مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

الرقمنة وتسريع عجلة حتول اجلزائر إىل دولة رقمية خالل أزمة كوروان.
DIGITALISATION IN ACCELERATING ALGERIA' S TRANSFORMATION INTO
A DIGITAL COUNTRY DURING THE CORONA CRISIS

د .بن محو فايزة
Dr. Ben Hamou Fayza

جامعه ابراهيم سلطان ،اجلزائر 3
Ibrahim Sultan University, Algeria 3
benhamou.faiza@univ-alger3.dz

امللخص:
العامل يشهد تطورا تكنولوجيا هائال ،من مجيع النواحي االجتماعية ،االقتصادية والسياسية ،اذ اصبحت اليوم الرقمنة
او تكنولوجيا املعلومات حجر أساس وضروري يف كل القطاعات من أجل استمرارية احلياة.
هدفت الدراسة بعد االنتشار الواسع لفريوس كوروان املستجد (كوفيد، )19.دفع ابلعديد من الدول اىل تسريع
اعتمادها الرقمنة وهذا بعد انتشاره يف مجيع دول العامل والركود الذي عرفه االقتصاد العاملي يف مجيع القطاعات
احليوية اىل تسليط الضوء على رقمنة الدولة وخدماهتا ،وهذا نتيجة ألن معظم الدول اختذت جمموعة من اإلجراءات
الوقائية واالحرتازية من أجل جتنب تفشي اجلائحة ،منها إغالق جلميع حدودها البحرية واجلوية والربية وأكثر من
هذا إغالق املدارس واجلامعات وتوقف كل األنشطة االقتصادية واالجتماعية حفاظا على سالمة مواطنيها ابلدرجة
األوىل.
ملعاجلة اشكالية البحث املتمثلة :يف كيف سامهت أزمة كوروان يف تسريع عجلة الرقمنه يف اجلزائر ?
استعملنا منهج وصفي حتليلي يف سرد االوضاع االجتماعية واالقتصادية لدول العامل يف ظل اجلائحة ،ومنهج تطبيقي
احصائي يف مجع البياانت وحتليلها ملعرفة مدى رقمنة القطاعات واخلدمات احلكومية واستعمال شبكة االنرتنت
،خلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج أمهها اجلزائر مثل كافة دول العامل تسعى إىل مواكبة التطورات يف العامل
من خالل االستفادة من الفرص املتاحة من أجل حتوهلا إىل دولة رقمية وهذا من خالل البنية التحتية اليت لديها
رغم خطواهتا احملتشمة اليت ملسناها من اإلحصائيات أهم توصية توصلنا اليها هي استحداث خلية يف كل وزارة تعىن
ابجلانب الرقمنه و التكنولوجيا .
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 شبكة االتصاالت اجلزائر، covid19 جائحة كوروان، تكنولوجيا املعلومات، الرقمنة:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT:
The world is in a tremendous technological development, from all social, economic and
political sectors, today digitalization, technology has become a necessary in all sectors for the
continuity of life.
The study aimed, after the widespread spread of the emerging corona virus (Covid.19),
prompted many countries to accelerate their adoption of digitization, and this is after its spread
in all countries of the world and the recession that the global economy has known in all vital
sectors to shed light on the digitization of the state and its services, and this is a result because
most Countries have taken a set of preventive and precautionary measures in order to avoid the
spread of the pandemic, including closing all their sea, air and land borders, and more than this,
closing schools and universities and stopping all economic and social activities in order to
preserve the safety of its citizens in the first place.
To address the research problem represented: How did the Corona crisis contribute to
accelerating the digitization wheel in Algeria?
We used a descriptive analytical approach in listing the social and economic conditions of the
countries of the world considering the pandemic, and an applied statistical approach in data
collection and analysis to determine the extent of digitization of government sectors and
services and the use of the Internet. By taking advantage of the opportunities available to
transform it into a digital country, and this is through the infrastructure that it has, despite its
modest steps that we have seen from the statistics. And the most important recommendation
we reached is the creation of a cell in each ministry that deals with the aspect of digitization
and technology.
Keywords: digitization, information technology, covid19 pandemic, communication network,
Algeria.
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. 1مقدمة:
منذ منتصف القرن العشرين ،بدأت الرقمنة تدخل يف بعض القطاعات ،ث ازدادت بقوة مع انتشار شبكة اإلنرتنت
يف التسعينيات ،وتعززت ابنطالق البياانت الضخمة منذ  ،2013فباتــت لغة احلاسب شيئا فشيئا تسيطر على
العامل وتتغلغل يف عدة جماالت من حياتنا اليومية.
وأخذت الرقمنة بتغيري الطريقة اليت نعيش فيها من كل جوانبها االقتصادية واالجتماعية ،حت أصبح من غري املمكن
أن جتد شخصا ليست له عالقة ابلرقمنة وتكنولوجيا املعلومات ،وأصبح يطلق على الذين ال يلمون بكيفية التعامل
مع تقنيات املعلومات الرقمية أمي.
يتوقع حبلول العام املقبل  ،2022يتوقع أن يكون أن يرتفع عدد مستخدمي االنرتنت  40%أكثر من ما وصل
اليه سنة  2020حيث بلغ مستخدمو االنرتنت أكثر من ، %60وسيجرب  70%منهم الذكاء االصطناعي
،وستستخدمه  25%من املؤسسـات يف اإلنتاج وهذا بعد سنة .2022
العديد من الدول العامل على اختالفها تطورها شهدت تطورا ملحوظا يف تقنيات التكنولوجيا والربجميات
واالتصاالت،ابعتباره فضاء واسع تسعى من خالله الدول عرب هذه الوسائل حديثة اىل رقمنة خمتلف قطاعاهتا
،خاصة منذ تفشي جائحة كوروان كوفيد  19يف سنة ، 2020وهذا من خالل السعي لتحسني اخلدمة العمومية
من جهة ومن جهة اخرى املؤسسات اخلاصة وهذا متاشيا مع التحوالت والتطورات االقتصادية اجلديدة يف العامل
يف ظل هذه اجلائحة اليت ادت ابلعامل اىل العزلة ،إال أن هذا التوجه السريع حنو رقمنة اخلدمة العمومية واخلاصة يف
العديد من الدول املتقدمة أو تلك اليت مازالت يف طريق النمو يرجع إىل مدى استعداد اهليئات احلكومية لتبين هذه
األنظمة التكنولوجية احلديثة اليت تتفاوت درجة جناحها من دولة إىل أخرى و مدى قوة البنية التحتية للتكنولوجيا
،ونتيجة املتطلبات املادية واإلدارية والبشرية والتقنية وخاصة األمنية ،واليت تعمل بدورها لتوفري االحتياجات املتزايدة
للمواطن ذات جودة وسرعة وكفاءة األداء يف اخلدمة العمومية وحت اخلاصة منها ،أصبح من الضروري للحكومات
يف العامل الزايدة يف خدماهتا الرقمية وهذا بداعي الضرورة حيث مل يصبح خيارا يف سنة ،2020وابلتايل إن تطبيق
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الرقمنة يف حتسني وتطوير األداء الفعلي للخدمة العمومية له مربرات سياسية واجتماعية تتوقف على مدى استعداد
حكومات هذه الدول وكيفية تطبيقها الفعلي.
أنخذ كدراسة حالة اجلزائر كدولة من بني مجيع دول العامل اليت تسعى اىل حتسني الرقمنه وإدراجها يف كافة القطاعات
من تعليم و نقل و ادارة وجتارة ....اخل
مشكلة البحث:مما سبق تبلورت لدينا جمموعة اشكالية أساسية واشكاليات اثنوية وهي كااتيل:
اىل أي مدى سامهت أزمة كوروان يف تسريع عجلة عجلة الرقمنه يف اجلزائر ?
االشكاليات الفرعية:
هل ساعدت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات املوجودة يف التصدي الزمة كوروان؟
ما مدى مسامهة انتشار ازمة كوروان يف دفع شركات االنرتنت واالتصاالت اجلزائرية اىل حتسني اخلدمات وزايدة تدفق
االنرتنت؟
ما هي نسبة زايدة مشرتكي خدمات االنرتنت يف ظل ارتفاع كوروان فريوس  covid19؟
أهداف الدراسة:
إبراز أمهية حتول اجلزائر حنو الرقمنة ،من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال خالل األزمة واالستمرار
يف ذلك يف مجيع القطاعات ،من أجل مواكبة العامل ككل ،ابعتبارها التوجه العاملي اجلديد.
معرفة مدى استخدام تكنولوجيا املعلومات خالل أزمة كوروان أو العالقة االحصائية بني كوروان فريوس و الرقمنه.
من هنا حندد جمموعة من الفرضيات كاأليت:
فرضيات الدراسة:
وجود بنية حتتية جيدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر يساعد يف التحول الرقمي للجزائر.
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تزايد استعمال الرقمنة مع انتشار فريوس كوفيد  19ف العامل
ال ميكن التخلي عن النظام الكالسكي ولكن اعتماد نظام هجني يف كافة القطاعات
ساهم انتشار فريوس كوروان املستجد يف جلوء اجلزائر الرقمنه وتكنولوجيا املعلومات يف كل القطاعات.
أمهية الدراسة:
أتيت أمهية هذه الدراسة يف أهنا تتناول موضوعا حديثا:
يكتسي املوضوع أمهية كربى من حيث احلداثة و أثره على كافة القطاعات احلساسة دون استثناء و ظهرت هنا
وجوب اعتماد الرقمنة يف حياتنا اليومية و كذا ابلنسبة القتصادايت الدول خاصة بعد االزمات الصحية كازمة كوفيد
 19كوروان فريوس.
منهج الدراسة:
مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب النظري للدراسة ومنهج تطبيقي احصائي جلمع البياانت وحتليلها
من اجل معرفة درجة االرتباط بني الرقمنه وكوروان فريوس.
حدود الدراسة:ابعتباران الزلنا نواجه األزمة الصحية او جائحة كوفيد  19واجهنا مشكة يف مجع البياانت
واالحصائيات و قلة املعلومات واملصادر من جهة أخرى ،حيث اعتمدت الدراسة على ما أمكن مجعه من معلومات
وبياانت.
الدراسات السابقة :
سلمى بشاري ،تطوير الرقمنة يف اجلزائر كآلية ملرحلة ما بعد جائحة كوروان كوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيدLes Cahiers 19
 du Creadعدد - 36رقم، 03 - 2020اجلزائرهدفت البـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحثة يف هذا املقال اىل حتليل عوامل تطور الرقمنه وأولوايهتا ملواجهة جائحة كوروان فريوس كوفيد 19
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لقد أظهر حتليل العديد من املؤشرات اهليكليلية واالقتصادية أن اجلزائر تعاين من فجوة رقمية  ،وابالعتماد على
منهجية التحليل
اهليكلي و تقنية  ،MICMACحيث أظهرت النتائج أنه من بني  34عامل حمل الدراسة هناك
 18عامال أساسيا يؤثر يف ديناميكية وتطوير الرقمنة و تصوراهتا املستقبلية هذه العوامل ميكن حصرها يف ثالثة
رهاانت مرتابطة وهي حتسني حوكمة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و تسريع التطور التكنولوجي.
نظرا أبمهية الرقمنة يف مواجهة تبعات جائحة كوروان فقد خلصت هذه الدراسة اىل حتديد عدة أولوايت أمهها:تعزيز
البنية التحتية الرقمية ،االهتمام ابلفئات حمرومة أو ضعيفة استخدام الرقمنة ،تطوير تكنولوجيا املعلومات يف جمال
الصحة ،املرافقة الرقمية لتعزيز اأملن الغدائي ،تنمية املهارات الرقمية .
د .إمساعيل ميهويب ،التجديد البيداغوجي الدائم واملستمر يف املدرسة اجلزائر ية كآلية لتجويد العملية التعليمية يف
عصر الرقمنة،كلّية العلوم ااجلتماعية واإلنسانية ،خمرب الدراسات والبحوث يف التنمية الريفية ،جامعة حممد البشري
اإلرباهيمي  -برج بوعريريج ،اجلزائر ،العدد 2021 ، 1
هدفت هذه الدراسة اىل تقدمي حتليل لعمليات االلصال التعليمي البيداغوجي يف اجلزائر ،مع اقرتاح أسلو ب
جتديد بيداغوجي دائم ومستمر ،يهدف اىل إنتاج تعليم قوي ومرن،حيقق الدمج بني النظام التعليمي يف املاضي
واحلديث  ،ويسعى اىل حتقيق جودة ونوعية من خالل استخدام الرقمنه ضمن أطرها الناجعه.
من اجل هذا استعمل الباح ث منهج وصفي حتليلي واخر اترخيي للربط بني نظام التعليم القدمي والنظام احلديث
املعتمد على الرقمنه
خلصت الدراسة اىل جمموعه من التوصيات امهها  :يتطلب من كل الفاعلني الرتبويني ،احداث اليات و طرق
بيداغوجية تساير متغريات ما احدتثه التطورات احلاصلة يف جمال االتصاالت والتكنولوجية لتحقيق جودة علمية
وتعليمية.
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إلياس شاهد احلاج عرابة عبد النعيم دفرور ،جامعة الوادي ،تقييم جتربة تطبيق احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر ،اجمللة
اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية  ،العدد ، 2016، 3اجلزائر.
اإلدارة االلكترونيـ ــة نقلـ ــة حضـ ــارية وثقافيـ ــة للمجتمعـ ــات ،حيث تشمل مجيع القطاعات السياسية و االقتصادية و
االجتماعية ،لذا فﺈن التقييم السريع لن يعطي مؤشرا على حقيقي وواضح إال بعد انقضاء فترة زمنيـة كافيـة يف االجل
البعيد لـذا ينبغـي
عــدم التركيــز عنــد إج ـراء هــذا التقيــيم علــى األهــداف قصرية االجل او االنية،
يف هذه الدراسة تناول الباحثني اجلوانب النظرية و التارخيية لسرد وتوضيح مفهوم احلكومة االلكرتونية ،من خالل
التعرف على مدى توفر اإلمكانيات املادية و البشرية ،و مدى جاهزية بعض األطراف السـتيعاب تطبيـق مفهـوم
احلكومة االلكرتونية.
متثلت اشكالية املقال يف :هل البيئة الداخلية واخلارجية لﻺدارة اجلزائرية مؤهلة إلرساء وتطبيق متطلبات احلكومة
االلكرتونية؟
وما مدى موفقية وزارة الداخلية واجلماعات احمللية يف تطبيقها؟
خلصت الدراسة اىل جمموعة توصيات امهها :االهتمام ابلعنصر البشري ابعتباره األداة اليت تسهم يف تنفيذ برانمج
احلكومة االلكرتونية ،عن طريق برامج التكوين والتدريب والتوعية للموظفين والقيادات اإلدارية ،وإعالم وحتسيس
املواطن ابعتبار أن مشروع احلكومة االلكرتونية موجه له ابألساس.
من خالل الدراسات السابقة اليت كانت كلها تصب يف موضوع الرقمنة وإدخال تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف
القطاعات التعليم  ،االدارة ...كآلية ملواكبة العامل من جهة ومن جهة أخرى مواجهة األزمات احلية وهذا ما حاولنا
يف حبثنا هذا معاجلته وهو الربط بني اجلائحة احلالية فريوس كوروان كوفيد  19و مدى جتاوب وتطور الرقمنة ابلنسبة
للفرد اجلزائري.
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.2حمتوى الدراسة:
1.2املبحث األول :فريوس كوروان كوفيد 19
مرض كوروان أو فريوس كوفيد 19-املستجد هو مرض معد يسببه آخر فريوس مت اكتشافه من ساللة
فريوسات كوروان .ألول مرة سنة  2019بدأ هذا الفريوس ابلظهور أول مرة يف مدينة ووهان الصينية يف ديسمرب
 2019بعد انتشاره يف مجيع بلدان العامل حتول كوفيد 19إىل جائحة عاملية من أهم أعراضه:
أعراض مرض كوفيد : covid19
تتمثل األعراض األكثر شيوعا ملرض كوفيد covid 19يف :احلمى ،اإلرهاق  ،والسعال اجلاف
وتشمل األعراض األخرى األقل شيوعا اليت قد يصاب هبا بعض املرضى  :اآلالم واألوجاع  ،واحتقان األنف
،والصداع ،والتهاب امللتحمة ،أمل احللق  ،اإلسهال ،وفقدان حاسة الذوق أو الشم و احياان يصاب املريض ابلكوفيد
بطفح جلدي أو تغري لون أصابع اليدين أو القدمني.
ولكن املرضى ممكن أن يتعافو بنسبة  % 80دون احلاجة إىل عالج خاص ،من بني مخس أشخاص من بني كل
 5أشخاص مصابني مبرض كوفيد 19-يعاين من صعوبة يف التنفس .وتزداد خماطر اإلصابة مبضاعفات كبرية خاصة
فئة املسنني واألشخاص املصابني أبمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكري أو
السرطان.
هلذا على األشخاص اتباع اجراءات الوقاية واالتصال ابملصال الطبية يف حالة االصابة هبده األعراض يف أسرع
وقت ممكن وهذا لوصف العالج املناسب للمريض .
تنتشر عدوى كوفيد 19-عن طريق اهلواء الذي يفرزه شخص يسعل أو لديه أعراض أخرى مثل احلمى أو التعب
 ،ولكن العديد من األشخاص املصابني بعدوى كوفيد 19-ال تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جدا خاصة فئة
الشباب ،وينطبق ذلك بشكل خاص يف املراحل األوىل من املرض  ،وميكن ابلفعل العدوى من شخص يعاين من
سعال خفيف وال يشعر ابملرض أو حامل للفريوس وليس لديه أعراض خاصة فئة الشباب و األطفال.
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2.2املبحث الثاين  :واقع الرقمنة يف اجلزائر والعامل
أصبحت فكرة الرقمنة نقطة حتول نتيجة التطورات الكبرية يف اخلدمات املقدمة للمواطن (الغين،)2017 ،من قبل
االدارات واملؤسسات احلكومية ،بعد دخول الرقمنة كآلية حديثة لربط املواطن ابالدراة وخمتلف املؤسسات االقتصادية
و التعليمية و، ...أصبحت تساهم يف حتسني وترشيد اخلدمة العمومية،وابلتايل أصبحت مفاهيم اخلدمة العمومية
والرقمنة من أساليب عمل وتنوع العنصر البشري وتكنولوجيا حديثة حيث تتكيف ومتطلبات البيئة احمليطة،وتواكب
التكنولوجيا املتطورة ،وابلتايل فﺈن ارتباط الرقمنة ابخلدمة العمومية ليست جمرد مفاهيم وإمنا تتطلب دعم من اهليئات
املعنية ،وابلتايل مواجهة التحدايت الكبرية ،اليت حتول دون الوصول إىل ضبط خمتلف اجلوانب،اليت ينظر من خاهلا
إىل تصور واضح يشمل كل العمل واألنشطة املوجهة للمواطن واإلدارة واملؤسسات احلكومية املختلفة ودعمها
ابلتكنولوجيا املناسبة.
نشأة واتريخ الرقمنه :
يرجع مفهوم الرقمنة اىل تطورات اترخيية عديدة (ملياء )2019 ،يف مرافق ومؤسسات املعلومات ،لتسيري بعض
النشطة املكتبية بعد ادخال احلاسب اىل فيها،يف كل من الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا،مند منتصف
اخلمسينات حسب هرتر من خالل النتائج احملققة الختفاء السجالت البطاقة الورقية لتحل حملها السجالت
االلكرتونية واليت تسمح ل لمكتبات املشاركة يف شبكات السجالت وتبادهلا يف جمال الفهرسة التعاونية ،وكذلك يف
اإلعارة بني املكتبات حسب مشروع املكتبة الكونية مفاده توحيد الفهارس ونصوصها يف كل مكتبات العامل من
طور القوى العظمى الغربية او ما تعرف مبجموعة السبع يف جويلية  .1994ومن هنا كانت االنطالقة جلعل كل
املصادر قابلة للبحث فيها عرب شبكة االنرتنت ابعتبارها فضاء للمعلومات واملعرفة يف املكتبات،ليمتد بعدها اىل
اجتماعات عديدة بني القوى العظمى ،لرقمنه املكتبات بتكثيف الربط الرقمي بني خمتلف املكتبات بنية توسيع
املعرفة اىل اوسع احلدود.
شيئا فشيئا أصبح أثبت التطور الطويل الذي دام نصف القرن ان هناك تسميات فرضت نفسها على علم املكتبات
واملعلومات واإلشارات التناظرية اليت تشمل كل املواد الرقمية من اصل الكرتوين وتتطلب جهاز الكرتوين لتصبح
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مقروءة ،ان عبارة إلكرتونية تشري إىل كيفية عمل األجهزة أكثر من أهنا واصفة للبياانت اليت حتويها ،وعليه فﺈن
املكتبة اإللكرتونية تتألف من كل املوارد املوجودة يف املكتبات اليت أدخلت أجهزة إلكرتونية واليت توجد يف املكتبة
الرقمية ،فاملكتبة االلكرتونية هو املصطلح األمشل حيث يشمل كل من التناظري والرقمي ويضم كل جهود ترمي
إىل استخ دام أجهزة الكرتونية مثل الفيديو وقارائت امليكروفيلم وهي تشمل مواد إلكرتونية ورقمية غري أن هذه
املصطلحات ما تزال رغم شيوعها تعاين الكثري من اخللط واالضطراب بسبب عدم اهتمام عــدد من املنظرين العـرب
للكتابة الرقمية واملهتمني هبا بتحديد دالة هذه املصطلحات وضبط حدودها ،حث عرف العديد من الباحثني
الرقمنة بتعاريف خمتلفة.
تعريف الرقمنة :
عرف سعيد يقطني الرتقيم التناظري أنه  :عملية نقل أي صنف من الواثئق من أي الورقة (أمحد )2009 ،اىل
النمط الرقمي ،يصبح صورة اثبتة او متحركة أو صوت مشفر اىل ارقام الن هذا التحويل يسمح ألي وثيقة بكل
انواعها التحول ومن ث قابلة لالستعمال واملعاينة بواسطة األجهزة االلكرتونية.
للرقمنة عدة مفاهيم  ،فيعرفها  Terry Kunyهي عملية حتويل مصادر املعلومات على اختالف أشكاهلا من
(الكتب ،والدورايت ،والتسجيالت الصوتية  ،والصور ،والفيديوهات)....إىل شكل مقروء بواسطة تقنيات
احلاسبات اآللية عرب النظام الثنائي (البيتات ،)Bitsوالذي يعترب وحدة املعلومات األساسية لنظام معلومات يستند
إىل احلاسبات اآللية ،وحتويل املعلومات إىل جمموعة من األرقام الثنائية ،ميكن أن يطلق عليها "الرقمنة" ،ويتم القيام
هبذه العملية بفضل االستناد إىل جمموعة من التقنيات واألجهزة املتخصصة.
أما  Charlette Buresiتعرف الرقمنة على أهنا منهج يسمح بتحويل البياانت واملعلومات إىل النظام الرقمي.
ويستند  Doug Hodgesملفهوم أخر مت تبنيه من طرف املكتبة الوطنية الكندية ،ويعترب فيه الرقمنة عملية أو
إجراء لتحويل احملتوى الفكري املتاح التقليدي ،مثل (مقاالت الدورايت ،والكتب ،واملخطوطات ،واخلرائط)....
إىل شكل رقمي.
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نستنتج أن كل املفاهيم السابقة تتشارك يف أن عملية الرقمنة تتعلق بتحويل مصدر املعلومات املتاح التقليدي إىل
شكل إلكرتوين ،بغض النظر على مميزاهتا.
مميزات الرقمنه :تتميز ابخلصائص التالية:
تقليص الوقت فالتكنولوجية جتعل العامل قرية.
تقليص املكان  :تتيح وسائل التخزين ملفات كبرية.
املهام الفكرية مع االلة :تتقلص املهام الفكرية وتقسم مع االلة.
تكوين شبكات االتصال  :تتوحد جمموعة التجهيزات املستندة على تكنولوجية املعلومات من أجل تشكيل شبكات
االتصال .
التفاعلية :أي أن املستعمل هلذه التكنولوجية ميكن أن يكون مستقبل ومرسل فاملشاركني يستطيعون تبادل األدوار
وهو ما يسمح خبلق نوع من التفاعل بني خمتلف األنشطة.
عدم التقيد بزمن معني :امكانية العمل يف أي وقت.
الالمركزية:وهي خاصية تسمح ابستقاللية تكنولوجيا املعلومات ،االستمرارية يف العمل من أي مكان و يف أي زمان
قابلية التوصيل:وتعين إمكانية الربط بني املنتجات املصنوعة ،أي بغض النظر البلد الذي مت فيه الصنع و العامل.
قابلية التحرك واحلركية  :أي أنه ميكن للمستخدم أن يستفيد و يتوصل على معلومات على شبكة االنرتنت من أي
مكان عن طريق وسائل اتصال كثرية مثل احلاسوب النقال،اهلاتف النقال. ...
واقع الرقمنة يف اجلزائر:
من خالل تقرير االمم املتحدة للحوكمة االلكرتونية للنصف االول من سنة  2020نالحظ ارتفاع يف مؤشر
اخلدمات الرقمية و البنية التحتية لتقارب مؤشر رأس املال او تساويه هذا ما يفسر التسريع يف استعمال الرقمنه
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خالل هذه اجلائحة (املتحدة )2020 ،يف حني كان مل تتعدى  22ابملائة سنة  2019وهذا ما يظهر يف الشكل
أسفله.
الشكل  :1مؤشرات البنية التحتية لالتصاالت ومؤشر اخلدمات الرقمية
المؤشرات التنمية الحكومة اإللكترونية
مؤشر البنية التحتية لالتصاالت TII

مؤشر الخدمات الرقمية OSI

34%

مؤشر رأس المال البشري HCI

33%

33%

املصدر االمم املتحدة 2020
من خالل الشكل اعاله نالحظ تساوي بني مؤشر اخلدمات الرقمية و مؤشر راس املال البشري ومؤشر اخلدمات
الرقمية  ،هذا يف النصف االول من سنة  2020وفقا لتقرير األمم املتحدة و لعله سيتزايد مع هناية  2020حسب
توقعات وزارة الربد واملواصالت وتوقعات اخلرباء حيث سرتتفع اخلدمات الرقمية يف ظل ازمة كوروان.
تطور عدد مشرتكي التكنولوجيا وشبكات االنرتنت خالل ثالثة سنوات االخرية قبل جائحةكوروان وخالل اجلائحة
 2020حسب ما اعلنته اتصاالت اجلزائر حيث ستفوق االربع ماليني هذه السنة :جدول  : 1عدد مشرتكي
شبكة االنرتنت من  2017حت 2020
ثالثي االول 2020

السنة

2017

2018

2019

مشرتكي شبكة االنرتنت

3.336.5790

3.267.677

3.989.560 93.775 5.6

املصدر :احصائيات من شركة اتصاالت اجلزائر و وزارة الربيد واملواصالت2021 ،
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ساهم انتشار فريوس كوروان املستجد يف جلوء اجلزائر اىل الرقمنه وتكنولوجيا املعلومات يف كل القطاعات .حيث
ساهم فريوس كفيد  19يف جلوء اجلزائر اىل الرقمنه وتكنولوجيا املعلومات بنسبة تفوق %60يف كل القطاعات وهذا
من

بياانت

خالل

مبدئية

يتم

ادراجها

ابلتفصيل.

الحقا

وجود بنية حتتية جيدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر ساعد وعلى التسريع يف التحول الرقمي
للجزائر،حيث كان ألزمة كوروان دور فعال يف إجياد اجلزائر حللول لتسيري قطاعاهتا احليوية وملواجهة خطر انتشار
الفريوس ،واحلل الوحيد واحلتمي هو جلوئها اىل بنيتها التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال والرقمنه األمر الذي
ساهم يف تسريع خطوات اجلزائر حنو التحول الرقمي وهذا ما يظهر من خالل اجلدول اعاله.
تطور الرقمنه يف ظل جائحة كوروان
حسب وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية اجلزائر  2020تطور كثافة اهلاتف النقال(نسبة الولوج إىل
شبكة اهلاتف النقال) ( )%( )GSM, 3G, 4Gكانت على التوايل للسنوات  2017،2018،2019هو
على التوايل:
113,3%،111%،109,95%
والشكل ادانه يوضح هذا :
الشكل  :2عدد املشرتكني لكل متعامل يف اجلزائر
0.04
0.03
0.02
الجزائر لالتصال موبلييس()ATM

0.01

أوراسكوم تيليكوم الجزائر ()OTA

الوطنية لالتصاالت الجزائر()WTA

0
معدل التطور 18-
19

2019

2018

2017

-0.01
-0.02
-0.03
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املصدر تقارير اتصاالت اجلزائر 2021
نالحظ ان هناك زايدة بنسب متفاوتة بني متعاملي االتصاالت الثالثة:
اجلزائر لالتصال موبلييس(+3,19%)ATM
أوراسكوم تيليكوم اجلزائر (–1,88%)OTA
الوطنية لالتصاالت اجلزائر(+3, 38% )WTA
جدول : 2تطور عدد مشرتكي شبكة اإلنرتنت للمتعاملني الثالثة يف اجلزائر.
معدل الزايدة

2019

2018

2017

شركة االتصاالت

5,54%

16.476.95

15.611.8

14.709.19

ATM

0,44%

11.234.51

11.119.122

9.021.3

OTA

9,07%

10.330.724

9.471.469

8.828.404

WTA

4,88%

38.116.269

36.342.601

31.460.534

اجملموع

املصدر تقرير من وزارة الربيد واملواصالت اجلزائر 2021
من اجلدول نالحظ زايدة معتربة وهذا منذ بداية اجلائحة حبث بلغت الزايدات  9,07%ابلنسبة لزابئن الوطنية
لالتصاالت (اجلزائر )2021 ،وهذا مشل ايضا مجيع شركات االتصاالت وهذا طبعا لزايدة استخدام الرقمنه والتوجه
حنو حكومة رقمية ملا فرضته اجلائحة من حجر منزيل وهذا أدى اىل ختفيض طاقة العمالة اىل  %50و توقيف
الدراسة يف مجيع املستوايت واعتماد التعليم عن بعد ولقد مست العملية مجيع القطاعات.
 .3اخلامتة :
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الرقمنة يف العامل متر مبرحلة غليان ،خاصة مع الركود الذي عرفه العامل أمجع جراء جائحة كوروان فحاولت
شيئا فشيئا دمج الرقمنة يف كل قطاعتها ،كحل للعزلة اليت عرفها العامل وأثرت على كل قطاعاهتا احليوية من بينها
قطاع التعليم و النقل و القطاع االقتصادي الذي مل يستغل وبشكل واسع كل هذه اإلمكانيات ،وابلتايل اصبحت
الرقمنة أو ما يعرف ابستعمال التكنولوجيا احلديثة ضرورة وحتمية فرضتها ظروف جائحة كوروان كوفيد  19يف
العديد من دول العامل.
إن تطور الرقمنة يف العامل والعامل العريب خاصة مير مبرحلة تنمية ضخمة ،كما يتيح العديد من الفرص واإلمكانيات
اليت حتد من الركود والعزلة ،وخلق بدائل من أجل فك العزلة.
رغم أن هذه األزمة أعطت دفعة قواي للرقمنة و استعمال التكنولوجيا يف العامل و يف اجلزائر بشكل خاص
إال ان هذه اخلطوات تبقى حمتشمة خاصة يف اجلزائر نظرا للبنية التحتية اليت مل تكن جاهزة ملواجهة مثل هذه
األزمات.
من خالل الدراسة الحظنا تطور كبري يف استعمال الرقمنه وشبكة االنرتنت من طرف االدارة واخلواص يف
خمتلف القطاعات ورمبا تكون هذه من اخلطوات االوىل العتماد الرقمنه والتكنولوجيا و خلق قطاعات هجينة جاهزة
ملواجهة كل الظروف من جهة ومن جهة أخرى .
سعت اجلزائر على غرار دول العامل تسعى اىل تطوير هذا القطاع من خالل خلق وزارات هجينة أو خالاي
ضمن االدارات ذات رقمنة عالية من خالهل ا تسهل على املواطن عبئ التنقل أو على الطالب تلقي دروسه عرب
الشبكة العنكبوتية ،فكان وال زال من الواجب التسريع يف دعم خمتلف القطاعات بشبكة انرتنت ذات تدفق
عايل....اخل
من خالل دراستنا حاولنا دراسة مدى تطور الرقمنة خالل أزمة كوروان كوفيد  19وأخذ كنموذج حالة اجلزائر اليت
الحظنا من خالل هذه الورقة البحثية التطور الذي يعترب مهم رغم أنه حمتشم إال انه كان واضح و جلي كباقي دول
العامل العريب والعامل أبسره
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حتليل الفرضيات:
نؤكد الفرضية االوىل :وجود بنية حتتية جيدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر يساعد يف التحول الرقمي
للجزائر ساعدت هذه البنية التحية على الولوج اىل عامل الرقمنة رغم أهنا الزالت يف خطواهتا األوىل.
الفرضية الثانية مت أتكيدها من خالل الزايدة يف استعمال الرقمنة يف الفصل األول من بداية كوروان فقط بنسبة تفوق
% 5يف اجلزائر فقط أما يف دول العامل املتطورة تكنولوجيا فكان التأثري أكثر ابعتبارها سباقة يف عامل الرقمنه.
ابلنسبة للفرضية الثالثة مت أت كيدها اذ :ال ميكن التخلي عن النظام الكالسيكي ولكن اعتماد نظام هجني يف كافة
القطاعات وهذه لعدم امكانية ذلك يف بعض القطاعات.
ومن جهة أخرى ساهم انتشار فريوس كوروان املستجد يف جلوء اجلزائر الرقمنه وتكنولوجيا املعلومات يف كل القطاعات
وتدعيم هذه القطاعات من اجل عصرنه و رقمنه هذه القطاعات.
ومن أهم النتائج والتوصيات اليت استخلصنها:
التحول الرقمي أصبح حتمية يف كافة القطاعات.
اجلزائر تسعى إىل مواكبة التطورات يف العامل من خالل االستفادة من الفرص املتاحة من
أجل حتوهلا إىل دولة رقمية وهذا من خالل البنية التحتية اليت لديها رغم خطواهتا احملتشمة اليت ملسناها من
االحصائيات السابقة.
جيب على اجلهات املعنية يف البالد التسريع اكثر يف وترية التحول اىل احلكومة الرقمية يف كافة
اجملاالت ولعلها الفائدة العظيمة من جائحة كوفيد  ،19وهذا من خالل أيضا زايدة تدفق وسرعة اإلنرتنت وإعادة
النظر يف تسعرية االنرتنت ابلنسبة للثابت و احملمول.
استحداث خلية يف كل وزارة تعىن ابجلانب الرقمنه و التكنولوجيا يف ظل االزمات و خارجها و
توفري الربامج و التكوين ،خاصة وزارة الربيد واملواصالت السلكية والسلكية والتكنولوجيا والرقمنه.
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اعادة النظر يف تسعرية وسرعة االنرتنت ابلنسبة لعدة قطاعات حساسة
ابعتبار جائحة كوروان نقطة حتول حنو عامل رقمي يف التعليم و الوظائف .....اخل
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Investigating the Role of Using Riddles Games in Learning English Language
Vocabulary at Iraqi EFL Primary School Learners
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Abstract
There are many ways to learn new vocabularies, vocabularies play vital role in learning English
language process as it affects the four skills of the English language, namely (reading, writing,
speaking and listening). The use of riddles is one of the common strategies used by English
language teachers. Therefore, the current study aimed at investigating the effect of using riddles
in teaching English language vocabularies. This study was conducted in one of the primary
schools in Iraq in the academic year 2019/2020. The sample of the study are 50 primary school
pupils. The study has employed survey questionnaire to collect the data from the subject. Based
on the gathered data, the findings showed that the use of riddles game has a positive effect on
the students in learning new English language vocabularies.
Key words: Vocabulary, Educational Games, Riddle Game
INTRODUCTION
1.1 Problem of the Study
Vocabulary is one of complex elements of a language. Vocabulary also plays an important
role in helping the learners to master their language they had to learn. (Shepherd, 1973:76)
states that vocabulary is one of the most significant aspects of language development. It means
that vocabulary is the one that must be taken into consideration in language development.
Learning vocabulary is very important. Without a proportional amount of vocabulary, anyone
will get trouble in speaking, reading, listening and writing. Vocabulary is one of English
components that must be taught to the learners because vocabulary has the primary role for all
languages (Burridge,Shirley, 1981:43) When students start to study English in their elementary
school, the first kind of materials they have to learn is vocabulary. Vocabulary is the basic
competence that might be reached by students in order to fulfil the qualifications of basic
competencies in English like listening, speaking, reading and writing (Coxhead& Averil
2006:23).
Riddle games are an example of teaching method that encourages students to learn vocabulary.
As per Evan (1957) riddle is the thing that allude to something confounding or befuddling
which must be understood. Farther more, the puzzle could be separated into two fundamental
segments in particular mysteries and problems. The riddles were a sort of an inquiry that was
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displayed in an allegorical language. These could be broken or tackled simply after cautious
perception of the issue proclamation.
.
Riddle
game is a system that can improve the understudies' vocabulary accomplishment. This
announcement is demonstrated by Zunita's discovering result (2010), she discovers that
crossword baffle gives the beneficial outcome in improving understudy's vocabulary and
understudy's inspiration in learning vocabulary. Siska (2011) led a different investigation that
yielded different results.
She discovers in this study that riddles can inspire and motivate understudies to acquire
English, particularly vocabulary.
At present majority of English language teachers follow the traditional methods of instruction
in schools. When teachers carry out instructional process in the classroom, learner tends to be
more passive listeners. No lesson can be effective unless there is effective pupil participation
in it. In order to enable the learners to participate in the instructional process, there is an
imperative need to adopt some kind of learner- centred new approaches in the classroom
(Sudhir Kumar. 2000:94). The teacher should always try to keep the interest of pupil in mind.
Correlating the subject matter with the problem of life can awaken interest. Teaching should
be pupil centred, and this can be applied by using educational games which riddle is one of
them.
.
1.2 Research Objects
The current study aims to:
1. investigate the effectiveness of using riddles in learning English language vocabulary
1.3 Research Question
The current study assumed to answer the following research question 1.To what Extent the
use of riddles is effective in learning English language vocabulary.
1.4 Delimitation
1.The study will focus only on the effectiveness of using riddles in learning English language
vocabulary at primary school learners.
1.5 Value
The present study is intended to be valuable to the researchers and experts in ELT since it is an
attempt to headlight on the effectiveness of using riddle in learning vocabularies of English
language.
1.6 Procedures
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To achieve the aims of the study, the following procedures are
adopted:
1. Selecting a representative sample of primary school pupils,
2. Designing a questionnaire to be administered on the sample
of the study,
3. Exposing the questionnaire to a jury of experts in ELT to
ensure its validity and reliability ,
4.Conducting a pilot study to find out the suitability of the
questionnaire items and the time required for responding to
these items,
5. Using suitable statistical tools to analyze the data ,and
6. Presenting and discussing the results, drawing conclusions and setting recommendations.
2. LITERATURE REVIEW
2.1 Vocabulary
Vocabulary is all the words that a person knows or uses. Vocabulary is the set of words in the
language. A word is one of the most important parts or components of language. It is the
simplest thing or element of a language that conveys meaning. Vocabulary is a focal piece of
the language. The more words understudies know well and can utilize, all the more significance
they can impart in a wide assortment of conditions (H. Hiebert, Elfrieda, 2005). Vocabulary is
the study of word meanings and how different word meanings should be understood in relation
to different terms in sentences and passages of writings. Vocabulary can be characterized as a
ground-breaking bearer of importance. Also, Diamond recommends that vocabulary is the
learning of words and their implications(J. Schmitt& Conrad 1998:87).
.
2.2 The Importance of Vocabulary
The importance of vocabulary are:
a. Vocabulary is a basic part of reading comprehension. Simply put, if students don’t know
enough words, they are going to have trouble understanding when reading. If there are too
many words the students don’t know, comprehension will suffer. The content of textbooks is
often challenging enough.
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b. Vocabulary is a major part of almost every standardized test, including reading achievement
tests, college entrance exams, and armed forces and vocational placement tests. Test developers
know that vocabulary is a key measure of both one’s learning and one’s ability to learn (Fortes,
2007:34).
2.3 Teaching Vocabulary
Teaching is helping other people learn. It is one of the most important ways that people relate
to one another. Teaching helps people acquire the knowledge they need to become responsible
citizens, to earn a living, and to lead useful rewarding lives. Teaching also transfers knowledge
from one generation to the next.
Vocabulary have in common is the fact that vocabulary knowledge requires not only word
meanings knowledge, but it requires the usage of the words in the appropriate context and in a
natural way and also includes the relationship between new words acquired and the ones
already acquired. Therefore, teachers should use strategies that teach the meaning of words in
context and help students associate the new vocabulary learned and what they already knew
and help students memorize the words and their meanings (Kunandar,2008:76).
The
student should be able to recognize words and know their meanings as well. Thus, when a
student is effectively able to recognize and use a word in different contexts, speak, write,
pronounce the word well, she or he has the knowledge and meaning of that word. Sixteen Pupils
were encouraged to enter the new vocabulary learnt both inside and outside the classroom into
their word banks or vocabulary. Pupils were invited to share with the class the words they had
got from time to time. Positive feedback was given to pupils who added new entries on their
own initiative. During the learning process, pupils were also encouraged to refer to their word
banks to help them complete the learning tasks.
Vocabulary is too often focused on
unusual words encountered in novels, short stories or other materials that are taught in class.
In story doesn’t mean that most people need to know them. Certainly, a teacher should point
out the meanings in the context of the story, but having students memorize definitions of words.
The knowledge of word meanings and the ability to access that knowledge efficiently is
recognized as important factors in reading and listening.
2.4 Riddle Definitions
According to Evan (1957:47), the riddle is the nouns all refer to something baffling or
confusing which is to be solved. According to Brassell (2008:35), a riddle is a statement or
question or phrase having a double or veiled meaning, put forth as a puzzle to be solved.
According to Mardan (2009:98), a riddle is generally a question devised so as to require clever
or unexpected thinking for its answer. A riddle sometimes called a "brain tester," was usually
a question that required clever or unexpected thinking for its answer. In general conversation,
someone typically presented a question to another person who accepted the challenge of
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guessing the correct response. The guesser might get one or multiple guesses and sometimes
the asker gave clues, but this was not required. Riddles usually only had one correct answer,
which was usually given at the conclusion, even if the guesser had not considered it
(L. Nist, Sherrie and Carole Mohr. 2002:96).
2.5 Types of Riddle

.

By and large, riddle could be separated into two principal areas specifically enigmas and
problems. The riddle was a kind of an inquiry that was exhibited in figurative language. These
could be broken or illuminated simply after cautious perception of the issue articulation. A
large portion of the antiquated English ballads had these sorts of riddles installed inside them.
Problems were like riddles however for the way that the appropriate response lies covered up
in the inquiry itself and use of the idea of punning could draw out the genuine answer covered
up inside the inquiry. The usage of different meanings with a common spelling too could extract
the hidden truth (Rashid, 1951:48). Riddles games were divided into types as follows:
1) Riddles with Double Meaning,
2). Riddles that Create False concepts.
3). Riddles with Clues
4). Riddles in Popular Culture.
2.6 Teaching Riddles
There are many ways of teaching new words and teachers need to learn a variety of techniques
because some methods will work better with a certain type of words than others. A whole lesson
may be spent on developing vocabulary. On the other hand, vocabulary teaching may take place
in response to a particular question or need.
Riddles are one of the viable procedures in teaching language, including the educating of
English. Riddles can help the two sides the educator and the students in making an increasingly
intuitive study hall air in which they will produce dynamic reactions. By teaching the riddles,
the students are anything but difficult to recollect and can envision the portrayal of the article.
Further, the riddles fascinating, yet the educator must choose it which is proper for introducing
the material. Managing teaching vocabulary, it is legitimate that the instructor chooses the
enigma for exhibiting new vocabulary, there are a few criteria in choosing great conundrums
in the homeroom exercises as readers:
a. Riddle must be suitable for the teaching purpose.
b. Riddle must be simple.
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Riddles do not only give an opportunity to the learners to learn the language but also to play
with it. In other words, the students can play with the language to make them active in the
teaching-learning process. The description of the riddle seems to be repeated in the learners’
ears when the teacher reads the description twice or more. Sometimes, the teacher also
translates the meaning of the difficult words to help the students to get the meaning of the
description. It can make the students easy to comprehend and familiar with the new words
(McNeill, Arthur 2009:123).
2.7 Conceptual Framework
As previously stated, students should have a strong command of the English language. One of
the most important aspects of learning English is developing vocabulary. If children are unable
to learn vocabulary, they will not be able to acquire the four English abilities of listening,
reading, speaking, and writing. The teacher must employ an excellent vocabulary teaching
strategy in order to gain the four language abilities. It is also essential for students to learn
English, but they often face difficulties in learning it. It is because the teaching-learning process
is monotonous. Therefore, it is not surprising that the students face difficulties in mastering
vocabulary. Students know that vocabulary development is essential for them to learn English,
but they often do not have a clear understanding of how to go about really learning vocabulary
(Schmitt, Norbert 2000:67) . Because words are fluid, it is difficult for students to recall new
words. Teachers must be innovative and current in order to educate in today's environment.
Riddle is considered as an effective, enjoyable and interesting way to teach vocabulary because
it can give the students enjoyment or challenge in studying vocabulary. Riddle must have hard
thinking to answer the questions of the riddle. From the discussion above, the writer proposed
that riddle technique in teaching vocabulary in the English language can improve students’
vocabulary mastery. So, the more teachers use riddles technique the more vocabulary students
will have (Sudijono, Anas. 2014:95).
Chapter Three: Methodology
3.1 Population and Sample
The sample of this study includes (50) Students of the fifth class/Al-Nassaim primary
School/Baghdad . The total number of the students’ population is (82) male and female.
3.2 Instruments
In order to gain information about the EFL students’ opinions about the effect of using Riddles
on students' performance in vocabulary, a questionnaire has been constructed to be the main
instrument used.
3.3 Pilot Administration
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
RESEARCH (JHDESR)

24

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR)

 | أكتوبر04  العدد07 مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد
2021

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

After ensuring the validity of the questionnaire, a pilot version is administered to a sample of
(20) female students who are taken from Assma school for girls. Regarding the time allotted
for answering the items, it has been found that students need (35) minutes to respond to the
questionnaire items.
3.4 Reliability
Reliability refers to how consistent evaluation results are from one measurement to another
(Grolund, 1976:102).
3.5 Validity
Validity basically means "measure what is intended to be measure"(field,2005).in other words
face validity refers to researchers' subjective assessments of the presentation and relevance of
the measuring instruments as to wether the items in the instruments appear to be relevant. Face
validity is determined by expert’s judgment then by using the percentage of agreement among
the experts' themselves. Accordingly, an initial form of the questionnaire has been exposed to
the experts in the fields of Linguistics and ELT to decide its face validity. The final version of
the questionnaire consists of (20) items built on five- points scale (always, often, sometimes
, never , rarely).
3.6 Scoring Scheme
Accurate scoring procedures should be adopted in order to get proper results to ensure
objectivity and reliability (Harrocks & Schannover, 1968:76). In order to achieve the aim of
the study, the questionnaire is intended to be answered according to five points scale (Agree,
Strongly Agree, Disagree, Strongly Disagree, Neutral) . See table (1) below:
Table (1) The role of using Riddles on students' performance in vocabulary

1
2
3
4
5
6

Components and Items

Weighted
Average

Weight
Percentage

Using riddles in learning vocabulary helped me to study
English better
Using riddles in learning vocabulary improved my
vocabulary achievement
The use of riddles has positive effect on learning
vocabularies
Using riddles in learning vocabulary motivates me to use
English language
I can easily remember the vocabulary that has been taught
in class using riddles
I am happy in learning new vocabularies using riddles

3.7

80%

3.58

74%

3.62

76%

3.44

64%

3.4

62%

3.34

60%
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7
8
9
10
11
12

13
14
15

I enjoy learning new vocabularies by using riddle
The use of riddle technique can increase my ability at
memorizing vocabulary
I feel active and enthusiastic during learning new
vocabularies using riddles
I like learning new vocabularies using riddles
Teachers can teach new vocabularies better by using
riddles

3.22
3.42

50%
64%

3.56

70%

3.88
3.58

90%
76%

3.86
Using riddles in learning vocabulary motivates me to
learn more and new vocabulary
Learning new vocabularies through riddles is new 3.66
experience.
The use of riddles makes me pat more attention inside the 3.44
classroom
I can speak English through using riddles
3.62

88%

80%
68%
80%

Graphic (1) pupils Iraqi primary School about using Riddles
on students' performance in vocabulary Weighted Average
1 Using riddles in learning
vocabulary helped me to study
English better
2 Using riddles in learning
vocabulary improved their
vocabulary achievement
3 Using riddles in learning
vocabulary motivates me to learn
more and new vocabulary
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Chapter Four: Results, Conclusions, Recommendations
4.1 Results Related to the Aim
In order to identify and classify effectiveness of using Riddles on students' performance in
vocabulary. The descriptive statistics of participants' performance were shown in table (2)

Table (2) participants' performance
Mean
Median

Std. Deviation

Variance

Q1

3.7

4

0.67

0.45

Q2

3.58

4

0.75

0.57

Q3

3.62

4

0.75

0.56

Q4

3.44

4

0.86

0.74

Q5

3.4

4

0.90

0.81

Q6

3.34

3.5

0.93

0.88

Q7

3.22

4

0.97

0.95

Q8

3.42

4

0.90

0.82

Q9

3.56

4

0.78

0.61

Q10

3.88

4

0.38

0.14

Q11

3.58

4

0.83

0.69

Q12

3.86

4

0.40

0.16

Q13

3.66

4

0.74

0.55

Q14

3.44

4

0.97

0.94

Q15

3.62

4

0.83

0.68
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Q1
Q2
Q3

Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

Graphic (2) participants' performance
As Table (2) shown, the overall mean score for students is (53.32), Median is (59.5), Std.
Deviation is (11.66), and Variance is (9.55) .The descriptive statistics show that using riddle
game has outperformed for the students.
4.2 Conclusion
Based on the result of this research, it can be concluded that:
1. Items 7, 6, 5 and 4 which refer to(I enjoy learning new vocabularies by using riddle, , I am
happy in learning new vocabularies using riddles I can easily remember the vocabulary that
has been taught in class using riddles and Using riddles in learning vocabulary motivates me
to use English language, gain the low effectiveness. They got a weighted mean (50%), (62),
(64) and (68%).
2. Items 10 and 12 which refer to (I like learning new vocabularies using riddles, and Using
riddles in learning vocabulary motivates me to learn more and new vocabulary) gain the high
effectiveness. They got a weighted mean (90%) and (88%).
The students show interest towards using riddles in learning English vocabularies and to reduce
the teachers’ control and gives them a chance to discuss each other, which is an interesting job
for them.
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4.3 Recommendations
1. New methods of teaching English vocabularies as riddles have to be applied in our primary
schools.
2. Teachers in English classes should be trained on using new techniques for teaching learning
English vocabularies.
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A Comparative Study between Arabic and English
In Terms of their Origin and History, Structural Power and Influence on the Daily Life
and the Future.
Muhammad Sulieman Adam Muhammad (PH.D)
Note: The differences between the linguistic features of Arabic and English in this
paper was based on my Thesis on Translation of the Holy Qur’ȃn into English.
Abstract
This study is a comparison between Arabic language and English language in terms of their
origin, history, structural power and influence on the daily life and the future. As this study is
of a comparative nature it uses the descriptive, comparative and analytical approaches because
they say what both languages are, what are the differences between them and analyse them.
Therefore, the study investigates the origins and the historical developments of both languages
throughout the centuries. It discusses the origins, the names, the different stages of
development, and the categories of both languages. In Arabic, it investigates Classical Arabic,
Standard Arabic and Colloquial Arabic. In English it discusses Old English, Middle English
and Modern English. It investigates the linguistic features of each language. In Arabic, it
discusses the grammatical structure changes according to the gender, plural, dual and singular
form with the focus on the morpheme and At-Tanwῑn: Arabic grammatical device that
connected with the last letter of the indefinite article. It highlights the great influence of the
Holy Qur’ȃn on Arabic language. In addition to that, the study presents slight differences
between the dialects of the geographical areas. The study also draws attention to the linguistic
phenomenon of diglossia, which is the normal use of two separate varieties of the same
language, usually in different social situations in the Arab societies. The study investigates the
role of translation in the spreading of Arabic language. It makes comparison between Arabic
and English in terms of the factors of their existence and influence, globally. Both Arabic and
English have been taught worldwide in many schools and universities around the world with
different objectives.
Key words: Arabic, English, structural power, diglossia, influence.
Introduction
Arabic is a Semitic language that possesses many unique linguistic characteristics; in that it
differentiates between male and female, not only in pronouns, but also in the verbs and a
sentence structure, as well as in singular and plural forms. Conjugation depends on number and
gender.
The different stages of development and progress of Arabic over the centuries resulted in three
types of Arabic; Classical Arabic, Modern Standard Arabic and Colloquial Arabic.
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The reasons of Arabic not to lose its glamorous status and to be global and to remain influential
and dominant are internal within the body of the language, because Arabic was the native
language of Muhammad
, the Prophet of Islam and because it’s the language of the Holy
Qur’ân, the book of Islam. Each and every Muslim needs to know some Arabic, at least that
which enables her/him to perform “Ṣalâh”.
In other hand, English is a West Germanic language that originated from the word “Englisc”
a language of the Angles, one of the three Germanic tribes that invaded Britain in the 5th
century.
The different stages of development and progress of English over the centuries resulted in
three categories; Old English, Middle English, Modern English.
The factors of English to be global and to remain influential and dominant are external. If
America, Britain, Canada and Australia lost their political, economic, technical and cultural
power, English will diminish. This fact can be verified by the status of English language during
the French invasion of Britain when English became a language of the lower class.
Both languages were/are taught globally at schools and universities for different reasons.
Origin and History of Arabic Language
About the origin of Arabic, Allen (2003: 12) writes:
“Arabic is a Semitic language, and is regarded by historical linguists as the member of that
family of languages that has preserved the largest number of features of postulated protoSemitic”.
According to al-Mallâh (2008:46), “The existing Arabic language is a mixture of many Arabic
dialects that become one language in the end. Arabic language is named after the Arabs, the
people who originally lived/live in Arabian Peninsula.
City of Makah and Its Role in Completion of Arabic Language
Certain conditions should be fulfilled for any language to reach its maturity, such as a
considerable stability, economic and cultural developments and fortunately, all these factors,
were fulfilled in city of Makah before the advent of Islam. There was the Ka¨bah, within the
city of Makkah itself, a remarkable sanctuary enclosure that served as the focus for the worship
of a number of pagan deities. In the cultural aspect, there was ¨Uk ɑ:z, which was the venue of
a celebrated annual poetry festival at which tribal poets would compete.
Arabic was/is completed and perfected by the rules of the organized annual competitive fairs
of ¨Uk ɑ:z of choosing the best poet and the best poem in Pre-Islamic era.
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Types of Arabic
Classical Arabic, is that which can be found in the Pre-Islamic era literature and the Qur’ânic
discourse. It was used from the period of Pre-Islamic Arabia to that of the Abbasid Caliphate.
Classical Arabic is prescriptive, according to the syntactic and grammatical norms that laid
down by classical grammarians (such as Sibawayh) and the vocabulary defined in classical
dictionaries (such as the Lisān al-ʻArab, Al-Miṣbâḥ Al-Munīr, Al-Qāmūs Al-Muḥīd. Mukhtār
Al-Ṣiḥâḥ).
Standard Modern Arabic, which is used in all aspects of contemporary life, all over the
Arab countries and can be understood by the various Arab regions: The Gulf States, Iraq, Saudi
Arabia, Yemen, Syria, Egypt, Sudan, and the North-West of Africa’ countries, namely; Libya,
Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania.
Colloquial or dialectal Arabic, which refers to the many national or regional varieties which
constitute the everyday spoken language. Colloquial Arabic has many regional variants; The
Gulf States, Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Syria, Egypt, Sudan, and the North-West of Africa’
countries, namely; Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania. However, some linguists
consider these dialects distinct languages.
Diglossia
However, the sociolinguistic situation of Arabic in modern times provides a prime example of
the linguistic phenomenon of diglossia, which is the normal use of two separate varieties of the
same language, usually in different social situations. In the case of Arabic, educated Arabs of
any nationality can be assumed to speak both their school-taught Standard Arabic as well as
their native, mutually unintelligible "dialects"; these dialects linguistically constitute separate
languages which may have dialects of their own.
Origin and History of English language
Adapted from the article by David Crystal in Britannica.
Originally, English belongs to the Indo-European family of languages and is therefore
related to most other languages spoken in Europe and western Asia from Iceland to India.
The Encyclopedia Britannica argues that the English language itself really took off with the
invasion of Britain during the 5th century, when three Germanic tribes Jutes, Saxons and
Angles crossed over from the North Sea from what today is Denmark and northern Germany
and conquered Britain. At that time the inhabitants of Britain spoke a Celtic language. But most
of the Celtic speakers were pushed west and north by the invaders - mainly into what is now
Wales, Scotland and Ireland.
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The word England and English originated from the Old English word Engla-land, literally
meaning “the land of the Angles” where they spoke Englisc.
Categories of English
English is divided into three main broad types;
Old English (450-1100 AD):
“Old English did not sound or look like English today. Native English speakers now would
have great difficulty of understanding Old English. However, about half of the most commonly
used words in Modern English have Old English roots. The words be, strong and water, for
example, derive from Old English. Old English was spoken until around 1100.” (David Crystal
in Britannica,accessed in 10 March 2021).
Middle English (1100-1500):
In 1066 William the Conqueror, the Duke of Normandy, (part of modern France) ,
invaded and conquered England. The new conquerors brought with them a kind of French,
which became the language of the Royal Court, and the ruling and business classes, where the
lower classes spoke English. In the 14th century English became dominant in Britain again,
but with many French words added. This language is called Middle English .It would still be
difficult for native English speakers to understand today. (David Crystal in Britannica, accessed
in 10 March 2021)
Early Modern English (1500-1800):
Early Modern English was the beginning of a distinct change in pronunciation “the Great
Vowel Shift”, with vowels being pronounced shorter and shorter, as a result of the British
contact with many peoples from around the world from the 16th century.
Late Modern English (1800-Present):
The main difference between Early Modern English and Late Modern English is
vocabulary. Late Modern English has many more words, arising from two principal factors:
firstly, the Industrial Revolution and technology created a need for new words; secondly, the
British Empire
at its height covered one quarter of the earth's surface, and the English language adopted foreign
words from many countries. (Wikipedia, the free encyclopedia, accessed in 10 March 2021)
The Structural power of Arabic language
About the structural power of Arabic language, Allen (2003: 16) writes:
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The features of the Arabic language, its huge lexicon with a concomitant potential for
enrichment and obfuscation, its repertoire of morphological transformations, its exultation in
the sheer beauty of the sound of words, these elements have served as the inspiration for
generations of littérateurs who have made virtuoso use of the potential it offers.
As far as linguistic features of Arabic are concerned, we can put forward some differences
between Arabic and English. For example, Arabic differentiates between male and female, not
only in pronouns, but also in the verbs and sentence structure, as well as in singular and plural
forms. Conjugation depends on number and gender. The indefinite article does not exist in
Arabic, however, there is a definite article; the device “ ”الbut its use is not akin to its usage in
the English language. Moreover, in Arabic verbs appear before nouns, and adjectives follow
the nouns they qualify.
One can safely say that the morpheme level in Arabic is far more productive in generating
meaning than is the case in English. As an example, one can look at the word “Muslims”. In
English it means all the followers of Islâm, but to the Arabic native-speaker it means only men.
Arabic differentiates between the feminine and the masculine form, and at the same time
creates a complex dual masculine form by way of morphemes.
To do that, it firstly has “Alif at-Tathnīya” “”ا, which is used to change a singular masculine
form into a dual masculine form, for instance, the word “‘ ’مسلمMuslim” will be “”مسلمان
“Muslimân” for a dual masculine form.
We further distinguish “Wâw al-Jama`a” “”و, which is used to change a singular masculine
form into a plural masculine form within the same singular masculine form such as the word
“‘ ’مسلمMuslim” which will be ““ ”مسلمونMuslimūn” for a plural masculine form when we add
the devices ‘ ’اand ‘ ’وto it.
It also has different types of “Taa Atanīth”. The closed one “ ”ةis used to change a singular
masculine form to a singular feminine form (such as the word ““ ’مسلمMuslim” which will be
““”مسلمةMuslima” for a singular feminine form when we add the closed “  ”ةto it) and the open
one, “ ”تand “Alif al-Tathnīya” ‘ ’اwhich is used in combination “ ”تاto change a singular
feminine form to a dual feminine form, such as the word ““”مسلمةMuslima” will be “”مسلمتان
“Muslimatân” for a dual feminine form when we add the combination “ ”تاto it.
There is also the combination “ ”اتwhich is formed from the letter “ ”اand the open “ ”تwhich
is used for changing a singular feminine form into a plural feminine form within the same
singular feminine form, such the word ““”مسلمةMuslima” will be ““ ”مسلماتMuslimât” for a
plural feminine form.
The abundance of the morpheme can extend further to verbs as well. In Arabic the verbs change
according to the noun or the pronoun in the sentences such as
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“”هم جاءوا, “”هما جاءا“ ”هن جئن, “”هما جاءتا,“”هى جاءت, “”هو جاء
From the left to the right:
In the first sentence, “”هم جاءوا, the subject is a plural masculine pronoun “Wâw al-Jama`a”
“”و, which is used for a plural masculine form. In the second one, “”هن جئن, it is a plural
feminine pronoun “Nūn al-Niswa” “”ن, which is used for a plural feminine form.
In the third one, “”هما جاءا, it is a dual masculine pronoun “Alif at-Tathnīya” “”ا, which is used
for a dual masculine form and in the fourth one, “”هما جاءتا, it is a dual feminine pronoun, the
open “ ”تand “Alif at-Tathnīya” ‘ ’اin combination with “ ”تاwhich is used for a dual feminine
form.
In the fifth sentence, “”هى جاءت, it is a singular feminine pronoun “Taa Atanīth”, the open one
“ ”تwhich is used for a singular feminine form, while it is a singular masculine hidden pronoun
“ ”هوin the sixth one,“”هو جاء.
The root verb in all these sentences is “”جاء, which is equivalent to “came” in English.
The listener or the reader in Arabic differentiates between the performers of all these actions,
while in English the reader or the listener can’t differentiate between them simply from the
verbs “came”.
As far as the structural power is concerned, Arabic differentiates between the definite article
and the indefinite article by using “At-Tanwīn” which is the Arabic grammatical device that is
connected with the pronunciation of the last letter of the indefinite article if it is a singular, a
specific plural or a collective noun, or a name of specific lexical form, in a different
grammatical structure.
“At-Tanwīn” has three types: the damatȃn “”الضمتان, which is used with the nominative form,
the fathatȃn “”الفتحتان, used with the accusative form, and the kasratȃn “”الكسرتان, which is used
with the genitive form. Because of the significance of the musical effect of the Holy Qur’ân on
its listeners, the three types of At-Tanwīn may exist in one verse such as in verse 3, of Sủrat
Al-Fussilȃt, “They are explained in detail”:
“A Book whereof the Verses are explained in detail - a Qur’ȃn in Arabic for a people who
know.” (CT 41:3)
لقوم يعلمون
ٍ ً كتابٌ فصلت آياته قرءانا ً عربيا
From the right to left in verse 3 in Sủrah 41: At-Tanwīn - the grammatical device - is in the
words: “ ٌ”كتاب, “ً ”قرءانا, “ً  ”عربياand “”لقوم
which are pronounced /kɪtæbʊn/, /gʊrɑ:nʌn/,
ٍ
/ʌrʌbɪjʌn/ and /lɪgoʊmɪn/, respectively.
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Arabic has a very especial syntactical structure, which does not exist in English, that is to say
the amalgamative structure. In Arabic one can form a full sentence from a single transitive or
intransitive verb.
An example of a sentence formed from a transitive verb, is the sentence “”يدرسونها. In this
sentence the verb “”يدرس, the subject “waw al-Jamȃa” “ ”وand the object the pronoun “ ”هاare
amalgamated in one sentence “”يدرسونها.
An example of a sentence formed from an intransitive verb, is the sentence “”قاموا. In this
sentence the verb “ ”قامand the subject “waw al-Jamȃa” “ ”وare amalgamated in one sentence
“”قاموا.
Among the main dissimilarities between Arabic and English are the arrangements of the
elements of speech. In this respect, the Arabic speaker arranges his/her elements of speech
according to how he/she constructs or understands the listener’s mind. If the listener has no
idea of the news that she/he receives, the information will be conveyed to him/her without an
assertive device, while if he/she has some idea of the news that he/she receives or if he/she is
a hesitant about accepting the news that he/she receives, the speaker will use one device of
assertion. But if the listener is a denier of that news, then the speaker has to use more devices
of assertion to convey his/her message.
In the same trend of the structural power of Arabic language Josě Ortega y Gasset
(1992:107), writes: “While one language scarcely establishes distinctions, another pours out
exuberant differentiation…In Arabic there are 5,714 names for the camel.”
This argument shows the richness of Arabic language compared to English language, which is
ready for borrowing words from other languages and adapting them.
Influence of the Holy Qur’ân on Arabic language
In chapter 3 entitled “The Qur’ân: sacred text and cultural yardstick”, Allen (2003: 34 )
argues:
The status of the Qur’ân as a canonical text served as the basis for the initiation of a
series of fields of study that were to develop into the Islamic sciences and therefrom into Arabic
literary scholarship. The text itself contained numerous individual words and phrases that
reflected the linguistic and religious environment of the Arabian Peninsula in the pre-Islamic
era. Such words had to be codified, and their meanings and origins had to be investigated.
In this respect the Holy Qur’ân did not only change the themes of the Pre-Islamic poetry, it
also presented some expressions in the opening of some Sûrahs which were completely
different
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from the structure of poetry that the ancient Arabs were familiar with.
For example, the detailed and the concise, the short and the long Sûrah, and verses in different
parts. The opening, for instance, of Sûrah 2 consists of three letters “ ” ألم, the opening of Sûrah
41 consists of two letters “ ” حمand the opening of Sûrah 19 consists of five combined letters
“”كهيعص.
According to al-Qatan (2007:261), the miracle of the Holy Qur’ān is in its composition. He
argues that “the Holy Qur'ānic discourse with its various characteristics and various syntactic,
semantic, rhetorical and phonetic styles is completely different from the other types of Arabic
discourse that Arabs were accustomed to”.
The following specific Qur’ân concepts or terms, also, demonstrate al-Qaṭṭan’s conclusions:
“Salâh”, “ الصالةRukû”, “ الركوعSujûd”,  السجود. etc., for example, are words or concepts in The
Holy Qur’ân which have no equivalents in English. The word “Ṣalâh” denotes more than the
English word “prayer”, the English words “kneeling” and “prostration” do not convey the exact
meaning of the terms “Rukû  ” الركوعand “Sujûd  ” السجودrespectively.
The Structural power of English language
According the Encyclopedia Britannica.
English has three basic characteristics: the simplicity of inflections, flexibility of function and
openness of vocabulary.
Simplicity of inflections:
English words have been slowly simplified from the inflected variable forms found in Sanskrit,
Greek, Latin, Russian, and German, toward invariable forms, as in Chinese and Vietnamese.
In English, only nouns, pronouns (as in he, him, his), adjectives (as in big, bigger, biggest), and
verbs are inflected. English is the only European language to employ uninflected adjectives;
e.g., the tall man, the tall woman. As for verbs, if the Modern English word ride is compared
with the corresponding words in Old English, it will be found that English now has only 5
forms (ride, rides, rode, riding, ridden), whereas Old English ridan had 13.
Flexibility of function:
Flexibility of function has grown over the last five centuries as a consequence of the loss of
inflections. Words formerly distinguished as nouns or verbs by differences in their forms are
now often used as both nouns and verbs. One can speak, for example, of planning a table or
tabling a plan, booking a place or placing a book, lifting a thumb or thumbing a lift.
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Openness of vocabulary:
Openness of vocabulary implies both free admission of words from other languages and the
ready creation of compounds and derivatives. English adopts (without change) or adapts (with
slight change) any word really needed to name some new object or to denote some new process.
As far as the structural power of English language is concerned, a morpheme, with its various
usage and function, is one of the elements of the structural power of any language, and in this
respect, Baker (2012:10) writes:
In order to isolate elements of meaning in words and deal with them more
effectively, some linguists have suggested the term morpheme to describe the minimal formal
element of meaning in a language, as distinct from word, which may or may not contain several
elements of meaning. Thus, an important difference between morphemes and words is that a
morpheme cannot contain than one element of meaning and cannot be further analysed.
In terms of classification of morpheme in English, we can find a morpheme that consists of one
letter as “s” which changes a singular to plural, as in “boy” to “boys”. A morpheme which
consists of two letters, such as “un”, which is used for negation, as in “disputed” to “
undisputed”. A morpheme that consists of three letters, such “dis”, which is used to change
meaning of the verb, as in “cover” to “discover” and a morpheme that consists of four letters
as “able” which is used to change a verb to “adjectives” as in “comfort” to “uncomfortable”.
However, one of the most unique distinctions between Arabic and English in terms of
morpheme the conjugation of a verb. In English the verb in the simple past tense is always in
a single form, irrespective of whether it is singular or plural: I, she, it, you, they came or looked.
Influence of Arabic on other languages
Arabic has influenced many other languages around the globe throughout its history. Some
of the most influenced languages are Persian, Turkish, Hindustani (Hindi and Urdu), Kashmiri,
Kurdish, Bosnian, Kazakh, Bengali, Malay (Indonesian and Malaysian), Maldivian, Pashto,
Punjabi, Albanian, Armenian, Azerbaijani, Sicilian, Spanish, Greek, Bulgarian, Tagalog,
Sindhi, Odia and Hausa and some languages in parts of Africa. Conversely, Arabic has
borrowed words from other languages, including Hebrew, Greek, Aramaic, and Persian in
medieval times and languages such as English and French in modern times.
Influence of English on other languages
Adapted from Encyclopedia Britannica.
English originated in England and is the dominant language of the United States, the United
Kingdom, Canada, Australia, Ireland, New Zealand, and various island nations in the
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Caribbean Sea and the Pacific Ocean . It is also an official language of India, the Philippines,
Singapore, and many countries in sub-Saharan Africa, including South Africa.
Influence of Arabic Globally
Arabic is the liturgical language of 1.8 billion Muslims, and Arabic is one of six official
languages of the United Nations. All varieties of Arabic combined are spoken by perhaps as
many as 422 million speakers (native and non-native) in the Arab world, making it the fifth
most spoken language in the world.
Arabic is widely taught in schools and universities and is used to varying degrees in
workplaces, government and the media. Arabic, in its standard form, is the official language of
26 states, as well as the liturgical language of the religion of Islam, since the Holy Qur’ân and
Hadith were written in Arabic.
The Role of Colonialism in globalization of English
While scientific and technological discoveries were some of the benefits that could be shared,
colonial Britain saw this as a way to not only teach their language but impart their culture and
traditions upon societies they deemed as backward, especially those in Africa and Asia.
About the role of colonialism in fighting the Arabic language, Tayeb Salih, the famous
Sudanese novelist, in his novel “Mawsim al-Hijra ila Asshamal”, translated “Season of
Migration to the North (1996-53.1st ed.) comments:
In our days the English language was the key to the future: no one had a chance
without it. Gordon College was actually little more than an intermediate school where they
used to give us just enough education for filling junior government posts.
It can be said that the nations under the British Empire’s rule saw the acquiring of the English
language as a way for them to, hopefully, benefit from. In fact the British humiliated/belittled
those who learn Arabic by giving them lower salaries compared to those who learn English and
other subjects. This humiliation of the scholars of Arabic and Islamic studies went on until
1978, when the teachers of both Arabic and Islamic studies refused to mark the Sudanese
Certificate during the reign of the late President Nimeiri, until the government responded
positively to their demands of treating them as equal as to other teachers of English and other
subjects.
Influence of English Globally
It is estimated that about a third of the world’s population, some two billion persons, now use
English. English is the first choice of foreign language in most other countries of the world,
and it is that status that has given it the position of a global lingua franca.
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A table of comparison between Arabic and English
Arabic language
A child of the ancient inhabitants of the
Arabian Peninsula “Arabs”.
Arabic was named after its origin speakers;
the Arabs who originally lived/live in the
Arabian Peninsula

English language
A child of one of the Germanic invaders “The
Angles”.
English was name after one of the invaders,the
Angles who came from “Englaland” and their
language was called “Englisc” from which the
words “England” and “English” are derived.

Acquired by love, because it was an
expression of the Arab people’s cultural
ideals and greatest aspirations. Arabic
poetry has always been regarded as the
dıwan al-arab (the repository of the Arabs),
a resort in times of sorrow and happiness,
of defeat and victory.
Arabic is divided into three types:
Classical Arabic, Modern Standard Arabic
and Colloquial Arabic.

Acquired by force, when the Germanic tribes,
the Jutes, Saxons and Angles conquered
Britain. At that time the inhabitants of Britain
spoke a Celtic language.

Classical Arabic that has been dominant
before Islam, in the Pre-Islamic era is still
alive and is the same language of the Holy
Qur’ân today.
Arabic is the original and is the only
language of the Holy Qur’ân as a sacred
book.

Old English that has been developed from
“Englisc”, did not sound or look like English
today

English is divided into three types:
Old English, Middle English (1100-1500),
Modern English: Early Modern English (15001800) and Late Modern English (1800Present)

English is not the original and is not the only
language of the Bible as a holy book.

Classical Arabic of the Pre-Islamic era,
which was used in the HolyQur’ân is the
same language of the Holy Qur’ân today.
Arabic language becomes more influential
and dominant in Islam because it is the
language the Holy Qur’ân and the Sunnah.

Old English which is used in the Bible as a
holy book, did not sound or look like English
today
English becomes more influential and
dominant during the colonial period because of
the military, economic and cultural power of
Great Britain at that time.
Arabic did not lose its influence and English lost its glory, and became a language
dynamic development during the colonial of lower classes during the French invasion to
period of Britain and France of Arabs England.
’countries.
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The factors of Arabic to remain influential
and dominant are internal within the body
of the language. Each and every Muslim
need to know some Arabic, at least that
which enables her/him to perform “Ṣalâh”.
Arabic is a global language and is one of
the United Nation’s official languages
Arabic was/is taught and learnt globally for
religious purposes.
Means of Spreading Arabic

The factors of English to remain influential and
dominant are external. If America, Britain,
Canada and Australia lost their political,
economic, technical and cultural power,
English will diminish.
English is a global language and is one of the
United Nation’s official languages
English was/is taught and learnt globally for
material purposes

The following among others, are the factors of spreading Arabic language:
1. The trade between Arabs and other people in the ancient and present times.
2.The discovery of oil and the vast wealth that has brought migration of huge numbers of
workers in search of a living wage, to the countries of the Gulf region.
3. The contacts with the Western world in the eighteenth and nineteenth centuries that led to
revival of the classical tradition of language.
4. The Dawah to Islam among non-Muslim-non-Arabic speakers worldwide.
5. Participation in the international conferences and addressing the participants in Arabic as
there are facilities of translation.
6. Translation of the Islamic studies and the Arabic literature into other languages.
Conclusion
In conclusion and as we can see both Arabic and English are international languages and have
their influence globally. However, Arabic has the most structural power, because it has some
special grammatical forms that are not found in English, such as At-Tanwῑn, the complex dual
form and the amalgamative structure. The factors of domination of each language are different.
English was/is taught and learnt for material reasons, while Arabic was/is taught for religious
reasons. The reasons for Arabic to remain influential are internal, while the reasons for English
to remain influential are external.

Recommendation
Since the Dawah to Islam among non-Muslim-non-Arabic speakers is the most effective means
of spreading Arabic, this study recommends that Saudi Arabia with its significant role in

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
RESEARCH (JHDESR)

43

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR)

 | أكتوبر04  العدد07 مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد
2021

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

leading the Muslims’Umah, can utilize its status to spread Arabic through expansion of the
Dawah facilities.
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أثر إدارة املعرفة للقيادات اإلدارية يف تنمية رأس املال البشري يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان من وجهة
نظرهم
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امللخص
هدفت هذه الدراسة للكشف عن أثر إدارة املعرفة للقيادات اإلدارية يف تنمية رأس املال البشري يف وزارة الرتبية
والتعليم بسلطنة عمان من وجهة نظرهم ،وقد استخدم الباحث فيها املنهج الوصفي ،حيث مت بناء استبانة ملعرفة
أثر إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري من وجهة نظر القيادات أنفسهم ،وتكونت األداة من ( )29فقرة،
موزعة على مقياسني مها :مقياس إدارة املعرفة ( )13فقرة ،ومقياس تنمية رأس املال البشري ( )16فقرة .وقد مت
اختيار أفراد عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية الطبقية ،حيث أتلفت عينة الدراسة من ( )290قائداً من القيادات
اإلدارية ميثلون مديري الدوائر ومساعديهم واملشرفني اإلداريني والفنيني ابلوزارة وجبميع مديرايت احملافظات التعليمية
بسلطنة عمان .وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة جاءت (متوسطة) يف
مجيع األبعاد ،وأن درجة ممارسة القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري جاءت (متوسطة) يف مجيع أبعادها أيضاً.
كما أظهرت النتائج وجود أتثري إجيايب مباشر (قوي) إلدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات
اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان.
الكلمات املفتاحية :إدارة املعرفة ،القيادات اإلدارية ،تنمية رأس املال البشري.
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Abstract
This study aimed to reveal the impact of knowledge management for administrative leaders on
the development of human capital in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman from
their point of view. The researcher used the descriptive approach, where a questionnaire was
built to know the impact of knowledge management on human capital development from the
point of view of the leaders themselves. The tool consisted of (29) items distributed on two
scales: the knowledge management scale (13) items, and the human capital development scale
(16) items. The study sample was chosen by stratified random method, where the study sample
consisted of (290) administrative leaders representing directors of departments and their
assistants and administrative and technical supervisors in the ministry and in all directorates of
education in the governorates of the Sultanate of Oman. The results of the study showed that
the degree of administrative leaders' application of knowledge management was (medium) in
all dimensions, and that the degree of administrative leaders' practice of human capital
development was (medium) in all its dimensions as well. The results also showed a direct
(strong) positive impact of knowledge management on the development of human capital
among the administrative leaders of the Ministry of Education in the Sultanate of Oman.
Keywords: Knowledge
Development.

Management,

Administrative

Leadership,

Human

Capital

:املقدمة
 فهو مبثابة االستجابة اإلكلينيكية ملتغريات،اتيجي مطلباً مهماً يف عامل إدارة وتنمية املوارد البشرية
ُّ يُ َع ُّد التغيري االسرت

 والذي حيتّم االستثمار يف املوجودات الفكرية واملعرفية مبختلف،الثورة الصناعية الرابعة وعوملة االقتصاد املعريف
. إدراكاً منها أبمهية حتقيق الركائز اإلمنائية ملواردها البشرية بشكل دوري من أجل تطوير رأس ماهلا البشري،القطاعات
لقد سامهت العوملة والذكاء االصطناعي يف تغيري التوجه العاملي واجتاه البوصلة حنو أفكا ٍر جديدةٍ تركزت يف إدراك
 وقد حظيت إدارة،قدرات رأس املال البشري وفرص اكتشاف املعرفة واكتساهبا ومشاركتها وختزينها وصقلها ونقلها
املعرفة هبذا الزخم نظراً لعالقتها القوية بتنمية رأس املال البشري وأتثريها املباشر عليه من حيث األداء التنظيمي
 وميكن القول أن القطاع التعليمي بسلطنة عمان ال يزال حباجة ملواكبة منطلقات سياساته.) Lynn, 2014(
 وابلتايل، ومنها الرايدة واالبتكار وبناء جمتمع املعرفة والتكنولوجيا املتسارعة اليت يشهدها العامل،التعليمية املرسومة
ٍ احلاجة ملز
،يد من األحباث والدراسات يف أتثري إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري ومسرية التعليم ابلسلطنة
 إن من أبرز التحدايت املتعلقة إبدارة منظومة التعليم.)2012( ) والسيايب2010( وهذا ما أكده كل من عيسان
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بسلطنة عمان هو ضعف أتهيل القيادات اإلدارية هبا ،وعدم االستفادة من الدراسات والبحوث اخلاصة بتطوير
ٍ
التعليم ،لذا فمن األمهية مبكان تطبيق ٍ
حديثة ومبتكرةٍ لضمان برامج جودة التعليم وإدارة املعرفة ابلشكل الذي
أنظمة
حيقق بناء املنظومة التعليمية بسلطنة عمان (النبهانية .)2015 ،ولقد أثبتت الدراسات اليت تناولت إدارة املعرفة
أتثريها اإلجيايب واملباشر على تنمية رأس املال البشري ابملنظمات ،خاصة ضمن عملية مشاركة املعرفة كما يف دراسة
كل من )Safaa & Solmsa, 2016( :و( .)Pastuzak et al, 2013وقد أوصت دراسة احلبسية
( )2012ابلعمل على استقطاب كادر بشري تتوافر فيه خصائص صنّاع املعرفة لتحقيق عمليات إدارة املعرفة،
ٍ
وتعميق فهم قيادات املوارد البشرية أبمهية إدارة املعرفة للمساعدة يف اختاذ قرار ٍ
مناسبة للتحدايت اليت تواجهها
ات
وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان .كما أظهرت دراسة الغسيين ( )2020أن تطبيق اسرتاتيجية التمكني يف تنمية
ٍ
ٍ
متوسطة ،وأوصت بتمكني رأس املال البشري
بدرجة
رأس املال الفكري بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان جاءت

ٍ
وحلول ابتكار ٍية هتدف للتطوير وتغيري القوانني اليت تعيق إبداع رأس املال البشري .وقد أوردت دراسة
لتقدمي أفكا ٍر
ٍ
متوسط يف معظم حماوره ابملنظومة التعليمية ،وأوصت
الرقيشية ( )2015أن تنمية رأس املال البشري يطبق مبستوى
بضرورة متكني رأس املال البشري يف اختاذ القرارات وعمليات التطوير.
مشكلة الدراسة:
لعامي ( 2018و  )2019لرتاجع تصنيف سلطنة عمان بشكل سنوي خالل
أشار تقرير التنافسية العاملية ّ

اخلمسة أعوام السابقة يف حماور إدارة املعرفة للمؤسسات والبنية التحتية والتعليم واالبتكار والصحة وكفاءة سوق
العمل ورأس املال البشري واجلاهزية التكنولوجية ،كما أظهر تقرير شركة ماكنزي األمرييكية ()2019 & 2018
إىل قلة مصادر األنظمة التعليمية وعدم متاشي اخلطط االسرتاتيجية للقوى العاملة مع متطلبات االبتكار بسلطنة
عمان ،وقلة وعي القيادات اإلدارية ابلعوامل التكنولوجية واالقتصاد املعريف للتخطيط السليم لتنمية رأس املال
البشري ،ولضعف جاهزية القيادات اإلدارية بسلطنة عمان يف تبين اجملتمعات القائمة على املعرفة يف املنظمات
التعليمية ،إىل جانب ما أوصت به الدراسات العمانية املختلفة واليت أكدت على دراسة هذا االجتاه ،ومن أمثلة
هذه الدراسات دراسة اهلامشية ( )2011واليت أوصت بوضع خطة تربوية تتبناها وزارة الرتبية والتعليم لرتسيخ مفهوم
إدارة املعرفة بكل آلياهتا ضمن أسلوب تنظيمي من خالل أساليب إمنائية مهنية خمتلفة لرأس املال البشري ابلوزارة.
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ودراسة كل من احلبسية ( )2012والرقيشية ( )2015اللتني أظهران قلة االهتمام بتنمية رأس املال البشري ومتكينه
يف عمليات اختاذ القرار املؤس سي من خالل توظيف تقنيات حديثة يف عصر االقتصاد املعريف .ومما يعزز مشكلة
الدراسة ما أشارت إليه النبهانية ( )2015من حتدايت يف إدارة منظومة التعليم بسلطنة عمان؛ أبرزها ضعف
االعتماد على البياانت الدقيقة لصناعة السياسات التعليمية ،إضافةً لضعف أتهيل الكوادر املعنية إبدارة منظومة
التعليم وهو ما ميثل تنمية رأس املال البشري ،كما أشارت الباحثة أيضا لعدم استفادة القائمني على املنظومة التعليمية
من الدراسات والبحوث يف تطوير اهليكلة اإلدارية للتعليم وهو ما يراه الباحث أنه ميثل إدارة املعرفة وعملياهتا بشكل
مباشر (السيد و املشيخي .)2018 ،وابالستناد للدراسات العمانية كدراسة اهلامشية ( )2011واحلبسية ()2012
والرقيشية ( )2015والنبهانية ( )2015واجلهوري ( )2015والغسيين ( )2016والغسيين ( )2020واليت
استخلص الباحث منها أن إدارة املعرفة ومتثيلها لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم يعاين ضعفاً أكادمييا

وحبثيا أسهم يف ضعف تنمية رأس املال البشري وقلة مهاراته ،وابلتايل تصبح جودة القرارات غري فعالة أحياانً ،مما

يستوجب دراسة الدور الفعال الذي تلعبه إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري ابلوزارة ،ونتيجة لالنعكاسات

التنظيمية ملتغري إدارة املعرفة وأتثريه على تنمية وتطوير رأس املال البشري ،وحبكم عمل الباحث بدائرة اإلشراف
الرتبوي واليت متارس إدارة املعرفة وعملياهتا؛ انبثقت مشكلة هذا البحث واليت متثلت يف السؤال الرئيس التايل :ما أثر
إدارة املعرفة للقيادات اإلدارية يف تنمية رأس املال البشري بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟
أسئلة الدراسة:
ما درجة ممارسة القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة بوزارة الرتبية والتعليم؟
ما درجة تطبيق القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري بوزارة الرتبية والتعليم؟
ما أثر إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم؟
أهداف الدراسة:
حتديد نوع درجة ممارسة القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة.
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قياس مستوى تطبيق القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري.
استكشاف أثر إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم.
فرضية الدراسة:
يوجد أتثري إجيايب مباشر إلدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم.
اإلطار املفاهيمي للدراسة:
يوضح الشكل التايل شكل رقم ( )1اإلطار املفاهيمي للدراسة احلالية:
المعرفة
التكنولوجي
المتغير المستقل
إدارة المعرفة

التنظيمي

H1

المتغير التابع
تنمية رأس
المال البشري

تطوير الكفاءات
أنظمة التقييم
والمتابعة

االجتماعي
برامج التطوير
والتدريب

الشكل رقم ( )1اإلطار المفاهيمي للدراسة

مصطلحات الدراسة:
إدارة املعرفة :يعرف الباحث إدارة املعرفة إجرائيا أبهنا اهلندسة التنظيمية للعمليات املعرفية النوعية اليت متارسها
القيادات اإلدارية ملساعدة منظماهتا يف التخطيط االسرتاتيجي واختاذ القرارات اإلجرائية السليمة ،مبا حيقق هلا توليد
أفضل معرفة نوعية وأفضل مشاركة معلوماتية وأفضل تطبيق تنظيمي هلذه املعرفة.
القيادات اإلدارية :يعرفها الباحث إجرائياً أبهنا جمموعة من األفراد الذين يتّسمون مبهارات قيادية متكنهم من جودة

التخطيط واختاذ القرارات ومتابعة املرؤوسني وتوجيههم إجيابياً يف سبيل حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة.

49

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

تنمية رأس املال البشري :يعرف الباحث تنمية رأس املال البشري إجرائيا أبهنا االستثمار الفعلي للسمات الشخصية
اليت ميتلكها أفراد املؤسسة؛ كالذكاء واملهارات والقدرات وإذكاء روح االبتكار من خالل إاتحة الفرص وخلق بيئة
عمل إبداعية تسهم يف حتقيق رؤية هذه املؤسسة وتطلعاهتا.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تشري نظرايت رأس املال البشري إىل أن املعرفة سبب رئيسي يف استقطاب مهارات األفراد واملتعلمني ،فهي مبثابة
احملرك الديناميكي الذي يطور كفاءاهتم ويدفع إبمكانياهتم اإلنتاجية حنو حتسني أدائهم وابلتايل أداء منظماهتم،
فالعنصر البشري يشكل ثروة معرفية هائلة نتيجة املعرفة الكامنة واخلربات والطاقات املخزونة.
وقد أشارت دراسة ) Inkinen (2015أن أتثري إدارة املعرفة على أداء رأس املال البشري االبتكاري بفنلندا
ساهم يف دعم التقدم والكفاءة وجتويد املمارسات القائمة على املعرفة .وأن ثقافة التعليم املؤسسي هلا التأثري األكرب
يف تطوير رأس املال البشري وحتسني أدائه عرب إدارة املعرفة .أما يف سلطنة عمان فقد أكدت رؤية سلطنة عمان
 2020على أن تنمية رأس املال البشري وتطوير نظم التعليم ومشاركة إدارة املعرفة هلو دليل على أمهية هذه احملاور،
وقد أشار إىل ذلك احملور الثالث واملتعلق ابسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية "نشر وتشجيع ورعاية املعرفة وتطوير
التعليم من خالل إجياد مناخ مناسب لذلك" (وزارة التنمية العمانية .)1996 ،كما أكدت رؤية عمان 2040
على نفس املبدأ للمورد البشري.
النظرية املعرفية (جان بياجيه :)1965
تذهب النظرية املعرفية إىل أ ّن ما حيصل عند الفرد من تدريب أو خربة أو معرفة عرب مصدر من مصادر املعرفة،

حتدث تغيرياً يف سلوكه من خالل العمل على البنية املعرفية عن طريق خصائص التنظيم والتمايز والرتابط والكيف

النسيب ،وترى أ ّن املعرفة حتدث من خالل مرورها مبراحل زمنية متتابعة تتمثل يف االنتباه
والكم والتكامل والثبات
ّ
االنتقائي للمعرفة والتفسري االنتقائي وإعادة صياغة املعرفة ،وبناء معرفة جديدة واسرتجاع املعرفة عند احلاجة إليها

(حسن .)2019 ،ورواد هذه النظرية ماكس فرهتيمر ووجلانج كوهلر وكريت ليفيه وكريت كوفكا 1913م .ويشري
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 Dukeيف (حسن )2019 ،لثالثة أبعاد هلذه النظرية هي -1 :البعد التكنولوجي -2 .البعد التنظيمي-3 .
البعد االجتماعي.
منوذج ماركو كوردت  Marco Kordtيف إدارة املعرفة:
أشار العويف ( )2017هلذا النموذج كمدخل تنظيمي إلدارة املعرفة ،والذي يشمل عملية نقل املعرفة إىل املستخدم
عرب خطوات ست تتضمن االكتساب واخلزن وحتليل املعلومات بعد استخراجها ،إضافة للنقل والنشر ضمن عملية
موحدة ومن مث التطبيق لغرض اقتنائها .لقد أوضح هذا النموذج أن املنظمات لديها القابلية للتعلم بكل فاعلية
وكفاءة ،وقد ركز النموذج على بناء املعرفة واالحتفاظ هبا وطرق جتميعها وآلية توظيفها.
منوذج دلفي  Delphiيف إدارة املعرفة:
أشار دلفي فيه ألمهية البيئة اخلارجية يف كوهنا مصدرا للمعلومات ومفتاحا للطاقة وأداة للتنشيط الفعال ابملنظمة،
كما أوضح أمهية اجلانب التشاركي لالسرتاتيجية واألفراد والعمليات احليوية ابملنظمة والتقنيات املتاحة يف تصدير
املعلومات والطاقة إىل معرفة ضمنية وصرحية وإىل عمليات وهيكل تنظيمي ،حيث تقوم هذه العمليات بدعم وإسناد
األعمال وتوليد العائدات والتأكيد على رأس املال البشري كركيزة أساسية عرب تكرار توظيف هذه املعرفة .وعليه فإن
منوذج دلفي  Delphiيرى أن عملية اكتساب املعرفة تشمل يف إطارها العام كالً من الشراء والتوليد ،أما عملية

التنظيم فتشمل بدورها التصنيف والتبويب والرسم ،بينما تشمل عملية االسرتجاع البحث والوصول ،وكذلك تتضمن

عملية التوزيع املشاركة والنقل ،أما عملية االستدامة اليت يعول عليها فتتضمن طبيعة التنقيح والنمو والتغذية (العويف،
.)2017
نظرية رأس املال البشري (شولتز :)1960
اعتمد شولتز نظرية رأس املال البشري عام  1960على ثالثة فروض رئيسية أثناء بنائه مفهوم رأس املال البشري،
وحصل يف إثرها على جائزة نوبل عام 1979م ،حيث ركز فيها على تعليم رأس املال البشري ،وهذه الفروض
كالتايل:
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فرضية النمو االقتصادي وعدم إمكانية تفسريه بزايدة املدخالت املادية ،وذلك بسبب تراكم املخزون الكمي لرأس
املال البشري.
مبعرفة االختالفات يف مقدار استثمار رأس املال البشري ألفراده فإنه ميكننا تفسري مدى االختالفات يف اإليرادات.
كلما زادت نسبة رأس املال البشري مقارنة برأس املال التقليدي فإنه ميكننا حتقيق العدالة يف الدخل من خالل
استمرار هذه الزايدة (دهان.)2010 ،
إدارة املعرفة وتطوير رأس املال البشري
أسهمت إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري عرب حتفيزها وتشجيعها ملواردها البشرية على االبتكار واإلبداع يف
خلق معرفة جيدة وكشف الفجوات يف توقعاهتم ،فهي تعزز قدرة املنظمة على االحتفاظ أبداء مواردها البشرية
ومستوايت اخلربة واملعرفة لديها وابلتايل السعي لتحسينها ،وذلك عن طريق عملياهتا الفرعية كالتوثيق والتطوير
واملشاركة فيها بني أفراد املنظمة (بن ابير وبلغوم .)2011 ،ويوضح الشكل رقم ( )2التايل رأس املال البشري يف
منظمة املعرفة:
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الشكل رقم ( )2رأس املال البشري يف منظمة املعرفة
املرجع)2013( Asadi :
الدراسات السابقة:
هدفت دراسة واضح ( )2019ملعرفة الدور الذي تقوم به عمليات إدارة املعرفة حنو تطوير رأس املال البشري،
واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي ،واعتمدت عينة عشوائية من ( )70أستاذاً ،وأظهرت الدراسة إسهام عمليات

إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري بدرجة متوسطة ،وأوصت الدراسة بضرورة تبين إدارة املعرفة وختصيص قسم

هلا.
واختصت دراسة مصطفى وحممد ( )2018إببراز مسامهة إدارة املعرفة يف تنمية املوارد البشرية وانعكاسها على
خمرجات التعليم العايل ،ابعتبار املعرفة أساساً لتنمية رأس املال البشري ولبناء جمتمع املعرفة ،واستخدمت الدراسة

املنهج الوصفي املسحي ،كما تضمنت الدراسة عرضا ملضمون مشروع حبث متعلق بدراسة واقع إدارة املعرفة يف كلية
العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة تلمسان ،ومدى انعكاسها على خمرجات التعليم العايل،
وأظهرت الدراسة أن إدارة املعرفة من أبرز األساليب احلديثة اليت ينبغي أن تستعني هبا املنظمات للحاق بركب التقدم
املعريف ،وأوصت بضرورة تنمية مهارات التعلم املعرفية لرأس املال البشري وحتفيزه ضمن إطار ابتكاري.
ومتحورت دراسة منال ( )2018حول دور إدارة املعرفة يف تنمية املوارد البشرية مبؤسسة سونلغاز ،واختربت فرضية
الدراسة مسامهة البعد التنظيمي إلدارة املعرفة يف زايدة معارف العاملني ،واليت اتضح أتكيدها .إضافة لتحقق فرضية
وجود دور إجيايب للبعد االجتماعي يف حتفيز رأس املال البشري ،واستخدمت الباحثة أدوات عدة منها املالحظة
واالستبانة واملقابلة ،وقدمت توصيات أبرزها االهتمام إبدارة املعرفة داخل املؤسسة ،وتشجيع رأس املال البشري

لإلبداع.
واستخلصت دراسة اجلهوري ( )2015مقرتحات تطويرية لتنمية املوارد البشرية بوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة
عمان يف ضوء مدخل إدارة املعرفة ،وقام بتطبيقها أبربع حمافظات تعليمية مستخدما املنهج املسحي .ومشلت العينة
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موظفي تنمية املوارد البشرية ابلوزارة واحملافظات التعليمية .وخلصت إىل أن واقع عمليات تنمية املوارد البشرية جاء
بدرجة متوسطة لعمليات التخطيط والتدريب وتقومي األداء ،كما أظهرت مستوى ٍ
عال يف آليات توظيف مدخل
ً
إدارة املعرفة يف دوائر تنمية املوارد البشرية  ،وأوصت الدراسة بوضح خطط مدروسة لتنمية املوارد البشرية وتبين رؤية
لتبادل اخلربات بني القطاع اخلاص وقطاع الرتبية والتعليم يف جمال التخطيط ،واستثمار املعرفة الضمنية اليت ميتلكها
رأس املال البشري.
وهدفت دراسة ) Lamy (2014ملعرفة أتثري ممارسات وعمليات إدارة املعرفة على تطوير رأس املال البشري لدى
قيادات املوارد البشرية ،ومشلت عينة الدراسة ) (8مؤسسات وظف فيها الباحث املنهج الوصفي املسحي ،وأظهرت
الدراسة أن ممارسات إدارة املعرفة األكثر صلة ابلتأثري اإلجيايب على مستوى رأس املال البشري يف إطار العمل ،وأن
إدارة املعرفة تلعب دوراً أساسياً يف حتفيز القيادات واإلبداع وتوليد أفكار جديدة لقيادات املوارد البشرية ،وأهنا تسهم
إجيابياً يف جتديد ممارسات رأس املال البشري ،وأوصت ابستخدام إدارة املعرفة يف تطوير وتعزيز رأس املال البشري.

وركزت دراسة احلبسية ( )2012على دور إدارة املعرفة يف تنمية املهارات اإلدارية لدى العاملني ابملديرايت العامة
للرتبية والتعليم بسلطنة عمان ،وطبقت على مديري الدوائر ونواهبم ورؤساء األقسام مبديرايت مشال وجنوب الشرقية
والظاهرة ومسندم ،واتبعت الدراسة املنهج الوصفي ،وطبقت على عينة قوامها ( )100فرد ،وخلصت الدراسة
لنتائج عدة أبرزها أن دور إدارة املعرفة يف تنمية املهارات اإلدارية لدى العاملني جاء بدرجة كبرية جداً يف مجيع حماور
الدراسة ،وأيضا جاءت مواصفات القائمني على إدارة املعرفة بدرجة كبرية ،أما الصعوابت والتحدايت اليت تواجه

إدارة املعرفة يف تنمية املهارات اإلدارية القيادية فقد جاءت بدرجة كبرية ،وأوصت الدراسة ابالهتمام بتطبيق إدارة
املعرفة وإكساب العاملني القدرة على حتقيق امليزة التنافسية يف جتويد العمل ،وترسيخ الوعي ابلتحدايت اليت تواجه
تطبيق إدارة املعرفة.
منهج الدراسة:
ا عتمدت الدراسة املنهج الوصفي (التحليلي) ،ملالءمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة احلالية ،والذي يعتمد على مجع
احلقائق واملعلومات والبياانت هبدف وصفها وحتليلها وتفسريها الستخالص النتائج.
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جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة الكلي من ( )1190قائداً ميثلون مجيع القيادات اإلدارية ابلوزارة واملديرايت التعليمية املثبتون
وممن هم على رأس العمل للعام الدراسي 2021/2020م ،وبلغ حجم عينة الدراسة ( )290قائداً ممثلني خلصائص

اجملتمع.

أداة الدراسة:
لتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانة أثر إدارة املعرفة للقيادات اإلدارية يف تنمية رأس املال البشري
استناداً إىل األدب الرتبوي والدراسات السابقة ،وتكونت األداة يف صيغتها األولية ( )33فقرة موزعة على جمايل

مقياس إدارة املعرفة ومقياس تنمية رأس املال البشري ،وقد مت استخراج دالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة على

النحو التايل:
أوالً :صدق األداة
مت التحقق من الصدق الظاهري لالستبانة وصدق احملتوى عرب عرضها على ( )11حم ّكماً من ذوي االختصاص

واخلربة والكفاءة من جامعة السلطان قابوس وجامعة عني مشس وجامعة نزوى وجامعة الشرقية ومسؤولني بوزارة

الرتبية والتعليم بسلطنة عمان ،وبناء على مالحظات احملكمني مت حذف ( )6فقرات وإضافة فقرتني ليصبح جمموع
فقرات االستبانة ( )29فقرة موزعة كما يلي )13( :فقرة مبقياس إدارة املعرفة و ( )16فقرة مبقياس تنمية رأس املال
البشري .وقد مت اعتماد مقياس ليكرت اخلماسي لتصحيح أداة الدراسة كما يلي( :كبرية جداً ،كبرية ،متوسطة،

قليلة ،قليلة جداً) وهي متثل رقمياً (5و4و3و2و )1على الرتتيب.

كما مت التأكد من صدق البناء لكل مقياس ابألداة ،حيث استخرجت معامالت ارتباط الفقرات لكل حمور مع
الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه يف عينة استطالعية بلغت ( )60قائداً من خارج عينة الدراسة ،وقد تراوحت

معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بني ( )0,238-0,696يف مقياس إدارة املعرفة كما ابجلدول التايل
رقم (:)1
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اجلدول رقم ( :)1معامالت االرتباط بني الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه ملتغري إدارة املعرفة
البعد األول :البعد التكنولوجي

البعد الثاين :البعد التنظيمي

البعد الثالث :البعد االجتماعي

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1
2
3
4

**.556
**.610
**.523
**.487

5
6
7
8

**.567
**.593
**.696
**.635

10
11
12
13

**.673
**.611
*.238
**.427

9

**.610
* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01

وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بني ( )0,424-0,744يف مقياس تنمية رأس املال
البشري كما ابجلدول التايل رقم (.)2
اجلدول رقم ( :)2معامالت االرتباط بني الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه ملتغري تنمية رأس املال البشري
البعد األول :املعرفة

البعد

الثاين:

تطوير البعد الثالث :أنظمة التقييم البعد الرابع :برامج

الكفاءات

التطوير والتدريب

واملتابعة

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

الفقرة

االرتباط

1
2

**.517
**.696

5
6

**.511
**.676

9
10

**.562
**.744

13
14

**.642
**.424

3
4

**.714
**.518

7
8

**.475
**.542

11
12

**.458
**.640

15
16

**.652
**.644

** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01
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يتضح من اجلدول رقم ( )1واجلدول رقم ( )2أن مجيع قيم معامالت ارتباط الفقرات مع البُعد الذي تنتمي إليه

كانت ذات درجات متفاوتة بني املتوسطة والعالية ،ومجيعها دالة إحصائيا ،وال توجد فقرة ذات ارتباط سالب أو

يقل ارتباطها عن القيمة ( )0.15وعليه فقد اعتمد الباحث مجيع فقرات املقياسني.
اثنياً :ثبات أداة الدراسة
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،مت التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار ) (test-retestبتطبيق االستبانة،
وإعادة تطبيقها بعد أسبوعني على عينة من خارج عينة الدراسة تكونت من ( )60قائداً ،ومن مث مت حساب معامل
الثبات لكل مقياس حسب معادلة كرونباخ ألفا بواسطة برانمج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )،(SPSS

واعتربت هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدراسة.
اجلدول رقم ( :)3معامالت الثبات مبعادلة كرونباخ ألفا والدرجة الكلية ملقاييس الدراسة
املقياس

معامل الثبات بعد إعادة
االختبار

إدارة املعرفة

0,838

تنمية رأس املال البشري

0,849

املعاجلات اإلحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة فَ َر ِضيّاهتا ولتحقيق أهدافها وحتليل البياانت اليت سيتم مجعها ،مت استخدام

أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي املناسبة واملعتمدة على مقاييس اإلحصاء الوصفية (املتوسطات احلسابية
واالحنرافات املعيارية) ابستخدام برانمج احلزمة اإلحصائيّة للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSإضافة إىل حتليل منذجة

املعادلة اهليكلية ( )SEMوحتليل املسار عرب برانمج (.)AMOS
نتائج الدراسة:
أوالً :النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:
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ما درجة ممارسة القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة بوزارة الرتبية والتعليم؟
لإلجابة على هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة
ممارسة القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بربانمج ) (SPSSكما ابجلدول رقم (:)4
اجلدول رقم ( :)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد إدارة املعرفة
احملاور

حجم العينة

املتوسط

درجة املوافقة

احلسايب

االحنراف
املعياري

البعد التكنولوجي

290

3.35

متوسطة

0.70

البعد التنظيمي

290

3.39

متوسطة

0.70

البعد االجتماعي

290

3.32

متوسطة

0.81

وتكشف قيم املتوسطات احلسابية املوضحة يف اجلدول رقم ( )4أن درجة ممارسة القيادات اإلدارية ألبعاد إدارة
املعرفة جاءت متوسطة يف مجيع احملاور ،حيث جاءت القيم متقاربة ( )3.39 ،3.35 ،3.32للبعد االجتماعي
والتكنولوجي والتنظيمي على الرتتيب من األقل إىل األعلى ممارسة.
ويعزو الباحث هذه النتيجة لقلة تفويض الصالحيات للقيادات اإلدارية وضعف متكينهم من اختاذ قرارات دون
الرجوع للقيادات العليا ،إضافة لضعف تفعيل أدوار أخصائي اجلودة املنوطة به يف رصد مكامن الضعف والقوة
والتحدايت اليت يواجهها قادة املوارد البشرية يف توظيف إدارة املعرفة وعملياهتا ،ويرى الباحث أن هذه النتيجة قد
تتفق واألدوار احلالية اليت متارسها دائرة اجلودة ابلوزارة ضمن إطار إدارة عمليات املعرفة الضمنية والصرحية ،فالتحديث
األخري لعمليات إدارة املعرفة ابلوزارة مل يتم تعميمه جلميع العاملني ورمبا سيطاله تعديل آخر يف ظل التحول للتعليم
اإللكرتوين وتفعيل املنصات التعليمية بسبب ظروف جائحة كوفيد ( .)19لذلك فإن احلاجة ملشاركة املعرفة ضمن
أبعاد إدارة املعرفة التكنولوجي والتنظيمي واالجتماعي من قبل مجيع القطاعات املعنية ابملنظومة التعليمية تتطلب
تفعيالً أكرب .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة منال ( )2018واليت أظهرت مسامهة البعد التنظيمي إلدارة املعرفة
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يف زايدة معارف العاملني ووجود دور إجيايب للبعد االجتماعي يف حتفيز رأس املال البشري .واختلفت هذه النتيجة
مع دراسة احلبسية ( )2012واليت أظهرت أن دور إدارة املعرفة يف تنمية املهارات اإلدارية لدى العاملني جاء بدرجة
كبرية جداً يف مجيع حماور الدراسة ،وأيضا جاءت مواصفات القائمني على إدارة املعرفة بدرجة كبرية ،بينما جاءت
ابلدراسة احلالية بدرجة متوسطة.

اثنياً :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين:
ما درجة تطبيق القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري بوزارة الرتبية والتعليم؟
ولإلجابة على هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة
تطبيق القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان عرب برانمج ) (SPSSكما
ابجلدول رقم (:)5
اجلدول رقم ( :)5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس تنمية رأس املال البشري

احملاور

حجم العينة

املتوسط
احلسايب

درجة املوافقة

االحنراف
املعياري

املعرفة
تطوير الكفاءات
التقييم واملتابعة

290
290
290

3.16
2.79
2.82

متوسطة
متوسطة
متوسطة

0.68
0.79
0.78

التطوير 290

2.93

متوسطة

0.70

برامج
والتدريب

وتشري قيم املتوسطات احلسابية املوضحة يف اجلدول ( )17-4أن درجة تطبيق قيادات املوارد البشرية حملاور تنمية
رأس املال البشري جاءت متوسط ة يف مجيع احملاور ،وجاءت أعلى درجة تطبيق حملور (املعرفة) مبتوسط (،)3.16
وأقل درجة تطبيق حملور (تطوير الكفاءات) مبتوسط ( .)2.79ويعزو الباحث هذه النتيجة لقلة إشاعة مصطلح
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تنمية رأس املال البشري ابلوزارة ،وأن موظفي الوزارة حباجة لتحديث املعرفة بشكل ديناميكي يوازي التقدم السريع
ابلثورة الصناعية الرابعة والثورة املعلوماتية املتسارعة ،وقد أبرزت هذه النتيجة أمهية السعي حنو االهتمام ابلكوادر
اإلدارية والفنية وما متتلكه من خربات ومهارات وضرورة تعزيزها وحتفيزها ،األمر الذي يستدعي من الوزارة االهتمام
بشكل أكرب أبصحاب املبادرات واألفكار التطويرية والتنموية ،وإاتحة الفرصة هلم ابلتدرج لتويل مناصب قيادية،
واالهتمام بتشخيص مستوى املهارات التقنية للمقبلني على هذه الوظائف ومنهم املوظفني اجلدد ،وتوظيف أكرب
لألنظمة اخلبرية وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف جوانب التدريب وتنمية رأس املال البشري .واتفقت هذه النتيجة
مع دراسة اجلهوري ( )2015من حيث أن واقع عمليات تنمية املوارد البشرية يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان
من وجهة نظر أفراد العينة جاء بدرجة متوسطة لعمليات التخطيط والتدريب وتقومي األداء .كما اتفقت هذه النتيجة
مع دراسة مصطفى وحممد ( ) 2018واليت أظهرت أن إدارة املعرفة حباجة ملمارسة أكرب ملخرجات التعليم العايل
وأهنا تعد من أبرز األساليب احلديثة اليت ينبغي أن تستعني هبا املنظمات للحاق بركب التقدم املعريف.
اثلثاً :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث:
ما أثر إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم؟
وللكشف عن أثر إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري للقيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم؛ استخدم الباحث
حتليل املسار عرب منذجة املعادلة اهليكلية يف إجياد النموذج البنائي للعالقات بني إدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري
كما ابلشكل رقم ( )3التايل:
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الشكل رقم ( )3النموذج البنائي للعالقات بني إدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري
اجلدول ( :)6مؤشرات حسن مطابقة النموذج البنائي للعالقات إدارة املعرفة كمتغري مستقل وتنمية رأس املال
البشري كمتغري اتبع
مؤشر
املطابقة

𝜒2

61

حسن

االسم

املدى املثايل للمؤشر

مربع كاي

p-value>0.05

القيمة
=
21.677

Chi-square

pvalue=0.041<0.05
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 CMINDFمربع كاي املعياري
RMSEA

مؤشر رمسي

GFI

مؤشر حسن املطابقة

AGFI

مؤشر حسن املطابقة املصحح

NFI

مؤشر املطابقة املعياري

CFI

مؤشر املطابقة املقارن

1.806 CMINDF < 5
RMSEA
< 0.08
GFI ≥ 0.95

0.053
0.979

0.952 AGFI ≥ 0.95
0.984 NFI ≥ 0.95
CFI ≥ 90

0.993
0.987

مؤشر توكر – لويس
TLI
TLI ≥ 0.95
يشري اجلدول رقم ( ) 6إىل حتقيق النموذج البنائي للعالقات بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل وتنمية رأس املال البشري
كمتغري اتبع ملؤشرات حسن املطابقة ،حيث جاءت قيمة مربع كاي ( )21.677وهي غري دالة إحصائيا عند
مستوى داللة ( ،(0.05=αوجاءت نتيجة مربع كاي املعياري ( )CMINDFمساوية ( ،)1.806وهذه
النتيجة أقل من احلد األعلى للمحك الذي اعتمده خرباء اإلحصاء ،كما أن قيمة مؤشر رمسي هي (،)0.053
وهي أقل من ( ،) 0.08كما أن مؤشرات كال من :مؤشر حسن املطابقة ومؤشر املطابقة املعياري ومؤشر املطابقة
املقارن وموشر توكر-لويس جاءت مجيعها عالية وحمققة حلسن املطابقة كما هو موضح يف اجلدول أعاله.
ويوضح اجلدول رقم ( ) 7التايل قيم معامالت االحندار للمسارات السببية ابلقيم املعيارية وغري املعيارية لتنمية رأس
املال البشري وإدارة املعرفة.
اجلدول( )7قيم معامالت االحندار للمسارات السببية ابلقيم املعيارية وغري املعيارية لتنمية رأس املال البشري وإدارة
املعرفة
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معامالت
االحندار

املسار السبيب

غري
املعيارية

إدارة املعرفة

تنمية رأس املال

معامالت
االحندار
املعيارية

خطأ

القيم

قيمة

القياس

احلرجة

االحتمال

مربع
االرتباط
املتعدد

0.773

0.814

0.663 **0.000 12.630 0.061

إدارة املعرفة

البعد التكنولوجي

0.811

0.815

0.664 **0.000 12.347 0.066

إدارة املعرفة

البعد التنظيمي

0.802

0.8

0.64 **0.000 14.468 0.055

إدارة املعرفة

البعد االجتماعي

1

0.866

0.95

0.902

0.813 **0.000 19.412 0.049

0.942

0.797

0.635 **0.000 16.090 0.059

1

0.841

0.707

0.785

0.767

0.589 **0.000 15.250 0.051

البشري

تنمية رأس املال البشري

التطوير

والتدريب
تنمية رأس املال البشري

التقييم

واملتابعة
تنمية رأس املال البشري

تطوير

الكفاءات
تنمية رأس املال البشري

املعرفة

* دال عند مستوى داللة ()α=0.05
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0.75

** دال عند مستوى داللة ()α=0.01
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يوضح اجلدول رقم ( )7معامالت االحندار املعيارية وغري املعيارية والقيم احلرجة مع القيمة االحتمالية لالختبارات
(الداللة اإلحصائية) ومربع االرتباط املتعدد ،ومن اجلدول نستنتج أن إدارة املعرفة جاءت معنوية من الناحية
اإلحصائية (عند مستوى معنوية  ،)P ≤ 0.05وهي تشري لوجود أتثري إجيايب (قوي) ومباشر ( )0.814إلدارة
املعرفة على تنمية رأس املال البشري ،كما تظهر النتائج أيضا أن معامالت االحندار املعيارية  -درجة تشبع احملاور
(التطوير والتدريب ،التقييم واملتابعة ،تطوير الكفاءات ،املعرفة) ابملتغري التابع (تنمية رأس املال البشري) قد تراوحت
بني ( ،)0.902 - 0.767كما أن معامالت االحندار املعيارية  -درجة تشبع احملاور (البعد التكنولوجي ،البعد
التنظيمي ،البعد االجتماعي) ابملتغري الوسيط (إدارة املعرفة) قد تراوحت بني ( ،)0.866 -0.8كما أن قيم مربع
االرتباط املتعدد تشري إىل أن ( )%66.3من التباين احلاصل يف تنمية رأس املال البشري تفسره إدارة املعرفة ،أما
النسبة املتبقية من التباين تفسره عوامل أخرى رمبا مل يتم التطرق هلا يف هذه الدراسة .واجلدول رقم ( )8يوضح التأثري
املباشر وغري املباشر والكلي إلدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري كما يلي:
اجلدول رقم ( :)8التأثري املباشر وغري املباشر والكلي إلدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري
حماور تنمية رأس املال البشري

التأثري الكلي (غري مباشر)

قيمة االحتمال

املعرفة

**0.625

0.010

تطوير الكفاءات

**0.685

0.010

التقييم واملتابعة

**0.649

0.010

التطوير والتدريب

**0.734

0.010

* دال عند مستوى داللة ()α=0.05
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ويتضح من اجلدول رقم ( )8وجود أتثري إجيايب متوسط وغري مباشر دال إحصائيا إلدارة املعرفة على حماور تنمية
رأس املال البشري (التطوير والتدريب ،التقييم واملتابعة ،تطوير الكفاءات ،املعرفة) ،وقد جاء أعلى أتثري إلدارة املعرفة
على حمور التطوير والتدريب ،وأقل أتثري على حمور املعرفة .ويعزو الباحث هذه النتيجة إلدراك القيادات اإلدارية
ألمهية املعرفة الضمنية اليت ميتلكها رأس املال البشري واليت من شأهنا اإلسهام يف تنميته وتطويره ورفع كفاءته ،ومبعىن
آخر إن زايدة مستوايت تطبيق خلق املعرفة وتوليدها ونشرها ونقلها ومشاركتها عرب أبعادها الثالثة التكنولوجي
والتنظيمي واالجتماعي يسهم بدور فاعل يف زايدة تطوير رأس املال البشري من وجهة نظر القيادات اإلدارية.
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) lamy (2014واليت أظهرت أن ممارسات إدارة املعرفة األكثر صلة ابلتأثري
اإلجيايب على مستوى رأس املال البشري يف إطار العمل ،وأن إدارة املعرفة تلعب دوراً أساسياً يف حتفيز القيادات

واإلبداع وتوليد أفكار جديدة لقيادات املوارد البشرية ،وأهنا تسهم إجيابياً يف جتديد ممارسات رأس املال البشري،

وأوصت ابستخدام إدارة املعرفة يف تطوير وتعزيز رأس املال البشري .واختلفت هذه النتيجة مع دراسة واضح

( )2019واليت أظهرت وجود إسهام لعمليات إدارة املعرفة على تطوير وتنمية رأس املال البشري بدرجة متوسطة،
بينما أظهرت الدراسية احلالية وجود أتثري إجيايب مباشر (قوي) إلدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري.
التوصيات:
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ،يوصي الباحث ابآليت:
إن شاء خ ريطة م عرفية ل لوزارة ت سهم يف ت وظيف ال محتوى ال معريف وت سيري ع مليات ال معرفة وت ضمني ال جهة ال مناطة
ب إدارة املعرفة ضمن اهليكل التنظيمي للوزارة.
ال عم ل على ص ناع ة ال معرف ة وف ق االن تق ال ابلوزارة من ح يز تقدمي ال تعليم فقط إىل وزارة تتسم ابالق تص اد ال معريف
مع ضمان حتصني املعرفة الضمنية واستثمارها يف حتقيق ميزة تنافسية.
متكني رأس املال البشري من توليد األفكار اإلبداعية عرب العصف الذهين ومشاركتهم قرارات الوزارة.
حتفيز اإلنتاجات املعرفية واملشاركات واملبادرات وإدارة املواهب وتشجيع االستجابة السريعة للتغيري.
قائمة المراجع:
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احتكار املماليك جتارة الكارم وتداعيتها االقتصادية والسياسية
The monopoly of the Mamluks, the trade of karms
And its economic and political repercussions

د .نوال بنت فرحان بن حممد اخلالدي – جامعة امللك فيصل -اململكة العربية السعودية
Dr. Nawal Farhan Muhammad Al-Khaldi - King Faisal University - Al-Ahsa - Kingdom
of Saudi Arabia
os-khaldi@hotmail.com

امللخص:
ُّ
يعد االقتصاد عمود احلياة ومقوم استمرارها وابألخص التجارة؛ فهي اليت تسري السياسة اخلارجية والداخلية
للدول ،وتتحكم يف مصاحلها ،فعليها تقوم أمم وتسقط أخرى ،وترتكز مشكلة البحث على أمهية جتارة الكارم
بوصفه سلعة عال شأهنا يف العصور الوسطى وغال مثنها ،فتسابقت الدول على احتكارها جلين أرابحها ،واستطاع
ردحا من الزمن لكنهم مل يهنؤوا؛ إذ غضب األوروبيون وسارعوا للبحث عن
سالطني املماليك احتكار تلك التجارة ً

طريق يص لون من خالله إىل جتارة الكارم دون املرور على مصر لتتحرر من ضرائبها الباهظة ،وهتدف الدراسة إىل
عامال
رصد اآلاثر السلبية على دولة املماليك يف نواحي احلياة كافة االقتصادية واالجتماعية والسياسية حىت كانت ً
من عوامل ضعفها وأفول جنمها عام (923ه1517 /م) ،ومنهجنا يعتمد على الوص ــف والتحليل؛ حبيث
تُستـخلص املادة العلمية من مظاهنا ،مث مجعها وتصنيفــها وإخضاعها للتحليل واملقارنة لفهـ ــم بواعث هذه القضية

ومدى أتثرها ابألحوال العامة وأتثريها فيه .ومن النتائج الوصول إىل آاثر احتكار املماليك جتارة الكارم على التجار

الذين حصلوا على امتيازات كثرية من السالطني وعلى دول أورواب الذين فرضت عليهم رسوم جتارية ثقيلة ،وتداعيات
التحول إىل الطريق اجلديد على دولة املماليك يف مصر والشام ،وما تعرضت له من كساد يف شىت مناحي احلياة
سهال للعثمانيني.
صيدا ً
فصارت ً
الكلمات املفتاحية :املماليك – الكارم  -مصر – أورواب – اهلند.
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Summary:
The economy is considered the pillar of life and the basis for its continuation, especially trade,
as it is the one that guides the foreign and domestic policy of countries and controls their
interests, so other nations fall into place, and the research problem is based on the importance
of trade in karma as a commodity that was high in the Middle Ages and its price, so the
countries competed over their monopoly in order to reap their profits, and he was able The
Mamluk sultans monopolized that trade for a period of time, but they did not congratulate them,
as the Europeans were angry and rushed to search for a way through which they could reach
the trade of generosity without passing through Egypt to be free from its exorbitant taxes. The
study aims to monitor the negative effects on the Mamluk state in all aspects of economic,
social and political life, until it was a factor in its weakness and its decline in the year (923 AH
/ 1517 CE), and our approach is based on description and analysis. So that the scientific material
is extracted from its contents, then collected and classified, and subjected to analysis and
comparison to understand the motives of this issue and the extent to which it is affected by the
general conditions and their influence on it. And among the results are access to the effects of
the Mamluk monopoly on the trade of karm on the merchants who obtained many privileges
from the sultans and on the European countries for whom heavy trade fees were imposed, the
implications of the transformation to the new road on the Mamluk state in Egypt and the
Levant, and the recession it suffered in various walks of life. An easy hunting ground for the
Ottomans.
Keywords: Mamluks - Alkarm - Egypt - Europe – India

: املباحث
:  التعريف ابلكارم وأمهيته واستخداماته:ًأوال
:  كيفية احتكار املماليك هلذه التجارة: ًاثنيا
:  أنواع الضرائب املفروضة على جتارة الكارم وفوائدها ملصر:ًرابعا
: احتكار املماليك لتجارة الكارم وأسباب حتوهلا عن طريق مصر:ًخامسا
: )  تداعيات حتول طرق التجارة العاملية على مصر ( السياسية واحلضارية:ًسادسا
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أوًال :التعريف بتجارة الكارم:
نشـأت جتارة الكارم يف مصر منذ العصر الفاطمي (567 -358ه1172 -969 /م) واستمرت حىت
العهد األيويب (648 -567ه 1250 -1169 /م)() ،ولكنها نشطت وزاد رواجها يف عصر املماليك الربحية
(784-648ه1382-1250 /م) ومن بعدهم املماليك الربجية (اجلراكسة) (923 -784ه-1250 /
1517م) .وقبل االسرتسال يف احلديث عن التجارة الكارمية جيدر بنا التعريف ابلكارم وأمهيته.
أيضا العطور والبخور ،وتسمى فئة التجار العاملني
فالكارم هو التوابل الفلفل والزجنبيل والقرفة ،ويشمل الكارم ً

به الكارمية() ،ولعل تسميته هبذا االسم نسبة إىل بالد کرمان() اليت اشتهرت بزراعة التوابل والعطور وأمهها ماء
الورد وتصدره إىل أورواب ،ومل تكن أرض مصر تزرع فيها أصناف الكارم بل تزرع يف بلدان الشرق اهلند والصني،
أيضا جنوب اجلزيرة العربية ،ابإلضافة إىل شرق إفريقية ،وكانت مصر تقوم بدور الطريق املوصل ملستهلكي هذه
و ً

التجارة يف أورواب بسبب موقع مصر اإلسرتاتيجي على طرق التجارة العاملية ،ومن أهم أنواع التوابل الفلفل الذي
كان مرتفع الثمن بشكل كبري مقارنة مع األنواع األخرى؛ وذلك بسبب زايدة الطلب عليه ،فأصبح الفلفل سلعة

مثال آنذاك بتشبيه الشيء النادر الغايل
مهمة على مستوى العامل يف الشرق والغرب يف العصور الوسطی() حتی شاع ً

ابلفلفل فيقولون( :غايل كالفلفل).

وال مشاحة يف أن استخدامات الكارم يف أورواب كثرية ،وتدخل يف أغراض متعددة ،وهذا يسوغ سبب زايدة
الطلب عليه واإلقبال على استهالكه ،ومنها تتبيل اللحوم واملشروابت وإعداد ألوان الطعام ،واعتمد عليه يف صناعة
بعض العقاقري الطبية ،فهو انفع للكبد واملعدة ،وحيمي اجلسم من السموم .أما البخور والعطور فكانت تستخدمهما
أيضا أقبلت النساء األوروبيات على املسك والعنرب وماء الورد() ،وتشري (سونيا هاو
الكنائس يف تعطريها ،و ً
 ) Sonia Howeإىل أن القوم من األوروبيني ال يقبلون على طعام مل ميزج التوابل الشرقية () وال مغزى هلذا
التصريح يعطى للكارم.
اثنيًا :طرق التجارة الكارمية:

70

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

حكرا
تعددت طرق التجارة القدمية بني الشرق والغرب من طرق حبرية وأخرى برية ،ولكن جتارة الكارم كانت ً
على طريقني ميران عرب مصر والشام ،ومها :األول ميتد من حبر العرب إىل ابب املندب() ابلقرب من عدن يف اليمن
مث إىل حبر امللح البحر األمحر ،ومن ممثَّ إىل خليج السويس ،مث إىل القاهرة ،مث ابلقوافل ،ومنها على ظهر السفن
واملالحة يف ترعة كانت تصل بني اإلسكندرية وهنر النيل .أما الثاين فيبدأ من اخلليج العريب وهنر الفرات ،مث إىل
حلب مشال الشام ،ومنها إىل املدن الواقعة على حبر الروم (البحر املتوسط) الشامية أو املصرية() ويف تلك املدة
كانت مصر والشام حتت سلطة الدولة اململوكية (923-648ه1517-1250/م) ،فال ريب يف أن الطريقني
كاان حتت سيطرهتا ،وهم من يتحكمون يف دخول البضائع وخروجها ،ويسيطرون على أساطيل التجارة الراسية يف
موانيها وسفنها ،وهلم ما يشتهون من ضرائب ،واحلق أن سالطني املماليك أدركوا أن جتارة الكارم لن تزدهر ويزيد
إيرادها إال إذا القت رعاية خاصة ،ووضعت هلا قوانني تديرها وتنظمها وتكرس قبضة املماليك عليها.
اثلثًا :مظاهر اهتمام املماليك ابلتجارة الكارمية:
أوىل السالطني املماليك جتارة الكارم أمهية خاصة ،ومل تكن مصر لتجين مثارها وفوائدها إال ابلعمل الدؤوب
واجلهود املضنية ،حىت ابتت من ِّ
أجل دعائم اقتصاد الدولة اململوكية آنذاك ،ومن مظاهر هذا االهتمام:
أتمني املوانئ التجارية يف (حبر ال ُقلْ ُزم) البحر األمحر و(حبر الروم) البحر املتوسط؛ ألن حكام بعض اجلزر كانوا
يقومون ابلقرصنة واالعتداء عليها مثل حكام جزيرة دهلك() الذين كانوا يغريون على الشواطئ() فأرسل السالطني
املماليك محالت متتالية إىل ميناء عيذاب لتوفري االستقرار فيها ،ووضع حامية مصرية يف ميناء سواكن() اتبعة
للسالطني املماليك عام ( 663ه1265 /م) ،كما قام عامل عيذاب() بتقسيم جبايتها مع عامل البجة () إىل
جانب حفظه ألمنها جبانب عاملها().
فضال على أنه كان ملجأ للعرابن
نشر األمن يف صعيد مصر؛ ألن أهل الصعيد كانوا يثريون القالقل واالضطراابتً ،

الذين ينشرون الفساد ويقطعون الطرق على التجار ،وينهبوا أمواهلم كما هنبوا اخلراج().
-٣

أقام السالطني وكاالت محاية على امتداد طرق التجارة مزودة حبراس حلراسة التجار والبضائع وأتمينهما

وعدم تعرضهما للسرقة ،كما حتوي املارستاانت لعالج املرضى() ،وذهب (أحد الباحثني) إىل أن الوكالة يف حد
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ذاهتا ُّ
تعد سوقًا حيتوي على بناء كبري فسيح ،فيه الفنادق الستقبال التجار ووضع سلعهم فيها وعرضها ،ومن أشهر
الوكاالت اليت ظلت إىل اليوم وكالة الغوري().

أمر املماليك أمراء األقاليم والوالة يف أحناء مصر جبمع السيوف والرماح اليت أبيدي العرابن ،وأن يتشددوا يف
معاملتهم ،وأمروا جتار األسلحة بعدم بيعهم األسلحة() ،كما أصدر املماليك مراسيم إىل الوالة مبا ينبغي أن يقوموا
به جتاه التجار من تسهيالت وإكرام وخاصة لتجار الكارم() ،ومل تتوقف عناية السالطني على أتمني منافذ التجارة
وطرقها ،بل اهتموا إبقامة عالقات ودية مع حکام شرق إفريقية يف احلبشة والسودان ،ورمبا كان ذلك من ابب أتمني
طرق التجارة ،وتسهيل مرور السفن واألساطيل وعدم تعرضها للقرصنة ،هذا من انحية ،ومن انحية احلبشة والسودان
فإهنم حرصوا على العالقة ألجل احلصول على نصيب من ضرائب أو غريها.
أرسل السالطني مناشري أمان إىل الوالة والنواب يف الثغور حتوي تلك املناشري تشجيع للتجار على القدوم() ،ولعل
تلك املناشري احتوت على ترغيبهم يف االستثمار يف مصر أكثر ،وإعطائهم امتيازات خاصة بتجار الكارم.
ومن مظاهر اهتمام املماليك بتجارة الكارم قيام السلطان الظاهر برقوق (801 -۷۸5ه1399 -1383 /م)
سنة ( ۷۹۹ھ 1397 /م) ابستقبال أكرب اتجر للكارم برهان الدين احمللي القادم من اليمن؛ إذ أهدى التاجر
خلعا وأكرمه() ،وهذا يدل
للسلطان برقوق هدية وصفت ابلعظيمة لكن مل تعرف ماهيتها ،وخلع عليه السلطان ً
على تقريب السالطني لتجار الكارم ،كذلك مشاركتهم املماليك يف بناء اجملتمع؛ إذ بنوا اجلوامع واخلوانق واملدارس،

ومتنح للقضاة شهادة الكارم تكرميًا هلم() ،ومن املعتقد أهنا شهادات متنح للحصول على امتيازات جتار الكارم نفسها
ومكانتهم.

وللمرء أن يتساءل  :ملاذا ُمينح القضاة شهادة الكارم ؟ رمبا يعود السببب حىت يوفر القضاة لتجار الكارم املقربني
من السلطان تسهيالت وختفيف من الضرائب الكارمية .

اهتم املماليك ابلضرائب إىل جانب اهتمامهم ابلتجار ،فقد تعرض التجار الوافدون ومن معهم للتفتيش ،ووصفه
املقريزي أبنه تفتي ش دقيق ،حىت إن رجال الدولة املكلفني ابلتفيش كانوا يدخلون أيديهم يف أوساط التجار ويف
فضال عن تفتيش البضاعة().
داخل البضائع خشية من إخفاء بعض األموال للتهرب من دفع الضرائبً ،
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ومن املناسب القول أبن من مثرة اجلهود اليت قام هبا سالطني الدولة اململوكية أن أدت إىل تزايد توافد جتار الكارم
على مصر ،ابإلضافة إىل العمل ابملعادلة التجارية اليت عمل هبا يف العصور الوسطى وهي (الشرق منتج ،ومصر
مصدر ،والغرب مستهلك) ،فشكل التجار طبقة ثرية مهمة يف اجملتمع املصري متتع ابحرتام ومكانة كبريين ،حىت
بنيت لتجار الكارم فنادق ينزل فيها األفراد الوافدون ،وعني موظفون قائمون على تنظيم الفنادق() ،وأوعز ابن إايس
اإلقامة يف الفنادق ليس لتيسري على التجار ولراحتهم من عناء السفر فحسب بقدر ما هي عملية نشاط جتاري
استعدادا
يتبادل التجار فيها السلع ويتفقون على األسعار وتوزيعها على أسواق مصر والشام ونقل بعضها إىل املواين
ً
لتصديرها إىل أورواب ،وملا كان جار الكارم قد تبوؤوا مكانة عند السلطة واجملتمع يف مصر فلقد استعان هبم السالطني
يف األوقات العصيبة اليت مرت على البالد؛ مثل الكوارث الطبيعية اليت اقرتض فيها السلطان الظاهر برقوق من
مجاعة من التجار مئيت ألف دينار وكتب عليه بذلك دينًا() ،وأحال السلطان الناصر فرج (۸03-۸15ھ/
 1413 -1401م) بعض الفرنج بستة عشر ألف دينار من أشياء ابتاعها منهم فحضروا اببه فتفاوضوا معه
مطالبني ابملال فاقرتض السلطان من جتار الكارم فأعطوهم وكتب هلم شهادة بذلك().
ابعا :أنواع الضرائب املفروضة على جتارة الكارم وفوائدها ملصر:
رً
استحوذت التجارة الكارمية على عناية السالطني يف مصر ،ومل يهملوا جانبًا يرون فيه تعز ًيزا هلذا املورد املهم؛

لذا جندهم مقابل إجراء التأمني والتسهيل اليت وفروها لتجار الكارم وغريهم من جتار السلع األخرى فرضوا عليهم
جتارا من داخل مصر أم من
ضرائب
ً
وخصوصا بضائع الكارم ،فقد كانت ابهظة الثمن سواء أكانوا أصحاهبا ً
خارجها ووفدوا إليها ،فتعددت تلك األموال امللقاة على عواتقهم ،ومنها ضريبة حيصل عليها انظر اخلواص من رسم
البهار واملسؤول عن فندق الكارم ،وأخرى مسيت ضريبة ابلثغور وتفرض على البضائع التجارية القادمة عن طريق
حبر ال ُقلْ ُزم (البحر األمحر) املارة ابلثغور ،وهي ثغر اإلسكندرية ،وثغر دمياط ،وثغر أسوان() ،وميكننا عدُّها مثل
الرسوم اجلمركية اآلن اليت تفرض على البضائع التجارية القادمة من خارج البالد ،وامتدت إجراءات السلطة على
توظيف عمال جلمع فريضة الزكاة من دكاكني الكارم كلما حال عليها احلول يف مجيع مدن مصر والشام ،وختم
البضاعة اليت حتصل عليها الضرائب خبتم خاص() وهي عالمة على مرورها على الضرائب وتعرضها للتفتيش.
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وال غرو ،فإنه عند استقراء هذه اإلجراءات الضريبية ومظاهر اهتمام املماليك ،جتد أهنا تنقسم إىل نوعني؛
األول يهدف إىل التيسري على جتار الكارم وإاتحة كل الفرص أمامهم إلمناء هذه التجارة وتطويرها ،واستمرارية
انتعاشها ،والنوع الثاين ضمان فوائد الدولة اململوكية ومستحقاهتا من رسوم جتارة الكارم.
خامسا :احتكار املماليك لتجارة الكارم وأسباب حتوهلا عن طريق مصر:
ً
تطورت جتارة الكارم وشارك السالطني املماليك منذ عهد السلطان انصر الدين فرج بن برقوق (-۸۰۱
815ه1413 -1399 /م ) فيها؛ فأرسل أحد األعيان ويدعى علي الكيالين خبمسة آالف دينار إىل اجلزيرة
العربية لشراء الفلفل ليتاجر به حلساب السلطان ،وقد بيعت الكميات ابثين عشر ألف دينار() ،ومن السالطني
الذين اتجروا يف الكارم السلطان األشرف برسباي ( ۸4۱ -825ھ1438 -1422 /م) ومن جاء بعده من
سالطني املماليك ،لكنهم مل يكتفوا ابملتاجرة ومشاركة التجار يف األرابح ،بل أغراهم الطمع ابحتكار جتارة الكارم،
ُّ
ويعد السلطان برسباي أول من احتكر التجارة الكارمية؛ وذلك عن طريق احتكار املتاجر اليت تبيع تلك السلع
وجعلها يف ملکه بعد أن كانت أبيدي التجار() ،ولعل دور التجار أصبح يقتصر على شراء الكارم وبيعه يف األسواق
وكأهنم وكالء عن السالطني ويقبضون أتعاهبم مقابل قيامهم بذلك ،يف حني كانوا ساب ًقا أصحاب األموال وسادة

السوق واملتحكمني فيه .ومما يؤيد ذلك ما أشاره إليه (أمحد حطيط) أن السلطان األشرف برسباي احتكر جتارة

التوابل وأجرب التجار على شرائها ابلسعر الذي قرضه من متجره اخلاص والذي عرف ابملتجر السلطاين().
ولكل عمل نتائجه اإلجيابية أو السلبية على حسب مسار العمل ،فاحتكار التجارة من السالطني أدى إىل:
ارتفاع األسعار جلميع األصناف واملأكوالت كالقمح وغريه ،فقل وجود اخلبز يف األسواق ،وصار الناس يستخدمون
خبز الذرة والدخن؛ ألن القمح تناهى إىل سبعة أشرفية ،أما الفلفل فقد غلت أسعار بثالثة أمثال السعر السابق،
دينارا يف القاهرة للتجار األوربيني ،وبعد االحتكار بيع مبائيت دينار ،وهذا ما حدا ابلتجار
فكان يباع خبمسني ً
األوربيني إىل الشكوى للسالطني ،ولكن ال جميب هلم من مجعة السالطني ،وكان غالء األسعار يف تلك املدة ارتبط
ابالحتكار على عكس املاضي الذي كان يرتبط بقيمة الضريبة اليت تفرض على جتارة التوابل().
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أدت سياسة احتكار التجارة العاملية وارتفاع األسعار وابتزاز املستهلكني يف داخل مصر وخارجها وعدم مراعاة
مصاحلهم إىل إبداء األوروبيني التذمر والضجر ،فقاموا ابلبحث عن طرق أخرى للحصول على سلع الشرق ،ولقد
اتفقت الدول األوروبية على حليف يساعدهم للضغط على مصر وقطع طرق البحر األمحر عليها حىت ال تعرب
السفن التجارية إليها ،فوجدوا أن احلبشة خري معني هلم ولكنهم تراجعوا () ،ورمبا يعود سبب ذلك إىل خشيتهم من
مهامجة املماليك للحبشة والسيطرة على أراضيها ،كما أن بعد املسافة بني احلبشة وأورواب جعل من الصعوبة مبكان
تنفيذ األوروبيني ملخططاهتم ضد الدولة اململوكية بشكل صحيح.
دائما على خالف شبه مستمر
بدأت جنوة () يف البحث عن طريق بديل لطريق مصر،
ً
خصوصا أهنا كانت ً

مع حلفاء املماليك وهم أهل البندقية() ،وجنحت يف الكشف عن مناطق الساحل إلفريقيا يف مواجهة جزيرة

كمران() الذي عُ َّد مقدمة الكتشاف رأس الرجاء الصاحل () الذي بعد كشفه تغريت خريطة العامل االقتصادية ،فقد
استطاع الغرب الوصول إىل اهلند عن طريق اإلحبار من احمليط األطلسي إىل سواحل القرن األفريقي ،مث املالحة يف

حبر العرب واحمليط اهلندي ،والوصول إىل بلدان املشرق وشراء كل ما حتتاج إليه بلدان أورواب من سلع ،ومقابل ذلك
حرمت مصر والشام من تصدير السلع الشرقية ،ومنعت من األموال اليت كانت جتنيها من وراء السيطرة على طريق
التجارة العاملية ،فحرمان مصر من دور الوسيط بني جتارة الشرق والغرب ليس إال حرماهنا من موارد ثروهتا األوىل.
مل يكتف األوروبيون ابلسيطرة على طرق التجارة العاملية ،بل عمدوا إىل مهامجة السفن التجارية املصرية (۸۷۷
ھ1473/م) ،فقد هاجم األسطول الربتغايل عند ابب املندب سفنًا مصرية قادمة من حبر ال ُقلْ ُزم حمملة ابلبضائع،
أسطوال مصرااي
وأسروا انئب ثغر اإلسكندرية ومجاعة معه ،وسلم آخرون() ،كما هاجم حجم األسطول الربتغايل
ً

مليئًا ابلتوابل املشرتاة من اهلند على حبارته وأحرقها ،وتعرضوا لشواطئ اإلسكندرية ودمياط وموانيهما وأسروا تسعة
من املسلمني وذلك عام ( 8۸۷ھ1482 /م) وأمر السلطان ابللحاق هبم وحترير األسرى بعد نكده بسماع اخلرب،
وتكررت حوادث القرصنة يف األعوام التالية ( ۹۱۳ه ۹۱5 - ۹۱4 -ھ1510 -1509 -1508 /م)().
إزاء تلك األحداث املتكررة من الغرب ،انهيك بسيطرة الربتغال على احمليط اهلندي وإغالق حبر ال ُقلْ ُزم (البحر
األمحر) والتحكم يف مناطق إنتاج الكارم اهتزت دولة املماليك واضطربت أركاهنا ،وال شك يف أن اقتصادها ضرب
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بكل الوسائل ،فهم مل مينعوا سفنهم من عبور طريق مصر التجاري بل قطعوا على الدولة اململوكية املتاجرة ابلتوابل
وتعرضوا لسفنها ابلقرصنة ،ومل تكن دولة املماليك الطرف الوحيد املتضرر من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصاحل
تضررا ،فلقد تضررت حليفتها البندقية اليت حاولت إجياد نوع من التوافق بني املماليك واألوربيني
وإن كانت األكثر ً
للتخفيف

من

أضرار

حتول

طريق

التجارة

العاملية

من

مصر

إىل

الطريق

اجلديد()،

فعندما زاد إدراك البندقية خبطورة املوقف ،أرسلت سفارة دبلوماسية أخرى إىل السلطان قنصـ ـ ــوة الغوري يف سنـ ـ ــة
(909ه١٥٠٤ /م) لكي حتث السلطان على قبول املقرتحات والعروض املغرية من البنادقة؛ بسبب
عموما ،وأبسعار
عجز البنادقة عن التصدي لقوة الربتغال الذين غمروا أسواق أورواب ابملنتجات اهلندية والشرقية ً
زهيدة وأقل سعر من أسعار أسواق الدولة اململوكية لدرجة ن قام جزب كبري يف البندقية يطالب احلكومة
ابلشراء من لشبونة وليس من اإلسكندرية؛ ولذا اقرتحت من جديد أن يغرق السلطان الغوري األسواق ابلتوابل
حىت يستطيع منافسة الربتغال ،وأن يستخـ ـ ــدم مكانته ونفوذه لدى أمراء اهلند املسلمني لقطع عالقاهتم ابحلكومة
الربتغالية والتجار الربتغاليني على السواء ،مث إهنا اقرتحت كذلك شق قناة يف خليج السويس ،ولكن من اجللي أن
مسعى البنادقة فشلت بسبب رفض السالطني وعزمهم على مواجهة األوروبيني عسكرااي ألنه مل يتغري شيء يف أوضاع
مصر بل زاد سوءًا ،وجنمت عنه آاثر كبرية ().
سادسا :تداعيات حتول طرق التجارة العاملية على مصر (السياسية واحلضارية):
ً
ألقى حتول طرق التجارة العاملية عن الدولة اململوكية بظالله يف هناية القرن التاسع اهلجري ومطلع القرن العاشر
اهلجري /اخلامس عشر امليالدي ومطلع السادس عشر امليالدي على شىت نواحي احلياة االقتصادية واالجتماعية
والسياسية يف مصر والشام ،وسوف نبدأ ابآلاثر االقتصادية الرتباطها املباشر ابلتجارة:
اآلاثر االقتصادية  :من الطبيعي أن يكون االقتصاد يف املقام األول من املتأثرين؛ إذ كان حتول خط التجاري العاملي
عن مصر قد كلفها مثنًا ابهظًا ،وترتب عليه إضعاف النشاط التجاري والعوائد املالية للماليك من جهة ،وما صاحب

ذلك من جمهود حريب ملواجهة اخلطر الربتغايل يف وقت اهنار فيه نظام اإلقطاع احلريب الذي استند إليه كيان الدولة

فضال
منذ بداية عهدها() ،فإن تعرض املوانئ واألساطيل للتدمري والتخريب ،ومن عليها من القادة و البحارة لألسر ً
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على أن مواجهة العدوان ال يقل كلفة ،فحدث ما ميكن تسميته ابستنزاف خلزانة الدولة ،وهذا ما يزيد األحوال
خصوصا بعدما اشتد طمع اجلند للمال ،وصاروا ال خيرجون يف حرب دفاعية أو غريها إال بعد أن حيصلوا
سوءًا
ً

على أموال() ،وهذا يشري إىل ضعف السلطة وتردي أوضاع البالد ،وعلق ابن إايس على ما أصاب خزينة الدولة
من كساد وشح بقوله" :وكان تلك األايم ديوان املفرد وديوان الدولة وديوان اخلاص يف غاية االنشحاح والتعطيل
فإن بندر اإلسكندرية أصبح خر ًااب ومل تدخل إليه القطائع (السفن) يف السنة احلالية ،وبندر جدة خر ًااب بسبب تعبث
الفرنج على التجار يف حبر اهلند فلم تدخل املراكب ابلبضائع إىل بندر جدة حنو دمياط"() ،وهذا دليل على توقف

عجزا بسبب سالطني املماليك
كل مرافق التجارة يف الدولة اململوكية ،وهذا يلوح يف الذهن ابلتساؤل هل كان هذا ً
أمام كارثة كساد التجارة ،أو أن مقدرهتم وقوهتم السياسية واالقتصادية ضعفت وتالشت يف مواجهتها؟

على أي حال تصدى املمال يك خلطر القرصنة الربتغالية يف حماولة منهم إلنقاذ ما ميكن إنقاذه ،فقد أرسل
السلطان الغوري ( ۹2۲ -902ه1516 -1497 /م) محلة للقضاء عليهم سنة (915ه1510 /م) ولكن
يدا من مقدراهتم
احلملة املصرية منيت هبزمية ساحقة يف موقعة ديو البحرية ،فقد خسر املماليك على إثرها مز ً
خصوصا بعد سيطرهتم على جزيرة (كمران) ِّ
ورسو عشرين مركبًا للربتغاليني على شواطئ اجلزيرة واختاذها
االقتصادية،
ً
قواعد هلا لالنطالق منها والقيام أبعمال القرصنة.

أمام النكسة فقد حاول السالطني بث احلياة يف االقتصاد اململوكي ومعاجلة األضرار ابختاذ عدة إجراءات ،منها
التوسع يف تطبيق سياسة االحتكار داخل مصر ،ويرى (سعيد عاشور) أن األساليب اليت جلأ إليها السالطني وإن
جنحت يف توفري بعض األموال املطلوبة للسالطني ،إال أهنا من الناحية االقتصادية زادت الطني بلة ،وأسرعت
ابخلراب الذي حل ابلدولة ومبرافقها ،وهذا ما عجل بنهايتها().
مرسوما عام ( ۹۱۹ھ1513 /م) حيرم شراء التوابل من غري خمازن السلطان ،وقد
فقد أصدر السلطان برسباي
ً
مشل هذا اإلجراء إدرار أموال كثرية على السالطني ،أما الناس فحاهلم زادت سوءًا ،ولكن السالطني مضوا يف
استخدم سياسية مصادرة أموال جتار مصر إذا ما دفعوا املبالغ الضخمة اليت يقررها السلطان عليهم ضرائب ،وهناك
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إجراء آخر عمدت إليه السلطة لسد حاجات شواطئ الدولة وتعويضها املراكب اليت دمرهتا هجمات األعداء بقطع
رغما عنهم وإرساهلا إىل السويس ألجل صناعة السفن().
أشجار الناس من مزارعهم ً
ابعا لتعويض خسائرهم املالية،
ويف سنيت (915 -914ه1510 -1509 /م) أمضى السالطني املماليك إجراءً ر ً
فقد روى ابن إايس احتكار اإلقطاعات ومصادرة الناس إقطاعاهتم؛ إذ أخذ السلطان أربعمائة إقطاع ورزق حىت

الذهب الذي كان بيد النساء ،وختم بقوله" :وأان من مجلة من وقع له ذلك" ،ولكنه وقف شاكيًا حاله للسلطان،

فأمر إبعادة إقطاعية إليه يف السنة التالية().

زادت تلك اإلجراءات التدهور االقتصادي رغم أن السالطني ظنوا أهنم خبطواهتم قد عاجلوا األوضاع االقتصادية،
ولكن أمرها استفحل حىت أثرت يف أحوال الناس االجتماعية أبشكال خمتلفة؛ فلما ضرب السلطان األشرف برسباي
( ۸4۱ -825ھ1438 -1422 /م) عملة جديدة مسيت ابألشرفية جعل سعرها أعلى من العملة القدمية
ليكسب الفرق بني السعرين ،وكانت العمالت تقيم ابلوزن ال ابلعد ،فجعل السلطان كل رطل من العملة اجلديدة
بستة وثالثني ،يف حني كان كل رطل من العملة القدمية أبربعة وعشرين ،وخسر الناس هبذه اخلطوة الثلث من أمواهلم
().
امتدت أيدي السالطني إىل املزارعني ،ففي عام ( ۹۱۸ھ 1513 /م) صدر مرسوم جبمع خراج كل
األراضي املزروعة قبل استحقاقه وقبل جين احملصول اجلديد ،بل قبل موسم فيضان النيل ،وهذا ما عرضهم للكثري
أيضا خوفًا من الضرب املربح إذا
من الظلم ،وعرض البالد للخراب ،وإزاء ذلك هجر الناس ورحلوا عن أراضيهم ،و ً

ما امتنع أحدهم عن دفع ما طلب منه ،أما إذا هرب فيقبض على نسائه وأوالده .ومل تكن مناطق الصعيد مبنأى

عن تعسف السالطني؛ فقد أرسل السلطان الغوري من ينزع اخليول من أصحاهبا ومجعها واستخدامها وقت حاجة
البالد هلا؛ إذ كان رجال السلطان يفرضون على كل بلدة فرسني تقدر قيمتهما مبائة دينار ،فإذا كانت البلدة كبرية
فرضوا عليها أربعة خيول() .وفرضت ضريبة على األسواق تسمى (املشاهرة واجملامعة) وتدفع للمحتسب كل يوم
لريسلها للخزائن السلطانية ،وبلغ من قسوة هذه الضريبة أن زادت شهرااي حىت وصفها ابن إايس بقوله" :من أكرب
نظرا إىل اضطرار الباعة إىل تعويض قيمة هذه الضريبة عن طريق رفع أمثان
أسباب الفساد يف حق املسلمني" ،وذلك ً
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البضائع ،فاشتد الغالء وقل وجود أصناف كثرية البضائع ،وهو ما أدى إىل ثورة بعض أمراء املماليك الذين طاهلم
الضرر مطالبني السلطان أبمور ،هي:
إبطال ضريبة املشاهرة واجملامعة.
 -۲إبطال الظالم الزائد من املصادرات للناس.
 -۳عزل صاحب احلسبة.
 -4أن ميشي السلطان على هنج سالفيه من االعتدال يف فرض الضرائب.
کما لقي التجار الوافدون األساليب التعسفية نفسها اليت القاها الناس؛ كزايدة الضرائب ،وهذا ما َّ
حد من
توافدهم على مواين مصر ،فأقفرت األسواق بسبب جور القباض ( موظفو الضرائب) الذين صاروا أيخذون من
التجار (العشور) عشرة أمثال ما يؤخذ ساب ًقا().
اآلاثر السياسية:
اتسمت احلياة السياسية ابلضعف واالضطراب ،فثار املماليك اجللبان() يف القاهرة عندما أتخرت رواتبهم يف
وقت كانت استعدادات اجليش العثماين جتري على قدم وساق على حدود حلب مشال الشام ،وهذا ما أغضب
سلطاان عليكم مبن ختتارونه غريي" ،فاستغل املماليك
السلطان الغوري فرتك القلعة وقال هلم" :أان ما بقيت أعمل
ً

فسادا؛ كنهب الدكاكني وغريه ،فشكا التجار من أذى اجللبان ،وملا استفحل األمر
اجللبان الفرصة وعاثوا يف القاهرة ً

وأتزم املوقف قام كبار أمراء املماليك ابسرتضاء السلطان وإقناعه ابلعودة إىل مباشرة أعمال السلطنة قائلني له" :ال
تشمت العدو فينا وابن عثمان متحرك علينا"().
والرواية تشري إىل ختلي السلطان عن مواجهة األحداث اجلسام اليت حتف ابلبالد ،ولكن يعتقد أن فيها شيئًا من

عدم الصحة ألسباب كثرية ،وهي إسهاب ابن إايس يف احلديث عن حرص السلطان الغوري على جتهيز جيشه
للتصدي للغزو العثماين رغم حماوالت بعض املماليك ثنيه عن ذلك ،ووردت الرواية عند ابن إايس وهو الذي تعرض
ملصادرة إقطاعاته ،كما أن هناك مبالغة يف احلديث عن فساد مماليك السلطان اجللبان واستغالهلم لألوضاع؛ بدليل
79

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

أن السلطان ضرب ثالثة منهم ملا علم أبهنم سكروا وأعربوا على الناس() ،وهذا ما ينفي التسلط املثار يف الرواية
السابقة وكأن السلطان ليس له يد على مماليکه.
ال ريب يف أن الدولة كانت تعيش أزمة سياسية جراء األزمة االقتصادية ،فلقد أرسل انئب الشام إىل السلطان
رسالة خيربه عن سوء األحوال االقتصادية حبيث ال حتتمل جميء السلطان وجيشه الكبري ملواجهة العثمانيني ،وإن
حتركوا فنحن له كفاية ،كما قام بعض األمراء املماليك أمثال األمري خايربك وانئب محاة األمري جان بردي الغزايل()
ابالتصال ابلعثمانيني واالتفاق معهم ونصرهتم ضد السلطان الغوري ،فقام خايربك مبحاوالت حثيثة إلقناع السلطان
بعدم اخلروج ملالقاة العثمانيني ألهنم قاصدون الصفويني الشيعة() وليس الدولة اململوكية حىت يتوقف عن هتيئة
جيوشه؛ لكي يهجم العثمانيون على املماليك على حني غرة ،وملا مل ينجح خايربك يف مسعاه؛ إذ حشد السلطان
كبريا خرج به إىل الشام عند مرج دابق() ،وواجه اجليوش العثمانية ،إال أن األمري اململوكي واصل دوره
الغوري ً
جيشا ً
يف خيانة وطنه ،فلقد كان النفري يف بداية املعركة للمماليك الذين قتلوا الكثري من العثمانيني واستولوا على عدهتم

حتی فكر السلطان العثماين سليم األول ( ۹۱۸-۹۲6ھ1520-1513 /م) ابهلروب وطلب األمان ،إال أن
خايربك أشاع بني اجليش أن املماليك اجللبان هربوا أبمر من السلطان ،وهذا ما جعل بقية طوائف املماليك هترب
وقودا للحرب ،كما أشاع مقتل السلطان ،وحاول السلطان حثهم على الثبات واندى:
ظناا منها أن السلطان تركهم ً

" اي أغواث ،هنا وقت املروءة هذا وقت النجدة! اي أغواث ،الشجاعة صرب ساعة!" أما السلطان فلقد أصيب
ابلفاجل وسقط من فرسه ميتًا ،فدخل العثمانيون الشام ،مث وصلوا إىل مصر وانتصروا يف الريدانية() بعدما أعدموا

طومان ابي (923-922ه1517 -1516/م) آخر السالطني املماليك على ابب زويلة() ،ومن املالحظ أن
يعترب مؤرخنا ابن إايس موت السلطان هللا نصراً من هللا ألهل مصر () ،ولعل ذلك بسبب ما تعرض الناس له من
عقااب من هللا للمماليك ،أما سبب احنياز األمراء املماليك أمثال خابربك إىل العثمانيني فهو من
ظلم؛ لذلك عُ َّد ً
املعتقد إدراكهم لضعف السلطان واهتزاز عرش املماليك ،وحماولة إجياد مكان سياسي حتت ظل الدولة اجلديدة.

وهناك عدة عوامل لسقوط دولة املماليك ،وما العامل االقتصادي إال من مجلة تلك العوامل اليت أضعفت الدولة
أتثريا؛ فاالقتصاد ُّ
يعد من أعظم مقومات الدول ودعائم قوهتا،
اململوكية من الداخل ،وإن كان هو األهم واألكثر ً
فإذا ما تعرض الهتزاز فإن الدولة تتأثر بشكل مباشر.
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اخلامتة
من خالل هذا البحث توصلنا إىل عدة نتائج ،هي :أن إشراف الدولة اململوكية على طريق التجارة القدمي كان سببًا
يف إنعاش جتارة الكارم ،والعكس صحيح ،فتجارة الكارم كانت سببًا يف ازدهار اقتصاد مصر وبالد الشام حتت
فضال على مشاركتهم يف احلياة العلمية
حكم املماليك ،فتمتع التجار ابالمتيازات من السالطني قبل االحتكارً ،
واالجتماعية فبنوا املدارس واجلوامع واخلوانق.

ويف ضوء تلك املكانة االقتصادية والسياسية لدولة املماليك توثقت عالقاهتا مع جرياهنا كاحلبشة والسودان؛ إذ
أقيمت عالقات تعاون ومحاية للمصاحل اململوكية يف حبر ال ُقلْ ُزم (البحر األمحر).
ورصد البحث ضعف اقتصاد الدولة اململوكية وتدهوره الذي كان سببًا من مجلة أسباب يف انكماشها وتعرضها

هلجمات األوربيني الذين كان هدفهم القضاء على املماليك ،كما جعلها فريسة للمطامع التوسعية العثمانية يف بالد
العرب ،ومهما يكن من أمر؛ فإن ما جرى ملصر والشام من كساد يف شىت مناحي احلياة إمنا يلقى على عاتق
سياسات السالطني االحتكارية الذين كان مههم مجع املال ملصاحلهم الشخصية مستخفني مبصاحل الناس ومتغافلني
عن آاثر أفعاهلم على أوضاع األمة.
وأظهر البحث ختلي أورواب عن طريق مصر رغم أنه أقصر وآمن وتكلفة املسري فيه أقل ،إىل طريق طويل وبعيد
بدال من حتكم املماليك وفرضهم ضرائب ابهظة الثمن عليهم.
وتكلفته أكثر مقابل حتكمهم يف طول الطريق وعرضه ً
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األداء الوظيفي يف املؤسسات التعليمية العمانية :املرتكزات واحملددات
The Organization Performance in Oman educational Institutions: Pillars And
Determinates

الباحث /خالد حممد البطاشي
ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية ،كما هتدف الدراسة إىل التعرف
على حمددات ومرتكزات األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية .وتكمن مشكلة الدراسة يف افتقار حتديد
أبعاد األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية مما يؤثر سلباُ ابملؤسسات التعليمية العمانية .وتربز أمهية الدراسة

يف تسليط الضوء على مفهوم األداء الوظيفي وأبعاد األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية ،كما أن الدراسة
تسلط الضوء على حمددات ومرتكزات األداء الوظيفي .وتستخدم الدراسة املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل
األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية .ولقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من بينها أن مفهوم

األداء الوظيفي جيب أن يرتكز على عدة مرتكزات من بينها حتقيق مصلحة الفرد واملنظمة معاً .ولقد توصلت
الدراسة إىل القيام بتدريب العاملني يف املؤسسات التعليمية العمانية مبا يسمح من تطوير األداء الوظيفي كما توصلت
الدراسة إىل العمل على تطبيق إحدى التجارب الناجحة ألحدى الدول اجملاورة بعد اختبار صالحيتها ابملؤسسات
التعليمية العمانية.
الكلمات املفتاحية :األداء الوظيفي ،املؤسسات التعليمية العمانية ،املرتكزات ،احملددات.
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ABSTRACT
The study aims to identify the organization performance in Oman educational institutions. It
aims also to identify the organization performance determinates and pilings for Oman
educational institutions. The problem is lack to determine the organization performance for
Oman educational institutions, it effect negatively in Oman education institutions. The
importance of study is highlight on the organization performance definition and organization
performance directions for Oman educational institutions. This study follows descriptive
analytical studies to describe and analysis the organization performance in Oman educational
institutions. The findings of study is the definition of organization performance should relaying
on some aspects like achieve the interest of organization and employee as well .The result also
of this study is training the employees in Oman educational institutions through allowing to
develop the organizational performance. The result also reveals to work on implement the
successful experimental of any countries besides after check the validity on Oman educational
institutions.
Keywords: Organizational performance, Oman educational institutions, Pilings, Determinates.

املقدمة
 ومن،مما ال شك فيه أن األداء الوظيفي فيمن أبرز املوضوعات اليت تناوهلا أدبيات علم إدارة األعمال على اإلطالق
.املؤكد أن األداء الوظيفي هو احلالة اليت يكون عليها العاملني واليت ميكن من خالهلا تقييمهم خالل فرتة زمنية معينة
وترتكز املؤسسات بصفة عامة على وجود طاقم إداري له خربة كبرية يف التعامل مع املتغريات احمليطة هبا وختطي
 كما أن التطور السريع يف املنظمات التعليمية العمانية.العقبات ابحرتافية شديدة وصوالً إىل حتقيق أهداف املؤسسة
ويف جماالت التعليم العايل بصفة عامة يضع العاملني أمام حتدايت اإلبداع والقدرة على حتقيق متطلبات املهام

 ومما ال.الوظيفية والتخطيط واإلشراف واملراقبة وأن يبذلوا أقصى جهودهم يف سبيل حتقيق أهداف تلك املنظمات
شك فيه أن األداء الوظيفي للعاملني هو املعيار الذي ميكن من خالله قياس القدرات اإلبداعية للموظفني واملديرين
 ) أن األداء الوظيفي حيتل مكانة كبرية خاصة يف املؤسسات اليت ترغب يف2015(  وأكد ماثوس.على السواء
) قد أشار إىل أمهية األداء الوظيفي وقدرته على2014(  كما أن املسلمي،حتسني مستوى خمرجاهتا بشكل واضح
 كما ميكنه أن يتعرف على السلبيات اليت قد تصيب،التعرف على مكامن القوة والضعف يف مستوي أداء املوظفني
 وأبعاد األداء الوظيفي، وسوف نتناول مفهوم األداء الوظيفي وأهداف وأمهية األداء الوظيفي.املوظفني يف بيئة العمل
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
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وحمددات األداء الوظيفي ،وسوف نتناول أيضاً أمناط األداء الوظيفي وطرق تقييم األداء الوظيفي وأبعاد االداء
الوظيفي.
مشكلة الدراسة
وفقاً لتوصيات السلطان هيثم بن طارق حفظة هللا ورعاه وسدد هللا خطاه بضرورة اإلهتمام ابملوظفني ،وللتأكيد

على تنفيذ توصيات خطة رؤية عمان  2040لتحسني أوضاع املوظفني داخل املؤسسات بكافة أنواعها ،حيث

شددت خطة رؤية عمان  2040على أمهية اإلهتمام ابملوظفني والعمل على حتسني أوضاعهم الوظيفية بشكل
كبري ،األمر الذي يؤدي إىل حتسني خمرجات هؤالء املوظفني (خطة رؤية عمان  .)2021 ،2040ويعد األداء
الوظيفي من أبرز املوضوعات اليت تناوهلا علماء اإلدارة يف الوقت الراهن .وابلرغم من أن وزارة الرتبية والتعليم العمانية
تبذل جهوداًكبرية من أجل تعزيز األداء الوظيفي إال أن هناك تدين ملحوظ يف األداء الوظيفي للعاملني يف املؤسسات

التعليمية العمانية بشكل واضح ،حيث أن هناك تباطؤ واضح يف تنفيذ أهداف املؤسسات التعليمية العمانية بشكل

كبري ،وكذلك فإن هناك عدم وضوح يف حتديد أبعاد األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية مما انعكس سلباً
على األداء الوظيفي للعاملني بوزارة الرتبية والتعليم العمانية ،كما أن هناك تضارب واضح يف حتديد مفهوم املؤسسات
التعليمية العمانية وخاصة وزارة الرتبية والتعليم العمانية (احلارثي .)2014 ،وبناء على ما تقدم فإنه ميكن تلخيص
مشكلة الدراسة كما يلي:
س:ما مفهوم األداء الوظيفي وما أبعاد األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟
أسئلة الدراسة
.1ما مرتكزات األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟
 .2ما حمددات االداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟
أهداف الدراسة
.1تبيان مرتكزات األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟
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 .2التعرف على حمددات االداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟
منهجية الدراسة
تقوم هذا الدراسة على استخدام املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية
العمانية .وأشارت امتثال ( ) 2013أن املنهج الوصفي التحليلي يساهم يف وصف الظاهرة وحتليلها مبا يتوافق مع
الظروف واملالبسات اليت حدثت للظاهرة ،ويساهم املنهج الوصفي التحليلي يف التعرف على أبعاد األداء الوظيفي
وفقاً لظروف املؤسسات التعليمية العمانية .وكذلك فإن املنهج الوصفي التحليلي يساهم بشكل كبري يف حتديد
مفهوم األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية.

األداء الوظيفي
.1مفهوم األداء الوظيفي
قبل الشروع يف تعريف األداء الوظيفي فإنه ميكن القول أن األداء الوظيفي هو النتيجة اليت تنتظرها املؤسسات
واألفراد على السواء كمحصلة ملا مت اجنازه من جمهود بدين وعقلي .وأشار عيسي ( )2014أن األداء الوظيفي هو
حمصلة
ما يبذله الفرد خالل عمله يف مؤسسة ما ،وحيصل نظري هذا اجلهد على أجر وتعويضات يف حالة بذل مزيداً من

اجلهد أثناء أو بعد فرتة العمل الرمسي .وأكد طاها ( )2017أن األداء الوظيفي هو جمرد تنفيذ العاملني لألوامر
اإلدارية الصادرة إليهم يف العمل لتحقيق أهداف املنظمة .وأشار املسلمي ( )2017أن مفهوم األداء الوظيفي هو
حصيلة جمهود العاملني خالل فرتة زمنية معينة .وأكد ابسر ( )2017أن األداء الوظيفي هو املهام الوظيفية واألدوار
اليت يقوم هبا العاملني خالل فرتة زمنية معينة لتحقيق أهداف املنظمة .وأكد جونكسو ( ) 2017أن األداء الوظيفي
هو جمموع النتائج احملققة واجلهد الذي يبذله العديد من العاملني لتحقيق أهداف املنظمة .وابلرغم من أمهية األداء
الوظيفي إال أن الكثري من الباحثني قد استعرضوا مفهوم األداء الوظيفي من جوانب أخرى .حيث أشار ماثوس
( )2015أن األداء الوظيفي هو حمصلة النشاط االقتصادي الذي يقوم به الفرد خالل فرتة حمددة ،كما أن الضامن
( ) 2015يرى أن األداء الوظيفي هو قيام العاملني ابلتواصل مع بعضهم البعض من أجل حتقيق غاايت ورغبات
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اإلدارة العليا وحتقيق أهداف املنظمة .وأكد الضامن ( )2015أن األداء الوظيفي هو قيام املنظمة بتشغيل العديد
م ن العاملني يف مهمة وظيفية معينة حىت تتحقق أهداف املنظمة .وأكد عمار ( )2015أن األداء الوظيفي هو
قيام املنظمة ابستخدام مواردها البشرية من أجل حتقيق رؤية أهداف املنظمة خالل فرتة زمنية معينة .وابلرغم من
أمهية املفاهيم السالف ذكرها إال أن الدراسة قد استفادت من تلك املفاهيم للتوصل إىل مفهوم حمدد لألداء الوظيفي،
فلقد ربط العديد من الباحثني مفهوم األداء الوظيفي بتحقيق أهداف املنظمة ،كما ربط بعضهم أهداف املنظمة
ابلفرتة الزمنية اليت ميكن فيها أن يتحقق هذا األداء الوظيفي ،كما استخدم العديد من الباحثني فكرة التواصل
واال تصال اإلداري والتفاعل داخل املنظمة وأن املنظمة ينتج عن هذا التواصل ،كما ترى الدراسة أن العديد من
الباحثني قد ربطوا مفهوم املنظمة بتنفيذ األوامر اإلدارية كما ربط العديد منهم مفهوم األداء الوظيفي ابستغالل
موارد املؤسسة البشرية .وابلرغم من أن عيسي ( )2014قد أشار أن األداء اإلداري هو حصيلة ما ينتجه الفرد
خالل فرتة زمنية ،إال أن عيسي ( )2014قد أغفل أن العديد من املهام الوظيفية قد تستغرق وقتاً كبرياً حيت ميكن
القول أبن األداء الوظيفي قد حتقق أما طاها ( )2017الذي أشار إىل أن مفهوم األداء الوظيفي قد حتقق من

خالل ت نفيذ األوامر اإلدارية ،إال أنه تناسي أن تنفيذ األوامر اإلدارية حبرفيتها ال يعرب عن األداء الوظيفي ،وابلتايل
فإن مفهوم عيسي ( ) 2014قد أمهل مقاييس ومعايري قياس األداء الوظيفي يف املؤسسات .كما أن املسلمي
( ) 2017قد أشار إىل أن األداء الوظيفي هو حمصلة النشاط االقتصادي إال أنه أغفل أيضاً معايري قياس األداء
الوظيفي املتعارف عليها .وابلرغم من أن ابسر ( )2017قد أشار إىل أمهية التفاعل بني العاملني يف املنظمة إال أنه

أغفل أن االتصال اإلداري والتفاعل بني العاملني ال ميكن أن يقيم األداء الوظيفي وال يتخذ معياراً من األساس.
وكذلك فإن جونكسو ( ) 2017قد أشار إىل أن املنظمة هي من تقوم حبسن إدارة العاملني وتشغيلهم للحصول
على األداء الوظيفي ،وابلرغم من أن املفهوم يتفق مع واقع املنظمات إال أن هناك معايري لقياس األداء الوظيفي
وأطر اتفق عليها علماء اإلدارة ال ميكن اغفاهلا .كما أن ماثوس ( )2015قد ربط األداء الوظيفي بفكرة حسن
استغالل املوارد البشرية ابملنظمة ،إال أن حسن استغالل املوارد البشرية ال ميكن أن يعكس رفع معدالت األداء
الوظيفي يف املؤسسة ككل.
.2أهداف وأمهية األداء الوظيفي
86

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

أشار العديد من علماء اإلدارة عن أمهية األداء الوظيفي ابلنسبة للفرد وابلنسبة للعاملني يف أية مؤسسة .ولقد برزت
أمهية األداء الوظيفي يف الوقت الراهن نظراً للدور الكبري الذي متارسه يف املؤسسات حتقيق رؤية اإلدارة العليا يف

املؤسسة من أجل حتقيق أهداف املؤسسة .وميكن القول أبن اإلدارة العليا غالباً ما هتتم بشكل خاص ابألداء
الوظيفي نظراً ملا ميكن أن يقدمه لرفع املستوى االقتصادي والتجاري للمؤسسة عن غريها من املؤسسات ،كما أن
أمهية األداء تربز من خالل قدرة أصحاب القرار اإلداري على دفع العاملني لتنشيط قدراهتم وحتقيق مستوى مرتفع

من االداء حىت تكون املؤسسة قادرة على منافسة أقراهنا يف سوق العمل .وجتدر اإلشارة إىل أن طاها ( )2017قد
أشار إىل أن أهداف املؤسسة البد أن جتمع بني مصلحة الفرد ومصلحة اإلدارة العليا ومصلحة التنظيم يف حد ذاته،
ومراعاة مصلحة الفرد يف حصوله على التعويض املناسب نظري اجلهد املبذول يف املؤسسة خالل الفرتة الزمنية اليت
تعمل فيها ،ومراعاة مصلحة اإلدارة العليا بتحقيق رؤيتها وتنفيذ أوامرها والسري على منهج تلك اإلدارة يف العمل،
وأما مصلحة التنظيم فإن االرتقاء ابألداء الوظيفي جيعل من املؤسسة يف موضع أفضل وحيسن من مستواها التنافسي
بني أقراهنا من املؤسسات األخرى وحيسن من إيراداهتا .وأشار عيسي ( )2014أن املؤسسات غالباً ما متر خبمس
مراحل مها مرحلة بداية إنشاء املؤسسة ،ومرحلة استمراريتها ،ومرحلة االستقرار فيها ،ومرحلة بناء مسعتها ،ومرحلة

متيزها ومرحلة رايدهتا وتنافسيتها .وأكد الضامن ( )2015أن مرحلة أهداف األداء الوظيفي ال تنفصل يف كافة
املراحل ،حيث أن املؤسسات منذ إنشاءها تتطلع إىل جذب أكرب عدد من العاملني من ذوي اخلربات الوظيفية،
كما أن مرحلة االستقرار فيها تتم من خالل سعي تلك اخلربات إىل بذل مزيد من اجلهد لتحقيق األرابح ولتنفيذ
رؤية وأهداف اإلدارة العليا ،كما أن مرحلة بناء السمعة تكون من خالل ااتحه الفرصة للعاملني املبدعني من أجل
حتديث األساليب واألمناط الوظيفية املستخدمة حيت تتبوأ مكانة عالية بني املؤسسات .وجتدر اإلشارة إىل أن عيسي
( )2014قد أشار إىل أن األداء الوظيفي يتصف بربوز حتسني جودة خمرجات العمل لزايدة التميز والرايدة والتنافسية.
وابلرغم من اتفاق الدراسة مع عيسي ( )2014ومع طاها ( )2017يف التأكيد على وضوح أمهية األداء الوظيفي
يف املؤسسات إال أهنا ختتلف مع عيسي ( ) 2014الذي أشار إىل أن أمهية األداء التنظيمي ختتلف يف كل مرحلة
من مراحل دورة حياة املؤسسات ،حيث أن أمهية األداء التنظيمي ال ختتلف يف كافة املراحل وإمنا خيتلف اهتمام
اإلدارة العليا أبن األداء الوظيفي قدم اسهام جديد للمؤسسة بشكل ملموس ،وابلتايل فإن الدراسة ترى أن أمهية
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األداء الوظيفي ختتلف أيضاً بطبيعة اختالف تشاط املؤسسة ككل ،فاملؤسسات التعليمية واحلكومية ال ميكن أن

يكون أدائها متدنياً أو من غري املعقول أن حتقق مستوى أداء ضعيف للغاية ،كما أن املؤسسات التعليمية تتطلع إىل

تطبيق خطط اإلدارة العليا حيت تتمكن اإلدارة العليا من رسم مالمح كل مرحلة متر هبا املؤسسة ،وكذلك فإن

الدراسة ترى أن اسهامات الباحثني يف جمال علم ادارة األعمال بشأن األداء الوظيفي أبرزت العديد من احللول
لتنمية األداء الوظيفي للمؤسسات التعليمية بشكل عام .ومن انحية أخرى ،فقد أشار الضامن ( )2015أن
أهداف األداء الوظيفي البد أن تكون مرتبطة بتحقيق مصاحل املؤسسات أوالً مث أييت بعد ذلك األفراد ،فاألفراد
الذ ين يهتمون بتحقيق أهداف املنظمة ال ميكن لإلدارة العليا أن تغافل عن منحهم الفرصة الكاملة واالستماع إىل

آرائهم أثناء العمل .وأكد طاها ( )2017أن أهداف األداء الوظيفي تتمثل يف القدرة على توجيه أنشطة املؤسسة
ومواردها املالية لتحسني األداء الوظيفي ،كما تتمثل أهداف األداء الوظيفي يف إمكانية االستعانة ابألساليب التقنية
والتكنولوجية من أجل رفع مستوى األداء الوظيفي .ويرى عمار ( )2015أن جيب أن تربط أهدف رفع مستوى
األداء الوظيفي ابألجور والتعويضات املالئمة من أجل حتسني جودة العمل وحتقيق مستوى مرتفع من األداء
الوظيفي .وأشار الضامن ( )2015أن من بني أبرز أهداف األداء الوظيفي االرتقاء مبستوى تدريب العاملني داخل
املؤسسة والعمل على حتسني ظروفه املعيشية حىت ميكن للعاملني تنفيذ األوامر اإلدارية الصادرة هلم يف أي وقت.
وجتدر اإلشارة إىل أن تومي ( )2014قد أشار إىل أن العاملني هي أكثر فئة حرصاً على حتقيق أهداف األداء

الوظيفي ،فاحلصول على الرواتب واألجور والرغبة يف الرتقي وتويل مناصب ذات شأن يف املؤسسة ال يتأتى إال من

خالل حتقيق أهداف املنظمة ورفع مستوى األداء الوظيفي .وابلرغم من أن الضامن ( )2015قد أشار إىل أن
أهداف األداء الوظيفي تك ون مرتبطة يف املقام األول بتحقيق مصلحة املؤسسات ،إال أن أهداف تلك املؤسسات
قد تتغري مع تغري اإلدارة العليا ويصبح املوظف ذو الكفاءة واإلنتاجية املرتفعة موظفاً عدمي املسئولية يف وجهة نظر

إدارة أخري ،فمصلحة املؤسسات ال ميكن أن تعلو على مصلحة األفراد داخل تلك املؤسسات .كما أن طاها

( ) 2017قد أكد على أن أهداف األداء الوظيفي أييت من خالل االهتمام أبنشطة املؤسسة ودفع املوارد املالية
جتاه رفع األداء الوظيفي ،وابلرغم من اتفاق الدراسة مع طاها ( )2017إال أن هناك العديد من املؤسسات ما
تسبق عملية دفع وحفز العاملني من أجل حتقيق أهداف املؤسسة بتهديد العاملني وطردهم ومنع حقوقهم املالية
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واإلدارية ،األمر الذي قد يعد كالماً نظرايً ال يتفق مع ما يواجهه العاملني على أرض الواقع .وترى الدراسة أن
أهداف األداء الوظيفي تتمثل يف قدرة املنظمة واألفراد على حتقيق مصاحلهم املشرتكة مبا خيدم األداء الوظيفي ،كما
أن املؤسسة تعمل بشكل جذري من أجل إعادة رسم خططها من أجل تفعيل املسئولية االجتماعية لالهتمام
ابلعاملني وتوفري الرعاية الطبية هلم وألسرهم وحتسني أحواهلم املعيشية ،األمر الذي يفرض على العاملني اتباع األوامر
اإلدارية بشكل طوعي وتنفيذها وال تنافس فيما بينهم لالهتمام ابلعمل بشكل كبري وابلتايل حتقيق أهداف املؤسسة
وحتقيق رؤية املؤسسة .وتؤكد الدراسة أن املؤسسات التعليمية لديها أيضاً العديد من األهداف اليت تسعي إىل
حتقيقها من أجل مصلحة العاملني ومن أجل مصلحة تلك املؤسسات التعليمية .كما أن املؤسسات التعليمية تقوم

برسم خطط طويلة األجل من أجل حتسني األداء الوظيفي للعاملني وحصوهلم على التدريب الالزم من أجل استفادة
املؤسسات التعليمية وحماكاة املؤسسات التعليمية يف الدول املتقدمة .كما أن املؤسسات التعليمية حترص على أن
يكون األداء الوظيفي للعاملني بكفاءة وفاعلية.
.3مرتكزات األداء الوظيفي
يرتكز األداء الوظيفي على توافر العديد من املرتكزات من بينها من بينها مايلي:
أ-التطلع ملعرفة متطلبات الوظيفة
فالكثري من العاملني قد خيتلط عليهم أمر معرفة تطلعات الوظيفة العامة ،فمعرفة املهارات الفنية والتقنية والتدريب
الالزم للتمكن من الوظيفة وعدم التعرض ملواقف حمرجه يف العمل .واشار عيسي ( )2014أن املؤسسات غالباً ما

تسعي إىل استقدام العاملني من ذوي اخلربات العلمية والعملية حيت يتمكنوا من إدارة متطلبات وظائفهم حبرفية

شديدة .وأكد طاها ( )2017أن التعرف على استقدام عمالة جديدة أو حتديث املؤسسة ابلعاملني ذوي اخلربات
الضئيلة قد يؤدي إىل توقف اإلنتاج أو السري جتاه حتقيق أهداف املؤسسة ببطء شديد .وال تتفق الدراسة مع عيسي
( )2014يف أن استقدام العمالة ذوي اخلربات الكبرية سوف يتفهمون أساليب ومتطلبات وظائفهم ،إال أن الدراسة
ترى أن مرتب ات هؤالء العمالة سيكون أعلى بكثري من مرتبات املوظفني اجلدد ،كما ترى الدراسة أن استقدام
املوظفني ذوي اخلربات قد تنحصر خرباهتم يف املؤسسات اليت كانوا يعملون هبا من قبل مما ينعكس سلباً على أدائهم
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الوظيفي .كما أن الدراسة ال تتفق مع طاها ( )2017الذي يرى أن العاملني اجلدد لديهم خربات طويلة إال أن
هؤالء العاملني قد يتوافر لديهم خربات معارفية قد تفوق العاملني احلاليني وهو ما حيدث ابلفعل مع اخلرجيني اجلدد
الذين حصلوا على شهاداهتم األكادميية يف وقت حديث .وتؤكد الدراسة أن التوازن بني وجود عاملني جدد يف
املؤسسة ووجود عاملني جدد من أجل جتديد الدماء داخل املؤسسات التعليمية.
ب-طبيعة العمل
حيث تتمثل يف إدراك الفرد لقيمة العمل وحماولة استخدام مهارات وخرباهتم السابقة وقدراهتم العملية من أجل
حتسني األداء الوظيفي .كما تتمثل يف التعرف على طبيعة العمل وقدرة العاملني على استخدام ما تعلموه من قبل
لدفع عجلة اإلنتاج داخل املؤسسة .وأشار طاها ( )2017أن طبيعة العمل ميكن التعرف عليها سريعاً وذلك مبجرد

دخول العاملني يف املؤسسة .وأكد عيسي ( )2014أن طبيعة العمل ختتلف بطبيعة املؤسسات وإمكانياهتا ومواردها

املالية والبشرية املتاحة .وأشار عمار ( )2015أن طبيعة العمل تؤثر أيضاً يف حتديد يف مستوى األداء الوظيفي،

كما يري تومي ( ) 2014أن طبيعة العمل هي اليت تقوم بتنظيم العالقة بني العاملني واإلدارة العليا ،حيث تقوم
اإلدارة العليا برسم مالمح العمل يف املؤسسات .وتتفق الدراسة مع ما أشار إليه عمار ( )2015حيث أن طبيعة
العمل يف املؤسسات هي من أكرب حمددات طبيعة العمل ،فاملؤسسات التعليمية ابلرغم من سهولة وضوح طبيعة
العمل هبا إال أهنا تتطلب قدر كبري من اخلربة واإلملام ابألمور الفنية وضرورة وجود قدر كبري من اخللفيات العلمية
فضالً عن اإلملام ابجلوانب التكنولوجية ،فاملؤسسات التعليمية تتطور طبيعة العمل هبا وفقاً جملرايت العصر الراهن،

وال تتفق الدراسة مع ما أشار إليه تومي ( ) 2014من حيث أن طبيعة العمل ميكن التعرف عليها مبجرد دخول
العاملني يف املؤسسات حيث أن املؤسسات التعليمية مؤسسات ذات أهداف ورؤية يف توصيل رسالة التعليم وال

ميكن للعاملني اإلملام بطبيعة العمل مبجرد الدخول يف املؤسسة.
جـ-إجناز األعمال
أكد طاها ( )2017أن العربة يف املؤسسات إبجناز األعمال والقدرة على جتاوز الصعاب املهنية وأن يقوم املوظف
ابستيعاب حدود مهنته الوظيفية .وأشار عيسي ( )2014أن إجناز األعمال هي املعيار الذي ميكن من خالله
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التعرف على انتهاء األداء الوظيفي للعاملني .حيث أكد عيسي ( )2014أن إجناز األعمال تتحقق معها أهداف
املنظمة ورؤية اإلدارة يف حتسني خمرجات العمل بغض النظر عن الصعاب التنظيمية اليت قد تواجه املوظف أثناء إجناز
األعمال .وترى الدراسة أن إجناز األعمال ال ميكن قياسه إال يف فرتة زمنية حمدده حيث أن بعض األعمال ترتبط
ببعضها البعض حبيث تكون خمرجات العمل أبحد األقسام مرتبطة مبخرجات أحد األقسام األخرى .وابلرغم من أن
الدراسة تتفق مع عيسي ( )2014وطاها ( )2017إال أهنم أغفوا أن إجناز األعمال أيضاً يقدر بكمية األعمال
املفروضة على العاملني وسرعة ودقة هذا اإلجناز ،وابلتايل فإن إجناز األعمال يتدخل يف تقييمه عوامل أخرى.

د-اجلدية واملثابرة
أكد ماضي ( ) 2014أن املوظف البد أن يتصف ببعض القدرات والسلوكيات حىت يتمكن من إجناز األعمال يف
الوقت املطلوب ،فالقواعد السلوكية اليت يطبقها املوظف واليت تندرج حتت لوائح وتعليميات املؤسسة تساهم بشكل
كبري يف تفعيل قدرات املوظف على إجناز األعمال بشكل كبري .وأكد القرشي ( )2014أن العاملني البد أن
يكون لديهم درجة كافية من اجلدية يف العمل واملثابرة يف التعامل مع الزمالء واستخدام األلفاظ احلسنه يف شرح
املشكالت التنظيمية لإلدارة العليا .وأشار القرشي ( )2014أن التحلي هبذه األخالق ال ميكن أن تساعد املوظف
على إجناز األعمال ولكنها تعد من العوامل السلوكية اليت جيب أن يتحلى هبا املوظف أساساً يف نشاطاته اليومية.

وتتفق الدراسة مع رأي ماضي ( )2014يف أن املوظف جيب أن يتحلى بتلك الصفات أثناء نشاطاته اليومية وأن
تلك الصفات واألخالق احلسنه ما هي إال إحدى الوسائل املساعدة يف إمتام وإجناز األعمال .وتؤكد الدراسة أن
القواعد السلوكية يف املؤسسات التعليمية جيب أن يكون هلا األولوية الكبرية يف تقييم األداء الوظيفي للعاملني ،حيث
أن وزارة الرتبية والتعليم تويل اهتمام خاص بتفعيل القواعد السلوكية لسهولة إجناز األعمال وأن التحلي بروح الفريق

والعمل جنباً إىل جنب مع القيادة العليا وانتشار ثقافة االحرتام املتبادل والبعد عن احلقد التنظيمي ومساعدة صغار

املوظفني وعدم التكرب سوف يساهم بال شك يف حتسني األداء الوظيفي للعاملني ،وترى الدراسة أن حماكاة بعض

النماذج يف الدول املتقدمة قد أسفرت على أن هذه الدول ركزت يف املقام األول على تفعيل القواعد السلوكية فيما
بينها للحصول على أفضل نتائج داخل التنظيم ،وابلتايل فإن القواعد السلوكية املنظمة لنشاط العاملني داخل
املؤسسة قد أسفرت عن اهتمام العاملني بتحقيق مستوايت عالية من األداء الوظيفي.
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.4حمددات األداء الوظيفي
أشار العديد من علماء اإلدارة على أن حمددات األداء الوظيفي تتلخص يف العديد من احملددات املرتبطة بدورة حياة
املوظف داخل املؤسسات ،حيث استطاعت تلك األنواع من تفسري سلوك العاملني جتاه حتقيق مستوايت مرتفعة
من األداء الوظيفي .الشكل  2.5يوضح حمددات األداء الوظيفي داخل املؤسسات.
حمددات األداء الوظيفي

األداء السلب

األداء املتكيف

أداء املهام

األداء السياقي

املصدر :عمار ()2015
شكل رقم  :1.1حمددات األداء الوظيفي
-1األداء السلب
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ولقد اختلف العديد من الباحثني يف إجياد مفهوم حمدد لألداء السلب يف املؤسسات .حيث أشار عيسي ()2014
أن األداء السلب هو جمموعة من االختالالت اهليكلية يف سلوك العاملني داخل املؤسسات تؤدي هذه االختالالت
إىل اخنفاض أداء األفراد وامهاهلم للمهام الوظيفية املوكلة اليهم .وأكد القرشي ( )2014أن األداء السلب هو اخنفاض
قيمة العمل يف نفوس العاملني والشعور ابنعدام قيمة املوظف يف املؤسسة فيؤدي أدوار وظيفية أقل بكثري مما كان
عليه سابقاً .ويرى طاها ( ) 2017أن ظاهرة األداء السلب حتتاج إىل التعمق أكثر قبل الشروع يف إجياد مفهوم
لتلك الظاهرة ،حيث أكد أن أسباب األداء السلب قد تدفع العاملني إىل ترك األعمال والبحث عن أماكن أخري
ميكن إجياد ذاهتم يف تلك األماكن .وأشار ماثوس ( )2015أن األسباب الكامنة وراء األداء السلب هي اليت تدفع
العاملني إلمهال قيمة العمل يف نفوس العاملني .وتتفق الدراسة مع ما أشار إليه ماثوس ( )2015أن هناك جمموعة
من األسباب ميكن أن تكون أبرز األسباب اليت أدت إىل بروز األداء السلب ،حيث أن االهتمام املبالغ فيه من
املؤسسة جتاه أحد العاملني دون االهتمام ابلعاملني اآلخرين سوف يدفع بال شك العاملني إىل عدم االهتمام
ابلعم ل .كما أن الدراسة ترى أن هذه الظاهرة مرتبطة ابملؤسسات ذات الطابع الشمويل ويسبقها العديد من الظواهر
األخرى مثل غياب العاملني لفرتات طويلة وعدم اتقان خمرجات العمل وتدين مستوى انتاجية العاملني بشكل عام.
كما أن من بني أبرز األسباب وجود أحد العاملني يتمتع بصفة صداقة أو قرابه مع أحد األفراد يف اإلدارة العليا،
األمر الذي جيعله مميزاً دون أقرانه فينشأ من هنا احلقد الوظيفي وكثرة اخلالفات واالنشقاقات داخل أروقة العمل.
-2األداء املتكيف
أكد الضامن ( )2015أن األداء املتكيف هو ذلك األداء الذي يقوم العاملني يف املؤسسات املختلفة ابلتأقلم على
أوضاعه التكنولوجية والتقنية حيت يكون قادراً على املنافسة مع املؤسسات األخرى .وأشار طاها ( )2017أن
األداء املتكيف تعتمد عليه املؤسسة بشكل كبري يف استمرار حالة التعلم على التكنولوجيا احلديثة اليت اعتمدهتا

اإلدارة العليا ،كما تشري إىل حالة من التأقلم على األوضاع التنظيمية اجلديدة داخل املؤسسة .وأكد طاها ()2017
أن األوضاع التنظيمية اجلديدة قد تفرض على املؤسسات االندماج أو إعادة اهليكلة أو تقليص عدد العاملني،
وابلتايل فإن جناح العاملني يف التأقلم على األوضاع اجلديدة والبحث عن مهام وادوار وظيفية جديدة يعترب من أبرز
التحدايت اليت متر هبا املؤسسة يف الوقت الراهن .وال تتفق الدراسة مع طاها ( )2017الذي أشار إىل ضرورة أتقلم
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العاملني داخل املؤسسة على األوضاع اجلديدة ،إال أنه أغفل الفروق الفردية بني العاملني وعدم قدرة العاملني
القدامى على مواكبة تلك ا لتطورات التكنولوجية اليت حتدث يف املؤسسة ،األمر الذي يعرض تلك املؤسسة إىل
خسارة أعداد كبرية من العاملني نتيجة تلك التطورات التكنولوجية .وترى الدراسة أن األداء املتكيف من أبرز
األساليب املتبعة يف تصفية املؤسسات ودجمها وهو ما قد تتعرض اليه املؤسسات التعليمية ،فاملؤسسات التعليمية
اليت تتصف ابإلقبال الشديد والكثافة العددية البد من إعادة هيكلتها مرة أخرى والبدء من جديد مرة أخرى لتحقق
مستوى مرتفع من األداء الوظيفي.
-3أداء املهام
أكد عيسي ( )2014أن أداء املهام هو قيام العاملني أبداء املهام الوظيفية املوكلة اليهم وتسليم خمرجات العمل يف
أقصر وقت ممكن وأبعلى كفاءة ممكنه .وأكد الضامن ( )2015أن أداء املهام من أبرز انواع األداء الوظيفي حيث
يركز على توافر جمموعة من السلوكيات ينتهجها العاملون من أجل مصلحة املؤسسة .وأشار عمار ( )2015أن
أداء املهام الوظيفية مرتبط بشكل كبري بكمية العمل وكفاءة تسليم العمل ودرجة اإلتقان اليت مت هبا العمل والوقت
احملدد إلجناز العمل .ويرى املسلمي ( )2017أن تلك األبعاد من أهم احملددات اليت ميكن االعتماد عليها للتعرف
على أداء املهام .وأكد ابسر ( )2017أن هناك ابعاد أخرى تتواجد يف املؤسسات اليت حققت جناحاً ابهراً يف

جماالهتا الصناعية أو التعليمية أو التجارية ،ومن بني أبرز هذه األبعاد اإلبداع واالبتكار من أجل حتقيق مصلحة

املؤسسة .وتتفق الدراسة مع ابسر ( ) 2017يف أن اإلبداع و االبتكار أصبح يستخدم بكثرة يف املؤسسات اليت
حتقق جناحاً ملموساً ،فالعربة يف تلك املؤسسات مبا سوف يقدمه العاملني لرفع مستوى األداء الوظيفي ،حيث أن
املؤسسات التعليمية يف الوقت الراهن أصبحت ال تنظر إىل احملفزات التقليدية لألداء الوظيفي.

-4األداء السياقي
أشار العديد من علماء اإلدارة أن األداء السياقي ميكن أن يطلق عليه أداء االدوار الوظيفية حيث يرتبط ابألداء
الوظيفي للعاملني بشكل غري مباشر .وأكد عيسي ( )2014أن األداء السياقي هو األداء الذي يعتمد على
سياقات وشعارات تنظيمية معينة من أجل رفع مستوى األداء الوظيفي للعاملني .وأشار طاها ( )2017أن األداء
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السياقي يعتمد على سياقات معينة مثل تقدمي ي د العون للعاملني ومساعدة الزمالء يف العمل ،كما تعتمد تلك
السياقات على استخدام الفعالية التنظيمية والتمكني اإلداري من أجل رفع مستوى األداء الوظيفي وارتفاع مستوى
الوالء الوظيفي للعاملني وحتقيق االنتماء الوظيفي للعاملني يف املؤسسة .وتتفق الدراسة مع ما أشار إليه طاها
( ) 2017من أن املؤسسات ميكنها االعتماد على بعض األساليب والسياقات من أجل رفع مستوى األداء الوظيفي
يف املؤسسة .غري أن الدراسة ال تتفق مع طاها ( )2017يف ضرورة االعتماد على سياقات وشعارات بعينها يف
حتسني مستوى األداء الوظيفي ،فكل مؤسسة هلا جتربتها اخلاصة ،وابلتايل فإنه من املمكن أن تعتمد املؤسسة على
سياقات مل تعتمدها من قبل.
 .5أساليب تقييم األداء الوظيفي
أبرز علماء اإلدارة أن هناك عدة أساليب لتقييم األداء الوظيفي ،حيث تشمل األسلوب التقليدي الشائع واألسلوب
احلديث .الشكل رقم  1.2يوضح أساليب تقييم األداء الوظيفي يف املؤسسة.
أساليب تقييم األداء الوظيفي
األساليب التقليدية

-1أسلوب الرتتيب البسيط
-2أسلوب املقارنة
-3أسلوب التدرج
-4أسلوب املراجعة
-5أسلوب املواقف احملرجة

األساليب احلديثة
-1أسلوب املقاييس السلوكية املتدرجة
-2أسلوب التقييم السري
-3أسلوب التعليقات السلوكية

-6أسلوب التقارير
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املصدر :عيسي ()2014
شكل رقم  :2.6أساليب تقييم األداء الوظيفي
أوالً :األساليب التقليدية يف تقييم األداء الوظيفي
اتفق علماء اإلدارة على أن أبرز األساليب التقليدية هي أسلوب الرتتيب البسيط وأسلوب املقارنة وأسلوب التدرج
وأسلوب املراجعة وأسلوب املواقف احملرجة والتقارير.
-1أسلوب الرتتيب البسيط
ويعترب هذا األسلوب من أقدم األساليب اليت ميكن من خالهلا تقييم األداء الوظيفي للعاملني داخل املؤسسات
ويقوم هذا األسلوب على اعداد قائمة أو ملف ابسم كل موظف على أن حتتوي هذه القائمة على أمساء العاملني
وخانة توضح تقييم أداء العاملني (تومي .)2014 ،وأكد عيسي ( )2014أن هذه الطريقة مازالت تستخدم يف
بعض املؤسسات احلكومية إىل وقتنا احلاضر.
-2أسلوب املقارنة
أكد تومي ( )2014أن أسلوب املقارنة أيضاً من األساليب الشائع استخدامها يف املؤسسات احلكومية ،حيث

تقوم هذه الطريقة على مقارنة العاملني داخل اإلدارة الواحدة ،واالستمرار يف عملية املقارنة إىل أن ترجح كفة أحد

العاملني داخل اإلدارة .وأشار املسلمي ( )2017أن هذا األسلوب مازال معمول به يف املؤسسات احلكومية.
-3أسلوب التدرج
تقوم تلك الطريقة على وجود تصنيف يشبه فكرة االستبانة اإلحصائية ،حيث أن لكل موظف ورقة تقييم أبدائه
املكون من مخس عناصر أساسية أداء ضعيف ،متوسط ،جيد ،جيد جداً ،ممتاز (املسلمي .)2017 ،كما تشمل
تلك الطريقة أسلوب املدرجات التكرارية يف ابراز نتائج األداء الوظيفي لكل موظف على حده (تومي.)2014 ،

وابلرغم من أن تلك الطريقة متطورة إىل حد ما إال أن تلك الطريقة تشمل وجود خاانت اثبته معده سلفاً أبسلوب

التقييم واملدير املباشر يبدأ يف ملئ الفراغات واالختيار من املتعدد إىل أن ينهي التقييم وحيصل بعدها املوظف على
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التقييم املالئم بعد انتهاء املدير املباشر من عملية التقييم (تومي .)2014 ،وتتفق الدراسة مع تومي ()2014
الذي يرى أن أسلوب التدرج من أبرز األساليب اإلدارية املستخدمة يف املؤسسات احلكومية ،إال أن تلك األساليب
النمطية ال حتقق عدالة عرض األداء الوظيفي من خالل اختبار عناصر قد ال تصلح أساساً لتكون من بني أبرز

أساليب التدرج.

-4أسلوب املراجعة
حيث يتصف هذا األسلوب أبن املدير املباشر يقوم بعملية التقييم من خالل اختيار العبارات املالئمة للتقييم ويقوم
بوصف أداء العاملني جبملة واحدة على أن يعطي تقييم ابألرقام موجود أساساً يف استمارة عملية التقييم (جونكسو،

 .)2017وأشار القرشي ( )2014أن أسلوب املراجعة خيتلف عن األساليب األخرى من حيث أن عملية التقييم
يشرتك فيها إدارة املوارد البشرية أو إدارة شئون األفراد حيث تقوم إدارة املوارد البشرية بعملية التقييم اإلداري للموظف
على اعتبار التزامه ابلنظم واللوائح والقوانني اإلدارية يف املؤسسة كما يشرتك هبا املدير املباشر من تقييمه من اجلانب
التخصصي أو التقين واملهين .وأكد ابسر ( )2017أن هذا النمط هو النمط األكثر تطوراً املتبع يف املؤسسات

احلكومية إال أن هذا النمط ال حيقق العدالة الكافية يف التقييم ،حيث أن العاملني امللتزمني ادارايً وتنظيمياً قد ال

يتوافر فيهم القدرة على رفع أدائهم الوظيفي واملهين خالل فرتة العمل ،ولذلك فإن الدراسة تتفق مع ابسر ()2017

أن هذا األسلوب األكثر شيوعاً يف املؤسسات احلكومية ولكنه ال يتصف ابلعدالة واحليادية حيث أن إدارة شئون
األفراد قد تقوم ابلتقييم اخلاطئ للعاملني ،األمر الذي يتسبب يف تضييع حقوق العاملني وتدين مستوى أدائهم

الوظيفي.
-5أسلوب املواقف احملرجة
ويعد هذا األسلوب من أبرز األساليب التقليدية اليت تقوم على قيام املدير املباشر ابالحتفاظ مبلف خاص يقوم فيه
املدير املباشر إبجراء عملية التقييم بشفافية اتمة (القرشي .)2014 ،ولقد أشار املسلمي ( )2017أن املدير
املباشر يقوم بتدوين كافة األحداث والتصرفات السلوكية واألخطاء واملزااي والعيوب اليت تعرض هلا املوظف ونفاط
القوة ونقاط الضعف وعوامل القوة يف أداء املوظف ومدى اقباله على العمل .وترى الدراسة أن هذا األسلوب يعد
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من األساليب التقليدية إال أنه رغم صعوبته فإنه يؤدي إىل نتائج إجيابية ،ويفرتض يف هذا النوع أن يقوم املدير
بتدوين األحداث بشكل يومي وأسبوعي وشهري ،كما أ ن الدراسة ترى أن صعوبة هذا األسلوب من التقييم تؤدي
إىل اإلعراض عنه قدر اإلمكان.
-6أسلوب املقالة
يقتصر هذا األسلوب على قيام املدير املباشر بكتابة تقارير مفصله وخمتصره على أداء العاملني خالل فرتة زمنية
معينة ،ويقوم املدير املباشر هبذا األسلوب من أجل تسليمه إىل إدارة شئون األفراد كإجراء روتيين ورمسي (املسلمي،
 .)2017وترى الدراسة أن أسلوب املقالة ال حيقق إال املتطلبات الرمسية من اإلدارات األخرى بشأن توفري تقارير
تقييم أداء العاملني.
وبعد استعراض العديد من وسائل وأساليب تقييم أداء العاملني التقليدية ،ترى الدراسة أن اساليب تقييم األداء
الوظيفي التقليدية تفتقر إىل العديد من اجلوانب السلوكية .وهو ما سوف نستعرضه يف أساليب التقييم احلديثة.
اثنياً :أساليب تقييم األداء الوظيفي احلديثة
تنقسم تلك األساليب احلديثة إىل ثالثة أساليب رئيسية أسلوب املقاييس السلوكية املتدرجة وأسلوب التقييم السري
وأسلوب التعليقات السلوكية ،وميكن إمجال تلك الوسائل احلديثة فيما يلي:
-1أسلوب املقاييس السلوكية املتدرجة
أشار العبد هللا ( )2018أن أسلوب املقاييس السلوكية املتدرجة يقوم على فكرة تقييم األداء الوظيفي للعاملني وفقاً
للسلوكيات اليت ميارسها املوظفني داخل التنظيم وحيصل على كل سلوك على درجة ترتبط مبا حيققه من أداء أثناء
العمل (طاها .)2017 ،وأشار ابسر ( )2017أن فكرة االعتماد على تلك املقاييس السلوكية تعتمد على أسلوب
املواقف احملرجة من حيث وجود مدرجات تكرارية ابألداء املتوقع من العاملني .وأكد ماثوس ( )2015أن هذا
األسلوب يساهم يف تقييم أداء العاملني بشكل جذري بغض النظر عن تدين األداء الوظيفي للعاملني .وترى الدراسة
أن هذا األسلوب يساند فكرة أسلوب املواقف احملرجة ويكمل النقص فيه حيث يركز على تقييم األداء املتوقع من
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العاملني بناء على ما يرتكبه املوظف سلوكياً واملتوقع منه خالل فرتة العمل داخل املؤسسة .وترى الدراسة أن هذا
األسلوب ميكن تطبيقه إىل جانب أسلوب املواقف احملرجة يف املؤسسات التعليمية حيث أن تلك املؤسسات حتتاج

إىل تقارير مفصله عن سلوك العاملني داخل املؤسسات كما حتتاج تلك املؤسسات إىل وجود رسومات بيانية
ومنحنيات احصائية توضح األداء الوظيفي خالل فرتة زمنية حمدده.
-2أسلوب التقييم السري
أشار طاها ( ) 2017أن هذا األسلوب يفرتض قيام املدير املباشر يف العمل بتعبئة مناذج تقييم أداء العاملني بسرية
شديدة دون معرفة العاملني واملوظفني ،وأن تقوم إدارة شئون األفراد بنفس املهام بتقييم العاملني وتبادل تلك التقارير
مع املدير املباشر بسرية شديدة على أن يطلع املوظف على تقييمه يف هناية الفرتة .وأكد عيسي ( )2014أن
أسلوب التقييم السري هو أحد أبرز األساليب اليت قد تستخدم يف املؤسسات احلكومية بكثره .وترى الدراسة أن
أسلوب التقييم السري ميكن أن يضاف إىل أسلوب تقييم السلوكيات املتدرجة للعاملني ،أو بعبارة أخري أن يتم
اجلمع بني اسلوب املواقف احملرجة وأسلوب تقييم السلوكيات املتدرجة للعاملني وأسلوب التقييم السري حىت يتمكن
أصحاب قرار التقييم من إبراز احليادية يف تلك التقارير وعدم التعرض للمؤثرات اخلارجية.
-3أسلوب التعليقات السلوكية
أشار القرشي ( )2014أن أسلوب التعليقات السلوكية هو أحد أبرز األساليب السلوكية املستخدمة يف التقييم وهو
أيخذ بفكرة تقييم أداء العاملني اعتماداً على السلوك املتوقع من العاملني داخل التنظيم ،األمر الذي جيعله نفس

اإلجراءات املتبعة يف أسلوب تقييم السلوكيات املتدرجة إال أنه خيتلف عنه يف قدرة املدير املباشر يف منح أوزان نسبية

لكل السلوكيات اليت يرتكبها املوظفني داخل املؤسسة .وأكد ابسر ( )2017أن هذا األسلوب يتميز بقدرة املدير
املباشر على منح تعليق على سلوك املوظفني يف املؤسسة ومدى قبوله لتلك السلوكيات بشكل مباشر .وترى الدراسة
أن اجلمع بني أسلوب املواقف احملرجة وأسلوب تقييم السلوكيات املتدرجة وأسلوب التعليقات السلوكية سوف يؤدي
إىل حتسني تقييم أداء العاملني يف املؤسسات التعليمية بسلطنة عمان .وأن االعتماد على األساليب املذكورة سلفاً
سوف حتقق ما تصبو إليه اإلدارة من كيفية تقييم سلوكيات وأداء العاملني داخل املؤسسة.
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أبعاد األداء الوظيفي
أشار العديد من علماء اإلدارة أن هناك العديد من أبعاد األداء الوظيفي من بينها املهام الوظيفية واألدوار والدوافع
والتغذية العكسية وسوف نستعرض تلك األبعاد فيما يلي بشيء من الشرح والتفصيل:
أوالً :املهام الوظيفية
أكد العديد من علماء اإلدارة واملختصني بدراسة األداء الوظيفي أن املهام الوظيفية هي من أبرز األساليب اإلدارية
اليت ميكن من خالهلا وصف مضمون حمتوايت الوظائف داخل املؤسسة .وأشار عيسي ( )2014أن املهام الوظيفية
هي املهام اليت تلقيها املؤسسة على عاتق العاملني بشكل مباشر ومن خالل تلك املهام الوظيفية اليت يؤديها املوظفون
داخل املؤسسة حيصل العاملون على األجر املالئم نظري القيام بتلك املهام الوظيفية .وأشار العبد هللا ( )2018أن
املهام الوظيفية تنقسم إىل ثالثة اقسام مهام اختصاصية ومهام إدارية ومهام استشارية .وميكن التعرف على كل نوع
بشكل مفصل كما يلي:
-1املهام االختصاصية
تعرف املهام االختصاصية أبهنا تلك املهام الوظيفية اليت تشري إىل الوظائف التخصصية داخل املؤسسة مثل وظائف
التدقيق واملراجعة وإدارة التكاليف وغريها من التخصصات املهنية االختصاصية (عيسي .)2014 ،وأشار طاها
( )2017أن املؤسسات غالباً ما حتدد وجود أماكن شاغره لتلك املهام االختصاصية من عدمه ،وكذلك فإن
املؤسسات احلكومية أو اخلاصة هي من حتدد املعايري الواجب توافرها فيمن يصلح لشغل تلك النوعية من املناصب.
وأكد جونكسو ( )2017أن املؤسسات يف الغالب ال ميكن أن توافق على اسناد املهام االختصاصية للعاملني
دون اختبارهم لتويل تلك املناصب ،فمن جيتاز تلك االختبارات هو من يفوز ابملناصب االختصاصية .وأكد ماثوس
( )2015أن املؤسسات متنح رواتب ومهااي وعطااي ألصحاب املهام االختصاصية فضالً عن بروز أمسائهم يف
كشوف الرتقي واملنح والعالوات .غري أن عيسي ( )2014قد أشار إىل أن الوظائف التخصصية تشمل الوظائف
الشاغرة داخل املؤسسات ،إال أنه أغفل أن العديد من املؤسسات يف الوقت احلايل تعاين من البطالة اهليكلية واليت
تعين وجود العديد من الكفاءات واملهام االختصاصية داخل املؤسسات ولكن تلك املهام االختصاصية غري مستغله
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االستغالل األمثل ،فعلى سبيل املثال قد جتد عامالً يف االرشيف لديه درجة علمية يف التدقيق واملراجعة أو يف
العالقات العامة وهو ما يعين أن اخللل املوجود يف املؤسسات جيب معاجلته أوالً قبل شغل تلك الوظائف يف

املؤسسات.

-2املهام اإلدارية
أشار عيسي ( )2014أن املهام اإلدارية هي تلك املهام اإلدارية املتعلقة إبدارة شئون العاملني وإدارة شئون األفراد
واليت ختتص بتنظيم وتنسيق وترتيب الشئون اإلدارية داخل املؤسسات .وجتدر اإلشارة إىل أن الوظائف اإلدارية ميكن
ممارستها يف العديد من املؤسسات احلكومية واخلاصة والتعليمية والتجارية والصناعية .وأكد طاها ( )2017أن
ممارسة املهام اإلدارية ليس مقصوراً على أصحاب التخصصات اإلدارية فقط ،فالعديد من اخلربات االختصاصية قد

ميارس الوظائف اإلدارية جنباً إىل جنب مع وظائفهم التخصصية .وأكد جونكسو ( )2017أن املؤسسات يف
الوقت الراهن أصبحت ال تستقدم أصحاب التخصصات اإلدارية إال قليالً ،حيث أن الشئون اإلدارية واملهام
اإلدارية أصبحت ميسره داخل أنظمة املؤسسات اإلدارية وابلتايل ميكن ألية فئة القيام هبا بسهولة ويسر.

-3املهام االستشارية
املهام االستشارية هي تلك املهام اليت تقوم على تقدمي النصح واملشورة للعاملني خالل العمل ،كما تقدم النصح
واملشورة لإلدارة العليا عن كيفية تفادى األزمات اليت قد متر هبا املؤسسة خالل دورة العمل (القرشي.)2014 ،
وأكد طاها ( ) 2017أن تلك املهام االستشارية ميكن القيام هبا للعاملني ذوي اخلربة الكبرية يف جمال التخصص
كما ميكنهم أن يوفروا الدعم الالزم للمدير املباشر يف حالة تعثر االتصال اإلداري مع إحدى اجلهات تفادايً لتعطيل

سري العمل .وتتفق الدراسة مع طاها ( )2017أن أصحاب املهام االستشارية لديهم خربة واسعة يف جمال التخصص
إال أن املؤسسات تعاين يف الوقت الراهن من أن أصحاب تلك املهام االستشارية قد جتاوزوا سن التقاعد وأن
وجودهم ابملؤسسات أصبح عبئ على موازنة تلك املؤسسات مما يستلزم ااتحه الفرصة للوجوه اجلديدة إلدارة تلك

املؤسسات،
اثنياً :األدوار
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أشار ماضي ( ) 2014أن األدوار هي مبثابة مركز العاملني داخل املؤسسة وموقعه االجتماعي من التنظيم .وأكد
عيسي ( ) 2014أن األدوار هي بروز مراكز العاملني داخل املؤسسة ومناصبهم وهو من بني أمناط السلوك اليت
تنتظره املؤسسة من أفرادها .وأكد طاها ( )2017أن األدوار هي أحد أبرز األساليب اإلدارية اليت تشري إىل معرفة
املوظفني داخل التنظيم حبدودهم الوظيفية ومراكزهم يف التنظيم .وأشار تومي ( )2014أن األدوار تساهم يف التعرف
على مركز الفرد داخل املؤسسة وحدوده التنظيمية والوظيفية بشكل واضح وملموس .غري أن تومي ( )2014الذي
أشار إىل أن األدوار هي مبثابة مركز العاملني داخل املؤسسة إال أنه أغفل أن هذا املفهوم عام وليس شامل ،فكل
العاملني لديهم مراكز اجتماعية داخل املؤسسة وأن هناك عوامل مل يتم ذكرها استكماالً هلاذ املفهوم .كما أن عيسي

( ) 2014مل يشر بشكل كامل عن طبيعة املناصب وأنواع وامناط السلوك داخل تلك املؤسسات .وابلرغم من أن
مفهوم طاها ( )2017هو األقرب إىل الصواب إال أنه مل يشري إىل نوعية األساليب اإلدارية املستخدمة ملعرفة
املوظفني حلدود عملهم يف املنظمة .وترى الدراسة أن األدوار هي معرفة وإدراك املوظف حلدود مهنته اإلدارية مبا
ميكنه من أن يكون فرد مساهم يف التنظيم .ويتصف هذا املفهوم ابلشمولية واملرونة حيث يشمل كافة املوظفني
الذين يعملون داخل املؤسسة ،كما ترى الدراسة أن األدوار هي املميزات اليت يعرف هبا العاملون حدود عملهم
داخل املؤسسة وان سلوك الفرد داخل املؤسسة هو من أبرز حمددات تكيفه مع البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة،
واجلدير ابلذكر أن هذا املفهوم استخدم فكرة اإلدراك اإلداري والوعي احلسي أبمهية دوره وموقعه داخل املؤسسة.
وجتدر اإلشارة إىل املسلمي ( ) 2017قد أشار إىل أن هناك العديد من عناصر األدوار من بينها أن األدوار ختضع
لقواعد سلوكية منظمة لتلك املناصب يف اجملتمع .كما أشار ماثوس ( )2015أن األدوار تتمتع بقدرة املوظف على
حتقيق التقدم املهين والتقين من خالل التعرف على أبعاد وحدود وظيفته تنظيمياً .وتتفق الدراسة مع املسلمي
( )2017الذي أشار إىل خصائص وعناصر الدور داخل التنظيم ،إال أن ماثوس ( )2015مل يشري إىل أن جوهر
األدوار هو املوظف نفسه وأن فكرة إدراك املوظف ألبعاد حدود مهنته الوظيفية داخل التنظيم ومركزه االجتماعي
تتطلب منه أن يكون مدركاً لتوقعاته وسلوكياته وفقاُ ملوقعه يف املنظمة.
اثلثاً :الدوافع
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اختلف العديد من علماء اإلدارة يف حتديد مفهوم للدوافع فمنهم من يري أن الدوافع هي جمرد حمفزات للموظفني
لقيامهم ابملهام الوظيفية املوكلة اليهم داخل التنظيم (عيسي .)2014 ،وأكد طاها ( )2017أن الدوافع هي النزعة
الداخلية اليت تتكون نتيجة تعرض الفرد لظروف معينة تؤدي تلك الظروف اىل استمرار تواجده داخل املؤسسة
والقيام بواجباته الوظيفية .وأكد ابسر ( )2017أن الدوافع نوبعن دوافع اجيابية تدفع املوظف إىل االستمرار
ابملؤسسة ودوافع سلبية تدفع حنو االنسحاب من املؤسسة .غري أن مفهوم الدوافع جيب أن يشري من وجهة نظر
الدراسة إىل العديد من الظروف واملتغريات الداخلية واخلارجية اليت مير هبا العاملون داخل التنظيم ،فالظروف واملتغريات
الداخلية هي اليت تدفع العاملون للقيام بواجباهتم الوظيفية مثل حتمل مسئولية األسرة واألطفال والرغبة يف استئجار
منزل وغريه من الدوافع ،كما أن وجود الدوافع اخلارجية من حماولة اثبات الذات والتنافس مع العاملني والوصول إىل
منصب مرموق يدفع العاملني إىل القيام بواجباهتم الوظيفية .وابلرغم من عدم اتفاق الدراسة مع مفهوم عيسي
( )2014وطاها ( ) 2017إال أن الدراسة ترى أن الدوافع هي جمموعة من املؤثرات الداخلية واخلارجية يف البيئة
احمليطة للعاملني واليت غالباً ما تدفع العاملني إىل االستمرار يف العمل والقيام بواجباته الوظيفية أو االنسحاب من

املؤسسة ككل والبحث عن فرص وظيفية أخرى .ويشري مفهوم الدوافع لدى الدراسة أن الدوافع قد يتوافر فيها
اجلوانب اإلجيابية من حيث االستمرار يف املؤسسة واملشاركة إبجيابية يف النشاط االقتصادي للمؤسسة أو فكرة وجود
دوافع ومؤثرات سلبية مثل عدم كفاية الرواتب واألجور ،االمر الذي يشري إىل ضرورة البحث عن فرص وظيفية
أخرى يف مؤسسات أخرى.
رابعاً :التغذية العكسية
التغذية العكسية هي تلك املعلومات اليت مبكن احلصول عليها للتأكد من صحة االداء الوظيفي (عيسي.)2014 ،
وأشار طاها ( ) 2017أن التغذية العكسية هي من أبرز األساليب اإلدارية اليت تستخدم يف املؤسسات للتعرف
على دقة املعلومات اليت يتلقاها املوظف من أجل التثبت من اإلجراءات اليت اختذها أثناء تنفيذه لألوامر اإلدارية
املختلفة .واكد ماثوس ( ) 2015هي حصول األفراد على استجاابت حمددة ميكن من خالهلا التأكد من تلك
املعلومات وأهنم يسريون على الطريق الصحيح تداراً لألخطاء الوظيفية .وأشار ماضي ( )2014أن أمهية التغذية

العكسية تربز من خالل استخدام التغذية العكسية يف كافة جماالت النشاط اإلداري يف املنظمة ،حيث أكد ماضي
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( ) 2014أن التغذية العكسية تساهم يف عدم انزالق املوظفني حنو تكرار األخطاء الوظيفية وتعزز النشاط
االقتصادي يف املؤسسة وتساهم يف رفع مستوي الدافعية من أجل احلصول على املعلومات بشكل مباشر ،كما أن
التغذية العكسية تساهم بشكل كبري بتوجيه السلوك حنو فلسفة التأكد والتثبت قبل الوقوع يف األخطاء الوظيفية.
ويرى ماضي ( )2014أن املؤسسات حتتاج بشكل كبري إىل التغذية العكسية حىت متنح الفرصة للعاملني إلجناز
األعمال اإلدارية املختلفة ،كما أن التغذية العكسية تساهم يف تدعيم العالقات التبادلية داخل النظام .غري أن
الدراسة تتفق مع ماضي ( )2014يف أن التغذية العكسية هلا العديد من املميزات مما يدعم وجود فكرة أن التغذية
ال عكسية تقوم على إبراز صحة األداء الوظيفي .كما تتفق الدراسة مع عيسي ( )2014وطاها ( )2017يف أن
مفهوم التغذية العكسية هو تسهيل حصول األفراد داخل املؤسسة على املعلومات الكاملة من أجل تسهيل حصول
التعلم وزايدة الدافعية حنو إبراز إجيابيات العمل وزايدة اتقان خمرجات العمل اإلداري مبا يضمن رفع مستوى األداء
الوظيفي ومن أجل احلصول على نتائج مؤكده وحقيقية .وتشري الدراسة أن التغذية العكسية تتطلب توافر العديد
من املتغريات من بينها وضوح األهداف والربامج املطلوب تنفيذها ،كما يستلزم للمؤسسة أن توضح اإلجراءات
واملعايري اليت تساعد العاملني للحصول على تلك املعلومات بسهولة ويسر .وأشار طاها ( )2017أنه جيب عودة
العمل إىل مصادره الطبيعية يف حالة بروز نقص يف تلك األعمال وأن تلك األعمال حيب أن تكون بدرجة عالية
من الدقة والفاعلية .غري أن طاها ( )2017مل يشري إىل أن التغذية العكسية عملية متكاملة شاملة ميكن أن تساهم
يف تسليم خمرجات األعمال بدقة شديدة وأن أي خلل يف املعلومات والبياانت ميكن عودته مرة أخري للمصادر
اليت جاءت منه للتأكد من تلك املعلومات وتعديلها بشكل قطعي .وترى الدراسة أن استمرار عملية التغذية
العكسية من األمور البديهية داخل امل ؤسسة ،كما أن اتباع عملية التغذية العكسية لألساليب واألمناط اإلدارية يف
احلصول على املعلومات من اإلدارات والفروع واألقسام املختلفة تدل على بروز أمهية وجود منهجية علمية يستند
إليها املوظف يف عملية التغذية العكسية.
نظرية األداء الوظيفي
مما الشك فيه أن ماكس ويرب منذ عام  1952منذ أن أقر نظرية األداء الوظيفي فإن هناك مثة ارتباط بني نظرية
األداء الوظيفي وبني أبعاد األداء الوظيفي .حيث أشار ماضي ( )2014أن نظرية األداء الوظيفي قد أرست بال
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شك عناصر وأبعاد األداء الوظيفي ،فاملهام الوظيفية واألدوار والدوافع والتغذية العكسية هلا ارتباط وثيق بنظرية
األداء الوظيفي وهي مشتقه من تلك النظرية .وأكد طاها ( )2017أن ارتباط املهام الوظيفية بنظرية األداء الوظيفي
يربز من خالل ما تقوم به املؤسسة من خالل اسهامات نظرية األداء الوظيفي يف تطوير وتصنيف املهام الوظيفية،
فاملهام الوظيفية كانت مصطلحاً واحداً ال قياس فيه من قبل وأن اسهامات ماكس ويرب سامهت بقدر كبري على

قدرة علماء اإلدارة من اشتقاق انواع املهام الوظيفية سواء كانت مهام اختصاصية أو استشارية أو إدارية .كما أن

عيسي ( )2014يرى أن نظرية األداء الوظيفي هي صاحبة السبق يف إرساء أطر وأبعاد االداء الوظيفي يف املؤسسات
وأن تلك األبعاد على الرغم من تنوعها قد سامهت يف التعمق يف فهم النظرية بشكل كبري .كما أن طاها ()2017
يرى أن األدوار والدوافع من بني أبرز اسهامات علماء اإلدارة احلاليني وأن األدوار مستمدة من معرفة موقع العاملني
يف املنظمة وهو ما مت ارسائه يف نظرية األداء الوظيفي ،كما استخدمت نظرية األداء الوظيفي قدرات الفرد التعليمية
وخرباته السابقة يف حتقيق أهداف املؤسسة وهو ما يشري إىل أمهية عنصر الدوافع يف استخدام تلك الدوافع لتنفيذ
سياسات املؤسسة يف األجل الطويل وحتسني ا ألداء الوظيفي للعاملني من خالل دعم انتاجيتهم يف كافة املهام
الوظيفية اليت يتقلدوهنا ،كما أن التثبت من املعلومات ودقتها وعرضها يساهم بشكل واضح يف تعزيز فكرة التغذية
العكسية يف املؤسسات .وترى الدراسة أن أبعاد األداء الوظيفي هي أحد أبرز اسهامات نظرية األداء الوظيفي وأن
تلك اإلسهامات سامهت يف التعمق يف فهم أصول نظرية األداء الوظيفي وأن وجود تلك األبعاد يساهم أيضاً يف

تفسري القواعد السلوكية املرتبطة بوجود العاملني داخل املؤسسة وفهم الظروف واملتغريات الداخلية واخلارجية اليت

حتيط ابلعاملني أثناء ممارستهم للمهام الوظيفية كما تساهم بشكل كبري يف التعرف على األساليب واألمناط والدوافع
اليت يستخدمها العاملون إلجناز أعماهلم الوظيفية ،كما ترى الدراسة أن فهم وادراك العاملون داخل املؤسسة ألمهية
األدوار ومواقعهم ومراكزهم االجتماعية أييت من خالل اهتمام نظرية األداء الوظيفي بضرورة أن حيتل املوظفني
مراكزهم االجتماعية وفقاً حلدود املنظمة وأبعاد حدود مهنة املوظف داخل املنظمة ،كما ترى الدراسة أن بروز أمهية

عملية التغذية العكسية يتضح من خالل أن األداء الوظيفي عملية ديناميكية هدفها األساسي االرتقاء هبذا األداء

الوظيفي مهما كانت املعوقات والعقبات التنظيمية وأن التغلب على العقبات التنظيمية يستلزم وجود عملية التغذية
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العكسية اليت حتاول تصحيح مسار أخطاء العاملني وامداد هؤالء العاملني ابملعلومات الالزمة من أجل دعم القرار
اإلداري داخل املؤسسة ومن أجل حتقيق املوظف للمهام الوظيفية دون ارتكاب أخطاء.
لقد استخدمت الدراسة العديد من الدراسات احلديثة من بينها مقاالت علمية يف جمالت حمكمة ورسائل ماجستري
ودكتوراه
.1دراسة العبد هللا ()2018
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التمكني اإلداري على األداء الوظيفي يف اجلامعة االفرتاضية السورية،
وتكمن مشكلة ال دراسة يف أن التمكني اإلداري يواجه العديد من التحدايت مما ينعكس على األداء الوظيفي .ولقد
اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل أثر التمكني اإلداري على األداء الوظيفي يف اجلامعة االفرتاضية
السورية وبلغت عينة الدراسة  162من العاملني يف اجلامعة االفرتاضية السورية ،ولقد توصل الباحث إىل العديد من
النتائج من بينها أن التمكني اإلداري له دور إجيايب على األداء الوظيفي .ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف
دراسة التمكني اإلداري ودوره على األداء الوظيفي .ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري
األداء الوظيفي.
.2دراسة املسلمي ()2017
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الرضا الوظيفي وعالقته بفعالية أداء العاملني ابملديرية العامة الرتبية والتعليم
مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان .ولقد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل الرضا الوظيفي
وعالقته بفعالية أداء العاملني ابملديرية العامة الرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان .وبلغت عينة
الدراسة  222من العاملني ابملديرية العامة الرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان ،ولقد توصل الباحث
إىل العديد من النتائج من بينها أن الرضا الوظيفي هلا عالقة إجيابية بفعالية أداء العاملني ابملديرية العامة الرتبية
والتعليم مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان .ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف دراسة الرضا الوظيفي ودوره
على األداء الوظيفي .ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري لألداء الوظيفي.
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-3دراسة ابسر ()2017
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على القيادة التحويلية وعالقتها ابألداء التنظيمي .ولقد اتبع الباحث املنهج الوصفي
التحليلي لوصف وحتليل القيادة التحويلية وعالقتها ابألداء التنظيمي .وبلغت عينة الدراسة  152من العاملني
ابملديرية العامة الرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة بسلطنة عمان ،ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج من
بينها أن الرضا الوظيفي هلا عالقة إجيابية بفعالية أداء العاملني ابملديرية العامة الرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة
بسلطنة عمان .ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف دراسة الرضا الوظيفي ودوره على األداء الوظيفي .ولقد
استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري لألداء الوظيفي.
-4دراسة جونكسو ()2017
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على املناخ التنظيمي لالبتكار واالداء التنظيمي .ولقد اتبع الباحث املنهج الوصفي
التحليلي لوصف وحتليل املناخ التنظيمي لالبتكار واالداء التنظيمي .وبلغت عينة الدراسة  182من وكالت مدينة
أوهايو ،ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج م ن بينها أن وجود عالقة اجيابية مباشرة بني املناخ التنظيمي
لالبتكار واالداء التنظيمي .ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف اإلبداع اإلداري ودوره على األداء الوظيفي.
ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري لألداء الوظيفي.
-5دراسة ماثوس ()2015
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر بيئة العمل على أداء املوظفني يف قطاع الصناعة يف اهلند .ولقد اتبع
الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل أثر بيئة العمل على أداء املوظفني يف قطاع الصناعة يف اهلند.
وبلغت عينة الدراسة  362من يف قطاع الصناعة يف اهلند ،ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج من بينها
أن وجود عالقة اجيابية مباشرة بني بيئة العمل على أداء املوظفني يف قطاع الصناعة يف اهلند .ولقد أوصت الدراسة
بضرورة التوسع يف دراسة اإلبداع اإلداري ودوره على األداء الوظيفي .ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على
اإلطار النظري لألداء الوظيفي.

107

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

-6دراسة الضامن ()2015
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر تطبيق التمكني الوظيفي على حتسني أداء العاملني .ولقد اتبع الباحث
املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل أثر تطبيق التمكني الوظيفي على حتسني أداء العاملني .وبلغت عينة الدراسة
 362من العاملني يف املؤسسات احلكومية يف قطاع غزة ،ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج من بينها أن
وجود عالقة اجيابية مباشرة بني أثر تطبيق التمكني الوظيفي على حتسني أداء العاملني .ولقد أوصت الدراسة بضرورة
التوسع يف دراسة التمكني الوظيفي ودوره على األداء الوظيفي .ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار
النظري لألداء الوظيفي.
-7دراسة عمار ()2015
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أتثري القيادة اإلدارية على أداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة
مؤسسة سونلغاز .ولقد اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي لوصف وحتليل أتثري القيادة اإلدارية على أداء العاملني
يف املؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز .وبلغت عينة الدراسة  254من العاملني يف مؤسسة سونلغاز،
ولقد توصل الباحث إىل العديد من النتائج من بينها أن وجود عالقة اجيابية مباشرة بني القيادة اإلدارية على أداء
العاملني يف املؤسسة االقتصادية .ولقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع يف القيادات اإلدارية ودورها على األداء
الوظيفي .ولقد استفادت هذه الدراسة من التعرف على اإلطار النظري لألداء الوظيفي.
النتائج
اهلدف األول :تبيان مرتكزات األداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟
بعد استعراض الدراسة يتضح أن األداء الوظيفي جيب أن يرتكز على عدة مرتكزات من بينها حتقيق مصلحة الفرد
واملنظمة معاً كما جيب أن يقرتن أبسباب حتفيز العاملني وبذهلم ملزيد من اجلهد للحصول على األجور اإلضافية

والتعويضات املستحقة نتيجة بذهلم جلهد أكرب من أجل حتقيق أهداف املؤسسة .وجتدر اإلشارة إىل أن الدراسة ترى
أن مفهوم األداء الوظيفي يف الوقت الراهن البد أن يراعي مبدأ املسئولية االجتماعية للمؤسسات جتاه العاملني،

108

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

وهو ما يتفق مع استغالل املوارد البشرية والعناية هبا على أهنا القوة البشرية اليت حتقق أهداف املؤسسة يف األجل
الطويل .وابلتايل فإن مفهوم األداء الوظيفي هو حمصلة ما يبذله الفرد واجلماعة داخل املؤسسة من تفاعالت تؤدي
بشكل مباشر إىل حتقيق أهداف املؤسسة يف أقل وقت ممكن وأبقصى كفاءة وفاعلية ممكنة وفقاً ملعايري اليت حتكمها

املؤسسة .ويتضح من املفهوم السابق أنه مفهوم مرن ميكن استخدامه على كافة أنواع املؤسسات وخاصة املؤسسات
التعليمية ،كما أن هذا املفهوم شامل يراعي مصلحة الفرد ومصلحة املؤسسة على السواء ،كما أن من بني أهم
مميزات هذا املفهوم قدرة حتقيق أهداف املؤسسة أبقصى درجات الكفاءة والفاعلية ،وميكن القول أبن مرتكزات
األداء التنظيمي هبذا الشكل ال يتعارض أيضاً مع املعايري املستخدمة من قبل علماء اإلدارة يف تقييم األداء الوظيفي،

حيث ميكن لتلك املعايري أن تقييم األداء الوظيفي أداء إجيابياً إذا حقق هذا األداء النتائج املرجوة منه ،وكذلك فإن

هذا األداء قد يكون سلبياً إذا فشل يف حتقيق أهداف املؤسسة أو حقق أهداف املؤسسة ولكنه استغرق وقتاً أطول
من الالزم .وابلتايل فإن هذا املفهوم يراعي املعايري اليت تسري عليها املؤسسات ،فال ميكن أن تكون حمصلة ما يبذله

الفرد واجلماعة أن نطلق عليه أداءً وظيفياً إال إذا حقق النتائج املنشودة وفقاً ملعايري املؤسسة .كما أن هذا املفهوم
مل يهمل دور الفرد ودور اجلماعة يف حتقيق أهداف املؤسسة.

اهلدف الثاين :التعرف على حمددات االداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية؟
أوضحت النتائج أن هناك أربع حمددات لألداء الوظيفي ابملؤسسات التعليمية العمانية ،ومن بني أبرز تلك احملددات
االختصاصية واملهام اإلدارية واملهام االستشارية .املهام االختصاصية حيث أن املؤسسات على اختالف طبيعتها
تعاين من سوء التوظيف وتدين انتاجية العاملني املوجودين ابلفعل داخل املؤسسات وهو ما يعين أن تلك املؤسسات
سوف تواجه مشكالت كبرية يف استقدام عمالة جديدة أخرى على العمالة املوجودة ابلفعل داخل املؤسسات .أما
املهام اإلدارية فإن املؤسسات يف الوقت الراهن أصحبت تستقدم أصحاب التخصصات اإلدارية من أجل تفعيل
نظم املؤسسة اإلدارية الكرتونياً .وترى الدراسة أن املهام اإلدارية ميكن ألصحاب املهام االختصاصية القيام هبا
بشكل سريع طاملا أن املؤسسات متتلك نظم معلومات إدارية حديثة متكن العاملني من التعرف عليها يف أقصر وقت
ممكن .ترى الدراسة أن املهام االستشارية يستلزم للمؤسسات االستغناء عن املهام االستشارية لتلك الفئة اليت
جتاوزت سن التقاعد ومنح الفرصة للخربات الصاعدة من تويل تلك املناصب االستشارية.
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التوصيات
. 1السعي إىل مستوايت تكنولوجية كبرية يف املؤسسات التعليمية العمانية مبا حيسن من مستوي األداء الوظيفي.
.2حشد وسائل اإلعالم حلث املسؤولني على اختاذ كافة ما يلزم لتطوير األداء الوظيفي.
.3العمل على حتسني بيئة العمل يف املؤسسات التعليمية العمانية.
.4القيام بكل ما يلزم حنو تطوير املهام االختصاصية ودعم املهام االستشارية يف املؤسسات التعليمية العمانية.
. 5العمل على حتديد األدوار الوظيفية مبا يتالءم مع األداء الوظيفي للمؤسسات التعليمية العمانية.
.6القيام بتدريب العاملني يف املؤسسات التعليمية العمانية مبا يسمح من تطوير األداء الوظيفي.
.7العمل على تطبيق إحدى التجارب الناجحة ألحدى الدول اجملاورة بعد اختبار صالحيتها ابملؤسسات التعليمية
العمانية.
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الداللة االحصائية يف الدراسات الرتبوية والنفسية :مراجعة منهجية لألدب الرتبوي يف الوطن العرب
Statistical significance in educational and psychological studies: a systematic review of
educational literature in the Arab world

د.إبراهيم بن سعيد بن محيد الوهييب
أستاذ القياس والتقومي املساعد جبامعة الشرقية -سلطنة عمان
Dr. Ibrahim Said Humaid Al-Wahaibi
assistant professor of measurement and evaluation at a'sharqiyah university- sultanate
of oman

ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التحقق من مدى اهتمام الباحثون العرب بدراسة الداللة اإلحصائية ،من خمتلف اجلوانب النظرية
والتطبيقية ،واستخدمت املنهج الببليومرتي ،حيث تكونت عينة الدراسة من مجيع الدراسات العربية املتعلقة ابلداللة
اإلحصائية واملنشورة يف دار املنظومة خالل ربع قرن ( ،)2021-1996وتوصلت النتائج إىل أن عدد الدراسات
العربية اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية بلغت ( )32دراسة فقط ،وتعترب قليلة جدا ،أي مبعدل أقل من دراستني
يف العام الواحد ،مما يؤكد على افتقار املكتبة العربية هبذا النوع من الدراسات ،كما أن أغلب هذه الدراسات حبثت
يف اجلانب التطبيقي للداللة اإلحصائية ،حيث وجد ( )8دراسات فقط حبثت يف اجلوانب النظرية للداللة اإلحصائية
من مثل استخداماهتا اخلاطئة وجوانب قصورها ،وأوضحت النتائج أيضا أن الباحث هلذا الدراسة هو أكثر الباحثني
العرب الذين كتبوا يف هذا اجملال حيث ن شر حوايل مخس الدراسات يف جماالت الداللة اإلحصائية وتطبيقاهتا،
وخلصت الدراسة إىل مجلة من التوصيات أمهها دعوة الباحثني العرب يف إعداد دراسات يف مؤشرات الدالالت
اإلحصائية تتبع املنهج النوعي.
الكلمات املفتاحية :الداللة اإلحصائية؛ دار املنظومة ،الوطن العرب
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Abstract:
The study aimed to verify the extent of Arab researchers ’interest in studying statistical
significance, from various theoretical and applied aspects, and used the bibliometric approach,
as the study sample consisted of all the Arab studies related to statistical significance published
in the Dar al-Mizamah during (1996-2021), and the results were reached. Noting that the
number of Arab studies that looked at statistical significance amounted to (32) studies only,
and they are considered very few, that is, at a rate less than two studies per year, which confirms
the lack of this type of studies and research in the Arab library, and most of these studies have
been discussed in this aspect. Applied to the statistical significance, where he found (8) studies
only that investigated the theoretical aspects of the statistical significance, such as its erroneous
uses and its shortcomings, and the results also indicated that the researcher for this study is the
most Arab researchers who wrote in this field, where he published about five studies in the
fields of statistical significance and their applications. The study concluded with a set of
recommendations, the most important of which is inviting Arab researchers to prepare studies
on statistical significance indicators that follow the qualitative approach.
Key words: statistical significance; House system, the Arab world

:مقدمة
 بل ومعظم الدراسات اإلنسانية اليت تستخدم منهجية،متثل الداللة اإلحصائية حمور نتائج الدراسات الرتبوية والنفسية
 حيث شاع استخدام االختبارات، فال تكاد ختلو منها نتائج أي دراسة عربية كانت أو أجنبية،البحث الكمي
 ورافق،)2020 ،) الختبار البياانت اإلحصائية منذ أكثر من نصف قرن (الوهييبNHST( الداللة اإلحصائية
 مما سعت كثري من الدراسات،هذا االستخدام الوقوع يف تفسريات خاطئة لنتائج هذه االختبارات اإلحصائية
Amrhein & loannidis,2019; (
Greenland,2019;
Lindsay,2008;

Greenland

األجنبية إىل تصحيح املسار هلذه االستخدامات
&

McShane;2019;

Hubbard

&

Hurlbert & Levine & Utts,2019; Johnson,2019;

Kaufman,1998; Kmetz,2019; Shaver,1992; Thompson,1997; Nix &
، وحيث أن استخدامات اختبارات الداللة اإلحصائية منتشر أيضا يف الدراسات العربية،) Barnette, 1998
 وهذا ما،فإن هذا االنتشار رافقه أيضا قيام الباحثون العرب بتفسريات خاطئة لنتائج هذه االختبارات اإلحصائية
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أكدته الدراسة االستطالعية اليت قام هبا الوهييب( ،)2020األمر الذي يتطلب البحث والتقصى ملدى اهتمام
الباحثون العرب بدراسة استخدامات الداللة اإلحصائية ،وحماولة تطويرها.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتمثل مشكلة الدراسة يف االستخدام غري الدقيق للداللة اإلحصائية يف الدراسات اإلنسانية ،مما أدى إىل ظهور
انتقادات أثريت حوله( ،)Gigerenzer, 2004; Perezgonzalez, 2014, 2015ومصدر هذه
االنتقادات أن اختبارات الداللة اإلحصائية ( )NHSTتعاين من بعض القصور يف استخداماته ،كما أهنا فُسرت
بغري الطريقة اليت أنشأت من أجلها (الوهييب ،)2020 ،وعلى الرغم من حاالت القصور اليت تعرتي الداللة
اإلحصا ئية إال أهنا ال تزال تستخدم يف أوساط الباحثني ،ومل يتم التوقف عنها ،أو إصالح من جوانب قصورها ،مما
أدى إىل توصل خمتلف الدراسات واألحباث إىل جمموعة من القرارات غري الدقيقة واليت ال ميكن االعتماد عليها،
( ) Alwahaibi, et al.,2020األمر الذي دعا بعض اجلمعيات اإلحصائية مثل اجلمعية اإلمريكية لإلحصاء
( ،)ASAإىل إصدار بيان عام 2016حتذر فيه من التفسري اخلاطئ الستخدامات الداللة اإلحثائية ،واشتمل
البيان على ستة مبادئ ( & Amrhein & Greenland & McShane, 2019; Gagnier
& Morgenstern,2017; Thomas & Barach & Wilkinson & Farooqi
 ،)Lipshultz,2017; Wasserstein & Lazar,2016ومل يتوقف األمر عند هذا احلد يف األدب
األجنيب املهتم هبذا املوضوع ،بل وأقيمت ندوات وأُصدرات أعداد خاصة من جمالت إحصائية عاملية مرموقة ،كما
هو احلال يف جملة اإلحصاء اإلمريكية  American Statisticianحيث أصدرت عدد خاص  2019نُشر
فيه أكثر من ( ) 40حبثا ،حول "االستدالل اإلحصائي يف القرن احلادي والعشرين :عامل يتجاوز ،" P>0.05
ملناقشة اجلوانب املختلفة للداللة اإلحصائية واختباراهتا املستخدمة ،وإجيابياهتا وسلبياهتا ( & Wasserstein
 ،)Schirm & Lazar, ,2019ونظرا ألمهية الداللة اإلحصائية يف اجملال الرتبوي ،فإنه يتطلب البحث
املتواصل عن اآلليات واإلجراءات الرتبوية لكيفية استخدامها ،ومواكبة االهتمام العاملي هبذا املصطلح الرتبوي ،لذا
فقد سعت هذه الدراسة إىل مراجعة منهجية لألدبيات املتعلقة ابلداللة اإلحصائية ونوعية املناهج العلمية املستخدمة
يف هذه الدراسات ،وكيفية تناوهلا ابلوطن العرب على أساس حتليل وصفي خالل ربع قرن من اآلن (-1996
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 ،) 2021والكشف عن مستوى اهتمام الباحثني العرب يف املكتبة العربية هبذا املوضوع من خالل البحث يف
إحدى قواعد البياانت واملعلومات االلكرتونية اليت ختتص ابألحباث والدراسات العلمية ،وهي دار املنظومة،
وابلتحديد فإن أسئلة الدراسة تتمثل يف:
كم عدد الدراسات اليت حبثت الداللة اإلحصائية املوجودة يف قواعد بياانت دار املنظومة يف الفرتة من 1996م
إىل 2021م ؟
ما نسبة الدراسات العربية اليت حبثت يف األدب النظري للداللة اإلحصائية؟
من هم الباحثون الذين لديهم أكرب عدد من الدراسات يف الداللة اإلحصائية يف الوطن العرب؟
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التحقق من مدى اهتمام الباحثون العرب بدراسة الداللة اإلحصائية ،من خمتلف اجلوانب
النظرية والتطبيقية.
أمهية الدراسة:
نظرا لكون قيمة البحث العلمي يف خمتلف اجملاالت تكمن يف دقة نتائج الدراسات العلمية اليت يتم التوصل إليها،
وحيث أن هذه النتائج كثريا ما يتم استخراجها واحلصول عليها ابستخدام االختبارات اإلحصائية ،فتطور البحث
العلمي مرهون ابالستخدام الصحيح هلذه االختبارات اإلحصائية ،والتطوير املستمر فيها ،واألدب األجنيب ثري
بدراسة االستخدامات املختلفة ألكثر االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البياانت وهي اختبارات الداللة
اإلحصائية ،لذا فإن أمهية هذه الدراسة تربز يف التعرف على ثرات األدب العرب يف تطوير البحث العلمي ،من
حيث البحث يف الوسائل املعينة للحصول على نتائج دقيقة وحمددة ،كما تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا تعطي
مؤشر جيد ملدى مواكبة األدب العرب ملستحداثت الداللة اإلحصائية.
حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على الدراسات املنشورة يف قواعد بياانت "دار املنظومة" يف ربع قرن ( )2021-1996فقط.
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مصطلحات الدراسة:
الداللة اإلحصائية :يعرفها الوهييب( )2020أبهنا نتيجة القيمة االحتمالية ( )p-valueاملستخدمة للحكم على
االختبارات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسات ،وتصنف إىل مستويني( :دالة) إذا كانت قيمة ) )p-valueأقل
من ( ،)0.05و(غري دالة) إذا كانت أكرب من (.)0.05
منهجية الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة املنهج املسحي البيبليومرتي ( )Bibliometric Methodologyللدراسات
العربية املنشورة يف قواعد بياانت دار املنظومة واليت قامت بتحليل الداللة اإلحصائية يف متغرياهتا الرئيسة ،وقد مت
اعتماد دار املنضومة كأساس للبحث عن دراسات الداللة اإلحصائية العربية املنشورة كوهنا متثل أحد قواعد البياانت
العربية املتخصصة يف نشر الدراسات واألحباث األكادميية ،وارتباطها مع عدد كبري من اجملالت واجلمعيات العلمية
احملكمة يف الدول العربية ،كما أهنا متخصصة يف نشر رسائل املاجستري واطروحات الدكتوراه العربية يف خمتلف العلوم
والتخصصات األكادميية ،واإلنسانية ،كما تتضمن دار املنظومة قاعدة بياانت الكشاف ،وقاعدة املعلومات الرتبوية
) ،(EduSearchو قاعدة معلومات االقتصاد واإلدارة ،(EcoLink):وقاعدة معلومات العلوم اإلسالمية
والقانونية ) ،(Islamic infoوقاعدة معلومات اللغة واألدب ) ،(AraBaseوقاعدة معلومات العلوم اإلنسانية
) ، (Humanindexوكلها قواعد بياانت تشمل مجيع الدورايت واجملالت العلمية العربية املختلفة ،وأحبات
ودراسات املؤمترات والندوات يف خمتلف اجملاالت العلمية ،الرتبوية واإلجتماعية ،واالقتصادية ،والدينية ،واإلنسانية
وغريها (الوهييب وآخرون ،) 2021 ،ولقد مت االعتماد على مكوانت التقارير املستخدمة يف املراجعات املنهجية
والتحليالت الوصفية Reviews and Preferred Reporting Items for Systematic
)) Meta-Analyses(PRISMAكما يف الشكل (.)1

نتيجة البحث األولى (:)Identification
تم العثور على ( )42دراسة

117

باستخدام مصطلح "الداللة اإلحصائية" تم
العثور على ( )21دراسة
باستخدام مصطلح "الدالالت اإلحصائية" تم
العثور على ( )6دراسات
باستخدام مصطلح ""Statistical significance
تم العثور على ( )8دراسات

OFغير مسجلة
الباحث
من إعداد
( )6دراسات
JOURNAL
HUMAN
DEVELOPMENT
AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
المنظومة RESEARCH
)(JHDESR
في دار

التصفية األولية ( :)Screeningتم اإلبقاء
على ( )36دراسة

تم استبعاد ( )6دراسة متكررة
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جمتمع الدراسة وعينتها:
مشلت الدراسة مجيع الدراسات العربية الرتبوية اليت واليت حبثت الداللة اإلحصائية يف متغرياهتا الرئيسة ،املنشورة خالل
ربع قرن من اآلن ،يف الفرتة من ( )2021-1996والبالغ عددها ( )32دراسة فقط.
نتائج الدراسة:
السؤال األول :كم عدد الدراسات اليت حبثت الداللة اإلحصائية املوجودة يف قواعد بياانت دار املنظومة يف الفرتة
من 1996م إىل 2021م ؟
يوضح اجلدول ( )1أعداد الدراسات والنسب املئوية حسب الفرتات الزمنية ابلسنوات
اجلدول( :)1توزيع الدراسات حسب الفرتات الزمنية ()2021-1996
الفرتة الزمنية

عدد البحوث

النسبة املئوية

2000-1996

4

%12.5

2005 – 2001

8

%25

2010 – 2006

4

%12.5

2015 – 2011

2

%6

2021 – 2016

14

%44

اجملموع

32

%100

يتبني من اجلدول( ) 1أن الدراسات اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية يف الوطن العرب خالل ربع قرن يف الفرتة
( )2021-1996تعترب قليلة جدا جدا ،حيث بلغت ( )32دراسة فقط ،أي مبعدل أقل من دراستني يف العام
الواحد ،مما يؤكد على افتقار املكتبة العربية هبذا النوع من الدراسات واألحباث ،وال توجد مقارنة أبدا مبا أنتجته
اجملالت األجنبية يف هذا اجملال ،حيث أن ما قام به الباحثون العرب خالل ربع قرن يعترب أقل من عدد الدراسات
اليت صدرت يف عدد واحد فقط من إحدى اجملالت اإلحصائية ابلوالايت املتحدة اإلمريكية ،وهي جملة اإلحصاء
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اإلمريكية  American Statisticianحيث أصدرت عدد خاص  2019نُشر فيه أكثر من ( )40حبثا،
حول "االستدالل اإلحصائي يف القرن احلادي والعشرين :عامل يتجاوز  ،" P>0.05ملناقشة اجلوانب املختلفة

للداللة اإلحصائية واختباراهتا املستخدمة ،وإجيابياهتا وسلبياهتا ،كما تشري النتائج إىل أن اخلمس سنوات املاضية
( )2021-2016تعد أكثر فرتة مت نشر فيها الدراسات اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية ،حيث مت نشر عدد
( )14دراسة ،مبعدل ( )% 44من إمجايل الدراسات املنشورة ،وهذه النتيجة تعطي مؤشرا يبشر ببداية الوعي لدى
الباحثني العرب أبمهية البحث يف هذا اجملال ،وأيمل الباحث أن تكثر الدراسات اليت تبحث يف الداللة اإلحصائية،
واالختبارات املكملة هلا ،خالل قادم السنوات.
السؤال الثاين :ما نسبة الدراسات العربية اليت حبثت يف األدب النظري للداللة اإلحصائية؟
أظهرت نتائج الدراسة إىل أن أغلب الدراسات العربية اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية هي تلك اليت تقصت درجة
استخدامها يف الدراسات والبحوث اليت أجيزت يف اجلامعات أو نُشرت يف اجملالت احملكمة ،أما الدراسات اليت

حبثت يف األدب النظري للداللة اإلحصائية من االستخدامات اخلاطئة أو جوانب قصورها ،أو طرائق تطويرها ،فهي

قليلة جدا ،بلغت ( )8دراسات فقط مبا نسبته ( )%20فقط ،مما يشري إىل احلاجة امللحة ملزيد من هكذا دراسات،
ملا هلذا املوضوع من أمهية كبرية يف تبصري الباحثني العرب به ،واطالعهم على املستجدات احلديثة اليت يتم مناقشتها
عامليا يف هذا املوضوع ،واملسامهة العربية يف تطوير الداللة اإلحصائية واختباراهتا املختلفة.
السؤال الثالث :من هم الباحثون الذين لديهم أكرب عدد من الدراسات يف الداللة اإلحصائية يف الوطن العرب؟
بينت النتائج أيضا أن الباحث هلذه الدراسة هو أكثر الباحثني العرب الذين قاموا بنشر دراسات يف جمال الداللة
اإلحصائية ،حيث نشر ( ) 5حبوث ابإلضافة إىل اطروحته للدكتوراه ،مما ميثل حوايل مخس الدراسات -%19-
اليت حبثت يف الداللة اإلحصائية يف الوطن العرب.
توصيات الدراسة ،ومقرتحاهتا:
توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات واملقرتحات من أمهها:
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تضمني مقررات اإلحصاء الرتبوي ابجلامعات العربية جلوانب قصور الداللة االحصائية واستخداماهتا اخلاطئة يف
تفسري النتائج.
عدم االكتفاء ابختبارات الداللة اإلحصائية يف حتليل نتائج الدراسات ،وإمنا تعزز ابلبدائل املكملة والداعمة
كمؤشرات الداللة العملية أو حجم األثر.
عدم التحيز للنتائج الدالة إحصائية ،وتقبل النتائج األخرى غري الدالة إحصائية.
ضرورة قيام الباحثون العرب يف إعداد دراسات يف مؤشرات الدالالت اإلحصائية تتبع املنهج النوعي.
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أثر استخدام وسائل التكنلوجيا واالتصال لدى األبناء خالل جائحة كروان من وجهة نظر األسرة.
The impact of the use of technology and communication among children during the
Corona pandemic from the point of view of the family.
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امللخص
هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام وسائل التكنلوجيا واالتصال لدى األبناء خالل جائحة كروان من
وجهة نظر األسرة  ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدم االستبانة
كأداة ،وطبقت على عينة بلغت ( )106أسرة من األسر العمانية ،وأظهرت نتائج الدراسة ما أييت:
أثبت الدراسة أن وسائل تكنولوجيا االتصال تشكل أمهية كبرية لدى مجيع أفراد العينة املتمثلة يف األسر العمانية.
أثبت الدراسة أبن هناك دوافع وحاجات كثرية ومتنوعة خالل استخدام األسرة العمانية لوسائل تكنولوجيا االتصال
وكان من أبرزها استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال يف األغراض الدراسية.
أثبتت الدراسة على أن انتشار جائحة كوروان أدى إىل زايدة استخدام األبناء لوسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة
من خالل حصول العبارات املرتبة ابلتعليم على درجة موافقة كبرية.
أوضحت الدراسة أبنك هناك أاثر عديدة ومتنوعة تنتج من استخدام األسر العمانية لوسائل تكنولوجيا االتصال
يف الوقت الراهن.
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بينت نتائج الدراسة وعي أفراد العينة مبخاطر وسلبيات تكنولوجيا االتصال حيث حصلت العبارات املنوطة بسلبيات
.وسائل التكنولوجيا واالتصال على مستوى قليل من أفراد العينة
 دوافع وحاجات األسرة:أثبت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت عينة الدراسة حول حموري
 واآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء،العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال
. يعزى للجنس أو املؤهل العلمي0.05 جائحة كوروان من وجهة نظر األسر العمانية عند مستوى
وبناءً على نتائج الدراسة يوصي الباحثان إقامة برامج تعليمية وتدريبية؛ لتوعية اآلابء واألمهات بضرورة متابعة
.ورقابة األبناء أثناء استخدامهم لوسائل التكنولوجيا واالتصال حلمايتهم من خماطرها وسلبياهتا
 األسرة العمانية، تكنولوجيا، االتصال:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT
The study aimed to identify the effects resulting from the children's use of technology and
communication means during the Corona pandemic from the point of view of Omani families,
and to achieve the objectives of the study, the researchers used the descriptive and analytical
approach, and used the questionnaire as a tool, and it was applied to a sample of 106 Omani
families, and the results of the study showed what Come:
1 .The study proved that the means of communication technology are of great importance to
all members of the sample represented by Omani families.
2 .The study proved that there are many and varied motives and needs during the Omani
family's use of means of communication technology, the most prominent of which is the use
of means of communication technology for educational
3.The study has proven that the spread of the Corona pandemic has led to an increase in
children's use of modern means of communication technology, through education-ranked
phrases obtaining a high degree of approval.
4.The study showed that there are many and varied effects resulting from the use of
communication technology by Omani families at the present time.
5.The results of the study showed the sample members ’awareness of the risks and drawbacks
of communication technology, as the expressions related to the negatives of the means of
technology and communication were obtained at a small level from the sample members.
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6.The study proved that there are no statistically significant differences in the study sample
answers about the two axes: the motives and needs of the Omani family in using
communication technology, and the effects resulting from children’s use of technology and
communication means during the Corona pandemic from the viewpoint of Omani families at a
level of 0.05 attributable to gender or educational qualification.
Based on the results of the study, the researchers recommend establishing educational and
training programs. To educate parents about the need to follow up and control their children
while they use technology and communication means to protect them from its risks and
negatives.
Key words: communication, technology, Omani families

مقدمة
من ينظر لعامل اليوم جيده خيتلف اختالفا جذراي عن عامل األمس ،فالعامل شهد تغريات متسارعة وتقدم علمي مشلت
مجيع جماالت احلياة املختلفة ،بفضل ما شهدته السنوات األخرية من تقدم علمي وتكنلوجي ،فنجد ثورة املعلومات
تتمحور يف تكنولوجيا االتصال احلديثة ،وهي ابلتايل أثرت أتثريا مباشرا يف كل جزء من حياتنا ،فأصبحنا نعيش يف
كوكبة متطورة تطورا هائال يف ميادين تقنيات التواصل وبرجميات االتصال  ،ونظرا لوجود وسائل تكنولوجيا االتصال
اليت سامهت يف تشكيل ظواهر اجتماعية هلا أبعادها املختلفة يف اجملتمع واليت أحدثت تغريات جذرية يف أمناط حياة
اإلنسان املختلفة سواء كانت على حنو إجيايب أم سليب وعلى خمتلف األصعدة االجتماعية والثقافية الفكرية والسياسية
واالقتصادية ليصل أتثريها إىل أهم ركن من أركان اجملتمع آال وهي األسرة ،واليت مست كل فرد من أفراد األسرة
الواحدة بدرجات خمتلفة ومتباينة من خالل نشوء تفاعالت جديدة يف طبيعة االتصال لدى األفراد .وقد أثبتت
اإلحصائيات زايدة يف عدد املستخدمني ملواقع ووسائل االتصال اإللكرتونية بنسبة %50يوميا من خالل شهر
مارس املاضي مقارنة بنسبة االستخدام يف الشهر نفسه من العام املنصرم(عبري ،)2020،ومن املؤكد أن ما يشهده
العامل يف الفرتة األخرية من أزمة صحية وعاملية ال يوجد توقع لتصور مداها األقصى؛ إذ صنفها اخلرباء أبهنا أشد
وطأة من أزمة الكساد الكبري عام 1929م كما أهنا أشد من األزمة املالية اليت انفجرت عام 2008م واليت أحدثت
تدهورا اقتصاداي واجتماعيا يف العامل واليت قيل عنها أهنا ال حتدث إال كل  100عام (العبسي ،علي .)2020،
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دويل
ويف احلقيقة إن ظهور مرض فريوس كوروان ( )19-COVIDوانتشاره يف العامل أدى إىل حدوث قلق ّ
عاملي ،حيث انتشرت احلاالت األوىل على نطاق واسع يف مدينة وهان الصينية إىل أن أعلنت منظمة الصحة العاملية
ّ
وصنفتها على أهنا جائحة عاملية ( ، )WHOوقد اختذت احلكومات بدورها العديد من اإلجراءات الصارمة ملنع
انتشار عدوى فريوس كوروان والذي مل يكتشف له عالج إىل الساعة ،حيث اختذت احلكومات إجراءات ترتاوح
إبلغاء الرحالت اجلوية وفرض سياسة التباعد اجلسدي واإلغالق التام وإعفاء املوظفني من الذهاب إىل مقر عملهم
وااللتزام مبزاولة أعماهلم من املنزل  ،كل هذا أدى إىل تقييد حركة األفراد واألسر وحرماهنم من ممارسة حياهتم الطبيعية
،وهذا ما أشارت إليه العزرية –بقوهلا " أبن هذه اإلجراءات أدت إىل وقوع بعض الفئات من أفراد اجملتمع حتت
وطأة الضغط النفسي والذعر والتوتر الذي تعددت مصادره سواء بسبب التغري املفاجئ يف منط احلياة حملاولة التأقلم
والتعايش مع هذه األوضاع اجلديدة أو بسبب اخلوف من اإلصابة ابملرض يف ظل زايدة أعداد املصابني يف
السلطنة(العزرية ،أصيلة.)2020 ،
وابلتأكيد يف ظل هذه األزمة الصحية فإن الشغل الشاغل واملهم لدى الدول واحلكومات هو احلفاظ على صحة
املواطن من اإلصابة ابلفريوس ولكن مع ذلك فإن تداعيات هذا املرض وأتثرياته طويلة املدى واليت ال تقتصر على
اجلانب الصحي فقط بل تعدته إ ىل جوانب اقتصادية واجتماعية شىت؛ لذلك أثر ذلك أتثريا ابلغا على احلياة
األسرية؛ فاحتلت تكنولوجيا االتصال واملعلومات مرتبة ابرزة يف جمتمعاتنا املعاصرة ،حيث جندها متداخلة جبميع
تفاصيل ودقائق األمور يف حياتنا ،ويصعب على أي أسرة أن حتصرها يف قائمة حمددة لكثرهتا وتعددها وتشعبها،
لذلك امتدت آاثرها لتشمل كل اجملاالت احلياتية ،فهي فلم تدع أي جانب إال وتركت فيه أثرا سواء يف اجلانب
االقتصادي ،أو االجتماعي ،او جمال الرتبية والتعليم.
وهذا ما أكدت عليه دراسة أبو عليان بسام( )2011و أمينة ،بو مايل (2017م) يف وصف تكنولوجيا
املعلومات أبهنا ليست كلها إجيابية ومفيدة ،كما أهنا ليست مجيعها سلبية وضارة ،بل هي جتمع الوسطني بني
اإلجيابية والسلبية ،كما أننا إذا تفحصنا ما جيري يف واقعنا احلايل الذي نعيش عليه اآلن ،وعقدان مقارنة بسيطة بني
ما كان موجود قبل جائحة كروان أو ما هو جمسد يف خمتلف الثقافات واملمارسات االجتماعية األخرى ،فإننا
نالحظ بدون شك أن ذلك ميثل بداية بروز أزمة االبتعاد عن االتصال الشخصي واالجتماعي داخل األسرة
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الواحدة ،واليت يعاين منها الكثريون ،ولكن يف صمت وسكون .ومن هذا املنطلق أتيت هذا الدراسة كمحاولة علمية
للك شف عن اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء جائحة كوروان وأتثريها العميق
األسر العمانية من حيث التباعد االجتماعي ،وظهور بعض االمراض داخل االسرة الواحدة ،من وجهة نظر األسر
العمانية.
مشكلة البحث
يعيش العامل اليوم ثورة معلوماتية متجددة ،أسهمت يف إحداث تغريات متطورة ومتسارعة يف جمال التكنولوجيا
واالتصاالت وهذا ما مهد أبن جعل العامل قرية كونية صغرية تنتقل من خالهلا املعلومات واملعارف يف أجزاء من
الثانية ،كما سامهت وسائل التكنولوجيا واالتصاالت يف حل مجيع مشاكل التواصل اليت كانت تعاين منها البشرية
سابقا حيث سهلت على اجلميع إمكانية التواصل وتكوين العالقات عن طريق تطبيقات ووسائل حديثة أسهمت
يف إحداث جمموعة من التغريات الفكرية واملعرفية لدى األفراد .وقد أكدت العديد من الدراسات والندوات واملؤمترات
على أتثري التكنولوجيا ووسائل التواصل يف إحداث تغري ثقايف وفكري لدى األفراد نذكر منها توصيات ندوة "
قضااي التقنية وأثرها على األسرة" املنعقدة يف مسقط يف (مارس )2019واليت انقشت اآلاثر اجلانبية لوسائل االتصال
والتكنولوجيا لدى األبناء يف سلطنة عُمان وماحتمله هذه اآلاثر من سلبيات وإجيابيات تؤثر على سلوك األبناء
(اجليالنية ،عهود.)2019،
ومتاشيا مع الظروف الراهنة اليت يشهدها العامل نتيجة انتشار جائحة فريوس كوروان ( )19-covidوالذي
أحدث شلالً اتما يف مجيع مناحي احلياة ،وماصاحب هذه اجلائحة من تطبيق لقرارات استثنائية أثرت على اجملتمع
العماين ككل ،كفرض سياسة التباعد اجلسدي وتطبيق احلظر الكلي الذي أثر على أمناط التواصل االجتماعي بني

األبناء يف األسرة الواحدة وملا كان لتأثري التكنولوجيا ووسائل االتصال على ختفيف وطأة هذه األوضاع املستثناة
وهذا ما أكدته العديد من الدراسات منها دراسة احلضرمي( )2020دور االتصال يف إدارة االزمات والتحدايت
اليت واجهته ما بعد جائحة كروان يف سلطنة عمان ،والدراسة اليت مت نشرها يف جملة ( )ITU Newsيف (نوفمرب
 ) 2020واليت محلت عنوان "التكنولوجيا وجائحة فريوس كوروان ،إدارة األزمة “حيث حتدثت عن مدى أتثري
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التكنولوجيا ووسائل االتصال يف ظل انتشار اجلائحة من اجلوانب االجتماعية واالقتصادية .فكان البد من وضع
دراسة شاملة ومعمقة حلصر اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل االتصال أثناء جائحة كوروان حيث انطلقت
هذه الدراسة لتجيب على السؤال الرئيس :ما اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنلوجيا واالتصال أثناء
جائحة كوروان من وجهة نظر األسر العمانية.
ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
ما اإلطار الفكري واملفاهيمي ملصطلح وسائل تكنلوجيا االتصال؟
ما حاجات ودوافع استخدام األسرة العمانية لتكنلوجيا االتصال يف احلياة اليومية من وجهة نظرهم؟
ما أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05يف األاثر الناجتة من أتثري وسائل تكنلوجيا االتصال
على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية ترجع للمؤهل العلمي والنوع؟
أهـمية البحث
األمهية النظرية :تشمل األطر الفكرية ملصطلح وسائل التكنولوجيا واالتصال األمهية واالهداف كمحاولة علمية
وعملية؛ إلثراء املكتبة العربية بدراسة حديثة حول اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال
أثناء فرتة انتشار فريوس كوروان من وجهة نظر األسر العمانية أنمل أن يفتح هذا البحث آفاقا حبثية للدارسني
والباحثني املهتمني هبذا اجملال من أجل إثراء املكتبة العربية بدراسات حديثة حول هذا املوضوع.
األمهية التطبيقية :وتتمثل يف النتائج والتوصيات العلمية والعملية املتوقعة للبحث من خالل الكشف عن اآلاثر
الناجتة من ا ستخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء جائحة كوروان كوهنا ستسهم يف إجياد حلول مبتكرة
وجديدة لتقليل ومعاجلة اآلاثر السلبية ودعم اآلاثر اإلجيابية وتعزيزها.
أهداف الب ــحث
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التعرف على اإلطار الفكري واملفاهيمي ملصطلح وسائل تكنلوجيا االتصال.
الكشف عن احلاجات والدوافع الستخدام األسرة العمانية لتكنلوجيا االتصال يف احلياة اليومية من وجهة نظرهم.
التعرف على أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية.
التعرف على الفروقات ذات الداللة االحصائية حول األاثر اإلجيابية والسلبية الناجتة من أتثري وسائل تكنلوجيا
االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية تعزى للمؤهل العلمي والنوع.
منهجية البحث
اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي الذي يقوم بوصف احلالة ويفسرها ،وكذلك أيضا من خالل حتليل الواقع
واألدب النظري ،واستخدما االستبانة كأداة جلمع البياانت واملعلومات
حدود البحث
احلدود املوضوعية :اقتصرت على وسائل تكنلوجيا االتصال.
احلدود الزمنية2022 / 2021:
احلدود البشرية :عينة عشوائية من حمافظات السلطنة.
مصطلحات البحث
وسائل التكنولوجيا واالتصال :ورد تعريفها يف املعجم اإلعالمي أبهنا " :جممل املعارف واخلربات املرتاكمة واملتاحة
واألدوات والوسائل املادية واإلدارية والتنظيمية ،املستخدمة يف مجيع املعلومات ومعاجلتها وإنتاجها وختزينها
واسرتجاعها ونشرها وتبادهلا ،أي توصيلها إىل األفراد واجملتمعات" (بلغول ،ميينية2020،م)".
وتعرف وفقا لرؤية "برنت روبين  :"Print Robinهي أداة أو جهاز أو وسيلة تساعد على اإلنتاج أو التخزين
أو توزيع أو استقبال أو عرض البياانت أو عبارة عن اآلالت واألجهزة اخلاصة أو الوسائل اليت تساعد على إنتاج
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املعلومات وتوزيعها واسرتجاعها وعرضها عندما يتم احلاجة إليها من قبل املستخدمني يف مجيع املناسبات اليت
حيتاجوهنا(حممود2009،م).
ويعرف الباحثان وسائل التكنولوجيا واالتصال إجرائيا على أهنا :كل أدوات االتصال اليت يستخدمها األفراد لنشر
ونقل الرسائل اإلعالمية وتلقي األفكار واألخبار واملعلومات بواسطة شبكة اإلنرتنت عن طريق اهلواتف النقالة
والقنوات الفضائية والتطبيقات اإللكرتونية واليت تساهم يف تكوين سلوك األفراد.
جائحة كوروان :اسم كوروان هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة العاملية للفريوس املسبب ملرض االلتهاب الرئوي
احلاد واملعروف ابسم ( )19-covidوالذي أعلنته منظمة الصحة العاملية جائحة عاملية (منظمة الصحة العاملية،
)https://www.who.int،2021
الدراســات الســابــقة
 .1دراسة أمحد عبري :)2020(،بعنوان العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي واملشكالت االجتماعية
لدى الشباب ،هدفت الدراسة إىل حتديد العالقة بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي واملشكالت االجتماعية
لدى الشباب اجلامعي سواء املرتبطة بعالقاهتم االجتماعية أو بعالقاهتم األسرية أو حتصيلهم الدراسي ،واعتمدت
الباحثة على منهج املسح االجتماعي ابلعينة ومتثلت أداة الدراسة يف استمارة استبيان مطبقة على طالب جامعة
قطر من الذكور واإلانث حيث بلغ عددهم ،311وتوصلت الدراسة إىل أن متوسط عدد ساعات استخدام الشباب
لوسائل التواصل االجتماعي يوميا ( ) 5ساعات وأن أهم أسباب استخدام وسائل التواصل االجتماعي ممارسة
األلعاب االلكرتونية مع اآلخرين وأهنا وسيلة سهلة للتواصل مع أفراد األسرة وقضاء وقت الفراغ.
 .2دراسة البلوشي مجيل :)2020( ،بعنوان اآلاثر االقتصادية واالجتماعية جلائحة كوفيد 19-والتدابري الالزم
اختاذها ملواجهة هذه اجلائحة على املستوى الدويل الوطين ،ركزت الدراسة على التحقق من مدى اسهام ضعف
اإلجراء ات االحرتازية ملواجهة آاثر جائحة كوروان من الناحية االقتصادية واالجتماعية على املستويني الدويل والوطين
يف زايدة اآلاثر السلبية الناجتة ،ومدى وجود خطط جاهزة مسبقا إلدارة األزمات االقتصادية واالجتماعية املفاجئة
ودورها يف ختفيف التأثريات السلبية جلائحة كوروان .ظهر من النتائج واملؤشرات وجود أتثريات سلبية كبرية من
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كوفيد 19على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية ،إضافة إىل التأثريات السلبية على السلوكيات االجتماعية وتزايد
مشاعر اخلوف والقلق واإلحباط وتغيري العادات االجتماعية بسبب التباعد االجتماعي .ومن أهم ما أوصت به
الدراسة إعادة النظر يف املنظومة االقتصادية واالجتماعية والصحية ،إجياد الربامج االجتماعية املناسبة للتباعد
االجتماعي وابتكار خدمات اجتماعية جديدة.
 .3دراسة كل من مهرهرة ،زيبوش()2019بعنوان أتثري وسائل االتصال احلديثة على أمناط االتصال األسري يف
اجلزائر ،هدف ت الدراسة إىل معرفة أهم التطورات اليت عرفتها وسائل االتصال احلديثة والتأثريات اليت حتدها وسائل
االتصال على أمناط االتصال داخل األسرة الواحدة .استخدم الباحثان املنهج الوصفي يف حتليل ووصف ظاهرة
الدراسة .وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن غالبية أفراد العينة من  35فما فوق تعترب هو السن املناسب الستخدام
وسائل االتصال وأن استخدام وسائل االتصال أدى إىل قلة اللقاءات والزايرات األسرية وتراجع يف االتصال واحلوار
األسري.
 .4دراسة بلغول ميينة ( )2020بعنوان أثر تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على السلوك االجتماعي للمراهقني
املتم درسني ،هتدف هذه الدراسة للبحث عن أهم العناصر ووسائل االتصال التكنولوجية اليت يتأثر هبا املراهق.
واعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على منهج املسح الوصفي ابلعينة اليت تستهدف حسب وصفها وبناء وتركيب
مجهور وسائل اإلعالم وأمناط سلوكه بصفة خاصه ،واستخدمت الباحثة أدوات االستمارة واملالحظة يف مجع البياانت
وأجربت الدراسة يف مدينة جيجل سنة .2020ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن التالميذ املراهقني
يف اثنوايت مدينة جيجل يستخدمون وسائل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ويوجد لديهم أتثري على سلوكياهتم
االجتماعية واألخالقية وتواصلهم مع أسرهم وأصدقائهم.
 .5دراسة بلحداد جناة ،ويوكموش هنى ( :)2019بعنوان أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة على العالقات األسرية
دراسة ميدانية على عينة من األسر اجليلجلية .هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة
على العالقات األسرية من خالل دراسة أثر تكنولوجيا االتصال احلديثة على  12أسرة جيجلية مكونة من 24
مفردة واليت مت اختيارها بطريقة قصدية .اعتمدت الباحثتان يف هذه الدراسة على املهج الوصفي التحليلي ابعتباره
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األنسب ملوضوع الدراسة واستخدمت الباحثتان أداة االستبيان جلمع البياانت من املبحوثني حيث مت تقسيم
االستمارة إىل مخسة حماور .وقد توصلت الدراسة إىل أن غالبية أفراد العينة ال يستطيعون االستغناء عن استخدام
تكنولوجيا االتصال احلديثة وهذا ابعتبارها ضرورة حتمية يف حياهتم اليومية .كما توصلت الدراسة إىل أن أغلب
املبحوثني يقرون مبسامهة تكنولوجيا االتصال احلديثة يف توسيع الفجوة بني أفراد األسرة وانعدام احلوار والتفاعل
بينهم.
التعليق على الدراسات السابقة
تشاهبت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف العديد من األمور منها :اإلطار النظري واملفاهيم واملصطلحات
املتعلقة بوسائل التكنولوجيا واالتصال كما تشاهبت أيضا مع الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم يف الدراسة
وهو املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف وحتليل الواقع .كذلك اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة
من حيث استخدام األداة أال وهي اإلستبانة .
واختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أن الدراسة احلالية ركزت على اآلاثر الناجتة من استخدام
األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء فرتة انتشار جائحة كوروان وهي امليزة اليت مل تتطرق هلا الدراسات السابقة
كما أن هذه الدراسة مجعت بني األطر النظرية والتطبيقية حلصر اآلاثر الناجتة من استخدام وسائل التكنولوجيا
واالتصال حبيث تعد هذه الدراسة األوىل من نوعها اليت تطرقت لتأثري وسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء فرتة انتشار
فريوس كوروان ( )19-Covidيف سلطنة عمان.
اإلطار النظري:
ت ع ّد الركيزة األساسية إلحداث أي تطور يف خمتلف
ما ال شك فيه أن املعلومات وتكنولوجيات تناقلها ُ
القطاعات اخلدمية واإلنتاجية ،لذلك اهتمت الدول ابلرتكيز عليها وأنشأت هلا العديد من املراكز العلمية ،من أجل
توفري املعلومات الالزمة للتخطيط والتنفيذ لذلك جند إن التطور اهلائل الذي شهدته تكنولوجيا االتصال خالل
السنوات األخرية جعلها الشغل الشاغل يف اجملتمع إذا أصبحت حتتل مكانة مهمة يف اجملتمعات املختلفة فانتشارها
ال يعد نتيجة للتطورات العلمية فحسب بل هو أيضا مظهر من مظاهر تطور النظم السياسية واالقتصادية
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واالجتماعية ،ومن املؤكد أبن أتثر اجملتمعات مبظاهر التكنولوجيا والتطور أدى إىل إحداث تغري لدى سلوكيات
األبناء يف األسرة الواحد ،وهذا ليس هو السبب الوحيد الذي يدفعنا الستخدام هذه التكنلوجيا فالكوارث واألوبئة
أيضا عنصرا وشريكا حقيقيا لوجودها ،وال نذهب بعيد من هنا فالذي أصاب العامل أمجع من انتشار جائحة كروان
على املستوى الكلي أجرب املؤسسات التعليمية واالقتصادية والثقافية أبن تتعامل مع هذه التقنية بكل يسر ،كوهنا
املخرج األساسي الذي ميكن أن حتد من وطئت املش كلة والكارثة اليت عمت احناء العامل ،لذلك أصبحت األسر
مبختلف مستوايهتا العلمية أمام حتدي عظيم وهو القبول بدخول هذه التقنية يف منازهلا ،وخصوصا تلك األسر اليت
كانت متحفظة بشي من األسباب لعدم دخول هذه التقنية ملنازهلا حىت ال تضيع منط احلياة السائد هبا.
وبذلك حتتل التكنولوجيا أمهية كبرية فيما يتعلّق بتسهيل التواصل بني الناس ،حيث سامهت بفعالية يف جعل العامل
الكبري يبدو كأنه قرية صغرية ،وحت ّقق ذلك بفضل ما ق ّدمته التكنولوجيا للناس من وسائل وطرق لتعزيز وتسهيل
فتنوعت هذه الوسائل لتمتد من اهلاتف الثابت واهلاتف احملمول ،لتصل إىل شبكة اإلنرتنت
التواصل فيما بينهمّ ،
ٍ
فتطور
وما يرتبط هبا من قدرة تواصل الناس مع بعضهم البعض عرب القارات والبلدان املختلفة خالل ثوان معدودةّ ،
املعرفة والعلوم تساهم التكنولوجيا بشكل كبري يف الوصول إىل املعلومات واكتساهبا ،وابلتايل تطويرها ،وهو ما يُعد
سبباً لوجود ثورة علميّة ومعرفيّة ضخمة يرتتّب عليها تسهيل حياة البشر من خالل زايدة االخرتاعات يف اجملاالت

العملية املختلفة ،ومثال ذلك إمداد املصانع ابلعديد من اآلالت واملع ّدات املتطورة اليت ساعدت على توفري سلع
وخدمات ذات جودة عالية ،وذلك عن طريق تسهيل عمليات اإلنتاج يف املصانع وجعلها ذات وقت وجهد أقل،
ابإلضافة

إلفادهتا

يف

تقليل

تكلفة

التشغيل

لصاحل

أرابب

العمل(رزان،صالح2021،

.)https://mawdoo3.com
مفهوم تكنولوجيا االتصال احلديثة
تعددت التعاريف وكثرت اليت تناولت مفهوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وميكن أن نذكر بعض التعريفات
اهلامة اليت تكلمت عن هذا املصطلح اهلام والذي أثر على مجيع األنشطة احلياتية لإلنسان ومنها:
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تعرف تكنلوجيا االتصال احلديثة أبهنا  :جمموعة من التقنيات والوسائل واألدوات والنظم اليت يتم توظيفها ملعاجلة
احملتوى أو املضمون الذي يراد توصيله خالل عملية االتصال واليت يتم من خالهلا مجع البياانت واملعلومات سواء
كانت مكتوبه أو مسموعة أو مصورة أو مرسومة أو رقمية أو مطبوعة من خالل النظم واحلاسبات اإللكرتونية مث
ختزين هذه املعلومات والبياانت واسرتجاعها عند احلاجة إليها ،وأخريا يتم نشر هذه املواد االتصالية وتبادهلا وقد
تكون طرق التبادل إما يدوية أو آلية أو إلكرتونية حسب كل مرحلة اترخيية وجماالت التطور يف تلك املرحلة(بلحداد
،جناة)2019،كما تعرف أبهنا عبارة عن القنوات اجلديدة اليت ميكن من خالهلا نقل وبث الثورة املعلوماتية بني
األفراد داخل املؤسسة الواحدة أو اجملتمع ،وخدمات االتصال من مكان آلخر( & Bennett,Brooke
.)others,Examining ,220
اجلذور التارخيية لنشأة وتطور تكنولوجيا االتصال
من ينظر إىل اجلذور التارخيية لتكنلوجيا االتصال جيد أهنا مرت بعدة مراحل متخضت فيما بينها بسبب العوامل
الطبيعية سواء كانت بتدخل اإلنسان أو الطبيعة حىت وصل إىل املرحلة اليت نعيشها اليوم ،ومن املعروف أن تلك
املراحل ختتلف ابختالف العصور الزمنية ،وبال شك أن هذه املراحل هي مراحل هامة وأساسية أثرت هبا الظروف
اجملتمعية والعاملية والتحدايت املعاصرة وبذلك ميكن أن نقول أن مصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت رغم
حداثته وارتباطه الكبري ابحلواسيب إال أنه يف حقيقة األمر ليس وليد الساعة ،حيث ارتبط ابملعلومات واالتصاالت
اليت سبقت التكنولوجيا مبفهومها احلديث ،هكذا جند أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرتبطة ابجملتمع والعامل
ارتباطا وثيقا ،من هنا ميكن أن نصنف املراحل اليت مرت هبا تكنلوجيا االتصال إىل اآليت(بلحداد  ،وبوكموش ،
مرجع سابق):
املرحلة األوىل :الشفاهية
وهي مرحلة ما قبل التعليم حبيث كانت وسيلة االتصال األساسية هي الكلمة املنطوقة واحلاسة الرئيسية هي حاسة
السمع حيث كانت األخبار تنتقل من الفم إىل األذن ونتيجةً إلن األفراد كانوا حيصلون على املعلومات عن طريق
االستماع إليها من اآلخرين فقط ،فقد فرضت عليهم هذه الطريقة أن يؤمنوا مبا يقوله اآلخرين بشكل اتم إلن هذه
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هي الوسيلة الوحيدة املتوفرة لديهم للحصول على املعلومات .فكانت هذه املعلومات تنتقل من أذن آلخر وخالل
ذلك حتور وتشوه وتفقد حقيقتها يف كثري من األحيان.
املرحلة الثانية :الكتابية
ويف هذه املرحلة تعرف اإلنسان على اللغة املكتوبة  ،وأصبحت احلاسة األساسية حاسة البصر فقد كانت الكتابة
الوسيلة الرئيسية للتعبري وظهرت الكتب املنسوخة واملكتبات ومهنة الرواقة وازدهر اخلرب املكتوب كوسيلة إعالمية
وشكلت عمليات متاجرته وبيعة جتارة مزدهرة ،ونتيجة النتشار الكتب والنسخ على الوسائط واألدوات املختلفة
فقد اختلفت أساليب ختزين املعرفة حيث أصبحت ختزن عن طريق احلروف اهلجائية وهبذا حلت العني مكان األذن
كحاسة رئيسية يكتب من خالهلا اإلنسان املعلومات واملعارف وهو ماسهل من التواصل البشري سواء كان املنطوق
أو املكتوب وابلتايل هيأ إلقامة عالقات إنسانية خمتلفة.
املرحلة الثالثة :الطباعية
وفيها عرف اإلنسان الطباعة وذلك بتجسيد املخطوطات يف شكل مادي ملموس وبدأت الطباعة على قوالب
خشبية مث انتقلت إىل الفخار ،حىت اخرتع يوحن غوكنربغ عام 1445م الطباعة املتحركة املسبوكة ابملعدن ،وبفضل
اخرتاع آلة ال طباعة اليت انتشرت يف كل أحناء العامل واليت أدت إىل تغريات جذرية يف أساليب االتصال والتعبري بني
األفراد حيث أصبح الناس يعتمدون على الكلمات املطبوعة يف احلصول على األخبار واملعلومات واملعارف.
املرحلة الرابعة :اإللكرتونية
بدأت هذه املرحلة ابخرتاعات وجتارب واكتشافات يف االتصاالت السلكية والالسلكية حىت توصلت إىل األجهزة
االتصالية اجلماهريية واليت تشكل اليوم ثورة إتصالية يطلق عليها ثورة اإلنفجار االتصايل فظهر اإلرسال التلفزيوين
والفيديو ديسك واألسطواانت املدجمة(بلحداد ،بوكموش ،املرجع نفسه) وصاحب تلك الفرتة تطورات متسارعة يف
تكنولوجيا االتصال حىت وصلت إىل اجليل اخلامس واليت أدت إىل ظهور شبكة املعلومات العاملية ( اإلنرتنت) حيث
أدت إىل تغريات هائلة يف كل جمال من جماالت احلياة وميكننا القول أبن ظهور اإلنرتنت أحدث ثورة يف نظم
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اإلتصال فقد حول العامل إىل قرية كونية صغرية يُعرف فيها الفرد ابلصوت والصورة والكلمة ويصله كل ماحيدث حوله

من أخبار وأحداث فور وقوعها.
خصائص تكنولوجيا االتصال

إن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عدة خصائص متيزها عن التكنولوجيات األخرى املعروفة ،ففي ما يتعلق
مبعاجلة املعلومات وتطبيقاهتا املختلفة ،وتفاعل اإلنسان مع احلاسوب ،وما لذلك من انعكاسات عملية اقتصادية
وثقافية ،لذلك متيز هذه التكنولوجيات مجلة من اخلصائص اليت جعلتها تتمتع بقدرة عالية وأتثرايت متزايدة يف
خمتلف اجملاالت ،فهو قطاع قائد ورائد وحيوي ،حيث يزداد فيه جانب التكنولوجيا ويقل فيه جانب العمالة التقليدية
وميكن حتديد أهم خصائص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت متيزها عن غريها من اجملاالت األخرى فيما
أييت(سواملية ،عبد الرمحن:)2015،
التفاعلية  :تتميز وسائل تكنولوجيا االتصال على أهنا تفاعلية ومتبادلة أي أهنا تسمح للمشاركني يف عملية االتصال
ابلتفاعل سواء كان مع األفراد أو مع الربامج واملواقع االلكرتونية.
الالتزامنية :وتعين هذه اخلاصية أبنه ميكن للمرسل أن يرسل الرسائل ويستقبلها يف الوقت املناسب له أي اليتطلب
أن يستخدم النظام يف الوقت نفسه من إرسال الرسالة  ،فمثال الربيد اإللكرتوين ترسل الرسالة من منتج الرسالة
وميكن للمستقبل أن يقرأ تلك الرسالة يف أي وقت يناسبه دون احلاجة إىل وجود مرسل الرسالة.
اإلنتشار والشيوع  :يعد اإلنتشار والشيوع من أهم مميزات تكنولوجيا االتصال حيث تغلغلت وسائل تكنولوجيا
االتصال يف كل بلدان العامل وداخل كل طبقة اجتماعية  ،فأصبحت تتطور شيئا فشيئا فتحولت من الضخم إىل
الصغري ومن املعقد إىل البسيط ومن األحادي إىل املتعدد كجهاز احلاسوب مثال الذي كان يف بداية اخرتاعه كبري
احلجم وبه عمليات حمدودة أما اآلن فقد أصبح صغري احلجم ومتعدد اخلدمات.
الالمجاهريية :سابقا كانت وسائل االتصال تنحصر يف اإلعالم الرمسي العام أما اآلن أصبحت الرسائل االتصالية
تتجه للفرد الواحد أو جلماعات حمددة وليس كما كان يف املاضي جلماهري ضخمة.
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القابلية للتحويل :وتتمثل هذه اخلاصية بقدرة وسائل االتصال على حتويل ونقل املعلومات من وسيلة ألخرى كتحويل
الرسائل املسموعة إىل مكتوبة والعكس.
الكونية :إن البيئة األساسية احلديثة لوسائل التكنولوجيا واالتصال هي بيئة دولية عاملية وبذلك تستطيع املعلومة أن
تتبع مسارات األحداث الدولية يف أي بقعة من بقاع العامل.
أه ــمية تكنولوجيا االتصال احل ــديثة
إن للتطور العلمي والتكنولوجي دور كبري يف حتقيق رفاهية األفراد ،ومن أبرز التطورات تلك اليت حتدث بشكل
مستمر ودوري يف جمال تكنولوجيا االتصال ،فلتكنولوجيا االتصال دور كبري يف توفري خدمات االتصال مبختلف
أنواعها ،ونشر الوعي وخدمات التثقيف والتعليم وتوفري املعلومات والبياانت لألفراد واملؤسسات وهو ما مهد أبن
جعل العامل وكأنه قرية واحدة اختصرت فيها املسافات وحميت األبعاد اجلغرافية مما سهل لألفراد عملية االتصال
وتبادل األخبار فيما بينهم(هرهرة ،أسامة ،وزيبوش ،انصر ،)2019،وتعود هذه األمهية الكربى لتكنولوجيا االتصال
إىل تلك اخلصائص املميزة اليت متتاز هبا فال شك أبن سهولة اإلستخدام وسرعة اإلنتشار وسعة التحمل سواء لعدد
املتصلني أم حلجم البياانت املنقولة وتنوع اخلدمات كل ذلك ساهم إىل إحداث نقلة نوعية لتكنولوجيا االتصال
وميز هذا اجملال عن غريه من جماالت التكنولوجيا املختلفة.
كما أن لتكنولوجيا االتصال دور فيي التنمية االقتصادية حيث أدت الثورة الرقمية إىل نشوء صور جديدة من
التفاعل االجتماعي واالقتصادي وبدوره أدى إىل بناء جمتمعات جديدة ومتطورة .ونتيجة إلنتقال املعلومات واألخبار
بسرعة فائقة فقد سامهت تكنولوجيا االتصال يف حل الكثري من املشاكل االجتماعية كتجاوز اإلنقسام اإلمنائي بني
الدول الفقرية والغنية(عبري ،مرجع سابق) وحماولة إجياد أسرع احللول وأفضلها لدحر الفقر واملرض واجلوع ،
ولتكنولوجيا االتصال دور يف تقليل ظاهرة األمية وذلك بتوصيل منافع الكتابة والقراءة والتدريب والتعلم إىل أكثر
املناطق وعورة وانعزاال يف العامل .وأيضا فإن تكنولوجيا االتصال سهلت على املؤسسات التعليمية كاملدارس واجلامعات
واملؤسسات الصحية كاملستشفيات واملراكز عملية الربط واالتصال وتوفري أفضل املصادر للمعلومات واملعارف.
مزااي وعيوب تكنولوجيا االتصال
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قدمت تكنولوجيا االتصال العديد من اإلجيابيات واملميزات نذكر بعضا منها (اهلامشي ،وآخرون:)2020،
قدمت العون للبشرية فقد وفرت أكرب قدر من الراحة والرفاهية للمستخدمني مما أدى إىل توفري الوقت واجلهد واملال.
إن لتكنولوجيا االتصال دور كبري يف تطور عملية التعليم ويتمثل ذلك يف التعليم اإللكرتوين القائم على الربجميات
والتطبيقات احلديثة اليت سهلت من تقدمي خربات التعليم وعاجلت أوجه القصور يف التعليم التقليدي.
حافظت ت كنولوجيا االتصال على البيئة وذلك ابحلد من استهالك أطنان من الورق ،فبعد ظهور الكتاب اإللكرتوين
والصحف واجلرائد اإللكرتونية قل استخدام األوراق بشكل كبري.
وفرت تكنولوجيا االتصال كما هائال من املعلومات وسرعة فائقة يف نقلها ومساحة ضخمة لتخزينها.
حققت تكنولوجيا االتصال إجنازا كبريا يف جمال االقتصاد فقد فتحت ابب جديد يعرف ابإلقتصاد الرقمي القائم
على املعامالت اإللكرتونية.
وعلى الرغم من كل هذه اإلجيابيات اليت قدمتها تكنولوجيا االتصال وماأحدثته من تطور يف العامل إال أهنا ظلت
أسرية العديد من املشاكل والسلبيات نذكر منها:
تفتقر تكنولوجيا االتصال إىل املشاعر اإلنسانية االجتماعية كالعاطفية واحلميمة.
حمدودة األمان ،فاملستخدم لشبكة اإلنرتنت يتعرض للعديد من اإلخرتاقات واإلنتهاكات السامة.
من أبرز خماطر تكنولوجيا االتصال الغزو الثقايف وإفساد الثقافات الدينية والوطنية ،فتكنولوجيا االتصال واإلعالم
أساسا هي نتاج ثقايف غريب ال أيبه بقيم وعادات اجملتمعات وإمنا جاء ليليب أهدافا مقصودة.
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف حتقيق البعد االجتماعي:
يعترب البعد االجتماعي من األبعاد األساسية اليت يسعى إليها العامل أمجع وخصوصا يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت فنجد أن دورها يفوق التوقعات على أرض الواقع فهي تعمل يف توفري مناصب العمل واليت تعترب من
أكثر املخاطر املهنية واحلوادث ،كما أهنا تسمح للوصول إىل املعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة من غريها ،وخاصة
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على اإلجراءات األمنية واالجتما عية ،وتقوم بتوفري اخلدمات للمواطنني بكل سهولة ويسر مبتعدة عن التعقيدات
والروتني اململ ،كما أهنا تركز على األنشطة ذات قيمة أعلى وأقل تكلفة ،ابإلضافة إىل العمل من التقليل من املهام
املتكررة والروتينية يف العملية اإلدارية ،أما يف جمال الطب الرقمي فهي أيضا ذات فائدة كبرية جدا ،لذلك جند أن
شبكة األنرتنت أحدثت ثورة كربى بظهور " التداوي عن بعد" ،والذي إخذ عدة أمساء مثل " الطب عن بعد " أو
" الطب اإللكرتوين " ،وهذا ما يساعد املستشفيات و املصحات واملراكز الصحية املختلفة املشرتكة على مواقع
اإلنرتنت يف خمتلف بقاع العام ل على االستفادة من خدمات الشبكة الطبية إبضافة إىل ما نالحظه أثناء جائحة
كروان احلالية وهي قدرة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على دجمها يف جمال التعليم واالعتماد عليها بشكل كبري
جدا ،فهي تعمل على زايدة فرص التعلم و التفاعل مع الربامج التعليمية(غوال والعجال .)2019،
أتثريات وسائل تكنولوجيا االتصال على العالقات األسرية
يتجزأ من احلياة
مما ال شك فيه ان تكنولوجيات االتصال احلديثة واملعلومات الرقمية تعد يف الفرتة األخرية جزءاً ال ّ

حتولت وسائل التواصل جبميع فروعها وأنواعها املختلفة مثل الواتس اب
اليت نعيشها على هذه األرض حيث ّ
الفيسبوك والتويرت واإلنستغرام  ...لدى أكرب شرحية من أفراد اجملتمع الذي نعيش فيه واجملتمعات العاملية األخرى إىل
أن أصبحت ساحة واسعة لتبادل اآلراء واملعلومات حيث أضحت هذه الوسائل كامللح الذي ال يغيب عن الطعام
أو السكر ال يغيب عن الشاي ،حىت عند أولئك األشخاص اليت تعتقد أن كتبهم وأقالمهم فوق اجلميع ،وال بديل
هلما مهما كانت الظروف .ابلتايل أصبح اجلميع منشغالً بتلك التقنيات احلديثة ومتابعاً لألخبار اإللكرتونية
واالبتكارات التكنولوجية مع البحث والتدقيق يف أبسط جزئيّات تلك التكنولوجيات.
تغريات الصاعِدة والواعِدة على مستوى هذه التكنولوجيات املعلوماتية
إن عاملنا احلايل يشهد طفرة نوعية من املُ ّ
جمرد قرية رقمية وعلبة إلكرتونية
واالتصالية الرقمية .إذ ال جمال اليوم لرسم احلدود بني الدول حبيث ّ
حتول عاملنا إىل ّ
ومؤسسات حكومية ،عرب أجهزة الكومبيوتر
تربطها شبكة رقمية إتصاالتية تشمل اجلميع من شركات وأفراد ّ

والربجميات وغريها من وسائل التواصل املباشر ،وذلك يف بضعة ثوان معدودة وكأن اجلميع يف غرفة واحدة ،لذلك
جند أن هلذه التكنلوجيا فوائد إجيابية وسلبية يف نفس الوقت ،فاألنسان وحده وبنفسه من يستطيع أن حيدد نوع
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االستخدام املثل هلا ،ومن التأثريات اإلجيابية هلذه التكنلوجيا ما أييت(صباغ فؤاد ،2020،
:)https://www.almayadeen.net
التأث ـ ـريات اإلجيابية
مشل العامل االفرتاضي قطاع الصحة فأحدث ابلنتيجة آخر صيحة وهي العمليات اجلراحية اإللكرتونية اليت تُدار يف

تضم أطباء من خمتلف دول العامل وذلك عرب اتصاالت ابألقمار الصناعية وبشبكة اإلنرتنت
قاعات عمليات ّ
العنكبوتية.
تقوية العالقات األسرية :إن تكنولوجيا االتصال احلديثة ساعدت األبناء واآلابء واألقارب واألصدقاء اليت فرقت
بينهم املسافات على التواصل فيما بينهم مما خلق جوا من الشعور العاطفي لديهم وأصبحوا يشعرون ابلقرب النفسي

على الرغم من البعد املكاين الذي يفصل بينهم (بلحداد ،وبوكموش ،مرجع سابق).
رفع املستوى التثقيفي والتعليمي ألفراد األسرة الواحدة  :وذلك إبكتساب املعلومات اجلديدة املتعلقة برتبية األبناء
وطريقة التعامل مع األطفال و إجياد حلول للمشاكل الزوجية مما يساعد على فهمهم لبعضهم البعض وابلتايل يعود
ابلنفع على أفراد األسرة بشكل خاص وعلى اجملتمع بشكل عام.
تطوير مهارات األبناء ومواهبهم :فتكنولوجيا االتصال عال واسع ومساحة رحبة تسمح لكل فرد بعرض مواهبه
وإجنازاته املختلفة من أجل تطويرها مما يؤدي إىل نشر أثر إجيايب يشجع الشباب على اكتشاف مهاراهتم وقدراهتم.
وسائل تكنولوجيا االتصال املتمثلة يف برامج التواصل االجتماعي تساهم يف خلق حالة من التجانس والتفاعل بني
األفراد فيمكن لكل فرد أن يعرب عن أرائه وأفكاره حول القضااي املختلفة إلن هذه الربامج جعلت صوت الفرد يعلو
يف ظل وجود تعدد اآلراء واختالفها.
التأثريات السلبية

140

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

فقدان التواصل الطبيعي بني أفراد األسرة :على الرغم من أن تكنولوجيا االتصال سهلت عملية التواصل بني األقرابء
البعيدين إال أهنا قضت على أساليب احلوار واالتصال وتبادل اآلراء بني أفراد األسرة الواحدة فأصبح كل فرد منعزال
عن والده ووالدته واخوته.
التأثر بثقافة اجملتمعات الغربية :برامج التواصل االجتماعي عامل واسع خملوط ابلثقافات والعادات املختلفة ،وال زال
األبناء يتأثرون هبذه األفكار الغربية املنافية لقيم اجملتمع املسلم ،فيعتنقون هذه األفكار دون التعرف على مصادرها
وأسسها التارخيية وعلى أتثرياهتا الالمتناهية على الشخصية والسلوك (اهلامشي ،سلطان وآخرون ،مرجع سابق).
السلوكيات العدوانية :تساهم تكنولوجيا االتصال على نشر أفكار عدوانية تتجسد يف مشاهد العنف والقتل وهذا
ماحيدث تغريات فسيولوجية وعاطفية (الزبون ،حممد ،وصعليك )2014،لدى األبناء مما يؤثر على سلوكياهتم
وشخصياهتم.
انتشار األمراض النفسية :قد حيدث بسبب تكنولوجيا االتصال واإلفتقار إىل احلوار الطبيعي ومايصاحبه من عواطف
وأحاسيس إىل إصابة األبناء أبمراض نفسية كالتوحد واإلدمان ومرض االغرتاب االجتماعي (املرجع نفسه.)72،
خالصة:
وختاما نؤكد على أن وسائل تكنولوجيا االتصال جعلت تيار املعرفة واملعلومات اليتوقف وال ينقطع خالل األربعة
والعشرون ساعة .فقد قدمت للعامل صورة أخرى عكس ما أعتاد عليه الناس وخلقت سلوكيات إجيابية وسلبية أثرت
على بناء العالقات يف اجملتمعات احلديثة .وعلى هذا األساس نستطيع القول أبن الفرد قد وصل لغايته وحقق مراده
من عملية االتصال اليت كان يطمح هلا ولكن من جهة أخرى فقد اقتحمت هذه التقنية بيئته وأسرته وخصوصياته
وهويته الثقافية والدينية.
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إجراءات الدراسة امليدانية
ومتثلت اإلجراءات املنهجية للدراسة يف اآليت:
جمتمع الدراسة
ت ّكون جمتمع الدراسة من مجيع االسر العمانية القاطنة يف مجيع حمافظات السلطنة والبالغ عددها  11حمافظة
(مسقط ،الداخلية ،ظفار ،مسندم ،الربميي ،الوسطى ،الشرقية جنوب ومشال ،الباطنة جنوب ومشال ،الظاهرة)
عينة الدراسة:
مت اختيار عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية وقد بلغت العينة ( )106أسرة من األسر العمانية ،بسبب الظروف
الراهنة وأزمة كروان مل تستطع الدراسة تغطية العدد الفعلي للعينة.
مقياس األداة:
استخدم الباحثان يف هذه االستبانة مقياس ليكرت الثالثي وهي عبارة عن مقياس ثالثي حيتوي على ثالث خيارات
وهي( :موافق – مرتدد – غري موافق) .حيث مت ترميز النتائج ابجلدول االيت وفق املقياس.
جدول رقم ( ) 1
املتوسط

1-1.66

التقدير

قليلة

2.34-3 1.67- 2.33
متوسطة

كبرية

أداة الدراسة وصدقها:
مت بناء األداة بعد الرجوع إىل الدراسات السابقة واألدب النظري املتعلق بوسائل التكنلوجيا واالتصال ،وقبل البدء
يف تطبيق أداة الدراسة قام الباحثان بعرضها على  7من احملكمني املشهود هلم ابخلربة العلمية من خمتلف اجلامعات
العربية ،فتكونت االستبانة يف صورهتا األولية من حمورين أساسيني و 34فقرة موزعة على احملاور اآلتية :احملور األول:
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حاجات ودوافع استخدام األسرة لوسائل تكنولوجيا االتصال بواقع ( )16فقرة واحملور الثاين :أثر تكنولوجيا
االتصال على األبناء والتواصل األسري بواقع( )20وبعد التحكيم مت إجراء التعديالت املطلوبة ،وصلت عدد فقرات
االستبانة  26فقرة بواقع  10فقرات يف احملور األول و 16عبارة يف احملور الثاين.
ثبات أداة الدراسة:
قام الباحثان ابختبار صدق األداة ابستخدام ألفاء كرونباخ من أجل استخراج معامل الثبات ،حيث مت تطبيق
األداة على عينة بلغت ( )20أسرة من خمتلف احملافظات ( )11واجلدول اآليت يوضح معامل الثبات ابستخدام
ألفا كرونباخ:
جدول( ) 2
م

عدد الفقرات

احملور

 1حاجات ودوافع استخدام األسرة لوسائل تكنولوجيا 10

معامل الثبات
0.85

االتصال
 2أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء والتواصل األسري

16

0.75

اجملموع

26

0.80

من خالل اجلدول السابق نستنتج أن معامل الثبات جاء جلميع احملاور مبتوسط ( )0.80وهذا يدل على أن
معامل الثبات جاء بدرجة عالية مما يدل على أن ثبات األداة تتمتع بدرجة عالية.
حتليل ومناقشة بياانت االستبانة
بعد أن قام الباحثان بتفريغ بياانت حبثهم ،استخدما احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSيف حتليل
البياانت ابحلاسوب ،وكان السؤال الثاين :ما حاجات ودوافع استخدام األسرة العمانية لتكنلوجيا االتصال؟ ولإلجابة
عن السؤال السابق مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وذلك كما يوضحه اجلدول التايل:
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جدول رقم ()3
جدول يوضح حاجات ودوافع األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال
م
1

املتوسط

الفقرات

تساعد وسائل تكنولوجيا االتصال يف اكتساب خربات ومعارف 2.70

االحنراف
املعياري
.6360

الرتتيب

املستوى

2

كبرية

جديدة.
2

أشعر ابلقلق واالضطراب عندما ال أستخدم وسائل تكنولوجيا 1.35

.7450

10

قليلة

االتصال.
3

تساعد تكنولوجيا االتصال يف إجياد حلول ملشاكلي االجتماعية 2.10

.5830

7

متوسطة

4

ساعد انتشار تكنولوجيا االتصال سهولة استخدامها بني الناس2.55 .

0.350

3

كبرية

5

نستخدم تكنولوجيا االتصال للهروب من الواقع.

2.06

0.634

8

متوسطة

6

تساعد تكنولوجيا االتصال على بناء عالقات اجتماعية جديدة2.17 .

0.540

6

كبرية

7

تساعد تكنولوجيا االتصال على سهولة التواصل مع األقارب 2.36

0.629

4

كبرية

واألهل.
8

تدلين تكنولوجيا االتصال معرفة أماكن عقد األنشطة 2.33

0.541

5

متوسطة

االجتماعية
9

144
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2.83

0.574

1
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1

نستخدم تكنولوجيا االتصال للتعبري عن اآلراء حبرية

1.88

0.486

9

0
1.61

اجملموع

0.375

متوسطة

من خالل اجلدول السابق يالحظ أن مستوى حاجات ودوافع األسرة إلستخدام التكنولوجيا جاء بدرجة كبرية،
وجاءت فقرات هذا احملور يف املستويني املتوسطة والكبرية ،إذ تراوحت املتوسطات احلسابية بني (.)2.835-1.35
وجاءت يف الرتبة األوىل العبارة رقم ( )9واليت تنص على أن أفراد األسرة يستخدمون تكنولوجيا اإلتصال بشكل
كبري يف أغراض الدراسة إذ بلغ متوسطها احلسايب ( )2.835وإبحنراف معياري قدره ( )0.574وبدرجة تقدير
(كبرية) ،ويف املرتبة الثانية جاءت العبارة رقم ( ) 1واليت تنص على أن تكنولوجيا اإلتصال تساعد أفراد األسرة يف
اكتساب خربات ومعارف جديدة ،وقد بلغ املتوسط احلسايب ( )2.70وابحنراف معياري ( )0.636وبدرجة تقدير
(كبرية) .مث جاءت يف املرتبة الثالثة العبارة رقم ( )4ساعد انتشار تكنولوجيا االتصال سهولة استخدامها بني الناس
مبتوسط حسايب ( )2.55واحنراف معياري ( )0.350ويف املرتبة الرابعة جاءت العبارة رقم ( )7تساعد تكنولوجيا
االتصال على سهولة التواصل مع األقارب واألهل مبتوسط حسايب( )2.367واحنراف معياري( )0.629مث جاءت
بعدها مباشرة العبارة رقم ( ) 8تدلين تكنولوجيا االتصال معرفة أماكن عقد األنشطة االجتماعية مبتوسط
حسايب( )2.33واحنراف معياري( )0.541وكانت درجتها متوسطة يف حني جاءت العبارة رقم( )6تساعد
تكنولوجيا االتصال على بناء عالقات اجتماعية جديدة مبتوسط حسايب ( )2.177واحنراف معياري()0.540
أيضا عززت العبارة اليت قبلها بدرجة متوسطة أما يف الرتبة األخرية فجاءت العبارة رقم ( )2واليت نصت على أشعر
ابلقلق واإلضطراب عندما ال أستخدم وسائل تكنولوجيا االتصال إذ بلغ متوسطها احلسايب ( )1.35واحنرافها
املعياري ( )0.745وكانت درجة تقديرها (قليلة).
وهنا نستنتج أن العبارات رقم ( )7، 4، 1 ، 9جاءت بدرجة كبرية مما يدل ويربهن ان حاجات ودوافع األسرة
العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال مهم وأساسي ال ميكن ان يستغنوا عنه أبدا ،فاحلاجة ملحة يف ذلك
بسبب ما يفرضه العامل املتطور الذي غزى كل جوانب احلياة اليت يعيشها اإلنسان ،يف حني جاءت العبارات (،3
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 ) 10، 6،8 ،5بدرجة متوسطة ،وهذا أيضا ال يقل من أمهيتها يف حني أن عبارة رقم ( )2وهي أشعر ابلقلق
واالضطراب عندما ال أستخدم وسائل تكنولوجيا االتصال جاءت بدرجة قليلة وهذا يرجع إىل طبيعة اجملتمع العماين
وثقافته ابستخدام تكنلوجيا االتصال.
أما السؤال الثالث فكان :ما أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية؟
جدول رقم ()4
جدول يوضح أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر األسر العمانية
م

الفقرات

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب املستوى

1

سامهت تكنولوجيا االتصال يف إحداث فجوة بني أفراد أسريت.

2.55

6 0.336

كبرية

2

يعزل استخدام تكنولوجيا االتصال الفرد عن حميط األسرة.

2.60

3 0.631

كبرية

3

يلجأ األبناء عند وقوعهم يف مشكلة ألصدقائهم يف برامج التواصل.

1.50

16 0.472

قليلة

4

أكسب استخدام تكنولوجيا االتصال األبناء عادات سيئة مضرة 2.36

8 0.343

كبرية

ابألسرة.
5

يفضل األبناء قضاء وقتهم يف تصفح وسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة2.56 .

5 0.533

كبرية

6

يسهل استخدام تكنولوجيا االتصال احلياة اليومية لألفراد.

2.58

4 0.459

كبرية

7

يساعد استخدام تكنولوجيا االتصال تطوير ثقافة األفراد وتوسيع 2.35

9 0.618

متوسط

مداركهم.
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8

تكسب استخدام تكنولوجيا االتصال تطوير قدرات األفراد عرب إاتحة 2.34

10 0.347

وسائل التّعلم كافة.
9

متوسط
ة

ساعد استخدام تكنولوجيا االتصال اسرتجاع البياانت وتبادهلا مع 1.85

13 0.486

سهال.
أمرا ً
االَخرين ً

متوسط
ة

 10استطاعت تكنولوجيا االتصال أن حتفظ مجيع املعلومات اخلاصة واملراجع 1.80

14 0.375

اهلامة اخلاصة جبميع املراحل الدراسية

متوسط
ة

 11عمل استخدام تكنولوجيا االتصال زايدة الطّلب على مصادر الطّاقة 2.75

1 0.497

كبرية

الكهرابئية.
 12أثر استخدام تكنولوجيا االتصال على زايدة متطلّبات احلياة داخل 2.68

2 0.459

كبرية

األسرة
1.65

15 0.332

قليلة

 13أدى انتشار التكنولوجيا إىل توفري مو ّاد تعرض العنف بني أفراد اسريت.

 14أدى استخدام التكنلوجيا ابتعاد األفراد عن اجملتمع؛ مما يُر ّغبهم يف العزلة 2.15

11 0.537

متوسط

عن ُجمتمعهم

 15استخدام تكنولوجيا االتصال عودت أفراد اسريت على االتّكال.

2.06

 16أدت وسائل التكنولوجيا إىل حدوث ضعف يف النشاط احلركي داخل 2.49

ة
12 0.552

ة
7 0.498

األسرة.
اجملموع
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من خالل اجلدول رقم ( ) 4يالحظ أن مستوى أثر تكنولوجيا اإلتصال على األبناء من وجهة نظر األسر العمانية
جاء بدرجة كبرية ،إذ تراوحت املتوسطات احلسابية لفقرات هذا احملور مابني ( )2.75-1.50وجاءت يف
املستوايت الثالثة :املتوسطة بنسبة  %25والكبرية بنسبة  %62.5والقليلة بنسبة  .%12.5وابلتايل نقسم
العبارات إىل الدرجات الثالث(الكبرية – املتوسطة -القليلة) حيث بلغ عدد العبارات يف املستوى األول الكبرية
( )10عبارات مهمة وأساسية ،فجاءت يف املرتبة األوىل العبارة رقم ( )11اليت تنص على أن استخدام تكنولوجيا
االتصال أدى إىل زايدة الطلب على مصادر الطاقة الكهرابئية وقد بلغ املتوسط احلسايب هلذه العبارة ()2.75
وإبحنراف معياري قدره ( )0.497أما يف املرتبة الثانية فجاءت العبارة رقم ( )12اليت نصت على أن " أثّر استخدام
تكنولوجيا االتصال على زايدة متطلبات احلياة داخل األسرة" إذ بلغ متوسطها احلسايب ( )2.68وابحنراف معياري
قدره ( )0.459وهكذا ابلنسبة لباقي العبارات األخرى.
أما القسم الثاين :وهو عبارة عن الدرجات املتوسطة فشمل على ( )4عبارات وهي العبارات رقم (– 12-11
 )14- 13فالعبارة رقم ( )14وهي أدى استخدام التكنلوجيا ابتعاد األفراد عن اجملتمع؛ مما يُرغّبهم يف العزلة عن

ُجمتمعهم جاءت مبتوسط حسايب ( )2.15واحنراف معياري ( )0.537والعبارة رقم ( )15وهي استخدام تكنولوجيا
االتصال عودت أفراد اسريت على االتّكال مبتوسط حسايب ( )2.06واحنراف معياري (.)0.552

أما القسم الثالث فأشتمل على عبارتني فقط رقم ( )3 – 13فجاءت العبارة رقم ( )13وهي أدى انتشار
التكنولوجيا إىل توفري مو ّاد تعرض العنف بني أفراد اسريت ،مبتوسط حسايب ( )1.65واحنراف معياري ()0.332

وأما يف املرتبة األخرية جاءت العبارة رقم ( )3واليت نصت على يلجأ األبناء عند وقوعهم يف مشكلة ألصدقائهم يف

برامج التواصل ،حيث بلغ متوسطها احلسايب ( )1.50وبلغ االحنراف املعياري (.)0.472
أما السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05يف األاثر الناجتة من أتثري وسائل
تكنلوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر االسر العمانية ترجع للمؤهل العلمي والنوع؟
جدول رقم ( ) 5
جدول يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية طبقا للجنس (الذكور – اإلانث)
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احملور

عدد اإلانث ()46

عدد الذكور ()60

قيمة

مستوى

ت

الداللة

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

احملور األول

3.79

0.65

2.91

0.67

2.26

احملور الثاين

3.61

0.51

2.97

0.66

0.54 1.09

الدرجة الكلية

7.4

1.16

5.88

1.33

1.39 3.35

0.85

من خالل اجلدول السابق نستنتج أن الفروق بني مستوايت الداللة اإلحصائية بني الذكور واإلانث كالتايل،
جاءت قيمة ت يف احملور األول والذي ميثله حاجات ودوافع األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال
( )2.26ومبستوى داللة ( )0.85مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ميكن أن نرجعه لنوع اجلنس
بني األسر ،يف حني جاءت قيمة ت يف احملور الثاين والذي ميثله أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر
األسر العمانية( )1.09ومستوى داللة ( ) 0.54مما يدل أيضا على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ميكن
أن يرجع لنوع اجلنس وابلتايل تشري نتائج اجلدول رقم ( )5على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05يف احلاجات والدوافع األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال واآلاثر الناجتة من أتثري وسائل
تكنولوجيا االتصال على األبناء من وجهة نظر األسر العمانية تعزى للنوع يف احملورين.
جدول رقم ( )6جدول يوضح عدم جود فروق ذات داللة إحصائية طبقا للمؤهل الدراسي
احملور
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املؤهل

العدد

املتوسط
احلسايب
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احملور
األول

احملور
الثاين

دبلوم فأقل

40

2.56

.450

-

.335

1.205

بكالوريوس

50

دراسات عليا

16

2.69

.363

دبلوم فأقل

40

2.18

.299

بكالوريوس

50

2.29

.248

دراسات عليا

16

2.44

.528

1.524

.155

من خالل اجلدول السابق نستنتج أن الفروق بني مستوايت الداللة اإلحصائية بني املؤهالت الدراسية كالتايل،
جاءت قيمة ت يف احملور األول والذي ميثله حاجات ودوافع األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال (-
 )1.205ومبستوى داللة ( )0.335مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ميكن أن نرجعه لنوع
املؤهل العلمي بني األسر ،يف حني جاءت قيمة ت يف احملور الثاين والذي ميثله أثر تكنولوجيا االتصال على األبناء
من وجهة نظر األسر العمانية( )1.524ومستوى داللة ( )0.155مما يدل أيضا على عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية ميكن أن يرجع لنوع اجلنس.
وابلتايل تشري نتائج اجلدول رقم ( )6على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05يف احلاجات
والدوافع األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال واآلاثر الناجتة من أتثري وسائل تكنولوجيا االتصال على
األبناء من وجهة نظر األسر العمانية تعزى للمؤهل العلمي يف احملورين.
نتــائج ال ـ ــدراس ــة
أثرت تكنولوجيا االتصال مبختلف أنواعها أتثري كبري جداً على حياة البشر ،وساعدته كثريا على أجناز األعمال

املختلفة واملتنوعة بشكل سريع جداً ،وساعدة أيضا العامل يف اخرتاع كل الوسائل املمكنة اليت تساعده على العيش
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برفاهية وراحة اكثر مما كان ،ولذلك أصبح اإلنسان ال يستطيع العيش دقيقة واحد بدون وجود تكنولوجيا االتصال
يف حياته ،وهذا ليس بغريب؛ الن األعمال واجملاالت اليت ميارسها يوميا ،ال ميكن إمتامها بدون التدخل التكنولوجي
سواء كانت تلك األعمال يف الصناعة او االقتصاد او اجملاالت الطبية او اهلندسية او الفنون او غري ذلك ،لذلك
من خالل حتليل إجاابت عينة الدراسة حول احملورين :دوافع وحاجات األسرة العمانية من استخدام تكنولوجيا
االتصال واآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واإلتصال أثناء جائحة كوروان من وجهة نظر األسر
العمانية ،توصلت الدراسة إىل ماأييت:
أثبت الدراسة أن وسائل تكنولوجيا االتصال تشكل أمهية كبرية لدى مجيع أفراد العينة املتمثلة يف األسر العمانية.
أثبت الدراسة أبن هناك دوافع وحاجات كثرية ومتنوعة خالل استخدام األسرة العمانية لوسائل تكنولوجيا االتصال
وكان من أبرزها استخدام وسائل تكنولوجيا االتصال يف األغراض الدراسية.
أثبتت الدراسة على أن انتشار جائحة كوروان أدى إىل زايدة استخدام األبناء لوسائل تكنولوجيا االتصال احلديثة
من خالل حصول العبارات املرتبة ابلتعليم على درجة موافقة كبرية.
أوضحت الدراسة أبنك هناك أاثر عديدة ومتنوعة تنتج من استخدام األسر العمانية لوسائل تكنولوجيا االتصال
يف الوقت الراهن.
بينت نتائج الدراسة وعي أفراد العينة مبخاطر وسلبيات تكنولوجيا اإلتصال حيث حصلت العبارات املنوطة بسلبيات
وسائل التكنولوجيا واإلتصال على مستوى قليل من أفراد العينة.
أثبت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجاابت عينة الدراسة حول حموري :دوافع وحاجات األسرة
العمانية من استخدام تكنولوجيا االتصال ،واآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واالتصال أثناء
جائحة كوروان من وجهة نظر األسر العمانية عند مستوى  0.05يعزى للجنس أو املؤهل العلمي.
التــوصيات:
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نتيجة على مامت ذكره من نتائج حول اآلاثر الناجتة من استخدام األبناء لوسائل التكنولوجيا واإلتصال أثناء جائحة
كوروان من وجهة نظر األسر العمانية يقرتح الباحثان عددا من التوصيات:
فرض قيود من قبل احلكومة على شركات االتصال العانية من أجل وضع برامج محاية ملختلف وسائل التكنولوجيا
واالتصال الستغالهلا للمفيد واالستفادة منها يف أمور علمية وثقافية ومشاركات إجتماعية وأسرية.
إقامة برامج تعليمية لتوعية اآلابء واألمهات بضرورة متابعة ورقابة األبناء أثناء استخدامهم لوسائل التكنولوجيا
واإلتصال حلمايتهم من خمطارها وسلبياهتا.
تشجيع األبناء على اإلستخدام اإلجيايب لوسائل تكنولوجيا االتصال وذلك مبا يتوافق مع مستواهم العمري ويليب
إحتياجاهتم ويطور من مهاراهتم وقدراهتم.
عقد ورش وندوات لتوعية األسر واجملتمعات ببعض املفاهيم املتعلقة بتكنولوجيا االتصال كاإلدمان على مواقع
التواصل االجتماعي وخرق اخلصوصية واالبتزاز واجلرائم اإللكرتونية.
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اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية
د .ليلى مفتاح فرج العزيب
من ليبيا مقيمة يف األردن ،عمان ،اجلبيهة ،إشارة املنهل
الوظيفة :دكتورة حتاليل طبية يف مركز صحي
 laila.alezaibe@gmail.comالربيد اإللكرتوين:
امللخص
هدفت الدراسة التعرف إىل آليات عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية يف إطار املسؤولية اجملتمعية،
كما وهدفت الكشف عن واقع البحث العلمي واملسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات الليبية يف ضوء التوجهات
االسرتاتيجية ،مما يسهم يف تقدمي اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات
الليبية.
وتنبع أمهية هذه الدراسة يف الرتكيز على التوجهات االسرتاتيجية العاملية لعوملة البحث العلمي وممارسات تطبيقها
يف الدول املتقدمة يف إطار املسؤولية اجملتمعية للجامعات؛ مما يسهم يف استشراف التوجهات االسرتاتيجية املستقبلية
للمسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي.
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة؛ استخدمت الباحثة املنهج التحليلي املقارن ،إذ استخدمت املنهج التحليلي من
خالل الوصف الشامل للظاهرة وحتليل املعلومات ذات الصلة مبوضوع الدراسة ،ويتم ذالك من خالل التحليل
املقارن للمحاور اليت تناولتها الدراسة جبوانبها املختلفة .واستخدمت الباحثة املنهج التطويري من خالل تقدمي
اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية.
وقد خلصت الدراسة إىل ضعف آليات عوملة البحث العلمي يف اجلامعات الليبية يف ضوء املسؤولية اجملتمعية.
واحلاجة املاسة لتطوير البحث العلمي لتحقيق عوملته يف ضوء املسؤولية اجملتمعية .ويف إطار التوجهات االسرتاتيجية
العاملية قدمت الدراسة اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية.
الكلمات املفتاحية :اسرتاتيجية ،العوملة ،عوملة البحث العلمي ،املسؤولية اجملتمعية ،التوجهات االسرتاتيجية.
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A proposed strategy for the globalization of scientific research in light of the social
responsibility of Libyan universities
Dr. Laila Muftah Faraj Al-Azaibi
From Libya, residing in Jordan, Amman, Jubaiha, Al-Manhal signal
Post: Doctor of medical tests in a health clinic
E. Mail : laila.alezaibe@gmail.com
Abstract
The aim of study is to identify the mechanisms of the globalization of scientific research in the
light of strategic directions within the context of social responsibility. Also, to determine the
importance of scientific research and social responsibility in Libyan universities in light of
strategic directions which presents a suggested strategy of globalization of scientific research
in light of the social responsibility of Libyan universities.
The importance of this study is related to focus on the global strategic trends of the
globalization of scientific research and the practices of their application in the developed
countries which contributes in the advance of the future strategic directions of the social
responsibility of the Libyan universities in the globalization of scientific research.
To answer the study questions, a comparative analytical method is used for the total description
of the phenomena and analyzing the relevant information which is performed by comparative
analysis of study domains, the developmental method is used also to provide a suggested
strategy for scientific research in light of social responsibility of Libyan universities.
The study concluded that there is a weakness of scientific research globalization mechanisms
in Libyan universities in light of social responsibility in Libyan universities and there is a need
to develop scientific research to achieve its globalization in light of social responsibility, within
the context of global strategic trends, the study has presented a suggested strategy of the
globalization of scientific research considering social responsibility of Libyan universities.
Keywords: strategy, globalization, globalization of scientific research, social responsibility,
strategic directions.
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املقدمة:
شهد التعليم العايل يف األلفية الثالثة مجلة من التغريات نتيجة أتثره بتداعيات العوملة السياسية واالقتصادية
والثقافية واالجتماعية والتقنية ،واليت متثلت يف مظاهر عديدة دفعته إىل اخلروج من عزلته احمللية واالنفتاح على دول
وشعوب العامل ،كما أن صعود قوى السوق ونشوء سوق عاملية للرأمسال الفكري والبشري املتقدم ،يفرضان على نظم
التعليم ضرورة املالءمة والتطور ،ملواجهة التحدايت اجلديدة ،فاجلامعات العربية مهددة خبطر التهميش مستقبالً يف
االقتصاد العاملي املعريف التنافسي ،ما مل تطور نظم تعليمها وتوجهها حنو االستثمار يف رأس املال البشري وإنتاج

املعرفة ،لتحسني قدرهتا التنافسية يف االقتصاد العاملي القائم على املعرفة.
ويف ظل هذا املناخ العاملي اجلديد للتعليم العايل عابر القارات ،ومع التقدم اهلائل الذي تشهده جامعات الغرب
قاصرا على الوظائف التقليدية املرتبطة
يف كافة جماالت العلوم وتسابقها على التصنيفات العاملية ،مل يعد دور اجلامعة ً

بتقدمي املعارف ونقلها ،بل أصبحت هناك ضرورة ملحة لتبين اسرتاتيجية جديدة من االندماج أو االرتباط اجملتمعي
بني كافة هذه املؤسسات واجملتمع ،فعلى صعيد التعليم العايل مت التأكيد على ضرورة حتقيق الشراكة

) ، (Partnershipsبني األكادمييني وبني املصاحل التجارية للوصول إىل النمو االقتصادي للمجتمع ،وذلك من
خالل تشجيع مناذج األعمال يف التعليم العايل)، (Business Model for Higher Education
وتشجيع االرتباط ثنائي االجتاه ،وتتلخص فكرة الشراكة "املسؤولية اجملتمعية" ،بتسخري كافة موارد اجلامعة من أساتذة
وطلبة وكليات وأقسام وكوادر ومرافق وتكنولوجيا وخربات حبثية من أجل حاجات اجملتمع ،وميكن تصنيف األنشطة
اليت ميكن أن تتشارك هبا اجلامعات مع اجملتمع وف ًقا إىل :مشاريع حبثية مشرتكة ،برامج ودورات مستمرة ضمن برامج

جهودا متكاثفة
التعليم املستمر ،والتعامل مع قضااي البطالة ،واملياه ،والطاقة ..وغريها من القضااي احليوية اليت تتطلب ً

وتنسي ًقا بني الوزارات املعنية واجلامعات ،وخدمات التصنيع واإلرشاد الصناعي ،ابإلضافة إىل العديد من األنشطة
والدورات يف التحول التكنولوجي يف كافة اجملاالت (حجازي.)2020،

لذا جيب أن ينظر إىل دور اجلامعات نظرة كلية شاملة ال تقتصر على الرتكيز على إقامة الشراكات اجملتمعية
بقدر تركيزها على املسؤولية اجملتمعية ضمن إطارها العام ،وليس فقط بقبول وختريج الطلبة ،أو نشر أحباث خاصة
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اسعا
مؤخرا
ابلرتقية أو ما شابه ذلك من أدوار تقليدية .ولذلك ح َ
اهتماما و ً
ً
ظ موضوع املسؤولية اجملتمعية للجامعات ً
ابلنظر إىل احلاجة إلبرازه ومأسسته وإدراجه ضمن منظومة العمل اإلداري اجلامعي ،وتضمينه يف مناهج اجلامعات
وأدوارها وخمرجاهتا ،ابلشكل الذي يؤسس بفكر اسرتاتيجي تنافسي خيدم اجملتمع وقضاايه ،ويتناول مشكالته ويقدم
احللول املناسبة؛ لذا يتعني على اجلامعات أن تضع املسؤولية اجملتمعية يف صلب اسرتاتيجياهتا بناء على دراسات
وأحباث تتناول شرائح اجملتمع وقطاعاته ،وأن اجلامعة كمؤسسة علمية أكادميية مهنية اجتماعية ثقافية البد هلا أن
خترج من أسوارها وتفتح أبواهبا لتشارك اجملتمع يف مجيع نشاطاته وفعالياته ،ويكون هلا الدور الرايدي يف ذلك.
ولعل ما سبق يفسر االهتمام العاملي بقضية تدويل البحث العلمي ،فقد أوصت دراسة
) Internationalization of Higher Education (EDU, 2016على ضرورة إضفاء البعد
الدويل على أنشطة البح ث العلمي ،وذلك إبجياد اسرتاتيجية حبثية متتد ملا هو أبعد من جمرد نشر نتائج البحوث عرب
شبكة االتصاالت الدولية ،وربط هذه النتائج ابملبدعني الدوليني للمعرفة اجلديدة ،وذلك من خالل إنشاء مراكز
البحوث التخصصية والدولية واملشروعات البحثية املشرتكة ومشروعات التعاون الدويل ،وورش العمل والندوات
سنواي ،وبرامج تبادل الباحثني واملنح واخلدمات البحثية ،واالستشارية الدولية ،وتبادل
الدولية اليت تعقدها اجلامعة ً

احملاضرين والباحثني الزائرين واملقاالت واألوراق البحثية املنشورة .يف حني أكدت دراسة كوريل ودودي ،ورايت،

ونوقي ) (Coryell, Durodoye, Wright, Pate, and Nguyen,2016واليت أجريت يف
الوالايت املتحدة واململكة املتحدة أن من اإلجراءات الفعالة لتدويل مؤسسات التعليم العايل هي الرتكيز على احملاور
األربعة الرئيسة ( تدويل أنشطة البحث العلمي ،تبادل الطلبة والباحثني ،تدويل املناهج ،تطبيق برامج الدراسة
ابخلارج).
استشعارا ملا سبق ،يتضح للباحثة أن تدويل البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات ،مل يعد
و
ً

ترفًا متارسه اجلامعات ،بل أصبح ضرورة ملحة حتتاجها مجيع مؤسسات التعليم العايل على حد سواء ،فإن مل يكن

هناك سياسات جادة يف تفعيل مسؤولية اجلامعات لتدويل البحث العلمي واسرتاتيجية منهجية لتفعيله ،فإهنا تتخلف
عن الركب ولن جتد حلوًال فعالة ملشكالهتا املتعددة والتحدايت الكربى اليت تواجهها.
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مشكلة الدراسة:
أتيت هذه الدراسة يف الوقت الذي تكون فيه اجلامعات الليبية احلكومية يف أمس احلاجة إىل إجياد األبدال
املناسبة لتطوير واقعها وإحداث التغريات اليت من شأهنا رفع مستوى أدائها والوصول هبا إىل العاملية ،وخاصة مع
الوضع السياسي للبالد إذ متر بوضع خماض وعدم استقرار ،مما أثر على نظم التعليم اجلامعي وجعلها غري قادرة
بصورهتا الراهنة على القيام مبسؤوليتها اجملتمعية اجتاه تلبية متطلبات تدويل البحث العلمي؛ األمر الذي يتطلب من
نظاما إدارًاي يدعم التحول املرغوب من
اخلرباء الرتبويني وصانعي القرار تبين سياسات تربوية واضحة ومرنة ينتج عنها ً
هذا الوضع التقليدي الذي تعيشه اجلامعات الليبية إىل الوضع األفضل ،لتحقيق االستجابة األمثل للتطورات اهلائلة
وإحداث التطور اإلجيايب املطلوب .وإن عدم مواكبة هذه التطورات يزيد من الفجوة بينها وبني اجملتمعات العاملية،
لذلك جيب عليها جسر هذه الفج وة واالستفادة من التوجهات والتجارب العاملية الرائدة يف جمال تدويل البحث
العلمي والسري حنو عاملية اجلامعات.
سوغ للباحثة إجراء هذه الدراسة بغية تقدمي اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية
وهذا ما ّ

اجملتمعية للجامعات الليبية .ويف ضوء ما تقدم ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:

ما آليات عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية يف إطار املسؤولية اجملتمعية؟
والذي ينبثق نه األسئلة اآلتية:
ما واقع حتقيق املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي؟
ما معوقات تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي؟
ما االسرتاتيجية املقرتحة لتفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات
االسرتاتيجية العاملية؟
فرضيات الدراسة:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت صياغة الفرضيات اآلتية:
161

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

واقع حتقيق املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي ضعيفة.
توجد عدد من املعوقات اليت حتول اجلامعات الليبية لتفعيل املسؤولية اجملتمعية يف عوملة البحث العلمي وأمهها( :
ضعف البنية التحتية للجامعة ،غياب الفلسفة والرؤية الواضحة والتخطيط اجليد لعوملة البحث العلمي ،خاصة مع
ما متر به الدولة من حروب وغياب رقابة  ،وضع الرجل غري املناسب يف املكان غري املناسب وخاصة مع انتشار
الواسطو واحملسوبية).
أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي اسرتاتيجية مناسبة لتفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث
العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية من خالل:
التعرف إىل آليات عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية يف إطار املسؤولية اجملتمعية.
الوقوف على واقع حتقيق املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي.
الكشف عن معوقات تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي.
أمهية الدراسة:
يؤمل أن تستفيد من هذه الدراسة وزارة التعليم العايل الليبية والقائمني على رسم السياسات ،مبا تقدمه من اسرتاتيجية
توضح مسارات االرتقاء ابلبحث العلمي ،وسبل تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات يف حتقيق عوملته.
تعزيز الوعي لدى املسؤولني والباحثني ابملؤسسات البحثية والتعليمية ،ابلفجوة الكبرية بني البحث العلمي يف ليبيا
والدول املتقدمة ،والتحدايت اليت تواجه؛ مبا يسهم يف مواجهتها والتغلب عليها ،وحيثهم على بذل املزيد من اجلهد؛
جلسر هذه الفجوة واالستفادة من التوجهات والتجارب العاملية الرائدة يف جمال تدويل البحث العلمي.
تفتح آفاق جديدة ملؤسسات اجملتمع وخاصة القطاعات االنتاجية ،لالستفادة مبا ميكن أن تقدمه الشراكات والتعاون
مع اجلامعات يف جمال البحث العلمي من تطوير وبناء اقتصادايت معرفية يف جماالت العمل.
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منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج التحليلي التطويري ،إذ استخدمت املنهج التحليلي من خالل الوصف الشامل
للظاهرة وحتليل املعلومات ذات الصلة مبوضوع الدراسة . ،واستخدمت الباحثة املنهج التطويري من خالل تقدمي
اسرتاتيجية مناسبة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية.
مصطلحات الدراسة:
تعرف الباحثة إجرائيًا االسرتاتيجية :خطة مدروسة بطريقة علمية ممنهجة ،وفق إجراءات تنظيمية عملية منتقاة بدقة؛
لتفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية.

تعرف الباحثة إجرائيًا املسؤولية اجملتمعية :مسامهة اجلامعات الليبية يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع من خالل
تقدمي نتاجاهتا املعرفية والعلمية يف مجيع اجملاالت ،مبستوى رايدي مرموق يؤهلها للتنافسية العاملية يف جمال البحث

العلمي ،من خالل تفعيل دورها ابجملتمع ا حمللي وإلقليمي والدويل يف إطار رؤية واضحة ومدروسة مبا حيقق تسويق
وترويج منتجاهتا واستثمارها يف اجملاالت التطبيقية على املستوى العاملي.
تعرف الباحثة إجرائيًا عوملة البحث العلمي :إضفاء الصبغة الدولية ومتعددة الثقافات على اجلهود البحثية يف
اجلامعات الليبية ،مب ا حيقق التنافس العلمي ويثري املعرفة اإلنسانية العاليمة ،وحيقق عائد استثماري يؤدي لتقدمها
وبلوغها مراكز متقدمة يف التصنيف العاملي.
التوجهات العاملية إجرائيًا :هي جمموعة من الدول تبنت جمموعة من السياسات واملداخل واالسرتاتيجيات والربامج

والطرق واآلليات احلديثة واملعاصرة ،واستخدمتها يف مؤسساهتا اجلامعية هبدف حتقيق البعد الدويل والعاملي يف
وظائفها وبراجمها وأنشطتها البحثية ،مبا ميكنها من االستجابة بشكل تكيفي أو استباقي للمتغريات احمليطة ،وحققت
من خالهلا جناحات وتطورات سامهت يف تقدم جامعاهتا وجعلتها يف مصفات الدول ،مثل الوالايت املتحدة،

وبريطانيا ،والصني.
الدراسات السابقة:
163

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

الدراسات العربية:
هدفت دراسة خالط ( )2019التعرف إىل معوقات البحث العلمي اليت تواجه أعضاء اهليئات التدريسية يف
أقسام احملاسبة يف اجلامعات الليبية .واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليل .وتكونت عينة الدراسة من أعضاء
هيئة التدريس يف أربع جامعات حكومية ،وأظهرت النتائج أن اجملاالت األربعة ( معوقات مجع املعلومات ،معوقات
البيئة اجلامعية ،معوقات إدارية ،ومعوقات مالية) حتد من إجراء البحوث العلمية لدى أعضاء اهليئات التدريسية يف
أقسام احملاسبة يف اجلامعات الليبية.
كما وقامت حممد ( ) 2019دراسة هدفت إىل وضع تصور مقرتح للمسؤولية اجملتمعية للجامعات املصرية يف
جمتمع املعرفة .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي .وتكونت عينة الدراسة من
( )155عضو هيئة تدريس .وتوصلت الدراسة إىل قصور تطبيق املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات املصرية .ويف ضوء
النتائج قدمت الباحثة وضع تصور مقرتح للمسؤولية اجملتمعية للجامعات املصرية يف جمتمع املعرفة.
وأجرى إبراهيم ( ) 2020دراسة هدفت التعرف إىل دور البحوث الرتبوية يف حتقيق اسرتتيجية التنمية املستدامة
للبحث العلمي (رؤية مصر  .)2030واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت الدراسة إىل بعض
املبادئ التوجيهية اليت أطلقت عليها "مسؤوليات" اليت قد تساعد يف تفعيل دور البحوث الرتبوية لتحقيق اسرتاتيجية
التنمية املستدامة للبحث العلمي.
الدراسات األجنبية:
كما وقامت أوكساان ) (Oksana,2017دراسة يف روسيا هدفت التعرف إىل اجلهود املختلفة اليت
تستخدمها مؤسسات إعداد املعلمني ،لتدويل البحث العلمي .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي .ومن أهم
التوصيات اليت قدمتها الدراسة ضرورة زايدة عدد املؤسسات الدولية املهتمة ابلبحث الرتبوي ،وتقدمي مزيد من املنح
يف ذلك اجملال.
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وأجرى ديزمبو ) (Dzvimbo, 2017بدراسة هدفت التعرف إىل واقع إسهامات نظم التعليم يف جماالت
التعاون الدويل الثنائي واملتعدد األطراف يف أفريقيا .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج التحليلي.
وتوصلت الدراسة إىل تقدمي عدد من األنشطة لتحقيق التعاون الدويل بني جامعات ومؤسسات التعليم العايل،
ومنها :العمل على دعم املؤسسات اإلقليمية القائمة يف جمال التعليم العايل مثل :احتاد جمالس البحث العلمي وتفعيل
دورها يف تطوير وتنفيد النشاطات والربامج املشرتكة بني مؤسسات التعليم العايل واجلامعات ،وحثها على اختاذ
اإلجراءات العملية للربط فيما بينها يف إطار التوأمة اجلامعية متعددة األطراف وذلك لالستفادة املشرتكة من املوارد
واإلمكاانت واملرافق املتوفرة هلا.
كما وهدفت دراسة اتوجيين وماتشيوكايت ) (Tauginine & Maciukaite, 2017التعرف إىل مدى
استيعاب القيادات اجلا معية للمسؤولية اجملتمعية للجامعة يف األداء البحثي جبامعة دولة ليتوانيا ،وأظهرت نتائج
الدراسة أمهية تشكيل األداء االسرتاتيجي للجامعة قبل صنع القرارات االسرتاتيجية ،مما يوجه عمليات األداء
االسرتاتيجي حنو حتقيق املسؤولية اجملتمعية ،مع ضرورة إدارة اجلامعة لقيم املساءلة والشفافية جتاه جمتمعها.
التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة يف موضوع الدراسة احلالية ومتغرياهتا يتضح أن هناك تنوع
يف املواضيع واألهداف واملنهج املتبع والنتائج اليت مت الوصول إليها ،بتنوع اجلوانب اليت عاجلتها كل دراسة من
الدراسات السابقة ،وكذلك يتضح االهتمام من الناحية النظرية وضعف التطبيق من الناحية العملية.
ئيسا لكثري من املعلومات
أما أوجه االستفادة من الدراسات السابقة لقد شكلت هذه الدرسات
ً
مصدرا ر ً
املهمة ،اليت متّ االسرتشاد هبا يف الدراسة احلالية من حيث اختيارها وحتديد مشكلتها ومنهجيتها واإلجراءات املالءمة
لتحقيق أهدافها .هذا ابإلضافة إىل أن تلك الدراسات وجهت الباحثة حنو العديد من البحوث والدراسات ،ومكنتها

من تكوين تصور شامل عن األطر النظرية اليت ينبغي أن تشملها الدراسة احلالية.
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واختلفت الدراسة احلالية حبداثتها .ومتيزت هذه الدراسة بسعيها لتقدمي اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل املسؤولية اجملتمعية
للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية  ،وكوهنا أتيت ضمن الدراسات
األوىل الرافدة للمكتبات الليبية.
اإلطار النظري:
املبحث األول :اإلطار املفاهيمي عن املسؤولية اجملتمعية وعوملة البحث العلمي والتوجهات العاملية يف هذا اجملال:
مت مناقشة هذا املبحث من خالل حمورين ومها :مفهوم املسؤولية اجملتمعية للجامعات ،ومناقشة آليات البحث
العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية لعوملة البحث العلمي ،وممارسات تطبيقها يف بعض الدول يف إطار
املسؤولية اجملتمعية للجامعات.
مفهوم املسؤولية اجملتمعية للجامعات:
تستمد املسؤولية اجملتمعية فلسفتها من املبادئ اليت اتفقت عليها مجيع األداين والشرائع السموية ،واألنظمة والدساتري
والقوانني البشرية ،واتفقت حوهلا سائر اجملتمعات على اختالف عقائدها وسلوكاهتا ،فهي عامة وشاملة ،ملا هلا دور
كبري يف صالح اجملتمعات واألفراد ،ابعتبارها من القيم االجتماعية اليت حث املفكرين والقادة وعلماء الدين والنفس
واالجتماع على أمهيتها ،وضرورة االتصاف هبا.
ويؤكد الرمثي ( ) 2020أن مفهوم املسؤولية اجملتمعية من املفاهيم املتأصلة يف الدين اإلسالمي ،الذي يدعو للتكافل
مسؤوال اجتماعيًا ،من خالل التحلي مبعايري أخالقية عالية وضمري
االجتماعي من خالل أن يكون الفرد املسلم
ً

حي يف األعمال اليت يقوم هبا والقرارات اليت تصدر عنه .كما تنطلق فلسفة املسؤولية اجملتمعية من طابعها املرن

والشامل ،فكل مؤسسة مهما كان حجمها وعدد أفرادها أو إمكانياهتا ،خمرية يف القيام مبا تراه مناسبًا من ممارسات
وفق مقدرهتا لتكون هلا بصمة يف حميطها تطل هبا على اجملتمع.

ويف هذا السياق يشري عيسى ( )2019إىل أن املسؤولية اجملتمعية يف التعليم العايل تستمد كل أمهيتها يف
االقتصاد الذي تدفعه العوملة والتقدم السريع يف تكنولوجيا املعلومات واالبتكار العلمي والتقين والتنافسية العاملية.
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كما وأوضح أن املسؤولية اجملتمعية للجامعات هي مفهوم أوسع وأمشل من املفهوم التقليدي خلدمة اجملتمع اليت
تستند إىل تقدمي بعض املساعدات حملتاجيها ،أو منح بعض االستشارات من منطلق أن اجلامعات تعد بيوت خربة،
استنادا إىل
أو تنظيم بعض الدورات ،فاملسؤولية اجملتمعية هلا معىن واسع يرتبط اباللتزام ابألنظمة والقوانني املتبعة،
ً

مجلة من املبادئ والقيم وانطالقًا من ال دور االجتماعي للجامعات يف التعليم واألحباث العلمية والشراكة االجتماعية
وإدارة املؤسسات .وإن صلب الدور االجتماعي للجامعات يتجلى يف االلتزام ابملسائل املتصلة ابلعدالة االجتماعية،

والتنمية املستدامة ،وحرية وكرامة الفرد ،واحرتام التنوع الثقايف ،وتعزيز واحرتام حقوق اإلنسان وخباصة حقوق العاملني
والطلبة وتطوير اجملتمع احمللي وااللتزام ابملنافسة العادلة والبعد عن االحتكار وإرضاء املستهلك.
حماور املسؤولية اجملتمعية يف مؤسسات التعليم العايل:
ميكن ملؤسسات التعليم العايل أن متارس مسؤولياهتا اجملتمعية من خالل حماور عديدة منها داخلية واليت تتعلق
ابلعاملني والدارسني يف هذه املؤسسات ،وخارجية مبا يتعلق ابجملتمع احمللي واجملتمع الكبري الذي تتواجد فيه هذه
املؤسسات .ولعل أهم هذه احملاور كما جاء يف دراسة حجازي ( )2020كمايلي:
حمور البحث العلمي :وتتمثل يف الشراكات بني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع احللي والدويل والبحث العلمي،
وتتمثل أوجه التعاون بربط البحث العلمي ابحتياجات قطاعات اإلنتاج واخلدمات يف اجملتمع مما يسهم يف تقدم
وتطور اجملتمع.
حمور العاملني :حيث جيب أن توفر كافة مستلزمات احلياة اآلمنة والكرمية واملنتجة جلميع العاملني يف اجلامعة من
"إداريني ،ومستخدمني ،وأعضاء هيئة التدريس" ،مع التأكيد على ضرورة اخنراطهم يف قضااي اجملتمع وااللتزام ابملسامهة
يف حل مشكالته.
حمور الطلبة :حيث جيب أن تعمل اجلامعة على غرس االنتماء االجتماعي يف نفوس الطلبة وعقوهلم ،وتعويدهم على
حتمل املسؤولية اجملتمعية من خالل األنشطة واملشاريع املختلفة.
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حمور البيئة :املسؤولية اجملتمعية ملؤسسات التعليم العايل تُعىن ابلبيئة ببعديها البشري واملادي حبيث تقوم ابحلفاظ على

البي ئة وتطويرها وتعظيم اإلنتاجية من خالل اإلسهام يف استخراج الثروات الطبيعية وإعداد الكوادر املؤهلة للتعامل
معها وأتمني قيمة مضافة منها.

حمور املعرفة :وذلك بقيام مؤسسات التعليم العايل دورها يف بتوليد املعرفة ونشرها وتعميمها وإثرائها من خالل اإلبداع
واالبتكار ،وذلك من خالل التواصل مع اجملتمع بفئاته وشرائحه املختلفة من أجل التفاعل اخلالق ووصوًال إىل
األهداف املنشودة.
حمور الثقافة :أن الثقافة العربية اإلسالمية حباجة إلة غربلة الستبقاء الصاحل والوظيفي منها ،واستبعاد الطاحل والسليب
وغري الوظيفي الذي علق هبا نتيجة لع صور االستعمار واالحنطاط اليت مرت هبا األمة ،وليس هناك من هو أقدر من
مؤسسات التعليم العايل كمؤسسات تربوية وثقافية للقيام هبذا الدور من خالل حتديث هذه الثقافة وعصرنتها وذلك
بنشر التسامح ،والدميقراطية ،واحرتام حقوق اإلنسان ،واحرتام الرأي اآلخر.
ومن خالل العرض السابق ،يستنتج أن ،على مؤسسات التعليم العايل إن أرادت تغيري هنجها من النمط
التقليدي "خدمة اجملتمع" إىل النمط العصري "املسؤولية اجملتمعية" ،أن تطور فهمها واستيعاهبا هلذا املفهوم وهذه
املهمة ،حبيث ال ترى أن وظائفها هي الوظائف التقليدية الثالث" :التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة اجملتمع" بل
هي ست وظائف ابعتبار أهنا مؤسسة جمتمعية ،ومؤسسة تربوية ،ومؤسسة تعليمية ،ومؤسسة حبثية ،ومؤسسة ثقافية،
ومؤسسة إنتاجية
التوجهات العاملية للمسؤولية اجملتمعية للجامعات يف جمال عوملة البحث العلمي ،وآليات تطبيقها جبامعات بعض
الدول:
ذاع العديد من التوجهات االسرتاتيجية العاملية للمسؤولية اجملتمعية للجامعات يف جمال عوملة البحث العلمي،
ومت تطبيقها يف ممارسات أغلب جامعات الدول األجنبية اليت حظيت مبكانة مرموقة يف جمال البحث العلمي على
نطاق واسع ،وطبقت يف بعض الدول العربية يف نطاق حمدود .وميكن استعراض أبرز تلك التوجهات على النحو
االيت:
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أوال :التعاون يف جمال البحث العلمي ،والذي يتمثل يف الشراكات بني اجلامعات العاملية ومؤسسات اجملتمع والبحث
ً
العلمي:
يف هذا السياق يوضح عيد ( )2020أن هذا االجتاه يعد ضمن مؤشرات االقتصاد املتعلقة ابلتنافسية بني
الدول ،إذ ال خيفى على أحد أثر البحث العلمي يف حتقيق االقتصاد املعريف للدول الكربى وما ميثله من مصدر
دخل القتصاد تلك الدول .فقد أدت الشراكات بني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع وخاصة اإلنتاجية إىل حتول
اجلامعة من جامعة متعددة الوظائف إىل جامعة متعددة األنظمة ،إذ تشهد الكثري من اجلامعات حاالت تعدد
الكياانت وتنوعها -سواءً -داخل أو خارج اجلامعة ،فمنها أشبه ما يكون مبراكز حبوث داخل مؤسسات إنتاجية،

ومنها ما هو أشبه مبراكز تدريب وتعليم مفتوح .كما يوجد كيان آخر يعرف ابحملطات العلمية ،وهي عبارة عن

ختصيص مواقع لعدد من املؤسسات الصناعية يف صورة شركات ببعض اجلامعات تتفاعل من خالهلا مع اهليئات،
وأعضاء اهليئة التدريسية ،والطلبة ،واملختربات؛ للتعاون على دراسة املشكالت واملعوقات اإلنتاجية اليت تعرقل التطوير
وتقدمي احللول املناسبة هلا .وتنتشر هذه احملطات يف الدول الصناعية املتقدمة ،حىت أصبح يتواجد العديد من
الشركات يف اجلامعة الواحدة .إذ تتم هذه الشراكة من خالل عدة اشكال على النحو اآليت:
الشراكة إلنشاء شركات ومراكز أحباث وتطوير علمية داخل وخارج اجلامعات:
ابستقراء األدبيات املتعلقة ابلتوجهات العاملية ،تربز جتربة الوالايت املتحدة من أعظم التجارب ،إذ تنوعت
أشكال املمارسات اليت تقوم هبا وتنوعت أساليبها .فكما أكدت دراسة انفع ( )2018أنه انتشر العديد من
املمارسات إلنشاء الشراكات يف الوالايت املتحدة ومنها إقامة احلاضنات التكنولوجية الذي اُستحدث لتشجيع
االبتكار ونقل التكنولوجيا  .كما وقامت اجلامعات األمريكية "حبظائر املعرفة والتكنولوجيا" تتكون نتيجة للتعاون بني
اجلامعات ومؤسسات الصناعة ،إذ يقوم هبا فريق مهين متخصص إبدارهتا؛ هبدف توفري خدمات بقيمة مضافة؛
لغرض رفع تنافسية املنطقة أو الدولة .على سبيل املثال مثل منطقة وادي السليكون بوالية كاليفورنيا ،اليت أقيمت
نتيجة الشراكة بني جامعة استانفورد ومؤسسة هاوليلدابكارد الصناعية .كما وقامت أمريكا مببادرة اجلامعات املبدعة،
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إذ مت تصنيف ( ) 12جامعة مبدعة نتيجة لتميزها عن غريها يف كثافة عالقاهتا وحتالفاهتا مع العديد من الشركات
العاملية.
كما ويشري حجازي ( )2020إىل جتربة الصني يف هذا اجملال ،إذ قامت الصني يف هذا اجملال إبطالق "مشروع
 "211الذي هدف لتطوير  100جامعة صينية ،وتطبيق فكرة امتالك اجلامعات لشركات خاصة تقوم بتقدمي
اخلدمات وعمل املشروعات خارج إطار اجلامعة ،ويف هذا اإلطار قامت بتحويل اجتاهات البحوث العلمية إىل
التطبيقات يف جمايل االقتصاد والصناعة .إذ قامت بتنفيد برانمج قومب يعرف بـ ) (Torchيهدف إىل إقامة
احلظاانت واحلدائق ،والقواعد الصناعية .واملراكز البحثية ،وبرامج التمويل اخلاصة.
وتنوعت جتارب اجلامعات الربيطانية يف هذا اجملال ،إذ يتم إنشاء مراكز البحوث داخل اجلامعات كما يف جامعة
سرتاثكليد إبجنلرتا ،أو خارج اجلامعة كشركة أرثر ديتل واليت تقوم بتوظيف البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا لتطوير
اإلنتاج .وكذلك مركز مانشسرت يقوم ابلتسويق وبيع تراخيص حقوق امللكية وإدارة العقود املختلفة اخلاصة مبجاالت
البحث واالبتكار والتكنولوجيا (إبراهيم.)2019 ،
مراكز االستشارات والدراسات :يف هذا اجملال تقوم اجلامعات خبدمة قطاع الصناعة من خالل املكاتب املشرتكة بني
رجال الصناعة وأعضاء اهليئة التدريسية ،وذلك لتشجيعهم ابلقيام أبحباث ترتبط خبدمة اجملتمع وحلحلة مشكالته
مقابل مكسب مادي .وتطبق تلك املمارسات ابجلامعات الربيطانية واليت ساهم يف تقدم اجملتمع الربيطاين.
الشراكة يف جمال التعليم التعاوين والتدريب والبحث امليداين :وتتمثل يف املبادرات اليت تقدمها اجلامعات العاملية
وتتواجد من خالهلا يف مواقع العمل الصناعية وال تقنية ،وبذلك يقوم أعضاء اهليئات التدريسية ابلعمل يف تلك
الشركات لفرتة حمدودة ،من خالل عقد شراكة لتحقيق أهداف حبثية ميدانيًا على أرض الواقع واالستفادة من املعامل

واملختربات واملرافق البحثية اليت متلكها الشركات ،ويقدموا من خالل أحباثهم ما يفيد الشركات .،كما يقدموا لطالهبم

بدال من تقدمي نظرايت جمردة .وعلى سبيل املثال تدعم تدعم جامعة
مناذج تدريبية وتدريسية وعلمية بصورة تطبيقية ً
نورث إيسرتن ) (North Easternابململكة املتحدة ،ومؤسسة بريوفس ) (Berufsأبملانيا.
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برامج الكراسي العلمية :وتتم داخل اجلامعات ابسم رجال األعمال واملؤسسات ورعايتهم ،وهتدف إىل دعم األحباث
والدراسات اليت ختدم الغرض ايل أقيم من أجله الكرسي .كما يف السعودية واإلمارات.
إبرام العقود البحثية والشراكات :وتتم بني اجلامعات مع بعضها وبني مؤسسات اجملتمع الصناعية ،إذ يتم فيها ربط
البحوث حبلول وإنتاج خدمات تقنية تدعم اإلبداع .مثل تعاون الغرف التجارية مع حبوث الدراسات العليا ابجلامعة
اليت تقوم حبل مشكالت القطاع اإلنتاجي من خالل إنتاج حبوث تطبيقية .مثل ما قامت به مصر يف 2015م
مبذكرة تفاهم بني جامعاهتا واجلامعات الربيطانية؛ لدعم الشراكة االسرتاتيجية طويلة املدى يف جمال البحوث واالبتكار
والتعليم بني الطرفني إذ يتم ربط اجلامعات ببعضها.
شراكات الربامج القومية :إذ تقوم مشروعات حبثية بني اجلامعات والتعليم العايل ختدم أهداف قومية ،كما يف جتربة
فلندا واليت كان هلا دور إجيايب يف التحول إىل جمتمع املعرفة من خالل تكامل خطة التعليم العايل واخلطة االقتصادية
للحكومة .ومت تنفيدها من خالل الشركات مع الشركات لتصميم هذا الربانمج.
اثنيًا مسؤولية اجلامعات يف تفعيل النشر اإللكرتوين يف جمال البحث العلمي:
وتوضح دراسة صديق ( ) 2019يف هذا اجملال أن النشر اإللكرتوين يتخذ صور متنوعة ،إذ يتم حتويل املنتج
الفكري والعلمي ألكثر من شكل رقمي كالكتاب اإللكرتوين ،والدورايت اإللكرتنية ،واجملالت
اإللكرتونية....وغريها .وإاتحتها للجمهور .وكذلك يسهم يف تسويق األحباث ونشر نتائجها وإجنازاهتا واملسامهة يف
ترويج تطبيقاهتا يف مجيع أحناء العامل بسرعة فائقة ،وابلتايل االجتاه لعوملة البحث العلم بنتاجه املتعدد .وميكن إبراز
دور النشر اإللكرتوين يف عوملة البحث العلمي سواءً بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
اثلثًا :مسؤولية اجلامعات يف حتقيق امليزة التنافسية:
يف هذا اإلطار يشري عيد ( )2020إىل تسابق اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي للحصول على رتب
مرتفعة يف سباق التنافسية على املعرفة اليت تعرب عن نتاج البحث العلمي ومدى تقدمه وازدهاره وحتقيق انتشاره
وعوملته .إذ يعد البحث العلمي من أهم حماور امليزة التنافسية للجامعات .ويوجد عدة تصنيفات ميكن من خالهلا
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إضهار التنافسية يف البحث العلمي للجامعات على سبيل املثال للحصر تصنيف شنقهاي والذي يعتمد يف تصنيف
اجلامعات عامليًا على ( )%60من مؤشرات التقييم على البحث العلمي والكفاءة البحثية املتمثلة يف مؤشر الباحثني
ختصصا بنسبة ( )%20من التقييم ،ومؤشر األحباث الواردة يف دليل النشر
استشهادا أبحباثهم يف ()21
األكثر
ً
ً

للفنون والعلوم اإلنسانية ( ،)%20ومؤشر األحباث املنشورة يف جمالت علمية مرموقة بنسبة ( )%20من التقييم.
وهناك قياس خمرجات البحث العلمي من خالل حتليل بعض املؤشرات املعربة عن النشاطات العلمية ،وهو مؤشر
النشر العلم ي املتمثل يف "اإلنتاج البحثي ،حجم الواثئق املنشورة ،عدد االستشهادات ،اآلثر العلمي للباحث حيب
تصنيف سكوبس  ،Scopusوالسفري  ،Elsevierوآي إس آي  ،ISIومؤشر براءة األخرتاع اليت تظهر عطاءات
اجلامعات ومراكزها البحثية.
أوجه االستفادة من تلك االجتاهات:
تنوع مصادر التمويل للجامعات من خالل الشركات ومسامهة القطاعات اإلنتاجية يف متويل البحث العلمي وتوفري
مستلزماته ،وتطبيق اجلامعة املنتجة.
االهتمام ابلبحوث التطبيقية ،والبحوث اليت من شأهنا حلحلة مشكالت اجملتمع وقطاعاته اإلنتاجية والعمل على
نقل التكنولوجيا.
االهتمام بدور خرباء القطاعات اإلنتاجية يف اجملالس واللجان اجلامعية.
االهتمام إبقامة مراكز حبوث داخل احلرم اجلامعي ،وكذلك شركات إنتاجية تتبع اجلامعة ويعود رحبها للجامعة.
أمهية وضع خطط وسياسات للبحث العلمي تعمل على التحول يف أهداف اجلامعات وخمرجاهتا ،إذ يؤكد على
ختريج مواطنيني منتجيني وفاعليني بدل من مهنيني.
مسامهة اجلامعة يف التنمية االقتصادية للدولة  ،ومساعدهتا يف اخلروج من األزمات االقتصادية.
التواصل العلمي بني اجلامعات يف البلد الواحد حمليًا وإقليميًا وعامليًا.
التوسع يف فكرة الكراسي العلمية وحاظنات األعمال ومراكز التميز على مستوى جامعات ليبيا.
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العمل على التحول النوعي ألدوار أعضاء اهليئات التدريسية مبا حيقق مواكبة تطورات العصر.
االهتمام ابملنصات اإللكرتونية للتمويل والصناديق االستشارية ،ورأس املال املخاطر ،وتوعية الطلبة املبتكرين
واملبدعني ،والعلماء بكيفية التواصل والتعامل معها.
املبحث الثاين :اإلطار التحليلي لعوملة البحث العلمي واملسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية:
مت مناقشة هذا املبحث من خالل استعراض واقع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية ،وواقع مسؤولية اجلامعات
يف تطوره ،واملعوقات اليت تعرقل قيام اجلامعات الليبية مبسؤوليتها يف هذا اجملال .ومن مث الوقوف على هذا الواقع
بتحليل للموقف الراهن بواسطة حتليل ) (SWATمن حيث جوانب القوة والضعف والفرص املتاحة والتحدايت
احملتملة واليت ستقوم الباحثة بعرضها الح ًقا.
واقع املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف جمال عوملة البحث العلمي:
حسب التقرير الصادر عن املركز الوطين لضمان جودة اعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية عن اجلامعات احلكومية
عام (2013م) الذي ورد عند عوض ( ،)2019أوضح أن اجلامعات احلكومية الليبية غري قادرة على مواكبة
التغريات اليت حدثت على مستوى احتياجات اجملتمع والتنمية ،كما بني التقرير أبن أخطر تلك األزمات اعتماد
اجلامعات صورة منطية واحدة عرب منظومة واحدة من األنظمة واللوائح واإلجراءات واملمارسات اليت فقدت كل
جامعة بسببها استقالليتها ومرونتها اإلدارية واملالية وقدرهتا على مواجهة التحدايت واألزمات ،فكانت النتيجة
طغيان فكر واحد وممارسات واحدة ،وبرامج أكادميية متقاربة ،وضعف الوالء واالنتماء للمؤسسة اجلامعية ،وضعف
التنافس الذي يبعث النشاط والتحدي واملسؤولية ،فانعكس ذلك على البيئة اجلامعية أبكملها .وكذلك تداعيات
االنقسام السياسي على عمل منظومة التعليم العايل يف ليبيا ،والذي يعد من التحدايت اجلسام اليت تعرقل عمل
وتطوير مؤسسات التعليم العايل ،لقد أتثر قطاع التعليم كغريه من القطاعات ابلصراعات املسلحة اليت اندلعت يف
البالد وابالنقسامات السياسية احلادة ،عدا التأثري املباشر على البىن التحتية ،وما خلفته من خسائر مادية ومعنوية،
وانصراف الكثري من طالبه للقتال يف صفوف الكتائب املسلحة يف هذه احلرب ،إال أن التأثري األكرب يظل متعل ًقا

ابلتأخري املرتاكم ملعاجلة مشاكل القطاع اليت أشران هلا آن َفا.
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والبحث العلمي كذلك أتثر مبا تعانيه اجلامعات اللبيبية من ضعف وقصور ،ويف هذا اإلطار تشري دراسة سعيد
( ) 2015أن أهم دوافع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية ،ترقية األكادميية ألعضاء اهليئات التدريسية أو كمتطلب
لنيل درجة اإلجازة العليا أو الدقيقة وذلك بسبب افتقار اجلامعات الليبية للبيئة احملفزة لإلبداع والبحث العلمي.
جدا من البحوث تكون مبثابة االستجابة لطلب مؤسسة أو هيئة حكومية أو
ولألسف ال يوجد إال نسبة ضئيلة ً

خاصة ،وتكون جبهود فردية .وهذا يظهر ضعف الصلة بني خطط البحث العلمي ومتطلبات التنمية .ويف هذا

إغفال اتم لل مسؤولية اجملتمعية للجامعات اليت ميكن أن تقوم هبا يف تطوير جمتمعها وحتقيق التنمية املستدامة .كما
وتظهر دراسة فرج ( ) 2019ضعف العالقة بني اجلامعة الليبية مع نظرياهتا من اجلامعات العربية والعاملية ،وهذا
يوضح غياب املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف إقامة شراكات مع مؤسسات اجملتمع والبحث العلمي اإلنتاجية
والصناعية ،مما يؤثر سلبًا على تدويل البحث العلمي .كما وتظهر دراسة مرجيني ( )2016أنه يوجد اهتمام
ابملسؤولية اجملتمعية يف القوانني والتشريعات كما يظهر يف القانون ( )2لسنة ( )2018إال أن هذه القوانني مل يتم
ترمجتها إىل اسرتاتيجيات وخطط وبرامج تنفيذية حمددة.
معوقات تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف حتقيق عوملة البحث العلمي:
من خالل العرض السابق ميكن استنتاج مجلة من املعوقات اليت تعرقل اجلامعات الليبية يف القيام مبسؤوليتها اجملتمعية
اجتاه تدويل البحث العلمي واستثماره ،وميكن إمجاهلا والتعبري عنها على النحو اآليت:
غياب فلسفة ورؤية واضحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية.
احنصار اجلامعات الليبية العامة يف احليز احمللي ،وعدم قدرهتا على التكيف مع االجتاهات العاملية
عدم وجود استقرار إداري يف الوزارات والتغيري املستمر؛ مما جعل من الصعب وضع خطط تشغيلية.
عدم ترمجة القوانني والتشريعات فيما خيص املسؤولية اجملتمعية إىل اسرتاتيجيات حمددة تتضمن خطط مستقبلية
ومشروعات حكومية حيدد فيها األهداف واألولوايت.
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غياب اسرتاتيجية سليمة ملنظومة البحث العلمي اليت تقوم على رؤية واضحة وسياسات حمددة تعتمد التقييم السليم
لضمان جودة البحث العلمي.
وغياب التخطيط اجليد للبعثات العلمية واإليفاد إىل اخلارج ،رغم التكاليف الباهضة اليت تتحملها الدولة الليبية يف
هذا الصدد.
ضعف البنية املعلوماتية واإللكرتونية واالنرتنت يف اجلامعات الليبية ،مما يساعد الطلبة وأعضاء اهليئات التدريسية يف
احلصول على املراجع والقيام أبحباثهم العلمية ،واالتصال مع أقراهنم يف اجلامعات احمللية والعاملية.
ضعف مسامهة القطاع اخلاص يف متويل البحث العلمي ،وضعف امليزانية املخصصة ألنشطة البحث العلمي مقارنة
ابلدول املتقدمة.
الفساد اإلداري واملايل يف مؤسسات البحث العلمي.
هجرة الكفاءات العلمية وخاصة يف ظل األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت متر هبا البالد.
زايدة األعباء التدريسية اليت ال تسمح ابلتفرغ بشكل كايف ملمارسة أعضاء اهليئات التدريسية ملمارسة أنشطة البحث
العلمي.
املبحث الثالث :االسرتاتيجية املقرتحة لتفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي:
يف ضوء نتائج الدراسة واليت اسفرت عن:
ضعف واقع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية ،وضعف قيامها مبسؤوليتها اجملتمعية يف جمال تطوير البحث العلمي
وتدويله .وهذا ما أكدته الفرضية األوىل.
ضعف مواكبة جهود تطوير وعوملة البحث العلمي يف اجلامعات الليبية مقارنةً مع اجلهود العاملية يف هذا اجملال.
وجود جمموعة من املعوقات اليت تعرقل قيام اجلامعات الليبية عن القيام مبسؤولياهتا اجملتمعية وتقف حجر عثرة يف
سبيل تطوير البحث العلمي وعوملته .وهذا ما أكدته الفرضية الثانية.
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فإن الدراسة تتقدم ابسرتاتيجية مقرتحة هتدف إىل تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث
العلمي ،ابالستفادة من التوجهات االسرتاتيجية .وهي كما يلي:
أوال :منطلقات االسرتاتيجة:
ً
تنطلق االسرتاتيجية من جمموعة منطلقات وهي:
توافر سياسات وتوجهات اسرتاتيجية إبداعية للجامعات يف جمال تطوير البحث العلمي وتطوره.
االنطالق من مبدأ أن التقدم العلمي وما يرتتب عليه من ازدهار اقتصادي للدول ،ما هو إال نقلة تعليمية ال تتحقق
إال من خالل التعليم اجلامعي ،وما يرتتب عنه من مسؤولية تقع على عاتقها اجتاه اجملتمعات اليت تنتمي إليها.
أمرا حتميًا وليس خيار
اعتبار أن إحداث نقلة نوعية وحراك إجيايب يف جمال البحث العلمي يف اجلامعات الليبيةً ،

اسرتاتيجيًا؛ ملواكبة التطور العلمي وحتقيق عوملته.
اثنيًا :أهداف االسرتاتيجية:

هتدف هذه االسرتاتيجية إىل تفعيل املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات الليبية خاصة وجامعات الوطن العريب عامة،
يف إطار توثيق العالقة بني اجلامعة واجملتمع ،وحتقيق دورها يف تطور اجملتمع ومنوه وازدهاره ،وحتقيق التنمية املستدامة
من خالل تطوير البحث العلمي وعوملته .وذلك عن طريق تطوير التوجهات االسرتاتيجية االقليمية والعاملية،
ومكوانت منظومة البحث العلمي ابجلامعات.
اثلثًا :مرتكزات االسرتاتيجية:
الشراكة والتعاون أساس داعم يف التعاون املادي والفكري.
االستدامة وذلك ابالهتمام ببناء البىن التحتية املعتمدة على التقنية احلديثة ،واملرتكزات الفكرية والثقافية الداعمة
للعلم والعلماء والتطوير والتمييز واالبتكار.
التقييم املستمر الداخلي واخلارجي لكافة منظومة البحث العلمي.
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اعتماد مبدأ التخطيط االسرتاتيجي طويل املدى ،الذي يستخدم املنهجية العلمية ذات اإلجراءات احملددة واحملكمة،
مبا يضمن قياس االحتياجات الفعلية ،وحتقيق الغاايت واألهداف املنشودة.
ابعا :هيكلية االسرتاتيجية:
رً
تسري االسرتاتيجية وفق اخلطوات اآلتية:
اخلطوة األوىل :بناء هياكل مؤساسية إلدارة البحث العلمي :تقرتح الباحثة بناء هيكل مؤسسي إلدارة البحث العلمي
يف اجلامعات الليبية وتوجيه اسرتاتيجياته ،وتنسيق الشراكات والتعاون بينها وبني املؤسسات اجملتمعية اإلنتاجية
والصناعية واخلدمية -سواءً  -داخل اجملتمع أو على املستوى اإلقليمي والعاملي .مع الرتكيز على اختيار القيادات
والعاملني يف هذه الكياانت املؤساسية من العلماء يف جماالت العلوم املختلفة والتكنولوجيا والتخطيط االسرتاتيجي.
كما تقرتح الباحثة متويل هذه املنظمة من خالل مسامهة مشرتكة من القطاع احلكومي والقطاعات اخلاصة.
اخلطوة الثانية :التحليل االسرتاتيجي :وذلك ابلقيام بتحليل بيئي جملال البحث العلمي يف اجلامعة عن طريق حتليل
) (SWATللبيئة الداخلية واخلارجية بكل مكوانهتا وذلك بتحليل البيئة الداخلية للجامعة وحتديد نقاط القوة
والضعف فيها من "موارد مالية ،بنية حتتية ،موارد بشرية ،تسويق حبوث ،جمالت علمية ،بنية ثقافية وفكرية ،درجات
علمية ،بنية معرفية...وغريها .وحتليل البيئة اخلارجية وحتديد الفرص والتهديديدات من (متويل خارجي ،مؤسسات
جمتمعية داعمة ،رجال أعمال ،صناديق استثمار ،حتالفات اسرتاتيجية ،جمموعات تعاونية ،رأس مال فكري ،جوائز
إبداع وابتكار ،شراكات استثمارية ،كراسي حبثية...وغريها .وذلك للوقوف على الفجوات العامة واخلاصة والعمل
على جسرها .ويف ضوء نتائج الدراسة احلالية واليت أسفرت عن نقاط الضعف والتحدايت اليت تواجه البحث
العلمي يف داخل وخارج اجلامعات الليبية .ميثل هذا التحليل نقطة انطالق لوضع توجهات اسرتاتيجية للقضااي
احلالية للبحث العلمي فيما خيص نتائج التحليل اليت تكرر فيها االحتياج .مع مراعاة التكامل بني االحتياجات
ووضع معايري تقدم األولوايت "قوة ،ضعف ،فرص ،خماطر".
اخلطوة الثالثة :صياغة الرؤية والرسالة والقيم :وتكون على النحو اآليت:
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صياغة الرؤية :منظومة حبثية تنافسية ،وإنتاج معريف عاملي.
صياغة الرسالة :بناء منظومة حبثية تنافسية من خالل بيئة تعليمية متطورة وحمفزة على اإلبداع ،وفاعليات مثمرة.
صياغة قيم املؤسسة :اإلبداع ،االبتكار ،الفاعلية ،التنافسية ،التشاركية ،املنهجية العلمية ،املسؤولية ،األخالق
العلمية.
اخلطوة الرابعة :حتديد الغاايت واألهداف وإجراءات تنفيدها :حتدد الباحثة من خالل اخلطوات السابقة الغاايت
واألهداف وإجراءات تنفيدها من خالل جدول ( )1كما يف االيت:
جدول ( .)1الغاايت واألهداف املقرتحة وإجراءات تنفيده
الغاايت

األهداف

إجراءات تنفيدها

تدعيم البنية التحتية التكنولوجية واملعلوماتية.
تطوير برجميات النشر اإللكرتوين وإدارته.
اهلدف ()1
الغاية ()1
تطوير منظومة البحث بنية حتتية متطورة إصدار دورايت لنشر البحوث العلمية تتالءم مع املستوى
العلمي

وداعمة

العاملي.
إنشاء قواعد بياانت عاملية ،وإنشاء وحدات ترمجة لعدة لغات.
تطوير املختربات واملعامل والتجهيزات البحثية مبا حيقق التطور
واالزدهار.
توفري املستلزمات التعليمية الداعمة لبيئة إبداعية.
التوسع يف برامج التدريب امليداين ابملؤسسات اجملتمعية ذات

العالقة ابلتخصص.
اهلدف ()2
الغاية ()1
تطوير منظومة البحث تطوير البيئة التعليمية التوسع يف التخصصات العلمية التطبيقية.
الداعمة للبحث إقامة مراكز لتنمية املواهب واإلبداع ورايدة األعمال ،وتبين
العلمي
أفكارها ابلتنسيق مع مؤسسات وافراد اجملتمع من رجال اعمل
واالبتكار.
ومستثمرين.
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حتديث املناهج واملقررات وتضمينها اسرتاتيجيات تدعم التعليم
الذايت املستمر ،وأنشطة داعمة للبحث والتطوير واإلبداع.
تطوير الكفاايت البحثية للباحثني ابجلامعات من خالل برامج
تريبية ،واملؤمترات ،والندوات ،وتبادل اخلربات.
تدشني جوائز للتميز العلمي والبحثي واإلبداع ورايدة األعمال.
اهلدف ()3
الغاية ()1
تطوير منظومة البحث تطوير ودعم املوارد التوسع يف برامج االبتعاث اخلارجي ،والبحث واإلبداع.
البشرية واستثمارها منح احلرية األكادميية لألعضاء اهليئات التدريسية والباحثني.
العلمي
إشراك ابحثني من اجلامعات اإلقليمية والعاملية ضمن الفرق
البحثية الوطنية يف املشاريع البحثية؛ لالستفادة وتبادل اخلربات.
إدارة استثمار موارد اجلامعة املادية والبشرية.
تشجيع القطاع اخلاص للمسامهة يف دعم ومتويل البحث العلمي
اهلدف ()4
الغاية ()1
تطوير منظومة البحث تنوع مصادر التمويل وزايدة االستثمار.
استقطاب املنصات اإللكرتونية والصناديق االستثمارية ،ورأس
العلمي
املال املخاطر؛ لتمويل مشروعات رايدة األعمال.
الغاايت
الغاية ()2

األهداف

إجراءات تنفيدها
تشجيع البحوت التطبيقية اإلبداعية ،وربطها مع احتياجات

مؤسسات اجملتمع اإلنتاجية ،والصناعية ،واخلدامية .ابلقطاع
املنتجات اهلدف ()1
استثمار
البحثية للجامعات ،استثمار املنتجات العام واخلاص ،على املستوى احمللي ،واإلقليمي ،والعاملي.
ترمجة األحباث التطبيقية املنشورة إلكرتونيًا بعدة لغات جلذب
وتسويقها على املستوى املعرفية

العاملي.
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إنشاء مجعيات علمية حملية وإقليمية لرتويج البحث العلمي،
اهلدف ()2
الغاية ()2
املنتجات تسويق املنتجات والتعاون مع اجلمعيات العلمية واألجنبية يف اجملاالت املتنوعة.
استثمار
البحثية للجامعات ،املعرفية للجامعات.
وتسويقها على املستوى
العاملي.
الغاايت

األهداف

إنشاء مراكز لتسويق البحوث ،واخلدمات االستشارية.
إقامة معارض تسويقية للمنتجات اجلامعية البحثية.
إجراءات تنفيدها

توفري قواعد بياانت عن املنتجات املعرفية للجامعات ،وانشطتها
اهلدف ()1
الغاية ()3
إقامة شراكات مع توفري معلومات عن البحثية.
مؤسسات اجملتمع ،خدمات اجلامعة توفري قواعد بياانت عن النشطة البحثية ملراكز البحوث
واملؤسسات ذات الصلة ابلنشاط البحثيز
واحتياجات
والبحث العلمي.
توفري قواعد بياانت عن احتياجات املؤسسات اجملتمعية
اجلهات.
واخلدمات اليت ميكن أن تقدمها للجامعة.
تطوير اللوائح والتشريعات املنظمة للشراكة يف متول البحث
اهلدف ()2
الغاية ()3
أنظمة العلمي من جهات خارجية بغرض االستثمار ،واألنشطة
إقامة شراكات مع تيسري
مؤسسات اجملتمع ،وإجراءات الشراكة.
والبحث العلمي.
الغاية ()3

اهلدف ()3

البحثية املشرتكة لألغراض العلمية والتطويرية للمجتمع.
إطالق برامج توعوية جمتمعية؛ للتوعية أبمهية الشراكة بني

إقامة شراكات مع نشر ثقافة الشراكة يف اجلامعات ومؤسسات اجملتمع يف اجملاالت البحثية .واخلدمات
اليت ميكن أن تقدمها اجلامعة هلا.
مؤسسات اجملتمع ،اجملتمع.
والبحث العلمي.
اخلطوة اخلامسة :مرحلة املتابعة واملراقبة:
تتضمن هذه املرحلة مراقبة أداء اخلطط التنفيدية للمشاريع ،ومتابعة كفاءة أداء هذه اخلطط وذلك عن طريق
وضع مؤشرات األداء لكل األهداف التشغيلية ضمن اخلطة االسرتاتيجية ،وحتديد نواتج املستهدفة لكل مؤشر من
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مؤشرات األداء ملقارنتها مع النتائج ،وحتديد فجوات الداء ،واسرتاتيجيات التعامل معها بني األداء الفعلي
واملستهدف.
اخلطوة السادسة :تقومي مدى حتقيق األهداف:
تقرتح الباحثة أن تتم عملية التقييم يف ضوء جمموعة من املعايري ،تتضمن تقييم برامج وخمرجات منظومة البحث
العلمي ،وآلية عملها ،ويتم وضع املعايري يف ضوء معايري اجلودة العاملية يف جمال البحث العلمي.
اخلطوة السابعة :التغذية الراجعة:
التغذية الراجعة تتمثل يف التقيمات اليت تعطي انطباع عن ما مت تنفيده مقارنةً مبا هو مستهدف ،وآراء ورضا

املستفيدين -سواءً -يف البيئة الداخلية أو اخلارجية على كافة املستوايت ابخلدمات والربامج املقدمة ،ومقارنتها
أيضا ملستوى
ابملعايري العاملية املعتمدة .أي البد من تقدمي تغذية راجعة وليس لتنفيد الربامج وخمرجاهتا فحسب ،بل ً
توجهاهتا االسرتاتيجية وختطيطها وغاايهتا املستقبلية.
وبناء عليه يقرتح أن تتم عملية التقومي من خالل أدوات تقييم ذايت ولقاءات مع املستفيدين الداخليني واخلارجني،
واستطالع آرائهم بصورة دورية ،واملقارانت املرجعية مبعايري على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي ،وأن تستند سياسة
التحسني املستمر على تقارير نتائج تلك التقيمات اليت تقدم الصحاب القرار وواضعوا السياسات واخلطط؛ الختاذ
القرارت الرشيدة ،يف ضوء السلبيات واإلجيابيات واالحتياجات اجملتمعية؛ لتحقيق مستوى يرقى للمنافسة العاملية يف
جمال عوملة البحث العلمي
التوصيات :توصي الباحثة أبخد هذه االسرتاتيجية بعني االعتبار ،انطالقًا من إهنا حتاكي الواقع وانبثقت من جتارب
دول رائدة يف هذا اجملال وأثبتت جدارهتا.
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املراجع:
املراجع العربية:
إبراهيم زكراي" ،تفعيل دور البحوث الرتبوية لتحقيق اسرتاتيجية التنمية املستدامة للبحث العلمي (رؤية مصر
 "،)2030جملة البحث العلمي يف الرتبية( ،جامعة اتبوك ،العدد التاسع عشر  ،)2020ص.98-67
الرتهوين ،عبدهللا ونيس ( .)2016مراجعات لسياسات التعليم العايل يف ليبيا ،منظمة التنمية والتعاون االقتصادي،
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GREEN ANALYTICAL CHEMISTRY
Article Review
Hana Sh. Mahmood
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ABSTRACT
Nowadays, the most important development concept in analytical chemistry is the modified
version of green analysis and environmentally friendly approach; some of these concepts are
the selection of safer procedures, solvents, and techniques as well as the use of analytical
procedures that generate less hazardous waste. The basic requirements of many chemical
procedures are the use of solvents for dissolution, extraction, purification, carrier or mobile
phase and other specific uses as spectral properties enhancements. on other hand, chemical
indicators, oxidants and colour development reagents consider the basic requirements of many
analysis procedures use. This is a review of green and friendly environmental procedures,
reagents, solvents, and techniques used for analytical determinations of different analytes.
KEY WORDS: green chemistry, friendly environmental, solvents, techniques

ملخص
 يعد التطوير األكثر أمهية يف الكيمياء التحليلية هو التحليل ابستخدام الكيمياء اخلضراء،يف الوقت احلاضر
 والذي يشمل اختيار الكواشف واملذيبات والتقنيات األكثر أمنا على صحة االنسان واجملتمع،والنهج الصديق للبيئة
 املبدأ األساسي للعديد.وعلى دميومة البيئة ابإلضافة إىل استخدام التحليالت اليت تولد اقل ما ممكن من املخلفات
من اإلجراءات الكيميائية هو استخدام املذيبات لإلذابة أو االستخالص أو التنقية كما اهنا تستخدم كطور متحرك
يف التحاليل الكروماتوغرافيا او كطور انقل وهلا بعض االستخدامات التخصصية مثل حتسني الصفات الطيفية لبعض
 تعترب الكواشف الكيميائية والعوامل املؤكسدة وكواشف تكوين الصبغة من املتطلبات، من جانب اخر.املركبات
 هذه مراجعه اتناول فيها العديد من الطرائق التحليلية اليت تتضمن اتباع.األساسية للعديد من التحليالت الكيميائية
طريقة عمل امنة وكواشف ومذيبات صديقه للبيئة وكذلك عرض للتقنيات التحليلية اليت تصل اىل حدود كميه
.واطئة لعينات النموذج وابلتايل ختتزل خملفات التحليل
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INTRODUCTION
Green chemistry is the design, development, and implementation of chemical products and
processes to reduce or eliminate the use and the generation of substances hazardous to human
health and the environment.
Substances that are toxic to humans, the biosphere and all that sustains it, are currently still
being released at a cost of life, health and sustainability. One of the green chemistry’s greatest
strengths is the ability to design for a reduced hazard.
The goal of green analytical chemistry is to use safe analytical procedures that generate less
hazardous waste and as well as developing the old methods to incorporate procedures that either
use less hazardous, smaller amount, precise automated techniques.
The First Topic - Classification of Chemicals
The word "Green" has been created by Massachusetts Institute of Technology which classify
chemicals according to their hazardous effect on humans and environment to different classes:
1. Flammable Liquids
2. Corrosive Chemicals
3. Explosive Chemicals
4. Toxic Chemicals
5. Compressed Gases
6. Carcinogenic Chemicals

Flammable liquids are volatile i.e. is a liquid that has a flash point of less than 37.8oC, like
acetone, ethanol, and xylene, the vapor of some of these flammable chemicals, not the liquid,
are often heavier than air, and tend to settle such as ethyl ether, isopropyl ether, tetrahydrofuran,
can lead to health hazards - skin reactions and inhalation illnesses. (never be stored with
oxidizing agents, e.g., nitric, perchloric and sulfuric acids
Corrosive Chemicals these include concentrated acids and bases. The fumes of concentrated
corrosives can cause severe external and internal burns.
Explosive Chemicals acids like picric acid is more sensitive explosive than T.N.T. it always
stored in water and have to be kept out of contact with metals as much as possible. Ethyl Ether
is a highly volatile and flammable solvent requiring special storage and disposal procedures.
With exposure to air, peroxides will form. When the peroxides are concentrated by evaporation
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of the ether, an explosion will occur. Isopropyl ether and other ethers also form peroxides
readily. Ethyl Ether is preferably obtained in metal cans.
Toxic Chemicals are commonly used in the laboratory. One example of a toxic chemical used
in the laboratory is epoxy catalysts containing isocyanate compounds. Acids react with
cyanides to produce hydrocyanic acid its vapor is potentially lethal. Mercury is extremely toxic
and should be stored in plastic, air-tight containers, away from direct heat or sunlight, and at
as low an ambient temperature as possible.
A compressed gas is defined as a gas having pressure in the container of 40 psi or greater at
70oC., Any flammable liquid having vapor pressure exceeding 40 psi at 38oC is also classified
as a compressed gas. e.g. carbon dioxide, propane, and ammonia.
Carcinogenic compounds include a big list of chemicals 2-Acetylaminofluorene,
Acrylonitrile,4-Aminodiphenyl, Asbestos, Benzene, Benzidine, Bis-chloromethyl ether,1,2Dibromo-3-chloropropane,
3,3'-Dichlorobenzidine
(+
salts),4Dimethylaminoazobenzene,Ethylene oxide, Ethyleneimine, Inorganic arsenic Methyl,
chloromethyl ether, a- Naphthylamine, b- Naphthylamine,4-Nitrobiphenyl ,N-Nitroso di methylamine,
B-Propiolactone,
Vinyl
chloride,
Adriamycin
,Afltoxins,2Aminoanthraquinone, o-Aminoazotoluene,1-Amino-2-methylanthraquinone Amitrole, oAnisidine hydrochloride, Benzotrichloride, Beryllium ,Bischloroethyl nitrosourea,1,3
Butadiene, Cadmium and some compounds, Carbon tetrachloride, Chlorendic
acid,
Chlorinated paraffins ,Chloroform,CCNU,3-Chloro-2-methylpropene,4-Chloro-ophenylenediamine,C.I. Basic red 9 mono HCl, p-Cresidine ,Cupferron, Dacarbazine, DDT,
2,4-Diaminoanisole sulfate,2,4 Diaminotoluene and more than 60 proved carcinogenic
compounds including some drugs at cetrain dose such as Analgesics with Phenacetin.
The Second Topic -Solvents
Analytical chemical procedures include the use of solvents for different purposes as
dissolution, Extraction, Purification. In addition, they are used in analytical chemistry as
Carrier or m.ph.,Specific uses (spectral properties) as it used for the dissolution ,and extraction,
while it is used in Industrial pharmacy as diluent for example D10 (dextrose 10%), D5 (dextrose
5%), NS (normal saline) (which are considered solutions not solvents).Organic solvents are
used in very low concentrations 0.1% or less (propylene glycol, polyethylene glycols, ethanol),
solvents described in specific applications (dimethyl sulfoxide, N-methyl-2-pyrrolidone,
glycerol) and solvents reported in other applications ethyl lactate .
Water is consider the only one green solvent while ethanol, methanol, acetone,
propanol, ethyl acetate, and ethylene glycol may be considered as friendly environment
solvents with respect to toluene, cyclohexane and acetonitrile. However; while solvents like
dioxin, benzene, and carbon tetrachloride are more toxic and undesirable. The original solvent
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selection guide was published in 1998 assessed the use of 47 solvents in chemical reactions
considering recycling, environmental impact, health and flammability issues amongst others.
The Third Topic- The Use of Greener Reaction Conditions
Redesign of reaction procedure: This includes the replace of the hazardous solvents with a
lesser impact solvent on the human health and the environment, or the design of solventless
reaction conditions or solid-state reactions, use novel processing methods that prevent pollution
at its source, and eliminate energy- or material-intensive separation and purification steps,
improve energy efficiency, including reactions running closer to ambient conditions.

Figure 1. redesign of reaction procedure
Kazuhiko Sato, Masao Aoki, Ryoji Noyori, A "Green" Route to Adipic Acid: Direct Oxidation
of Cyclohexenes with 30 Percent Hydrogen Peroxide, Science11 Sep 1998 : 1646-1647.

Figure 2. Solid-State Reactions
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Automation: other tool to produce greener reaction conditions is automation which improves
measurements by fast sampling, fast analytical control of the baseline/background, an easy and
rapid standardization, improved repeatability, a considerable reduction of reagent, solvent
consumption, and waste generation, and a possible enhancement of the analytical sensitivity
through the online coupling of detection with preconcentration/separation techniques
Replacement of reagent: the determination using the pharmaceutical compounds as reagent for
color development in colorimetric method is consider a new way to design greener reaction; as
an example, determination of paracetamol using the pharmaceutical compound naproxen
instead of chemical reagent in which it is used as a coupling agent for the diazotized paminophenol (the hydrolysis product of paracetamol). The paper offers a determination of an
analgesic paracetamol in the presence of high content of another analgesic, as well as eliminate
the requirements to chemical hazard reagents.
Replacement of oxidant: oxidizing agent (oxidant, oxidizer) is a substance that has the ability
to oxidize other substances, in other words to accept their electrons. Common oxidizing agents
are oxygen, hydrogen peroxide, potassium permanganate, potassium chromate, and potassium
periodate.
Potassium permanganate is safe even at large concentration. It is rare toxic; chromate is
carcinogen, highly toxic by inhalation, toxic by skin absorption, corrosive, and Mutagen in the
same manner potassium periodate is corrosive, acute toxic, health hazard, irritant, and
environmental hazard.
Potassium permanganate was used for determination of Famotidine in both pure form and
in its dosage forms via oxidation of the drug in acid or alkaline media and was used for
oxidation of the synthesized hydroxy analog of Naproxen at two different medium acidic and
basic.
Solvent Reduction and Replacement: A green uv spectrophotometric method is used for
determination of paracetamol and tramadol in the presence of each other in dosage form, the
method is based on dissolving of 25 microgram of the sample in milliliter of water, estimating
the quantity of paracetamol at two wavelengths 242 nm and 227 nm where tramadol exhibits
the maximum absorption as shown in figure 3:
By the application the equation of multi component system as below:
A (paracetamol) at 242 nm = εbc at 242 nm
Where A is the absorbance, ε is the molar absorptivity, b is the cell thickness (1 cm) , and
c is the molar concentration
A at 227 nm = εbc of paracetamol at 227 nm + εbc of tramadol at 227 nm
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C (tramadol) at 227 nm=[A- (εc)of paracetamol at 227 nm]/[ ε of tramadol at 227 nm.]
This procedure eliminates the role of organic reagent and organic solvent and already
reduce the waste.

Figure 3. Absorption spectrum of 25 µg/ml of paracetamol (242 nm) and tramadol
hydrochloride (227 nm)
Hana Sh. Mahmood, & T. Dawood, N. (2018). Determination of paracetamol and Tramadol
hydrochloride in pharmaceutical preparations using green UV method. Rafidain Journal of
Science, 27(1), 36-42. https://doi.org/10.33899/rjs.2018.141184

In other side paracetamol has been determined but with maximize procedure and
harmful reagents like nitroaniline (hemolysis compound).The irritant thymol was also used as
a coupling agent for determination of paracetamol in alkaline medium and irritant
hexacyanoferrate was used for determination of paracetamol as an oxidant in the presence of
ammonia, the skin inflammatory compound phloroacetophenone was used as a coupling
compound to determine paracetamol in basic medium. Dichlorodicyano benzoquinone which
produces the toxic CN in water was used for determination of paracetamol via charge transfer
reaction.
The Fourth Topic- Friendly Environment extraction techniques:
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Many analytical procedures require extraction steps before determination step to separate
the analyte from other interfering compounds or impurities. The ordinary extraction techniques
consume solvents and time.
The methods classified below reduce the use of organic solvents and speed extraction
times compared to traditional liquid-liquid extractions.
Accelerated solvent extraction (ASE)
Ultrasound extraction
Microwave assisted extraction (MAE)
Supercritical fluid extraction (SFE)
Membrane extraction
Liquid-solid extractions
Cloud Point Extraction (CPE)
Accelerated solvent extraction (ASE) uses pressure and heat (up to 200 °C) to speed
extractions, and decrease the volume of solvent to 1.2-1.5 times less than that of the ordinary
solvent extraction.
Ultrasonic extraction uses high frequency acoustic waves to create microscopic bubbles in
liquids. The collapse of the small bubbles produces small shock waves, cavitation, that are
particularly well suited for breaking up or promoting the dissolution of solids. Ultrasonic
extraction has been applied to a variety of organic extractions. These include the extraction of
nicotine from pharmaceutical samples into heptane for GC analysis, phthalates from cosmetics
which reduced the amount of solvent required compared to the conventional method.
Ultrasound has also been used for inorganic analytes, most recently to extract mercury into
aqua regia from milk samples.
Microwave-assisted extraction (MAE) is the process of using microwave energy to heat
solvents in contact with a sample in order to partition analytes from the sample matrix into the
solvent which is reduced to less quantity of about ( 0.5-5 ml ) such as the extraction of
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) from soil and pesticide residues from plant materials
as well as extraction of organic and organometallic compounds from a wide variety of matrices
with lesser waste.
Supercritical Fluid Extraction (SFE) and Superheated Water Extraction (SWE).
A critical point (or critical state) is the end point of a phase equilibrium curve like the
liquid–vapor critical point, the end point of the pressure–temperature curve that designates
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conditions under which a liquid and its vapor can coexist. Solvents that are heated and
pressurized above their critical point, exhibit properties intermediate between those of liquids
and gases, making them ideal for separations and extractions. Many SFEs are performed with
carbon dioxide (SFE-CO2), which has a readily accessible critical point (31.1 °C, 74.8 atm)
along with being inflammable and nontoxic. The efficiency of SFEs is affected by the choice
of extraction solvent as well as the extraction pressure, temperature, filler materials (mixed
with the sample matrix), modifiers (cosolvents), and collection solvent. The challenge of SFECO2 is the very low solubility of polar materials.
Membranes are selective barriers between phases, provide an alternative for green analyte
isolation and preconcentration. There are two primary membrane techniques, filtration and
extraction. Membrane filtration uses porous membranes to separate solution components based
on size using a pressure difference between the donor and acceptor solutions as the driving
force, whereas Membrane extraction primarily exploits concentration gradients using
nonporous membranes.
Liquid-solid extractions involve the eliminate of solvents in the pretreatment process because
the analyte can be directly extracted from the liquid sample onto solid sorbent material. The
availability of different materials is one of the advantages of sorptive techniques. The technique
was applied for extraction of pesticides, steroids, fatty acids, and drugs.
Cloud Point Extraction (CPE).
Aqueous solutions of non-ionic surfactants (Triton x-100 and tween-80) become turbid
when they are heated above the temperature known as the cloud point. The solution is then
separated into two isotropic phases, i.e. a surfactant-rich phase and a bulk aqueous phase. The
hydrophobic solutes and metal ions, after the formation of sparingly water-soluble complex,
can be enriched into the surfactant-rich phase. (In liquids), the cloud point is the temperature
below which a transparent solution undergoes either a liquid-liquid phase separation to form
an emulsion or a liquid-solid phase transition to form either a stable sol or a suspension that
settles a precipitate. A cloud point extraction (CPE) less commonly used extraction, where the
metals are extracted into micelles with a complexing agent in the presence of a surfactant.
The Fifth Topic -Green Techniques
Technologies that meet the scope and then be judged on how well they meet the criteria
including science and innovation (original), human health and environmental benefits (reduce
toxicity, reduce hazard materials ,..), applicability and impact by used on wide range for
samples.
Spectroscopy especially infrared, Raman, and x-ray diffraction are rather green technique
in which sample sizes are small, and need not to sample preparation.
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Atomic absorption spectrometry (AAS) detects elements in either liquid or solid samples
through the application of characteristic wavelengths of electromagnetic radiation from a light
source. AAS reduces the required sample volume and need not reagents.
Flow Injection offers the combination of injection of a well-defined volume of sample,
precise timing (from the point of injection to the point of detection) (controllable dispersion),
and reproducible readout of the recorded signal. Determination of lead with Arsenazo III and
phenol in water by oxidative coupling to 4-aminoantipyrine in the presence of hexacyanoferrate
(III). procedures employ continuous, unidirectional pumping of carrier and reagent streams,
which uses programmable, bidirectional discontinuous flow as precisely coordinated and
controlled by a computer exhibits the ability of performing different determinations without
system reconfiguration.
Electrochemistry is a unique area of analytical chemistry where sample treatment has
historically been relatively green but a hazard has come in the form of the mercury working
electrode. A developing modified carbon as the basis for working electrodes instead of
dropping mercury electrode, and the use of new ion selective electrodes was big transformation
to green sensors.
Bioanalytical methods are often green due to the highly selective nature of the reactions,
which usually removed the need for further separations or concentration steps, improving the
greenness of the methods. A novel bioanalytical techniques include an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) .
Conclusion
Green chemistry is not a solution to all environmental problems but it is the most
fundamental approach. As we are earlier starting changes toward green since it offers more
solutions to our health and environments.
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Abstract
The aim of the research is to explore the reality of funding scientific research in the Arab
countries and the obstacles they face, where the descriptive analytical method was used, and
surveyed the opinions of a number of graduate students and university professors in a number
of Arab countries: the Syrian Arab Republic, the Kingdom of Saudi Arabia, the Kingdom of
Jordan, Iraq Accordingly, the researcher designed a questionnaire dedicated to that and
conducted for it indications of honesty and stability, and the results concluded that the weak
spending on scientific research negatively affects it, and that the least spending on scientific
research was Syria, while the highest was Iraq.
Key words: funding*scientific research

ملخص
 حيث جرى,هدف البحث إىل استكشاف واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية واملعوقات اليت تواجهها
 وقام مبسح آراء عدد من طلبة الدراسات العليا وأساتذة اجلامعة يف عدد من,استخدام املنهج الوصفي التحليلي
 وعليه قام الباحث, العراق, اململكة األردنية, اململكة العربية السعودية, اجلمهورية العربية السورية: الدول العربية
 وتوصلت النتائج إىل أن ضعف اإلنفاق على,بتصميم استبانة خمصصة لذلك وأجرى هلا دالالت الصدق والثبات
 بينما األعلى, كما أن أقل الدول يف اإلنفاق على البحوث العلمية كانت سوراي,البحث العلمي يؤثر سلباً عليه

.كانت العراق

 *متويل*البحوث العلمية:الكلمات املفتاحية
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
RESEARCH (JHDESR)

197

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

مقدمة:
يعد البحث العلمي مطلباً أساسياً للتميز يف أي جمال من جماالت الدراسة يف خمتلف العلوم ,ويتجلى البحث العلمي

يف اجلامعات يف إنتاج أعضاء هيئة التدريس ،إضافة إىل الرسائل العلمية اليت يعدها طالب الدراسات العليا .ولضمان
حسن سري هذه األعمال تقوم يف اجلامعات بوضع اللوائح الكفيلة بتنظيم البحث العلمي ,وحتفيزه وتيسري سبل

تنفيذه .ونرى يف هذه اللوائح يف العادة السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة ابلبحث العلمي بدءاً ابلتخطيط
واإلشراف واملتابعة والتنسيق ،وانتهاءً بتنفيذ هذه البحوث واالستفادة القصوى من جماالهتا املختلفة ،سعياً لتحقيق
التميز والرايدة هلذه املؤسسات(السرايين.)2016,

ويعد البحث العلمي من الظاهر اليت تتصف هبا اجملتمعات املتقدمة ,فالعديد من الدول تستعني ابلبحث العلمي
لوضع اخلطط التنموية ورصد احللول للعديد من املشكالت اليت يواجهها األفراد واجملتمعات ,وهو خطوة من خطوات
التمدن ,فهو ضرورة تتطلب تفكرياً علمياً منهجيا سليماً يسهم يف تقدمي حلول خالقة ,وقد انتبهت الدول الغربية

للدور الكبري الذي يلعبه البحث العلمي يف حل العديد من املشكالت ,فأولته االهتمام واالنتباه ورصدت له

امليزانيات الكبرية.
وترجع هذه األمهية الكبرية للبحث العلمي ,ألن اإلنسان بعلمه ومعرفته حيافظ على بقاءه واستمراره وحيقق التقدم
حلضارته ويسهم كذلك يف دفع عجلة التقدم والرقي إىل األمام ,فالبحث العلمي يعد الركيزة األساسية اليت يقدم
الباحث من خالهلا معارفه ومعلوماته اليت توصل إليها من خالل أحباثه .ومن األسس الضرورية لتطوير العلم هو
االهتمام ابلبحث العلمي وتقدمي التسهيالت للباحثني ,وختصيص ميزانيات معينة تسمح بقيام حبوث علمية قيمة,
ابإلضافة إىل ذلك توجيه دعوات رمسية إىل خمتلف مؤسسات القطاع اخلاص للمشاركة يف دعم البحوث العلمية,
إال أن البحث العلمي يف العديد من الدول العربية يعاين من العديد من األزمات ,من أبرز األزمات اليت يواجهها
البحث العلمي يف الدول العربية هي صعوبة متويل البحوث العلمية .فقد اهتمت العديد من الدول الغربية ابلبحث
العلمي وأثبتت فعاليته فقد أكدت دراسة لوك وآخرون) (Loke et al,2012أن البحوث العلمية حتتاج
ملصاريف كبرية ونظم معقدة لتساعدان يف الوصول إىل النتائج املطلوبة ,فعلى مستوى كندا مت ختصيص ما
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يتجاوز( )27مليون دوالر عام( )2012لتمويل البحوث العلمية ,وأوضحت مابوليزا)(Mapolisa,2012أن
توفري خدمات دعم البحوث يسهم يف حتسني جودة البحث العلمي ويسهم يف حتقيق جتارب علمية ثرية أكادميياً,
وكذلك أوضحت الدراسة أن تعثر العديد من الطالب يرجع إىل الصعوبة يف شراء املواد البحثية نتيجة لعدم وجود
املال ,وأن الطالب يف املناطق الريفية حيتاجون إىل املكتبات املتنقلة والتسهيالت الالزمة للبحث العلمي .ويف هذا
اجملال أوضحت ابان ) (Panna,2013أن البحوث العلمية تواجه العديد من التحدايت املرتبطة ابلصعوبة يف
توظيف التكنولوجيا الرقمية يف اجملال البحثي نتيجة عدم توفر الدعم الكايف ,بينما أكدت دراسة
كوهني) (Koehn,2012على ضرورة زايدة متويل البحوث العلمية من قبل الوكاالت احلكومية واملنظمات الدولية
غري احلكومية ,وكذلك الشركات ومشاريع التنمية املستدامة.
فاجلامعات تعد جزءاً أساسياً يف اجملتمعات ,وذلك ألهنا جزء ال يتجزأ من النظام االجتماعي واالقتصادي
واالجتماعي والسياسي لكل جمتمع ,وهلا العديد من املهام فهي تسعى إىل النهوض ابجملتمع وحتقيق التطور للحاق
بركب اجملتمعات املتقدمة ,وأصبحت مهمة البحث العلمي ضرورة لكل فرد ,فهو حياول رصد مشكالت احلياة
اليومية اليت من املفرتض أن تتم دراستها بطريقة منهجية تسهم يف وضع حلول لتلك املشكالت ,وهكذا فقيمة
البحث العلمي تتمثل فيما ينتجه من أفكار وآراء ،ووضع حلول ومقرتحات مناسبة للعديد من املشكالت اليت
يعاين منها اجملتمع ،ويكشف أيضاً عن معلومات متع ّددة يف احلياة ،وبلورة األفكار العلميّة بغية الوصول إىل النتائج

املاديّة ،واملعنويّة للمجتمعات من خالل تسريع خطى التنمية ،وابلتايل تق ّدمها يف
يؤدي إىل املنفعة ّ
املرجوة ،حيث ّ
اجملاالت االقتصاديّة ،واالجتماعيّة ،والسياسيّة وغريها .ومن غري اجلائز أن يكون البحث بال هدف ,كما ال جيوز

أساسي يف تق ّدم
العلمي على أنّه ترف علمي ،أو ذهين ،إّّنا جيب أن حيافظ على دوره كعنصر
أن ينظر إىل البحث
ّ
ّ
األمم والشعوب.

وعلية حياول البحث احلايل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
ما مستوى إدراك الدول املتناولة يف البحث للصعوابت اليت تواجه متويل البحوث العلمية فيها؟
ما معوقات متويل البحوث العلمية يف الدول العربية؟
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ما واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية؟
مشكلة البحث:
يش ّكل البحث العلمي عصب التقدم احلضاري ،ابلتايل ال بد أن يقوم على أسس وطيدة من انحية األمانة يف
البحث ،واحلذر ،والتدقيق يف تسجيل املعطيات والبياانت ،واحرتام جهد اآلخرين ،وإعطاء الفرصة للباحثني على
فضال عن تفادي سائر أشكال االنتحال،
اختالف أجناسهم ومستوايهتم ،وترك نتائج األحباث العلميّة متاحةً ،
واخلداع ،والسطو ،والسرقات العلمية .إال أن البحث العلمي يف طريقه لتحقيق أهدافه مير ابلعديد من املشكالت
واملعوقات ,أبرزها :متويل البحوث العلمية ,فهنالك صعوبة يف متويل العديد من البحوث يف الدول العربية ,فالدول
العربية ختصص ما نسبته ( )%0,3من ميزانيتها للبحوث العلمية مقابل( )%2,6يف عدد من الدول األوروبية ,أي
أن معدالت اإلنفاق على البحث العلمي منخفضة لعدد من األسباب أبرزها شح املوارد االقتصادية والفساد اإلداري
يف املؤسسات ,وعدم خت صيص ميزانيات كافية للبحث العلمي .ابإلضافة إىل الغياب الواضح ملؤسسات القطاع
اخلاص يف متويل البحوث العلمية ,فعلى مستوى الياابن يساهم القطاع اخلاص بنسبة( )%80بدعم البحوث العلمية.
وحبكم كون الباحث من طلبة الدراسات العليا وعلى احتكاك بغريه من الطلبة ,وبعدد من أساتذة اجلامعات ,الحظ
أن هنالك العديد من الصعوابت اليت تواجه البحث العلمي أبرزها مشكلة متويل البحوث العلمية ,فال نكاد جند
أي من اجلهات املعنية بتمويل البحوث العلمية غري املؤسسات احلكومية ,واليت تكون ميزانيتها حمدودة ,وعليه سعى
الباحث إىل رصد واقع هذه املشكل ة يف عدد من الدول العربية ,أبرزها "سوراي ,السعودية ,األردن ,العراق" ,وهنا
يربز السؤال الرئيسي للدراسة حول واقع متويل البحوث العلمية واملعوقات اليت تواجهها يف عدد من الدول العربية.
منهجية البحث:
يعتمد البحث احلايل على املنهج الوصفي االرتباطي وذلك ملالءمته يف حتقيق أهداف الدراسة ,وذلك ألن املنهج
الوصفي يعد من أساليب البحث العلمي ,والذي يعتمد على دراسة الواقع والظواهر كما هي يف الواقع ,ويهتم
بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً ,فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ,ويوضح خصائصها ,أما

التعبري الكم ي فيعطي الوصف الرقمي ليوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى.
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ويف إطار هذا املنهج مت مسح آراء عدد من الباحثني يف عدد من الدول العربية لرصد واقع متويل البحوث العلمية
يف عدد من الدول العربية.
جمتمع وعينة الدراسة:
يعد جمتمع الدراسة اخلط وة املمنهجة اليت تساعد يف الوصول إىل نتائج علمية دقيقة ,وعليه أتلف اجملتمع األصلي
للبحث من مجيع طلبة مرحلة الدراسات العليا ,وأساتذة اجلامعة يف الدول العربية اآلتية :اجلمهورية العربية السورية,
اململكة العربية السعودية ,العراق ,اململكة األردنية اهلامشية ,بينما أتلفت عينة البحث من ( )800طالباً من طلبة
الدراسات العليا وأساتذة اجلامعة يف الدول املذكورة ,واجلدول اآليت يوضح توزع أفراد عينة البحث:

جدول( )1توزع أفراد عينة البحث
الدولة

طلبة الدراسات العليا

أساتذة اجلامعة

اجملموع

سوراي

89

111

200

السعودية

121

79

200

األردن

109

91

200

العراق

104

96

200

اجملموع

423

377

800

والشكل اآليت يوضح توزع أفراد العينة:
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الشكل( )1توزع أفراد عينة البحث على الدول
أداة البحث:
لإلجابة على أسئلة البحث وفرضياته قام الباحث بتصميم استبانة للتعرف على واقع متويل البحوث العلمية يف
الدول العربية واملعوقات اليت تواجهها ,حيث أتلفت االستبانة من( )30عبارة ,مت تقسيمها إىل قسمني ,القسم
األول للتعرف على واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية ,والقسم الثاين للتعرف على معوقات متويل البحوث
العلمية يف الدول العربية من وجهة نظر عدد من طلبة مرحلة الدراسات العليا وأساتذة اجلامعات يف عدد من الدول
العربية ,وأتلف كل قسم من( )15عبارة ,حيث جييب الطالب على االستبانة ابختيار بديل واحد لكل سؤال من
بني مخسة بدائل متواجدة أمامه(دائماً ,غالباً ,أحياانً ,اندراً ,أبداً) ,وللتأكد من الشروط السيكومرتية لالستبانة قام
الباحث ابإلجراءات اآلتية:

مت التأكد من الصدق الظاهري بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية قوامها( )20فرداً ،وهي من خارج عينة
البحث األساسية ،وذلك هبدف معرفة مدى مالئمة ووضوح فقرات املقياس ألفراد عينة البحث ،وكذلك للتحقق
من اخلصائص السيكومرتية لالستبانة .وأشار مجيع أفراد العينة إىل أن االستبانة واضحة ابلنسبة هلم .وجرى التأكد
من الصدق التمييزي حيث طبق الباحث االستبانة على العينة سابقة الذكر ,واعتمد الباحث أعلى()%25
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وأدىن( )%25من درجات املفحوصني بعد أن رتبت تصاعدايً ,ومت اختبار الفروق عن طريق اختبار(ت) ستودنت,
وكانت النتائج كاآليت:

جدول( )2نتائج اختبار ت ستودنت للتحقق من الصدق التمييزي
االستبانة

الفئة العليا

ت احملسوبة مستوى

الفئة الدنيا

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

احلسايب

املعياري

121,5

20,1

80,9

9,2

القرار

الداللة
 0,000دال

1,3

ويتبني من اجلدول أن قيمة مستوى الداللة ل ت احملسوبة أصغر من مستوى الداللة االفرتاضي( )0,05وهذا يشري
إىل وجود فروق بني متوسطات اجملموعتني لصاحل ذوي الدرجات املرتفعة ,وهذا يعين أن االستبانة تتصف بصدق
متييزي.
وللتأكد من الثبات قام الباحث ابإلجراءات اآلتية:
ثبات االتساق الداخلي مبعادلة ألفا كرونباخ :حيث جرى حساب معامل االتساق الداخلي بعد التطبيق على العينة
سابقة الذكر ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ.
الثبات ابإلعادة :جرى استخراج معامل الثبات بطريقة اإلعادة ،على العينة االستطالعية السابقة مث أعيد تطبيقه
للمرة الثانية على العينة نفسها ,بعد مضي أسبوعني من التطبيق األول ،ومت استخراج معامالت ثبات اإلعادة للدرجة
الكلية عن طريق حساب معامل االرتباط بني التطبيق األول والثاين واجلدول اآليت يوضح معامالت الثبات.
جدول( )3معامالت ثبات االعادة وألفا كرونباخ لالستبانة
االستبانة

ألفا كرونباخ
0,78

ثبات االعادة
0,80

ويالحظ مما سبق أن معامالت ألفا كرونباخ واإلعادة لالستبانة معامالت جيدة ألغراض البحث.
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اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة:
البحث العلمي :يعرفه(زاهد ) 2009,أبنه تلك العملية الفكرية املنتظمة اليت يقوم هبا شخص معني "الباحث"
وذلك هبدف حتقيق فوائد معينة أو التأكد من حقائق معينة حول مشكلة ما ,وتتم هذه العملية ابتباع الطرق العلمية
املنتظمة اليت تسمى "منهج البحث" ,وذلك من أجل الوصول إىل حلول مالئمة أو وضع نتائج قابلة للتعميم تسمى
"نتائج البحث".
وميكن تعريفه كذلك أنه :طريقة منتظمة ميكن أن تستخدم ملواجهة مشكالت معينة مير هبا اإلنسان ,وحيتاج اإلنسان
إىل البحث العلمي يف شىت اجملاالت ,فهو يتمثل يف البحث عن احلقائق ووضع احللول والتفسريات اليت تساعد كل
فرد على تطوير حياته(الفرا.)2004 ,
وميكن تعريف البحث العلمي إجرائياً أبهنا :النشاط الذي يقوم به الباحث وفقاً ملنهجية معينة يف تقصي احلقائق
والظواهر من أجل تفسريها وحتديد العالقات فيما بينها ,مبا يسهم يف إحداث إضافات جديدة للعلم ,األمر الذي

يساعد يف تطوير العلم وحتقيق الفائدة.
متويل البحوث العلمية :وتتمثل يف املستلزمات املادية اليت حيتاجها البحث العلمي للنهوض به وتطويره ,ومن املمكن
أن يتمثل يف :أتمني األجهزة والكتب واملراجع العلمية واملختربات واملستلزمات التقنية ,وغريها من األمور اليت تتطلب
اعتمادات مالية.
املعوقات :وهي مجيع العقبات والصعوابت املاد ية واملعنوية واإلدارية اليت حتول دون إجناز طلبة الدراسات العليا
وأعضاء اهليئة التدريسية ألحباث علمية أو اخنراطهم يف جمال البحث العلمي األمر الذي يشكل عقبة أمام نشاطهم
العلمي.
دراسات سابقة:
دراسة السرايين( )2020يف األردن بعنوان :معوقات البحث العلمي املرتبطة بطالب الدراسات العليا وسبل التغلب
عليها ,وتوصلت إىل أن هنالك العديد من املشكالت أبرزها التمويل ,فهناك مستلزمات مادية البد من توفرها
204

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

للنهوض بعملية البحث العلمي وتطويره على مستوى الدراسات العليا ،فطالب الدراسات العليا حباجة إىل توفري
األجهزة العلمية واملكت بات ومراكز التوثيق واملختربات واملستلزمات التقنية املساعدة ،وهذه حتتاج إىل متويل واعتمادات
مالية كافية.
دراسة راحبي( ) 2016يف اجلزائر بعنوان :معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ,وتوصلت الدراسة إىل أنه ال توجد أية معوقات شخصية تتعلق ابألساتذة نفسهم ولكن املعوقات
تتصل ابجلامعات نفسها ومعوقات مادية ,ومن أبرز املعوقات عدم الوعي أبمهية البحث العلمي ,وعدم ختصيص
ميزانيات كافية إلجراء البحوث ابلطرق املناسبة.
دراسة جنيل واجلوارين( )2016يف العراق بعنوان :معوقات البحث العلمي يف مراكز الدراسات والبحوث يف جامعة
البصرة .حيث هدفت الدراسة إىل رصد واقع البحث العلمي يف جامعة البصرة يف مراكز البحوث والدراسات اليت
تعد واحدة من املؤسسات الفعالة يف صناعة القرارات ,وتوصلت الدراسة إىل أن واقع البحث العلمي ما زال دون
الطموح وحباجة لرعاية حكومية أكرب لتوفري البيئة املالئمة لنجاحها.
دراسة فضة( )2016يف األردن بعنوان :معوقات البحث العلمي من واقع التجربة األردنية ,حيث هدفت الدراسة
إىل رصد معوقات البحث العلمي يف اململكة األردنية ,وتوصلت الدراسة إىل أن واقع البحث العلمي يف األردن
وابقي الدول العربية مقارنة ابلدول الغربية يتميز ابلرتاجع ,فالدول الغربية تتميز بكثافة إنتاجها يف جمال البحث
العلمي ,وابرتفاع انفاقها على البحث العمي ,ففي األردن هنالك غياب لالسرتاتيجيات الواضحة لدعم البحث
العلمي ,وعدم وعي ألمهيته كمصدر للتقدم يف كافة النواحي ,وعدم ختصيص ميزانية كافية لدعم األحباث.
دراسة الرمياوي وكردي( )2015يف فلسطني بعنوان :معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية
يف الكليات اإلنسانية جلامعة القدس ,هدفت الدراسة التعرف إىل معوقات البحث العلمي من وجهة نظر أعضاء
اهليئة التدريسية يف الكليات اإلنسانية جلامعة القدس .مت استخدام استبانة معوقات البحث العلمي ،املكونة من
( ) 45فقرة جلمع بياانت الدراسة من خالل عينة طبقية عشوائية ،بلغ عددها ( )63عضوا من أعضاء اهليئة
التدريسية يف الكليات اإلنسانية جلامعة القدس .وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
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متوسطات معوقات انتاج البحث العلمي ابختالف الرتبة العلمية ،وسنوات اخلربة ،وعدد االحباث ،بينما كانت
الفروق دالة إحصائياً ملتغري طبيعة العمل ألعضاء اهليئة التدريسية ،لصاحل العمل االكادميي ،وبناء على نتائج الدراسة
مت وضع جمموعة من التوصيات.

دراسة بوكميش( ) 2014يف اجلزائر بعنوان :معوقات توظيف البحث العلمي يف التنمية ابلعامل العريب وهدفت
الدراسة إىل تسليط الضوء على أهم املعوقات اليت حتول دون توظيف البحث العلمي يف خدمة التنمية ابلعامل العريب,
ذلك ألن العامل العريب ما يزال يعاين من التخلف وحباجة إىل التنمية والتطوير يف خمتلف امليادين ,وجرى حتديد أهم
املعوقات يف :غياب رؤية واضحة للتنمية وقصور أهداف واسرتاتيجيات البحث العلمي ابإلضافة إىل ضعف التمويل
املايل ,ووجود فجوة بني هيئات البحث والبيئة احمليطة ,وعدم ربط نتائج البحث ابلتنمية وضعف اإلنتاج العلمي
وعدم تثمني نتائج البحث العلمي.
نتائج البحث:
نتائج البحث ومناقشتها:
نتائج السؤال األول ومناقشته :ما واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية؟
جدول( )4نتائج واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية
املتوسط

م

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

1

ال توجد هنالك أهداف واضحة تسعى البحوث العلمية إىل 3,4

االحنراف النسبة
0,87

حتقيقها.

2

ترصد البحوث العلمية واقع املشكالت اليت مير هبا اجملتمع.

3

هنالك سياسات واضحة وحمددة للبحث العلمي ,واليت تتمثل 1,7
بتحديد األولوايت واألهداف الالزمة.

4

ال توجد هنالك إمكانيات مادية لدعم البحوث العلمية.

4,3

1,3

5

يسهم البحث العلمي يف حتقيق التنمية الشاملة يف اجملتمع.

4,5

1,2
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%43,4

4,1

1,2

%78,9

0,98

%80,6
%87,6
%82,5
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6

عدم وجود خطط تنمية واضحة من أبرز املعوقات اليت حتول دون 4,7

1,1

%77,7

وجود نظام متويل للبحوث العلمية.

7

يشارك القطاع اخلاص يف دعم البحث العلمي.

8

يوفر القطاع اخلاص مبالغ مالية وموارد تسهم يف دعم البحث العلمي 1,1
يف زمن قياسي.

0,6

9

غياب السياسة العلمية التكنولوجية الواضحة لصناعة البحث 3,7
العلمي.

0,99

%79,7

 10شح املوارد االقتصادية يف الدولة ,حيول دون تطبيق البحوث العلمية 4,6
اجلادة والرصينة.

1,0

%89,5

4,3

1,3

%67,6

 12غياب التسويق الواضح للبحوث العلمية الناجحة يف خمتلف 3,7
اجملاالت األمر الذي يؤخر اجملتمع عن اللحاق بغريه من اجملتمعات
املتقدمة.

1,01

%78,8

 13غياب الوعي لدى أفراد اجملتمع أبمهية البحث العلمي وما ميكن أن 3,1
يعود به من فوائد.

0,99

%69,8

 14غياب املراكز العلمية واهليئات اليت تنظيم وتدعم البحوث العلمية 3,6
بشكل جاد.

0,98

%86,5

1,5

%73,5

 11ال يوجد اهتمام ابلبحث العملي وأبمهيته التنموية

 15عدم استغالل نتائج البحوث يف خدمة اجملتمع.

1,2

4,3

0,43

%23,4
%21,1

يتبني من خالل نتائج العرض السابق أن واقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية يواجه العديد من الصعوابت
كان أبرزها وفقاً آلراء أفراد عينة البحث ,إدراك أفراد اجملتمع وخمتلف املؤسسات وطلبة الدراسات العليا وأساتذة

اجلامعة ألمهية البحوث العلمية وللدور الكبري الذي تلعبه ,ولكن يقابل ذلك ضعف بل وغياب يف إدراك املؤسسات

املختلفة لذلك ,فنسبة ( )%86,5من أفراد العينة يؤكدون غياب املراكز العلمية واهليئات اليت تدعم البحوث
العلمية ,ابإلضافة إىل أن املؤسسات اليت تدرك ذلك ,ال متتلك القدرة على استغالل نتائج البحوث يف خدمة
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اجملتمع بشكل سليم حيث أكد ما نسبته( )% 73,5من أفراد عينة البحث على ذلك ,ابإلضافة إىل أن التسويق
للبحوث العلمية غائب يف معظم الدول املتناولة ,وشح املوارد االقتصادية اليت تدعم البحث العلمي موجود يف مجيع
الدول حيث يعترب ما نسبته( )%89,5من أفراد العينة أنه ال توجد موارد اقتصادية اثبتة وحمددة تُقدم خلدمة البحث

العلمي ,ابإلضافة إىل غياب شبه اتم للقطاع اخلاص يف املسامهة يف تنمية البحوث العلمية واستغالهلا لصاحله,

ويكاد يكون ذلك متواجداً يف مجيع الدول املتناولة.
ابلتايل يتبني من العرض السابق أن البحث العلمي يواجه العديد من الصعوابت ,فحاجتنا اليوم للبحث العلمي
تفوق حاجتنا إليه سابقاً ,وجيب على خمتلف املؤسسات واهليئات أن تدرك ذلك ,,فالعديد من الدول املتقدمة
أدركت أمهية البحث العلمي ,وأنه الركيزة األوىل والدعامة األساسية اليت تسهم يف تقدمها ,فقامت بتحصني دفاعاهتا
وجعلت البحث العلمي ضرورة من الضرورات اليت ال ميكن جتاوزها.
نتائج السؤال الثاين ومناقشته :ما معوقات متويل البحوث العلمية يف الدول العربية؟
لإل جابة على سؤال البحث الثاين جرى حساب النسبة املئوية لدرجات أفراد العينة من طلبة الدراسات العليا وأساتذة
اجلامعة على القسم الثاين من االستبانة وكانت النتائج على الشكل اآليت:
جدول( )5املعوقات اليت تواجه متويل البحوث العلمية يف الدول عينة البحث
م

املتوسط

االحنراف

النسبة

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

2,3

0,9

%76,5

عدم إنشاء قنوات للتواصل بني الدول واجلامعات فيما يتعلق 3,7

1,0

%68,4

 16عدم وجود تنسيق واضح بني خمتلف هيئات الدولة
17

18

208

ابلبحوث العلمية احلديثة واجلادة من أهم املعوقات اليت تواجه
البحث العلمي.
عدم رصد ميزانيات واضحة يف سياسة الدول املالية من أهم 4,1

1,2

%78,5

املعوقات اليت تواجه البحث العلمي.
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19
20

عدم قدرة مؤسسات التعليم العايل على حترير البحوث العلمية 3,2

0,87

%69,7

من االجراءات الروتينية املبالغ فيها.
اعتبار العديد من الدول والسياسات أن اإلنفاق على البحث 3,8

0,91

%71,1

العلمي أمر غري جمدي ,وهو هدر لألموال.
1,0

%56,4

0,912

%58,6

23

االفتقار إىل األرضية األكادميية الواضحة اليت تشجع على 3,2
متويل البحوث وتقدمي حبوث ترصد مشكالت اجملتمع.

0,88

%65,3

24

عدم مشاركة جهات معينة خاصة كانت أم عامة يف متويل 4,3
البحوث العمية وخاصة عرضها ملشكالت ختصها يقوم طلبة
الدراسات العليا بدراستها واستكشافها ووضع احللول هلا.

1,3

%78,5

0,65

%54,1

21

عدم القدرة على أتمني مستلزمات البحث العلمي من كتب 3,1
ودراسات وخمابر ,وبشكل خاص يف التخصصات العلمية.

 22عدم تشجيع الدول الباحثني وطلبة الدراسات العليا على 3,8
إنشاء البحوث وتطبيقها ووضع العديد من العراقيل أمامهم.

 25عدم العمل بنظام التفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة 2,3
التدريس أمر يقف حائالً دون تعزيز انطالقاهتم وخرباهتم
البحثية.

26

التسلسل البريوقراطي للمؤسسات يف الدولة واليت يعتمد متويل 4,3
البحوث العلمية عليها من أبرز املعوقات اليت تواجه البحث

1,1

%87,4

العلمي.
 27عدم إدراك القطاع اخلاص ألمهية البحث العلمي حيرم الباحثني 4,5
من تطبيق حبوث جادة.

1,5

%77,5

عدم مشاركة القطاع اخلاص يف متويل البحوث العلمية حيول 4,1

1,0

%79,7

28
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دون تقدمي حبوث قيمة ترصد مشكالت اجملتمع.
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29

ال يوجد نظام حوافز يدعم الباحثني لتقدمي حبوث واقعية ترصد 4,6

1,4

%84,3

مشكالت اجملتمع.

 30عدم توفر املعدات الالزمة للبحث العلمي من ابرز املعوقات 4,1
اليت تواجه البحوث العلمية يف الدول العربية.

1,01

%88,6

ويتبني من نتائج العرض السابق أن واقع البحث العلمي يف الدول العربية يواجه العديد من املشكالت ومن أبرزها:
عدم توفر معدات كافية تسهم يف إنشاء حبوث علمية رصينة ,فقد رأى ما نسبته( )%88,6من أفراد العينة أن
املعدات الالزمة للبحوث العلمية تكاد تكون غائبة يف كثري من الدول كان أبرزها سوراي ,فهي تواجه العديد من
املشكالت املتعلقة بتمويل البحوث العلمية ,فقد يضطر العديد من الطلبة إىل تغيري عناوينهم وحىت اختيار عناوين
تقليدية لتاليف مشكلة صعوبة بل وغياب التمويل واملعدات الكافية ,ابإلضافة إىل أن هنالك مشكلة تتعلق بغياب
نظام واضح للحوافز يدعم الباحثني ,فقد اعترب ما نسبته( )%84,3من أفراد العينة أن نظام احلوافز الذي يدعم
البحث العلمي غائب .كما رأى( )%87,4من أفراد العينة أن النظام البريوقراطي هليئات الدولة والروتني من أبرز
املعوقات اليت حتول دون الوصول إىل املستوايت املتقدمة مثل الدول الغربية يف دعم ومتويل البحوث العلمية.
ويتبني من نتائج اجلدول السابق أن هنالك العديد من املعوقات اليت حتول دون وصول البحوث العلمية العربية إىل
مستوى البحوث يف الدول الغربية ,ابإلضافة إىل أن العديد من الدول جتهل الدور الكبري الذي يسهم من خالله
البحث العلمي يف حتقيق التنمية يف اجملتمع ,ذلك ألن البحث العلمي يعترب من الوسائل املهمة اليت متكن الدول من
الوصول إىل التفوق يف شىت اجملاالت ,فواقع البحث العلمي يف الدول املتناولة وبشكل خاص سوراي ,يبدو صعباً
للغاية فهنالك العديد من املعوقات اليت حتول دون حتقيق األهداف املطلوبة وخاصة يف اجملاالت العلمية ,أما يف
الدول الباقية فتتفاوت الصعوابت واملعوقات ,وتدرك تلك الدول هذه املعوقات إال أنه ليس ابليد حيلة ,ففي األردن
كذلك تعد املؤسسات احلكومية هي املمول الرئيس للبحوث العلمية ,ويف مجيع الدول املتناولة كان غياب اسرتاتيجية
واضحة لدعم البحث العلمي من أبرز املعوقات اليت حتول دون الوصول إىل مصاف الدول املتقدمة اليت تدرك الدور
الكبري الذي يلعبه البحث العلمي يف حتقيق التنمية يف اجملتمع.
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نتائج السؤال الثالث ومناقشته :ما مستوى إدراك الدول املتناولة يف البحث للصعوابت اليت تواجه متويل البحوث
العلمية فيها؟
لإلجابة على هذا السؤال جرى حساب النسبة املئوية لدرجات أفراد عينة البحث من الدول عينة البحث "سوراي,
السعودية ,العراق ,األردن" ,وذلك الستكشاف مستوايت إدراكهم لصعوابت متويل البحث العلمي ,وكانت النتائج
على الشكل اآليت:
جدول( )6مستوايت إدراك الدول املتناولة يف البحث لصعوابت متويل البحوث العلمية
الدولة

املستوى

النسبة املئوية

الرتبة

سوراي

مرتفع جدا

%87,6

1

السعودية

متوسط

%67,6

3

العراق

مرتفع

%75,5

2

األردن

متوسط

%62,7

4

والشكل البياين اآليت يوضح ذلك:
87.60%

75.50%
67.60%

سوريا
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السعودية

62.70%

العراق

األردن
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الشكل( )2مستوايت إدراك الدول املتناولة يف البحث لصعوابت متويل البحوث العلمية
ويتبني من العرض السابق أن أفراد العينة يف الدول املختلفة يدركون صعوابت متويل البحث العلمي ,ذلك ألهنم
يواجهوهنا بشكل يومي سواء أكانوا طالابً أو أساتذة يرغبون بنشر البحوث أو اإلشراف على طالب ,ففي سوراي

يدرك( )%87,6من أفراد العينة الصعوابت اليت تواجه متويل البحوث العلمية ,فسوراي تواجه ظروفاً صعبة فيما

يتعلق بغالء املعيشة إضافة إىل صعوبة يف متويل البحوث العلمية املرتبطة إبكمال احلياة اجلامعية أو ابملرتبة العلمية,

فالنشر ضمن مستوعبات سكوبس مثال حيتاج ملا يرتاوح بني( 400إىل  )800دوالر أمريكي وهو مبلغ كبري ابلنسبة
لشخص يعيش يف سوراي ,ابإلضافة إىل أن اجلامعات ال توفر اشرتاكات مع خمتلف املواقع العلمية جلمع الدراسات
احلديثة ابستثناء بعض املواقع اليت يتسىن للطالب فتحها من مكتبة اجلامعة فقط ,فالطالب كان يضطر إىل السفر
إىل أحد الدول اجملاورة جلمع الدراسات احلديثة املرتبطة مبوضوعه ,هذا فيما يتعلق ابلكليات النظرية ,أما فيما يتعلق
ابلكليات العملية فهنالك صعوابت تتعلق بعدم القدرة على أتمني مواد معينة الستكمال الدراسة .ابلتايل هنالك
عدد من الصعوابت املوجودة يف سوراي ويف عموم الدول األخرى ,ومت الرتكيز على سوراي بشكل خاص ألهنا تواجه
العديد من الصعوابت والغالء يف احلياة األمر الذي سينعكس سلباً ابلطبع على البحث العلمي.
وفيما يتعلق ابألردن والسعودية ,فهم يدركون الصعوابت ولكن بدرجة متوسطة ,وميكن أن يرجع ذلك إىل أن واقع
البحث العلمي لديهم أفضل بكثري من سوراي ,والعراق كذلك على الرغم من حماولته مواجهة العديد من الصعوابت
املتعلقة ابلبحث العلمي إال أن تلك الصعوابت ال تزال موجودة.
نتائج فرضيات البحث:
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إدراك أفراد عينة البحث لواقع متويل البحوث العلمية يف الدول العربية واملعوقات
اليت تواجهها وفقاً الختالف متغري الرتبة العلمية(أستاذ جامعي ,طالب دراسات عليا).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث ابختبار الفروق بني متوسطات درجات أفراد عينة البحث على
االستبانة ،وذلك ابستخدام اختبار) (T-Testلتوضيح داللة الفروق ،واجلدول اآليت يوضح ذلك:
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جدول( )7الفروق بني درجات العينة على االستبانة وفقاً الختالف متغري الرتبة العلمية
املتوسط

االحنراف

قيمة (ت)

االستبانة اجلنس
أستاذ جامعي

132,3

21,5

1,98

طالب دراسات عليا

121,4

26,5

مستوى الداللة القرار
0,9

غري
دال

ومن خالل النتائج يف اجلدول أعاله يُالحظ أن قيمة مستوى الداللة بلغت( )0,9وهي أكرب من قيمة مستوى

الداللة االفرتاضي( )0,05هذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً الختالف متغري الرتبة العلمية,

وابلتايل نقبل الفرضية الصفرية القائلة( :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد عينة البحث

على االستبانة وفقاً ملتغري الرتبة العلمية).
وميكن تفسري هذه النتيجة يف أن الصعوابت اليت يواجهها البحث العلمي كبرية ويدركها اجلميع على الرغم من
اختالف رتبتهم العلمية ,ذلك ألن العديد من الدول تبدأ بفرض الصعوابت على طلبة الدراسات العليا ,فهم
يشعرون أبن البحث العلمي حلم يرغبون يف حتقيقه وبشكل خاص يف سوراي يف ظل ارتفاع التكاليف املرتبطة
ابلبحث العلمي ونشر البحوث العلمية يف اجملالت الدولية ,فقد اشرتطت الوزارة يف سوراي على كل طالب يف مرحلة
الدراسات العليا لكي حيصل على شهادته أن يقوم بنشر حبث يف مستوعبات سكوبس ,وهو أمر صعب ابلنسبة
هلم يف ظل ارتفاع التكاليف" ,على الرغم من أن ذلك موجود يف العراق كذلك األمر ,إال أن ارتفاع التكاليف يف
سوراي أمر جعل النشر يف مستوعبات سكوبس من املستحيالت" ,وكذلك األمر ينطبق على األساتذة يف حال
رغبوا يف رفع رتبتهم العلمية .ابلتايل ال فرق يف إدراك تلك الصعوابت بينهم ,فصعوابت البحث العلمي واضحة
يدركها اجلميع.
اخلامتة والتوصيات:
ويف اخلتام تتلخص نتائج البحث يف أن البحوث العلمية يف الدول العربية تعاين من نقص يف التمويل ,كما أن
التمويل نفسه يواجه العديد من الصعوابت ,فهو مرتبط جبهات حكومية فقط ,ومن خالل نتائج البحث ميكن
تقدمي املقرتحات والتوصيات اآلتية:
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القيام أبحباث متخصصة تسعى لرصد الصعوابت اليت تواجه البحوث العلمية منها والنظرية بشكل منفصل ,كمحاولة
لوضع احللول لتلك الصعوابت.
ال سعي حنو جذب القطاع اخلاص لتمويل البحوث العلمية اليت تسعى لرصد مشكالت معينة تتعلق ابلقطاع اخلاص
متهيداً لوضع احللول ومساعدة القطاع اخلاص يف تاليف العديد من املشكالت اليت قد يواجهها.
العمل على تنويع مصادر الدعم املايل املخصصة ألنشطة البحث العلمي من خمتلف املصادر احلكومية واخلاصة
واملنظمات الدولية واألفراد وعدم االقتصار فقط على التمويل احلكومي الذي يكاد يكون حمدود يف أغلب األحيان.
التأكيد على ضرورة ختصيص نسبة حمددة من ميزانيات املؤسسات اخلاصة واحلكومية إلجراء البحث والتطوير
والتدريب ,وجيب إدراج ذلك يف ميزانية الدولة السنوية.
تعزيز االستفادة من برامج التعاون واملنح الدولية يف دعم أنشطة البحث العلمي.
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املالحق
االستبانة
عزيزي املستجيب:
فيما أييت جمموعة من العبارات اليت تقيس وجهة نظرك حنو متويل البحوث العلمية يف دولتك ,واملعوقات اليت تواجهه
مت ويلها ,الرجاء اإلجابة على كل سؤال ابختيار بديل واحد بني جمموعة من البدائل املتواجدة أمامك ,مع العلم أنه
ال توجد إجاابت صحيحة وأخرى خاطئة ,وإّنا اإلجابة الصحيحة هي اليت تعرب عن رأيك وتعكس واقع البحث
العلمي يف دولتك:
م

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

1

ال توجد هنالك أهداف واضحة تسعى البحوث العلمية
إىل حتقيقها.

2

ترصد البحوث العلمية واقع املشكالت اليت مير هبا

3

اجملتمع.
هنالك سياسات واضحة وحمددة للبحث العلمي ,واليت
تتمثل بتحديد األولوايت واألهداف الالزمة.

4

ال توجد هنالك إمكانيات مادية لدعم البحوث العلمية.

5

يسهم البحث العلمي يف حتقيق التنمية الشاملة يف
اجملتمع.

6

عدم وجود خطط تنمية واضحة من أبرز املعوقات اليت
حتول دون وجود نظام متويل للبحوث العلمية.

7

يشارك القطاع اخلاص يف دعم البحث العلمي.

8

يوفر القطاع اخلاص مبالغ مالية وموارد تسهم يف دعم

216

دائما غالبا

أحيان ندرا

أبدا

البحث العلمي يف زمن قياسي.
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9

غياب السياسة العلمية التكنولوجية الواضحة لصناعة
البحث العلمي.

 10شح املوارد االقتصادية يف الدولة ,حيول دون تطبيق
البحوث العلمية اجلادة والرصينة.
 11ال يوجد اهتمام ابلبحث العملة وأبمهيته التنموية
 12غياب التسويق الواضح للبحوث العلمية الناجحة يف
خمتلف املداالت األمر الذي يؤخر اجملتمع عن اللحاق
بغريه من اجملتمعات املتقدمة.
 13غياب الوعي لدى أفراد اجملتمع أبمهية البحث العلمي وما
ميكن أن يعود به من فوائد.
 14غياب املراكز العلمية واهليئات اليت تنظيم وتدعم البحوث
العلمية بشكل جاد.,
 15عدم استغالل نتائج البحوث يف خدمة اجملتمع.
القسم الثاين :املعوقات
 16عدم وجود تنسيق واضح بني خمتلف هيئات الدولة
 17عدم إنشاء قنوات للتواصل بني الدول واجلامعات فيما
يتعلق ابلبحوث العلمية احلديثة واجلادة من أهم املعوقات
اليت تواجه البحث العلمي.
 18عدم رصد ميزانيات واضحة يف سياسة الدول املالية من
أهم املعوقات اليت تواجه البحث العلمي.
 19عدم قدرة مؤسسات التعليم العايل على حترير البحوث
العلمية من االجراءات الروتينية املبالغ فيها.
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 20اعتبار العديد من الدول والسياسات أن اإلنفاق على
البحث العلمي أمر غري جمدي ,وهو هدر لألموال.
 21عدم القدرة على أتمني مستلزمات البحث العلمي من
كتب ودراسات وخمابر ,وبشكل خاص يف التخصصات
العلمية.
 22عدم تشجيع الدول الباحثني وطلبة الدراسات العليا على
إنشاء البحوث وتطبيقها ووضع العديد من العراقيل
أمامهم.
 23االفتقار إىل األرضية األكادميية الواضحة اليت تشجع على
متويل البحوث وتقدمي حبوث ترصد مشكالت اجملتمع.
 24عدم مشاركة جهات معينة خاصة كانت أم عامة يف
متويل البحوث العمية وخاصة عرضها ملشكالت ختصها
يقوم طلبة الدراسات العليا بدراستها واستكشافها ووضع
احللول هلا.
 25عدم العمل بنظام التفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة
التدريس أمر يقف حائالً دون تعزيز انطالقاهتم وخرباهتم
البحثية.

 26التسلسل البريوقراطي للمؤسسات يف الدولة واليت يعتمد
متويل البحوث العلمية عليها من أبرز املعوقات اليت تواجه
البحث العلمي.
 27عدم إدراك القطاع اخلاص ألمهية البحث العلمي حيرم
الباحثني من تطبيق حبوث جادة.
 28عدم مشاركة القطاع اخلاص يف متويل البحوث العلمية
حيول دون تقدمي حبوث قيمة ترصد مشكالت اجملتمع.
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 29ال يوجد نظام حوافز يدعم الباحثني لتقدمي حبوث واقعية
ترصد مشكالت اجملتمع.
 30عدم توفر املعدات الالزمة للبحث العلمي من ابرز
املعوقات اليت تواجه البحوث العلمية يف الدول العربية.
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دور املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة برأس املال املخاطر
ُ
"منوذج متويلي مقرتح"
The role of Islamic banks in financing SMEs with venture capital
" "a proposed financing model
ملخص
تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية بصفة عامة من نقص يف احلصول على التمويل وهذا يشكل
عائقاً مهماً حيد من منوها وتطورها ،فاملصارف واملؤسسات املالية الرمسية ترتدد يف متويل هذه املؤسسات األمر الذي

أدى إىل التفكري يف البحث عن نظام متويلي جديد يتماشى مع طبيعة هذا القطاع والعمل على حتسني سبل
حصوله على املوارد املالية الالزمة من خالل اجياد ووضع حلول وخدمات مصرفية يراعى فيها القدرات التمويلية
هلذه املؤسسات وحمدوديتها يف توفري الضماانت اليت تشرتطها عادة املصارف واملؤسسات املالية الرمسية ومن بني

هذه احللول استحدثت الدول املتقدمة تقنية التمويل برأس املال املخاطر كنوع جديد حلل املشاكل التمويلية اليت
ُ
تواجهها املشاريع التمويلية الناشئة خاصة املبتكرة منها وهو ما ساعد يف التقليل من فجوة التمويل اليت ظلت تعاين
منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعقود.
ورغم ان تشار هذا النوع من التمويل يف دول العامل املتقدمة والنامية وجناحه إال أن مسامهته يف الدول العربية ال تزال
حمدودة رغم توفر املوارد املالية ورؤوس األموال ويرجع ذلك إىل عدم وجود املؤسسات القادرة على إدارته بتوظيفه يف
متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية واليت تليب احتياجاهتا يف مراحل التمويل املختلفة ،ويف ظل
هذه املعوقات ونقص مصادر التمويل فقد شكلت صعوبة يف الوصول إىل رؤوس األموال االستثمارية عن طريق
مصادر التمويل الرمسية عائقاُ أمام تطور هذا القطاع املهم والضروري القتصادايت البلدان خاصةً النامية ،ولذلك
أصبح من الضروري البحث عن بدائل جديدة لتمويل هذه املشروعات وقنوات وسيطة تعمل على ايصال التمويل

هلا لتجنب معوقات التمويل التقليدي الرمسي.
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وهلذا فاملصارف اإلسالمية أصبحت مبثابة احلل األمثل ملشكلة حصول هذه املؤسسات على التمويل املناسب عن
طريق متويلها برأس املال املخاطر ألهنا تتعامل مببدأ املشاركة يف الربح واخلسارة وهو ما يتوافق متاما مع رأس املال
ُ
املخاطر وهلذا لن ميتنع املصرف اإلسالمي عن متويل أي مشروع انشئ أو مشروع صغري إذا تبني من دراسته للجدوى
ُ
.كفاءة اإلنتاجية وكفاءة القائمني عليه
وإن من أهم الصيغ املناسبة متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة برأس املال املخاطر صيغيت التمويل ابملضاربة املؤقتة
ُ
.واملشاركة املتناقصة ومها من الصيغ التمويل اإلسالمي املعتمدة يف املصارف اإلسالمية
كلمات مفتاحية
.مشروعات صغرية ومتوسطة واألعمال الرايدية
.رأس املال املخاطر
ُ
.املصارف اإلسالمية
Summary
SMEs and entrepreneurship generally suffer from a lack of access to finance and this is an
important obstacle to their growth and development, banks and official financial institutions
are reluctant to finance these institutions, which led to the thinking of looking for a new
financing system in line with the nature of this sector and working to improve its access to the
necessary financial resources through the creation and development of banking solutions and
services Taking into account the financing capabilities of these institutions and their limited
availability in providing the guarantees normally required by official banks and financial
institutions, among these solutions, developed countries developed venture capital financing
technology as a new type to solve the financing problems faced by emerging financing projects,
particularly innovative ones, which helped to reduce the financing gap that SMEs have been
experiencing for decades.
Despite the spread of this type of financing in the developed and developing countries of the
world and its success, its contribution to the Arab countries is still limited despite the
availability of financial resources and capital due to the lack of institutions able to manage it
by employing it to finance small and medium-sized enterprises and entrepreneurial businesses
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that meet their needs at various stages of financing, and in light of these constraints and lack of
sources of financing, difficulty in accessing investment capital through.
That is why Islamic banks have become the ideal solution to the problem of these institutions
obtaining appropriate financing by financing them with venture capital because they deal with
the principle of profit and loss sharing, which is fully compatible with risk capital, and for this
reason the Islamic bank will not refrain from.
One of the most appropriate formulas for financing small and medium enterprises with venture
capital are the two forms of financing by temporary speculation and diminishing musharakah,
which are two of the Islamic financing modes adopted in Islamic banks.
Key words
Small and medium enterprises and entrepreneurial businesses.
Venture capital.
Islamic banks.

املقدمة
تعترب املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية للدول النامية واملتقدمة على حد السواء أهم مرتكزات التنمية
االقتصادية وأحد دعائمها الرئيسية لقيام النهضة ملا هلا من دور يف تنشيط االقتصاد وحتريك عجلة التنمية وخلق
.فرص العمل
وبرغم من أمهيتها إال أهنا تعاين من مشاكل احلصول على التمويل الكايف الذي يليب حاجاهتا ويتالءم مع طبيعتها
وظروف نشأهتا حيث أهنا عادةً تعتمد يف متويلها على أموال ذاتية ملالكها كمصد متويل داخلي غالباً ما تكون غري

كافية لتغطية احتياجاهتا عرب مراحل نشاطها املختلفة خاصةً يف مرحلة االنشاء والتكوين وذلك لصعوبة احلصول

على التمويل املناسب من املؤسسات التمويلية الرمسية واألسواق املالية وكذلك املصارف التقليدية واإلسالمية على
،حد السواء بسبب عدم مقدرهتا على تقدمي الضماانت املطلوبة اليت تفرضها هذه املؤسسات للحصول على التمويل

.اضافتاً إىل ارتفاع تكلفة القروض وغياب دور املؤسسات الداعمة
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ويف ظل هذه املعوقات ونقص مصادر التمويل فقد شكلت صعوبة يف الوصول إىل رؤوس األموال االستثمارية عن
طريق مصادر التمويل الرمسية عائقاُ أمام تطور هذا القطاع املهم والضروري القتصادايت البلدان خاصةً النامية،
ولذلك أصبح من الضروري البحث عن بدائل جديدة لتمويل هذه املشروعات وقنوات وسيطة تعمل على ايصال
التمويل هلا لتجنب معوقات التمويل التقليدي الرمسي.
ومن بني هذه البدائل التمويل عن طريق رأس املال املخاطر (رأس املال اجلري – املغامر) كنشاط متويلي يهدف إىل
ُ
متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال ذات املخاطر العالية واملتوقع منها عوائد عالية ،فحسب تقرير
ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية أن رأس املال املخاطر يساهم مبا يزيد عن  100مليار دوالر أمريكي سنواي على
ُ
مستوى العامل فقد تضاعفت قيمته يف دول العامل خاصة املتقدمة ففي الوالايت املتحدة تضاعف مبا يزيد عن %50
من جمموع التمويل العاملي منذ نشأته هبا سنة )(.1946
ومن هنا جاءت فكرة الباحث إبعداد منوذج ميكن من خالله جتميع هذه األموال من أصحاهبا عن طريق املصارف
اإلسالمية يف حمافظ استثمارية (صناديق استثمارية) خاصة برأس املال املخاطر وتوظيفها يف متويل املشروعات الصغرية
ُ
واملتوسطة ورايدة األعمال وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة بعد دراستها
وتقييمها من خالل اخلرباء واملستشارين مبا يضمن تدفق هذه األموال من أصحاهبا (املمولني) إىل طالبيها (املستثمرين)
ومتابعتها إىل أن ينتهي التمويل وفق الشروط واملدة الزمنية احملددة وحتقيق األرابح وخروج رأس املال املخاطر.
مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة يف عدم قدرة املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال يف احلصول على حاجاهتا
التمويلية يف ظل عزوف املؤسسات املالية واملصرفية عن متويلها ،وألمهية هذه القطاع املهم يف تنمية االقتصادايت
والتطوير التكنولوجي أنتجت الدول املتقدمة اسرتاتيجية (رأس املال املخاطر) كأداة جديدة لتمويل مثل هذا النوع
ُ
من املشروعات وكان له األثر اإلجيايب يف متويل وتطوير هذه املشروعات ،ومن خالل ذلك أييت هذا البحث ليطرح
إمكانية إشراك املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة برأس املال املخاطر وفق الضوابط الشرعية
ُ
اإلسالمية ابعتبارها أداة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقاً لفلسفتها اليت أتسست عليها.
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فاملصارف االسالمية ختتلف عن املصارف التقليدية ليس فقط مبا تقدمة من خدمات مالية ومتويلية وفق الشريعة
اإلسالمية وابتعادها عن التعامل ابلراب أو الفائدة بل يتعدى دورها إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من
خالل املسامهة يف إعمار األرض يف إطار إعادة توظيف املال يف املسار الصحيح الذي حيقق التنمية الشاملة من
خالل عملها القائم على الوساطة املالية واالستشارية والذي يتمحور حول توظيف املال على أساس املشاركة يف
الربح واخلسارة بعد دراستها واختيار أداة التمويل املناسبة لألنشط االقتصادي وحتديد املالئم منها وتقدمي
االستشارات االقتصادية واإلدارية واملالية واإلنتاجية والتسويقية للمشروعات ومتابعتها لضمان جناحها.
ومبا أن طبيعة عمل املصارف اإلسالمية تتمثل يف القيام بدور الوساطة املالية من خالل مقدرهتا على جذب
املدخرات وجتميعها وتعبيتها يف صناديق أو حمافظ استثمارية ومن مث توظيفها ابستثمارها يف متويل املشروعات
االقتصادية املختلفة ،وبناءً على ذلك ميكن صياغة إشكالية البحث يف التساؤل عن دور املصارف اإلسالمية يف

متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية عن طريق رأس املال املخاطر؟
ُ
فرضيات الدراسة

إن املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية خاصةً يف الدول النامية والدول العربية تعاين صعوبة يف الوصول

إىل رؤوس األموال االستثمارية عن طريق وسائل التمويل التقليدية مما أعق تطورها ومنوها وحد من إمكانية حتقيق

أهدافه.
أن التمويل برأس املال املخاطر يعترب البديل األمثل لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال ألنه متويل
ُ
ال خيضع لقيود سياسات االئتمان اليت تنتهجها املصارف التقليدية ومؤسسات التمويل الرمسية.
أن التمويل برأس املال املخاطر يتفق متاماً مع فلسفة التمويل اإلسالمي الذي يقوم على قاعدة "الغنم ابلغرم" أو
ُ
العالقة بني العائد واملخاطرة حيث يشارك الطرفني أصحاب األموال املمولني وأصحاب املشروع املستثمرين يف الربح
واخلسارة.
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إن املصارف اإلسالمية أكثر املؤسسات املالية قدرة على استقطاب وجتميع رأس املال املخاطر وتوظيفه يف متويل
ُ
املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية وفق الضوابط الشرعية اإلسالمية.
أهداف البحث
يهدف البحث إىل وضع منوذج متويلي تقوم من خالله املصارف اإلسالمية بدور أساسي يف متويل املشروعات
الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية برأس املال املخاطر كأداة متويلية طويلة األجل بتجميعه يف حمافظ استثمارية
ُ
خاصة به وتوظيف أمواله يف متويل هذا القطاع وفق قواعد الشريعة اإلسالمية مبا يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية الشاملة اليت تسعى املصارف اإلسالمية للوصل إىل حتقيقها.
أمهية البحث
ترجع أمهية البحث حلاجة اجملتمع للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرائدة مبا تساهم فيه من دعم لالقتصاد
الوطين وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ،وهلذه األمهية كان البد من البحث عن سبل جديدة لتمويل
هذه املشروعات تراعي فيها طبيعتها وخصوصياهتا ومن هذه البدائل رأس املال املخاطر حيث هناك بعض من
ُ
أصحاب رؤوس األموال الذين يرغبون يف استثمار أمواهلم يف مشروعات حتقق هلم مكاسب عالية وإن كانت درجة
املخاطرة فيها مرتفعة مع ضمان مصداقية هذه املشروعات ومقدرة أصحاهبا على إنشاؤها وحتقيق األرابح.
ولتحقيق متطلبات أصحاب هذه املشروعات من احلصول على التمويل ورغبات أصحاب رؤوس األموال من
االستثمار تظهر أمهية قيام املصارف اإلسالمية بدوره يف عملية التمويل من خالل الوساطة بني أصحاب رؤوس
املال املخاطر (املمولون) وأصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية (املستثمرون) مبا متتلكه من
ُ
مقدرة على جتميع هذه األموال وتوظيفها يف متويل هذا القطاع بعد دراستها للمشروعات املتقدمة وتقييمها واختيار
األنسب منها مبا متتلكه من خربات مالية واقتصادية ومتابعتها إىل أن حتقق غاايهتا وأهدافها.
وهبذا ميكن حتديد أمهية البحث مبا أييت:
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على املستوى االقتصاد الوطين :مبا تساهم فيه هذه املشروعات من حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل
خلق فرص العمل وحتريك عجلة االقتصاد واملسامهة يف زايدة الدخل القومي.
على مستوى املصارف اإلسالمية :اسهاماً منها يف حتقيق أهدافها اليت انشاءات من أجلها وهو توظيف األموال
واملدخرات يف متويل املشروعات االقتصادية احلقيقية ملختلف القطاعات وفق املبادئ اإلسالمية مبا حيقق التنمية

الشاملة ومبا يساهم يف عمارة األرض.
على مستوى أصحاب رؤوس األموال املخاطرين :فهؤالء ميتلكون األموال ومستعدين للمخاطرة هبا يف املشروعات
واألعمال الرايدية ذات املخاطرة املرتفعة واليت من املمكن أن حتقق عوائد عالية يف املستقبل إذا توفرت هلم املؤسسات
املالية القادرة على إدارة واستثمار هذه األموال.
على مستوى أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة وأصحاب األفكار الرايدية وخرجني اجلامعات اجلدد :الذين
يرغبون يف انشاء مشاريع خاصة هبم ولديهم األفكار والقدرة على تنفيذها وال ميلكون رأس املال إلنشائها وال
يستطيعون احلصول على التمويل من املصارف واملؤسسات املالية لعدم قدرهتم على تقدمي الضماانت الالزمة اليت
تطلبها هذه املؤسسات الرمسية.
منهجية البحث
اعتمد الباحث على:
املنهج االستقرائي االستنباطي فيما يتعلق بواقع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول املتقدمة والنامية من خالل
الدراسات واإلحصاءات واملؤشرات االقتصادية ومدى مسامهة رأس املال اخلاطر يف متويل املشروعات الصغرية
واملتوسطة.
املنهج الوصفي التحليلي فيما يتعلق بدور املصارف اإلسالمية يف التمويل برأس املال املخاطر وأساليب التمويل
ُ
اإلسالمي املناسب مع هذه املشروعات وتوظيفها يف بناء منوذج متويلي ميكن من خالله توجيه رأس املال املخاطر
ُ
اإلسالمي إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال.
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الدراسات السابقة
تظهر الدراسات السابقة أن املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال قد حظيت ابهتمام كبري من العلماء
والبحاث مبا تساهم فيه من دعم لالقتصاد الوطين وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ،حيث تقدم لنا
األدبيات احلالية مناقشات مستفيضة حول املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال إال أن الدراسات احلالية
مازالت جمزاه وتسري يف سياقات متوازية فمثال تركز بعض الدراسات على طبيعة املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة
األعمال ونطاق عم لها ومدى مسامهتها يف تنمية اقتصادايت اجملتمعات وقدرهتا على خلق املنتجات واخلدمات.
بينما تركز دراسات أخرى على مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وصعوبة وصوهلا إىل رؤوس األموال
االستثمارية من مصادر التمويل الرمسية .وركز علماء آخرون على دراسة رأس املال املخاطر كنظام متويلي بديل لدعم
ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة .من خالل هذه الدراسات ،قدم العلماء العديد من األطر واملفاهيم املنظمة
للمشروعات الصغرية واملتوسطة ومصادر متويها املختلفة .واجلدول  1هو ملخص للدراسات السابقة حول
املشروعات الصغرية واملتوسطة ومص ادر متويلها ابإلضافة إىل رأس املخاطر كأداة متويل جديدة لتمويل هذه
املشروعات.
مت وصف الدراسات السابقة يف هذا اجلانب عل النحو التايل:
قدمت لنا دراسة اهلامشي ( )2019منوذجاً متكامل لتمويل رأس املال املخاطر للمشروعات الصغرية واملتوسطة عن

طريق صناديق استثمارية يتم انشاؤها لغرض إدارة رأس املال املخاطر يف متويل هذه املشروعات .وأهم ما مييز هذه
الدراسة عن دراسة اهلامشي أبهنا تقدم منوذج متويلي للمشروعات الصغرية واملتوسطة برأس املال املخاطر عن طريق
املصارف اإلسالمية وذلك لعدة اعتبارات سيتم تناوهلا يف املباحث التالية.
بينما قدمت الدراسات األخرى كدراسة كعواش وكعواش وكعواش ( )2018التعرف على متويل املؤسسات الصغرية
واملتوسطة من حيث املفهوم ،املصادر ،والفجوة التمويلية اليت تعاين منها هذه الشرحية من املؤسسات التعريف بسوق
العمليات املصرفية اخلاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وأوضاع هذه الصناعة ،واجتاهات العامة ،وخلصت
الدراسة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعاين من فجوة متويل نتيجة صعوبة حصوهلا على اخلدمات املالية الالزمة،
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وتتكون هذه الفجوة عادة بسبب امتناع املصارف التجارية عن تقدمي اخلدمات املالية اليت حتتاجها هذه املؤسسات
ويف مقدمتها احلصول على التمويل الالزم ملختلف أنشطتها .أما دراسة برجي ( )2012قامت بدراسة إشكاليات
مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من وجهة نظر املصارف وخلصت إىل أنه مع كل التطور
الذي حصل يف متويل املصارف للمشروعات الصغرية واملتوسطة إال أهنا مل تصل إىل حلول جذرية ملشاكل الضماانت
وارتفاع درجة املخاطرة جتاه هذه املشروعات .يف حني قامت دراسة عمر ( )2002بدراسة معوقات متويل
املشروعات الصغرية غري احلرفية من وجهة نظر مصرفية ابستخدام عينة من املصارف السعودية ،وتوصلت الدراسة
إىل أن عدم مالئمة معايري اإلقراض املتبعة يف املصارف للمشروعات الصغرية وكذلك عدم انتظام السجالت احملاسبية
للمشروعات الصغرية ،وضعف الضماانت املقدمة ،وعدم القدرة على إعداد ملف ائتماين مستويف ،وارتفاع درجة
املخاطرة ،وعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية سليمة ،تعترب هي املعوقات األساسية أمام املصارف يف متويل
املشروعات الصغرية.
بينما قدمت دراسات أخرى كدراسة الصديق وإلياس ( )2016التعريف برأس املال املخاطر كنظام متويلي
مستحدث ومرن مقارنة ابلتمويل التقليدي من خالل مسامهته يف توفري الدعم املايل والفين الالزمني إلنشاء
املشروعات االستثمارية ،وتوصلت الدراسة إىل أن مؤسسات رأس املال املخاطر من أهم وسائل التدعيم املايل والفين
ألي مشروع استثماري ،وتغطية احلاجات التمويلية خالل خمتلف أطوار حياهتا دون ضماانت هو مبثابة البديل
التمويلي األمثل املوجه حلل املشاكل التمويلية اليت تواجهها املشاريع التمويلية الناشئة خاصة املبتكرة منها ،األمر
الذي أثبتته خمتلف التجارب عرب العامل واليت تشري كلها أبن رأس املال املخاطر وسيلة متويلية واعدة ،متكن من تطوير
شبكة من املنشآت الصناعية ،التجارية ،واخلدمية الفاعلة والقادرة على البقاء .أما دراسة بلعيدي ( )2008سلطت
الضوء على التمويل برأس املال املخاطر ،وتكييفه تكييفاً شرعياً وكذا إبراز البدائل اإلسالمية اخلاصة ابلتمويالت

واألدوات املرتبطة هبا يف ظل نظام املشاركة ،وتوضيح الفروق القائمة علمياً وعملياً بني التمويل برأس املال املخاطر
والتمويل ابملشاركة ومقارنة فعاليتها االقتصادية ،وتوصلت الدراسة إىل ضرورة تفعيل أكرب ملؤسسات رأس املال
املخاطر لتلعب الدور املنوط هبا خاصة يف الدول النامية بعد أتكد جناحها يف الدول املتقدمة وذلك بتوفري مناخ
استثماري مالئم اقتصاداي وسياسيا وتشريعيا ،وإن البنوك اإلسالمية جتربة انجحة يف عمومها ،لذا البد من توسيع
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نطاقها وتشجيعها نظرايً وعملياً حىت جتذب أموال املسلمني وال تستفيد منها البنوك األجنبية على حساب املسلمني.

أما دراسة السعيد وخمتار ( )2007فقد استعرضت يف حمورها األول تقنية رأس املال املخاطر كبديل متويلي
مستحدث لنظام التمويل التقليدي ،وتوضيح إطارها املفاهيمي النشأة واألهداف ،وأمناط التمويل برأس املال املخاطر
مزاايه وعيوبه ،جتارب بعض الدول الرائدة يف جمال هذا النوع من التمويل ،أما يف احملور الثاين استعرضت الدراسة
دراسة حالة شركة رأس املال املخاطر  SOFINANCEاجلزائر ،وجدت الدراسة أن البنوك اجلزائرية مل تتمكن
من حل إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة نتيجة استناد قرار منح القروض البنكية إىل معيار الضماانت
القانونية وإمهال معايري أخرى موضوعية تتعلق جبدية وفعالية املؤسسة موضوع اإلقراض األمر الذي يؤدي إىل التحفظ
واحلذر الكبري من طرف البنوك يف منح القروض هلذه املؤسسات ،وضرورة تشجيع الدولة على إنشاء شركات رأس
املال املخاطر من خالل األدوات اليت متلكها وذلك مثل القيام بتخفيضات جبائية على هذه الشركات .بينما
استعراض دراسة يدر وبوحرب ( )2019أسلوب رأس املال املخاطر وإطاره املفاهيمي ،وإبراز مكانته يف احلد من
املشاكل التمويلية اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ومزااي اليت يقدمها لتمويل هذه املؤسسات ،وتوصلت
الدراسة أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعاين من صعوبة احلصول على التمويل بسبب حجم املخاطرة وصعوبة

تقدمي الض ماانت اليت تطلبها املؤسسات املصرفية ،ورأس املال املخاطر أكثر األساليب التمويلية مالءمة لطبيعة
خماطر هذه املؤسسات وتوجهاهتا االستثمارية خاصة يف مراحلها األوىل ،ويتميز بكونه أسلوب يتحمل حجماًكبرياً
ومتزايداً من املخاطر مبختلف أنواعها.
الفجوة يف الدراسات السابقة
من خالل ما تقدم نالحظ أن الدراسات السابقة أولت اهتمام كبري للمشروعات الصغرية واملتوسطة من حيث
مسامهتها يف التنمية االقتصادية ومن حيث مصادر متويلها ومدى الصعوابت اليت تواجهها يف احلصول على التمويل
الالزم يف خمتلف مراحل نشاطها ،بينما قامت دراسات أخرى بدراسة رأس املخاطر كأداة متويلية جديدة سامهت
بشكل كبري يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية .وهذه الدراسة استكمال ما قدمته الدراسات
السابقة من خالل تكوين منوذج متويلي جديد للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية برأس املال املخاطر
عن طريق املصارف اإلسالمية كأداة متويلية قادرة على جتميع وإدارة رأس املال املخاطر وتوجيهه لتمويل هذه
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املشروعات واإلشراف عليها ومراقبتها.دول  :1الدراسات السابقة املتعلقة ابملشروعات الصغرة واملتوسطة ورأس املال
املخاطر واملصارف اإلسالمية
الرقم املؤلف

هدف

الدراسة واملنهجية املنهج املستخدمة

النتائج

املستخدمة
1

اهلامشي،
2019

هدفت الدراسة إىل التعريف اتبعت الدراسة املنهج توصلت الدراسة إىل:
مباهية وأمهية التمويل برأس املال االستقرائي االستنباطي إن اقتصادايت جمتمع
املخاطر يف دعم املشروعات فيما يتعلق بواقع األداء الدراسة متتلك وفرة مالية
واملنهج كفيلة حبل مشكلة متويل
الصغرية واملتوسطة ورايدة االقتصادي،
الصغرية
األعمال ،وتقدمي منوذج متويل الوصفي التحليلي فيما املشروعات
إسالمي للمشروعات الصغرية يتعلق بتقنيات رأس املال املتوسطة.
واملتوسطة برأس املال املخاطر.

وصناديق أن دور املؤسسات التمويل
املخاطر
وأساليب اإلسالمي التزال ضعيفة يف
االستثمار
جمتمع الدراسة .
التمويل اإلسالمي.
يلعب رأس املال املخاطر
دور مهم
املشروعات
واملتوسطة

يف متويل
الصغرية
والشركات

الناشئة.
إن صناديق االستثمار
اإلسالمية مؤهلة للقيام
بدور الوسيط ميكن من
خالله توظيف رأس املال
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املخاطر لتمويل املشروعات
الصغرية واملتوسطة.

2

يدر،
بوحرب
2019

هتدف الدراسة إىل استعراض
أسلوب رأس املال املخاطر
وإطاره املفاهيمي ،وإبراز مكانته

توصلت الدراسة إىل النتائج
التالية:
إن املؤسسات الصغرية

يف احلد من املشاكل التمويلية
اليت تواجهها املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،ومزااي اليت يقدمها
لتمويل هذه املؤسسات.

واملتوسطة هلا دور كبري يف
إحداث التنمية االقتصادية.
تعاين املؤسسات الصغرية
واملتوسطة من صعوبة
احلصول على التمويل
بسبب حجم املخاطرة
وصعوبة تقدمي الضماانت
اليت تطلبها املؤسسات
املصرفية.
رأس املال املخاطر أكثر
األساليب التمويلية مالءمة
لطبيعة خماطر هذه
وتوجهاهتا
املؤسسات
االستثمارية خاصة يف
مراحلها األوىل.
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يتميز أسلوب التمويل برأس
املخاطر بكونه أسلوب
يتحمل حجماً كبرياً
ومتزايداً من املخاطر
مبختلف أنواعها.
3

كعواش،
كعواش،
كعواش،

هدفت الدراسة إىل :
التعرف على متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة من حيث

توصلت الدراسة إىل:
الصغرية
املؤسسات
واملتوسطة عامل حيوي

2018

املفهوم ،املصادر ،والفجوة
التمويلية اليت تعاين منها هذه
الشرحية من املؤسسات.
التعريف بسوق العمليات

وفعال يف دعم وتنمية
اقتصاد أي دولة ،سواء
البلدان املتقدمة أو البلدان
النامية.

املصرفية اخلاصة ابملؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،وأوضاع هذه
الصناعة ،واجتاهات العامة.

تعاين املؤسسات الصغرية
واملتوسطة من فجوة متويل
نتيجة صعوبة حصوهلا على

ايضاح أمهية هذه الصناعة
ابلنسبة للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة والبنوك التجارية
واملؤسسات املالية على حد

اخلدمات املالية الالزمة،
وتتكون هذه الفجوة عادة
بسبب امتناع املصارف
التجارية عن تقدمي

سواء ،ابإلضافة إىل أمهيتها يف
التقليل من فجوة متويل هذه
املؤسسات.

اخلدمات املالية اليت
حتتاجها هذه املؤسسات
ويف مقدمتها احلصول على
التمويل الالزم ملختلف
أنشطتها.
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الصغرية
املؤسسات
واملتوسطة ليست شركات
أصغر حجما فقط ،وإمنا
هي نوع خاص من
الشركات واملؤسسات،
وابلتايل فخدمتها من طرف
املؤسسات املالية أو
املصارف التجارية يتطلب
فهم لسوق املؤسسات
الصغرية واملتوسطة من أجل
تقدمي خدمات ومنتجات
تضمن الرحبية هلذه
املصارف من جهة ،وكذلك
توفر اخلدمات املالية اليت
حتتاجها هذه املؤسسات
من جهة اثنية.
حتتاج املؤسسات الصغرية
واملتوسطة إىل خدمات
مالية متنوعة مثل :الودائع،
خدمات
التحويالت،
التأمني...اخل ،فهي ال
حتتاج فقط إىل عمليات
اإلقراض.
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سامهت وتساهم اخلدمات
اخلاصة
املصرفية
الصغرية
ابملؤسسات
واملتوسطة يف تقليص فجوة
متويل هذه املؤسسات ،ومع
ذلك فالعمل على تفعيل
وحتفيز املصارف على تقدمي
خدمات مالية خاصة هبذه
املؤسسات يبقى التحدي
األبرز الذي يواجه
احلكومات والذي يتوجب
عليها القيام الكثري من
اإلصالحات من أجل
جعل هذه اخلدمات متاحة
امام مجيع املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،وكذلك
حلث وحتفيز املصارف
واملؤسسات املالية على
خدمة هذه املؤسسات.
4

الصديق ،هتدف الدراسة إىل التعريف اعتمدت الدراسة على توصلت الدراسة إىل النتائج
إلياس ،برأس املال املخاطر كنظام متويلي املنهج الوصفي يف دراسة التالية:
مستحدث ومرن مقارنة اجلوانب النظرية ،واملنهج تعترب مؤسسات رأس املال
مراد،
2016
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ابلتمويل التقليدي من خالل االستقرائي
مسامهته يف توفري الدعم املايل

التحليلي املخاطر من أهم وسائل
التدعيم املايل والفين ألي
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والفين الالزمني إلنشاء والقياسي جلمع وتفسري مشروع استثماري ،وتغطية
احلاجات التمويلية خالل
املشروعات االستثمارية ،وميكن املادة العلمية.
اجيازها يف االيت:
توفري التمويل للمشروعات
اجلديدة أو عالية املخاطر واليت

خمتلف أطوار حياهتا دون
ضماانت خبالف كفاءة
فكرة املشروع وفعالية

تتوافر لديها إمكانيات منو وعائد
مرتفع.
تسليط الضوء على التمويل
برأس املال املخاطر كنمط متويلي

أشخاصه.
رأس املال املخاطر هو مبثابة
البديل التمويلي األمثل،
املوجه حلل املشاكل

مستحدث.
مواجهة االحتياجات اخلاصة
ابلتمويل االستثماري.

التمويلية اليت تواجهها
املشاريع التمويلية الناشئة
خاصة املبتكرة منها ،األمر
الذي أثبتته خمتلف
التجارب عرب العامل واليت
تشري كلها أبن رأس املال
املخاطر وسيلة متويلية
واعدة ،متكن من تطوير
شبكة من املنشآت
التجارية،
الصناعية،
واخلدمية الفاعلة والقادرة
على البقاء.
االقتصادي من خالل
قناتني رئيسيتني ،تتمثل
األوىل يف إدخال يسهم
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رأس املال املخاطر يف النمو
منتجات وعمليات جديدة
على السوق ،أما القناة
الثانية فتتمثل يف تطوير
القدرة على حتصيل املعرفة
وحتسينها من خالل
مؤسسات حبث عمومية أو
خاصة.
إن هناك ارتباطاً إجيابياً قوايً
بني رأس املال املخاطر
وحجم االستثمارات ،وفيما
خيص توفري فرص العمل،

فقد ركزت الدراسات على
العالقة بني زايدة فرص
العمل مع النمو يف رأس
املال املخاطر ،وأثبتت أن
هناك زايدة يف نسبة
استثمارات رأس املال
املخاطر نسبة إىل الدخل
احمللي اخلام.
5

برجي،
2012

هدفت الدراسة إىل دراسة اعتمدت الدراسة على توصلت الدراسة إىل أنه مع
إشكاليات مصادر متويل املنهج الوصفي التحليلي كل التطور الذي حصل يف
املشروعات الصغرية واملتوسطة لكيفية تعامل املصارف مع متويل
للمشروعات
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يف اجلزائر من وجهة نظر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة إال أهنا مل تصل
إىل حلول جذرية ملشاكل
واملتوسطة.
املصارف.
الضماانت وارتفاع درجة
املخاطرة جتاه هذه
املشروعات.
6

بلعيدي ،هدفت الدراسة لتسليط الضوء اعتمدت الدراسة على توصلت الدراسة إىل:
الطاهر ،على التمويل برأس املال املنهج املقارن ،للمقارنة بني ضرورة تفعيل أكرب
2008

املخاطر ،وتكييفه تكييفا شرعيا
وكذا إبراز البدائل اإلسالمية
اخلاصة ابلتمويالت واألدوات
املرتبطة هبا يف ظل نظام

التمويل برأس املال املخاطر
والتمويل بنظام املشاركة،
ابإلضافة إىل املنهج
االستقرائي التحليلي جلمع

ملؤسسات رأس املال
املخاطر لتلعب الدور
املنوط هبا خاصة يف الدول
النامية بعد أتكد جناحها يف

املشاركة ،وتوضيح الفروق املادة العلمية الالزمة إلجناز الدول املتقدمة وذلك بتوفري
القائمة علميا وعمليا بني البحث ،وابملنهج الوصفي مناخ استثماري مالئم
وسياسيا
التمويل برأس املال املخاطر يف بعض جوانب الدراسة اقتصاداي
والتمويل ابملشاركة ومقارنة إلعطاء صورة عامة على
التمويليني
النظامني
فعاليتها االقتصادية.
ولتحديد اإلطار التنظيمي
هلما واملتمثل خصوصا يف
املؤسسات املصرفية.

وتشريعيا.
إن موضوع نظام رأس املال
املخاطر ،موضوع الساعة
لذا جيب على املفكرين
والباحثني اليوم أن يولوا له
االهتمام األكرب ابلبحث
والتطوير.
إن البنوك اإلسالمية جتربة
انجحة يف عمومها ،لذا
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البد من توسيع نطاقها
وتشجيعها نظراي وعمليا
حىت جتذب أموال املسلمني
وال تستفيد منها البنوك
األجنبية على حساب
املسلمني.
إرساء نظام رأس املال
املخاطر ،وإرساء نظام
املشاركة ،بني الدول
اإلسالمية.
7

238

السعيد،
خمتار،

هدفت الدراسة يف حمورها األول اعتمدت الدراسة على وجدت الدراسة أن البنوك
إىل استعراض تقنية رأس املال دراسة حالة لتقييم أداء اجلزائرية مل تتمكن من حل

2007

متويلي نشاط وخدمات شركة إشكالية متويل املؤسسات
املخاطر كبديل
الصغرية واملتوسطة نتيجة
مستحدث لنظام التمويل .Sofinance
استناد قرار منح القروض
التقليدي ،وتوضيح إطارها
املفاهيمي النشأة واألهداف،
وأمناط التمويل برأس املال
املخاطر مزاايه وعيوبه ،جتارب
بعض الدول الرائدة يف جمال هذا

معيار
إىل
البنكية
الضماانت القانونية وإمهال
معايري أخرى موضوعية
تتعلق جبدية وفعالية

النوع من التمويل.
أما يف احملور الثاين استعرضت
الدراسة دراسة حالة شركة رأس

املؤسسة موضوع اإلقراض
األمر الذي يؤدي إىل
التحفظ واحلذر الكبري من

املخاطر
املال
 SOFINANCEاجلزائر.

طرف البنوك يف منح
القروض هلذه املؤسسات.
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أن جتربة  Sofinanceيف
اجلزائر هي جتربة جديدة
ومتواضعة من حيث النتائج
ونسبة املسامهة يف متويل
املشاريع حيث ال تتعدى
هذه النسبة %,35وهي
متخصصة يف متويل بعض
القطاعات دون غريها واليت
تتميز ابملخاطر الضعيفة
الغذائية.
االستعانة هبذا النوع من
التمويل وتشجيعه وذلك
من خالل
تشجيع الدولة على إنشاء
شركات رأس املال املخاطر
من خالل األدوات اليت
متلكها وذلك مثل القيام
بتخفيضات جبائية على
هذه الشركات.
تشجيع القطاع اخلاص على
إنشاء مثل هذا النوع من
الشركات وعدم اقتصارها
على القطاع العام.
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توسيع متويل هذه الشركات
لتشمل القطاعات ذات
املخاطر العالية.
هتيئة احمليط التشريعي هلذه
الشركات من خالل
تضمينها يف القانون
التجاري اجلزائري مما
يساعد ها على مواجهة
الصعوابت.
8

عمر،
2002

هدفت الدراسة إىل دراسة اعتمدت الدراسة على توصلت الدراسة إىل أن
عدم مالئمة معايري اإلقراض
معوقات متويل املشروعات املنهج الكمي.
املتبعة يف املصارف
الصغرية غري احلرفية من وجهة
نظر مصرفية ابستخدام عينة من
املصارف السعودية.

الصغرية
للمشروعات
وكذلك عدم انتظام
احملاسبية
السجالت
الصغرية،
للمشروعات
الضماانت
وضعف
املقدمة ،وعدم القدرة على
إعداد ملف ائتماين
مستويف ،وارتفاع درجة
املخاطرة ،وعدم وجود
دراسات جدوى اقتصادية
سليمة ،تعترب هي املعوقات
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األساسية أمام املصارف يف
متويل املشروعات الصغرية.
ملبحث األول
دور املشروعات الصغرية واملتوسطة يف حتقيق التنمية
أوالً :املفهوم العام للمشروعات الصغرية واملتوسطة :هناك العديد من التصنيفات اليت ميكن على ضوءها تعريف
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذه املعايري وضعت لتساعد يف حتديدها وتصنيفها ومن هذه املعايري ما هو كمي
ومنها ما هو نوعي.
فاملعايري الكمية تتمثل يف حجم العمالة ورأس املال املستثمر ،أما النوعية فتتمثل يف حجم حصتها السوقية واملعيار
التنظيمي واملعيار القانوين .وبناءً على هذه املعايري خيتلف تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة من بلد إىل أخر إال
أننا سنتناول أهل التعريفات املعتمدة لدى بعض املنظمات الدولية.

فتعرف منظمة العمل الدولية املؤسسات الصغرية واملتوسطة "أبهنا املؤسسات اليت يعمل هبا أقل من  10عمال ،أما
املؤسسات املتوسطة فهي اليت يعمل هبا ما بني  10إىل  99عامل ،وما زاد على  99عامل تعد صناعات كبرية")(.
أما البنك الدويل فيعرفها عن طريق فرعه املؤسسة الدولية للتمويل ما بني ثالثة أنواع من املؤسسات:
مؤسسات مصغرة ومؤسسات صغرية ومؤسسات متوسطة.
املؤسسات املصغرة :وهي اليت يكون عدد موظفيها أقل من  10أشخاص ويبلغ إمجايل أصوهلا أقل من
 100,000.000دوالر أمريكي وإمجايل مبيعاهتا ال يتعدى أيضا  100,000.000دوالر سنواي.
املؤسسات الصغرية :وهي اليت تضم أقل من  50موظفا وتبلغ أصوهلا  3,000,000.000دوالر أمريكي وإمجايل
مبيعاهتا تصل أيضا إىل  3,000,000.000دوالر سنواي.
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املؤسسات املتوسطة :وهي اليت يبلغ عدد موظفيها أقل من  300موظف أما أصوهلا فهي أقل من
 15,000,000.000دوالر أمريكي وتصل امجايل مبيعاهتا السنوية إىل  15,000,000.000دوال)(.
وهبذا فإن هناك اختالف بني الدول حول حتديد مفهوم موحد للمشروعات الصغرية واملتوسطة وذلك الختالف
معايري تصنيفها مما جيعل من الصعوبة إجراء مقارنة بينهما فاملؤسسات واملشروعات اليت تعترب متوسطة يف بعض
الدول تعد صغرية يف دول أخرى.
اثنياً :دور املشروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية
تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دوراً هاماً وحيوايً يف عملية التطوير الصناعي للدول املتقدمة وتعترب ركناً أساسياً
من أركان اقتصاداهتا وتعود أمهيتها لقدرهتا اهلائلة يف املزج بني النمو االقتصادي وخلق فرص العمل وفيما يلي بعض
املؤشرات اليت تدل على أمهيتها يف االقتصاد العايل:
تتيح املؤسسات الصغرية واملتوسطة  %70من القيمة املضافة و %60من فرص العمل يف البلدان املتطورة.
ميتلك االحتاد األوريب نسيجاً حيتوي على  17.6مليون مؤسسة صغرية ومتوسطة توفر حوايل  %66من اليد
العاملة.
يف منطقة شرق آسيا تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ما يزيد عن  %95من إمجايل املشاريع وتستقطب ما
بني  %35و %85من اليد العمالة.
يف اهلند تستوعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة حوايل  %50من إمجايل العمالة الصناعية بينما يف إيطاليا %81
أما يف سنغافورة  %35من إمجايل العمالة يف القطاع الصناعي.
تساهم املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية مبا يزيد عن  %70من اإلنتاج العاملي للسلع واخلدمات
ومتثل القوة احملركة يف اإلبداع واالبتكار يف فروع اإلنتاج املختلفة.
تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية بنسبة  %35من اإلنتاج احمللي اإلمجايل.
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متثل مسامهة صناعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف صادرات بعض الدول اآلسيوية  %60يف الصني و %56يف
اتيوان.
تشري تقديرات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي إىل أن معدل مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف صادرات
دول املنظمة تبلغ حوايل  %26من إمجايل الصادرات حيث حتتل إيطاليا املركز األول بنسبة )(.%53
خالل املؤشرات يتضح أمهية الدور الذي تلعبه املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية يف حتقيق النمو
االقتصادي للدول الصناعية ومدى اعتماد اقتصاداهتا عليها يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل ومدى مسامهتها يف
توظيف العمالة والشكل ( )1يوضح دور هذا القطاع احليوي يف حتريك االقتصاد وحتقيق التنمية الشاملة.

الشكل ( )1مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اإلنتاج احمللي والتوظيف للدول املتقدمة

عداد (الباحث ابالستناد على  -حليمة احلاج على ،ص )24

243

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

من الرسم البياين السابق يتضح أمهية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول الصناعية املتقدمة إذ أهنا تشكل ما
نسبته  %99.7من جمموع مؤسسات هذه الدول وتوظف حوايل  %63من إمجايل سوق العمل هبا وتساهم بنسبة
 %40من إمجايل الناتج احمللي بينما تساهم ابقي املؤسسات ما نسبته  %60من جمموع الناتج اإلمجايل.
ففي امللكة املتحدة وحده حتقق هذه املؤسسات  %30من إمجايل اإلنتاج احمللي وتستوعب ما يقرب من %67.2
من العمالة النشطة ومتثل نسبة  %99.9من إمجايل عدد املؤسسات الصناعية يف الدولة ،بينما يف الياابن متثل
 %99.3من إمجايل عدد املؤسسات وتوظف ما يتجاوز  %73.8من إمجايل اليد العاملة وحتقق  %27.1من
إمجايل اإلنتاج احمللي الياابين.
هذه البياانت تدل على أمهية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اقتصادايت البلدان املتقدمة ومدى مسامهتها يف
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية بدعم الناتج القومي وزايدة معدالت دخل الفرد وحتقيق الرفاهية االقتصادية.
اثلثاً :واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
اجتهت أغلب الدول العربية والدول النامية يف هناية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن املاضي بعد استقالهلا
إىل انشاء صناعات اسرتاتيجية ضخمة لتحسني اقتصاداهتا اليت دمرهتا الدول االستعمارية وإىل حتسني املستوى
املعيشي ملواطنيها ،وأغلب هذه الصناعات كانت مملوكة للقطاع العام وكانت تدار من قبل الدولة إال أن هذه
الصناعة مل حتقق األهداف املرجوة منها ومل تستطيع الوصول إىل التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة منها ،بل
أصبحت عبئاً على هذه الدول.
وهلذا بدأت احلكومات يف تغيري سياساهتا االقتصادية بتوجه إىل القطاع اخلاص ملا له من دور كبري يف حتريك عجلة
االقتصاد واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية خبلق فرص العمل وزايدة الدخل القومي القتصادايت هذه
البلدان الذي عجز القطاع العام عن حتقيقه.
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نظرا للدور املتعاظم للمنشآت الصغرية واملتوسطة ،ازداد اهتمام الدول العربية هبا يف اآلونة األخرية وأصبحت حتتل
أولوية يف برانمج اإلصالح االقتصادي واملؤسسي يف العديد من هذه الدول أييت هذا االهتمام يف ظل تنامي عدد
املنشآت يف عدد كبري من الدول العربية وزايدة مسامهتها يف االنتاج وخفض البطالة.
وتشكل املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة نسبة كبرية من املنشآت العاملة يف القطاع الرمسي يف بعض
الدول العربية وحتتل كل من مصر والسعودية وتونس ولبنان واألردن صدارة الدول العربية من حيث عدد املنشآت
كما يوضح الشكل (:)2
(الشكل ( )2عدد املنشآت متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف بعض الدول العربية()

2445
2500
2000

601
العدد

13

18

22

33

40

75

110

118

156

171

785

1000
500
0

العدد

إال أنه عند تشخيص واقع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية جند أهنا الزالت غري قادرة ابملسامهة يف
التنمية االقتصادية فالزال أدائها ضعيفاً مقارنتاً ابلدول األخرى رغم امتالك معظم الدول العربية املوارد املالية والبشرية
والطبيعية الكافية للنهوض هبذا القطاع ،فحسب تقرير صندوق النقد العريب لسنة 2017م أن حجم مسامهة
املشروعات الصغرية واملتوسطة يف اقتصادايت الدول النامية ومن ضمنها الدول العربية تقدر بنسبة  %33من الناتج
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احمللي اإلمجايل و % 45من حجم العمالة ابلقطاع الرمسي .أما مسامهتها يف الدول العربية فهي ترتاوح بني %23
و %80من الناتج احمللي كما هو موضح يف الشكل (:)3

الشكل ( )3مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي لبعض الدول العربية()
مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي
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فربغم من زايدة اهتمام الدول العربية يف السنوات األخرية هبذه املؤسسات وجعلها من أولوايت برامج اإلصالح
االقتصاد ي واملؤسسي إال أهنا الزالت بعيدة عن حتقيق األهداف املنشودة منها فلم يتعدى متوسط مسامهتها يف
الناتج احمللي حسب الشكل السابق  %37من إمجايل الناتج القومي العريب وهي نسبة متواضعة ابملقارنة مع الدول
املتقدمة.
أما من حيث مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف توفري فرص العمل وتشغيل القوى العاملة فإهنا ترتاوح بني
 %10و %32كما هو موضح الشكل (:)4
(الشكل ( (4مسامهة املشروعات الصغرية واملتوسطة يف توفري فرص العمل يف بعض الدول العربية()
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مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل

نالحظ تباين نسب مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف التوظيف ففي تونس مثال توفر  %31.6من فرص
العمل أما يف قطر فتوفر فقط  %9.9من حجم سوق العمل وهذه النسب تظل يف جمملها نسب متواضعة مقارنتا
بنسب التوظيف يف الدول غري العربية ،فبينما توفر يف الدول النامية ما بني  %60إىل  %70من إمجايل الوظائف()
جندها مل توفر يف الدول العربية إال ما بني  %10و %32فقط .وهذا ما أكده تقرير صندوق النقد العريب لسنة
2019م أن نسبة البطالة يف الدول العربية ضعف معدل البطالة يف العامل وقد مثلث فئة الشباب  %42من جممل
القوة العاطلة عن العمل لسنة 2018م وأن أغلب البطالة ترتكز بني أوساط املتعلمني من خرجني اجلامعات
واملؤسسات التعليمية والداخلني اجلدد لسوق العمل)(.
فمن خالل هذه البياانت نالحظ ضعف يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابملقارنة مع أدائها يف الدول املتقدمة
سواء على مستوى حتسني معيشة أفراد اجملتمع من خالل خلق فرص العمل وتوفري السلع واخلدمات ابلكميات
والنوعي ة املناسبة أو على مستوى االقتصاد الكلي بزايدة الناتج احمللي وحتقيق التطور االقتصادي والتنمية املنشودة.
وهذا يرجع إىل عدة أسباب أمهها مشكلة احلصول على التمويل املناسب والكايف وهو ما أكده استطالع أجري
يف عدة دول حيث أثبت أن مشاكل التمويل أتيت على أرس معوقات تلك املشروعات كما أجريت دارسة مماثلة يف
أوراب أكدت نفس النتائج وتعترب املؤسسات املالية املتمثلة يف البنوك التجارية والبنوك املتخصصة هي املصدر املعتاد
للحصول على وسائل التمويل إال أن املشروعات الصغرية واملتوسطة ال يتيسر هلا تدبري احتياجاهتا من البنوك بسبب
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عدم امتالكهم للضمان العيين الذي يتعني تقدميه مقابل القرض ابإلضافة إىل قصور الوعي املصريف لدى صغار
الصناع والتجار مما جيعلهم أكثر ترددا يف التعامل مع البنوك ملا تضعه املصارف من عراقيل وما تفرضه من شروط
وما ختتلقه من معوقات أمام متويل املشروعات الصغرية واملت وسطة .وميكن القول إن إشكالية التمويل ترجع يف
األساس إىل مجلة من املعوقات منها ما هو عائد إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة ومنها ما هو متعلق ابلبنوك
ومؤسسات التمويل ،وابلتايل ختتلف املعوقات من وجهة نظر مؤسسات التمويل عنها من وجهة نظر القائمني على
املشاريع الصغرية.
وابلتايل املعوقات اليت تواجه البنوك ومؤسسات التمويل هي:
افتقاد عنصر الثقة يف القائمني على املشروع الصغري وينجم ذلك يف أغلب األحيان عن فقدان صاحب املشروع
للجدارة االئتمانية املقنعة للمؤسسة التمويلية.
عدم توافر الضماانت الكافية ملنح التمويل للمشروع الصغري.
افتقار املشروع الصغري للخربة يف أساسيات املعامالت املصرفية.
اخنفاض القدرة على تسويق املنتجات مما ينعكس سلبيا على املشروع.
اخنفاض العائد الذي حتققه البنوك من التعامل مع أصحاب الصناعات الصغرية بسبب ضآلة حجم معامالهتم.
ارتفاع درجة املخاطرة يف إقراض املشروعات الصغرية واملتوسطة فأغلبها مشروعات فرديدة ال يتوفر عنها املعلومات
الكافية ابملقارنة مع املشروعات الكبرية وأغلب القروض لدى املصارف ذات آجال قصرية وذات عائد سريع ،يف
حني أن املشروعات الصغرية واملتوسطة حتتاج إىل متويل طويل األجل.
أما املعوقات واملشكالت التمويلية اليت تواجه القائمني على املشاريع فتتمثل يف:
ارتفاع تكلفة التمويل الذي يرغبون يف احلصول عليه.
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ارتفاع نسبة املديونية مقارنة أبصول املشروع ،وهذه نقطة ذات أمهية خاصة ألن أصول املشروع الصغري ال توفر
أصوهلا الضمان الكايف للحصول على متويل جديد إذا مدا احتاج إليه يف فرتة تشغيله من أجل االستمرار يف العملية
اإلنتاجية.
تدخل مؤسسات التمويل وفرض الوصاية على املشروع الصغري وذلك عند غياب الثقة فيه مما يؤدي إىل ظهور
مشكالت بني مؤسسات التمويل واملشروعات الصغرية خاصة يف الدول النامية.
أن التمويل املتاح يف بعض األحيان هلذه املشاريع يعترب غري مناسب الحتياجاهتا التمويلية نظراً الخنفاض مدة
االئتمان أو لعدم كفايته.

ندرة املؤسسات املالية املتخصصة يف التعامل مع هذه املشروعات وخاصة يف الدول النامية وحىت إن وجدت فعادة
ما تكون حمدودة اإلمكانيات فضال عن أهنا تضع شروط صعبة لالقرتاض ابلنسبة هلذه املشروعات (توفري الضماانت
املالية والرهوانت الشخصية املعروفة واشرتاط قيمة معينة من رأس املال ).....فهذه املشروعات ال تستطيع أن تقدم
الضمان الكايف ألهنا ال متلك السمعة التجارية املعروفة وال املقدرة املالية .وبفرض توفر االئتمان الالزم أنه يالحظ
يف الكثري من األحيان أن تكلفة احلصول عليه تفوق ما هو عليه ابلنسبة للمشروعات الكبري)(.
ويشري التقرير السنوي العاملي للمجلس الدويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة ابتساع الفجوة التمويلية للمشروعات
الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية حيث تقدر بـ  5.2تريليون دوالر مبا يعادل –  1.4مرة أكرب من املستوى
احلايل لإلقراض () وهو ما يؤكده موقع  MSME Finance Gapأن هناك  131مليون مشروع حيتاج إىل
متويل يف الدول النامية ما يعادل  % 41من املشروعات الصغرية واملتوسطة غري ملباة وأن الوصول إىل التمويل يف
كثري من األحيان يعترب حاجزاً أمام منو املشاريع ويشري إىل ضرورة معاجلة هذه املسألة بتقليل الفجوة التمويلية

للمشروعات الصغرية واملتوسطة)(.

أما على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي يف دراسة أصدرها البنك الدويل إىل اتساع فجوة متويل املشروعات
الصغرية واملتوسطة بنحو  250مليار دوالر أمريكي حيث اشارت الدراسة إىل أن  %11فقط من هذه املؤسسات
ميكنها احلصول على ائتمان مصريف()كما كشفت ندوة التمويل والتنمية اليت نظمها بنك التنمية العماين عن وجود
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فجوة واسعة بني التعامل مـ ــع امل ــؤسسات الصغرية واملت ــوسطة يف الدول العربية ومـ ــا هو عليه احلال حملياً وإقليمياً
حيث أظهرت نتـ ــائج مس ـ ــح مشل 103
مصرفاً يف الشرق األوسط أن  % 8فقط من حجم االقرتاض يذهب إىل هذه املؤسسات يف مجيع أحناء الشرق
األوسط وترتاجع هذه النسبة إىل أقل من  %2يف بنوك جملس التعاون اخلليجي)(.
وبناءً على هذه اإلحصاءات نالحظ أن هناك فجوة يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية
خاصةً يف الدول الن امية والدول العربية مما شكلت صعوبة يف الوصول إىل رؤوس األموال االستثمارية عن طريق
وسائل التمويل التقليدية وأعاق تطور ومنو هذا القطاع احليوي وحد من إمكانية حتقيق أهدافه ،ولذلك أصبح من
الضروري البحث عن بدائل متويلية جديدة لتخطي عقبة التمويل التقليدية والرمسية ومن بني هذه البدائل ما تطرحه
هذه الورقة وهي تقنية التمويل برأس املال املخاطر كاسرتاتيجية بديلة لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال
ُ
الرايدية .وهو ما حنن بصدد دراسة كيفية استخدامه وتوظيفه يف متويل هذه املشروعات عن طريق املصارف اإلسالمية.
املبحث الثالث
رأس املال املخاطر كأداة لتمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ورايدة األعمال
ُ
أوالً :نشأة وتطور رأس املال املخاطر
ُ
ظهر رأس املال املخاطر يف الوالايت املتحدة األمريكية يف مخسينيات القرن املاضي كمصدر بديل عن اجلهات
ُ
التمويلية التقليدية كالبنوك بعد إحجامها عن متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألفكار الرايدية يف جمال التقدم
التكنولوجي خاصةً يف صناعة الكمبيوتر واإللكرتونيات والربجميات وتكنلوجيا املعلومات اليت تعتمد على األفكار

اليت ال تساوي شيئاً مهما كانت أمهيتها وقيمتها االستثمارية واالقتصادية مامل يتم تطويرها وحتويلها إىل واقع ملموس
يف منتج قابل للتداول ميكن استخدامه.

وتعترب سنة 1946م سنة انطالق صناعة رأس املال املخاطر األمريكية يف شكله املؤسسايت اعتباراً أهنا قبل ذلك
ُ
كانت متارس بشكل آخر (غري مؤسسايت) من طرف العائالت الكبرية أمثال  WHITNEYو
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 ،ROCKFELLERحيث انشاء  DORTOTالفرنسي األصل يف أمريكيا أول مؤسسة متخصصة
يف رأس املال املخاطر يف العامل ختتص يف متويل الشركات اإللكرتونية وهكذا بدأ نشاط رأس املال املخاطر استجابة
ُ
ُ
الحتياجات التمويل ابلنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة والثورة اجلديدة يف جمال التقدم التكنولوجي وخاصة يف
صناعة الكومبيوتر والتكنولوجيا وساهم يف منو شركات كبرية مثل Digital, Equipment, Apple,
 ،)(Sun, Microsoft, Oracle, Compaq, Intel, Microsystemsأما يف أوراب مل تُعرف هذه

املؤسسات حىت عام 1983م عندما أتسست اجلمعية األوربية لرأس املال املخاطر ( Venture Capital
ُ
 )Association Europeanيف بركسل لتطوير حرفة رأس املال املخاطر حيث عرفته إجنلرتا أوال مث فرنسا
ُ
وهولندا مث انتشر بداية من سنة 1992م أبملانيا وابقي الدول األوربية ومنها انتقل إىل ابقي دول العامل وبعض الدول
العربية كمصر وتونس ،ويف مطلع القرن احلايل ظهر يف خمتلف دول العامل كاجلزائر واملغرب ودول اخلليج استجابة
ملواجهة االحتياجات املختلفة اخلاصة ابلتمويل االستثماري()
وخيتلف التمويل برأس املال املخاطر عن التمويل التقليدي يف نظرته ملستوايت املخاطرة يف استثمارات وأعمال
ُ
الشركات اليت حتتاج إىل التمويل فيقوم بتمويل استثمارات حتتوي على نسب خماطرة أعلى من النسب املتعارف
عليها ويف نفس الوقت من املمكن أن حتقق أرابح عالية يف حالة جناح املشروع ،كما أنه متويل يف مقابل التملك
خيضع للربح واخلسارة فليس له عائد مضمون حمدد كاألنواع التمويلية التقليدية.
اثنياً :مفهوم رأس املال املخاطر
ُ
ويطلق عليه أيضا رأس املال (املغامر واجلري) ) (Venture Capitalوهو واحد من أشهر طرق التمويل اليت
يعتمد عليها رواد األعمال أثناء سعيهم لتأسيس شركة جديدة غالبا ما يكون لديها إمكانيات منو واعدة ،ولكن يف
نفس الوقت حتوطها خماطر عالية.
وعند البحث يف املصادر واملراجع مل جند تعريفاً مباشراً وصرحياً لرأس املال املخاطر ،بل تكتفي معظمها بتقدمي
ُ
خصائصه وتفسري له إال أن بعض اجلهات قدمت تعريفات له نذكر منها:
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اجلمعية الوطنية لرأس املال املخاطر الوالايت املتحدة األمريكية " NVCAهو استثمار نشط ابألموال اخلاصة
ُ
طويلة األجل يف منشآت متلك استعدادات قوية منجزة من طرف مستثمرين متخصصني")(.
اجلمعية الفرنسية للمستثمرين برأس املال املخاطر " AFICهو استثمار حمقق من طرف مستثمرين برأس املال
ُ
بواسطة األموال اخلاصة وشبه اخلاصة يف منشآت شابة أو يف طور اإلنشاء تتضمن حمتوى تكنولوجي كبري"()
البنك املركزي األملاين "رأس املال املخاطر ميثل يف الغالب احلصص املأخوذة يف املنشآت الصغرية واملتوسطة الناشئة
ُ
املب تكرة تكنولوجيا غري املدرجة اليت رغم اخنفاض رحبيثها احلالية يقدر أن متتلك استعدادات منو واسعة وكافية ،كما
أن مؤسسات رأس املال املخاطر ال تزود املشاريع الناشئة ابألموال اخلاصة فقط لكن أيضا ابخلربة التسيري الواسعة
ُ
وخدمة النصائح)(.
اجلمعية األوربية " EVCAهو كل رأس مال يوظف بواسطة وسيط مايل متخصص يف مشروعات خاصة ذات
خماطر مرتفعة تتميز ابحتمال منو قوي لكنها ال تضمن يف احلال يقيناً ابحلصول على دخل أو التأكد من اسرتداد
رأس املال يف التاريخ احملدد (وذلك على مصدر املخاطر) أمالً يف احلصول على فائض قيمة مرتفعة يف املستقبل
البعيد نسبياً حال بيع حصة هذه املؤسسات بعد عدة سنوات)(.

فرأس املال املخاطر كأداة متويلية يوفر للمشروع رأس مال مرن وطويل األجل نسبيا يف منشآت انشئة غري معروفة
ُ
يف أسواق املال ويرتبط بتمويلها خماطر أعلى من مستوى السوق ومن املعدالت العادية ويف املقابل يتوقع املمولني
أصحاب رأس املال املخاطر ارتفاع عائدات استثماراهتم واحلصول على عائد مايل كبري ،كما ال يتوقف عند الدعم
ُ
املايل فقط بل يشمل أيضا تقدمي االستشارات واخلربات واملهارات الالزمة إلجناح املشروع ،فالعالقة بينهم وبني
أصحاب املشروع املستثمرين عالقة شراكة وليست جمرد عالقة بني صاحب مشروع وممول.
وهنا خيتلف رأس املال املخاطر عن التمويل التقليدي القائم على االقرتاض حيث أن املصرف أو املؤسسة املالية
ُ
دائنة وسوف تتحصل على حقوقها ابسرتداد أمواهلا وأرابحها من خالل الضماانت حىت ولو فشل املشروع يف حني
أن رأس املال املخاطر فهو شريك يف املشروع وأحد مالكه ولن يتحصل على ماله أو أرابحه إال إذا جنح املشروع
ُ
وهو مبدأ يعكس مبدأ اإلنصاف والعدالة يف املعاملة التجارية حيث يتجلى يف تقاسم الربح واخلسارة يف شكله
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املثايل  ،كما أن رأس املال املخاطر يساهم يف إدارة وتشغيل املشروع يف حني أن املصرف املقرض جمرد دائن وال
ُ
يشارك يف اإلدارة وال العمليات التشغيلية وال يتعدى دوره يف بعض املشاريع الضخمة أن يضع ممثل له يف جملس
اإلدارة.
وهذه النقطة سيتم الرتكيز عليها يف إمكانية التمويل برأس املال املخاطر عن طريق املصارف اإلسالمية وهو ما سوف
ُ
نتناوله يف املبحث القادم.
اثلثاً :خصائص رأس املال املخاطر
ُ
يتميز التمويل برأس املال املخاطر عن غريه من أنواع التمويل األخرى ابخلصائص التالية:
ُ
أنه متويل خيتلف عن مصادر التمويل التقليدية فاملمول التقليدي ينظر إىل السجل السابق للمشروع بينما ينظر
املمول برأس املال املخاطر إىل مستقبل نشاط املشروع وأهدافه وليس إىل ماضيه.
ُ
متويل يتميز بدرجة عالية من املخاطرة أعلى من املتوسط املتعارف عليه يف البيئة االقتصادية إال أنه متويل واعد أبرابح
رأمسالية عالية فمن املتوقع أن خيسر املستثمر إذا فشل املشروع ويف املقابل ميكن أن حيقق عائد كبري يف حالة جناحه
مما يعد أتكيداً ملبدأ أن "الرحبية مرتبط إىل حد كبري مبستوى املخاطرة".
يساهم رأس املال املخاطر يف متويل املشروعات اجلديدة ورايدة األعمال اليت تقوم على أفكار رائدة أو ابتكارات
ُ
علمية جديدة وهذا النوع من املشروعات ال ميول عادةً من قبل املصارف إما بسبب ارتفاع درجة املخاطرة فيها أو
لعدم توفر الضماانت املالية.
يعترب التمويل برأس املال املخاطر متويل طويل األجل ترتاوح مدته من  5إىل  10سنوات وينتهي ابنتهاء املشروع أو
ُ
انتهاء أجل العقد املربم بني املمول وأصحاب املشروع.
يدخ ل املمول كشريك يف املشروع من خالل نسبة يتم االتفاق عليها يف العقد مقابل متويله للمشروع وهذا يضمن
له احلق يف متابعة أعمال املشروع وتقدمي الدعم الفين واالستشاري.
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ال يعتمد التمويل برأس املال املخاطر على الفائدة كالتمويل التقليدي الذي يقدم التمويل مقابل ضماانت ابسرتداد
ُ
أمواهلا والفائدة املتحصلة منها سواء جنح املشروع أو خسر.
يسرتد املمول أمواله من خالل بيع حصته يف املشروع املمول برأس املال املخاطر للمالك (مؤسسي املشروع) أو
ُ
لغريهم ممن يرغب يف شراء حصص يف املشروع يف هناية العقد أو ابنتهاء املدة الزمنية احملددة فيه.
تظهر قيمة رأس املال املخاطر يف طبيعة املشروعات اليت يقوم بتمويلها كاالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اليت تقوم
ُ
على أفكار واعدة بتطبيقها حىت تتحول إىل مشروع قائم بذاته ابإلضافة إىل متويل أنشطة قائمة ومساعدهتا على
النمو والتوسع ودخول إىل أسواق جديدة.
رابعاً :دور رأس املال املخاطر يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية
ُ
يلعب رأس املال املخاطر دوراً هاماً يف تنمية القطاعات االقتصادية من خالل متويله للمشروعات الصغرية واملتوسطة
ُ
والشركات الناشئة ،حيث أدركت الكثري من الدول املتقدمة هذه األمهية فأعطت األولوية لالهتمام به ضمن براجمها
وسياساهتا االقتصادية والتمويلية ويظهر لك جلياً يف اقتصادات هذه الدول مما جعلها حتقق منواً مطرداً يف
االستثمارات اليت توظفها برأس املال املخاطر ،فخالل العقود الثالثة السابقة خاصة يف قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر
ُ
والربجميات حيث ساهم يف إنشاء شركات صغرية ودعمها إىل أن منت وتطورت وصارت شركات عمالقة هلا دور
كبري يف تطوير التكنولوجيا مثل Digital, Equipment, Apple, Sun, Microsoft, Oracle,
.Compaq, Intel, Microsystems
فقد أظهرت حجم االستثمارات اليت مت توظيفها برأس املال املخاطر األمريكي واألورويب مدى اعتماها عليه يف
ُ
التطوير التكنولوجي ويف حتقيق التنمية االقتصادية لتبلغ يف أمريكيا  30مليار دوالر أمريكي سنة 1999م ويف
االحتاد األورويب حنو  14.5مليار دوالر أمريكي يف هناية سنة 1998م وساهم أيضا حبوايل  %90من إمجايل
الوظائف اجلديدة اليت بلغ عددها حنو  11مليون وظيفة جديدة خالل مخس سنوات فقط ،ويوفر رأس املال املخاطر
ُ
غطاءً متويلياً للمشروعات حسب تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  OCDEما يزيد على  100مليار
سنواي)(.
دوالر أمريكي ً
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ويشري التقرير السنوي لسنة 1997م والذي يصدر عن املؤسسة الوطنية لرأس املال املخاطر National
ُ
 Venture Capital Associationيف أمريكيا عن أتثري رأس املال املخاطر من خالل تسليط الضوء على
ُ
قدرات قطاع التكنولوجيا على خلق وظائف حيث أوضح أنه بني عامي 1991م – 1995م أبن الشركات اليت
مت متويلها برأس املال املخاطر زادت من عدد عامليها وموظفيها بنسبة  %34يف املتوسط سنواي ابملقارنة مع %5
ُ
فقط يف سائر القطاعات األخرى ككل ،كما زاد معدل منو الشركات مبتوسط  %36.8ابملقارنة مع %23.81
متوسط منو الشركات اليت متول برأس مال املخاطر() وقد حققت الوالايت املتحدة األمريكية من سنة 1970م إىل
سنة 2009م عوائد من صناعة رأس املال املخاطر قدرت بـ  1300مليار دوالر أمريكي وسامهت يف حتقيق فرص
ُ
عمل مبقدار  7.6مليون فرصة عمل ،ويف سنة 2005م فقط حققت عوائد تقدر  2.1تريليون دوالر أمريكي
و 10مليون فرصة عمل أما يف سنة 2006م ارتفعت عوائد االستثمارات برأس املال املخاطر إىل  2.8تريليون
ُ
دوالر أمريكي و 10.4مليون فرصة عمل ويتم سنوايً انشاء ما ال يقل عن  1000مؤسسة حديثة إلدارة رأس املال
املخاطر( ) وتوفر إيرادات شركات املخاطر من أرابحا عالية وذلك فضالً عن إعادة بيع أسهم املشاركة بعد جناح
ُ
سنواي وتظهر
%
300
و
%
250
بني
العادية
حدودها
يف
أمسالية
ر
ال
ابح
ر
األ
تصل
حيث
منتجاهتا
وشعبية
كات
الشر
ً
أمهية ذلك إذا علمنا أن االستثمار طويل األجل بلغ بني سنيت 1990م و1993م يف الوالايت املتحدة  54مليار

دوالر أمريكي أي أن رأس املال املخاطر ميثل  %60منه وهي تنسب إيل بنوك كبرية هلا عمر حوايل مائيت سنة
ُ
بينما مل يزد عمر رأس املال املخاطر عن نصف قرن .هذا فضالً عن أن النسبة اليت ميوهلا رأس املال املخاطر تصل
ُ
ُ
إىل  %64من املشاريع العالية املخاطر)(.
نالحظ هنا مدى جناح رأس املال املخاطر يف االقتصاد األمريكي من خالل متويله للمشروعات الصغرية واملتوسطة
ُ
واألعمال الرايدية ورعايتها حيث ساهم يف انقاد أمريكيا من التخلف التكنولوجي أمام الياابن ففي دراسة مشلت
 500مؤسسة أمريكية مت متويلها برأس املال املخاطر عمرها ال يتجاوز أربعة سنوات حوايل  %80منها تعمل يف
ُ
قطاع التكنولوجية بعدد مماثل ملؤسسات ممولة ذاتياً كانت النتائج كالتايل اجلدول (:)5
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اجلدول ( )5مقارنة بني املشروعات املمولة برأس املال املخاطر واملشروعات املمولة ذاتيا يف أمريكيا()
ُ
املشروعات املمولة برأس املال املشروعات املمولة
أوجه املقارنة
خلق عمالة كفؤة ()%

املُخاطر
%59+

%59-

العمالة املنشأة سنوايً ()%

%25+

%3-

16000

8000

معدل االستثمارات السنوية ()%

%35+

%9+

معدل اإلنتاج السنوي ()%

%12+

%5+

نفقات البحث والتطوير ابلنسبة للشخص

الواحد ابلدوالر

ذاتيا

أما يف أوراب فربغم حدثة اتريخ نشأت رأس املال املخاطر يف بركسل عام 1983م عن طريق اجلمعية األوربية لرأس
ُ
املال املخاطر  EVCAإذ تطور بفضلها نشاط رأس املال املخاطر بشكل ملحوظ خالل أربع سنوات منذ إنشائها
ُ
ُ
من  9مليار إىل  29مليار دوالر أمريكي أي أبكثر من ثالثة أضعاف() فقد زاد نشاط املؤسسات املمولة عن
طريقه بشكل ملحوظ ويتجلى ذلك من خالل األرابح اليت جتنيها هذه املؤسسات واليت تصل يف احلدود العادية ما
بني  %250و %300سنواي() وهلذا سعت أغلب الدول األوربية إىل تبين هذا األسلوب من التمويل وكان له دور
كبري يف تنمية القطاعات االقتصادية.
ففي فرنسا حسب دراسة أعدها بنك فرنسا على جمموعة من املؤسسات  %38منها تعمل يف قطاع التكنولوجي
كان  %30منها منشأ مند عام 1990م والباقي منشأ مند 1980م وتستخدم ما بني  100إىل  400عامل
وكانت النتائج كالتايل اجلدول (:)6
اجلدول ( )6مقارنة بني املشروعات املمولة برأس املال املخاطر واملشروعات املمولة ذاتيا يف فرنسا()
ُ
املشروعات املمولة ذاتيا
املشروعات املمولة برأس املال املُخاطر
أوجه املقارنة
تطوير رقم األعمال ()%
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تطوير حجم الصادرات (%67.8+ )%

%12+

تطوير حجم االستثمار (%51.3+ )%

% 4-

تطوير حجم العمالة ()%
معدل اإليرادات املتوسطة
()%

%19.9+

%3.4-

%5.4+

%3.5-

أما التجربة الربيطانية تتصف اململكة املتحدة اثين أكرب سوق نشط لرأس املال املخاطر بعد الوالايت املتحدة
ُ
األمريكية ابمتالكها أكرت من  233شركة لرأس املال املخاطر فاالستقرار االقتصادي والدعم احلكومي اخلاص
ُ
للمشروعات الصغرية واملتوسطة ساهم بشكل كبري يف تنفيد وتوسيع االستثمار برأس املال املخاطر ابلتعاون مع
ُ
اإلحتاد األوريب حيث سامهت إجنلرتا بـ  %500تقريبا من إمجايل االستثمار األوريب السنوي يف رأس املال املخاطر
ُ
ففي سنة 2001م حققت منو مبعدل  %3.08وبلغ حجم االستثمار يف الفرتة من 2002م إىل 2007م ما
يقارب املليار دوالر أمريكي وتشمل عدة قطاعات كقطاع تكنولوجيا املعلومات والشركات اإلعالمية وشركات الربيد
السريع كما مت االستثمار يف عمليات حتويل امللكية الصحية واألدوية وغريها)(.
كما ساهم رأس املال املخاطر على مستوى الدول النامية ففي اهلند مثال بدأ رأس املال املخاطر يف عام 1973م
ُ
ُ
إال أنه مل يطبق فعليا إال يف أواخر الثمانينيات من القرن املاضي ابلتعاون البنك الدويل مع احلكومة اهلندية ،ففي
عام 1988م أتسست
شركة اهلند لتطوير التكنولوجيا املعلومات ويف عام 1991م مت استثمار رأس املال املخاطر يف شركات التقنية حبوايل
ُ
 320مليون دوالر أمريكي ويف منتصف التسعينيات من القرن املاضي مت إدخال جمموعة من القوانيني والضوابط
إلدارة وتنظيم رأس املال املخاطر األجنيب واحمللي ووضعت قانون لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنحتها
ُ
التسهيالت الالزمة حلصوهلا على التمويل وهبذه اإلجراءات أصبح للهند مؤسسات مستقلة لرأس املال املخاطر
ُ
بنسبة  %63تليها مؤسسات لرأس املال املخاطر اتبعة ملؤسسات مالية بنسبة  %11,2وبلغت استثمارات اهلند
ُ
يف سوق رأس املال املخاطر خالل الفرتة من 2004م إىل 2011م ما يقارب  43مليار دوالر سامهت يف متويل
ُ
ما يقارب  1400مؤسسة صغرية ومتوسطة)(.
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وعلى مستوى التجربة املصرية يعترب سوق رأس املال املخاطر حديث نسبياً فقد أنشأ عام 1992م ومل يبدأ العمل
ُ
به إال يف عام 1994م عن طريق شركات أطلق عليها أسم شركات رأس املال املخاطر منها ما هو مرخص وفق
ُ
قانون سوق املال وذلك بوصف أن رأس املال املخاطر يشكل أحد أنشطة الشركات اليت تعمل يف جمال االستثمار
ُ
يف األوراق املالية ومنها ما هو مرخص له وفق قانون االستثمار رقم  8لسنة 1997م وذلك العتبار أن رأس املال
املخاطر يعد من الشركات اخلاضعة لقانون االستثمار)(.
ُ
إال أن معظم شركات رأس املال املخاطر سواء املرخص هلا من البيئة العامة لسوق رأس املال أو من اهليئة العامة
ُ
لالستثمار ال تعمل كشركات رأس املال املخاطر وإمنا تعمل يف جماالت أخرى غري رأس املال املخاطر وذلك آلن
ُ
ُ
رأس املال املخاطر مل يبلغ مرحلة النضج الالزم بسبب غياب التشريعات املنظمة إلدارة رأس املال املخاطر )(،ولكن
ُ
ُ
خالل األعوام السابقة بدأت احلكومة تويل االهتمام بسوق رأس املال املخاطر يف مصر حيث أنشأت عدد من
ُ
الشركات إلدارة هذا االستثمار كشركة مصر لرأس املال املخاطر وهي عبارة عن صندوق رأمساله  150مليون جنيه
ُ
مصري أطلقته وزارة الصناعة يف منتصف عام 2017م يهدف هذا الصندوق إىل استقطاب األموال من احلكومة
واملؤسسات التمويلية املختلفة وإعادة ضخها للشركات املتعثرة من أجل متكينها من استئناف العمل واإلنتاج)(.
أما على مستوى التجربة التونسية فقد بدأت مبكراً ابالهتمام ابلتمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة عن طريق

رأس املال املخاطر وذلك إبنشاء صندوق عمومي عام 1973م كان هدفه تقوية تدفق األموال اخلاصة لدعم
ُ
املشروعات الصغرية واملتوسطة يف إطار سياسة تشجيع نقل املؤسسات من املدن الكربى إىل املناطق الداخلية وقد
أطلق عليه صندوق الرتقية الالمركزية الصناعية  FOPRODIوبظهوره يعترب أول صندوق عمومي لرأس املال
املخاطر)(.
ُ
وقد أشر رئيس اجلمعية التونسية لرأس املال املخاطر يف االجتماع األول لالحتاد العريب لرأس املال املخاطر() يف
ُ
ُ
تونس أن هناك  40شركة رأس مال خماطر تعمل يف تونس معظمها تركز على جمال تكنولوجيا املعلومات وختصص
نسبة  %1.5من أرابحها للبحث والتطوير() وعموماً فإن  %50من شركات رأس املال املخاطر يف تونس أفرع
ُ
للبنوك حيث ختصص هــذه األخرية  %80من رأمساهلا ألنشاء هذه الشركات اليت متول املشاريع حسب القطاعات
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والشكل ( )5يوضح نسبة متويل كل قطاع على حدى ،حيث مت إحصاء  428مشروع مت متويله من طرف هذه
الشركات مببلغ قدره  140مليون دينار تونسي حىت عام 2000م.
الشكل ( )5نسبة مسامهة البنوك يف متويل املشروعات حسب القطاعات
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نسبة التمويل

إعداد (الباحث استناداً علي -سامية عبديش ،2014 ,ص )20
وعموما فإن الدول العربية تعترب متأخرة يف جمال االستثمار برأس املال املخاطر حيث أكد د /أمحد جويلي أمني عام
ُ
جملس الوحدة االقتصادية العربية أن حجم االستثمارات املطلوبة يف جمال رأس املال املخاطر ابملنطقة العربية تقدر
ُ
بنحو  2مليار دوالر أمريكي وذلك من أجل تطوير من هذا االستثمار ،وأشار إىل وجود اخنفاض كبري يف
االستثمارات اجلديدة اليت تركز عليها شركات رأس املال املخاطر وأن مسامهة رأس املال املخاطر يف عملية التمويل
ُ
ُ
يف العامل العريب ال تزال حمدودة فهي ال تتعدى  %01من الناتج اإلمجايل للدول العربية بينما يصل مسامهته يف
الوالايت املتحدة األمريكية إىل  %06من الناتج القومي األمريكي ويف كندا نسبة  %0.35وأرواب  %0.23من
الناتج القومي)(.
إن هذا الضعف يف متويل مشاريع التنمية عن طريق رأس املال املخاطر يف الدول العربية يرجع إىل العديد من األسباب
ُ
أمهها عدم وجود مؤسسات تدير رأس املال املخاطر من خالل استقطاب املمولني وجتميع أمواهلم وتوجيهها إىل
ُ
املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية واالبتكارات اليت قد حتقق أرابح عالية يف املستقبل ،فالدول العربية
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لديها موارد مالية ضخمة تكفي لتمويل متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ولكن يف املقابل هناك تدين
واضح يف إدارة هذه املوارد املالية .ومن هنا يظهر دور املصارف اإلسالمية كمؤسسات مالية متويلية هتدف إىل تنمية
اجملتمع إبدارة رأس املال املخاطر يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية وهذ ما سنتناوله يف
ُ
املبحث التايل.
املبحث الثالث
مسامهة املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية برأس املال املخاطر
ُ
من خالل املبحثني السابقني الحظنا من خالل البياانت واملعلومات مدى أمهية املشروعات الصغرية واملتوسطة
واألعمال الرايدية يف تنمية اقتصادايت الدول مبا تساهم به من تطوير للصناعة وخلق لفرص العمل وزايدة الدخل
القومي ،إال أن مسامهتها يف الدول العربية تعترب متواضعة نسبياً مقارنتاً ابلدول املتقدمة فعلى سبيل املثال أن مسامهة

املشروعات الصغرية واملتوسطة يف توفري فرص العمل ترتاوح يف الدول العربية ما بني  %10إىل  %32فقط من
إمجايل القوة العاملة بينما حققت يف الياابن  %73.8و %53.7يف الوالايت املتحدة األمريكية من إمجايل القوة
العاملة مما أدى إىل ارتفاع مستوى البطالة يف أغلب الدول العربية.

ويرجع ذلك إىل عدة أسباب أمهها وأكثرها أتثرياً مشكلة احلصول على التمويل الالزم لنمو هذه املشروعات وتطورها

فعزوف املؤسسات املالية واملصارف عن متويلها بسبب طبيعة املخاطر العالية اليت حتيط بنشاطها وعدم قدرهتا على
تقدمي الضمان العيين الذي تفرضه املؤسسات املالية ،فعلى مستوى الدول اخلليجية وحدها يشري البنك الدول إىل

أن املشروعات الصغرية واملتوسطة حتتاج متويل بنحو  250مليار دوالر أمريكي وأن  %11فقط من هذه املؤسسات
تتحصل على التمويل رغم توفر املوارد املالية الكافية مما يعين وجود فجوة بني املوارد املالية املتاحة وقصور يف توظيفها
ووصوهلا إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية.
ويف املقابل الحظنا يف املبحث الثاين أن الدول املتقدمة يف سعيها إىل دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال
الرايدية إىل انتاج نوع جديد من التمويل عرف برأس املال املخاطر كاسرتاتيجية خمتلفة عن التمويل الرمسي املعتاد.
ُ
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وأثبت هذا النوع من التمويل جناحه وحقق أرابح عالية خالل سنوات قصرية وساهم يف هنوض اقتصادايت العديد
من البلدان ودول العامل ففي الوالايت املتحدة األمريكية على سبيل املثال يتم سنوايً متويل ما ال يقل عن 1000

مؤسسة صغرية ومتوسطة برأس املال املخاطر كما أنه حقق عوائد وأرابح تقدر بـ  2.8تريليون دوالر أمريكي ووفر
ُ
 10.4مليون فرصة عمل ،أما يف الدول العربية من خالل التجارب اليت عرضت يف املبحث السابق الحظنا ضعف
يف التمويل هبذه االسرتاتيجية املهمة وأن مسامهة رأس املال املخاطر ال تزال حمدودة فهي ال تتعدى  %0.1ويرجع
ُ
ذلك لعدم وجود مؤسسات تدير رأس املال املخاطر.
ُ
لذلك يرى الباحث أمام هذه املؤشرات ضرورة اشراك املصارف اإلسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة
واألعمال الرايدية عن طريق رأس املال املخاطر خاصة أن التمويل برأس املال املخاطر يتفق متاماً مع فلسفة التمويل
ُ
ُ
اإلسالمي الذي يقوم على قاعدة "الغنم ابلغرم" أو العالقة بني العائد واملخاطرة حيث يشارك الطرفني أصحاب
األموال املمولني وأصحاب املشروع املستثمرين يف الربح واخلسارة وهو ما سنتناوله يف هذا املبحث.
أوالً :دور املصارف اإلسالمية يف متويل مشروعات التنمية االقتصادية
املصارف اإلسالمية هي مؤسسات مالية تعمل وفق قواعد الشريعة اإلسالمية على حشد وجتميع املدخرات وتوظيفها
يف متويل املشروعات االقتصادية مبا خيدم أو حيقق التنمية االقتصادية واالجتماعية فاهلدف األساسي ألنشأها هو
توظيف املال يف مساره الصحيح مبا حيقق عمارة األرض.
ومن هذا املنطلق أخذت املصارف اإلسالمية على عاتقها عند ممارستها للعمل املصريف القيام بدور الوساطة املالية
بدعم ومتويل األنشطة االقتصادية اليت حتقق التنمية للمجتمع ،حيث متد القطاعات اإلنتاجية واخلدمية ابالحتياجات
املالية الالزمة واملسامهة يف حل املشاكل التمويلية اليت تعاين منها معظم املؤسسات املالية يف الدول العربية .فالبنوك
الربوية أو التقليدية هي مؤسسات تعمل على تعظيم أرابحها عن طريق اإلقراض ابلفائدة بغض النظر عن دور
املشروع التنموي كما أهنا ال تقوم بدعم املشاريع التنموية قليلة الفائدة املالية حىت ولو كانت مشاريع تنموية حيتاجها
اجملتمع فالربح مرتبط بسعر الفائدة الذي خيضع لقيود حيددها البنك املركزي وقيود تضعها البنوك التقليدية بنفسها
حلماية أمواهلا وهذه القيود ال تتناسب مع طبيعة االحتياجات التمويلية للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال
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الرايدية حيث تفرض عليها ضماانت عينية للحصول على التمويل الالزم –غري املتوفر أصالً عند هذه املشروعات-

فهي مؤسسات غري مرنه يف التعامل مع هذه املشاريع ذات الطبيعة اخلاصة ،أما املصارف اإلسالمية أكثر انفتاحاً
على هذا النوع من املشاريع ألهنا تتعامل مببدأ املشاركة يف الربح واخلسارة فمعدل الرحبية يتميز مبرونة أكثر من سعر
الفائدة يف آلية التمويل ابلدين يف املصارف التقليدية ،فباإلضافة إىل قدرة املصارف اإلسالمية على جذب وجتميع
املدخرات لديها القدرة أيضا على توزيعها هذه املوارد النقدية بتمويل مشروعات حيتاجها اجملتمع وحتقق التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،فاملصرف اإلسالمي لن ميتنع عن متويل أي مشروع انشئ أو مشروع صغري إذا تبني من
دراسته للجدوى كفاءته اإلنتاجية وكفاءة القائمني عليه أي أن املصرف اإلسالمي ينظر إىل الربح االجتماعي

ابإلضافة للربح االقتصادي.
اثنياً :مصادر متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
تتعدد اجلهات اليت تقدم التمويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية يف الدول العربية وتعتمد يف متويلها
على مصادر داخلية وخارجية.
فعلى مستوى املصادر الداخلية تعتمد يف تقدمي التمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية على
أمناط متعددة من مؤسسات التمويل تشمل املؤسسات املصرفية ومؤسسات التمويل األصغر ومجعيات القروض
الصغرية وشركات التمويل التأجريي وشركات االستثمار() إال أن أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة
واألعمال الرايدية املؤسسات املصرفية ففي تقرير صندوق النقد العريب أن عدد املصارف اليت تقدم قروضاً هلذا القطاع

ترتاوح بني  15مصرف يف فلسطني إىل  66مصرف يف لبنان فحسب التقرير أن مجيع املصارف التجارية يف لبنان
مثالً تقدم قروض للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية وأتيت يف املرتبة الثانية مؤسسات التمويل األخرى

جمتمعة وتشمل شركات التمويل األصغر ومجعيات القروض الصغرية وشركات التمويل التأجريي وشركات االستثمار

إضافة إىل بعض اجلهات املتخصصة يف تقدمي التمويل كربانمج كفالة الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية يف
السعودية وصندوق الوطين لرعاية وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة يف الكويت وصندوق الضمان املركزي يف
املغرب ووكالة التمويل األصغر يف السودان "تيسري" كما يوضح الشكل (.)6

262

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED
)RESEARCH (JHDESR

مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية | المجلد  07العدد  | 04أكتوبر
2021

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION
)FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech

| VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021

الشكل ( )6نسبة مسامهة القطاع املصريف للمشروعات الصغرية واملتوسطة مقارنتاً ابملؤسسات املالية األخرى()
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نالحظ الدور الكبري الذي يقوم به القطاع املصريف يف دعم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة حيث يساهم يف
كل الدول العربية اليت أجريت عليها الدراسة أكثر من مسامهة ابقي املؤسسات املالية جمتمعة يف متويل هذه
املشروعات فأكثر من  % 50من التمويل يقوم به القطاع املصريف ابستثناء املغرب تساوى فيه القطاع املصريف مع
املؤسسات املالية األخرى.
فربغم من القيود اليت تضعها البنوك التقليدية أمام املشروعات الصغرية واملتوسطة والضماانت اليت يفرضها عليها
للحصول على التمويل إال أنه ال يزال يساهم بنسبة كبرية يف متويل هذا القطاع وهذا مؤشر قوي على إمكانية
مسامهة املصارف اإلسالمية وفق فلسفتها التمويلية القائمة على املشاركة يف الربح واخلسارة وبصيغها التمويلية املتنوعة
ومبا متلكه من مرونة يف التعامل مع طبيعة وخصائص هذه املشروعات ووفقاً للدور التنموي الذي هتدف إىل حتقيقه

وإمكانية جناحها كبرية خاصةً إذا استطاعت استقطاب رأس املال املخاطر ووظفته يف مشروعات ذات قمة اقتصادية.
ُ
ومن اجلدير ابلذكر أن املصارف التقليدية رغم ارتفاع نسبة التمويل -املشار إليها يف اجلدول السابق -للمشروعات

الصغرية واملتوسطة أمام املؤسسات املالية األخرى وفقاً لنظامها القائم على اإلقراض ابلفائدة غري قادر على تلبية
متطلبات واحتياجات هذا القطاع من املوارد املالية.
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اثنياً :منوذج لتمويل املصارف اإلسالمية للمشروعات الصغرية واملتوسطة براس املال املخاطر
ُ
دواعي إعداد النموذج
من خالل ما مت استعراضه يف املبحث األول عن املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية ودورها املهم يف
التطوير الصناعي واسهامها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كثري من الدول املتقدمة والنامية على حد
سواء وابملقابل فإهنا يف الدول العربية مل تستطيع حتقيق األهداف املرجوة منها سواء كان يف حتقيق التنمية االقتصادية
أو يف توفري فرص العمل وخفض مستوى البطالة أو على مستوى تقدمي السلع واخلدمات ،وهذا كان نتيجة لعدة
أسباب أمهها كما ذكران من قبل عدم القدرة على احلصول على التمويل املناسب والكايف فمشكلة التمويل أعاقة
هذا القطاع عن حتقيق أهدافه .وحىت بعد أن ظهر التمويل برأس املال املخاطر كتقنية متويلية جديدة خترج عن
ُ
القالب التقليدي للمؤسسات املالية املاحنة للتمويل ذا طبيعة خاصة وساهم يف توفري التمويل املناسب لكثري من
املشروعات الصغرية واملتوسطة واالعمال االبتكارية يف العديد من دول العامل -كما مت استعراضه يف املبحث الثاين-
إال أن مسامهته يف الدول العربية كانت ضعيف ومتواضعة فمن خالل املؤشرات والبياانت اليت مت استعراضها تبني
حجم مسامهة رأس املال املخاطر يف متويل هذا القطاع رغم توفر املوارد املالية يف كثري من الدول العربية.
ُ
لذلك يرى الباحث أن املشكلة تتمثل يف عدم قدرة املؤسسات املالية على إدارة املوارد املالية املتمثلة يف رأس املال
املخاطر وتوظيفها يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة ،ويعتقد الباحث أن أكثر املؤسسات القادرة على القيام
ُ
هبذا الدور هي املصارف اإلسالمية.

النموذج املقرتح ومكوانته
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تتمثل فكرة النموذج يف إعداد مقرتح لنموذج متويلي يقوم ابجلمع بني رأس املال املخاطر واملشروعات الصغرية
ُ
واملتوسطة بوساطة املصرف اإلسالمي كحلقة وصل بينهما وعن طريقه توظف أموال رأس املخاطر لتمويل هذه
ُ
املشروعات فالنموذج يقوم على ثالث مرتكزات حسب النموذج التايل:
الرايدية

رأس املال املخاطر
ُ

املصرف اإلسالمي

مشروعات صغرية ومتوسطة واألعمال

ممولون برأس املال املخاطر يرغبون يف توظيف واستثمار أمواهلم.
ُ
مستثمرون أصحاب مشروعات صغرية ومتوسطة يرغبون يف احلصول على األموال لتمويل مشروعاهتم.
مصرف إسالمي حلقة وصل بني رغبات املمولني أصحاب رؤوس األموال واحتياجات املستثمرين أصحاب املشاريع
الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية.
فاملصرف اإلسالمي هو القناة اليت عن طريقها تتدفق املوارد املالية من املمولني إىل املستثمرين وخالل ذلك يقوم
بكل ما يلزم من تقييم للمشروعات املتقدمة للحصول على التمويل ومتابع نشاطها إىل أن حتقق أهدافها وال يقتصر
دوره على منح التمويل فقط كاملصرف التقليدي.
آلية عمل النموذج
عرفنا أن النموذج املقرتح يتكون من ثالث مرتكزات أساسية وهي:
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رأس مال خماطر يرغب يف التمويل.
مشاريع تبحث عن التمويل.
مصارف إسالمية تدير العملية.
دور املصرف هنا املوائمة بني احتياجات املستثمرين أصحاب املشاريع الباحثني عن التمويل ورغبات املمولني
أصحاب رؤوس األموال املخاطر وهي يف األساس من ضمن اخلدمات اليت يقدمها املصرف إال أهنا ختتلف عن
غريها من األنواع األخرى للتمويل خلصوصية املشروعات املستهدفة ابلتمويل ولطبيعة رأس املال املمول به وميكن
حتديد آلية العمل يف اخلطوات التالية():
أوالً :مرحلة التهيئة واالختيار:
يف هذه املرحلة يفرتض أن يبدأ املصرف ابإلعالن عن رغبته يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال
الرايدية عن طريق رأس املال املخاطر واستالم طلبات ومسوغات التمويل من أصحاب هذه املشروعات لتبدأ عملية
ُ
تصنيفها ودراسة اجلدوى منها من حيث إمكانية جتسيد هذا املشروع على أرض الواقع ومدى جناحها وفرص منوها
واملخاطر اليت ميكن التعرض هلا ونسبة األرابح احملققة وكذلك تقييم لرأس املال البشري ومن مت اختيار أهم املشروعات
الواعدة ابلنمو والتوسع إذا مت توفري التمويل الالزم هلا.
كما يقوم املصرف يف هذه املرحلة ابلتنسيق مع اجلهات املتخصصة كغرف التجارة والصناعة ومع جهاز املشروعات
الصغرية واملتوسط بشأن إصدار الرتاخيص ومنع إذن املزاولة للمشروعات اليت مت تقييمها واملوافقة على متويلها وتبسيط
اإلجراءات الضرورية ملزاولة العمل.
بعد دراسة املشروعات املقدمة من طاليب التمويل وتصنيفها واختيار األنسب تبدأ مرحلة حتديد االحتياجات التمويلية
هلذه املشاريع وبشكل منفصل لكل مشروع على حده ومن مت إعداد حجم التمويل الالزم جلميع املشروعات وذلك
للبدأ يف عملية جتميع وتوفري لرأس املال املخاطر الذي سيتم من خالله متويل هذه املشروعات.
ُ
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وعملية تقدير االحتياجات مهمة لكي يسري نظام املتابعة فيما بعد على أكمل وجه حبيث يتم وضع حيزاً من
التقارير واليت تقدم يف شكل جداول واضحة ودقيقة وكاملة ويتم وضعها مع الشركاء املاليني وتتوفر فيها املعلومات

التالية:
معلومات حول حجم النشاط.
مردودية االستثمارات.
النقدية والسيولة قصرية ومتوسطة األجل والقدرة على السداد.
فاملرحلة األوىل تقتصر على اختيار املشروعات وتصنيفها ودراستها وتقييمها وحتديد احتياجاهتا التمويلية وإحالتها
إىل إدارة االستثمار برأس املال املخاطر ابملصرف اإلسالمي.
ُ
اإلعالن عن التمويل للمشروعات الصغرية واملتوسطة براس املال املخاطر
ُ

قبول الطلبات وامللفات
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دراسة وتقييم

تصيف املشروعات

إحالة

املشروعات إىل إدارة
املشروعات املتقدمة

املختارة

االستثمار

براس املال املخاطر
ُ
اثنياً :مرحلة التنفيذ:
صنفت وأختري اجليد منها وفق لضوابط املصرف
بناءً على النتائج املتحصل عليها من مرحلة التهيئة واالختيار بعد أن ُ

وبعد حتديد احتياجاهتا من التمويل تبدأ مرحلة التنفيذ بتوفري رأس املال املخاطر أوال إلمتام عملية التمويل وهنا يبدأ
ُ
املصرف بتجميع واستقطاب التمويل املطلوب وفق االحتياجات اليت مت حتديها يف املرحلة السابقة ابلتنسيق مع
املستثمرين ورجال األعمال وأصحاب رؤوس األموال الباحثني عن فرص استثمارية واعدة أبرابح عالية واطالعهم
على املشاريع الصغرية واملتوسطة واالبتكارات املتقدمة للمصرف واليت مت دراستها واختيارها وحجم التمويل املطلوب
هلذه املشروعات والتنسيق معهم لتنفيذها وفق اسرتاتيجية رأس املال املخاطر وتوجيه هذه األموال إىل املشروعات
ُ
احملددة من خالل إدارة االستثمار برأس املال املخاطر() اليت ستقوم بتكوين وإدارة حمفظة استثمارية متنوعة تضم
ُ
خمتلف املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية.
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استقطاب وجتميع رأس املال املخاطر
ُ

تصنيف لرأس املال :مقيد  /مطلق

إدارة االستثمار برأس املال املخاطر
ُ
بعد أن يتم حتديد االحتياجات املالية ومعرفة وحتديد املمولني يبدأ املصرف اإلسالمي بتجميع املوارد املالية املطلوبة
للتمويل وتصنيفها حسب شروط أصحاهبا ،كما تعمل إدارة االستثمار برأس املال املخاطر على التنسيق بني أصحاب
ُ
رؤوس األموال املمولني وأصحاب املشروعات املستهدفة ابلتمويل املستثمرين لتعرف على بعضهم وصياغة العقود
القانونية بني الطرفني وحتديد شروط التعاقد حبيث تتضمن الشروط حقوق أصحاب رأس املال املخاطر كحدود
ُ
تدخالهتم يف املشروع وحدود صالحياهتم وحصصهم من األرابح واملدة الزمنية للتمويل ابعتبارهم شركاء فيه.
تبدأ عملية التنفيذ الفعلية للتمويل حيث يتم تقسيم رأس املال املخاطر املستثمر إىل أسهم أو صكوك متويل إسالمي
ُ
متساوية متثل واثئق االستثمار ألصحاب رأس املال ومحلتها هم املستثمرون برأس املال املخاطر وهي مبثابة واثئق
ُ
مشاركة بني املمولني أصحاب رأس املال املخاطر وبني املستثمرين أصحاب املشروع وتدار على أساس الوكالة
ُ
ابالستثمار من قبل املصرف اإلسالمي.
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وتقوم أيضا إدارة االستثمار برأس املال املخاطر من خالل اقسامها مبتابعة املراحل املختلفة للمشروع وتقدمي
ُ
االستشارات الضرورية لنجاح امل شروع ومراقبة أعماله ومدى التزامه ابملخطط ،حيث ستساعد عملية املراقبة اجليدة
ومتابعة املشروع من طرف املستثمر والوقوف على أي نوع من أنواع املخاطر.
فدور املصرف ال يقتصر على التمويل فقط كاملصارف التقليدية ،بل هو شريك يف املشروع ودوره داعم ومتابع
ألعمال املشروع من بدايته إىل أن يتم تصفيته ابنتهاء مدة التمويل واسرتداد رأس املال واألرابح.
املمولون

املستثمرون أصحاب املشايع
برأس املال
الصغرية واملتوسطة

املصرف اإلسالمي

املخاطر
ُ

اسرتداد رأس املال نع
األرابح
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إدارة االستتثمار برأس املال املخاطر
ُ

التعاقد مع صاحب املشروع

متويل املشروع

جناح

املشروع وخروج
الصغري أو املتوسط
املخاطر
ُ

برأس املال املخاطر
ُ

رأس املال

اثلثاً :مرحلة التصفية:
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ابنتهاء مدة االستثمار ابلعقد وحتقق الغرض من االستثمار يف املشروع املستهدف ابلتمويل وانقضاء احلاجة إىل
التمويل وجناح املشروع حيني موعد خروج رأس املال املخاطر من املشروع فيتم تصفية االستثمار حسب اآللية املتفق
ُ
عليها وذلك حسب نوع التمويل ويعاد رأس املال إىل إدارة االستثمار برأس املال املخاطر ابملصرف اإلسالمي لتبدأ
ُ
دورة أخرى بتمويل مشروع أخر.
وجيب التنويه هنا أن دور املصرف اإلسالمي ال ينتهي ابنتهاء التمويل برأس املال املخاطر ففي إطار املسؤولية
ُ
االجتماعية ولتحقيق أهداف التنمية االقتصادية للمجتمع يبقى املصرف اإلسالمي كداعم للمشروع مبتابعته وتقدمي
االستشارات الضرورية اليت حيتاجها املشروع وذلك مراعااتً خلصوصية هذه املشروعات ومتكينها من االستمرار
والنجاح.
أنواع وأساليب التمويل املقرتح لرأس املال املخاطر
ُ
من املعروف أن املصارف اإلسالمية لديها العديد من صيغ التمويل املتنوعة اليت تتيح له متويل خمتلف املشروعات
مبا يناسب مع طبيعتها ونوعياهتا واحتياجاهتا وال يقتصر على صيغة واحدة كالتمويل ابملصارف التقليدية الذي
يعتمد على اإلقراض ابلفائدة.
ويرى الباحث أن أنسب الصيغ التمويلية مالئمة للتمويل برأس مال املخاطر للمشروعات الصغرية واملتوسطة
ُ
واألعمال الرايدية مها صيغيت املضاربة املؤقتة واملشاركة املتناقصة ملا هلاتني الصيغتني من سهولة خروج رأس املال
املخاطر من املشروع املمول بتمليك حصص املمولني يف املشروع إما إلصحاب املشروع أو لغريهم حبسب آلية
ُ
اخلروج املتفق عليها ،كما أن نظام التمويل هبما يقوم على نفس مبدأ االستثمار برأس املال املخاطر وهو مبدأ
ُ
املشاركة يف األرابح واخلسائر ونظام املشاركة يلغي متاماً نظام التمويل بسعر الفائدة.
التمويل ابملضاربة املؤقتة :املضاربة شراكة يف الربح مبال من جانب (رب املال) وعمل من جانب آخر (املضارب)
فاملضاربة املؤقتة من أكثر صيغ التمويل املناسبة هلذا النوع من االستثمار فهي متويل مؤقت بني طرفني أحدهم
صاحب املال (املمول) واآلخر صاحب العمل (املضارب) أي املستثمر وفق شروط وضوابط يتفق عليها الطرفني
وأجل حمدد وهو مناسب جداً لتقنية التمويل برأس املال املخاطر فهو أيضا استثمار حمدد أبجل معني وشروط متفق
ُ
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عليها مسبقاً ،واملصرف اإلسالمي هنا األداة اليت تنظم عالقة الوساطة بني من ميتلك رأس املال املخاطر وليس لديه
ُ
القدرة على العمل ولديه الرغبة يف استثمار أمواله وبني من ميتلك فكرة املشروع ولديه الرغبة يف تطبيقها وليس لديه
القدرة على أتمني األموال الالزمة لتمويل املشروع.
وقد أقرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية املعيار الشرعي رقم  13جواز تطبيق عقود التمويل ابملضاربة
يف حدود فرتة زمنية حمددة ومبلغ حمدد "جيوز االتفاق مبوجب إطار عام أو مذكرة تفاهم على إنشاء عقود متويل
ابملضاربة يف حدود مبلغ معني على مدى زمين معلوم على أن ينفذ التفاهم وفق عقود مضاربة خاصة ومتتالية"()
ويرى الباحث أن املضاربة بنوعيها املطلقة واملقيدة ميكن عن طريقها أن يضارب املصرف اإلسالمي برأس املال
املخاطر يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية وذلك حسب شروط أصحاب رأس املال من
ُ
نوعية املشاريع املراد االستثمار فيها واألماكن واألسواق فإذا وضع صاحب رأس املال شروط معينة على املصرف
عند استثمار أمواله حتولت إىل مضاربة مقيدة أما إذا مل يضع شروط فتعترب مضاربة مطلقة ،وهذا ما تؤكده هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية عند تقسيمها ألنواع املضاربة يف املعيار الشرعي رقم .13
املضاربة املطلقة :هي اليت يفوض فيها رب املال املضارب يف أن يدير عمليات املضاربة دون أن يقيده بقيود وإمنا
يعمل فيها بسلطات تقديرية واسعة وذلك اعتماداً على ثقته يف أمانته وخربته ،ومن قبيل املضاربة املطلقة ما لو قال

رب املال للمضارب :اعمل برأيك .واإلطالق مهما اتسع فهو مقيد مبراعاة مصلحة الطرفني يف حتقيق مقصود

املضاربة وهو الربح ،وأن يتم التصرف وفقاً لألعراف اجلارية يف جمال النشاط االستثماري موضوع املضاربة.
املضاربة املقيدة :هي اليت يقيد فيها رب املال املضارب ابملكان أو اجملال الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناسباً مبا

ال مينع املضارب عن العمل)(.

التمويل ابملشاركة املتناقصة :وهو أسلوب متويلي إسالمي يتضمن شراكة بني طرفني يف مشروع حمدد بقصد حتقيق
الربح وهو من أنواع العقود اليت يُعرفها الفقهاء أبهنا "عقد بني املتشاركني يف األصل والربح"() يتعهد فيها أحد
الطرفني بشراء حصة الطرف اآلخر تدرجيياً إىل أن ميتلك املشرتي املشروع ابلكامل وقد أقرت هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية املعيار الشرعي رقم  12يف تعريفها للمشاركة املتناقصة جواز متلك أحد الشريكني حصة اآلخر
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تدرجيياً " املشاركة املتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة األخر تدرجيياً إىل أن يتملك
املشرتي املشروع بكامله" )(.ووفقاً هلذا الشكل تتحول األموال املنفصلة إىل مال واحد يرتتب على ذلك املشاركة
يف الربح حسب االتفاق واملشاركة يف اخلسارة حسب احلصص يف رأس املال وحيق للشريكني التدخل يف اإلدارة

واملشاركة يف واختاذ القرارات.
فيمكن للمصرف اإلسالمي تطبيق أسلوب املشاركة املتناقصة يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة -خاصةً
املشروعات اليت لدى مالكها جزء من رأس املال -برأس املال املخاطر مبوجب عقد مشاركة متناقصة حيدد فيه حجم
ُ
التمويل واملدة الزمنية املناسبة وآلية التمويل ونسبة األرابح وآلية اخلروج من االستثمار واسرتداد رأس املال ابعتبار أنه
استثمار مؤقت ،ووفقاً هلذه لصيغة حيق للمصرف املشاركة يف اإلدارة واإلشراف على النشاط ومتابعته لضمان جناح

املشروع فاملصرف هنا يعترب شريكاً للمتعامل معه حيث تربطه عالقة شراكة وليست عالقة دائنة.

ومما مييز املشاركة املتناقصة سهولة خروج رأس املال املخاطر تدرجيياً من االستثمار واسرتداد التمويل مع األرابح وهذا
ُ
ما نصت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية عليه يف املعيار رقم " 12ال مانع من تنظيم عملية متلك حصة
املؤسسة من قبل شريكها أبي صورة يتحقق هب ا غرض الطرفني مثل التعهد من شريك املؤسسة بتخصيص حصته
من ربح الشركة أو عائدها املستحق له ليتملك هبا حصة نسبية من حصة املؤسسة يف الشركة أو تقسيم حمل الشركة
إىل أسهم يقتين منها شريك املؤسسة عدداً معيناً كل فرتة إىل أن يتم شراء شريك املؤسسة األسهم بكاملها فتصبح
له امللكية املنفردة حملل الشركة" )(.وهبذا يتحقق الغرض من التمويل حيث يتحصل املشروع على املوارد املالية الالزمة
هلا ويتحقق للممولني استثمار أمواهلم وحتقيق األرابح.
تكون املشاركة املتناقصة على ثالث صور هي:
يتفق املصرف مع املستثمر على حتديد حصة كل منهما يف رأس املال ويف الربح ويتم بيع حصة املصرف للمستثمر
بعد انتهاء آجال املشاركة وذلك بعقد مستقل.
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يتفق املصرف مع املستثمر على املشاركة يف التمويل الكلي أو اجلزئي للمشروع على أساس أن حيصل املصرف على
نسبة معينة من الربح زايدة على ذلك حيتفظ بنصيب املستثمر يف الربح أو جزء منه كتسديد ملا قدمه املصرف
للمستثمر من متويل.
يكون رأس مال املشروع يف صورة أسهم ميتلكها البنك والشريك ويقتسمان الربح ابالتفاق وهنا يقوم الشريك بشراء
جزء من أسهم البنك سنواي حىت االمتالك الكلي ألسهم البنك وهكذا يصبح املشروع ملكا للشريك لوحده)(.
وأخرياً يعترب هذين النوعني من التمويل أفضل أساليب التمويل اليت ميكن للمصارف اإلسالمية اعتمادها يف متويل

املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية برأس املال املخاطر مبا حيققه من إحداث توازن بني رأس املال
ُ
وجهد اإلنسان.

النتائج
أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث من خالل ما مت تناوله يف املبحث األول عن املشروعات الصغرية واملتوسطة
ودورها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،بناءً على ما مت طرحه يف املبحث الثاين حول مسامهة رأس املال

املخاطر يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية وواقع وأدائه يف متويل املشروعات يف الدول العربية
ُ
وإىل ما انتهى إليه البحث حول إمكانية انشاء منوذج متويلي إسالمي برأس املال املخاطر عن طريق املصارف
ُ
اإلسالمية حسب التصور واآللية اليت مت تقدميها ،ميكن استخالص مجلة من النتائج أمهها ما يلي:
تلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية يف حتقيق النمو االقتصادي للدول الصناعية املتقدمة ومدى
اعتماد اقتصاداهتا عليها يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل ومدى مسامهتها يف توظيف العمالة وحتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية بدعم الناتج القومي وزايدة معدالت دخل الفرد وحتقيق الرفاهية االقتصادية.
وجود ضعف يف أداء املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية يف الدول العربية ابملقارنة مع أدائها يف الدول
املتقدمة سواء على مستوى حتسني معيشة أفراد اجملتمع من خالل خلق فرص العمل وتوفري السلع واخلدمات
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ابلكميات والنوعية املناسبة أو على مستوى االقتصاد الكلي بزايدة الناتج احمللي وحتقيق التطور االقتصادي والتنمية
املنشودة.
هناك فجوة يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية خاصةً يف الدول النامية والدول العربية مما
شكلت صعوبة يف الوصول إىل رؤوس األموال االستثمارية عن طريق وسائل التمويل التقليدية مما أعاق تطور ومنو
هذا القطاع احليوي وحد من إمكانية حتقيق أهدافه.
رأس املال املخاطر هو مبثابة البديل التمويلي األمثل املوجه حلل املشاكل التمويلية اليت تواجهها املشاريع التمويلية
ُ
الناشئة خاصة املبتكرة منها األمر الذي أثبتته خمتلف التجارب عرب العامل واليت تشري كلها أبن رأس املال املخاطر
ُ
وسيلة متويلية واعدة ساهم يف تطوير شبكة من املنشآت الصناعية ،والتجارية ،واخلدمية الفاعلة والقادرة على البقاء.
تعترب الدول العربية متأخرة يف جمال االستثمار برأس املال املخاطر يرجع إىل العديد من األسباب أمهها عدم وجود
ُ
مؤسسات تدير رأس املال املخاطر من خالل استقطاب املمولني وجتميع أمواهلم وتوجيهها إىل املشروعات واألعمال
ُ
الرايدية واالبتكارات اليت قد حتقق أرابح عالية يف املستقبل.
يقوم القطاع املصريف بدور كبري يف دعم ومتويل املشروعات الصغرية واملتوسطة رغم القيود اليت يضعها أمامها
والضماانت اليت يفرضها عليها للحصول على التمويل إال أنه ال يزال يساهم بنسبة كبرية حيث يساهم يف كل
الدول العربية اليت أجريت عليها الدراسة أبكثر من مسامهة ابقي املؤسسات املالية جمتمعة يف متويل هذه املشروعات
فأكثر من  %50من التمويل يقوم به القطاع املصريف.
ميكن أن تقوم املصارف اإلسالمية من خالل النموذج املعد إبدارة رأس املال املخاطر وتوظيفه يف متويل املشروعات
ُ
الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية واالرتقاء هبا من مشروعات انشئة وضعيفة إىل مشروعات انجحة تساهم يف
تنشيط االقتصاد وحتقيق التنمية.
أنسب الصيغ التمويلية مالئمة للتمويل برأس مال املخاطر للمشروعات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية مها
ُ
صيغيت املضاربة املؤقتة واملشاركة املتناقصة ملا هلاتني الصيغتني من سهولة خروج رأس املال املخاطر من املشروع
ُ
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املمول ،كما أن نظام التمويل هبما يقوم على نفس مبدأ االستثمار برأس املال املخاطر وهو مبدأ املشاركة يف األرابح
ُ
واخلسائر ونظام املشاركة يلغي متاماً نظام التمويل بسعر الفائدة.
التوصيات
أخرياً توصلت الدراسة إىل أن املصارف اإلسالمية قادرة على جتميع وإدارة رأس املال املخاطر وتوظيفه يف متويل هذه

املؤسسات الصغرية واملتوسطة واألعمال الرايدية ذات الطبيعة اخلاصة ،كما أن التمويل برأس املال املخاطر يتفق متاماً
ُ
مع فلسفة التمويل اإلسالمي الذي يقوم على قاعدة "الغنم ابلغرم" أو العالقة بني العائد واملخاطرة حيث يشارك
الطرفني أصحاب األموال املمولني وأصحاب املشروع املستثمرين يف الربح واخلسارة ،وأهنا قادره أيضاً على مساعدهتا
بتقدمي املشورة واخلربات اليت حتتاجها خالل مراحل حياهتا.
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املستخلص
حتاول الدراسة كشف أاثر وحمددات اخنراط الزبون مع العالمات التجارية املرتبطة ابهلواتف النقالة .تستكشف
الدراسة احلالية مستوى أتثري مشاركة الزبون و انضمامه و التعبري عن الذات من خالل العالمة على أبعاد اخنراط
الزبون (املعاجلة املعرفية  ،العاطفة  ،التفعيل ) و الوالء للعالمة التجارية .واختريت عينة من زابئن العالمات التجارية
االكثر شهرة يف السوق العراقية بلغ عددها( )330زبون .ومت توزيع االستمارة من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
تظهر النتائج أن املودة والتنشيط يؤثران بشكل إجيايب على والء العالمة التجارية .من املثري للدهشة أن املعاجلة
املعرفية تؤثر سلبًا على والء العالمة التجارية  ،يف حني أن االنضمام (على عكس مشاركة الزبون والعالمة التجارية
املعربة عن النفس) هلا أتثري مباشر إجيايب على والء العالمة التجارية.

الكلمات املفتاحية :اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية  ،انضمام الزبون  ،العالمة التجارية املعربة عن الذات  ،والء
الزبون.
املقدمة :
شغلت ديناميكيات العالقات املركزية بني الزبون و املنظمة اهتمام الباحثني يف الفكر التسويقي املعاصر .إذ تركز
بنية تسويق العالقات احلالية بشكل أساسي على االحتفاظ ابلزابئن احلاليني الذين لديهم روابط نفسية و عاطفية
مع املنظمة( ،)Andersen,2005:42ومنها موضوع االخنراط ابلعالمة التجارية  ،اليت تعكس مستوى اهتمام
كبريا( & Vivek
اهتماما
الزبون ابلعالمة التجارية واألمهية الشخصية للعالمة التجارية
ً
ً
.)Morgan,2012:124
لذلك حظي موضوع اخنراط الزبون ابهتمام كبري من قبل الباحثني واملمارسني و اجلزئية االكثر جدالً يف هذا

السياق كان اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية( .)Wallace & Chernatony,2014:37إن أساس
املنطقي الكامن وراء هذا التحول امللحوظ هو االعرتاف األكادميي املتزايد ابألدوار والسلوكيات الفاعلة  ،وغري
السلبية  ،للزابئن املعاصرين يف العمليات املرتبطة بعالمة جتارية معينة( Busselle & Bilandzic,
 .) 2009:326ومع ذلك  ،على الرغم من االدعاءات األولية للبحوث التطبيقية السابقة  ،فإن الرؤى حول
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الديناميكيات املتعلقة "ابالخنراط" ال تزال متفرقة وتفتقر القياس والتحقيق التجرييب حىت اآلن( & Busselle
.)Bilandzic, 2009:326
ويؤكد ( )Vivek & Morgan,2012:122أن اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية هو "املوضوع االكثر حداثة
يف التسويق االسرتاتيجي والعالمات التجارية " .و يشري اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية "إىل احلالة النفسية للزبون
اليت حتدث يف التجارب التفاعلية و املشاركة يف االبتكار مع عالمة جتارية مفضلة " .و تقر البحوث والدراسات
السابقة ابلدور احلاسم للعالقة التفاعلية بني الزبون والعالمة التجارية  ،لذا فإن هناك أتكيد من قبل الدراسات أبن
املسوقني يستثمرون املزيد من املوارد يف تطوير عالقتهم مع الزبون أو احلفاظ على روابط قوية ودائمة بني العالمة
التجارية و الزابئن وذلك من خالل التفاعالت والقيم املشرتكة و حمتوايت التجربة واملكافآت او العوائد
(.)Wallace & de Chernatony,2014:35
وعلى الرغم من االهتمام الكبري يف اآلونة األخرية بتجارة العالمات التجارية يف نطاق صناعة اهلواتف النقالة  ،إال
أن هذا اجملال ال يزال حيتاج اىل املزيد من التحقيق والتقصي ،كما ان هناك حاجة إىل مزيد من األدلة التجريبية
لتقدمي تصور واضح عن حمددات اخنراط الزبون و أاثره احملتملة.
فقد اجريت القليل من الدراسات يف هذا السياق مثل دراسة ()Verhoef & Krafft, 2010:250
واليت طورت مقياس خاص ابخنراط الزبون واوصت بضرورة التحقق واعادة اختبار هذا املقياس يف قطاعات خمتلفة
لتعميم املقياس  ،كما دعت دراسات اخرى اىل حتقيق يف الروابط بني منطق اخلدمة املهيمنة ونظرية ثقافة املستهلك
 ،و نظرايت سلوك املستهلك األخرى اليت تتناول األفراد و  /أو اهلوية االجتماعية ( Brown et al .,
.) Busselle & Bilandzic, 2009:326()2006:103
فمن املتوقع أن تؤدي زايدة مستوايت اخنراط الزابئن ابلعالمة التجارية إىل حتقيق نتائج أداء تنظيمي متفوقة ،
مبا يف ذلك منو املبيعات  ،وخفض التكاليف  ،وإحاالت أو التوصية ابلعالمة التجارية  ،وتعزيز مسامهات املستهلك
يف عمليات تطوير املنتجات التعاونية  ،وتعزي ز التجارب اإلبداعية املشرتكة  ،و حتقيق رحبية فوق املتوسط .عليه
جديدا ألداء العالمة
ئيسا
ميكن النظر إىل اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية على أنه ميثل
ً
ً
مقياسا ر ً
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التجارية( . )Doreen et al.,2010:263و على الرغم من االهتمام الكبري من قبل املمارسني يف اجلانب
التط بيقي هبذا السياق اإل إن البحوث العلمية والتجريبية ما زالت قليلة واندرة  ،مما أدى إىل فهم حمدود ملفهوم
اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية وقياسه حىت اآلن(.)Wallace & de Chernatony,2014:38
عليه فان البحث احلايل يسعى اىل تطوير منوذج مفاهيمي واختباره جتريبيًا لكيفية أتثري اجلوانب املختلفة
لتفاعالت املستهلك مع العالمة التجارية ضمن سياق خدمة معني على اخنراط الزبون ويف النهاية على والء العالمة
التجارية  .لذا يهدف البحث احلايل اىل حتقيق ما أييت )1( :تقدمي مفهوم واضح إلخنراط الزبون وأداة قياس
مرتبطة به واليت تعتمد بشكل مباشر على البحوث السابقة ،كما يسعى البحث إىل املسامهة مبزيد من الرؤى يف
طبيعة وأبعاد وقياس "االخنراط " يف جمال الفكر التسويقي و االنتقال به من جمال املوارد البشرية والسلوك التنظيمي
معززا لطبيعة واجتاه هذه االرتباطات املفاهيمية
فهما ً
( )2استكشاف طبيعة العالقة املفاهيمية الخنراط الزبون  ،نقدم ً
احملددة ؛ ( )3اختبار صالحية البنية اخلاصة مبقياس اخنراط الزبون ااثره وحمدداته.

ومت اختيار عينة من زابئن للهواتف الذكية اخلاصة ابلعالمات التجارية االكثر رواجاً يف العراق  ،بلغ حجم العينة

( )330زبون مت توزيع االستبانة عليهم من خالل وسائل التواصل االجتماعي املختلفة .و قد استخدمت منذجة
املعادلة اهليكلية و التحليل العاملي االستشكايف و التحليل العاملي التوكيدي إلختبار املقياس وفرضيات البحث.
يساهم البحث احلايل يف مزيد من األفكار حول طبيعة مفهوم اخنراط الزبون من خالل فحص عروض أو أنشطة
العالمة التجارية اليت هتدف إىل اخنراط الزابئن وعالقاهتم املستدامة .عليه يساهم هذا البحث يف توسيع اجلهود
مقياسا صاحلًا وموثوقًا ،ومييزها
األخرية جمال التسويق ابلعالقات  ،و تطوير البنية املفاهيمية الخنراط الزبون و تطوير ً

عن النماذج املقرتحة ،كما يعرض التصور متعدد األبعاد للبنية املفاهيمية .وتطبيقه لفحص العالقات بني اخنراط
الزبون مع بعض العوامل احملددة وآاثره للحصول على فهم أفضل لسلوك الزبون يف جمتمع العالمة التجارية .مث فهم
العوامل اليت تؤثر على اخنراط الزبون يف العالمة التجارية والدور املهم الخنراط الزبون يف الوالء للعالمة التجارية.
األطر النظرية ومراجعة األدبيات
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يقرتح النموذج املفاهيمي املقدم يف هذه الدراسة ما أييت ( )1وجود ثالثة سوابق(حمركات) ألبعاد اخنراط الزبون
وهي (مشاركة الزبون و انضمام الزبون والعالمة التجارية املعربة عن الذات) )2( .ومث يوضح اآلاثر املباشرة
للدوافع الثالثة على والء العالمة التجارية و ( )3و العالقة بني اخنراط الزبون والوالء للعالمة التجارية (انظر الشكل
.)1
ويعتمد النموذج املفاهيمي على إطارين نظريني  ،ومها نظرية منطق اخلدمة السائد ونظرية ثقافة املستهلك .يكمن
منطق اخلدمة يف دور الزابئن يف املشاركة االستباقية إلنشاء جتارهبم وقيمهم الشخصية مع املنظمات من خالل حوار
وتفاعالت نشطة وواضحة ( ، )Busselle & Bilandzic, 2009:326ابإلضافة إىل امهية حتويل الزابئن
من مجاهري سلبية إىل العبني نشطني ( .)Bagozzi, & Dholakia, 2006: 51إن دور الزابئن كالعبني
نشطني جيعل مفهوم القيمة املدركة متعدد األوجه مبا يف ذلك تصورات املنتج و  /أو اخلدمة امللموسة وحاالت
االستخدام والقيم  /األهداف ( .)Andersen,2005:45لذلك  ،ابالعتماد على دور الزابئن يف املشاركة
أساسا نظرًاي لتأثريات مشاركة الزبون و انضمامه على اخنراط الزبون
اببتكار القيمة  ،يوفر منطق اخلدمة السائدة ً

ابلعالمة التجارية.

من انحية أخرى  ،تتحقق نظرية ثقافة املستهلك من "اجلوانب السياقية والرمزية والتجريبية لدورة االستهالك" اليت
تبدأ ابالكتساب واالستهالك واحليازة والتصرف يف املنتجات واخلدمات والعالمات التجارية التجارية ( Sprott,
أيضا على الطريقة اليت يعمل هبا الزابئن بنشاط مع املواد
 .)& Spangenberg, 2009:99كما تركز النظرية ً
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املطروحة يف السوق ورسم هوية ذاتية متماسكة داخل السوق .على سبيل املثال  ،يستخدم الزابئن بنشاط افكار
السوق ويرمسون هويتهم عرب معىن العالمة التجارية (.)Wallace & Chernatony,2014:39
عليه كما هو حمدد يف منوذجنا املفاهيمي  ،فإن نظرية ثقافة املستهلك تدعم أتثري العالمة التجارية املعربة عن
الذات على اخنراط الزبون مع العالم التجارية  ،واليت متثل اجلوانب الرمزية والتجريبية واملتجسدة لسلوك املستهلك.
من املالحظ ان منطق اخلدمة املهيمنة و نظرية سلوك املستهلك يكمل بعضهما البعض حيث يضع كالمها الزبون
يف قلب عملية خلق القيمة املشرتكة ( )Brodie et al., 2013ويبحثان يف كيفية ختصيص الزابئن ملوارد رأس
املال االقتصادي واالجتماعي والثقايف بني العالمات التجارية املتنافسة وعروض اخلدمات إلثراء حياهتم الشخصية
( .)Bagozzi, & Dholakia, 2006: 51بشكل عام  ،من خالل دمج منطق اخلدمة املهيمنة و نظرية
ثقافة املستهلك  ،حتدد هذه الدراسة املتغريات الرئيسة اليت تفسر سبب تفاعل الزابئن مباشرة مع العالمات التجارية.
اوالً :مفهوم اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية
حظي مفهوم اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية ابهتمام كبري يف البحوث و الدراسات خالل االعوام
مهما يف
املنصرمة( .)Brodie et al., 2011:256وقد تطور اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية ليكون
ً
مفهوما ً

استنادا إىل تسويق العالقات و منطق اخلدمة امليهمن و نظرية ثقافة املستهلك يُعتقد أن مفهوم
أدبيات التسويق .و
ً

اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية يعزز النتائج العالئقية مثل االحتفاظ ابلزبون والكلمات اإلجيابية أو التواصل

الشفوي والوالء من خالل املشاركة يف خلق قيمة للعمالء (()Verhoef & Krafft, 2010:250
 .)Brodie et al., 2011:255وذلك ما يفسر الُنظر إىل الزابئن على أهنم يكرسون املوارد املعرفية والعاطفية
واملادية للمشاركة يف خلق القيمة من خالل تفاعل العالمة التجارية .تشري الدراسات حول مشاركة العالمة التجارية
أن غالبية األحباث حول اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية تركز على عالمة جتارية معينة()Bowden, 2009:67
منظورا
( .)Verhoef & Krafft, 2010:250أما مفهوم ( )Hollebeek et al. ,2014فقد تبىن ً
شامالً للعالمة التجارية يتضمن اجلوانب النفعية واملتعة والرمزية اليت يدركها املستهلك للعالمة التجارية .كما إن
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غالبية الدراسات اليت أجريت على اخن راط الزبون ابلعالمة التجارية تعمل على بنية املفهوم ابعتباره متعدد األبعاد
الذي يشمل األبعاد املعرفية والعاطفية والسلوكية.
و الدراسة احلالية  ،نعتمد تعريف اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية الذي قدمه )(Hollebeek et al.,2014
ابعتباره "نشاطًا إدراكيًا وعاطفيًا وسلوكيًا مرتبطًا ابلعالمة التجارية للمستهلك يتم تقييمه بشكل إجيايب أثناء التفاعل
بني املستهلك  /العالمة التجارية".

ويف ضوء أتثري التدرج اهلرمي لإلدراك واملودة واخلداع  ،يقرتح ( )Hollebeek et al. ,2014ثالثة أبعاد
من اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية  ،وهي( املعاجلة املعرفية واملودة والتنشيط) .و تصف املعاجلة املعرفية مستوى
املستهلك يف معاجلة األفكار املتعلقة ابلعالمة التجارية والتفصيل عند التفاعل مع عالمة جتارية معينة .يشري املودة
إىل درجة املشاعر اإلجيابية لدى املستهلك واملرتبطة ابلعالمة التجارية يف تفاعل معني بني املستهلك والعالمة
أخريا  ،يستلزم التنشيط مستوى الطاقة واجلهد والوقت الذي يقضيه املستهلك يف تعامله مع عالمة جتارية
التجاريةً .

معينة.

انضمام الزبون Consumer involvement
انضمام الزبون هو مفهوم يفسر الدرجة اليت يدرك هبا الزابئن أمهية املنتج /العالمة بناءً على احتياجاهتم وقيمهم

ومصاحلهم املتأصلة ( .)Coulter et al.,2003:155كما أنه ميثل مستوى أمهية املنتج /العالمة ابلنسبة للفرد
من الزابئن  ،أو مركزية املنتج /العالمة يف بنية األان للفرد منهم (.)Hollebeek & Brodie, 2014:154
و مع ارتفاع مستوى االنضمام  ،يشعر الزابئن أبهنم أكثر ارتباطًا ابلعالمة التجارية مبا يتجاوز جمرد االستهالك
للمنتج و السلعة ( ،)De Villiers, 2015:1955ألن اخنراط الزابئن يف العالمات التجارية املفضلة  ،يعين
أهن م سينخرطون يف حبث خارجي مكثف ومعاجلة املعلومات حول العالمات التجارية بشكل متقن ( Doreen
.)et al.,2010:260
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وتؤكد الدراسات السابقة أن الزابئن الذين لديهم مستوايت عالية من االهتمام أو االنضمام هم أكثر عرضة إلظهار
مستوايت مكثفة من االخنراط(De Villiers, ()Busselle & Bilandzic, 2009:324
.)Hollebeek, 2011:787( )2015:1956
أبعادا خمتلفة
و يف سياق مستهلكي اهلواتف النقالة  ،استخدم (ً )Hollebeek et al. 2014:122

(القوة والتفاين واالستيعاب) الخنراط الزبون ابلعالمة التجارية ،وتوصل يف دراسته اىل أن اخنراط الزبون ابلعالمة
التجارية يؤثر بشكل إجيايب على نوااي الوالء  ،ألنه عندما ينخرط الزبون مع العالمات التجارية املفضلة فقد يرفع
مستوايت الرتابط و حيقق جتارب انجحة و إجيابية مع العالمات التجارية املفضلة .ووفقاً لذلك  ،مييل الزبون
ابحلفاظ على مثل هذه العالقات املفيدة مع العالمات التجارية املفضلة ( Verhoef & Krafft,
 .) 2010:250و يف سياق اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية يف وسائل التواصل االجتماعي  ،أكد كل من
()Sprott, & Spangenberg, 2009:98( )Barki& Hartwick, 1994:66أن انضمام
العالمة التجارية للزبون هلا أتثري إجيايب على األبعاد الثالثة (املعاجلة املعرفية والعاطفة والتفعيل) .عالوة إىل ذلك ،
تتفق الدراسات يف سياق جمتمعات العالمات التجارية عرب اإلنرتنت على أن اخنراط الزبون يزداد مع زايدة مستوى
انضمامه مع العالمة التجارية (Calder & Schaedel, ()Doreen et al.,2010:261
.)Busselle & Bilandzic, 2009:325()2009:325
و هكذا ميكن تقدمي الفرضية االتية  :إن انضمام الزبون له أتثري إجيايب على ( )aاملعاجلة املعرفية  )b( ،املودة و
( )cالتنشيط .
مشاركة الزبون التطوعية
تؤكد الدراسات املتاحة حول مفهوم "األداء التطوعي للزبون" أن هذ املتغري ميثل سلوكيات الزبون املعيارية اليت
تساعد قدرات منظمة اخلدمة لتقدمي خدمات ذات جودة أفضل (.)Barki & Hartwick, 1994:62
تعد مشاركة الزبون أحد األشكال األساسية لألداء التطوعي للزبون الذي يظهر يف سلوكيات الزبون جتاه املنظمة.
و تشري املشاركة إىل املدى الذي يقدم به الزابئن مالحظات بناءة واقرتاحات مفيدة حول تقدمي اخلدمة إلدارة
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منظمات اخلدمة (.)Bagozzi, & Dholakia, 2006: 50و يف جوهرها  ،تشري مشاركة اىل الدرجة اليت
يسهم هبا الزبون يف إنتاج وتقدمي اخلدمات اليت يقدمها الزبون (.)Bettencourt, 1997:390
يف سياق اخلدمات  ،يؤكد بعض الباحثني على أمهية مشاركة الزبون مبا يتجاوز التواصل االستباقي مع منظمات
اخلدمة لتشمل اإلنتاج املشرتك ( .)Auh et al., 2007:362وقد اقرتح ()Chan& Lam, 2010:50
أنه ميكن لشركات اخلدمات استخدام اسرتاتيجيات الدفع واجلذب جلعل املستهلكني يشاركون بشكل فعال يف إنتاج
اتصاالت تسويقية تعزز التبادالت املفيدة للطرفني.
كما تشري الدراسات السابقة إىل أن أمهية إخنراط الزابئن داخليًا من خالل مشاركتهم كأمر أساسي للتحول املعاصر

من املنطق املرتكز حول السلع إىل املنطق املهيمن حول اخلدمة او منطق اخلدمة املهيمن .توفر مشاركة املستهلك
العديد من الفوائد مثل الوصول إىل املعلومات يف الوقت املناسب (( )Chen & Ching, 2011: 1336
) ، Hollebeek et al.,2014:155و حتسني العروض التسويقية ( )Payne,2009:380وتطوير
خدمات جديدة ( .)Bagozzi, & Dholakia, 2006: 51كما أظهرت الدراسات السابقة أن مشاركة
املستهلك يف التفاعالت توفر منافع مشرتكة لكل من املنظمة والزبون  ،و تؤدي إىل مستوايت أعلى من احلماس
أو التعصب للعالمة  ،مما يؤدي إىل زايدة إخنراط مع املنظمة  /العالمة التجارية( Barki & Hartwick,
.) Auh et al., 2007:362()1994:63
لذلك ميكن ان نقرتح الفرضية االتية:
 :H2مشاركة املستهلك هلا أتثري إجيايب على ( )aاملعاجلة املعرفية  )b( ،املودة و ( )cالتنشيط.
العالمة جتارية املعربة عن الذات (الذات الداخلية)
ميكن تعريف العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات على أهنا "تصور الزبون للدرجة اليت تعكس هبا العالمة التجارية
احملددة ذاته الداخلية" ( .)Bagozzi, & Dholakia, 2006: 51و تؤكد الدراسات السابقة أن زابئن
بعض العالمات التجارية مييلون إىل التفكري يف تلك العالمات التجارية على أهنا امتداد للذات ويستخدمون التصميم
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الرمزي للعالمات التجارية لبناء هوايهتم الذاتية (Carroll ()Bagozzi, & Dholakia, 2006: 53
.)& Ahuvia, 2006: 82
وعلى الرغم من وجود دراسات حمدودة حول أتثري العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات على اخنراط الزبون
ابلعالمة التجارية ،فقد أظهرت بعض الدراسات السابقة أتثري العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات على املكوانت
السلوكية و العاطفية ( .)Barki& Hartwick, 1994:69على سبيل املثال  ،وجدت الدراسات السابقة
حول االخنراط جمتمع العالمة التجارية أن الدوافع اإلجيابية املؤيدة للذات تزيد من مستوايت االخنراط ( Brodie
 ،) & Hollebeek, 2013:112يف سياق مشاركة صفحة املعجبني  ،من املرجح أن ينخرط الزابئن يف
صفحة املعجبني عندما يشعرون أهن م قادرون على التعبري عن مفاهيمهم الذاتية أو قيمهم الشخصية يف االخنراط
اجلماعي ) .( Hollebeek et al.,2014:155على هذا النحو ُ ،وجدت دراسة( Brown,
 ) 2006:98أن قيمة مفهوم الذات هلا أتثري إجيايب على تفاعل صفحة املعجبني .ابإلضافة إىل ذلك طرح
))Badrinarayanan, & Laverie, 2011:130هذا التصور حول دور التعبري عن الذات لـتؤثر
العالمات التجارية جزئيًا على تفاعلها مع تلك العالمات التجارية.
وابلتايل  ،فإننا ميكن االفرتاض أن:
 العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات هلا أتثري إجيايب على ( )aاملعاجلة املعرفية  )b( ،املودة و ( )cالتنشيط.الوالء للعالمة التجارية
يشري الوالء للعالمة التجارية إىل درجة ارتباط الزبون بعالمة جتارية معينة (.)De Villiers, 2015:1955
مهما يف الدراسات التسويقية املعاصرة (Russell-
متغريا ً
على الرغم من أن الوالء للعالمة التجارية يعد ً
 ، )Bennett et al., 2007:1253هلا تعريفات وعمليات ختتلف ابختالف الدراسات .فقد تركز بعض
الدراسات على الوالء السلوكي (مثل دراسة)  ،بينما يركز دراسات اخرى على الوالء السلوكي من خالل قياس
تكرار الشراء ( .)Badrinarayanan,., & Laverie, D.A. (2011ويف الدراسة احلالية يتم توظيف
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النموذج الذي قدمته دراسة ( ، )De Villiers, 2015:1956واليت جتسد الوالء العام لعالمة جتارية معينة
بدالً من القياس املباشر لسلوك شراء العالمة التجارية الفعلي.
إذ يغطي الوالء السلوكي التزام الزبون ابلعالمة التجارية املفضلة ونية إعادة شراء العالمة التجارية (Russell-
مهما  ،حيث أن الزابئن املوالني يكون
 .)Bennett et al., 2007:1254و يعد الوالء للعالمة التجارية ً
هلم أتثري مباشر على التدفق احلايل واملستقبلي لعائدات املبيعات ( Bagozzi, & Dholakia, 2006:

.)51
وميكن التأكيد على أن انضمام الزبون له أتثري مباشر على والء العالمة التجارية .على سبيل املثال  ،وف ًقا لنظرية

احلكم االجتماعي  ،من املرجح أن يقوم الزابئن ذوو االنضمام العايل مب ـ ــعاجلة املعلومات اليت تتوافق مع آرائهم حول

العالمة التجارية احملورية بشكل أكثر إجيابية (أتثري االستيعاب) ويكونون أكثر عرضة ملعاجلة املعلومات اليت ال تتوافق
مع آرائهم حول العالمة التجارية البؤرية أكثر سلبية (أتثري التباين)( . ) Wirtz et al., 2013:مبعىن أنه عندما
يكون الزابئن أكثر اخنراطًا يف العالمات التجارية املفضلة  ،فإهنم مييلون إىل امتالك قناعة قوية هبذه العالمات .كما
يؤثر انضمام الزب ون مع فئة املنتج بشكل إجيايب على الوالء املوقفي جتاه العالمة التجارية ملزود اخلدمة املفضل
( .)Russell-Bennett et al., 2007:1254لذلك ميكن صياغة الفرضية االتية :
 :H4انضمام الزبون له أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية.
من خالل التفاعالت بني الزابئن مع العالمة التجارية اثناء مراحل الشراء وما بعدها  ،تساعد مشاركة الزابئن مقدم
اخلدمة من خالل تقدمي توصيات لتحسني العمليات أو اخلدمات أو املنتجات وإبالغ املنظمة بشكل استباقي عند
مواجهة مشاكل يف عملية اخلدمة أو تصميم املنتج و خصائصه املطلوبة ( .)Brown, 2006:99كما
يؤكد(  ) Gruen, 2000:يف دراسته على إن انضمام الزبون يعزز رضاه و قناعاته ابلعالمة و يضيف قيمة
للمنتج .ومن احملتمل أن انضمام العمالء تؤثر على والئه العالمة التجارية بسبب حجم االستثمار الذي يقوم به
مع العالمات التجارية املفضلة من حيث املعلومات واملعرفة .نتيجة لذلك  ،ميكن أن نفرتض:
 :H5انضمام الزبون له أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية.
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على الرغم من وجود قلة الدراسات التطبيقية اليت تثبت وجود عالقة بني العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات
والوالء للعالمة التجارية  ،إال أن الدراسات السابقة حول التطابق الذايت ألقت الضوء على هذه العالقة .على سبيل
املثال  ،وجد ( )Russell-Bennett et al., 2007:1255يف دراسته أن مستهلكي اهلواتف النقالة
الذين لديهم متاهي او متاهي قوي للعالمة التجارية هم أكثر ثقة وإدراك للقيمة العالية للعالمة التجارية  ،وهذا بدوره
يؤثر بشكل إجيايب على والء العالمة التجارية .و يف سياق مستهلكي السيارات  ،خلص ( Brown,
 )2006:61إىل أن امل ستهلكني القادرين على التعبري عن صورهتم الذاتية مع العالمة التجارية (عالية التطابق
الذايت) حتقق مستوى والء أعلى للعالمة التجارية .ومن مث  ،فإننا ميكن ان نفرتض:
 :H6العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات هلا أتثري إجيايب على والء العالمة التجارية.
قدمت الدراسات السابقة بعض األدلة اليت تدعم العالقات بني أبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية(املعاجلة املعرفية
والعاطفة والتنشيط) والوالء للعالمة التجارية .على سبيل املثال  ،تنص نظرية احلكم االجتماعي على أن احلكم
البشري هو عملية ذاتية  ،ومن املرجح أن يقوم الزابئن مبعاجلة املعلومات بناءً على قيمهم وأحكامهم السابقة
( .) Bowden, 2009:67لذلك  ،عندما خيصص أو حيدد الزابئن طاقتهم املعرفية من خالل الرتكيز و  /أو
االنغماس يف العالمة التجارية (  ، )Brodie & Hollebeek, 2013:111فمن املرجح أن يطوروا والئهم
أيضا عندما يطور الزابئن روابط
جتاه العالمة التجارية املفضلة .عالوة على ذلك  ،يزداد الوالء للعالمة التجارية ً
عاطفية مع العالمة التجارية املفضلة .مبجرد أن يبذل أو خيصص الزابئن الوقت والطاقة واجلهد يف العالمات التجارية
ويستثمروهنا يف ذلك  ،فمن املرجح أن يصبحوا موالني للعالمات التجارية املفضلة ( Russell-Bennett et
 .) al., 2007:1257ابستخدام التسلسل اهلرمي الكالسيكي ملفهوم التأثريات للوالء  ،تظهر الدراسات السابقة
أن الزابئن املتفاعلني هم أكثر عرضة لتطوير معتقدات قوية  ،وتعزيز مشاعرهم  ،وتكرار سلوك الشراء من العالمات
التجارية املفضلة ( .)Oliver, 1999:38()Vivek et al., 2012:لذلك ميكن اقرتاح الفرضيات االتية:
 :H7املعاجلة املعرفية هلا أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية.
 :H8للعاطفة أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية.
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 :H9التنشيط له أتثري إجيايب على الوالء للعالمة التجارية.
اثنياً :منهجية البحث
مجع البياانت
مت مجع البياانت من عينة من مستهلكي (زابئن) اهلاتف النقال ابستخدام استطالع عرب وسائل التواصل االجتماعي
املختلفة  .لقد مت اختيار هذا القطاع ملا يشهده من املنافسة شديدة عرب عالمات جتارية متنوعة و لبلدان خمتلفة
املنشأ ،وابلتايل ي بحث موزعي و منتجي هذه املنتجات ابستمرار عن طرق جلذب الزابئن واالحتفاظ هبم ألهنم
عرضة لفقدان الزابئن وحتوهلم لعالمات اخرى ؛ كما إن جتارة اهلاتف النقالة هي واحدة من أسرع انواع التجارة منواً
يف العامل.
أيضا أنه مع توسع خيارات الزابئن يف مثل هذا القطاع شديد التنافس  ،فإن فهم
و تؤكد الدراسات السابقة ً
أمرا أساسيًا لنجاح العالمات التجارية اخلاصة ابهلواتف النقالة (انظر
العالقات بني الزبون والعالمة التجارية يعد ً
اجلدول) .نتيجة لذلك  ،يف مثل هذه التجارة جيدر التحقيق يف العوامل الرئيسة إلخنراط الزبون و والئه للعالمة

التجارية.
مت مجع البياانت عرب وسائل التواصل االجتماعي (  )Facebook , Viber , Whats upاملتاحة مع
االصدقاء و الزمالء واالقارب حسب إمكانية الوصول من مستهلكي اهلاتف النقال .طُلب من املستجيبني اختيار
مزود خدمة اهلاتف احملمول الرئيسي (املستخدم يف الغالب) (العالمة التجارية) فقط .مت بعد ذلك ملء اسم العالمة
التجارية للهاتف النقال احملدد تلقائيًا لألسئلة املتبقية املتعلقة ابلعالمة التجارية يف االستطالع .واجلدول ( )1يوضح
العالمات التجارية اليت مت اختيارها و املبيعات السنوية خالل عامي 2020-2019

اجلدول ( )1يوضح العالمات التجارية اليت مت اختيارها و املبيعات السنوية خالل عامي 2020-2019
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Source: Counterpoint Research: Quarterly Market Monitor Q1 2020
https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-shipmentsplummet-300mn/
اجلدول ()1العالمات التجارية اليت مت اختيارها و املبيعات السنوية خالل عامي 2020-2019
أكمل ما جمموعه  502من املستجيبني االجاابت اخلاصة ابالستبيان  ،كانت عدد الذكور  225بنسبة
( )٪44.8و  277عدد اإلانث بنسبة ( .)٪55.2و من حيث العمر  ،كانت هناك الفئة العمرية 24-19
سنة بنسبة( )٪11.8من املستجيبني  ،و الفئة ( ) 34-25بنسبة ( )٪20.5من املستجيبني  ،و الفئة (-35
 )44بنسبة ( )٪27.3من املستجيبني  ،و الفئة(  ) 54-45بسبة ( )٪26.7من املستجيبني و الفئة العمرية(
 55فأكرب )بنسبة ( )٪13.7من املستجيبني .كان معظم املستجيبني حاصل على درجة البكالوريوس ()٪30.7
 ،اما محلة شهادة الدبلوم نسبتهم كانت( ، )٪26.7يف حني الثانوية كانت نسبتهم ( ، )٪19.5ودرجة الدراسات
العليا ( )٪15.9من املستجيبني وغريها (.)٪6.6
اجراءات بناء املقياس
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مت اعتماد مقاييس متعددة االبعاد  ،ابستخدام مقياس ليكرت اخلماسي من مرتكز على " "- ʹ1غري موافق متاما
"إىل" " - ʹ5موافق متام"  ،ومت تعديل املقياس ليتالئم مع سياق الدراسة .مت إختبار صالحية احملتوى خالل أراء
أيضا  ،قبل توزيع االستبانة  ،مت
خرباء أكادمييني لتقييم مدى جودة متثيل األداة للمتغريات و الفقرات قيد الدراسةً .
إجراء اختبار أويل مع  50مستجوب إلختبار صدق البناء و الثبات ملقياس الدراسة .ومت االعتماد على دراسة

( ) Hollebeek et al., 2014يف قياس ابعاد االخنراط يف العالمة التجارية  ،والذي يتكون من ثالثة ابعاد
فرعية هي (املعاجلة املعرفية والعاطفة والتنشيط) لتوضيح وتفسري اجلوانب املعرفية والعاطفية والسلوكية املتعلقة
ابل تفاعالت االساسية بني املشرتي (الزبون) والعالمة التجارية .مت قياس املعاجلة املعرفية ابستخدام ثالثة فقرات ،
يف حني كان للعاطفة أربعة فقرات  ،وأتلف بعد التنشيط من ثالثة فقرات  .مت تكييف مجيع عناصر اخنراط الزبون
ابلعالمة التجارية من( ،)Hollebeek et al., 2014و مت تقييم انضمام الزبون ابستخدام مخسة فقرات
ابالعتماد على دراسة( )Malär et al., 2011 :واليت تعكس األمهية الشخصية املرتبطة ابلعالمة التجارية بناءً
على القيم واملواقف واالهتمامات .بعد ذلك ،مت قياس مشاركة الزبون ابستخدام مقياس ( Eisingerich et
 )al., 2014املكون من ثالثة فقرات للحصول على تعليقات الزبون البناءة واالقرتاحات املفيدة حول عروض
العالمة التجارية .مت تقييم العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات ابستخدام مخسة فقرات مقتبسة من( Carroll
 )& Ahuvia, 2006واليت حددت كيف ميكن أن تنعكس العالمة التجارية على الذات الداخلية للزبون.
أخريا  ،قمنا بتفعيل الوالء للعالمة التجارية جلذب الوالء العام لعالمة جتارية معينة بدالً من القياس املباشر للسلوك
ً

الفعلي املوايل للعالمة التجارية .وهكذا  ،مت تكييف مخسة فقرات من ( Russell-Bennett et al.,

 )2007لقياس الوالء للعالمة التجارية .يتم توفري عناصر القياس واخلصائص السيكومرتية جلميع الرتكيبات يف
اجلدول ()2
جدول ( )2مؤشرات اختبار مقياس الدراسة
Α FL

الفقرة

CR

انضمام الزبون ()Source: Malär et al., 2011
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 1بسبب مواقفي الشخصية  ،أشعر أن (العالمة التجارية س) هي العالمة التجارية .82
اليت جيب أن تكون مهمة ابلنسبة يل.
 2بسبب قيمي الشخصية  ،أشعر أن (العالمة التجارية س) هي العالمة التجارية .85
اليت جيب أن تكون مهمة ابلنسبة يل.
.89
جدا ابلنسبة يل شخصيًا.
 3العالمة التجارية (العالمة التجارية س) مهمة ً

.78

.81

 4املقارنة مع العالمات التجارية األخرى  ،تعد )العالمة التجارية س) مهمة ابلنسبة .89
يل.
 5أان مهتم بـ (العالمة التجارية س)

.88

مشاركة الزبون )(Source: Eisingerich et al., 2014
 1اقدم كل االفكار اجليدة اليت ختطر يف ذهين للشركةمن أجل حتسني (العالمة .80
التجارية س)
 2غالبا ما اقدم اقرتاحات بناءة لتحسني عروض وخدمات ومنتجات العالمة س .84
 3اطلع و اتداول مع مندويب العالمة س حول الطرق اليت ميكنها من خالهلا تلبية .85 .82 .77
احتياجايت بشكل أفضل.
 4اقضي الكثري من الوقت يف مشاركة املعلومات مع اآلخرين حول العالمة التجارية .87
س
العالمة املعربة الذات )(Source: Carroll & Ahuvia, 2006
 1ترمز العالمة التجارية س إىل طبيعيت الشخصية اليت أعيش فيها بشكل حقيقي.72 .
 2تعكس العالمة التجارية س شخصييت .

.81

 3العالمة التجارية س امتداد لذايت .

.82 .81 .87

 4العالمة التجارية س تعكس حقيقيت.

.79

 5العالمة التجارية س تساهم يف إظهار صوريت .

.80

املعاجلة املعرفية )(Source: Hollebeek et al., 2014
 1استخدامي للعالمة التجارية س جيعلين افكر فيها.
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 2غالبا ما تشغل العالمة التجارية س ذهين عندما افكر يف اهلواتف النقالة.
3

استخدامي هذه العالمة التجارية حيفز اهتمامي ملعرفة املزيد عنها.

. .78
90 .83

املودة )(Source: Hollebeek et al., 2014
 1استخدامي للعالمة التجارية س يولد شعور إجيايب بداخلي .

.84

 2استخدامي للعالمة التجارية س يشعرين ابلسعادة .

.77

 3اشعر ابلرضا عندما اتعامل مع العالمة التجارية س.

.82

 4اشعر ابلفخر النين استخدم العالمة التجارية س.

.81

.79 .83

التنشيط )(Source: Hollebeek et al., 2014
 1اقضي الكثر من وقيت يف التعامل مع العالمة التجارية س مقارنة ابلعالمات .85
االخرى .
 2كلما احتجت خدمات االتصال استخدم العالمة التجارية س .

.83

 3استخدم العالمة التجارية س اكثر من غريها .

.81

.87 .81

الوالء للعالمة )(Source: Russell-Bennett et al., 2007
 1سابقى خملصا للعالمة التجارية س .

.81

 2عندما احتاج هاتف نقال سأشرتي من نفس العالمة .

.83 .85 .82

 3سأشرتي منتجات اخرى من العالمة التجارية س .

.75

Note: All significant at .05 level. α, Cronbach’s alpha; CR, construct
reliability; SFLs, standardized factor loadings.
مت استخدام حتليل العامل التوكيدي ( )CFAلتقييم اخلصائص السيكومرتية ملقياس الدراسة .لتقييم مدى جودة
حتميل عناصر القياس على املتغريات اخلاصة بكل منها .وأظهرت النتائج مالءمة مقبولة ( ،χ2 32 = 82.02
 ،) GFI = .97 ،p <.001 ،χ2 / df = 2.56مؤشر املالءمة املعياري (CFI ( ، ) NFI = .98
RMSEA = .05 ، (TLI = .97 ، = .99لدعم موثوقية البناء .هذا يثبت صحة تشغيل اخنراط الزبون
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ابلعالمة التج ارية ابعتباره بناء ثالثي األبعاد يف سياق دراستنا  ،مبا يتماشى مع دراسة Hollebeek et al.
).)2014
مت حتديد الصالحية املتقاربة يف هذه الدراسة حيث جتاوز متوسط التباين املستخرج لكل متغري كامن( AVE
يدا من الدعم لصالحية التمييز (  .)1981 ،Fornell & Larckerاما فيما
اكرب من  .).50مما يوفر مز ً

خيص وصف متغريات البحث يوضح اجلدول  3متوسط كل بناء  ،واالحنراف املعياري  ،ونتائج الصالحية التمييزية.

جدول ()3نتائج وصف متغريات الدراسة
املتغريات

1 AVE

2

3

 1االنضمام

.54

.74

 2املشاركة

.80

**.90 .24

 3العالمة املعربة

.67

**.82 .29** .67

 4العميات املعرفية .59

4

5

6

7

**.77 .60** .41** .52

 5املودة

.56

**.75 .57** .69** .21** .72

 6التنشيط

.63

**.79 .36** .26** .23** .11** .42

 7الوالء

.57

**.75 .31** .68** .64** .69** .47** .71

الوسط احلسايب
االحنراف املعياري

4 4.11 3.47 4.22 3.35 3.39 4.21
.74 1.29

.89

.69

.98

1.2

.94

**Significant at α = .01 level (two-tailed); all correlations are
significantly less than 1.00; n = 335
 AVE ،متوسط التباين املستخرج..
إما ابلنسبة ملصفوفة معامالت ارتباط بني متغريات الدراسة فقد استخدمت لغرضني  ،األول يتعلق ابلتحقق من
قوة منوذج الدراسة من خالل االستدالل على وجود ارتباط خطي بني املتغريات متهيداً الستخدام منوذج املعادلة
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اهليكلية إما الغرض الثاين فيخص تقدمي دعم أويل لفرضيات البحث  ،فقد أشارت مجيع معامالت االرتباط إىل
وجود عالقة معنوية بني متغريات البحث عند مستوى داللة (.)1 %
اختبار الفرضيات
تدعم النتائج الواردة يف اجلدول ( )4الفرضية االوىل حيث أن إنضمام الزبون مرتبطة بشكل إجيايب ابملعاجلة
املعرفية (  ، )t = 3.95 ،β = .22واملودة (  )t = 13.92 ،β = .64والتنشيط ( )t = 8.52 ،β = .62
 ،على التواىل .كما ترتبط مشاركة الزبون بشكل إجيايب ابملعاجلة املعرفية (  )t = 6.59 ،β = 0.27للتحقق من
صحة الفرضية الفرعية االوىل من الفرضية الرئيسة الثانية  .اإل إن أتثريات مشاركة الزبون على املودة ( β = −.02
 )t = .75 ،و التنشيط (  )t = .37 ،β = .02غري مدعومة ومن مث رفضنا الفرضية الفرعية الثانية والثالثة من
الفرضية الرئيسة الثانية.
جدول ()4نتائج اختبار فرضيات الدراسة
الفرضيات

302

β

النتيجة

SE t-Value

 H1a:انضمام الزبون العمليات املعرفية

***3.95

.06

.22

متحققة

 H1bاضمام الزبون املودة

***.05 13.92

.64

متحققة

 H1cاضمام الزبونالتنشيط

***8.52

.06

.62

متحققة

 H2aمشاركة الزبون العمليات املعرفية

***6.59

.04

.27

متحققة

 H2bمشاركة الزبون املودة

−.75ns

.03

 −.02غري متحققة

 H2c:مشاركة الزبون التنشيط

.37ns

.04

.02

غري متحققة

 H3a:العالمة املعربة العمليات املعرفية

***6.80

.06

.39

متحققة

 H3b:العالمة املعربة املودة

***6.39

.05

.28

متحققة

 H3c:العالمة املعربة التنشيط

**.06 −2.79

 −.19غري متحققة

 H4:انضمام الزبون  والء الزبون

***5.78

.08

.38

متحققة

 H5:مشاركة الزبون  والء الزبون

.16ns

.03

.01

غري متحققة
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 H6:العالمة املعربة  والء الزبون

.06 −1.23ns

 −.06غري متحققة

 H7:العمليات املعرفية والء الزبون

**.05 −3.27

 −.14غري متحققة

 H8:املودة  والء الزبون

***7.13

.07

.41

متحققة

 H9:التنشيط  والء الزبون

***9.25

.06

.35

متحققة

Significant at ***p < .001, **p < .01 (two-tailed test); ns, not
;significant
أما فرضية التاثري بني العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات وأبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة كانت متحققة جزئيًا،
ألن (كما يتضح يف اجلدول()) العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات ترتبط ارتباطًا إجيابيًا ابملعاجلة املعرفية ( = β

 )t = 6.80 ،0.39واملودة (  )t = 6.39 ،β = .28اليت تدعم الفرضية الفرعية الثانية و الثالثة  ،على

التوايل .ومع ذلك  ،على الرغم من وجود نتيجة ذات داللة إحصائية  ،فقد رفضنا  H3cألن عالمة جتارية معربة
عن الذات مرتبطة سلبًا ابلتنشيط  .فيما يتعلق ابلتأثريات املباشرة ألبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية على الوالء

للعالمة التجارية  ،يرتبط انضمام الزبون بشكل إجيايب ابلوالء للعالمة التجارية (  ، )t = 5.78 ،β = .38مما

يدعم صحة الفرضية الرابعة .تشري هذه النتيجة إىل أن أبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية تتوسط جزئيًا يف االرتباط
بني انضمام الزبون والوالء للعالمة التجارية.

كما يتضح من خالل ما ورد يف اختبار الفرضيات عدم حتقق الفرضية اخلامسة الرئيسة  ،ألن العالقة املباشرة بني
مشاركة املستهلك ووالء العالمة التجارية غري معنوية (.)t = .16 ،β = .01كما يشري النتائج إىل أن بُعد
أيضا
املعاجلة املعرفية إلخنراط الزبون يتوسط بشكل كامل الرابط بني مشاركة املستهلك ووالء العالمة التجاريةً .

،جنحت النتائج يف دعم الفرضية السادسة الرئيسة  ،حيث أن العالقة املباشرة بني العالمة التجارية املعربة عن الذات

والوالء للعالمة التجارية كانت معنوية (  )t = 0.23 ،β =.06مما يشري إىل أن هذا االرتباط يتم توسطه ابلكامل
بواسطة أبعاد  .CBEرفضنا  ، H7ألن املعاجلة املعرفية مرتبطة سلبًا ابلوالء للعالمة التجارية ( ،β = −.14

 .)t = −3.27بينما تظهر عالقة إجيابية بني املودة والوالء للعالمة التجارية ( )t = 7.13 ،β = .41لدعم
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أخريا  ،تظهر النتائج عالقة إجيابية بني التنشيط والوالء للعالمة التجارية (  )t = 9.25 ،β = .35مما
ً .H8
يدعم حتقق الفرضية االخرية.

االستنتاجات و التوصيات
مهما بشكل متزايد يف الفكر التسويقي املعاصر  ،كما احتل
 -1أصبح اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية
ً
موضوعا ً

امهية خاصة على املستوى التطبيقي ويف جمالس إدارة صنع القرار للعالمة التجارية وأكثر من ذلك يف سياق

العالمات التجارية للخدمات,
 -2تؤثر األبعاد الثالثة للنب إلخنراط الزبون ابلعالمة التجارية على والء العالمة التجارية .ومع ذلك  ،يف حني
وجد أن أبعاد املودة والتنشيط هلا أتثريات إجيابية على والء العالمة التجارية  ،فقد وجد أن بُعد املعاجلة املعرفية له

أتثري سليب على والء العالمة التجارية .على الرغم من أن التأثري السليب للمعاجلة املعرفية على الوالء للعالمة التجارية

مثري للدهشة  ،إال أن هناك بعض التفسريات احملتملة.
 -3وجد الدراسة أن مشاركة الزبون و انضمام الزبون والعالمة التجارية اليت تعرب عن الذات هلا أتثريات متباينة
على األبعاد إلخنراط الزبون ابلعالمة التجارية .على وجه اخلصوص  ،كما وجدت أن انضمام الزبون هلا أتثري إجيايب
على األبعاد الثالثة إلخنراط الزبون ابلعالمة التجارية .كما تبني من خالل نتائج الدراسة أن انضمام الزبون هلا
أتثري إجيايب مباشر على والء العالمة التجارية.
 -4تشري النتائج إىل أن الزابئن الذين يشاركون بشكل كبري يف العالمات التجارية املفضلة هم أكثر عرضة إلثبات
والئهم يف شكل نية شراء متكررة .عالوة على ذلك  ،تُظهر النتائج أن مشاركة املستهلك هلا أتثري إجيايب فقط على

نظرا لطبيعة سياق صناعة خدمة اهلاتف النقال ،إذ يقتصر
املعاجلة املعرفية  ،ولكن ليس على املودة والتنشيطً .
مستوى مشاركة الزبون على تقدمي التعليقات واألفكار املفيدة حول كيفية خدمة احتياجاهتم بشكل أفضل.
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 -5توصلت نتائج التحليل االحصائي اىل أن العالمة التجارية اليت تعرب عن الذات هلا آاثر إجيابية على املعاجلة
املعرفية والعاطفة  ،كان هلا أتثري سليب على التنشيط .كما اتضح من النتائج أن الزابئن يهتمون بصورهتم الذاتية
ومدى توافق ذلك مع صورة العالمة التجارية للهواتف النقالة .عالوة على ذلك  ،فإن العالقة السلبية بني العالمة
التجارية اليت تعرب عن الذات والتفعيل كانت سلبية وهو امر متوقع ،ألنه عندما يتعلق األمر ابالستخدام الفعلي
للهواتف النقالة  ،فرمبا يعطي الزابئن األولوية للقضااي الرئيسية مثل جودة الشبكة والسرعة والتغطية واملوثوقية مقارنة
ابلسمات غري امللموسة مثل تطابق الصورة الذاتية.
دورا وسيطًا يف أتثريات
أخريا  ،أثبتت نتائج التحليل االحصائي أن أبعاد اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية تلعب ً
ً -6
أيضا أن املعاجلة
مشاركة الزبون والعالمة التجارية املعربة عن الذات على الوالء العالمة التجارية .كما أظهرت النتائج ً

املعرفية تتوسط بشكل كامل العالقة بني انضمام الزبون ووالء العالمة التجارية .تؤكد هذه النتائج على دور تفاعل
املستهلك مع العالمات التجارية املفضلة  ،حيث ينخرط الزبون بشكل استباقي يف إنشاء جتارهبم وقيمهم الشخصية
مع املنظمات من خالل حوار نشط وصريح وتفاعل مع العالمات التجارية .وابلتايل  ،فإن مستوايت االخنراط

املرتفعة للعالمة التجارية جتعل الزابئن أكثر والءً للعالمة التجارية.
التوصيات
لقد مت اختبار النموذج املفاهيمي ألشهر العالمات التجارية يف سياق اهلواتف النقالة يف العراق  ،وهو سياق
مفتاحا لتعزيز النتائج العالئقية من حيث الوالء للعالمة التجارية .و عليه ميكن أن يكون
قد يكون فيه إخنراط الزبون ً
حلوال ملعاجلة مشكلة حتول الزبون
هذا النموذج دليل للمديرين االسرتاتيجيني ومديري العالمات التجارية لتقدمي ً
من عالمة اىل اخرى الذي تتميز به هذه الصناعة .وميكن ان تتم االفادة يف ضوء االيت :
 -1توظيف اسرتاتيجيات تطوير العاطفة و املودة جتاه العالمة التجارية مراقبة ودعم جمتمعات العالمات التجارية
عرب اإلنرتنت و مواقع التواصل االجتماعي من املعجبني ابلعالمات التجارية (على سبيل املثال  ،تشجيع "اإلعجاب"
على .)Facebook
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 -2استخدام اسرتاتيجيات التسويق ابلعالقات لتعزيز تنشيط العالمات التجارية ،فقد يؤدي ضمان الرضا فيما
يتعلق ابجلودة الفنية للهاتف النقال إىل حتسني مستوايت التنشيط بني الزابئن .كما إن بعض املكافآت مثل إعطاء
املزيد من البياانت املسموح هبا التنشيط املستمر بني الزابئن وتقدمي املزيد من احللول الربجمية اجملانية بعد البيع من
شأنه أن يرفع من والء الزبون يف ضوء اخنراطه ابلعالمة التجارية .
 -3جيب أن تسعى الشركا ت املصنعة إىل دفع املشاركة النشطة للزابئن احلاليني واحملتملني .و كذلك تعزيز الروابط
بني الزبون والعالمات التجارية من حيث تلبية الرغبات والقيم الشخصية من خالل إجراء حبوث املستهلك وتصميم
اتصاالت فعالة حول العالمات التجارية للزابئن.
 -4الرتكيز على هذه الدواف ع الرئيسة لتحقيق اخنراط الزبون ابلعالمة التجارية من خالل تصميم برامج تسويقية
جاذبة مثل املكافآت أو احملتوى التجرييب ،للمساعدة يف تعزيز التفاعالت بني الزبون والعالمة التجارية .كما يتطلب
االمر فتح قنوات اتصال تسويقية مباشرة لتشجيع الزابئن على توظيف املعاجلة املعرفية عند تقدمي شكوى و ملنع
حدوث مشاكل حمتملة  ،جيب أن تتضمن االتصاالت التسويقية عرب اإلعالانت وموظفي خدمة الزابئن لتحقيق
االتساق بني ما وعدت به العالمة وما يتم تسليمه للزبون.
 -5بشكل عام  ،جيب على شركات صناعة اهلواتف النقالة أن تسعى جاهدة للنظر يف مالحظات الزبون والتغذية
العكسية اليت يقدمها  ،واستخدامها لتوليد رؤى حقيقية للمساعدة يف حتسني جودة العالمة يف املستقبل .ومع
ذلك  ،جيب أن يكونوا مدركني لعواقب إمهال املالحظات السلبية من الزابئن ألن هذا ميكن أن يؤدي إىل فك
ارتباط الزبون ابلعالمة وابلتايل يكون له املزيد من اآلاثر الضارة على الوالء العالمة التجارية.
 -6تصميم برامج تعزز شخصية العالمة التجارية والعالقة بني الزبون والعالمة التجارية  ،مما يسمح للزابئن بربط
هويتهم الداخلية هبوية العالمة التجارية للخدمة .مما ميكن أن تعمل صورة العالمة التجارية نفسها كحاجز للتحول
 ،حيث جتعل العالمات التجارية القوية الشركات أقل عرضة الستنزاف العمالء حىت لو مل يكن العمالء راضني .
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Towards an integrated understanding of customer engagement with the
brand: A postmodern marketing Perspective
Applied research on brands of mobile phones in Iraq
Abstract:
The study attempts to reveal the effects and determinants of customer
engagement with brands associated with mobile phones. The current
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study explores the level of influence of customer participation,
engagement, and self-expression through the brand on the dimensions
of customer engagement (cognitive processing, emotion, activation) and
brand loyalty. A sample of the customers of the most famous brands in
the Iraqi market was selected, numbering (330) customers. The form was
distributed through social media. The results show that affection and
activation positively affect brand loyalty. Surprisingly, cognitive
processing negatively affects brand loyalty, while engagement (as
opposed to self-expressing brand engagement) has a direct positive effect
on brand loyalty. Keywords: customer brand engagement, customer
engagement, self-expression brand, customer loyalty.

Keywords: customer brand engagement, customer involvement , selfexpression brand, customer loyalty.
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