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جملة علمية حمكمة ،ت�صدرها جامعة امللكة �أروى
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رئي�س التحرير

�أ.د .وهيبـــــة غالب فــــــارع
نائب رئي�س التحرير

د .غ�ســـان علي حممد ها�شم
هيئة التحرير

�أ.د .حممـد �أحمد اخليـــــــــــاط
د .هـــــــــزاع احلميـــــــــــــــــــــدي
د .عبـــــد امللك �سيف ال�صـــــلوي

م�ست�شارو التحرير

�أ.د .فـــــــريـــــــــــــــــــد كورتـــــــــــــــل
جامعة �20أوت  - 1955اجلزائر

�أ.د .مليكـــــــــة زغيــــــــــــــــــــــــــــب
جامعة �20أوت  - 1955اجلزائر

�أ.د .قــائـــــــــــــد ال�شرجبـــــــــــــــــي
جامعة �صنعاء  -اليمن

..
فـزفـــــــــز
�أ.د .خليــــــــــــل الهــادي ..
جامعة تون�س -تون�س

د .فهمـــــــــي �سعيـد حممـــــــــــــــــد
كلية املجتمع  -اليمن

الإخراج الفني

جملــــة جامعة امللكة �أروى :جملـــة علميـــــة حمكمــــة
تهتــــــــــــم بتقدمي الإنتـــــــــاج العــــــــلمي للبـــاحثـــــني
باللغتني العربية والإجنليزية يف خمتلف املجاالت العلمية

عزيز غالب �إ�سماعيل

االفتتاحيـــة
هيئــة حتريـر املجلـــة

عزيزي الباحث  /القارئ� ،إنه ل�شرف عظيم لأ�سرة حترير املجلة
التوا�صل العلمي معكم ،وتعدكم اال�ستمرار يف تقدمي �إنتاجكم
العلمي ،مادام عطا�ؤكم العلمي م�ستمر ًا .يحفل هذا العدد ،الذي
بني �أيديكم مب�أدبة علمية ثرية مبوا�ضيعها املتعددة امل�شارب
العلمية ،التي ت�سلط ال�ضوء على كل من الريا�ضة ،والقانون،
والإدارة ،والثقافة ،والأعمال البنكية وامل�صرفية.
وعلى الرغم ،من تنوع جماالت تناوالتها� ،إال �أنها يف جمملها تقدم،
وبطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،مو�ضوع ًا علمي ًا مرتابط ًا ،يعود
بالفائدة النظرية والتطبيقية ،على كل الكيانات الب�شرية،
�سواء يف املجتمع
واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
ً
اليمني �أو غريه من املجتمعات.
ولت�أكيد نظريتنا هذه ،نقول �أن عنا�صر املو�ضوع العلمي املرتابط
تتمثل يف :التدريب ،والللياقة ،واملو�ضوعية ،واحلر�ص على �إر�ضاء
امل�ستهدف ،والر�شادة ،والكيا�سة ،وعدم جتاهل البعد الثقايف،
وحتمل امل�س�ؤولية املبا�شرة والتق�صريية ،ومراعات البعد القانوين
فيما ي�صدر عن الكيان من قرارات �إدارية .ويجدر بنا التنويه
�إىل �أهمية اللياقة يف هذا املو�ضوع :فاللياقة هي قدرة الكائن �أو
الكيان على ت�أدية دوره و�إجناز مهامه بالكفاءة املطلوبة.
وملا كان احلدث هنا ،موجه ًا للنخبة من الباحثني والقراء ،ف�إن
الإفا�ضة واخلو�ض يف تفا�صيل املو�ضوع الوا�ضح بطبيعته ،فيه من
عدم الكيا�سة ما فيه .وعليه ،ف�إننا ن�أمل �أن يجد الباحث /القارئ
واملهتم يف املو�ضوعات املثارة ما ي�شبع نهمه العلمي ،الدافع �إىل
مزيد من البحث واالنتاج العلمي الرفيع.
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ت�أثري التدريب بالأثقال على بع�ض عنا�صر
اللياقة البدنية لتنمية القوة املميزة بال�سرعة
لالعبى امل�سافات الق�صــــرية
د /ع�صام احمدعبد اللة املروعي

�أ�ستاذ م�شارك بق�سم �ألعاب القوى بكلية الرتبية الريا�ضية
جامعة �صنعاء

امللخ�ص:

اهتمت كثري من بلدان العامل املتفوقة فى العاب القوى على ال�صعيد العاملى
ك�أمريكا وجاميك وبع�ض الدول العربية واالفريقيا ..الخ بتنمية اللياقة
البدنية لالعبى امل�سافات الق�صرية ب�صفة عامة واميان ًا منها ب�أنها الأ�سا�س الذى
يرتكز عليه اعداد وبناء الالعبني على امل�ستوى العاملى حيث يظهر وا�ضح ًا الدور
الذى تلعبه الكفاءة البدنية فى العاب القوى احلديثة التى تتميز بالإيقاع
ال�سريع �سواء فى الأداء او املناف�سة مع اخل�صوم حتت ظروف امل�سابقات املختلفة
والتى تتطلب مقدرة عالية من الالعبني على الإحتفاظ بفاعلية الأداء على
طول زمن ال�سباق ()3 :89
ومبا ان طبيعة م�سابقات امل�سافات اق�صرية تتطلب من الالعب القوة
املميزة باال�سرعة وخا�صة عند الإنطالقات ال�سريعة اى البدء ال�سريع ،Sprint
حتى ي�ستطيع عمل فارق بينة وبني االعبني االخرين (املت �سابقني) ()2 :145
تعتمد منهجية هذا البحث بدرجة كبرية على اجلانب اال�ستك�شايف يف الدرا�سة
على ان التدريب با�ستخدام االثقال و الكرات الطبية واحزمة الر�صا�ص فى
التمرينات م�شتقة من الأداء).
�أن تنمية القوة املميزة بال�سرعة لدى النا�شئني وال�شباب للم�سافات الق�صرية
يح�سن من م�ستوى الكفاءة البدنية و الفنية لديهم.

			
جامعة امللكة �أروى

5

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

ت�أثري التدريب بالأثقال على بع�ض عنا�صر اللياقة البدنية لتنمية القوة املميزة بال�سرعة لالعبى امل�سافات الق�صرية

املقدمة وم�شكلة البحث:
	اهتمت كثري من بلدان العامل املتفوقة فى العاب القوى على ال�صعيد العاملى ك�أمريكا
وجاميك وبع�ض الدول العربية واالفريقيا  ..الخ بتنمية اللياقة البدنية لالعبى امل�سافات الق�صرية
ب�صفة عامة واميان ًا منها ب�أنها الأ�سا�س الذى يرتكز عليه اعداد وبناء الالعبني على امل�ستوى العاملى
حيث يظهر وا�ضح ًا الدور الذى تلعبه الكفاءة البدنية فى العاب القوى احلديثة التى تتميز
بالإيقاع ال�سريع �سواء فى الأداء او املناف�سة مع اخل�صوم حتت ظروف امل�سابقات املختلفة والتى
تتطلب مقدرة عالية من الالعبني على الإحتفاظ بفاعلية الأداء على طول زمن ال�سباق (.)3 :89
ومبا ان طبيعة م�سابقات امل�سافات اق�صرية تتطلب من الالعب القوة املميزة باال�سرعة
وخا�صة عند الإنطالقات ال�سريعة اى البدء ال�سريع  ،Sprintحتى ي�ستطيع عمل فارق بينة وبني
االعبني االخرين (املت�سابقني ).) 2 :145 ( .
هذا وقد اجرى العديد من الدرا�سات والأبحاث حول اهمية القوة املميزة بال�سرعة
اخلا�صة بالعبى امل�سافات اق�صرية على امل�ستوى العاملى واهم هذه الدرا�سات تلك التى قام بها كل من
( )6:245وكذا الدرا�سة التى اجريت على مت�سابقي العاب القوى للم�سافات الق�صرية فى مهرجان
ال�شباب يف املانيا ال�شرقية ( )8:98ودلت نتائج هذه الدرا�سة على ان م�سبقات امل�سافات اق�صرية
من الألعاب التى تنتمى اىل تلك الأن�شطة الريا�ضية التى يتطلب اد�ؤها القوة املميزة بال�سرعة
(. )7:132
ورغم هذه الدرا�سات اال ان مو�ضوع التمرينات اخلا�صة وامل�ستخدمة لتنمية اللياقة
البدنية مثل القوة املميزة بال�سرعة لل�شباب من العبى العاب القوى مل تكن بال�شكل الكافى حيث مل
يزل هناك نق�ص فى نوعية هذه التمرينات من حيث درجة فعالية ت�أثريها على تنمية هذا العن�صر
البدنى الهام.
وقد اثبتت البحوث التى قام بها �أبوالعالء .امكانية تنمية �صفة �سرعة الإنتقال Sprint
ملت�سابقى امل�سافات الق�صرية فى العاب القوى كنتيجة لتطوير �صفة القوة الع�ضلية لديهم  ..كما
ا�ستطاع اثبات ان �سرعة البدء والدوران فى ال�سباحة تت�أثر بدرجة كبرية بقوة ع�ضالت ال�ساقني
وا�ضاف ب�أن تنمية القوة املميزة بال�سرعة لدى الفرد الريا�ضى من العوامل الهامة امل�ساعدة على
تنمية وتطوير �صفة ال�سرعة وخا�صة �صفة ال�سرعة الإنتقالية ( .) 1 :187
وهنا ي�ضيف الباحث ب�أن �سرعة الإنتقال وال�سرعة احلركية فى امل�سافات الق�صرية من
املتطلبات الهامة فى ظروف املناف�سات احلديثة الأمر الذى ي�ؤكد �أهمية الإهتمام بتنمية اللياقة
البدنية متمثلة يف القوة املميزة بال�سرعة لل�شباب لالعبى العاب القوى ك�أ�سا�س بدنى يرتكز عليه
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العداء.
فعلى �سبيل املثال لن ي�ستطيع العب العاب القوى اتقان االنطالقة ب�سرعة عالية اذا مل
يكن عندة القوة لع�ضلية للرجلني التى ت�ساعدة على الدفع .وهكذا جند ان تنمية ال�صفات البدنية
ال�ضروية تهدف ا�سا�س ًا اىل الإرتفاع بامل�ستوى القوة املميزة ب�سرعة.)4 :156 (.
فعلى �سبيل املثال يختلف نوع القوة الع�ضلية التى يجب تنميتها لدى العب رفع الأثقال
عن العب العاب القوى الأمر الذى دفع الباحث اىل اجراء هذه الدرا�سة بهدف التو�صل اىل و�ضع
ا�شكال جديدة من التمرينات البدنية املنا�سبة لل�شباب ب�إ�ستخدام اثقال خمتلفة الأوزان لتنمية
القوة املميزة بال�سرعة مع مراعاة ان تكون هذه التمرينات من حيث تركيبها م�شتقة من طبيعة
الأداء احلركى اخلا�ص باالعاب القوى حتى تكون منا�سبة لتنمية تلك املجموعات الع�ضلبية التى
تعمل ب�شكل رئي�سى اثناء ال�سباق والتى تقوم بتحمل العبء الأكرب للعمل فى ظروف العدو  .اميان ًا
من الباحث ب�أن التدريب بهذا ال�شكل ي�ساعد على ا�شراك كل املجموعات الع�ضلية التى تعمل ب�شكل
رئي�سى فى م�سابقات امل�سافات الق�صرية حتى تتح�سن كفاءتها .

الدرا�سات النظرية:

الإعداد البدنى اخلا�ص بالعبى العاب القوى :
	الإعداد البدنى اخلا�ص بالعبى العاب القوى يهدف اىل تنمية اخل�صائ�ص البدنية التى
تطلبها فى حت�سني املقدرة الوظيفية للمت�سابق وكذا الكفاءة احلركية ب�سرعة عالية حتى نهاية
زمن ال�سباق وذلك لتحقيق الفوز على املناف�س ( .) 7:168
وت�شري بع�ض الدر�سات بان التدريب بهدف الإعداد البدنى اخلا�ص ت�ستخدم و�سائل
وطرق تدريب خمتلفة وتنح�صر اهم طرق التدريب التى ت�ستخدم فى الإعداد البدنى اخلا�ص
بالعاب القوى فى (التدريب الفرتى – والتكرارى – ااىل حد الإمتناع (الرف�ض ) باحلد االق�صى
ملقدرة املت�سابق – الأزومرتىة)ومن اهم الو�سائل التى ت�ستخدم فى االعداد لبدنى اخلا�ص باالعاب
القوى ،مترينات خا�صة منتقاة من بع�ض التمرينات باالثقال – مترينات باحلبال – مترينات بالكرة
الطبية – حمالت الرمل  .وقد ا�ستخدمة هذه الو�سائل فى االعداد البدنى اخلا�ص بالعبني العاب
القوى )3:88 ( .
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القوة املميزة بال�سرعة :
تعترب القوة املميزة بال�سرعة من �أهم عنا�صراللياقة البدنية التى تتطلبها فعليات العاب
القوى احلديثة  ..هذا وقد ذكر (  )4:120ب�أن القوى املميزة بال�سرعة عامل هام ا�سا�سى ل�ضمان
تنمية �صفة ال�سرعة اخلا�صة فى حالة التغلب على املقاومات التى حتتاج �إىل درجة عالية من
االنقبا�ضات عن نوع القوة الع�ضلية ال�ضرورية فى ريا�ضة التجديف والعاب القوى .
وهكذا جند �أن تنمية ال�صفات البدنية ال�ضرورية ال تتم ب�صورة جمردة بل ارتباطها
باخل�صائ�ص املميزة لنوع الن�شاط الريا�ضى الذى يخت�ص فيه الفرد  ...باال�ضافة �إىل ذلك ترتببط
ال�صفات البدنية ال�ضرورية بال�سمات االرادية للفرد  .اذا لن ي�ستطيع الفرد الريا�ضى ازاء املجهود
البدنى ال�ضى يت�صف بنوع معني من القوة الع�ضلية �أو ال�سرعة �أو التحمل دون اال�ستعانة بقوة
االرادة و التحكم فى الذات و املثابرة و ال�صرب وغري ذلك من خمالف ال�سمات االرادية بالقدرة
الع�ضلية – وان ا لقدرة الع�ضلية هى املقدرة على اخراج اق�صى قوة فى اقل فى اقل زمن  .القدرة =
القوة  Xال�سرعة.)5:98 ( .
وقد ا�ضاف ب�سطوي�سي نقال عن هارة .ان طرق تنمية ال�سرعة الق�صوى من اال�ساليب
الهامة لتنمية القوة املميزة بال�سرعة حيث ان اظهار اق�صى �سرعة فى اق�صر زمن ممكن �أو الوثب
العلى ارتفاع ممكن يتطلب ان يتميز الفرد مب�ستوى عاىل من القوة و ال�سرعة فى �آن واحد وتعترب
التمرينات باالثقال من اهم و�سائل تنمية القوة املميزة بال�سرعة.)3:167( .
وكما يظيف ول�سمان واخرون� ،أن �أ�س�س التدريب باالنتقال فى العاب القوى يجب:
•�أن يكون التدريب ح�سب الفروق الفردية لالعبني وفى هذا يراعى اختبار الثقل.
•منا�سبة الثقل ملقدرة الالعب وكذا مرات التكرار.
•�أداء املهارات اال�سا�سية يف العاب القوى و االعب حتت تاثري مقاومة (با�ستخدام
االثقال) �أو ما ي�سمى بالأداء املثقل بجب ان يراعى االبعوق ذلك �صحة االداء
احلركى لالعب .
•التدريب يثقل قليل الوزن بق�صد تنمية القوة املميزى بال�سرعة وفى هذه احلالة
يراعى الالعب تكرار التمرين ب�أكرب عدد من التكرارات فى �أقل زمن ممكن.
•التدريب االبزومرتى ( القوة تنمى ببطء بقد الرتكيز على تثبيت العمل على بع�ض
املجموعات الع�ضلية دون االخرى) مع مراعاة ان التدريب ي�ؤدى بهدف اكت�ساب القوة
لدى العب امل�سافات الق�صرية فرديا �أى كل العب يعمل مبفردة لتح�سني ادئة مع
مرعات الفروق الفردية بني االعبني .) 7:256 ( .
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�أهداف البحث:
يهدف البحث �إىل التعرف على:
1 .1التو�صل اىل بع�ض التدريب اخلا�صة لتنمية القوة املميزة بال�سرعة لدى العبى امل�سافات
الق�صرية لل�شباب يحقق زمن اق�صر( حتت �سن � 20سنة).
2 .2حتديد مدى تاثري التمرينات باالثقال اخلا�صة بتنمية القوة املميزة بال�سرعة على
الكفاءة البدنية و الفنية لالعبني ال�شباب للم�سافات الق�صرية .

فرو�ض البحث:
تعتمد منهجية هذا البحث بدرجة كبرية على اجلانب اال�ستك�شايف يف الدرا�سة على �أن
التدريب با�ستخدام االثقال والكرات الطبية و�أحزمة الر�صا�ص فى التمرينات م�شتقة من الأداء
احلركى للعبة �ألعاب القوى ي�ساعد على تنمية القوة املميزة بال�سرعة لدى ال�شباب (حتت 20
�سنة).
�أن تنمية القوة املميزة بال�سرعة لدى النا�شئني وال�شباب للم�سافات الق�صرية يح�سن من
م�ستوى الكفاءة البدنية و الفنية لديهم.

عينة البحث:
وللتو�صل �إىل حل مبدئى لهذه امل�شكلة و حتقيق اهداف وفرو�ض البحث امل�شار اليها قام
الباحث باجراء جتربة ميدانية على جمموعة  8مت�سابقني من ال�شباب (حتت �20سنة) من النادي
االهلي والوحدة والريموك امل�سجلني يف كلية الرتبية الريا�ضية امل�ستوى التاين .وق�سمت العينىة
�إىل جمموعينت ،جمموعة (�أ) و جمموعة (ب) عدد كل جمموعة  4مت�سابقني ممن ميار�سوا العاب
القوى للم�سافات الق�صرية  .لفرتة زمنية ترتاوح من � 2إىل � 3سنوات.

�سري التجربة:
كان برنامج التدريب للمجوعتني هو �شكل التمرينات باالثقال امل�ستخدمة لتنمية القوة
املميزة بال�سرعة ملت�سابقي امل�سافات الق�صرية  .و كان زمن التدريب املخ�ص�ص لتنمية القوة املميزة
ل�سرعة للمجموعتني هو �شكل التمرينات باالثقال امل�ستخدمة لتنمية القوة املميزة بال�سرعة
للمجموعتني  30ثالثون دقيقة من الزمن الكلى للتدريب وهو 90دقيقة للوحدة التدربيةيف اليوم
			
جامعة امللكة �أروى

9

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

ت�أثري التدريب بالأثقال على بع�ض عنا�صر اللياقة البدنية لتنمية القوة املميزة بال�سرعة لالعبى امل�سافات الق�صرية

و مرتني فى اال�سبوع من العدد الكلى ملرات التدريب اال�سبوعية و البالغة  4مرات ا�سبوعيا.

برنامج تدريب املجموعة الأوىل (�أ)
كان برنامج تنمية القوة املميزة بال�سرعة بهذه املجموعة يتميز بطبيعة خا�صة حيث
ان التمرينات امل�ستخدمة كانت مت�شابهة متاما للعمل احلركى فى ظروف ال�سباق اخلا�ص للم�سافات
الق�صرية من حيث تاثريها على القوة الع�ضية لالعبني.

برنامج تدريب املجموعة الثانية (ب):
كان برنامج تنمية القوة املميزة بال�سرعة لهذه املجموعة با�ستخدان مترينات تتميز
بالتاثري العام املجموعة الع�ضلية للج�سم.
هذا وقد ادرجت هذه التمرينات بالن�سبة للمجموعني فى اجلزء االخري من التدريب �أو فى
اجلزء اال�سا�سى من التدريب وذلك ح�سب الهدف العام من التدريب ككل.
�أدى املت�سابقني من � 4إىل  10مترينات فى التدريب الواحد وبعدد خمتلف من التكرارات و
املزج بني هذه التمرينات.
هذا وقد ا�ستخدمت الكرات الطبية  ,الأثقال� ،أكيا�س الرمل ،الأحزمة الر�صا�ص –
مترينات الوثب – بثقل الالعب نف�سة �أو ثقل ج�سم الزميل� ...إلخ ،هذا وقد روعى فى �أدا�ؤ هذه
التمرينات التكرارات املحددة فى اق�صر زمن ممكن.

املجال الزمنى للتجربة:

قام الباحث بتطبيق الربنامج وا�ستغرقت التجربة  3ثالثة ا�شهور يف الفرتة من
� 2019/11/15إىل  2020/2/15م ،وملدة (  ) 12ا�سبوع بواقع (  ) 4وحدات تدريبة يف اال�سبوع
موزعة على ايام ( ال�سبت _ االحد _ الثالثاء _ اخلمي�س ) بزمن وقدرة (  ) 90ق .منهم 18
وحدة تدربية طبق فيها برنامج تنمية القوة املميزة بال�سرعة من ا�صل  48وحدة تدربية للربنامج
كامل .
وفيما يلى منوذج ملجموعة متكاملة من التمرينات اخلا�صة بتنمية القوة املميزة بال�سرعة
للمجمعتني ( جدول رقم  ) 4 , 3 , 2 , 1اديت جميعها بااالحد الأق�صى من توقيت (�سرعة) الأداء
املقدرة املت�سابقني (التكرر فى اقل زمن ممكن).
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جدول رقم ()1
جمموعة التمرينات رقم ( )1للمجموعة التجريبية الأوىل ( )1طبقت
فى اجلزء الأخري من الوحدة التدريبية
رقم

وزن الثقل

مكونات التدريب

1

مترين الكرة الطبية على �شكل مترنات �سودية
 -1بالذراعني من ال�صدر
 -2بالذراع اليمنى
 -3بالذراع الي�سرى

2

الوثب على التوايل لتقوية عظالت القدمني مع مراعاة
ان يكون التطبيق مع لب�س حزام مثقل بالر�صا�ص حول
الو�سط

3
4
5
6
7
8

مترير الكرة الطبية باليدين مناالعلى مع تثقيل
الذراعني بوا�سطة احزمة مثقلة بالر�صا�ص
حترك يف االجتاة املعاك�س للزميل مع مراعاة ان يكون
التطبيق ب�إ�ستخدام الأثقال حممولة على الكتفني
(اثقال او اكيا�س رمل)
قطر الأثقال
الوثب لأعلى من و�ضع الأنثناء للركبتني (الإقعاء)
والثقل حممول على الكتفني
مترير الكرة الطبية من الوثب
تتابع عدو بعد مترير الكرة مع مراعاة لب�س حزام
مثقل بالر�صا�ص (العدو 20م)
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 2كجم
 2كجم
 2كجم
ح�سب الفروق
الفردية للالعبني

عدد
التكرارات
20
20
20

5

عدد
1
1
1
4
4

 5كجم

10

2

10كجم

20م

2

50-70%

5

2

 40كجم

4-5

2

2
ح�سب الفروق
الفردية
للمت�سابقني

10

3

-

4
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جدول رقم ()2
جمموعة التمرينات رقم ( )2جمموعة التجريبيـــة الأوىل ()1
والتى طبقت فى اجلزء الأ�سا�سى من الوحدة التدريبيــــة
رقم

1

2
3

وزن الثقل

مكونات التدريب

عدد
التكرارات

تدريبات خا�صة بااالنطالقات من الو�ضع املنخف�ض
وتق�سيمه بني املت�سابقني مكعبات االنطالقة (مراعاة
ح�سب
ان يكون التطبيق ب�إ�ستخدام احلزام املثقل بالر�صا�ص)
ملدة  5دقائق تدريبت بالأثقال وبدون اثقال على
التواىل ثم الراحة
(وقوف الثقل على الكتفني) ثنى الركبتني كام ًال نطر
 20-25كجم  15-20مرة
الثقل بالذراعني
نطر الثقل بالذراعني (التمرينات رقم  3 ،2ي�ؤدى
بعد التق�سيمة بني املت�سابقني على من�صة االنطالقات  20-25كجم  15-20مرة
املكعبات )

عدد
الوحدات
3

2

جدول رقم ()3
جمموعة التمرينات رقم ( )1جمموعة التجريبية الثانية (ب)
طبقت فى اجلزء الأول من الوحدة التدريبية
رقم
1
2
3
4
5

وزن الثقل

مكونات التدريب

مترين �ضغط الذراعني من و�ضع الإنبطاح املائل مراعاة
و�ضع الرجلني على مقعد �سويدى
 3كجم
الوثب من فوق مقعد �سويدى مع حمل كرة طبية
من و�ضع اجللو�س على املقعد ال�سويدى (الزميل مي�سك
امل�شطني) ثنى اجلذع للخلف حتى يلم�س الظهر الأر�ض 20كجم
(الثقل حممول على ال�صدر)
رمى الكرة الطبية بيد واحدة وباليدين فى اجتاهات
3كجم
خمتلفة ومن او�ضاع خمتلفة لتقوية االكتاف .
وزن الزميل
ثنى الركبتني كام ًال مع حمل الزميل على الكتفني
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عدد
الوحدات

عدد
التكرارات
حتى حد
الإمتناع
10

2

5

2

20

2

4-5

2

2
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6
7
8

نطر الثقل لأعلى بالذراعني
الوثب لأعلى من و�ضع الإقعاء والثقل حممو ًال على
الكتفني
م�سابقة العدو مع حمل كرة طبية (م�سافة العدو 20م)_

من -50
70%

5

2

20كجم

5

2

 3كجم

-

2

جدول رقم ()4
جمموعة التمرينات رقم ( )2للمجموعة الثانية (ب)
والتى طبقت اجلزء الأ�سا�سى من الوحدة التدريبية
رقم

مكونات التدريب

وزن الثقل

1
2
3
4

نطر الثقل بالذراعني لأعلى
ثنى الركبتني كام ًال مع حمل الثقل على الكتفني
رفع الثقل بالذراعني لأعلى
الوثب فى املحل بالأثقال (النقل على الكتفني)
ثنى اجلذع على اجلانبني بالتبادل مع حمل الثقل باليدين
والذراعني ممتدان لأعلى
الوثب فى املحل من و�ضع الإقعاء
مع و�ضع الإنحناء رفع الثقل على ال�صدر ثم الوقوف
مناف�سة اجلرى مع حمل الزميل على الكتفني (جرى 50م)
(التمرين رقم  8 ،7يطبقا بعد تق�سيمه بني املجموعتني)

 20-25كجم
 30كجم
20-25كجم
20كجم

عدد
التكرارات
15-20
15-20
15-20
15-20

عدد
الوحدات
2
2
2
2

30كجم

20-25

2

20كجم
30كجم

20-25
15-20

2
2

ثقل الزميل

-

2

5
6
7
8

تبع هذه املجموعات من التمرينات بالأثقال والتى طبقت اثناء فرتة التجربة بع�ض
التمرينات اخلا�صة بالإ�سرتاحة الع�ضلى .

الإختبارات املطبقة:
فى بداية ونهاية التجربة طبقت على جميع املت�سابقني افراد عينة البحث من
املجموعتني الإختبارات الآتية وذلك بهدف قيا�س مدى التقدم فى م�ستوى الكفاءة البدنية والفنية
والتى تتوقف على زيادة القوة املميزة بال�سرعة لديهم والذى احدثها برنامج التدريب املطبق فى
التجربة.
	اختبار لتقومي بع�ض عنا�صر اللياقة البدنية اخلا�صة بالعاب القوى يف امل�سافات الق�صرية.
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عدوى 20م من البدءاملنخفظ (ح�ساب الزمن بالثانية)
	اجلرى املكوكى بني االقماع على �شكل (حمطات اخلطوط العر�ضية مللعب كرة اليد وح�ساب
الزمن بالثانية).
	الوثب العمودى ارتفاع الوثب (بال�سلم) لتقوية عظالت القدمني وال�ساقني واالفخذين .

مناق�شة النتائج:
ق�سمت عينة البحث اىل جمموعتني متكافئتني بناء على نتائج التجربة الإ�ستطالعية
التى اجريت قبل البدء فى تنفيذ برنامج التجربة ،هذا وقد دلت نتائج املعامالت الإح�صائي على
معنوية تكاف�ؤ املجموعتني حيث ثبت انه ال توجد فروق معنوية بني املجموعتني وفى نهاية التجربة
اثبتت النتائج ان هناك تقدم ًا ملمو�س ًا حدث لأفراد املجموعة الأوىل (�أ) جدول ( 5وظهر وا�ضح
هذا التقدم ب�صفة خا�صة فى عدو 20م ( 0.2ث) وكذا فى اختبار �سرعة مترين تنمية اللياقة
( )2.6مرة وفيما يخت�ص ب�إختيار الوثب على التواىل لوحظ اي�ض ًا مدى التقدم الأكرب لدى افراد
املجموعة الأوىل (� 7.43سم) باملقارنة ب�أفراد املجموعة الثانية (� 6.54سم).
جدول رقم ()5
نتائج الإختبارات فى مراحل التجربة
النتائج
القبلية

ا�شكال االختبارات

فيما
يخت�ص
بالإعداد
البدنى
اخلا�ص

20م عدو من البدء
العاىل بالثانية
91م عدو من البدء �أ 23.79
العاىل بالثانية
ب 23.40
ارتفاع الوثب لأعلى �أ 58.5
(بال�سم)
ب 58.06

املجموعات

ا�شكال
الأعداد
الريا�ضى

�س

�أ

3.41

ب

3.43
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الدالالت الإح�صائية
النتائج البعدية
ع

ϭ

�س

التقدم فى
ثالثة �شهور
ع

ϭ

�س

الفروق
الإح�صائية
ع

ϭ

0.26 0.06

3.21

3.3 0.20 0.11 0.02

0.26 0.07

3.35

2.8 1.0 0.08 0.20 0.05

3.2 1.45 0.80 0.20 22.34 1.49 0.40
3.1 0.8 0.28 0.60 0.16 13.12 1.05 0.30
2.9 7.43 7.62 2.00 65.93 5.86 1.56
6.74 1.80

14

64.6

0.4 2.3 6.54 7.91 2.11
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فيما
يخت�ص

�سرعةاجلري ابني
افردالعينة ب�شكل
مكوكي باق�صر زمن
ممكن
�سرعة مترينات
الظغط (عدد
التكرارات) اقل
زمن ممكن
�سرعة االنطالقة
من البدء املنخف�ض
االنطالقات من
البدء االعلى

�أ

1.1 0.69 1.73 0.46 11.63 1.73 1.46 12.32

ب 1.6 0.62 1.05 0.28 11.48 1.00 0.26 12.10
�أ

2.7 2.62 2.63 0.70 39.16 2.63 0.70 36.46

ب 0.10 3.20 0.80 36.12 3.50 0.90 36.02
�أ

2.8

1.7 3.53 5.27 1.40 18.33 5.27 1.40 14.80

ب 0.8 2.2 3.40 3.22 0.86 19.70 4.10 1.10 16.66
�أ

2.05 0.54 23.60 5.86 1.56 18.00

5.6

2.1

ب 0.5 2.6 3.34 2.05 0.54 23.20 4.40 1.17 19.86

وفى الإختبار اخلا�ص بتقييم م�ستوى الأداء الفنى للالعبني فى املجموعتني لوحظ اي�ض ًا
تقدم ن�سبى لدى افراد املجموعة الأوىل ( )1عنها بالن�سبة للمجموعة الثانية (ب) ويت�ضح من
التحليل الإح�صائى للنتائج النهائية للتجربة جدول رقم ( )5مدى التقدم بني املجموعة الأوىل
واملجموعة الثانية حي تت�ضح الفروق الإح�صائية بني املجموعتني على النحو التاىل :
201 11م عدو حيث ات�ضح ان قيمة (ت = )2.8
912 .2م اجلري مكوكى حيث ات�ضح ان قيمة (ت = )3.1
�3 .3سرعة ااالنطالقات حيث ات�ضح ان قيمة (ت = )2.8
وهذا يو�ضح مدى ت�أثري برنامج مترينات الأثقال امل�ستخدمة لتنمية القوى املميزة
بال�سرعة على تلك العنا�صر البدنية ملت�سابقي امل�سافات الق�صرية لل�شباب (عينة البحث)
الإ�ستنتاجات :
وبتحليل نتائج التجربة امليدانية امكن ا�ستنتاج الأتى :
1 .1الزيادة امللحوظة التى طر�أت على القوة املميزة بال�سرعة لأفراد املجموعة الأوىل والتى
ظهرت فى حت�سن زمن العدو 20م91 ،م اجلري مكوكى وارتفاع الوثب العمودى ي�ؤكد فعالية
ا�ستخدام التمرينات التى ت�ضمنها برنامج التدريب اثناء التجربة  .وذلك باملقارنة ب�أفراد
املجموعة الثانية.
2 .2ا�ستخدام التمرينات بالأثقال عمل على حت�سني م�ستوى الأداء الفنى للمت�سابقني اىل حد
كبري على رفع م�ستوى بع�ض عنا�صر اللياقة البدنية للقوة املميزة باال�سرعة (عدو 20م،
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91م جرى مكوكى ،ارتفاع الوثب العمودى) بني افراد عينة البحث .

التو�صيات :

1 .1يو�صى الباحث بالإهتمام بالإعداد البدنى للنا�شئني وال�شباب ب�صفة عامة وتنمية القوة
املميزة بال�سرعة ب�صفة خا�صة ملا ل�شهذا من �أهمية كبرية فى زيادة فعالية الأداء الفنى يف
للعدء ورفع م�ستوى الكفاءة البدنية والف�سيلوجية للمت�سابقني اثناء ال�سباقات.
2 .2ملا للتمرينات املثقلة من اثر فعال على زيادة القوة املميزة بال�سرعة للمت�سابقني امل�سافات
الق�صرية للنا�ش�شئني وال�شباب لذا فيو�صى الباحث ب�ضرورة ا�ستخدام هذه التمرينات
كو�سيلة فعالة لتنمية هذا العن�صر البدنى الهام.
3 .3ات�ضح من نتائج هذه الدرا�سة �أن الأداء احلركى الفني ملت�سابقي العاب القوى ب�إ�ستخدام
الأثقال ي�ساعد على زيادة القوة املميزة بال�سرعة للمجموعات الع�ضلية العاملة ملت�سابقي
عدوامل�سافات الق�صرية ،لذا فيو�صى الباحث ب�إدراج هذه التمرينات �ضمن برنامج تدريب
النا�شئني وال�شباب بغية حت�سني القوة املميزة بال�سرعة وبالتاىل حت�سني م�ستوى العدو
لديهم .
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Abstract

The study aimed at analyzing the thematic directions of the
approved scientific theses at the Department of Educational
Administration and Planning, Faculty of Education, Sana’a
University, for the period (1997-2019). To achieve the study
objective, a descriptive, analytical and documentary approach was
followed. The content analysis form was used as an instrument
for data collection. It was applied to the study community as
a whole, consisting of (222) MA theses and PhD dissertations,
according to six variables, namely: Gender, Nationality,
Academic Program, Educational Stage, Educational Sector, and
Research Topic. After extrapolating the related literature and
analyzing data, the study reached a number of results, the most
prominent of which are:
- Most of the theses and dissertations were produced by male
students. Most of the researchers were of Yemeni nationality,
with some limited students from other nationalities. The
master degree theses were double the PhD dissertations.
Besides, the number of theses related to general education
was twice the number of those related to higher education.
- There is a small percentage of theses in other fields of
education: (vocational education, early childhood, and
adult education). There is also a lack of scientific theses on
education in the private sector.
- The thematic directions of the scientific theses were
classified into 18 research fields out of 20 fields. Leadership,
management and governance topped all fields, with 28%, of
all theses. Then, the field of modern administrative trends
came in the second rank with 22%. The field of culture,
organizational structures and work environment ranked
third with 13%.
Key Words:
Analysis - Thematic directions – theses/dissertations - educational
administration - educational planning.
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الإطار العـــام واالطار النظري
املقدمة
يعد التعليم العايل �أ�سا�س التقدم العلمي ،وله �أهميته يف البناء والتنمية ،حيث يزداد
الطلب عليه يف معظم دول العامل بهدف �إعداد الكوادر الب�شرية ملختلف التخ�ص�صات ،وبتزايد عدد
م�ؤ�س�سات التعليم العايل يتزايد �أعداد الطالب وكذلك طلبة مرحلة الدرا�سات العليا التي تعترب
قمة التعليم العايل ،حيث ت�سهم �أبحاث املاج�ستري والدكتوراه يف �إحداث التنمية ،و�إيجاد احللول
ملختلف امل�شكالت املجتمعية.
وقد مت تطوير وظائف اجلامعة يف القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر حيث مت اجلمع
بني التعليم ،والبحث العلمي ،مما �أدى �إىل ظهور اجلامعة احلديثة يف كل من ا�سكتلندا ،و�أملانيا
على الرتتيب ،حيث �أ�صبح البحث العلمي من �أهم الركائز الأ�سا�سية للنهو�ض احل�ضاري يف �أي بلد،
فاالكت�شافات ت�أتي من خالل البحث العلمي والتمحي�ص ومتابعة الأحداث والأفكار ،وحماولة
تطويرها ،ودعمها ،ورعايتها .فكثري من االبتكارات ،واالكت�شافات ،واالخرتاعات ماهي �إال نتيجة
للأفكار االبتكارية لأ�ساتذة اجلامعات والطالب املتميزين يف البحث العلمي(منور.)31 ،2012 ،
و�شهد التعليم العايل تطورات وتغريات كبرية -كمية ونوعية  -منذ نهاية احلرب العاملية
الثانية ،فارتفع عدد م�ؤ�س�ساته عربي ًا وعاملي ًا بن�سب مت�سارعة ،وا�ستحدثت برامج خمتلفة يف �شتى
املجاالت والتخ�ص�صات ،وازداد االهتمام بالنواحي التطبيقية والوظيفية للدرا�سة ،وزادت الأبحاث
العلمية بحيث يلبي حاجات التنمية ومتطلبات �أ�سواق العمل املختلفة ،كما تطورت الأهداف
الرئي�سية للجامعات لت�ضيف هدف خدمة املجتمع �إىل هديف التدري�س والبحث العلمي(عابدين،
.)174 ،2003
�إن م�ؤ�س�سات التعليم العايل مطالبة اليوم بامل�ساهمة يف ر�سم �سيا�سات وطنية للبحث
والتطوير ،واتخاذ قرارات جريئة جتعل البحث العلمي م�ؤثرا وفاعال يف خمتلف جوانب احلياة،
وذلك بتبني طرق ًا علمية حديثة لإدارة البحث العلمي ،تقوم على و�ضع �إ�سرتاتيجية بحثية تلبي
متطلبات التنمية ،حيث تعمل على �سد الفجوة املعرفية القائمة حاليا بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ومتطلبات التنمية .وكذلك �إ�صدار القوانني والت�شريعات التي ت�شجع على االبتكار وحتافظ على
حقوق امللكية الفكرية ،وي�ساعد على حتقيق ذلك ت�أ�سي�س مكاتب �شراكة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
لربط الباحثني بقطاعات املجتمع(حيدر.)348 -347 ،2015 ،
ويف ال�سنوات الأخرية �شهد قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلمهورية اليمنية
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تو�سعا كبريا ومنوا مزدهرا� ،إذ �شهد افتتاح العديد من م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية والأهلية
يف خمتلف حمافظات اجلمهورية ،تنوعت بني �أكادمييات عليا وجامعات وكليات ،وقد و�صل عدد تلك
امل�ؤ�س�سات اليوم ما يزيد عن ( ،)13م�ؤ�س�سة �أكادميية حكومية ،و ( )47م�ؤ�س�سة �أكادميية �أهلية،
ويعد العام  1970عام ميالد جامعتي �صنعاء وعدن“ ،حيث بد�أت جامعة �صنعاء بكلية الرتبية
وكلية ال�شريعة والقانون ،وكانت كلية الرتبية �آنذاك ت�ضم التخ�ص�صات (الرتبية والآداب والعلوم)،
�أما جامعة عدن فقد �شكلت كلية الرتبية العليا نواتها الأوىل(وزارة التعليم العايل،)27 ،2007 ،
وقد �أورد ال�شامي يف درا�سته ب�أن بداية الدرا�سات العليا بجامعة �صنعاء عام 1984م ،وكانت عبارة
عن دبلومات تخ�ص�صية يف بع�ض كليات اجلامعة ،ويف العام  1985مت �إن�شاء عمادة الدرا�سات العليا
والبحث العلمي لتفعيل الدرا�سات العليا(ال�شامي.)264 ،2009 ،
ثم بد�أ تفعيل اخلطط وامل�شاريع التي كانت مر�سومة لإيجاد درا�سات عليا يف جامعة
�صنعاء ،حيث مت بعد افتتاح برامج الدبلومات التخ�ص�صية يف كلية ال�شريعة والقانون ،وكلية
التجارة واالقت�صاد ،وكلية الرتبية ،وبرنامج املاج�ستري والدكتوراه يف عدة �أق�سام يف كلية العلوم،
وكذلك فتحت برامج لدرا�سة املاج�ستري يف كلية الآداب ثم املاج�ستري يف كلية الرتبية ,ويف بداية
الت�سعينيات دخلت الدرا�سات العليا مرحلة جديدة حيث فتحت درا�سات عليا يف �أكرث من ع�شرة
تخ�ص�صات �سواء على م�ستوى درجة الدبلومات العامة والتخ�ص�صية �أو على م�ستوى درجتي املاج�ستري
والدكتوراه� ،إال �أن الربامج ا�ستمرت يف تزايد كبري ومتطور� ،إذ �أن الدرا�سات العليا الآن �أ�صبحت يف
معظم التخ�ص�صات يف جميع الكليات(جامعة �صنعاء .)2008،7،ومن بني الربامج الرتبوية التي مت
افتتاحها ،برنامج الإدارة والتخطيط الرتبوي(ماج�ستري ودكتوراه).
وعلم الإدارة الرتبوية هو �أحد العلوم الرتبوية الذي فر�ض نف�سه بينها ،وجعل اجلامعات
يف خمتلف دول العامل تبد�أ يف تقدمي برامج متخ�ص�صة يف جمال الإدارة الرتبوية على م�ستوى
الدرا�سات العليا والربامج التدريبية �أثناء اخلدمة� ،أو بع�ض املقررات الالزمة للت�أهيل الرتبوي
للمرحلة اجلامعية ،حيث بد�أت اجلامعات يف الواليات املتحدة الأمريكية يف تقدمي برامج �إعداد
وت�أهيل القيادات يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية على م�ستوى الدرا�سات العليا ،وذلك لكون �إعدادهم ال�سابق
يف املرحلة اجلامعية كان ل�شغل الوظائف التدري�سية ،وقد تبع الواليات املتحدة الأمريكية يف
التوجه العديد من الدول الأوربية وكندا وا�سرتاليا وغريها ،وهذا ما قامت به اجلامعات العربية
من خالل تقدمي برامج الدرا�سات العليا يف تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية ،وتقدمي الربامج التدريبية
�أثناء اخلدمة للقيادات يف امل�ؤ�س�سات التعليمية(اجلا�سر.)463 ،1439 ،
ويعد علم الإدارة الرتبوية من العلوم احلديثة ،حيث مت �إدخال بع�ض املفاهيم وامل�صطلحات
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عليها من بع�ض العلوم الأخرى كعلم الإدارة ،وعلم النف�س وغريها ،فهو علم متداخل التخ�ص�صات،
ومت�شعب االجتاهات ،واملو�ضوعات ،يتعذر الإملام بكل جوانبه ،وي�صعب ح�صر جماالته ومو�ضوعاته،
وميادينه املختلفة ،فمن �أنواع ت�صنيف �إدارة التعليم تبع ًا لنوع التعليم( :التعليم العام ،والتعليم
العايل� ،إ�ضافة �إىل الأنواع الأخرى من امل�ؤ�س�سات التعليمية) .وهناك دار�سات تناولت ت�صنيف
جماالت ومو�ضوعات الإدارة الرتبوية ،وكل درا�سة لها ت�صنيف منفرد بها ،ومن تلك الدرا�سات،
درا�سة (اجلا�سر ،)447 ،1439 ،حيث مت فيها حتديد توجهات وجماالت بحوث الإدارة الرتبوية
�إىل ( )12جما ًال ،وهي( :االجتاهات الإدارية احلديثة ،الإدارة التعليمية� ،إدارة املوارد الب�شرية،
ال�سلوك التنظيمي ،التطبيقات الإدارية ،القيادة الرتبوية ،التخطيط الرتبوي ،الإدارة املدر�سية،
اقت�صاديات التعليم ،الإ�شراف الرتبوي ،الإدارة اجلامعية ،الفكر الرتبوي).
ويف درا�سة (الدجني و�آخرون )16 ،2017 ،مت حتديد املجاالت البحثية �إىل �ستة
جماالت ،وهي( :القيادة والإدارة ،والإ�شراف الرتبوي ،والتخطيط الرتبوي ،واقت�صاديات التعليم،
واجلودة ،والثقافة وال�سلوك التنظيمي ،و�أخريا نظم املعلومات الإدارية) ،ويف درا�سة (امل�سوري
و�آخرون ،)2003 ،مت حتديد املجاالت والأولويات البحثية لإ�صالح التعليم وتطويره يف اجلمهورية
اليمنية� ،إىل �أربعة جماالت رئي�سية ،ك�إطار موحد ي�ضم ( )16جما ًال فرعي ًا تغطي ( )103احتياجا
بحثي ًا ،متثلت املجاالت الرئي�سية الأربعة ،يف :املحتوى النظري للتعليم( :ال�سيا�سات والت�شريعات
الرتبوية ،الهياكل الإدارية والبني التنظيمية) ،عنا�صر التعليم( :الأن�شطة الرتبوية ،التوجيه
والإ�شراف ،القيا�س والتقومي ،وعملية التدري�س) ،عمليات التعليم( :الأن�شطة الرتبوية ،التوجيه
والإ�شراف ،القيا�س والتقومي ،وعملية التدري�س) ،عالقة التعليم باملجتمع (الأمية وتعليم الكبار،
و�إ�سرتاتيجية �إعداد القوى الب�شرية).
وبني احلني والأخر ؛ تتعر�ض �أبحاث الإدارة الرتبوية �إىل الكثري من االنتقادات ،ف�إخ�ضاعها
للدرا�سة يعد �أمرا ً �ضروري ًا ومربر ًا ،بهدف تقومي براجمها وتطوير م�سارها البحثي ،لذا جتمع
الأدبيات مثل درا�سة الدجني و�آخرون( ،)2017ودرا�سة عكارمي( ،)2019واجلا�سر(،)1439
والعبيدات( ،)2015على �أهمية مراجعة البحوث الرتبوية ،خا�صة يف ظل تزايد �أعداد الر�سائل
العلمية يف الإدارة والتخطيط الرتبوي باجلامعات اليمنية والعربية ،فهناك ندرة وا�ضحة يف
الدرا�سات اخلا�صة بتقوميها وحتليل اجتاهاتها ومو�ضوعاتها البحثية بني احلني والآخر.وحيث �أنه
– وبح�سب حدود علم الباحثني  -ومنذ افتتاح برنامج الدرا�سات العليا بق�سم الإدارة والتخطيط
التعرف على التوجهات املو�ضوعية للر�سائل العلمية بالق�سم ،ومل
الرتبوي بجامعة �صنعاء ،مل يتم
ّ
تتطرق الدرا�سات املحلية ال�سابقة لهذا املو�ضوع ،لذا تت�ضح احلاجة امللحة �إىل �إجراء درا�سة
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لتحليل االجتاهات املو�ضوعية للر�سائل العلمية بق�سم الإدارة الرتبوية بجامعة �صنعاء ،وهو ما
تهدف �إليه الدرا�سة احلالية.

م�شكلة الدرا�سة:
بعد ا�ستقراء الأدبيات ال�سابقة ،تبني �أن �آليات اختيار طلبة املاج�ستري والدكتوراه
لعناوين الر�سائل العلمية ،تعتمد على االجتهاد الفردي يف تقدير م�شكلة البحث� ،أو �سهولة احل�صول
على املراجع املتعلقة بالبحث ،ولذا فقد ي�ؤدي ذلك �إىل الع�شوائية يف حتديد جمال الأبحاث ،وغياب
املنهجية العلمية ،وتوجيه البحث وفق ًا حلاجات املجتمع ،ومتطلبات التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة يف
قطاع التعليم وغريه.
كما وان البيانات الببليوغرافية التي جمعها الباحثان خالل مرحلة الدرا�سة
اال�ستطالعية ،ك�شفت عن ندرة الدرا�سات املحلية التي تهدف �إىل تقومي برامج الدرا�سات العليا،
وحتليل االجتاهات واملو�ضوعات البحثية للر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي،
وهو من اكرب الأق�سام العلمية �إنتاجا يف كلية الرتبية بجامعة �صنعاء ،با�ستثناء درا�سة (احلدابي
واخرون ،)2014 ،مما تولد �إح�سا�س لدى الباحثني ب�ضرورة �إجراء درا�سة تتبعيه يف هذا االجتاه،
كما ينبغي �ضرورة �إخ�ضاع الإنتاج الرتبوي يف جمال الإدارة والتخطيط الرتبوي املتمثل يف الر�سائل
التعرف على توجهات
العلمية (املاج�ستري والدكتوراه) للدرا�سة ،والفح�ص ،والتحليل ،و�ضرورة
ّ
البحوث ،وعلى املو�ضوعات الأكرث بحث ًا واهتمام ًا� ،أو تلك التي مل حتظ بكثري من االهتمام ،ومدى
مواكبة الباحثني للجديد يف املعرفة.
وت�أتي هذه الدرا�سة كمحاولة لر�صد وحتليل الأبحاث املقدمة من طلبة املاج�ستري
والدكتوراه ،املجازة من ق�سم االدارة والتخطيط الرتبوي بجامعة �صنعاء ،للفرتة (-1997
 ،)2019و�إخ�ضاعها للتحليل وفق ًا لعدد من املتغريات ،وتتمثل م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤالني التاليني:
1.1ما واقع الر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء وفق ًا
للمتغريات :النوع ،اجلن�سية ،الربنامج العلمي(ماج�ستري  -دكتوراه) ،املرحلة التعليمية،
القطاع التعليمي؟
2.2ما حتليل اجتاهات الر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء
وفق ًا ملو�ضوعاتها البحثية؟
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�أهداف الدرا�سة:

1.1ت�شخي�ص واقع الر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء وفق ًا
للمتغريات :النوع ،اجلن�سية ،الربنامج العلمي(ماج�ستري  -دكتوراه) ،املرحلة التعليمية،
القطاع التعليمي.
2.2حتليل اجتاهات الر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء
وفق ًا ملو�ضوعاتها البحثية.

�أهمية الدرا�سة:
تربز �أهمية الدرا�سة يف عدة جوانب:
•ا�ستثارة التفكري واملناق�شة العلمية حول حجم املو�ضوعات التي تناولتها �أدبيات �أبحاث ق�سم
الإدارة الرتبوية ،حيث ميكن لهذه الدرا�سة �أن تفيد يف �إعطاء �صورة وا�ضحة الجتاهات
البحوث الأكادميية يف الق�سم.
•احلاجة �إىل التحليل املنتظم للإنتاج البحثي الرتبوي ،وقد زادت هذه احلاجة �إحلاح ًا يف
�ضوء االتهامات التي توجه للبحث الرتبوي من الو�سط اجلامعي ومن خارجه ،بقلة ت�أثريه
على امليدان ،وعدم اهتمامه بالق�ضايا الواقعية والتي تهم املمار�سني ،وقلة �إ�سهامه يف تطوير
املعرفة.
•قد ت�ساعد �صناع ال�سيا�سة التعليمية وم�سئويل الدرا�سات العليا باجلامعة ورئا�سة الق�سم العلمي
والباحثني يف التعرف على املو�ضوعات التي مت بحثها يف جمال الإدارة والتخطيط الرتبوي،
لتجنب التكرار و اال�ستن�ساخ ،والتفكري يف درا�سة مو�ضوعات جديدة.
•قد ت�ساعد الباحثني يف اجراء درا�سات تتبعية لتحليل جماالت ومو�ضوعات الر�سائل العلمية،
وتقومي منهجيتها وحمتواها املعريف ،واعداد خارطة بحثية لق�سم االدارة والتخطيط الرتبوي
م�ستقبال.
•ت�سهم يف تعزيز مكانة علم الإدارة الرتبوية والتخطيط باعتباره �أحد جماالت علم الرتبية،
التي يتناول ق�ضايا وم�شكالت امل�ؤ�س�سات الأكادميية والرتبوية ،والأفراد واملجتمع.

حدود الدرا�سة:
اقت�صرت الدرا�سة على حتليل الر�سائل العلمية بنوعيها( :ماج�ستري ودكتوراه) ،واملقدمة
من طلبة الدرا�سات العليا بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلية الرتبية – جامعة �صنعاء ،والتي
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مت �إجازتها يف جمال الإدارة الرتبوية للفرتة ( ،)2019 -1997ومتت عملية التحليل خالل العام
اجلامعي  ،2020 /2019وهو العام الذي �أجريت فيه الدرا�سة احلالية.

م�صطلحات الدرا�سة:

	-االجتاهات املو�ضوعية:
تعرف االجتاهات املو�ضوعية ،كما عرفها (اجلا�سر  )456 ،1439يف درا�سته ،ب�أنها:
املجاالت الرئي�سية التي ركزت عليها البحوث والر�سائل العلمية يف تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية،
واملو�ضوعات التي تناولتها يف كل جمال من املجاالت.كما تعرف ب�أنها« :النواحي التي يركز عليها
العقل وي�صوب �إليها التفكري وتكون حمور اهتمام وا�ضح خلطة البحث»(النوح.)263 ،2010 ،
ويعرفها الباحثان �إجرائيا ،ب�أنها :املجاالت واملو�ضوعات البحثية التي تطرقت �إليها
الر�سائل العلمية املجازة من ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلية الرتبية بجامعة �صنعاء يف
اليمن.
	-الر�سائل العلمية:
تعرف الر�سائل العلمية ،ب�أنها :عبارة عن عمل علمي يتقدم به الطالب للح�صول على
درجة علمية معينة حتت �إ�شراف �أ�ساتذة ميثلون مراجع يف تخ�ص�صاتهم ،وتخ�ضع هذه الر�سائل
لعمليات متحي�ص متعاقبة منذ �أن تكون فكرة يف ر�أ�س الطالب حتى تتحول �إىل خمطط فعمل
متكامل(الع�صيمي.)228 ،2010 ،
وتعرف الر�سائل العلمية �إجرائيا ،ب�أنها :ذلك الإنتاج العلمي لطلبة ق�سم الإدارة
والتخطيط الرتبوي بجامعة �صنعاء واملتمثل يف ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه ،وذلك �ضمن متطلبات
احل�صول على الدرجة العلمية ،واملجازة من قبل جلان مناق�شة علمية متخ�ص�صة ،وموثقة لدى
نيابة الدرا�سات العليا باجلامعة.
	-ق�سم االدارة والتخطيط الرتبوي:
يعرف الق�سم العلمي ،وفق ًا للمادة ( )2من قانون اجلامعات اليمنية ،ل�سنة  ،2007ب�ش�أن
الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنية ،ب�أنه« :كل ق�سم علمي يف كلية ومعهد ومركز يتبع
اجلامعة»(وزارة ال�ش�ؤون القانونية.)2010 ،
ويق�صد به يف الدرا�سة احلالية :ق�سم علمي معتمد �ضمن االق�سام العلمية يف كلية الرتبية
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بجامعة �صنعاء ،وي�ؤهل ملتحقيه للح�صول على درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف جمال الإدارة
والتخطيط الرتبوي.

الإطار النظري:

1.1التعليم العايل والبحث العلمي:
يعترب التعليم العايل عام ًال حا�سم ًا يف االبتكار ،وتنمية ر�أ�س املال الب�شري ،فهو يلعب
دورا رئي�سيا يف جناح وا�ستدامة املعرفة ،واالقت�صاد ،حيث �شهد طفرات و�إ�صالحات عميقة يف
جميع �أنحاء العامل على مدى العقود املا�ضية ،كما هو مو�ضح يف مراجعة حديثة ملنظمة التعاون
االقت�صادية والتنمية ل�سيا�سات التعليم اجلامعي والعايل (Tremblay&Lalancette&R
).oseveare,2012, 16فله ت�أثري ًا هام ًا على �أن�شطة املجتمع العلمية حيث ي�سهم يف البحث،
والتطوير العلمي ،والتكنولوجي داخل املجتمع ،ويعمل على بناء كفاءات ب�شرية م�ؤهلة علمي ًا،
وثقافي ًا ،و�صو ًال �إىل تعميق مبد�أ ربط التعليم العايل باملجتمع من خالل تلبية احتياجاته من
املعرفة العلمية ،وتنمية القوى الب�شرية امل�ؤهلة(ال�صباح وال�سرطاوي.)140 ،2009 ،
فن�شاط التعليم العايل يف اجلامعات ميكن �أن يبوب يف جمالني املجال املعريف القائم على
التدري�س الذي يقوم بدوره بنقل املعرفة �إىل �أجيال امل�ستقبل ،والبحث العلمي الذي يقوم بزيادة
املعرفة وحتديثها ،واملجال االجتماعي مبعنى امل�ساهمة بفعالية ،و�إيجابية يف تلبية حاجات الفرد،
واملجتمع الفورية ،وامل�ستقبلية من كوادر ب�شرية متخ�ص�صة يف جماالت متنوعة(�شرقي،2008 ،
.)174
وتتلخ�ص وظائف اجلامعات وفق ًا ملا �أفرزته الأدبيات ال�سابقة يف ثالث وظائف ،وهي:
(التدري�س ،البحث العلمي ،خدمة املجتمع) ،وي�ضيف البع�ض �أنها تقوم ب�إعداد خريجني مهنيني
يتميزون بالقدرة على التعامل مع متطلبات �سوق العمل بثقة و�إبداع ،ومن منظور م�ستقبلي،
و�إعداد علماء متميزين يف �شتى املجاالت والتخ�ص�صات ،و�إعداد قادة ر�أي من مفكرين وفال�سفة
يف الإطار العام ويف الإطار التخ�ص�صي ،يكونون الطليعة يف التغيري الفكري والفل�سفي واحل�ضاري
للدولة(مرجني.)9 ،2015 ،
وب�صورة عامة؛ ف�إن الدول العربية ،ممثلة بوزارات التعليم العايل وم�ؤ�س�ساتها التعليمية،
مطالبة اليوم ب�إعادة هيكلة البحث العلمي ،بهدف ر�سم �سيا�سات وطنية للبحث والتطوير ،واتخاذ
قرارات جريئة جتعل البحث العلمي م�ؤثرا وفاعال يف خمتلف جوانب احلياة(حيدر،)2015،287 ،
ويعرف البحث العلمي وفق ًا للمادة )2( :من القرار اجلمهوري رقم ( )139ل�سنة  2010ب�شان
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الالئحة التنظيمية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي باجلمهورية اليمنية ب�أنه�“ :أي ن�شاط
منظم يقوم به باحث �أو باحثون يف م�ؤ�س�سة تعليم عايل �أو مركز بحث بهدف �إنتاج املعرفة او تنميتها
او نقلها او ا�ستخدامها”(وزارة ال�ش�ؤون القانونية.)2010 ،
2.2الدرا�سات العليا:
ُت َعد الدرا�سات العليا �إحدى القواعد الأ�سا�سية يف منظومة البحث العلمي يف التعليم
اجلامعي ,وت�ستطيع اجلامعة من خالل البحث العلمي اجلاد �أن ت�ؤدي وظيفتها يف �إنتاج املعرفة
وتطويرها .بكونه الوظيفة الأ�سا�سية للجامعة ,ترتبط بها �سمعة اجلامعة ومكانتها� ,أكرث مما
ترتبط بوظائفها الأخرى.ومن جهة �أخرى ُتعدَ الدرا�سات العليا فر�صة تعليمية مهمة لأ�صحاب
اال�ستعداد والقدرة وامليل نحو املزيد من التعليم والتعلم واملزيد من التدريب والت�أهيل ,ولهذا ترتبط
طبيعتها بطبيعة الأفراد ,فهي خربة ذاتية دافعها الرغبة يف النمو العلمي واملعريف ,وال غرابة �أن
يحتل البحث العلمي مكانة ال�صدارة يف معظم جامعات العامل �إن مل يكن كلها يف الوقت احلا�ضر ,كما
ً
مكانة بارزة يف �إثراء البحث العلمي وتطويره ,ف�ضال عن امل�ساهمة يف ت�أهيل
حتتل الدرا�سات العليا
ً
تلبية الحتياجات التنمية و�سوق العمل ,ومن ثم �إعداد الأجيال من ال�شباب
عدد من املتخ�ص�صني
ٍ
ملواكبة التطور العلمي و�إنتاج املعرفة الذي ي�شهده العامل يف الوقت الراهن.
ويعد االهتمام بالدرا�سات العليا ،جزء من االهتمام مبنظومة البحث العلمي ككل ،حيث
ت�شكل الأبحاث والدرا�سات الرتبوية رافدا �أ�سا�سيا للمعرفة ،وتتعدد م�صادرها ،فمنها الأبحاث التي
يجريها �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ،و�أبحاث طالب الدرا�سات العليا (الر�سائل اجلامعية)،
و�أبحاث مراكز البحث الرتبوي ،و�أبحاث امل�ؤمترات والندوات؛ كلها تعد م�صادر البحث الرتبوي،
وتعد الر�سائل اجلامعية من �أهم هذه امل�صادر ملا حتتوي عليه من �إ�ضافات �إىل ر�صيد املعرفة
املتخ�ص�صة ...كما متتاز الأبحاث العلمية ،والر�سائل اجلامعية مبعاجلة مو�ضوعات يتم اختيارها
بطريقة مو�ضوعية حمددة ،وتتم با�ستخدام مناهج البحث العلمي بعد �إجازة م�شروع الر�سالة
العلمية ،واملوافقة عليه من قبل الق�سم العلمي ،وت�شرتط اجلامعات �أن يكون العمل املقدم للح�صول
على الدرجة العلمية فيه �إ�سهام علمي ،و�إ�ضافة جديدة �إىل املعرفة ،كما يجب �أن تخرج الر�سائل
ب�شكل مميز منهجي ًا وبحثي ًا مبا يعك�س اهتمامات احلقل وتطلعاته(الع�صيمي.)228 ،2010 ،
كما حظيت الدرا�سات العليا اجلامعية مبكانة مرموقة يف تفكري الباحثني ،وامل�سئولني
عن التخطيط للتنمية االجتماعية باعتبارها قمة هذا التعليم ،وعقله الواعي ،وما تقوم به من
دفع النظام الثقايف يف املجتمع با�ستمرار نحو امل�ستقبل (رزق .)103 ،2004 ،كما ت�شكل الدرا�سات
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العليا حمور الزاوية يف التنمية ال�شاملة والتقدم احل�ضاري للمجتمع� ،إذ تتخرج منها الكوادر
الب�شرية الرائدة القادرة على قيادة حركة التطور والتنمية يف املجتمع ،ومنظومة الدرا�سات
العليا ال ت�ستهدف �إك�ساب الطلبة املهارات التقنية العالية ،وتزويدهم باملعارف العلمية املتقدمة،
والتخ�ص�صات املختلفة ،ومتكينهم من امتالك �أدوات البحث وفق منهجية علمية فح�سب؛ بل �أنها
تذهب �إىل �أبعد من ذلك ،حيث �أنها ت�سهم �إ�سهام ًا فاع ًال وم�ؤثر ًا يف البيئة البحثية(حممد،2009 ،
.)147
ومن ناحية �أخرى؛ تعد الدرا�سات العليا فر�صة تعليمية مهمة لأ�صحاب اال�ستعداد،
والقدرة وامليل نحو املزيد من التعليم والتعلم ،واملزيد من التدريب والت�أهيل ،ولهذا ترتبط طبيعتها
بطبيعة الأفراد ،فهي خربة ذاتية دافعها الرغبة يف النمو العلمي واملعريف (جمل�س الوزراء،2008 ،
 ،)13حيث تعمل اجلامعات اجليدة على فرز ال�صفوة من طالبها ،لت�أهيلهم لربامج الدرا�سات العليا،
ويف هذه املرحلة تركز جميع الكليات يف العامل على تدريب طالبها لإتقان املهارات املختلفة ح�سب
متطلبات كل كلية (جان.)2010،131 ،
وت�صنف الدرا�سات العليا �إىل نوعني رئي�سني ،هما:
	النوع الأول :درا�سة تطبيقية مهنية تدعم التكوين العلمي للطالب يف جمال تخ�ص�صه،
وغالبا تكون الدرا�سة على �شكل حما�ضرات ودرو�س علمية وتطبيقية ،وبرامج تدريبية ،وال يلزم
الطالب يف الغالب ب�إجراء بحث وكتابة ر�سالة عنه ،بل ي�ؤدي امتحان ًا يف املقررات الدرا�سية املحددة
له ،ف�إذا جنح فيها منح الدرجة العلمية ،ويطلق على هذه الدرجة عادة “دبلوم الدرا�سات العليا” يف
مادة التخ�ص�ص .
	-النوع الثاين :درا�سات �أكادميية الهدف منها زيادة قدرة الطالب على التحليل ،والنقد،
واخللق ،واالبتكار و�إثراء املعرفة ،وعادة تكون هذه الدرا�سات على �شكل درو�س وحما�ضرات
متهيدية م�ؤهلة يتبعها بحث مبتكر يجريه الطالب يف مو�ضوع جديد ،ويكتب عنه ر�سالة
علمية حتت �إ�شراف �أحد الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وتعر�ض هذه الر�سالة على جلنة حكم
ت�شكل لهذا الغر�ض من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،ف�إذا �أجازوها منح الطالب الدرجة العلمية،
وهذا النوع من الدرا�سات ي�سمى املاج�ستري �أو الدكتوراه (حممد.)166 ،2009 ،
وتعرف الدرا�سات العليا ،وفق ًا للمادة ،)2( :من قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم (،)28
ل�سنة  ،2003ب�ش�أن البعثات واملنح الدرا�سية يف اجلمهورية اليمنية ،ب�أنها« :الدرا�سة التالية
للدرا�سة اجلامعية بق�صد احل�صول على الدبلوم العايل او املاج�ستري �أو الزمالة �أو الدكتوراه( .وزارة
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ال�ش�ؤون القانونية.)2010 ،
ويعرف برنامج املاج�ستري ب�أنه “درجة ت�سبق ح�صول الباحث على درجة الدكتوراه ،وت�شمل
الدرا�سة بها مقررات درا�سية عليا ،وتدريبه على و�سائل البحث وا�ستقراء النتائج� ،إىل جانب تقدمي
ر�سالة يف كثري من اجلامعات ،حيث تتباين متطلباتها من جامعة لأخرى(حممد�. )166 ،2009 ،أما
برنامج الدكتوراه فيعرف ب�أنه “برنامج الدكتوراه ودرجته هي �أعلى درجة تقدمها اجلامعات اليوم،
فعلى مر�شحي الدكتوراه �إكمال العمل الأ�صلي يف البحث يف �شكل �أطروحة الدكتوراه ،الذي يعك�س
نوع التدريب الذي تلقاه يف درا�سة الدكتوراه ،فتمثل الأطروحة املنتج النهائي لطالب الدرا�سات
العليا ،وهو �أي�ض ًا نقطة االنطالق ملهنة البحث العلمي ،كما تو�ضح الأطروحة قدرات طلبة الدرا�سات
العليا يف الكتابة الفنية والتحليلية ،وميكن �أن تكون انعكا�سا للجودة املت�صورة لقدرات الطلبة
للح�صول على الدرجة العلمية” ).)Augusto,2009,3
مميزات الر�سائل اجلامعية:
	-وتتميز ر�سائل طلبة الدرا�سات العليا مبميزات عديدة ميكن تلخي�صها كما ورد يف(اجلدعاين،
 ،)28 ،1432بالآتي:
	-تعد م�صادر معلومات �أولية غري من�شورة.
	-متثل �إ�سهامات جديدة ،و�إ�ضافة علمية �إىل ر�صيد املعرفة الإن�سانية.
	-غالب ًا ما تكون حتت �إ�شراف �أ�ساتذة من ذوي الكفاءة ،واخلربة واملكانة العلمية الرفيعة يف
حقل االخت�صا�ص مما يك�سبها �أهمية خا�صة ،من حيث ر�صانتها و�صياغتها وقيمتها العلمية.
	-تعتمد على ا�ستخدام املناهج ،والطرق العلمية ،والتحليل املتعمق للمعلومات ،وتف�سري
النتائج ،وتقدمي احللول واملقرتحات املنا�سبة.
	-متثل ر�سائل الدكتوراه �إ�سهام ًا علمي ًا �أكرث فاعلية ،ومتيز ًا من ر�سائل املاج�ستري على اعتبار
�أن طالب الدكتوراه قد اكت�سب من اخلربة ما ي�ؤهله لإجناز ر�سالته ب�شكل �أف�ضل بعد �إكماله
ر�سالة املاج�ستري وممار�سته للبحث العلمي.
	�-أن الكثري من هذه الأعمال جتد طريقها للن�شر ب�شكل متكامال وخمت�صر لأجزاء من الر�سالة.
	-ت�ساعد الباحثني و�صناع القرار واملجتمع من معرفة ما مت �إجنازه يف حقول املعرفة من بحوث،
ودرا�سات والإفادة من النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سات يف املجال الذي تغطيه.
	-متثل نتاج ًا فكري ًا �أكادميي ًا ذا قيمة خا�صة باعتبار خال�صة فكر نخبة متميزة من املجتمع.
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3.3الإدارة الرتبوية:
تعرف الإدارة الرتبوية ،ب�أنها « :كل ن�شاط تتحقق من ورائه الأغرا�ض الرتبوية حتقيق ًا
فعا ًال ،والتي تعمل على حتقيق �أهداف املجتمع �سيا�سي ًا ،واقت�صادي ًا ،واجتماعي ًا ،والتي يرمي �إليها
املجتمع من وراء �أنظمته التعليمية(ال�سبيعي.)197 ،2018 ،وهو تخ�ص�ص يهتم بدرا�سة جمموع
عمليات التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،وال�ضبط ،والتنفيذ ،والتقييم للأعمال وامل�سائل التي
تتعلق ب�شئون امل�ؤ�س�سات الرتبوية للو�صول �إىل الأهداف الرتبوية املر�سومة ،با�ستخدام �أف�ضل
الطرق يف ا�ستثمار القوى الب�شرية واملوارد املتاحة ،وب�أقل ما ميكن من اجلهد واملال(الرمي�ضي،
.)18 ،2018
ويعود االهتمام بالإدارة الرتبوية �إىل باين( )Payneالذي ت�ضمن يف �أحد كتبه ال�صادرة
عام(1875م) قواعد لعمل مدير املدر�سة ،وخ�صو�ص ًا يف التنظيم ،ثم تناولت درا�سات �أخرى �إعداد
املعلمني ،ومتويل التعليم ،و�أ�صبح كوبريل ( ،)Cubberleyو�سرتيري(  ،)Strayerعام(1904م)،
�أول �أ�ستاذين للإدارة الرتبوية ،ويف عام (1922م) و�ضع �أفيندين ) )Evendenخطة مل�ساق
مبادئ الإدارة الرتبوية ،ويف ع�شرينيات القرن الع�شرين بد�أت البحوث يف الإدارة الرتبوية،
حيث كانت عبارة عن كمية �إح�صائية مت�أثرة بحركة الإدارة العلمية لتايلور ،ثم حتولت �إىل
و�صفية تطويرية يف م�سعاها لردم الهوة بني النظرية والتطبيق ،ويف عام ( )1934دعىكاالهان
(� ،)Callahanإىل تطبيق مبادئ الإدارة العامة يف الإدارة الرتبوية ،ويف العام (1947م) و�ضع
�سريز كتابه �إدارة املدر�سة العامة ،ومنذ خم�سينات القرن املا�ضي �أ�صبح البحث يف الإدارة الرتبوية
حق ًال م�ستق ًال(عبابنة.)36 ،2018 ،
وبعد منت�صف القرن املا�ضي �أ�صبحت الإدارة الرتبوية جما ًال للدرا�سة حيث خ�ضعت �إىل
حتول �أ�سا�سي خا�صة يف النماذج النظرية ،والبحوث مع وجهات تقليدية علمية �أكرث ،و�أ�صبح حقل
الإدارة التعليمية �أكرث حركة وتنوع ًا ،وبالرغم من ذلك ال تزال وجهات النظر التقليدية العلمية
ت�سيطر على جمال فهم النظريات والبحوث وجمال التطبيقات يف هذا احلقل ،ولكن يف العقد املا�ضي
وجدت عدد من البدائل املنهجية لهذه النظرة والتي �سوف تزداد م�ستقب َال ،ونتيجة لذلك ف�إن
الإدارة التعليمية �أ�صبحت نظري ًا �أكرث غزارة وتنوع ًا وتعقيد ًا من �أي وقت م�ضى يف تاريخها الق�صري،
والذي بد�أ يف خم�سينات القرن املا�ضي(ال�سبيعي.)200 ،2018 ،
ولقد �أ�صبح علم الإدارة الرتبوية فرع ًا من فروع املعرفة العلمية كتخ�ص�ص منذ منت�صف
القرن الع�شرين و�إىل ت�سعينات القرن املا�ضي ،حيث املعرفة العلمية املن�شورة يف هذا احلقل �سيطرت
عليها الأمم الناطقة باللغة الإجنليزية يف كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة وا�سرتاليا �أكرث
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منها يف �آ�سيا ودول �أخرى(عبابنة.)36 ،2018 ،
4.4جماالت البحوث الرتبوية:
يعرف البحث الرتبوي ،ب�أنه« :عملية تطبيق ن�سقي منظمة للطريقة العلمية ،والتي تبد�أ
بال�شعور بامل�شكلة وحتديدها وفق ًا للمعطيات املتوفرة ،وو�ضع الفرو�ض املمكنة ،وجتريبها للت�أكد من
�صحتها و�صو ًال للنتائج ،وتف�سريها ،ومناق�شتها مع حماولة تطبيقها يف امليدان الرتبوي� ،أو التنب�ؤ بها»
(ال�سبيعي.)197 ،2018 ،و ُيعرف �أي�ض ًا البحث الرتبوي ب�أنه« :حماولة دقيقة ومنظمة وناقدة
للتو�صل �إىل حلول للم�شكالت الرتبوية التي تثري قلق وحرية الرتبويني» (ال�سكران.)92 ،2012 ،
وميكن تعريفه �أي�ض ًا بـ «خطوات منظمة ،ودقيقة قائمة على التق�صي ،والدرا�سة املت�أنية بهدف
اكت�شاف� ،أو و�ضع �أ�س�س ،وقواعد� ،أو حل م�شكالت يف جمال الرتبية»(احلجار وامل�صري،2017 ،
.)149
وحيث �أن البحوث الرتبوية �أو�سع انت�شارا ،و�أكرث عددا ،نظرا حلجم و�أهمية قطاع
الرتبية والتعليم ،ب�أنواعه املختلفة( ،العام والعايل واملهني) ،وغريه ،وت�أتي على ر�أ�سها بحوث
الإدارة الرتبوية ،فمن املفيد ان يتطرق الباحث ملو�ضوعات �أخرى ترتبط بتخ�ص�صه ،كما
تدور معظم بحوث الرتبية والتعليم ب�صورة عامة ،حول م�شكالت ترتبط باملو�ضوعات البحثية
التالية(:عمليات التعليم والتعلم بكل مكوناتها وعنا�صرها -قدرات املتعلمني املعرفية واملهارية -
اجتاهات الطالب وكيف تتكون وكيف تنمو -مكونات �شخ�صية املتعلمني وامل�ؤثرات التي تتدخل يف
ت�شكيلها -ا�سرتاتيجيات وطرق التدري�س  -مهارات التدري�س � -إعداد املعلم -املناخ املدر�سي  -حوافز
التعلم والتفوق  -الإدارة املدر�سية  -القيادة الرتبوية  -دوافع التعلم  -نظريات التعلم � -أمناط
التعلم  -الفروق الفردية – طرق و�أ�ساليب التقييم والتقومي الرتبوي – املواد التعليمية بجميع
�أنواعها – املناهج الدرا�سية – التوجه الفني – الإر�شاد الأكادميي – تاريخ التعليم – فل�سفة النظم
التعليمية – تعليم الأطفال – تعليم الكبار – م�شكالت التعليم والتعلم – تعليم ذوي االحتياجات
اخلا�صة – طرق تعليم وتعلم املواد الدرا�سية املختلفة – املواد والأن�شطة الإثرائية– التكنولوجيا
يف التعليم والتعلم – م�ستقبل التعليم – اقت�صاديات التعليم – ربط التعليم والتعلم بامل�ستجدات
العاملية – مقارنة نظم التعليم يف دول خمتلفة – الإبعاد االجتماعية للتعليم – امل�شاركة املجتمعية
يف التعليم – �شخ�صيات و�أراء يف الرتبية) وغريها من املو�ضوعات التي ت�ضيف اجلديد وحتل
م�شكالت ترتبط باملنظومة الرتبوية والتعليمية يف جميع املراحل العمرية والدرا�سية ..كما يزداد
التوجه حاليا �إىل البحوث البينية ،والبحوث اجلماعية التي تتناول مو�ضوعات متعددة اجلوانب
والأهداف ،وبد�أت تذوب الفوا�صل بني التخ�ص�صات الرتبوية(كوجك.)10 -7 ،2007 ،
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ومن �أجل حتقيق التكامل بني خمتلف املجاالت البحثية يف الإدارة الرتبوية ،ينبغي
توثيق �سبل االت�صال العلمي املبا�شرة وغري املبا�شرة بني الباحثني يف الإدارة الرتبوية ،والقيام
ب�أبحاث م�شرتكة وت�شجيع الت�أليف امل�شرتك ..و�إثارة الوعي بالطابع املتداخل التخ�ص�صات للإدارة
الرتبوية ،والربط بينها وبني التخ�ص�صات الرتبوية الفرعية الأخرى ،والعلوم االجتماعية ب�شكل
عام ،وكذلك الوعي بروح الع�صر وت�أثرياتها على الإدارة الرتبوية ،فهي ك�أي تخ�ص�ص �أخر ال توجد
يف فراغ .ويرتتب على ذلك القيام ب�أبحاث تربط بني املمار�سات الإدارية ومتغريات �أخرى قد ت�ضرب
بجذورها يف تربة تخ�ص�صات �أخرى(جربان ،وعطاري.)30 -29 ،2013 ،

منهجية الدرا�سة واجراءاتها:
 - 1منهجية الدرا�سة:

	اعتمدت الدرا�سة احلالية على املنهج الو�صفي التحليلي الوثائقي ،حيث مت جمع املعلومات
والبيانات الالزمة من الأبحاث املقدمة من طلبة الدرا�سات العليا بق�سم الإدارة الرتبوية بكلية
الرتبية  -جامعة �صنعاء ،وهو �أ�سلوب يهدف �إىل درا�سة التوجهات املو�ضوعية لتلك الر�سائل
العلمية ،ويعد هذا املنهج منا�سب ًا لو�صف الظاهرة املدرو�سة.

 - 2جمتمع الدرا�سة :

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الأبحاث املقدمة من طلبة الدرا�سات العليا املكملة لنيل
املاج�ستري والدكتوراه ،والتي مت �إجازتها من قبل ق�سم الإدارة الرتبوية يف كلية الرتبية بجامعة
�صنعاء ،للفرتة ،)2019 -1997( :ومت احل�صول على البيانات الببليوغرافية لتلك الأبحاث،
والبالغ عددها ( )222ر�سالة علمية ،ومت تطبيق االداة على جميع الر�سائل العلمية ،نظرا لقلة
جمتمع الدرا�سة ،ومتت عملية التحليل خالل العام اجلامعي  ،2020 /2019وهو العام الذي
�أجريت فيه الدرا�سة احلالية..

� - 3أداة الدرا�سة:

		 مت ت�صميم ا�ستمارة لغر�ض جمع املعلومات من الأبحاث الرتبوية وفق ًا للخطوات الآتية:
•مراجعة الأدبيات الرتبوية ذات العالقة مبو�ضوع الدرا�سة للتعرف على الأدوات البحثية
التي ا�ستخدمت فيها جلمع املعلومات ،وكيفية حتديد املجاالت البحثية ،وحيث �أنه ال يوجد
ت�صنيف موحد ملجاالت الإدارة الرتبوية ومو�ضوعاتها ،واختلفت الدرا�سات بتحديدها ،فقد
اعتمدت الدرا�سة احلالية على االدب النظري ال�سابق ،ومراجعة تو�صيف مقررات الدرا�سات
العليا يف تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية يف العديد من اجلامعات اليمنية والعربية.
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•�إعداد ا�ستمارة مكونة من جز�أين؛ يحتوي اجلزء الأول على معلومات تخت�ص مبتغريات
الدرا�سة وت�شمل :النوع ،اجلن�سية ،الربنامج العلمي(ماج�ستري  -دكتوراه) ،املرحلة التعليمية،
القطاع التعليمي ،واجلزء الثاين؛ يحتوي على جماالت الإدارة الرتبوية ،والتي مت حتديدها
من قبل الباحثني ،ولأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،وبناء االداة ،مت توزيع جمتمع الدرا�سة على
وحدات ،ت�سمى جماالت بحثية ،وخل�صت الدرا�سة �إىل حتديد ( )20جما ًال رئي�سي ًا ميكن �أن
تندرج حتتها جميع مو�ضوعات البحث يف الإدارة الرتبوية ،وت�سمى وحدات التحليل.
•عر�ض اال�ستمارة على عدد من ذوي اخلربة مبجال الإدارة الرتبوية ،ومن �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالإدارة الرتبوية لتحكيمها ،والت�أكد من �صالحيتها للتطبيق ،ثم الت�أكد من ثبات
اال�ستمارة قبل تطبيقها وقدرتها على �إعطاء قيا�سات ثابتة فيما لو �أعيد ا�ستخدامها يف
التعرف على التوجهات املو�ضوعية مرة �أخرى ،حيث طبقت طريقة ثبات اال�ستقرار ،والتي
ّ
تعرف بطريقة �إعادة االختبار ،وتبني �صالحية الأداة للتطبيق.

نتائج الدرا�سة ومناق�شتها وتف�سريها:
�إجابة ال�س�ؤال الأول:

ما واقع الر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء وفق ًا
للمتغريات :النوع ،اجلن�سية ،الربنامج العلمي(ماج�ستري  -دكتوراه) ،املرحلة التعليمية ،القطاع
التعليمي؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت جمع البيانات با�ستخدام اال�ستمارة التي مت بنا�ؤها لهذا
الغر�ض ،والتي من خاللها مت توفري املعلومات املطلوبة عن ( )222ر�سالة علمية ،ومن ثم ح�ساب
تكرارها ،وحتليلها ،وتف�سريها ،ويعرف التحليل ب�أنه« :عملية مالزمة للفكر الإن�ساين ت�ستهدف
�إدراك الأ�شياء والظاهرات بو�ضوح ،ومن خالل عزل عنا�صرها بع�ضها عن بع�ض ،ومعرفة خ�صائ�ص،
�أو �سمات هذه العنا�صر ،وطبيعة العالقات التي تقوم بينها»(ال�شهري ،احلجيالن،)392 ،2017 ،
وفيما يلي نتائج حتليل الر�سائل العلمية لطلبة ق�سم االدارة والتخطيط الرتبوية بجامعة �صنعاء،
وفقا لعدد من املتغريات ،كالأتي:
متغري النوع :ويق�صد به عدد الأبحاث التي قام بها طلبة املاج�ستري والدكتوراه من الذكور،
وعدد الأبحاث التي قام بها طلبة املاج�ستري والدكتوراه من الإناث.
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جدول( :)1توزيع الر�سائل العلمية وفق ًا ملتغري النوع
م

النوع

املاج�ستري
الن�سبة
التكرار

املجموع العام
دكتوراه
التكرار الن�سبة التكرار الن�سبة

1

ذكور

113

51%

45

20%

158

71%

2

�إناث

43

19%

21

9%

64

29%

156

70%

66

30%

222

100%

املجموع

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن عدد الر�سائل العلمية (املاج�ستري والدكتوراه) والتي �أعدها
الطلبة من الذكور كان �ضعف عدد الر�سائل التي �أعدتها الطالبات الإناث ،حيث بلغت ن�سبة عدد
الذكور مبرحلة املاج�ستري ( ،)51%وبلغت ن�سبة عددهم يف مرحلة الدكتوراه ( ،)20%مقابل
الإناث ( )9%( ،)19%على التوايل ،وهذه نتيجة طبيعية نظر ًا لقلة عدد الإناث الالتي يلتحقن
بالتعليم اجلامعي عامة ،والدرا�سات العليا خا�صة ،وقد تكون هذه الن�سبة جيدة �إذا �أخذنا يف
االعتبار الظروف االجتماعية واالقت�صادية للمر�أة اليمنية� ،إ�ضافة �إىل ت�أثري وحكم العادات
والتقاليد االجتماعية التي تفر�ض على املر�أة ،ناهيك عن حتملها امل�س�ؤولية املنزلية كاملة ،وتربية
الأطفال ،بالإ�ضافة اىل �أن معظم �سكان اليمن يقطنون الأرياف ،حيث ال تتوفر فيها فر�ص التعليم
العايل ،كما تتوفر لدى من ي�سكنون املدن ،وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة(اجلا�سر.)1439 ،
•متغري اجلن�سية :ويق�صد به عدد الأبحاث التي قام بها الباحثون اليمنيون ،ومن جن�سيات
اخرى.
جدول( :)2توزيع الر�سائل العلمية وفق ًا ملتغري اجلن�سية
م

اجلن�سيــــة

املاج�ستري
الن�سبة
العدد

الدكتـــوراه
الن�سبة
العدد

املجموع
الن�سبة
العدد

1

ميني

143

64%

60

27%

203

91%

2

غري ميني

13

6%

6

3%

19

9%

156

70%

66

30%

222

100%

املجموع

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن عدد الطلبة اليمنيني �أعلى بكثري من الطلبة غري اليمنيني،
حيث بلغ عدد اليمنيني )203( ،طالبا وطالبة ،ون�سبة ( ،)91%منها ( )143يف املاج�ستري،
وبن�سبة ( ،)64%و( )60يف الدكتوراه ،وبن�سبة ( ،)27%بينما بلغ عدد الطلبة من اجلن�سيات
الأخرى ( )19طالبا وطالبة فقط ،وبن�سبة ( ،)9%منها ( )13يف املاج�ستري ،وبن�سبة (،)6%
و ( )6يف الدكتوراه ،وبن�سبة ( ،)3%ويعزى �ضعف �إقبال الطلبة الوافدين اىل حداثة برامج
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الدرا�سات العليا بجامعة �صنعاء ،وللظروف الأمنية ال�صعبة ،التي متر بها اجلمهورية اليمنية منذ
عام ( ،)2011وحتى �إعداد الدرا�سة ،بالإ�ضافة �إىل غياب الت�سويق ،و�ضعف العالقات الثقافية،
وقلة االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون مع الدول الأخرى ،ونق�ص امليزة التناف�سية للتعليم اجلامعي
يف اليمن.
•متغري الربنامج العلمي :ويق�صد به برناجمي املاج�ستري ،والدكتوراه ،التابعان لق�سم االدارة
والتخطيط الرتبوي بكلية الرتبية يف جامعة �صنعاء.
جدول ( :)3توزيع الر�سائل العلمية وفقا ملتغري الربنامج العلمي.
م

الربنامج العلمي

العــــدد

الن�سبــة

1

ماج�ستري

156

70%

2

دكتوراه

66

30%

222

100%

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن عدد الر�سائل العلمية لربنامج املاج�ستري ( )156ر�سالة،
ومتثل ن�سبة ( ،)70%وهي ن�سبة عالية ،مقارنة بر�سائل برنامج الدكتوراه التي يبلغ عددها()66
ر�سالة ،ون�سبتها (،)30%وهذه نتيجة طبيعية لكون مرحلة املاج�ستري مرحلة �سابقة ملرحلة
الدكتوراه ،حيث مت افتتاح برنامج املاج�ستري عام 1997م ،بينما مت افتتاح برنامج الدكتوراه يف
عام 2009م ،بالإ�ضافة �إىل ح�صول بع�ض حملة املاج�ستري على منح درا�سية خارج اليمن ،وت�سرب
بع�ض الطلبة من حملة املاج�ستري وخا�صة ب�سبب الزواج� ،أو ال�سفر� ،أو �صعوبة ا�ستئناف الدرا�سة
نتيجة الفقر والو�ضع الأمني واالقت�صادي واالجتماعي ،ولذا فمن الطبيعي �أن يكون عدد �أبحاث
املاج�ستري �ضعف عدد �أبحاث الدكتوراه ،كما قد يعزو ذلك �إىل �صعوبة املعامالت الروتينية �أثناء
�سري �إجراءات الدرا�سة حيث يتطلب ذلك جهدا كبري ًا ،ووقت ًا طوي ًال ،و�أمو ً
اال باهظة .وتتفق هذه
النتيجة مع درا�سة (اجلا�سر.)1439 ،
•متغري املرحلة التعليمية :ويق�صد به املرحلة التعليمية التي تناولها الباحثون يف ر�سائلهم
العلمية ،وهي( :التعليم العام ،والتعليم العايل ،والتعليم املهني� ،أخرى مثل تعليم ذوي
االحتياجات اخلا�صة ،وحمو الأمية ،والطفولة املبكرة� ،أو التعليم ما قبل الأ�سا�سي ،وغري
ذلك).
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جدول( :)4توزيع الر�سائل العلمية وفق ًا ملتغري املرحلة التعليمية
املاج�ستري
الن�سبة
التكرار

الدكتوراه
الن�سبة
التكرار

املجموع
التكرار الن�سبة

48%

27

12%

134

60%

35

16%

77

35%

2%

8

4%

3

1%

222

100%

م

املرحلة التعليمية

1

التعليم العام

107

2

التعليم العايل

42

19%

3

التعليم املهني

4

2%

4

4

�أخرى

3

1%

-

0%

156

70%

66

30%

املجموع

	احتلت مرحلة التعليم العام اكرب قدر من اهتمام طلبة الدرا�سات العليا ب�شكل عام ،فقد بلغ
عدد �أبحاث طلبة املاج�ستري( ،)107وبن�سبة ( ،)48%كما بلغ عدد �أبحاث طلبة الدكتوراه ()27
ون�سبة (� ،)12%أما مرحلة التعليم العايل ،فبلغ عدد �أبحاث طلبة املاج�ستري()42ون�سبة()19%
وعدد �أبحاث طلبة الدكتوراه ( )35ون�سبة ( ،)16%ويف جمال التعليم الفني بلغ عدد �أبحاث
طلبة املاج�ستري( )4ون�سبة ( ،)2%ومثلها يف الدكتوراه ،كما �أن عدد الأبحاث يف بقية �أنواع التعليم
الأخرى بلغ عددها ( )3فقط لطلبة املاج�ستري �أي بن�سبة( ،)1%ومل يتم �أي بحث يف الدكتوراه
لهذه الأنواع الأخرى من التعليم واملتمثلة بـ (تعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة ،تعليم الكبار ،ريا�ض
الأطفال).
ويعزو الباحثان هذه النتائج �إىل �أن �أغلب طلبة الدرا�سات العليا هم ممن يعملون يف جمال
التعليم العام ،حيث �أنه ي�سهل عليهم الإطالع على امل�شكالت الدرا�سية ،وكذلك التعامل معها ،ول�سهولة
تطبيق �أدوات الدرا�سة يف مكان عملهم ،كما قد يعود ذلك �إىل تو�سع التعليم العام وانت�شاره يف �أنحاء
اجلمهورية اليمنية ،وتعدد ميادينه يف الواقع التعليمي ،ولذا تكرث م�شاكله ،و�أما التعليم العايل فال
تزال ن�سبة �أعداده قليلة ،مقارنة بن�سبة �أعداد خريجي التعليم العام ،كما قد يعود ال�سبب �إىل
ت�أثري الأقران ،وامل�شرفني ،وغياب الإر�شاد الأكادميي املتخ�ص�ص يف ق�ضايا التعليم العايل ،وق�صور
الثقافة العلمية لدى الباحثني حول قطاع التعليم العايل ،ونق�ص الأدلة الإر�شادية ،والإح�صائيات
والبيانات الكافية للدرا�سة حول ق�ضايا معينة ،ورف�ض بع�ض املو�ضوعات البحثية من قبل الق�سم
العلمي �أحيانا ،وكذلك غياب اخلارطة البحثية لق�سم الإدارة من ناحية ،ولدى �صناع ال�سيا�سة
التعليمية ،وم�سئويل الدرا�سات العليا باجلامعات اليمنية ،مما نتج عنه عدم توازن من حيث العدد
للر�سائل العلمية ،يف تناول املو�ضوعات البحثية.
و�أما التعليم املهني فال يزال جماله حمدود ،لذا يالحظ قلة ن�سبة �أعداد الدرا�سات يف هذا
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املجال ،وكذلك �أي�ضا بقية جماالت التعليم الأخرى( :تعليم ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتعليم
الكبار ،وريا�ض الأطفال...الخ) ،فهذه املجاالت التزال بحاجة الهتمام طلبة الدرا�سات العليا،
وتناولها يف مو�ضوعاتهم البحثية ،وحل م�شاكلها ،ويعتقد الباحثان �أن قطاع ريا�ض الأطفال ال يزال
يف طور النمو والتطوير بكلية الرتبية بجامعة �صنعاء ،حيث كانت هذه املرحلة غائبة وغري متوفرة
يف التعليم احلكومي ،وتعمل به كثري من املدار�س يف القطاع اخلا�ص ،و�أما تعليم ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،وتعليم حمو الأمية ،فقد تقل�صت �أن�شطتها نظرا للظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية احلالية
ال�صعبة ،و�شحة املوارد واملتخ�ص�صني ،ونق�ص االهتمام الر�سمي بهذه املجاالت ،وتتفق هذه النتائج
مع نتائج درا�ستي (اجلا�سر ،)1439 ،و(الدجني و�آخرون.)2017 ،
•متغري القطاع التعليمي :ويق�صد به عدد الأبحاث التي قام بها طلبة املاج�ستري والدكتوراه
والتي مت تطبيقها على قطاع التعليم احلكومي� ،أو الأبحاث التي مت تطبيقها على القطاع
اخلا�ص� ،أو خمتلط وقد مت تو�ضيح ذلك يف اجلدول التايل:
جدول( :)5توزيع الر�سائل العلمية وفق ًا ملتغري القطاع التعليمي
املاج�ستري

م

القطاع التعليمي

1

التعليم احلكومي

104

2

التعليم اخلا�ص

2

-

3

خمتلط

1

-

-

107

42

7

املجموع

مهني +
�أخرى
7

عام

عايل
42

-

الدكتوراه
مهني +
التكرار الن�سبة
عام عايل
�أخرى
96% 213
4
32 24
3
27

املجموع

2

-

7

3%

1

-

2

1%

35

4

222

100%

يالحظ من اجلدول (� )5أن عدد الأبحاث التي قام بها طلبة الدرا�سات العليا بق�سم الإدارة
الرتبوية يف القطاع اخلا�ص واملختلط ( )7وبن�سبة( )3%وهي ن�سبة �ضئيلة جد ًا مقارنة بالتعليم
احلكومي والذي حظي باهتمام الباحثني ،حيث �أن ن�سبة عدد الأبحاث التي قام بها طلبة املاج�ستري
والدكتوراه حول القطاع احلكومي بلغت( ،)96%ويف الفرتة الأخرية يالحظ تو�سع التعليم اخلا�ص
خا�صة يف املدن الكربى �صنعاء وغريها ،وخا�صة بعد �أن �أ�صاب التعليم احلكومي ال�ضعف والوهن
ب�سبب انقطاع مرتبات املعلمني ،والظروف القا�سية التي متر بها البالد يف الع�شر ال�سنوات الأخرية،
ويرى الباحثان �أن يهتم الطلبة باملتغريات الأخرية ،و�أن يتم االهتمام بتنفيذ درا�سات جدية خا�صة
بالتعليم اخلا�ص ،لتتم اال�ستفادة منه يف �أح�سن �صورة ،فال �شك �أن هناك م�شكالت و�صعوبات يعاين
منها قطاع التعليم اخلا�ص تختلف م�شكالتها و�صعوباتها عن م�شكالت و�صعوبات التعليم احلكومي.
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وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (العبيدات ،)2015 ،والتي �أ�شارت �إىل �أن( )86.5%من
الأطروحات التي تناولتها الدرا�سة ركزت على التعليم احلكومي.

�إجابة ال�س�ؤال الثاين:
ما حتليل اجتاهات الر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء
وفق ًا ملو�ضوعاتها البحثية؟
للإجابة على ال�س�ؤال مت احت�ساب عدد تكرارات ر�سائل املاج�ستري و�أطاريح الدكتوراه
التي مت �إجازتها بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلية الرتبية يف جامعة �صنعاء ،بعد �أن قام
الباحثان ب�إعداد قائمة بعناوين �أبحاث طلبة الدرا�سات العليا بق�سم الإدارة الرتبوية ،ومن ثم
ربط تلك العناوين باملجاالت التي مت حتديدها وحتكيمها م�سبق ًا ،والتي بلغت ( )20جما ًال رئي�سي ًا
ميكن �أن تندرج حتتها جميع مو�ضوعات البحث يف الإدارة الرتبوية ،واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
جدول( :)6توزيع الر�سائل العلمية وفق ًا للمجاالت البحثية.
م

املجــــــاالت البحثيــــة

1

القيادة والإدارة واحلوكمة.

92

2

االجتاهات واملداخل الإدارية.

74

22%

3

الثقافة والهياكل التنظيمية وبيئة العمل

43

13%

3

4

الربامج التعليمية والتدريبية واال�ست�شارية

15

5%

4

5

التمويل واال�ستثمار وال�شراكة يف التعليم

14

4%

5

6

اجلودة واالعتماد الأكادميي

14

4%

5

7

تقييم الأنظمة التعليمية

13

4%

6

8

الفل�سفة وال�سيا�سات والت�شريعات واال�سرتاتيجيات التعليمية

12

4%

7

9

التوجيه والإ�شراف الرتبوي

10

3%

8

10

اخلدمات وامل�س�ؤوليات املجتمعية

9

3%

9

11

البحث العلمي والإبداع واالبتكار

9

3%

9

12

املوارد الب�شرية

9

3%

9

13

التكنولوجيا الإدارية ونظم وتقنية املعلومات

6

2%

10

14

خماطر ال�صراع والنزاعات وطرق معاجلتها

4

1%

11
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15

م�شروعات التطوير والتعاون الدويل

3

1%

12

16

البنية التحتية والتجهيزات املادية والتقنية

3

1%

12

17

النوع االجتماعي وق�ضايا املر�أة وتعليم الفتاة

1

%0.3

13

18

اخلريجني ومتطلبات التنمية و�سوق العمل

1

%0.3

13

19

الإعالم العلمي والرتبوي وت�سويق اخلدمات التعليمية

0

0%

0

20

الت�أليف والرتجمة والن�شر

0

0%

0

332

100%

يت�ضح من اجلدول ( �)6أن جمموع تكرارات املجاالت البحثية ( )332تكرار ًا ،بينما عدد
الر�سائل العلمية ( )222درا�سة ،ويف�سر ذلك ب�أن كثري من هذه الر�سائل العلمية مت فيها درا�سة
متغريين �أو �أكرث حيث كانت ت�ضم �أكرث من جمال بحثي من جماالت الإدارة الرتبوية ،ولذا ظهر عدد
التكرارات �أكرب من عدد الر�سائل العلمية.
كما يالحظ من اجلدول ال�سابق ح�صول جمال )القيادة والإدارة واحلوكمة) ،على املرتبة
الأوىل من بني ع�شرون جما ًال بحثي ًا ،بواقع  92تكرار ،وبن�سبة ( ،)28%ويعزى ذلك �إىل �أن معظم
طلبة الدرا�سات العليا بربنامج الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلية الرتبية بجامعة �صنعاء ،هم
ممن ي�شغلون مواقع قيادية و�إدارية يف وزارات التعليم الثالث( :العام والعايل واملهني) ،وبع�ضهم
ميار�سون الإدارة الرتبوية ،فمنهم وكالء وزارات ،وم�ست�شارون ،ومدراء عموم ،ومدراء مناطق
تعليمية ،ومدراء ووكالء مدرا�س ،وبع�ضهم يعملون كم�شرفني وموجهني ماليني و�إداريني ،والبع�ض
يعملون كمعلمني يف قطاع التعليم ،وبالتايل فلديهم القدرة على الإح�سا�س بامل�شكالت الإدارية،
ا�ستنادا �إىل طبيعة �أعمالهم ،مما ي�سهل عليهم اختيار امل�شكالت البحثية يف جمال القيادة والإدارة
واحلوكمة ،ومن ثم اختيارهم ملو�ضوعاتهم البحثية يف هذا املجال ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى
ف�إن جمال القيادة والإدارة واحلوكمة يعد وا�سع ًا ،ومثريا لكثري من الت�سا�ؤالت البحثية ،ومدعاة
للبحث والدرا�سة ب�صورة م�ستمرة.
وح�صل جمال (االجتاهات واملداخل الإدارية) ،على املرتبة الثانية ،بواقع  74تكرار،
وبن�سبة ( ،)22%ويعزى ذلك �إىل ات�ساع وتنوع مو�ضوعات املجال ،وهذا لي�س غريبا على طلبة
الدرا�سات العليا يف ق�سم الإدارة والتخطيط والرتبوي ،حيث مييل الباحثون عادة �إىل املو�ضوعات
اجلديدة ،واالجتاهات احلديثة ،ومنها على �سبيل املثال�( :إدارة املعرفة ،الإدارة الإ�سرتاتيجية،
الإدارة الإبداعية ،الإدارة بالنتائج� ،إدارة اجلودة� ،إدارة التميز ،بطاقة الأداء املتوازن ،وغريها).
وجاء يف املرتبة الثالثة جمال (الثقافة والهياكل التنظيمية وبيئة العمل) ،وح�صل على  43تكرار،
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ً
درا�سة وبحث ًا من قبل طلبة الدرا�سات
وبن�سبة ( ،)13%وكانت هذه الثالثة املجاالت هي الأكرث
العليا بربنامج ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي بجامعة �صنعاء ،حيث مت تناولها يف  209تكرار ،من
جمموع  332تكرار ،وبن�سبة ( ،)63%وهذا م�ؤ�شر وا�ضح �إىل قلة املو�ضوعات البحثية يف املجاالت
الأخرى ،وانعدامها يف بع�ض املجاالت ،حيث تدرجت بقية املجاالت البحثية بني ( ،)1% - 5%ومل
يتم تنفيذ �أي درا�سة يف جمايل( :الت�أليف والرتجمة والن�شر -والإعالم العلمي والرتبوي وت�سويق
اخلدمات التعليمية).
ومن خالل ما �سبق من النتائج يالحظ �أن طلبة الدرا�سات العليا (املاج�ستري والدكتوراه)
كان حمل اهتمامهم الأكرب حول القيادة والإدارة ،وكيفية �سري العملية التعليمية من التنظيم
والهيكل التعليمي ،ومن بعدها اهتم الطلبة مبو�ضوعات الإدارة احلديثة ومداخلها كاجلودة
واالعتماد الأكادميي ،ومن ثم بقية االجتاهات واملداخل الإدارية احلديثة ،ويعزو ذلك الهتمام
الأ�ساتذة امل�شرفني باملو�ضوعات القيادية والإدارية ،وكذلك االجتاهات واملداخل الإدارية احلديثة
مبختلف �أبعادها ،ملحاولة تطبيقها على الواقع التعليمي ،وكذلك قد يرغب بع�ض طلبة الدرا�سات
العليا باختيار جمال يرى فيه �سهولة احل�صول على املراجع والكتب املتعلقة مبو�ضوعه ،كما قد يعود
�أي�ضا �إىل �أن الطالب ي�سهل عليه تطبيق مو�ضوع درا�سته على �أنواع التعليم وجماالته وم�ستوياته
التعليمية .واتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (الدجني و�آخرون ،)2017 ،حيث مت درا�سة
جماالت الإدارة الرتبوية بجامعات غزة ،وجاء جمال (الإدارة والقيادة) ،يف املرتبة الأوىل.
وتختلف هذه النتائج مع بع�ض الدرا�سات وذلك الختالف املجاالت التي حددتها تلك
الدرا�سات بناء على طبيعة �أهدافها ،كدرا�سة (اجلا�سر1439 ،هـ ) فكان ترتيب جماالت الدرا�سة
بها جمال (االجتاهات الإدارية احلديثة ،والإدارة التعليمية ،و�إدارة املوارد الب�شرية) على
التوايل ،وح�صلت املجاالت( :ال�سلوك التنظيمي ،القيادة الرتبوية ،التخطيط الرتبوي) ،على
املرتبات الو�سطى ،ويف املراتب الأخرية جاءت املجاالت (اقت�صاديات التعليم ،الإ�شراف الرتبوي،
الإدارة اجلامعية ،الفكر الرتبوي).
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اال�ستنتاجات والتو�صيات واملقرتحات:
اال�ستنتاجات:

يف �ضوء نتائج الأدب النظري ال�سابق ،ونتائج حتليل الدرا�سة احلالية ،مت ا�ستخال�ص ما يلي:
	-وجود اجنازات جيدة وملمو�سة يف جمال الدرا�سات العليا ،والبحث العلمي يف جامعة �صنعاء،
من حيث التو�سع يف عدد الربامج ،ون�سبة امللتحقني فيها� ،إال �أن هناك ق�صور وا�ضح ،ويتمثل
يف غياب اخلطط واال�سرتاتيجيات البحثية على م�ستوى الأق�سام العلمية ،والكليات ،وعلى
م�ستوى اجلامعة.
	�-أن عدد الباحثني الذكور ،ال يزال �ضعف عدد الإناث ،مما يدل على قلة الفر�ص املتاحة للإناث،
و�أن هناك حاجة خللق فر�ص �أكرث �أمام الفتاة اليمنية ملوا�صلة الدرا�سات العليا �أ�سوة بالرجل.
	�-أن �ضعف الأمن ،وعدم اال�ستقرار يف البلد ،وغياب �سيا�سة الت�سويق والرتويج للخدمات
اجلامعية اليمنية من �أبرز الأ�سباب التي �أدت �إىل قلة �أعداد الطلبة الوافدين بجامعة �صنعاء.
	�-أن اغلب التوجهات املو�ضوعية لطلبة الدرا�سات العليا تقت�صر يف جمال القيادة والإدارة
واحلوكمة ،وجمال االجتاهات واملداخل احلديثة ،والثقافة والهياكل التنظيمية وبيئة العمل.
	-ال يزال هناك جماالت بحثية ،وقطاعات تعليمية ،بحاجة لتنفيذ �أبحاث ودرا�سات تهدف
�إىل تطوير العملية التعليمية والبحثية ،كالإدارة االلكرتونية ،و�أنظمة التعليم احلديثة
القائمة على التكنولوجيا ،كالتعليم املفتوح ،والتعليم عن بعد ،واجلامعات االفرتا�ضية ،و�إدارة
امل�ستودعات الرقمية ،وم�أ�س�سة البحث العلمي ،و�إدارة املخرجات البحثية ،والرتجمة والت�أليف
والن�شر العلمي ،وت�سويق امل�شروعات البحثية ،وتطوير القدرة امل�ؤ�س�سية وامليزة التناف�سية،
وغريها.
	� -أن عملية اختيار طلبة الدرا�سات العليا ملو�ضوعاتهم البحثية تتم بطريقة �شخ�صية ،وال
توجد خارطة بحثية لدى ق�سم االدارة والتخطيط الرتبوي� ،أو �آلية معينة لتنظيم عملية
اختيار املو�ضوعات البحثية.
	�-إن �إهمال توجيه �أنظار طلبة الدرا�سات العليا �إىل �أهم الق�ضايا وامل�شكالت التي تواجه
العملية التعليمية يف الواقع املجتمعي ،ي�ؤدي �إىل عدم تفعيل البحث الرتبوي يف و�ضع احللول
واملقرتحات املنا�سبة من خالل حتديد املجاالت البحثية لهم وفق احتياجات املجتمع ،وربطها
مب�ؤ�س�سات التعليم املختلفة .
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التو�صيات:
تو�صلت الدرا�سة �إىل جملة من التو�صيات� ،أبرزها ما ي�أتي:
	-تطوير ال�سيا�سة التعليمية ،وطرق التقومي ،وتفادي التكرار واالزدواجية يف املو�ضوعات
البحثية ،بحيث تتكامل هذه البحوث وت�شكل امتدادا لبع�ضها وتكون �شاملة جلميع امل�شكالت
والق�ضايا الرتبوية.
	-تطوير ر�ؤية ور�سالة ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي ،بهدف حتقيق التكامل والتنوع
والرتابط بني جماالت البحث الرتبوي ،واالهتمام بجميع الق�ضايا وامل�شكالت الرتبوية دون
�إهمال لبع�ضها.
	-االهتمام بالدرا�سات التقوميية ب�صورة م�ستمرة وبا�ستخدام مناهج بحثية متنوعة.
	-درا�سة االجتاهات واملو�ضوعات البحثية للر�سائل العلمية كل خم�س �سنوات بهدف تقوميها
وتطويرها.
	-حتديد معايري وا�ضحة وحمددة ومعلنة الختيار املجاالت واملو�ضوعات البحثية تراعي
�أولوية البحوث ،بحيث تت�سم بالتميز واحلداثة والأ�صالة واالبتكار ،دون تكرار ملا �سبق
درا�سته.
	-االهتمام بجودة الربامج الدرا�سية ،واللغات الأجنبية ،وتقنية املعلومات.
	-تطوير حمتوى مقررات مناهج البحث العلمي ،وت�شجيع الطلبة على امل�شاركة يف اللقاءات
العلمية التي تعقد داخل البالد لال�ستفادة من الأفكار والر�ؤى العلمية املتوفرة.
	�-ضرورة تنوع الأبحاث املوجهة نحو املراحل التعليمية املختلفة ،ل�ضمان �شمولية القطاعات:
(حكومي – خا�ص  -خمتلط) ،وكافة املراحل التعليمية( :عام ،عايل ،مهني ،الطفولة
املبكرة ،تعليم الكبار ،التعليم امل�ستمر ،وغريه).
	-ا�ستحداث وحدات لت�سويق اخلدمات اجلامعية وامل�شروعات البحثية والتعريف بها.
	-تناول جماالت بحثية جديدة ،كالإدارة االلكرتونية ،و�أنظمة التعليم احلديثة القائمة على
التكنولوجيا ،كالتعليم االلكرتوين ،والتعليم املفتوح ،والتعليم عن بعد ،والتعليم الرقمي،
واجلامعات االفرتا�ضية ،و�إدارة امل�ستودعات الرقمية ،وم�أ�س�سة البحث العلمي ،و�إدارة
املخرجات البحثية ،والرتجمة والت�أليف والن�شر العلمي ،وت�سويق امل�شروعات البحثية،
وتطوير القدرة امل�ؤ�س�سية وامليزة التناف�سية ،وتوطني العلوم واملعرفة والتقنية ،وغريها.
	-تنظيم م�ؤمترات ولقاءات وور�ش عمل للباحثني اجلدد لتعريفهم باملجاالت البحثية ،وبناء
قاعدة بيانات ببليوغرافية و�أدلة وك�شافات �إر�شادية بالر�سائل العلمية لربنامج الإدارة
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والتخطيط الرتبوي وغريه
	-تفعيل دور دار جامعة �صنعاء للطباعة والن�شر ،وتي�سري طباعة الر�سائل العلمية املميزة،
والتي ح�صلت على تو�صيات بالطباعة على نفقة اجلامعة ،ون�شرها ورقيا والكرتونيا.
	-اال�ستفادة من نتائج هذه الدرا�سة يف و�ضع خطة بحثية لق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي
بحيث تعتمد على ر�ؤية علمية متوازنة ت�سهم يف حتديد التوجهات امل�ستقبلية للبحوث
الرتبوية ،وت�شمل خمتلف املجاالت البحثية الواردة يف الدرا�سة وغريها ،وتوجيه الطلبة
نحوها.
	-ت�أ�سي�س كرا�سي علمية لطلبة الدرا�سات العليا بكلية الرتبية وباقي الكليات باجلامعة ،على
�أن متول تلك الكرا�سي من قبل القطاع اخلا�ص ،ورجال الأعمال ،واملنظمات الداعمة ،وحتمل
�أ�سماء مموليها.
	-ا�ستحداث �أق�سام علمية ومراكز بحثية جديدة ،داخل اجلامعات وخارجها ،مثل :مراكز
القيادة الرتبوية ،مراكز التميز البحثي  -ال�ستيعاب حملة الدكتوراه من خريجي �أق�سام
الإدارة الرتبوية اجلامعية.
	�-إيجاد كيان م�ؤ�س�سي ي�ضم حملة امل�ؤهالت العليا من ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي بجامعة
�صنعاء منذ ت�أ�سي�س الق�سم وحتى �إعداد الدرا�سة ،لتعزيز العالقات بينهم وبينهم �أقرانهم
يف اجلامعات املماثلة ،ولتبادل املعارف واخلربات البحثية ،ون�شر الثقافة العلمية والبحثية،
وتبادل الدرا�سات ،و�إجراء بحوث جماعية ،وتنفيذ الندوات وور�ش العمل وحلقات النقا�ش
وامل�ؤمترات العلمية ،وقد يتطلب الأمر ت�أ�سي�س جمعية علمية للإدارة الرتبوية على امل�ستوى
الوطني ،و�إ�صدار جملة علمية حمكمة تابعة لها.

املقرتحات:

	�-إجراء درا�سة ال�ست�شراف م�ستقبل بحوث الإدارة الرتبوية بجامعة �صنعاء يف �ضوء �أولويات
التنمية ومتطلبات القرن احلادي والع�شرين.
	�-إجراء درا�سة لتحليل املنهجية واملحتوى املعريف للر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط
الرتبوي.
	�-إجراء درا�سة علمية لت�صميم خارطة بحثية لق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلية
الرتبية بجامعة �صنعاء خا�صة ،ودرا�سة �أخرى لت�صميم خارطة بحثية للإدارة الرتبوية
باجلامعات اليمنية ككل.
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	�-إجراء درا�سة �شاملة ملعرفة املو�ضوعات البحثية املطلوبة يف الإدارة الرتبوية ،من قبل
جميع امل�ستفيدين :يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،والباحثني ،و�إدارة الق�سم بالكلية،
ونيابة الدرا�سات العليا باجلامعة ،وقطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العايل ،واملراكز
البحثية الرتبوية ،واملنظمات الداعمة ،واجلهات ذات العالقة.
	�-إجراء درا�سة لتقومي برامج الدرا�سات العليا بجامعة �صنعاء ومتطلبات تطويرها يف �ضوء
�إدارة املعرفة ،وتقنية املعلومات ،والتحول الرقمي.
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قائمة املراجــــع
•اجلا�سر ،وليد بن عبدالرحمن حممد( 1439هـ) .التوجهات املو�ضوعية للبحوث والر�سائل
العلمية يف تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية باجلامعات ال�سعودية خالل الفرتة (1436 -1396هـ)،
جملة العلوم الرتبوية،ع ( ،)12حمرم 1439هـ.
•جامعة �صنعاء( .)2008دليل الر�سائل العلمية ماج�ستري – دكتوراه  .2008 -1985دار
جامعة �صنعاء للطباعة والن�شر.
•جان ،خديجة حممد �سعيد عبداهلل( .)2010دور الأعمال البحثية يف مقررات الدرا�سات
العليا بكليات الرتبية يف دعم التقارب العربي ،امل�ؤمتر القومي ال�سنوي ال�سابع ع�شر،
11/10نوفمرب .2010
•جربان ،علي وعطاري ،عارف( .)2013حتليل بحوث الإدارة الرتبوية العربية املن�شورة
يف بع�ض املجالت الرتبوية العربية يف �ضوء علم اجتماع املعرفة ونظرية “بنية الثورات
العلمية” ،ق�سم �أ�صول الرتبية والإدارة الرتبوية ،كلية الرتبية ،جامعة الريموك ،الأردن.
•اجلدعاين ،ي�سرى حممد( .)1432الأر�شفة الإلكرتونية للر�سائل اجلامعية يف مكتبة جامعة
امللك عبدالعزيز  :درا�سة حالة ،جامعة امللك عبدالعزيز ،ق�سم علم املعلومات ،كلية الآداب،
اململكة العربية ال�سعودية.
•احلجار ،رائد ح�سني ،وامل�صري ،مروان وليد (� .)2017أولويات البحث الرتبوي يف جمال
الإدارة املدر�سية بحافظات غزة ،جملة جامعة فل�سطني للأبحاث والدرا�سات ،مج ( ،)7ع (،)1
مار�س .2017
•احلدابي ،داود عبدامللك ،والعزيزي ،حممود عبده ح�سن ،و�آل قري�ش� ،سامل( .)2014تقومي
برنامج الدكتوراه بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي –جامعة �صنعاء ،جملة الدرا�سات
االجتماعية ،ع ( )39يناير –مار�س2014 -م ،جامعة العلوم والتكنولوجيا.
•حيدر ،عبد اللطيف ح�سني(� .)2015إعادة هيكلة التعليم العايل – من تعليم عال اىل تعلم
عال� .صنعاء ،اجلمهورية اليمنية.
•الدجني� ،إياد علي يحيى� ،أبو �سلطان ،نوال داوود ،والداهوك ،هبة وهيب( .)2017خارطة
بحثية مقرتحة لطلبة الدرا�سات العليا يف تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية بجامعات حمافظة غزة،
جملة اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية ،مج ( ،)26ع (� ،)5ص �ص.29-1 :
•رزق ،حنان عبداحلليم( .)2004واقع ومعوقات البحث الرتبوي لطالب الدرا�سات العليا
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بكلية الرتبية باملن�صورة درا�سة ميدانية.
•الرمي�ضي� ،أ�سماء خالد( .)2018اجتاهات البحث الرتبوي يف ر�سائل املاج�ستري يف تخ�ص�صي
�أ�صول الرتبية والإدارة الرتبوية بكلية الرتبية بجامعة الكويت حتليل حمتوى ،ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة الكويت.
•ال�سبيعي ،خالد بن �صالح املرزم( .)2018توجهات بحوث الإدارة الرتبوية املن�شورة يف
الدوريات الرتبوية املحكمة يف دول اخلليج العربي خالل الفرتة من العام(،)2016 -2005
جملة العلوم الرتبوية ،املجلد ( ،)3ع (2018/1439 )2م.
•ال�سكران ،عبداهلل بن فالح بن را�شد( .)2012عوائق تفعيل نتائج البحوث الرتبوية يف ميدان
الرتبية والتعليم مبدينة الريا�ض و�سبل عالجها :درا�سة ميدانية على �أع�ضاء جمل�س ال�شئون
الرتبوية بالإدارة العامة للرتبية والتعليم ،جملة العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،ع (،)23
�ص �ص ،85-124:دار املنظومة.
•ال�شامي ،عبدالرحمن حممد �سعيد( .)2009تقومي برامج الدرا�سات العليا يف كلية الإعالم
درا�سة حالة ،كلية الإعالم ،جامعة �صنعاء.
•�شرقي� ،ساجد( .)2008دور اجلامعات يف تطوير وتنمية املجتمع ،مركز الدرا�سات الإيرانية،
جامعة الب�صرة.
•ال�شهري ،ح�سن بن عبداهلل حممد ،واحلجيالن ،حممد بن ابراهيم عبدالرحمن(.)2017
درا�سة حتليلية لر�سائل املاج�ستري املجازة من ق�سم و�سائل وتكنولوجيا التعليم بكليات ال�شرق
العربي مبدينة الريا�ض خالل الفرتة من عام 1433هـ 1436 -هـIUG journal of ،
Educational and Psychology Vo125, No3, 2017, PP388-407.
(Islamic University of Gaza)/ CC BY 4.0
•ال�صباح� ،سهري �سليمان ،وال�سرطاوي ،بهاء طه( .)2009واقع فعالية الكفاءة الداخلية
للدرا�سات الرتبوية والنف�سية يف برنامج الدرا�سات العليا يف جامعة القد�س واقرتاح منوذج
تطويري ،جملة العلوم النف�سية ،املجلد  ،11العدد  ،4دي�سمرب .2010
•عابدين ،حممد عبد القادر( .)2003تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة لربامج الدرا�سات
العليا يف جامعة القد�س ،جملة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الإن�سانية ،املجلد ،)1(17
2003م.
•عبابنة� ،صالح �أمني( .)2018حتليل حمتوى الر�سائل اجلامعية املجازة يف الإدارة الرتبوية
باجلامعة الأردنية خالل الفرتة (2016 -2007م) ،جملة درا�سات العلوم الرتبوية ،جملد
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( ،)45ع ( ،2018 ،)3وقائع م�ؤمتر كلية العلوم الرتبوية التعليم يف الوطن العربي نحو نظام
تعليمي متميز.
•العبيدات� ،أحمد �سليمان( .)2015توجهات �أطروحات الدكتوراه بق�سم الإدارة الرتبوية
والتخطيط بكلية الرتبية بجامعة �أم القرى ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة �أم القرى ،كلية الرتبية.
•الع�صيمي ،حميد بن هالل بن مذكر( .)2010توجهات بحوث تعليم العلوم يف �ضوء �أهمية
املجاالت العلمية وبع�ض املعايري العلمية العامة يف ر�سائل الدرا�سات العليا بجامعتي �أم القرى
والريموك خالل الفرتة ما بني 2008 -1990م ،جامعة �أم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
•عكارمي ،رميا كرامي وال�صاحب ،ناديا( .)2019مراجعة حتليلية للدرا�سات املوثقة يف �شمعة
حول الإدارة الرتبوية يف البلدان العربية بني  ،2016-2007دار املنظومة .
•كوجك ،كوثر ح�سني( .)2007اخطاء �شائعة يف البحوث الرتبوية ،ط  ،1عامل الكتب،
القاهرة.
•جمل�س الوزراء .)2008( .دليل الدرا�سات العليا يف اجلامعات اليمنية .نظام الدرا�سات العليا
رقم ( )40ل�سنة  ،2008ال�صادر من جمل�س الوزراء،اجلمهورية اليمنية.
•حممد� ،أماين عبدالقادر( .)2009امل�شكالت التي تواجه طالب وطالبات الدرا�سات العليا
بجامعة القاهرة(درا�سة ميدانية) ،جملة العلوم الرتبوية ،ع ( ،)1يناير .2009
•مرجني ،ح�سني �سامل(� .)2015إ�صالح منظومة التعليم اجلامعي احلكومي يف ليبيا الواقع-
امل�أمول ،جملة الأكادميية للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،ع ( ،)9دي�سمرب.2015 ،
•امل�سوري ،حممد ح�سن عبده ،اجلابري ،عبدالرحمن مر�شد ،املخاليف ،حممد �أحمد
قائد(� .)2003أولويات البحث الرتبوي كما يراها القادة الرتبويون يف اجلمهورية اليمنية،
�سل�سلة درا�سات و�أبحاث تربوية ،مركز البحوث والتطوير الرتبوي ،اجلمهورية اليمنية.
•منور ،نوال( .)2012كفاءة �أع�ضاء هيئة التدري�س و�أثرها على جودة التعليم العايل ،جامعة
منتوري-ق�سنطينة ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.
•النوح ،م�ساعد عبد اهلل( .)2012توجهات الر�سائل اجلامعية يف تخ�ص�ص �أ�صول الرتبية
باجلامعات ال�سعودية خالل الفرتة (1411هـ 1433 -هـ) ،جملة كلية الرتبية ببنها ،م�صر،
� ،)3( 91ص �ص.300 -275 :
•وزارة التعليم العايل والبحث العلمي( .)2007التعليم العايل باجلمهورية اليمنية .وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي� ،صنعاء ،اجلمهورية اليمنية.
•وزارة ال�ش�ؤون القانونية .)2010(.ت�شريعات التعليم العايل والبحث العلمي .وزارة ال�ش�ؤون
			
جامعة امللكة �أروى

48

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

)2019 - 1997( حتليل االجتاهات املو�ضوعية للر�سائل العلمية بق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي يف جامعة �صنعاء للفــرتة

. اليمن،القانونية
•	 32.Augusto, John .S (2009).Case Studies Of EdD and PhD
Dissertations in Educational Administration, PhD Dissertations,
Kansas University.
•	 33.Tremblay, Karine&Lalancette, Diane&Roseveare, Deborah
(2012). Assessment of Higher Education Learning Outcomes
Feasibility Study Report, Ahelo,Volume1, Oecd, Better Policies
For Better Lives.

2020 ) يونيو-العدد الرابع والع�شــرون ( يناير

49

			
جامعة امللكة �أروى

قيـــا�س ر�ضاء العمــــالء عن اخلدمــــات التي تقدمها امل�صارف اليمنية

العمالء واخلدمات التي تقدمها امل�صارف والأ�ساليب املتبعة للت�أثري يف �سلوك العميل ال ي�شكل فقط
م�س�ؤولية املوظف الذي له عالقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ولذلك ف�إن م�س�ؤولية ر�ضا العميل يعترب
م�س�ؤولية جماعية لكل موظفي امل�صارف.

ثاني ًا :م�شكلة الدرا�سة:
تعترب خدمة العميل من �أ�صعب اخلدمات التي تقدمها امل�صارف؛ لأن معظم هذه اخلدمات
هي عبارة عن خدمات غري ملمو�سة و�أنها غري قابلة للتخزين واخلدمة ذاتها غري قابلة للتجزئة
والتق�سيم واالنف�صال.
ونتيجة للتنوع يف الن�شاط االقت�صادي واحتياجات ورغبات العمالء وظروفهم االقت�صادية
واالجتماعية وما يت�صف به ال�سوق امل�صريف بدرجة عالية من التعقيد وزيادة املناف�سة وديناميكية
االحتياجات والرغبات املالية واال�ستثمارية للأفراد وامل�ؤ�س�سات وما تواجهه البنوك من م�شاكل كبرية
يف الت�سويق يف ظل املتغريات والظروف املحلية والعاملية التي تعي�شها البنوك ،لذلك كان ال بد من درا�سة
حاجاتورغباتالعمالءف�إنهيجبعلىالبنوكتقدميخدمةم�صرفيةمتميزةلتحقيقالإ�شباعاملطلوب؛
ولأن�إر�ضاءالعميليعدامل�صدرالأ�سا�سيلتكرارا�ستخداماخلدمةاملقدمةور�ضاالعميلهوالهدفالأ�سا�سي
لأي م�ؤ�س�سة ت�سعى لتحقيق الرغبة واال�ستمرارية والنمو والنجاح» ويف �ضوء ذلك ميكننا �صياغة م�شكلة
الدرا�سة على هيئة �س�ؤال”.
ما مدى ر�ضـــا العمالء عن اخلدمـــات التي تقدمها امل�صارف التجارية؟

ثالث ًا� :أهمية الدرا�سة:
ترجع �أهمية البحث �إىل الآتي:
�1.1سعت هذه الدرا�سة �إىل معرفة الأ�س�س امل�ستخدمة يف �إر�ضاء العميل وحتديد الأهمية
الن�سبية لهذه املعايري من وجهة نظر امل�صارف مما ي�ساعد �صانعي القرارات على تخطيط
�أن�شطتها الت�سويقية على �أ�س�س علمية �صحيحة ودقيقة.
2.2تربز �أهمية درا�سة �إر�ضاء العمالء عن اخلدمات التي تقدمها امل�صارف مع زيادة حدة
املناف�سة التي تتعر�ض لها امل�صارف مع بع�ضها ومع امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى خ�صو�ص ًا بعد
التطور ال�سريع يف جمال املعلومات واالقت�صاد والذي حفز امل�صارف على اال�ستمرار يف
تق�سيم خدمات جديدة لعمالئها ،وجند �أن ت�سويق اخلدمات له �أهمية كبرية يف اجلهاز
امل�صريف لي�س فقط ملواجهة امل�شاريع الت�سويقية مثل افتتاح فروع جديدة للبنوك �أو ما
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يتوجب على البنوك من درا�سة العميل ورغباته ودوافعه وكيفية �إ�شباعها من الناحية
امل�صرفية و�ضمان ا�ستخدام ر�ضاءه عن اخلدمات التي يقدمها �إليه البنك ،ومن ناحية
�أخرى ف�إن �أهمية ت�سويق اخلدمات امل�صرفية تزداد يوم ًا بعد يوم وتنمو مبعدالت حلظة
بلحظة.
3.3ت�ساعد هذه الدرا�سة على حتليل العوامل التي ت�ؤثر على م�ستوى جودة اخلدمة املقدمة من
قبل امل�صارف و�أثرها على ر�ضا العميل.
4.4يلقي البحث ال�ضوء على عنا�صر املزيج الت�سويقي خلدمة امل�صارف حيث �أن العناية باخلدمات
وتوزيعها وت�سعريها وترويجها ي�ساعد على ارتفاع م�ستوى ر�ضا العمالء.

رابع ًا� :أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى ر�ضا العمالء عن اخلدمة التي تقدمها امل�صارف وميكن
تف�صيل الأهداف كما يلي:
1.1معرفة م�ستوى ر�ضا العمالء عن اخلدمات التي تقدمها امل�صارف.
2.2قيا�س دالالت الفروق بني البنوك املحلية والبنوك الأجنبية.
3.3معرفة �أثر املتغريات الدميغرافية على م�ستوى ر�ضا العمالء.
4.4تقدمي مقرتحات القيادات الإدارية يف امل�صارف لت�ساعد على تعزيز الر�ضا.
5.5معرفة العوامل امل�ؤثرة على م�ستوى ر�ضا العمالء.

خام�س ًا :منوذج الدرا�سة
املتغريات التابعة

املتغريات امل�ستقلة
�1.1سرعة تقدمي اخلدمة
2.2الر�سوم على اخلدمة
3.3خدمة ال�صالة الداخلية
4.4خ�صائ�ص موظف امل�صارف
�شكل ( )1منوذج الدرا�سة

ر�ضا العمالء

�ساد�س ًا :فر�ضيات الدرا�سة
بناء على منوذج الدرا�سة.
ميكن �صياغة الفر�ضيات التالية ً
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1.1هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني �سرعة تقدمي اخلدمة ور�ضا العمالء.
2.2هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني الر�سوم على اخلدمة ور�ضا العمالء.
3.3هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني خدمة ال�صالة الداخلية للم�صارف ور�ضا العمالء.
4.4هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني خ�صائ�ص موظف امل�صارف ور�ضا العمالء.
5.5هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني خ�صائ�ص موظف امل�صارف ور�ضا العمالء.
6.6هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتغريات الدميقرافية ور�ضا العمالء.

�سابع ًا :منهج الدرا�سة:
تقوم هذه الدرا�سة على منهج الو�صف التحليلي وهو �أحد املناهج العلمية املتعارف عليها،
م�ستخدم ًا يف ذلك م�سح ال�سوق والذي يعني حماولة معرفة رد فعل الأفراد جتاه اخلدمة امل�صرفية
املقدمة منم قبل امل�صارف

ثامن ًا :م�صادر البيانات:
البيانات الثانوية وت�شمل الكتب واملراجع والدوريات واملقاالت والدرا�سات يف املو�ضوع.
البيانات الأولية وهي جميع البيانات امل�صممة لهذا الغر�ض عن طريق اال�ستبيان.
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الدرا�سات الأجنبية
البحوث ال�سابقة:
بد�أ البحث يف جودة اخلدمة يزداد كثافة من منت�صف الثمانينات وقد �أ�شار الكتاب اجلدد
يف هذا �إىل ندرة البحوث ال�سابقة لهم .وقد عر�ض «بارا�سور �أمان» يف بحثهم يف عام 1985م للبحوث
ال�سائدة يف هذا املجال ( )Parasauraman & zeilhmed is 1985والتي بد�أت ببحث
“كرو�سبي” يف عام  )Crosby 1979(“ ”1979وانتهت ببحثهم عام 1985م.
بارا�سورامان 1985م
	ا�ستهدف هذا البحث �أن �أو�صل �إىل منوذج جلودة اخلدمة يف �أربع خدمات هي :البنوك
بطاقات االئتمان ،خدمات الرهن ال�صيانة والإ�صالح .وقد حاول البحث الإجابة عن �أربعة ا�سئلة
�أ�سا�سية هي:
كيف يدرك املديرون ومنظمات اخلدمات جودة اخلدمة؟ ،وما هي امل�شكالت واملهام التييت�ضمنها تقدمي م�ستويات عالية من جودة اخلدمة؟
كيف يدرك العمالء جودة اخلدمة يف نف�س املنظمات؟هل هناك تناق�ضات بني مدركات الإدارة ومدركات العمالء؟هل ميكن التو�صل �إىل الربط بني مدركات الإدارة ومدركات العمالء يف منوذج جودةاخلدمة من وجهة نظر العميل؟
وقد اتبع الباحثون منهج ًا متثل فلي تكوين اثنتي ع�شرة جمموعة مقابلة خ�ص�ص ثالثمن كل منها لواحدة من اخلدمات الأربع ،وو�ضعت �ضمانات الت�أكد �أن الأفراد املختارين ما
يزالون يتعاملون مع اخلدمات الأربع مو�ضع البحث و�أجريت مقابالت متعمقة للمبحوثني.
وقد تو�صل �إىل حتديد ع�شر عنا�صر حاكمة يعتمد عليها العمالء يف تكوين توقعاتهم عن
م�ستوى اجلودة ،مما تو�صل �إىل �أن هذه العنا�صر امل�شر هي عنا�صر عامة ال تت�أثر باختالف نوعية
اخلدمة.
«بريي» وزمالئه 1988م Berry &parasurumon &zeithtmel 1988
ا�ستهدف هذا البحث الإجابة عن ا�سئلة ثالثة هي:
ما هي جودة اخلدمة؟			
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ما الذي يت�سبب يف م�شكلة جودة اخلدمة؟ما الذي يتعني على منظمات اخلدمة عمله لتح�سني جودة اخلدمة؟وقد تكون املبحث من مرحلتني متميزين :الأوىل و�صفية وركزت على كيفية �إدراك كل من
العميل واملنظمة جلودة اخلدمة والثانية جتريبية وقد ركزت على هدفني هما:
حماولة التو�صل �إىل �أداة �شاملة لقيا�س �إدراك العميل جلودة اخلدمة.
ك�سب فهم �أكرث العيوب التي ت�شوب املنظمة وت�ؤثر على جودة اخلدمة وكيفية التغلب على
هذه ال�صعاب.
وقد تو�صل البحث �إىل نتائج �أهمها:
�أن احلفاظ على جودة اخلدمة ال يعتمد على �إدراك ترقيت العميل وح�سب و�إمنا ميتدلي�شمل وجود قوة عمل لديها الرغبة ولديها املقدرة على الأداء بامل�ستويات املطلوبة.
�إن اخلطوة الأوىل يف حت�سني جودة اخلدمة هي حتديد معايري قيا�س للجودة على�أ�سا�س توقعات العمالء.
�إن من و�سائل االرتقاء مب�ستوى اخلدمة ،حماولة جت�سيد الأفكار اجلديدة لت�صبحملمو�سة و�إن على املنظمة عمل “دوائر للجودة” ت�شمل كل فرد من العاملني يف املنظمة.
«زايتمال» وزمالئه 1988م Zeithmal & Berry &Parasurman 1988
	ا�ستهدف البحث درا�سة العوامل التي ت�ؤثر على جودة اخلدمة من وجهة نظر رجال
الت�سويق .وركز البحث على عمليات االت�صال والرقابة ،وعلى نتائج هذه العمليات درجة و�ضوح
الدور� ،صراع الأدوار عند االت�صال بالأفراد .وركز البحث على �أراء درا�سة م�سحية للكتابات
ال�سابقة يف جماالت الت�سويق وال�سلوك التنظيمي ،مزج ذلك بالبيانات الو�صفية التي متخ�ضت عنها
الدرا�سة اال�ستطالعية.
وقد اتبع الباحثون �أ�سلوب البحث املبا�شر يف �إجراءاتهم للدرا�سة اال�ستطالعية ك�أ�سلوب
و�صفي م�ستخدم يف قيا�س جودة اخلدمة ورف�ض الباحثون االعتماد على �أ�سلوب اختبار الفرو�ض،
حني �أن الكتابات التي تناولت العمليات التنظيمية يف جمال جودة اخلدمة لي�ست ثرية بال�شكل
الذي ي�سمح باختبار العالقة بني املتغريات.
وقد تو�صل البحث �إىل و�ضع منوذج ي�شتمل على فجوات خم�س كما جرى اختبار النموذج
باالعتماد على معلومات م�ستقلة من الكتابات يف جمال الت�سويق وال�سلوك التنظيمي وقد حاول
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الباحثون الإجابة عن �س�ؤالني هامني هما:
�أي من الفجوات تعد الأكرث ح�سم ًا يف تف�سري تباين جودة اخلدمة؟-ما هي العوامل التنظيمية الرئي�سية امل�سئولة عن حجم �أي من هذه الفجوات؟

الدرا�سات اليمنيـــــة
درا�سة «القيم ال�سيا�سات الت�سويقية للخدمة امل�صرفية يف اليمن مع تطبيق على البنك
اليمني للإن�شاء والتعمري».
 -1درا�سة الدعي�س1995 ،م
�أجرى الباحث عبدالكرمي الدعي�س 1995م درا�سة عن تنظيم ال�سيا�سات الت�سويقية
للخدمات امل�صرفية مع التطبيق على البنك اليمني للإن�شاء والتعمري ،وذلك من خالل حتليل عنا�صر
املزيج الت�سويقي للبنك عن طريق اال�ستبيان الذي وجه لعمالء البنك ومدراء الأق�سام وقد تو�صل
الباحث �إىل عدة نتائج �أهمها-:
عدم اهتمام البنك ب�إن�شاء �أق�سام عن (بحث الت�سويق) والذي يتم من خالله التعرف علىحاجات ورغبات العمالء ودوافعهم و�سلوكهم و�أن البنك اليمني ال يقوم بدرا�سة ال�سوق
بطريقة عملية �صحيحة ومو�ضوعية و�إهمال البنك لعملية (الرتويج لقلة �إدراك البنك
ب�أهمية الرتويج وعدم قيام البنك بالت�سويق يف اخلدمات امل�صرفية حني مل ي�ضاف �أي خدمات
جديدة للبنك).
عدم وجود كوادر م�ؤهلة يف الت�سويق لعدم �إدراك �أهمية الت�سويق. -2درا�سة العقيلي2005 ،م
درا�سة ال�سيا�سات الت�سويقية للبنوك املحلية والأجنبية يف (اليمن) ،لقد �أجرى الباحث عمر
عبدالقادر العقيلي يف تاريخ 2005م درا�سة عن ال�سيا�سة الت�سويقية للبنوك املحلية والبنوك الأجنبية
يف اليمن درا�سة مقارنة وقد كانت نتائجها كما يلي:
�إن البنوك ال ت�أخذ ا�ست�شارة عمالئها حولت تطوير اخلدمات امل�صرفية و�أن كرثة منالبنوك املحلية ال يوجد فيها ق�سم يقوم بدرا�سات ت�سويقية م�صرفية على �أ�سا�س نوع
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اخلدمة وم�ستوى جودتها.
ت�أخر و�صول احلواالت اخلدمية املحلية والأجنبية.تفتقر البنوك املحلية �إىل خدمة ال�صراف الآيل.عدم معرفة عمالء البنك املحلي التغري يف الأ�سعار للخدمة امل�صرفية.�إن مظهر البنك املحلي �أقل من مظهر البنك الأجنبي.انعدام التنظيم للعمالء �أثناء انتظار اخلدمة.�ضيق املكان �أو �صالة البنك.عدم جتاوب البنك مع العمالء.ارتفاع �أ�سعار م�صارف العموالت.طول �إجراءات البنك وبطء اخلدمة.�سوء معاملة املوظفني.عدم �سرعة بث �إدارة البنك للمعامالت.عدم حتديث اخلدمة امل�صرفيةعدم �سماع البنك ل�شكاوي العمالء. -2درا�سة املحمودي1998 ،م.
درا�سة جتزئة ال�سوق و�أثرها يف �سيا�سة الت�سويق للخدمات امل�صرفيةلقد �أجرى الباحث
ف�ضل حممد �إبراهيم املحمدي 1998م درا�سة �أ�صول جتزئة يف الآتي-:
�ضرورة وجود �سيا�سة وا�ضحة لتطوير وتنويع اخلدمات امل�صرفية و�أن تعمل امل�صارفالتجارية على تالقي �أوجه الق�صور املوجودة حالي ًا يف تنويع خدماته املالية ،واالهتمام
ببحوث اخلدمات امل�صرفية وتطويرها دورة حياة اخلدمات امل�صرفية واملداخل التي متر بها
كل خدمة ،ومعرفة رغبات وحاجات وميول الزبائن واخلوف من التعامل مع تلك امل�صارف.
�ضرورة �إتباع امل�صارف التجارية للطرق املو�ضوعية لتحديد �أ�سعار خدماتها بحيث يتمحتديد ال�سعر بناء على تقبل الزبائن وعلى ظروف ال�سوق امل�صرفية و�أ�سعار خدمات
امل�صارف املناف�سة.
االهتمام بالرتويج بو�صفه ن�شاط ات�صال بني امل�صرف وزبائنه احلاليني واملرتقبني وكذلكاالهتمام بالرتويج بو�صفه عن�صر ًا ترويجي ًا هام ًا يف ق�سم الإعالن ودعمه.
االعتماد على الدرا�سات الت�سويقية وبحوث الإعالن ب�شكل �أ�سا�سي وا�ستمرار احل�صول على			
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البيانات واملعلومات الالزمة لتحديد �أهداف الإعالن وحتديد الر�سائل الأكرث فعالية لن�شر
الإعالن.
�ضرورة اتباع امل�صرف الأ�س�س العلمية واملو�ضوعية يف اختيار موقع امل�صرف وفروعهوتقدمي �ضرورة ا�ستخدام امل�صارف التجارية والو�سائل احلديثة لتقدمي وتوزيع خدماته
امل�صرفية.
 -4درا�سة املراين1996 ،م.
درا�سة تقييم فاعلية نظم الت�سويق امل�صريف للخدمات يف امل�صارف التجارية اليمنية وقد
�أجراها الباحث حممد املراين عام 1996م ،وا�ستهدف درا�سة املتغريات املرتبطة ب�سرعة �أداء
اخلدمة واملتغريات املرتبطة بقدرة العاملني واملتغريات املرتبطة ب�سرعة �أداء اخلدمة واملتغريات
املرتبطة بقدرة العاملني واملتغريات املرتبطة مبوقع البنك واملهارات ال�سلوكية لدى موظفي البنك
وتكلفة احل�صول على اخلدمة وقد تو�صلت �إىل النتائج الآتية:
االهتمام ببحوث الت�سويق واالهتمام بنظام ت�سعري اخلدمات امل�صرفية.االهتمام بتخطيط املنتجات امل�صرفية والعمل على زيادة فروع البنك.االهتمام بتق�سيم ال�سوق �إىل قطاعات وزيادة �سعة العمل امل�صريف.االهتمام بعملية التدريب امل�صريف و�ضرورة درا�سة مواقع امل�صارف.االهتمام بعملية االت�صال-االهتمام مبنافذ التوزيع.

الدرا�سات ال�سابقة يف �ضوء الدرا�سات احلالية
هناك ت�شابه بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سات احلالية من حيث اخلدمات التي تقدمها
امل�صارف اليمنية ،فمث ًال اتفقت الدرا�سات ال�سابقة واحلالية يف مناق�شة �سرعة اخلدمة امل�صرفية
املقدمة من قبل امل�صارف �إال �أنها مل تتناول ر�ضا العميل عن اخلدمة كما فعلت هذه الدرا�سات
والعوامل امل�ؤثرة على العميل والتي تتمثل يف قدرة موظف البنك على الأداء و�سرعة �إجناز اخلدمة
وكيفية التعامل مع �شكاوي العمالء والإ�صغاء ب�شكل جيد ،والقدرة على فهم وا�ستيعاب العمالء روح
املحبة وال�صداقة و�إقامة عالقة طويلة مع العمالء والدرا�سات ال�سابقة مل تتعرف على معرفة ر�ضا
ر�ضاء.
العمالء الأقل والأكرث
ً
وتكاد تكون درا�سة العمالء عن اخلدمات التي تقدمها امل�صارف اليمنية معدومة يف اليمن
�إال �أن هناك درا�سة �أجريت يف بلدان عربية و�أجنبية.
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مفاهيم الإطار النظري
	الت�سويق :وهي عبارة عن املجهول التي تبذلها الإدارة من التخطيط والتنظيم والتن�سيق
والرقابة على كافة الأن�شطة الت�سويقية التي تناولها عن�صر املنتجات �أو اخلدمة املقدمة لل�سوق
للو�صول �إىل ر�ضاء امل�ستهلك.
تعريف �آخر :وهو عبارة عن جمموعة من الأن�شطة التي ت�ؤدي بوا�سطة الأفراد واملنظمات
بهدف ت�سهيل عملية املبادلة يف ال�سوق وت�ؤدي هذه الأن�شطة فلي بيئة متغرية با�ستمرار.
	الر�ضا :وهو عبارة عن تركيز اجلهود الت�سويقية على تقييم احتياجات ورغبات العمالء
والعمل على �إ�شباعها والرتكيز على جودة اخلدمة ،كذلك االهتمام باالرتقاء �إىل توقعات العمالء
ومطالبهم من خالل �أ�ساليب املزيج الت�سويقي.
تعريف اخلدمة :وهي عبارة عن ت�صرفات �أو �أن�شطة �أو �أداء تقدم من طرف �إىل طرف
�آخر ،وهذه الأن�شطة تعترب غري ملمو�سة وال يرتتب عليه نقل ملكية �أي �شيء كما �أن تقدمي اخلدمة
قد يكون مرتبط ًا �أو غري مرتبط مبنتج مادي ملمو�س.
	اخلدمة :هو عبارة عن �أي فعل �أو ت�صرف �أو نوع من الأداء يقوم به طرف معني مل�صلحة
طرف �آخر ويعد هذا الن�شاط الأ�سا�س ن�شاط غري ملمو�س.

املزيد الت�سويقي واخلدمة امل�صرفية (املعال( ،)2000،احلداد .)1990

1.1املنتج :هو عبارة عن عر�ض �أ�سا�سي مقدم للعميل وم�صحوب عادة بخ�صائ�ص ومالمح معينة
تعطي �صورة ذهنية لدى العميل لإ�شباع حاجاته ورغباته.
ال�سعر :يعرف ب�أنه ذلك القيمة النقدية �أو العينية التي يدفعها العميل للم�صرف مقابل
ح�صوله على اخلدمة .وبعبارة �أكرث دقة ،ف�إن ال�سعر ميثل القيمة التي يكون العميل على
ا�ستعداد لدفعها ومبادلتها مع جمموعة املنافع �أو الفوائد املرتبطة بانتفاعه من اخلدمة.
2.2الرتويج :عبارة عن جمموعة من اجلهود الت�سويقية املتعلقة ب�إمداد العمالء باملعلومات
عن املزايا (الفوائد) اخلا�صة بخدمة م�صرفية معينة و�إثارة اهتمامهم بها و�إقناعهم
مبقدرة هذه اخلدمة على �إ�شباع احتياجاتهم عن غريها من اخلدمات املناف�سة.
3.3التوزيع :هو عبارة عن و�سيلة من و�سائل تو�صيل اخلدمة امل�صرفية للعمالء يف مكان
والزمان املنا�سبني ،وب�صورة ت�ساعد على زيادة التعامل بها ،وبالتايل زيادة الإيرادات
املتولدة عنها.
			
جامعة امللكة �أروى

60

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

قيـــا�س ر�ضاء العمــــالء عن اخلدمــــات التي تقدمها امل�صارف اليمنية

املزيد الت�سويقي للخدمات امل�صرفية (املعال( ،)2000 ،احلداء)1990 ،

ي�صف املزيد الت�سويقي للبنك دائم ًا ب�أنه عبارة عن حماولة دمج �أو مزج �أربعة عنا�صر
�أ�سا�سية لكي تقدم للعمالء يف ال�سوق وت�شمل هذه العنا�صر:
ال�سعر.الرتويج.-التوزيع (املكان)

�أو ًال :جمتمع الدرا�سة:

ويتكون جمتمع الدرا�سة من عمالء امل�صارف التجارية والإ�سالمية يف اليمن – �صنعاء.

ثاني ًا :عينة الدرا�سة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )310مفردة من العمالء واملتعاملني مع �سبعة م�صارف خم�سة
مينية وم�صرف الت�ضامن الإ�سالمي و( )2م�صارف �أجنبية
هي :البنك العربي ،كريتد اند�سوي�س ،مت اختيارها على �أ�سا�س �أ�سلوب العينة العمدية
(املق�صودة) والعينة املالئمة هي تلك العينات التي مت اختيارها بناء على مدى منا�سبتها لأهداف
البحث وهي اجلزء الذي ميثل املجتمع الأ�صلي وت�ستطيع من خالله احلكم على الكل �أي �أنه بوا�سطة
العينة امل�أخوذة من امل�صارف ن�ستطيع �أن ن�صل �إىل تعميمات لال�ستدالل على م�ستوى ر�ضا العمالء
ب�شكل عام.

ثالث ًا :خ�صائ�ص عينة الدرا�سة:
الوظيفة
موظف
تاجر
مغرتب
املجموع

جدول رقم ( )2توزيع �أفراد العينة ح�سب املهنة
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166
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جدول رقم ( )3توزيع �أفراد العينة ح�سب اجلن�س
العدد
267
43
310

اجلن�س
ذكر
�أنثى
املجموع

الن�سبة
86.1%
13.9%
100.0%

بالنظر �إىل جدول رقم ( )4يت�ضح �أن الذكور ميثلون ن�سبة ( )86.1%من عينة الدرا�سة
بينما ت�صل الإناث �إىل ن�سبة ( )13,9%من عينة الدرا�سة وهذه نبة جيدة لتعامل الإناث مع
البنوك مما يدل على �إدراك الإناث ب�أهمية امل�صارف ور�ضاهن عن اخلدمات التي تقدمها امل�صارف.
جدول رقم ( )5توزيع �أفراد العينة ح�سب تعاملها مع البنك
العدد
22
45
51
95
97
310

الوظيفة
اقل من � 3سنوات
3-6
7-10
11-14
� 15سنة ف�أكرث
املجموع

الن�سبة
7,1%
18.5%
16.5%
30.6%
31,3%
100.0%

بالنظر �إىل بيانات جدول رقم ( )5يت�ضح �أن مدة التعامل مع البنوك ما بني �أقل من (ثالث
�سنوات) بن�سبة ( ،)7,1%ومن ( )6-3بن�سبة ( ،)14,5%ومن (� )10-7سنوات ( )16,5%ومن
متثل ن�سبة ( )61,9%من عينة الدرا�سة وهم الأكرث تعام ًال مع البنوك ومعرفة باخلدمات التي
تقدمها امل�صارف وبالتايل ر�ضاهم عن تلك اخلدمات التي تقدمها امل�صارف ،ويف الواقع هم الأكرث
دراية وخربة يف جمال اخلدمة التي تقدمها البنوك وبالتايل هم الأكرث من يواجهون م�شاكل مع
اخلدمة امل�صرفية.
جدول رقم ( )6توزيع �أفراد العينة ح�سب امل�ستوى التعليمي
الوظيفة
اقل من االعدادية
ثانوية
جامعة
درا�سات عليا
املجموع
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ومن خالل اجلدول رقم ( )6نالحظ �أن �أعلى ن�سبة من حجم العينة هم من احلا�صلني
على �شهادات جامعية وثانوية حيث بلغت الن�سبة ( )90%من حجم العينة ويدل ذلك على قدرة
املبحوثني على فهم اخلدمات التي تقدمها البنوك وجند �أن �أعلى ن�سبة من املتعلمون مع البنوك هم
املتعلمني والذين هم �أكرث معرفة بنوعية اخلدمة التي تقدمها البنوك.
جدول رقم ( )7توزيع �أفراد العينة ح�سب الفئة العمرية

الوظيفة
اقل من � 25سنة
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
�أكرث من 54
املجموع

الن�سبة
1.3%
6.8%
6.8%
5.8%
5.8%
20.6%
29.0%
17,1%
100.0%

العدد
4
21
21
18
39
64
90
53
310

وبالنظر �إىل اجلدول رقم ( )7يت�ضح لنا �أن الأ�شخا�ص من الفئة العمرية ما بني (-44
 )54ميثلون ن�سبة ( )79.3%من عينة الدرا�سة ،لذلك ميكن القول ب�أن غالبية �أفراد الدرا�سة
متثلهم هذه الفئة العمرية ويدل ذلك �أن هذه الفئة العمرية هم الأكرث تعام ًال مع البنوك والأكرث
خربة باخلدمات التي ر�ضاهم عن تلك اخلدمات.

اختبــار الفر�ضيـــات:
جدول رقم ( )12اختبار فر�ضيات جماالت اخلدمة يف امل�صارف
جماالت اخلدمة يف امل�صارف

العدد

متو�سط
ح�سابي

�إنحراف
معياري

القيمة
التائية

درجة
احلرية

�سرعة تقدمي اخلدمة
الر�سوم على اخلدمة
خدمات ال�صالة الداخلية
�صفات وخ�صائ�ص موظف البنك
م�ستوى اخلدمات امل�صرفية

310
310
310
310
310

3.26
3.39
2.77
3.42
3.24

.41
.48
.48
.45
.29

11.130
14.318
-8.485
16.532
14.532

309
309
309
309
309
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اختبار الفر�ض الأول:
با�ستخدام االختبار التائي الأحادي حول الو�سط الفر�ضي ( 3درجات) وجد �أن جميع
متو�سطات جماالت اخلدمة ذات فروق دالة �إح�صائي ًا وكذلك متو�سط الدرجة الكلية وقد وجد �أن
متو�سط جمال �سرعة تقدمي اخلدمة على املتو�سط قدره ( )3.26درجة ب�إنحراف معياري ().41
وهذا يثبت �صحة الفر�ضية الأوىل
اختبار الفر�ضية الثانية:
با�ستخدام االختبار التائي الأحادي حول الو�سط القر�ضي ( 3درجات) وجد �أن متو�سط
الر�سوم على اخلدمة ذات فروق دالة �إح�صائي ًا وبلغ متو�سط الر�سوم على متو�سط قدره ()3,39
درجة وبانحراف معياري ( ).48وهذا يثبت �صحة الفر�ضية الثانية.
اختبار الفر�ض الثالث:
با�ستخدام االختبار التائي الأحادي حول الو�سط الفر�ضي ( 3درجات) وجد �أن متو�سط
جمال اخلدمات ال�صالة الداخلية ذات فروق دالة �إح�صائي ًا وبلغ متو�سط جمال اخلدمات ال�صالة
الداخلية على متو�سط ( )2,77درجة وبانحراف معياري ( ).48وهذا يثبت �صحة الفر�ضية.
اختبار الفر�ض الرابع:
با�ستخدام االختبار التائي الأحادي حول الو�سط الفر�ضي ( 3درجات) وجد �أن متو�سط
جمال �صفات وخ�صائ�ص موظف البنك ذات فروق دالة �إح�صائية وبلغ متو�سط جمال �صفات
وخ�صائ�ص موظف البنك على متو�سط ( )3,42درجة وبانحراف معياري ( ).45وهذا يثبت �صحة
الفر�ضية الرابعة.
وبالنظر �إىل بيانات اجلدول يت�ضح �أن متو�سط �صفات وخ�صائ�ص موظف البنك لها �أعلى
متو�سط حيث بلغ ( )3,42درجة مما يدل على ر�ضا العمالء من هذه اخلدمة �أكرث من بقية اخلدمات
الأخرى.
يليه جمال الر�سوم على اخلدمات حيث ح�صل على متو�سط قدره ( )3,39درجة
يليه يف الدرجة الثالثة جمال �سرعة تقدمي اخلدمة حيث بلغ متو�سط ( )3,26درجة.
ويالحظ �أن املجاالت ال�سابقة جميع درجاتها فوق املتو�سط بينما وجد من خالل هذه
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الدرا�سة �أن جمال خدمات ال�صالة الداخلية بلغ متو�سطها دون الو�سط الفر�ضي حيث بلغ ()2,77
درجة وذو فرق دال �إح�صائي ًا مما يدل على عدم ر�ضا العمالء من خدمة ال�صالة الداخلية.
ومن �أ�سباب عدم ر�ضا العمالء عن ال�صالة الداخلية عدم توافر �أماكن وكرا�سي انتظار
يف ال�صالة كذلك عدم وجود انتظار �صالة وا�سمه وعدم التنظيم اجليد للعمالء �أثناء انتظار
اخلدمة وعدم توفر �صحف وجمالت ميكن قراءتها �أثناء انتظار اخلدمة وكذلك عدم وجود دائرة
تلفزيونية يف �صالة البنك ميكن م�شاهدتها �أثناء انتظار اخلدمة و�أي�ض ًا عدم وجود مرافق �صحية
(حمامات) بالقرب من �صالة البنك.
وب�صفة عامة يبني هذا البحث �أن م�ستوى اخلدمات امل�صرفية من وجهة نظر العمالء فوق
املتو�سط ،حيث بلغ متو�سط ( )3,24درجة.
اختبار الفر�ض اخلام�سة:
جدول رقم ( )13مدى تقييم العمالء للخدمة يف امل�صارف املحلية والأجنبية
العبارة
�سرعة تقدمي
اخلدمة
الر�سوم على
اخلدمة
خدمات ال�صالة
الداخلية
�صفات وخ�صائ�ص
موظف البنك
م�ستوى اخلدمات
امل�صرفية

حملي
�أجنبي
متو�سط انحراف
متو�سط �إنحراف
العدد
العدد
ح�سابي معياري
ح�سابي معياري

القيمة
التائية

م�ستوى
درجة
الداللة
احلرية
املح�سوبة

151

3.30

.40

159

3.22

.43

1.700

308

.090

151

3.35

.40

159

3.42

.54

-1.271

308

205

151

2.86

.42

159

2.69

.51

3.208

3.8

.001

151

3.43

.43

159

3.41

.46

.243

308

.808

151

3.26

2.4

159

3.22

.33

1.279

3.8

.202

ويبني اجلدول رقم ( )13مدى تقييم العمالء للخدمات امل�صرفية يف البنوك املحلية
والأجنبية ،و�سوف نخترب جميع فرو�ض الدرا�سة عند م�ستوى معنوي اقل داللة ( )0.050بحيث
يكون الفرق د ً
اال �إح�صائي ًا �إذا كان م�ستوى الداللة �أقل من ( )0.050وبا�ستخدام االختبار التائي
للعينات امل�ستقلة وجد �أن البنوك الأجنبية �أف�ضل من البنوك املحلية يف خدمات ال�صالة الداخلية
حيث كان متو�سط تقييم البنوك الأجنبية ( )2.86درجة وبانحراف ( )042وكان متو�سط تقييم
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البنوك املحلية ( )2.69درجة وبانحراف معياري ( )051علم ًا ب�أن املتو�سط احل�سابي للبنك
الأجنبي واملحلي �أقل من الو�سط الفر�ضي (علم ًا �أن الو�سيط الفر�ضي لكل بديل ( .)3وهذا يثبت
�صحة الفر�ضية اخلام�سة.
وبا�ستثناء ذلك تت�ساوى البنوك املحلية مع البنوك الأجنبية يف جميع باقي اخلدمات
حيث بلغ املتو�سط يف �سرعة تقدمي اخلدمة يف البنوك االجنبية ( )3.30درجة ويف البنوك
املحلية ( )3.22درجة.
ويف جمال الر�سوم على اخلدمات بلغ املتو�سط يف البنوك الأجنبية ( )3.35درجة ويف
البنوك املحلية ( )3.42درجة.
ويف جمال �صفات خ�صائ�ص موظف البنك بلغ املتو�سط يف البنوك الأجنبية ()3.43
درجة �أما البنوك املحلية ( )3.41درجة.
ويف م�ستوى اخلدمة امل�صرفية ب�صفة عامة بلغ املتو�سط يف البنوك الأجنبية ()3.26
درجة ويف البنوك املحلية ( )3.26درجة وهذا يثبت �صحة الفر�ضية اخلام�سة.
جدول رقم ( )14قيا�س دالالت الفروق بني البنوك املحلية والبنوك الأجنبية
نوع البنك

العدد

الن�سبة

�أجنبي

151

48.6%

حملي

159

51.3%

املجموع

310

100.0%

بالنظر �إىل بيانات اجلدول رقم ( )14يت�ضح �أن ن�سبة كل من البنك الأجنبي والبنك
املحلي من �أفراد العينة املتعاملني معهم فقد كانت ن�سبة البنك الأجنبي ( )48.7%من �أفراد العينة
وكانت ن�سبة البنك املحلي ( )51.3%من �أفراد العينة كانت ح�صة البنوك املحلية �أعلى من ن�سبة
املتعاملني معها ويرجع ذلك �إىل عددها والتي كانت �ستة بنوك حملية وبالرغم من ارتفاع ن�سبة
البنوك املحلية عن البنوك الأجنبية �إال �أننا جند �أن هناك تقارير بينهما ويرجع ال�سبب �إىل
�أن �أفراد العينة يف�ضلون التعامل مع البنوك الأجنبية �أكرث من البنوك املحلية وذلك للخدمات
املتوفرة من قبل البنوك الأجنبية.
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اختبار الفر�ض ال�ساد�س:
معرفة اثر املتغريات الدميغرافية عن م�ستوى ر�ضا العمالء عن اخلدمات امل�صرفية.
جدول رقم ( :)15ت�أثري نوع العميل على م�ستوى اخلدمة امل�صرفية
العبـــــــــارات
�سرعة تقدمي اخلدمة
الر�سوم على اخلدمة
خدمات ال�صالة الداخلية

موظف
تاجر
مغرتب
موظف
تاجر
مغرتب
موظف
تاجر
مغرتب
موظف
تاجر
مغرتب
موظف
تاجر
مغرتب

العدد

متو�سط
ح�سابي

انحراف
معياري

77
166
67
77
166
67
77
166
67
77
166
67
77
166
67

3.27
3.27
3.23
3.43
3.44
3.23
2.74
2.80
2.73
3.42
3.44
3.38
3.24
3.26
3.17

.44
.42
.37
.56
.48
.31
.55
.48
.36
.51
.43
.41
.36
.27
.23

القيمة
الفائية

م�ستوى
الداللة
املح�سوب

.259

.772

5.161

.003

.751

.473

.443

.642

2.492

.084

بالنظر �إىل بيانات جدول رقم ( )15يت�ضح �أن:
�سوف نخترب جميع فرو�ض الدرا�سة عند م�ستوى معنوي ( )0,050حيث يكون الفرق د ً
اال
�إح�صائي ًا �إذا كان م�ستوى الداللة �أقل من (.)0,050
وبا�ستخدام اختبار حتليل التباين الأحادي ملتغريات م�ستويات اخلدمة امل�صرفية
كمتغريات تابعة ونوع العميل (موظف ،تاجر ،غرتب) كمتغري م�ستقل وجد �أن الر�سوم على اخلدمة
تختلف وفق ًا ملتغري نوع العميل ،حيث وجد �أن الفرق بني املتو�سطات دالة �إح�صائي ًا (بلغ م�ستوى
الداللة املح�سوب ( .)0,006وهذا يثبت �صحة الفر�ضية ال�ساد�سة.
جدول ( )16اختبار  Duncanللت�أكد من ت�أثري نوع العميل على م�ستويات اخلدمة
الر�سوم على اخلدمة
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اختبار Duncan
الوظيفــــة

N

مغرتب
موظف
تاجر

67
77
166

Subset for alpha= .05
املجموعة ب
املجموعة �أ
3.23
3.43
3.44

يتبني من اختبار دونكا �أن املغرتبني اقل ر�ضا عن الر�سوم عن اخلدمة من املوظفني والتجار
حيث بلغ املتو�سط جمال الر�سوم لدى املغرتبني ( )3,23بينما بلغ متو�سط لكل من املوظفني والتجار
( 3,43و )3,44على الرتتيب .وهذا يثبت �صحة الفر�ضية
بينما وجد �أن الفروق بني املتو�سطات يف بقية امل�ستويات ويف امل�ستوى الكلية جميعها غري
دالة �إح�صائي ًا.
جدول رقم ( :)17ت�أثري نوع اجلن�س على ر�ضا العمالء عن اخلدمات املقدمة

�أنثى
ذكر
متو�سط انحراف
متو�سط انحراف
العدد
العدد
ح�سابي معياري
ح�سابي معياري
-1.956 .43
3.37 34
.41
�سرعة تدمي اخلدمة 3.24 267
-2.995 .56
3.59 43
.46
الر�سوم على اخلدمة 3.36 267
خدماتال�صالة
.460
.53
2.74 43
.47
2.78 267
الداخلية
�صفاتخ�صائ�ص
-.556 .41
3.46 43
.45
6.42 267
موظفالبنك
م�ستوىاخلدمات
-1.764 .28
3.31 43
.29
3.23 267
امل�صرفية
القيمة
التائية

درجة
احلرية
308
605

م�ستوى
الداللة
املح�سوب
.051
.003

308

.646

308

.579

308

.079

با�ستخدام االختبار التائي للعينات امل�ستقلة وجد �أن الفرق بني الذكور والإناث يف الر�سوم
على اخلدمة دال �إح�صائي ًا مل�صلحة الإناث املحلية مما يعني ان الن�ساء املتعامالت اكرث ر�ضا على
الر�سوم على اخلدمة حيث بلغ املتو�سط لدى الن�ساء ( )3,59ولدى الرجال ( .)3.36وهذا يثبت
�صحة الفر�ضية.
�أما بالن�سبة لبقية املجاالت فال يوجد فروق دالة �إح�صائي ًا بنيهما.
ويرى الباحث �أن ر�ضى الإناث قد يكون جلوئهن للخدمات العادية مثل ر�سوم فتح احل�ساب
اجلارية وفتح ح�سابات التوفري والتحويل املايل واحل�صول على �شيكات عك�س التجار واملغرتبني الذين
يلجئون �إىل خدمات �أكرث تكلفة مثل فتح خطابات ال�ضمان وفتح خطابات م�ستندية واحل�صول على
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قرو�ض وحتويل مبالغ كبرية جد ًا مما ي�ؤدي �إىل عدم ر�ضا الذكور عن ر�سوم اخلدمة.
جدول رقم ( )18ت�أثري الفئة العمرية على م�ستويات اخلدمة
العبـــــارات

العمر

م�ستوى الداللة املح�سوب
.386

�سرعة تقدمي اخلدمة

معامل االرتباط
.037

الر�سوم على اخلدمة

(**)-.116

.006

خدمات ال�صالة الداخلية

-.017

.693

�صفات وخ�صائ�ص موظف البنك

.073

.084

م�ستوى اخلدمات امل�صرفية

-.006

.881

وبالنظر �إىل بيانات جدول رقم ( )18يت�ضح �أن هناك عالقة عك�سية بني عمر املتعامل
والر�ضا عن خدمات الر�سوم مما يعني �أن الأ�شخا�ص كبريو ال�سن غري را�ضني عن خدمات الر�سوم.
وال�سبب يف ذلك �أن الأ�شخا�ص كبريو ال�سن هم الأكرث تعام ًال ومعرفة يف البنوك وبالتايل
لديهم املعرفة الكاملة ب�أ�سعار خدمات البنوك وذلك لطول مدة تعاملهم مع البنوك وتبني عدم
وجود عالقة بني العمر وبقية امل�ستويات الأخرى .وهذا يثبت �صحة الفر�ضية.
جدول رقم ( )19ت�أثري امل�ستوى التعليمي على ر�ضاء العمالء عن اخلدمات
العبـــــــــــارات
�سرعة تقدمي اخلدمة
الر�سوم على اخلدمة
خدمات ال�صالة الداخلية
�صفات وخ�صائ�ص موظف البنك
م�ستوى اخلدمات امل�صرفية

امل�ستوى التعليمي
م�ستوى الداللة املح�سوب
معامل االرتباط
.920
.005
.050
.065
.050
.090
.133
-.068
.215
.056

وبالنظر �إىل اجلدول رقم ( )19يت�ضح �أنه ال توجد عالقة بني امل�ستوى التعليمي والر�ضا
عن م�ستوى اخلدمة با�ستثناء خدمات ال�صالة الداخلية رغم �أن داللتها واقعة على املحك (م�ستوى
الداللة النظرية) .وهذا يثبت �صحة الفر�ضية.
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جدول رقم ( )20ت�أثري مدة التعامل مع البنك ودرجة الر�ضا على م�ستويات اخلدمة

مدة التعامل مع البنك
م�ستوى الداللة املح�سوب
معامل االرتباط
.554
.026
.041
(*)-.089
.847
.008
.207
.054
.953
.003

العبــــــــارات
�سرعة تقدمي اخلدمة
الر�سوم على اخلدمة
خدمات ال�صالة الداخلية
�صفات وخ�صائ�ص موظف البنك
م�ستوى اخلدمات امل�صرفية

وبالنظر �إىل بيانات اجلدول ( )20يت�ضح �أنه توجد عالقة عك�سية بني مدة التعامل مع
البنك والر�ضا عن خدمات الر�سوم مما يدل على �أن العمالء الأكرث مدة تعام ًال مع البنك غري را�ضني
عن خدمات الر�سوم �أي �أنه كلما زادت مدة التعامل مع البنك قل م�ستوى الر�ضا عن الر�سوم وذلك
ب�سبب طول مدة التعامل مع البنك ومعرفتهم ب�أ�سعار اخلدمات ال�سابقة �أي كلما ارتفع �سعر اخلدمة
كلما كان العمالء املتعاملني مع البنك لفرتة طويلة غري را�ضيني عن االرتفاع يف �أ�سعار اخلدمات.

�أو ًال :اال�ستنتاجات العامة:

1.1عدم توفر �صحف وجمالت يف �صالة امل�صارف ميكن قراءتها �أثناء انتظار اخلدمة.
2.2عدم توفر تلفزيون يف �صالة امل�صارف ميكن م�شاهدته �أثناء انتظار اخلدمة.
3.3عدم توفر التنظيم اجليد للعمالء �أثناء انتظار اخلدمة.
4.4عدم توفر �إ�ضاءة جيدة يف �صالة امل�صارف وعدم وجود �سيا�سة وا�ضحة لتطوير وتنويع
اخلدمات امل�صرفية.
5.5عدم وجود وحدة تقوم ببحوث الت�سويق لدرا�سة ور�ضا العمالء عن اخلدمات التي تقدمها
امل�صارف وب�شكل م�ستمر وذلك من �أجل معرفة دوافع املتعاملني واجتاهاتهم ورغبتهم وذلك
لأن الدوافع واالحتياجات تتغري من وقت �إىل �آخر.
6.6عدم ادخال امل�صارف الو�سائل احلديث لتقدمي وتوزيع خدماتها امل�صرفية ك�إدخال
ال�صراف الآيل و�أجهزة الإيداع وخدمات الهاتف والتحويل املايل والإكرتوين للأموال.
7.7عدم االت�صال بالعمالء و�إبالغه بكل ما هو جديد عن اخلدمة.
8.8عدم زيادة �ساعات العمل امل�صريف و�أن يكون على فرتتني.
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ثاني ًا :اال�ستنتاجات اخلا�صة:
�سرعة تقدمي اخلدمة
1.1هناك ر�ضا يف �أو�ساط �أفراد عينة الدرا�سة عن �سرعة تقدمي اخلدمة احلالية.
2.2بطء اال�ستجابة لطلبات العمالء ب�شكل عام ،وتلك املتعلقة بالقرو�ض ب�شكل خا�ص.
3.3عدم معاجلة �شكاوى العمالء.
�سرعة تقدمي اخلدمة
1.1هناك ر�ضا عن �أفراد عينة الدرا�سة عن ر�سوم فتح احل�سابات( .ح/جاري ،التوفري)
والتحويل املايل ور�سوم �صناديق الأمانات ور�سوم �إ�صدار ال�شيكات.
2.2يرى  61,9%من عينة الدرا�سة ب�أن �سعر ال�صرف داخل امل�صارف اقل منه خارج البنك.
 52,6%3.3من عينات الدرا�سة يرون �أن ارتفاع ر�سوم بطاقات االئتمان ،مما يعني عدم
الت�شجيع على ا�ستخدامها.
4.4ارتفاع ر�سوم خطابات ال�ضمان وحت�صيل الكمبياالت.
خدمات ال�صالة الداخلية:
1.1حوايل  60%من عينات الدرا�سة يرون عدم توفر �إ�ضاءة جيدة يف �صالة البنك.
2.2حوايل  64%يرون عدم توفر التنظيم اجليد للعمالء �أثناء انتظار اخلدمة وغياب الرقم
الت�سل�سلي للعميل يف ال�صالة الداخلية امل�صارف.
3.3عدم مالئمة الديكور يف �صالة االنتظار.
4.4عدم توفر �أوراق و�أقالم ال�ستخدام العمالء يف �صالة امل�صارف.
 50%5.5يرون �ضيق �صالة االنتظار.

الحظ الباحث:
عدم توفر �صحف وجمالت وتلفزيون ،ومرافق �صحية يف �صالة البنك.

خ�صائ�ص وموا�صفات موظف امل�صارف:

1.1متتع موظف امل�صارف مبظهر جيد ،و�أنهم ي�صغون للعمالء ويقدمون اخلدمات ب�شكل دقيق
ويهتمون بطلب العمالء.
2.2توا�ضع التعامل مع العمالء وبن�سبة .53%
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3.3عدم الوفاء مع العمالء وفق ر�أي �أفراد عينة الدرا�سة بن�سبة 54%
 59%4.4عينة الدرا�سة يرون عدم توفر معلومات كافية لدى موظفي البنك للرد على �أي
ا�ستف�سار يطرحه العميل.
5.5عدم االهتمام بالعمالء بال�شكل املطلوب.
6.6غياب روح الفريق الواحد للتعامل بني موظفي امل�صارف  56%يرون ذلك.
7.7عدم توفر اخليارات للعمالء من قبل موظفي البنك.
8.8يتمتع موظفي امل�صارف ب�أخالق عالية ويحافظون على �أ�سرار العمالء.
9.9عدم التوا�صل مع العمالء و�إبالغهم بكل ما هو جديد.
1010التمييز يف التعامل مع العمالء.

اثر املتغريات الدميغرافية عن م�ستوى ر�ضا العمالء:

�1.1إن املغرتبني اقل ر�ضا عن ر�سوم اخلدمة من املوظفني والتجار مما يدل على اختالف يف
درجة الر�ضا بني نوعية العميل والر�ضا عن اخلدمات امل�صرفية.
2.2انخفا�ض الر�ضا لدى �أفراد عينة الدرا�سة من الذكور.
3.3عدم ر�ضا العمالء كبار ال�سن عن ر�سوم اخلدمة.
4.4عدم ت�أثري امل�ستوى التعليمي عن الر�ضا عن اخلدمة.
5.5على الرغم من طول فرتة التعامل مع البنك �إال �أن العمالء غري را�ضني عن خدمات الر�سوم
مما يعني عدم الوالء للبنك وبالتايل تركه عن توفر بدائل �أخرى.
من واقع نتائج هذه الدرا�سة والتي تو�صلت اليها ف�إن الباحث يقدم جمموعة من التو�صيات
ب�شكل عام.

�أو ًال :املقرتحات ب�شكل عام:

�ضرورة وجود �سيا�سة وا�ضحة لتطوير وتنويع اخلدمات امل�صرفية و�أن تعمل امل�صارف علىتاليف الق�صور املوجودة حالي ًا يف تنويع خدماتها احلالية.
�ضرورة �إن�شاء وحدة تقوم ببحوث الت�سويق لدرا�سة ر�ضا العمالء عن اخلدمات التي تقدمهاامل�صارف وب�شكل م�ستمر وذلك من �أجل معرفة دوافع املتعاملني واجتاهاتهم ورغبتهم وذلك
لأن الدوافع واالحتياجات تتغري من وقت �إىل �آخر.
يو�صي الباحث القيام بتطوير منتجات خدمات جديدة ملواجهة احتياجات العمالء.-يو�صي الباحث القيام بتحديد العمالء امل�ستهدفني وكيفية تلبية احتياجاتهم من اخلدمات
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امل�صرفية.
�ضرورة ادخال امل�صارف الو�سائل احلديثة لتقدمي وتوزيع خدماتها امل�صرفية ك�إدخالال�صراف الآيل و�أجهزة الإيداع وخدمات الهاتف والتحويل املايل والإلكرتوين للأموال.
يو�صي الباحث االهتمام بالعميل وخا�صة التجار املغرتبني الذين لديهم حركات م�صرفيةكبرية.
يو�صي الباحث العمل على حت�سني جودة اخلدمة امل�صرفية وذلك من �أجل املحافظة علىم�ستويات اجلودة.
يو�صي الباحث القيام ب�إعداد دورة تدريبية ملوظفي امل�صارف ب�شكل م�ستمر و�إطالع املوظفنيعلى كل ما هو جديد عن اخلدمة امل�صرفية.
�ضرورة االت�صال بالعمالء و�إبالغه بكل ما هو جديد عن العمل وزيادة �ساعات العمل امل�صريفو�أن يكون على فرتتني.
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املراجــــــع

�أو ًال :املراجع العربية:
�أ .الكتب:
�1.أحمد بدر الدين� ،أ�صول البحث العلمي ومناهجه ،وكالة املطبوعات يف الكويت 4891م.
2.الد�سوقي حامد �أبو زيد ،ت�سويق اخلدمات امل�صرفية ،جامعة امللك �سعود ،كلية العلوم الإدارية،
مركز البحوث ،فرباير 9891م.
�3.سيد الهواري� ،إدارة البنوك ،مكتبة عني �شم�س ،القاهرة 7891م.
4.ح�سني حمادي ،التميز يف خدمة العمالء ،مركز اك�سفورد لال�ست�شارات والتدريب الإداري،
القاهرة1991 ،م.
5.عو�ض بدر احلداد ،ت�سويق اخلدمات امل�صرفية ،البيان للطباعة والن�شر ،الطبعة الأوىل،
0991م.
6.6عبداحلميد طلعت �أ�سعد� ،إدارة خدمة البنوك التجارية ،مكتبة عني �شم�س ،القاهرة .1994
7.7عطيه طاهر مو�سى� ،أ�سا�سيات الت�سويق ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة 1991م.
8.8عبدالعزيز املقطري ،ال�سيا�سة النقدية املالية ،دار احلداثة ،بريوت 1985م.
9.9حم�سن �أحمد اخل�ضري ،الت�سويق امل�صريف ،ايرتاك للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل.1999 ،
1010حممد عبدالفتاح حافظ ال�صرييف ،الدليل التطبيقي للباحثني ،دار وائل للن�شر الطبعة الأوىل،
2002م.
1111حممد علي حممد ،علم االجتماع ،املنهج العلمي ،دار املعرفة اجلامعية 1986م.
1212نظام مو�سى �سويدان� ،شفيق �إبراهيم ،الت�سويق مفاهيم معا�صرة ،دار احلامد للن�شر والتوزيع
2003م.
1313ه�شام الب�ساط ،االجتاهات احلديثة للت�سويق امل�صريف ،احتاد امل�صارف العربية1988 ،م.
1414هندي منري �صالح� ،إدارة البنوك التجارية ،مدخل اتخاذ القرارات ،الكتب العربية احلديثة
اال�سكندرية 1985م.
1515وليم ب ،مارتن ،جودة خدمة العميل� ،سل�سلة دار الإدارة والأعمال ،دار �آفاق الإبداع العاملية
للن�شر والإعالم ،الطبعة الأوىل1994 ،م.
1616ناجي معال ،الأ�صول العلمية للت�سويق امل�صريف .عمان ،الطبعة الثانية 2000م.
ب .الر�سائل والبحوث واملقاالت والدوريات:
 .1اجلمل ،غامن� ،إدراك امل�ستهلك جلودة اخلدمات امل�صرفية يف الأردن ،ر�سالة ماج�ستري غري
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من�شورة ،كلية�إدارةالأعمالاجلامعةالأردنية1992م.
 .2الدعي�س ،عبدالكرمي 1985م تقييم ال�سيا�سات الت�سويقية خلدمات امل�صرفية يف اليمن مع
التطبيق على البنك اليمني للإن�شاء والتعمري ر�سالة غري من�شورة ،كلية التجارة ،عني �شم�س.
 .3عبداخلالق ،حممد �شفيق ،العوامل امل�ؤثرة يف اختيار العمالء للم�صارف التجارية يف الأردن،
ر�سالة ماج�ستري عري من�شورة ،كلية الإدارة واالعمال ،اجلامعة الأردنية 1993م.
 .4املحمودي ،حممد 1991م ،جتزئة ال�سوق و�أثرها يف �سيا�سة الت�سويق للخدمات امل�صرفية،
كلية الإدارة واالقت�صاد ،اجلامعة املنت�صرية ،العراق.
 .5املراين ،حممد1996 ،م تقييم فاعلية نظم الت�سويق امل�صريف للخدمات يف امل�صارف التجارية
اليمنية ،جامعة قناة ال�سوي�س.
 .6جملة الدرا�سات املالية وامل�صرفية ،املجلد الثالث ع�شر ،العدد الأول ،ال�سنة الثالثة ع�شر،
مار�س 2005م.
 .7جملة الإدارة ،املجلد الثالث والع�شرين ،العدد الثاين ،اكتوبر 1990م.
 .8التطورات النقدية امل�صرفية ،البنك املركزي اليمني املجلد اخلام�س ،العدد الثاين ع�شر،
دي�سمرب 2005م.
املراجع الأجنبية:

	1-
Berry. Parasurmah, A., and zeithaml, V.A.
The esrrice- Qualty Puzzle, Basinss Horizons, Sebtember-o Ctober1990
	2-
Zeithaml, v, Berry,1. Sparasrautaman, H (1988) communication control Process in the Delivery & uality Journal & Marking
	-
Parasuramn & zeithmal & Berry 1985” surp renat & Solomon
(1981)” – Baraguayan & Paraguayan & Zeithmel (1988).
	-
)Zeithmal & Berry & pan Sunman (1989
قيا�س جودة �إدارة اخلدمة يف البنوك (جملة الإدارة .املجد الثالث والع�شرين� ...أكتوبر
.1990

			
جامعة امللكة �أروى

75

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

ا�ستيعاب قانون اجلامعات اليمنية الأهلية ملتطلبات حوكمة التعليم العايل

Abstract:

Enabling Yemeni universities to raise their international rankings, and to cope with the imbalance in
achieving their assumed functions, the Yemen need
to implement good Higher Education Governance
(HEG) within comprehensive education reforms.
Among the most important HEG mechanisms are the
laws governing universities. The research objective is
to identify the suitability of the Yemeni law to HEG
requirements. To achieve this objective, the researcher used descriptive approach by content analysis of
the Yemeni Law and its executive regulation; and by
comparing them with the universities governance
requirements. In addition, introduced alternative requirements that are consistent with successful models
in universities governance. The researcher found that
there are in Yemeni Private Universities Law a few
basic requirements that support good governance,
on the other hand there are many articles that do not
comply with HEG requirements as a result of either
the current law did not impose many HEG practices
entirely or there are some current articles are conflicted or containing gaps. The research concluded
that the current law enabled the private universities
owners to dominating the university’s decision.
Keywords: Higher Education Institutions - Higher
Education Governance - Yemeni Private Universities
Law.
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	ا�ستخدم الباحث عبارة م�ؤ�س�سات التعليم العايل كم�صطلح اجلامعات كون اجلامعات
ا�صبحت ت�سري من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بينما ا�صبحت كليات املجتمع واملعاهد
حتت ا�شراف وزارة التعليم الفني والتقني .فبموجب القانون اليمني ف�إن اجلامعات والكليات االهلية
تخ�ضع لت�سيري وا�شراف املجل�س الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي كما تخ�ضع
لتقييم جمل�س االعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة.

 .3منهجية البحث

	ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي عن طريق حتليل امل�ضمون للقانون اليمني رقم ()13
ل�سنة 2005م والئحته التنفيذية ومقارنة موادهما القانونية مع متطلبات حوكمة اجلامعات
الواردة يف كل من )1( :بطاقة قيا�س احلوكمة املعتمدة من طرف البنك الدويل((( )2( ,مبادئ
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية )2015 (OECDم ( )3مبادئ االيزو 2015 -9001م.
بالإ�ضافة اىل اال�ستفادة من املتطلبات القانونية املتعلقة باحلوكمة الر�شيدة يف قوانني بع�ض
الدول احلا�صلة جامعاتها على ت�صنيف عاملي وهي الواليات املتحدة واململكة املتحدة واليابان وم�صر
واململكة العربية ال�سعودية واالمارات املتحدة ودولة قطر و�سلطنة عمان.

 .4الإطار النظـــــري

4-1خ�صائ�ص نظام احلوكمة الر�شيدة

�إن عملية خلق نظام حوكمة ر�شيد وعادل يجب �أن يت�صف باخل�صائ�ص التالية:
 أالتميز يف االداء�إن ا�ستمرارية الأداء التناف�سي ,يتطلب من اجلامعات حتقيق:
قيمة م�ضافة للأطراف امل�ستفيدة من خمرجاتها.
قدرتها على مواجهة املخاطر الذاتية والق�ضايا املعا�صرة على م�ستوى نظام التعليم
العايل وم�ؤ�س�ساته وعلى م�ستوى املجتمع ب�شكل عام.
ا�ستمرارية بقائها بكيانها امل�ؤ�س�سي واملادي.
 بالو�ضوح وال�شفافيةنظام احلوكمة الر�شيد للجامعات يتطلب ب�شكل وا�ضح حتديد على الأقل (�أ) اللوائح
((( مت بناء بطاقة فح�ص حوكمة اجلامعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا عام 2016م من قبل البنك الدويل ومركز
التعليم العايل لربنامج تكامل البحر املتو�سط (مركز التكامل املتو�سطي) وتهدف هذه البطاقة لقيا�س �أداء اجلامعات من
خالل خم�سة �أبعاد للحوكمة التي هي :الإطار العام (املهام ،ال�سياق والأهداف) ،الإدارة ،امل�شاركة ،امل�ساءلة واال�ستقاللية.
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والأنظمة الداخلية (ب) الهياكل التنظيمية (ح) املجال�س احلاكمة ووظائفها (ج)
الو�صف الوظيفي جلميع الوظائف (خ) اجراءات ال�ضبط والرقابة (د) التقرير عن
فعالية اجراءات الرقابة بغر�ض ت�صحيح االنحرافات �إن وجدت .عالوة على ذلك
اجلامعات ال ميكن �أن تت�صف بال�شفافية دون االف�صاح الكايف عن االتي:
 الر�ؤية والر�سالة والأهداف والقيم االخالقية واملهنية.ال�سلطات الرقابية والتنفيذية والتقوميية.اال�ساليب املتبعة يف عملية توثيق اعمالها.النتائج الفعلية التي يف�صح عنها يف التقارير الدورية مع مقارنتها وتقيمها مو�ضوعي ًامع ما خطط له م�سبق ًا.
 جامل�شاركة يف القرار اجلامعيهذه اخلا�صية تعني اعطاء فر�صة مل�شاركة االطراف امل�ستفيدة واملت�أثرة باجلامعة ,يف
و�ضع �سيا�ستها وبناء ا�سرتاتيجياتها وو�ضع نظام حوكمة ر�شيد يف هذه اجلامعة.
 دالتقييم وامل�سائلةخا�صية امل�سائلة يف نظام حوكمة التعليم العايل ت�شمل متكني هذا النظام من حتقيق م�سائلة
عادلة فردية وجماعية لل�سلطات املراقبة والتنفيذية يف اجلامعات ,هنا يرى الباحث �أن
امل�سائلة ميكن �أن تتحقق من خالل االتي:
امل�سائلة الالحقة التي تقوم بها ال�سلطات الرقابية توجه نحو الإدارة العليا يف
اجلامعات عن املخرجات النهائية التي ينبغي حتقيقها.
(((
امل�سائلة امل�صاحبة التي تقوم بها �سلطات اال�شراف وال�ضبط تتم من خالل
عمليات الرقابة والتقييم واملتابعة الدورية مل�ستوى تنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية
والتنفيذية والربامج الدرا�سية .هذه امل�ساءلة توجه نحو االدارة العليا والو�سطى
والتنفيذية على م�ستوى كل وظيفة من الوظائف االكادميية واملالية والإدارية.

4-2حوكمة التعليم العايل

حوكمة التعليم تعني جمموعة من القوانني والنظم والقرارات ...التي تهدف �إىل حتقيق
اجلودة والتميز يف �أداء م�ؤ�س�سات التعليم العايل عن طريق دعم التوجه اال�سرتاتيجي وال�شفافية
واال�ستقاللية وامل�شاركة يف اتخاذ القرار وامل�ساءلة .ومبفهوم اخر هي النظام الذي يوجه وي�ضبط
�أعمال اجلامعات من خالل حتقيق املهام االتي:
((( تتمثل يف جمل�س الأمناء واالدارات التابعة ملجل�س الأمناء.
			
جامعة امللكة �أروى

81

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

ا�ستيعاب قانون اجلامعات اليمنية الأهلية ملتطلبات حوكمة التعليم العايل

1 )1اختيار الأ�ساليب املنا�سبة والفعالة لتحقيق خطط و�أهداف تلك اجلامعات.
2 )2و�صف احلقوق والواجبات فيما بني خمتلف الأطراف املتعاملة مع اجلامعات.
3 )3و�ضع القواعد والإجراءات الالزمة التخاذ القرارات الر�شيدة.
4 )4ا�ستيعاب متطلبات احلوكمة عند تطوير ر�ؤى و�أهداف اجلامعات واال�سرتاتيجيات الالزمة
لتحقيقها.
5 )5حتدد �أ�س�س املتابعة والتقييم ومراقبة الأداء.
�6 )6ضمان ممار�سة ال�سلطة بطرية متكن الأفراد (الطالب واملدر�س واملوظف) واجلماعات
(املجال�س واالحتادات) من خاللها التعبري عن م�صاحلهم وتف�ضيالتهم.
تعد حوكمة اجلامعة عن�صرا �أ�سا�سيا يف الرتكيز احلديث على اجتاهات الإ�صالح يف
التعليم العايل يف جميع �أنحاء العامل( .تقرير البنك الدويل  .)2012ا�سكارن واخرون ()2018
ي�ؤمن ب�أن ممار�سة احلوكمة تكون واحدة من �أهم االدوات لتوجيه م�ؤ�س�سات التعليم العايل ,وبهذا
ال�ش�أن �أو�صى امل�ؤمتر الدويل للحوكمة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل((( ,ب�ضرورة اعتبار حوكمة
اجلامعات واحدة من متطلبات اعتماد اجلامعات وربطها باجلودة ومعايري االعتماد .كما او�صى هذا
امل�ؤمتر ب�إن�شاء جمال�س حوكمة يف كل جامعة مهمتها و�ضع �إطار مفاهيمي للحوكمة ومعايري تطبيقها،
وت�أليف م�ساق تدري�سي حول احلوكمة و�أهدافها وو�سائل تطبيقها ،من �أجل ن�شر ثقافة احلوكمة
ك�إجراءات و�سلوك وظيفي .ويف هذا ال�صدد ،يرى الباحث �أنه من ال�ضروري �إن�شاء وحدة �أو جلنة
احلوكمة �ضمن �إطار جمل�س االعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة تكون م�س�ؤولة عن و�ضع �إطار موحد
حلوكمة اجلامعات اليمنية ،و�إجراء تقييم دوري مل�ستوى االلتزام بهذه املعايري من اجلامعات .وبهذا
اخل�صو�ص يرى الباحث �أن يتم �إن�شاء �إدارة �أو جلنة حوكمة اجلامعات يف �إطار جمل�س االعتماد
الأكادميي و�ضمان اجلودة تتوىل و�ضع �إطار معياري حلوكمة اجلامعات اليمنية وا�صدار معايريها,
والقيام بعملية التقييم الدوري مل�ستوى التزام اجلامعات بتلك املعايري.
وقد خل�ص نا�صر الدين ( )2012اىل �أن هناك اهمية كبرية لتطبيق حوكمة ر�شيدة يف
اجلامعات� ,إذ �أن تطبيقها يعمل على تعظيم قيمة اجلامعات ومقدرتها التناف�سية خا�صة يف جمال
خمرجاتها وو�ضعها االقليمي والعاملي .كما ا�شار قي�س املحمدي ( )2019 + 2014اىل �أنه ا�صبح
ينظر للحوكمة الر�شيدة ك�ألية للإ�صالح ال�شامل �سواء على امل�ستوى الإداري والأكادميي واملايل.
بالتايل نحن يف اجلمهورية اليمنية بحاجة اىل تطبيق حوكمة ر�شيدة يف اجلامعات الأهلية
للم�شاركة يف رفع ت�صنيفها وملعاجلة عدم التوازن يف �أداءها لوظائفها الأكادميية واملالية والإدارية
عن طريق تطبيق ا�صالحات �شاملة على م�ستوى كل الآليات امل�ؤثرة والفاعلة والتي تت�ضمن
((( عقد هذا امل�ؤمتر خالل الفرتة من  11:13مار�س 2017م يف عمان – االردن.
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الت�شريعات.
يف �ضوء املمار�سات اجليدة حلوكمة اجلامعات ,من املفرت�ض �أن متكن هذه املمار�سات اجلهات
امل�شرفة على اجلامعات من فر�ض متطلبات عملية با�ستخدام اجراءات �ضبط وادوات رقابية ت�ضمن
ممار�سة حقيقية لتلك املتطلبات وهذا يقود اىل امل�شاركة الفاعلة يف رفع �أداء اجلامعات االهلية
�سواء على امل�ستوى الأكادميي بوظائفه التعليمي والبحث العلمي وخدمة املجتمع �أو على امل�ستوى
الإداري واملايل مع حتقيق �أف�ضل حماية حلقوق جميع االطراف امل�ستفيدة من خمرجات اجلامعات
مبا ي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للمجتمع.

 4-3قانون اجلامعات والقيادة اجلامعية

على امل�ستوى الدويل ,يختلف نطاق قوانني التعليم العايل اختالفا كبري ًا وفق ًا للتوجه
الوطني لكل دولة .ب�ش�أن حمتوى مواد القوانني ,قد تكون خمت�صرة للغاية يف بع�ض الدول ،يف حني
تهدف بلدان �أخرى �إىل جعلها اكرث �شمولية من خالل دمج �أو تف�سري الت�شريعات ال�سابقة .على كل,
من امل�ؤكد �أن جميع قوانني التعليم العايل يف العامل تنظم ا�سلوب �إدارة م�ؤ�س�سات التعليم العايل
من خالل تخ�صي�ص لها متطلبات عامة واحيان ًا جتعل تلك املتطلبات �أكرث تعقيد ًا .مع ذلك ,يرى
� )2008( Fieldenأنه ال يجب على القانون �أن يقف يف طريق تطور م�ؤ�س�سات التعليم العايل
م�ؤيد ًا حاجة هذه امل�ؤ�س�سات اىل التكيف والتغري.
على امل�ستوى الوطني ,القوانني املنظمة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية يف
الوقت الراهن تكون كما هي مذكورة يف اجلدول التايل:
م

ا�سم القانون

القانون رقم ( )18ل�سنة 1995م ب�ش�أن اجلامعات
1
اليمنية
القانون رقم ( )13ل�سنة 2005م ب�ش�أن اجلامعات
2
واملعاهد العليا والكليات الأهلية
 3القانون رقم ( )5ل�سنة 1996م ب�ش�أن كليات املجتمع

م�ؤ�س�سات التعليم
العايل
اجلامعات احلكومية
اجلامعات والكليات
الأهلية
كليات املجتمع
احلكومية اخلا�صة

الوزارة املنظمة
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي
وزارة التعليم الفني
1
والتدريب املهني

بالتايل ف�أن اجلامعات والكليات االهلية ا�صبحت تنظم مبوجب القانون رقم ( )13ل�سنة
2005م ب�ش�أن اجلامعات واملعاهد العليا والكليات الأهلية ,وكذلك القرار اجلمهوري رقم ()140
ل�سنة 2007م ب�ش�أن الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات الأهلية .كما �أن هذه اجلامعات والكليات
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الأهلية تخ�ضع لإ�شراف املجل�س الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي بينما
تقييم من قبل جمل�س االعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة .فيما يخ�ص اجلامعات التي ت�أ�س�ست قبل
ا�صدار هذا القانون ,فقد ن�صت املادة ( )92منه ب�أن تلتزم جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأهلية
برتتيب �أو�ضاعها طبقا لأحكام القانون والالئحة ال�صادرة عن الوزارة.
خل�صت درا�سة د .غالب القان�ص اىل �أن امل�شاكل الرئي�سية يف اجلامعات الأهلية اليمنية مل
تكن يف وجود القانون املنظم للجامعات فح�سب ,بل ظهور اال�شكاليات التالية( :القان�ص )2011
1 .1مدى التزام هذه اجلامعات مبا جاء يف القانون.
�2 .2سادت عالقة �شك فيما بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واجلامعات الأهلية.
3 .3عدم تتمتع �إدارة اجلامعات الأهلية باال�ستقاللية يف اتخاذ القرارات بعيد ًا عن �أ�صحاب هذه
اجلامعات.
عن�صر القيادة يعترب من �ضمن �أهم خ�صائ�ص جناح اجلامعات حيث يذكر  Altbachو
� )2011( Salmiأن اخل�صائ�ص املهمة للجامعات العاملية الناجحة تتمثل يف :القيادة ،وال�سيا�سة
احلكومية ،والتمويل ،والقدرة على الرتكيز امل�ستمر على جمموعة وا�ضحة من الأهداف وال�سيا�سات
امل�ؤ�س�سية ،وتطوير ثقافة �أكادميية قوية ،وجودة �أع�ضاء هيئة التدري�س .يف حني يرى د .عبد
ال�سالم (� )2016أن هناك �ضرورة لإر�ساء الفكر اال�سرتاتيجي ملنهج حوكمة اجلامعات وكذلك تبنيها
فل�سفة التميز اجلامعي والريادة اجلامعية لدى قيادات اجلامعات .يف حني او�صى (غالب واخرون
 )2017ب�أن على قيادة اجلامعات العربية �أن تخطط ا�سرتاتيجي ًا مل�ستقبل التعليم العايل واملبادرة
اىل تدويل التعليم .فيما يتعلق ب�أمناط قيادة اجلامعات ,يرى  NasereddinوSharabati
(� )2016أنه ميكن ا�ستخدام واجلمع بني ثالثة �أمناط قيادية على الأقل يف اجلامعات تتمثل يف:
�أ�سلوب القيادة امل�شرتك بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،و�أ�سلوب القيادة التحويلي للأكادمييني والإدارة
متو�سطة امل�ستوى ،و�أ�سلوب القيادة يف املعامالت للعمال الآخرين الذين ي�ؤدون العمل الروتيني.
عموم ًا باملقارنة بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل وبني املنظمات االخرى ,تقوم م�ؤ�س�سات
التعليم العايل بوظائف وم�س�ؤوليات ا�ضافية تتمثل يف �إدارة الإنتاج الأكادميي والبحثي ،واالر�شاد
الطالبي ،وتتحمل م�س�ؤوليات جمتمعية او�سع .على م�ستوى اجلامعات تعترب قياداتها من �ضمن �أهم
عنا�صر جناح وارتقاء تلك اجلامعات ,فعن طريق اختيار قيادات جامعية تتمتع باال�ستقاللية
وب�سلطة كافية ,ومتمكنة يف اجلوانب القانونية والثقافية والإدارية واملهنية ,ا�ضافة اىل توجه
هذه القيادات بتحفيز ا�صحاب امل�صلحة يف امل�شاركة بالقرار اجلامعي .يف نف�س الوقت ينبغي �أن
يكون هناك تقييم �شامل ب�شكل دوري وخ�ضوع قيادات اجلامعات مل�ساءلة عادلة �أمام كل من جمل�س
الأمناء والوزارة املعنية بعد �إجراء تقييم منطقي و�شامل ب�شكل دوري من قبل جمل�س االعتماد
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الأكادميي و�ضمان اجلودة.

 .5النتائج واملناق�شة
 .5 .1م�ستوى احلوكمة

 5.1.1حوكمة العمل املايل والإداري
ي�ؤخذ على القانون احلايل �أنه يدعم ويكر�س �إدارة اجلامعات الأهلية ب�شكل بريوقراطي
ودكتاتوري بد ًال من �أن تدار با�ستخدام القيادة التحويلية والدميقراطية والريادية حيث يركز
ال�سطلة الإدارية واملالية يف جمل�س الأمناء والذي يف اال�صل ت�سيطر عليه ال�شركة املالكة عن طريق
حق ت�شكيل املجل�س ب�أغلبية اع�ضائه كممثلني عن ال�شركة املالكة .مبوجب مواد القانون ,ميتلك
جمل�س الأمناء �صالحيات البت النهائي يف تعيني وقبول ا�ستقالة قيادات اجلامعة مبا فيهم الأمني
العام واملوظفني الإداريني يف كل امل�ستويات العليا والو�سطى والتنفيذية .كما �أن القانون ال ي�شرتط
اخلربة الإدارية واملالية والقانونية والأكادميية ملن�صب امني عام اجلامعة.
لتحقيق ا�ستقالل يف القرار اجلامعي يتعني جعل عدد االع�ضاء امل�ستقلني يف جمل�س الأمناء
اكرث من عدد الأع�ضاء املمثلني لل�شركة املالكة مع رفع ال�شروط املعيارية على كل الأع�ضاء املعينني
فيه .لتخفيف مركزية �سلطة تعيني وقبول ا�ستقاالت املوظفني يو�صي الباحث ب�أن تكون �سلطة
البت يف تعيني موظفي امل�ستويات الإدارة العليا خمولة ملجل�س الأمناء وتكون �سلطة البت يف تعيني
امل�ستويات الإدارية الو�سطى والتنفيذية خمولة ملجل�س اجلامعة كما ميكن �أن تخول �صالحية اقرار
التعيني ملجل�س الأمناء للت�أكد من �سالمة اجراءات التعيني ملوظفي امل�ستويات الو�سطى والتنفيذية.
 5.1.2احلوكمة امل�ؤ�س�سية
فيما يتعلق باحلوكمة امل�ؤ�س�سية ,ي�ؤخذ على القانون احلالية اخللل ونقاط ال�ضعف التالية:
1 )1مل يلزم اجلامعات الأهلية بتوفر �إطار قانوين متكامل ي�ضمن العدالة وا�ستقالل القرار
اجلامعي وم�ساءلة اجلامعات الأهلية بناء على معايري الأداء .حيث يوجد فيه بع�ض املواد
القانونية التي تدعم ا�ستقالل القرار اجلامعي لكنها تت�ضارب متام ًا مع مواد قانونية اخرى
ال تدعم ا�ستقالل القرار اجلامعي اىل حد ًا كبري.
2 )2رغم �أن القانون ا�شار اىل بع�ض البنيات اال�سا�سية للجامعات �إال �أنه مل يعطي البنية
امل�ؤ�س�سية والأخالقية قدر كايف ل�ضمان �أن تكون �إدارة اجلامعات الأهلية ب�أ�سلوب مهني
�سليم مبا ي�ساعد يف حتقيق التنمية امل�ستدامة للبلد.
3 )3ال ي�سهل عملية امل�سائلة العادلة ملجل�س اجلامعة ورئا�سة اجلامعة حيث يحملهما امل�س�ؤولية
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)4

)5
)6
)7

كاملة دون منح �سلطة تنفيذية كافية خ�صو�ص ًا يف عمليات التعيني والرتقية وقبول
اال�ستقالة و�إنهاء خدمات .ومن هنا �إما �أن تبقى ال�سلطات الوا�سعة ملجل�س الأمناء يف هذه
الق�ضايا مع نقل امل�سائلة الفعلية عليهم كونهم ا�صحاب القرار الرئي�سي ويف هذه احلالة
لن يكون جمل�س الأمناء هيئة �إ�شرافيه .و�إال ف�إن ال�سلطة التنفيذية الكاملة تمُ نح �إىل
جمل�س اجلامعة ب�سلطات حقيقية تعادل م�ساءلتهم الكاملة ويف هذه احلالة� ،سيتم التعامل
مع جمل�س الأمناء ك�سلطة �إ�شراف يتوىل عملية الت�أكد من القرارات التنفيذية الهامة
التي يتخذها جمل�س اجلامعة ورئا�سة اجلامعة ثم يحق له فقط امل�صادقة عليها �إذا كانت
ملتزمة بالإجراءات ال�سليمة.
4مل يعرف الواجبات وامل�س�ؤوليات من املنظور احلديث لوظائف اجلامعات� ,أي�ض ًا مل يعرف
واجبات وم�س�ؤوليات القيادة من املنظور الريادي على وجه اخل�صو�ص يف جمال ر�سم
ال�سيا�سيات العامة وو�ضع اال�سرتاتيجيات وخططها التنفيذية بناء على معايري وم�ؤ�شرات
الأداء املنا�سبة.
5يغيب فيه بع�ض املواد القانونية الهامة املوجهة نحو �إدارة وظائف اجلامعة املعنية بالبحث
العلمي وخدمة املجتمع والتوجيه الطالبي وجودة العمل.
6ال يوجد و�ضوح يف توزيع ال�سلطات بدقة يف التعني والرتقية وقبول اال�ستقالة وانهاء
خدمات اع�ضاء الهيئة الإدارية واالكادميية.
7مل يحدد بو�ضوح �أن تكون املوازنات الت�أ�سي�سية واال�ستثمارية حتت ت�صرف جمل�س �إدارة
اجلامعة (ال�شركة املالكة) كذلك مل يحدد اجلهة التي تقع عليها امل�س�ؤولية يف حالة عدم
ان�سجام هذه املوازنات مع متطلبات الإن�شاء والتو�سع يف اجلامعات.

 5.1.3احلوكمة الأكادميية
ب�ش�أن احلوكمة الأكادميية ،القانون ركز ال�سطلة الأكادميية يف يد ال�شركة املالكة
للجامعة ب�شكل غري مبا�شر وبنف�س الطريقة التي �سبق �أن �أ�شار �إليها هذا البحث حيث ميكن القانون
ال�شركة املالكة من ال�سيطرة على جمل�س الأمناء عن طريق حق ت�شكيل املجل�س ب�أغلبية اع�ضائه
حيثما ميتلك جمل�س الأمناء �صالحيات البت النهائي يف تعيني وقبول ا�ستقالتهم قيادات اجلامعة
الأكادميية مبا فيهم العمداء ور�ؤ�ساء االق�سام وجميع اع�ضاء الهيئة الأكادميية وم�ساعديهم.
لتخفيف مركزية �سلطة تعيني وقبول ا�ستقاالت اع�ضاء الهيئة االكادميية يو�صي الباحث ب�أن
تكون �سلطة البت يف تعيني رئي�س اجلامعة خملولة فقط ملجل�س الأمناء ويكون �سلطة البت يف
تعيني العمداء ور�ؤ�ساء االق�سام واع�ضاء هيئة التدري�س وم�ساعديهم ملجل�س اجلامعة كما ميكن منح
�صالحية اقرار التعيني ملجل�س الأمناء للت�أكد فقط من �سالمة تلك الإجراءات.
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 .5.2املواد املتعار�ضة يف القانون احلايل

يوجد تعار�ض فيما بني بع�ض املواد القانونية للقانون رقم ( )13ل�سنة  2005اخلا�ص
باجلامعات واملعاهد العليا والكليات الأهلية �أهمها مو�ضحة فيما يلي:
i .iاملادة رقم  2من هذا القانون تعرف جمل�س االمناء وجمل�س اجلامعة كما يلي:
“جمل�س الأمناء  :هو �أعلى هيئة يف اجلامعة تتوىل الأ�شراف على �إدارة اجلامعة مالي ًا
و�إداري ًا وفق ما يحدده هذا القانون ... .جمل�س اجلامعة :هو �أعلى هيئة �أكادميية و�إدارية
تتوىل �إدارة اجلامعة �أكادميي ًا و�إداريا ً ومالي ًا وفق ما يحدده هذا القانون”
هنا يوجد تعار�ض بني حمتوى التعريفني من جهة ومن جهة اخرى بني ال�صالحيات
املمنوحة ملجل�س االمناء يف البند  7من املادة رقم ( )24التي تن�ص على« :البت يف تعيني
الإداريني وترقيتهم و�إنهاء خدماتهم و�إلغاء عقودهم» ومبوجب هذه املادة جعلته هو �أعلى
هيئة و�إدارية بد ًال من جمال�س اجلامعة .بالتايل يو�صى ب�أن تعدل لت�صبح «امل�صادقة على
تعيني الإداريني وترقيتهم و�إنهاء خدماتهم و�إلغاء عقودهم»
iiiiالبند رقم  6من املادة رقم  24ين�ص على�« :أن يتوىل جمل�س الأمناء  ...واملوافقة على
تعيني  ...و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملعيدين و�إعارتهم وندبهم
بناء على تو�صية جمل�س
ً
الق�سم والكلية وموافقة جمل�س اجلامعة �أو املعهد العايل �أو الكلية» بينما البند رقم  4من
املادة رقم  29ين�ص على�« :أن تكون من مهام جمل�س اجلامعة ...ممار�سة مهمة املوافقة
على تعيني �أع�ضاء هيئة التدري�س وانتدابهم و�إعارتهم وقبول ا�ستقاالتهم وتقدميها
ملجل�س الأمناء التخاذ ما يراه ب�ش�أنها» وهذه املواد تتناق�ض وتتعار�ض مع املادة رقم  2من
نف�س القانون التي تعرف جمل�س اجلامعة ب�أنه «هو �أعلى هيئة �أكادميية و�إدارية تتوىل
�إدارة اجلامعة �أكادميي ًا و�إداريا ً ومالي ًا وفق ما يحدده هذا القانون» يو�صى هنا بتوحيد
امل�صطلحات والعبارات بحيث يكون جمل�س الأمناء �أعلى هيئة �إ�شراقية اكادمييا و�إداريا
وماليا بينما جمل�س اجلامعة اعلى هيئة تنفيذية اكادمييا و�إداريا وماليا.
iiiiiكما �أن البند  3من املادة رقم  38ين�ص على �أن من �صالحيات جمل�س الكلية «املوافقة على
ال�شئون اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س من تعيني وترقية و�إجازات وفق القواعد املنظمة
لذلك» وهذه املادة تتعار�ض مع املادتني البند  6من املادة  24واي�ضا مع البند  4من املادة
رقم  29يف امل�ضمون ويف تكرار اجلهات التي متلك �صالحية املوافقة .ويو�صى بتحديد ثالث
جهات رئي�سية بحيث يتوىل جمل�س الق�سم والكلية م�س�ؤولية الرت�شيح وجمل�س اجلامعة
م�س�ؤولية البت واملوافقة وجمل�س الأمناء م�س�ؤولية امل�صادقة فقط.
ivivالبند رقم  6من املادة  29ين�ص على �أن يقوم جمل�س اجلامعة مبمار�سة مهمة «البت يف منح
�أع�ضاء هيئة التدري�س �إجازات التفرغ العلمي والإجازات دون راتب وقبول ا�ستقاالتهم
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و�إنهاء خدماتهم» وهذا يتعار�ض مع �صالحيات جمل�س الأمناء يف البند  6من املادة رقم
 24امل�صاغة اعاله .يو�صى هنا يف اعادة تعريف بع�ض امل�صطلحات وتوحيد ا�ستخدامها
مبا يتنا�سب مع مهام و�صالحيات ال�سلطات واملجال�س احلاكمة يف اجلامعات االهلية ومن
هذه امل�صطلحات التي حتتاج اىل تعريف موحد :املوافقة – البت – امل�صادقة – اعتماد
– الرت�شيح ..الخ.
v .vاملادة رقم  34تن�ص على« :يتم تر�شيح رئي�س اجلامعة بقرار من جمل�س الأمناء ويعر�ض
على الوزير للموافقة ,وملدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد ,ويكون هو امل�س�ؤول الأول �أمام
جمل�س اجلامعة وجمل�س الأمناء والوزير واملجل�س الأعلى وبح�سب ال�شروط امل�ؤهلة لذلك».
وكذلك املادة رقم  35تن�ص على «يعد رئي�س اجلامعة �أو عميد املعهد العايل �أو عميد الكلية
هو امل�سئول عن تنفيذ ال�سيا�سة العامة فيها وعن �إدارة �شئونها الأكادميية والإدارية
واملالية وله �صالحية التوجيه والإ�شراف والرقابة  ,»...ف�إذا كان جمل�س اجلامعة ك�أعلى
هيئة اكادميية و�إدارية مبوجب املادة  2وكذلك رئي�س اجلامعة ال ميلكا �صالحيات البت يف
الأمور االكادميية والإدارية بعد تو�صية اجلهة املعنية (الق�سم والكلية �أو الأمني العام)
فال يجوز حتميلهم الق�صور االكادميي والإداري �إن وجد .بهذا ال�ش�أن ,ولدعم ا�ستقاللية
و�سلطة جمل�س اجلامعة ورئي�س اجلامعة والكليات واالق�سام التي تكفي لتنفيذ مهامه ,يلزم
ان يتم منحهم �سلطات حقيقية توازي درجة م�سائلتهم.
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 .5.3درجة ا�ستيعاب متطلبات احلوكة

اجلدول التايل يبني درجة ا�ستيعاب املتطلبات التف�صيلية للحوكمة يف القانون اليمني احلايل:
م

متطلبات حوكمة اجلامعات االهلية

متوفر متوفر غري
كلي ًا جزئي ًا متوفر

او ًال :يتوفر يف اجلامعة حوكمة م�ؤ�س�سية:
�أن تعد اجلامعة النظام اال�سا�سي مبا يتنا�سب مع متطلبات
*
احلوكمة الر�شيدة للتعليم العايل
�أن توفر اجلامعة ال�سيا�سات واللوائح املنظمة للعمل
االكادميي واالداري واملايل بح�سب متطلبات حوكمة
التعليم واالعتماد االكادميي
البنية
�أن توفر اجلامعة الئحة عمل املجال�س احلاكمة ووظائف
امل�ؤ�س�سية
*
1
اجلامعة بتو�صيفات وا�ضحة
القانونية
والتنظيمية �أن توفر اجلامعة لوائح وادلة ار�شادية حديثة للإدارة
االكادميية والإدارية واملالية تقوم على امل�شاركة
وال�شفافية وامل�سائلة و�آليات التقييم
�أن ير�سم الهيكل التنظيمي للجامعة مبا يتنا�سب مع
*
النظام امل�ؤ�س�سي و�أن يعك�س القدرات املطلوبة
�أن ت�ضع اجلامعة قواعد ال�سلوك املهني واالخالقي
البنية
الأخالقية للقيادات والهيئة االكادميية والإدارية تتوافق مع معايري
2
احلوكمة الر�شيدة واملعايري املهنية والأخالقية ال�سليمة
واملهنية
ثاني ًا :ا�ستقاللية القرار اجلامعي مبا ي�ضمن االلتزام 2القانوين واملهني واالخالقي (ال�شرعية) ,ب�أن:
تدار اجلامعة با�ستقاللية اكادميية و�إدارية ومالية كاملة عن ال�شركة
1
3
املالكة للجامعة
يحدد القانون والئحته التنفيذية �سلطات ال�شركة املالكة للجامعة والقيود
*
2
التي تقع عليها
�أن يكون للجامعة التمويل الكايف لتغطية احتياجات اجلامعة مبا يتنا�سب مع
3
حجمها وتوجها اال�سرتاتيجي
�أن ت�ضمن ال�شركة املالكة تعزيز اجلامعة برا�س املال وباملوازنات الكافية
*
 4لتنفيذ جميع وظائف اجلامعة املحددة يف القانون ويف خطط اجلامعة
اال�سرتاتيجية
*
� 5أن تقوم ال�شركة املالكة بت�سليم مبلغ ال�ضمان البنكي مبوجب القانون
�أن تكون املوازنة الت�أ�سي�سية واال�ستثمارية حتت ت�صرف جمل�س �إدارة
*
6
اجلامعة
�أن تكون املوازنة التطويرية لتوفري املعامل وتطوير املناهج واملكتبات حتت
7
ت�صرف جمل�سي الأمناء واجلامعة
*
� 8أن تكون املوازنة الت�شغيلية حتت ت�صرف رئي�سها (رئي�س اجلامعة)
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�أن ير�صد اعتماد لدعم وللنهو�ض بالبحث العلمي والت�أليف والرتجمة
9
والن�شر بن�سبة من موازنة اجلامعة �أو من �صايف ايراداتها الدورية
� 10أن يتم تعيني حمامي او م�ست�شار قانوين يهتمون بالق�ضايا القانونية للجامعة
ثالث ًا� :أن تت�صف الإدارة العليا بالقيادة اال�سرتاتيجية والريادية:
�أن يتمتع رئي�س اجلامعة بدرجة كافية من الوعي بال�سيا�سة العامة للتعليم
1
وا�سرتاتيجية التعليم للبلد وبحوكمة التعليم العايل
�أن متتلك اجلامعة ا�سرتاتيجية وخطط تنفيذية وا�ضحة
وموازنات لتنفيذها
و�ضوح ر�ؤية �أن تقدم االدارة العليا خطط ا�سرتاتيجية تواكب
متطلبات الوزارة وال�شركة املالكة وت�ساعد يف حتقيق
واهداف
التنمية ال�شاملة للبلد
اجلامعة
2
اال�سرتاتيجية و�ضوح ادوار املجال�س واللجان التابعة للمجال�س احلاكمة
وواجبات
اطالع املجال�س على التقرير ال�سنوي ال�شامل للأداء
القيادات العليا االكادميي واملايل والإداري
حتديد امل�شاريع التطويرية واال�ستثمارية املنا�سبة
�أن تت�ضمن ر�سالة اجلامعة امل�شاركة يف تنمية املجتمع
�أن توفر اجلامعة البنية التحتية والبيئة التعليمية املنا�سبة لتحقيق
3
الغايات التعليمية والبحثية والقيمية
�أن تقوم اجلامعة ببناء عالقات متميزة مع امل�ؤ�س�سات التعليمية والبحثية
4
ومنظمات املجتمع املدين
�أن تقوم اجلامعة برفع القدرات امل�ؤ�س�سية والتنظيمية
�أن تنمي االدارة العليا القيادات مما يتيح بروز قادة جدد
داخل اجلامعة
�أن تقوم االدارة العليا باالهتمام التنظيمي القائم على
الإ�شراف واملتابعة وترك الأمور التنفيذية للم�ستويات
االدارية الو�سطى والتنفيذية
�أن ي�ضع جمل�س االمناء معايري وا�ضحة لتقييم رئا�سة
حوكمة العمل
اجلامعة
الأكادميي
5
�أن ي�ضع جمل�س اجلامعة معايري وا�ضحة لتقييم االدارة
والإداري واملايل
الو�سطى والتنفيذية والهيئة االكادميية
�أن تقوم اجلامعة بامتتة العمليات االكادميية واالدارية
لرفع الكفاءة يف االداء والفاعلية يف االجناز
�أن توفر اجلامعة ومتار�س حوكمة العمليات االكادميية
واالدارية واملالية
�أن تلزم اجلامعة باحل�صول على االعتماد االكادميي
جلميع برامج اجلامعة
�أن تدرب اجلامعة منت�سبيها و�أن ترفع الوعي بالقوانني
واالنظمة الداخلية احلاكمة للجامعة
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�أن حتقق اجلامعة انتاج بحث علمي يرتبط بق�ضايا
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
�أن ت�سعى قيادة اجلامعة نحو التميز بني اجلامعات من
حيث ال�سرعة والدقة واملباد�أة بتوفري املعلومات ملنت�سبيها
�أن ت�سعى قيادة اجلامعة لتح�سني ت�صنيف اجلامعة يف
الت�صنيف العاملي للجامعات
�أن تنظم اجلامعة ندوات ولقاءات ب�صورة م�ستمرة
ملناق�شة الق�ضايا االجتماعية املختلفة
حتقيق امليزة
�أن توفر اجلامعة فر�ص الن�شر لأع�ضاء هيئة التدري�س يف
التناف�سية
امل�ؤمترات واملجالت املتخ�ص�صة املحكمة
6
بني اجلامعات
�أن ت�صدر اجلامعة جمالت حمكمة ومتخ�ص�صة
املحلية والعاملية
�أن تهتم اجلامعة ب�أبحاث الطلبة وا�ستخدام نتائجها يف
تطوير املجتمع
�أن تخ�ص�ص اجلامعة ن�سبة من املقاعد املجانية للطالب
ذوي االحتياج
�أن تقدم خدمات ملنت�سبيها وللمجتمع مميزة عن غريها من
اجلامعات
�أن ت�شكل �إدارة م�ستقلة للمخاطر تقوم على معاجلة جذور
امل�شاكل ولي�س �أعرا�ضها
�أن توفر اجلامعة نظام �ضبط داخلي �صارم
�أن توفر اجلامعة بيئة منا�سبة للعمل جتنبا لأي �صراعات
�أن تعد اجلامعة خطة فاعلة ملواجهة املخاطر والأزمات
التي قد تواجهها
توفر نظام
�أن تراقب اجلامعة مراكز اخلطر (تعار�ض امل�صالح ,كبار
لإدارة املخاطر
ال�شركاء ,االدارة العليا)
وال�صراعات
7
�أن يكون للجامعة القدرة على التعامل مع الق�ضايا
واالزمات يقوم
الطارئة وامل�ؤقتة بفعالية وكفاية
على:
�أن تقوم �إدارة اجلامعة بجذب م�صادر متويل متنوعة
�أن ت�ستخدم اجلامعة تقنيات معلوماتية حديثة متكنها
من ك�شف االجراءات واملمار�سات اخلاطئة
�أن ت�ستخدم اجلامعة نظم وادوات حما�سبية وتدقيقية
متكنها من ك�شف االخطاء والغ�ش والتزوير
�أن تعرتف باملخاطر امل�ؤ�س�سية وتقوم ب�إدارتها
رابع ًا :حتقيق امل�صالح 4املتوازنة 5من خالل امل�شاركة يف �صنع القرار اجلامعي:
� 1أن يتم متثيل ا�صحاب امل�صالح 6يف جمل�س االمناء
�أن يتم متثيل ا�صحاب امل�صالح يف جمل�س اجلامعة خ�صو�ص ًا الكادر التدري�سي
2
واملوظفني والطالب
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�أن تقوم االدارة العليا با�ستطالع �آراء الطالب واملحا�ضرين واملوظفني عن
3
جودة اخلدمات املقدمة لهم
�أن ت�ضع اجلامعة �أدلة املتابعة االكادميية تهتم باملتابعة االكادميية
4
الدورية
�أن متنح جمال�س اجلامعة احلاكمة احلرية االكادميية وتعزيز
5
الدميوقراطية
�أن ت�شارك اجلهات ذات العالقة باجلامعة يف ر�سم ال�سيا�سة العامة ويف و�ضع
 6اللوائح واخلطط اال�سرتاتيجية والربامج واملناهج الدرا�سية �أما من خالل
ور�ش االقرار او يف �إبداء الراي مبحتواها
�أن يحمي رئي�س اجلامعة حقوق وم�صالح جميع امل�ستفيدين من اجلامعة دون
7
متييز
�أن ي�ضمن رئي�س اجلامعة التعامل بطريقة مت�ساوية مع ال�شركاء املالكني
8
للجامعة يف احل�صول على املعلومات وعائد ا�ستثماراتهم
�أن حتافظ �إدارة اجلامعة على ممتلكات ال�شركة املالكة وحتقيق احلد االدنى
9
من االرباح كعائد عن ا�ستثماراتها
�أن متنح اجلامعة االتعاب ب�شكل من�صف وعدم وجود فوارق كبرية بني
10
االمتيازات (رواتب ومكاف�أة)..
�أن يقوما رئي�س جمل�س االمناء ورئي�س اجلامعة بخلق بيئة تعاون فيما بني
11
املجال�س احلاكمة للجامعة واملدققني مبا يحقق توازن امل�صالح
�أن ت�ضمن اجلامعة عدم ف�صل �أي من منت�سبي اجلامعة �إال بعد اجراء حتقيق
12
عادل مبوجب القانون والنظم احلاكمة
�أن توفر اجلامعة نظام ًا واليات لتلقي مقرتحات و�شكاوي منت�سبي اجلامعة
13
والتعامل معها على حممل اجلد بغر�ض املعاجلة
خام�س ًا :ال�شفافية والو�ضوح:
ان تكون املجال�س احلاكمة يف اجلامعة على اطالع وفهم كامل لقانون
1
اجلامعات وملتطلبات جمل�س االعتماد االكادميي و�ضمان اجلودة
�أن تكون �أنظمة ولوائح اجلامعة و�آليات وتعليمات العمل فيها وا�ضحة
2
ومعلنة او�ساط املعنيني
�أن تكون ر�ؤية ور�سالة و�أهداف وخطط اجلامعة اال�سرتاتيجية والتقارير
3
ال�سنوية وا�ضحة ومعلنة او�ساط املعنيني
�أن تقوم اجلامعة بالإف�صاح عن رواتب ومزايا ومكاف�آت رئي�س واع�ضاء
4
جمال�س اجلامعة احلاكمة وما يت�صل بها من اجنازات
�أن تقوم �إدارة اجلامعة بالإعالن عن ال�سيا�سة العامة واللوائح واملدونات
5
واالدلة االر�شادية
�أن تقوم �إدارة اجلامعة بالإعالن وتعريف الطالب ب�شروط االلتحاق
6
باجلامعة ومدونة حقوق وواجبات الطالب والتعليمات املختلفة
�أن تقوم الكليات بالإعالن عن حمتوى الربامج الدرا�سية والتقومي اجلامعي
7
واجلداول الدرا�سية لطالب اجلامعة
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8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7

8

�أن ت�سهل اجلامعة التدفق العادل للمعلومات داخل وخارج اجلامعة
با�ستخدام تقنيات نظم املعلومات احلديثة
�أن تن�شر قرارات رئي�س اجلامعة ومقررات املجال�س املختلفة على املعنيني بها
�أن تزود اجلامعة املعلومات ال�ضرورية والكافية ل�شركة املالكة التي حتافظ
على حقوقهم
�أن ت�ضمن �إدارة اجلامعة ال�شفافية والدقة والو�ضوح والنزاهة يف القوائم
املالية التي ت�صدرها اجلامعة
�أن تقوم �إدارة اجلامعة بالإف�صاح عن ا�سم ودور مراجع احل�سابات اخلارجي
�أن تقوم االدارة العليا ب�إ�صدار واالعالن عن التقرير ال�سنوي و�أن يف�صح فيه
عن دور اجلامعة يف خدمة وتنمية املجتمع
�أن توفر اجلامعة نظم �إدارية واكادميية فعالة ت�ضمن ت�شغيل عملية اتخاذ
القرار ب�شفافية
�ساد�س ًا :التقييم املنطقي وامل�ساءلة:8
�أن ي�صدر املجل�س الأعلى للتعليم وامل�شرع نظم ومعايري لرقابة وم�ساءلة
جمال�س الإدارة لل�شركة املالكة والأمناء واجلامعات يتنا�سب مع ال�سلطات
املمنوحة لها
�أن تخ�ضع �أن�شطة اجلامعة للتقييم وللرقابة من م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة خارج
احلرم اجلامعي
�أن يتم تقييم اجلامعات من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجمل�س
االعتماد االكادميي و�ضمان اجلودة عن مدى االلتزام بالقانون وبالنظم
احلاكمة
�أن يتوىل جمل�س االمناء عملية تقييم اداء رئا�سة اجلامعة عن م�ستوى
االداء العام وعن م�ستوى االلتزام بالنظم والقوانني ثم م�ساءلتها عن الق�صور
الغري مربر
�أن يوجد جمل�سي الأمناء واجلامعة بنية �ضبط ورقابة ل�ضمان النزاهة
وامل�ساءلة جتاه جميع منت�سبي اجلامعة
�أن تقوم رئا�سة اجلامعة مب�ساءلة اجلهات واال�شخا�ص امل�س�ؤولني عن
االنحرافات الغري مربره يف الأداء االكادميي واملايل والإداري والبحثي
واملجتمعي وعن م�ستوى االلتزام باللوائح واالنظمة الداخلية
�أن ت�شارك قيادات اجلامعة يف حتمل امل�س�ؤولية يف القرارات املتخذة ب�شكل
جماعي
�أن يتم التقييم املهني كفاءة املخرجات (نتائج االداء االكادميي
واالداري واملايل)
وحما�سبة الإدارة
العليا والو�سطى عن تنفيذ الربامج التعليمية
تنفيذ خطط خدمة املجتمع
تدين م�ستوى:
تنفيذ خطط دعم البحث العلمي
تنفيذ خطط ت�أهيل وتدريب الكادر التدري�سي
والوظيفي
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� 9أن ت�ستمر اجلامعة اتباع معايري االعتماد العام واخلا�ص
�أن تلزم اجلامعة بتطبيق معايري ومتطلبات جمل�س االعتماد االكادميي
10
و�ضمان اجلودة
� 11أن تلزم اجلامعة بتطبيق معايري املحا�سبة واملراجعة الداخلية الدولية

*
*
*

اخلامتة والتو�صيات

بعد الدرا�سة تو�صل الباحث اىل توفر عدد قليل من املتطلبات اال�سا�سية يف القانون
احلايل ويف الئحته التنفيذية التي تدعم احلوكمة الر�شيدة يف اجلامعات .يف املقابل هناك العديد
من املواد القانونية ال تتوافق مع متطلبات حوكمة التعليم الر�شيدة �أما نتيجة �أن القانون احلايل
مل يفر�ض العديد من املمار�سات اجليدة حلوكمة اجلامعات كلي ًا �أو لوجود بع�ض املواد القانونية
حتتوي على ثغرات �أو مت�ضاربة فيما بينها .هذا البحث خل�ص اىل �أن عدم فر�ض القانون احلايل
للعديد من ممار�سات احلوكمة الر�شيدة ,ا�ضافة اىل وجود بع�ض املواد القانونية املت�ضاربة ميكّن
مالك اجلامعات الأهلية من ال�سيطرة على القرار اجلامعي.
على �ضوء نتائج البحث ,وبغر�ض ا�ستيعاب القانون احلايل ملتطلبات حوكمة التعليم يو�صي
الباحث ب�ضرورة تعديل بع�ض املواد كذلك ا�ضافة مواد جديدة وذلك على النحو التايل:
1.1.1القانون رقم ( )13ل�سنة 2015م
�إن املواد التي يو�صي الباحث ا�ضافتها او تعديلها يف القانون رقم ( )13ل�سنة 2015م
تتمثل يف الآتي:
�1)1إ�ضافة مادة قانونية جديدة �ضمن االحكام العامة تن�ص على «يعطي جمل�س االعتماد
االكادميي و�ضمان اجلودة �صالحية تقييم م�ستوى التزام اجلامعات باحلوكمة الر�شيدة
ومعايري االعتماد الأكادميي املحلية والإقليمية».
2)2تعديل املادة رقم ( )5اخلا�صة بالأهداف التي تعمل اجلامعات على حتقيقها وذلك ب�إ�ضافة
االتي:
 أ « حتقيق الر�ؤى واالهداف اال�سرتاتيجية التي ي�ضعها املجل�س االعلى للجامعات» ب“ تنفيذ متطلبات جمل�س االعتماد االكادميي و�ضمان اجلودة وحوكمة التعليم العايلالر�شيدة”
3)3تعديل الفقرة ج من البند ال�ساد�س من املادة رقم ( )6لت�صبح « :تلتزم اجلامعة بتعيني
ن�سبة ال تقل عن ( )% 30من عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س املتفرغني يف كل ق�سم علمي عند
افتتاحه على �أن ت�صل الن�سبة �إىل ( )50%بعد �سبع �سنوات واىل ( )70%بعد اثناء ع�شر
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�سنة من �إن�شائه»
4)4ا�ضافة بند يف املادة ( )18ين�ص على« :يتوىل املجل�س الأعلى للجامعات فيما يتعلق باجلامعات
واملعاهد العليا والكليات ال�صالحيات وامل�سئوليات ...اقرار معايري حوكمة التعليم العايل
الر�شيدة» على �أن يتم ا�ضافة املمار�سات التي ت�ضمن حوكمة ر�شيدة يف اجلامعات االهلية التي
تعطى �صالحية حتديدها او تعديلها ملجل�س االعتماد االكادميي و�ضمان اجلودة .يف نف�س
الوقت يجب �أن يخف�ض القانون املعدل ال�سلطات وال�صالحيات الوا�سعة التي منحت ل�شركة
املالكة للجامعة ومع ذلك يجب حفظ حقوق املالك ومنحهم ال�ضمانات الكافية للممار�سة
حقوقهم وبهذه امل�س�ألة نو�صي بتمكني مالكي اجلامعات (جمال�س االدارة) من احلقوق
اال�ضافية التالية:
i .iالإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية ومتلك الأ�صول والت�صرف بها.
iiiiمراقبة الأداء ال�شامل يف اجلامعات.
iiiiiالإ�شراف امل�ستمر والدوري عن طريق ممثليهم يف جمال�س الأمناء وجمال�س اجلامعات
�أو عن طريق املدقق الداخلي املعني من قبلهم.
ivivاحل�صول على املعلومات ال�ضرورية ذات ال�صلة مب�صاحلهم امل�شروعة يف الوقت
املنا�سب وب�صورة دائمة وخا�صة عن امل�سائل التي �ستناق�ش وتقرر يف جمال�س �إدارة
ال�شركات املالكة.
v .vم�ساءلة جمل�س الأمناء ورئي�س اجلامعة وطرح �أ�سئلة عليهم تخ�ص حقوقهم والتي
منها عن تقرير التدقيق اخلارجي ال�سنوي.
viviحق احل�صول وتقا�سم �صايف �أرباح اجلامعات بعد تكوين االحتياطيات واملخ�ص�صات
القانونية وال�ضرورية.
viviiمعاملة جميع ال�شركاء بالت�ساوي.
viviiiتعيني حما�سب قانوين((( معتمد وم�ستقل بغية ت�أمني ت�أكيد خارجي ومو�ضوعي
لل�شركاء وملجال�س اجلامعة ب�أن البيانات متثل املوقع والأداء املاليني للجامعة ب�شكل
مالئم.
ixixتعيني مدقق داخلي م�ستقل وحتديد نطاق عملة والرفع بتقارير لل�شركاء.
x .xدعوة جميع ال�شركاء واملدقق الداخلي واملدقق اخلارجي حل�ضور اجتماع جمل�س
الإدارة ملناق�شة م�سائل حمددة.
5)5تعديل البندين رقم  6و  7من املادة رقم ( )24اخلا�صة مبهام و�صالحيات جمل�س االمناء
((( مع مراعاة ب�أن يحظر على املحا�سبيني القانونيني �إ�سداء �أي خدمة للجامعة �أو لل�شركاء غري متعلقة بالتدقيق.
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والتي ين�صان على:
البند ال�ساد�س “ :البت يف تعيني نائب �أو نواب رئي�س اجلامعة واملوافقة على تعيني عمداء املعاهد
بناء
العليا وعمداء الكليات ور�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة التدري�س واملعيدين و�إعارتهم وندبهم ً
على تو�صية جمل�س الق�سم والكلية وموافقة جمل�س اجلامعة �أو املعهد العايل �أو الكلية»
البند ال�سابع « :البت يف تعيني الإداريني وترقيتهم و�إنهاء خدماتهم و�إلغاء عقودهم» حيث �ست�صبح
�صالحية تعيني نواب العمداء ور�ؤ�ساء االق�سام واع�ضاء هيئة التدري�س واملعيدين و�إعارتهم وندبهم
والبت يف تعيني االداريني وترقيتهم و�إنها خدماتهم والغاء عقودهم ممنوحة ملجل�س اجلامعة
للمربرات التالية:
i .iجمل�س االمناء مبوجب القانون يجتمع ثالث مرات يف العام بالتايل من غري املنطقي
االنتظار عدة ا�شهر ليبت املجل�س مبثل هذه القرارات رغم انها غالب ًا ما تكون عاجلة
�أو عار�ضة.
iiiiيف حالة بقاء هذه البنود ف�إنها جت�سد البريوقراطية واملركزية لعدم منح �صالحيات
كافية ملجال�س اجلامعات والكليات واالق�سام.
iiiiiالت�أخر الغري مربر يف اتخاذ القرارات يتناق�ض مع متطلبات هذا الع�صر التي
ت�ستدعي �سرعة البت.
ivivهناك مناذج دولية واقليمية تعطي ال�صالحية ملجل�س اجلامعة يف التعني لهذه الوظائف
بناء على تو�صية جمال�س االق�سام وموافقة جمال�س الكليات واملجال�س االكادميية.
6)6مبا �أن القانون مل يتطرق للبعد اال�سرتاتيجي يف اجلامعات((( ,نو�صي ب�إ�ضافة بند �ضمن املادة
اخلا�صة مبهام جمل�س االمناء وجمل�س اجلامعة تتطلب و�ضعهما خطط ا�سرتاتيجية تكون
مت�سقة ومنبثقة من اال�سرتاتيجيات املقرة من قبل املجل�س االعلى للجامعات.
�7)7إ�ضافة مادة يف القانون تلزم جميع ر�ؤ�ساء اجلامعات االهلية بتنفيذ اخلطط اال�سرتاتيجية
وموافاة جمل�س االمناء بتقرير عن تقيمها ال�سنوي.
8)8ا�ضافة مادة يف القانون تلزم اجلامعات بت�شكيل املجل�س االكادميي يف جميع احلاالت التالية:
 أبعد مرور �سبع �سنوات على افتتاح اجلامعة ب�إذا ا�صبح لدى اجلامعة �أربع كليات �أو �أكرث ج�إذا ا�صبح عدد الطالب امللتحقني باجلامعة اكرث من  3000الف طالب وطالبة د�إذا افتتحت اجلامعة لها فرع يف املدن �أو يف املحافظات اليمنية �أو يف دول اجنبية9)9ا�ضافة مادة يف القانون تلزم �أع�ضاء جمل�س اجلامعة ممار�سة االتي:
((( املجل�س االعلى للجامعات ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي مل تطور ا�سرتاتيجيات للتعليم العايل با�ستثناء ا�سرتاتيجية
2010م.
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 أالعمل بعناية مل�صلحة جميع الأطراف مبا فيها الطالب وال�شركاء والكادر الإداريوالتدري�سي واجلهات ذات العالقة و�أي�ضا الأخذ يف االعتبار خدمة املجتمع ككل.
 بحماية جميع الأطراف من الأعمال واملمار�سات غري القانونية �أو التع�سفية �أو غرياملالئمة.
(((
 ج�ضبط تعار�ض امل�صالح ب�شكل مالئم من خالل و�ضع �ضوابط وا�ضحة. د�إتباع القيادة الريادية((( القائمة على التوجه اال�سرتاتيجية واالبتكاري و�إدارةاملخاطر وحتقيق امليزة التناف�سية.
1010ا�ضافة مادة قانونية جديدة �ضمن الف�صل اخلام�س اخلا�ص بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية تن�ص
على« :يجب �أن تف�صح اجلامعات الأهلية عن ح�ساباتها اخلتامية وتقرير املحا�سب القانوين
يف موقعها الإلكرتوين الر�سمي خالل مدة اق�صاها ثالثة �أ�شهر من انتهاء العام اجلامعي ,مبا
يف ذلك ارفاق قائمة برواتب ومكافئات ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س احلاكمة يف اجلامعة « ويف
حالة التطبيق التدريجي ميكن فر�ض ت�سليم اجلامعات لن�سخ من ح�ساباتها اخلتامية ال�سنوية
وتقرير املحا�سب القانوين للجهات املعنية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجمل�س
االعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة مرفقة بقائمة رواتب ومكافئات ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء املجال�س
احلاكمة يف اجلامعة مع تخويل الوزارة وجمل�س االعتماد االكادميي �سلطة فر�ض مزيد من
ال�شروط املتعلقة بالإف�صاح عن معلومات اجلامعة وم�ستوى �شفافيتها.
1111تعديل املادة رقم ( )49التي تن�ص على« :ال�سنة املالية للجامعة �أو املعهد �أو الكلية هي ال�سنة
املالية للدولة» بحيث يرتك املجال للجامعة يف حتديدها مبا يتنا�سب مع االحتياج ونقرتح ب�أن
ت�صبح « ال�سنة املالية للجامعة �أو املعهد �أو الكلية هي ال�سنة املالية للدولة او العام اجلامعي
ح�سب التقومي اجلامعي» فن�شاط اجلامعات التعليمي يعتمد على التقومي اجلامعي((( ويكون
من ال�صعوبة حتديد جممل و�صايف االرباح بدقة يف حالة اتباع ال�سنة املالية للدولة ويخلق
العديد من اال�شكاالت يفهمها املحا�سبون واملحا�سبون القانونيني.
1212ان�سجام ًا مع تدويل التعليم وبغر�ض ربط خمرجات التعليم العايل مع احتياجات �سوق العمل,
يو�صى بتعديل املادة رقم ( )56التي تن�ص على« :اللغة العربية هي لغة التدري�س يف اجلامعة
((( تعار�ض امل�صالح تعني الو�ضع �أو املوقف الذي يكون فيه لل�شخ�ص م�صلحة �شخ�صية �أو مادية �أو معنوية تتعار�ض مع مركزه يف
اجلامعة والتي ت�ؤثر على مو�ضوعية اتخاذ القرارات وبالتايل ت�ؤثر على امل�صلحة العامة للجامعة.
((( القيادة الريادية تبنى على ا�ستخدام ال�سلوك الريادي لتحفيز مر�ؤو�سيهم من خالل املخاطرة والإبداع واال�ستباقية والر�ؤية
اال�سرتاتيجية لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة.
((( بح�سب املتبع يف اجلامعات االهلية وبناء على تعليمات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عادة ما يكون التقومي اجلامعي
من � 1سبتمرب اىل  31اغ�سط�س من كل عام جامعي.
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و املعهد العايل و الكلية املن�ش�أة وفق ًا لهذا القانون ويجوز ا�ستعمال لغة �أخرى لتدري�س بع�ض
املواد التي ت�ستوجب ذلك» لت�صبح «اللغة العربية هي لغة التدري�س يف اجلامعة و املعهد العايل
و الكلية املن�ش�أة وفق ًا لهذا القانون ويجوز ا�ستعمال لغة �أخرى لتدري�س بع�ض او كل املواد يف
احد او يف جميع الربامج االكادميية»
 1.2.الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )13ل�سنة 2015م
1)1تعديل املادة رقم ( )2ب�إ�ضافة تعريف �أ�صحاب امل�صلحة مبا يلي� « :أ�صحاب امل�صلحة هم �أي
�شخ�ص له م�صلحة م�شروعة باجلامعة با�ستثناء املالك ورئي�س و�أع�ضاء جمل�سي الأمناء
واجلامعة»
2)2اعادة النظر يف البند ( )1من املادة رقم ( )6وكذلك البند رقم ( )1من املادة رقم ( )17فيما
يخت�ص مب�ساحة االر�ض الواجب توفريها للجامعة او للكلية وذلك البدء مب�ساحمة مقبولة
ثم ترفع امل�ساحة املطلوبة تدريجي ًا مبا يتنا�سب مع عدد الكليات والطاقة اال�ستيعابية
للطالب.
�3)3إ�ضافة مواد قانونية �ضمن البنية الأكادميية يف الف�صل الثاين تن�ص على« :يجب �أن حتقق
اجلامعات حتول حقيقي يف م�شاركاتها املحلية والإقليمية والدولية ويف التوا�صل الأكادميي
والثقايف مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملراكز البحثية واملجتمعية ومنظمات املجتمع املدين»
4)4تعديل املادة رقم ( ((1()50بو�ضع احلد الأدنى من الوظائف الرئي�سية وال�ضرورية لكل
اجلامعات مع ترك جمال للإ�ضافة ح�سب حجم واحتياج كل جامعة .عموم ًا ,هناك احتياج
لإ�ضافة بع�ض الوظائف الهامة والتي �أ�صبح من �أهمها االتي:
 أمركز �ضمان اجلودة واحلوكمة الر�شيدة ب�إدارة التدقيق الداخلي التابعة ملجل�سي الأمناء وال�شركة املالكةمن اجل �ضمان حقوق ال�شركات املالكة للجامعات يلزم االلتزام ب�أف�ضل ممار�سات احلوكمة
ولتعزيز متطلب الف�صل بني امللكية والإدارة ,من حق املالك ممار�سة حقوقهم الرقابية
دون التدخل املبا�شر يف الإدارة ,فقط من خالل �إدارة املراجعة الداخلية التي تتوىل
تقييم التزام �إدارة اجلامعة بتطبيق معايري احلوكمة واجلودة واملعايري املحا�سبية الدولية
واملحلية.
 جان�شاء دائرة يف كل جامعة لإدارة املخاطر وفق اف�ضل ممار�سات للحوكمةهذه املادة تتطلب �أن يكون لكل جامعة هيكل تنظيمي حمدد وثابت وهذا ال يتما�شى مع حجم وعمر اجلامعة ونوع
(((1
التو�سع املرغوب يف عدد الطالب واملوظفني ور�أ�س املال وعدد الفروع لكل جامعة على حدة وكذلك قد تختلف توجهات
اجلامعة اال�سرتاتيجية.
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�5)5إ�ضافة مواد قانونية �ضمن االحكام اخلتامية تعو�ض ال�شركة املالكة عن فقدان الأغلبية يف
جمل�س الأمناء تن�ص على:
املادة االوىل « يجب على �إدارة اجلامعات توفري جميع املعلومات التي متكن امل�ؤ�س�سني من ممار�سة
حقوقهم ,بحيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وان تقدم بطريقة منتظمة عن طريق
هذه املعلومات يتمكن جمل�س الإدارة من اتخاذ القرارات املنا�سبة يف و�ضع اال�سرتاتيجية
ال�شاملة للم�شروع اال�ستثماري ,وحتديد الهيكل الر�أ�سمايل الأمثل للجامعة»
املادة الثانية « يحظر على املحا�سبيني القانونيني املعينني �إ�سداء �أي خدمة للجامعة �أو
لل�شركاء غري متعلقة بالتدقيق حتى ال ي�ؤثر ذلك على حيادته»
املادة الثالثة « تت�ضمن حقوق �أ�صحاب امل�صلحة يف اجلامعة بالآتي:
 أاحل�صول على املعلومات ذات ال�صلة بهم والبد �أن تكون كافية وموثوقا بها ويف وقتهااملنا�سب.
 بالتمتع بالقدرة على التعبري عن همومهم املتعلقة باملمار�سات غري القانونية �أو غريالأخالقية وال يجوز �أن مت�س حقوقهم نتيجة قيامهم بذلك.
 جمتكينهم مب�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني يف عمليات �صنع القرارات امل�ؤثرةفيهم ويف ر�سم ال�سيا�سات العامة للجامعة”.
املادة الرابعة « ميثل الطالب �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سية يف اجلامعات ويتمتعون بحقوق
ا�ضافية ت�شمل الآتي:
كاف من التعليم باجلانب النظري من التعليم،
 أ�ضمان ح�صول كل طالب على قدر ٍو�إتقان املهارات التطبيقية املطلوبة يف �سوق العمل.
 بمتكينهم يف جمال البحث العلمي. جح�صولهم على الأن�شطة التعليمية والرتفيهية. دح�صولهم على املعلومات املتعلقة باملنهج الدرا�سي واجلداول الدرا�سية ومفرداتاخلطة الدرا�سية وك�شف احل�ساب.
 هتعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم وباللوائح املنظمة ل�شئونهم. وحقهم يف انتخاب جمل�س �أو احتاد طالبي. زدعم الطالب نف�سيا واجتماعيا عن طريق الإر�شاد الأكادميي”.املادة اخلام�سة « يتمتع جميع اع�ضاء الهيئة الأكادميية والإدارية والفنيني والعاملني
امل�ساعدين يف اجلامعات بحقوق ا�ضافة اىل احلقوق الواردة يف القوانني اليمنية مبا فيها
قانون العمل تتمثل يف الآتي:
 أو�ضوح الأعمال والأدوار وامل�سئوليات وال�صالحيات ومتطلبات الوظيفة يف الو�صف			
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-

الوظيفي.
بت�سهيل معرفتهم وفهمهم للقوانني وملجموعة الأنظمة املنظمة ل�شئونهم وبحقوقهم
وواجباتهم.
جعدم اال�ستغناء �إال بعد اتخاذ الإجراءات النظامية وتوفر مربرات مو�ضوعية
ومرتكزة على بيانات موثوق بها ودقيقة.
دمعاملة جميع املوظفني باحرتام وبناء عالقة طويلة الأجل معهم وفقا لقانون العمل
واحرتام حقوق الإن�سان.
هالتمكني بالتطوير امل�ستمر عن طريق التدريب والت�أهيل والرتقي”.

1.1.3التو�صيات العامة
1 .1ينبغي �أن يكون تعديل قانون التعليم العايل الأهلي جزء من عملية �إ�صالح كربى للتعليم
يف اجلمهورية اليمنية تبد�أ بر�سم ال�سيا�سة العامة وو�ضع ا�سرتاتيجيات وحوكمة ر�شيدة
للتعليم على امل�ستوى الوطني.
�2 .2إن احلوكمة ال�سيئة للتعليم العايل ت�ؤثر �سلب ًا على االقت�صاد املحلي وعلى املجتمع ككل
و�سيكون على احلكومات املتعاقبة وامل�شرع القيام بتنفيذ �إ�صالحات جذرية من خالل
القيام باالتي:
 أتقدمي نظام رقابي ا�شمل و�أقوى بحيث ي�شمل الرقابة على الهياكل املاليةمل�ؤ�س�سات التعليم العايل.
 بزيادة درجة ا�ستقاللية جمل�س االعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة مبنحه�صالحيات و�سلطات �أو�سع عن طريق توليه تقييم اجلامعات ال�شامل ومنحه
�سلطة حتديث معايري تقييم اجلامعات اليمنية.
 جرفع ا�ستقاللية الإدارة اجلامعية عن مالك تلك اجلامعات ,ويف املقابل تعزيزال�ضمانات املقدمة للمالك للت�أكد من �سالمة �إدارة ر�ؤو�س �أموالهم من قبل
قيادات جامعية متمكنة وم�ستقلة.
 دحتديد العالقة بو�ضوح فيما بني وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وبنيجمل�س االعتماد الأكادميي و�ضمان اجلودة.
 ه�أن يتم �إن�شاء �إدارة �أو جلنة حوكمة اجلامعات يف �إطار جمل�س االعتمادالأكادميي و�ضمان اجلودة تتوىل و�ضع �إطار معياري حلوكمة اجلامعات
اليمنية ,والقيام بعملية التقييم الدوري مل�ستوى التزام اجلامعات بتلك املعايري,
و�أن يكون من �ضمن مهامها اال�شراف على و�ضع اطار مفاهيمي للحوكمة وبت�أليف
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.3

.4

م�ساق تدري�سي حول �أهميتها والياتها و�أهمية تطبيقها.
3ينبغي ان تكون بع�ض متطلبات القانون ثابتة وتعرب عن احلد الأدنى من املتطلبات بينما
تكون املتطلبات الأخرى تتميز باملرونة يف التطبيق بحيث ت�صاغ بطريقة عامة ويرتك
حتديد تفا�صيلها واجراءات تنفيذها لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجمل�س
االعتماد االكادميي و�ضمان اجلودة.
4من الوا�ضح �أن اجلامعات الأهلية اليمنية ال حت�صل على دعم من احلكومات املتعاقبة
وامل�شرع ,وعليه ينبغي العمل على دعمها كذا تفهم خماوفهم مبنحهم احلقوق واملزايا
الإ�ضافية التالية:
 أ�إعادة الهيكلة التمويلية للجامعات جلعلها اكرث تخ�ص�صية وتناف�سية بحيثي�صبح الهيكل التمويلي مرن يتنا�سب مع عمرها ومع االحتياجات الفعلية لنوع
تخ�ص�صاتها الدرا�سية من البنية التحتية واملادية والتنظيمية ...الخ.
 بالت�شجيع على دمج اكرث من جامعة �أهلية يف جامعة واحدة بغر�ض رفع القدراتواالمكانات لتلك اجلامعات متكنها تقدمي تعليم عايل نوعي ,عن طريق امل�ساعدة
يف الغاء ر�سومها احلكومية املت�أخرة ,ومنح اعفاء �ضريبي لعدد من ال�سنوات بعد
الدمج ,منح �أر�ض �إ�ضافية جمانية يف حالة زاد را�س مال اجلامعات املدموجة
عن مبلغ حمدد.
 جتخفيف ال�ضرائب عن م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأهلي. دتخ�صي�ص ن�سبة معينة من �إيرادات الزكاة وتوجيهها لدعم الأن�شطة البحثيةواملجتمعية يف اجلامعات الرائدة وطني ًا.
 همنحهم احلق ب�إ�شراك ممثلني عنهم يف االحتادات واملجال�س والهيئات امل�ؤثرة يفم�ؤ�س�سات التعليم العايل.
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(هوام�ش اجلداول)
11
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.9

1يف تاريخ 2001 /4 /4م  ,ان�شئت وزارة التعليم الفني والتدريب املهني ومبوجب قراري جمل�س
الوزراء رقم  173 ،224ل�سنة  2004ا�صبحت تبعية و�إدارة كليات املجتمع �إىل هذه الوزارة.
2يعنى هنا بااللتزام :االمتثال يف ال�سلوك ويف التطبيق للقوانني واالنظمة واملياثيق او املدونات
مبا يحقق الوظائف املختلفة للجامعة.
3على �أن يقت�صر دور ال�شركة املالكة يف حتديد امل�شروع اال�ستثماري والرقابة على اداء اجلامعة
عن طريق ممثلهم يف جمال�س اجلامعة وعرب املحا�سب القانوين واملراجع الداخلي.
4امل�صلحة هنا ينظر اليها على انها حق يحميه القانون.
5يق�صد بالتوازن هنا حر�ص الإدارة العليا للجامعة على حتقيق توازن حقيقي وقوي بني م�صالح
جميع امل�ستفيدين من اجلامعة.
6ا�صحاب امل�صالح هم االطراف املتعاملة مع اجلامعة با�ستثناء ال�شركة املالكة ورئي�س اجلامعة
و�أهمهم الطالب والكادر التدري�سي واملوظفني والوزارة امل�سرية واملجتمع.
7القانون يلزم با�شراك ممثلني عن اع�ضاء هيئة التدري�س فقط يف جمل�س اجلامعة.
8امل�ساءلة تعني االعرتاف بامل�سئولية وحتمل نتائجها عن االعمال والقرارات وال�سيا�سات
املتخذة وهنا يربط الباحث بني امل�ساءلة وبني معايري الأداء ليتم م�ساءلة اجلامعات بناء على
معايري الأداء.
9جمل�س االعتماد االكادميية و�ضمان اجلودة يقوم بعملية تقييم الربامج الدرا�سية اجلديدة
فقط دون التدخل بالتقييم ال�شامل للجامعات.
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وفق ًا لبيانات 2017م الذي �أكد وجود اختالف كبري يف تقدير حجم الفجوة الغذائية وفقا
لكال املفهومني واظهر مفهوم االحتياجات ال�ضرورية ما يلي:
1)1هناك جمموعة غذائية فيها فائ�ض مطلق وهي اخل�ضروات الورقية.
2)2الإنتاج املحلي من احلبوب ال يكفي االحتياجات الغذائية ال�ضرورية
3)3هناك جمموعة غذائية بها عجز ن�سبي ومنها الفول واللحوم وااللبان.
واـ�شارت النتائج اىل �إن ا�ستمرار ال�صراع الداخلي والتدخل الع�سكري من قبل دول التحالف
بقيادة ال�سعودية و�سبعة ع�شرة دولة �أدي �إىل تفاقم الأزمة الغذائية يف اليمن حيث �أدت نتائجها
اىل زيادة م�ستويات تلك الأزمة اىل تفاقم حدة اجلوع والفقر الغذائي و�صل اىل نحو  20مليون
ن�سمة اىل حد املجاعة التي انت�شرت يف خمتلف �أنحاء اليمن �شماال وجنوبها �شرقها وغربها وو�صل
عدد النازحني يف الداخل اليمني اىل  2.57مليون نازح  41%منهم يف �سن الطفولة وحوايل 21.2
مليون ن�سمة بحاجة ايل امل�ساعدات الغذائية الطارئة وحوايل  19.4مليون ن�سمة من ال�سكان
يعانون �شح ًا �شديد ًا يف احل�صول على املياه مرجع رقم ()14
وكل ما �سبق ينعك�س بدون �شك على كل مناحي احلياة االقت�صادية واالجتماعية وي�ستدعي
�ضرورة وفق احلرب واجلنوح اىل ال�سلم والقبول مببد�أ التعاي�ش بني جميع االطياف والأطراف
مع �أهمية العمل بالت�شاور وال�شورى ك�أ�سا�س مهم يف مبد�أ التبادل ال�سلمي لل�سلطة وتق�سيم الرثوة
و�أحياء العدل وامل�ساواة بني جميع املواطنني اليمنيني يف احلقوق والواجبات واملهام وامل�سئوليات.

مقـدمة:
يق�صد بالنمط نوع معني من اال�شياء ذو خوا�ص مميزه لدى �شخ�ص ويق�صد به النوع وتتداخل
فيه امناط التعلم وخ�صائ�ص ممار�ستها
كما نق�صد بالنمط الغذائي النظام الغذائي الذي ي�ساعد يف املحافظة على ال�صحة العامة
وتنميتها وي�ؤدي �إىل حت�سني �صحة الفرد يحقق النظام الذي يقوم على امداد اجل�سم باملواد
الغذائية الأ�سا�سية مثل ال�سوائل والعنا�صر الكربى وال�صغرى ومبا ي�ؤدي �إىل احلفاظ على بقاء
النوع وامداده بال�سعرات احلرارية الكافية للج�سم.
هناك العديد من الأنظمة الغذائية املبتدعة التي ت�ؤمن امداد اجل�سم مبا حتتاجه وت�ؤدي
�إىل حتقيق نتائج معينه ومنها اخل�ضروات والفاكهة واللحوم مع التقليل وفق ًا للحاجة الواردة يف
جدول النظام ال�صحي املعتمد من جمعية القلب الأمريكية املعهد االمريكي لأبحاث ال�سرطان
الذي يو�صي باالعتماد على م�صدر نباتي غري معالج مع الرتكيز على احلبوب الكاملة والبقوليات
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واخل�ضروات والفواكه غري الن�شوية.
هذا النمط والنظام الغذائي ال�صحي يجب �أن يعتمد على جمموعة وا�سعة من اخل�ضروات
والفاكهة غري الن�شوية امللونة بالأحمر والأخ�ضر والأ�صفر والبنف�سجي والربتقايل قد الحظوا
�أن الطماطم املطهية بالزيت والثوم والقرنبيط توفر بع�ض احلماية من ال�سرطان وهذا النظام
الغذائي منخف�ض ال�سعرات ويحمي من الزيادة من الوزن والأمرا�ض امل�صاحبة لذلك.
كما �أن احلد من ا�ستهالك امل�شروبات املحالة والأطعمة ذات ال�سعرات احلرارية العالية
كالوجبات ال�سريعة واللحوم احلمراء املعاجلة يح�سن ال�صحة ويقود �إىل حياة مديده ويحمي من
خطر اال�صابة بال�سرطان والأمرا�ض املزمنة ك�أمرا�ض القلب وال�سكري وت�صلب ال�شرايني وغريها.
وتتمثل م�شكلة البحث يف الأمن الغذائي وال�صحي وهما �أخطر امل�شكالت التي يواجها املقت�صد
اليمني ملا لها من �آثار وا�سعة على جميع القرار نتيجة للعالقات املت�شابكة مع جممع ال�سيا�سات
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية يف البلد ولذلك ف�إن ا�شباع حاجة الإن�سان اليمني من ال�سلع
الغذائية املختلفة وحتقيق االكتفاء الذاتي يعترب �أحد �أهم الأهداف الدائمة التي ي�سعى �إليها �أي
نظام اقت�صادي من �أجل الو�صول �إليها وحتقيقها.
تناول العديد من االبحاث العلمية م�شكلة الغذاء يف اليمن من مداخل خمتلفة �سواء من حيث
املفاهيم امل�ستخدمة �أو من حيث امل�ستوى االقليمي والدويل وقد تو�صلنا �إىل �أن االنتاج الغذائي
اليمني كان يزيد عن حاجة ال�سكان حتى منت�صف القرن الع�شرين وا�ستمر يزيد عن هذه احلاجة
حتى قيام ثورة ال�ساد�س والع�شرين من �سبتمرب حينها دخلت اليمن من �صراعات وحروب دموية
بني خمتلف االطراف اثر ذك على اال�ستقرار مبختلف جوانبه امني �سيا�سي اجتماعي فئوي جهوي
ع�شائري قبلي وتطور الأمر �إىل �صراع ايديولوجي بدا يف ال�سبعينات من القرن املا�ضي بد�أبتحقق
عجز ب�سيط ثم حتول الأمر �إىل �أزمه و�أت�سع حجم الفجوة الغذائية مع انخفا�ض ن�سبة االكتفاء
الذاتي ملعظم ال�سلع واملنتجات الزارعني وزادت معها الواردات بدرجة كبرية وانخف�ضت ال�صادرات
ترافق مع ذلك عجز م�ستمر يف موازنة املدفوعات مع العامل اخلارجي وو�صلت معدالت العجز يف
املوازنة العامة �إىل �أكرث من ن�صف املوازنة ال�سنوية الأمر الذي يعني حتمل ميزانية الدولة عبء
�أكرب من العمالت الأجنبية لتوفري ال�سلع الغذائية و�أ�صبحت احلاجة ملحة �إىل زيادة انتاج الغداء
لتعوي�ض هذا العجز من ال�سلع ()12( ،)11( ،)10( ،)8
ومن ال�شائع ح�ساب ن�سبة االكتفاء الذاتي من �سلعة معنية على املعادلة التالية:
= ن�سبة االكتفاء الذاتي = × 100
واجمايل اال�ستهالك املحلي = االنتاج املحلي  ( -الفاقد  +ال�صادرات)  +الواردات  +املخزون
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وقد حاولت ال�سيا�سات الزراعية اليمنية منذ العام 1980م الو�صول �إىل درجة عالية من
االكتفاء الذاتي من ال�سلع الغذائية وفق ًا للمعادلة ال�سابقة �أي توفري كمية الغذاء الالزم لل�سكان
من خالل زيادة االنتاج املحلي �أو اال�سترياد دون الأخذ يف االعتبار جماميع الغذاء وي�ؤخذ على هذا
الأ�سلوب ثالث مالحظات هي :ـ
 1.يتم التعامل مع اجمايل املتاح لال�ستهالك من الغذاء على �أنه كمية الغذاء الذي يجب
توفريه بغ�ض النظر عن مدى كفاية هذه الكمية يف تلبية االحتياجات الغذائية ال�ضرورية
الالزمة جل�سم الأن�سان.
2.2يت�سم غذاء الفرد اليمني بعدم التوازن حيث �أن هناك �أفراط يف تناول احلبوب ونق�ص يف
تناول االغذية احليوانية ب�صفة عامة وترتب على ذلك ظهور بع�ض امرا�ض �سوء التغذية
وانت�شار الأنيميا الغذائية بني ال�سكان خا�صة الطبقات الفقرية.
� 3.أن درا�سة معدل الزيادة يف انتاج الغذاء يف ال�سنوات املا�ضية باءت بالف�شل والتوقعات يف
امل�ستقبل ت�شري �إىل �صعوبة الو�صول �إىل االكتفاء الذاتي يف  90%من ال�سلع الغذائية وفق ًا
للمنهج ال�سابق .10،8،5
وانطالق ًا من �أهمية االعتماد على الذات للو�صول �إىل االكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل
ال�ضغوط الدولية يف هذا املجال وانطالق ًا من حقيقة �أخر يف غاية الأهمية وهي �أن الأن�سان لي�س
و�سيلة لتحقيق التنمية بل هو هدف التنمية والتايل يجب االهتمام بنوعية غذائه وتوازنه ولذلك
يجب �أن تقا�س ن�سبة االكتفاء الذاتي عن طريق ق�سمة االنتاج املحلي على حا�صل �ضرب اجمايل
االحتياجات ال�ضرورية للإن�سان من الغذاء يف عدد ال�سكان ولي�س على �إجمايل املتاح لال�ستهالك
وذلك وفق ًا للمعادلة التالية:ـ
ن�سبة االكتفاء الذاتي = × 100
وملا كانت االحتياجات الغذائية للأفراد تتباين وفق ًا للعوامل املختلفة منها ال�سن /اجلن�س/
احلالة ال�صحية  /نوع وطبيعة العمل الظروف اجلوية وغريها ( )17 ،4فقد و�ضعت منظمة ال�صحة
العاملية مقيا�س ملتو�سط االحتياجات ال�ضرورية للفرد من الأغذية ومبا يحقق ا�شباع حاجة الفرد
من الغذاء والعنا�صر الغذائية وحدد هذا يف مقيا�س احلد الأدنى من الطاقة احليوية الالزمة لكي
يتمتع ال�شخ�ص مب�ستوى غذائي و�صحي مقبول مبا يعادل  1,5مثل طاقة امليتابوليزم القاعدي
.12,9 (B.M.R.) Basic Metabolic Rate.
ونظر ًا لأن طاقة امليتابولزم القاعدي( )B.M.Rالتي يحتاجها فرد متو�سط الطول والوزن
تعادل � 1680سعر /اليوم( )4ف�أن الفرد وفق ًا ملقيا�س منظمة احل�صة العاملية حتتاج اىل2520
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�سعر حراري يف اليوم ب�شرط �أن تكون من عنا�صر غذائية متوازنة لتلبية احتياجاته الغذائية.
ويو�ضح جدول( )1متو�سط مكون االحتياجات ال�ضرورية للفرد من الأغذية وفق ًا ملقرتحات
 .WHOيف حني ي�شري جدول (� )12إىل مقدار العنا�صر الغذائية يف كميات الأغذية املقرتحة من
( )W HOمع مقارنتها ملو�صي به من .FAO

�أهداف البحث:
يهدف البحث �إىل درا�سة النمط الغذائي للفرد اليمني بالإ�ضافة �إىل تقدير ن�سبة االكتفاء
الذاتي من منظور اتباع احلاجة املقدمة للإن�سان من الغذاء والعنا�صر الغذائية وهو الهدف الرئي�سي
للبحث وقد حتقق ذلك من خالل جمموعة من االهداف الفرعية التالية:
1.1حتليل النمط اال�ستهالكي الغذائي من خالل درا�سة كمية ونوعية االغذية امل�ستهلكة وفق ًا
لبيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء ال�سنوي للعام 2018م مع مقارنته بنف�س امل�صدر يف العام
2001م.
2.2ا�ستنتاج الآثار غري ال�صحية التي ميكن �أن تنتج عن ذلك النمط للغذاء.
 3.مقارنة ن�سبة االكتفاء الذاتي وفق ًا جلملة املتاح لال�ستهالك يف الغذاء وهو املتبع يف اليمن
حالي ًا .مع تلك املح�سوبة وفق ًا لالحتياجات ال�ضرورية للفرد يف الغذاء وفق ًا ملنظمات ال�صحة
العاملية (.)WHO
�4.4إظهار الأغذية التي يوجد بها نق�ص فعلي يف انتاجها للعمل على و�ضع خطة انتاجية للرتكيب
املح�صويل وفق ًا لذلك واظهار الأغذية التي يتم انتاجها بكميات كافية وفق ًا حلاجة املواطن
اليمني وهل هناك عجز �أو فائ�ض منها.
جدول ()1
متو�سط مكون االحتياجات ال�ضرورية للفرد من الأغذية WHO
م

املجموعة الغذائية

1

احلبوب

متو�سط مكون االحتياجات ال�ضرورية للفرد يف الغذاء
جرام/اليوم
كجم /ال�سنة
374
137

2

الن�شويات

16.1

44

3

البقوليات والبذور

17.2

47

4

اخل�ضروات والفاكهة

145.3

397
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5

الألبان

112.4

307

6

اللحوم

25

68

7

الأ�سماك

5.5

15

8

ال�سكريات

18.3

50

9

الزيوت والدهون

11

30

497

1357

الإجمــــــــايل

امل�صدر :تقديرات منظمة ال�صحة العاملية( )WHOمرجع رقم ()12 ،9

جدول رقم()2
حمتوى مكون الأغذية ال�ضرورية للفرد ( )WHOمن العنا�صر الغذائية
مقارنة بتو�صيات FAO

املحتوى من العنا�صر
العن�صر الغذائي
ال�ضرورية
2500
2626
الطاقة (�سعر /اليوم)
62
83.5
الربوتني (جرام  /اليوم)
83.3
66.8
الدهون (جرام /اليوم)
366.00
394
الكربوهيدرات جرام(دهون)
700.00
623
الكال�سيوم (ملجم /اليوم)
12.1
21.00
احلديد (ملجم /اليوم)
1.00
2.1
الثيامني (ملجم /اليوم)
1.2
2.00
الريبوفالفني (ملجم /اليوم)
16
15.4
النيا�سني (ملجم /اليوم)
667
690
فيتامني( )Aمليجرام /اليوم
45.00
103.5
فيتامني( )Cملجم اليوم
امل�صدر :ـ ح�سبت با�ستخدام جدول حتليل الأغذية مرجع رقم( )19ومنظمة الأغذية والزراعة FAO
مرجع رقم()5
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جدول رقم()3
متو�سط ن�صيب الفرد اليمني من الطاقة الكلية وم�صادرها من الربوتني والكربوهيدرات
خالل الفرتة 2017م
الفاو FAO
اليمن
البيان
�2500سعر اليوم
� 1964سعر  /اليوم
الطاقة �سعر اليوم
 62جرام يف اليوم
 / 49جرام  /اليوم
الربوتني
 83جرام /اليوم
 65جرام /يوم
الدهون
 366جرام /اليوم
 285جم /يوم
الكربوهيدرات
امل�صدر:ـ ح�سبت من خالل بيانات الإنتاج املتاح +الواردات-ال�صادرات كما وردت يف كتاب الإح�صاء
ال�سنوي للعام 2017م.
** تقديرات منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) F.A.O

جدول رقم()4
متو�سط ن�صيب الفرد اليمني من الغذاء ون�سبة االكتفاء الذاتي خالل العام 2017
االكتفاء الذاتي
ن�صيب الفرد
متو�سط
انتاج
من
من
متاح
املجموعة
ظاهري
االحتياج
حملي
االنتاج اال�ستهالك
185 155.4
57
253.4
144.4
137
احلبوب
146
146 157.8
23.0
35.14
16.1
الن�شويات
153
153
90.1
28
16.5
18.3
ال�سكريات
47.1
47.1 35.5
8.6
6.1
17.6
البقوليات
اخل�ضروات
127.3 127.3 132.4
185
162.4 145.3
والفاكهة
59.6
59.6 39.3
14.9
9.8
25
اللحوم
19.6
19.4 18.5
1.8
1.7
9.2
البي�ض
89
89
63.3
4.9
3.5
5.5
اال�سماك
57.8
54.8 54.3
65
61
112.4
الألياف
98.2
98.2 48.2
10.8
5.5
11
الزيوت والدهون
119.8 119.8 93.8
595.4
466.1
497
الإجمايل
امل�صدر :جمعت وح�سبت من خالل بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء الكتاب الأخ�صائي ال�سنوي للعام 2017م.
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طريقة ومنهجية البحث:

1.1ا�ستخدمت بيانات اجلهاز املركزي للإح�صاء للعام 2017م يف درا�سة النمط للمواطن
اليمني حيث ت�ضمن البيانات متو�سط ن�صيب الفرد اليومي من الطاقة والربوتني والدهون
ومت ح�ساب متو�سط ما يح�صل عليه الفرد من الكربوهيدرات على ا�سا�س ان الطاقة الكلية
تتمثل جمموع ال�سعرات التي حت�صيل عليها الفرد من الربوتني الدهون والكربوهيدرات.
2.2ا�ستخدمت جداول حتليل الأغذية احلا�صلة بال�شرق الأو�سط( )19لتحليل متو�سط مكون
الأغذية ال�ضرورية الالزمة للفرد وكذلك املقررات الغذائية املو�صي بها من قبل منظمة
الأغذية والزراعة  FAOجدول(.)2
3.3املقارنة بني متو�سط ما ي�ستهلكه كل من الفرد اليمني والفرد يف بع�ض الدول املتقدمة من
بع�ض العنا�صر الغذائية خالل العام2017-م .واملقارنة باملقررات الغذائية املو�صي بها من
( )F.A.Oعلى ا�سا�س �أنها منا�سبة لكل دول العامل.
ونظر ًا لأن املقررات الغذائية للأفراد تختلف وفق ًا للعديد من العوامل التي منها اجلن�س
وال�سن وطبيعة العمل والن�شاط والظروف اجلوية واحلالة ال�صحية والف�سيولوجية
( )16فقد اعتمد هذا البحث على متو�سط االحتياجات ال�ضرورية املقررة من الأغذية
للفرد البالغ لأجراء املقارنة.
4.4مت ح�ساب متو�سط ن�صيب الفرد املتاح لال�ستهالك من جماميع الأغذية املختلفة �سنوي ًا
(الإنتاج– ال�صادرات – الفاقد)  +الواردات  +املخزون با�ستخدام بيانات اجلهاز املركزي
والإح�صاء للعام(2017م) وح�سب الفاقد من الغذاء با�ستخدام بيانات وزارة الزراعة.
 5.ح�سبت ن�سبة االكتفاء الذاتي وفق ًا جلملة املناخ لال�ستهالك من الغذاء و�أطلق عليه
االكتفاء الذاتي الظاهري ،وكذلك مت ح�ساب ن�سبة االكتفاء الذاتي وفق ًا لالحتياجات
ال�ضرورية للفرد من الغذاء املقررة من قبل منظمة ال�صحة العاملية(.)WHO
 6.مت حتديد حجم الفجوة الغذائية ا�ستناد ًا لكل من الطرفني امل�شار �إليها �سابق ًا كما متت
املقارنة بينهما.
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النتائج واملناق�شة
تو�ضح بيانات جدول ( )3الو�ضع الغذائي للمواطن اليمني.
ومقارنة مع غرية من بع�ض الدول املتقدمة مقارنة باالحتياجات الغذائية املقررة دولي ًا ،من
قبل منظمة االغذية والزراعة الفاو ()f.A.O
 1الطاقة :ـ يحتاج الفرد البالغ متو�سط الن�شاط �إىل � 25000سعر حراري اليوم( )15ويت�ضحمن بيانات جدول(� )3أن املتو�سط اليومي للفرد اليمني من ال�سعرات احلرارية يبلغ � 1964سعر
حراري اليوم
وهو يعد متو�سط منخف�ض عن املقررات الدولية حيث يعادل  79%من االحتياج واذا قي�س
مبتو�سط بع�ض الدول املتقدمة يف كل من الواليات املتحدة االمريكية واملانيا والذي يبلغ 3644
�سعر و � 3529سعر على الرتيب فقد ات�ضح �أن الفرد اليمني يح�صل على  54%مما يح�صل عليه
الفرد الأمريكي وي�صل �إىل  57%مما يجعل عليه الفرد الأملاين على الرتتيب ومن هنا يت�ضح مدى
خطورة االعتمادعلى معيار املتو�سط البومي لن�صيب الفرد من ال�سعرات احلرارية حيث ال تتم�شى
هذه النتائج مع احلالة ال�صحية املقارنة ل�سكان هذه الدول وال�ستعمال هذا املعيار يتطلب معرفة
م�صدر هذه ال�سعرات حيث يت�ضح من بيانات جدول (� )3أن املواطن اليمني يح�صل على  7.2%من
ال�سعرات من االغذية احليوانية يف حني �أن هذه الن�سبة تعادل  . 38%و 22% / 35% ،37%يف
كل من امريكا واملانيا وفرن�سا واليابان على الرتتيب.
 2.الربوتني :ـ يح�صل املواطن اليمني على  49جرام /بروتني اليوم بروتني يوميا وهي هي تعادل
 78%من املقررات الغذائية اليومية للفرد الياباين الذي يبلغ 89,9جم  /اليوم وي�صل �إىل
اق�صاه يف املواطن الفرن�سي حيث يبلغ  113,6جم /اليوم.
يختلف الو�ضع متام ًا عند درا�سة م�صادر الربوتني الكلي حيث ميثل الربوتني احليواين
 67,8%من الربوتني الكلي لدى املواطن الأمريكي ويقل ن�سبي ًا لي�صل �إىل  % 54,3لدى املواطن
الياباين يف حني �أن هذه الن�سبة تنخف�ض لي�صل �إىل  % 16,5لدى املواطن اليمني وهذا يو�ضح
ب�شكل جلي انخفا�ض ن�صيب املواطن اليمني من الربوتني احليواين وي�شري �إىل �أهمية زيادة انتاج
الأغذية احليوانية خا�صة و�أن الربوتني احليواين مرتفع القيمة احليوية �أ�سهل ه�ضم ًا وامت�صا�ص ًا.
وبالتايل ف�إن انخفا�ض الكمية املتناولة منه قد تنعك�س بال�سلب على احلالة ال�صحية
والغذائية للفرد اليمني حيث متثل  3/1ثلث كمية الربوتينات الكلية املتناولة (.)4
3.3الدهون :ي�صل متو�سط ما يح�صل عليه املواطن اليمني منها 65جم /اليوم وهو على ما يح�صل
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عليه الفرد الياباين الذي ي�صل �إىل  80.3جم /اليوم وتعادل  2/1ن�صف ما يح�صل عليه الفرد
الأمريكي من الدهون والبالغة حوايل 163.5جم /اليوم واغلب الدهون يف الغذاء اليمني
نباتيه امل�صدر حيث ت�صل ن�سبة الدهون احليوانية اجما ًال  24,7%تعادل % 75,9 ،61.1%
من كل من اليابان وامريكا على التوايل وزيادة الدهون النباتية من الواجبات اليومية للمواطن
اليمني ي�شري �إىل وعي جيد ب�أهميتها الحتوائها على الأحما�ض الدهنية الأ�سا�سية ال�ضرورية
وانخفا�ض ن�سبة الكول�سرتول بها ويعني هذا تراجع الإ�صابة بت�صلب ال�شرايني و�أمرا�ض القلب
الأحرى.
4.4الكربوهيدرات :ـ متثل اجلزء الأكرب من م�صادر الطاقة من وجبات الفرد اليمني حيث متثل
 67.6%من اجمايل ال�سعرات الكلية املتبادلة يومي ًا ومتثل حوايل  47,7%مما يح�صل عليه
الفرد االمريكي والفرن�سي وتعادل  % 61,7للفرد الياباين.
كما �أن م�صدر الكربوهيدرات الرئي�سي يف وجبات الفرد اليمني ت�أتي من احلبوب والن�شويات
وب�صفة خا�صة القمح وال�شعري والذرة الرفيعة وميثل القمح كم�صدر مبا ن�سبته  67%وال�شعري
والذرة متثالن الن�سبة املتبقية وهي تعطي �سعرات حرارية مما يعادل  33%من �إجمايل ال�سعرات
الكلية املتبادلة.
ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل العادات الغذائية والأذواق والتقاليد ويعتمد عليها املواطن
كمادة مالية تعطيه االح�سا�س بال�شبع وتعوي�ض ال�سعرات احلرارية التي كان من املفرت�ض يح�صل
عليها من االغذية احليوانية املرتفعة الثمن �أال �أن الربوتني احليواين منخف�ض القيمة احليوانية
ا�ضافة �إىل احتواء ،احلبوب على حم�ض الفينك الذي مينع اال�ستفادة من بع�ض عنا�صر الغذاء
ومنها الفيتامينات .4،6

ثاني ًا :ـ ن�سبة االكتفاء الذاتي :ـ

يت�ضح نتائج جدول رقم( )4ن�سبة االكتفاء الذاتي الظاهري املقا�س وفق ًا للمتاح من
اال�ستهالك من ال�سلع الغذائية ون�سبة االكتفاء الذاتي من خالل االعتماد على مقيا�س مكون
االحتياجات ال�ضرورية للفرد من الأغذية املقررة من قبل منظمة ال�صحة العاملية وذلك خالل
العام(2017م) و�سيتم �أو مت التو�ضيح من خاللها حجم الفحوة الغذائية يف كل جمموعة غذائية
على حده مع الرتكيز على عام 2017م نظر ًا لأنه يقارب و�ضع اال�ستهالك احلايل للمواطن اليمني.
1.1احلبوب :ـ ت�شمل القمح والذرة الرفيعة وال�شامية والأرز وت�شري النتائج الواردة من جدول()4
�أن اال�ستهالك ال�سنوي للمواطن اليمني من احلبوب اـرتفع من حوايل  253,4كجم عام 2001م
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�إىل 112كجم .عام 2013م وهي تعادل 308جرام /اليوم.
 2.الن�شويات ت�ضمنت هذه املجموعة البطاط�س والبطاطا احللوة والأرز وت�شري النتائج �إىل �أن
ا�ستهالك املواطن اليمني منها بلغ حوايل  1,032,414طن وعليه ف�إن متو�سط ن�صيب املواطن
بلغ حوايل 39كجم ال�سنة عام 2017م.
و�إذا قورن ن�سبة االكتفاء الذاتي الظاهري �سنجد �أنه االنتاج املحلي من الن�شويات يكفي
اال�ستهالك احلايل وتزيد ن�سبة  13,7%ظاهري فيما بلغ الأ�سا�سي  24%بالزيادة.
3.3ال�سكريات :ت�شمل بيانات املجموعة ال�سكر والع�سل والأ�سود والأبي�ض وكافة �أنواعه ،وي�شري
�إىل متو�سط ن�صيب الفرد من ال�سكريات بلغ 28كجم عام 2011م انخف�ض �إىل  24,4كجم عام
2017م .بلغت ن�سبة االكتفاء الظاهري من ال�سكريات  71%وهذا يعني وجود فجوة غذائية
يف ال�سكريات.
4.4البقول :ي�شمل بيانات هذه املجموعة الفول والعد�س والفا�صوليا والب�سلة وتو�ضح نتائج
اجلدول رقم(� )4أن متو�سط ن�صيب الفرد يبلغ حوايل 3.5كجم  /ال�سنة عام 2011م ارتفع
�إىل 3.8كجم عام 2017م وهو يقل عن املتو�سط العاملي بحوايل .47%
 5.اخل�ضروات والفاكهة :ت�شري النتائج �إىل �إن متو�سط ن�صيب الفرد منها بلغ حوايل 39,6كجم
ال�سنة عام 2011م ارتفع �إىل حوايل  39.9عام 2017م.
وهو يعادل  21%من املتو�سط العايل وهذا يف�سر زيادة اوزان وانتفاخ اج�سام وارتفاع ن�سبة
اال�صابة بال�سكتةالقلبية نتيجة النخفا�ض ن�صيب الفرد اليمني منها لأنهاتوفر للفرد حاجاته
من الطاقة واملعادن والفيتامينات وااللياف التي ت�ساعد على ه�ضم وامت�صا�ص الغذاء واخراج
الف�ضالت فهي ت�شعر الفرد بال�شبع بدون ان ت�سبب زيادة وزنه ولهذا فهي تعترب بدي ًال للحبوب يف
اك�ساب الفرد اال�سا�س بال�شبع بدون زيادة يف كميات ال�سعرات احلرارية املتبادلة .6 ،4
6.6اللحوم :ت�ضمنت اللحوم احلمراء والبي�ضاء حيث بلغ ن�صيب الفرد اليمني منها  41كجم ل�سنة
عام 2011م انخف�ض اىل  29،9كجم عام 2017م .
7.7البي�ض :يو�ضح الدول ( )4زيادة متو�سط ن�صيب الفرد اليمني من البي�ض من  1،8كجم عام
2011م اىل  2كجم عام 2017م .وتبلغ ن�سبة االكتفاء الذاتي  100%لكن تنخف�ض هذه
الن�سبة عند تقديره االكتفاء الذاتي وفقا لالحتياجات ال�ضرورية للفرد من البي�ض لتبلغ
حوايل  21.7%فقط حيث يقل املتاح لال�ستهالك عن االحتياجات املقررة مبقدار  7،2كجم
بن�سبة رغم �أن البي�ض اعلي الأغذية قيمة يف الغذاء الحتوائه على كل العنا�صر الالزمة
للإن�سان.
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8.8الأ�سماك :بلغ ن�صيب الفرد من اال�سماك حوايل  8،4كجم ل�سنه �أنخف�ض اىل  9/7كجم ل�سنه
عام  2017م ،وهناك فائ�ض فيها وال يوجد نق�ص يف كمية الأ�سماك الالزمة للفرد اليمني.
9.9الألبان :بلغ ن�صيب الفرد اليمني حوايل  32كجم ل�سنه عام  2011م انخف�ض اىل  29،9كجم
عام  2017م وهو يقل عن املتو�سط العاملي بحوايل الن�صف وهذا يف�سر �سبب انت�شار امرا�ض
�سوء التغذية لدي ن�سبة كبرية من الأطفال اليمنيني يف الوقت احلايل.
	 10.الزيوت والدهون :يوجد ن�سبه انخفا�ض كبري يف متو�سط ن�صيب الفرد مبقارنة املتو�سط العاملي
حيث ينخف�ض االكتفاء الذاتي الظاهري بن�سبه  % 49عام 2011م اىل حوايل  23%عام
 2017م نتيجة انخفا�ض الإنتاج املحلي من الزيوت وهناك عجز كبري يف انتاجها ي�صل اىل
. 67%

التو�صيات:
يرتبط النمط الغذائي اليمني غري الر�شيد بعادات وتقاليد غذائية وبعوامل اقت�صادية
واجتماعية وثقافية ونف�سية عديدة ولذلك ف�إن تغري هذا النمط الغذائي يرتبط بتظافر اجلهود
للعديد من اجلهات التي يجب ان تعمل يف �ضوء خطه علمية مدرو�سة مبنية على ا�سا�س تقييم �صادق
للواقع الغذائي وتهدف للو�صول اىل منط ا�ستهالكي غذائي يتما�شى مع ظروف املجتمع اليمني .من
خالل جمموعة من املقرتحات ميكن �أيجازها فيما يلي:
1 )1تكثيف برامج التوعية الغذائية يف و�سائل الأعالم املختلفة بتنظيم حملة اعالمية
مدرو�سة بالتن�سيق مع اجلهات التي لها �صلة بالغذاء مثل اجلهات التعليمية ال�صحة
والتموين من خالل نوعية املواطن بالأ�س�س التي يتم بها ت�صميم واختيار الوجبات.
2 )2احلد من الإعالنات التي ت�شجع على زيادة ا�ستهالك ال�سلع الغذائية غريال�ضرورية.
3 )3قيام االجهزة النوعية ومنها جمعية حماية امل�ستهلك بت�صميم برامج توعوية غذائية
تهتم بالوعي ال�صحي الغذائي.
4 )4االعتماد على مقيا�س االحتياجات الغذائية ال�ضرورية الدولية ولي�س على املتاح
لال�ستهالك م الغذاء عند اجراء بحوث لعمل تقديرات حملية لالحتياجات ال�ضرورية
للمواطن اليمني من الأغذية يجب ان تتنا�سب مع الظروف املجتمعية.
5 )5ات�ضح �أن منط �أنتاج الغذاء يعتمد على منط اال�ستهالك وهناء يجب العمل على زيادة �إنتاج
الأغذية احليوانية ومعاجلة النق�ص يف الربوتني احليواين بزيادة �إنتاج الأ�سماك التي
متثل اليمن ميزة ن�سبية يف انتاجها.
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6 )6رفع الوعي ب�أهمية تغري امناط اال�ستهالك الغذائي عرب عمل خلطات بن�سب حمددة من
دقيق القمح مع احلبوب الأخرى املنتجة حملي ًا مثل الدخن والذرة الرفيعة التي ميكن
التو�سع يف زراعتها نظر ًا ملقاومتها للجفاف من �أجل تقلي�ص كميات القمح والدقيق امل�ستورد
منه.
�7 )7إنتاج دقيق مركب منها يف خلطه الذرة الرفيعة  +القمح  +الدخن .وتخ�صي�ص املطاحن
ب�آليه ت�ساعد على خلط مادة الدقيق والقمح مع بقية انواع احلبوب املنتجة حملي ًا.

			
جامعة امللكة �أروى

119

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

النمط الغذائي ال�سائد للمواطن اليمني  -درا�سة مقارنة االحتياج الأ�سا�سي ون�سبة االكتفاء الذاتي الظاهري

قائمة املراجع
1)1اجلهاز املركزي للإح�صاء – كتاب االح�صاء ال�سنوي للعام ،اعوام خمتلفة
2)2ح�سني عبد الوهاب – درا�سة ملدي �إمكانية تطوير النمط اال�ستهالكي للطعم يف م�صر – كلية
لزراعة – جامعة عني �شم�س القاهرة نوفمرب 1981م.
3)3على حممد هدهود و�آخرون – املالمح الكمية واالقت�صادية مل�شكلة �سوء التغذية يف م�صر –
جامعة القاهرة– .1992
4)4فوزي حليم رزق – النمط الغذائي امل�صر ومكانته بالنمط ال�صحي العاملي م�صر املعا�صرة العدد
 – 420ابريل 1990م.
5)5فوزي حليم رزق – الطلب على ال�سلع الغذائية والتموينية – الندوة القومية لل�سيا�سات
الزراعية يف م�صر – وزارة الزراعة – القاهرة 1992م.
6)6حممد دويد واخرون – ا�سرتاتيجيات االعتماد على الذات – من�ش�أه املعارف – الإ�سكندرية
 1980م.
7)7حممد �سعودي – و�سيم علد احلميد – ال�سكان والغذاء يف م�صر – كتاب االهرام االقت�صادي،
العدد -79القاهرة 1994م.
	) 8حممد مدحت م�صطفى-ازمة الغذاء العربي واملتغريات االقت�صادية الدولية – امل�ؤمتر الثاين
لتنظيم ادارة قطاع الزراعة م�صر-اجلزءالأول-جامعة املنوفية –ابريل1987-م.
	) 9حممد مدحت م�صطفى – الفجوة الغذائية واالكتفاء الذاتي – �سل�سلة كرا�سات حتوتي –
جماعة حتوتي للدرا�سات امل�صرية –اال�سكندرية-دي�سمرب 1994م.
	) 10معهد بحوث االقت�صاد الزراعي –الأدارة العامة لالقت�صاد الغذائي – امليزان الغذائي – م�صر
القاهرة 1992م.
	) 11حممد علي عو�ض احلرازي( ،دكتور) الأثار االقت�صادية للتدخل الع�سكري لدول التحالف يف
اليمن وانعكا�ساتها على الو�ضع االن�ساين – امل�ؤمتر العلمي الأول لأكادميية ال�شرطة-التكييف
القانوين للتدخل الع�سكري لدول التحالف وانتهاكاتها للقانون الدويل الإن�ساين يف اليمن –
�صنعاء 21مايو2017م.

			
جامعة امللكة �أروى

120

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

امل�س�ؤوليـــة التق�صريية النا�شئــة عن فعل احليوان يف القانونني اليمني وامل�صري

الرجل العادي فكل ذلك ال يجديه و�إمنا عليه �إثبات ال�سبب الأجنبي حتى يتن�صل من امل�س�ؤولية
ويكون يف منعزل منها .
لذلك عملت الدول الإ�سالمية على مقاربة قوانينها مبا يتالءم مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية وخا�صة يف مو�ضوع امل�س�ؤولية التق�صريية النا�شئة عن فعل احليوان من حيث الت�أكيد
عليها وتنظيمها يف الت�شريعات القانونية العربية كالقوانني املدنية مثل القانون امل�صري الذي يعترب
�أ�صل هذه الت�شريعات والقانون اليمني .
امل�شرع اليمني فقد نظم امل�س�ؤولية التق�صريية النا�شئة عن الإ�ضرار بالغري يف املادة ()315
من القانون املدين اليمني �إذ ن�ص على �أن  « :حائز احليوان ولو مل يكن مالك ًا له ،م�سئول عما يحدثه
احليوان من �ضرر ب�سبب تق�صريه ولو �ضل منه احليوان �أو ت�سرب ،ما مل يثبت �أن احلادث كان ب�سبب
�أجنبي ال يد له فيه «(((.
�أما الفقه الإ�سالمي ف�ضمان الفعل عندهم يقابل امل�س�ؤولية التق�صريية يف فقه القانون املدين
ومن ثم ينطوي حتت �ضمان الفعل كل �أفعال التعدي والغ�صب واال�ستهالك واملبا�شرة والت�سبب ،فكل
فعل �ضار من هذه الأفعال يرتتب عليه التعوي�ض املتمثل يف املثل �أو القيمة .

�إ�شكالية الدرا�سة:
ان الإ�شكالية تكمن يف حالة ما �إذا مل يتمكن املالك الأ�صلي من �إثبات �أن احليوان �أنفلت منه
و�أ�ضر بالغري وهو يف يد غري مالكه كال�سارق مث ًال �أو الغا�صب� ،أو �أن امل�ضرور نف�سه هو ال�سبب يف وقوع
احلادث �أو �أن احلادث كان ناجت ل�سبب �أجنبي ال يد له فيه ،ففي هذه احلالة تكون م�س�ؤولية املالك
الأ�صلي قائمة ال تنتفي وفق ًا للخط�أ املفرت�ض وهو الإهمال .

�أهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف كونها ت�سلط ال�ضوء على مو�ضوع ذي �أهمية كبرية يف احلياة
اليومية ملا يقوم به القانون املدين من دور جتاه تنظيم هذه امل�س�ؤولية ،وما يتطلب على احلائز القيام
به يف الإح�سان والإطعام وال�شراب والنفقة على احليوان ،وبذله العناية الالزمة املعتادة حتى ال
يحدث �ضرر ًا بالغري ،ويكون م�سئو ًال م�س�ؤولية تق�صريية وفق ًا للخط�أ املفرت�ض ال تقبل �إثبات العك�س.
كما حاولنا يف هذه الدرا�سة �أن نتناول مو�ضع ًا ذات �أهمية كبرية يف احلياة العملية ،وهي امل�س�ؤولية
التق�صريية النا�شئة عن فعل احليوان و�أوجه املقارنة فيما يخ�ص هذه امل�س�ؤولية يف الن�صو�ص
((( املادة ( )315من القانون املدين اليمني رقم ( )14ل�سنة 2002م.
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القانونية يف القانونني اليمني وامل�صري .

الهدف من الدرا�سة:
�أن الهدف من درا�سة مو�ضوع امل�س�ؤولية التق�صريية النا�شئة عن فعل احليوان� ،إعطاء فكرة
عن بع�ض الأمور املتعلقة بتلك امل�س�ؤولية من خالل الن�صو�ص القانونية من ناحية والأدلة ال�شرعية
من ناحية �أخرى مدعم ًا ذلك باملقارنة يف بع�ض الن�صو�ص القانونية للقانونني اليمني وامل�صري .

املنهج امل�ستخدم يف الدرا�سة :

نظر ًا لطبيعة املو�ضوع الذي يتطلب ا�ستق�صاء وتتبع وبيان العديد من الن�صو�ص ذات ال�صلة
الواردة يف قوانني خمتلفة يف الت�شريعات اليمنية وامل�صرية ف�إن املنهج اليمني وامل�صري بدرجة
رئي�سية كان هو املنهج املتبع ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي اي�ض ًا بهدف ا�ستخدام النتائج واملقرتحات
املجدية ولقد ا�ستخدمنا يف درا�ستنا ملو�ضوع امل�س�ؤولية التق�صريية النا�شئة عن فعل احليوان املنهج
التحليلي واملقارن وذلك من خالل املباحث التالية:
املبحث الأول :مفهوم امل�س�ؤولية التق�صريية ،ويت�ضمن مطلبني:
املطلب الأول :النفقة و�أحكام احليوان تاريخي ًا .
املطلب الثاين :حكم نفقة احليوان يف ال�شريعة الإ�سالمية .
املبحث الثاين :م�س�ؤولية حائز احليوان ،ويحتوي مطلبني:
املطلب الأول� :أ�سا�س و�شروط م�س�ؤولية حائز احليوان .
املطلب الثاين :مقدار ال�ضرر الناجت عن فعل احليوان.
اخلامتة (( :اال�ستنتاجات والتو�صيات)) .
قائمة املراجع .
الت�شريعات .
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املبحث الأول

مفهوم امل�س�ؤولية التق�صريية
تعترب امل�س�ؤولية التق�صريية هي الإخالل بالتزام قانوين واحد ال يتغري ،هو االلتزام بعدم
الإ�ضرار (بالغري) .فيكون ال�شخ�ص م�سئو ًال عن تعوي�ض الأ�ضرار التي �أ�صيب بها ال�شخ�ص الآخر،
�سواء كان هذا الإخالل بااللتزام القانوين عن طريق �إتيان فعل يحرم القانون القيام به� ،أو عن
طريق االمتناع عن القيام بفعل يوجب القانون على ال�شخ�ص القيام به .
فامل�س�ؤولية عن الفعل ال�ضار هي امل�س�ؤولية بتعوي�ض ال�ضرر الذي يحدث ال�شخ�ص بفعله �أو
بفعل �أ�شخا�ص �آخرين يخ�ضعون لرقابته �أو يعملون لديه� ،أو نا�شئة عن فعل حيوان يتوىل حيازته،
�أو �أ�شياء تكون يف حرا�سته .
وتهدف امل�س�ؤولية التق�صريية �إىل جرب ال�ضرر الذي ي�صيب الغري ،و�إزالة �أثر الفعل ال�ضار،
ولي�س �إىل عقاب مرتكب هذا الفعل ،ولذا فهي مدنية ولي�ست جنائية(((.
و�إذا كانت امل�س�ؤولية التق�صريية التي تقوم على اخلط�أ الذي ميكن تعريفه ب�أنه �إخالل
بالتزام قانوين �أو واجب قانوين �سابق ،ف�أن هذا الواجب قد يكون على �شكل التزام حمدد يراد به
ن�ص قانوين خا�ص ،كما يف قانون املرور والتعليمات التي ت�صدر مبوجبه حيث يلزم �سائق املركبة
بالوقوف عندما ي�ضيء ال�ضوء الأحمر يف الإ�شارات ال�ضوئية اخلا�صة بتنظيم املرور �أو كما تن�ص
املادة ( )304مدين ميني� ،إذ تنهي عن قتل النف�س و�إيقاع اجلرح �أو ال�ضرب �أو �أي نوع �آخر من �إيذاء
ج�سد الإن�سان ب�صيغتها ...« :كل فعل �أو ترك غري م�شروع �سواء كان نا�شئ ًا عن عمد �أم �شبه عمد
�أم خط�أ �إذا �سبب (للغري) �ضرر ًا يلزم من ارتكبه بتعوي�ض هذا ال�ضرر الذي �أ�صابه  .»...ففي هذه
الواجبات املحددة �أن قام املكلف مبا هو م�أمور به �أو امتنع عما هو منهي عنه ،ف�أنه يكون قد �أدى
الواجب ومل يرتكب خط�أ  .ولكن عندما تكون الواجبات غري من�صو�ص عليها على وجه التحديد
و�إمنا وردت ب�صياغة عامة من دون تخ�صي�ص كما يف ن�ص املادة ( )305من القانون املدين اليمني
�إذ جاء الن�ص كما« :يكون ال�شخ�ص م�سئو ًال يف ماله عن �أعماله غري امل�شروعة �إذا ارتكبها يف حق
غريه وهو مميز مع مراعاة ما هو من�صو�ص عليه يف املادة ( )68من هذا القانون و�إذا وقع ال�ضرر
من �شخ�ص غري مميز ومل يكن هناك من هو م�سئول عن �ضرر غريه �أو تعذر ح�صول عن تعوي�ض من
امل�سئول ،فللقا�ضي �أن يحكم من مال من وقع منه ال�ضرر بتعوي�ض عادل يراه « .يت�ضح من هذاالن�ص
((( د.جميل ال�شرقاوي� :شرح النظرية العامة لاللتزام يف القانون امل�صري ،الكتاب الأول ـ م�صادر االلتزام ،دار النه�ضة العربية،
1989م� ،ص.459
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�أنه ين�شئ التزام ًا عام ًا بعدم الإ�ضرار (بالغري) �أو اتخاذ احليطة الالزمة بعدم الإ�ضرار (بالغري)،
لأن االلتزام القانوين الذي يعد الإخالل به خط�أ يف امل�س�ؤولية التق�صريية هو دائم ًا التزام ببذل
عناية .
يت�ضح من الن�صو�ص الواردة يف القانون املدين اليمني لتعريف اخلط�أ ب�أنه « الإخالل
بواجب قانوين يقرتن ب�إدراك فاعله« ،وتعريف اخلط�أ على ذلك النحو �أورده الدكتور /عبدالرزاق
ال�سنهوري يف كتابه الو�سيط يف �شرح القانون املدين اجلديد((( .
�أن العن�صر املادي للخط�أ على وفق ما �أورده ال�سنهوري يتمثل يف الفعل �أو الرتك ،ف�إذا متثل
الإخالل بفعل كان اخلط�أ �إيجابي ًا� ،أما �إذا متثل الإخالل ب�صورة ترك �أو امتناع كان اخلط�أ �سلبي ًا،
وهو ال يتحقق �إال حيث يدل الرتك �أو االمتناع عن �إهمال �أو عدم احتياط� .أما العن�صر املعنوي
وهو التمييز فقد ن�صت عليه املادة ( )305مدين ميني �سالفة الذكر ،على �ضرورة توافر التمييز يف
مرتكب الفعل ال�ضار حتى ميكن �إلزامه بتعوي�ض ما �سببه من �ضرر (للغري) .
فالركن الثاين لقيام امل�س�ؤولية التق�صريية ،هو ال�ضرر« :ال�ضرر هو الأذى الذي يلحق (الغري)
وهو �إما �أن يكون مادي ًا و�أما �أن يكون �أدبي ًا (معنوي ًا)» .ويراد بال�ضرر املادي ذلك الأذى الذي يلحق
خ�سارة مالية بامل�ضرور في�ؤدي ذلك �إىل نق�ص يف ذمته املالية ،مثال ذلك امل�سا�س بحق من حقوقه
املالية ،كحق امللكية عن طريق الن�صب �أو الإتالف ومثاله امل�سا�س بج�سم الإن�سان و�سالمته ال�صحية.
ويراد بال�ضرر الأدبي الذي يلحق املجني عليه يف جرمية ال�سب والقذف �أو هتك العر�ض مث ًال((( .
وي�شرتط يف ال�ضرر �أن يكون حمقق ًا و�أن ال يكون قد عو�ض عنه �سابق ًا  .و�أن يكون ما�س ًا بامل�ضرور
نف�سه� ،أو ما�س ًا مب�صلحة م�شروعة له .ويف امل�س�ؤولية التق�صريية يعو�ض عن ال�ضرر املتوقع املبا�شر
وغري املبا�شر ويف امل�س�ؤولية العقدية يعو�ض عن ال�ضرر املتوقع املبا�شر فقط .ويق�صد بال�ضرر
املبا�شر الذي يكون نتيجته طبيعة العمل  .وفيما يتعلق بركن ال�سببية ف�إن ما قيل عن هذا الركن يف
امل�س�ؤولية العقدية ينطبق على امل�س�ؤولية التق�صريية((( .

((( د .عبدالرزاق ال�سنهوري ،الو�سيط يف �شرح القانون املدين اجلديد ،اجلزء الأول ـ م�صادر االلتزام ،القاهرة1952 ،م،
�ص.881
((( د .ه�شام حممد ر�ستم ،قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات1992 ،م� ،ص.21
((( د .زينة حممد عمر خليل :امل�س�ؤولية القانونية النا�شئة عن عقود تقدمي اخلدمات عرب الأنرتنت ،جملة القانون ـ جامعة عدن،
2006م ،العدد � ،13ص.90
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املطلب الأول

النفقة و�أحكام احليوان تاريخي ًا
�إن اهلل تعاىل خلق الإن�سان على فطرة الرتاحم واحليوان من خلق اهلل ،لذلك لزم التعامل
معه برحمة و�شفقة .منذ �أن خلق اهلل الإن�سان وهو يتعامل معه وهذا ما �أ�شارت �إليه احل�ضارات
القدمية من خالل النقو�ش والآثار والعبادات والآيات املختلفة .
فال�شعوب القدمية وخا�صة ال�شرقية تعاملت مع احليوان يف ثالث �صور منها للطعام ،والعمل،
والعبادة ،و�ضلت هذه املعاملة لعقود من الزمن توارثتها الأجيال يف بع�ض املعتقدات حتى يومنا هذا.
�إذ ينظر مربي بع�ض احليوانات �إىل �أنها جتلب اخلري و�أخرى جتلب احلزن واجلوع وال�ش�ؤم ،كما
ينظر �إليها �آخرون على �أنها رمز القوة واحلرب من خالل الطقو�س التي متار�سها القبائل القدمية .
بحيث ت�ضع بع�ض ًا من عظامها كتمائم ليذهب عنهم ال�شر والأرواح اخلبيثة ويعتربونها �شفاء لكثري
من الإمرا�ض ،وكذلك �أ�صواتها املتفرقة يف �أيام وف�صول ال�سنة والتي تعني لهم الكثري �إىل �أن حتولت
عند بع�ض ال�شعوب �إىل �إاله يعبد ،و�ضلت عند بع�ض القبائل الهندية حتى يومنا هذا ـ عبادة البقر
ـ ويختلف التعامل مع احليوانات بح�سب نوعها وطبيعتها ومن دولة �إىل �أخرى .
املالحظ من خالل النظريات املختلفة �إن الإن�سان عا�ش فيجماعات،ومن هذه النظريات
نظرية الع�شرية التومتية والتي يرى �أن�صارها �إن �أ�سا�س اخللية االجتماعية الأوىل التي عا�ش
فيها الإن�سان هي جماعة ترتبط برباط خيايل حيث يعتقدون ب�أنهم جميع ًا ينت�سبون �إىل تومت.
و�أ�سا�س هذه النظرية ي�ستند �إىل بع�ض االكت�شافات الأثرية التي فيها ر�سوم احليوانات وعبادة
حيوان معني((( .
ويف امل�صادر التاريخية عرفت �شريعة اي�شنونا الإهمال و�أوردت �أمثلة على اجلرائم النا�شئة
عن الإهمال ،حيث ن�صت هذه ال�شريعة على عقوبة لل�شخ�ص الذي يهمل يف مراقبة احليوان مو�ضوع
احليازة له ،فعاقبت �صاحب الكلب املعقور �أو الثور النطوح بالغرامة �إذا �أهمل املحافظة عليه وهاجم
�أحد الأ�شخا�ص املارة و�أدى �إىل موت ذلك ال�شخ�ص ،على الرغم من تنبيه ال�سلطة ل�صاحب احليوان.
�أن قانون حمورابي �أعطى �أهمية كبرية للحيوان حيث ورد يف الق�سم الثاين ع�شر منه وعلى
الأخ�ص املواد ( 241ـ  )277ن�صو�ص تتعلق ب�أجور احليوانات ،وكذا ورد يف املواد ( 215ـ )240

((( د .منذر الف�ضل ،النظرية العامة لاللتزامات ـ اجلزء الأول م�صادر االلتزام ،عمان ـ دار الثقافة ،الطبعة الأوىل1996 ،م،
�ص� ،11ص.77
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�أحكام م�س�ؤولية امل�ست�أجر  .واملواد ( 263ـ  )267تطرقت �إىل م�س�ؤولية حار�س احليوان(((.
وهذه ال�شعوب القدمية �أي�ض ًا ا�ستخدمت احليوانات لتعذيب املجرمني حيث كانوا يو�ضعون
ال�سجناء يف ال�سجن ويدخلوا لهم احليوانات املفرت�سة واجلائعة.ويف روما القدمية كانوا الرومان
يقدمون عرو�ض ًا للم�شاهدة �أمام النا�س تتمثل يف املبارزة بني �سجني ومنر مفرت�س �أو �أ�سد ،وهذا ما
ورد �أي�ض ًا يف قانون مانو يف الهند حيث كان ي�ضع املجرمني حتت �إقدام الفيلة(((.
املطلب الثاين

حكم نفقة احليوان يف ال�شريعة الإ�سالمية
ي�أمرنا اهلل تعاىل يف التعامل مع احليوان والرفق به على النحو التايل:
� 1.إطعامها و�سقيها �إذا جاعت وعط�شت ،حيث يقول الر�سول �صلى عليه و�سلم� »:أزكي ال�سالم يف
كل ذات كبد �أجر « ،وقوله « :من ال يرحم ال ُيرحم « حديث متفق عليه ،وقوله� « :أرحموا
من يف الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء « .
2.2رحمتها والإ�شفاق عليها،لقول الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم ملا ر�آهم اتخذوا حيوان ًا
طري ًا غر�ض ًا (هدف ًا) يرمونه ب�سهامهم« :لعن اهلل من �أتخذ �شيئ ًا فيه روح غر�ض ًا» حديث
رواه �أبو داود ب�إ�سناد �صحيح ولنهيه �صلى اهلل عليه و�سلم عن �صرب البهائم �أي حب�سها للقتل.
� 3.إراحتها عند ذبحها �أو قتلها،لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم� « :إن اهلل كتب الإح�سان على
كل �شيء ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا القتل ،و�إذا ذبحتم ف�أح�سنوا الذبح ،ولريح �أحدكم ذبيحته
وليحد �شفرته « حديث رواه البخاري .
 4.عدم تعذيبها ب�أي نوع من �أنواع العذاب �سوى كان بتجويعها� ،أو �ضربها �أو بتحميلها ماال
تطيق� ،أو حرقها بالنار ،وذلك لقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم « :دخلت امر�أة النار
يف هرة حب�ستها حتى ماتت فدخلت فيها النار فال هي �أطعمتها و�سقتها �إذ حب�ستها وال هي
تركتها ت�أكل من ح�شا�ش الأر�ض « حديث �صحيح رواه �أبو داود  .وقد مر عليه ال�صالة
وال�سالم بقرية منل  -مو�ضع النمل  -وقد �أحرقت فقال� « :أن ال ينبغي �أن يعذب بالنار �إال
رب النار « حديث رواة م�سلم .
� 5.إباحة قتل امل�ؤذي منها كالكلب املعقور والذئب واحلية والعقرب والف�أر وما �إىل ذلك ،لقول
((( د .منذر الف�ضل ،مرجع �سابق� ،ص.25
((( د .يحيى قا�سم علي ال�سهل ،ال�سهل يف تاريخ القانون ،جامعة عدن� ،سنة 2000م� ،ص.451
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الر�سول عليه �أزكي ال�سالم « :خم�س فوا�سق تقتلن يف احلل واحلرم :احلية والغراب الأبقع
و الف�أره والكلب العقور واحلدية « كما �صح عنه كذلك قتل العقرب ولعنها ،حديث رواه م�سلم
.
 6.جواز و�سم الأنعام يف �أذنانها للم�صلحة�،إذ ر�ؤيا �صلى اهلل عليه و�سلم ي�سم بيده ال�شريفة �إبل
ال�صدقة� .أما غري الأنعام (الإبل والغنم والبقر) من �سائر احليوان فال يجوز و�سمه لقوله
�صلى اهلل عليه و�سلم وقد ر�أى حمار ًا مو�سوم ًا يف وجهه« :لعن اهلل من و�سم هذا يف وجهه».
فهذه جملة من الآداب يراعيها امل�سلم �إزاء احليوان طاعة هلل ولر�سوله ،وعم ًال مبا ت�أمر به
ال�شريعة الإ�سالمية �شريعة اخلري العام لكل خملوق من �إن�سان �أو حيوان(.((1
�إن ال�ضرر الناجت عن احليوان يختلف بح�سب طبيعة احليوان بني الأليف وغري ذلك ،كما �إن
الأليف كالأغنام يكون �ضررها مادي ًا �أي �إن تتلف �شيئ ًا معين ًا مثل �إن تدخل يف �أر�ض مزروعة وتعبث
به كما ت�شاء مما يرتك يف نف�سية املالك اثر �سلبي ويرتتب على ذلك التعوي�ض� ،أما �إذا نطحت �أحد ًا
كالثور ،فال�شريعة تعتربها غري مدركة .وهناك احليوان الغري �أليف فهذا يجوز قتله .
�إن ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء �أخذت مببد�أ �أن املرء غري م�سئول عن ال�ضرر الذي يحدثه
حيوانه بالغري ب�صورة مبا�شرة �أو عن طريق الت�سبب مع التعدي لأن اجلناية �إذا متخ�ض الفعل فيها
للعجماء فقد انتفى من جانب �صاحبها كل من املبا�شرة والت�سبب ومل يكن ثمة حمل ل�ضمانه � .أما لو
كانت الدابة وقت وقوع ال�ضرر منها حتت �إرادة فعل خمتار واقفة �أو �سائرة� ،أو كان يف و�سع �صاحبها
�إن مينع ال�ضرر عن الغري فلم يفعل فحينئذ ين�سب ال�ضرر �إليه مبا�شرة �أو ت�سبب ًا ح�سب الأحوال .
ولذلك قال ال�شافعي على �إن ما �أ�صابت العجماء من حرج وغريه يف حال جبار ،ويف حال غري
جبار ويف هذا دليل على �أنه �إذا كان على �أهل العجماء حفظها �ضمنوا ما �أ�صابت ف�إذا مل يكن عليهم
حفظها مل ي�ضمنوا �شيئ ًا من ما �أ�صابت .
وي�شرتط يف اعتبار الراكب مبا�شر ًا ملا جنت الدابة �إن تكون هذه خا�ضعة يف جنايتها لإرادته
وتوجيهه و �إال ف�أنه يكون مت�سبب ًا فقط وال ي�س�أل �إال �إذا تعدت .ويف هذا يقول ال�سرخى � ”:أنه لو �سار
ال�صبي على الدابة ف�أوط�أ �أن�سان ًا فقتله ،ف�أن كان هو ممن ي�ستم�سك عليها فديته على عاقلة ال�صبي،
و�إن كان ممن ال ي�سري على الدابة ل�صغره وال ي�ستم�سك عليها ،فدم القتيل هدر” ،والتعليل هنا �إن
ال�صبي يكون يف احلالة الأوىل مبا�شر ًا في�ضمن� ،إما يف احلالة الثانية ف�أنه مع كونه راكب ًا ليعد �إال
مت�سبب ًا فال ي�ضمن �إال �إذا تعدى ،ف�إذا كان غري �أهل للتعدي كان فعل الدابة املركوبة هدر ًا .كما ي�ضمن
�صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما �أحدثاه من ال�ضرر �إذا تقدم �إليه �أحد من �أهل حمله �أو قريته
(� ((1أبو بكر جابر اجلزائري ،مناهج م�سلم ،املكتبة التوفيقية ،املدينة املنورة1964 ،م� ،ص.111
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باملحافظة على احليوان ومل يحافظ عليه �أكان يعلم �أو ينبغي �إن يعلم بعيب احليوان(. ((1
�أي�ض ًا يف ال�شريعة الإ�سالمية يظهر لنا من حديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم (م�شروعية
الأ�ضحية وفعله و�إقراره فاجتمعت فيها �أنواع ال�سنة الثالثة :القول والفعل والتقرير ،كما جاء يف
ت�سمية الأ�ضحية وهي �إن كل م�سلم عليه �إن ي�ضحي من �ضحيته للفقراء واملحتاجني(. ((1

املبحث الثاين

م�س�ؤولية حائز احليوان
متهيد:
احلار�س �أواحلائز مت�شابهان يف املعنى �إذ يق�صد بهما �أن امل�سئول هو كل من تتوافر فيه ال�سلطة
الفعلية يف الرقابة والتوجيه ،واحلائز يف الأ�صل له ال�سلطة الفعلية يف اال�ستعمال والرقابة
والتوجيه �سواء كانت هذه احليازة م�شروعة كاملالك� ،أو غري م�شروعة كالغا�صب وال�سارق ،ف�أن
احليازة تتعلق بال�سلطة الفعلية على ال�شيء ولي�س ب�سند امللكية ،وي�ساءل احلائز عن كل الأ�ضرار
الناجتة متى كانت نا�شئة عنه وحده .وعلى هذا الأ�سا�س ف�أن حائز احليوان ولو مل يكن مالك ًا له
م�سئول عما يحدث عنه من �ضرر ولو �ضل احليوان �أو ت�سرب ،ما مل يثبت احلائز �أن وقوع احلادث كان
ل�سبب �أجنبي ال يد له فيه(.((1
�إن القانون اعترب طبيعة اخلط�أ املفرت�ض للحائز ،قرينة الإهمال �أو التق�صري من الدالئل
التي ال تقبل �إثبات العك�س ،مبعنى �أن احلائز ال ميكنه التن�صل من امل�س�ؤولية ب�إثبات �أنه مل يخطئ
�أو �أنه بذل العناية االزمة فكل ذلك ال يجديه و�إمنا عليه �إثبات ال�سبب الأجنبي حتى تنتفي
م�سئوليته ويكون يف منعزل منها .

(� ((1أبو بكر جابر اجلزائري ،مرجع �سابق� ،ص.111
( ((1حممد بن �صالح العثيميني ،فري�ضة الزكاة ،دار املناهج ،القاهرة2002 ،م�،ص.6
( ((1د .حممد بن ح�سني ال�شامي ،مرجع �سابق� ،ص.242
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املطلب الأول

�أ�سا�س و�شروط م�س�ؤولية حائز احليوان
ونق�سم هذا املطلب �إىل فرعني:
الفرع الأول� :أ�سا�س م�س�ؤولية حائز احليوان
الفرع الثاين� :شروط م�س�ؤولية حائز احليوان
الفرع الأول

�أ�سا�س م�س�ؤولية حائز احليوان
�أو ًال :النظرة القانونية:
اختلف الفقه يف الأ�سا�س الذي تبنى عليه م�س�ؤولية حائز احليوان فالبع�ض يرى ب�أنها تن�ش�أ
على �أ�سا�س الت�ضامن االجتماعي مبعنى �أن احلائز يعترب م�سئو ًال حتى ولو كان عدمي التمييز ،ويعيب
هذا الأ�سا�س �أن الغري مميز ال ميكن افرتا�ض اخلط�أ منه هذا من جانب ،والع�ض االخر يرى�أن احلائز
ب�إمكانه التن�صل من امل�س�ؤولية فيما �إذا �أقام الدليل بال�سبب الأجنبي .
و�آخرون يقولون ب�أن م�س�ؤولية حائز احليوان م�س�ؤولية مطلقة مبعنى �أنها ال تن�ش�أ على فكرة
اخلط�أ الواجب الإثبات ،و�أن امل�سئول ال ميكنه التن�صل من امل�س�ؤولية �إال ب�إثبات ال�سبب الأجنبي .
ويتبني �أن معنى كلمة م�س�ؤولية مطلقة ال يقدم جديد ًا لأ�سا�س م�س�ؤولية احلائز ،و�إمنا هو حتوير
لفظي لفكرة اخلط�أ املفرت�ض بدليل غري قابل �إثبات العك�س(.((1
�إن �أ�سا�س هذه امل�س�ؤولية خط�أ مفرت�ض ال يقبل �إثبات العك�س وهذا ما ذهب �إليه �أن�صار
النظرية ال�شخ�صية التقليدية وهو اخلط�أ يف الرقابة واحلرا�سة من جانب احلائز .ونت�ساءل هنا
هل م�س�ؤولية حائز احليوان لها نف�س �أحكام م�س�ؤولية حائز ال�شيء �أم �أن لها �أحكام خا�صة؟
�إن الر�أي الأرجح يف الفقه والق�ضاء �أن م�س�ؤولية حائز احليوان م�س�ؤولية م�شرتكة مع
امل�س�ؤولية عن الأ�شياء اجلامدة يف النظام القانوين ويف الأ�سا�س الذي تقومان عليه ،وهو افرتا�ض
م�س�ؤولية احلائز .
وعلى الرغم من ا�ستقرار مبد�أ ارتباط التو�سع يف فكرة افرتا�ض اخلط�أ بال�سلطة الفعلية،
ف�أن اخلالف بني الفقهاء قد ن�ش�أ عندما ينقل املالك حيوانه �إىل �شخ�ص �آخر للمحافظة عليه فقط
( ((1د .حممد بن ح�سني ال�شامي ،مرجع �سابق� ،ص.419
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دون االنتفاع به كالراعي مث ًال فذهب جمهور الفقهاء �إىل القول �أنه مبجرد انتقال احليوان �إىل
�شخ�ص �آخر يكون هو امل�سيطر الفعلي عليه ويكون هو احلائز(. ((1
حار�س �أو حائز( ((1احليوان ال يختلفان عن بع�ضهما من حيث طبيعة املعنى فهما يحمالن
معنى واحد� ،إذا �أن املق�صود بهما �أن امل�سئول هو كل من تتوافر له ال�سلطة الفعلية يف الرقابة
والتوجيه ،وفق ًا ملا جاء يف الن�صو�ص الواردة يف القانون املدين اليمني ( )314والقانون املدين
امل�صري (. ((1()176
وهذا ما ف�سرته املذكرة الإي�ضاحية للقانون املدين اليمني ( )120/2ب�أن الق�صد من كلمة
احلائز هو الت�أكيد على �أن ال�شخ�ص الذي بيده �أو بحوزته احليوان هو امل�سئول عليه ،بغ�ض النظر
عما �إذا كانت احليازة التي يحيزها قانونية كامل�ستعري �أو امل�ست�أجر� ،أو غري قانونية كال�سارق �أو
الغا�صب ،وذلك بقولها « :حائز احليوان هو ال�شخ�ص الذي تكون له ال�سيطرة الفعلية على احليوان
حتى ولو ت�سرب احليوان منه �أو �ضل لأنه م�سئول باملحافظة عليه �أ�ص ًال ما مل يثبت �أن احلادث كان
ب�سبب �أجنبي ال يد له فيه « .
ثاني ًا :دفع امل�س�ؤولية :
ال�ضرر :هو كل فعل ي�صيب الغري،ك�إ�صابة �إن�سان �أو �إتالف ماله �أو نقل عدوى حليوان مملوك
له كما ميكن �أن يكون املت�ضرر �أجنبي ًا عن احلائز �أو تابع ًا له من الغري ،و�إذا �أحدث احليوان �ضرر ًا
بحائز فال يرجع على املالك لأن امل�س�ؤولية على احلائز ،غري �أن للمالك �أن يرجع على احلائز مبا
�أ�صابه من �ضرر .
دفع امل�س�ؤولية� :إذا توافرت �شروط حتقق هذه امل�س�ؤولية قامت م�س�ؤولية حائز ال�شيء،
ويجب على املت�ضرر �أن يثبت �أن ال�ضرر قد وقع بفعل �شيء تتطلب حيازته عناية خا�صة� ،أو بفعل
�آلة ميكانيكية ،عندئذ تقوم القرينة على �أن مالك هذا ال�شيء هو احلائز .
وي�ستطيع حائز احليوان �أن يدفع م�سئوليته �إذا �أثبت �أن ال�ضرر كان ناجت عن �سبب �أجنبي ال
يد له فيه ،ك�أن يثبت احلائز �أن املت�ضرر الذي تعر�ض لع�ضة الكلب هو الذي تعمد �إثارة هذا الكلب
و�إيذاءه حتى هاجمه ،فهو يثبت �أن ال�ضرر �سببه الغري الذي ال ي�س�أل عنهم احلائز� ،أو ب�سبب قوة
( ((1د .حممد بن ح�سني ال�شامي ،مرجع �سابق� ،ص.414
( ((1الق�صد من كلمة (احلائز) يف القانون املدين اليمني املادة ( )319هو نف�س الق�صد من كلمة (احلار�س) يف القانون
املدين امل�صري املادة (� ،)176إذ �أنهما يعنيان �أن امل�سئول هو كل من تتوافر له ال�سلطة الفعلية على احليوان.
( ((1د .حممد بن ح�سني ال�شامي ،ركن اخلط�أ يف امل�س�ؤولية املدنية ـ درا�سة مقارنة بني القانون املدين امل�صري واليمني والفقه
الإ�سالمي ،القاهرة1990 ،م� ،ص.411
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قاهرة �أو حادث فجائي(. ((1
لي�س �أمام احلائز لكي يتخل�ص من امل�س�ؤولية �إال بنفي عالقة ال�سببية بني فعل احليوان و
ال�ضرر ب�إثبات ال�سبب الأجنبي وهو القوة القاهرة كرعد �أفزع احليوان فجمح �أو خط�أ امل�ضرور ك�أن
يثري �أحد املارة كلب فيع�ضه �أو خط�أ الغري ك�شخ�ص يدخل الدار بال �سبب فيع�ضه كلب مالك الدار.
�شرح ابن قدامة يف كتابه م�سائل عدة ومنها تطرق �إىل جزئية تخ�ص الفعل ال�ضار الناجت عن
احليوان من خالل �إن�سان وذلك ينطبق على احليوان املعلم على فعل ال�ضرر وهو احلا�صل يف كثري من
البلدان وذلك للهروب من حتمل امل�س�ؤولية اجلنائية واالكتفاء بالتعوي�ض املدين� ،إال �أن ال�شيخ ابن
قدامة �أو�ضح �أن املكان الذي ترتب عليه وقوع اجلرمية وهو املكان ال�ضيق لوجود حيوان مفرت�س ثم
زج �إن�سان مكتوف الأيدي ،مما يرتتب على ذلك هجوم احليوان املعلم واجلائع �إىل قتل ذلك املكتوف،
هذا ما �أو�ضحه ال�شيخ ابن قدامة �أن الفعل الإجرامي يعترب عم ًال عمدي ًا �أي �أن املدبر هو الفاعل
واملدان لفعلته تلك� ،إذا جمع بينه وبني �أ�سد �أو منر يف مكان �ضيق كزربية �أو نحوها فقتله فهو عمد
فيه الق�صا�ص �إذا فعل به الأ�سد فع ًال يقتل مثله(. ((1
وهنا �إذا كان حمل اجلرمية حيوان ًا �أو ما ًال يف �أي �صورة من ال�ضرر فاملجني عليه هو �صاحب
ال�ضرر واجلاين هو مالك احليوان(.((2
�أن الأفعال املت�صلة باجلرمية� ،سواء كانت معنوية �أو مادية كالإكراه على القتل واجلرح
دون �شك ك�إطالق احليوان املفرت�س على املجني عليه بق�صد قتله ،وهذا يتعلق مبقدار احليوان الذي
افرت�س املجني عليه وهذا الفعل ي�أتي من �شخ�ص قام ب�أمر احليوان كما �أي�ض ًا ممكن �أن ي�أمر طفل غري
مميز لقتل �شخ�ص فيقتله فهذه كلها �أ�سباب مادية ومعنوية ت�ؤدي �إىل اجلرمية بطريقة حم�سو�سة
ومدركة ال ت�شك فيها وال تختلف عليها(. ((2
كما يعترب الفعل اعتداء �سواء كان م�صدره �إن�سان �أو حيوان ،وهو ما يراه الأئمة مالك
وال�شافعي و�أحمد ابن حنبل ،ولكن �أبا حنيفة و�أ�صحابه جميع ًا يرون مربر ًا لوجود حالة الدفاع
عند هجوم احليوان ،لأن فعله ال يعترب جرمية ويرون رد الهجوم على �أ�سا�س حالة ال�ضرورة وهو
ر�أي قد يتفق عليه �أي�ض ًا مع ن�صو�ص القانون امل�صري الذي يعاقب على قتل احليوان �إذا كان قتله
دون مقت�ضى هذا �إذا ف�سرنا املقت�ضى ب�أنه حالة ال�ضرورة وهو الر�أي الراجح لأن فعل احليوان لي�س
( ((1د� .سعد حممد �سعد ،مرجع �سابق� ،ص.316
( ((1ال�شيخ الإمام العالمة ابن قدامة ،املغني وال�شرح الكبري ـ اجلزاء احلادي ع�شر  -دار احلديث – القاهرة 1996م� ،ص:
328
( ((2عبدالقادر عودة ،مرجع �سابق� ،ص.397
( ((2عبدالقادر عودة ،مرجع �سابق� ،ص.452
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جرمية من �صاحب احليوان فالدفاع يوجد ولكنه ال يوجد يف غري ذلك من احلاالت(.((2
�إال �أننا نرى �أن الفعل الإجرامي الناجت عن احليوان والتابع ملالكه الذي يرتبط ارتباط ًا
�سببي ًا مع املجني عليه �أثر هجوم احليوان عليه ذلك يعطينا م�ؤ�شر ًا لطبيعة العالقة الإجرامية
التي متت بفعل احليوان ولي�س بفعل الإن�سان التي حمل يف نف�سه ال�ضغينة جتاه املجني عليه لذا ف�أن
الفاعل هنا يف ر�أينا هو مالك احليوان .
فالعقوبة ال تقع �إال على مدرك لفاعلها ،ف�إذا مل يكن مدرك ًا �أو خمتار ًا فال عقاب عليه
كقاعدة عامة ،فاملجنون ال يقت�ص منه �إذا قتل غريه وال يجلد �إذا زنا وهو غري حم�صن ،وكذلك
ال�صغري عدمي التمييز ولكن امتناع العقوبات العادية لعدم الإدراك �أو االختيار ال مينع اجلماعة
من حماية نف�سها بالو�سائل التي تراها كافية �أو مالئمة ،فال�صغري ميكن و�ضعه يف ملج�أ �أو �إحدى
الإ�صالحيات واملجنون يف امل�صحة (امل�ست�شفى)(.((2
فاملجني عليه هو من وقعت عليه اجلناية على نف�سه �أو على ماله �أو على حق من حقوقه.
حيث ن�صت املادة ( )172من القانون املدين امل�صري رقم ( )131ل�سنة 1948م على �أنه:
“()1ت�سقط بالتقادم دعوى التعوي�ض النا�شئة عن العمل غري امل�شروع بانق�ضاء ثالث �سنوات
من اليوم الذي علم فيه املت�ضرر بحدوث الفعل وبال�شخ�ص امل�سئول عنه .وت�سقط هذه الدعوى يف كل
حال ،بانق�ضاء خم�س ع�شرة �سنة من يوم وقوع العمل غري امل�شروع.
(  ) 2على �أنه �إذا كانت هذه الدعوى نا�شئة عن جرمية ،وكانت الدعوى اجلنائية مل ت�سقط
بعد انق�ضاء املواعيد املذكورة يف الفقرة ال�سابقة ،ف�إن دعوى التعوي�ض ال ت�سقط �إال ب�سقوط
الدعوى اجلنائية”.

( ((2عبدالقادر عودة ،مرجع �سابق� ،ص.480
( ((2عبدالقادر عودة ،مرجع �سابق� ،ص.386
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الفرع الثاين

�شروط م�س�ؤولية حائز احليوان
�أو ًال :حيازة احليوان:

�إن فكرة احليازة تلعب دور ًا هام ًا يف قانون امللكية ،لأن الأنظمة القانونية متيل �إىل اعتبار
احليازة دلي ًال على امللكية امل�شروعة ،وال ميكن اعتبارها دلي ًال قاطع ًا على امللكية ال�صحيحة.
�إن امل�س�ؤولية يف عهد الفراعنة كانت م�س�ؤولية عينية وهذا يعني �إن العربة كانت بالنتيجة
ال�ضارة وال �أثر للت�صرف الإرادي عليها �إذا كان الفعل الغري م�شروع قد وقع عن عمد �أو عن �إهمال
ترتبط بالظروف التي مت اكت�سابها مبوجبها .ولذا يجب على رجل القانون �إن مييز بني احليازة
الفعلية واملادية وبني احلق يف احليازة ،فلو فر�ضنا مث ًال �إن �شخ�ص يحوز ما ًال �أو �أي �شيء ،و�أن �شخ�ص ًا
�آخر قد �أغت�صبه منه بالقوة ،ف�أن هذا الأخري يكون بذلك قد اكت�سب احليازة الفعلية ولكن احلق
يف احليازة ما زال ل�صيق ًا بال�شخ�ص الأول الذي له احلق يف �إن يطالب با�سرتداد املال �أو احلق عرب
الق�ضاء على �أ�سا�س حيازته ال�سابقة(.((2
�إن قوام هذه امل�س�ؤولية هو تويل �شخ�ص عملية احلرا�سة للحيوان واحلرا�سة هنا �إن يتوىل
هذا ال�شخ�ص زمام احليوان فتكون له ال�سيطرة الفعلية يف التوجيه ويف الرقابة و�أن يكون هو
املت�صرف كما ي�شاء.
�إن ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحاء فرقت بني نوعني من اجلرائم من حيث ق�صد اجلاين و
نيته ،وقد و�ضع فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية قاعدتني عامتني حتكمان امل�س�ؤولية اجلنائية النا�شئة
عن الإهمال بتطبيقهما ميكن القول �إن �شخ�ص ًا ما �أهمل �أو مل يهمل:
القاعدة الأوىل:
�إذا قام اجلاين بفعل مباح �أو �أعتقد �أنه مباح فتولد عنه ما هو لي�س مباح فيكون اجلاين
م�سئو ًال عن الفعل �سواء با�شره �أو ت�سبب به �إذا اثبت �أنه كان ب�إمكانه التحرز منه ،ف�إذا مل يكن
ب�إمكانه التحرز منه �إطالق ًا فال م�س�ؤولية عليه ،ويقع عبء �إثبات الإهمال على املت�ضرر ،فمث ًال من
ي�سري دابة �أو يقودها فتط�أ �أن�سان ًا �أو ت�صدمه فيكون م�سئو ًال لأن ب�إمكانه التحرز� ،إما �إذا نفحت
الدابة برجلها �أن�سان ًا فقتلته فال يكون �سائقها �أو قائدها م�سئو ًال لأن �سبب الوفاة ال ميكن التحرز
منه ،وميكن تطبيق هذه احلاالت على �سائق ال�سيارة الذي يت�سبب بوفاة �أحد الأ�شخا�ص.
القاعدة الثانية:
( ((2فكرة القانون ،املحامي اللورد ديني�س لويد وتعريب املحامي �سليم ال�صوي�ص ،الكويت1981 ،م� ،ص.390
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�إذا كان الفعل غري مباح �شرع ًا وح�صل من اجلاين �أو ت�سبب به دون �ضرورة ملجئة فهو تعدي
وما يتولد عنه يكون حم ًال مل�ساءلة اجلاين �سواء كان مما ميكن التحرز منه �أو مما ال ميكن التحرز
واالحتياط منه ،ف�صاحب الدابة الذي يوقفها يف الطريق العام فتقتل �أن�سان ًا يكون م�سئو ًال(. ((2
وقد قامت امل�س�ؤولية التق�صريية يف بداية مراحل تطورها على �أ�سا�س فكرة اخلط�أ الواجب
الإثبات يف �شتى �أنواعها و�صورها ،بحيث ال يت�صور قيام امل�س�ؤولية يف حق �شخ�ص �إال �إذا �أهمل،وقد
اجمع الفقه والق�ضاء امل�صريان على �أن احلكم واحد يف القوانني بالرغم من اختالف �صيغتها،
ومقت�ضاه �أن مالك احليوان �أو حائزه يكون م�سئو ًال قبل امل�صاب متى �أقام الأخري الدليل على ال�ضرر
الذي �أ�صابه وعلى فعل احليوان وعالقة ال�سببية بني هذا الفعل وذاك ال�ضرر دون حاجة �إىل �إقامة
الدليل على خط�أ املالك �أو احلائز.
ن�صت املادة ( )176من القانون املدين امل�صري رقم ( )131ل�سنة 1948م على �أن”:حار�س
احليوان ولو مل يكن مالك ًا له م�سئول عما يحدثه احليوان من �ضرر ولو �ضل احليوان �أو ت�سرب ،ما مل
يثبت احلار�س �أن وقوع احلادث كان ب�سبب �أجنبي ال يد له فيه” ،ويتبني من ذلك �أن القانون املدين
امل�صري قد �أخد مبا �أخذ به القانون الفرن�سي من التقرير على �أن امل�س�ؤولية املفرت�ضة تقع على عاتق
حائز احليوان.
�إن حدوث الفعل ال�ضار من احليوان يحمل يف ذاته الدليل على وقوع خط�أ من احلائز يف
االعتناء باحليوان �أو يف حرا�سته وهو ما يعترب �أ�سا�س م�س�ؤولية احلائز عما نتج من �ضرر بفعل
احليوان لأن اخلط�أ يف هذه احلالة ال يكون راجع ًا �إىل �سبب �أجنبي.
فالقرينة التي تقوم عليها هذه امل�س�ؤولية هي القرينة ال�سببية �أو عدم وجود ال�سبب
الأجنبي وهي قرينة غري قاطعة يجوز دح�ضها ب�إقامة الدليل على �أن لل�ضرر �سبب ًا �أجنبي ًا ،ف�إذا كان
هذا ال�سبب الأجنبي هو ال�سبب الوحيد لإحداث ال�ضرر �سقطت امل�س�ؤولية كلها عن حائز احليوان،
�أما �إذا كان ال�سبب الأجنبي الذي �أقيم الدليل عليه هو خط�أ امل�ضرور فال يرتتب عليه �سوى توزيع
امل�س�ؤولية بينه وبني حائز احليوان وبالتايل تطبق يف �ش�أنها قواعد امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار النا�شئة
بفعل الأ�شياء بوجه عام(.((2
والقانون املدين اليمني فقد نظم الأعمال التي ي�ؤديها احليوان للإن�سان يف املواد التالية:
•املادة ( )826والتي تن�ص على �أنه“ :ي�صح ا�ستئجار احليوانات وال�سيارات ونحوها
للركوب لتو�صيل امل�ست�أجر �إىل حمل معني باجرة معينة �سواء كان ا�ستئجار ما ا�ست�ؤجر
( ((2عبدالقادر عودة ،الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،الق�سم اخلا�ص ،الطبعة العا�شرة ،بريوت1989 ،م� ،ص.108 ،105
( ((2د� .سليمان مرق�س،الوايف يف �شرح القانون املدين ،الطبعة اخلام�سة1989 ،م� ،ص.937
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وحده �أو مع �سائقه �أو كان ركوب امل�ست�أجر وحده �أو مع غريه فيلزم العقد املتعاقدين
ب�شروطه مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف املواد التالية”.
•املادة ( )827والتي تن�ص على �أنه“ :من ا�ست�أجر دابة ونحوها لغر�ض معني فلي�س له
خمالفته”.
•املادة ( )828والتي تن�ص على انه�« :إذا تعيبت الدابة �أو تلفت العربة يف الطريق
فللم�ست�أجر �أن ينق�ص من الأجرة بقدر ما نق�ص من امل�سافة �أو املدة ودفع �أجرة ما قطع
منها».

ثاني ًا� :شروط قيام امل�س�ؤولية عن فعل احليوان:
�إن م�س�ؤولية حائز احليوان تتحقق على �أ�سا�س التو�سع يف افرتا�ض اخلط�أ وال تن�ش�أ �إال بتويل
�شخ�ص حرا�سة حيوان ،و�أن يحدث هذا احليوان �ضرر ًا للغري ،ومن ذلك نبني هذه ال�شروط املجمع
عليها على النحو التايل:
ال�شرط الأول :تويل �شخ�ص احليازة (احلرا�سة):
لكي ي�س�أل ال�شخ�ص عن فعل احليوان الذي ينتج عنه �ضرر ًا للغري ينبغي �أن يكون احليوان يف
حيازة هذا ال�شخ�ص ،حتى ولو مل يكن مالك ًا له ،وتكون احليازة ملن له ال�سيطرة الفعلية على احليوان
يف توجيهه ويف رقابتهويف الت�صرف يف �أمره �سواء كانت هذه احليازة قانونية �أم غري قانونية(.((2
والأ�صل �أن احليوان يكون للمتبوع بعد �إعارة احليوان من املالك �إىل �أي تابع �آخر هنا تنتقل
امل�س�ؤولية القانونية �إىل الطرف الآخر.
ال�شرط الثاين� :إحداث احليوان �ضرر ًا للغري:
وم�ضمون هذا ال�شرط �أن يكون فعل احليوان ذاته هو ال�سبب يف �إحداث ال�ضرر ،كما لو داهم
ح�صان وهو يجري طف ًال ف�أ�صابه� ،أو يتلف ما ًال للغري� ،أما �إذا مل يكن للحيوان �أي دور �إيجابي ،كما لو
كان احليوان مربوط ًا يف مكانه املعتاد ،و�أرتطم به �شخ�ص و�أ�صيب ب�ضرر فال تقوم م�س�ؤولية احلائز
لأن ال�ضرر مل يحدث من فعل احليوان(.((2

( ((2د� .سعد حممد �سعد ،م�صادر االلتزام ،جامعة عدن1999 ،م� ،ص.316
( ((2د .حممد بن ح�سني ال�شامي ،مرجع �سابق� ،ص.240
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املطلب الثاين

مقدار ال�ضرر الناجت عن فعل احليوان
�إن الأ�شياء املادية الغري اخلطرة ،واحليوانات احلية ،والبناء �إذا كان ال�ضرر ناجم ًا عن
تهدمه ،والأ�شياء املباحة ،با�ستثناء ج�سم الإن�سان قد يرتتب عنها �ضرر  .وبالتايل يجب على
القا�ضي �أن ي�صف ال�شيء الذي �أحدث ال�ضرر و�صف ًا دقيق ًا ،وبيان ما �إذا كان يعد �آلة ميكانيكية� ،أم
�شيئ ًا تتطلب حيازته عناية خا�صة .
حيث تق�ضي القواعد القانونية التي تقدمت ب�أن حائز احليوان متى ثبتت له ال�سيطرة
الفعلية على احليوان وترتب عليها التزامه مبنع ال�ضرر الذي ميكن التحرز منه ي�ضمن �إذا ثبت
�إخالله بهذا االلتزام� ،أي �إذا ثبت وقوع خط�أ منه يف عدم منع ال�ضرر وال �صعوبة يف هذه احلالة
�إثبات اخلط�أ �إذ ي�ستطيع �أن ي�ستنبطه من ظروف احلال مبوجب �سلطته يف الأخذ بالقرائن الق�ضائية
لأنه ما دام ال�ضرر مما ميكن التحرز منه ومادام احلائز مل مينعه فالغالب �أن يكون قد �أهمل يف اتخاذ
مما يلزم ملنعه ،وقد �سبق و�أن متت الإ�شارة �إىل �أن فقهاء ال�شريعة الإ�سالمية اعتربوا �أن الراكب
الذي مير بدابته يف الطريق العام م�سئول عن ال�ضرر واخل�سارة التي تقع من م�صادمته �أو لطمة يده
�أو ر�أ�سه لأن هذا ال�ضرر هو دليل على تق�صري الراكب يف وقوع ال�ضرر  .وهذا هو �أقرب ما يكون �إىل
فكرة اخلط�أ يف احليازة الذي �أخذت بها القوانني احلديثة .
�إن القانون املدين امل�صري تناول نتائج امل�س�ؤولية من خالل املواد ( 163ـ  )165حيث ن�صت
املادة (“ :)163كل خط�أ �سبب �ضرر ًا للغري يلزم من ارتكبه بالتعوي�ض”.
واملادة (1“ :)164ـ يكون ال�شخ�ص م�سئو ًال عن �أعماله غري امل�شروعة متى �صدرت منه وهو
مميز.
2ـ ومع ذلك �إذا وقع ال�ضرر من �شخ�ص غري مميز ومل يكن هناك من هو م�سئول عنه� ،أو تعذر
احل�صول على تعوي�ض من امل�سئول ،جاز للقا�ضي �أن يلزم من وقع منه ال�ضرر بتعوي�ض عادل ،مراعي ًا
يف ذلك مركز اخل�صوم”.
واملادة (�“ :)165إذا �أثبت ال�شخ�ص �أن ال�ضرر قد ن�ش�أ عن �سبب �أجنبي ال يد له فيه ،كحادث
مفاجئ �أو قوة قاهرة �أو خط�أ من امل�ضرور �أو خط�أ من الغري ،كان غري ملزم بتعوي�ض هذا ال�ضرر ،ما مل
يوجد ن�ص �أو اتفاق على غري ذلك”.
وال�ضرر الناجت عن احليوان الذي ال تقع على �صاحبه امل�س�ؤولية هو عندما يقع اخلط�أ من
املجني عليه �أي �أنه هو املت�سبب �سواء كان متحر�ش ًا �أو وقع باخلط�أ عليه مما ي�ؤدي �إىل ردة فعل
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غري مق�صودة من احليوان حتدث �ضرر على �شخ�ص ًا ما� ،أما �إذا توجد حيوان يف الطريق املخ�ص�ص
لل�سيارات وفج�أة فقد ال�سائق ال�سيطرة نتيجة ذلك مما �أدىحلدوث �أ�ضرار عدة ،ف�أن مالك احليوان
تقع عليه امل�س�ؤولية املدنية وفق ًا لن�ص املادة ( )1385من القانون املدين امل�صري التي تق�ضي “ب�أن
مالك احليوان م�سئول عما يحدثه احليوان من �ضرر� ،سواء كان احليوان يف حرا�سته �أو �ضل �أو
ت�سرب”.
ويف ر�أينا ممكن �أن ت�ضاف امل�س�ؤولية اجلنائية �إىل جانب امل�س�ؤولية املدنية .وهذا ما �أكدته
حمكمة ا�ستئناف ديجون حيث فق�ضت ب�إدانة مالك احليوان بتهمة اجلرمية (القتل) �إذا كان ال�ضرر
�أدى �إىل القتل عن طريق اخلط�أ عم ًال بن�ص املادة ( )319من قانون العقوبات و�أيدت هذا احلكم
الدائرة اجلنائية مبحكمة النق�ض بتاريخ  29ابريل �سنة 1964م (. ((2
�أما القانون املدين اليمني رقم ( )14ل�سنة2002م فقد بني الأ�ضرار بحقوق الغري والتي
تن�ش�أ عنها امل�س�ؤولية التق�صريية وذلك يف املواد التالية:
•فاملادة ( )304تن�ص على �أن« :كل فعل �أو ترك غري م�شروع �سوى كان نا�شئ ًا عن عمد �أو
�شبه عمد �أو خط�أ �إذا �سبب للغري �ضرر ًا ،يلزم من ارتكبه بتعوي�ض الغري عن ال�ضرر الذي
�أ�صابه وال يخل ذلك بالعقوبات املقررة للجرائم طبقا للقوانني النافذة».
•واملادة( )306تن�ص على �أنه� “ :إذا �أثبت ال�شخ�ص �أن ال�ضرر قد ن�ش�أ عن �سبب �أجنبي
ال يد له فيه كحادث مفاجئ �أو قوة قاهرة �أو خط�أ من امل�ضرور� ،أو خط�أ من الغري ف�أنه
يكون غري ملزم بتعوي�ض هذا ال�ضرر ما مل يوجد ن�ص �أو اتفاق يق�ضي بغري ذلك “.
ويف ذلك ال�سياق على النحو الذي ذكرناه �سابق ًا يتبني لنا �أن القانون املدين اليمني قد �أو�ضح
طبيعة التعوي�ض جتاه ال�ضرر الناجت للمجني عليه والذي يتحمل امل�س�ؤولية اجلاين بالتعوي�ض وفق ًا
ملا ت�ضمنته املادة ( )353من القانون املدين اليمني والتي تن�ص على �أن “ :الدية و الأر�ش عقوبة
عن اجلنايات وال مينع ذلك من احلكم للم�ضرور بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي �أ�صابته ب�سبب اجلناية
نف�سها يف حدود القانون “.

(((2د� .أدورد غايل الدهبلي ،درا�سة يف قانون العقوبات املقارن ،القاهرة1992 ،م� ،ص.174
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اخلامتة :
بعد �أن انتهيت من درا�سة مو�ضوع البحث ال ي�سعني �إال التوجه باحلمد وال�شكر هلل تع�إىل
الذي �أعانني بف�ضله على اجناز هذه الدرا�سة التي �أخل�ص فيها �إىل القول ب�أن امل�س�ؤولية التق�صريية
النا�شئة عن فعل احليوان ،تعترب من املو�ضوعات الهامة التي تطرح نف�سها وبقوة على ال�ساحة
القانونية منذ القدم الرتباطها الوثيق باملعامالت االن�سانية ،وبذلك نكون قدمنا درا�ستنا هذه يف
حماولة معرفة مدى حتقق امل�س�ؤولية التق�صريية على ما يحدث ا�ضرار ناجتة عن فعل احليوان .
وقد خل�صت يف ختام درا�ستي ملو�ضوع البحث �إىل ابرز �أهم النتائج ،كما اقدم جمموعة من
التو�صيات كجزء من م�ساهمة علمية يف جمال القانون م�ستمد ًا التوفيق من اهلل عز وجل.

النتائج :

�1.1سبق امل�سلمون املجتمع الغربي يف جمال الرفق باحليوان والإح�سان �إليه ،بل �أ�ستفاد الغربيون
من ذلك يف الأ�سا�س من امل�سلمني ،و�أ�صبح الغرب �أكرث حر�ص ًا وحفا�ض ًا و�إح�سان ًا �إىل احليوانات
وعلى وجه اخل�صو�ص الكالب .
�2.2أقام الإ�سالم معاملته مع اخللق على �أ�سا�س الرفق والإح�سان والرحمة وما عدا ذلك فهو
ا�ستثناء من الأ�صل .
 3.جعل الإ�سالم الإح�سان �إىل احليوان والرفق به – خا�صة يف الطعام وال�شراب – من الأ�سباب
العظيمة يف حت�صيل الأجر ،ومغفرة الذنوب وتكفري ال�سيئات .
4.4وجه النبي الكرمي حممد – �صلى اهلل عليه و�سلم – �إىل العناية بالدواب يف حال ال�سفر
و�إعطائها ن�صيبها من الراحة ،ومتكينها من املرعى حال وجوده �أو الإ�سراع عليها لتح�صيله حال
عدم وجوده .
5.5ما ت�أكله الطيور والدواب مما يزرعه امل�سلم �أو يغر�سه ي�ستمر ثوابه ويتجدد �أجره �إىل يوم
القيامة ما بقي الزرع �أو الغر�س قائم ًا موجود ًا .
�سواء كان �شر�س ًا �أو �أليف ًا �أو مري�ض ًا .
 6.احلر�ص على احليوان الفار
ً
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التو�صيات:

 1.نو�صي ب�ضرورة القيام بنفقة احليوان وعدم تعري�ضه ﻟﻠﻬﻼﻙ .حيث �أﺠﻤﻊ ﺍﻤﻟ�ﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ �ﺃﻥ
ﻨﻔﻘﺔ ﺍﺤﻟﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ �ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺩﻴﺎﻨﺔ ،ﻭﺍﺠﻟﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ق�ضاء .
 2.نو�صي امل�شرع اليمني بتطبيق قانون العقوبات �إىل جانب القانون املدين ،بحيث تكون العقوبة
اجلنائية باحلب�س وتكون العقوبة املدنية بالتعوي�ض ،مع مراعاة الق�ضاة عند النظر يف
الق�ضايا ذات ال�ضرر املدين واجلنائي الناجت عن فعل احليوان الت�أكد من مالب�سات احلادث
وتوافر العالقة ال�سببية يف فعل احليوان وال�ضرر الذي �أحدثه .
 3.نو�صي امل�شرع اليمني على �ضرورة تنظيم ت�شريع جديد يعمل على و�ضع �ضوابط ملالك
احليوانات املطلقة وخا�صة يف الأماكن العامة وطرق ال�سيارات ،والتي يت�سبب فيها حوادث
مرورية ،مع ت�ضمينه ن�ص ًا يجيز تقدمي مالك احليوان للم�ساءلة القانونية ودفعه غرامة مالية
يف حالة ما �إذا �أحدث احليوان �ضرر ناجت عن �إهماله يف احليازة وعدم بذل العناية الالزمة،
وكذا عدم حتميالجلاين �أي تعوي�ض ملالك احليوان الهالك �أثر احلادث الذي كان املت�سبب فيه
هو احليوان .
� 4.إن�شاء مراكز �أبحاث متخ�ص�صة �أكادميية تعيد النظر يف القوانني املدنية واملنظمة وفق
التطورات الراهنة واملت�سارعة .
� 5.إن�شاء �شبكة معلومات بني اجلامعات العربية والإ�سالمية عن الر�سائل واالطروحات والأبحاث
القانونية للبناء واال�ستئناف على ما مت حفظها للجهود والتنمية واملعارف .
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Abstract:

The research problem through the study of the researcher
to the aspects of muscle strength and its impct on the speed
and thorough physical tests of the weightlifters . who are
characterszed by strong muscle maximum during lifting
weights large and players alarcad short and those who are
better at full speed through the times short – investigating
the competitions and see the reflection of such power lifters
compared to the speed with the players short،distance
runners،but many of them understand that weight lifting
players are quick over short distances as a resulte of great
power and knowledge of scientific truth to that and the
importance of muscle strength in the distribution .
This is called the researcher to study aspects of muscle
strength and compared between the players lift weights
and short – distance runners team sana ‹ a to events،the
researcher used the descriptive approach to develop the
facts of impotent compared the facts of chair used the
descriptive approach to develop the facts of important
conclusions .
The results of research excellence lifters on rakdi short
distances to jump in the broad consistency and jomb
vertical higher،as well as reconcile lefters on rakdi
short distancenes in the test rely on the front(10 sec)and
abdomen (30 sec)،will more then players alarced short of
the lifters in the run (30 m) and run
(50 m) and this reflects the players understand that
weightlifting will be quick over short distances،and the
presence of weakness in the muscle strength of the arams
and abdomen،which is important for the players alaracad
short .
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 - 1التعريف بالبحث:

 1-1املقدمة و�أهمية البحث:
�إن التطور احلا�صل يف الأونه الأخرية يف ت�سجيل الأرقام القيا�سية يف الألعاب الريا�ضية
وال �سيما يف ريا�ضة رفع الأثقال والعاب ال�ساحة وامليدان جعل من الباحثني واملخت�صني يف بحث
ودرا�سة �أدق التفا�صيل بغية موا�صلة ودعم التطور احلا�صل لإكت�ساب ما هو جديد ي�ضاف �إىل
العملية التدريبية ،ففي رفع الأثقال ا�ستطاع الرباعون رفع ثالث ا�ضعاف �أوزانهم ،ويف ال�ساحة
وامليدان وخا�صة امل�سافات الق�صرية �سجلت �أرقام قيا�سية كبرية وخ�صو�ص ًا يف بطولة العامل الأخرية
يف برلني حيث �سجل اجلاميكي (بولت) �أقل من ( 10ث) يف ( 100م) عدو واقل من ( 20ث) يف
(200م) رك�ض ،وبذلك ف�إن ه�ؤالء الريا�ضيون ميتازون بالقوة وال�سرعة الكبرية للو�صول لهذه
الأرقام ويعود ذلك للتطور احلا�صل يف طرائق التدريب الريا�ضي والذي �أدى �إىل ت�سجيل هذه
الأرقام يف الألعاب الفردية والتي متتاز ب�صفات بدنية خا�صة ،والتقدم العلمي الذي نالحظها اليوم
�سواء كانت �أوزان �أو �أزمنة م�سجلة تتطلب معرفة خ�صائ�ص كل فعالية
يف حتطيم الأرقام القيا�سية
ً
واملتميزة بالأ�سلوب التدريبي املبنية على الأ�س�س العلمية وا�ستخدام الطرائق املختلفة لعملية
التدريب الريا�ضي وتنمية العينات البدنية اخلا�صة الذي له الدور املهم يف تنمية م�ستوى الالعب
واجنازه ،وملعرفة مدى القوة وال�سرعة لدى ه�ؤالء الريا�ضيني حيث متتاز فعاليتهم بالقوة وال�سرعة
مع ًا مثل فعاليات اخلطف والنرت يف رفع الأثقال والتعجيل والرك�ض ال�سريع يف امل�سافات الق�صرية،
وبذلك توجيه عملية التدريب الريا�ضي اخلا�صة بالقوة بال�شكل الذي يتنا�سب مع �أهميته كمكون
بدين مهم من حتقيق الإجناز الأف�ضل وذلك لالرتباطية مع ال�صفات البدنية الأخرى ومنها ال�سرعة
التي ميتاز بها العبي الأركا�ض الق�صرية.
وتكمن �أهمية البحث يف �أن العبي الأركا�ض الق�صرية يتطلب امتالكهم للقوة الع�ضلية
لأهميتها يف توزيع اجلهد بدرجة عالية للو�صول للإجناز.
و�أكد ذلك (قا�سم ح�سن )1988 ،يف �أن جناح الريا�ضيني يتوقف على عن�صر القوة الع�ضلية
لكونها امل�ؤثر الذي ينتج عن احلركة.
وت�ساهم هذه الدرا�سة يف خدمة العملية التدريبية و�إثراء مكتبتنا الريا�ضية واملدربني
وحلاجتنا لأي جهد علمي يتناول امل�شاكل التدريبية وخا�صة يف جمال هذه الألعاب.
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 2-1م�شكلة البحث :
من خالل جتربة الباحث وعمله يف جمال رفع الأثقال وكونه امل�شرف الفني لالحتاد
العام لرفع االثقال ومدرب املنتخب اليمني لرفع االثقال �سابق ًا وجد ان هناك اهمية
كبرية لدرا�سة طبيعة ا�شكال القوة الع�ضيلية وت�أثريها بال�سرعة وملعرفة انعكا�س هذه القوة لدى
الرباعني على ال�سرعة ومقارنتها مع العبي عدائي امل�سافات الق�صرية بغية التو�صل اىل احلقيقة ،اذ
هناك مفاهيم مت�ضاربة يف هذه اال�شكال القوة الع�ضلية بني الرباعني والعدائن وذلك عرب اجراء
االختبارات البدنية للرباعني الذين ميتازون بالقوة الق�صوى والعبي االركا�ض الق�صرية .

 3-1هدف البحث :
	التعرف على الفروق بني العبي االثقال والعبي امل�سافات الق�صرية يف بع�ض ا�شكال القوة
الع�ضلية املحددة

 4-1فرو�ض البحث :
وجدو فروق ذات داللة معنوية بني العبي رفع االثقال والعبي امل�سافات الق�صرية يف
بع�ض ا�شكال القوة الع�ضلية املحددة.

 - 2الدرا�سات النظرية وال�سابقة
 1-1الدرا�سات النظرية:

 1-1-2ماهية القوة الع�ضلية:
�إن درا�سة املراجع احلديثة يف جمال الرتبية الريا�ضية والبدنية يف كل من املدر�ستني
ال�شرقية والغربية ت�ؤكد �أن القوة الع�ضلية �إحدى مكونات اللياقة البدنية ،حيث يتوقف عليها
�إدارة العديد من الأن�شطة الريا�ضية وتوافرها يعد �ضرورة للو�صول بالفرد �إىل �أعلى مراتب
البطولة يف الكثري من الألعاب ،فهي الأ�سا�س يف الإداء البدين ،ومن �أهم ال�صفات البدنية واحلركية
التي ت�ؤثر على م�ستوى الأداء يف الأن�شطة الريا�ضية ،وتعترب القوة الع�ضلية من القدرات الأ�سا�سية
املميزة يف جميع ا�شكال الن�شاط الريا�ضي ولكن تتفاوت درجة وجودها بتنا�سب كل �أداء بدين،
فتختلف متطلبات القوة الع�ضلية يف م�سابقات ال�سرعة عن م�سابقات التحمل ،وكذلك ما يتطلبه
مت�سابق رفع الأثقال عن العب ال�سالح.
وبذلك ف�إنها تعد �أهم الدعامات التي تعتمد عليها احلركة واملمار�سة الريا�ضية حيث �أن
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دائم ًا ما يكون العمل البدين �ضد مقاومات خمتلفة.
ومنه �أمكن تعريف م�صطلح القوة الع�ضلية واحده من العوامل الديناميكية للأداء
احلركي ،وتعد �سبب التقدم يف الأداء وكمية القوة يف الأداء احلركي قد تكون ب�سيطة �أو كبرية
حيث يتوقف ذلك على كمية املقاومة وعلى دوام برنامج التدريب.
	القوة الع�ضلية هي قدرة الع�ضلة على التغلب على مقاومة خارجية �أي هي قابلية
الع�ضلة لبذل �شدة �ضد مقاومة ،فكل حركة ت�ؤدى حتتاج �إىل قوة فكلما زاد وزن الأداء زادت القوة
املبذولة ،وذكر ماكلوي ،هي قدرة الع�ضلة يف التغلب على مقاومة خارجية �أو مواجهتها والأفراد
الذين يتميزون بالقوة الع�ضلية ي�ستطيعون ت�سجيل درجة عالية من القدرة البدنية.
� 2-1-1-2أنواع القوة الع�ضلية:
ميكن تق�سيم القوة الع�ضلية اىل نوعني رئي�سني من القوة ،هما القوة الع�ضلية الثابتة
والقوة الع�ضلية املتحركة وذلك ح�سب نوع العمل الع�ضلي و�شكله ،وبذلك ميكن تعريف كل نوع من
النوعني ال�سابقني ح�سب الآتي-:
-القوة الثابتة :هي قدرة الع�ضلة على انتاج قوة (طاقة) يف و�ضع معني دون التحرك يفجمال حركي كال�شد �ضد ج�سم ثابت �أو رفع احلائط.
-القوة املتحركة :وهي قدرة الع�ضلة على احداث القوة من خالل مدى التحرك ،وهيت�ستخدم يف �أغلب الأن�شطة الريا�ضية.
�أما يف التدريب الريا�ضي فتختلف ت�سميات القوة الع�ضلية وذلك ح�سب متطلبات الألعاب
الريا�ضية املختلفة ،حيث وجد ترابط بني القوة واملطاولة وال�سرعة يف امل�سار احلركي �أي �أن القوة
�سواء �أكانت �أهميتها قليلة �أو كبرية ،لذلك
ال تظهر ب�شكل انفرادي بل تظهر ب�شكل مركب دائم ًا
ً
هناك �أنواع رئي�سية للقوة الع�ضلية هي:

�أوال :القوة الع�ضلية العظمي:
	القوة العظمى هي :قدرة الريا�ضي على القيام باالنقبا�ض الع�ضلي الإرادي ميكن
�أن تنتجه الع�ضلة وتقا�س عامة بحجم املقاومة التي تواجهها �أو تتغلب عليها الع�ضلة ،وترتبط
القوة العظمى ببع�ض الأن�شطة الريا�ضية مثل رفع الأثقال والرمي والوثب والعدو يف العاب القوى،
وخمتلف �أنواع امل�صارعة وال�سباحة ال�سريعة.
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ثانيا :القوة االنفجارية:

يعد هذا النوع من القوة الع�ضلية �شك ًال من �أ�شكال القوة التي ت�ؤثر يف العديد من
الفعاليات الريا�ضية ،وهي عن�صر مركب من القوة وال�سرعة �إذ ت�ضمن �أعلى فاعلية للأداء الفني
حتت متطلبات الفعالية املمار�سة و�شروطها وميكن تعريف هذا النوع ب�أنه قدرة الريا�ضي على �أداء
حركة ما بتوافر �أق�صى قوة �سريعة ،كما وعرفها (ب�سطوي�سي �أحمد) ب�أنها �أق�صى قوة ب�أ�سرع �أداء
حركي وملرة واحده.

ثالثا :القوة املميزة بال�سرعة:
تعد القوة املميزة بال�سرعة احدى عنا�صر القوة الع�ضلية وهي تتكون من �صفتي القوة
وال�سرعة ولإخراج منط حركي توافقي جديد وعندما ندخل عن�صر ال�سرعة مع عن�صر القوة
وال�سرعة ف�إننا �سنح�صل على نوع من �أنواع القوة املقرونة بال�سرعة ،وهذه القوة عبارة عن «عملية
التغلب �أو مقاومة من خالل ت�أدية حركة فنية معينة و�إجنازها ب�أق�صى �سرعة و�أق�صر وقت ممكن،
كما ميكن تعريفها ب�أنها قدرة الريا�ضي يف التغلب على املقاومات بانقبا�ضات ع�ضلية �سريعة».

رابعا :مطاولة القوة:
	املطاولة تعني « تطويل الزمن للمحافظة على قابلية العمل من الإن�سان ورفع قابلية
مقاومة الأجهزة الع�ضوية �ضد التعب عند العمل �أو عند الت�أثري غري املنا�سب للظروف اخلارجية».
وهي « القدرة على االحتفاظ مب�ستوى عايل من القوة لأطول فرتة زمنية ممكنه يف
مواجهة التعب»� .إ�ضافة �إىل التق�سيمات والأنواع ال�سابقة الذكر هنالك نوعان من القوة متعارف
عليها يف علم التدريب الريا�ضي وهما القوة املطلقة والقوة الن�سبية ،فالقوة املطلقة عبارة عن اجناز
ريا�ضي من حيث قوته الع�ضلية العظمى �أي هي اق�صى قوة ميكن ان يعرب عنها ريا�ضي بغ�ض النظر
عن وزن ج�سمه.
�إن القوة الع�ضلية املطلقة لها �أهمية خا�صة يف فعاليات منها رفع االثقال ورمي املطرقة
وامل�صارعة  ..وغريها من الألعاب التي تتطلب التغلب على مقاومات خارجية كبرية.
�أما القوة الن�سبية فهي عبارة عن القوة العظمى ن�سبة �إىل وزن ج�سم الريا�ضي� ،أي اق�صى
قوة ميكن �أن يعرب عنها الريا�ضي ن�سبة اىل وزن ج�سمه ،ويق�صد اق�صى قوة من�سوبة �إىل ( )1كجم
من وزن اجل�سم.
		القوة الن�سبية = القوة الق�صوى  /وزن اجل�سم.
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وللقوة الن�سبية �أهمية خا�صة يف بع�ض الألعاب الريا�ضية التي تتطلب ان يتحرك
الريا�ضي بكامل ج�سمه مثل اجلمنا�ستك ،الوثب يف العاب القوى ،لذلك العبي م�سابقات الرمي قد ال
يحتاج اىل قوته الن�سبية بقدر كبري مقارنة بقوته الق�صوى.

 3.1.1.2العوامل امل�ؤثرة يف القوة الع�ضلية:
هناك عدة عوامل ت�ؤثر يف مقدار القوة الع�ضلية هي:
1.1املقطع الف�سيولوجي (العر�ضي) للع�ضلة.
2.2فرتة دوام املثري.
3.3حالة الع�ضلة قبل الإنقبا�ض.
4.4نوعية الألياف الع�ضلية.
5.5درجة توافق العمل الع�ضلي الع�صبي.

� 4.1.1.2أهمية القوى الع�ضلية:
يرى (ماثيو�س) �أن هناك �أ�سباب معقولة تبني �أهمية القوة الع�ضلية و�أ�سباب االهتمام
بتدريبها وقيا�سها وهي:
-القوة �ضرورية حل�سن املظهر (اجلانب اجلمايل للج�سم).-القوة �شيء �أ�سا�سي يف ت�أدية املهارات بدرجة ممتازة.-القوة مقيا�س اللياقة البدنية.-القوة ت�ستخدم كعالج وقائي �ضد الت�شوهات والعيوب اجل�سمية.-القوة هي مقيا�س له هدف كبري وتت�أثر مبجاالت املر�ض وامل�شاكل العاطفية.وللقوة الع�ضلية بع�ض احلقائق متكن (مو�سو) ا�ستخال�صها حول القوة الع�ضلية وهي:
أ-أ�إن القوة الع�ضلية تختلف باختالف فرتات اليوم ،وهي يف �أق�صى ذروتها يف منت�صف النهار
(الإيقاع احليوي اليومي).
ب-بالقوة الع�ضلية للفرد تقل تدرجي ًا با�ستمرار الأداء البدين.
ج-جالقوة الع�ضلية تت�أثر بالتهيجات الع�صبية.
د-دالرجال �أقدر على التحمل من الن�ساء يف جميع مراحل العمر.
ه-هالقوة الع�ضلية تقل عقب العمل الع�ضلي املجهد.
و-والتمرين والراحة والغذاء واعتدال اجلو تعد عوامل ت�ساعد على زيادة جلد الفرد وقوة
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حتمله ،يف حني �أن التعب وارتفاع درجة احلرارة امل�صحوبة بارتفاع درجة الرطوبة تعد
عوامل لها ت�أثري �سلبي يف اجللد وقوة التحمل.

 2-2الدرا�سات ال�سابقة:

	(1-درا�سة �صفاء الدين طه حممد علي.)1996 ،
( عالقة بع�ض �أوجه القوة الع�ضلية بامل�ستوى الرقمي يف فعالية رمي القر�ص).
كان الهدف من الدرا�سة التعرف على العالقة بني امل�ستوى الرقمي لفعالية رمي القر�ص للطالبات
وكل من القوة الق�صوى لع�ضالت الذراعني والرجلني والقوة االنفجارية لع�ضالت الذراعني و
الرجلني ،و�أي�ض ًا حتديد الأهمية الن�سبية لكل �صفة بدنية قيد البحث وامل�ستوى الرقمي لفعالية
رمي القر�ص وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة البحث من طالبات املرحلة الثانية
بكلية الرتبية الريا�ضية (جامعة الب�صرة) وعددهن ( 20طالبة) للعام الدرا�سي ،1995 – 1994
وا�ستخدم الباحث ال�ضغط من اال�ستلقاء على امل�سطبة وثني الرجلني كام ًال ،واختبار الكرة الطبية
والوثب الطويل من الثبات للح�صول على بيانات عينة البحث.
وا�ستخدم الباحث املتو�سط احل�سابي واالنحرايف املعياري ومعامل الإرتباط الب�سيط للح�صول على
نتائج البحث وكانت �أهميتها وجود ارتباط معنوي بني امل�ستوى الرقمي يف رمي القر�ص وكل من
القوة الق�صوى للرجلني والقوة الإنفجارية للذراعني كذلك عدم وجود ارتباط معنوي بني امل�ستوى
الرقمي لرمي القر�ص والقوة الق�صوى للذراعني.
	 (2-درا�سة �ضياء جميد الطالب و�أخران.)1997 ،
(عالقة امل�ستوى الرقمي يف الوثب الطويل ببع�ض ال�صفات البدنية).
الهدف من البحث هو التعرف على العالقة بني امل�ستوى الرقمي يف الوثب الطويل وكل من ( القوة
الق�صوى ،والقوة الن�سبية ،والقوة االنفجارية لع�ضالت الرجلني وال�سرعة االنتقالية) بالإ�ضافة
�إىل حتديد �أهمية كل �صفة من ال�صفات البدنية ال�سابقة الذكر تبع ًا ملدى م�ساهمتها بامل�ستوى
الرقمي يف الوثب الطويل.
	ا�ستخدم الباحثون املنهج الو�صفي ،وكذلك عينه البحث ( 60طالب ًا) من طالب املرحلة
الرابعة لكلية الرتبية الريا�ضية (جامعة املو�صل) وكانت االختبارات ( القوة الق�صوى ،الوثب
الطويل من الثبات ،العدو ال�سريع  30م من الوقوف ،الوثب الطويل) وكانت الو�سائل الإح�صائية
امل�ستخدمة ( معامل االرتباط الب�سيط ،وقيمة ت ،وطريق التحليل املنطقي على مراحل) .واكنت
النتائج كالآتي-:
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1.1وجود ارتباط معنوي بني امل�ستوى الرقمي يف الوثب الطويل وكل من (القوة املميزة
بال�سرعة والقوة الن�سبية والقوة الق�صوى للرجلني).
2.2وجود ارتباط معنوي بني امل�ستوى الرقمي يف الوثب الطويل وال�سرعة االنتقالية.
3.3ح�صلت �صفة القوة املميزة بال�سرعة للرجلني على �أعلى ن�سبة م�ساهمة من امل�ستوى الرقمي
يف الوثب الطويل ،ثم �صفة ال�سرعة االنتقالية ،وتليها �صفة القوة الن�سبية و�أخري ًا القوة
الق�صوى للرجلني.
4.4ح�صلت جميع ال�صفات البدنية قيد البحث على ن�سبة م�ساهمة مقدارها ( )% 53من
امل�ستوى الرقمي يف الوثب الطويل لعينة البحث.
 - 3منهج البحث واجراءاته امليدانية-:
 1-3منهج البحث-:
يعد منهج البحث من الأمور الأ�سا�سية يف تنفيذ البحوث العلمية� ،إذ �إن املنهج
		
( هو التعبري املتعمد م�ضبوط لل�شروط املحددة حلدث ما ،ومالحظة التغريات الناجت يف
احلدث ذاته وتف�سريها).
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ملالئمته لطبيعة امل�شكلة اخلا�صة بالبحث
		
(الذي يهتم بتو�ضيح واقع احلوادث ،وتقرير حقائقها احلا�ضرة بالتحليل والتقومي
لغر�ض ا�ستنباط اال�ستنتاجات املهم لت�صحيح هذا الواقع �أو حتديثه �أو ا�ستحداث معرفة
جديد به).
 2-3عينة البحث:
تكونت عينة البحث من العبي رفع الأثقال وعدائي امل�سافات الق�صرية ،وكان
		
عددهم ع�شرة العبني ،خم�سة من العبي رفع االثقال وخم�سة من العبي عدائي امل�سافات
الق�صرية ،ومت اختبارهم بالطريقة العمدية ،لأن �أهداف البحث تتطلب ا�ستخدام ريا�ضيني
يجيدون الأداء الفني للعبة.
 3-3الو�سائل والأدوات والأجهزة امل�ستخدمة يف البحث:
 1-3-3و�سائل جمع البيانات-:
-امل�صادر واملراجع.			
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-املالحظة التقنية والتحليل.-املقابلة مع اخلرباء املخت�صني.-ا�ستمارة ت�سجيل الدرجات واملعلومات. 2-3-3الأجهزة والأدوات.
�-شريط قيا�س بطول ( 50م).-مادة طبا�شري.�-ساعة توقيت. 4-3التجربة اال�ستطالعية:
قام الباحث ب�إجراء التجربة اال�ستطالعية يوم 2018/10/10م على ملعب خارجي
( النادي الأهلي الريا�ضي ب�صنعاء) يف ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا على عينة من العبني من رفع
االثقال وعدائي امل�سافات الق�صرية ،اثناء تدريباتهم اليومية ملراعاة الباحث ظروف التجربة
نف�سها من حيث املكان والزمان والأدوات وكذلك مت التعرف على فريق العمل امل�ساعد ،والأدوات
الالزمة والأجهزة املطلوب توفريها.
 5-3حتديد �أهم اختبارات القوة اخلا�صة املتعلقة بالدرا�سة:
من �أجل حتديد �أهم اختيارات القوة الع�ضلية اخلا�صة بالعبي فعالية رفع الأثقال
والأركا�ض الق�صرية ،قام الباحث مبراجعة امل�صادر اخلا�صة بها ومت اعداد ا�ستمارة ا�ستبيان
ال�ستطالع �أداء اخلرباء واملخت�صني يف هذا املجال.
وبعد جمع ا�ستمارات اال�ستبيان مت تفريغ بياناتها لإيجاد الأهمية الن�سبية لكل اختبار من
اختبارات القوة الع�ضلية املذكورة� ،أو مت قبول تر�شيح االختبارات التي حققت ن�سبة ()75%
ف�أكرث ،ورف�ض تر�شيح االختبارات التي حتقق �أقل من الن�سبة املذكورة �أعاله ،وبذلك تكون
االختبارات املقبولة للرت�شيح على ما ي�أتي جدول رقم (.)1
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اجلدول ()1
يبني الأهمية الن�سبية لرت�شيح اخلرباء واملتخ�ص�صني الختبارات القوة اخلا�صة
ت

امل�ؤ�شر

1
 3القوة
 4الع�ضلية
6

% 50

% 100

44

% 88

اجللو�س من الرقود (مترين بطن  30ث)

46

% 92

رك�ض (30م) من البداية املنخف�ضة ث

48

% 96

رك�ض (50م) من البداية الطائر ث

44

% 88

االختبارات املمثلة لكل م�ؤ�شر
القفز العمودي من الثبات (�سارجنت) �سم

2

5

نوع القوة
الع�ضلية

الأهمية
الن�سبية
% 50

الن�سبة
املئوية
% 100

القوة
القفز العري�ض من الثبات �سم
الإنفجارية
الإ�سناد الأمامي (ثني ومد الذراعني  10ث)
القوة
املميزة
بال�سرعة

� 1-5-3شرح اختبارات القوة اخلا�صة وتو�صيفها:
�أوال :الوثب العمودي من الثبات (�سارجنت):
الهدف من االختبار :قيا�س القدرة الع�ضلية لع�ضالت الرجلني.
الأدوات :ار�ض م�ستوية ال تعر�ض الفرد لالنزالق� ،شريط قيا�س،ير�سم على الأر�ض خط وقوف
الالعبني ،مادة الطبا�شري.
و�صف االختبار :يغم�س املخترب �أ�صابع اليد بالطبا�شري ،ثم يواجهه احلائط لعمل عالمة
عليه ب�أطراف �أ�صابعه ،ويجب مالحظة عدم رفع العقبني من الأر�ض وي�سجل الرقم الذي مت و�ضع
العالمة امامه ،من و�ضع الوقوف ميرجح املخترب الذراعني امام ًا عالي ًا ثم امام ًا �أ�سفل خلف ًا مع ثني
الركبتني ن�صف ًا ثم مرجحتهما امام ًا عالي ًا مع فتح الركبتني للوثب العمودي اىل �أق�صى م�سافة
ي�ستطيع الو�صول �إليها لعمل عالمة �أخرى ب�أ�صابع اليد املميزة وهو على كل امتدادها.
�شروط االختبار:
-عند و�ضع �أداء العالمة الأوىل يجب عدم رفع العقبني من على الأر�ض كما يجب عدمرفع كتف الذراع املميز عند م�ستوى الكتف الأخرى �أثناء و�ضع العالمة �إذ يجب �أن يكون
الكتفان على ا�ستقامة واحدة.
-لكل خمترب حماولتان وت�سجل �أف�ضلها.الت�سجيل :تعد امل�سافة بني العالمة الأوىل والعالمة الثانية عن مقدار ما يتمتع به املخترب من القوة
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االنفجارية مقا�سة بال�سنتمرت.
ثانيا :القفز العري�ض من الثبات-:
الهدف من االختبار :قيا�س القدرة الع�ضلية للرجلني (القدرة االنفجارية).
الأدوات :مكان منا�سب للوثب� ،شريط قيا�س ،قطع ملون من الطبا�شري.
و�صف االختبار :يقف املخترب خلف خط البداية ،يبد�أ املخترب ميرجح الذراعني للخلف
مع ثني الركبتني وامليل �إىل الأمام قلي ًال ثم يقوم بالوثب للأمام لأق�صى م�سافة ممكنه ،عن طريق
مد الركبتني والدفع بالقدمني مع مرجحة الذراعني للأمام.
	الت�سجيل :ي�ؤخذ القيا�س من نقطة البدء اىل �أقرب نقطة تركها املخترب ب�أي جزء من
ج�سمه على �أن يكون عمودي ًا على خط االرتقاء.
ثالثا :اال�ستناد الأمامي (ثني ومد الذراعني) با�ستمرار ملدة ( )10ثواين.
الهدف من الإختبار :قيا�س القوة املميزة بال�سرعة لع�ضالت الذراعني.
الأدوات :ملعب� ،ساعة توقيت الكرتونية� ،صافرة لإعطاء �إ�شارة البداية والنهاية.
موا�صفات الإختبار :من و�ضع الإ�ستناد الأمامي ،ثني ومد الذراعني لأق�صى عدد ممكن يف ()10
ثواين.
ال�شروط:
-ي�أخذ الالعب و�ضع اال�ستناد الأمامي على �أر�ض بحيث يكون اجل�سم بو�ضع م�ستقيم عند�إ�شارة البدء ويقوم املخترب مبد الذراعني كام ًال على �أن ي�ستمر يف تكرار الإداء لأكرث عدد
ممكن من التكرارات بدون توقف ملدة ع�شر ثواين ب�صورة �صحيحة.
-يراعي مالم�سة ال�صدر للأر�ض يف اثناء ت�أدية ثني الذراعني ثم مدها كام ًال.-الت�سجيل :ت�سجل للمخترب عدد تكرارات �أداء الثني واملد خالل ( )10ثانية.رابعا :اجللو�س من اال�ستلقاء (مترين بطن) ملدة ( )30ثانية.
الهدف من الإختبار :قيا�س القوة املميزة بال�سرعة لع�ضالت البطن.
موا�صفات الأداء :من و�ضع اال�ستلقاء على الظهر يقوم املخترب بثني اجلذع للو�صول �إىل و�ضع
اجللو�س طو ًال.
الت�سجيل :يكرر املخترب هذا العمل اىل �أق�صى عدد ممكن من التكرارات يف ( )30ثانية.
			
جامعة امللكة �أروى

154

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

درا�سة مقارنـــة لبع�ض ا�شكال القوة الع�ضليــة بني العبي رفع الأثقال وعدائي امل�سافــــات الق�صرية يف امانة العا�صمــــة

خام�س ًا :رك�ض ( )30م من البداية املنخف�ضة.
الهدف من االختبار :قيا�س القوة املميزة بال�سرعة.
الأدوات� :ساعة توقيت.
و�صف االختبار :ير�سم خطان للم�سافة بينهما ( )30م.
الت�سجيل :يتم احت�ساب الزمن من خالل قطع م�سافة ( )30م.
�ساد�سا :رك�ض ( 50م) من البداية الطائرة.
الهدف من االختبار :قيا�س القوة املميزة بال�سرعة.
الأدوات� :ساعة توقيت.
و�صف االختبار :ير�سم خطان للم�سافة بينهما ( 50م).
الت�سجيل :يتم احت�ساب الزمن من خالل قطع م�سافة ( 50م).
 2-5-3االختبار امليداين:
مت اجراء االختبار امليداين بتاريخ  13و 2018/10/14م يف امللعب اخلارجي للنادي
م�ساء على العينة الأ�سا�سية من العبي رفع الأثقال
الأهلي الريا�ضي ب�صنعاء ،ال�ساعة الرابعة
ً
والعبي الرك�ض للم�سافات الق�صرية وكان عددهم ( )5العبني رفع الأثقال و ( )5العبني للأركا�ض
الق�صرية وكان االختبارات اليوم الأول 2018/10/13م.
1.1القفز العمودي.
2.2اال�ستناد الأمامي ( 10ث).
3.3القفز العري�ض.
�أما اليوم الثاين 2018/10/14م كانت االختبارات:
1.1رك�ض ( 30م) من البداية املنخف�ضة.
2.2اجللو�س من الرقود (مترين بطن)  30ثانية.
3.3رك�ض ( 50م) من البداية الطائرة.

 3-6الو�سائل الإح�صائية:
1)1امل�صادر العلمية.
2)2الو�سط احل�سابي
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3)3االنحراف املعياري
4)4الن�سبة املئوية.
5)5اختبار  tللعينات امل�ستقلة.

 - 4عر�ض وحتليل النتائج ومناق�شتها:

 1-4عر�ض وحتليل نتائج الفروق بني اختبارات �أوجه القوة بني جمموعتي الأثقال وعدائي
امل�سافات الق�صرية.
اجلدول ()2
يبني املعامل الإح�صائية لالختبارات القوة املميزة بال�سرعة للمجموعتني
ت

املتغريات

1
2
3
4

 30م رك�ض (ث)
 50م رك�ض (ث)
ا�ستناد �أمامي ( 10ث)
مترين بطن ( 30ث)

الرباعني
� ±س
�س -
0,192
4,52
0,89
6,31
1,643
15,80
1,14
22,40

العدائني
±ع
�س -
0,083
4,02
0,067
5,77
0,894
12,60
0,836
19,20

()T
املح�سوبة
5,330
10,80
3,852
5,06

يت�ضح من اجلدول (� )2أن قيمة (ت) املح�سوبة الختبارات القوة املميزة بال�سرعة كانت
على التوايل ( )5,06( )3,825( )5,330وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة (ت) اجلدولية
البالغة (� )2,31أمام درجة حرية ت�ساوي ( )8مما يدل على �أن هناك فروق ًا معنوية يف متغريي
( )30م رك�ض 50 ،م رك�ض بني االختبارات ومل�صلحة جمموع الأركا�ض وكذلك هناك فروق ًا معنوية
ي متغريي (ا�ستناد �أمامي  10ث) ،مترين بطن ( 30ث) بني االختبارات ومل�صلحة جمموعة االثقال.
ويعزو الباحث هذا الفرق اىل ان اختبارات الأركا�ض جاءت م�شابه للفعالية بالن�سبة
للعدائني بالإ�ضافة ا�شتمال تدريباتهم على مترينات ال�سرعة والتي تعد �إحدى مكونني تتكون
منهما القوة املميزة بال�سرعة (القوة  -ال�سرعة) الأمر الذي انعك�س ايجابي ًا على نتائج اختبار
هذه ال�صفة� ،إذ ت�ؤكد امل�صادر �أن القوة املميزة بال�سرعة تزداد بزيادة مكون القوة �أو بزيادة تكون
ال�سرعة �أو بزيادة املكونني مع ًا وهو ما يح�صل من خالل مترينات ال�سرعة ،وما حتدثه هذه من
ت�أثريات �إيجابية على القوة املميزة بال�سرعة للوثب .وهذا ينايف ما يذكر ب�أن العبي الأثقال هم
ا�سرع يف ( )30م رك�ض ،لأن العبي امل�سافات الق�صرية يجيدون التكنيك اخلا�ص بالرك�ض بالإ�ضافة
اىل تدريباتهم امل�ستمرة على الرك�ض وتكيفهم ،بعك�س الرباعني الذين ال يجيدون تكنيك الرك�ض.
�أما بخ�صو�ص الرباعني يعزو الباحث هذه الفروق يف اختباري البطن واال�ستناد الأمامي
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ل�صالح الرباعني اىل �أثر التدريب وا�ستخدامهم االثقال الإ�ضافية با�ستمرار� ،إذ ي�شري Hvbich
( )1993اىل �أن التدريب با�ستخدام االثقال الإ�ضافية ي�ؤدي �إىل تنمية اجلهاز الع�ضلي وذلك
بزيادة العبء الواقع على هذا اجلهاز وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل التكيف اجلهازين الع�ضلي والع�صبي
واللذين ي�ؤثران ب�صورة �إيجابية على �أداء الع�ضلة املنا�سبة لأداء هذه التمرينات.
جدول ()3
يبني املعامل الإح�صائية لالختبارات القدرة االنفجارية للمجموعتني
ت

املتغريات

1
2

الوثب العري�ض من الثبات �سم
الوثب العمودي (القفز للأعلى) �سم

الرباعني
� ±س
�س -
0,078 2,67
6,06 65,40

العدائني
±ع
�س -
0,070 2,38
4,30 56,00

()T
املح�سوبة
6,138
2,827

يت�ضح من اجلدول (� )3أن قيمة (ت) املح�سوبة الختبارات القوة االنفجارية كانت على
التوايل ( ،)6,827وجميع هذه القيم �أكرب من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (� )2,31أمام درجة
حرية ت�ساوي ( )8مما يدل على ان هناك فروق ًا معنوية يف متغريي الوثب العري�ض من الثبات،
الوثب العمودي (القفز للأعلى) بني االختبارات واملعلمة جمموعة الأثقال.
يعزو الباحث هذه الفروق يف اختباري الوثب العري�ض من الثبات ،الوثب العمودي �إىل
�أن طبيعة تدريبات الرباعني تعتمد على الأحمال الإ�ضافية �أي �أن “ القوة قدرة هامة جلميع
امل�سابقات لكل من الرجال والن�ساء فالألياف الع�ضلية يف الع�ضالت ت�ستجيب عندما تخ�ضع لت�أثري
ثقل �أو مقاومة وهذه اال�ستجابة جتعل الع�ضلة �أكرث قدرة على اال�ستجابة وب�صورة �أف�ضل للجهاز
الع�صبي املركزي” وي�شري (باوزكيد�شورتز) �إىل �أن “ قابلية القوة االنفجارية من القابليات التي
لها ت�أثري وا�ضح يف حتقيق الإجناز يف فعالية رفع الأثقال وهذه مرتبط بقابلية القوة الع�ضلية
و�إمكانية تطويرها”.
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 - 5اال�ستنتاجات والتو�صيات:

 1-5اال�ستنتاجات:
1.1تفوق الرباعني على العدائني يف اختبار الوثب العري�ض من الثبات والوثب العمودي
(القفز للأعلى).
2.2تفوق العدائني على الرباعني يف اختباري ()30م.
3.3تفوق الرباعني على العدائني يف اختباري اال�ستناد الأمامي ( 10ث) ومترين البطن
(30ث).

 2-5التو�صيات:
يو�صي الباحث على �ضوء ما تو�صل �إليه من خالل النتائج مايلي-:
�1.1أن يجري بحث �أخر على �أبطال منتخب اليمن يف الفعاليتني ( رفع الأثقال والعبي
الأركا�ض الق�صرية) ومقارنتها للتحقق من ذلك ب�شكل دقيق.
�2.2أن يهتم العبي رفع الأثقال يف مناهجهم التدريبية وب�شكل جيد على �صفة ال�سرعة
واخلا�صة بالأداء.
�3.3ضرورة اهتمام العبي امل�سافات الق�صرية ب�صفة القوة الع�ضلية وبفاعلية يف مناهجهم
التدريبية .وادخال برامج تدريب االثقال يف منهاج تدريبات العاب القوى
4.4ادخال بع�ض متارين رفع الأثقال اىل الربنامج التدريبي لالعبي امل�سافات الق�صرية �ضمن
الإعداد البدين العام بهدف تطوير القوة الع�ضلية.
5.5اجراء بحوث على بقية الألعاب الأخرى يف هذا املجال ب�شكل علمي للتو�صل �إىل احلقيقة.
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امل�صــــــادر
�1.1أبو العال �أحمد عبدالفتاح ،التدريب الريا�ضي ،الأ�س�س الف�سيولوجيه( :القاهرة ،دار
الفكر العربي1997 ،م).
2.2ال�سيد عبداملق�صور ،نظريات التدريب الريا�ضي ،تدريب وف�سويوجليا القوة ،ط:1
(القاهرة ،مركز الكتاب للن�شر.)1997 ،
3.3ب�سطوي�سي �أحمد� :أ�س�س ونظريات التدريب الريا�ضي( :القاهرة ،دار الفكر العربي،
.)1999
4.4عبد علي ن�صيف� ،صباح عبدي ،املهارات والتدريب يف رفع الأثقال( ،بغداد مطبعة التعليم
العليم العايل.)1988 ،
5.5جمموعة �صبحي ح�سانني ،التقومي والقيا�س يف الرتبية البدنية ،ط ،2ج( :2القاهرة دار
الفكر العربي.)1987 ،
6.6حممد ح�سن عالوي ،حممد ن�صر الدين ر�ضوان ،اختبارات الأداء احلركي( ،القاهرة ،دار
الفكر العربي.)1982 ،
7.7عبدالرحمن عد�س ،مبادئ الإح�صاء يف الرتبية وعلم النف�س – الإح�صار التحليلي ،عمان
دار الفكر للطباعة والن�شر1997 ،م.
8.8قا�سم ح�سن ح�سني ومن�صور جميل ،اللياقة البدنية وطرق حتقيقها  ( :بغداد ،مطبعة
التعليم العايل1988 ،م).
9.9حممد ر�ضى حافظ الروبي ،مبادئ التدريب يف ريا�ضة امل�صارعة (الإ�سكندرية ،الطبعة
الأوىل2005 ،م).
�1010أ.د �سعد علي �أحمد :درا�سة حتليلية لربامج التدريب بالأثقال ،بحث من�شور جملة
نظريات وتطبيقات ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنني ،جامعة الإ�سكندرية ،العدد ال�ساد�س
ع�شر 1993م.
1111حممد ح�سني عالوي :علم التدريب الريا�ضي ،الطبعة احلادية ع�شر ،دار املعارف1990 ،م.
1212عبدالعزيز النمر ،نارميان اخلطيب :تدريب االثقال وت�صميم برامج القوة والتخطيط
املو�سم التدريبي ،الطبعة الأوىل ،مركز الكتاب للن�شر ،القاهرة .1996
1313بيرت تو�سن ،نظريات التدري�س  :القاهرة ،االحتاد الدويل لألعاب القوى للهواة،1996 ،
ميدفيدف ،نظام املدى البعيد للتدريب يف ريا�ضة رفع االثقال ،1986،مو�سكو ).
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امتنع �إجراء هذا العمل «((( .وميكن تعريف ميعاد الطعن بالإلغاء ب�أنه « املدة الزمنية التي يحددها
القانون والتي يحق لل�شخ�ص خاللها الطعن بالإلغاء يف القرار الإداري».
ميعاد لرفع دعوى الإلغاء مدى حر�ص ِّ
امل�شرع على ا�ستقرار املراكز القانونية
ميثل حتديد
ٍ
جلميع الأطراف ،فهو من القواعد املتعلقة بالنظام العام التي ال يجوز للأطراف االتفاق على
خمالفتها ،وال يجوز للقا�ضي  -بعد فوات امليعاد املحدد  -قبول الطعن فيها.
يرجع ظهور دعوى الإلغاء �إىل تاريخ ت�أ�سي�س جمل�س الدولة الفرن�سي يف القرن الثامن
(جميع بن
ع�شر((( ،يف حني َع َر َف الفقه الإ�سالمي دعوى الإلغاء مبكر ًا((( ،حيث �ألغى القا�ضي ُ
احلا�ضر الباجي) – يف عهد اخلليفة عمر بن عبدالعزيز( -قرار قتيبة بن م�سلم) القا�ضي بدخول
�سمرقند دون تخيري �أهلها بني الإ�سالم �أو اجلزية ،بل �أخذ باخليار الثالث وهو القتال ،وعليه حكم
(جميع) ب�إخراج امل�سلمني من �سمرقند.
القا�ضي ُ
�أما بالن�سبة مليعاد الطعن بالدعوى فقد �أخذ ِّ
امل�شرع اليمني مبفهوم التقادم يف الفقه
الإ�سالمي ،املتمثل بعدم �سماع الدعوى مب�ضي املدة .ومن بني التقادم املك�سب والتقادم امل�سقط �أخذ
الق�ضاء الإداري اليمني بالطعن بالإلغاء بالتقادم امل�سقط لعدم �سماع الدعوى.
تعد دعوى الإلغاء من �أكرث الدعاوى حداثة �أمام الق�ضاء الإداري اليمني حديث الن�ش�أة،
حد �سواء ،فمن الناحية النظرية
ف�أهمية مو�ضوع الدرا�سة ترتكز يف اجلانبني النظري والعملي على ٍ
اهتم فقهاء القانون والق�ضاء الإداري يف فرن�سا وم�صر بدعوى الإلغاء عامة ،وميعاد الطعن خا�صة،
باعتبار �أن قواعد القانون املدين عامة وجمردة ال تواكب ن�شاط الإدارة ،وبذلك خلقت قواعد
ومبادئ خا�صة بالقانون الإداري ،بحيث �أ�صبح له نظام قانوين خا�ص غري مقنن م�ستقل ،ويت�صف
باملرونة ،وذا من�ش�أ ق�ضائي((( ،كما تزداد الأهمية النظرية ملو�ضوع البحث بانعكا�سها املبا�شر على
(((
(((
(((

(((

 د� .شنطاوي علي خطار :مو�سوعة الق�ضاء الإداري ،دار الثقافة ،الطبعة الأوىل ،اجلزء الأول ،4102 ،عمان� ،ص .334 د .العزاوي خلدون نوري �إبراهيم �سعيد :مدى �سلطة قا�ضي الإلغاء يف �إ�صدار الأوامر للإدارة� ،ص. 8333505=mdi?php.gnidaer/ten.ajremla//:ptth
 تتمثل الواقعة – يف بع�ض الروايات  -ب�أن” �أتى عم ُر � َأهل �سمرقند �شاكني قتيبة بن م�سلم ب�أنه غدر بهم ودخل مدينتهم و�أ�سكنها امل�سلمني دون �أن
ً
يخريهم بني اال�سالم �أو اجلزية ،وهم يعلمون �أن امل�سلمني ال يفتحون البالد �إال بعد التخيري ،فكتب عمر �إىل عامله ي�أمره �أن ين�صب لهم قا�ضيا ينظر
فيما ذكروا ،ف�إن ق�ضى ب�إخراج امل�سلمني �أخرجوا ،فن�صب لهم (جميع بن حا�ضر الباجي) فحكم ب�إخراج امل�سلمني “� .أحمد بن يحيى بن جابر بن داود
ال َبلاَ ُذري :فتوح البلدان ،دار ومكتبة الهالل -بريوت� ،8891،ص  /،395عز الدين ابن الأثري :الكامل يف التاريخ ،جملد ،4دار الكتاب العربي،
بريوت – لبنان� 7991،ص .723
 وهو ما �أكدته املذكرة االي�ضاحية ملجل�س الدولة امل�صري رقم( )561ل�سنة � 5591أن « القانون الإداري يفرتق عن القوانني الأخرى كالقانوناملدين والتجاري يف �أنه غري مقنن و�أنه مازال يف م�ستهل ن�ش�أته ومازالت طرقه وعرة وغري معبدة ،لذلك يتميز الق�ضاء الإداري ب�أنه لي�س جمرد ق�ضاء
تطبيقي كالق�ضاء املدين ،بل هو يف الأغلب ق�ضاء �إن�شائي يبتدع احللول للروابط القانونية التي تن�ش�أ بني الإدارة يف ت�سريها للمرفق العام ،وبني الأفراد،
وهي روابط تختلف يف طبيعتها عن روابط القانون اخلا�ص» .يراجع :حممد رفعت عبدالوهاب :النظرية العامة للقانون الإداري ،دار اجلامعة اجلديدة،
� ،9002ص .67
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الأهمية العملية ،فطبيعة مو�ضوع النزاع يف دعوى الإلغاء تقت�ضي �سرعة البت فيها حر�ص ًا على
ا�ستقرار الأو�ضاع الإدارية وثباتها ،والوقاية من الأ�ضرار التي قد تلحق مب�صالح الدولة و�أجهزتها
املختلفة ،مما ت�ؤدي �إىل ا�ضطراب يف �سري العمل فيما لو تركت قراراتها الإدارية مهددة بالإلغاء
والزوال ملدة طويلة �أو �إىل ما ال نهاية ،فهو ميعاد يتعلق بالنظام العام ،بحيث ي�ستطيع القا�ضي
�إثارته من تلقاء نف�سه ،حتى و�إن مل تتم�سك به الإدارة ،ويف �أي مرحلة من مراحل الدعوى ،كما
ال يجوز االتفاق بني الإدارة والأفراد على �إطالة مدته .وتزداد �أهميته –�أي�ض ًا -يف جمتمع يجهل
�أفراده حقيقة هذه الدعوى و�إجراءاتها ،فال يتمكنون من رفع الدعوى يف الوقت املحدد ،ومن ثم
ت�ضيع حقوقهم.
لقد �أدى غياب تنظيم ت�شريعي مليعاد عام للطعن بالإلغاء يف القانون اليمني �إىل ظهور
ا�شكاليات قانونية ،متثلت ببع�ض الت�سا�ؤالت حول ماهية مواعيد الطعن بالإلغاء؟ وما هي
اال�ستثناءات الواردة عليها؟ وما هي اجلزاءات على خمالفة هذه املواعيد؟ ومتى تبد�أ تلك املواعيد؟
وكيفية احت�سابها؟
وللإملام مبختلف ال�صعوبات التي يثريها مو�ضوع ميعاد الطعن بالإلغاء يف القانون والق�ضاء
اليمني يتوجب علينا –بداية -حتديد ميعاد الطعن بالإلغاء يف (الف�صل الأول) من الدرا�سة و�صو ًال
�إىل كيفية ح�ساب هذا امليعاد يف (الف�صل الثاين) .

الف�صل الأول

حتديد ميعاد الطعن بالإلغاء للقرار الإداري غري امل�شروع
يتحدد ميعاد الطعن ب�إلغاء القرار الإداري غري امل�شروع يف الت�شريع اليمني �إما بالرجوع �إىل
القواعد العامة يف قانون املرافعات وقانون االثبات �أو بن�صو�ص قانونية خا�صةِّ ،
فامل�شرع اليمني مل
يحدد ميعا ًد موحد ًا للطعن بالإلغاء ،بل ت�ضمنت بع�ض القوانني اخلا�صة مواعيد خمتلفة ،يف حني
�سكت البع�ض الآخر ،وهذا الق�صور الت�شريعي يوجب حتديد �أ�سا�س ميعاد الطعن بالإلغاء للقرار
الإداري غري امل�شروع من جهة (املبحث الأول) وحتديد طبيعته القانونية من جهة �أخرى (املبحث
الثاين) .
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املبحث الأول� :أ�سا�س ميعاد الطعن بالإلغاء
يتحدد �أ�سا�س ميعاد الطعن ب�إلغاء القرار الإداري ،من خالل ن�صو�ص قانونية خا�صة.
وبالنظر �إىل خ�صو�صية بع�ض القرارات الإدارية ،حدد ِّ
امل�شرع اليمني ميعاد ًا للطعن ببع�ض القرارات
ني خا�صة (املطلب الأول) يف حني �أحال البع�ض الآخر �إىل القانون العام (املطلب
الإدارية بقوان ٍ
الثاين).
املطلب الأول

ميعاد الطعن بالإلغاء للقرار الإداري غري امل�شروع بقوانني خا�صة
ت�ضمنت القوانني اخلا�صة مواعيد ًا متفاوتة للطعن ب�إلغاء القرار الإداري؛ فاعتمد �ستني
وح�صر هذا امليعاد على حالة الف�صل من اخلدمة
يوم ًا ،يف حني �أخذ البع�ض الآخر بثالثني يوم ًاُ ،
فقط ،من ذلك الفقرة (ح) من املادة( )211والفقرة (د) من املادة ( )221من الالئحة التنفيذية
لقانون اخلدمة املدنية((( ،التي حددت امليعاد بثالثني يوم ًا من تاريخ �إبالغ �صاحب ال�ش�أن بالقرار،
وحددت املادة ( )103من قانون ال�سلطة الق�ضائية((( امليعاد ذاته ،كما حددت املادة( )98من
القانون نف�سه ثالثني يوم ًا للتظلم يف القرار وذلك من تاريخ الإخطار .غري �أن املادة( )59من قانون
اال�ستثمار((( التي حددت ميعاد ثالثني يوم ًا للتظلم من تاريخ ا�ستالم القرار الزمت الإدارة البت
بالتظلم خالل ع�شرين يوم ًا من تاريخ ا�ستالم التظلم ،ويعد فوات هذا امليعاد دون رد مبثابه قبول
للتظلم وعلى الإدارة ت�صحيح القرار ،ويف حالة ُرف�ض التظلم يحق للمتظلم �أن يقدم تظلمه �إىل
رئي�س الوزراء� .أما املادة ( )92من الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات( ((1فقد حددت امليعاد
ب�ستني يوم ًا من تاريخ �صدور القرار ،يف حني خلت من حتديد ميعاد للتظلم .
ً
إ�ضافة �إىل غياب تنظيم
�إن التباين يف ميعاد الطعن بالإلغاء يف القوانني اخلا�صة(� ،((1
(((  -الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )91ل�سنة 1991م ال�صادرة بالقرار اجلمهوري رقم ( )221ل�سنة 1991م.
(((  -القانون اليمني رقم ( )1ل�سنة 1991م ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية وتعديالته.
(((  -قانون اال�ستثمار اليمني رقم ( )22ل�سنة .2002
( - ((1الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات اليمنية رقم ( )81ل�سنة 5991م ،ال�صادرة بالقرار اجلمهوري رقم ( )23ل�سنة 7002م.
( - ((1املادة ( )71من قانون املوا�صفات واملقايي�س ال�صادر بالقانون رقم ( )44ل�سنة  9991ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س و�ضبط اجلودة .التي
منحت حق املت�ضرر من قرار اغالق املن�ش�أة اللجوء �إىل الق�ضاء ولكنها مل حتدد ميعاد ًا حمدد ًا للطعن بهذا القرار .كما مل متنح املادة( )03من
قانون اجلن�سية رقم( )6ل�سنة  0991مقدم طلب اجلن�سية اليمنية يف حال رف�ض الوزير �أو م�ضي �سنة من تاريخ تقدمي الطلب حق اللجوء للق�ضاء
للطعن بقرار الرف�ض �أو م�ضي املدة ،بالرغم من �إ�شارة املادة ( )13من القانون ذاته اخت�صا�ص الق�ضاء اليمني بنظر املنازعات اخلا�صة بتطبيق هذا
القانون.
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ت�شريعي مليعاد التظلم �أمام الإدارة من القرارات الإدارية ،وعدم و�ضع ميعاد حمدد لبت الإدارة
بالتظلم ،يبني مدى ق�صور الت�شريع اليمني يف التنظيم الإداري مقابل الت�شريعات املقا َرنة .
جتدر الإ�شارة �إىل �أن حتديد ميعاد الطعن بالإلغاء وميعاد التظلم غاية يف الأهمية �إذا ما
ُنظر �إليه باعتباره معيار ًا لبداية �سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء .وال �شك �أن هذا الق�صور الت�شريعي
حد �سواء ،عالوة ف�إنه يعد تهديد و�إهدار للحقوق،
ي�ؤدي �إىل �إرباك �أ�صحاب ال�ش�أن والق�ضاء على ٍ
ذلك �أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ميعاد �سقوط .
بالرجوع �إىل املادة ( )103من قانون ال�سلطة الق�ضائية جند �أنها ت�ضمنت ميعاد ًا للطعن
بالإلغاء مت َّثل بـثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شر القرار املطعون فيه يف اجلريدة الر�سمية ،و�إعالم
�صاحب ال�ش�أن به �أو علمه به علم ًا يقيني ًا .كما �أن املادة( )98من القانون ذاته حددت امليعاد نف�سه
يف التظلمات اخلا�صــــة ب�ش�ؤون الق�ضاة �أمام املجل�س الأعلى للق�ضاء( ،((1غري �أنها ح�صرت مو�ضوع
التظلم يف تقدير درجة كفاءة رجال الق�ضاء بـ(متو�سط) �أو (�أقل من متو�سط) ،ويكون الإخطار
–هنا -من رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى� ،أو الذين حل دورهم ومل ت�شملهم احلركة الق�ضائية ب�سبب
غري مت�صل بتقارير الكفاءة �أو يف حالة فوات ميعاد التظلم يف امليعاد املحدد يف املادة ذاتها ويكون
ذلك بوا�سطة �إخطار من رئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي .
يبقى الت�سا�ؤل هنا عن �شكل �إخطار تقرير الكفاءة؟ حيث مل حتدد املادة �سالفة الذكر
�شك ًال معين ًا للإخطار ،وبالتايل يجوز �أن يكون الإخطار ب�أي و�سيلة قانونية طاملا �ست�صل �إىل علم
املت�ضرر .يعد التحديد الدقيق لعلم املت�ضرر من القرار الإداري غاية يف الأهمية� ،إذا ما نظر �إىل
بداية ونهاية �سريان هذا امليعاد ،وقد ا�ستخدم ِّ
امل�شرع عبارة «جمرد انتهاء هيئة التفتي�ش» لتحديد
ميعاد التظلم ،وهي عبارة غري دقيقة بحاجة �إىل �إعادة �صياغة؛ لأن هذه العبارة ال تفيد بداية
ونهاية امليعاد .تدارك َّ
امل�شرع هذا الإ�شكال املتمثل ب�إخطار املت�ضرر عندما �أ�ضاف فقرة �أخرى هي
�أنه يحق للقا�ضي املت�ضرر التظلم من القرار �إذا فات ميعاد التظلم باملدة املحددة يف املادة بذاتها.
يف حني مل يح�صر ِّ
امل�شرع اليمني مو�ضوع الطعن بالقرارات الإدارية الأخرى �أمام الدائرة الإدارية
املخت�صة باملحكمة العليا( ،((1فيفتح هذا ال�سكوت املجال لتطبيق القواعد العامة يف قانون املرافعات
( -((1حيث ن�صت املادة ( )89من القانون رقم ( )1ل�سنة 1991م ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية وتعديالته ،على �أن  « :يخطر رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
من تقدر درجة كفاءته من �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية مبتو�سط �أو �أقل من متو�سط جمرد انتهاء هيئة التفتي�ش املخت�صة من تقدير كفاءته ،وملن �أخطر
احلق يف التظلم من التقدير يف ميعاد ثالثني يوم ًا من تاريخ الإخطار ،كما يقوم رئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي ب�إخطار �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية الذين
حل دورهم ومل ت�شملهم احلركة الق�ضائية ب�سبب غري مت�صل بتقارير الكفاءة التي ف�صل فيها وفق ًا للمادة (� )001أو فات ميعاد التظلم يف امليعاد
املن�صو�ص عليه يف هذه املادة وذلك قبل عر�ض م�شروع احلركة الق�ضائية على جمل�س الق�ضاء الأعلى بثالثني يوم ًا على الأقل « .
( - ((1املادة ( “ : )101تخت�ص الدائرة الإدارية باملحكمة العليا دون غريها بالف�صل يف الطلبات التي يقدمها الق�ضاة ب�إلغاء القرارات الإدارية
النهائية املتعلقة ب�أي �ش�أن من �ش�ؤونهم. ”.....
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وقانون الإثبات(.((1
يتبني �أن ِّ
امل�شرع اليمني قد عمد �إىل تق�صري ميعاد الطعن بالإلغاء �أو التظلم اخلا�ص بالق�ضاة؛
نظر ًا خل�صو�صية قانون ال�سلطة الق�ضائية الذي يقت�ضي – بالطبع  -اخلروج عن القواعد العامة يف
�آجال الطعن بالقرارات الإدارية؛ وذلك ال�ستقرار املراكز القانونية لل�سلطة الق�ضائية والق�ضاة ،وحتقيق
م�صالح جميع الأطراف العامة واخلا�صة ،فامل�صلحة اخلا�صة تقت�ضي �أن مينح القا�ضي الوقت الكايف
للطعن بالقرار الإداري ،يف حني تقت�ضي امل�صلحة العامة عدم الإطالة ب�أجل الطعن بهذه القرارات .كما
�أن الفقرة (د) من املادة ( )221من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية حددت هي الأخرى
�أجل (ثالثني) يوم ًا الحتفاظ املوظف بحقه يف اللجوء �إىل الق�ضاء املخت�ص يف حاالت الف�صل .ويف
هذه احلالة ال يحق للإدارة �سحب القرار �أو تعديله �إال خالل هذا الأجل ،كما تخول للموظف املت�ضرر
من قرار الإدارة اللجوء �إليها قبل رفع دعوى الإلغاء لإقناعها مبراجعة قرارها� ،إما ب�سحبه �أو �إلغائه �أو
تعديله �أو التعوي�ض عنه ،غري �أنها مل حتدد ميعاد ًا حمدد ًا للتظلم �أو البت فيه.
ال �شك �إن القرار الإداري بف�صل املوظف العام يرتب عليه �آثار ًا �سلبية ،لذلك �أحاط
ِّ
امل�شرع اليمني املوظف مبجموعة من ال�ضمانات ،حماية له من انحراف الإدارة يف ا�ستعمال �سلطتها
القانونية ،وت�ستمد هذه ال�ضمانات وجودها وقوتها القانونية من مبد�أ امل�شروعية الذي يحتم على
الإدارة اخل�ضوع له ،غري �أن هذه احلماية يف حتديد ميعاد الطعن ق�صرية وحم�صورة يف حالة الف�صل
من الوظيفة العامة فقط .ويبقى الت�سا�ؤل عن مدة ميعاد الطعن يف باقي القرارات الإدارية الأخرى
التي قد يت�ضرر منها املوظف اخلا�ضع لقانون اخلدمة املدنية ؟
�إن �سكوت ِّ
امل�شرع عن باقي القرارات الإدارية الأخرى التي قد ت�ضر باملوظف العام ،هو ما
دفع بع�ض درجات التقا�ضي للرجوع �إىل القواعد العامة يف قانون املرافعات والتنفيذ املدين وقانون
الإثبات ،وا�ستندت يف �أحكامها �إىل املادة ( )275من قانون املرافعات ،غري �أن الدائرة الإدارية
باملحكمة العليا ر�أت �أن منطوق املادة �-سالفة الذكر -ال ينطبق على دعوى الإلغاء ،بل هو ميعاد
طعن باال�ستئناف يف الدعوى ولي�س طعن بالإلغاء بالقرار الإداري الذي يتميز بطبيعة خا�صة .
�إن حتديد ميعاد الطعن بالقرار الإداري بقوانني خا�صة مل ينفرد به ِّ
امل�شرع اليمني ،بل
هو توجه �أخذت به بع�ض الت�شريعات املقارنة( .((1كما قدمت االحالة على قانون املرافعات وقانون
الإثبات �أو القوانني الأخرى ب�ش�أن املنازعات الإدارية – ومنها حتديد ميعاد الطعن بالإلغاء  -جاءت ن�صا
( - ((1الفقرة ( )8من قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى رقم ( )771لعام 0102م ب�ش�أن �إن�شاء حمكمتني �إداريتني خمت�صتني ».تطبق ب�ش�أن املنازعات
الإدارية قوانني ق�ضايا الدولة والر�سوم الق�ضائية واملرافعات والتنفيذ املدين والإثبات والقوانني الأخرى”.
( - ((1فمن �أمثلة املواعيد اخلا�صة يف م�صر ما جاء يف القانون رقم ( )٢٣١ل�سنة ٩٤٩١م ب�ش�أن براءات االخرتاع والر�سوم ال�صناعية ،حيث ن�صت املادة
(� )23أن “ :القرار ال�صادر من اللجنة يف املنازعة املعرو�ضة يجوز الطعن فيه �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري مبجل�س الدولة يف ميعاد ثالثني يوم ًا من
تاريخ �إخطار �صاحب ال�ش�أن به ،وتف�صل املحكمة يف هذا الطعن على وجه اال�ستعجال “ .
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�صريحا بالفقرة الثامنة من قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى ،واملادة ( )12ب�ش�أن ق�ضايـا الدولة( ،((1التي
ت�ضمنت ب�أن على املحكمة املخت�صة �إعالن الدعوى الق�ضائية والطعون املتعلقة بها والأحكام والقرارات
الق�ضائية وفق ًا لقانون املرافعات (القانون العام).
املطلب الثاين

ميعاد الطعن بالإلغاء بالقانون العام
ميعاد موحد للطعن بالإلغاء
يقت�ضي غياب ن�ص قانوين خا�ص يف الت�شريع اليمني بتحديد
ٍ
اجتهاد القا�ضي الإداري .ويف ظل وجود حمكمتني متخ�ص�صتني باملنازعات الإدارية ،وباعتبار
الق�ضاء الإداري م�صدر ًا لت�أ�سي�س قواعد القانون الإداري( ،((1تتمثل طبيعة اجتهاد القا�ضي
الإداري ،يف خلق القاعدة القانونية يف حالة غياب الن�ص �أو يف حالة وجود نق�ص ت�شريعي ،لذا
اجتهت الدائرة الإدارية باملحكمة العليا للنق�ض ب�إلغاء القرار الإداري( ((1ا�ستناد ًا �إىل املادة ()23
من قانون الإثبات املتعلقة مبيعاد �سقوط �سائر احلقوق التي مل يتم ح�صرها باملادة ( )22من
القانون ذاته ،كما �أخذت املحكمة الإدارية ب�صنعاء بهذا التوجه( ،((1بينما مل تتقيد املحكمة العليا
مبيعاد حمدد لدعوى التعوي�ض ،وقبلت الطعن بعد مرور �أكرث من اثني ع�شر عام ًا(.((2
وبالرجوع �إىل القرار الأول للمحكمة العليا وقبل �إن�شاء املحكمتني الإداريتني ،يتبني مدى
تذبذب حماكم املو�ضوع يف الأخذ مبيعاد موحد للطعن بالقرار الإداري ،ففي هذا القرار ق�ضت حمكمة
املو�ضوع برف�ض الدعوى لتقدميها بعد فوات امليعاد ،وجاء حكم حمكمة اال�ستئناف بت�أييد هذا احلكم
م�ستندة �إىل املادة ( )275من قانون املرافعات والتنفيذ املدين ،يف حني �أكدت املحكمة العليا �أنه ال
ميكن اعتبار القرار الإداري مبثابة حكم ق�ضائي ينطبق عليه ما ينطبق على احلكم من مواعيد مقررة
قانون ًا للطعن املن�صو�ص عليه باملادة ( )275من القانون �-سالف الذكر .((2(-كما ق�ضت حمكمة املو�ضوع
ببطالن القرار الإداري بعد م�ضي ع�شر �سنوات( ،((2غري �أن حمكمة اال�ستئناف نق�ضت هذا احلكم لعدم
( - ((1القانون رقم ( )03ل�سنة 6991م ب�ش�أن ق�ضايا الدولة .
(� - ((1أ�شارت �صراحة املذكرة الإي�ضاحية لقانون جمل�س الدولة امل�صري رقم ( )561ل�سنة �« 5591إن القانون الإداري ،مرجع �سابق.
(- ((1حكميفالطعنبالإلغاءرقم(4241/97671هـ)جملةالأحكامالق�ضائية،املركزاليمنيللتوفيقوالتحكيم،اجلزءالأول،عددرقم(،)3ل�سنة،8002
�ص .823
( - ((1قرار املحكمة الإدارية بالأمانة ،رقم ( )252ل�سنة 4341هـ غري من�شور.
( - ((2حكم يف الطعن بالإلغاء رقم (4241/09391هـ) جملة الأحكام الق�ضائية ،مرجع �سابق� ،ص .333
( « - ((2لأن القرار الإداري �أي ًا كان م�صدره ينبغي �أن تقدم ب�ش�أن املطالبة ب�إلغائه دعوى �إدارية وهي التي يطلق على ت�سميتها بدعوى الإلغاء “ .
( - ((2حكم حمكمة جنوب غرب �صنعاء رقم (6141/5هـ) 6991م جملة الأحكام الق�ضائية ،املركز اليمني للتوفيق والتحكيم ،اجلزء الأول ،عدد
رقم ( ،)3ل�سنة 8002م� ،ص .943
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جواز �سماع الدعوى ،لرفعها بعد م�ضي املدة املحددة قانون ًا( ،((2و�أيدت الدائرة الإدارية باملحكمة العليا
حكم حمكمة اال�ستئناف بعدم �سماع الدعوى مل�ضي املدة(.((2
تقت�ضي خ�صو�صية القرار الإداري تدخُّ ل ِّ
امل�شرع اليمني لتنظيم ميعاد للطعن بالإلغاء،
وميعاد التظلم �أمام الإدارة �صاحبة القرار ،فيما �إذا رف�ضت هذا التظلم� ،أو يف حالة عدم بتِّها
مبو�ضوع التظلم� ،أو يف حالة �صدور قرار ل�صالح املت�ضرر ورف�ضت تنفيذه .
�إن تطبيق املادة ( )23من قانون الإثبات كقاعدة على جميع الطعون بالدعاوى مبا فيها
القرارات الإدارية التي مل يرد ب�ش�أنها ن�ص خا�ص يف الت�شريع اليمني يحدد ميعاد الطعن بالإلغاء يجعل
يو�سع نطاق تطبيقها لت�شمل
تطبيق القواعد العامة �أمر ًا حتمي ًا ،غري �أن ميعاد الطعن بهذه القواعد ِّ
جميع الدعاوى املتعلقة باحلقوق ،وويف الوقت ذاته تختلف من قانون لآخر ،بينما تتميز احلقوق
املتعلقة بالقرار الإداري بطابع خا�ص ،الرتباطها بالإدارة �صاحبة القرار وال�سيادة ،فتع�سف الإدارة
وارد �أحيان ًا ،لعدم وجود الكفاءة املهنية ملوظفيها وغياب امل�ساءلة القانونية له�ؤالء التابعني.
يبقى حتديد ميعاد الطعن بالإلغاء �أمر ًا �ضروري ًا ل�ضمان ا�ستقرار الأو�ضاع واملراكز القانونية ،لكي
ال يظل باب الطعن بالقرارات الإدارية مفتوح ًا �إىل �أجل غري م�سمى ،وكذلك ت�أمني احلماية القانونية
للحقوق املكت�سبة النا�شئة من القرارات الإدارية ،فمن امل�ؤكد �أن الدعوى ال ُتقبل �إذا �أقيمت خارج نطاق
امليعاد املحدد ،كما �أن عدم التحديد ي�ؤدي �إىل عدم �إمكانية التفرقة بني القرارات املنعدمة -التي
تتجرد من ال�صفة الإدارية ب�سبب ج�سامة العيب الذي �شابها ومن ثم ال تتح�صن بفوات امليعاد -وبني
القرارات امل�شوبة بعيب من عيوب الإلغاء والتي تتح�صن بفوات امليعاد.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يف الق�ضاء الإداري املقارن( ((2يتميز بق�صر
املدة ،وذلك خالف ًا مليعاد التقادم امل�سقط للحقوق ،يرجع ذلك �إىل حتقيق ا�ستقرار املراكز القانونية،
وح�سن �سري العمل الإداري مما يقت�ضي �سرعة البت يف م�صري القرارات الإدارية ،عالو ًة على ذلك ،من
�ش�أنه �أن يقلل عدد الدعاوى ومن ثم تخفيف العبء عن كاهل الق�ضاء.
�إن حتديد ميعاد الطعن بالإلغاء والتظلم يف القوانني اخلا�صة والعامة واختالف درجات
التقا�ضي بتحديد ميعاد الطعن بالإلغاء يفتح املجال للت�سا�ؤل عن طبيعة هذا امليعاد يف القانون
( - ((2وذلك ا�ستناد ًا �إىل املواد ( )302،002،831من قانون املرافعات رقم ( )82ل�سنة 2991م .
( - ((2حكم يف الطعن الإداري رقم (2002/91171م) .جملة الأحكام الق�ضائية ،مرجع �سابق� ،ص .943
(ِّ - ((2
فامل�شرع اجلزائري حدد باملادة ( )928من قانون الإجراءات املدنية ميعاد الطعن بالدعوى ب�أربعة �أ�شهر �أمام الق�ضاء ،كما �أن املادة ( )42من
ً
قانون جمل�س الدولة امل�صري رقم ( )74ل�سنة 2791م ،حددت ميعاد الطعن بالقرار الإداري ب�ستني يوما حيث ن�صت على �أن” ميعاد رفع الدعوى
�أمام املحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء �ستون يوم ًا من تاريخ ن�شر القرار الإداري املطعون فيه يف اجلريدة الر�سمية �أو يف الن�شرات التي ت�صدرها
امل�صالح العامة �أو �إعالن �صاحب ال�ش�أن به .وهو الأجل ذاته املحدد يف الفقرة الأوىل من الف�صل  063من القانون املغربي �سواء رفعت �أمام الق�ضاء
الإداري �أو املجل�س الأعلى .
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والق�ضاء اليمني.

املبحث الثاين :الطبيعة القانونية مليعاد الطعن بالإلغاء
ً
�صعوبة ،نظر ًا
متثل م�س�ألة حتديد طبيعة ميعاد الطعن بالإلغاء يف القانون والق�ضاء اليمني
لغياب ن�ص قانوين خا�ص يحدد ميعاد الطعن بالإلغاء للقرارات الإدارية كافة امل�شوبة بعيب من
عيوب الإلغاء ،بل �أن امل�س�ألة حمل خالف فقهي .
�إن التنظيم الت�شريعي مليعاد الطعن بالإلغاء �ضروري للموازنة بني حماية حق املدعي،
ورعاية بع�ض الأو�ضاع اخلا�صة يف دعوى الإلغاء ل�ضمان ا�ستقرار احلقوق واملراكز القانونية.
ً
بداية التمييز بني ميعاد التقادم وميعاد ال�سقوط
وحتديد طبيعة ميعاد الطعن يوجب علينا
(املطلب الأول) للو�صول �إىل حتديد معيار للتمييز بينهما (املطلب الثاين) .
املطلب الأول

التمييز بني ميعاد التقادم امل�سقط وال�سقوط للدعوى الإلغاء
ا�ستندت الدائرة الإدارية باملحكمة العليا لتحديد ميعاد الطعن بالإلغاء يف غياب ن�ص قانوين
على القواعد العامة يف املادة ( )23من قانون الإثبات .وبالرجوع �إىل املادة �سالفة الذكر يتبني �أن
ِّ
امل�شرع اليمني ا�ستخدم م�صطلح «عدم �سماع الدعوى» ،وهذا امل�صطلح يرجع �أ�سا�سه �إىل الفقه الإ�سالمي
واملق�صود به ميعاد لتقادم احلقوق (الديون) �أو (احليازة) ،ومفهوم التقادم يف الفقه الإ�سالمي يت�سع
وي�ضيق ح�سب اجتهاد الفقه الإ�سالمي .ولئن كان من امل�سلَّم به يف الق�ضاء الإداري �أن ميعاد دعوى
التعوي�ض ال يتقيد بزمن حمدد ،غري �أن الت�سا�ؤل يبقى عن طبيعة ميعاد الطعن بالإلغاء يف القانون
اليمني ،ما �إذا كان ميعاد تقادم �أم ميعاد �سقوط؟
يختلف مفهوم التقادم بالفقه الإ�سالمي عن مفهوم التقادم بالقانون املقارن ،فبع�ض الفقه
ي�أخذ باملفهوم املو�ضوعي للتقادم( ((2بينما يتجه البع�ض الآخر �إىل املفهوم الإجرائي للتقادم(.((2
ومن خالل ا�ستناد ق�ضاء النق�ض الإداري �إىل املادة ( )23من قانون الإثبات يت�ضح �أن القا�ضي الإداري
قد �أخذ باملفهوم الإجرائي للتقادم الذي يق�ضي ب�سقوط الدعوى دون امل�سا�س مبو�ضوعها( ،((2مبعنى
( - ((2مبعنى �أنه متى انق�ضى ميعاد التقادم يكون �سقوط احلق مو�ضوع الدعوى للتقادم.
(� - ((2أي �أنه متى انق�ضى ميعاد التقادم يكون هناك �سقوط حمله حق الدعوى فقط مع بقاء احلق املو�ضوعي.
( - ((2القا�ضي ح�سني حممد املهدي :التقادم و�أثره على �سلطة االدعاء باحلكم و�أ�سباب وقفه وانق�ضائه ،جملة البحوث الق�ضائية ،ي�صدرها املكتب الفني
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�أن احلق ال ينق�ضي بالتقادم ،والقول بخالف ذلك �سي�ؤدي بال�ضرورة �إىل انق�ضاء الدعوى معه حتى
لو اقرتنت ب�إقرار املدعى عليه بحق املدعي ،وهذا احلكم ال يقره غالبية الفقه الإ�سالمي.
يف حني اختلف فقهاء القانون حول م�س�ألة التمييز بني ميعاد التقادم وميعاد ال�سقوط،
فالبع�ض ال يجد اختالف ًا جوهري ًا بينهما ولئن اختلفا يف بع�ض الأحكام( ،((2يف حني مييز بع�ض
الفقه( ((3بني التقادم امل�سقط وال�سقوط ،واملدة االجرائية .فيعترب التقادم لي�س و�سيلة دفاع يف
املو�ضوع ،و�إمنا هو دفع بعدم القبول ،فاخل�صم الذي َيدفع بالتقادم هو يف الأ�صل يوجهه �إىل و�سيلة
حماية احلق .وي�ستند هذا الر�أي على موقف الق�ضاء الإداري الفرن�سي ،فمث ًال �إذا كان القا�ضي
الإداري ينظر يف دعوى متعلقة بال�ضرر الذي �سببته �أ�شغال عامة ،و َدفع بالتقادم يف هذه الدعوى
ف�إن املحكمة ال ت�صدر قرار ًا باملو�ضوع ،يف حني يكون مثل هذا القرار �إلزامي ًا يف مثل هذه الدعوى متى
قرها القانون
كان املق�صود بالتقادم هو منازعة من�ص َّبة على املو�ضوع(� .((3أما ال�سقوط فهو رخ�صة ُي ُّ
بزمن حمدد يجب ا�ستعمالها خالله ما مل ي�سقط احلق ،ويجوز للقا�ضي �إثارته من تلقاء نف�سه دون
�أن يتم�سك به اخل�صم ،وال ي�سري عليه االنقطاع �أو الوقف ،بخالف التقادم الذي يجب �أن يتم�سك
به اخل�صم ،ويجوز فيه االنقطاع ووقف ال�سريان .كما �أن احلق املتقادم �إذا مل ي�صح �أن يكون طلب ًا
ف�إنه ي�صح �أن يكون دفع ًا ،لأن الدفوع ال تتقادم� .أما احلق الذي �سقط لعدم ا�ستعماله ب�سبب انق�ضاء
امليعاد فال ي�صلح طلب ًا وال دفع ًا .وغالب ًا ما يكون ميعاد ال�سقوط ق�صري ًا خالف ًا مليعاد التقادم .من
�ضمن غاية التقادم �أن يكون قرينة على الوفاء بالدين الذي م�ضى عليه ميعاد التقادم ويغلب عليه
–واقعي ًا -الوفاء .فالتقادم و�سيلة للإعفاء من الإثبات �أكرث منه �سبب ًا النق�ضاء االلتزام ،يف حني ال
ي�ضع ِّ
امل�شرع مليعاد ال�سقوط قرينة ،وال يفرت�ض �أمر ًا بل يحتم على �صاحب احلق ا�ستعماله يف وقت
معني و�إال في�سقط ،ف�سقوط احلق ال يقوم على قرينة الوفاء ،بل هو جزاء على عدم ا�ستعماله يف
الوقت املحدد.
بالرجوع �إىل ميعاد الطعن بالإلغاء ،فالدعوى يجب �أن تقام يف املدة القانونية املحددة ،ف�إذا
باملحكمة العليا ،عدد رقم (� ،5002 )1ص  ،35د .طلعت دويدار� :سقوط اخل�صومة يف قانون املرافعات� ،ص .863
( - ((2د .غامن �إ�سماعيل :النظرية العامة لاللتزام ،مكتبة عبداهلل وهبة ،ج ،2د.ط554،7691 ،م ،د .عبدالعزيز حممد كمال :التقنني املدين يف �ضوء
الق�ضاء والفقه ،مكتب القاهرة ،د ط ،د.ت ،القاهرة� ،ص  .023م�ستندين بذلك على قرار املحكمة العليا امل�صرية التي �أقرت ب�أحد قراراتها ب�أنه” ال
وجه للتفرقة بني مواعيد ال�سقوط ومدد التقادم امل�سقط �إال �أنه ملا كانت مدد التقادم �أو مواعيد ال�سقوط ال ي�سري عليها كلها �أحكام واحدة ،بل بع�ضها
تنظمه قواعد خا�صة ال يخ�ضع لها البع�ض الآخر ،مل يكن جمدي ًا البحث عن كل م�س�ألة على حدة ملعرفة طبيعة البواعث التي دعت �إىل تعيني املدة
فيها”.
( - ((3د.جالل العدوي� :أ�صول االلتزامات ،رابطة االلتزام ،اجلزء  ،2د.ط ،د .ت� ،ص  /.692د.عبد احلكيم فودة :املو�سوعة ال�شاملة يف الدفوع
والدفوعات يف �ضوء الفقه وفقه النق�ض ،اجلزء� ،4ص  .816يراجع :عابدين ،حممد �أحمد :التقادم املك�سب وامل�سقط يف القانون ،دار الفكر اجلامعي،
الإ�سكندرية ،د.ط� ،٥٩٩١ ،ص  /.٦١يراجع :د .ح�سن علي �أحمد :التقادم يف املواد املدنية والتجارية فقه ًا وق�ضاء ،من�ش�أة املعارف ،الإ�سكندرية ،ط،
� .٥٨٩١ص .٤٣
(.9p .enirtcoD.6591.J.A .fitartsinimda tiord ne noitpircserp aL : )A(etrueH ((3
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مل ُيحرتم هذا امليعاد ف�إن التقادم امل�سقط ال ينق�ضي به احلق (مو�ضوع الدعوى) ،و�إمنا ينق�ضي احلق
يف الدعوى� .أما ال�سقوط ف�إنه ال يرد على الدعوى كما هو احلال يف التقادم ،و�إمنا يرد على احلق نف�سه
ولي�س على و�سيلة حمايته ،ويرتتب عليه فقدان احلق يف حالة عدم ا�ستخدامه يف امليعاد املحدد له �أو
عدم اتخاذ الإجراء ال�ضروري لالحتفاظ به.
ي�ستنتج مما �سبق �أن ال�سقوط يختلف عن التقادم لتعلقه بالنظام العام ،كما �أن عبء �إثبات
ال�سقوط يقع على عاتق الطرف الذي دفع به ،كما ال ُي�شرتط يف ال�سقوط توافر لل�شخ�ص م�صلحة الذي
ي�ستخدمه ،يف حني ي�شرتط توافر امل�صلحة يف التقادم وال يبد�أ يف ال�سريان �إال من اللحظة التي تولد
فيها الدعوى� .أما ال�سقوط فهو جزاء حلق �إجرائي(.((3
�إن البحث يف مو�ضوع التفرقة بني التقادم املُ ْ�س َقط وال�سقوط من املو�ضوعات ال�شائكة
واخلالفية بني �ش َّراح القانون ،نظر ًا لغياب معيار دقيق مييز بينهما.
املطلب الثاين

طبيعة معيار التمييز بني التقادم و�سقوط احلق
رجع البحث عن معيار يحدد طبيعة ميعاد الطعن بالإلغاء �إىل غياب تنظيم ت�شريعي يحدد
ُي َ
(((3
معيار التفرقة بني التقادم وال�سقوط يف الت�شريعات عامة ،لذا حاول جانب من فقه القانون
�إيجاد معيار للتمييز بينهما ،باعتبار �أن الأول يعزز حالة واقعية خمالفة للقانون ،يف حني ي�ؤدي
الثاين �إىل تقوية حالة قانونية موجودة من قبل ،وذلك بعزلها عن �أي منازعة ،وهذه احلالة
القانونية تكون خمالفة للواقع .مل يوفق هذا الر�أي باعتباره معيار ًا قا�صر ًا على احليازة ،وال ي�أخذ
باالعتبار الن�صو�ص القانونية ال�صريحة واحلاالت الأخرى(.((3
بينما اجته بع�ض الفقه(� ((3إىل حتديد معيار للتفرقة بني التقادم وال�سقوط باالعتماد
على املعيار الغائي الذي حدده ِّ
امل�شرع لكل منهما ،فيما �إذا كان ميعاد تقادم �أو ميعاد �سقوط ،ف�إن كان
امليعاد قد ق�صد منه حماية الأو�ضاع امل�ستقرة �أو للجزاء على �إهمال الدائن� ،أو لتقوية قرينة على
الوفاء ،كان امليعاد ميعاد تقادم ،و�إن كان امليعاد حمدد ًا بوقت معني يجب خالله ا�ستعمال حق �أو
( - ((3د .عبد املنعم ال�شرقاوي و د .فتحي وايل :املرافعات املدنية والتجارية ،الكتاب الثاين ،د.ط ،دون ن�شر ،القاهرة� ،7791 ،ص  ،89د .نبيل ا�سماعيل
عمر :ا�صول املرافعات املدنية والتجارية ،مرجع �سابق� ،ص .339
( - ((3د .نبيل �إ�سماعيل عمر� :سقوط احلق يف اتخاذ الإجراء يف قانون املرافعات ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية ،د.ط� 4002 ،ص .٤٨
( - ((3نف�س املرجع.
( - ((3د .عبدالرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،اجلزء الثالث ،نظرية االلتزام بوجه عام ،الأو�صاف -احلق -االنق�ضاء ،دار القلم ،بريوت،
�ص1002
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رخ�صة ،فيعترب ميعاد �سقوط .وان ُتقد هذا الر�أي ل�صعوبة معرفة غاية ِّ
امل�شرع من تقرير التقادم �أو
ال�سقوط .يف حني ذهب ر�أي �آخر �إىل معيار امل�صلحة العامة ف�إذا كان امليعاد يتعلق بامل�صلحة العامة
اعترب ميعاد �سقوط و�إذا مل يتعلق بهذه امل�صلحة اعترب تقادم ًا .وان ُتقد هذا الر�أي لأن فكرة امل�صلحة
العامة فكرة غام�ضة بذاتها ،فال ي�ستقيم الأمر بتف�سري فكرة غام�ضة ب�أخرى �أكرث منها غمو�ض ًا،
ً
إ�ضافة �إىل �أن جميع حاالت ال�سقوط ال تتعلق بالنظام العام(.((3
�
يتبني �أن املعايري �-سالفة الذكر -ال تعبرِّ عن طبيعة ميعاد الطعن بالإلغاء ،فيما �إذا كان
ميعاد تقادم �أم ميعاد �سقوط ،ويرجع ذلك �إىل غمو�ض الفكرتنيِّ ،
فامل�شرع مل يحدد معيار ًا فا�ص ًال
لتحديد طبيعة ميعاد الطعن بالقرار الإداري وترك املو�ضوع الجتهاد الفقه ،لذلك تباينت الآراء.
ميكن القول �أن اختالف الفقه يف حتديد معيار التفرقة بني التقادم امل�سقط وال�سقوط هو
اختالف �شكلي �أكرث منه مو�ضوعي ،ففي القانون اليمني الذي ا�ستعمل امل�صطلح الفقهي «عدم �سماع
الدعوى» حدد مواعيد خمتلفة للتقادم امل�سقط للحقوق اخلا�صة ،وخ�ص�ص املادة ( )23من قانون
الإثبات ل�سائر احلقوق التي مل يتم ح�صرها بن�ص خا�ص ،وا�ستند عليها ق�ضاء النق�ض لتحديد
ميعاد الطعن بالإلغاء بالرغم من اختالف م�ضمون الدعوى العادية ودعوى الطعن بالإلغاء ،وهذا ما
�أكدته الدائرة الإدارية باملحكمة العليا يف �أحد �أحكامها.
بالرغم من توجه املحكمة العليا يبقى ميعاد الطعن بالإلغاء ميعاد �سقوط لتعلقه بحق
�إجرائي ،وبغ�ض النظر عن اختالف املفاهيم يف الفقه الإ�سالمي ،ف�إن احلق الإجرائي يعرف �أنه»
رخ�صة �إجرائية مينحها القانون للخ�صم لتحقيق م�صلحة خا�صة معينة ميكن ل�صاحبها ممار�ستها من
عدمه» ،فكلما ارتبط ميعاد الطعن بحق �إجرائي يحدده القانون مبدة معينة �أو برتتيب زمني معني
ُعدَّ �سقوط ًا دون النظر �إىل مدى تعلقه بالنظام العام �أو الغاية التي يهدف لها .فال�سقوط كجزاء
يبقى له طبيعة م�ستقلة عن غريه من املفاهيم القريبة منه يف القانون املقارن� ،سواء ميعاد التقادم �أم
ميعاد �إقامة الدعوى .فميعاد الطعن بالإلغاء يعد ميعاد �سقوط؛ ذلك �أن غالبية الت�شريعات املقارنة
قد ربطت هذا احلق مبيعاد معني ،ف�إذا انق�ضى هذا امليعاد ومل يتم الطعن بالإلغاء �سقط هذا احلق
وتنق�ضي الدعوى دون �أثر مبا�شر على مو�ضوعها ،وعليه يتح�صن القرار الإداري بالرغم من عدم
م�شروعيته ،با�ستثناء بع�ض القرارات اخلا�صة التي ا�ستثناها الق�ضاء الإداري من التح�صن ،حيث
يبقى الطعن فيها بالإلغاء ممكن ًا مادامت قائمة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الفقه الإ�سالمي قد ا�ستقر على �أن حتديد ميعاد ال�سريان وكيفية
انق�ضائه يرجع �إىل �سلطة الدولة املعنية بتقدير م�صالح النا�س وفق ًا ملقت�ضيات ال�شرع .كما �أن
( - ((3د� .إبراهيم حممد ال�شريف :الوجيز يف �شرح قانون املرافعات ،مكتبة ومركز ال�صادق للطباعة والن�شر والتوزيع�،صنعاء� ،4102 ،ص .452
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ميعاد معني وكيفية
الق�ضاء هو الآخر ميلك �سلطة تقديرية يف حال غياب ن�ص قانوين يحدد �سريان
ٍ
انق�ضائه ،فالق�ضاء اليمني بدرجاته املختلفة قدَّ م حلو ًال متباينة وخا�صة يف حتديد ميعاد الطعن
بالإلغاء ،فبع�ض درجات التقا�ضي ت�أخذ �ستني يوم ًا والبع�ض ،الآخر ت�أخذ خم�س �سنوات ،غري �أن
الدائرة الإدارية يف املحكمة العليا قد ا�ستقرت على امليعاد املحدد باملادة ( )23من قانون الإثبات
واملتمثل خم�س �سنوات ،وهو ميعاد طويل جد ًا مقارنة مبا �أخذ به الق�ضاء الإداري املقارن� .إن الغاية
من حتديد ميعاد ق�صري ن�سبي ًا مليعاد الطعن بالإلغاء هي ا�ستقرار املراكز القانونية وحتقيق امل�صلحة
العامة .فطول ميعاد الطعن بالقرار الإداري املراد الطعن فيه قد ترتتب عليه �آثار ال ي�ستطيع
الق�ضاء تفاديها ،والأكرث �صعوبة من ذلك �أنه قد ي�صدر قرار ًا جديد ًا ميحو �آثار ًا القرار ال�سابق،
فت�صبح دعوى الإلغاء ال قيمة لها .كما �أن �أحكام عدم �سماع الدعوى الواردة يف املادة �-سالفة
الذكر -تتعلق ب�سائر احلقوق التي مل يتم ذكرها باملادة ( )22من القانون نف�سه .ف�إذا كان الق�ضاء
اليمني قد �أخذ باملفهوم العام للحقوق ،واعترب �أن الطعن بالإلغاء حقٌّ للمدعي ،ف�إن ال�شطر الثاين
من املادة نف�سها ين�ص على �أن» احلق م�ستحق الأداء من يوم ثبوته »....تبني هذه العبارة ق�صد ِّ
امل�شرع
اليمني من احلقوق ،وبذلك يخرج هذا املفهوم عن نطاقه املو�سع ،لأن امليعاد املحدد يف املادة �سالفة الذكر
هو ميعاد تقادم احلق مو�ضوع الدعوى يف القانون ،وال ميكن القيا�س عليه بدعوى الطعن بالإلغاء ،لأن
فقه الق�ضاء الإداري املقارن قد ا�ستقر على وجوب التفرقة بني دعوى الإلغاء ودعوى التعوي�ض ،فيما
يتعلق مبيعاد الطعن ،فالأوىل حددتها غالبية الت�شريعات ب�ستني يوم ًا ،بينما ال تتقيد الثانية -بح�سب
الأ�صل -مبدة معينة ،ما دام احلق املطالب به مل ي�سقط بالتقادم ،وهذا ما �أخذت به املحكمة العليا.
فكان �أحرى بالق�ضاء اليمني اال�ستناد �إىل املادة ( )275من قانون املرافعات التي حددت قاعدة عامة
مليعاد الطعن ب�ستني يوم ًا باعتبارها مدة �إجرائية .لذا يكون لزام ًا على ِّ
امل�شرع اليمني التدخل حلل هذا
الإ�شكال بتحديد ميعاد عام للطعن بالإلغاء �أ�سوة ببقية الت�شريعات املقارنة.
ولئن �أمكن حتديد الطبيعة القانونية مليعاد الطعن بالإلغاء يبقى اخلالف قائم ًا بني خمتلف
درجات الق�ضاء حول كيفية احت�ساب ميعاد �سقوط الطعن بالإلغاء.
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الف�صل الثاين

كيفية ح�ساب ميعاد الطعن بالإلغاء
تتميز دعوى الإلغاء بنطاق زمني �ضيق خالف ًا لدعوى الق�ضاء الكامل التي ال تتحدد مبدة معينة
لرفعها ما دام احلق قائم ًا ومل ي�سقط بالتقادم ،غري �أن ِّ
امل�شرع اليمني مل ينظم ميعاد الطعن بالإلغاء ،كما
مل ينظم كيفية ح�ساب هذا امليعاد ،وهذا الفراغ الت�شريعي يوجب الرجوع �إىل القواعد العامة� ،إ�ضافة
�إىل اال�ستناد على القانون والق�ضاء الإداري املقارن حل�ساب ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء (املبحث الأول)
وانق�ضائه (املبحث الثاين).

املبحث الأول
ح�ساب مدة ميعاد الطعن بالإلغاء
وق�ضاء ب�ضبط بدء �سريان هذا امليعاد من جهة (املطلب
يح�سب ميعاد الطعن بالإلغاء قانون ًا
ُ
ً
الأول) وو�سائل �إطالته من جهة �أخرى (املطلب الثاين) .
املطلب الأول

بدء �سريان ميعاد الطعن بالإلغاء
اتخذ ِّ
امل�شرع اليمني و�سائل متعددة مناط ًا لبدء �سريان ميعاد الطعن بالأحكام عامة ،ففي
املادة ( )276من قانون املرافعات يبد�أ �سريان ميعاد الطعن من تاريخ �إعالن �صاحب ال�ش�أن به
�إعالن ًا �صحيح ًا .ويبد�أ ميعاد الطعن باملادة ( )103من قانون ال�سلطة الق�ضائية من تاريخ الن�شر يف
اجلريدة الر�سمية و�إعالن �صاحب ال�ش�أن به �أو علمه به علم ًا يقيني ًا ،وب َّينت املادة ( )46من قانون
اجلامعات واملادة ( )92من الالئحة التنفيذية للقانون ذاته �أنه يبد�أ من تاريخ �إ�صدار القرار .كما
حددت الفقرة (ح) من املادة ( )211والفقرة (ب) من املادة ( )22من الالئحة التنفيذية للخدمة
املدنية بدء �سريان الطعن من تاريخ �إبالغ �صاحب ال�ش�أن ب�صورة القرار.
وميكن ح�صر تعدد �صور بدء �سريان ميعاد الطعن يف القانون العام والقوانني اخلا�صة بالإعالن
والن�شر باجلريدة الر�سمية والعلم اليقيني .وتلتقي هذه الطرق جميعها حول �أمر واحد هو �إثبات
ح�صول علم �صاحب ال�ش�أن بالقرار املطعون فيه علم ًا حقيقي ًا �أو حكم ًا .كما �أ�ضافت املادة ( )110من
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قانون املرافعات مواعيد امل�سافة( .((3وت�ضاف هذه املواعيد �إىل املواعيد املحددة يف القانون ،غري �أن
ِّ
امل�شرع مل ينظم كيفية ح�ساب هذه املواعيد كما فعل نظريه امل�صري ،لذا يرى البع�ض(� ((3أن اليوم
الأول للإعالن �أو الن�شر �أو العلم اليقيني ال يح�سب ،وينق�ضي فيه بانتهاء اليوم الأخري ،بينما ق�ضت
املادة ( )111من قانون املرافعات اليمني ب�أن» العطالت الر�سمية والق�ضائية توقف املواعيد».
مبعنى �إذا �صادف هذا اليوم عطلة ر�سمية امتد �إىل �أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة.
كما قدَّ ر ق�ضاء النق�ض الإداري -هو الآخر -ميعاد ًا لبدء �سريان ميعاد التظلم يف حالة ما
�إذا مل يكن الإعالن �صحيح ًا من قبل الإدارة كما �أوجبه القانون� ،آخذ ًا باالعتبار ما ا َّدعاه املدعي �أن
علمه بالقرار م�صادفة ولي�س ب�إعالن مكتوب( .((3وبالرجوع �إىل اختالف و�سيلتي الإعالن والن�شر
لبدء �سريان ميعاد الطعن بالإلغاء �أو التظلم ،يرى جانب من الفقه(� ((4أن العلم بالقرارات التنظيمية
هي الن�شر والعلم بالقرارات الفردية �إعالن بحد ذاته ،ما مل ُيجز القانون ن�شرها ،فت�سري املدة من
تاريخ الن�شر ،وهذا ما �أخذ به جمل�س الدولة الفرن�سي وامل�صري مع الت�شكيك بهذا املبد�أ يف بع�ض
الأحكام الق�ضائية ،وبع�ض الفقه(.((4
حدد ِّ
امل�شرع اليمني �شكل الن�شر ب�أن يكون بوا�سطة اجلريدة الر�سمية .وال يقبل لن�شر
بغري هذه الو�سيلة ،فال يعتد الن�شر بل�صق القرار يف لوحة �إعالنات امل�صلحة �أو �أي مكان �آخر ،ما مل
يحدده القانون� .أما الإعالن فهو الطريقة التي تنقل بها الإدارة القرار �إىل علم فرد بعينه �أو �أفراد
بذواتهم .والإدارة لي�ست ملزمة باتباع و�سيلة معينة ،فيجوز �أن يكون الإعالن بوا�سطة حم�ضر،
وقد يكون ب�إبالغ �صاحب ال�ش�أن ب�أ�صل �أو �صورة القرار .وبالرغم من غياب ن�ص يبني كيفية �إبالغ
القرار� ،إال �أن املادة ( )276من قانون املرافعات �أكدت على �أن يكون الإعالن �صحيح ًا ،وهذه العبارة
ً
كتابة؛ لإمكانية ح�ساب بدء �سريان ميعاد الطعن �أو التظلم ،وهذا ما �أخذ به ق�ضاء
توجب �أن يكون
النق�ض الإداري( .((4يقع عبء �إثبات الن�شر �أو الإعالن على عاتق الإدارة ،ونظر ًا لغياب �شكلية
معينة للإعالن ،فيمكن �أن ي�ستمد من توقيع �صاحب ال�ش�أن على �أ�صل القرار �أو �صورته بالعلم .ويبقى
الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان يقت�صر بدء �سريان ميعاد الطعن �أو التظلم على الو�سيلتني �سالفتي الذكر،
( - ((3املــادة ( :)011يزاد على امليعاد املعني يف القانون ميعاد م�سافة على النحو االتي:
 -1يوم لكل م�سافة مقدارها ( )52كيلو مرتا ،وما يزيد عن الك�سور عن ( )51كيلو مرتا .
-2خم�سة ع�شر يوم ًا بالن�سبة ملن يقع حمله يف مناطق احلدود �أو املناطق اجلبلية التي ال ت�صلها املوا�صالت احلديثة.
�-3ستون يوم ًا ملن يكون موطنه يف اخلارج.
( - ((3د .حممد علي �سليمان :ق�ضاء الإلغاء يف اجلمهورية اليمنية ،عامل الكتب اليمنية ،بدون تاريخ الن�شر� ،صنعاء� ،ص .022
( - ((3حكم يف الطعن الإداري رقم ( )2002/28511جملة �أحكام الق�ضاء اليمني ،مرجع �سابق� ،ص .773
(� - ((4سليمان حممد الطماوي :الق�ضاء الإداري ،الكتاب الأول ،ف�ضاء الإلغاء ،دار الفكر العربي ،6991،القاهرة� ،ص .994
( - ((4نف�س املرجع� ،ص .605
( - ((4حكم يف النق�ض الإداري رقم( )61111ل�سنة 2241هـ ،جملة �أحكام الق�ضاء اليمني ،مرجع �سابق� ،ص .383
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�أم �أن �سريانهما ميكن �أن يبد�أ متى ثبت علم ذي امل�صلحة ب�صدور القرار املعيب؟
اعتمدت املادة ( )103من قانون ال�سلطة الق�ضائية اليمني العلم اليقيني كو�سيلة لبدء
�سريان ميعاد الطعن بالإلغاء �أو التظلم� ،إذا �أقام الدليل عليه ،وهذا ما �أخذ به جمل�س الدولة
امل�صري( .((4وبالرغم من �إقرار جمل�س الدولة امل�صري فكرة العلم اليقيني ،غري �أنه ق َّيدها ب�شروط
ت�ضمنت االحتفاظ مب�صالح الأفراد ،بحيث ال ي�سري امليعاد بالن�سبة �إليهم �إال �إذا كان العلم على
ً
حقيقة مب�ؤدى القرار وحمتوياته ال
�سبيل اليقني بالقرار املطعون فيه ،كما لو كان قد مت �إعالمهم
ظن ًا وال افرتا�ض ًا .وميكن �أن ُيثْبت العلم اليقيني من �أية واقعة �أو قرينة تفيد ح�صوله ،دون التقيد
بو�سيلة �إثبات معينة.
املطلب الثاين

و�سائل �إطالة �سريان ميعاد الطعن بالإلغاء
اعتمد القانون والق�ضاء الإداري املقارن و�سائل عديدة لإطالة ميعاد الطعن بالإلغاء ،كالقوة
القاهرة ،والتظلم ،وامل�ساعدة الق�ضائية ،ورفع الدعوى �إىل حمكمة غري خمت�صة ،واعرتا�ض جهة �إدارية
�أخرى على القرار.
ت�ؤدي القوة القاهرة �إىل وقف ميعاد الطعن ،حيث ال يبد�أ ال�سريان �إال بعد زوال هذه القوة(.((4
وقد تو�سع الق�ضاء الإداري املقارن يف تطبيق �شروط القوة القاهرة املحددة يف القانون العام ،ف�أخذ
باالعتبار اجلانب ال�شخ�صي للمدعي( .((4كما �أن التظلم هو الآخر و�سيلة النقطاع ال�سريان ،مينحها
ِّ
امل�شرع للأفراد للمطالبة بعدول الإدارة عن القرار املعيب .وتعد بع�ض الت�شريعات املقارنة تقدمي التظلم
�إىل الإدارة �شرط ًا لقبول الطعن بالإلغاء بالن�سبة للجزاءات الت�أديبية وغريها ،وقد �أ�شارت املادة ()103
من قانون ال�سلطة الق�ضائية �إىل مو�ضوع التظلم ،و�أن التظلم يبقى يف الأ�صل اختياري ًا ل�صاحب ال�ش�أن(.((4
فالقوانني اخلا�صة التي �أقرت ميعاد ًا حمدد ًا للطعن بالإلغاء مل ت�شرتط التظلم لرفع هذه الدعوى.
ويجب �أن ُي َّبت يف التظلم قبل م�ضي ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه ح�سب املادة ( )100من قانون ال�سلطة
( - ((4حكم جمل�س الدولة ال�صادر يف  12يونيو  0591ال�سنة الرابعة� ،ص  949قائ ًال (...جرى ق�ضاء هذه املحكمة على اعتبار علم �صاحب ال�ش�أن
قائم ًا مقام الن�شر �أو الإعالن يف هذا اخل�صو�ص .)....راجع د� .سليمان حممد الطماوي :مرجع �سابق� ،ص .905
( - ((4د�.سليمان حممد الطماوي :مرجع �سابق� ،ص .525
( - ((4حكم املحكمة الإدارية امل�صرية يف  ،1791/21/03جمموعة املبادئ ،اجلزء الثاين� ،ص « .7221حيث اعترب اال�ضطراب العقلي من االعذار
التي ترقى �إىل مرتبة القوة القاهرة»
( - ((4د .مطيع علي حمود جبري :الق�ضاء الإداري درا�سة مقارنة ،الطبعة الثانية ،مكتبة ومركز ال�صادق للطباعة والن�شر والتوزيع� ،4102 ،صنعاء� ،ص
.122
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الق�ضائية ،غري �أن باقي القوانني اخلا�صة مل حتدد ميعاد ًا للتظلم ،ومل ينظم ِّ
امل�شرع اليمني ميعاد ًا حمدد ًا
لبدءال�سريانيفحالة�سكوتالإدارةعلىالتظلم�أوكانالرف�ضغريمربرقانون ًا.وميكناالهتداءبالق�ضاء
املقارن ،حيث يعد م�ضي ثالثني يوم ًا يف بع�ض القوانني �أو �ستني يوم ًا يف البع�ض الآخر على تقدمي التظلم
دون �أن جتيب عنه ال�سلطة املخت�صة مبثابة رف�ض له ،وعليه يكون ميعاد رفع دعوى الطعن بالإلغاء ثالثني
يوم ًا �أو �ستني يوم ًا ا�ضافية ،تبد�أ من تاريخ انق�ضاء هذه املواعيد ،كما تمُ َّ دد هذه املواعيد يف حالة ا�ستغرقت
الإدارة وقت ًا �أكرث من املدة املحددة بالقانون .ومن �أ�سباب قطع بدء �سريان ميعاد الطعن رفع الدعوى �إىل
حمكمة غري خمت�صة ،وهي حالة افرتا�ضية يجهل فيها رافع الدعوى �إىل حمكمة غري خمت�صة ،ففي هذه
احلالة يعد رفع الدعوى �أمام هذه املحكمة قاطع ًا للميعاد( .((4ويعد هذا تطبيق ًا للمادة ( )144من القانون
املدين التي تن�ص على �أنه» ينقطع �سريان املدة التي يرتتب عليها عدم �سماع الدعوى يف الأحوال الآتية
املطالبة الق�ضائية ،ولو رفعت �إىل حمكمة غري خمت�صة .»...وي�ضاف �إىل الو�سائل ال�سابقة لقطع بدء
�سريان ميعاد الطعن امل�ساعدة الق�ضائية ،واعرتا�ض جهة �إدارية �أخرى على القرار.
متثل الو�سائل �سابقة الذكر �سبب ًا لوقف �أو انقطاع بدء �سريان ميعاد الطعن يف القانون والق�ضاء
املقارن ،واحلكمة من هذه الو�سائل وا�ضحة كما �سبق تو�ضيحه ،غري �أن القانون اليمني وق�ضاءه مل يحدد
ميعاد ًا موحد ًا للطعن بالإلغاء ،لذا اجته ق�ضاء النق�ض الإداري �إىل اعتماد خم�س �سنوات لرفع دعوى
الطعن بالإلغاء ،وهي مدة طويلة كما �سبق تو�ضيح ذلك ،وبالتايل ت�صبح جميع هذه الو�سائل فاقدة
للغاية التي ُخ�ص�صت لأجلها �أمام الق�ضاء اليمني ،فالقوة القاهرة ي�صعب ا�ستمرارها خم�س �سنوات
بالن�سبة للمدعي ،والتظلم بطبيعته ال ي�ستلزم هذه املدة وكذلك باقي الو�سائل التي ت�ؤدي �إىل وقف �أو
انقطاع بدء �سريان ميعاد الطعن بالإلغاء حتى يتدخل ِّ
امل�شرع بتنظيم ميعاد عام للطعن بالإلغاء.

( - ((4د .مطيع علي حمود جبري :الق�ضاء الإداري ،مرجع �سابق� ،ص .422
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املبحث الثاين
انق�ضاء ميعاد الطعن بالإلغاء
يرتتب على انق�ضاء ميعاد الطعن بالإلغاء �سقوط حق الطاعن برفع الدعوى ،وبذلك
يتح�صن القرار فال ُيعاد النظر فيه� ،سواء بطلب �إلغائه ق�ضائي ًا �أم �سحبه �إداري ًا ،غري �أن هذا الأثر
ال مينع من املطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة عن القرار غري امل�شروع .ف�إذا ُعدَّ الأثر املبا�شر
النق�ضاء ميعاد الطعن حت�صنا للقرار (املطلب الأول) غري �أن القانون والق�ضاء املقارن قد ا�ستثنيا
بع�ض القرارات من ال�سقوط رغم انق�ضاء امليعاد املحدد (املطلب الثاين).
املطلب الأول

حت�صن القرار الإداري
يتح�صن القرار الإداري غري امل�شروع يف القوانني اخلا�صة بفوات املدة املحددة يف كل قانون،
�أما باقي القرارات الإدارية التي مل يرد ب�ش�أنها ميعاد حمدد ف�إنها تخ�ضع للقانون العام ،وبح�سب
توجه ق�ضاء النق�ض الإداري اليمني ينق�ضي ميعاد الطعن ،وعليه عدم �سماع الدعوى بفوات خم�س
�سنوات ،وبذلك ي�سقط احلق برفع الدعوى ،ويتح�صن القرار الإداري حكم ًا.
وين�صرف عدم �سماع الدعوى يف الفقه الإ�سالمي �إىل �شروط القبول ،فيقال �إن الدعوى م�سموعة
�أو غري م�سموعة� ،أي مل تكتمل ال�شروط املقبولة ل�سماعها ،و ُيعد امليعاد من �شروط الدعوى ،فالتخلُّف
عن امليعاد يقت�ضي عدم �سماع الدعوى .يف حالة حت�صن القرار الإداري يجب التفريق بني القرارات
الفردية والقرارات التنظيمية .يق�صد بالقرارات الفردية تلك التي تن�شئ مراكز قانونية خا�صة
بفرد معني �أو �أفراد معينني بذواتهم .يكون حت�صن القرار �ضد الإلغاء وال�سحب ،ويرتتب على حت�صن
القرار غري امل�شروع مب�ضي امليعاد نتائج غاية يف الأهمية ،حيث ي�صبح القرار كما لو كان �سليم ًا ،فال
ميكن للأفراد الطعن فيه بعد فوات امليعاد ،وهذا ما ق�ضت به املحكمة الإدارية العليا يف م�صر(.((4
ويف املقابل ال ميكن للإدارة �سحب قرارها بعد فوات ميعاد الطعن؛ وذلك ا�ستقرار ًا للمراكز القانونية
الناجمة عنه ،وتفاديا لإرباك الإدارة يف �أعمالها وحتقيق ًا للم�صلحة العامة .ما �أدى �إىل اعتبار هذا
( - ((4حكم املحكمة الإدارية امل�صرية رقم( )644ل�سنة  42ق جل�سة  .5891/5/91على �أنه» متى حت�صن القرار الإداري ف�إنه يحمل على ال�صحة،
وي�صبح حجة على ذوي ال�ش�أن بحيث ال تقبل �أي دعوى يكون الق�صد منها جتريده من قوته التنفيذية يف مواجهتهم و�إال انطوى الأمر على �إلغاء �ضمني
للقرار و�إخالل باال�ستقرار الذي ا�ستهدفه القانون للمراكز والآثار القانونية امل�شار �إليها بعد �أن انق�ضت مواعيد الطعن فيها بالإلغاء».
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(امليعاد) من النظام العام .وهذا ما �أخذ به الق�ضاء الإداري املقارن( .((4كما ق�ضت املحكمة الإدارية
امل�صرية بعدم جواز �سحب الإدارة لقراراتها الفردية �إال يف امليعاد املقرر قانون ًا (.((5
غري �أن حت�صن القرارات الفردية لي�س مطلق ًا� ،إذ ميكن للإدارة �سحب القرار �إذا مل ينتج عنه
مراكز ًا �أو �أو�ضاعا قانونية بالن�سبة للغري ،وهذا ما ق�ضت به حمكمة الق�ضاء الإداري املقارن(.((5
غري �أن القاعدة املتمثلة يف عدم جواز �إلغاء الإدارة لقراراتها غري امل�شروعة بعد انق�ضاء ميعاد
الطعن ين�صرف �إىل القرارات الفردية دون التنظيمية .فالأخرية هي تلك القرارات التي تت�ضمن
قواعد عامة جمردة ت�سري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم �شروط القاعدة القانونية.
ويرتتب على انق�ضاء ميعاد الطعن بالإلغاء -بالن�سبة للقرارات التنظيمية� -أن تتح�صن وت�صبح
بحكم القرارات ال�سليمة ،فال ميكن للإدارة �سحبها ،ولكن يبقى لها احلق ب�إلغائها نظر ًا لطبيعتها
التنظيمية التي تقت�ضي التغري ح�سب الظروف( .((5كما ميتد هذا املنع �إىل الأفراد من الطعن فيها؛
ال�ستقرار املراكز القانونية التي نتجت عنها ،غري �أن القرارات التنظيمية بكونها تخاطب �أفراد ًا
معينني ب�صفتهم ال بذواتهم ،ت�ؤدي �إىل ات�ساع نطاق املت�ضررين منها ،كما �أن نفاذ هذه القرارات
يت�صف با�ستمرارية� ،آثارها ونفاذها مدة قيامها ،فمن باب �أوىل �إعادة النظر يف م�شروعية هذه
القرارات .لذا فقد ا�ستثنى الق�ضاء الإداري املقارن حاالت ميكن للأفراد الطعن بهذه القرارات رغم
فوات ميعاد الطعن.

( - ((4حكم املحكمة العليا الليبية رقم  03/72ق بتاريخ  .5891/5/91جملة املحكمة العليا �س 1 32و� 2ص  . 92قائلة �أن” الدفع بعدم قبول
الدعوى املقامة �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري بطلب �إلغاء القرار املطعون فيه لرفعها بعد امليعاد من الدفوع املتعلقة بالنظام العام التي جتوز �إثارتها
لأول مرة �أمام حمكمة النق�ض “.
( - ((5لأنه ‘ ال يجوز للإدارة �سحب القرارات الفردية املخالفة للقانون �إال ب�شرط �أن يحدث هذا ال�سحب يف ميعاد ال�ستني يوم ًا املن�صو�ص عليها يف قانون
جمل�س الدولة ،ف�إذا انق�ضى هذا امليعاد اكت�سب القرار ح�صانة نهائية تع�صمه من �أي �إلغاء �أو تعديل من جانب الإدارة و�أ�صبح ل�صاحب ال�ش�أن حق
مكت�سب فيما ت�ضمنه بحيث يعترب الإخالل بهذا القرار بقرار الحق خمالف ًا للقانون تعيب القرار الأخري وتبطله ”....
( - ((5على �أن « القرارات الفردية التي ال تن�شئ مزايا �أو مراكز �أو �أو�ضاع ًا قانونية بالن�سبة للغري هذه القرارات يكون من حق جهة الإدارة �سحبها يف �أي
وقت ،لأن القيود التي فر�ضت على جهة الإدارة يف �سحب القرارات الفردية �إمنا تكون يف حالة ما �إذا �أن�ش�أت هذه القرارات مزايا �أو مراكز �أو �أو�ضاع ًا
قانونية مل�صلحة فرد من الأفراد  ”....راجع :البقمي م�شبب حممد �سعد :مواعيد دعوى �إلغاء القرار الإداري يف النظام ال�سعودي ،ر�سالة ماج�ستري،
جامعة نايف الأمنية ،الريا�ض� 1102 ،ص  / .741قرار حمكمة العدل العليا بغزة ،رقم( )03ل�سنة  ،4002راجع بعلو�ش �شريف �أحمد يو�سف:
دعوى �إلغاء القرار الإداري ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الأزهر غزة� 0102 ،ص .79
( - ((5د .ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري،الطبعة الأوىل ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر ،اال�سكندرية� ،0102 ،ص .523
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املطلب الثاين

اال�ستثناء من حت�صن القرار
متثل اال�ستثناءات من حت�صن القرار الإداري غري امل�شروع -رغم تفويت ميعاد الطعن -قاعدة
�أر�ساها الق�ضاء الإداري املقارن ،فمنها حاالت تتعلق بالقرار الإداري التنظيمي ومنها ما يتعلق بالقرار
ب�شكل عام .وترجع احلاالت التي ا�ستقر عليها الق�ضاء الإداري املقارن بالن�سبة للقرارات التنظيمية،
لعيب �شاب الالئحة التنظيمية ذاتها(� ،((5أو لتغري الظروف التي �أُ�صدر فيها القرار(� ،((5أو لتغري
�إما ٍ
تف�سري القانون(� ((5أو الالئحة� ،أو الدفع بعدم �شرعية القرار ب�صفة عر�ضية(.((5
كما �أن هناك حالتان ا�ستثنائيتان يتجدد فيهما ميعاد الطعن بالن�سبة للقرار غري امل�شروع
فيما �إذا ظهرت وقائع قانونية �أو مادية بعد انق�ضاء ميعاد الطعن( ،((5وهما حالة ت�أخر اكت�شاف
امل�صلحة ،وحالة احلكم بعدم الد�ستورية .ويق�صد بظهور امل�صلحة هي �أن تكون هذه امل�صلحة
موجودة منذ �صدور القرار ،ولي�س ظهورها بعد فوات ميعاد الطعن ،ولكن ب�سبب �إخفاء الإدارة
للهدف احلقيقي من القرار غري امل�شروع مل يتمكن �صاحب ال�ش�أن حينها من اكت�شافه( .((5كقرار نقل
املوظف �إىل جهة �أخرى يتبني له فيما بعد �أنه تفويت لدوره يف الرتقية بالأقدمية؛ وذلك لرتقية
من هو �أحدث منه .ففي هذه احلالة يبد�أ ميعاد الطعن من تاريخ العلم بقرار ترقية زميله .كما
قد تظهر امل�صلحة ب�صدور قانون جديد بعد �صدور القرار ،يفتح باب الطعن من تاريخ �صدوره(.((5
وقد ُت َ
كت�شف امل�صلحة مبنا�سبة حكم ق�ضائي ل�صالح املدعي يف دعوى معينة ،فيفتح ميعاد الطعن من
�صريورة هذا احلكم نهائي ًا( .((6كما يتجدد ميعاد الطعن يف حالة احلكم بعدم الد�ستورية ،ويق�صد به
�أن حتكم املحكمة املخت�صة بعدم د�ستورية ن�ص معني من الد�ستور �أو القانون الأ�سا�سي .وي�ضاف �إىل
اال�ستثناءات �سالفة الذكر وجود حاالت خا�صة جتعل ميعاد الطعن مفتوح ًا على الدوام دون الت�أثر
مبيعاد الطعن ،كالقرارات املنعدمة وامل�ستمرة.
( - ((5د� .شباط يو�سف :موعد الطعن يف دعوى الإلغاء ودوره يف توطيد �سيادة القانون ،جملة جامعة دم�شق ،العدد � ،9991 ،21ص  ،202بعلو�ش
�شريف �أحمد يو�سف :مرجع �سابق �ص .49
( - ((5الفالح حممد عبداهلل� :شروط قبول دعوى الإلغاء ،د ط،دار الكتب الوطنية ،ليبيا 1102 ،مرجع �سابق� ،ص .112
( - ((5البقمي م�شبب حممد �سعد  :مرجع �سابق� ،ص .051
( - ((5الفالح حممد عبداهلل :مرجع �سابق� ،ص .102
( - ((5الفالح حممد عبداهلل :نف�س املرجع� ،ص .502
( - ((5حكم املحكمة الإدارية العليا يف الطعن رقم ( )1201ل�سنة 51ق جل�سة  . 2791/5/7يراجع :احللو ماجد راغب :مرجع �سابق� ،ص / .123
غامن هاين عبدالرحمن :الو�سيط يف �أ�صول الق�ضاء الإداري يف فل�سطني ،الطبعة الأوىل ،مكتبة ني�سان للطباعة والتوزيع ،غزة� ،6102 ،ص .923
( - ((5حكم املحكمة الإدارية العليا رقم( )363ل�سنة  92ق جل�سة .2791/2/51
( - ((6حكم املحكمة الإدارية العليا رقم( )664ل�سنة  42ق جل�سة .5891/5/42
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الــخـامتـة
متثلت �إ�شكالية الدرا�سة بالت�سا�ؤل عن القانون الواجب التطبيق يف ظل غياب تنظيم ت�شريعي
موحد يحدد ميعاد الطعن بالإلغاء يف القانون اليمني� .أو�ضحت الدرا�سة �أن الق�صور الت�شريعي يف
َّ
تنظيم ميعاد عام للطعن بالإلغاء ،ا�ستوجب الوقوف عند حتديد ميعاد الطعن بالإلغاء يف القوانني
اخلا�صة الذي اختلف من قانون لآخر ،فالبع�ض اعتمد ثالثني يوم ًا ،يف حني �أخذ البع�ض الآخر
ب�ستني يوم ًا .كما اقت�صر ميعاد التظلم -هو الآخر -على بع�ض هذه القوانني ،ولئن كان مربر للم�شرع
اليمني يف تق�صري ميعاد الطعن بالإلغاء يف بع�ض القرارات الإدارية كونها تت�صف بطبيعة خا�صة،
فكان الأحرى به �أي�ض ًا توحيد ميعاد الطعن بباقي القرارات التي ال تت�صف بهذه الطبيعة.
نتج عن غياب تنظيم ت�شريعي موحد يحدد ميعاد الطعن بالإلغاء تذبذب وتفاوت الق�ضاء
بدرجاته املختلفة يف حتديد هذا امليعاد ،فالبع�ض اعتمد �ستني يوم ًا املقررة يف املادة ( )275من
قانون املرافعات للطعن بالأحكام عامة ،بينما ا�ستند البع�ض الآخر �إىل املادة ( )23من قانون
الإثبات التي حتدد ميعاد تقادم احلقوق عامة بخم�س �سنوات .وهو ما �أخذت به الدائرة الإدارية
يف املحكمة العليا .ويعد هذا امليعاد طوي ًال بالن�سبة للطعن بدعوى الإلغاء التي تتميز بق�صر امليعاد،
كما هو ثابت يف الق�ضاء الإداري املقارن .ا�ضافة �إىل �أن غياب تنظيم ت�شريعي عام يحدد ميعاد
الطعن بالإلغاء ،انعك�س بدوره على كيفية ح�ساب ميعاد الطعن بالإلغاء .وبالرجوع �إىل القانون
العام ،تبني مدى �صعوبة تطبيق القواعد العامة ،وخا�صة عند النظر �إىل ما �أخذ به ق�ضاء النق�ض
الإداري ب�ش�أن ميعاد �سقوط الطعن بالإلغاء املحدد بخم�س �سنوات� ،إذ �أن القواعد املتعلقة ببدء
وانق�ضاء �سريان ميعاد الطعن ،وو�سائل �إطالته ت�صبح غري ذات جدوى �أمام الق�ضاء الإداري ،باعتبار
�أن امليعاد طويل جد ًا ،يتمكن املت�ضرر من القرار الإداري خالله الطعن بالقرار دون احلاجة لال�ستناد
�إىل و�سائل �إطالة امليعاد.
ويف الأخري يبقى من ال�ضروري تدخل ت�شريعي لتنظيم ميعاد الطعن بدعوى الإلغاء؛ وذلك
لتوحيد املنظومة القانونية للقانون ،والق�ضاء الإداري الذي مازال يف طور الإن�شاء؛ ال�ستقرار املراكز
القانونية جلميع الأطراف ،بحيث ميكن للإدارة �صاحبة القرار غري امل�شروع �سرعة تدارك �أخطائها
ب�سحب القرار �أو �إلغائه خالل ميعاد عام يحدده القانون ،وللمت�ضرر �أي�ض ًا حق �إلغائه ق�ضائي ًا.
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قائمة املراجع
اوال :املراجع العامة
•د� .سليمان حممد الطماوي :الق�ضاء الإداري ،الكتاب الأول ،دار الفكر العربي ،الطبعة
ال�سابعة ،القاهرة.1996 ،
•د� .شنطاوي علي خطار :مو�سوعة الق�ضاء الإداري ،دار الثقافة ،الطبعة الأوىل ،ج ،1عمان،
.،2014
•�أحمد بن يحيى بن جابر بن داود ال َبلاَ ُذري :فتوح البلدان ،دار ومكتبة الهالل -بريوت.1988،
•عز الدين ابن الأثري :الكامل يف التاريخ ،جملد ،4دار الكتاب العربي ،بريوت – لبنان.1997،
•د.حممد رفعت عبدالوهاب :النظرية العامة للقانون الإداري ،دار اجلامعة اجلديدة،اال�سكندرية،
.2009
•د .غامن �إ�سماعيل :النظرية العامة لاللتزام ،مكتبة عبداهلل وهبة ،ج ،2د.ط.1967 ،
•د .عبدالعزيز حممد كمال :التقنني املدين يف �ضوء الق�ضاء والفقه ،مكتب القاهرة ،د ط ،د.ت،
القاهرة.
•د.جالل العدوي� :أ�صول االلتزامات ،رابطة االلتزام ،اجلزء  ،2د.ط ،د.ت.
•حممد�أحمد:التقادماملك�سبوامل�سقطيفالقانون،دارالفكراجلامعي،الإ�سكندرية،د.ط.1995.،
• د.ح�سنعلي�أحمد:التقادميفاملواداملدنيةوالتجاريةفقه ًاوق�ضاء،من�ش�أةاملعارف،الإ�سكندرية،ط،
.1985
• د .عبد املنعم ال�شرقاوي و د .فتحي وايل :املرافعات املدنية والتجارية ،الكتاب الثاين ،د.ط ،دون
ن�شر،القاهرة.1977،
• د .نبيل �إ�سماعيل عمر� :سقوط احلق يف اتخاذ الإجراء يف قانون املرافعات ،دار اجلامعة اجلديدة،
الإ�سكندرية،د.ط.2004،
•د .عبدالرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين ،اجلزء الثالث ،نظرية االلتزام
بوجه عام ،الأو�صاف -احلق -االنق�ضاء ،دار القلم ،بريوت ،د.ت.
•د� .إبراهيم حممد ال�شريف :الوجيز يف �شرح قانون املرافعات ،مكتبة ومركز ال�صادق للطباعة
والن�شر والتوزيع� ،صنعاء. 2014 ،
•د .مطيع علي حمود جبري :الق�ضاء الإداري درا�سة مقارنة ،الطبعة الثانية ،مكتبة ومركز
ال�صادق للطباعة والن�شر والتوزيع� ،صنعاء.2014 ،
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•ماجد راغب احللو :الق�ضاء الإداري،الطبعة الأوىل ،دار اجلامعة اجلديدة للن�شر،
اال�سكندرية.2010 ،
•الفالح حممد عبداهلل� :شروط قبول دعوى الإلغاء ،د ط،دار الكتب الوطنية ،ليبيا.2011 ،
•غامن هاين عبدالرحمن :الو�سيط يف �أ�صول الق�ضاء الإداري يف فل�سطني ،الطبعة الأوىل،
مكتبة ني�سان للطباعة والتوزيع ،غزة.2016 ،
ثانيا :املراجع اخلا�صة
•د .بنني عبداهلل رم�ضان :نطاق دعوى الإلغاء ،جملة العلوم القانونية وال�شرعية ،عدد رقم
(.2015 )6
•القا�ضي ح�سني حممد املهدي :التقادم و�أثره على �سلطة االدعاء باحلكم و�أ�سباب وقفه
وانق�ضائه ،جملة البحوث الق�ضائية ،ي�صدرها املكتب الفني باملحكمة العليا ،عدد رقم ()1
.2005
•د .حممد علي �سليمان :ق�ضاء الإلغاء يف اجلمهورية اليمنية ،عامل الكتب اليمنية� ،صنعاء،
د.ت.
•�شباط يو�سف :موعد الطعن يف دعوى الإلغاء ودوره يف توطيد �سيادة القانون ،جملة جامعة
دم�شق ،العدد .1999 ،12
ثالث ًا :الر�سائل واالطروحات
•البقمي م�شبب حممد �سعد :مواعيد دعوى �إلغاء القرار الإداري يف النظام ال�سعودي ،ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة نايف الأمنية ،الريا�ض.2011 ،
•بعلو�ش �شريف �أحمد يو�سف :دعوى �إلغاء القرار الإداري ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة الأزهر
غزة.2010 ،
رابع ًا :القوانني واللوائح اليمنية
•الالئحةالتنفيذيةلقانوناخلدمةاملدنيةرقم()19ل�سنة1991مال�صادرةبالقراراجلمهوريرقم
( )122ل�سنة1991م .
•القانون رقم ( )1ل�سنة 1991م ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية وتعديالته .
•الالئحةالتنفيذيةلقانوناجلامعاتاليمنيةرقم()18ل�سنة1995م،ال�صادرةبالقراراجلمهوري
رقم ( )32ل�سنة 2007م.
•القانون رقم ( )30ل�سنة 1996م ب�ش�أن ق�ضايا الدولة .
•قانون املرافعات رقم ( )28ل�سنة 1992م .
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•قانون اال�ستثمار رقم ( )22ل�سنة 2002
خام�س ًا :االحكام الق�ضائية
•حكم يف الطعن بالإلغاء رقم (1424/17679هـ) جملة الأحكام الق�ضائية ،املركز اليمني
للتوفيق والتحكيم ،اجلزء الأول ،عدد رقم ( ،)3ل�سنة .2008
•قرار املحكمة الإدارية بالأمانة ،رقم ( )252ل�سنة 1434هـ غري من�شور.
•حكم يف الطعن بالإلغاء رقم (1424/19390هـ) جملة الأحكام الق�ضائية.
•حكم حمكمة جنوب غرب �صنعاء رقم (1416/5هـ) 1996م جملة الأحكام الق�ضائية،
املركز اليمني للتوفيق والتحكيم ،اجلزء الأول ،عدد رقم ( ،)3ل�سنة 2008م.
•حكم يف الطعن الإداري رقم (2002/17119م) .جملة الأحكام الق�ضائية.
•حكم يف الطعن الإداري رقم ( )2002/11582جملة �أحكام الق�ضاء اليمني.
•حكم يف النق�ض الإداري رقم( )11116ل�سنة 1422هـ ،جملة �أحكام الق�ضاء اليمني.
•حكم جمل�س الدولة ال�صادر امل�صري يف  21يونيو  1950ال�سنة الرابعة.
•حكم املحكمة الإدارية امل�صرية يف  ،1971/12/30جمموعة املبادئ ،اجلزء الثاين.
•حكم املحكمة الإدارية امل�صرية رقم( )446ل�سنة  24ق جل�سة .1985/5/19
•حكم املحكمة العليا الليبية رقم  30/27ق بتاريخ  .1985/5/19جملة املحكمة العليا �س
1 23و2.
•قرار حمكمة العدل العليا بغزة ،رقم( )30ل�سنة 2004
•حكم املحكمة الإدارية العليا يف الطعن امل�صرية رقم ( )1021ل�سنة 15ق جل�سة
.1972/5/7
�ساد�س ًا :املقاالت والن�شريات
•خلدون نوري �إبراهيم �سعيد العزاوي :مدى �سلطة قا�ضي الإلغاء يف ا�صدار الأوامر للإدارة.
http://almerja.com/reading.php?idm=50362
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املدى للتغلب على التحديات وامل�صاعب الراهنة التي تعي�شها م�ؤ�س�سة الكهرباء ،والتي يفرت�ض �أن
تنفذها قيادة امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء بدعم الحمدود من قبل قيادة ال�سلطة املحلية املمثلة
باملحافظ اجلديد ،وم�ؤ�س�ستي الرئا�سة واحلكومه وبدعم من منظمات املجتمع املدين ويف مقدمتهم
رجال املال والأعمال و�أي�ضا امل�ستهلكني للكهرباء .ويجب التنوية ب�أن هذا الإ�صالح ال�شامل لهذا
القطاع يتطلب حتديد الر�ؤية الأ�سرتاتيجية الواقعية ب�شكل وا�ضح و�صريح و�شفاف ،ثم توفر
الإرادة والعزم للتنفيذ وتوفر الإدارة الفعالة والقوية واحلكيمة لرتتيب �أولويات التنفيذ وفق
خطط وبرامج وا�ضحة تت�ضمن �آليات التنفيذ والرقابة والتقييم  .لقد و�ضعنا هذه الر�ؤية ب�أفق
الدولة الإحتادية املكونة من �أقاليم والتي ت�ضع حمافظات عدن وحلج وال�ضالع و�أبني يف �إقليم
واحد ،حتت م�سمى «�إقليم عدن« ،طبعا مع الإحتفاظ بخ�صو�صية عدن كمنظقة �إقت�صادية خا�صة،
تتمتع ب�إ�ستقالل �إقت�صادي ومايل ح�سبما �أقرته خمرجات احلوار الوطني ال�شامل ب�ش�أنها .

 – 1جوهر الر�ؤية الأ�سرتاتيجية لت�صحيح �أو�ضاع قطاع الكهرباء بعدن:

تعتمد الر�ؤية الأ�سرتاتيجية على �إعادة ت�صحيح �أو�ضاع قطاع الكهرباء بعدن (�أو �إقليم
عدن) على �إعادة �صياغة منظومة الطاقة الكهربائية بعدن على �أ�سا�س �أنها خدمة �إقت�صاديه
منتجة يجب �أن تعمل وفق �أ�س�س �إقت�صادية وبكفاءة عالية وبتكلفة معقولة و�أن يتحمل امل�ستهلكون
كلفة هذه اخلدمة كل ح�سب �إ�ستهالكه الفعلي وال يعفى �أحد منها ،و�أنها خدمة يجب �أن توفر
مقومات تنمية منظومتها الأنتاجية والتوزيعية وفقا لإحتياجات النمو ال�سكاين والنمو احل�ضري
ب�شكل م�ستمر بالإعتماد على مواردها ذاتها ،والمينع ذلك من جلوئها �إىل الإقرتا�ض ب�شروط مي�سره
من احلكومة �أو اجلهات املمولة �أي كانت بنوك جتارية �أو �إ�سالمية �أو منظمات دولية �أو �أقليمة
مانحة �أو الدخول يف �شراكة مع القطاع اخلا�ص ،وفق قانون ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص �أو قانون
الإ�ستثمار �أو قانون املنطقة احلرة ،يف كل �أو جزء من مكونات املنظومة� ،أو احل�صول على دعم من
قبل الدولة،فيما �إذا كانت الدولة تريد �أن تدعم �أي �شريحة جمتمعية يف ظل الوفرة لديها  .ولكن
ذلك ال ي�ستحب ،نتيجة للتجربة املريرة التي مرت بها املنظومة خالل �أكرث من الل 50عاما املا�ضية
والتي كانت احد الأ�سباب الرئي�سة لتعرث م�سار تنمية هذا القطاع بعد �أن �أ�ستنزف الدعم ب�أ�شكال
خمتلفة حوايل �أكرث من  5مليارات دوالر خالل الع�شرين ال�سنه املا�ضية فقط  .كما يجب عند
�أعادة ت�صحيح �أو�ضاع هذا القطاع �أن يتم الف�صل بني املكونات الثالثة للمنظومة ،التوليد ،والنقل
والتوزيع وجعل العالقات �أو الت�شابك بني هذه املكونات الثالثة ،حتكمها الألتزامات القانونية
املتبادلة على �أ�س�س فنية و�إقت�صادية متينه وثابته  .ويف كل الأحوال� ،إذا ظلت م�سئولية �إدارة هذا
القطاع على �أ�سا�س م�ؤ�س�سة حكومية ،فيجب �أن متنح الإ�ستقالل املايل والإداري والفني لتعمل وفق
�آلية ال�سوق وعلى �أ�س�س م�ؤ�س�سة جتارية خدمية منتجة ،تقدم �سلعة �أ�سا�سية ،ال غني عنها من قبل
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كل امل�ستهلكني ،والت�س�أل عنها احلكومة ،الآّ يف حدود الدعم املقدم لها من احلكومة دون التدخل يف
�شئونها الداخلية ،ويجب �أن تدار من قبل جمل�س �إدارة متخ�ص�ص يحافظ على م�صاحلها �أمام اجلميع
( الدولة واملجتمع )  .والمينع �أن يفتح املجال للمناف�سة ال�شريفة بني خمتلف القطاعات لتقدمي
هذه اخلدمة املنتجة على �أ�سا�س عادل خلدمة كل امل�ستهلكني �أو لقطاعات حمددة من امل�ستهلكني
 .كما يجب �إعتبار املنظومة الكهربائية للمحافظات الأربع عدن وحلج وال�ضالع و�أبني منظومة
وطنية واحدة تربر ت�شغيلها بكفاءة �إقت�صادية وبتغطية �سكانية منا�سبة ،ويف كل الأحوال �صيفا
و�شتاء مع الأخذ بعني الإعتبار �إمكانية الإحتفاظ بالربط بال�شبكة الوطنية العامة لإ�ستخدامها
عند احلاجة والطوارىء يف �سد النق�ص يف الطاقة �أو ت�صدير الفائ�ض منها .ويف كل الأحوال يجب
على كل املنظومة الأنتاجية للتوليد� ،أن تعتمد على حمطات تعمل بالتوربينات الغازية �أو
البخارية التي ت�شغل بالغاز �أوالفحم �أو الوقود الثقيل ( املازوت ) وعلى �أ�سا�س حمطات قادرة على
تلبية الأحمال الأ�سا�سية  ،Stations Load Baseولي�س حمطات تعتمد على مولدات الديزل،
التي ت�ستخدم للأحمال الطارئة �أو �ألإحتياطيه  ،Peak Load Stationsوذلك لتخفي�ض كلفة
الأنتاج والت�شغيل وال�صيانة ول�ضمان عمر اطول للمنظومة الكهربائية .و البد من �إمتالك املنظومة
خلطوط النقل العايل مب�ستوياتها الثالثة بقدرة � 132ألف كيلوفولت ،و� 33ألف كيلوفولت و11
�ألف كيلوفولت �أكانت بكابالت �أر�ضية �أو هوائية على كامل نظاق التغطية الكهربائية للأقليم ،و�أن
يعاد ن�شر حمطات التحويل والتوزيع للرفع واخلف�ض على املناطق وفقا حلاجتها الفعلية واملتوقعة
بحيث ت�ضمن توزيع الأحمال و�إ�ستقرار و�إن�سيابية التيار الكهربائي يف كل املناطق ب�صورة �آمنه
وعادلة  .هذا هو جوهر الر�ؤية ،وميكن تلخي�صها يف الإ�ضاءت التالية-:
•�أن يعاد �صياغة قطاع املنظومة الكهربائية على �أ�سا�س �أنها خدمة �إقت�صادية منتجه ،يجب �أن
تعمل وفق �أ�س�س �إقت�صادية وبكفاءه عالية وبتكلفة معقولة.
•�أن يتحمل امل�ستهلكون لهذه اخلدمة كلفتها كل ح�سب �إ�ستهالكه الفعلي ،واليعفي �أحدا منها
•يجب �أن توفر هذه اخلدمة مقومات تنمية منظومتها الأنتاجية والتوزيعية وفقا لإحتياجات
ال�سكان يف النمو ال�سكاين واحل�ضري ،ب�إ�ستمرار بالإعتماد على ذاتها.
•ال مينع من �أن تلجاء امل�ؤ�س�سة للأقرتا�ض ب�شروط مي�سره ،من احلكومة �أو من البنوك التجارية
�أو الأ�سالمية �أو منظمات التمويل الإقليمية والدولية.
•�إمكانية ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص وفق قانون ال�شراكة� ،أو قانون الأ�ستثمار �أو قانون املنطقة
احلرة يف جزء �أو كل من مكونات املنظومة.
•الف�صل بني مكونات املنظومة الأنتاجية (التوليد) والنقل والتوزيع وتنظيم العالقة بني هذه
املكونات على �أ�سا�س عالقات تعاقدية فنية و�إقت�صادية وا�ضحة و�شفافة وملزمة.
•منح الإ�ستقاللية املالية والإدارية والفنية� ،إذا ظلت خدمة الكهرباء مبنظومتها الكاملة
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�أو اجلزئية تتبع للم�ؤ�س�سة احلكومية “ امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء “ وعلى �أن تدار من قبل
جمل�س �إدارة معني م�ستقل عن القرارات احلكومية وتعمل وفق �أ�س�س جتارية وفقا لآليات
ال�سوق.
•فتح جمال املناف�سة ال�شريفة بدون �إحتكار يف كل �أو جزء من املنظومة الكهربائية لكل
القطاعات على �أ�سا�س عادل خلدمة كل امل�ستهلكني �أو لقطاعات حمددة من امل�ستهلكني.
•�إعتبار املنظومة الكهربائية للمحافظات الأربع عدن وحلج وال�ضالع و�أبني منظومة وطنية
واحدة تربر ت�شغيلها بكفاءة �إقت�صادية وبتغطية �سكانية منا�سبة ،ويف كل الأحوال �صيفا
و�شتاء مع الأخذ بعني الإعتبار �إمكانية الإحتفاظ بالربط بال�شبكة الوطنية العامة
لإ�ستخدامها حني احلاجة والطوارىء.
•يجب على كل املنظومة الأنتاجية للتوليد� ،أن تعتمد على حمطات تعمل بالتوريبينات
الغازية �أو البخارية التي تعتمد على الغاز �أو الفحم �أوالوقود الثقيل (املازوت) وعلى �أ�سا�س
حمطات  ،Stations Load Baseولي�س حمطات تعتمد على مولدات الديزل Peak
� ،Load Stationsإال حلاالت الأ�ستخدام الإحتياطي �أو الطارىء ،وذلك لتخفي�ض كلفة
الأنتاج والت�شغيل وال�صيانة ول�ضمان عمر اطول للمنظومة الكهربائية.
•�إمتالك املنظومة خلطوط النقل العايل مب�ستوياتها الثالثة بقدرة � 132ألف كيلوفولت،
و� 33ألف كيلوفولت و� 11ألف كيلوفولت بكابالت �أر�ضية �أو هوائية على كامل نظاق التغطية
الكهربائية ،و�أن يعاد ن�شر حمطات التحويل للرفع واخلف�ض على املناطق وفقا حلاجتها
الفعلية واملتوقعة بحيث ت�ضمن توزيع الأحمال و �إ�ستقرار و�إن�سيابية التيار الكهربائي يف كل
املناطق ب�صورة �آمنه وعادلة.

– 2ماهي التحديات والتهديدات الراهنة يف قطاع الكهرباء بعدن:

ميكن ميكن حتديد وتلخي�ص التحديات والتهديدات الراهنة يف منظومة الكهرباء
بعدن ويف �إدارتها كماهي يف بداية �شهر �سبتبمر 2020م والتي تنت�صب �أمام القيادة اجلديدة يف
املحافظة والقيادة يف امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء هي الأتي- :
1 .1عجز حاد يف التوليد :يعاين القطاع عجز حاد يف طاقة التوليد مبنظومة عدن و�صل
�إىل حوايل  % 58حيث و�صل �إجمايل التوليد حتى يوم �أم�س اخلمي�س � 3سبتمرب 2020م
 216.8ميجاوات والعجز  291ميجاوات و�إجمايل احلمل املطلوب  506,8ميجاوات .منها
الأنتاج من املحطات احلكومية املختلفة  68.6ميجاوات ومن حمطات الطاقة امل�شرتاه
امل�ستاجره  148,2ميجاوات� ،أي �أن كل �أنتاج الت�سع املحطات احلكومية ال تنتج �سوى 31.6
 %من �أجمايل التوليد ،و�أن  % 68.4من التوليد ي�أتي من  6موردين للطاقة امل�شرتاه ،وذك
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بدل على خطورة و�ضع التوليد للكهرباء يف عدن ،من حيث العجز الكبري يف التوليد ،ويف
�أعبائه وتكلفته الأقت�صادية .ومرفق  3جداول ،هي التقرير اليومي للأنتاج من كل حمطة
على حدة واجمايل الأحمال والعجز ،والتقرير عن عدد ال�ساعات لت�شغيل حمطات التوليد
ح�سب الوقود والأحمال ،والتقرير اليومي لأ�ستهالك الوقود مع الطاقة املنتجة لكل حمطة
ومعامل الكفاءة يف كل حمطة  .وكل هذه التقارير عن الفرتة � 3-1سبتبمر 2020م  .وكما
تو�ضحه هذه التقارير ،ف�أن كل املحطات احلكومية قد �أنتهى عمرها الأفرتا�ضي ،وت�ستهلك
كميات كبرية من الوقود والزيوت وكفاءتها حميعها متدنية ،حيث اليتجاوز معامل الكفاءة
فيها مابني � 35إىل  % 39فقط ،بينما حمطة احل�سوة (الرو�سية وال�صينية) بالرغم من �أنها
قدرتها الت�صميمة ت�صل �أىل  185ميجاوات ،فبالرغم من �أنها ت�ستهلك �أكرث من � 200ألف لرت
من املازوت يوميا و�أكرث من � 900ألف لرت من املياه يوميا ،ف�إن متو�سط التوليد فيها الي�صل
�إىل �أكرث من  23.3ميجاوات ومعامل كفاءتها هو الأدين ،حيث ال يتجاوز  ،% 23.8وميكن
�أن ت�صل �أق�صى طاقتها �إىل  50ميجاوات�،إذا �أجريت لها عمرات مكلفة ،ناهيك عن الكلفة
الباه�ضة لتكلفة العمالة يف الت�شغيل ،حيث يعمل فيها �أكرب جمموعة من املوظفني مقارنة
بجميع املحطات احلكومية .اما املحطات امل�ست�أجره ال�ست ،ف�أنها ت�ستهلك � 642ألف لرت من
الديزل يوميا ،ناهيك عن تكلفة الت�أجري العالية .واخلال�صة� ،أن توليد الكهرباء يف ظل
هذا الو�ضع على حافة الهاوية ،ومكلف جدا .والميكن حتقيق �أي حت�سني يف اخلدمة وزيادة
التوليد� ،أذا ظللنا نعتمد على هذه املحطات املتهالكة والطاقة امل�ست�أجره ،ويف ظل عدم تنفيذ
�أعمال ال�صيانه العمرية يف وقتها املزمن ح�سب تو�صيات ال�شركات امل�صنعة ،وعدم توفر قطع
الغيار الت�شغيلية �أو الطارئة ح�سب الأحتياج � .أذن فكل عمليات التوليد القائمة ،هي �أ�ستنزاف
للمال العام ،و�س�ؤ خدمة ومعاناة م�ستمرة للمواطنني  .وقد تنخف�ض القدرات املولدة املذكورة
�أعاله يف �أي وقت �أذا توقفت بع�ض املحطات� ،أو انتهى الوقود� ،أو حدث �أعطاب يف ال�شبكة
كما يحدث دوما .وهذا العجز لي�س العجز الكلي عن الإحتياجات الفعليه ،لأن معظم املن�ش�آت
ال�صناعية والزراعية والتجارية واخلدمية ت�ستخدم مولداتها ،ناهيك عن الإحتياجات
الفعلية للمحافظات التي مت ربطها مبنظومة عدن م�ؤخرا �أو عرب ال�شبكة الوطنية والتي
ت�ضررت والتي حتتاج �إىل �أعادة ت�أهيل بكلفة ت�صل �إىل  10مليون دوالر ،وهي يف نظاق �إقليم
عدن  .واخلال�صة �أن تكاليف �أنتاج الطاقة يف عدن من قبل املحطات احلكومية او امل�ست�أجره،
ت�صل �إىل  345مليون دوالر يف ال�سنة ،وميكن توزيعها على الن�سب التالية- :
• % 46كلفة وقود التوليد من حمطات الطاقة (امل�ست�أجره من �شركات الطاقة)
• % 35كلفة وقود التوليد من املحطات احلكومية.
• % 10كلفة الطاقة امل�شرتاه (امل�ست�أجره).
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• % 4رواتب العاملني يف جمال التوليد.
• % 5تفقات �أخرى.
وهذا يعني ب�أننا ميكن �أن نبني حمطة كل عام من هذه الكلفة ال�سنوية لأنتاج طاقة توليد
ال تفى �سوى ب  % 42من �أجمايل احلمل على ال�شبكة ،ولي�س احلجم املطلوب من الكهرباء للمدينة،
حيث �أن جزء كبري من الطلب يوفره امل�ستهلكون من القطاع اخلا�ص من خالل مولداتهم اخلا�صة .
2 .2التحديات وامل�شاكل يف �شبكات النقل والتوزيع داخل حمافظة عدن والربط بال�شيكة
الوطينة:
3 .3تعمل منظومة النقل يف عدن بجهد نقل متو�سط  33كيلوفولت ،و 11كيلوفولت ،وت�شمل
حمطة حتويل رئي�سية واحدة ( احل�سوة التحويلية  33 / 132كيلوفولت والتي تربط عدن
بال�شبكة الوطنية ،ونغذي حمافظة �أبني عرب خط النقل  132كيلوفولت احل�سوة  /جعار،
كما يتم تغذية حمافظة ال�ضالع و�أجزاء من حمافظة حلج عرب خط النقل  132كيلوفولت
احل�سوة  /نوبة دكيم  /احلبيلني ،وقد تعر�ضت هذه اخلطوط (خطوط النقل وحمطات
التحويل الرئي�سية) �إىل �أ�ضرار كبرية �أثناء احلرب وتعمل حاليا بن�سبة  % 50من جاهزيتها
وهي بحاجة �إىل �إعادة ت�أهيل و�أ�صالح بكلفة  12مليون دوالر� .أما �شبكات التوزيع داخل
عدن ،فتتكون من  16حمطة حتويل و  1621حموالت توزيع ،بكابالت بجهد  33كليوفولت
و  11كيلوفولت ،بطول  2,116.4كيلومرت من اخلطوط الهوائية وبكابالت �أر�ضيه بطول
 2,207.3كيلومرت  .وكل هذه ال�شبكة للتوزيع حتتاج �إىل التح�سني و�إزالة الع�شوائية املحملة
عليها ،ومعاجلة الأختناقات فيها وتعزيز م�صادر التغذية فيها ،ناهيك عن ت�صريف الطاقة
من حمطة التوليد اجلديدة قدرة  264ميجاوات ،والكلفة املقدرة لذلك هي  55,72مليون
دوالر ،وقد �أعتمد جمل�س الورزاء بقراره رقم  36لعام 2019م بتاريخ  14مايو 2019م،
توفري كلفة ت�صريف الطاقة من املحطة اجلديدة بكلفة  19,695مليون دوالر ( ت�سعة ع�شر
مليون و�ستمائة وخم�سة وت�سعون دوالر �أمريكي ) والتي مل تنفذ حتى الآن بعد م�ضي �أكرث من
عام من �إتخاذ القرار ،وذلك يدلل على �أن خدمات الكهرباء يف عدن ال حتتل الأولوية لدى
احلكومة ،وذلك ما�سي�ؤدي على عدم دخول املحطة اجلديدة للخدمة يف �صيف عام 20201م،
و�ستظل معاناتنا م�ستمرة �سنه �أخرى .
4 .4تدين كبري يف كفاءة الت�شغيل والتوزيع و�إرتفاع ن�سبة الفاقد :بالرغم من هذا العجز يف
التوليد ،ف�إن �أكرث من ن�صفه يعترب فاقد فني وغري فني عرب الأ�ستهالك الداخلي �أو الت�سرب
يف ال�شبكات �أو ال�سرقات والربط الع�شوائي من ال�شبكة العامة يف كل املناتطق الع�شوائية
واملرتفعات ،وي�شكل حوايل  % 57من حجم التوليد� ،أي �أن مايحت�سب �أنه مباع ال ي�شكل �سوى
�أقل من  % 50من الطاقة املولدة  .وبالتايل فقد �صرف على هذا التوليد نفقات وقود وزيوت
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ورواتب ونفقات ت�شغيل �أخرى ومل حت�صلها امل�ؤ�س�سة كمبيعات.
5 .5عدم �ضمان �إ�ستمرار الت�شغيل الدائم ب�سبب عدم �أنتظام متوينات الوقود واملتطلبات الأخرى
للت�شغيل :لقد ظل تزويد املحطات بالوقود من ديزل ومازوت ب�شكل غري منتظم ومتقطع،
ي�شكل �سببا رئي�سيا للأطفاءات املتكررة ،ودائما ما يتم الو�صول �إىل احلافة من انعدام املخزون
للوقود يف كل املحطات ،وي�سبب ذلك تذمرا كبريا لل�سكان ،وللأ�سف اليوجد حل م�ستدام لهذه
امل�شكلة ،لأن التزويد بالوقود ظل حمتكرا من قبل جهة واحدة ،وت�شكو تلك اجلهة من عدم
�سداد م�ستحقاتها ب�إنتظام ،ويبلغ �أ�ستهالك املحطات يوميا من الوقود مايزيد عن  2000طن
ديزل ،و  750-550طن من املازوت يوميا (طن الديزل  1,200لرت ،وطن املازوت 1,050
لرت) .ناهيك عن عدم توفر الزيوت والفالتر وقطع غيار يف الوقت التي حتتاجه علميات
الت�شغيل وال�صيانة للمحطات ،يف ظل عدم قدرة م�ؤ�س�سة الكهرباء على ت�سديد قيمة الوقود
وهذه املواد ،ب�سبب الظروف املالية التي تعي�شها من التخلف عن الت�سديد مل�ستحقاتها من قبل
معظم امل�ستهلكني  .ويعترب ذلك من �أكرب التهديدات والتحديات على �إمكانية �ضمان �إ�ستمرار
تقدمي خدمة الكهرباء  .وقد تولت احلكومة ،ت�سديد كلفة الوقود املورد للمحطات احلكومية
وامل�ست�أجره ،ولكن �أي�ضا مل تتمكن من �ضبط �أنتظام توريدات الوقود ،و�أي�ضا �أخفقت « الأدارة
الذاتية « من ت�أمني الوقود ب�شكل منتظم ،ومازالت هذ الأزمة قائمة تتكرر ب�إ�ستمرار ،بالرغم
من �أن تعليمات �صدرت م�ؤخرا من رئي�س اجلكومة املكلف بت�سيري الأعمال ،بتكليف �شركة
النفط اليمنية ،من حتمل م�سئولية تزويد املحطات بالوقود ،ولكن لي�س هناك �ضمانات
لأ�ستمرار ذلك مامل تعود �آلية اللجنة التي كانت ت�شرف على التموين بالوقود من قبل املنحة
ال�سعودية.
6 .6حمطات توليد متداعية وت�شغل بكلفة عالية وب�إعتمادية غري م�ضمونه� :إن كل املحطات
العاملة قد �أنتهى عمرها الإقرتا�ضي ،فمحطة احل�سوة قد �أنتهى عمرها الإفرتا�ضي قبل مدة
طويلة ،والآن ت�شغل بكلفة عالية جدا ت�صل �إىل � 5 - 3أ�ضعاف مثيالتها من املحطات ،وقد
�أ�ستنزفت لت�شغيلها خالل اخلم�سة والع�شرين من ال�سنوات املا�ضية ،مايربو على كلفة �إقامة
�سبع حمطات مماثلة� ،أم ّا حمطات الديزل يف املن�صورة فقد عملت بدون توقف وبدون �إجراء
عمرات �أو �صيانة،وبالتايل فهي قد �أ�ستهلكت ،وتوقفت الأوىل والثانية بعد �أجراء عمرة لها
يكلفة  23مليون يورو ،وتعمل الآن حتت اخلطر لأنه من املفرت�ض �أن تتوقف لأجراء ال�صيانة
الدورية لها بعد عمل �أكرث من � 12ألف �ساعة ت�شغيل كما ان املحطة الغازية (احل�سوة 2
القطرية) بحاجة �إىل �إعادة ت�أهيل وبقية املحطات احلكومية حتتاج �إىل �صيانات عمرية
وقطع غيار �أ�سا�سية ،وتبلغ التلفة املطلوبة للقيام بهذه ال�صيانة والعمرة مايفوق عن 14
مليون دوالر  .ومل يتبقى �سوى حمطات الطاقة امل�ؤجرة والتي هي حل كارثي �أ�ستنزفت ماليني
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الدوالرات ،كان ميكن �أن تبنى فيها العديد من املحطات� ،أذن فالبد من �إن�شاء حمطات بديلة
وفق الر�ؤية املو�ضحة �أعاله وتوقيف كل املحطات العاملة التي ت�ستنزف الأموال بعبثية ال
مثيل لها  .ولكن ذلك مل ميكن تنفيذه حتى ال�صيف القادم ،الآّ �إذا �أ�شتغلت املحطة الغازية
اجلديدة (حمطة الرئي�س) بقدرة  264ميجاوات ،والتي �سنتحدث عنها الحقا ،والتي وعد
الأخ رئي�س اجلمهورية ،عند لقائه ب�شخ�صيات ووجاهات عدن يف يونيو 2018م ب�أن املحطة
�ستكون جاهزة للعمل يف �صيف عام 2019م ،ولكن مازالت املحطة حتبو ،ومازال �أمر ت�صريف
طاقتها حمل �شك يف �أن تعمل يف �صيف عام 2021م مامل حتل امل�شاكل التي �سن�ستعر�ضها
الحقا يف �سياق هذه الوثيقة .
7 .7الإفتقار التام لكل �أنواع مواد و�أدوات الت�شغيل وال�صيانه� :إن كل خمزونات م�ؤ�س�سة الكهرباء
من مواد �شبكة وحموالت وقطع غيار ،ومن�ش�آت و�آليات و�أدوات عمل ،قد دمرت �أو نهبت �أثناء
احلرب ،ومل تعو�ض عنها �أبدا ،فيما عدى بع�ض امل�ساعدات الأماراتية الأ�سعافية للت�شغيل
امل�ؤقت بعد احلرب مبا�شرة ثم توقفت ،و�أ�صبحت امل�ؤ�س�سة يف �شح �شديد لكل متطلبات العمل
والت�شغيل وال�صيانه والإ�صالحات ،بدء من املحوالت والفيديرات والكابالت ومواد ال�شبكة،
وحتى الأليات اخلا�صة بالطوارىء �أ�صبحت �شحيحة وال تلبي الأحتياجات املطلوبة ،وكل
الت�شغيل لل�شبكات بعد احلرب متت بحلول م�ؤقتة ،ومازالت حتى الآن بحلول م�ؤقتة ولي�ست
دائمة.
8 .8الإختال�س الوا�سع للتيار الكهربائي ب�أ�شكال خمتلفه� :إن ظاهره ال�سطو على ال�شبكات
العامة �أو �أعمدة النور ،و�سرقة التيار الكهربائي� ،أ�صبحت �شائعة وهي ال�سائدة يف كل
املناطق الع�شوائية والتي بنيت �أثناء وبعد احلرب،وكلها ت�ستهلك الكهرباء جمانا ناهيك عن
الأخطار التي ت�سببها تلك الأعمال على ال�شبكات وعلى امل�ستهلكني النظاميني الأخرين ،كما
�أن �إختال�س الكهرباء يف بع�ض املناطق املرتفعة من �أحياء عدن والتي ي�صعب الو�صول �إليها.
وعند الإختال�س يتو�سع املختل�سون يف �إ�ستهالك الكهرباء للتكييف و�أغرا�ض �أخرى ،الأمر
الذي ي�ؤثر ذلك على ال�شبكات ودائما ما تتعر�ض تلك املناطق لأحرتاق الكابالت ،وحوادث
حريق ،وللأ�سف بع�ض موظفي الكهرباء هم من ي�ساعدوا يف تلك الأختال�سات.
9 .9و�ضع مايل �صعب ومعقد اليفي بادنى نفقات الت�شغيل  :تعاين م�ؤ�س�سة الكهرباء من و�ضع مايل
�صعب جدا بكل املقايي�س ،فبالرغم من �أن الطاقة املباعة ت�صل �إىل مايقرتب من مليار ريال
�شهريا� ،إلأّ �أن التح�صيل اليتجاوز ال  % 15من قيمة الكهرباء املباعة ،ويرتكز الت�سديد
بن�سبة  % 13من القطاع التجاري� ،أما القطاع املنزيل فاليدفع �سوى  % 2من �إجمايل
املتح�صالت ال�شهرية ،وذلك ب�سبب �إمتناع امل�ستهلكني من �سداد قيمة �إ�ستهالك الكهرباء منذ
عام 2011م ،وتراكمت املديونيات التي على امل�ستهلكني لت�صل �إىل  30مليار ريال ،بينما عليها
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مديوينات للغري (ل�شركة النفط مقابل الوقود و�آخرين ) بحوايل  15مليون دوالر و�أكرث من
مليار ريال ميني .
1010عمالة فائ�ضه عن احلاجة وعدم توازن بني العمالة الفنية والإدارية :تن�ؤ م�ؤ�س�سة الكهرباء
بحمل ثقيل يف جمال القوى العاملة ،ففيها ت�ضخم عمالة كبري و�صل �إىل  2752موظف منهم
 1016موظفني يف ال�شئون الإدارية واملالية و 1736موظفا فنيا ،ويعترب ذلك من �أعلى
املعدالت العامليه لأنتاج الكهرباء ،ففي حالة �إنتاج امل�ؤ�س�سة الذي بلغ متو�سط �إنتاج يومي
مايقارب  216ميجاوات ف�إن معدل �أنتاج امليجاوات الواحد يقابله حوايل  13موظف وي�شكل
ذلك عبىء كبري على مالية امل�ؤ�س�سة وكفاءتها الت�شغيلية .ناهيك عن امل�ؤ�س�سة يجب �أن يكون
الغلبه فيها للعمالة الفنية ،ولكن واقع امل�ؤ�س�سة ي�شري �إىل �أن العمالة الأدراية ت�شكل �أكرث من
 % 70من العمالة الفنية ،واملفرت�ض �أن ال يتجاوز عدد العمالة االدارية ن�صف عدد العمالة
الفنية .لذلك �سيظل هذا الو�ضع ي�ضغط ب�شكل كبري على فعالية وكفاءة الت�شغيل يف امل�ؤ�س�سة،
وعزوف كثري من اجلهات التمويلية من �إقرا�ض م�ؤ�س�سة الكهرباء مل�شروعاتها التطويرية.
1111الإهمال والت�سيب وعدم الإن�ضباط والف�ساد امل�ست�شري يف امل�ؤ�س�سة :تعاين الأو�ضاع الأدارية
واملالية من �ضعف �شديد يف الألتزام بنظم وقوانني العمل ،وت�سيب يف تطبيق الثواب والعقاب،
وتدخل النقابات يف �أعمال الأدارات وكرثة الإ�ضرابات والأعت�صامات واملطالبة باحلقوق دون
الألتزام بالواجبات وتف�شي الف�ساد يف تقدمي اخلدمات للمواطنني والعديد من الرتهل يف
تطبيق �أنظمة �شئون املوظفني واملناق�صات وغريها من �أعمال امل�ؤ�س�سة.
لذلك �أمام كل تلك التحديات والتهديدات وامل�صاعب فقد �إقرتحنا خطط عمل عاجلة
ملواجهة هذه التحديات ،وخطط عمل متو�سطة �ألأجل ملواجهة هذه التحديات ،وم�صفوفة تنفيذية
تربمج تنفيذ هذه اخلطط ب�آجال زمنية حمددة للو�صول �إىل �أهداف الر�ؤية الإ�سرتاتيجية التي
و�ضعناها يف مقدمة هذه الورقة.

 – 3اخلطة العاجلة ملواجهة التحديات والتهديدات القائمة:

هذه اخلطة يجب �أن تكون مداها خالل ماتبقى من عام 2020م ،وحتى منت�صف عام
2021م بحيث تعيد �إ�صالح املنظومة الكهربائية بعدن �إىل م�سارها الطبيعي املعتاد يف حدها الأدين،
بحيث تتغلب على �ألإنقطاعات ورفع كفاءة املنظومة فنيا ،و�إعادة ال�سيطرة على الأو�ضاع املالية
والأدارية يف احلدود املقبولة لت�ستطيع امل�ؤ�س�سة على �ألأقل حتمل نفقاتها الت�شغيلية الأ�سا�سية،
وتتهياء للأنتقال �إىل الأ�صالحات اجلذرية التي تت�سق مع الر�ؤية الأ�سرتاتيجية املعرو�ضه �أعاله،
�أي هي مرحلة تفكيك التحديات وتخفيف حدة التهديدات التي يعاين منها القطاع وامل�ؤ�س�سة،
وو�ضع مداميك لإ�صالحات الحقة متكن املنظومة من �إ�ستعادة عافيتها بالكامل يف مرحلة اخلطة
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املتو�سطة الأجل ،مبا يحقق الو�صول �إىل تنفيذ جوهر الر�ؤية الأ�سرتاتيجية يف غ�ضون � 5أعوام
الحقة .
لذلك �سنوزع �إجراءات ومهام هذه املرحلة من اخلطة العاجلة على �أ�سا�س مكونات املنظومة
وجماالت عمل امل�ؤ�س�سة ،وح�سب الأولوية على النحو التايل -:
(((1يف جمال التوليد :
أ-ألقد كانت هذه املحطة ،هي ماوعده فخامة الرئي�س عبده ربه من�صور هادي رئي�س اجلهورية،
حني لقائه مبجموعة كبرية من وجهاء و�شخ�صيات حمافظة عدن ،يف يونيو 2018م بعدن،
وحينها وعد امل�شاركون يف الأجتماع ب�أنه �ستيم توفري حمطة �أ�سعافية غازية من �شركة جرنال
�إليكرتيك الأمريكية ملحافظة عدن يقدرة  500ميجاوات على مرحلتني ،يبداء ت�شغيل
املرحلة الأوىل يف �صيف عام 2019م ،و�أوكل املهمة للتنفيذ والتمويل ل�شركة برتوم�سيلة
اليمنية ،ولكن الن القرار مت بقرار �سيا�سي ،واملهمة �أوكلت ل�شركة ،ال تعرف عن �أو�ضاع عدن
ومنظومتها الكهربائية ،و�إداراتها تدار من اخلارج ،ولي�س من اليمن ،فقد نفذت التوجيهات
على طريقة « �سري مري « ،و�أهملت ،بل و�أق�صت م�ؤ�س�سة الكهرباء بعدن من التن�سيق وامل�شاركة
معها يف تنفيذ امل�شروع �أو على �ألأقل الأملام بتفا�صيلة ،ب�إعتيبارها اجلهة التي �ست�ستفيد من
املحطة و�سرتتبط ب�شبكتها  .لذلك �أكت�شف م�ؤخرا ب�أن املحطة ال تت�ضمن م�شروع ت�صريف
تلك الطاقة التي �ستنتجها املحطة والتي �ستحتاج �إىل �شيكة نقل بجهد عايل بقدرة 132
كيلوفولت ،و�أي�ضا �إىل ربطها ب�شبكة النقل احلالية التابعة مل�ؤ�س�سة الكهرباء بقدرة 33
كليوفولت و 11كيلوفولت  .وقد تدارك جمل�س الوزراء بناء على مقرتح من م�ؤ�س�سة الكهرباء
ب�أن يدرج م�شروع ت�صريف الطاقة من املحطة اجلديدة �إىل �شبكة م�ؤ�س�سة الكهرباء ،ور�صد
له �أعتمادات حتول ل�شركة برتوم�سيلة لتوفري املواد لأن�شاء الربط ال�شبكى للنقل والتوزيع،
ولكن مر عام كامل ومل تتحول تلك املخ�ص�صات املقره ،ناهيك عن الت�أخري يف تنفيذ م�شروع
املحطة ذاتها ملدة �أكرث من عام عن املوعد ،الذي وعد به فخامة الرئي�س  .وحتى ال يعرف
متي �سيتم �أ�إجناز املحطة اجلديدة التي تعترب �أ�سعافية ،وال متي �سينفذ مد �شكبة نقل
ت�صريف الطاقة  .ومل يتم �أي توا�صل �أو تن�سيق بني م�ؤ�س�سة الكهرباء و�شركة برتوم�سيله
حول املو�ضوع ،وك�أنهما لي�ست م�ؤ�س�ستنان حكوميتان ،تخ�ضعان ل�سلطة حكومية واحدة  .لذا
ف�إن من �أهم احللول يف جمال التوليد والأ�سعاف خلدمة الكهرباء يف عدن ،هو ت�شكيل وحدة
تنفيذ م�شرتكة ،لأجناز املحطة الأ�سعافية و�شبكة التقل والت�صريف ،و�أي�ضا الأتفاق على
ت�أهيل العاملني الذين �سي�شغلون تلك املحطة و�صيانة �شبكة النقل لتدخل يف اخلدمة ملواجهة
�أحتياجات و�أحمال ال�صيف القادم 2021م ،و�أي�ضا لتتمكن م�ؤ�س�سة الكهرباء من �إجراء
ال�صيانة الدورية والعمرية ملحطات التوليد القائمة يف �شتاء عام 2020م.
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ب-بالبحث ب�شكل �سريع جدا مع احلكومة وعرب ال�سلطة املحلية بعدن ،للطلب ال�سريع من �صندوق
الأعمار ال�سعودي �أو �أي دولة خليجية ،بتبني ومتويل� ،أيلولة كافة وحدات التوليد امل�ؤجرة
�إىل �أ�صول امل�ؤ�س�سة وطاقتها التوليدية �أكان بال�شراء �أو ب�أي طريقة �أخرى مع �ضمان �إ�ستمرار
ت�شغيلها و�صيانتها وتوفري قطع غيارها ملا تبقى من عمرها الإفرتا�ضي ،بحيث ت�صبح كل قدرات
التوليد املتوفرة حتت �سيطرة م�ؤ�س�سة الكهرباء ،وتفادي �أي �إبتزازات قائمة �أو الحقة من
قبل امل�ؤجرين ،مع �إمكانية �أن تتحكم امل�ؤ�س�سة يف �إ�ستهالك الوقود والزيوت والفلرتات وقطع
الغيار لكل منظومة التوليد بدون �أي تدخل �أو فيتو من �أي �أحد �سوى م�صلحة امل�ؤ�س�سة
واملواطن ،وبحيث ننهي م�سل�سل ت�أجري الطاقة بعدن ب�شكل نهائي متاما
ج-جالتوا�صل ال�سريع مع �شركة النفط و�شركة م�صايف عدن� ،أو �أي جهة �أخرى من �شركات القطاع
اخلا�ص ( مزودة للديزل �أو املازوت ) على �أ�سا�س تناف�سي ،والتعاقد معها ل�ضمان توفري كميات
وقود لكل حمطات التوليد للإحتياجات الفعلية ل�شهر واحد على الأقل،على �أن تكون
خمزونة يف خزانات املحطات ،و�أن ت�ضمن الدميومة لهذا التوريد ب�إ�ستمرار �شهريا  .وتعطى
الأولوية الق�صوي يف تخ�صي�ص �إيرادات امل�ؤ�س�سة لتغطية جزء �أو كل من قيمة هذا الوقود،
لأنه من البديهي �أن الي�ستمر ال�شحت �أو البيع بالدين لآجال طويلة من قبل �أي جهة كانت،
لأن �أي جهة حكومية �أوجهة �إقليمية مانحة ،الميكن �أن تقبل �أن ي�ستمر الدعم �أو �إعطاء
املنح املجانية للوقود الذي يولد الطاقة والتي تباع للم�ستهلكني �إىل ماال نهاية ،والبد �أن
تعتمد امل�ؤ�س�سة على نف�سها ولو جزئيا فيما يتعلق بالوقود ،لآننا ل�سنا يف جمتمع رفاهية بحيث
نوفر الطاقة باملجان يف عدن خالفا لكل بقية املحافظات وبقية دول العامل ،واليوجد بلد يف
العامل متنح الطاقة باملجان .
د-دلآبد من العناية الق�صوى بنوعية الديزل واملازوت الذي يورد للمحطات ،حيث بلغ �إىل م�سامعنا
– بح�ضور مدير عام الكهرباء احلايل  -من جهات �إجنبية يف لقاء معهم ،ب�أن الديزل املورد
للمحطات ،نوعيته رديئة وبالتايل ي�ؤثر ذلك على كثافة �إ�ستخدام الفلرتات وعلى كفاءة
املولدات  .كما يجب و�ضع نظام رقابي �صارم على �إ�ستخدام الوقود يف املحطات ،و�إ�ستخدام
املعيارية لأ�ستهالك الوقود يف كل وحدة من وحدات التوليد ،و�إخ�ضاع �أي وحدة تخرج عن
تلك املعيارية لل�صيانة �أو التوقيف  .كما يجب الرقابة على الأ�ستخدام الداخلي للوقود،
وعدم ال�سماح ب�إ�ستخدام الوقود لغري �أغرا�ض التوليد و�إحتياجات الت�شغيل يف املحطات ،على
�أن يو�ضع نظام رقابة �إليكرتوين بحجم �إ�ستهالك الوقود يف كل وحدة من وحدات التوليد
ويف كل حمطة �إجماال ،وترفع التقارير اليومية بحجم �إ�ستهالك الوقود يف كل حمطة ،ويعاد
العمل بلجنة التقنني التي �شكلت �أثناء املنحة ال�سعودية للوقود.
ه-هيطور التقرير الأحمر اليومي حول التوليد يف كل املحطات� ،إىل تقرير «حالة التوليد اليومي
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« عن �أو�ضاع التوليد يف كل حمطات التوليد مع �إ�ضافة م�ؤ�شرات �أخرى حول احلمل الأق�صى
والعجز والأر�سال �إىل �شبكات املحافظة ،على �أن ير�سل ذلك التقرير يوميا �إىل مدير عام
امل�ؤ�س�سة واجلهات املعنية داخل امل�ؤ�س�سة يوميا و�إىل حمافظ املحافظة بالفاك�س �أو الأمييل
�أو الوات�ساب يف وقت حمدد يوميا .
و-وتبذل عناية ق�صوى يف توفري الزيوت والفلرتات وقطع الغيار ال�ضرورية لأ�ستمرار الت�شغيل
امل�ستمر بكميات كافية ،يحيث ال تتوقف �أي وحدة توليد ب�سبب نفاذ �أو عدم وجود هذه املواد،
على �أن يحتفظ مبخزون كاف داخل كل حمطة تكفيها لفرتة ال تقل عن �شهر واحد وتتمون
املحطات بهذ املواد ب�إنتظام دوريا بحيث يبقى املخزون ال�شهري يف املحطات متوفرا ب�إ�ستمرار .
ز-زالبد من و�ضع برامج �صيانة دورية وعمرية من الآن لكل وحدة توليد وفقا ل�ساعات الت�شغيل
الفعلية التي �أ�شتغلت خاللها ،وال ي�سمح حتت �أي ظرف ت�شغيل �أي وحدة من وحدات التوليد
حتت حالة اخلطر وفق ملوا�صفات ومتطلبات وكاتلوجات �شركات الت�صنيع لهذه الوحدات ،ويف
كل الأحوال يجب �أن تتوفر كل مواد ال�صيانة العمرية والدورية قبل �إدخال الوحدات « دور
ال�صيانة «  .ويف�ضل �أن تربمج �أعمال ال�صيانة خالل فرتة ال�شتاء.
ح-حت�شكيل فريق فني  /مايل لأجراء حتليل �إقت�صادي فني ومايل لدرا�سة م�ؤ�شرات الت�شغيل
وكلفته يف كل حمطة من املحطات العاملة و�إحت�ساب معدالت كفاءة الت�شغيل وتقدمي
تو�صيات حول كيف ميكن رفع كفاءة ت�شغيل حمطات التوليد �إىل �أق�صى قدر ممكن وب�أقل
التكاليف ،و�إقرتاح الإجراءات الالزمة �أكانت فنية �أو �إدارية �أو مالية لتح�سني كفاءة ت�شغيل
املحطات ووحدات التوليد املختلفة.
ط-ط�إجراء تقنني �شديد لإ�ستهالك الطاقة الداخلي يف املحطات ،ومكافحة �أي فاقد يف �إطار
ال�شبكات الداخلية داخل املحطات� ،أو يف منظومات توليد الطاقة داخل كل حمطة �أكان يف
الطاقة �أو الوقود �أو الزيوت �أو �أي من متطلبات الت�شغيل ،و�إنهاء كل مظاهر الت�سيب والع�شوائية
التي كانت ت�سود العمل يف املحطات ،ومكافحة ال�سرقات التي كانت تتم يف املحطات �أي�ضا والتي
كان يبلغ عنها املدير اجلديد للم�ؤ�س�سة.
ي-يتطوير غرفة جممع نظام التحكم الآيل يف منظومة التوليد بعدن وو�ضع نظام دقيق عادل
ومربمج لتوزيع الأحمال على ال�شبكات ،و�أي�ضا برجمة الأر�سال للطاقة ( الأل�صاء ) والأطفاء
على �أ�س�س عادلة ومعلومة مقدما بحيث ي�شعر امل�ستهلكني مبواعيد الأل�صاء والأطفاء ب�شكل
دقيق ومربمج م�سبقا ،ويجب �أن تعمل وحدات التحكم املركزية على مدار ال�ساعة للرد على
البالغات و�إعطاء املعلومات الدقيقة عن الو�ضع يف كل مديرية من مديريات املحافظة.
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(((2يف جمال النقل والتوزيع :
أ-أ�إن الو�ضع الراهن ل�شبكة النقل والتوزيع يف حالة �سيئة جدا� ،أكان بالن�سبة ل�شبكات النقل
العايل �أو املنخف�ض �أو بالن�سبة ملحطات التحويل وكل مامت �إعادته من تيار كهربائي
للمناطق ،هي عبارة عن ترتيبات م�ؤقتة ،ومت�شي الأمور ب « الربكة « ،والبد من �إعادة ت�أهيل
لكل مكونات �شبكة النقل والتوزيع الرئي�سية والفرعية وحمطات التحويل ،كما �أنه مل يتم
حتى الأن �إعادة ت�أهيل �أ�ضرار احلرب يف ال�شبكات وحمطات التحويل ،حيث تعر�ضت �أ�صول
امل�ؤ�س�سة وخمازنها وبع�ض حمطاتها كمحطة �شهناز للتدمري الكامل ،ومل يتم تعوي�ضها ب�أي
�شي� ،سوى امل�ساعدات الأماراتية الطارئة ،بل �أن هناك مناطق خمتنقة� ،أوقد قد جتاوزت
احلمل الأق�صى ل�شبكة التوزيع القائمة  ،Congested or loaded Overوبالتايل
�إحتمال �أن حترتق املحوالت والكابالت الأر�ضية او الهوائية بنتيجة زيادة الأحمال ،كما
�أن املناطق اجلديدة �أكانت الع�شوائية �أو املناطق ال�شعبية �أو املناطق اجلديدة املخططة،
فال ميكن تو�صيل التيار لها ب�صورة نظامية لعدم توفر ال�شبكات الرئي�سية والفرعية وال
الأحمال التي ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة �أن تو�صل الكهرباء لهذه املناطق ،لذلك يتم التو�صيل لهذه
املناطق بال�سرقة من املناطق املجاورة �أو من �أعمدة الكهرباء العامة ،وهذه الظاهرة منت�شرة
يف كل من الربيقة واملعال والتواهي وحجيف ودار �سعد واملمدارة وكل املناطق الع�شوائية ويف
املرتفعات باجلبال .وكانت امل�ؤ�س�سة قد رفعت ك�شوفات كاملة مبتطلبات �إعادة ت�أهيل ال�شبكة
و�إ�صالح الأ�ضرار ،ورفعت الكلف لذلك ،كما �أ�سلفنا الأ�شارة لذلك ولكنها مل ت�ستلم امل�ؤ�س�سة
�أي خم�ص�صات لذلك .لذلك ف�إن الأولوية يف هذه املرحلة العاجلة ميكن �أن تركز على الأتي-:
أ-ألآبد من توفري �أو التعوي�ض عن كل مامت تدمريه �أو �إحرتاقه �أو نهبه من مواد ال�شبكات
الرئي�سية �أو الفرعية خالل �أو بعد احلرب ،و�إعطائها الأولوية الق�صوى للتوفري ،لأن
كل الرتقيعات والتو�صيالت التي متت بعد احلرب لإعادة التيار يف بع�ض املناطق مازالت
لها �صفة امل�ؤقته وميكن �أن تنهار يف �أي حلظة وتطفى مديريات بكاملها ،والبد من �إعادة
�أو�ضاع ال�شبكات الرئي�سية والفرعية �إىل و�ضعها الطبيعي يف �أقرب فر�صة ممكنه،
وذلك لن يت�أتى الأّ بتوفري املواد واملحوالت وعدد العمل املختلفة ،علما ب�أنه التوجد
لدى امل�ؤ�س�سة حاليا �أي حموالت �أو فيدرات تعالج �أي �إحرتاق �أو عطل يف �أي من املحوالت
القائمة ،وبعد توفريذلك حتى احلد الأدين من املتطلبات،،ي�شرع فورا بت�صحيح �أو�ضاع
كل �شبكات النقل والتوزيع يف خمتلف املديريات ،وتبداء باملناطق التي �أو�ضاعها خطرة
�أو املختنقة والتي ميكن �أن ت�سبب بكوارث حريق �أو �سقوظ الكابالت على ال�سكان.
ب-بالبدء الفوري بحملة عرب فرق متخ�ص�صة على �صعيد كل مديرية حممية بقوات �أمنية
وبتمثيل لنيابة الأموال العامه ،تقوم بقطع كل الكابالت والتو�صيالت التي تتمون من
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�أعمدة النور �أو تتمون بطريقة غري �شرعية من �شبكات امل�ؤ�س�سة الرئي�سية �أو الفرعية
وقطعها ب�صورة نهائية ،واليتم �إعادتها �ألأ عرب الطرق النظامية وخا�صة للور�ش
والع�شوائيات من املحالت والبقاالت واملفار�ش والأحوا�ش وغريها  .والتعامل بحزم مع
هذه احلاالت وفق القانون.
ج-جالبد من �إ�ستئناف �أعمال م�شروعات مد ال�شبكات الرئي�سة التي مت البدء فيها وتوقفت
�أثناء احلرب والتي لها متويالت خارجية �أو حملية وبالذات يف خطوط النقل العايل
 133كليوفولت وغريها من خطوط النقل � 33ألف كليوفولت و � 11ألف كيلوفولت.
د-دت�شكيل فرق فنية لتحديد مكامن اخللل الفني يف ال�شبكات والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل
تخفي�ض الفاقد الفني �إىل �أدنى م�ستوياته و�إقرتاح الأجراءات للتنفيذ والبدء الفوري
للتنفيذ وذلك �سيخف�ض من كلفة الت�شغيل ورفع الكفاءة للنقل والتوزيع وبالتايل توفري
قدر �أكرب من الطاقة املولدة للبيع .
ه-هتوفري التمويالت الالزمة عرب اخلطة الأ�ستثمارية �أو عرب الدعم من �صندوق الأعمار
ال�سعودي �أو املنظمات الدولية �أو الآقليمة لتنفيذ خطة التدخالت املطلوبة يف حمطات
التحويل الفرعيه واملحوالت يف كل �أنحاء املحافظة ،و�إقرتاح القيام بتغيري �أو �صيانة
�أو �إ�ستبدال املحوالت التي مل تعد ت�ستوعب الأحمال يف املناطق �أو �صيانة تلك املحطات
التي مل تخ�ضع لل�صيانة لفرتات طويلة� ،أو تلك التي مواقعها مل تعد منا�سبة وت�شكل
خطر على ال�سكان ،و�أي�ضا �إقرتاح حجز مواقع جديدة لتلك املحطات التي تتطلبها
تطوير �شبكات النقل والتوزيع مبافيها حمطات الرفع واخلف�ض للطاقه ،وقبل ذلك،
�أو بالرتافق مع ذلك يجب �إعطاء �أولوية ق�صوى لتوفري املحوالت والفيدرات مبختلف
�أنواعها و�إحجامها ملواجهة نتائج عمل هذا الفريق �أو املتطلبات العاجلة ملواجهة
احلاالت القائمة اخلطرة للمحطات الني قد جتاوزت الأحمال فيها الطاقات الق�صوى
لهذه املحوالت .
(((3يف جمال ال�شبكات الفرعية وقر�أءة العدادات ومكافحة الأختال�س للطاقة من قبل
امل�ستهلكني :
أ-أعمل تغيريات جذرية يف ق�سم قراء العدادات بحيث يلزم قراء العدادات بالتغطية
الكاملة لكل امل�ستهلكني بدون �إ�ستثناء وعدم ال�سماح بقراءات �صفرية ،الأ بعد مرور
قارى العدادات  3مرات على الأقل على امل�ستهلك غري املتواجد �أو املغلق ،ويرتك له
ْ
�إ�شعارا مكتوبا ب�ضرورة �إح�ضار القراءة كما كان معمول به من نظام �سابقا يف امل�ؤ�س�سة
 .كما يجب �أن يلزم قارىء العداد �أن يتحقق من �صفة امل�ستهلك فيما �إذا هو �سكني �أو
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جتاري �أو �صناعي �أو خدمي و�أي قطاع يتبع امل�ستهلك ،هل هو قطاع حكومي �أو خا�ص �أو
عام �أو فردي منزيل �أو خالفه  .كما ي�ؤهل قارىء العدادات على �إمكانية التحقق الأويل
فيما �إذا كان امل�ستهلك خمتل�سا للتيار الكهربائي� ،أكان من خالل مقارنة حجم الأ�ستهالك
مع عدد وحجم الرتكيبات الكهربائية املتوفره يف موقع الأ�ستهالك� ،أو �إذا هناك تالعب
يف العداد �أو وجود �أثر لتو�صيالت مبا�شرة�،أو ف�ض للتحريز املختوم على العداد �أو �أي
و�سيلة �إختال�س �أخرى  .وعليه يف كل الأحوال على قارىء العدادات ت�سجيل بالغ بذلك
�إىل امل�ؤ�س�سة دون �أن يبلغ امل�ستهلك  .ويف كل الأحوال البد من تغيري قراء العدادات
يف كل دورة قراءه ،بحيث ال يغطى نف�س القارىء نف�س املنطقة التي قر�أها �سابقا يف
الدورة التالية تفاديا لأي تواط�ؤ �أو تغرير ،ميكن �أن يحدث بني القاري وامل�ستهلك .
ويجب �أن تفر�ض رقابة �صارمة على قراء العدادات والقيام بنزول مربمج من قبل قيادة
�إدارة العدادات �أو من ق�سم رقابة الأداء �أو �أق�سام املراجعه على القراءات ب�صورة دروية
للتحقق من �أداء قراء العدادات و�صحة قراءاتهم و�صحة �صفة امل�ستهلك فيما �أذا كان
�سكني �أو جتاري �أو خالفه ،لأن �صفة امل�ستهلك قد تغريت ب�شكل كبري جدا يف كل املناطق
ويف كل امل�ساكن التي واجهتها �إىل ال�شوراع،حيث �إحلقت بامل�ساكن العديد من املحالت
التجارية والور�ش والبقاالت وحمالت اخلدمات الأخرى وظلت تتمون بالكهرباء على
عدادات امل�ساكن .
ب-بتنظيم حمالت تفتي�ش م�سائية مبعية الأمن وممثلي نيابة الأموال العامة� ،إىل كل
احياء عدن ،وبالذات يف امل�ساكن واملن�ش�آت واملحالت وكل امل�ستهلكني القاطنني يف املناطق
اجلبلية والع�شوائية �أو يف املنازل املحو�شة �أو يف الفلل التي مازالت عداداتها داخل
البيوت ،ويف العمارات ويف كل مكان ي�شك فيه �أن يختل�س الكهرباء ،ويتم حترير واقعة
�سرقة مال عام ،ثم يقطع عنه التيار �إىل حني دفع الغرامات والقيام بعمل تعهدات
قانونية �أمام النيابة العامة بعدم تكرار تلك ال�سرقات والآّ يحال اجلاين للمحاكمة
الق�ضائية العاجلة.
ج-جت�شكيل فرق عمل يف كل منطقة للإ�صالح الفوري لل�شبكات الفرعية املعلقة والتي ت�شكل
خطرا على ال�سكان �أو على املارة �أو على املن�ش�آت ،وتغطية الكابالت املك�شوفة يف الأر�ض،
و�إ�ستبدال الكابالت املهرتئة �أو تلك التي �أ�صبحت التفي بحجم الأ�ستهالك الفعلي يف
املناطق ال�سكنية املكت�ضه� ،أي �إعادة �أو�ضاع ال�شبكات الفرعية �إىل �سابق عهدها قبل
الأ�صابة بالع�شوائية يف عمل كل مكونات الدولة و�أجهزتها بعدن .
د-دمد ال�شبكات الفرعية يف املناطق اجلديدة لل�سكان واملن�ش�آت اخلا�صة ،ف�إنه البد �أن
يتحمل تكلفتها بال�شراكة بني امل�ؤ�س�سة و امل�ستفدين على �أ�سا�س التوزيع العادل بني
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جملة امل�ستفيدين وامل�ؤ�س�سة ،ومبقدار م�سئولية وملكية امل�ستفيد يف اجلزء من ال�شبكة
الفرعية اجلديدة ،وبدون مبالغه بالكلفة� ،أما يف امل�شاريع ال�سكنية اجلديدة اخلا�صة
�أو العامة،ف�إن م�سئولية تركيب ال�شبكات الفرعية للكهرباء واملياه واملجاري ف�إنها من
م�سئولية املطور �أو املالك للم�شروع .
ه-هتب�سيط �إجراءات �إدخال التيار الكهربائي للمواطنني وامل�شاربع واملن�ش�آت ،و�إ�صدار
دليل وا�ضح ومكتوب ملزم لتقدمي هذه اخلدمة للمواطنني وامل�ستثمرين ،يتحدد فيها
املتطلبات لتقدمي هذه اخلدمة وكلفتها وطريقه �إحت�سابها وت�سديدها والفرتة الزمنية
لإدخال التيار ،و�صيغة الأتفاقية القانونية التي على �أ�سا�سها �ستتحدد الألتزامات
املتبادلة بني طالب اخلدمة وامل�ؤ�س�سة ،وال�شروط اجلزائية عند الأخالل ب�إلتزامات
كل طرف ،كما يجب �أن يت�ضمن هذا الدليل املوانع القانونية واملو�ضوعيه التي متنع
�إدخال هذه اخلدمة للمواطنني ،مثل عدم �صحة وثبوت ملكية املوقع املراد �إدخال التيار
�أليه وغريها من الأ�سباب التي جتعل من �إدخال اخلدمة غري ممكنا ،الآّ �إذا �أزيلت تلك
الأ�سباب .و�أن يعلن هذا الدليل على العامة ،وميكن �أن يعلق يف كل منطقة من مناطق
م�ؤ�س�سة الكهرباء ،وميكن �أن يباع ملقدم اخلدمة مبلغ زهيد مقابل كلفة طباعته ،و�أن تكون
املحاكم امل�ستعجلة هي احلكم يف حالة الإختالف بني الطرفني ،والهدف من هذ الأجراء،
هو تعظيم قيمة الأن�سان و�إحرتام حقوقه والذي يطلب خدمة حكومية كالكهرباء،
و�أي�ضا يرفع من قيمة امل�ؤ�س�سة احلكومية لدي املواطن  .ويف كل الأحوال يجب �أن تكون
م�ؤ�س�سة الكهرباء هي امل�سئولة عن احل�صول على موافقات اجلهات اخلدمية الأخرى من
حيث عدم تعار�ض توفري اخلدمة الكهربائية مع اخلدمات الأخرى من مياه وجماري
وطرق وخالفه.
و-والبد من التن�سيق بني م�ؤ�س�سات اخلدمات املعنية كاملياه والكهرباء واملجاري والطرقات،
و�إ�ستعادة نظام الإ�إجتماعات الدورية ملجل�س تخطيط املدينة الذي كان معمول به
�سابقا ،حيث البد من �أن تتداول خرائط ال�شبكات الرئي�سية والفرعيه بني هذه
امل�ؤ�س�سات املعنية وبحيث ال تتعار�ض �شبكات اخلدمات مع بع�ضها البع�ض ،ويتم التن�سيق
امل�سبق بينهما فيما يتعلق بتقدمي خدمات كل منها للأخرين .
(((4يف املجال املايل وحت�سني �أو�ضاع �إيرادات امل�ؤ�س�سة ،وتخفي�ض نفقاتها ،و�أولويات تخ�صي�ص
الأنفاق :
أ-أيجب الوقف الفوري لكل �أنواع الإبتزازات والأتاوت التي تدفعها امل�ؤ�س�سة للغري حتت
�أي م�سمى �أكان احلرا�سات غري الر�سمية �أو املقاومة �أو احلماية �أو �أي م�سمى �آخر
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غري �شرعي� ،أ�ستجد ب�سب احلرب خاللها �أو بعدها مبايف ذلك عمليات نقل الإيرادات
�أوالنفقات من و�إىل البنوك وامل�ؤ�س�سة .ويجب �أن يتم ذلك مبوجب قرار حكومي ي�صدر
عن ر�أ�س ال�سلطة املحلية ،وتوفر احلماية القانونية من قبل �إدارة �أمن املحافظة مل�سئويل
امل�ؤ�س�سة الذين �سينفذون هذا الأجراء بدون �أي مقابل.
ب-بيجب وقف ال�صرقيات غري القانونية لأي جهة كانت داخل امل�ؤ�س�سة �أو خارجها مبافيهم
املوظفني املزدوجني واملفرغني ب�صورة غري قانونية ،او الذين اليداومون يف امل�ؤ�س�سة،
ب�إ�ستثناء املدراء ال�سابقون ،الذين مت تغيريهم ،وهوالء يجب �أن يرتب لهم وظائف
تليق بخدماتهم التي قدموها للم�ؤ�س�سة ،ويجب �أن يكون ال�صرف والأنفاق وفقا مل�سوغات
قانونية وا�ضحة ومبوجب وثائق وا�ضحة و�شفافة .و�أن حتدد �أولويات لل�صرف من
�إيرادات امل�ؤ�س�سة تبداء مب�ستحقات العاملني والت�سديد املنتظم لإ�ستقطاعات الت�أمينات
الإجتماعية عن العاملني ،وتوفري متطلبات الت�شغيل مبافيها ت�سديد جزء من �صرفيات
الوقود ،وت�ؤجل ال�صرفيات الأخرى كاحلوافز واملكاف�آت �إىل �أن ي�ستقر و�ضع امل�ؤ�س�سة
املايل .
ج-جالبد من تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سة على جباية الإيرادات ،وفتح منافذ للت�سديد يف كل
املناطق بحيث تكون معلومة لدى املواطنني وتفوي�ض �صالحيات التق�سيط للمح�صلني
وفقا حلدود معينة وللأ�ستهالك املنزيل فقط� ،شريطة �أن تكون الأ�ستالمات �إليكرتونية
يعتد بها  .ويجب �أن يكون دوام املح�صلني �صباحي وم�سائي ،و�أن تكون هناك دوريات تقوم
بجمع احل�صيلة كل يوم ،والبد �أي�ضا من التعاقد مع البنوك وال�صرافني املوثوقني ،من
�إمكانية الدفع عرب هذه اجلهات �أكان من خالل التحويالت الأليكرتونية من ح�ساباتهم،
�أو من خالل الدفع النقدي يف مقار ال�صرافني� ،شريطة تنظيم و�صول ال�سيولة املدفوعة
عرب هذه البنوك وال�صرافني على �أ�سا�س �أ�سبوعي �أو �شهري �إىل ح�سابات امل�ؤ�س�سة لدى
البنوك مبا�شرة .
د-دالبد من التوا�صل مع احلكومة عرب ال�سلطة املحلية ،لأ�ست�صدار قرار �إ�ستنثنائي من
احلكومة ،ب�إعفاء كامل لأ�ستهالك الفرتة من  26مار�س 2015م وحتى  31دي�سمرب
2016م ،على كل ال�شرائح ،ب�إعتبارها فرتة حرب ونزوح و�إنقطاع التيار الكهرباء يف
بع�ض املديريات ب�صورة كاملة ،وتعو�ض الدولة الحقا قيمة هذا الإ�ستهالك مل�ؤ�س�سة
الكهرباء ،وبالن�سبة للأ�شخا�ص الذي �ألتزموا بالدفع عن تلك الفرتة في�ستعاد لهم
مادفعوه بالتق�سيط خ�صما من �إ�ستهالكهم الفعلي وفواتريهم ال�صادرة بعد تاريخ �إتخاذ
القرار ،و�أن يبداء الت�سديد امللزم لكل الأ�ستهالك الفعلي للتيار الكهربائي �إبتداء من
فاتورة �شهر يناير 2020م ب�إنتظام لكل ال�شرائح ولكل امل�ستهلكني بدون �أي �إ�ستثناء،،
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وي�سمح بتق�سيط املتخلفات ماقبل فرتة �ألأعفاء� ،أو مابعد يناير 2017م بالتق�سيط
بن�سبة ال تقل عن  % 5من �إجمايل املتخلفات�،شريطة ت�سديد كامل قيمة الأ�ستهالك
الفعلي لل�شهر ال�صادرة فيه الفاتورة  .وميكن �إ�ستثناء احلاالت ال�صعبة للأ�ستهالك
املنزيل بن�سبة التق�سيط ،بقرار �صادر من �سلطة عليا يف الكهرباء تتكون من جلنة
ثالثية متثل املدير العام للم�ؤ�س�سة ومدير الدائرة املالية ،و�أحد ال�شخ�صيات املرموقة
يف كل مديرية من مديريات عدن ،والتي تعرف ظروف املواطنني يف كل مديرية وت�صدر
بهذه اللجان قرار من مدير عام امل�ؤ�س�سة.
ه-هالبد �أن تعد موازنة مالية و�إ�ستثمارية للم�ؤ�س�سة تغطي ما تبقى من عام 2020م،
ت�ستوعب فيها كل الأجراءت املذكورة �أعاله ،والبدء بالبحث عن متويالت للم�شروعات
الأ�ستثمارية التي ميكن �أن تتخلق من �ضرورة تنفيذ الأجراءات املذكورة �أعاله،
و�إعدادها ب�شكل م�شروعات حمددة عنا�صرها بو�ضوح مع كلفتهاـ وبالذات جلهة زيادة
القدرة التوليدية �أو لتعزيز �شبكة النقل والتوزيع الرئي�سة او ال�شيكات الفرعية،
والتوا�صل مع كل اجلهات احلكومية ووزارتي التخطيط واملالية واجلهات التمويلية
والداعمة �أكانت يف �إطار مركز �سلمان لأعادة الأعمار� ،أويف دول التحالف �أوال�صناديق
اخلليجية �أو املنظمات الدولية كم�ؤ�س�سة التنمية الدولية والبنك الأ�سالمي للتنمية
�أوم�ؤ�س�سات ومنظمات الأمم املتحدة �أوغريها من اجلهات املانحة �أو الداعمة �أو املموله.
وال مينع �أي�ضا من التوا�صل مع رجال اخلري ورجال املال والأعمال ممن ي�ستطيعون تقدمي
�أي دعم للكهرباء بعدن وحتى لو قدموا مواد و�أجهزة ومعدات للكهرباء با�سعار خا�صة
خمف�ضة او حتى بيع وقود للمحطات بهام�ش ربح �ضئيل .
و-و�إ�ستعادة املبالغ التي �صرفت لأفراد وجماميع خالل فرتة احلرب ب�صورة غري �شرعية
وقانونية� ،أو�أولئك املوظفون الذين منخرطون يف �أعمال �أخرى ويف ت�شكيالت ملي�شاوية
حتت �أي دعاوي ،ويجب عليهم �أن يحددوا موقفهم من العمل يف امل�ؤ�س�سة �أو الأنتماء
للم�ؤ�سات البديلة التي �أن �أنخرطوا بها واليجوز اجلمع بني وظيفتني وراتبني يف �آن
واحد.
ز-ز�ضرورة تعزيز وحدات الرقابة الداخلية يف امل�ؤ�س�سة ورفع كفاءتها و�سرعتها يف �إجناز
املهمام والتي تتطلبها طبيعة عمل م�ؤ�س�سة الكهرباء ،و�إن تكون الرقابه �سابقة والحقة
لل�صرف ،و�أن ترفع �أي مالحظات �إىل اجلهة القيادية يف امل�ؤ�س�سة يف التو واللحظة
لإتخاذ القرار بالأجازة لل�صرف �أو توقيف ال�صرف ،واليجوز ت�أخري ال�صرف املربر
وامل�ستوفية وثائقة .
ح-حالبد من تفوي�ض ال�صالحيات املالية ملدراء املناطق ومدراء املحطات ،لت�سيري الأعمال
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اليومية بال�سرعة الالزمة ،و�أن تعتمد طريقة ال�سلف امل�ستدمية الدوارة ،لبع�ض
الأعمال التي حتتاج �إىل �سرعة �إجناز ،على �أن ت�صفى تلك ال�سلف دوريا وبدون مماطلة
وال ت�سويف  .وكل يتحمل م�سئولية ونتائج �أعماله وت�صرفاته املخالفة للأنظمة املالية،
فيما �إذا ظهرت خمالفات الميكن تربيرها.
ط-طالبد من �إعداد لوائح مالية حديثة وا�ضحة تخول ال�صالحيات ،وتوحد �أ�س�س ال�صرف،
و�أي�ضا البد من حتديث النظام املايل الآيل ،و�إدخال التفنيات احلديثة يف �إ�صدار الفواتري
وتوزيعها وذلك عرب و�سائل التكنلوجيا الذكية ،بحيث يتمكن امل�ستهلك من احل�صول على
فاتورته عرب هاتفه ال�سيار�أو الكمبيوتر �أو عرب ال�شبكة العنكبوتية (الأنرتنت) ،كماهو
معمول يف بع�ض اخلدمات كالإت�صاالت ،وتي�سري �أي�ضا الدفع عرب تلك ال�شبكات من خالل
ح�ساباته يف البنوك �أو عرب �شركات ال�صرافة �أو عرب بطاقات الإعتماد.
(((5يف املجال الإداري وحتقيق الأن�ضباط والكفاءة يف �إداء امل�ؤ�س�سة ،وتعزيز فر�ص الت�أهيل
والتدريب ،والأ�ستفادة من التكنلوحيا احلديثة يف جمال عمل امل�ؤ�س�سة:
تعي�ش م�ؤ�س�سة الكهرباء بعدن� ،أو�ضاع �إدارية منفلته وت�سيب وعدم �إن�ضباط ،وف�ساد ،وعدم الألتزام
ب�أنظمة الكهرباء �أو الآنظمة الأدارية واملالية ،وتدخلت عدة جهات يف �أعمال امل�ؤ�س�سة� ،أ�سوة مبعظم
م�ؤ�س�سات الدولة يف عدن نظرا للحرب ولغياب الدولة وهيبتها وفعاليتها على مدى ال�ست ال�سنوات
املا�صية ،بل ا�صبح الإبتزاز والبلطجة والتهديد بال�سالح وبدونه على مدراء املناطق واملحطات
ومدراء الإدارت العامة للم�ؤ�س�سة ،هو ال�سائد ،ومل تعد امل�ؤ�س�سة وقياداتها قادرة على �إنفاذ �أي
�أمر �أو نظام �أو قانون نابعة من �أوامرها �أو لوائحها �أو �أنظمتها على العاملني �أو على امل�ستهلكني
�أو على �أي م�ؤ�س�سة عامة �أو خا�صة لها عالقه بها ،وزار الطني بله �أن تدخلت النقابات فيما ال
يعنيها و�أ�صبحت �سيفا م�سلطا على الإدراة وتريد �أن تتدخل يف اعمال الإدارة ومت�شيها ح�سب �إرادة
قياداتها التي ال تعرف طبيعة مهامها .لذلك ف�إن مهام عاجلة تنتظر القيادة اجلديدة للم�ؤ�س�سة،
وميكن �إيجاز بع�ض من املهام ذات الأولوية املطلقة يف الأتي-:
أ-أالبد من �إعادة الإن�ضباط يف العمل والألتزام بالدوام الكامل والنوبات يف كل مواقع
امل�ؤ�س�سة بدون �إ�ستثناء �أكان يف املناطق او يف املحطات �أو يف فرق ال�صيانه ،و�إعتماد
نظام الب�صمة �ألأليكرتوين للتوقيع للح�ضور والأن�صراف ،و�إعتماد �صرف الرواتب وفقا
ل�سجالت التح�ضري  .وال ي�ستثنى من ذلك حتى قيادة امل�ؤ�س�سة واملدراء العموم والذين
يجب �أن يكونو قدوة يف عملهم.
ب-بالبد من ت�أ�سي�س ق�سم �أو دائرة للرقابة على �ألأداء والأعالم ،ويتكون من كفاءات يف
خمتلف عمليات امل�ؤ�س�سة ،يتوىل الرقابه على �ألأداء يف كل مواقع امل�ؤ�س�سة ،ويجهز
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ب�صورة حديثة جدا للتوا�صل مع جميع مواقع امل�ؤ�س�سة ،ويرتبط بكل و�سائل التوا�صل
الأجتماعي من �أنرتنت ووات�ساب وفي�سبوك وتيوتر وها�شتاج وغري ذلك من الو�سائل،
ويكون �صلة الو�صل بني امل�ؤ�س�سة وامل�ستهلكني لنقل �شكاواهم عن �أداء امل�ؤ�س�سة يف �أي
من منظومة عمل م�ؤ�س�سة الكهرباء ،ولكن هذا الق�سم ،لي�س بديال عن �أق�سام التحكم
والبالغات ،ولكنه �أي�ضا رقيبا علي هذ الأق�سام وكل مواقع امل�ؤ�س�سة ملتابعة الإداء ور�صد
�أي خروقات �سلبية �أو �إيجايبية عن �أداء امل�ؤ�س�سة ،وال مانع �أن يكون يف �إطاره الناطق
الأعالمي الر�سمي للم�ؤ�س�سة ،الذي هو املخول الوحيد� ،إىل جانب مدير عام امل�ؤ�س�سة
باحلديث لو�سائل الأعالم عن مايحدث يف امل�ؤ�س�سة وي�صدر البالغات املنتظمة عن كل
ن�شاط امل�ؤ�س�سة  .والمانع �أي�ضا من �أن يكون م�شرفا على م�ؤقع امل�ؤ�س�سة �ألأليكرتوين فيما
�إذا �أ�ستحدث موقعا �إلكيرتونيا للم�ؤ�س�سة  .ويرتبط هذا الق�سم �أو الإدارة مبكتب املدير
العام مبا�شرة .
ج-جالبد من عودة جميع اللجان الفنية والإدارية للعمل وفقا للوائحها ،وبالذات جلنة
املناق�صات وجلنة �شئون املوظفني وجلنة التخطيط والدرا�سات ،وغريها من اللجان
املنظمة بلوائح حتدد مهام علمها و�إحت�صا�صاتها ،والمانع من مراجعة بع�ض اللوائح وذلك
للت�سريع ب�إتخاذ القرار وتفعيل كقاءة تلك اللجان ،وف�ضل �أن ي�شكل يف هذه الظروف
جمل�س �إ�ست�شاري للمدير العام يتكون من �أف�ضل اخلربات يف امل�ؤ�س�سة يف خمتلف جماالت
العمل مل�ساعدة املدير العام يف ت�أدية مهامه يف ظل هذه الظروف ال�صعبه الأ�ستثنائية،
�أو ميكن �أن يتحول هذا املجل�س �إىل جمل�س �إدارة للم�ؤ�س�سة ،ولكن يف هذه احلالة يجب
�أن ي�ضاف �إليهم كوادر من خارج امل�ؤ�س�سة ميثلون م�صالح امل�ستهلكني �أو الدولة �أو ال�سلطة
املحلية  .ولكن من الكفاءات يف جمال الكهرباء و�إن كانوا من املتقاعدين.
د-ديحظر تدخل �أي جهة كانت عدى جهة الأ�شراف احلكومي يف �أعمال �إدارة امل�ؤ�س�سة �أكان
يف الأدارة العامة �أو املناطق �أو املحطات ،مبا يف ذلك امللي�شيات واملقاومة والنقابات،
ومينع منحها �أي مزايا �أو �أتاوات �أو غري ذلك من الأموال او ال�صرف العيني للديزل �أو
املواد الأخرى اململوكة للم�ؤ�س�سة دون حق قانوين �شرعي .
ه-هي�شكل فريق متابعة لكل امل�سروقات والنهب لأليات امل�ؤ�س�سة وموادها التي �سرقت خالل
احلرب �أو بعد احلرب ،والعمل على �إ�ستعادتها بكل الطرق املمكنة ،والأ�ستعانة بالأمن
العام واملرور ل�ضبط هذه الأليات وامل�سروقات و�إعادتها مللكية امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك تلك
التي �أ�ستوىل عليها بع�ض موظفي امل�ؤ�س�سة بحجج واهيه �أو بقوة ال�سالح .
و-و�إعادة النظر يف الهيكل الأداري والوظيفي للم�ؤ�س�سة ميا يتنا�سب وحجم الأعمال
املناطة مب�ؤ�س�سة الكهرباء ،وجعله �أكرث مرونة و�سال�سة يف توزيع املهام وال�سلطات ويف
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�أداء املهام والتنفيذ والإيالغ باملعلومة بكل فعالية و�سرعة من الأعلي �إىل �ألأ�سفل
والعك�س ،و�إعادة النظر يف تو�صيف الوظائف واملهام وبالتايل �إمكانية تعديل الأجور
ح�سب الأجناز �أو الإنتاح .
ز-زحظر التوظيف اجلديد يف امل�ؤ�س�سة ب�شكل مطلق� ،إىل حني �إ�ستعادة امل�ؤ�س�سة لعافيتها،
و�إعادة توزيع العاملني ب�شكل �أكرث كفاءه ،لأن امل�ؤ�س�سة تعاين من ت�ضخم وظيفي متنع �أي
جهة ممولة من متويل �أي م�شروعات للكهرباء ب�سب تدين م�ؤ�شرات الت�شغيل والكفاءة يف
امل�ؤ�س�سة ،والبد من تطبيق قانون التقاعد ملن بلغ �أحد الأجلني ،لتخفيف العبىء املايل
والأداري على امل�ؤ�س�سة.
ح-حتطبيق نظام �صارم للعقاب واملحا�سبة لكل املوظفني الذين يقومون ب�سلوك فا�سد والذين
ي�سيئون �إىل �شرف املهنه واىل عمل امل�ؤ�س�سة �أو �سرفة �أموالها �أو ممتلكاتها،و�أنزال
اق�صى العقوبات بحقهم مبافيها الف�صل من اخلدمة �أو تقدميهم للمحاكمة ،وبالذات
الذي يدل�سون ويطففون يف قراءه العداد بق�صد �أو الذين يو�صولون للم�ستهلكني التيار
الكهربائي ب�صورة غري �شرعية �أو ا�ؤلئك الذي ي�سهلون �أو يت�سرتون �أو يقومون ب�أعمال
ت�ساعد على �سرقة و�إختال�س التيار الكهربائي �أو الذين ي�سرقون املواد واملعدات والوقود
وغريها من �أنواع الإختال�س �أو ال�سرقات بق�صد املنفعة ال�شخ�صية.
(((6يف جمال ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص :
لقد �أثبتت جتربة عمل م�ؤ�س�سة الكهرباء كمو�س�سة حكومية،على مدى اخل�سمني العاما
املا�ضية ،تعرثها يف تقدمي اخلدمة بكفاءة وفعالية ومبا بلبي الأحتياجات الفعليه للطاقة
الكهربائية لكل القطاعات وو�صلنا �إىل ماو�صلنا �إليه من و�ضع �سيء جدا يف ح�صول ال�سكان على
الطاقة الكهربائية .وكل ذلك ب�سب جملة من الأخطاء واملمار�سات الذاتية واملو�ضوعيه ،التي ال
يت�سع املجال لذكرها الآن ،و�إ�ستمرار �إحتكار امل�ؤ�س�سة لتزويد ال�سكان بالطاقة� ،سيعني �إ�ستمرار
الأزمات واملعاناة للكهرباء ،وكلنا يتذكر �أزمة عام  1978وعام  1979وتكرار الأزمات كل �صيف منذ
عام  1986وحتى الآن  .وكانت كل املعاجلات تت�سم بطابع ال�سفري ،والذي كلف الدولة حوايل �أكرث
من  5مليارات دعم ،ناهيك عن كلفة ت�شغيل �أقل من  270ميجاوات بكلفة ال تقل عن  650مليون
دوالر �سنويا  .لذلك البد من دخول جهة جديدة ملجال الطاقة ،ولنبداء يف جمال التوليد ،الذي
ي�شكل �أكرب كلفة يف جمال �أنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية .لذا ف�أنه يف خطة املرحلة العاجلة
فنقرتح الأجراءات التالية:
أ-أالبدء يف �إعداد �شروط مرجعية Referance of Termsللتقدم مب�شاريع �إقامة حمطات
توليد الطاقة الكهربائية ،مبوجب قوانني ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص� ،أو قوانني الإ�ستثمار �أو
			
جامعة امللكة �أروى

205

العدد الرابع والع�شــرون ( يناير -يونيو) 2020

حتديث للر�ؤية الأ�سرتاتيجية لت�صحيح �أو�ضاع قطاع الكهرباء بعدن مع خطة �إجراءات تنفيذية عاجلة...

قوانني املنطقة احلره ،على �أن تكون القدره التوليدية التقل عن  200ميجاوات وال تزيد عن
 1,000ميجاوات والمانع �أن تكون على مراحل ،و�أن تعتمد على توربينات غازية �أو بخارية
ت�شغل بالغاز �أو الفحم احلجري النظيف �أو الوقود الثقيل ،وميكن �أن تنت�شر �أو تتوزع على
خمتلف حمافظات �إقليم عدن (عدن ،وحلج و ابني وال�ضالع) ،وذلك لتغطية �إحتياجات هذا
الأقليم من الطاقة خالل املرحلة املتو�سطة من اخلطة بدء من عام 2021م وما يليها،ويجب
�أن يكون �سعر كلفة التوليد وبيعه معلوما م�سبقا ،ويتعدل وفق �أ�س�س مو�ضوعيه معلومة
�أي�ضا .والمانع من �أن يكون امل�ستثمر الذي �سيتثمر يف �أقامه هذه املحطات �شركة قطاع خا�ص
عائلية� ،أو �شركة ت�ضامنية �أو �شركة م�ساهمة مغلقة �أو �شركة م�ساهمة عامة� ،أو �أن تبداء
ك�شركة خا�صة ثم تتحول �إىل �شركة م�ساهمه عامه ،عندما تن�شاء �سوق للأوراق املالية يف
اليمن ،والمانع من �أن تكون �شركة حملية �أو �أجنبية �أو خمتلطه  .ويجوز لل�شركة امل�ستثمره
�أن تبيع الطاقة باجلملة عند باب املحطة ،والمانع �أن تبيع الطاقة للم�ستهلكني الكبار من
املن�ش�آت ال�صناعية والزراعية واخلدمية مبا�شرة �أكانت عرب �شبكات النقل اخلا�صة بها �أو
عرب �إ�ستجار ال�شبكات العامة من م�ؤ�س�سة الكهرباء  .و�أن تبداء امل�ؤ�س�سة ب�أعداد ال�شروط
املرجعية وتقدمي العرو�ض وحتليلها والبث فيها خالل املرحلة العاجلة من اخلطة ليبدء
التنفيذ بدء من العام 2018م� ،أن مل يكن قبل ذلك ،ويجب �أن يكون املجال مفتوح للمناف�سة
بني ال�شركات لتنفيذ �أكرث من حمطة يف هذا الإطار واحلدود وال�شروط  .والمانع �أن متتد
خدمات هذه ال�شركات �إىل ماخارج �إقليم عدن� ،أذا وجد فائ�ض يف �إنتاج الطاقة للأقليم .
ويف كل الأحوال يجب �أن تكون هناك �ضمانات ملمو�سة للتنفيذ  .ويحبذ �أن توقع العقود قبل
نهاية خطة املرحلة العاجلة.
) (7يف جمال التخطيط التوجيهي لتلبية الإحتياجات املتنامية للطاقة الكهربائية على �أ�س�س
علمية وفنية �سليمة :
وبهذا ال�صدد ف�إن املهمة الرئي�سبة هي البدء يف جمع معطيات لإعداد املخطط التوجيهي
التخليقي لتلبية �إحتياجات الطاقة الكهربائية لأقليم عدن حتى عام  2030م ،بالأ�ستناد �إىل
�إ�سقاطات النمو ال�سكاين والنمو احل�ضري وفقا للمخطط التوجيهي ملدينة عدن واملخططات
التوجيهية ملدن حمافظات �إقيم عدن� ،إن توفرت و�أي�ضا البدء يف حتديد مالمح امل�شروعات التي
تتطلبها تنفيذ م�شروع املخطط التوجيهي �إن مهمة.
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 – 4اخلطة املتو�سطة الآجل ملواجهة التحديات والتهديدات القائمة:
من مهام اخلطة املتو�سطة الأجل يف قطاع الكهرباء ،هي �إعادة �ألأ�ستقرار الن�سبي وو�ضع
مداميك للتنمية امل�ستدامه لقطاع الكهرباء يف �إقليم عدن وذلك وفقا للأ�س�س واملعايري الفنية
و�ألأقت�صادية ،التي تعمل علي �أ�سا�سها كل م�ؤ�س�سات و�شركات قطاع الكهرباء يف كل �أنحاء العامل،
ومتتد هذه اخلطة زمنيا �إىل خم�س �سنوات منذ بداية عام  2021م وحتى نهاية عام 2025م .
وهي �ستبنى على م�أت�أ�س�س من �إجناز مهام اخلطة العاجلة و�سن�ستعر�ض فيما يلي �أهم املهام التي
تنت�صب يف هذه اخلطة وهي على النحو التايل -:
أ-أالبدء الفوري بتنفيذ م�شروعات توليد الطاقة املقدمة كم�شروعات �إ�ستثماية ومتابعتها
والرقابة عليها لتنفذيها فق املواعيد الزمنية املتفق عليها
ب-بالبدء ب�إعداد املخطط التوجيهي التخليقي واحل�صول على املوافقة عليه من لل�سلطة
املخت�صة والبدء يف تقدمي امل�شروعات املنفذه له ،والبحث عن التمويل احلكومي �أو اخلا�ص �أو
عرب التمويل من قبل دول الأقليم �أو منظمات التمويل الأقليمية والدولية
ج-جال�شروع يف تنفيذ امل�شروعات الكربي التي مت احل�صول على متويلها �أكان بالتنفيذ املبا�شر �أو
عرب املقاولني التي تر�سى عليهم املناق�صات وب�إ�شراف فعال ودقيق ومتابعة م�ستمره من قبل
قيادة امل�ؤ�س�سة
 – 5امل�صفوفة التنفيذية املزمنة لتنفيذ مهام اخلطط العاجلة واملتو�سطة ،و�آلي�آت التنفيذ والرقابة
والتقييم ورفع التقارير عن التنفيذ لهذه اخلطط:
مرفق امل�صفوفة التنفيذية املزمنة ،التي ت�شمل مهام كل مرحلة من مراحل الإ�صالحات يف قطاع
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- Dead load on all slabs is assumed and live load
6. The results, Conclusion and Summary
We take in consideration internal forces and the result was inserted in table 9
System

Frame(F)

Axial Force
[kN]

Max Fx

Torsion
moment
[kNm]

Max Mx

Bending
moment
[kNm]

Max Mz
Min Mz

Min Fx

Min Mx

LC
5 DEAD
LOAD
2 EQ-X
5 DEAD
LOAD
5 DEAD
LOAD

Shear Wall (SW)
LC

4124.59 1 EQ+X 5520.64
1453.15 1 EQ+X 5520.64

Dual System (c)
LC
5 DEAD
LOAD
1 EQ+X
5 DEAD
LOAD
5 DEAD
LOAD

3839.19
-593.89

5.656

2 EQ-X

32.01

74.04

-5.66

1 EQ+X

-32.01

1 EQ+X

655.75

2 EQ-X

627.41

1 EQ+X

348.77

2 EQ-X

-655.75

1 EQ+X

-627.41

2 EQ-X

-348.77

-74.63

Table 9 Maximum and Minimum forces in Systems F-SW-C

-

-

The axial load in frame system increase about 10% than in system C
(Dead load).
Torsion moments in all systems is so small, where bending moment is
dominated by component of earthquake in direction X.
The value of moment in frame system increase about 53% than Dual
System. At the end this table explain that system (c) is the best system
to carry lateral load.
Tall buildings present special challenges to design & construction.
The challenges from seismic loads can be addressed through innovative
design concepts.
Moving forward, more complex & taller buildings will be conceived
& constructed.
Structural engineers have the biggest contribution to make in making
buildings safe & economical.
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Figure 9. architectural plan of related models to F-SW-C systems and for 10 storey.

- Height of storey is 3.5m.
- The thickness of floor slab is 15cm.
- The structural systems are: F-SW-C.
- Seismic zone 2C and therefore the seismic zone factor is Z=0.25.
- The importance factor of construction is I =1.
- Overstrength Factor R, so we have: frames system, R=8 and shear walls
system, R=4.5 and In couple system, R is determined according to the frames
contribution percentage in bearing base shear forces.
- Yield strength of steel for longitudinal reinforcement =.
- Yield strength of steel for cross-sectional reinforcement for shear walls and
= for stirrups in beams and columns.
- Characteristic compressive strength of concrete =21MPa(the amount of
cement is 350kgf/m3 in
control concrete case and 400kgf/m3 in non-control concrete case).
- To simplify the problem, it is assumed that all columns have square crosssection with initial dimensions
begin from 50x50cm and 50x60cm for beams.
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regardless of whether this system achieve the economic cost of the building
required designing it, and what if one of these systems achieve economic
cost of the multi-storey building without the other, whether those buildings
are similar to or different from each other in the number of storeys, type of
foundation soil. To answer these questions and study the problem at hand the
following models of RC high-rise buildings was imposed, as shown in Figure
9:
- Structural models for RC high-rise building consisting of 10-storey, structural
systems in it are:
Frames system (F).
Shear Walls system (SW).
Couple system (C)(Dual System).
5. Characterization of the Problem
Two architectural plans of the structure of RC high-rise buildings are
supposed for D. The first dose not contain shear walls, as shown in Figure 9,
for F , SW and C system and for 10 storey. Analysis was done by STAADpro.

Frames system (F)
Shear Walls system (SW)
Couple system (C)
Figure 8: some of supposed structural models for three structural systems (F,SW, C)

Geometric characteristic of the Problem
- Structure regular RC high-rise building is supposed
(the architectural plan is symmetrical for axes x and y).
- The structure floor area is 30x30m2 for 10storey.
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Center.

In exoskeleton structures, lateral load-resisting systems are placed
outside the building lines away from their facades. Examples include Hotel
de las Artes in Barcelona. Due to the system’s compositional characteristics,
it acts as a primary building identifier – one of the major roles of building
facades in general cases. Fire proofing of the system is not a serious issue
due to its location outside the building line. However, thermal expansion/
contraction of the system, exposed to the ever-changing outdoor weather,
and the systemic thermal bridges should be carefully considered during
design[10].
4. Models of structural systems
Reinforced concrete (RC) high-rise buildings designed to resist
vertical loads in general, and checked on the seismic loads, in particular,
adopted structural systems in the design to resist the forces of earthquakes
consist of [Figure 8.] :
1. Shear Walls System.
2. Moment - Resisting Frame System.
3. Dual System is the system that contains together frames and shear
walls.
In couple system, shear walls were presented as central reinforced
concrete core of the stairs and lifts, which were favorite to resist the shear
forces in general in the regular structures and private due to its symmetry and
placed in the centre of the structure, and if the shear walls were insufficient
to resist the shear forces caused by earthquakes, the additional shear walls are
added to give structural system appropriate stiffness to resist the horizontal
forces in both directions [2, 8].
There are many types of structural systems, resistance to the
forces of earthquakes, and structural systems which previous referred to it
considered more systems used in the design of public and private structures,
but in the design of RC high-rise buildings, can we adopt certain structural
system without the other and generalization use in the design of RC highrise buildings whatever the number of stories, type of foundation soil and
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diagonal members in diagrid structural systems can carry gravity loads as
well as lateral forces due to their triangulated configuration in a distributive
and uniform manner. Compared with conventional framed tubular structures
without diagonals, diagrid structures are much more effective in minimizing
shear deformation because they carry shear by axial action of the diagonal
members, while conventional tubular structures carry shear by the bending of
the vertical columns and horizontal spandrels (Moon, 2005)[25].
The diagrid can be compared with another prevalent structural system,
the outrigger structures. Properly designed, an outrigger structure is effective
in reducing the overturning moment and drift of the building. However, the
addition of the outrigger trusses between the shear core and exterior columns
does not add lateral shear rigidity to the core. Thus, tall buildings that employ outrigger systems still require cores having significant shear rigidity.
The diagrid structure provides both bending and shear rigidity. Thus, unlike
outrigger structures, diagrid structures do not need high shear rigidity cores
because shear can be carried by the diagrids located on the perimeter, even
though supertall buildings with a diagrid system can be further strengthened
and stiffened by engaging the core, generating a system similar to a tube-intube.
Other types of lateral load-resisting systems in the category of exterior structures include space trusses, super frames and exoskeleton. These
have been occasionally used for tall buildings.
Space truss structures are modified braced tubes with diagonals connecting the exterior to interior. In a typical braced tube structure, all the diagonals, which connect the chord members – vertical corner columns in general,
are located on the plane parallel to the facades. However, in space trusses,
some diagonals penetrate the interior of the building. Examples include the
Bank of China Tower of 1990 by I. M. Pei in Hong Kong.
A superframe is composed of megacolumns comprising braced frames
of large dimensions at building corners, linked by multistory trusses at about
every 15 to 20 stories. The concept of superframe can be used in various ways
for tall buildings, such as the 56-story tall Parque Central Complex Towers
of 1979 in Caracas, Venezuela and the 168-story tall Chicago World Trade
2020 ) يونيو-العدد الرابع والع�شــرون ( يناير

215

			
جامعة امللكة �أروى

Art and Analysis of high-rising building

The stiffness of a framed tube can also be enhanced by using the core
to resist part of the lateral load resulting in a tube-in-tube system. The floor
diaphragm connecting the core and the outer tube transfer the lateral loads to
both systems. The core itself could be made up of a solid tube, a braced tube,
or a framed tube. Such a system is called a tube-in-tube, an example of which
is the 52-story One Shell Plaza of 1971 in Houston, Texas. It is also possible
to introduce more than one tube inside the perimeter tube. The inner tube in a
tube-in-tube structure can act as a second line of defense against a malevolent
attack with airplanes or missiles.
A diagrid system is another type of exterior structure. With their structural efficiency as a varied version of the tubular systems, diagrid structures
have been emerging as a new aesthetic trend for tall buildings in this era of
pluralistic styles. Early designs of tall buildings recognized the effectiveness
of diagonal bracing members in resisting lateral forces. However, while the
structural importance of diagonals was well recognized, the aesthetic potential of them was not appreciated since they were considered obstructive for
viewing the outdoors. Thus, diagonals were generally embedded within the
building cores which were usually located in the interior of the building.
A major departure from this design approach occurred when braced
tubular structures were introduced in the late 1960s. For the 100-story tall
John Hancock Center in Chicago, the diagonals were located along the entire
exterior perimeter surfaces of the building in order to maximize their structural
effectiveness and capitalize on the aesthetic innovation. This strategy is much
more effective than confining diagonals to narrower building cores. Despite
the clear symbiosis between structural action and aesthetic intent of the
Hancock Tower, this overall design approach has not emerged as the sole
aesthetic preference of architects. However, recently the use of perimeter
diagonals – thus the term “diagrid” – for structural effectiveness and latticelike aesthetics has generated renewed interest in architectural and structural
designers of tall buildings.
The difference between conventional exterior-braced frame structures
and current diagrid structures is that, for diagrid structures, almost all the
conventional vertical columns are eliminated. This is possible because the
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the tubular framework. Therefore, the columns can be more widely spaced
and the sizes of spandrels and columns can be smaller than those needed for
framed tubes, allowing for larger window openings than in the framed tubes
(Khan, 1967)[18].
A bundled tube is a cluster of individual tubes connected together to
act as a single unit. For very tall structures, a single framed tube is not adequate, since the width of the building at its base should be large to maintain
a reasonable slenderness (i.e., height-to-width) ratio such that the building is
not excessively flexible and does not sway too much. The system efficiency
is considerably diminished in a single framed tube of enormous height due
to shear lag effect. For such a structure, the three-dimensional response of
the structure could be improved for strength and stiffness by providing cross
walls or cross frames in the building.
The 110-story Sears Tower completed in 1974 was the first bundled
tube structure in which nine steel framed tubes are bundled at the base, some
of which are terminated at various levels along the building’s height with two
th
tubes continuing between the 90 floor and the roof. Such flexibility of organizing the floor areas, from very large at the base to much smaller at the top,
gave the bundled tube system an added advantage. The bundled tube concept
also allowed for wider column spacing in the tubular walls, which made it
possible to place interior frame lines without seriously compromising interior
space planning of the building. The bundled tube system thus offers great
freedom in the architectural planning by creating a powerful vocabulary for a
variety of existing building forms. Figure 8 shows the bundled tube concept
as it was applied to the Sears Tower (Ali, 2001)[1, 4, 7]. A bundled tube building in concrete is One Magnificent Mile of 1983 in Chicago. In this multi-use
building, it was possible to assemble the individual tubes in any configuration
and terminated at different heights without loss of structural integrity. By carrying the idea of bundled framed tubes further, it is possible to add diagonals
to them to increase the efficient height limit. In addition, it is worth noting
that to behave as a bundled tube the individual tubes could be of different
shapes, such as rectangular, triangular or hexagonal as is demonstrated by this
building.
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achieving a cantilever deflection of 50 to 80 percent of the total lateral sway
of the building).

Figure 7 Shear lag

A braced tube is a variation of the framed tube and was first applied
on the 100-story John Hancock Center of 1970 in Chicago (Ali, 2001)[5,
7]. This concept stems from the fact that instead of using closely spaced
perimeter columns, it is possible to stiffen the widely spaced columns by
diagonal braces to create wall-like characteristics. The framed tube becomes
progressively inefficient over 60 stories since the web frames begin to behave
as conventional rigid frames. Consequently, beam and column designs are
controlled by bending action, resulting in large size. In addition, the cantilever
behavior of the structure is thus undermined and the shear lag effect is
aggravated. A braced tube overcomes this problem by stiffening the perimeter
frames in their own planes. The braces also collect gravity loads from floors
and act as inclined columns. The diagonals of a trussed tube connected to
columns at each joint effectively eliminate the effects of shear lag throughout
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Exterior Structures
The nature of building perimeters has more structural significance in
tall buildings than in any other building type due to their very tallness, which
means greater vulnerability to lateral forces, especially wind loads. Thus, it is
quite desirable to concentrate as much lateral load-resisting system components as possible on the perimeter of tall buildings to increase their structural
depth, and, in turn, their resistance to lateral loads.
The tube is one of the most typical exterior structures, which can be
defined as a three-dimensional structural system utilizing the entire building
perimeter to resist lateral loads. The earliest application of the tubular notion is attributed to Fazlur Khan, who thought of this concept in 1961 (Ali,
2001)[7] and designed the 43-story DeWitt-Chestnut Apartment Building in
Chicago, completed in 1965, the first known building designed as a framed
tube. The introduction of tube systems has been revolutionary since for the
first time the three-dimensional response of buildings was directly exploited
to advantage departing from the conventional rigid frame system consisting
of rigidly connected planar beam-column grids. Tubular forms have several
types depending upon the structural efficiency that they can provide for different heights. In a framed tube system, which is the basic tubular form, the
building has closely spaced columns and deep spandrel beams rigidly connected together throughout the exterior frames. Depending upon the structural geometry and proportions, exterior column spacing should be from 1.5
to 4.5m on centers. Practical spandrel beam depths should vary from 0.6 to
1.2m. As shown in Figure 7, for a framed tube subjected to lateral loads,
the axial forces in the corner columns are the greatest and the distribution is
non-linear for both the web frame (i.e., frame parallel to wind), and the flange
frame (i.e., frame perpendicular to wind). This is because the axial forces in
the columns toward the middle of the flange frames lag behind those near the
corner due to the nature of a framed tube which is different from a solid-wall
tube. This phenomenon is known as shear lag. The purpose of optimal design
of a framed tube is to limit the shear lag effect and aim for more cantilevertype behavior of the structure within reasonable and practical limits (i.e., by
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tial elongation and shortening of columns. Outriggers can also be supported
on megacolumns in the perimeter of the building. Although this structure is
primarily an interior system, the belt trusses or megacolumns offer a wider
perimeter, thus resisting the lateral push of the building’s ‘feet’ spread.
For buildings between about 30 to 70 stories, steel braced cores or reinforced concrete core walls are generally effective for resisting lateral loads.
However, for greater heights, the resistance of the core systems to bending
caused by overturning becomes progressively inefficient. Moreover, a core
system with its highly slender attribute can generate excessive uplift forces
in the core columns and high overturning forces on the foundation system.
In reinforced concrete cores, excessive wall elements where large net tensile
forces develop can easily cancel the inherent efficiency of concrete in compression. Likewise, in steel cores, excessive welded or bolted tensile splices
could greatly reduce the ease of erection and fabrication. The core-outrigger
system alleviates this problem. Some other advantages of the core-and-outrigger system are that the exterior column spacing can easily meet aesthetic and
functional requirements, and the building’s perimeter framing system may
consist of simple beam-column framing without the need for rigid-frame-type
connections.
For supertall buildings, connecting the outriggers with exterior megacolumns opens up the façade system for flexible aesthetic and architectural
articulation thereby overcoming a principal drawback of closed-form tubular
systems. In addition, outrigger systems have a great height potential up to 150
stories and possibly more. The principal disadvantages are that the outriggers interfere with the rentable space and the lack of repetitive nature of the
structural framing results in a negative impact on the erection process. However, these drawbacks can be overcome by careful architectural and structural
planning such as placing outriggers in mechanical floors and development of
clear erection guidelines. The outrigger systems may be formed in any combination of steel, concrete and composite construction. Because of the many
functional benefits of outrigger systems and the advantages outlined above,
this system has lately been very popular for supertall buildings all over the
world.
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provide resistance for buildings up to about 10 or 35 stories, respectively,
depending on the height-to-width ratio of the system (see Table 4).
Outrigger systems have been historically used by sailing ships to help resist
the wind forces in their sails, making the tall and slender masts stable and
strong. The core in a tall building is analogous to the mast of the ship, with
outriggers acting as the spreaders and the exterior columns like the stays. As
for the sailing ships, outriggers serve to reduce the overturning moment in the
core that would otherwise act as pure cantilever, and to transfer the reduced
moment to the outer columns through the outriggers connecting the core to
these columns (Figure 6).

Figure 6 Core-supported outrigger structures.

The core may be centrally located with outriggers extending on both
sides or in some cases it may be located on one side of the building with
outriggers extending to the building columns on the other side (Taranath,
1998)[29].
The outriggers are generally in the form of trusses in steel structures,
or walls in concrete structures, that effectively act as stiff headers inducing
a tension-compression couple in the outer columns. Belt trusses are often
provided to distribute these tensile and compressive forces to a large number
of exterior frame columns. The belt trusses also help in minimizing differen2020 ) يونيو-العدد الرابع والع�شــرون ( يناير
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around the core, on the exterior, and throughout the interior of the building
along grid lines.
Braced frames are laterally supported by vertical steel trusses, also
called shear trusses, which resist lateral loads primarily through axial stiffness
of the members. These act as vertical cantilever trusses where the columns act
as chord members and the concentric K, V, or X braces act as web members.
Such systems are called concentric braced frames (CBF). Eccentric braced
frames (EBF) have, on the other hand, braces which are connected to the floor
girders that form horizontal elements of the truss, with axial offsets to introduce flexure and shear into the frame [26]. This lowers stiffness-to-weight
ratio but increases ductility and therefore EBFs are used for seismic zones
where ductility is an essential requirement of structural design. Braced frames
are generally located in the service and elevator core areas of tall buildings.
The frame diagonals are enclosed within the walls[15].
Reinforced concrete planar solid or coupled shear walls have been
one of the most popular systems used for high-rise construction to resist
lateral forces caused by wind and earthquakes. They are treated as vertical
cantilevers fixed at the base. When two or more shear walls in the same plane
are interconnected by beams or slabs, as is the case with shear walls with
door or window openings, the total stiffness of the system exceeds the sum
of the individual wall stiffnesses. This is so because the connecting beam
forces the walls to act as a single unit by restraining their individual cantilever
actions. These are known as coupled shear walls. Shear walls used in tall
office buildings are generally located around service and elevator cores, and
stairwells. In fact, in many tall buildings, the vertical solid core walls that
enclose the building services can be used to stabilize and stiffen the building
against lateral loads
Rigid frames may be combined with vertical steel trusses or reinforced
concrete shear walls to create shear wall (or shear truss)-frame interaction
systems. Rigid frame systems are not efficient for buildings over 30 stories
in height because the shear racking component of deflection caused by the
bending of columns and girders causes the building to sway excessively. On
the other hand, vertical steel shear trusses or concrete shear walls alone may
2020 ) يونيو-العدد الرابع والع�شــرون ( يناير
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Tables 7 and 8 summarize the details of the systems in each category.
In addition, Figure 4 and 5 show the concept of each system diagrammatically.
This classification of structural systems is presented more as a guideline and
should be treated as such. It is imperative that each system has a wide range of
height applications depending upon other design and service criteria related to
building shape, aspect ratio, architectural functions, load conditions, building
stability and site constraints. For each condition, however, there is always an
optimum structural system, although it may not necessarily match one of those
in the system’s tables due to the predominant influence of other factors on the
building form. An exterior structure may be combined with an interior one,
such as when a tubular frame is also braced or provided with core-supported
outriggers and belt trusses, to enhance the building’s stiffness[10, 12].
Interior Structures
The two basic types of lateral load-resisting systems in the category of
interior structures are the moment-resisting frames and shear trusses/shear
walls. These systems are usually arranged as planar assemblies in two principal orthogonal directions and may be employed together as a combined system in which they interact. Another very important system in this category is
the core-supported outrigger structure, which is very widely used for supertall
buildings.
The moment-resisting frame (MRF) consists of horizontal (girder)
and vertical (column) members rigidly connected together in a planar grid
form. Such frames resist load primarily through the flexural stiffness of the
members (Kowalczyk, Sinn, & Kilmister, 1995)[23]. The size of the columns
is mainly controlled by the gravity loads that accumulate towards the base
of the building giving rise to progressively larger column sizes towards the
base from the roof. The size of the girders, on the other hand, is controlled by
stiffness of the frame in order to ensure acceptable lateral sway of the building. Although gravity load is more or less the same in all typical floors of a
tall building, the girder sizes need to be increased to increase the frame stiffness. Likewise, columns already sized for gravity loads need to be slightly
increased to increase the frame stiffness as well. MRFs can be located in or
2020 ) يونيو-العدد الرابع والع�شــرون ( يناير
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150

Shear Cores (Steel
Trusses or Concrete
Shear Walls) + Outriggers (Steel Trusses
or Concrete Walls) +
(Belt Trusses) + Steel
or Concrete Composite (Super) Columns

Effectively resists
bending by
exterior columns
connected to outriggers extended
.from the core

Table 7 Interior Structure

70

60
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Concrete Shear Wall
+ Concrete Frame

Concrete Shear Wall
+ Steel Rigid Frame

Steel Shear Trusses +
Steel Rigid Frames

Outrigger
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not add shear
resistant

Taipei 101 (Taipei,
Taiwan, 101 stories, 509
m), Jin Mao Building
(Shanghai, China, 88
)stories, 421 m

Empire State Building
Effectively resists
(New York, USA, 102
Interior planlateral loads by
ning limitations stories, 381 m), Seagram
producing shear
due to shear
Building, 17th to 29th
truss - frame infloor (New York, USA,
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due to shear
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=
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County Administration
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Figure 5 Exterior Structures: effectively resist lateral loads by systems
at building perimeter
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Structural systems of tall buildings can be divided into two broad categories: interior structures and exterior structures. This classification is based
on the distribution of the components of the primary lateral load-resisting system over the building. A system is categorized as an interior structure when
the major part of the lateral load resisting system is located within the interior
of the building. Likewise, if the major part of the lateral load-resisting system
is located at the building perimeter, a system is categorized as an exterior
structure. It should be noted, however, that any interior structure is likely to
have some minor components of the lateral load-resisting system at the building perimeter, and any exterior structure may have some minor components
within the interior of the building.

Figure 4 Interior Structures: single / dual component planar assemblies in 2 principal directions[16]
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The six secondary systems are, in fact, combinations of the four
primary structures as shown in Figure 6. This classification is part of a study
of the dynamic response of different tall building structures.

Figure 6 Classification of Structural Systems of Multi-Story Buildings
(Drosdov, Lishak, 1978)

In Schueller’s (1977)[28] classification, primary emphasis is given to visual
and descriptive analysis of the structural systems (see Table 6). He lists 14
separate tall building structural systems in an attempt to adequately represent
the spectrum of tall building structures.

4. Cantilevered Slab

2. Cores and
Bearing Walls
5. Flat Slab

3. Self Supporting
Boxes
6. Interspatial

7. Suspended

8. Staggered Truss

9. Rigid Frame
12. Belt-Trussed Frame
and Framed Core

1. Bearing Walls

10. Core and Rigid Frame 11. Trussed Frame
13. Tube-in-Tube

Bundled Tube .14

Table 6 Common high rise structures (Schueller, 1975)
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Gravity Load Resistant
Systems
1. Horizontal (floor) Framing
2. Vertical Framing
a). bearing walls
b). hangers
c). load transfer girders

Lateral Load Resistant Systems
1. Moment Resistant Frame
2. Shear Wall or Truss
3. Combined Frame and Shear Wall or
Truss
4. Moment Resistant Frame with
Stiffening Features
5. Core Structure
6. Framed Tube
7. Combined Framed Tube and Core
Structure
8. Framed Tube with Stiffening Features
9. Other Tube Structure

Table 4 Structural Systems (Lu, 1974)

Drosdov and Lishak (1978)[13] developed a classification that
categorizes the variety of existing structural systems into four primary load
bearing systems and six secondary (combination) load bearing structures as
seen in Table 5.
Secondary (Combination) Structural
Primary Structural Systems
Systems
1. Frame-Braced System (Frame &
1. Framed systems (Frame)
Wall)
2. System with Flat Walls (Wall) 2. Frame System (Frame & Core)
3. Frame-Envelop System (Tube &
3. Core-Trunk System (Core)
Frame)
4. Envelop-Type System (Tube) 4. Trunk-Wall System (Core & Wall)
5. Cellular System (Tube & Wall)
Table 5 STRUCTURAL SCHEMES (Drosdov, Lishak, 1978)
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Figure 5 Classification of tall building structural systems by Fazlur Khan
( concrete).

Because of a better understanding of the mechanics of material and
member behavior, he reasoned that the structure could be treated in a holistic
manner, that is, the building could be analyzed in three dimensions, supported
by computer simulations, rather than as a series of planar systems in each
principal direction. Feasible structural systems, according to him, are rigid
frames, shear walls, interactive frame-shear wall combinations, belt trusses,
and the various other tubular systems [22].
Lu (1974)[24] has presented a classification using the same basic
approach, namely, a listing of vertical load resisting members, horizontal load
resisting subsystems, and energy dissipation systems. This arrangements is
shown in Table 4. A more detailed listing of lateral load resisting subsystems
is included, which clearly indicates the myriad of combinations of lateral load
resisting subsystems employed in the design of tall buildings.
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3. Shear Truss Frame with Belt Trusses
. 4. Framed Tube
5. Column Diagonal Truss Tube
6. Bundled Tube
7 . Truss Tube without Interior Columns

3. Frame-Shear Wall
4. Framed Tube
5. Tube-in-Tube
6. Modular Tube

Table 3 High rise structural systems (Khan, 1974)

This marked the beginning of a new era of skyscraper revolution in terms
of multiple structural systems. Later, he upgraded these diagrams by way of
modifications [20, 21](Khan, 1972, 1973). and developed these schemes for
both steel and concrete Figure 4 and 5. (Ali, 2001; Ali & Armstrong, 1995;
Schueller, 1986)[3, 7, 27]. Khan argued that the rigid frame that had dominated tall building design and construction so long was not the only system
fitting for tall buildings.

Figure 4 Classification of tall building structural systems by Fazlur Khan(steel).
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Access and
Evacuation
Infiltration
Protection
Environmental
Transportation
Energy Efficiency

Building Services
Communication
Security
Fire Protection
Urban Services
Physical Systems

Foundation
Structural
Framework
Mechanical
Systems
Electrical

Architectural
Fitting and Furnishings
Contents
Utilities
Building
Implementation Systems
Need
Planning
Design
Construction
Operation
Demolition

Figure 3 Tall Building Systems (Beedle, 1980)[9]

Fazlur Khan in 1969 classified structural systems for tall buildings relating to their heights with considerations for efficiency in the form of “Heights
for Structural Systems” diagrams [19,21].
Khan [17, 21] uses a material-oriented classification to discuss the different
responses of various steel, concrete and mixed structural systems to lateral
loads.(see Table 3).
Steel Structural Systems
Concrete Structural Systems
1. Rigid Frame
1. Frame
2. Shear Truss Frame
2. Shear Wall
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Figure 2 Types of buildings and elements

For the purpose of research, it is desirable to categorize the different aspects
of tall buildings.
Loading Systems
Gravity
Temperature
Earthquake
Wind
Fire
Accidental Loading
Functional Systems
Utilization
Ecological
Site
Esthetics
Space Cognition
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rigid-frame system is used for very tall structures. This calls for a structural
system that goes well beyond the simple rigid frame concept. Based on his
investigations Khan argued that as the height increases beyond 10 stories, the
lateral drift starts controlling the design, the stiffness rather than strength becomes the dominant factor, and the premium for height increases rapidly with
the number of stories. Following this line of reasoning, Khan recognized that
a hierarchy of structural systems could be categorized with respect to relative
effectiveness in resisting lateral loads for buildings beyond the 20- to 30-story
range (Khan, 1969)[19].
3.0 Classification of Tall Building Structural Systems.
Building types and elements Alberti (1992)[6] does mention the existence of various building types that has developed from the original shelter
as specialization of functions. Generally buildings divided into two types:
Public buildings with several functions, sacred as well as profane, and private
buildings divided into two groups- those foremost citizens and those for common citizens Figure 2.
These different aspects are referred to as building systems. Beedle
(1980)[9] defines four distinct building systems: Loading Systems, Physical
Systems, Functional Systems, and Building Implementation Systems. These
are seen in Figure 3. Under the “Physical Systems” heading are such i terns as
foundation systems, structural framework, mechanical and service systems,
and electrical systems. In general, the structural system of a building is a three
dimensional complex assemblage of interconnected structural elements. The
primary function of the structural system is to effectively and safely carry
all the loads which act upon the building, and to resist sway by providing
adequate stiffness. The structural system physically supports the entire
building, and with it, all the other various building systems
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Figure 1 Historical brief of tall building in the world

The floor framing system usually carries almost the same gravity
loads at each floor, although the girders along the column lines need to be
progressively heavier towards the base of the building to carry increasing
lateral forces and to augment the building’s stiffness.
The column sizes increase progressively towards the base of the building due to the accumulated increase in the gravity loads transmitted from the
floors above. Further to this, the columns need to be even heavier towards
the base to resist lateral loads. The net result is that as the building becomes
taller and the building’s sway due to lateral forces becomes critical, there is
a greater demand on the girders and columns that make up the rigid-frame
system to carry lateral forces.
If we assume the same bay sizes, the material quantities required for
floor framing is almost the same regardless of the number of stories. The
material needed for floor framing depends upon the span of the framing elements, that is, column-to-column distance and not on the building height. The
quantity of materials required for resisting lateral loads, on the other hand,
is even more increased and would begin to exceed other structural costs if a
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1
2
3
4
5
6

Country
UAE
KSA
Bahrain
Qatar
Oman
Kuwait

7

Lebanon

Height<50m
3969
315
120
340
20
280

Percentage
70.5%
6%
2%
6%
0.3%
5%
6%
340

Syria
60
1.1%
Iraq
100
1.7%
Jordan
80
1.3%
Yemen
7
0.1%
TOTAL
5631
Table 2. Middle east country for high-rise building, height above 50m
8
9
10
11

2.0 Developments of Structural Systems
Structural development of tall buildings has been a continuously
evolving process. There is a distinct structural history of tall buildings similar
to the history of their architectural styles in terms of skyscraper ages Figure
1. These stages range from the rigid frame, tube, core-outrigger to diagrid.
The primary structural skeleton of a tall building can be modeled as a vertical cantilever member with its base fixed in the ground. The structure has to
carry the vertical gravity loads and the lateral load. The building must therefore have adequate shear and bending resistance and must not lose its vertical
load-carrying capability.
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1.0 Introduction

Tall buildings emerged in the late nineteenth century in the United
States of America. They constituted a so-called “American Building Type,”
meaning that most important tall buildings were built in the U.S.A.
The function of tall buildings has been as commercial office buildings.
Other usages, such as residential, mixed-use, and hotel tower developments
have since rapidly increased. Tall building development involves economics,
technology, aesthetics, politics, and municipal regulations[1, 4, 10, 11, 14].
Number of
Percentage
skyscrapers
Asia
1
12,730
69%
North America
2
3,659
20%
Europe
3
888
5%
South America
4
637
3%
Oceania
5
433
2%
Africa
6
136
1%
Total
18483
Table 1 Tall Buildings in Regions (2020, based on most active cities in the
regions reported in Emporis.com).
#

City

Many tall buildings are built worldwide, especially in Asian countries,
such as China, Korea, Japan, and Malaysia. Based on data published in the
1980s, about 49% of the world’s tall buildings were located in North America.
The distribution of tall buildings has changed radically with Asia now having
the largest share with 69%, and North America’s at 20% (Table 1). This data
demonstrates the rapid growth of tall building construction in Asian during
this period while North American construction has slowed. In fact, nine of the
top ten tall buildings are now in Asia and only one, One World Trade Center
is in North America, NY, USA. In the middle east the high-rising building is
going to increase from time to time, the state is look as in Table2.
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