطاعّالزراعي ّ

ّ 00

ّ .5

القطاعّالنقابي ّ

ّ 30

ّ .0

القطاعّالطبي ّ

ّ 00

ّ .8

العددي ّ

العددي ّ

األسرىّوالمحررين ّ

ّ5

ّ .2

التعليم ّ

ّ 32

ّ .01

اإلعالم ّ

ّ0

ّ .00

الشبابّوالرياضة ّ

ّ 00

ّ .00

البنيةّالتحتية ّ

ّ0

ّ .03

المعوقين ّ

حقوقّاإلنسان ّ

ّ 01

ّ .00

البيئة ّ

ّ2

ّ 05

ّ .05

القطاعّاالقتصادي ّ

ّ0

ّ .00

المرأة ّ

ّ 50

ّ .08

السياحةّواآلثار ّ

ّ5

ّ .02

الطفولة ّ

ّ 02

ّ .01

العالقاتّالخارجية ّ

ّ5

ّ .00

القطاعّالديني ّ

ّ 00

ّ .00

القدس ّ

ّ0

ّ .03

الالجئين ّ

ّ3

ّ .00

المسنين ّ

ّ0

ّ .05

النقلّوالمواصالت ّ

ّ0

ّ .05

ّ
ّ 945

إجماليّالجمعياتّالمسجلة ّ

وزرة
حرر بواسطة الباحث استنادا إلى مخاطبة من الباحث إلى اإلدارة العامة للمنظمات غير الحكومية – ا
الداخلية – قطاع غزة

وخريجي الجامعات والمعاهد ،فإن الخطر يكون أكبر إذا ما كان هذا اإلهدار هو إهدار لطاقات

جزء من الص فوة التي من المفترض أن تقود زمام اإلبداع والبناء ،وليست مجرد أداة عمل

فحسب( 1الكتري.)37:2017 ،

يصنف الوزني والرفاعي إلى عدة أصناف منهما االحتكاكية ،البطالة الهيكلية ،البطالة

الدورية ،البطالة الموسمية ،البطالة المقنعة ،البطالة السلوكية ،البطالة الوافدة أو المستوردة،
البطالة طويلة األجل ،بطالة الخريجين (المتعلمين) ،والبطالة الدورية (الوزني والرفاعي،

.)73:2000

ويعزو الباحث حالة البطالة التي وصلت إلى نسبة مرتفعة في قطاع غزة حوالي %53

حسب إحصاءات المركز الفلسطيني لإلحصاء للعام 0107م إلى مجموعة من األسباب أهمها:
( )1يوسففف الكتري :دور المؤسفففسفففلي افي يل د الاد ما اللدللل لد خريج الجلمعلي ،رسفففللل ملجسفففتير ير
منشورة ،أكلديميل اإلدارة والسيلسل ،زة ،د سديا.7102 :
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 -0األسباب السياسية :حيث يعاني قطاع غزة من حصار شديد لمدة ( 11سنة) ،وقد

بارز
دور ا
طالت أثاره كافة المناحي ،كما أن حالة االنقسام السياسي الفلسطيني لعب ا
في زيادة نسبة البطالة ،كما أن توقف الدعم الدولي للمؤسسات الحكومية في قطاع

غزة أدى إلى حالة من البطالة.

 -0األسباب االجتماعية :فهناك زيادة طردية في عدد سكان قطاع غزة ،وفي إحصائية
صادرة عن (اإلدارة العامة لألحوال المدنية ،و ازرة الداخلية ،قطاع غزة) بلغ حتى بداية

يناير 0107م ،ما يقارب من  2مليون و 115ألف نسمة ،على مساحة  365كيلو
متر مربع ،وهو من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم ،فالوظائف الشاغرة أقل من

عدد الوظائف المتوفرة في سوق العمل في قطاع غزة ،إضافة إلى توجه سكان قطاع
غزة نحو التعليم األكاديمي والوظائف الحكومية وتجاهلهم لألعمال الحرة ،فقد أظهرت

إحصائية أن ) )%96.4من أبناء قطاع غزة متعلمون ،وقد فاقت هذه النسبة كل

الدول العربية.

 -3األسباب االقتصادية :يعيش قطاع غزة في ظروف صعبة تأثر فيها االقتصاد بشكل
كبير ،وأدى إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي الناجم عن الحصار ،واالنقسام

السياسي ،ازدياد االعتماد على أسلوب كثافة رأس المال على حساب األيديّالعاملة،

وثبات األجور وعدم تغيرها بما يتالءم مع االتجاه التضخيمي لألسعار ،وتضخم

التكاليف الالزمة لتعديل األوضاع (ّ .)1

ب .الدراساتّالسابقة:

هناك العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية التي تحدثت عن البطالة وأثارها

وعواملها وطرق عالجها واألدوار التي تلعبها المؤسسات األهلية وغير األهلية في الحد منها،

في هذه الدراسة سنقدم بعرض نتائج مجموعة من الدراسات التي تحدثت عن البطالة ،ودور

المؤسسات في الحد منها:

( .0الكتريّ)0100،هدفت الدراسة إلى معرفة دور المؤسسات األهلية العاملة في قطاع
غزة في الحد من ظاهرة بطالة الخريجين ،واعتمد الباحث على المنهج الوصفي والمنهج
التحليلي ،وبلغت عينة الدراسة ( )400خريج عاطل عن العمل ،و( )100من موظفي

مؤسسات المجتمع المدني ،وقد خلصت الدراسة إلى أن ( )%79.32يرون بأن هناك

( )1يوسف الكتري :مرجه سابق.
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دور للمؤسسات األهلية في الحد من ظاهرة البطالة من وجهة نظر المجتمع المدني،

بينما بلغت نسبة دور المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين (،)%77.3
وأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من التطور التكنولوجي وتوظيفه للوصول إلى

المواصفات الحقيقية وحجمها من فئات الطلبة الخريجين المهمشين ،وضرورة رفع

مستوى التنسيق بين المؤسسات األهلية فيما بينهم على أساس تحمل المسؤولية بشكل

جماعي والحد من البطالة في صفوف الخريجين(.)1

( .0عبدّالجليل0100ّ،م)ّ:هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التدريب التحويلي

وأهدافه ومبررات االهتمام به ،ومدى اسهامه في سد احتياجات السوق والحد من بطالة

الخريجين ،والدور الحقيقي الذي تلعبه الجامعات في التدريب التحويلي ،وقد توصل
الباحث إلى إعداد تصور مقترح لالستفادة من التدريب التحويلي في الحد من البطالة

وسد احتياجات السوق في جمهورية مصر العربية ،وشمل المقترح األليات واألساليب

الواجب اتباعها في التدريب وطرق التنفيذ والمتابعة والتقييم(.)2

( .2األسطلّ:)2012ّ،هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على معدل البطالة
في فلسطين في الفترة ما بين ( )2012-1996واستخدم فيها الباحث المنهج الوصفي،
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج وتوصيات منها :موائمة مخرجات التعليم العالي

مع احتياجات سوق العمل ،وضعف القدرة االستيعابية لسوق العمل الفلسطيني ،إضافة
إلى ممارسات االحتالل والسياسات التي يتبعها ضد الفلسطينيين (.)3

( .1مقدادّ :)2006ّ ،هدفت الدراسة إلى التعرف على األسباب التي تقف وراء ظاهرة
البطالة في قطاع غزة ،وآثارها ونتائجها وآليات عالجها ،وتوصل الباحث فيها إلى أن

تفاقم ظاهرة البطالة ترجع إلى ضعف النشاط االقتصادي ،والحصار اإلسرائيلي ،وزيادة
عدد السكان ،وصغر مساحة القطاع مقارنة بعدد السكان ،وأوصى الباحث بضرورة

) (1يوس ـ ــف الكتري :دور المؤسـ ـ ـس ـ ــات األهلية في الحد من البطالة لدى خريجي الجامعات" رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير غير
منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة ،غزة ،فلسطين.0107 :

()2

رباح عبد الجليل :دور الجامعة في تفعيل التدريب التحويلي لتلبية احتياجات سـ ــوق العمل في ضـ ــوء خبرات بعض

الدول – دراسة تحليلية ،مجلة العلوم التربية ،جامع أسوط ،مصر ،العدد  ،1المجلد 0101 :0م.

( )3محمد األس ــطل :العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلس ــطين" ،رس ــالة ماجس ــتير منش ــورة ،الجامعة اإلس ــالمية،
غزة ،فلسطين0101 ،م.
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استقاللية االقتصاد الفلسطيني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تنامي ظاهرة

البطالة (.)1

( .2الزياديّ:)2011ّ،هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الجمعيات األهلية في تحقيق
التنمية البشرية ،وقد قام الباحث بإجراء مجموعة من المقابالت شملت مديري الجمعيات
والعاملين فيها ،كما شملت الدراسة مجموعة من المتطوعين في هذه الجمعيات ،وتوصل

الباحث إلى أن هناك تأثير للجمعيات األهلية في تحقيق لتنمية البشرية ،وأوصت
الدراسة بضرورة اهتمام الجمعيات األهلية بمعالجة مشكلة الفقر ،وضرورة بناء قاعدة

بيانات على مستوى جمهورية مصر العربية تتضمن بيانات األسر الفقيرة(.)2

( .1سوهاركوّ :)2007،هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المؤسسات غير الحكومية
في الحد من الفقر الريفي في الهند وأندونيسيا ،وقد توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات
التي أجريت عليها الدراسة تساهمان بشكل كبير في الحد من الفقر مقارنة بعدد الفقراء،
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور المؤسسات المحلية وربطها بمؤسسات دولية لتقوم

بالدور المنوط بها ،وضرورة التعاون بين المؤسسات غير الحكومية ،والحكومية والقطاع

الخاص والقضاء على الفقر(.)3

منهجيةّالدراسة ّ

 منهجّالدراسةّ ّ:

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي ،حيث يعتمد على دراسة الظاهرة

كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها كيفيا أو كميا .فالتعبير الكيفي

()1

محمد مقداد؛ وآخرون :مش ــكلة البطالة في قطاع غزة وس ــبل عالجها ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر تنمية وتطوير

قطاع غزة – الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين0111 ،م.

( )2محمد الزيادي :دور الجمعيات األهلية في تحقيق التنمية البشـ ـرية في مص ــر" ،د ارس ــة مقارنة ،مؤتمر كلية التجارة
– جامعة عين شمس ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية0100 ،م.

( )3دامينج سوهاركو :دور المؤسسات غير الحكومية في الحد من الفقر الريفي ،دراسة حالة – اندونسيا والهند،

0117م.
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يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها ،أما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار

هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى(.)1
 مجتمعّالدراسةّ ّ:

يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من خريجي الجامعات في قطاع غزة.
 عينــــةّالدراسةّ :

ّّّّّتكونت عينة الدراسة من عدد ( )70من خريجي الجامعات في قطاع غزة ،وتم اختيارهم
بطريقة العينة العشوائية البسيطة ،ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجدول التالي:
جدولّرقمّ(ّّّ)0يوضحّمصفوفةّالفجوةّالبحثية ّ
الدراساتّالسابقة ّ


الدراساتّالبحثية ّ

ركزتّالدراساتّالسابقةّعلىّ 
دورّالمؤسساتّاألهليةّفيّ
الحدّمنّالفقر.





دورّالتدريبّالذيّيتلقاهّ

ركزتّالدراسةّالحاليةّ

علىّدراسةّواقعّالتدريبّ

الخريجينّالمكلفينّأوّ

الذيّتقدمهّمؤسساتّ

ركزتّالدراساتّالسابقةّعلىّ

المتطوعينّفيّالمؤسساتّ

المجتمعّالمدنيّ،ومدىّ

تحقيقّالتنميةّالمستدامةّ

األهليةّفيّالحدّمنّظاهرةّ

رضىّالخريجينّعنّهذاّ

ركزتّالدراساتّالسابقةّعلىّ

للخريجين.

والتنميةّالبشرية.



لمّتتناولّالدراساتّالسابقةّ

الدراساتّالحالية ّ

سبلّعالجّمشكلةّالبطالةّ،

التدريب.

البطالةّوتوفيرّفرصّتشغيلّ


كماّتناولتّالدراسةّدورّ

لمّتتناولّالدراساتّالسابقةّ

التدريبّالذيّتقدمهّ

ودورّالمؤسساتّاألهليةّفيّ

دراسةّواقعّالتدريبّالذيّ

المؤسساتّاألهليةّفيّ

علىّبطالةّالخريجينّ .

للخريجينّ .

حلّالمشكلةّواآلثارّالمترتبةّ



تقدمهّالمؤسساتّاألهليةّ

الحدّمنّظاهرةّالبطالةّ

للخريجينّفيّقطاعّغزةّ .

جردّبواسطةّالباحث ّ
جدولّرقمّ(ّّّ)3يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسة ّ
الجنس

العدد ّ

النسبةّالمئويةّّ %

ذكر ّ

ّ 30

ّ 42.85

أنثى ّ

ّ 40

ّ 57.14

حالةّالعمل ّ

العدد ّ

النسبةّالمئويةّّ %

أعمل ّ

ّ 38

ّ 54.28

( )1وائل التل :لبحث العلمي في العلوم االنسانية واالجتماعية" ،دار الحامد للنشر ،عمان ،األردن0117 :م.
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جدولّرقمّ(ّّّ)3يوضحّتوزيعّأفرادّعينةّالدراسة ّ
الجنس

العدد ّ

النسبةّالمئويةّّ %

الّأعمل ّ

ّ 32

ّ 45.72

المؤهلّالعلمي ّ

العدد ّ

النسبةّالمئويةّّ %

دبلوم ّ

ّ 11

ّ 15.71

بكالوريوس ّ

ّ 49

ّ 70

ماجستير ّ

ّ 10

ّ 14.29

الفئةّالعمرية ّ

العدد ّ

النسبةّالمئويةّّ %

ّ00-00عام ّ

ّ 23

ّ 32.85

ّ08-05عام ّ

ّ 24

ّ 34.28

ّ30-02عام ّ

ّ 15

ّ 21.45

ّ33عامّفأكثر ّ

ّ8

ّ 11.42

العدد ّ

النسبةّالمئويةّّ %

ّ3شهورّفأقل ّ

ّ4

ّ 5.71

ّ0-0شهور ّ

ّ 16

ّ 22.85

ّ00-8شهر ّ

ّ 17

ّ 24.28

أكثرّمنّسنة ّ

ّ 33

ّ 47.16

المجموع ّ

ّ 70

ّ %011

مدةّالتدريبّفيّالمؤسساتّبعدّ
التخرج ّ

 أداةّالدراسةّ :

تم استخدام االستبانة كأداة للدراسة ،وتتكون االستبانة من مجموعة من المحاور والفقرات ،تبين
درجة الموافقة (كبيرة جدا ،كبيرة ،متوسطة ،قليلة ،قليلة جدا) ،وتم تحديد القيم (، 4، 3، 2،1

 )5لتقابل التقديرات السابقة لكل فقرة من فقرات االستبانة.

وقد تم حساب درجات الموافقة بحسب مقياس خماسي التدريج ،كما هو مبين في الجدول

التالي:

جدولّرقمّ(ّ)4يوضحّمقياسّخماسيّالتدريج ّ
درجة ّ

الرمز ّ

الموافقة ّ

الرقمي ّ

قليلةّجدا ّ

ّ1

المتوسطّالحسابي ّ
من ّ
1.00

إلى ّ
أقلّمنّ

ّ 1.80

495

الوزنّالنسبي ّ

من ّ

إلى ّ

20.00

أقلّمنّ36.00

جدولّرقمّ(ّ)4يوضحّمقياسّخماسيّالتدريج ّ
درجة ّ

المتوسطّالحسابي ّ

الرمز ّ

الرقمي ّ

الموافقة ّ

من ّ

قليلة ّ

2

1.80

متوسطة ّ

3

2.60

كبيرة ّ

4

3.40

كبيرةّجدا

5

4.20

إلى ّ
أقلّمنّ
2.60
أقلّمنّ
3.40

أقلّمنّ

ّ 4.20
5.00

الوزنّالنسبي ّ

من ّ

إلى ّ

36.00

أقلّمنّ52.00

52.00

أقلّمنّ68.00

68.00

أقلّمنّ84.00

84.00

100.00

ّ

 صدقّأداةّالدراسةّ :

ونعني بصدق أداة الدراسة ،أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه ،وقد تم التأكد من صدق

االستبانة من خالل الطرق التالية:

 .0الصدقّمنّوجهةّالمحكمينّ :

تم عرض االستبانة على عدد ( )3من المحكمين من ذوي االختصاص ،من أجل التأكد من
سالمة الصياغة اللغوية لالستبانة ،ووضوح تعليمات االستبانة ،وانتماء الفقرات ألبعاد

االستبانة ،ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف المرتبطة بهذه الدراسة ،وبذلك تم التأكد
من صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين.
 .0صدقّاالتساقّالداخليّ :

تم حساب صدق االتساق الداخلي من خالل إيجاد معامالت االرتباط لمحاور االستبانة ،كما
هو مبين في الجدول التالي:
ّ

جدولّرقمّ(ّ)5يوضحّصدقّاالتساقّالداخليّلمحاورّاالستبانة ّ
م

المحور ّ

معاملّاالرتباط

قيمةّ"ّ "Sig.

الداللة

ّ0

األول ّ

0.752

0.000

دالةّعندّ1.15

ّ0

الثاني ّ

ّ 0.891

0.000

دالةّعندّّ 1.15

يتبين من الجدول السابق أن محاور االستبانة تتمتع بمعامالت ارتباط دالة إحصائيا ،وتفي

بأغراض الدراسة.
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 ثباتّأداةّالدراسةّ :
معاملّاالرتباط

المحور ّ

قبلّالتعديل

بعدّالتعديل

ّ0

األول ّ

0.591

0.743

ّ0

الثاني ّ

0.764

0.866

االستبانةّككل ّ

0.869

0.930

ونعني بثبات أداة الدراسة ،أن األداة تعطي نفس النتائج تقريبا لو طبقت مرة أخرى على
نفس المجموعة من األفراد ،أي أن النتائج ال تتغير ،وقد تم التأكد من ثبات االستبانة من

خالل الطرق التالية:

 .0الثباتّباستخدامّمعادلةّألفاّكرونباخّ :

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط لمحاور االستبانة باستخدام

معادلة ألفا كرونباخ ،كما هو مبين في الجدول التاليّ :

جدولّرقمّ(ّ)6يوضحّمعامالتّاالرتباطّلمحاورّاالستبانةّباستخدامّمعادلةّألفاّكرونباخ ّ
م

المحور ّ

معاملّاالرتباط

ّ0

األول ّ

0.739

ّ0

الثاني ّ

0.648

االستبانةّككل ّ

0.957

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة باستخدام معادلة ألفا

كرونباخ هي معامالت ثبات دالة إحصائيا ،وتفي بأغراض الدراسة.
 .0الثباتّبطريقةّالتجزئةّالنصفيةّ :

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بطريقة

التجزئة النصفية ،كما هو مبين في الجدول التالي:

يتبين من الجدول السابق أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة بطريقة التجزئة النصفية

هي معامالت ثبات دالة إحصائيا ،وتفي بأغراض الدراسة.
 األساليبّاإلحصائيةّالمستخدمةّ :

ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (:)SPSS

(معامل ارتباط بيروسون ،معادلة ألفا كرونباخ ،طريقة التجزئة النصفية ،اختبار " "Tللعينة
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الواحدة ،اختبار  ،T-Testاختبار  )One-Way ANOVAفي إجراء التحليالت اإلحصائية
الالزمة للدراسة.

وتم استخدام درجة ثقة ( )%95في اختبار كل الفروض اإلحصائية للدراسة ،بما يعني

أن احتمال الخطأ يساوي ( ،)%5وهي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة.
 مصادرّجمعّالمعلوماتّ .

اعتمدتّالدراسةّعلىّمصدرينّلجمعّالمعلوماتّوهماّ :

أ .المصادرّاألوليةّ:قام الباحث بجمع البيانات األولية لمعالجة التحليلية لموضوع البحث
من خالل االستبانة كأداة رئيسية للدراسة ،وقد صممت خصيصا لهذا الغرض ،وتم

توزيعها على عينة الدراسة ،وجمعها وتفريغ البيانات وتحليلها باستخدام البرنامج

اإلحصائي  ،SPSS"،"Statistical Package for the Social Scienceكما
استخدم الباحث ما يمتلكانه من معلومات وخبرات واالستعانة بمجموعة من مدراء

مؤسسات المجتمع المدني ،والمتدربين في المؤسسات األهلية ومشرفي التدريب في
الجامعات للتعليق على نتائج تحليل االستبانة.

ب .المصادر ّالثانويةّ :تتمثل المصادر الثانوية في الكتب والمراجع العربية واألجنبية،
والدراسات السابقة ذات العالقة ،والدوريات والتقارير الصادرة عن مركز اإلحصاء

الفلسطيني ،ومواقع اإلنترنت.

نتائجّالدراسةّ :

نتائج السؤال األول :ينص السؤال األول على ما يلي :ما واقع تقييم التدريب في مؤسسات

المجتمع المدني؟

تمّاإلجابةّعلىّهذاّالسؤالّباستخدامّاختبارّ"ّ"Tللعينةّالواحدةّ،كماّهوّمبينّفيّالجدولّ

التاليّ :

جدولّرقمّ(ّّّ)8يوضحّتحليلّفقراتّالمحورّاألول ّ
م
0

الفقرة ّ
ساعدّالتدريبّفيّالمنظمةّعلىّ
زيادةّالمعارفّلديك.

المتوسط ّ االنحراف ّ

الحسابي ّ المعياريّ ّ
4.140

0.904
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قيمة ّ
"ّ "T

8.920

قيمة ّ

"ّ "Sig.

الوزنّ ّ

النسبي ّ

82.800 0.000

الترتيب
1

درجة ّ

الموافقة
كبيرة

جدولّرقمّ(ّّّ)8يوضحّتحليلّفقراتّالمحورّاألول ّ
م

0

الفقرة ّ
ساهمّالتدريبّفيّالمنظمةّفيّ
اكسابكّمهـاراتكّفيّمجالّ

المتوسط ّ االنحراف ّ

الحسابي ّ المعياريّ ّ
3.880

0.872

قيمة ّ
"ّ "T

7.134

قيمة ّ

"ّ "Sig.

الوزنّ ّ

النسبي ّ

77.600 0.000

الترتيب

درجة ّ

الموافقة
كبيرة

5

تخصصكّ .
3

ساهمّالتدريبّفيّالمنظمةّفيّ

رفعّقدراتكّفيّالتعاملّمعّفرقّّ 4.120

82.400 0.000 11.026 0.718

كبيرة

2

العمل.
0

عززّالتدريبّمنّثقتكّبنفســــكّ
ونمىّقدراتكّفيّعــالجّنقاطّ

4.040

0.968

7.597

80.800 0.000

كبيرة

3

ضعفك.
5

أكسبكّالتدريبّفيّالمنظمةّ

ارتقاءّعلميّاّانعكسّعلىّأدائكّ 4.000
ًّ

0.833

8.489

80.000 0.000

كبيرة

4

للمهامّالموكلةّاليك.

أسهمّالتدريبّفيّالمنظمةّعلىّ
5

زيادةّخبرتكّفيّمجالّ

التخصصّعماّكانتّعليهّقبلّ

3.800

1.010

5.600

76.000 0.000

كبيرة

6

التدريبّ .
7

بذلتّإدارةّالمنظمةّالجهدّالالزمّ
لتدريبكّواالرتقاءّبقدراتكّفيّ

3.680

1.039

4.629

73.600 0.000

كبيرة

7

مجالّتخصصكّ .
8

تتابعّوتقيمّالجامعةّالتيّ

تخرجتّمنهاّفعاليةّالتدريبّ

2.500

50.000 0.018 -2.445 1.446

قليلة

8

الذيّتلقيتهّفيّالمنظمةّ .
المحورّككل ّ

3.770

0.607

8.965

75.400 0.000

كبيرة

وقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأنّ :

 واقع تقييم التدريب في المؤسسات األهلية جاء بوزن نسبي ( ،)%75.400وهو بدرجة
موافقة (كبيرة) ،ويعزو الباحث درجة الموافقة الكبيرة عن واقع التدريب الذي تقدمه

المؤسسات األهلية إلى أن معظم الخريجين هم من يختاروا المؤسسات التي يرغبون
في التدرب فيها ،كما أن الخريجين يتدربوا داخل المؤسسات في مجال دراستهم ،كما
499

أن إدارة المؤسسات تبذل جهد في تدريب الخريجين واكسابهم المعارف والمهارات التي
ترتقي بقدراتهم في مجال تخصصهم.

 أعلى فقرة رقم ( ،)1وهي (ساعد التدريب الميداني في المنظمة على زيادة المعارف

لديك) ،وقد جاءت بوزن نسبي ( ،)%82.800وهي بدرجة موافقة (كبيرة) ،ويعزو

الباحث على حصول هذه الفقرة على الترتيب األول على ألن الخريجين يجبوا ما
تعلموه من مهارات فترسخ في اذهانهم المعلومات أفضل من قراءتها من الكتب ،كما

أن مشرفي التدريب وادارة المؤسسات ال تدخر معلومة على الخريجين ،فالمؤسسات
تهتم بتطوير قدرات الخريجين لذلك تفوضهم.

 أدنى فقرة رقم ( ،)8وهي (تتابع وتقيم الجامعة التي تخرجت منها فعالية التدريب
الميداني الذي تلقيته في المنظمة) ،وقد جاءت بوزن نسبي ( ،)%50.000وهي بدرجة
موافقة (قليلة) ،وهذا يؤشر إلى ضعف االهتمام والمتابعة من مشرفي التدريب الميداني

للخريجين الذين يتم إرسالهم للتدرب في مؤسسات المجتمع المدني ،وتكتفي بعض

الجامعات بتوجيه كتاب استيعاب متدربين للمنظمة فقط دون متابعة وتوجيه للخريجين.

نتائج ّالسؤال ّالثانيّ :ينص ّالسؤال ّعلى ّما ّيليّ :ما ّدور ّالتدريب ّفي ّالحد ّمن ّبطالةّ

الخريجين؟

تمّاإلجابةّعلىّهذاّالسؤالّباستخدامّاختبارّ"ّ"Tللعينةّالواحدةّ،كماّهوّمبينّفيّالجدولّ

التاليّ :

جدولّرقمّ(ّ)9تحليلّفقراتّالمحورّالثاني ّ
م

الفقرة ّ

المتوسط ّ االنحراف ّ قيمة ّ

يّ
الحسابي ّ المعيار ّ

"ّ "T

قيمة ّ

"ّ "Sig.

نّ
الوز ّ

النسبي ّ

الترتيب

درجة ّ

الموافقة

ساهمّالتدريبّالميدانيّفيّ
1

كسرّحاجزّالخوفّلديكّ

لاللتحاقّوالتقدمّللوظائفّ

3.540

70.800 0.002 3.280 1.164

2

كبيرة

المعلنةّ .

عززّالتدريبّالميدانيّمنّ
2

قدراتكّالمهنيةّللمنافسةّ

والتقدمّلوظيفةّبعدّالتدريب.

3.720

74.400 0.000 5.368 0.948
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1

كبيرة

جدولّرقمّ(ّ)9تحليلّفقراتّالمحورّالثاني ّ
م

3

الفقرة ّ

المتوسط ّ االنحراف ّ قيمة ّ

الحسابي ّ المعياريّ ّ

وفرتّالمنظمةّلكّفرصةّ

للتقدمّلوظيفةّبداخلهاّخاللّ 2.660

1.533

فترةّالتدريب.
ساهمتّالمنظمةّالتيّتدربتّ
فيهاّبترشيحكّوتزكيتكّ

4

لاللتحاقّبوظيفةّجديدةّفيّ

2.720

1.485

مؤسساتّأخرىّ .

"ّ "T
-

1.568

1.333

قيمة ّ

"ّ "Sig.

الوزنّ ّ

النسبي ّ

53.200 0.123

54.400 0.189

الترتيب

7

6

درجة ّ

الموافقة

متوسطة

متوسطة

تعرفتّخاللّفترةّالتدريبّ
الميدانيّفيّالمنظمةّعلىّ

5

المؤسسةّالتيّعملتّبهاّ

2.840

1.434

الحقاًّ .

-

0.789

56.800 0.434

5

متوسطة

تستغلّالمؤسساتّالخريجينّ
6

خاللّفترةّالتدريبّالميدانيّ،
وتستفيدّمنهمّأكثرّمماّ

3.440

68.800 0.049 2.019 1.541

3

كبيرة

تعطيهمّ .

7

يعتبرّالتدريبّالميدانيّ

عنصرّمهماًّفيّالحــــــدّمنّ 3.200
ًّا

64.000 0.302 1.043 1.355

3.160

63.200 0.209 1.273

ظاهرةّبطالةّالخريجينّ .
المحورّككل ّ

0.888

4

متوسطة
متوسطة

ّ

وقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأنّ :

 دور التدريب الميداني في الحد من بطالة الخريجين جاء بوزن نسبي (،)%63.200
وهو بدرجة موافقة (متوسطة) ،تشير هذه النتيجة إلى موافقة متوسطة لعينة الدراسة

في دور التدريب الميداني الذي تنفذه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين،
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ضعف في قدرة المؤسسات األهلية على استيعاب

موظفين جدد؛ ألسباب تتعلق بضعف التمويل والحصار الذي تأثرت فيه المؤسسات،
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وعدم موائمة بعض المتدربين للعمل في هذه المؤسسات وتكتفي معظم المؤسسات

بقبول الخريجين كمتدربين أو متطوعين.

 أعلى فقرة رقم ( ،)0وهي (عزز التدريب الميداني من قدراتك المهنية للمنافسة والتقدم
لوظيفة بعد التدريب) ،وقد جاءت بوزن نسبي ( ،)%74.400وهي بدرجة موافقة
(كبيرة) ،وهذه النتيجة تعتبر مؤشر إيجابي لدور التدريب في رفع قدرات الخريجين،

واالرتقاء بمستواهم المهني ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن الخريجين والجامعات
تختار المؤسسات الموائمة لتخصصات الخريجين ليتدربوا بها ،كما أن المؤسسات تهتم

بتدريب الخريجين وتعمل على اكساب المتدربين المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

 أدنى فقرة رقم ( ،)2وهي (وفرت المنظمة لك فرصة للتقدم لوظيفة بداخلها خالل فترة
التدريب الميداني) ،وقد جاءت بوزن نسبي ( ،)%53.200وهي بدرجة موافقة
(متوسطة) ،تشير هذه النتيجة إلى درجة موافقة متوسطة في حصول الخريجين على

فرصة عمل داخل المؤسسات التي يتدربوا بها ،ويعزو الباحث هذه النتيجة ،إما لضعف
في استيعاب موظفين جدد ناجم عن الظروف الصعبة التي تمر فيها المؤسسات من

جراء الحصار المفروض على قطاع غزة ،أو لضعف في قدرات الخريجين ،وعدم

اقتناع مديري المؤسسات بمالءمتهم لشغل وظائف داخل مؤسساتهم.

نتائج السؤال الثالث :ينص السؤال على ما يلي :هل يوجد فروق بين استجابات أفراد العينة

حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى
لمتغيرات( :الجنس ،وحالة العمل ،والمؤهل العلمي ،والفئة العمرية ،ومدة التدريب في المؤسسات
بعد التخرج)؟

ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي

تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغيرات( :الجنس ،وحالة العمل،

والمؤهل العلمي ،والفئة العمرية ،ومدة التدريب في المؤسسات بعد التخرج).
ويتفرعّمنّالفرضيةّالرئيسةّالسابقةّالفرضياتّالفرعيةّالتاليةّ :

 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات
أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في
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الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس .وتم التحقق من صحة هذه
الفرضية عن طريق اختبار  ،T-Testكما هو مبين في الجدول التالي:
جدولّرقمّ(ّّّ)10الفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّالجنس ّ
المحور
األول ّ
الثاني ّ

الجنس ّ

العدد

المتوسط ّ
الحسابي

االنحراف ّ
ي
المعيار ّ

ذكر

30

3.536

0.656

أنثى

40

3.940

0.517

ذكر

30

2.925

0.994

أنثى

40

3.330

0.777

قيمة ّ

قيمة ّ

""T

"ّ "Sig.

-2.435

0.019

دالة

-1.616

0.113

غيرّدالة

الداللة

*ّقيمةّ"ّ"Tالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ(ّ)48وعندّمستوىّداللةّ(ّ )0.100(ّ=ّ)0.05

وقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأنّ ّ:

 قيمة " "Tالمحسوبة أكبر من قيمة " "Tالجدولية في المحور األول ،وهذا يدل على

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح (اإلناث) ،ويعزو الباحث هذه النتيجة
إلى أن التزام الخريجات في التدريب الميداني أكبر من التزام الخريجين الذكور؛ لذا

نسبة االستفادة من التدريب في المؤسسات األهلية أكبر.

 قيمة " "Tالمحسوبة أقل من قيمة " "Tالجدولية في المحور الثاني ،وهذا يدل على عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى الفرص المتكافئة
للخريجين الذكور واإلناث في التدريب واالهتمام من قبل إدارة مؤسسات المجتمع

المدني ،والحصول على المعارف والمهارات والخبرات المرجوةّمنّالتدريب.

 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات

أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في

الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير حالة العمل .وتم التحقق من صحة هذه

الفرضية عن طريق اختبار  ،T-Testكما هو مبين في الجدول التالي:
جدولّرقمّ(ّّّ)11الفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّحالةّالعمل ّ
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حالةّ

المحور

المتوسط ّ االنحراف ّ
الحسابي

المعياريّ

قيمة ّ

قيمة ّ

"" T

"ّ "Sig.

أعمل

38

3.801

0.652

الّأعمل

32

3.734

0.563

أعمل

38

3.254

1.031

الّأعمل

32

3.050

0.691

العمل ّ

األول ّ
الثاني ّ

العدد

الداللة

0.701 0.387

غيرّدالة

0.423 0.807

غيرّدالة

*ّقيمةّ"ّ"Tالجدوليةّعندّدرجةّحريةّ(ّ)48وعندّمستوىّداللةّ(ّ )0.100(ّ=ّ)0.05

وقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأنّ ّ:


قيمةّ"ّ"Tالمحسوبةّأقلّمنّقيمةّ"ّ"Tالجدوليةّفيّالمحورّاألولّ،وهذاّيدلّعلىّعدمّوجودّ

فروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّداللةّ(ّ)α≤0.05بينّاستجاباتّأفرادّعينةّالدراسةّحولّ
دورّالتدريبّالميدانيّالذيّتقدمهّالمؤسساتّاألهليةّفيّالحدّمنّبطالةّالخريجينّتعزىّلمتغيرّ

حالةّالعمل.


قيمةّ"ّ"Tالمحسوبةّأقلّمنّقيمةّ"ّ"Tالجدوليةّفيّالمحورّالثانيّ،وهذاّيدلّعلىّعدمّوجودّ
فروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّداللةّ(ّ)α≤0.05بينّاستجاباتّأفرادّعينةّالدراسةّحولّ
دورّالتدريبّالميدانيّالذيّتقدمهّالمؤسساتّاألهليةّفيّالحدّمنّبطالةّالخريجينّتعزىّلمتغيرّ

حالةّالعمل.

 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي .وتم التحقق من صحة هذه الفرضية
عن طريق اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في الجدول التاليّ :
جدولّرقمّ(ّّّ)12الفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّالمؤهلّالعلمي ّ

المحور

األول ّ

الثاني ّ

المتوسط ّ االنحراف ّ

المؤهلّالعلمي ّ

العدد

دبلوم

11

3.844

بكالوريوس

49

3.789

0.610

ماجستير ّ

10

3.589

0.558

دبلوم

11

3.143

0.748

بكالوريوس

49

3.229

ّ 0.898

ماجستير ّ

ّ 10

2.837

1.038

الحسابي

المعياريّ
0.684

قيمة ّ
""F

0.377

0.559

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )47 ،2وعند مستوى داللة ()0.05
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قيمة ّ

"ّ "Sig.
0.688

0.576

مستوىّ ّ
الداللة
غيرّ
دالة

غيرّ
دالة

()3.180

وقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأنّ ّ:
 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور األول ،وهذا يدل على عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ارتفاع
نسبة المتعلمين من كافة الفئات (دبلوم ،بكالوريوس ،ماجستير) ،وقد طالت حالة

البطالة كافة هذه المستويات.

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور الثاني ،وهذا يدل على عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،ويعزو الباحث هذه النتيجة لألسباب

التي ذكرناها في النتيجة السابقة (المحور األول).

 .7ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية .وتم التحقق من صحة هذه الفرضية عن
طريق اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين في الجدول التالي:
جدولّرقمّ(ّّّ)13الفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّالفئةّالعمرية ّ
المحور

األول ّ

الثاني ّ

الفئةّالعمرية ّ

العدد

المتوسط ّ
الحسابي

االنحراف ّ
المعياريّ

ّ00-00عام

23

3.695

0.634

ّ08-05عام

24

3.890

0.569

ّ30-02عام

15

3.500

0.615

ّ33عامّفأكثر ّ

8

4.125

0.487

ّ00-00عام

23

2.982

1.076

ّ08-05عام

24

3.235

0.847

ّ30-02عام

15

3.182

0.726

ّ33عامّفأكثر ّ

8

3.381

0.856

قيمة ّ

قيمة ّ

مستوىّ ّ

""F

"ّ "Sig.

الداللة

0.162 1.792

0.778 0.366

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )46 ،3وعند مستوى داللة ()0.05
وقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأنّ ّ:

505

غيرّدالة

غيرّدالة

()2.790

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور األول ،وهذا يدل على عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية ،ويعزو الباحث عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في هذه النتيجة؛ ألن واقع التدريب لم يتغير بتغير الفئة العمرية،

والتعامل من إدارة المؤسسات مع الخريجين المتدربين في مؤسساتهم لم تتغير.

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور الثاني ،وهذا يدل على عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية.

 .0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب في المؤسسات بعد التخرج .وتم التحقق
من صحة هذه الفرضية عن طريق اختبار  ،One-Way ANOVAكما هو مبين

في الجدول التالي:
جدولّرقمّ(ّّّ)14الفروقاتّبالنسبةّلمتغيرّمدةّالتدريبّفيّالمؤسساتّبعدّالتخرج ّ
المحور

األول ّ

الثاني ّ

مدةّالتدريبّفيّ

العدد

المتوسط ّ االنحراف ّ

الحسابي

المعياريّ

ّ3شهورّفأقل

4

3.792

0.260

ّ0-0شهور

16

3.727

0.547

ّ00-8شهر

17

3.552

0.602

أكثرّمنّسنة ّ

33

3.896

0.659

ّ3شهورّفأقل

4

3.714

0.378

ّ0-0شهور

16

2.857

0.977

ّ00-8شهر

17

3.095

0.818

أكثرّمنّسنة ّ

3.262 ّ 33

0.915

المؤسساتّبعدّالتخرج ّ

قيمة ّ
""F

ّ 0.871

0.938

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )46 ،3وعند مستوى داللة ()0.05
وقدّتبينّمنّالجدولّالسابقّأنّ ّ:
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قيمة ّ

"ّ "Sig.

0.463

0.430

مستوىّ ّ
الداللة

غيرّدالة

غيرّدالة

()2.790

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور األول ،وهذا يدل على عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أف ارد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب الميداني في المؤسسات بعد التخرج ،وتشير
هذه النتيجة أن واقع التدريب الذي تقمه المؤسسات للخريجين ال تتغير بتغير مدة

التدريب ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المؤسسات تعمل على االستفادة من
الخريجين ،وتوجد وحدات داخل المؤسسات لمتابعة الخريجين المتدربين لالستفادة من

قدراتهم؛ وتزويدهم بالمهارات المعارف والخبرات.

 قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور الثاني ،وهذا يدل على عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب الميداني في المؤسسات بعد التخرج ،وتشير
هذه النتيجة إلى عدم مساهمة التدريب الميداني في الحد من ظاهرة البطالة ،وتوفير

فرص عمل مؤقتة أو دائمة للخريجين الذين يتدربون في مؤسسات المجتمع المدني؛
سواء كانت مدة التدريب قصيرة أو ط ـ ــويلة.

النتائجّوالتوصياتّ :

أوًّالّ-النتائج:

 .0واقع تقييم التدريب الميداني في المؤسسات األهليـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــاء بوزن نسبي (،)%75.400
وهو بدرجة موافق ـ ــة (كبيرة).

 أعلى فقرة رقم ( ،)1وهي (ساعد التدريب في المنظمة على زيادة المعارف لديك) ،وقد
جاءت بوزن نسبي ( ،)%82.800وهي بدرجة موافقة (كبيرة) ،وتشير هذه النتيجة
إلى أهمية الدريب في اكساب المعارف للخريجين؛ ال سيما المعارف التطبيقية التي

يكتسبها من خالل العمل والتجريب.

 أدنى فقرة رقم ( ،)8وهي (تتابع وتقيم الجامعة التي تخرجت منها فعالية التدريب
الميداني الذي تلقيته في المنظمة) ،وقد جاءت بوزن نسبي ( ،)%50.000وهي بدرجة
موافقة (قليلة) ،وتشير هذه النتيجة إلى االهتمام المتدني من قبل مشرفي التدريب
للمتدربين ،وعدم اعطاء االهتمام الكافي والجدية في المتابعة والتقييم للخريجين،

507

واالكتفاء بتعبئة نموذج حضور وانصراف من المؤسسات التي تدرب فيها الخريجين،

وهذا يفقد التدريب الميداني أهدافه في تنمية قدرات المتدربين العملية وينبغي أخذ كافة
التدابير واإلجراءات من إدارة التدريب الميداني في الجامعات حتى يتم التدريب بالشكل
األمثل.

 .0دور التدريب في الحد من بطالة الخريجين جاء بوزن نسبي ( ،)%63.200وهو
بدرجة موافقة (متوسطة).

 أعلى فقرة رقم ( ،)0وهي (عزز التدريب الميداني من قدراتك المهنية للمنافسة والتقدم
لوظيفة بعد التدريب) ،وجاءت بوزن نسبي ( ،)%74.400وهي بدرجة موافقة (كبيرة)،

هذه النتيجة مؤشر على المهارات المكتسبة خالل فترة التدريب ،وهذه المهارات

باإلمكان زيادتها عند زيادة مدة التدريب.

 أدنى فقرة رقم ( ،)2وهي (وفرت المنظمة لك فرصة للتقدم لوظيفة بداخلها خالل فترة
التدريب الميداني) ،وجاءت بوزن نسبي ( ،)%53.200وهي بدرجة موافقة (متوسطة)،
النتيجة تعكس صورة عن واقع الخريجين الذين يعملوا براتب بعد انتهاء فترة التدريب،
وهذه النتيجة يعزوها الباحث إلى الواقع الصعب للمؤسسات األهلية في قطاع غزة في

استقطاب الموظفين الجدد في ظل الظروف التي تمر بها الجمعيات ،وعدم تبني

مؤسسات التشغيل الحكومية واألهلية والدولية استراتيجية الستقطاب الكفاءات من

الخريجين وتشغيلهم.

 .2قيمة " "Tالمحسوبة أكبر من قيمة " "Tالجدولية في المحور األول ،وهذا يدل على

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس ،ولصالح (اإلناث) ،ويعزوا الباحث هذه النتيجة

إلى أن اإلناث من الخريجين أكثر التزاما من الذكور في التدريب ،ويأخذن التدريب
على محمل الجد؛ لذا فإن الفائدة عند االناث أكثر من الذكور.

 .1قيمة " "Tالمحسوبة أقل من قيمة " "Tالجدولية في المحور الثاني ،وهذا يدل على عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين استجابات أفراد
عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات األهلية في الحد من

بطالة الخريجين تعزى لمتغير الجنس.
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 .2قيمة " "Tالمحسوبة أقل من قيمة " "Tالجدولية في المحور األول والثاني ،وهذا يدل

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين
استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات

األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير حالة العمل.

 .1قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور األول والثاني ،وهذا يدل

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات

األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 .7قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور األول والثاني ،وهذا يدل

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين

استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات
األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير الفئة العمرية.

 .0قيمة " "Fالمحسوبة أقل من قيمة " "Fالجدولية في المحور األول والثاني ،وهذا يدل

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بين
استجابات أفراد عينة الدراسة حول دور التدريب الميداني الذي تقدمه المؤسسات

األهلية في الحد من بطالة الخريجين تعزى لمتغير مدة التدريب في المؤسسات بعد

التخرج.

ثانياّ-التوصياتّ :
ًّ

بعدّعرضّالنتائجّالسابقةّيقدمّالباحثّمجموعةّمنّالتوصياتّ،وهيّ :

 .0تخصيص ساعات تدريب ميداني بشكل سنوي مرتبط بالمعارف والمواد الدراسية التي
يتلقاها طالب الجامعات.

ظر ألهميتها في اكساب الخريجين
 .0زيادة عدد ساعات التدريب الميداني للخريجين ن ا
المهارات التطبيقية ،ودمجهم في أجواء العمل ومساهمته في تأهيل الخريجين لسوق

العمل.

 .2ضرورة متابعة وتقييم اإلدارات المختصة بمتابعة الخريجين في الجامعات لفعالية
التدريب الميداني الذي يتلقاه خريجيهم في مؤسسات المجتمع المدني ،والعمل على
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تجويد هذا التدريب بكافة الطرق واألدوات الرقابية والتنفيذية ألن المتابعة والتقييم

عنصر هام جدا في إيجابية المخرجات التدريبية.

 .1ضرورة زيادة االهتمام من إدارة المؤسسات األهلية والعمل على اكساب المتدربين

الميدانيين فيها في المعارف والمهارات والخبرات الالزمة في مجال تخصصهم

الجامعي.

 .2ضرورة ضبط المتدربين من قبل إدارة مؤسسات المجتمع المدني ،واجراء التقييم الالزم
بعد انتهاء فترة التدريب الميداني بشكل مهني وشفاف.

 .1العمل على استثمار قدرات الخريجين المتدربين ،وتفويضهم ألداء مهام في المؤسسات

ومتابعتهم ،وتقديم النصح لهم ،وتقديم التغذية الراجعة حول مستواهم المهني ،ونقاط

القوة والضعف لديهم.

 .7تصميم نماذج تقييم شفافة ومهنية تقيس القدرات القبلية والبعدية للخريجين الذين يتدربوا
في مؤسسات المجتمع المدني.

 .0ضرورة توفير المنظمة فرص عمل بداخلها للخريجين الذين تدربوا فيها أصحاب الكفاءة
وقتما توفرت اإلمكانات المادية واالحتياج لكادر بشري.

 .2ضرورة تزكية المؤسسات للخريجين الذين تدربوا فيها أصحاب الكفاءة لدى المؤسسات
التي تحتاج موظفين جدد.

 .01ضرورة إفساح المجال للمتدربين الميدانيين إليجاد تمويل لمشروعات المؤسسات
األهلية تمكنهم من العمل في هذه المؤسسات ضمن المشاريع التي ساهموا في تمويلها.

 .00األخذ بتقييم المؤسسات األهلية للمتدربين الميدانيين فيها لدى المؤسسات التي
تشرف على برامج التشغيل الدائم والمؤقت ،من أجل تحقيق فرص مناسبة للخريجين

المتميزين.

 .00الترتيب بين الجامعات ومؤسسات التشغيل والمؤسسات األهلية لتشغيل المتدربين
المميزين ولمدة ال تقل عن ( )2شهور براتب مقطوع تساهم مؤسسات التشغيل بجزء

من المبلغ ،والمؤسسات المشغلة بجزء رمزي من المبلغ.

 .02تشجيع المؤسسات التي تستوعب الخريجين للتدريب الميداني وتشغلهم وتكريمهم من
قبل الجامعات.
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 .01إدراج بند خاص بدور المؤسسة في التدريب والتشغيل في المسابقة السنوية التي تقيم
فيها اإلدارة العامة للمؤسسات األهلية بو ازرة الداخلية ألفضل مؤسسة أهلية سنويا.

 .02ضرورة شمول خطط المؤسسات السنوية محور تدريب وتأهيل الخريجين وفق رؤية
ومنهجية علمية للحد من بطالة الخريجين.
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