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ȆǘǠƫƢŲǂưǯƗ
ȄǴǟǝȐǗȍơńƛǲƟƢǬǳơơǀǿǲȈƷƗňƛȁȆǸǴǟŚǣȁǪȈǫƽŚǣȁǦȈǠǓǵȐǰǳơơǀǿǹƘƥǲƟƢǫǱȂǬȇƾǫȁ
ǹȂǠǸƴƬȇǺȇǀǳơřǸȈǳơƢǼǠǸƬůĿ ǽơǁȂƬǯƾǳơƨǴǷƢƷǞǓȁȄǴǟƧǂǜǻƔƢǬǳƛńƛȁƨȈƷƢǻǺǷŅƢǠǳơǶȈǴǠƬǳơƩƢȈƥƽƗ
ȂǳȁơȁǂǰǨȇǹƗǹȁƽǶđƢǠȈƬǇƢƥśƦǳƢǘǷƣơȂǼǳơǆǴůȁƔơǁǃȂǳơƨǇƢƟǁȁƨȇǁȂȀǸŪơƨǇƢƟǁǵƢǷƗȃǂƻȋơȁƨǼȈǨǳơśƥ
ǂưǯƗǱȐƻȁŖǳơƨȈǼǸȈǳơƩƢǠǷƢŪơǞǫơȁƨǇơǁƽǾȈǴǟŘŤƗƢǸǯȏǵƗǶŮƨȈǴǠǧƨƳƢƷǭƢǼǿƪǻƢǯǹƛƧƾƷơȁƨǜƸǴǳ
ȅƾȈǴǬƬǳơȆǴƸŭơǩȂǈǳơƢȀƦǟȂƬǈȇȏŖǳơƩƢƳǂƼŭơƨǨǟƢǔǷȃȂǇƾƷơȁƔȆǋřǸȈǳơǞǸƬƴŭơƾǨƫŃƽȂǬǟƨƯȐƯǺǷ
ƨǳȁƾǴǳȆǇƢȈǈǳơƱơǂƷȍơƧƽƢȇǃȁƩƢǷƾŬơȄǴǟǶƟƢǬǳơ
ƨȈǼǸȈǳơƩƢǠǷƢƴǴǳȆǠǸƬƴŭơƾƟƢǠǳơƨǇơǁƽĿ ǶǿƾȀƳơȂǇǂǰȇǹƗǹȂưƷƢƦǳơƧȂƻȍơȂǟƽƗȁơȂƳǁƗƁŚƻƗ
ňƛȁƩƢǇơǁƾǳơǽǀǿǂǌǼǳƀǇǂǰǷƨǴƴŭơǽǀǿǺǷǵƽƢǬǳơƽƾǠǳơǲǠƳƗǹƗƢǼǿƾǟƗňƜǧƩƢǇơǁƾǳơǽǀǿƢǼƬǴǏȁƢǷơƿƜǧ
ƨȈǇƢȈǈǳơ ƧƢȈūơ Ŀ ƨǫǁƢǧ ƨǷȐǟ ǹȂǰƬǇ ƪȇǂƳƗ ǹƛ Ƣđ ǹȂǷȂǬȈǇ Ŗǳơ ƩƢǇơǁƾǳơ ǽǀǿ ƲƟƢƬǻ ǹƘƥ ƨǬưǳơ ƾȇƾǌǳ
ǽǁȂǘƫȁǾȈǫǁĿǲǷƘȇƢǼǴǯȅǀǳơřǸȈǳơƢǼǠǸƬƴŭƨȇƽƢǐƬǫȏơȁ
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عالقات االرتباط بني درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات
العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ومعدالتهم يف الثانوية العامة
�أ.د.عبد اهلل مبارك الغيي
كلية الرتبية -جامعة �صنعاء

مقدمة:

حتى نهاية عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،كانت الكليات العلمية واملهنية
يف اجلامعات اليمنية تقبل الطلبة املتقدمني لاللتحاق بها على �أ�سا�س معدالتهم يف الثانوية
العامة ب�صورة �أ�سا�سية .وقد كانت اجلامعات و�أرباب العمل يعتمدون يف احلكم على جودة
خمرجات التعليم الثانوي من خالل معدالت الطلبة يف الثانوية العامة حيث كان ( وما يزال
�إىل حد ما) ي�شكل امتحان نهاية املرحلة الثانوية حدث ًا �سنوي ًا مهم ًا للطلبة و�أولياء �أمورهم
يف الدول العربية ومنها اليمن،حيث يتحدد يف �ضوء الدرجات التي يح�صل عليها الطلبة يف
هذا االمتحان م�ستقبلهم العلمي واملهني� ،إذ تفتح للبع�ض فر�ص موا�صلة رحلتهم التعليمية،
بينما تغلق الباب يف وجه البع�ض الآخر ،وبالتايل يتجهون �إىل اجتاهات �أخرى يف جماالت
احلياة (انظر :خطابية وال�سعود�،2009،ص .)13لذا ف�إن نتائج الثانوية العامة بالن�سبة
للطلبة متثل �أوىل بوابات امل�ستقبل ملا لها من �أهمية يف حتديد فر�ص الدرا�سة  ،ونوع الدرا�سة
(التخ�ص�ص) ،وتكاليف الدرا�سة اجلامعية بالن�سبة للطالب و�أ�سرته (النظام العام،والنظام
املوازي) .كما كانت �شهادة نهاية مرحلة التعليم الثانوي وثيقة ت�ضمن للخريج �إما االلتحاق
باجلامعة يف الداخل �أو اخلارج� ،أو االلتحاق ب�سوق العمل �سواء يف القطاع العام (احلكومي)
�أو القطاع اخلا�ص  ،حيث �إن �إعداد خريج الثانوية العامة ملوا�صلة الدرا�سات اجلامعية ،و
االلتحاق ب�سوق العمل ميثل هدفني �أ�سا�سيني من �أهداف مرحلة التعليم الثانوي يف �أنظمة
التعليم القومية .ومن خالل حتقيق الهدفني �آنفي الذكر يتم احلكم على درجة جناح �أو ف�شل
نظام التعليم الثانوي يف �أي جمتمع (Achieve and Education Trust,2008,
).p.1
�إن ملعدالت الطلبة يف الثانوية العامة �أهمية خا�صة ل�صانعي القرار يف امل�ؤ�س�سات
الرتبوية ،و�أهميه بالغة �أي�ض ًا مل�ؤ�س�سات املجتمع  ،فهي معيار �أ�سا�سي يتم مبوجبة تخريج
الطلبة من الثانوية ،وقبولهم يف اجلامعات ،واختيار التخ�ص�ص العلمي داخل اجلامعة
املنا�سبة ،ويتم يف �ضوئها ح�صول الطلبة على فر�ص عمل ،وغري ذلك من الأمور ،لذا اكت�سبت
القيمة الكمية لدرجات الثانوية العامة معان نوعية دالة للطالب واملجتمع .فعالوة على
ما �سبق ،متثل نتائج اختبارات الثانوية العامة قاعدة معلوماتية دالة ،وغنية ل�صانعي
القرار الرتبوي وللباحثني الرتبويني � ،إذا ما مت حتليلها علمي ًا وربطها ببع�ض املتغريات
ملعرفة ت�أثريها على م�سار عملية التعليم والتعلم وعلى الأداء املتوقع ،للطالب و الطالبة
يف اجلامعة ،ويف �ضوء ذلك يتم اتخاذ قرارات عالجية وتطويرية ،وحت�سني م�سار العملية
التعليمية (القا�ضي.)70-69-2005،
اليوم ي�سود اعتقاد بني الكثري من املهتمني بال�ش�ؤون الرتبوية �أن التعليم الثانوي
يف اليمن مير ب�أزمة خطرية تتمثل يف ظهور م�ؤ�شرات خطرية حول عجز وف�شل مرحلة
التعليم الثانوي يف اليمن عن حتقيق هدفني رئي�سني هما�:إعداد خريجيها ملوا�صلة التعليم
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ما بعد الثانوي ،و�إعدادهم ل�سوق العمل� ،إذ ت�شري الدالئل �إىل:
 �إن �آالف اخلريجني من الثانوية العامة الذين يتقدمون �سنوي ًا لاللتحاق باجلامعات  -خا�صة الكليات والأق�سام العلمية واملهنية-يفتقدون �إىل الكثري من املهارات واملعارف واالجتاهات الأ�سا�سية التي تتطلبها الكليات والأق�سام املهنية والتطبيقية يف اجلامعات اليمنية
بو�صفها معارف ومهارات واجتاهات الزمة للنجاح يف هذه الكليات ،و�أهم تلك املعارف واملهارات �ألأكادميية القوية مثل :القراءة النقدية،
الكتابة املقنعة يف منطقها و�أ�سلوبها ،التفكري واال�ستنتاج واملحاورة املنطقية ،حل امل�شكالت املعقدة يف الريا�ضيات،والعلوم ،معرفة لغة
ثانية �إىل جانب اللغة الأم ،الف�ضول العلمي ،والتفكري الإبداعي ،واتخاذ قرارات عقالنية و�سليمة ،ور�ؤية الأ�شياء بعني العقل ،وتقدمي
التف�سريات والتربيرات املنطقية للنتائج (NCEL and MG, 2003, pp. 5- 22)..
 �إن خريجي املرحلة الثانوية الذين يتوجهون �إىل �سوق العمل -بقطاعيه العام (احلكومي) واخلا�ص يفتقدون �إىل احلد الأدنى مناملعارف واملهارات وال�سلوكيات التي ي�شرتطها �أو يطلبها �أرباب العمل،و�أهمها:مهارات التوا�صل ال�شخ�صي  -االجتماعي با�ستخدام �شبكات
االت�صال احلديثة -مثل(:مهارات عالية يف ا�ستخدام التكنولوجيا،معرفة تقدمي �أو عر�ض املعلومات �إلكرتونيا «ب�صريا») ،ومعرفة،وفهم
الثقافات الأخرى وتقديرها واحرتامها ومهارات القدرة على التكيف و�إدارة املواقف املعقدة والتوجيه الذاتي ،واالت�صال التفاعلي و
مهارات العمل التعاوين والعمل الفريقي ،و�إدراك وتقدير امل�س�ؤولية االجتماعية وال�شخ�صية لل�سلوك ،ومهارات و�ضع وحتديد الأولويات،
والتخطيط،والإدارة لتحقيق النتائج ،ومعرفة املعلومات والبيانات املطلوبة  ،وكيفية احل�صول عليها مع توفري الوقت،واجلهد ،واملال،
وتقييم املعلومات،تقييم ًا ناقد ًا ومهني ًا ،وا�ستخدام املعلومات ا�ستخدام ًا دقيق ًا و�إبداعيا ،والقدرة على التكيف واال�ستجابة للحاالت
واملواقف والظروف املتغرية با�ستقاللية ،والقدرة على التعلم الذاتي وحتليل الأو�ضاع واملواقف امل�ستجدة كلما ظهرت ،والقدرة على
حتديد املهارات اجلديدة التي �سوف يحتاجها للتعامل مع املواقف والأو�ضاع امل�ستجدة ،والتنب�ؤ بالتغيري ،وفهم االعتمادية املتبادلة
داخل �أجزاء النظام ومع الأنظمة الأخرى ،والقدرة على التعاطي مع حاالت الطوارئ والعوامل والنتائج غري املتوقعة((NCEL and
MG, 2003, pp. 22- 56).
ونتيجة ل�شكاوى اجلامعات وم�ؤ�س�سات املجتمع(التجارية ،وال�صناعية) من ظاهرة �ضعف امتالك خمرجات الثانوية العامة للمهارات
واملعارف واالجتاهات املذكورة �آنف ًا (انظر :القا�ضي�،2009،ص ،)69هناك ت�صور وا�سع لدى النقاد ب�أن معدالت الطلبة يف امتحانات
الثانوية العامة ال تقدم مقيا�س ًا موحد ًا ودقيق ًا لتقومي القدرة الأكادميية واملهنية للخريجني ،على الرغم من ا�ستخدامها يف الدرا�سات
املتعلقة بال�صدق التنبئي ( .)Predictive validityلأداء الطلبة يف اجلامعات.
ويف ال�سنوات الأخرية �ساعدت ظاهرة ت�ضخم الدرجات يف الثانوية العامة يف زيادة وتعميق ظاهرة فقدان الثقة يف معدالت الثانوية
العامة لدى اجلامعات و�أرباب العمل ،ويف احلد من االعتماد عليها والثقة بها بو�صفها معايري للقبول يف الكليات واجلامعات والتوظيف.
فمع تزايد �أعداد الطلبة الذين يح�صلون على معدالت يف الثانوية العامة تتجاوز �ألـ ( )90%ف�أعلى ،فقدت معدالت الثانوية العامة
بع�ض قيمتها يف التفريق بني الطلبة املتقدمني لاللتحاق بالتخ�ص�صات االنتقائية يف اجلامعات ،وبات ينظر �إىل تلك املعدالت ال على
�أ�سا�س �أنها انعكا�س ًا الرتفاع حقيقي يف التح�صيل الدرا�سي واملهارات والذكاء والأداء ،ولكن على �أ�سا�س �أنها تعك�س �سهولة احل�صول
عليها( .(ACT,2005, P 2
و�أمام هذا الو�ضع اجلديد ،كان البد للكليات العلمية واملهنية �أن تعيد النظر يف �شروط االلتحاق بها حتى تتمكن من املفا�ضلة بني
الأعداد الكبرية من املتقدمني� -سنوي ًا و احلا�صلني على معدالت عالية يف امتحان ال�شهادة الثانوية العامة .وكان �أهم �إجراء اتخذته
الكليات العلمية املهنية هو �إعداد اختبارات للقبول يخ�ضع لها جميع املتقدمني ممن ح�صلوا على ن�سبة احلد الأدنى من معدل الثانوية
العامة التي حتدده اجلامعة لكل كلية ،وبالتايل ف�إن قرار قبول الطالب �أو عدم قبوله بات يتخذ لي�س على �أ�سا�س نتيجة الثانوية العامة
وحدها (مهما كانت الن�سبة التي ح�صل عليها الطالب) ،و�إمنا على �أ�سا�س تلك الن�سبة �إ�ضافة �إىل نتيجة الطالب يف امتحان القبول الذي
جتريه الكليات العلمية واملهنية �سنوي ًا للمتقدمني ،وفق ًا ملعادلة قبول جديدة مينح مبوجبها الطالب املتقدم لاللتحاق بالكليات العلمية
واملهنية (50%) :من معدله يف �شهادة �إكمال املرحلة الثانوية ،و) )50%من املعدل الذي ح�صل عليه يف امتحان القبول يف الكلية التي
تقدم �إليها  ،وت�سمى نتيجة هذه املعادلة باملعدل العام للقبول ،حيث يرتب الطلبة تنازلي ًا مبوجب النتائج التي ح�صلوا عليها يف الثانوية
العامة وامتحان القبول ،ف�إذا ح�صل الطالب على ( )90%يف الثانوية العامة وعلى ( )70%يف امتحان القبول ،ف�إن معدله يف املعدل
العام للقبول وفق ًا للمعادلة �أنفة الذكر هوا ,80% = 2/160 = 70 +90 :وهكذا يتم ترتيب الطلبة تنازلي ًا يف املعدل العام للقبول،
حيث تقوم كل كلية باختيار الطلبة املقبولني وفق ًا لطاقتها اال�ستيعابية املحددة �سلف ًا وبح�سب الدرجات التي ح�صلوا عليها يف املعدل
العام ،الأعلى فالأعلى ،ف�إذا كان �إجمايل الطلبة املتقدمني لكلية الطب ( )900طالب ًا وطالبة على �سبيل املثال ،والطاقة اال�ستيعابية
للكلية هي ( ،)100ف�إن الطلبة املقبولني هم من ح�صلوا على املراتب من ()100 – 1يف ك�شف املعدل العام.
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وعليه �أ�صبح الرتكيز الن�سبي على �أداء الطلبة يف امتحانات القبول التي يخ�ضع لها الطلبة املتقدمون مقابل معدالت الطلبة يف
الثانوية العامة( ،)50%بو�صفها معيار ًا رئي�سي ًا للقبول(50%من الدرجات) يف الكليات العلمية واملهنية ،ق�ضية �سيا�سية وا�ضحة
وظاهرة ب�صورة متزايدة يف ال�سنوات الع�شر الأخرية،خا�صة يف التخ�ص�صات االنتقائية يف الطب والهند�سة واحلا�سوب ،واللغة الإجنليزية
،خا�صة بعد �إلغاء �سيا�سات التمييز الإيجابي ،التي كانت معتمدة يف املا�ضي ل�صالح �أبناء الريف ،و�أبناء ال�شهداء ،و�أبناء �أع�ضاء هيئة
التدري�س�،إ�ضافة �إىل عدم وجود �سيا�سات متييز �إيجابي ل�صالح املر�أة� ،أو ل�صالح الفئات االجتماعية الفقرية .وما يجعل منها ق�ضية
�سيا�سية بامتياز هو �أن درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف اجلامعات  ،خا�صة املعيارية منها ،ترتبط بدرجة �أكرب بخلفية الطالب
االقت�صادية واالجتماعية(امل�ستوى التعليمي للأبوين،ودخل الأ�سرة) مقارنة مع درجة ارتباط معدل الثانوية العامة باخل�صائ�ص
االجتماعية واالقت�صادية للطالب( .)Geiser and Santelices ,2007.p.3وهذا يعني �أن امتحانات القبول قد تعمل على زيادة
فر�ص القبول يف الكليات االنتقائية للطلبة املتحدرين من الفئات االجتماعية الأوفر ح�ض ًا اقت�صادي ًا يف املجتمع ،بينما تقلُّ من فر�ص
االلتحاق بهذه الكليات بالن�سبة لأبناء الفقراء والفئات الأقل متثي ًال يف اجلامعة(�أبناء الريف،املر�أة...،الخ).
ومبا �أن �سيا�سات التمييز الإيجابي يف القبول يف اجلامعات اليمنية مل َيعد لها وجود ،وبالتايل مل ُيعد امل�سئولون عن القبول والت�سجيل
يف اجلامعات ميتلكون �أية �صالحية �أو فر�صة لتعوي�ض الت�أثري ال�سلبي المتحانات القبول على �أبناء الريف ،والفقراء ،ومبا �أن امتحانات
القبول يف اجلامعات اليمنية يف بداية جتربتها ،ومبا �أنها امتحانات حت�صيل ولي�ست امتحانات قدرات ،ف�إن درا�سة العالقة بني معدالت
الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول متثل ق�ضية يجب �أن تلقى االهتمام من قبل الباحثني خلطورة و�أهمية
القرارات املرتتبة على �أداء الطلبة يف هذه االمتحانات ،من حيث توزيع فر�ص القبول يف الكليات العلمية واملهنية جغرافي ًا واجتماعي ًا،
وبالتايل الت�أثري على فر�ص احلياة بالن�سبة للمتقدمني.
	�إن �أعداد ًا كبرية من الطلبة احلا�صلني على معدالت عالية( 85%ف�أعلى) يف الثانوية العامة ال يقبلون يف الكليات املهنية والعلمية
ب�سبب �أدائهم ال�ضعيف يف امتحانات القبول يف الكليات التي يتقدمون لها ،وهي ظاهرة �أ�صبحت حمبطة للطلبة و�أ�سرهم ،و�سبب ًا من
�أ�سباب ال�شعور بالظلم والإحباط عند �أولئك الذين مل يح�صلوا على فر�ص قبول يف الكليات والتخ�ص�صات التي يرغبونها ،على الرغم من
ح�صولهم على معدالت عالية يف الثانوية العامة ال تختلف عن معدالت زمالئهم الذين قبلوا يف التخ�ص�صات ذاتها .كما و�ضعت عالمة
ا�ستفهام كبرية ودالة حول العالقة بني �شروط �إكمال املرحلة الثانوية من جهة ،و�شروط االلتحاق باجلامعات عموم ًا ،وهذه الإ�شكالية
من وجهة نظر الباحث هي واحدة من �أهم �أزمات نظام التعليم الثانوي يف اجلمهورية اليمنية.
م�شكلة الدرا�سة:
ميكن �صياغة م�شكلة هذه الدرا�سة يف ال�س�ؤال الأتي:ما العالقة بني معدالت الطلبة يف �شهادة �إكمال املرحلة الثانوية ودرجاتهم يف
امتحانات القبول التي يخ�ضعون لها يف الكليات املهنية التي يتقدمون لها يف جامعة �صنعاء؟.
�أهداف الدرا�سة و�أ�سئلتها:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتديد درجة االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ،ودرجاتهم يف امتحانات القبول التي جتريها
الكليات العلمية واملهنية للمتقدمني �إليها يف جامعة �صنعاء ،و�إىل حتديد القدرة التف�سريية و التنبئية ملعدالت الثانوية العامة لدرجات
�أو معدالت الطلبة يف امتحانات القبول ،واكت�شاف الفروق بني متو�سطات معدالت الثانوية العامة ،وكذلك بني متو�سطات درجاتهم يف
امتحانات القبول يف الكليات العلمية وفق ًا ملتغريات النوع االجتماعي (الذكور والإناث)،ومكان امليالد (الريف واحل�ضر) ،وقرار الكلية
(مقبولني وغري مقبولني) ،وحتديد ًا هدفت الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما قيمة معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول التي يخ�ضع لها املتقدمني
للكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء؟.
2 .2ما ن�سبة التباين املف�سر �أو املتنب�أ به من درجة الطالب يف امتحان القبول التي تعزى �إىل معدله العام يف �شهادة الثانوية العامة؟.
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة تعزى �إىل متغريات النوع االجتماعي
(ذكور�-إناث )ومكان امليالد( ،ومدينة -ريف) ،وقرار الكلية (مقبولني وغري مقبولني) يف الكليات العلمية واملهنية؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات الطلبة يف امتحانات القبول التي يخ�ضع لها املتقدمون يف الكليات
العلمية تعزى �إىل متغريات:النوع االجتماعي ( ذكور� -إناث) ،ومكان امليالد (مدينة – ريف) ،قرار الكلية (مقبولني وغري مقبولني)
يف الكليات العلمية ؟.
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عالقات االرتباط بني درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ومعدالتهم يف الثانوية العامة

�أهمية الدرا�سة:
تعود �أهمية هذه الدرا�سة �إىل �أهمية وح�سا�سية مو�ضوع القبول (من يقبل ،ومن ال يقبل) يف الكليات املهنية والعلمية ذات
الطاقة اال�ستيعابية املحدودة مقارنة ب�أعداد الطلبة املتقدمني �إليها �سنوي ًا من ذوي املعدالت الرتاكمية العالية يف الثانوية العامة،
وهو ما يحتم على القائمني على عمليات القبول والت�سجيل -يف هذه الكليات – �ضرورة احلر�ص على �أن تكون �إجراءات القبول يف
كلياتهم م�ستندة على �أ�س�س مو�ضوعية وعادلة للمفا�ضلة بني الطلبة املتقدمني ،وهذا يعني اجلمع بني ق�ضيتني قد تكونان متنافرتني
وهما:ق�ضية اختيار �أف�ضل الطلبة املتقدمني للقبول،وق�ضية التوزيع العادل لفر�ص االلتحاق بهذه الكليات من ناحية النوع االجتماعي،
ومن ناحية عدالة التوزيع اجلغرايف ،واالجتماعي لتلك الفر�ص .وميكن �إيجاز �أهمية هذه الدرا�سة يف الآتي:
161627329536تزويد قيادات اجلامعات والقائمني على عمليات القبول والت�سجيل يف اجلامعات احلكومية اليمنية – الكليات
العلمية واملهنية –مبعلومات موثقة حول العالقة بني معدالت الطلبة الرتاكمية يف الثانوية العامة ،ودرجاتهم يف امتحانات القبول
لت�سهم يف تطوير امتحانات قبول معيارية يف هذه الكليات متكنها من اتخاذ قرارات القبول على �أ�س�س علمية مو�ضوعية وعادلة.
161627329537تزويد جهات االخت�صا�ص يف وزارة الرتبية والتعليم ،و�صانعي القرار فيها -حتديداً -مبعلومات علمية موثقة
حول عالقة معدالت الطلبة الرتاكمية يف الثانوية العامة ،و�أدائهم يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية ،وبالتايل حول
العالقة بني �شروط ومتطلبات �إكمال املرحلة الثانوية من جهة ،و�شروط ومتطلبات االلتحاق بالكليات العلمية واملهنية يف اجلامعات
احلكومية اليمنية ،كما تعك�سها امتحانات القبول من جهة �أخرى ،وذلك مل�ساعدة القائمني على �ش�ؤون التعليم الثانوي يف الوزارة على
�إعادة النظر يف مناهج هذه املرحلة ،و�أ�ساليب التقومي املتبعة فيها ،وطرائق التدري�س املتبعة ،ويف معنى وداللة �شهادة �إكمال املرحلة
الثانوية ،وحتديد ًا معدالت الطلبة يف تلك ال�شهادات ،وماذا تعني بو�صفها م�ؤ�شرات لاللتحاق بالتعليم اجلامعي� ،أو ب�سوق العمل� ،أو
مبجرد االندماج يف املجتمع بو�صف اخلريج مواطن �صالح ال �أكرث؟
161627329538توعية الطلبة و�أولياء �أمورهم ب�أهمية اختبارات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف اجلامعات احلكومية يف
حتديد فر�ص االلتحاق بهذه الكليات بو�صفها معايري تت�ساوى يف �أهميتها مع �أهمية �أداء الطالب يف امتحان نهاية املرحلة الثانوية.
حــدود الدرا�سة:
مت �إجراء هذه الدرا�سة �ضمن احلدود الآتية:
احلدود املكانية :اقت�صرت هذه الدرا�سة على جميع الطلبة الذين تقدموا الختبارات القبول يف كليات»الطب الب�شري ،وطب الأ�سنان،
وال�صيدلة ،واملختربات ،والهند�سة ،واحلا�سوب ،وكلية الرتبية -ق�سم اللغة الإجنليزية.
احلدود الزمانية :مت �إجراء هذه الدرا�سة خالل العام اجلامعي .2009/2010
احلدود املو�ضوعية :اقت�صرت الدرا�سة على حتديد معامالت االرتباط بني معدالت الطالب يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات
القبول يف كل كلية من الكليات ال�سبع ،وحتديد ن�سبة التباين املف�سرة من درجات الطالب يف امتحانات القبول التي ميكن �أن تعزى �إىل
معدالتهم يف الثانوية العامة ،والتعرف على الفروق يف �أداء الطلبة يف امتحانات الثانوية العامة وامتحانات القبول يف الكليات التي
تعزى �إىل متغريات النوع االجتماعي ،ومكان امليالد ،وقرار الكلية بالقبول �أو الرف�ض .
حمددات الدرا�سة:
ويق�صد بها هنا تلك العوامل والظروف املتعلقة مبجتمع وعينة الدرا�سة ،و�أداة الدرا�سة ،والأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة يف
الدرا�سة والتي تقع خارج نطاق �سيطرة الباحث .وقد مت �إجراء هذه الدرا�سة �ضمن املحددات الآتية:
•مدى دقة قاعدة البيانات التي حتتفظ بها �إدارة القبول يف جامعة �صنعاء.
•درجة �شمولية واكتمال البيانات املتوفرة عن كل طالب وطالبة يف ا�ستمارة القبول التي يتم فيها ت�سجيل بيانات الطالب يف قاعدة
املعلومات ب�إدارة القبول والت�سجيل.
�إجراءات الدرا�سة ومنهجها
•منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي .ويهدف البحث الو�صفي �إىل تقدمي و�صف منتظم ودقيق حلالة �أو واقع
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عالقات االرتباط بني درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ومعدالتهم يف الثانوية العامة

�أو جمال يهم الباحث معتمد ًا على احلقائق �أو الأدلة .ومن �أمثلته درا�سات الإح�صاء ال�سكاين ،وا�ستطالعات الر�أي العام وا�ستطالعات
جمع احلقائق ،وحتليل الوثائق ،وال�سجالت ،وحتليل درجات االمتحانات والبيانات املعيارية (-Isaac and Michael ,1982,p:42
.)43
يعتمد الأ�سلوب الو�صفي على درا�سة الظاهرة �أو امل�شكلة كما توجد يف الواقع ويهتم بو�صفها و�صف ًا دقيق ًا ويعرب عنها تعبري ًا كمي ًا
�أو كيفي ًا .ويفيدنا التعبري الكمي عن امل�شكلة يف �إعطاء القارئ و�صف ًا رقمي ًا يو�ضح مقدار حجم الظاهرة �أو امل�شكلة ودرجات ارتباطها مع
الظواهر املختلفة الأخرى .وهو �أ�سلوب يكرث ا�ستخدامه يف الدرا�سات الإن�سانية واالجتماعية بعد اكت�شاف احلا�سبات (احلوا�سيب)التي
ت�ستطيع ت�صنيف البيان بالأرقام وحتديد العالقات معها ب�سرعة ودقة.
يهدف �أ�سلوب البحث الو�صفي �إىل و�صف الظاهرة �أو امل�شكلة وجمع املعلومات والبيانات عنها ،وت�صنيفها وتنظيمها والتعبري عنها
كمي ًا وكيفي ًا بهدف الو�صول �إىل فهم عالقات امل�شكلة �أو الظاهرة مو�ضع البحث مع غريها من الظواهر �أو املتغريات ،وكذلك الو�صول �إىل
ا�ستنتاجات ت�ساهم يف فهم امل�شكلة وحلها (عبيدات ،و�آخرون.)224 - 223 ،1996 ،
 جمتمع وعينة الدرا�سة:يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة املتقدمني لاللتحاق بالكليات العلمية و املهنية يف جامعة �صنعاء لدرجة البكالوريو�س يف
العام اجلامعي 2010/2009م،والبالغ عددهم ( ) 4898طالب وطالبة.
و�صف جمتمع الدرا�سة  :تو�ضح اجلداول (  ) 4-1خ�صائ�ص جمتمع الدرا�سة وعلى النحو التايل :
توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب الكلية ،والنوع االجتماعي ،ومكان امليالد ،وقرار الكلية بالقبول �أو الرف�ض ،ون�سبة املقبولني �إىل �إجمايل
املتقدمني.
من الأرقام الواردة يف اجلدول رقم ( )1ميكن احت�ساب الن�سب التالية :
• ينق�سم جمتمع الدرا�سة ح�سب النوع االجتماعي �إىل )(67,4%ذكور و حوايل )� (32,6%إناث.
• يتوزع جمتمع الدرا�سة وفق ًا ملكان امليالد �إىل �أربع جمموعات هي:
• مواليد �أمانة العا�صمة �صنعاء ( املدينة ) ،وميثلون )(35,5%من �إجمايل جمتمع الدار�سة.
• مواليد املحافظات اليمنية ( الريف ) وهم غالبية جمتمع الدرا�سة ).(60,6%
• مواليد دول عربية و�أجنبية ).(3,9%
جدول رقم ()1
توزيع الطلبة املتقدمني للكليات العلمية و املهنية يف جامعة �صنعاء لدرجة البكالوريو�س للعام اجلامعي2010/2009م ح�سب الكلية ،
والنوع االجتماعي  ،ومكان امليالد وقرار الكلية .
قرار الكلية
مكان امليالد
النوع االجتماعي
�إجمايل ن�سبة املقبولني/
الكلية
غري
خارج
املتقدمني
املتقدمني
مقبول
�إناث مدينة ريف
ذكور
مقبول
اليمن
الطب الب�شري

462

405

418

432

17

100

767

867

11,5

الأ�سنان

90

281

208

138

25

50

321

371

13,5

ال�صيدلة

295

44

80

258

1

101

238

339

29,8

املختربات

108

135

103

140

-

100

143

243

41,2

الهند�سة

1794

193

625

1271

91

300

1687

1987

15,1

احلا�سوب

449

333

213

518

51

161

621

782

20,6

الرتبية� -إجنليزية

105

204

91

211

7

152

157

309

49,2

3303

2968 1738 1595

192

964

3934

4898

19,7

الإجمايل
توزيع الطلبة املقبولني:
يو�ضح اجلدول رقم ( )2توزيع الطلبة املقبولني يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يف العام اجلامعي 2010 – 2009م
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ح�سب الكلية  ،والنوع االجتماعي ،ومكان امليالد ،ومن اجلدول �آنف الذكر يتبني الآتي:
�إن ن�صيب الكليات الطبية الأربع كان ( ) 351طالب ًا وطالبة �أو ) (36,4%من �إجمايل املقبولني البالغ عددهم ( ) 964طالب ًا
وطالبة ،بينما توزع العدد املتبقي بني كليات الهند�سة ( ،) 300واحلا�سوب ( ) 161وق�سم اللغة االجنليزية يف كلية الرتبية ( ) 152
�أو ) (31,1%و ) (16,7%و ) (15,8%من �إجمايل الطلبة املقبولني على التوايل.
•�إن ن�سبة الطلبة الذكور املقبولني (  ) 45,70%تكاد ت�ساوي ن�سبة الإناث املقبوالت (.) 50,3%
•�إن ن�صيب �أمانة العا�صمة �صنعاء ( املدينة ) كان (  ) 51,9%من �إجمايل الطلبة املقبولني ،بينما كانت ح�صة املحافظات اليمنية
( الريف ) (  ) 45,8%من �إجمايل املقبولني  ،والن�سبة املتبقية من ن�صيب مواليد خارج اليمن (.) 2,3%
•�إن ن�صيب �أمانة العا�صمة �صنعاء ( املدينة ) كان حوايل (  ) 61,2%من �إجمايل الإناث املقبوالت يف الكليات ال�سبع املحددة يف
اجلدول رقم (  ،) 2مقابل حوايل ( ) 35%فقط للريف اليمني ( املحافظات ) ،و( ) 3,7%كانت من ن�صيب مواليد خارج اليمن.
جدول رقم ))2
توزيع الطلبة املقبولني يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يف العام اجلامعي  2010- 2009وفق ًا للكلية  ،والنوع االجتماعي
 ،ومكان امليالد.
الإناث  :مكان امليالد
الذكور  :مكان امليالد
الكلية
�إجمايل
خارج �إجمايل
خارج �إجمايل
مدينة ر يف
ر يف
مدينة
املقبولني
اليمن الإناث
الذكور
اليمن
الطب الب�شري
طب الأ�سنان
ال�صيدلة
املختربات
الهند�سة
احلا�سوب
الرتبية
الإجمايل

52
4
24
6
120
18
6
203

13
1
57
10
133
38
20
272

38
5
81
16
253
60
26
479

4
4

50
37
14
65
42
41
48
297

11
7
6
19
5
48
74
170

1
1
12
4
18

62
45
20
84
47
101
126
485

100
50
101
100
300
161
152
964

 ن�سبة املقبولني �إىل �إجمايل املتقدمني ح�سب الكلية والنوع االجتماعي:يت�ضح من اجلدول رقم ( ) 3ما يلي:
 كانت ن�سبة القبول الإجمالية للطلبة الذكور  14,5%من �إجمايل الطلبة الذكور املتقدمني بطلبات قبول ،لكن هذه الن�سبة تنخف�ض�إىل  6%و  8%يف كلية الأ�سنان وكلية الطب الب�شري ،بينما تقفز �إىل  ، % 25و  % 28يف كلية ال�صيدلة وكلية الرتبية على التوايل.
 بالن�سبة للطالبات :كانت ن�سبة القبول الإجمالية حوايل  30,4%من �إجمايل الطالبات املتقدمات لاللتحاق يف الكليات املحددة يفاجلدول ،هذا املتو�سط ينخف�ض �إىل  15%يف كلية الطب الب�شري ،و  16%يف كلية الأ�سنان ،ويرتفع �إىل  46%يف كلية ال�صيدلة ،واىل
 62%يف كليتي املختربات والرتبية.
جدول رقم ()3
ن�سبة املقبولني �إىل املتقدمني لاللتحاق بالكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يف العام 2010 – 2009
ح�سب النوع االجتماعي ،ومكان امليالد:
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النوع االجتماعي
الكلية

الطب الب�شري
طب الأ�سنان
ال�صيدلة
املختربات
الهند�سة
احلا�سوب
الرتبية
الإجمايل

ذكور
�إجمايل
2
�إجمايل عدد
الإناث
الذكور املقبولني
املتقدمات
1
()2
()1
()1
405
%8
38
462
281
%6
5
90
44
%28
81
295
135
%15
16
108
193
%14
253 1794
333
%13
60
449
204
%25
26
105
1595 %14,5 479 3303

مكان امليالد
�أمانة العا�صمة (مدينة)

�إناث
2

عدد
املقبوالت
()2

1

62
45
20
84
47
101
126
485

%15
%16
%46
%62
%24
%30
%62
%30,4

املحافظات ريف

�إجمايل عدد � 2إجمايل عدد
املتقدمني املقبولني
املتقدمني املقبولني
1
()2
()1
()2
()1
418
208
80
103
625
213
91
1738

%18 75
%20 41
%48 38
%69 71
%25 162
%28 59
%59 54
%29 500

432
138
258
140
1271
518
211
2968

24
88
63
29
138
86
94
442

2
1
5,6%
5,8%
24,4%
20,7%
11%
17%
44,5%
15%

توزيع الطلبة غري املقبولني:
يبني اجلدول رقم ( )4توزيع الطلبة الذين مل يحالفهم احلظ يف القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يف العام
اجلامعي 2010 -2009م بعد �إجراء عمليات املفا�ضلة بني املتقدمني يف الكليات التي �شملتها الدرا�سة  ،حيث يت�ضح ما يلي :
بلع �إجمايل الطلبة غري املقبولني ( ) 3934طالب ًا وطالبة �أو حوايل (  ) 80%من �إجمايل الطلبة املتقدمني لاللتحاق يف الكلياتالعلمية واملهنية املحدودة يف اجلدول رقم (.)3
ميثل الطلبة الذكور حوايل (  ) 71,8%من �إجمايل الطلبة غري املقبولني ،مقابل  28,2%بالن�سبة للإناث.بلغ ن�صيب املحافظات ( الريف اليمني ) حوايل (  ) 64,4%من �إجمايل الطلبة غري املقبولني  ،بينما كانت تلك الن�سبة حوايل( ) 31,5%بالن�سبة لأمانة العا�صمة �صنعاء (املدينة ).
جدول رقم ()4
توزيع الطلبة غري املقبولني يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يف العام اجلامعي 2010 – 2009
وفق ًا للكلية ،والنوع االجتماعي ،ومكان امليالد .
الكلية
الطب الب�شري
طب الأ�سنان
ال�صيدلة
املختربات
الهند�سة
احلا�سوب
الرتبية
الإجمايل

الإناث  :مكان امليالد

الذكور :مكان امليالد
مدينة

ر يف

خارج
اليمن

�إجمايل

مدينة

ر يف

106
14
28
5
387
86
1
627

311
67
185
87
1067
282
77
2076

7
4
1
87
21
1
121

424
85
214
92
1541
389
79
2824

237
153
14
27
76
68
36
611

97
63
10
24
66
150
40
450
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اليمن
9
20
4
14
2
49

�إجمايل
343
236
24
51
146
232
78
1110
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الإجراءات:
قام الباحث بالإجراءات واخلطوات الآتية:
 خماطبة نيابة رئا�سة اجلامعة ل�ش�ؤون الطالب– �إدارة القبول والت�سجيل -خالل العام اجلامعي 2010/2009م ب�ش�أن تزويدهبالبيانات املطلوبة للبحث وهي:
 قوائم تبني �أ�سماء الطلبة ومعدالتهم يف الثانوية العامة ،والنوع االجتماعي ،ومكان امليالد �أو مكان احل�صول على الثانوية العامة،والأعمار ،للطلبة املتقدمني لاللتحاق بالكليات مو�ضوع الدرا�سة يف العام اجلامعي 2010-2009م.
 نتيجة امتحانات القبول للطلبة املتقدمني للكليات مو�ضوع الدرا�سة يف �شكل قر�ص( ،)CDللعام اجلامعي �آنف الذكر.الأ�ساليب الإح�صائية:
ا�ستخدم الباحث برنامج احلزم الإح�صائية ()SPSSحل�ساب الإح�صائيات الآتية:
 املتو�سطات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية للتعرف على خ�صائ�ص جمتمع الدرا�سة. معامالت االرتباط بني معدالت الثانوية العامة ودرجات امتحان القبول يف الكليات. معادالت االنحدار الثنائي الب�سيط للتنب�ؤ بدرجات الطالب يف امتحان القبول من معدل الثانوية العامة. اختبار (  )t–testلداللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات.م�صطلحات الدرا�سة:
وردت يف هذه الدرا�سة بع�ض املفاهيم وامل�صطلحات التي نورد تعريفاتها الإجرائية على النحو التايل:
 معدل الطالب/الطالبة يف الثانوية العامة :هو ناجت ق�سمة جمموع الدرجات التي ح�صل عليها الطالب/الطالبة يف امتحان نهايةاملرحلة الثانوية يف مقررات ال�صف الثالث الثانوي مق�سومة على جمموع الدرجات الكلية ملقررات ال�صف الثالث الثانوي.
 امتحان الثانوية العامة :هو االمتحان الوطني الذي يخ�ضع له جميع الطلبة يف مقررات ال�سنة الثالثة من املرحلة الثانوية يفاجلمهورية اليمنية.
 امتحانات القبول:هي تلك االمتحانات التي تعدها الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء للمفا�ضلة بني املتقدمني بطلبات التحاقفيها �سنوي ًا.
 الكليات العلمية واملهنية:هي كليات :الطب ،والأ�سنان ،وال�صيدلة ،واملختربات ،واحلا�سوب ،والرتبية –ق�سم اللغة الإجنليزية يفجامعة �صنعاء.
 الطلبة املتقدمون :هم جميع الطلبة الذين يتقدمون بطلبات التحاق �إىل الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ،ويدخلونامتحانات املفا�ضلة التي تعدها الكليات.
 الطلبة املقبولون :هم الطلبة الذين مت قبولهم من بني الطلبة املتقدمني يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء بعد �إجراءعمليات املفا�ضلة بني جميع املتقدمني لكل كلية على �أ�سا�س معدل الطالب يف الثانوية العامة ،ودرجاته يف امتحان القبول يف الكلية.
 الطلبة غري املقبولني :هم الطلبة الذين مل يوفقوا يف القبول يف الكليات التي تقدموا بطلبات التحاق فيها بعد �إجراء املفا�ضلة بنيجميع املتقدمني على �أ�سا�س معدل الثانوية العامة ودرجات الطالب/الطالبة يف امتحان القبول يف الكلية.
 املدينة :هي �أمانة العا�صمة �صنعاء،وهي عا�صمة اجلمهورية اليمنية ،والتي ي�شكل �سكانها( )10%من �سكان اليمن. الريف :هو كل حمافظات اجلمهورية اليمنية(عدا العا�صمة) البالغ عددها ع�شرون حمافظة والتي يقطنها ( )90%من ال�سكان . طلبة املدينة :هم �أولئك الطلبة الذين ت�شري وثائقهم �إىل �أن مكان امليالد هو �أمانة العا�صمة –�صنعاء. طلبة الريف :هم �أولئك الطلبة الذين ت�شري وثائقهم �إىل �أنهم من مواليد املحافظات �أي لي�سو من مواليد �أمانة العا�صمة �صنعاء. قرار الكلية  :ي�شري �إىل قرار الكلية بقبول الطالب �أو رف�ضه بعد �إجراء عملية املفا�ضلة بني املتقدمني. املعدل العام للقبول :ي�شري �إىل الدرجة النهائية التي يتم مبوجبها ترتيب الطلبة املتقدمني لاللتحاق بالكليات امل�شمولة يف هذهالدرا�سة تنازلي ًا والتي تتكون من ( ) 50%من معدل الطالب يف �شهادة �إكمال الثانوية العامة �إ�ضافة �إىل ( )50%من درجاته يف امتحان
القبول.
درا�سات �سابقة:
بينت درا�سة النجار (� ،2001ص )237املو�سومة بـ «القيمة التنبئية ملعايري القبول بجامعة امللك في�صل بالأح�ساء – اململكة
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عالقات االرتباط بني درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ومعدالتهم يف الثانوية العامة

العربية ال�سعودية» وجود عالقة �سالبة بني معدل الطالب يف الثانوية العامة ودرجاته يف امتحان القبول حيث بلغت قيمة معامل
االرتباط (ر= )0.149-ولكنها قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة(.)0.05
عند حتليل عالقة االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول وفق ًا لنوع الثانوية
العامة(علمي– �أدبي) كانت النتيجة ما ي�أتي:
 طلبة الق�سم العلمي يف الثانوية العامة�:أظهر التحليل الإح�صائي وجود عالقة �سالبة �ضعيفة بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامةودرجاتهم يف امتحانات القبول التي خ�ضعوا لها يف اجلامعة بلغت (ر=  )0.029-وهي عالقة غري دالة �إح�صائي ًا.
 بالن�سبة لطلبة الق�سم الأدبي يف الثانوية العامة�:أظهرت النتيجة �أي�ض ًا وجود عالقة �سالبة بني معدالت طلبة الق�سم الأدبي يفالثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف اجلامعة ،حيث بلغت قيمة تلك العالقة (ر= ،)0.068-وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا
(النجار� ،2001 ،ص.)239 -238
وهذه النتيجة ت�شري �إىل �ضعف ت�أثري معدالت الطلبة يف الثانوية العامة يف حتديد �أداء الطلبة يف امتحانات القبول ،حيث
�أن عالقات االرتباط بني املتغريين �آنفي الذكر ،و�إن كانت �ضعيفة� ،إال �أنها عالقات �سالبة� ،إذ �إن داللة معامالت االرتباط ال�سالبة تعني
وجود عالقة عك�سية بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة (املتغري امل�ستقل) ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف اجلامعة (املتغري
التابع)� ،أي �أنه كلما ارتفعت معدالت الطالب يف الثانوية العامة ،انخف�ضت درجاته يف امتحان القبول!! ،وهذا بدوره ي�شري �إىل عدم
�أهمية معدالت الثانوية العامة يف تف�سري �أداء الطلبة يف امتحانات القبول يف اجلامعة.
ويف درا�سة �أخرى للطابع ،وقا�سم ،والرفاعي ،وخليل�،2010(،ص )7حول واقع خمرجات الثانوية العامة يف اليمن
ومتطلبات االلتحاق بالتعليم العايل -درا�سة حالة جامعة عدن ،حاول الباحثون الإجابة عن جمموعة من الأ�سئلة كانت من بينها،
ال�س�ؤال الآتي:هل توجد عالقة ارتباط دالة �إح�صائي ًا بني معدالت الطلبة يف الثانوية املتقدمني بطلبات التحاق يف جامعة عدن
ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف �أربع من كليات جامعة عدن هي:الرتبية ،والعلوم الإدارية ،والطب ،والهند�سة؟.
وقد �أو�ضحت نتائج هذه الدرا�سة ما ي�أتي:
 �إن قيمة معامل االرتباط بني معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول كانت( ،)0.189يف حني بلغت قيمة معامل االرتباط بنيمعدل الثانوية العامة واملعدل العام للقبول(� ،)0.370أما قيمة معامل االرتباط بني معدل امتحانات القبول واملعدل العام للقبول فقد
و�صلت �إىل( )0.982وجميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)0.001
 �إن قيمة معامل االرتباط بني معدل الثانوية العامة ومعدل امتحانات القبول كانت ) (0.125للمقبولني و()0.084لغري املقبولني.يف حني بلغت قيمة معامل االرتباط بني معدل الثانوية العامة واملعدل العام للقبول( )0.402للمقبولني و( )0.294لغري املقبولني،
�أما قيمة معامل االرتباط بني معدل امتحانات القبول واملعدل العام للقبول فقد كانت ( )0.959للمقبولني و( )0.977للطلبة غري
املقبولني وجميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ).)0.001
وحول ال�س�ؤال :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات معدالت الطلبة املتقدمني للكليات العلمية واملهنية يف الثانوية العامة
ومعدالتهم يف امتحانات القبول التي خ�ضعوا لها يف الكلية العلمية واملهنية يف جامعة عدن؟وجد الباحثون النتائج الآتية:
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى( )0.000بني متو�سطات معدالت الطلبة املتقدمني لاللتحاق بالكليات التي �شملتها الدرا�سةيف جامعة عدن (الرتبية ،والعلوم الإدارية ،والطب ،والهند�سة) ومعدالتهم يف امتحانات القبول يف تلك الكليات ول�صالح معدالت
الثانوية العامة.
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات معدالت الثانوية العامة للطلبة املقبولني وغري املقبولني ،ول�صالح الطلبة املقبولني،وكانتتلك الفروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى(.)0.000
وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا دالة عند م�ستوى ( )0.000بني الطلبة املقبولني وغري املقبولني يف امتحانات القبول يف الكليةالعلمية امل�شار �إليها �سابق ًا يف جامعة عدن.
ويف درا�سة بعنوان “حجم الفجوة بني خمرجات التعليم الثانوي ومتطلبات االلتحاق بالتعليم اجلامعي يف جامعةتعز”(ال�سماوي�،2010،ص )27 -26حاول الباحث الإجابة عن �س�ؤال حول ما �إذا كان هناك عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى الداللة( )0.05بني متو�سطات معدالتهم يف امتحانات القبول يف كليات الطب والهند�سة وكلية العلوم– ق�سم
احلا�سوب يف جامعة تعز يف العام اجلامعي 2010/2009م .وكان �أهم ما تو�صلت �إليه الدرا�سة يف هذا ال�صدد ما ي�أتي:
 وجود عالقة ارتباطية طردية موجبة بني معدل الثانوية العامة ومعدل اختبار القبول لدى الطلبة املتقدمني لاللتحاق بالتعليماجلامعي بجامعة تعز ،حيث بلغ قيمة معامل بري�سون ( )0.453مب�ستوى داللة ( ،)0.000وهذا يعني �أنه كلما زاد معدل الثانوية
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العامة زاد معدل اختبار القبول لدى الطلبة امللتحقني بالتعليم اجلامعي بجامعة تعز� ،إال �أنه من خالل النظر �إىل قيمة معامل االرتباط
يت�ضح �أن درجة العالقة لي�ست عالية و�إمنا متو�سطة.
وملعرفة القيمة التف�سريية التي ميكن من خاللها التنب�ؤ مبعدل اختبار القبول يف �ضوء معدل الثانوية العامة للطلبة املتقدمني
لاللتحاق بالتعليم اجلامعي بجامعة تعز مت ا�ستخدام معامل االنحدار الب�سيط(التنب�ؤ) ،وكانت النتيجة هي:
 �إن القيمة التف�سريية ملعدل الثانوية العامة للطلبة املتقدمني لاللتحاق باجلامعة التي ميكن من خاللها التنب�ؤ مبعدل اختبار القبولللطلبة املتقدمني والتي ميكن ا�ستخراجها من خالل مربع معامل االرتباط -معامل التحديد -قد بلغت( ،) ,206حيث بينت داللتها
قيمة( )Fوالتي بلغت قيمتها ( )390,512مب�ستوى داللة( ،)0.000وهذا يعني �أن معدل اختبار القبول لدى الطلبة املتقدمني لاللتحاق
بالكليات املهنية بجامعة تعز قد ت�أثر مبعدل الثانوية العامة مبقدار( )20,6%فقط ،بينما ت�أثر بعوامل �أخرى مبقدار(،) 79,4%
وتتمثل هذه العوامل باجلهود العلمية التي بذلها الطلبة يف �سنة اال�سرتاحة بني التعليم الثانوي واجلامعي وذلك من خالل التحاقهم
بدورات تدريبية مكثفة يف خمتلف املواد التي يتم فيها اختبار القبول يف الكليات املهنية باجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل اطالعهم على النماذج
االختبارية للقبول يف الأعوام ال�سابقة والتي �شكلت لديهم خربة �سابقة يف هذا املجال ،بالإ�ضافة �إىل الآلية التي تتم بها عملية
اختبارات القبول يف اجلامعة والتي تعطي الطلبة دافعية كبرية لال�ستعداد للمناف�سة واحل�صول على مقعد جامعي حكومي ،كون هذه
الآلية تختلف ع ّما تعود عليه الطلبة يف امتحانات الثانوية العامة من ت�سهيالت وغ�ش يح�صلون عليه مبختلف الطرق الو�سائل غري
امل�شروعة.
 �إن قيمة ( )Betaالتي ت�ستخدم للتنب�ؤ بالقيم املعيارية للمتغري التابع من خالل القيم املعيارية للمتغري امل�ستقل قد بلغت)(0.453وهذا يعني �أن زيادة درجة واحدة ( )1يف معدل الثانوية العامة لدى الطلبة املتقدمني لاللتحاق بالكليات املهنية بجامعة تعز ترافقه
ن�صف درجة تقريب ًا) (0.453يف درجات معدل اختبارات القبول يف اجلامعة.
ويف درا�سة يف الواليات املتحدة( )Cornwell, Mustard, and Parys,2008,p.19حول اختبار �سات اجلديد (The
 )New SATوعالقته بالتح�صيل الأكادميي اجلامعي� ،أظهرت الدرا�سة وجود عالقات ارتباط �إيجابية ودالة �إح�صائي ًا بني معدل
الطالب يف الثانوية العامة () )High School Grsde point Average (HSGPAمن جهة ،ودرجات الطالب يف امتحان
( )SATللقبول يف اجلامعات الأمريكية مبكوناته الثالثة:الكتابة ،والريا�ضيات ،واللغة ،وقد كانت تلك العالقات على النحو الآتي:
بلغت العالقة بني معدل الطالب يف الثانوية العامة ( )HSGPAو درجات الطالب يف امتحان ( )SAT-Wالذي يقي�س قدرات
الطالب الكتابية حوايل(ر=.)0.275
 بلغت قيمة عالقة االرتباط بني معدل الطالب يف الثانوية العامة( )HSGPAودرجات الطالب يف امتحان �سات ( ،)SAT-Vاجلزءالذي يقي�س قدرات الطالب اللغوية حوايل(ر=.)0.241
 بلغت قيمة عالقة االرتباط بني معدالت الطالب يف الثانوية العامة ( )HSGPAودرجاته يف امتحان ( )SAT-Mاجلزء اخلا�صبالريا�ضيات حوايل(ر=.)0.292
وقد كانت تلك القيم �آنفة الذكر �إيجابية ودالة عند م�ستوى الداللة (.)0.01
ويف درا�سة حول ت�أثري امتحانات التخرج من املرحلة الثانوية على درجات امتحان القبول ( )SATيف اجلامعات الأمريكية،
وجد مار�شنت وبول�سن (� )Merchant and Paulson,2004.p.3أن عالقة االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة
( )HSGPAودرجاتهم يف امتحان القبول ( )SATكانت ( )r=0.240وكانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (،)0.001
وهذه القيمة كانت على �أ�سا�س التنب�ؤ بدرجات امتحان ( )SATعلى م�ستوى الواليات املتحدة .وعند ا�ستخدام درجات الطالب
يف امتحان ( )SATكوحدة حتليل ،بد ًال عن ا�ستخدام الوالية كوحدة حتليل ،وجد مار�شنت و بول�سن (Merchant and
� )Paulson,2004.p.8أن العالقة بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة( )HSGPAمن جهة ،ودرجات الطلبة امتحان القبول
بلغت ( )r =0.305وهي قيمة جيدة وذات داللة �إح�صائية دالة عند م�ستوى (.)0.001
ويف درا�سة فرينالد( )Geiser and Studley,2001,pp.3-4بعنوان نتائج �أولية حول العالقة بني درجات امتحان(،)SAT
ومعدل الطالب يف الثانوية العامة ( )HSGPAواخللفية �أو املركز االقت�صادي واالجتماعي للطالب ،ومعدالت الطلبة يف نهاية ال�سنة
الأوىل يف جامعة كاليفورنيا كروز ( ،)University California- Santa Cruzوجد الباحث ما ي�أتي:
 �إن هناك عالقة ارتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة( )HSGPAودرجاتهم يف امتحان  SAT-llبلغت (،)r=.220و( )r=.159بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ()HSGPAودرجاتهم يف امتحان (.)SAT-1
 �إن معدل الطالب يف الثانوية العامة ( (HSGPAكان �أف�ضل م�ؤ�شر/متنبئ مبعدل الطالب يف نهاية ال�سنة الأوىل يف اجلامعة				
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( ،)r=.345يليه يف املرتبة الثانية درجات الطالب يف امتحان ( ،)r=.306( )SAT.11و�أخري ًا (.)r=.159( )SAT-1
 �إن هناك عالقة ارتباط عالية بني درجات الطلبة يف امتحان �سات )SAT-1(1-و �سات )SAT-11(11-بلغت (.)r=.816وتلخ�ص الدرا�سة عالقات االرتباط بني املعدل الرتاكمي للطالب يف الثانوية العامة ودرجاته يف امتحان القبول (SAT-1,SAT-
)11يف جامعة كاليفورنيا – �سانتا كروز على النحو الآتي:
( )r=.159قيمة االرتباط بني املعدل الرتاكمي للطالب يف الثانوية العامة ودرجاته يف امتحان ( )SAT-1وهي قيمة دالة�إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)0.000
( )r=.220قيمة االرتباط بني املعدل الرتاكمي للطالب يف الثانوية العامة ودرجاته يف امتحان ( ،)SAT-11وهي قيمة دالة�إح�صائي ًا عند م�ستوى(.)0.000
	�أما ن�سبة التباين يف معدالت الطلبة يف نهاية ال�سنة الأوىل يف جامعة كاليفورنيا – �سانتا كروز التي �أمكن التنب�ؤ بها (بو�صفها
املتغري التابع) من خالل درجات الطلبة يف امتحانات القبول ( ،)SAT-11( ,)SAT-1واملعدل الرتاكمي للطالب يف الثانوية
العامة(بو�صفها املتغريات امل�ستقلة �أو التف�سريية)فكانت ملجتمع مكون من( )63462طالب ًا وطالبة على النحو الأتي� :سات 1
(  ، 13,3% ) Sat-1و�سات  ,6% ) Sat-11( 11واملعدل الرتاكمي للطالب يف الثانوية العامة Geiser and ( 15,4%
.)Studley,2001, p.
ويف درا�سة الغيثي( )2010التي تناولت عالقات االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول
يف �سبع كليات يف جامعة �صنعاء (الطب الب�شري ،والأ�سنان،وال�صيدلة،واملختربات ،والهند�سة ،واحلا�سوب ،والرتبية) يف العام
اجلامعي 2009/2008م� ،أظهر التحليل الإح�صائي عدد ًا من النتائج �أهمها ما يلي:
 .1كانت معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة املتقدمني (�إجمايل املتقدمني) يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف
الكليات مو�ضوع الدرا�سة موجبة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة( )0.05ف�أقل يف جميع الكليات،عدا كلية املختربات ،وقد
تراوحت معامالت االرتباط ما بني( )0.393يف حدها الأعلى يف (كلية الطب الب�شري) و( )0.083يف حدها الأدنى يف(كلية
املختربات).
 .2عند ت�صنيف الطلبة املتقدمني المتحانات القبول �إىل جمموعتني:مقبولني ،وغري مقبولني ،بني التحليل الإح�صائي ما يلي:
 بالن�سبة ل�شريحة الطلبة املقبولني:حتولت عالقات االرتباط بني معدل الثانوية العامة ودرجة امتحان القبول �إىل عالقة �سالبة يفخم�س من الكليات ال�سبع وهي :كلية الطب الب�شري ،وكلية الأ�سنان،وكلية املختربات،وكلية الهند�سة ،وكلية الرتبية-ق�سم اللغة
الإجنليزية.وكانت تلك العالقات ال�سالبة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة( )0.01يف ثالث كليات هي :الطب الب�شري ،وطب
الأ�سنان ،والرتبية -لغة �إجنليزية� .أما بالن�سبة لكليتي احلا�سوب وال�صيدلة ،فكانت معامالت االرتباط موجبة ولكنها غري دالة
�إح�صائي ًا بالن�سبة لكلية ال�صيدلة.
 بالن�سبة للطلبة الذين مل يوفقوا بالقبول يف الكليات امل�شمولة يف الدرا�سة :كانت معامالت االرتباط بني معدالتهم يف الثانوية العامةودرجاتهم يف امتحان القبول �سالبة �أي�ضا يف ثالث من الكليات ال�سبع :ال�صيدلة واملختربات والرتبية ،وكانت تلك العالقة ال�سالبة
دالة �إح�صائي ًا بالن�سبة لكليتي الرتبية (,)0.000وال�صيدلة( .)0.040باملقابل ،كانت معامالت االرتباط �آنفة الذكر موجبة يف
�أربع كليات(الطب الب�شري ،وطب الأ�سنان ،والهند�سة ،واحلا�سوب) ,لكنها غري دالة �إح�صائي ًا بالن�سبة لكليتي الهند�سة ()0.108
واحلا�سوب (.)0.826
 .3وعند ت�صنيف الطلبة بح�سب النوع االجتماعي(ذكور�-إناث)� :أظهر التحليل الإح�صائي النتائج الآتية:
 كانت معامالت االرتباط بني معدالت الطالبات يف الثانوية العامة ودرجاتهن يف امتحانات القبول موجبة يف الكليات ال�سبع ،ودالة�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.01يف جميع الكليات التي �شملتها الدرا�سة با�ستثناء كلية املختربات .وقد تراوحت معامالت
االرتباط ما بني ( )0.487يف حدها الأعلى يف (كلية الهند�سة) و( )0.074يف حدها الأدنى يف(كلية املختربات).
 كانت عالقات االرتباط بني معدالت الطلبة الذكور يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول موجبة �أي�ضا يف جميع الكلياتال�سبع ،ولكنها كانت غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة( )0.05يف ثالث من الكليات هي :ال�صيدلة ،واملختربات ،والرتبية.
وقد تراوحت معامالت االرتباط تلك ما بني( )0.270يف حدها الأعلى يف (الطب الب�شري) ،و( )0.009يف حدها الأدنى يف(كلية
الرتبية -ق�سم اللغة الإجنليزية).
 .2وعند توزيع عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني(طلبة املدينة ،وطلبة الريف) وفق ًا ملكان امليالد� ،أظهرت النتائج الآتية:
 بالن�سبة لإجمايل املتقدمني:كانت معامالت االرتباط لطلبة املدينة بني معدل الثانوية العامة ودرجة امتحان القبول موجبة				
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ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.01يف جميع الكليات عدا كلية املختربات .باملقابل كانت معامالت االرتباط لطلبة
الريف(املحافظات) موجبة يف �ست من الكليات ال�سبع ،و�سالبة يف واحدة هي :ال�صيدلة،لكن معامالت االرتباط على عك�س احلال
بالن�سبة لطلبة املدينة ،حيث كانت غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة( )0.05يف �أربع كليات هي :الأ�سنان ،وال�صيدلة،
واملختربات ،والرتبية.
 بالن�سبة للطلبة املقبولني :كانت عالقات االرتباط بني معدل الثانوية العامة للطلبة املقبولني من �أمانة العا�صمة(مدينة) ودرجاتهميف امتحانات القبول �سالبة يف �أربع كليات هي :الطب الب�شري ،وطب الأ�سنان ،واملختربات ,وكذلك الطلبة املقبولني من الريف
(املحافظات) فكانت درجاتهم يف امتحانات القبول �سالبة �أي�ض ًا يف خم�س كليات هي ذاتها الكليات املذكورة يف حالة طلبة املدينة
ي�ضاف �إليها كلية ال�صيدلة.
 بالن�سبة للطلبة غري املقبولني :كانت معامالت االرتباط بني معدالت طلبة املدينة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول�سالبة يف ثالث كليات هي :ال�صيدلة ،واملختربات ،والرتبية ،وموجبة يف ثالث كليات هي :الطب الب�شري ،والأ�سنان ،واحلا�سوب.
وهي النتيجة ذاتها بالن�سبة للطلبة غري املقبولني من الريف(املحافظات).
نتـائج الدرا�سـة وحتليلها:
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:ما العالقة بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ومعدالتهم يف امتحانات القبول يف
الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء؟.
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ومعدالتهم يف امتحانات القبول التي
�أجرتها الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء للعام اجلامعي 2010 /2009م،لإجمايل املتقدمني ،وفق ًا ملتغريات :ذكور –
و�إناث ،ومدينة – وريف ،ومقبولني وغري مقبولني  ،وعلى النحو الآتي:
 .1معامالت االرتباط للطلبة املتقدمني:
بلغ معامل االرتباط بني معدالت الطلبة يف �شهادة �إكمال الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحان القبول يف الكليات ال�سبع امل�شمولة
يف هذه الدرا�سة ( ،) 0,456وهو معامل دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ) 0,01فاقل.
وعند ت�صنيف جمتمع الدرا�سة ح�سب الكليات �أظهر التحليل الإح�صائي (اجلدول رقم � )5أن معامالت االرتباط بني معدالت
الطلبة يف الثانوية العامة ومعدالتهم يف امتحانات القبول كانت جميعها موجبة ،و دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (،)0.01
با�ستثناء كليتي ال�صيدلة واملختربات ،حيث كان م�ستوى الداللة �أكرب من ( ،)0.05وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنها متثل معامالت ارتباط
�ضعيفة و �ضعيفة جداً� ،إذ يتبني �أن معامالت االرتباط قد تراوحت ما بني ( )0,341بالن�سبة للطلبة املتقدمني لاللتحاق بكلية الطب
الب�شري يف حدها الأعلى ،و( )0.020بالن�سبة للطلبة املتقدمني لاللتحاق بكلية ال�صيدلة يف حدها الأدنى.
جدول رقم ()5
معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة و درجاتهم يف امتحان القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء
يف العام اجلامعي 2010/2009م .
الكلية
الطب الب�شري
الأ�سنان
ال�صيدلة
املختربات
الهند�سة
احلا�سوب

جميع املتقدمني
عدد الطالب
867
371
339
243
1987
782
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معامالت االرتباط (ر)
0.341
0.263
0.020
0.115
0.214
0.313
16

الداللة الإح�صائية
0,000
0,000
0.716
0.075
0.000
0.000
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الرتبية –E
جميع الكليات

0.133
0,456

309
4898

0.019
0,000

 .2معامالت االرتباط وفقا ملتغري النوع االجتماعي-:
يو�ضح اجلدول رقم( )6معامالت االرتباط للطلبة املتقدمني المتحانات القبول وفق ًا ملتغري ذكور �إناث وعلى النحو الآتي:
�أ .معامالت االرتباط للطلبة الذكور :كان معامل االرتباط بني معدالت الطلبة الذكور ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف الكليات
املذكورة يف اجلدول رقم ( ) 6حوايل ( ) 0,359وهو معامل موجب دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة (� .) 0,01أما ح�سب الكليات فقد
كانت معامالت االرتباط �سالبة يف ثالث كليات هي :ال�صيدلة ،واملختربات ،والرتبية -ق�سم اللغة الإجنليزية ،وكلها لي�ست ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى(  .) 0,05وكانت معامالت االرتباط موجبة يف �أربع كليات هي :الطب الب�شري ،واحلا�سوب ،والهند�سة ،والأ�سنان.
وذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة( )0.000يف ثالث كليات هي :الطب الب�شري ،واحلا�سوب ،والهند�سة ،وغري دالة يف كلية
الأ�سنان ومعامالت االرتباط �آنفة الذكر َتعد �ضعيفة جد ًا من حيث قيمها.
ب.معامالت االرتباط للطالبات :بلغ معامل االرتباط بالن�سبة للطالبات حوايل ( ) 0,579وهو معامل موجب ودال �إح�صائي ًا عند
الدالئل ( ) 0,01فاقل �أما معامالت االرتباط وفق ًا للكليات فقد كانت جميع معامالت االرتباط موجبة يف الكليات ال�سبع ،وكانت تلك
املعامالت دالة عند م�ستوى الداللة( )0.05ف�أ�صغر يف جميع الكليات ال�سبع امل�شمولة يف الدرا�سة املذكورة يف اجلدول رقم( ،)7وهي
معامالت ارتباط �ضعيفة ،ويف �أح�سن احلاالت تقرتب من املتو�سطة ( ال�صيدلة ،احلا�سوب ).
جدول رقم()6
معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة يف ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة
�صنعاء وفق ًا للنوع االجتماعي
الإناث
الذكور
الداللة
معامالت
الداللة
معامالت
الكلية
العدد
العدد
الإح�صائية
االرتباط للإناث
الإح�صائية
االرتباط للذكور
0.000
0.367
405
0.000
0.290
462
الطب الب�شري
0.000
0.297
281
0.478
0.076
90
الأ�سنان
0.004
0.424
44
0.364
(-)0.053
295
ال�صيدلة
0.005
0.240
135
0.085
(-)0.166
108
املختربات
0.000
0.352
193
0.000
0.191
1794
الهند�سة
0.00
0.441
333
0.000
0.214
449
احلا�سوب
0.002
0.212
204
0.768
(-)0.029
105
الرتبية
0.
359
0.000
0. 579
1595
0.000
3303
جميع الكليات
 .3معامالت االرتباط وفق ًا ملتغري (مدينة،و ريف):
		 يبني اجلدول رقم( )7معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة املتقدمني المتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة
�صنعاء ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف تلك الكليات وفق ًا ملتغري (مدينة ،وريف) ،وعلى النحو الآتي:
 أمعامالت االرتباط لطلبة املدينة (�أمانة العا�صمة) :بلغ معامل االرتباط بني معدالت طلبة املدينة يف �شهادة الثانوية العامةودرجاتهم يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء( ،)0,587وهو معامل ارتباط موجب ودال �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة( )0,01فاقل .وعند النظر �إىل معامالت االرتباط ح�سب الكليات ،يت�ضح من اجلدول رقم (� ) 7أنها كانت عالقات
االرتباط بني معدالت الطلبة املتقدمني من �أمانة العا�صمة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية
واملهنية يف جامعة �صنعاء موجبة يف جميع الكليات ،وكانت جميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.01با�ستثناء كلية ال�صيدلة .وكانت
قيم جميع معامالت االرتباط اقل من (  ) 0,50وهي تعد قيم �ضعيفة .
 بمعامالت االرتباط لطلبة الريف(املحافظات) :كان معامل االرتباط بني معدالت طلبة الريف اليمني ( املحافظات ) يف �شهادة				
جامعة امللكة �أروى

17

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012

عالقات االرتباط بني درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ومعدالتهم يف الثانوية العامة

�إكمال املرحلة الثانوية ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء حوايل ( ،)0,363وهو معامل
موجب ودال �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ) 0,01ف�أقل� .أما ح�سب الكليات فقد كانت معامالت االرتباط جميعها موجبة يف
الكليات ال�سبع ،ولكنها كانت دالة �إح�صائي ًا يف ثالث كليات منها  ،هي الطب الب�شري والهند�سة واحلا�سوب وغري دالة �إح�صائي ًا يف
بقية الكليات ،وكانت قيم معامالت االرتباط �ضعيفة �أو �ضعيفة جداً.
جدول رقم()7
معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء،
وفق ًا ملتغري (مدينة،و ريف) .
املحافظات
�أمانة العا�صمة
الكلية
الداللة
معامالت
الداللة
العدد
معامل االرتباط
العدد
الإح�صائية
االرتباط
الإح�صائية
0.000
0.369
432
0.000
0.351
418
الطب الب�شري
(0.152
0.208
138
0.000
0.390
208
الأ�سنان
0.895
0.008
258
0.766
0.034
80
ال�صيدلة
0.941
0.006
140
0.002
0.299
103
املختربات
0.000
0.266
1271
0.000
0.415
625
الهند�سة
0.000
0.219
518
0.000
0.468
213
احلا�سوب
0.498
0.047
211
0.002
0.316
91
الرتبيةE:
0,000
0,363
2968
0,000
0,587
1738
�إجمايل الكليات
 .4معامالت االرتباط وفق ًا ملتغري املقبولني غري املقبولني :من اجلدول رقم (  ) 8يت�ضح ما يلي:
 بالن�سبة للطلبة املقبولني� :أظهر التحليل الإح�صائي �ضعف العالقة بني املعدالت الرتاكمية للطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهميف امتحانات القبول التي �أجرتها الكليات ،حيث كانت عالقة االرتباط �سالبة يف �أربع كليات هي :الرتبية -ق�سم اللغة
الإجنليزية ( )-0,071وكلية ال�صيدلة ( ،)-.025وكلية املختربات ( ،)-.046ولكنها غري دالة عند م�ستوى الداللة
( ،)0.05وكلية الطب الب�شري ( )-0,402وهي عالقة ارتباط دالة عند م�ستوى الداللة ( ، )0,000ولكن قيم معامالت
االرتباط كانت جميعها �ضعيفة �أو �ضعيفة جداً .وبالن�سبة لبقية الكليات (الهند�سة ،وطب الأ�سنان،واحلا�سوب)،
كانت العالقة موجبة ولكنها غري دالة �إح�صائي ًا ،حيث بلغ معامل االرتباط بالن�سبة لكلية الأ�سنان (  )0,010لكلية
الهند�سة( ،)0.034وكلية احلا�سوب ( ،) 0.107و جميعها �ضعيفة �أو �ضعيفة جداً.
 بالن�سبة للطلبة غري املقبولني� :أظهر التحليل الإح�صائي وجود عالقات ارتباط �سالبة بني معدالت الطلبة الرتاكمية يف الثانويةالعامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول بالن�سبة لهذه ال�شريحة من الطلبة يف �أربع كليات هي :الرتبية -ق�سم اللغة الإجنليزية،
والهند�سة ،وال�صيدلة ،واملختربات .وكان معامل االرتباط دا ًال �إح�صائي ًا يف الكليات الأربع �آنفة الذكر عدا الهند�سة .بينما كانت
معامالت االرتباط موجبة يف ثالث كليات هي الطب الب�شري ،وطب الأ�سنان ،و احلا�سوب ،ولكنها غري دالة �إح�صائي ًا يف كليتني هما:
احلا�سوب ،والأ�سنان ،ويف املجموعتني كانت قيم معامالت االرتباط �ضعيفة �أو �ضعيفة جداً.
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جدول رقم ()8
معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة و درجاتهم يف امتحان القبول يف الكليات العلمية واملهنية للطالب (املقبولني
–غري املقبولني) يف جامعة �صنعاء يف العام اجلامعي 2010/2009م .
غري املقبولني
املقبولون
الكلية
الداللة
معامالت االرتباط
عدد
الداللة
عدد الطالب معامالت االرتباط
الإح�صائية
(ر)
لإح�صائية الطالب
(ر)
الطب الب�شري
الأ�سنان
ال�صيدلة
املختربات
الهند�سة
احلا�سوب
الرتبية –E
جميع الكليات

100
50
100
100
300
161
152
964

(-)0.402
0.010
(-).025
(-).046
0.034
0.107
(-)0.071
0,451

0.000
0.947
0.802
0.658
0.558
0.175
0.383
0,000

767
321
238
143
1687
621
157
3934

0.215
0.041
(-).152
(-).165
(-)0.010
0.000
(-)0.252
0,385

0.000
0.462
0,018
0.049
0.667
0.994
0.001
0,000

تف�سري نتائج ال�س�ؤال الأول:
�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي �أن معامالت االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول
يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء كانت �ضعيفة ،بل كانت �سالبة بالن�سبة ل�شريحة الطلبة املقبولني يف العام اجلامعي
2010/2009م يف �أربع كليات من الكليات ال�سبع التي �شملتها الدرا�سة،هي:الطب الب�شري ،وال�صيدلة،واملختربات ،والرتبية) .وموجبة
�أي�ض ًا يف ثالث كليات هي :الأ�سنان ،واحلا�سوب ،والهند�سة .وبالن�سبة ل�شريحة الطلبة غري املقبولني كانت معامالت االرتباط �سالبة يف
�أربع كليات �أي�ض ًا هي :ال�صيدلة ،واملختربات ،والهند�سة ،والرتبية .وهذه النتيجة مقلقة �إىل درجة كبرية وحتتاج �إىل تف�سري خا�صة
�إذا �أخذنا يف االعتبار �أن امتحانات القبول يف الكليات املذكورة يف جدول رقم ( ) 8هي امتحانات حت�صيل ولي�ست امتحانات قدرات� ،أي
�إنها تركز على مهارات ومعارف يفرت�ض تغطيتها يف مرحلة التعليم الثانوي ،وان هناك منهج واحد يف التعليم العام ،وامتحانات وطنية
موحدة يف نهاية مرحلة التعليم الأ�سا�سي  ،ونهاية مرحلة التعليم الثانوي .وهذه النتيجة تتطابق مع النتيجة التي تو�صلت �إليها درا�سة
�سابقة حول املو�ضوع( الغيثي .) 2010 ،والتف�سريات التي ميكن تقدميها للعالقة ال�ضعيفة ،وال�سالبة بني معدالت الثانوية العامة
ودرجات امتحانات القبول ميكن تلخي�صها يف عدد من االحتماالت من �أهمها:
 اختالف طبيعة و�أهداف امتحان الثانوية العامة عن طبيعة و�أهداف امتحانات القبول يف الكليات. �ضعف تركيز منهج الثانوية العامة على �إك�ساب الطلبة املعارف واملهارات التي يحتاجونها لاللتحاق بالكليات العلمية. �ضعف االرتباط بني مناهج التعليم الثانوي ومناهج اجلامعة . �سهولة امتحانات الثانوية العامة و�صعوبة امتحانات القبول . �ضعف مو�ضوعية و�صدق امتحانات القبول. عدم توافق مفردات امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء مع حمتوى مقررات الثانوية العامة. غياب �أيً �شكل من �أ�شكال التعاون بني املرحلتني ) الثانوية واجلامعية ) فيما يتعلق بتبادل املعلومات حول ما يلزم الطالب من معارفومهارات بنهاية املرحلة الثانوية لاللتحاق بالتخ�ص�ص اجلامعي املرغوب ,والنجاح فيه يف املدة القانونية للدرا�سة.
 ت�أثري ما يعرف بت�ضييق املدى� :إن املتقدمني المتحانات القبول يف الكليات ال�سبع هم جمموعة متجان�سة من الطلبة والطالبات من حيثمعدالتهم يف الثانوية العامة�،إذ ال ي�سمح بدخول امتحانات القبول يف الكليات الطبية الأربع �إال ملن كانت ن�سبته ( )85%ف�أعلى� ،أي
�أن املتقدمني المتحانات القبول يف هذه الكليات ميثلون جمموعة متجان�سة من حيث درجاتهم(قدراتهم) كما تقا�س مبعدل الثانوية
العامة ،وهذا يعرف يف الإح�صاء بت�ضييق �أو برت املدى وينطبق الأمر �إىل حد كبري على بقية الكليات(الهند�سة ،واحلا�سوب ،والرتبية)
التي ال ي�سمح بالتقدم الختبار القبول فيها �سوى ملن كان معدله يف الثانوية العامة ( )80%ف�أعلى وهنا يجب �أن نتوقع �أن قيم معامالت
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االرتباط �ستكون �أكرث انخفا�ضا بالن�سبة للكليات التي تنتقي طالبها ممن ح�صلوا على درجات عالية يف امتحانات الثانوية العامة
كالكليات الطبية مث ًال ،حيث قد يرتتب على ذلك �أن تكون معامالت االرتباط بني معدالت الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات
القبول يف الكليات التي ت�ضع حد ًا �أدنى ملعدل الثانوية العامة للتقدم لالمتحان رمبا تكون منخف�ضة ب�سبب ما ذكر �أعاله”ت�ضييق �أو برت
املدى”(انظر:ع ًالم.)2003،297،
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما ن�سبة التباين املف�سرة من معدالت الطلبة يف اختبارات القبول التي تعزى �إىل معدالتهم يف �شهادة
الثانوية العامة؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث حتليل االنحدار الب�سيط ،وكانت النتائج على النحو الآتي:
 .1ن�سبة التباين املف�سرة للطلبة املتقدمني:
تبني نتائج التحليل الإح�صائي يف اجلدول رقم (� )9أن ن�سب التباين يف درجات الطلبة يف امتحانات القبول التي �أمكن تف�سريها من خالل
معدالتهم يف الثانوية العامة كانت حوايل  12%بالن�سبة لكلية الطب الب�شري ،وحوايل 10%بالن�سبة لكلية احلا�سوب ،وحوايل7%
بالن�سبة لكلية الأ�سنان ،وجميعها ن�سب دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( ، )0.000ولكنها ما تزال ن�سب �ضعيفة جداً.
و�أي�ضا يبني اجلدول رقم ( )9قيم ( )Betaاملعيارية التي ميكن من خاللها التنب�ؤ بالزيادة يف درجات الطلبة املتقدمني المتحانات
القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء نتيجة لزيادة معدالتهم يف الثانوية العامة بدرجة واحدة ( .)1حيث ت�شري قيم
(� )Betaإىل �أن الزيادة املتنب�أ بها يف درجات الطلبة يف امتحان القبول هي :حوايل ثلث درجة يف كليتي احلا�سوب ،والطب الب�شري
،وحوايل ربع درجة يف كلية الأ�سنان ،وخم�س درجة يف كلية الهند�سة ،وحوايل ع�شر درجة يف كليتي الرتبية ،واملختربات ،و�أخري ًا كلية
ال�صيدلة بحوايل ( )2%من الدرجة ،وهي زيادة �ضعيفة جداً.
جدول رقم()9
نتائج حتليل االنحدار الب�سيط للتنب�ؤ بدرجات الطلبة يف امتحان القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء با�ستخدام
معدالتهم يف الثانوية العامة ،وبح�سب الكلية.
العدد
قيمة F
قيمةt
R2
Beta
ا�سم الكلية
15.678
)(0.000
5.238
)(0.000
0.364
)(0.716
1.791
)(0.075

27.434

371

0.132

339

3.208

243

الهند�سة

0.214

0.046

9.750
)(0.000

95.065

1987

احلا�سوب

0.313

0.098

الرتبية

0.133

0.02

9.205
)(0.000
2.352
))0.019
35,809

84.730

782

8.426

309

الطب الب�شري

0.341

0.116

الأ�سنان

0.263

0.069

ال�صيدلة

0.020

0.000

املختربات

0.115

0.013

0,208

0,456
جميع الكليات
الأرقام بني مزدوجني ( ) متثل الداللة الإح�صائية.
 .2ن�سب التباين املف�سرة من درجات الطلبة يف امتحانات القبول وفق ًا ملتغري النوع االجتماعي( ذكور� ,إناث):
 ن�سبة التباين املف�سرة للطلبة الذكور:ي�شري اجلدول رقم (� )10إىل النتائج الآتية:
 كانت ن�سبة التباين املف�سرة لإجمايل الطلبة الذكور املتقدمني ( )3303لاللتحاق يف الكليات ال�سبع حوايل( ،)13%وهذه الن�سبةمتوا�ضعة جداً ،حيث �أن هناك ( )87%من التباين يف درجات الطلبة الذكور يف امتحانات القبول حتتاج �إىل تف�سري على م�ستوى
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عالقات االرتباط بني درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ومعدالتهم يف الثانوية العامة

الكليات .وعلى م�ستوى الكليات كانت ن�سب التباين املف�سرة من درجات الطلبة الذكور يف امتحانات القبول يف الكليات املحددة يف
اجلدول تنازلي ًا على النحو الآتي :الطب الب�شري (،)8,4%واحلا�سوب ( ،)4,6%والهند�سة ( ،)3,6%واملختربات()� .أما بالن�سبة
لكليات الأ�سنان ،وال�صيدلة ،والرتبية ،فكانت تلك الن�سب حوايل �صفر ،وهي ن�سب غري دالة �إح�صائي ًا ،و�ضعيفة جداً.
 كانت قيم(� )Betaسالبة يف ثالث كليات هي ال�صيدلة واملختربات والرتبية ،بينما كانت موجبة يف بقية الكليات الأربع املحددة يفاجلدول ،وت�شري قيم (� )Betaإىل �أن الزيادة املتوقعة يف درجات الطلبة الذكور يف امتحانات القبول هي :حوايل خم�س الدرجة يف كل
من كلية الهند�سة ،وكلية احلا�سوب ،و�أقل قلي ًال من ثلث الدرجة يف كلية الطب الب�شري ،و�أقل من ( ) 1%من الدرجة يف كلية الأ�سنان.
ن�سب التباين املف�سرة بالن�سبة للطالبات:
 بلغت ن�سبة التباين املف�سرة من درجات الطالبات يف امتحانات القبول يف الكليات ال�سبع على �أ�سا�س معدالتهن يف امتحانات الثانويةالعامة حوايل ( ،) 34%وهي ن�سبة جيدة مقارنة بتلك اخلا�صة بالطلبة الذكور.
 وبح�سب الكليات تراوحت ن�سب التباين املف�سرة من درجات الطالبات يف امتحانات القبول على �أ�سا�س معدالتهن الرتاكمية يف الثانويةالعامة ما بني ( ) 19,4%يف كلية احلا�سوب ،وحوايل ( ) 5%يف كلية الرتبية .وات�سمت ن�سب التباين املف�سرة بالن�سبة للطالبات
باالرتفاع مقارنة بتلك اخلا�صة بالذكور ،حيث تدرجت ت�صاعدي ًا من ( )4.5%يف كلية الرتبية �إىل ( )5,8%و( )8,8%يف كليتي
املختربات والأ�سنان على التوايل ،و�صو ًال �إىل (،)12,4%و( )13,5%و( )17,9%بالن�سبة لكليات الهند�سة ،والطب الب�شري،
وال�صيدلة على التوايل .وقد كانت جميع ن�سب التباين املف�سرة بالن�سبة للتباين يف درجات الطالبات ذات داللة �إح�صائية دالة عند
م�ستوى( )0.01يف كل الكليات ال�سبع امل�شمولة يف الدرا�سة.
 كما ميكن من اجلدول ( )10قراءة الزيادة يف درجات الطالبات املتقدمات المتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة�صنعاء نتيجة لزيادة معدالتهن يف الثانوية العامة بدرجة واحدة( ،)1حيث يتبني �إن قيم ( )Betaاملعيارية جاءت موجبة يف جميع
الكليات بالن�سبة للطالبات  ،على عك�س احلال بالن�سبة للذكور .وت�شري قيم (� )Betaإىل �أن الزيادات املتوقعة يف درجات الطالبات يف
امتحانات القبول �ستكون حوايل اثنني �أخما�س الدرجة تقريب ًا يف كل من كلية ال�صيدلة ،وكلية احلا�سوب ،وحوايل ثلث الدرجة يف كل
من كلية الطب الب�شري ،وكلية الهند�سة ،و�أقل من ثلث الدرجة يف كلية الأ�سنان ،وحوايل ربع درجة يف كلية املختربات ،وخم�س الدرجة
يف كلية الرتبية.
جدول رقم()10
نتائج حتليل االنحدار الب�سيط للتنب�ؤ بدرجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء با�ستخدام
معدالتهم يف الثانوية العامة وفق ًا للنوع االجتماعي.
الكلية

�إنـــــــــــاث

ذكـــــور
Beta

R2

قيمة t:

قيمةF:

العدد

Beta

R2

قيمة t:

قيمةF:

العدد

الطب
الب�شري

0.290

0.084

الأ�سنان

0.076

0.006

0.509

90

0.297

0.088

27.025

281

ال�صيدلة

0.828

295

0.424

0.179

9.179

44

املختربات

)(-
0.053
)(-
0.166

0.003
0.028

3.020

108

0.240

0.058

8.142

135

الهند�سة

0.191

0.036

67.718

1794

0.352

0.124

27.040

193

احلا�سوب

0.214

0.046

21.349

449

0.441

0.194

79.921

333

الرتبية
E:
جميع
الكليات

)(-
0.029

0.001

.088

105

0.212

0.045

9.526

204

0,359

0,129

6.498
)(0.000
0.713
)(0.478
(-)0.910
)(0.364
(-)0.738
)(0.085
8.229
)(0.000
4.621
)(0.000
(-)296
)(0.768
22,118
)(000

42.223

462

0.367

0.135

489,192

3303

0,579

0,335

7.928
)(0.000
5.199
)(0.000
3.030
)(0.004
2.853
)(0.005
5.200
)(0.000
8.940
)(0.000
3.086
)(0.002
28,322
)(000

62.851

405

802,120

1595

الأرقام بني مزدوجني ( ) متثل الداللة الإح�صائية.				
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عالقات االرتباط بني درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ومعدالتهم يف الثانوية العامة

 .3ن�سب التباين املف�سرة من درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء على �أ�سا�س معدالتهم يف
الثانوية العامة وفق ًا ملتغري مكان امليالد (مدينة ،وريف):
يو�ضح اجلدول رقم ( )11ن�سب التباين املف�سرة جلميع املتقدمني وح�سب مكان امليالد( مدينة – ريف):وهي على النحو الآتي:
 .1ن�سب التباين املف�سرة للمتقدمني من �أمانة العا�صمة(مدينة) :بلغت ن�سبة التباين املف�سرة من درجات طلبة املدينة (�أمانة
العا�صمة) ،وعددهم ( )1738يف امتحانات القبول يف الكليات ال�سبع على �أ�سا�س معدالتهم يف الثانوية العامة ( ) 34,4%وهي ن�سبة
جيدة� .أما ح�سب الكليات فقد كانت ن�سب التباين املف�سرة من درجات هذه ال�شريحة من الطلبة (مدينة) تنازلي ًا حوايل( ) 22%يف
احلا�سوب ،و() 17,2%يف الهند�سة ،و( ،) 15,2%و( )12,1%يف كليتي الأ�سنان والطب الب�شري ،على التوايل.وبلغت تلك الن�سبة
( ،) 10%و( ) 9%يف كليتني هما الرتبية واملختربات تباع ًا،وكانت ن�سب التباين املف�سرة للكليات ال�ست �آنفة الذكر دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى(� .)0.01أما كلية ال�صيدلة فكانت ن�سبة التباين املف�سرة من درجات الطلبة املتقدمني يف امتحان القبول التي ميكن تف�سريها
على �أ�سا�س معدالتهم يف الثانوية العامة حوايل �صفراً :ومن اجلدول نف�سه يتبني �إن قيم ( )Betaاملعيارية للطلبة املتقدمني من �أمانة
العا�صمة �صنعاء (مدينة) كانت جميعها موجبة للكليات ال�سبع و �إن الزيادة املتنب�أ بها يف درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات
ال�سبع نتيجة لزيادة درجة واحدة ( )1يف معدالتهم يف الثانوية العامة كانت تنازلي ًا على النحو الآتي :حوايل ن�صف الدرجة يف
احلا�سوب ،واثنني �أخما�س من الدرجة يف كل من كلية الهند�سة ،وكلية الأ�سنان ،وحوايل ثلث درجة يف كل من كلية الطب الب�شري ،وكلية
ال�صيدلة ،وكلية الرتبية ،وكلية املختربات.
 .2ن�سب التباين املف�سرة لإجمايل املتقدمني من الريف (املحافظات) :ي�شري اجلدول (� )11إىل �أن ن�سب التباين يف درجات الطلبة
املتقدمني من الريف اليمني ( )2968يف امتحانات القبول على �أ�سا�س معدالتهم الرتاكمية يف الثانوية العامة كانت متوا�ضعة
جداً( ،)13,2%مقارنة بتلك اخلا�صة بالطلبة املتقدمني من �أمانة العا�صمة (املدينة) .وعند النظر �إىل ن�سب التباين املف�سرة من
درجات طلبة الريف يف امتحانات القبول وفق ًا للكليات ،جند �أن تلك الن�سب كانت ) 13,4%( :يف كلية الطب الب�شري ) 7%( ،يف كلية
الهند�سة ،وحوايل() 5%يف كلية احلا�سوب وجميعها ن�سب دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى(� )0.01أما يف بقية الكليات ،فكانت ن�سب التباين
املف�سرة ما بني �صفر يف كليات (ال�صيدلة ،واملختربات ،والرتبية) وحوايل ( ) 2%يف الأ�سنان وجميعها غري دالة �إح�صائي ًا � ،إح�صائي ًا
و�ضعيفة جداً.
ويو�ضح اجلدول رقم (�)11أي�ضا قيم ( )Betaاملعيارية التي ت�ستخدم للتنب�ؤ بالتغري قي قيم املتغري التابع نتيجة لزيادة وحدة
واحدة ( )1يف املتغري امل�ستقل للطلبة املتقدمني لاللتحاق بالكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يف العام اجلامعي وفق ًا ملكان
امليالد(مدينة،ريف) وهي على النحو الآتي:
�إن قيم ( )Betaلهذه ال�شريحة من الطلبة كانت جميعها موجبة مثلها مثل تلك اخلا�صة بطلبة املدينة.
كانت قيم (� )Betaأ�صغر بالن�سبة لطلبة الريف ،مقارنة بتلك اخلا�صة بطلبة املدينة� ،إذ كانت الزيادة املتنب�أ بها يف درجات الطلبة
يف امتحانات القبول نتيجة لزيادة درجة واحدة( )1يف معدل الثانوية العامة حوايل ثلث الدرجة بالن�سبة لكلية الطب الب�شري ،وربع
الدرجة يف كلية الهند�سة ،وخم�س الدرجة يف كلية الأ�سنان ،وحوايل ( ) 5%من الدرجة يف كلية الرتبية ،و�أقل من ( ) 1%من الدرجة
يف كليتي ال�صيدلة ،واملختربات.
جدول رقم()11
نتائج حتليل االنحدار الب�سيط للتنب�ؤ بدرجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء على �أ�سا�س
معدالتهم يف الثانوية العامة وفق ًا ملتغري (مدينة – ريف)
الكلية

املحافظات (ريف)

�أمانة العا�صمة(مدينة)
Beta

R2

قيمة t:

قيمةF:

العدد

Beta

R2

قيمة t:

قيمةF:

العدد

الطب
الب�شري

0.351

0.121

7.636
)(0.000

58.316

418

0.0.369

0.134

7.899
)(0.000

62.400

432

الأ�سنان

0.390

0.152

6.078
)(0.000

36.940

208

0.152

0.023

1.772
)(0.079

3.139

138

ال�صيدلة

0.034

0.001

0.298
)(0.766

0.089

80

0.008

0.000

0.132
)(0.895

0.017

258

				
جامعة امللكة �أروى

22

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012

عالقات االرتباط بني درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ومعدالتهم يف الثانوية العامة
املختربات

0.299

0.090

3.154
)(0.002

الهند�سة

0.415

0.172

11.389
)(0.000

احلا�سوب

0.468

0.219

7.699
)(0.000

59.276

الرتبية
E:

0.316

0.100

3.147
)(0.002

9.904

91

جميع
الكليات

0,587

0,344

29,395
)(000

854,037

1738

9.948

103

0.006

0.000

0.074
)(0.941

0.005

140

625

0.266

0.071

9.835
)(0.000

96.736

1271

213

0.219

0.048

5.083
)(0.000

25.837

518

0.047

0.002

0.678
)(0.498

0.460

211

0,363

0,132

20,687
)(000

427,936

2968

الأرقام بني مزدوجني ( ) متثل الداللة الإح�صائية. -3ن�سبة التباين املف�سرة للطلبة املقبولني والطلبة غري املقبولني:
بالن�سبة للطلبة املقبولني :عند القيام بتحليل االنحدار الب�سيط على الطلبة املقبولني فقط يف الكليات الواردة يف اجلدول رقم()12
باعتبار املعدل الرتاكمي للطالب يف الثانوية العامة متغري ًا م�ستق ًال ودرجاته يف امتحان القبول يف الكلية املتقدم �إليها متغري ًا تابع ًا ،يتبني
�أن ن�سب التباين يف املتغري التابع (درجات االمتحان) التي تعزى �إىل املتغري امل�ستقل (معدل الثانوية العامة) قد اقرتبت من ال�صفر يف
�أربع من الكليات ال�سبع ،وهي :الأ�سنان ،والهند�سة ،وال�صيدلة ،واملختربات� .أما بالن�سبة لكلية الطب الب�شري فقد و�صلت تلك الن�سبة
�إىل � .16%أما بقية الن�سب فكانت مابني �صفر و  1%و�أقل من ،1%يف كليتي :احلا�سوب ،والرتبية تباع ًا ،وهي ن�سب غري دالة �إح�صائي ًا،
وهي ن�سب �ضعيفة جداً� ،إذ ترتك م�ساحة وا�سعة من التباين يف درجات الطلبة غري مف�سرة ت�صل �إىل ما بني  98%و100%يف جميع
الكليات عدا الطب الب�شري.
كما ي�شري اجلدول رقم (� )12إىل ما يلي:
 �إن قيم ( )Betaكانت �سالبة يف �أربع كليات هي :الطب الب�شري ،وال�صيدلة ،واملختربات ،والرتبية ،كانت موجبة يف ثالث كليات هي:الأ�سنان ،والهند�سة ،واحلا�سوب.
 �إن الزيادة املتنب�أ بها يف درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات نتيجة لزيادة معدالتهم يف الثانوية العامة متثل زيادات(تغريات)�سالبة مثل اثنني �أخما�س الدرجة يف الطب الب�شري ،و( )7%من الدرجة يف الرتبية (�أقل من ع�شر درجة) وحوايل ( )5%من الدرجة
يف كلية املختربات ،وحوايل ( )3%من الدرجة الواحدة يف كلية ال�صيدلة.
 �أما بالن�سبة للكليات الثالث الأخرى ،ف�إن الزيادة املتوقعة كانت موجبة و�ضعيفة جداً� ،إذ كانت حوايل ع�شر الدرجة �أو حوايل(11%) من الدرجة،يف كلية احلا�سوب ،و( ) 3%من الدرجة يف كلية الهند�سة ،وحوايل ( )1%من الدرجة يف كلية طب الأ�سنان.
بالن�سبة للطلبة غري املقبولني� :إن حوايل  6%من التباين يف درجات الطلبة يف امتحان القبول يف ق�سم اللغة الإجنليزية يف كلية الرتبية
�أمكن التنب�ؤ بها من خالل معدالت الطلبة الرتاكمية يف الثانوية العامة ،وهي �أعلى ن�سبة يف اجلدول رقم( )13ودالة �إح�صائي ًا ،تليها
ن�سبة التباين املف�سرة يف درجات الطلبة غري املقبولني يف كلية الطب الب�شري التي بلغت حوايل ،)4,65%( 5%وهي دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى (� .)0.000أما بقية الن�سب فكانت حوايل �صفر 1%يف كليات احلا�سوب والهند�سة ،والأ�سنان ،و�أقل من  )2,7%( 3%يف
كلية املختربات.
ويبني اجلدول رقم( )12القيم املتنب�أ بها للزيادة يف درجات الطلبة غري املقبولني يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف
جامعة �صنعاء يف العام اجلامعي 2010/2009م و هي على النحو الآتي:
 �أن قيم ()Betaكانت �سالبة �أو(بال�سالب)يف �أربع كليات هي:ال�صيدلة،واملختربات،والهند�سة ،والرتبية ،و�أنها كانت قيم موجبة يفكليتني هما :الطب الب�شري،وطب الأ�سنان،و(�صفر) يف كلية واحدة هي كلية احلا�سوب.
 �إن الزيادات املتنب�أ بها يف درجات هذه ال�شريحة من الطلبة غري املقبولني يف امتحانات القبول يف الكليات �آنفة الذكر نتيجة لزيادةمعدالتهم يف الثانوية العامة بدرجة واحدة ( )1هي�:صفر يف كلية احلا�سوب ،وحوايل خم�س درجة يف كلية الطب الب�شري ،و�أقل من
( )%4من الدرجة �أو  % 5من الدرجة يف كلية الأ�سنان�.أما الكليات الأربع الأخرى ،فالقيم املتنب�أ بها للزيادة يف الدرجات كانت �سالبة
وهي :حوايل ربع درجة يف كلية الرتبية ،و( ) 1%من الدرجة يف كلية الهند�سة ،وحوايل( ) 16%من الدرجة كليتي:ال�صيدلة،و
املختربات.
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جدول رقم ()12
نتائج حتليل االنحدار الب�سيط للتنب�ؤ بدرجات الطلبة املقبولني،وغري املقبولني يف امتحانات القبول يف العام يف الكليات العلمية واملهنية
يف جامعة �صنعاء با�ستخدام معدالتهم يف الثانوية العامة يف العام اجلامعي(.)2010/2009
الكلية

الطلبة غري املقبولني

الطلبة املقبولني
Beta

R2

قيمةt

قيمة F

العدد

Beta

R2

قيمةt

قيمة F

العدد

الطب
الب�شري

(-)0.402

0.162

الأ�سنان

0.010

0.000

0.004

50

0.041

0.002

0.543

321

ال�صيدلة

(-)0.025

0.000

0.063

101

(-)0.152

0.023

5.639

238

(-)0.045

0.002

0.197

100

(-)0.165

0.027

3.947

143

0.034

0.001

0.345

300

(-)0.010

0.000

0.186

1687

0.107

0.012

1.858

161

0.000

0.000

0.000

621

الرتبية

)(-
0,071

0,005

0,766

0,064 0,252 (-) 152

10,518

157

جميع
الكليات

(-)4.346
)(0.000
0.066
)(0.947
(-)0.251
)(0.802
(-)0.444
)(0.658
0.587
)(0.558
1.363
)(0.175
0,87 5
)(-
(0,383

18.883

100

0.215

0.046

6.104
)(000
0.737
)(0.462
(-)2.375
)(0.018
(-)1.987
)(0.049
(-)0.431
)(0.667
0.007
)(0.994
)3,243 (-
) )0,001

37.253

767

0,451

0,203

15,668
)(000

5,485

0,148

26,148
)(000

الهند�سة

964

0,385

3934 683,699

تف�سري نتائج ال�س�ؤال الثاين:
بينت نتائج حتليل االنحدار الب�سيط ب�صورة جلية �ضعف القيم التف�سريية ملعدل الثانوية العامة للتباين يف درجات الطلبة
يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء  ،والتي ي�ستدل عليها من خالل قيم معامل التحديد �أو مربع معامل
االرتباط .كانت ن�سبة التباين املف�سرة من درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية على �أ�سا�س معدالتهم يف
الثانوية العامة �ضعيفة ب�صورة عامة �سواء بالن�سبة لإجمايل الطلبة املتقدمني� ،أو بالن�سبة للطلبة املقبولني �أو الطلبة غري املقبولني،
�أو طلبة املدينة �أو طلبة الريف .
وهذه النتيجة ت�شري �إىل �أن ت�أثري معدالت الثانوية العامة على معدالت الطلبة يف امتحانات القبول كان �ضعيف ًا يف الغالب�،أي
�أنها ت�سهم بدرجة �ضعيفة يف تف�سري تباين درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية التي يتقدمون لاللتحاق بها يف
جامعة �صنعاء ،وهي نتيجة حتتاج �إىل تف�سريات خا�صة و�أن امتحانات القبول يف الكليات هي امتحانات حت�صيل� ،أي �أنها من نوع امتحان
الثانوية العامة ,ويف حالة كهذه يفرت�ض �أن يكون هناك تقارب كبري يف �أداء الطلبة يف امتحانات الثانوية العامة وامتحانات القبول يف
الكليات� ,إذ يفرت�ض �أن تكون �شروط نهاية املرحلة الثانوية مقاربة جد ًا ل�شروط االلتحاق باملرحلة اجلامعية ,وبالتايل تقارب م�ستوى
�صعوبة امتحان نهاية املرحلة الثانوية وم�ستوى �صعوبة امتحانات القبول يف اجلامعة .وبدون هذا ,ف�إن الأمر ي�شري �إىل ظهور فجوة
بني خمرجات التعليم الثانوي من جهة ,و�شروط االلتحاق باجلامعات من جهة ثانية.وهي فجوة ،ت�شري �إليها معامالت االرتباط ونتائج
حتليل االنحدار التي مت عر�ضها يف هذه الدرا�سة .وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء العالقة بني االنحدار واالرتباط ،وعلى النحو
الآتي:
العالقة بني االنحدار واالرتباط :من الطرق املفيدة يف تف�سري القيم املختلفة ملعامالت االرتباط (ر) هو تربيع هذه القيم� ،أي
احل�صول على قيمة(ر� ،)2أو ما يعرف مبعامل التحديد(ر )2يدل على ن�سبة التباين الكلي الذي ميكن تف�سريه مبعلومية قيمة معامل
االرتباط(عالم�،2003،ص .)401وقيمة (ر )2هي الن�سبة بني التباين الكلي لأحد املتغريين واجلزء من هذا التباين الذي ميكن
ّ
التنب�ؤ به با�ستخدام املتغري الثاين (امل�ستقل) .فقيمة (ر )2هي اجلزء من التباين يف املتغري التابع الذي ميكن التنب�ؤ به با�ستخدام
املتغري امل�ستقل ف�إذا افرت�ضنا �أن العالقة(ر) بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف �إحدى الكليات
كانت(،)0.50فهنا ميكن �أن ت�ستنتج �أن ( ،)0.25(=2)0.50من تباين درجات اختبار القبول �إمنا ترجع �إىل اختالف الطلبة يف معدالت
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الثانوية العامة(ع ًالم�،2003،ص .)300-299وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ف�إن �ضعف قيم معامل التحديد(ر )2يف هذه الدرا�سة هو نتيجة
طبيعية ل�ضعف معامالت االرتباط التي �سبقت مناق�شتها يف �إجابة ال�س�ؤال الأول يف هذه الدرا�سة.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات معدالت الثانوية العامة للطلبة املتقدمني
المتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ،تعزى �إىل املتغريات الآتية :ذكور،و�إناث ،وريف ،مدينة؟ وللإجابة عن
هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام اختبار  tلداللة الفروق  ،وكانت النتائج على النحو التايل:
ً
 .1نتيجة اختبار ( )tلداللة الفروق بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة وفقا ملتغري ذكور و�إناث.
ي�شري اجلدول رقم (� )13إىل :
 وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0,01بني متو�سطات معدالت الطلبة الذكور يف الثانوية العامة املتقدمني لاللتحاقيف الكليات ال�سبع ( )3303وبني متو�سطات معدالت الطالبات يف الثانوية العام ( )1595ول�صالح الإناث .
 وبح�سب الكليات وجود فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.01بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة املتقدمنيلاللتحاق يف كليات الطب الب�شري ،والأ�سنان ،وال�صيدلة ،واملختربات ،والهند�سة ،واحلا�سوب  ،وجميعها ل�صالح الإناث.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية دالة عند م�ستوى ()0.05بني متو�سطات الطلبة يف الثانوية العامة املتقدمني لاللتحاق يف ق�سماللغة الإجنليزية – تربية تعزى �إىل متغري:ذكور،و�إناث.
جدول رقم()13
نتائج اختبار ( )t-teatلداللة الفروق بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة املتقدمني لاللتحاق يف الكليات العلمية واملهنية
يف جامعة �صنعاء وفق ًا ملتغري النوع االجتماعي.

الكلية
الطب الب�شري
الأ�سنان
ال�صيدلة
املختربات
الهند�سة
احلا�سوب
الرتبية
جميع الكليات

م�ستوى
املتغري
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث
ذكور
�إناث

العدد
462
405
90
281
295
44
108
135
1794
193
449
333
105
204
3303
1595

املتو�سط
احل�سابي
88.34
89.37
88.10
88.92
87.43
88.31
87.60
88.48
84.46
85.48
83.77
84.42
84.07
83.98
85,36
86,99

االنحراف
املعياري
2.50
2.83
2.69
2.88
2.18
2.29
2.47
2.49
3.26
3.70
2.91
3.25
2.63
3.38
3,41
3,82

قيمةt:

الداللة الإح�صائية

(-)5.637

0.000

(-)2.411

0.016

(-)2.478

0.014

(-)2.752

0.006

(-)3.673

0.000

(-)2.949

0.003

0.265

0.791

14,467

0,000

ملاذا كانت نتيجة اختبار( )tلداللة الفروق بني متو�سطات معدالت الثانوية العامة ل�صالح الطالبات يف جميع الكليات عداء الرتبية ؟
ميكن تف�سري نتيجة اختبار ( )tلداللة الفروق بني الذكور والإناث يف الإجناز الأكادميي ،كما يقا�س مبعدل الثانوية
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العامة،ول�صالح الإناث يف �ضوء الآتي:
		�إن غالبية الطالبات املتقدمات للكليات العلمية واملهنية التي �شملتها هذه الدرا�سة هن من مواليد �أمانة العا�صمة-
�صنعاء(املدينة)،حيث بلغت تلك الن�سبة حوايل ( )56,9%من �إجمايل الطالبات ،مقابل حوايل ( )38,9%للفتيات من املحافظات
(الريف)،و(  ) 4,2%من مواليد دول �أخرى.
يتحدرن من
 �إن تعليم الفتاة ما زال نخبوي ًا يف اليمن ،مما يعني �أن الفتيات املتقدمات واملقبوالت يف الكليات العلمية يف جامعة �صنعاء ّو�سط اجتماعي ،واقت�صادي ،وثقايف فوق املتو�سط العام لل�سكان يف اليمن ،وهو ما ينعك�س �إيجابي ًا على م�ستويات التح�صيل للطالبات،
وبالتايل على معدالتهن يف الثانوية العامة ،ودرجاتهن يف امتحانات القبول.
 ت�شري نتائج البحوث الرتبوية �إىل �أن تفوق الإناث على الذكور يف التح�صيل العلمي يف كل مراحل التعليم يكاد يكون ظاهرة عاملية،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل عوامل و�أ�سباب كثرية �أهمها ما يلي:
ُ .1تف�سر درا�سة ( )younger ,Warrington, and Williams,1999تفوق الفتيات على الأوالد يف التح�صيل العلمي
بالتف�سريات الآتية:
 عدم اكرتاث الأوالد ب�سلطات املدر�سة والواجبات والتكليفات الأكادميية املنزلية(.)Homework اختالف الطموحات ،والأهداف ،واالجتاهات لدى اجلن�سني. �إن الفتيات �أكرث ن�ضج ًا من الأوالد و�أكرث امتالك ًا ملهارات التعليم الفعال. �إن الفتاة متثل الطالب الأمنوذج،فهي �أكرث تنظيم ًا ،وتتعلم ذاتي ًا ،و�أكرث ثقة بالنف�س ،والأكرث و�ضوح ًا يف التعبري عن نف�سها،و�أقدر على االن�سجام والتكيف مع املجموعة ،و الأكرث جراءة على طلب امل�ساعدة.
إ�صغاء وان�ضباط ًا يف غرفة ال�صف من الأوالد.
 �إن الفتيات �أكرث � ً .2وي�شري ملخ�ص لعدد من البحوث حول املو�ضوع نف�سه (� )Research paper,06/01,22.August 2001إىل جمموعة من
العوامل �أهمها:
 زيادة ن�سبة املدر�سات يف التعليم العام. اهتزاز ال�صورة النمطية ال�سالبة عن الفتاة يف املجتمع عامة ،ويف املدر�سة خا�صة. ميل الفتيات �إىل حب التعاون والعمل الفريقي �أكرث من الأوالد. �إن الفتيات �أكرث طاعة للتعليمات والقوانني والطقو�س املدر�سية من الأوالد. �إن الفتيات �أقل معاناة من الأوالد من م�شكلة العجز املرحل عرب ال�سنوات يف املهارات الأ�سا�سية(الكتابة ،والقراءة،واحل�ساب). .3ويقدم( )Goldin, Katz, and Kuziemko, 2006 , pp153 - 154عدد ًا من التف�سريات لأ�سباب تفوق الإناث على الذكور
من حيث ن�سب �أو معدالت االلتحاق باجلامعات ون�سب ومعدالت التخرج� ،أو �إكمال الدرا�سة اجلامعية يف الواليات املتحدة �أهمها:
 تفوق الفتيات يف الأداء يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي على الأوالد. ارتفاع حدوث امل�شكالت ال�سلوكية يف �أو�ساط التالميذ (الذكور) يف التعليم العام مقارنة بالفتيات يف هذه املرحلة. قلة الوقت الذي يخ�ص�صه الطلبة لإجناز واجباتهم املنزلية اخلا�صة باملدر�سة مقارنة بالطالبات. يعاين الطلبة (الذكور) من عجز يف الرتكيز �أو االنتباه ،وا�ضطرابات ون�شاط مفرط ي�صل �إىل مرتني �أو ثالث مرات �أعلى مماهو لدى الطالبات.
 -4ويف درا�سة ( )Mather and Adams,2007حول �أ�سباب الفجوة بني الذكور والإناث يف �أعداد امللتحقني مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل يف الواليات املتحدة(ول�صالح الإناث) ،خل�صت الدرا�سة �إىل �أهم الأ�سباب التي ميكن �أن تف�سر تفوق الإناث على الذكور هي:تفوق
الإناث على الذكور يف التعليم الثانوي ،وتغري القيم االجتماعية نحو تعلم الفتاة وم�شاركتها يف �سوق العمل ،وحت�سني فر�ص املر�أة يف �سوق
العمل.
 -2نتيجة اختبار ( )tلداللة الفروق بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة املتقدمني لاللتحاق يف الكليات العلمية واملهنية
يف جامعة �صنعاء وفق ًا ملتغري مكان امليالد (مدينة ،ريف).
يو�ضح اجلدول رقم ( )14ما يلي:
 وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( ) 0,01ف�أقل بني متو�سطات معدالت الطلبة يف �شهادة �إكمال املرحلة الثانوية ،ول�صالح طلبة املدينة ( �أمانة العا�صمة – �صنعاء ) املتقدمني لاللتحاق يف الكليات ال�سبع التي �شملتها الدرا�سة.
 وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.01ف�أقل بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ،ول�صالح الطلبة				
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املتقدمني من املدينة(�أمانة العا�صمة �صنعاء) يف �أربع كليات هي:الطب الب�شري ،والأ�سنان ،والهند�سة ،واحلا�سوب ،وميكن �إرجاع ذلك
�إىل :
واقع املدار�س الثانوية يف املدينة(�أمانة العا�صمة �صنعاء)كان وما يزال هناك توجه �سيا�سي لرتكيز اخلدمات يف املدن ،خا�صة
العا�صمة ويف مقدمتها التعليم ومراحله ،لذا حتظى املدينة ب�أف�ضل ما ميكن �أن يقدمه النظام من مبان مدر�سية ،و�أجهزة وخمتربات،
ومكتبات ،وم�ستلزمات تعليمية ،و�إ�شراف تربوي...كما حتظى ب�أف�ضل الأ�ساتذة لعدم رغبة ه�ؤالء يف العمل يف الريف ،خا�صة الإناث
لأ�سباب اجتماعية ،كل ذلك ي�ؤدي �إىل اختالف جودة التعليم و�إمكانياته بني الريف واملدينة ول�صالح املدينة.
وجود قطاع خا�ص يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي يف املدينة فقط ،وهو قطاع متميز فيما يقدمه من تعليم مقارنة مبا تقدمه املدار�س
احلكومية.
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05بني متو�سطات الطلبة يف الثانوية العامة التي ميكن �أن تعزى
�إىل متغري (مدينة،وريف) يف بقية الكليات وهي :ال�صيدلة ،واملختربات ،والرتبية.
قد يعود عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى( )0.05بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة وفق ًا ملتغري مكان
امليالد(مدينة -ريف) بالن�سبة لبع�ض الكليات (ال�صيدلة ،واملختربات ،والرتبية) �إىل عوامل و�أ�سباب �أهمها:
 احتمال �أن يكون قد طر�أ حت�سن يف م�ستوى التعليم الأ�سا�سي والتعليم الثانوي يف املحافظات التي ينتمي �إليها الطلبة املتقدمني للكليات�آنفة الذكر .كما �أن  -مكان امليالد للطالب �أو الطالبة ال يعني بال�ضرورة تلقيه تعليمة الثانوي يف مكان امليالد� ،إذ �إن بع�ض الأ�سر املي�سورة
اقت�صادي ًا قد تر�سل الأبناء( بالدرجة الأوىل) �إىل املدينة لتلقي تعليمهم الثانوي ،مما ميكنهم من احل�صول على التعليم الذي يح�صل
عليه زمالئهم يف املدينة ،وهذا ينعك�س على معدالتهم يف الثانوية العامة.
 دور ظاهرة الغ�ش ب�أ�شكاله و�صوره املتنوعة التي تعاين منها امتحانات الثانوية العامة يف اليمن،خا�صة يف الريف� ،إذ قد تكون ممار�سةالغ�ش يف امتحانات الثانوية العامة قد �ساعدت طلبة الريف على ردم الفجوة يف الأداء يف هذه االمتحانات بينهم وبني زمالئهم يف
املدينة.
 ت�أثري النوع االجتماعي ومكان امليالد على نتائج اختبار الفروق بني متو�سطات الطلبة يف الثانوية العامة وفق ًا ملتغري (مدينة –ريف)،وبالعودة �إىل خ�صائ�ص جمتمع الدرا�سة ،وحتديد ًا �إىل توزيع الطلبة املتقدمني لاللتحاق يف الكليات الثالث (تربية� ،صيدلة ،خمتربات)
وفق ًا للنوع االجتماعي ومكان امليالد تبني الآتي:
 �إن حوايل ( ) 54%من �إجمايل املتقدمني( )309من املحافظات(الريف)لاللتحاق بق�سم اللغة الإجنليزية ،كانوا من الفتيات.وهذهالن�سبة املرتفعة للطالبات املتقدمات من الريف قد يكون لها بع�ض الت�أثري على نتيجة اختبار الفروق بني متو�سطات معدالت الطلبة يف
الثانوية العامة وفق ًا ملكان امليالد من حيث �أن غالبية الطلبة املتقدمني من الريف كانوا من الإناث ،مما ي�ساعد على ردم الفجوة املتوقعة
بني الريف واملدينة (ل�صالح املدينة) يف امتحانات الثانوية ،بحكم تفوق الإناث يف كل مراحل التعليم العام والعايل.
ت�أثري طريقة ت�صنيف الطلبة ح�سب مكان امليالد :مت ت�صنيف الطلبة الذين حددوا مكان امليالد بذكر ا�سم املحافظة فقط (تعز،واحلديدة ،واب ،وذمار ،وعدن) �ضمن طلبة الريف لتعذر معرفة ما �إذا كان الطالب من مواليد عا�صمة املحافظة (املدينة) �أم من ريف
املحافظة،حيث يتطابق ا�سم عا�صمة املحافظة (مدينة) مع ا�سم املحافظة التي يعي�ش معظم �سكانها يف ريف املحافظة ولي�س يف عا�صمة
املحافظة .وهذا الت�صنيف قد يكون من نتائجه حت�سني �صورة الريف اليمني من حيث :عدد الطلبة املتقدمني لاللتحاق بالكليات العلمية
واملهنية ،ون�سبة الطلبة املقبولني من الريف �إىل �إجمايل املقبولني يف هذه الكليات ،ومتو�سطات �أداء الطلبة من الريف يف امتحانات
الثانوية العامة وامتحانات القبول يف الكليات ،وبكلمات �أخرى قد ي�ؤدي هذا الت�صنيف للطلبة ح�سب مكان امليالد �إىل تقليل �أو �إخفاء
الفروق بني املدينة(العا�صمة �صنعاء) والريف اليمني(املحافظات) فيما يتعلق بتوزيع فر�ص االلتحاق يف الكليات العلمية واملهنية يف
جامعة ،واختالف جودة التعليم يف املدينة والريف(كما تقا�س مبعدالت الطلبة يف الثانوية العامة و درجات الطلبة يف امتحانات القبول
يف الكليات �آنفة الذكر).

				
جامعة امللكة �أروى

27

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012
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جدول رقم( )14
نتائج اختبار( )tلداللة الفروق بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة املتقدمني لاللتحاق يف الكليات العلمية واملهنية يف
جامعة �صنعاء وفق ًا ملتغري مكان امليالد(مدينة –ريف)
الكلية

م�ستوى املتغري

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمةt:

الداللة الإح�صائية

الطب الب�شري

الأمانة
املحافظات

الأ�سنان

الأمانة
املحافظات

2.791

0.006

ال�صيدلة

الأمانة
املحافظات

0.669

0.485

املختربات

الأمانة
املحافظات

1.578

0.116

الهند�سة

الأمانة
املحافظات

2.965

0.003

احلا�سوب

الأمانة
املحافظات

2.404

0.017

الرتبيةE:

الأمانة
املحافظات

0.023

0.982

جميع الكليات

الأمانة
املحافظات

418
432
208
138
80
258
103
140
625
1271
213
518
91
211
1738
2968

89.22
88.28

2.64
2.45
2.92
2.45
2.37
2.15
2.49
2.46
3.38
2.84
3.73
2.63
3.46
2.89
3,81
3,27

5.291

0.000

11,338

0,000

88.8788.02
87.68
87.48
88.34
87.82
84.69
84.22
84.42
83.75
83.94
83.93
86,56
85,32

 نتيجة اختبار الفروق بني معدالت الثانوية العامة وفق ًا ملتغري مقبول – غري مقبول:�أظهرت نتائج حتليل اختبارات الفروق (( )T-testsجدول رقم  )15بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة وفق ًا
ملتغريات:مقبول – غري مقبول ،وجود فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى( )0.05ف�أقل ل�صالح الطلبة املقبولني ،يف جميع الكليات
ال�سبع التي تناولتها الدرا�سة ،والتف�سريات التي ميكن تقدميها لهذه النتائج هي:
 �إن غالبية الطلبة املقبولني يف الكليات ال�سبع التي �شملتها الدرا�سة يتحدرون من �سكان املدينة (�أمانة العا�صمة) التي حت�ضى بخدماتتعليمية �أف�ضل من الريف ،حيث بلغت ح�صة املدينة من �إجمايل الطلبة املقبولني حوايل( ) 61,2%مقارنة بحوايل(  )38,9%للريف
اليمني ،وحوايل  4,2%من مواليد دول �أخرى .
 �أكرث من ن�صف الطلبة املقبولني يف الكليات العلمية واملهنية ال�سبع كانوا من الإناث ،حيث بلغت ن�سبتهن (� )50,3%إىل �إجمايلاملقبولني ،ولهذه احلقيقة دالالتها،حيث ت�شري خال�صة تقرير”امل�ساواة بني الذكور والإناث يف التعليم العايل ()King,2000,p.2
�إىل �أن الفتيات هن �أكرث طموح ًا من الأوالد ،واحتماالت التحاقهن بالكليات و�إكمال الدرا�سة اجلامعية �أكرب من الأوالد �أي�ضا .كما
ت�شري درا�سة �أخرى (� )UK Institutional Research Brief,2007,p.3إىل �أن من �أهم العوامل التي ميكن التنب�ؤ من خاللها
بالنجاح يف اجلامعة هي املعدل الرتاكمي يف الثانوية العامة ،ودرجات الطالب يف امتحان القبول( ،)ACTوكون الطالب �أنثى(Being
.)female
 كانت نتيجة اختبار( )tلداللة الفروق ل�صالح الطلبة املقبولني نتيجة منطقية للطريقة التي يتم مبوجبها احت�ساب املعدل العامللقبول يف الكليات ،وبالتايل اختيار امللتحقني بها .وفق ًا ملعادلة القبول املعتمدة يف جامعة �صنعاء ،مينح مبوجبها الطالب( )50%من
معدل الثانوية ،و( )50%من جمموع درجاته يف امتحان القبول،ونتيجة اجلمع هذا ت�سمى املعدل العام للقبول ،وهي معادلة متنح
الطلبة احلا�صلني على �أعلى املعدالت يف الثانوية العامة ،فر�ص ًا �أكرب للقبول من غريهم ،كونها طريقة حت�صر قرار القبول على �أداء
الطالب يف امتحان الثانوية العامة ( )50%وامتحان القبول يف اجلامعة(.)50%
هذه النتيجة تظهر مدى احلاجة �إىل �إعادة النظر يف توزيع درجات القبول ،وعدم ح�صرها يف معدل الطالب يف الثانوية العامة
بناء على عدد �أكرب من العنا�صر ،بع�ضها قابل للقيا�س الكمي
( ،)50%وامتحان القبول ( )50%بحيث يتخذ قرار القبول �أو عدم القبول ً
الدقيق مثل :معدل الطالب يف الثانوية العامة ودرجاته يف امتحان القبول ،وعنا�صر �أخرى ال تقبل القيا�س الكمي ،و�إمنا تعتمد على
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تقديرات و�أحكام نوعية يقدرها متخذو قرار القبول مثل :النوع االجتماعي ،والتحدر االجتماعي و االقت�صادي للطالب ،ومكان امليالد،
ومكان احل�صول على الثانوية العامة ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،كل ذلك بهدف بناء نظام قبول عادل يف اجلامعات اليمنية ي�ضمن
قبول الطلبة وفق ًا لأ�س�س وا�ضحة و�شفافة ،ي�أتي على ر�أ�سها مبد�أ القبول على �أ�سا�س اال�ستحقاق الأكادميي للطالب ،ومبد�أ اال�ستحقاق
يف �إطار حملي� ،أي يف �ضوء اخلربة الرتبوية التي توافرت للطالب يف حمافظته �أو مديريته ،والنوع االجتماعي ،واخللفية االجتماعية
واالقت�صادية للطالب ،و�ضمان التنوع يف اجل�سم الطالبي بكل جوانبه ،واحلكم على الطالب املتقدم على �أ�سا�س اجنازاته الفعلية يف
مرحلة التعليم العام ،وامتحانات القبول التي يجب �أن تربط ب�صورة وا�ضحة باملفردات التي در�سها الطالب يف الثانوية العامة.
جدول رقم()15
ً
نتائج اختبار ( )tلداللة الفروق بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة وفقا ملتغري مقبول وغري مقبول يف الكليات العلمية و
املهنية يف جامعة �صنعاء
الكلية

م�ستوى املتغري

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قيمة)t(:

الداللة
الإح�صائية

13,635

0.000

مقبولون
2,34
91,98
100
الطب الب�شري
غري مقبولني
2,47
88,41
767
مقبولون
2,78
91,88
50
طب الأ�سنان
0.000
9,343
غري مقبولني
2,54
88,23
321
مقبولون
2,28
88,12
101
ال�صيدلة
0.002
3,143
غري مقبولني
2,14
87,30
238
مقبولون
2,54
88,90
100
املختربات
0.000
4,365
غري مقبولني
2,34
87,52
143
مقبولون
3,20
87,51
300
الهند�سة
0.000
18,019
غري مقبولني
3,05
84,04
1687
مقبولون
3,32
86,75
161
احلا�سوب
0.000
12.112
غري مقبولني
2,58
83,35
621
مقبولون
3,51
84,91
152
الرتبية�-إجنليزي
0.000
5.186
غري مقبولني
2,45
83,13
157
3,66
87,87
964
مقبولون
جميع الكليات
0,000
18,886
غري مقبولني
3,46
85,44
3934
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها :هل توجد فروق ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى ( )0,05بني متو�سطات درجات الطلبة
يف امتحانات القبول التي خ�ضعوا لها يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء ،تعزى �إىل املتغريات التالية:النوع االجتماعي
(ذكور،و�إناث) ،ومكان امليالد (ريف  ،ومدينة) ،وقرار الكلية حول الطالب(مقبول/غري مقبول)؟.
للتحقق من الإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام الطريقة الإح�صائية ( )t-testملعرفة داللة الفروق بني متو�سطات جمموعتني،
وكانت النتيجة على النحو الآتي :
 .1نتيجة اختبار( )tلداللة الفروق بني متو�سطات درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء
وفق ًا ملتغري النوع االجتماعي (ذكور و�إناث).
يبني اجلدول رقم(� )16أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (� )0.01أو �أقل بني متو�سطات درجات الطالب ومتو�سطات
درجات الطالبات يف امتحانات القبول التي خ�ضعوا لها يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يف العام اجلامعي 2010/2009م،
وجميعها كانت ل�صالح الإناث يف كل الكليات املذكورة يف اجلدول �آنف الذكر� ،سواء مت النظر �إىل النتيجة بو�صف الإناث ي�شكلن جمتمع ًا
واحد ًا يف الكليات ال�سبع � ،أو بالنظر �إىل النتيجة على م�ستوى كل كلية على حده.
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جدول رقم()16
نتيجة اختبار()tلداللة الفروق بني متو�سطات درجات الطلبة (الذكور والإناث) يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف
جامعة �صنعاء يف العام اجلامعي 2010/2009م.
الداللة
االنحراف
املتو�سط
قيمةt:
العدد
م�ستوى املتغري
الكلية
الإح�صائية
املعياري
احل�سابي
14
68.32
462
ذكور
(-)5.846
0.000
الطب الب�شري
10.51
73.20
405
�إناث
15.70
54.59
90
ذكور
(-)6.430
0.000
الأ�سنان
12.76
66.30
281
�إناث
18.15
57.70
295
ذكور
(-)2.996
0.003
ال�صيدلة
14.30
66.27
44
�إناث
6.39
28.45
108
ذكور
(-)8.755
0.000
املختربات
4.81
34.94
135
�إناث
20.39
42.61
1794
ذكور
(-)6.215
0.000
الهند�سة
17.25
50.89
193
�إناث
15.41
41.79
449
ذكور
(-)13.079
0.000
احلا�سوب
11.95
54.59
333
�إناث
8.43
30.83
105
ذكور
(-)6.498
0.000
الرتبية
9.18
37.80
204
�إناث
20,71
47,86
3303
ذكور
جميع الكليات
0,000
22,549
16,19
60,40
1595
�إناث
ميكن تف�سري نتيجة اختبار ( )tلداللة الفروق بني الذكور والإناث يف الإجناز الأكادميي ،كما يقا�س بدرجات امتحانات
القبول يف الكليات العلمية واملهنية،ل�صالح الإناث يف �ضوء الآتي:
 ظاهرة تفوق الإناث على الذكور يف نتائج امتحانات املرحلة الثانوية بق�سميها العلمي والأدبي يف اليمن ،فمن خالل حتليل نتائج �أوائلالثانوية العامة( )Top Tenيف الق�سمني العلمي والأدبي يتبني الآتي:
 بلغ �إجمايل �أوائل الق�سم الأدبي خالل الفرتة  1999/2010ثالثمائة و�أربعة و�سبعني( )374طالب ًا وطالبة ،كان ن�صيب الإناث منذلك الرقم حوايل( ،)72%مقارنة بحوايل( )28%للذكور.
 بالن�سبة لأوائل الق�سم العلمي ،بلغ �إجمايل �أوائل الق�سم العلمي خالل العقد الأخري( )2000-2010حوايل مائتني وخم�سةو�أربعني( )245طالب ًا وطالبة ،كان ن�صيب الطالبات حوايل(� )130أو حوايل ( )53%من �إجمايل �أوائل الق�سم العلمي يف اجلمهورية
اليمنية .وهذا يعد تقدم ًا كبري ًا للإناث يف اليمن ،حيث كان الذكور يحتكرون غالبية مقاعد الع�شرة الأوائل يف الثانوية العامة الق�سم
العلمي ،وبهذه النتيجة تكون الفتاه اليمنية قد �أثبتت تفوقها يف الق�سم العلمي� ،إىل جانب ا�ستمرار �سيطرتها القوية على غالبية مراكز
الع�شرة الأوائل يف الق�سم الأدبي (وزارة الرتبية والتعليم.)2010،
 �إن غالبية الطالبات املتقدمات للكليات العلمية واملهنية التي �شملتها هذه الدرا�سة هن من مواليد �أمانة العا�صمة�-صنعاء (املدينة) كما�سبقت الإ�شارة ،مما يتيح لهم فر�ص �أكرب يف اال�ستعداد المتحانات القبول.
 �إن تعليم الفتاة ما زال نخبوي ًا يف اليمن خا�صة يف املرحلة الثانوية ال يتجاوز عدد الفتيات امللتحقات باملرحلة الثانوية يف اليمن (40 ) %من الفئة العمرية امل�ستهدفة يف هذه املرحلة� ،أي �أن حوايل ( ) 60%من الفتيات بني (� 18-15سنة ) غري ملتحقات باملدار�س
يتحدرن من و�سط اجتماعي ،واقت�صادي،
الثانوية .مما يعني �أن الفتيات املتقدمات واملقبوالت يف الكليات العلمية يف جامعة �صنعاء ّ
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وثقايف فوق املتو�سط العام لل�سكان ،وهو ما ينعك�س �إيجابي ًا على م�ستويات التح�صيل للطالبات ،وبالتايل على معدالتهن يف الثانوية
العامة ،ودرجاتهن يف امتحانات القبول ،وبالتايل على فر�صهن يف القبول.
 ظاهرة تفوق الإناث على الذكور يف التح�صيل العلمي عاملي ًا:ت�شري نتائج البحوث الرتبوية �إىل �أن تفوق الإناث على الذكور يفالتح�صيل العلمي يف كل مراحل التعليم يكاد يكون ظاهرة عاملية ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل عوامل و�أ�سباب كثرية �أهمها �إن الفتيات
�أقل معاناة من الأوالد من م�شكلة العجز املرحل عرب ال�سنوات يف املهارات الأ�سا�سية (الكتابة،والقراءة،واحل�ساب)Research(.
 .)paper,06/01,22.August 2001ويذكر(� )Jacobs,1996,p.161-166أ�سباب �أخرى للتقدم الذي حققته الإناث يف
التعليم العايل ،ومن تلك الأ�سباب:
 قوانني �إلزامية التعليم يف مراحله الأوىل �ساهمت يف تقلي�ص الفجوة العددية بني الذكور والإناث يف خمرجات التعليم العام ،وفتحتالباب وا�سع ًا لأعداد كبرية من الفتيات لطرق �أبواب اجلامعات.
انت�شار �أيدلوجية الفر�صة الفردية ( )Ideology of individual opportunityوتقبل النا�س لها يف �أماكن كثرية منالعامل ،والتي يتم ا�ستغاللها من قبل املنظمات الن�سائية لتربير موا�صلة الفتيات للتعليم العايل.
تقلي�ص ت�أثري بع�ض العوامل الثقافية املناه�ضة �أو املعيقة لتعليم الفتاة مثل حاجة املنزل لعمل الفتاة�،ضرورة وجود مدار�س خا�صةللبنات ،وحتديد الأ�سرة مل�ستوى تعليمي معني يتم االكتفاء به بالن�سبة لتعليم الفتاة،عادات الزواج املبكر.
ويقدم( )Goldin, Katz, and Kuziemko,2006,pp.153-154عدد ًا من التف�سريات لأ�سباب تفوق الإناث على الذكور من
حيث ن�سب �أو معدالت االلتحاق باجلامعات ومعدالت التخرج �أو �إكمال الدرا�سة اجلامعية يف الواليات املتحدة �أهمها:
 تفوق الفتيات يف الأداء يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي على الأوالد. ارتفاع حدوث امل�شكالت ال�سلوكية يف �أو�ساط التالميذ (الذكور) يف التعليم العام مقارنة بالفتيات يف هذه املرحلة. قلة الوقت الذي يخ�ص�صه الطلبة الذكور لإجناز واجباتهم املنزلية اخلا�صة باملدر�سة مقارنة بالطالبات. يعاين الطلبة (الذكور) من عجز يف الرتكيز �أو االنتباه ،وا�ضطرابات ون�شاط مفرط ي�صل �إىل مرتني �أو ثالث �أعلى مما هو لدىالطالبات.
ويف درا�سة �أخرى ( )Mather and Adams,2007حول �أ�سباب الفجوة بني الذكور والإناث يف �أعداد امللتحقني مب�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف الواليات املتحدة(ول�صالح الإناث) ،خل�صت الدرا�سة �إىل �أهم الأ�سباب التي ميكن �أن تف�سر تفوق الإناث على
الذكور هي:تفوق الإناث على الذكور يف التعليم الثانوي ،وتغري القيم االجتماعية نحو تعلم الفتاة وم�شاركتها يف �سوق العمل.
و�أخرياً ،يف�سر( )Frenette and zeman,2007,p.5الفروق يف الأداء الأكادميي بني الذكور والإناث (ول�صالح الإناث)
يف �ضوء بع�ض اخل�صائ�ص االجتماعية واالقت�صادية للطالبات والطالب ،وب�صفة عامة ،ي�ؤكد الباحثان �إن الطالبات ي�ؤدين �أداء
�أف�ضل يف االمتحانات املعيارية ،ويح�صلن على درجات �أعلى من الطالب،لأنهن يخ�ص�صن وقت ًا �أطول يف اجناز الواجبات الدرا�سية
يف البيت( )Homeworkواحتمال ر�سوبهن يف املدر�سة �أقل ،و�أخريا ف�إن توقعات الأ�سرة من البنات عالية ،والعائد االقت�صادي
للخريجات من اجلامعات عالٍ .
 .1نتيجة اختبار( )tلداللة الفروق بني متو�سطات درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يف
العام اجلامعي وفق ًا ملتغري مكان ميالد الطالب (مدينة،-ريف).
ي�شري اجلدول رقم (� )17إىل �أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.01ف�أقل بني متو�سطات درجات الطلبةمن �أمانة العا�صمة (مدينة) وتلك اخلا�صة بزمالئهم من املحافظات (ريف) يف جميع الكليات ،ول�صالح طلبة �أمانة العا�صمة
(مدينة).
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جدول رقم()17
نتيجة اختبار ( )tلداللة الفروق بني متو�سطات درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية وفق ًا ملتغري مكان ميالد
الطالب (ريف – مدينة).
الكلية

م�ستوى املتغري

العدد

الطب الب�شري

الأمانة
املحافظات
الأمانة
املحافظات
الأمانة
املحافظات
الأمانة
املحافظات
الأمانة
املحافظات
الأمانة
املحافظات
الأمانة
املحافظات
الأمانة
املحافظات

418
432
208
138
80
258
103
140
625
1271
213
518
91
211
1738
2968

الأ�سنان
ال�صيدلة
املختربات
الهند�سة
احلا�سوب
الرتبيةE
جميع الكليات

املتو�سط
احل�سابي

75.46
66.90
68.78
56.87
66.40
56.60
35.91
29.08
54.79
39.43
50.03
45.93
38.19
34.35
61,53
47,02

االنحراف
املعياري

9.03
13.75
11.78
14.84
16.31
17.81
3.52
6.69
15.76
19.81
16.19
14.75
9.94
9.21
17,29
19,54

قيمة t

الداللة الإح�صائية

10.452

0.000

7.855

0.000

4.381

0.000

10.144

0.000

18.270

0.000

3.311

0.001

3.242

0.001

26,186

0,000

�أظهرت نتيجة اختبار( )tلداللة الفروق بني متو�سطات درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة
�صنعاء �أن اجتاه الفروق كان ل�صالح طلبة املدينة يف جميع الكليات ،وان تلك الفروق كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()0,01
ف�أقل وهذه نتيجة متوقعة لأ�سباب وعوامل كثرية �أهمها ما يلي:
�إن متو�سط معدالت طلبة املدينة (العا�صمة�-صنعاء) يف الثانوية العامة ( )86,56كان �أعلى من متو�سط معدالت طلبة الريف(املحافظات) ( )85,32يف جميع الكليات با�ستثناء كلية الرتبية (لأ�سباب �سبق ذكرها)،وكانت الفروق دالة �إح�صائيا يف ثالث
من الكليات وغري دالة يف كليتني.
احتكار املدينة ملراكز �أو معاهد التقوية �أثناء الدرا�سة ،وبعد �إكمال مرحلة التعليم الثانوية -فرتة االنتظار بني التخرج منالثانوية والتقدم بطلب االلتحاق باجلامعة.
ي�ستطيع الطلبة يف املدينة �أي�ضا االطالع على مناذج امتحانات القبول يف اجلامعات والإعداد لها عن طريق الدرو�ساخل�صو�صية.
وجود قطاع خا�ص يف التعليم الأ�سا�سي والثانوي يرتكز وجوده يف املدينة دون الريف ،ويفرت�ض تقدميه تعليم متميز مقارنة مباتقدمه املدار�س احلكومية.
اخل�صائ�ص االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للمدينة و�أهم عنا�صرها:ارتفاع دخل الأ�سرة ،وانخفا�ض معدالت الأمية،وتال�شي ظاهرة الث�أر وال�صراعات القبلية يف املدينة والتي ت�ؤثر على ال�صغار يف واقعهم املدر�سي وقدرتهم على الرتكيز والتح�صيل
الدرا�سي .هذه العوامل جمتمعة ت�ؤثر �إيجابي ًا على م�ستوى التح�صيل الدرا�سي يف املدينة بحكم وجود العالقة القوية بني الأو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للأ�سرة من جهة ،وم�ستويات الأداء يف امتحانات القبول يف اجلامعات (انظرGeiser:
.)and santelices,2007,p.2
 نتيجة اختبار( )tلداللة الفروق بني متو�سطات درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية يف جامعة �صنعاء يفالعام اجلامعي وفق ًا ملتغري قرار الكلية حول الطالب (مقبول –غري مقبول):
ي�شري اجلدول رقم (� ) 18إىل:
وجود فروق دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.01ف�أقل بني متو�سطات درجات املقبولني والطلبة غري املقبولني يف امتحانات				
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القبول يف جميع الكليات املحدد يف اجلدول �آنف الذكر ،جمتمعة وعلى م�ستوى كل كلية ،وكانت تلك الفروق ل�صالح الطلبة
املقبولني.
جدول رقم()18
نتائج اختبار ( )t-testلداللة الفروق بني متو�سطات (درجات) الطلبة املقبولني وغري املقبولني يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية
يف جامعة �صنعاء العام يف العام اجلامعي2010/2009م
الكلية

م�ستوى املتغري

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف
املعياري

3,3
12,10
3,24
13,03
6,34
15,43
2,23
5,43
5,89
17,64
6,21
12,32
7,88
4,40
14,07
19,43

قيمة)t(:

الداللة
الإح�صائية

مقبولون
86,09
100
الطب الب�شري
غري مقبولني
68,58
767
مقبولون
82,98
50
26.24
طب الأ�سنان
0.000
غري مقبولني
60,42
321
مقبولون
77,17
101
22,019
ال�صيدلة
0,000
غري مقبولني
51,13
238
مقبولون
37,65
100
18,757
املختربات
0,000
غري مقبولني
28,15
143
مقبولون
71,52
300
60,419
الهند�سة
0,000
غري مقبولني
38,42
1687
مقبولون
67,70
161
37,056
احلا�سوب
0,000
غري مقبولني
41,94
621
مقبولون
42,62
152
19,398
الرتبية�-إجنليزي
0,000
غري مقبولني
28,47
157
39,600
69,41
964
مقبولون
جميع الكليات
0,000
غري مقبولني
47,67
3934
1 .1تف�سري الفروق ل�صالح املقبولني :ميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء الآتي:
 �إن متو�سط معدالت الطلبة املقبولني يف الثانوية العامة ( ) 87,87%كان �أعلى من متو�سط معدالت زمالئهم غري املقبولني( ،) 85,44%وكان الفارق دا ًال �إح�صائي ًا.
�إن حوايل( ) 61,2%من الطلبة املقبولني يف الكليات ال�سبع هم من مواليد �أمانة العا�صمة–�صنعاء (مدينة) ,حيث يفرت�ض تفوقجودة التعليم العام والثانوي احلكومي مقارنة بالريف ،وحيث توجد املدار�س الأهلية والأجنبية التي تقدم تعليم ًا متفوق ًا على
ما تقدمه املدار�س احلكومية ،وحيث م�ستوى داخل الأ�سرة �أعلى يف املتو�سط من دخل الأ�سرة يف الريف ،و�أخري ًا حيث امل�ستوى
التعليمي للأبوين �أعلى منه يف الريف .
�إن حوايل ( ) 50%من �إجمايل املقبولني هم من الطالبات ،وهذه احلقيقة تكت�سب �أهميتها من زاويتني :الأوىل� ،أن تفوق الفتياتعلى الذكور يف كل مراحل التعليم يكاد يكون ظاهرة عاملية� ،أما الزاوية الثانية هي �أن ) (61,2%من الطالبات املقبوالت هن من
مواليد (�أمانة العا�صمة – �صنعاء(مدينة) ،مع كل ما يعنيه ذلك من مميزات تتمتع بها املدينة مقارنة بالريف(�سبق ذكرها).
�إنها نتيجة منطقية ملعادلة احت�ساب املعدل العام للقبول يف الكليات واختيار امللتحقني بها وفق ًا ملعادلة القبول �آنفة الذكر مينحمبوجبها الطالب( ) 50%من معدل الثانوية ،و( ) 50%من جمموع درجاته يف امتحانات القبول ل�ضمان انتقاء �أف�ضل املتقدمني،
وهي معادلة متنح الطلبة احلا�صلني على �أعلى املعدالت يف الثانوية العامة ،و�أعلى الدرجات يف امتحانات القبول فر�ص ًا �أكرب للقبول
من غريهم ،مع �أن الفروق بني الطلبة املقبولني وغري املقبولني املتحدرين من املدينة واملتحدرين من الريف ،والذكور والإناث
بالن�سبة ملتو�سطات الثانوية العامة كانت متوا�ضعة ولكنها داله �إح�صائيا.
اختالف جودة التعليم و�إمكانياته يف اليمن من منطقة �إىل �أخرى ،ومن حمافظة �إىل �أخرى.				
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خاتـــــمة
�أظهرت الدرا�سة �إن قيم عالقات االرتباط بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية
واملهنية �ضعيفة جداً ،و�سالبة يف معظم احلاالت ،و�أن معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ال تف�سر �سوى ن�سبة �ضئيلة من التباين يف
درجاتهم يف امتحانات القبول يف الكليات ،و�أن هناك فروق ًا دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( (0.05ف�أقل بني متو�سطات معدالت
الطلبة يف الثانوية ،وكذلك بني متو�سطات درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية التي �شملتها الدرا�سة ،و�أن
تلك الفروق كانت ل�صالح الطلبة املقبولني ،ول�صالح الإناث (الطالبات) ،وال�صالح طلبة املدينة .ومل يظهر التحليل الإح�صائي �أية فروق
دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات معدالت ودرجات الطلبة يف االمتحانني(الثانوية وامتحان القبول) ل�صالح الطلبة غري املقبولني� ،أو الطلبة
الذكور� ،أو طلبة الريف .
وهذه النتيجة مقلقة �إىل درجة كبرية خا�صة �إذا �أخذنا يف االعتبار �أن امتحانات القبول يف الكليات هي امتحانات حت�صيل ولي�ست
امتحانات قدرات�،أي �إنها تركز على مهارات ومعارف يفرت�ض تغطيتها يف مرحلة التعليم الثانوي ،وكذلك لوجود مناهج وطنية موحدة يف
التعليم العام ،ووجود امتحانات وطنية موحدة يف نهاية مرحلة التعليم الأ�سا�سي ونهاية مرحلة التعليم الثانوي ،مما ت�ستدعي املراجعة
والتقومي من جانب الكليات واجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم ،بهدف معرفة �أ�سباب �ضعف �أداء خريجي الثانوية العامة يف امتحانات
القبول يف الكليات على الرغم من ح�صولهم على معدالت عالية يف الثانوية العامة.
يف �ضوء الأداء املتوا�ضع جداً ،بل وال�ضعيف بالن�سبة للطلبة الذكور وطلبة الريف ،للطلبة يف امتحانات القبول؛ ولأن
( )50%من قرار القبول يعتمد على �أداء الطالب يف امتحان القبول ،ف�إنه ميكن التنبوء مبا يلي:
1 .1تزايد معدالت الرف�ض و�ضعف فر�ص االلتحاق بالكليات العلمية واملهنية لأعداد كبرية من احلا�صلني على معدالت عالية جد ًا يف
الثانوية العامة ودرجات �ضعيفة جد ًا يف امتحانات القبول يف الكليات ،خا�صة للطلبة املذكور ،وطلبة الريف (ذكور ،و�إناث).
�2 .2إذا ما كانت درجات الطلبة يف امتحانات القبول ،ولي�س درجاتهم يف امتحانات الثانوية هي الأكرث قدرة على قيا�س املعارف
واملهارات التي يحتاجونها الطالب لاللتحاق باجلامعة والنجاح فيها ،ف�إنه يف �ضوء الأداء املتوا�ضع للطلبة يف هذه االمتحانات،
خا�صة الطلبة الذكور ،والطلبة من الريف اليمني ميكن التنب�ؤ مبا يلي:
قلة عدد الطلبة الذين يكملون الدرا�سة اجلامعية يف وقتها املحدد ملن التحقوا بالكليات العلمية واملهنية.ارتفاع معدالت الت�سرب واالن�سحاب من الكليات العلمية.ارتفاع معدالت طلبات التحويل من الكليات التطبيقية �إىل الكليات النظرية.ارتفاع متو�سط تكلفة اخلريج من اجلامعات ب�سبب الر�سوب.اختزال املناهج اجلامعية لتتنا�سب مع م�ستويات الطلبة امللتحقني.حتويل التعليم اجلامعي يف الكليات العلمية واملهنية �إىل حممية لل�صفوة االجتماعية القادرة على توفري �سبل �إعداد خا�صةلأبنائها وبناتها بعد الثانوية العامة،قيام “�صناعات” طفيلية ت�ستغل الطلبة وذويهم بحجة �إعدادهم المتحانات القبول
يف اجلامعات طاملا ومرحلة التعليم الثانوي ال ت�ؤدي وظائفها ،وبالتايل ت�صبح فر�ص االلتحاق حكر ًا على �شرائح معينة قادرة
على توفري هذا الإعداد اخلا�ص .مما يقود �إىل عجز املجتمع عن حتقيق احلد الأدنى من العدالة يف توزيع فر�ص التعليم
العايل بني �أفراد وفئات املجتمع.
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التو�صـــــــــــــيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ميكن اخلروج بالتو�صيات الآتية:
درا�سة العالقة بني مفردات امتحانات القبول يف الكليات العلمية واملهنية من جهة ومفردات امتحانات الثانوية العامة ملعرفة �أوجه
الت�شابه واالختالف بني هذين النوعني من االمتحانات.
ر�صد �أداء الطلبة من الريف اليمني يف امتحانات القبول يف التخ�ص�صات املختلفة يف اجلامعة من خالل نتائجهم يف امتحانات القبول،
وحتديد �أوجه القوة وال�ضعف يف �أدائهم ،وما �إذا كانت امتحانات القبول ت�ضعهم يف موقع �أقل تناف�سية من زمالئهم من املدينة،
والأمر نف�سه للذكور والإناث.
درا�سة العالقات بني املعدل الرتاكمي للطالب عند تخرجه من اجلامعة من جهة ،ومعدله يف الثانوية العامة ودرجاته يف امتحان
القبول يف الكليات من جهة ثانية ،ملعرفة ت�أثري كل من معدل الطالب يف الثانوية العامة ودرجاته يف امتحان القبول على معدله
الرتاكمي عند التخرج.
�إعداد درا�سات دورية تربط الأداء اجلامعي للطالب مبعايري القبول (معدل الثانوية ،ودرجات امتحانات القبول) ملعرفة الأهمية
الن�سبية لكل منهما يف التنب�ؤ ب�أداء الطالب يف اجلامعة.
ت�أ�سي�س مركز للقيا�س والتقومي يف جامعة �صنعاء يكون من بني وظائفه �إعداد امتحانات القبول يف الكليات ودرا�سة نتائج هذه
االمتحانات دوري ًا بهدف تطويرها  ،وحت�سني م�ستوى معياريتها ,وتالفي ًا ت�أثرياتها ال�سلبية على بع�ض الطلبة �إما ب�سبب النوع
االجتماعي� ،أو مكان امليالد� ،أو نوع املدر�سة الثانوية التي تخرج منها الطالب.
�إعادة النظر يف مناهج التعليم الثانوي مبا ي�ضمن تكاملها مع متطلبات االلتحاق باجلامعات ،و�سوق العمل ،و�إعداد املواطن ال�صالح.
قيام املدر�سة الثانوية بدورها يف عملية �إر�شاد وتثقيف طلبتها حول متطلبات و�شروط القبول يف اجلامعات ،وتدريبهم على مناذج من
اختبارات القبول يف اجلامعات بدءا من ال�صف احلادي ع�شر ملعرفة �أوجه ال�ضعف يف ال�سنة النهائية من مرحلة التعليم الثانوي.
مكافحة ظاهرة الغ�ش يف امتحانات النقل ويف االمتحانات العامة ،من خالل عقد االمتحانات العامة يف جممعات ي�سهل مراقبتها
مثل عوا�صم املحافظات واملدن الكبرية ،ومن خالل حتديد عقوبات �صارمة للأطراف امل�شرتكة يف عملية الغ�ش ،وبناء امتحانات
�سيكومرتية للمراحل النهائية لي�س من ال�سهولة على الطالب الغ�ش فيها،وحتديد املعايري الالزمة الختبار جلان االختبارات وتوفري
الإمكانيات املادية الكافية لر�ؤ�ساء املراكز االختبارية واملالحظني.
دعوة وزارة الرتبية والتعليم �إىل �إعادة النظر يف وظائف كل مرحلة تعليمية من مراحل التعليم العام وحتديدها بو�ضوح ودقة،
وو�ضع املعايري الكمية والكيفية للحكم على جناح كل مرحلة يف �أداء وظائفها املحددة.
تعزيز التوا�صل بني اجلامعات ووزارة الرتبية والتعليم –قطاع التعليم الثانوي ،و مكاتب الرتبية والتعليم ،واملدار�س الثانوية،
بهدف تو�ضيح �شروط القبول يف الكليات والتخ�ص�صات املختلفة ،وحتديد املعارف واملهارات التي يجب �أن يجيدها خريج الثانوية
العامة ويكون قادر ًا على عملها� ،إن هو رغب يف االلتحاق بالكليات والتخ�ص�صات العلمية واملهنية على وجه اخل�صو�ص.
ربط مفردات امتحانات القبول يف الكليات من البداية مبنهج الثانوية العامة ،وجعلها امتحانات حت�صيل تهدف �إىل معرفة متكن
الطالب من مفردات �أو حمتوى مناهج الثانوية العامة التي يفرت�ض فيها الإعداد للجامعة ،و�أن تظهر نتائج هده االمتحانات �شفافية
يف العالقة بني املعارف واملهارات التي ت�شكل مو�ضوع �أو مفردات امتحانات القبول من جهة ،واملعارف واملهارات املطلوبة فع ًال للدرا�سة
اجلامعية وبح�سب التخ�ص�ص من جهة ثانية.
 تزويد الطالب ،واجلهات ذات العالقة ،خا�صة وزارة الرتبية والتعليم ،بتغذية راجعة حول جوانب القوة وال�ضعف يف �أداء الطالب
يف امتحانات القبول ،وبح�سب املقررات املطلوبة لاللتحاق باجلامعة حتى يكون المتحانات القبول يف اجلامعات ،منفعة(فائدة)
ت�شخي�صية.
العمل على �إ�صالح �أنظمة القبول والت�سجيل يف جامعة �صنعاء ،وخا�صة يف الكليات العلمية واملهنية ،من خالل اعتماد م�صفوفة من
الإ�صالحات ت�شتمل على �إ�صالح �أنظمة امتحانات القبول يف اجلامعة ،و�إعادة النظر يف توزيع درجات القبول ،وعدم ح�صرها بني
بناء على عدد �أكرب
معدل الطالب يف الثانوية العامة ( ،)50%وامتحان القبول ( )50%بحيث يتخذ قرار القبول �أو عدم القبول ً
من العنا�صر ،بع�ضها قابل للقيا�س الكمي الدقيق مثل معدل الطالب يف الثانوية العامة ودرجاته يف امتحانات القبول ،وعنا�صر
�أخرى ال تقبل القيا�س الكمي ،و�إمنا تعتمد على تقديرات و�أحكام نوعية يقدرها متخذو قرار القبول مثل :النوع االجتماعي ،و
التحدر االجتماعي واالقت�صادي للطالب ،ومكان امليالد ،ومكان احل�صول على الثانوية العامة ،على �سبيل املثال ال احل�صر.كل ذلك
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بهدف بناء نظام قبول عادل يف اجلامعة ي�ضمن قبول الطلبة وفق ًا لأ�س�س وا�ضحة و�شفافة ،ي�أتي على ر�أ�سها مبد�أ القبول على �أ�سا�س
اال�ستحقاق الأكادميي للطالب ،ومبد�أ اال�ستحقاق يف �إطار حملي� ،أي يف �ضوء اخلربة الرتبوية التي توفرت للطالب يف حمافظته �أو
مديريته ،والنوع االجتماعي ،واخللفية االجتماعية واالقت�صادية للطالب ،و�ضمان التنوع يف اجل�سم الطالبي بكل جوانبه ،واحلكم
على الطالب املتقدم على �أ�سا�س اجنازاته الفعلية يف مرحلة التعليم العام ،وامتحانات القبول التي يجب �أن تربط ب�صورة وا�ضحة
باملفردات التي در�سها الطالب يف الثانوية العامة.
�إلزام اجلامعات بت�صميم ا�ستمارات قبول وت�سجيل للطلبة املتقدمني بطلبات قبول �إىل اجلامعات ت�شتمل على كل املعلومات
الأ�سا�سية وال�ضرورية حول الطالب املتقدم،لتتالفى الق�صور املوجود يف قاعدة البيانات احلالية عن الطلبة يف اجلامعات اليمنية،
و�أهم تلك النواق�ص يف ا�ستمارات القبول والت�سجيل احلالية هي :امل�ستوى التعليمي للأبوين ،نوع املدر�سة الثانوية التي تخرج منها
الطالب(حكومي� ،أهلي� ،أجنبي) ،مهنة الوالد والوالدة ،احلالة االجتماعية للطالب املتقدم ،حاالت الإعاقة املختلفة ،مكان امليالد
ومكان احل�صول على الثانوية العامة ب�صورة دقيقة متكن الباحث من معرفة ما �إذا كان مكان امليالد �أو احل�صول على الثانوية العامة
مدينة �أو ريف ،نوع الإعداد وفرتاته المتحانات القبول يف اجلامعات التي مر بها املتقدم منذ تخرجه من الثانوية العامة،وهذه
متغريات م�ستقلة على درجة كبرية من الأهمية للباحثني املهتمني بالعوامل امل�ؤثرة يف �أداء الطلبة يف امتحانات القبول يف اجلامعات
وقبل ذلك يف �أدائهم يف امتحانات الثانوية العامة،كما �أن معرفة تلك املتغريات(املعلومات) الزمة ملعرفة درجة �أو م�ستوى عدالة
توزيع فر�ص التعليم العايل يف املجتمع ،خ�صو�ص ًا فر�ص االلتحاق بالكليات االنتقائية ،مثل :كليات الطب ،والهند�سة ،واحلا�سوب،
واللغات.
�إن �أحد �أهم التوجهات العاملية يف جمال التعليم العايل هو �إلزام اجلامعات والكليات باعتماد مبد�أ ال�شفافية يف كل ممار�ساتها ،وخا�صة
يف �سيا�سات القبول ،وهو مبد�أ يتطلب التزام هذه امل�ؤ�س�سات بجمع البيانات واملعلومات املتعلقة مبمار�ساتها و�أن�شطتها وتوثيقها وت�صنيفها
وجعلها متاحة للجمهور ومنظمات املجتمع املدين� ،إذ ال ميكن ت�صور �شفافية يف غياب املعلومات والبيانات ,كما ال ميكن بناء نظام فعال
للم�ساءلة دون وجود نظام يلزم اجلامعات والكليات على العمل “حتت �ضوء ال�شم�س امل�شرقة” ،وبدون كل ما �سبق – معلومات وبيانات،
�شفافية -م�ساءلة – ال ميكن احلكم على مدى جناح نظام التعليم العايل يف حتقيق احلد الأدنى من العدالة يف توزيع فر�ص التعليم العايل
يف املجتمع.
�إىل �أن تتم الإ�صالحات �أنفة الذكر ،نو�صي بتبني �سيا�سة التميز الإيجابي يف القبول يف بع�ض الكليات والتخ�ص�صات لتحقيق حد
�أدنى من العدالة يف توزيع فر�ص التعليم اجلامعي يف تلك التخ�ص�صات.
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امللخـــــــ�ص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة العالقة بني معدالت الطلبة يف �شهادة �إكمال املرحلة الثانوية ودرجاتهم يف امتحانات القبول التي
يخ�ضعون لها يف �سبع من كليات جامعة �صنعاء العلمية واملهنية (الطب الب�شري ،طب الأ�سنان ،ال�صيدلة ،املختربات،الهند�سة  ،احلا�سوب،
اللغة الإجنليزية –كلية الرتبية).
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة املتقدمني لاللتحاق بالكليات العلمية واملهنية يف جامعة
�صنعاء لدرجة البكالوريو�س يف العام اجلامعي 2010/2009م والبالغ عددهم(،)4898وقد اعتمد الباحث على قاعدة البيانات
اخلا�صة بالطلبة املتقدمني املوجودة لدى نيابة رئا�سة جامعة �صنعاء ل�ش�ؤون الطالب�-إدارة القبول والت�سجيل والتي ت�شتمل على مكان
ميالد الطالب ،ومعدل الثانوية العامة ،ودرجات الطالب يف امتحان القبول والنوع االجتماعي  ،وقرار الكلية(مقبول –غري مقبول).
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
•املتو�سطات والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية للتعرف على خ�صائ�ص جمتمع الدرا�سة.
•معامالت االرتباط بني معدالت الثانوية العامة ودرجات امتحانات القبول يف الكليات.
•معادالت االنحدار الثنائي ملعرفة القدرة التف�سريية ملعدالت الثانوية العامة لدرجات الطالب يف امتحان القبول يف الكليات.
•اختبار (  )t– testلداللة الفروق الإح�صائية بني املتو�سطات.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدد من النتائج �أهمها:
وجود عالقات ارتباط �ضعيفة جد ًا (و�سالبة يف معظم احلاالت) بني معدالت الطلبة يف الثانوية العامة ودرجاتهم يف امتحاناتالقبول يف الكليات.
�ضعف ن�سبة التباين املف�سرة من درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات التي تعزى �إىل معدالتهم يف الثانوية العامة.وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة()0.05بني متو�سطات معدالت الطلبة يف الثانوية العامة تعزى �إىل مكانامليالد(مدينة-ريف)و النوع االجتماعي( ذكور –�إناث) و قرار الكلية(مقبول –غري مقبول)،ول�صالح الطلبة املقبولني ،والإناث ،وطلبة
املدينة.
وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05بني متو�سطات درجات الطلبة يف امتحانات القبول يف الكليات العلميةواملهنية تعزى �إىل مكان امليالد(مدينة-ريف)و النوع االجتماعي( ذكور –�إناث) و قرار الكلية(مقبول –غري مقبول)،ول�صالح الطلبة
املقبولني ،والإناث ،وطلبة املدينة.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات واملقرتحات للجهات ذات العالقة مثل وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم
العايل ،واجلامعات اليمنية ،والباحثني الرتبويني.
الكلمات املفتاحية  :املعدل الرتاكمي يف الثانوية العامة  ،امتحانات القبول للكليات  ،معايري القبول  ،طلبة الريف واملدينة  ،الطلبة
املقبولني والطلبة غري املقبولني  ،الكليات املهنية والتطبيقية .
The Relationship between student>s High School grade point average and their average
scores on college Entrance Examinations at Sana>a University.
Dr: Abdullah Mubarak Al-gheithi-Department of Educational Administration and
planning, college of Education, Sana>a University.
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Abstract

The purpose of this study was to understand the relationship between students’
high School Grade Point Average (HSGPA) and their average scores on College
Entrance Examinations (CEE) at Seven of Sana’a University professional and applied
colleges(Medicine, pharmacy.
Dentistry, laboratory, Engineering Computer science, Education).
The Population (and the Sample) of the Study was all the 4898 students applied to, and took,
the Entrance Examinations of those colleges in the academic year 2009-2010.
Using the data base of those 4898 applicants provided by the Admissions Office of Sana>a
University, SPSS program was used to calculate parentages, means, standard deviations,
correlation coefficients, simple regression and t-test.
The four main findings of the study were as follow:
-There were very weak (and in most cases negative) correlation coefficients
between(HSGPA) and (CEE).
-The variance in students> scores on the (CEE) explained by their (HSGPA) was very low
and insignificant.
-There were significant differences between the means of students> (HSGPA) due to place
of birth(city -rural), gender(male-female)m and the decision of the college( admitted-not
–admitted), and they were in favor of city students, female Students ,and admitted students.
-finally, There were significant differences between the means of students scores on the
(CEE) due to place of birth( city-rural), gender(male-female) and the decision of the college(
admitted-not –admitted), and they were in favor of city students, female students, and
admitted students.
The study concluded with a discussion of the implications of these findings for admissions
policy, particularly for students from rural areas, and offered severed recommendations and
suggestions for the Ministry of Education, the Ministry of Higher Education and Yemeni
Universities, and for Educational Researchers.
Key words : High School Grade Point Average , College Entrance Examination , Admissions
Criteria , city – rural students, admitted – not admitted students , professional and applied
colleges.
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جرمية ال�سعي والتخابر يف الت�شريع اليمني
(بحث مقارن)

د� .سعد ابراهيم االعظمي

كليةاحلقوق  -جامعة امللكة �أروى

مقدمة:

مما ال �شك فيه ان الهدف من ارتكاب جرميه ال�سعي والتخابر مع
دولة اجنبية هو اال�ضرار بتلك الدولة وتعري�ض م�صلحتها للخطر ومن �ش�أن
ذلك ا�ضعافها وبالتايل ي�صيب مكانتها بني الدول بال�ضرر مما يهدد امنها
و�سالمتها.
ومثل هذه اجلرميه مو�ضوع البحث تت�ضمنها جميع الت�شريعات اجلنائية
العربية ب�شكل خا�ص والعديد من ت�شريعات الدول االوربية وهي حتمل نف�س
الت�سميه (ال�سعي والتخابر) يف بع�ض الت�شريعات .كما حتمل ت�سميه اخرى
(د�س الد�سائ�س) يف ت�شريعات ف�ضلت بقاء الت�سميه القدميه التي �سبق وان
اخذ بها الت�شريع الفرن�سي قبل حتوله اىل الت�سمية اجلديده وهي (ال�سعي
والتخابر).
حتت عنوان االت�صال غري امل�شروع بدوله اجنبية ن�صت املادة  1/128من
قانون اجلرائم والعقوبات اليمني ال�صادر بالقرار اجلمهوري رقم ( )12ل�سنه
1994م ب�شان اجلرائم والعقوبات على ما يلي( :يعاقب باالعدام  -1كل من
�سعى لدى دوله اجنبيه او احد ممن يعملون مل�صلحتها او تخابر معها او معه
وكان من �ش�أن ذلك اال�ضرار مبركز اجلمهورية اليمنية احلربي او ال�سيا�سي او
الدبلوما�سي او االقت�صادي).
يق�صد بال�سعى لدى دوله اجنبيه او التخابر معها كل �صور االت�صال املبا�شر
غري امل�شروع بهذه الدوله.
وكان قرار رئي�س اجلمهورية العربية اليمنية بالقانون رقم ( )22ل�سنه
1963م امللغي يعاقب على ثالث حاالت من �صور االت�صال غري امل�شروع مع
الدوله اجنبيه وحتت عنوان اجلرائم املخله بامن الدوله من جهه اخلارج،
فال�صورة االوىل وردت بن�ص املادة ( )1من نف�س القانون التي ن�صت على
مايلي:
( -2يعاقب باالعدام كل من �سعى لدى دوله اجنبيه او تخابر معها او مع
احد ممن يعملون مل�صلحتها للقيام باعمال عدائية �ضد اجلمهورية العربية
اليمنية ) اما ال�صورة الثانية من جرمية ال�سعى والتخابر فقد وردت يف ن�ص
املادة ( )3من نف�س القانون ون�صت على ما يلي -3( :يعاقب باالعدام كل من

				
جامعة امللكة �أروى

41

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012

جرمية ال�سعي والتخابر يف الت�شريع اليمني

مما ال �شك فيه ان الهدف من ارتكاب جرميه ال�سعي والتخابر مع دولة اجنبية هو اال�ضرار بتلك الدولة
وتعري�ض م�صلحتها للخطر ومن �ش�أن ذلك ا�ضعافها وبالتايل ي�صيب مكانتها بني الدول بال�ضرر مما يهدد امنها
و�سالمتها.
ومثل هذه اجلرميه مو�ضوع البحث تت�ضمنها جميع الت�شريعات اجلنائية العربية ب�شكل خا�ص والعديد من ت�شريعات
الدول االوربية وهي حتمل نف�س الت�سميه (ال�سعي والتخابر) يف بع�ض الت�شريعات .كما حتمل ت�سميه اخرى (د�س
الد�سائ�س) يف ت�شريعات ف�ضلت بقاء الت�سميه القدميه التي �سبق وان اخذ بها الت�شريع الفرن�سي قبل حتوله اىل
الت�سمية اجلديده وهي (ال�سعي والتخابر).
حتت عنوان االت�صال غري امل�شروع بدوله اجنبية ن�صت املادة  1/128من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني ال�صادر
بالقرار اجلمهوري رقم ( )12ل�سنه 1994م ب�شان اجلرائم والعقوبات على ما يلي( :يعاقب باالعدام  -1كل من
�سعى لدى دوله اجنبيه او احد ممن يعملون مل�صلحتها او تخابر معها او معه وكان من �ش�أن ذلك اال�ضرار مبركز
اجلمهورية اليمنية احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي او االقت�صادي).
يق�صد بال�سعى لدى دوله اجنبيه او التخابر معها كل �صور االت�صال املبا�شر غري امل�شروع بهذه الدوله.
وكان قرار رئي�س اجلمهورية العربية اليمنية بالقانون رقم ( )22ل�سنه 1963م امللغي يعاقب على ثالث حاالت من
�صور االت�صال غري امل�شروع مع الدوله اجنبيه وحتت عنوان اجلرائم املخله بامن الدوله من جهه اخلارج ،فال�صورة
االوىل وردت بن�ص املادة ( )1من نف�س القانون التي ن�صت على مايلي:
( -2يعاقب باالعدام كل من �سعى لدى دوله اجنبيه او تخابر معها او مع احد ممن يعملون مل�صلحتها للقيام باعمال
عدائية �ضد اجلمهورية العربية اليمنية ) اما ال�صورة الثانية من جرمية ال�سعى والتخابر فقد وردت يف ن�ص املادة
( )3من نف�س القانون ون�صت على ما يلي -3( :يعاقب باالعدام كل من �سعى لدى دوله اجنبيه معادية او تخابر
معها او مع احد ممن يعملون مل�صلحتها ملعاونتها يف عملياتها احلربية او لال�ضرار بالعمليات احلربية للجمهورية
العربية اليمنية ) .اما ال�صورة الثالثه من جرائم ال�سعى و التخابر هو ما جاء بن�ص املادة ( )4من نف�س القانون
حيث ن�صت على انه  -4(:يعاقب باالعتقال امل�ؤقت مدة ال تتجاوز ع�شر �سنوات اذا ارتكبت اجلرمية يف زمن �سلم
وباالعتقال امل�ؤقت مده التقل عن خم�سه ع�شر �سنه اذا ارتكبت اجلرمية يف زمن حرب  -كل من �سعى لدى دوله
اجنبية او احد ممن يعملون مل�صلحتها او تخابر معها او معه وكان من �شان ذلك اال�ضرار مبركز اجلمهورية العربية
اليمنية احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي او االقت�صادي ) وهذه الن�صو�ص العقابيه الثالث مقتب�سه من قانون
العقوبات امل�صري.
ون�ص املادة  1/128من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني رقم ( )12ل�سنه 1994م النافذ مقتب�س من ن�ص املادة
( )1/4من قرار رئي�س اجلمهورية بالقانون رقم ( )22ل�سنه 1963م يف �شان اجلرائم امل�ضره بامل�صلحه العامه
امللغي مع ت�شديد العقوبات اىل الإعدام يف القانون النافذ بدل االعتقال امل�ؤقت مده ال تتجاوز ع�شر �سنوات اذا
ارتكبت اجلرميه يف زمن �سلم وباالعتقال امل�ؤقت مده ال تقل عن خم�سه ع�شر �سنه اذا ارتكبت يف زمن حرب كما هو
مبني يف القانون امللغي.

هل تعد جرميه د�س الد�سائ�س او ال�سعي والتخابر من جرائم اخليانه او التج�س�س؟

عند احلديث عن جرائم ال�سعي والتخابر او القاء الد�سائ�س ال بد من التعرف على جرميه اخليانه وجرميه
التج�س�س ،لقد ثار خالف يف الراي يف الت�شريعات اجلنائية املختلفه حول �ضابط التفرقه بني جرميه اخليانه
والتج�س�س  ،فذهب راي على االعتماد على املعيار املو�ضوعي  ،فاخليانه تعني الت�سليم  ،فتتم غالب ًا بعمل من اعمال
الت�سليم اذا يقوم اجلاين بت�سليم الغري او العدو �شئ من املعلومات او اال�سرار املتعلقه بامن و�سياده وا�ستقالل الدولة
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 .اما التج�س�س فيتمثل يف جمرد البحث وجميع املعلومات والتخابر .وا�ستند راي اخر على معيار يتعلق بالباعث ،
فاذا كان هناك دافع ًا اخر كالطمع فاجلرميه جت�س�س ًا  ،و�ساد راي ثالث وهو االعتداد بجن�سيه الفاعل وبهذا املعيار
اخذت عدد من الت�شريعات اجلنائية .
فامل�شرع ال�سوري اعترب جرميه د�س الد�سائ�س من قبل جرميه اخليانه حتت الف�صل االول (اجلنايات الواقعه على
امن الدوله اخلارجي) ان ارتكبت من قبل حامل اجلن�سيه ال�سورية وينزل منزله ال�سوريني االجانب الذين لهم يف
�سوريه حمل اقامه او �سكن فعلي .وافرد امل�شرع ال�سوري بجرائم اخليانه الن�صو�ص العقابيه من املادة ()270-263
.اما جرائم التج�س�س فهي ما ن�صت عليه باملواد من ( )274-271وهي ترتكب من �سوري او من ينزل منزلته من
االجانب الذين لهم يف �سوريا حمل اقامه و�سكن فعلي.
وبذا ميز امل�شرع ال�سوري بني جرميه اخليانه وجرميه التج�س�س فالفعل والعقوبه هي واحده فان ارتكب من قبل
من يحمل اجلن�سيه ال�سورية او من ينزل منزلته من االجانب الذين لهم يف �سوريا حمل اقامه او �سكن فعلي عدٌ فعله
خيانه وان ارتكب االفعال املن�صو�ص عليها باملادة ( )274-271من قانون العقوبات ال�سوري عدٌ فعله جت�س�س ًا �سواء
كان الفاعل �سوريا او اجنبي ًا.
تق�سيم
�سنتناول يف هذا البحث حتديد معنى ال�سعى و التخابر وهذا ما �سيظمه الف�صل االول ،اما الف�صل الثاين فن�ستعر�ض
فيه ن�صو�ص من هذه اجلرمية يف بع�ض الت�شريعات العربية ،وهذا ما �سيحتويه املبحث االول من الف�صل الثاين اما
املبحث الثاين من الف�صل الثاين فنورد فيه ن�صو�ص م�شابه او مقابله لهذه اجلرمية يف بع�ض الت�شريعات اجلنائية
االجنيه،
اما الف�صل الثالث واالخري ف�سوف نتكلم فيه عن اركان هذه اجلرميه وعقوبتها.

الف�صل االول

معنى ال�سعي والتخابر

معنى ال�سعي :يق�صد بال�سعي لدى دوله اجنبيه كل �صور االت�صال غري امل�شروع بهذه الدوله ،وال�سعي
يف اللغه  :ال�سري املتتابع وال�سعي كذلك  ،.....يقال �سعى �سعي ًا  ،و�سعى له و�سعى علية �،أي مبعنى عمل وتول امره
وال�سعي ا�ص ًال هو الت�صرف يف كل عمل ،فنقول �:سعى الرجل لل�صدقه �،أي عمل على اخذها من اربابها ،فال�سعي يكون
للدوله او لل�شخ�ص الذي يعمل مل�صلحتها(.)1
وال�سعي ا�صطالح ًا وقانون ًا هو كل عمل او ن�شاط ي�صدر عن اجلاين ويق�صد منه �أي توجيه او خدمه لدوله
لدوله اجنبية بعمل غري م�شروع وعدواين �سواء حتقق العمل او مل يتحقق (.)2
فال�سعي ن�شاط يت�صل مببادره اجلاين لالت�صال بالدوله االجنبيه �سواء كان �سر ًا او علن ًا ........او
حتري�ضها او لتزويدها باملقرتحات �ضد الدولة  .واخلال�صه ان معنى ال�سعي انه كل ن�شاط او عمل ي�صدر من اجلاين
يتجه به اىل الدوله االجنبية الداء خدمه معينه لها مما يقع حتت طائلة التجرمي وال ي�شرتط لذلك ان يكون
قد قام فع ًال باداء هذه اخلدمه .وال�سعي هو مرحله �سابقه على التخابر وقد ي�ؤدي اليه اال ان قانون اجلرائم
والعقوبات اليمني وامل�صري والعراقي والفرن�سي �ساوى بني االثنني للخطوره التي ينطوي عليها م�سلك اجلاين الذي
يتوجه بنف�سه اىل الدولة االجنبية خلدمتها على نحو غري م�شروع(. )3

التخابر :

التخابر يف اللغه �أي خرب كل االخر – او كلمه او باحثه – وخربه بال�شئ �أي اخربه او انباه عنه – وال�س�ؤال عن
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اخلرب يعنى اال�ستخبار وكذلك التخرب وخربت باالمر �أي اعلمته واخلرب النباء واجلمع اخبار)4(.
والتخابر وزنه التفاعل فال يكون اال بني طرفني وهو اي�ضا التفاهم مبختلف �صوره �سواء ح�صل ذلك
م�شافهه او كتابه �،صريح ًا  ،او برموز ،مبا�شر ًا او ايه وا�سطه اخرى ،مع ا�شخا�ص او دوله اجنبيه )5(.
فالتخابر هو كل ات�صال �سواء باخلطابات ،او باملحادثات الهاتفيه والربقيه او ار�سال خرائط او معلومات
بالال�سلكي او ما �شابه ذلك ( )6من اجهزهاالت�صال واملوا�صالت احلديثه.
والعربه بتمام التخابر بلغه معينه او بال�شفره او بو�سيلة نقله  ،وال عربه بعدد مرات االت�صال غري امل�شروع
بالدوله االجنبيه  ،اذا يكفي االت�صال مره واحده  ،واليعتد القانون ب�شخ�ص اجلاين او مكان ال�سعي والتخابر او
مدته او درجته او الكيفية التي يتم بها  ،كما ال ي�ستلزم القانون م�ضي زمن ي�ستغرقه التخابر)7(.
ويتحقق التخابر بتبادل ارادتني متقابلتني على نف�س الغر�ض  ،ومعى ذلك اذ عر�ض �شخ�ص ان تقوم
الدوله االجنبيه باالعتداء او حر�ض على ذلك  ،كان فعله عر�ض ًا فردي ًا من جانب واحد ي�سمى (�سعي ًا) ح�سب تعبري
الن�ص والكن ذلك ال يعد (تخابر ًا ) اال اذا وجد االتفاق بني اجلاين وبني ال�شخ�ص الذي يعمل مل�صلحه دوله اجنبيه
على هذا الغر�ض اوغريه من اغرا�ض التخابر االخرى)8(.
وال عربه عند قيام التفاهم او االتفاق على الغر�ض االجرامي  ،مبن حرك اال�سباب التي حتققه اذا
ي�ستوي ان يكون اجلاين هو عر�ض على ممثل الدوله االجنبيه  ،او ان يقوم هذا ال�شخ�ص هو مبفاحته اجلاين .فتم
التفاهم او االتفاق بني اجلانبني بايه كيفيه كانت  ،لذلك تقع اجلرميه اذا كانت الدوله االجنبيه او احد ما موريها
هو الذي قام يف بادي االمر بالتخابر ( )9ويجب ان يتم هذا التخابر مع دوله اجنبيه او مامور ر�سمي لها او اي
�شخ�ص يعمل مل�صلحتها.
اما و�سيله التخابر مع الدوله االجنبيه  ،فتكون بطريقه االت�صال والتفاهم مع احد القائمني على االمور
فيها  ،من رجال حكومتها املدنيني او الع�سكريني  ،ومن البديهي انه ال �أعتداد ب�صوره االتفاق وال ب�أ�سلوب حتقيقه ،
في�صح ان يكون �شفهي ًا اوكتابه �صراحه او �ضمن ًا ،وقد يحدث �سر ًا او مك�شوف ًا  ،ويتم حتقيق الفعل االجرامي بالتخابر
مبجرد االتفاق بغ�ض النظر عن حتقيق الغر�ض منه)10(.
ولي�س من ال�ضروري وقوع جرميه التخابر اثناء احلرب  ،فيمكن ان تكون اثناء ال�سلم.

الف�صل الثاين

ن�صو�ص جرميه ال�سعي والتخابر يف بع�ض الت�شريعات:
يت�ضمن الف�صل الثاين ن�صو�ص جرميه ال�سعي والتخابر مع دوله اجنبيه يف بع�ض الت�شريعات العربية
واالجنبيه  ،و�سنتكلم عنها يف فرعني.

املبحث االول

ن�صو�ص من جرميه ال�سعي يف الت�شريعات العربية
�سنختار يف املبحث االول من الف�صل الثاين بع�ض الت�شريعات العربية التي اطلقت ت�سميه (د�س الد�سائ�س)
على مثل هذه اجلرميه كالت�شريع ال�سوري واللبناين واالردين والعماين .يف حني ان ت�شريعات عربيه اخرى ا�ستعملت
				
جامعة امللكة �أروى

44

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012

جرمية ال�سعي والتخابر يف الت�شريع اليمني

تعبري ال�سعي والتخابر على نف�س اجلرميه منها الت�شريع امل�صري والعراقي والبحريني واجلزائري واليمني للتعبري
عن امل�ضمون املادي لهذه اجلرميه:

 -1جرميه د�س الد�سائ�س مع دوله اجنبيه يف الت�شريع ال�سوري.

م�صطلح ال�سعي والتخابر من الناحية القانونية هو من قبيل املرادفات ولي�س هناك اختالف جوهري فيما يعينه او
يهدف اليه رغم ان هذه االلفا�ض يختلف بع�ضها عن بع�ض من الناحية اللغوية فم�صطلح (د�س الد�سائ�س) مع دوله
اجنبيه ال يختلف يف جوهره من حيث املو�ضوع عن م�صطلح (ال�سعي والتخابر) و�سنبني معنى د�س الد�سائ�س الذي
ق�صده امل�شرع ال�سوري واللبناين واالردين العماين.

الد�س يف مدلوله اللغوي
الد�س يف مدلوله اللغوي  :امنا ينطبق على ما يقال يف اللغه :د�س -الد�س  :ادخال ال�شيء من حتته

د�سه  ،يد�سه ،د�س ًا  ،فاند�س ،ود�سه  ،ود�ساه .ويف التنزيل العزيز (قد افلح من زكاها وقد خاب من د�ساها) ( )11ويف
احلديث ال�شريف (ا�ستجيدوا اخلال فان العرق د�سا�س  ،اي دخال) والد�س اخفاء املكر والد�سي�س كذلك من تد�سه
لي�أتيك باالخبار  ،وقيل الد�سي�س �شبه باملتج�س�س  ،ويقال اند�س فالن اىل فالن ياتيه بالنمائم والد�س املراءون
باعمالهم )12(.
والد�سائ�س ا�صطالح ًا :هو املكان الذي ينقل اال�سرار ملنفعه العدو  ،او منفعه ايه دوله اجنبيه  ،او على
االقل  ،من ي�ست�سق�صي هذه اال�سرار بق�صد نقلها اوت�سليمها للعدو  ،او ملنفعه دوله اجنبيه او دوله عدوة او من ينزل
مبنزلتهم)13(.
ون�ص املادة  1/128من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني يقابل ن�ص املادة من ( )264قانون العقوبات
ال�سوري اال ان هناك فرق بني الن�ص الوارده قانون اجلرائم والعقوبات اليمني والن�ص الوارد يف قانون العقوبات
ال�سوري حيث ان الت�شريع اليمني مل يفرق كالت�شريع ال�سوري بني االجنبي واملواطن من حيث اجلن�سيه حيث
ورد يف ن�ص املادة  1/128يف قانون العقوبات اليمني تعبري (كل من �سعي لدى دوله اجنبيه ).....بينما ا�ستعمل
امل�شرع ال�سوري يف ن�ص املادة ( )264تعبري (كل �سوري د�س الد�سائ�س لدى دوله اجنبية  ).....وهذا يعني ان هذه
اجلرميه ال ترتكب يف الت�شريع ال�سوري اال من الوطني اي من يحمل اجلن�سيه ال�سوريه او من ينزل منزلته اي
الجنبي الذي له حمل اقامه و�سكن يف �سوريا .بينما مل يفرق امل�شرع اليمني بني املواطن اليمني او االجنبي بقوله
(كل من .)...اما من حيث العقوبه فان امل�شرع اليمني اقت�صرها على (االعدام) وهي عقوبه واحده تتقيد بها
حمكمه املو�ضوع يف حاله ثبوت االدله على املتهم .يف حني ان امل�شرع ال�سوري ن�ص يف املادة ( )264على ايقاع عقوبه
االعمال ال�شاقه امل�ؤبده كل �سوري او من ينزل منزلته د�س الد�سائ�س لدى دوله اجنبيه ليدفعها بالعدوان وعلى
�سوريا او لي�ؤمن لها و�سائل العدوان .اما العقوبه امل�شدده يف هذا الن�ص فهي االعدام اذا اقت�ضى فعله اىل نتيجه اي
العدوان على �سوريا )14(.
كما ان امل�شرع ال�سوري قد تناول جرميه د�س الد�سائ�س (لدى العدو) يف �صوره اخرى وهي ما جاء بن�ص املادة
( )265من قانون العقوبات بقوله « كل �سوري د�س الد�سائ�س لدى العدو او ات�صل به ليعاونه باي وجه كام على فوز
قواته عوقب باالعدام»

 -2جرميه د�س الد�سائ�س مع دوله اجنبية يف الت�شريع اللبناين :

ن�صت املادة ( )274من قانون العقوبات اللبناين على انه( :كل لبناين د�س الد�سائ�س لدى دوله اجنبيه او ات�صل بها
على اي وجه كان ليدفعها اىل مبا�شره العدوان على دوله لبنان او ليوفر لها الو�سائل اىل ذلك  ،عوقب باالعدام ).
ويالحظ وجود تطابق بني ن�ص هذه املادة وبني ن�ص املادة( )264من قانون العقوبات ال�سوري وامل�ضاف يف الت�شريع
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اللبناين يف ن�ص املادة ( )274هو جملة (...ات�صل بها على اي وجه كان  )....ويعزو التقارب بني ن�ص املادتني
( )274من قانون العقوبات اللبناين و( )264من قانون العقوبات ال�سوري اىل وحده الت�شريع الذي اعتمد علية
امل�شرعان ال�سوري واللبناين وهو قانون العقوبات الفرن�سي ،واركان اجلرميتني واحدوهو ان يكون اجلاين مواطن ًا
او اجنبي ًا ينزل منزلته  ،وفق ًا لن�ص املادتني املتطابقتني ()274و( )264اما من حيث العقوبه فان امل�شرع ال�سوري
جعلها حدين االول ا�شغال �شاقه والثانيه االعدام اذا اف�ضى فعل الفاعل اىل نتيجه يف حني ق�صرها امل�شرع اللبناين
على عقوبة االعدام.
كذلك االمر بالن�سبه للركن املادي يف اجلرميتني مت�شابه هو ان يد�س الفاعل الد�سائ�س لدى دوله اجنبيه
او االت�صال بها ،وكذلك احلال فيمايخ�ص الق�صد اجلنائي ان يتوافر الق�صد العام والق�صد اخلا�ص بحيث ي�شرتط
يف كلتا املادتني املذكورتني ان يهدف الفاعل من وراء د�سائ�سه واالت�صاالت التي يقوم بها لدى دوله اجنبيه اىل
غر�ضني اثنني هما:
الغر�ض االول  :ايقاع العدوان بني هذه الدوله و�سوريا بالن�سبه لن�ص املادة ( )264من قانون العقوبات
ال�سوري  ،ولبنان بالن�سبه لن�ص املادة ( )274من قانون العقوبات اللبناين وحتري�ض الدوله االجنبيه على حماربه
الدوله الثانيه املحر�ض عليها ومبا�شره العدوان عليها  ،وهذه الغايه من اخطر الغايات وا�شدها خطر ًا و�ضرر ًا على
امن الدوله اخلارجي)15(.
الغر�ض الثاين  :هو ان يهيئ الفاعل بد�سائ�سه وات�صاالته بالدوله االجنبيه و�سائل العدوان على الدوله
املحر�ض عليها اال انه يالحظ قد ورد يف ن�ص املادة ( )274من قانون العقوبات اللبناين ا�صطالح (...او ات�صل بها
على اي وجه كان )...وهو ا�صطالح اعم وا�شمل مما جاء بن�ص املادة ( )264من قانون العقوبات ال�سوري  ،بينما
امل�شرع ال�سوري قد اغفل ذكر ذلك دون و�ضوح ال�سبب والت�شرع اللبناين كان هو االقدم �صدور ًا والذي هو ا�ستقى
ت�شريعه من الت�شريع الفرن�سي)16(.
الكن الت�شريعني املذكورين مل يعمال بالتعديل الذي اجراه الت�شريع الفرن�سي عام 1939م اذ كان قانون العقوبات
الفرن�سي قبل اجراء التعديل امل�شار اليه ين�ص على العباره ذاتها(د�س الد�سائ�س)  ،وقد ثارت ال�شبهه حول املراد
بها .هل تن�صرف اىل جمرد التدابري ال�سريه وحدها؟
ام ت�ستوعب احوال الد�سي�سه غري امل�ستوره اي�ض ًا؟
ٌ
االمر الذي خول قا�ضي املو�ضوع الفرن�سي �سلطه تقديريه وا�سعه يف حتديد معناها وماهي االفعال التي تكون ومتيز
هذه الد�سائ�س وهذه املخابرات حتى ميكن ان يلحق العقاب كل االفعال التي من التع�سف حماوله تعريفها .فاثار
ذلك يف فرن�سا خالفات بني الفقه والق�ضاء  ،ور�أي الفقيه (جارو) ان املق�صود بذلك هو التامر او التامر ال�سري �ضد
الدوله  ،وملا كان التخابر بدي ًال اللقاء الد�سائ�س كان معنى ذلك ان الفعل االجرامي ال يتحقق اال اذا كان لالت�صال
بالدوله االجنبيه �صفه ال�سريه  .يف ق�ضيه ( )Riveberin jordanet aud Girعر�ضت امام الق�ضاء الفرن�سي
ومت�سك الدفاع بان االتفاق ل�صالح املانيا مل يكن (�سريا) وقد رات حمكمه النق�ض الفرن�سيه انه ال ي�شرتط ان يكون
القاء الد�سائ�س او التخابر �ضد الدوله �صفه ال�سريه (اذ ان املق�صود بالقاء الد�سائ�س او التخابر جمموعه االفعال
او اال �شرتاطات او التفاهم التي ال تتقيد او تتحدد اال من حيث الغر�ض الذي يبينه الن�ص) لذلك عمد امل�شرع
الفرن�سي اىل حذف عباره (القاء الد�سائ�س) وا�ستيفاء فعل (التخابر) الن عموم مدلوله ي�شمل القاء الد�سائ�س
اي�ض ًا رفع ًا لكل غمو�ض ،النه ال يلزم ان يكون لالت�صال االجرامي �صفه ال�سريه قانونا  ،والكنه اثر مع ذلك ان
ي�ضمن الن�ص لف�ض ًا يدل على نف�س الفعل وذلك بقوله (كل من �سعى) وعلى هذا النهج �سار امل�شرع امل�صري بعد ان كان
معتمد ًا على تعبري (د�س الد�سائ�س) يف الن�ص املادة ( )71من قانون العقوبات امل�صري التي تقابل ن�ص املادة ()76
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من قانون العقوبات الفرن�سي )17(.
وقد حذا حذو امل�شرع امل�صري بع�ض الت�شريعات العربيه التي ا�ستقت ت�شريعاتها منه فاعتمدت تعبري (ال�سعي
والتخابر) كالت�شريع اليمني والعراقي والبحريني.

 -3جرميه د�س الد�سائ�س مع دوله اجنيه يف الت�شريع االردين .

ن�صت املادة ( )111من قانون العقوبات االردين على ان (كل اردين د�س الد�سائ�س لدى دوله اجنبيه او ات�صل بها
ليدفعها اىل العدوان �ضد الدوله او ليوفر الو�سائل اىل ذلك عوقب باال�شغال ال�شاقه امل�ؤبده واذا اف�ضى عمله اىل
نتيجه عوقب باالعدام) ويالحظ ان ن�ص املادة ( )111من قانون العقوبات االردين تقرتب من ن�ص املادة ()264
من قانون العقوبات ال�سوري ون�ص املادة ( )128/1من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني اال ان هناك اختالف
يف درجه العقوبه ففي الت�شريع اليمني العقوبه واحده هي االعدام يف حاله ثبوت االدله على املتهم ،يف حني ان
عقوبه االعدام يف الن�ص االردين ال تتوفر يف حق املتهم اال اذا اف�ضى فعله اىل نتيجه  ،وان مل يف�ضي عمله اىل
نتيجه عوقب باال�شغال ال�شاقه امل�ؤبده ،يف حني ان العقوبه مت�شابهه يف الت�شريع ال�سوري واالردين ب�سبب وحده
م�صدر الت�شريع وهو الت�شريع الفرن�سي.

 - 4جرمية ال�سعي والتخابر يف الت�شريع امل�صري

جرمية ال�سعي والتخابر يف قانون العقوبات امل�صري لها ثالث �صور ورد ن�صها يف املواد (/77ب) و(/77ج) و(/77
د. )1-
ففي املادة (/77ب) من قانون العقوبات امل�صري (عاقبت باالعدام كل من �سعى لدى دوله اجنبيه او تخابر معها او
مع احد ممن يعملون مل�صلحتها للقيام باعمال عدائية �ضد م�صر) وهي ال�صورة االوىل.
اما ال�صورة الثانية من جرميه ال�سعي والتخابر فقد ن�صت عليها املادة (/77ج) بقولها (يعاقب باالعدام كل من
�سعى لدى دوله اجنبيه معاديه او تخابر معها او مع احد ممن يعملون مل�صلحتها ملعاونتها يف عملياتها احلربيه او
لال�ضرار بالعمليات احلربيه للدوله امل�صريه)
وال�صورة الثالثه  :جلرميه ال�سعي والتخابر االخريه يف قانون العقوبات امل�صري هو ما ن�صت عليه املاده /77د –
بقولها (يعاقب بال�سجن اذا ارتكب اجلرميه يف زمن �سلم وباال�شغال ال�شاقه امل�ؤقته اذا ارتكبت يف زمن حرب)1( :
كل من �سعى لدى دوله اجنبيه او احد ممن يعملون مل�صلحتها او تخابر معها او معه وكان من �شان ذلك اال�ضرار مبركز
م�صر احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي او االقت�صادي).
ويالحظ ان ن�ص املادة ( )1/128من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني يتطابق مع ن�ص املادة (/77د )1/من
قانون العقوبات امل�صري واالختالف هو يف حتديد عقوبه اجلاين ففي الن�ص اليمني العقوبه هي واحده االعدام
يف حاله ثبوت اركان اجلرميه على املتهم ،اما يف الن�ص امل�صري املطابق فان االختالف هو ان املتهم يف جرميه كهذه
يعاقب بال�سجن اذا ارتكب اجلرميه يف زمن �سلم وباال�شغال امل�ؤقته اذا ارتكبت يف زمن حرب.

 -5ن�صو�ص جرائم التخابر مع دوله اجنبيه يف الت�شريع اجلزائري

جرميه التخابر مع دوله اجنبيه يف الت�شريع اجلزائري لها �صورتني احتواها قانون العقوبات ومكافحه الف�ساد
اجلزائري  06/22يف 20/12/2006م حيث ن�ص يف املادة ( )61منه حتت عنوان الق�سم االول :جرائم اخليانه
والتج�س�س مايلي:
“يرتكب جرميه اخليانه ويعاقب باالعدام كل جزائري وكل ع�سكري او بحار يف خدمه اجلزائر يقوم باحد
االعمال االتيه :
القيام بالتخابر مع دوله اجنبيه بق�صد حملها على القيام باعمال عدوانيه �ضد اجلزائر او تقدمي 11-
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الو�سائل االزمه لذلك �سواء بت�سهيل دخول القوات االجنبيه اىل االرا�ضي اجلزائرية او بزعزعه
والء القوات الربية او البحرية او اجلويه بايه طريقه اخرى”
اما ال�صورة الثانيه من جرميه التخابر ما ن�صت عليه املادة ( )62من نف�س القانون بقولها (( يرتكب جرميه
اخليانه ويعاقب عليها باالعدام كل جزائري وكل ع�سكري وكل بحار يف خدمه اجلزائر يقوم يف وقت احلرب باحد
االعمال االتيه:
القيام بالتخابر مع دوله اجنبيه او مع احد عمالئها بق�صد معاونه هذه الدوله يف خططها �ضد 22-
اجلزائر))
ويالحظ ان امل�شرع اجلزائري قد قام بالتفريق بني جرميه اخليانه وجرميه التج�س�س فهي ان ارتكبت من جزائري
عدُ ت جرميه خيانه ،وان ارتكبت من قبل اجنبي عدت جت�س�س ًا اعتماد ًا على معيار جن�سيه الفاعل فحني يخون
الوطني يتج�س�س االجنبي  .وهذا االمر ت�ؤيده ن�ص املادة ( )64من نف�س القانون.
كما ان امل�شرع اجلزائري اعتمد على تعبري (التخابر) دون وجوداي ذكر لكلمه او تعبري (ال�سعي) .ون�ص املادة
( )62/2من قانون العقوبات اجلزائري يقرتب من ن�ص املادة ()128/1من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني.

 -6جرميه التخابر مع دوله اجنبيه يف الت�شريع العراقي

عاقب امل�شرع العراقي ثالث حاالت من �صور االت�صال غري امل�شروع مع دوله اجنبيه ،فال�صورة االوىل هي ما جاء
باملادة ( )158من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111ل�سنه 1969م وتعديالته التي ن�صت على ما يلي:
(( يعاقب باالعدام او احلب�س امل�ؤبد كل من �سعي لدى دوله اجنبيه او تخابر معها او مع احد ممن يعملون مل�صلحتها
للقيام باعمال عدائيه �ضد العراق قد ت�ؤدي اىل احلرب او اىل قطع العالقات ال�سيا�سيه او دبر لها الو�سائل امل�ؤديه
اىل ذلك))
وهذا الن�ص يقابل ن�ص املادة (/77ب) من قانون العقوبات امل�صري واملادة ( )76من قانون العقوبات الفرن�سي
القدمي املقابله للمادة (-75/2ب) احلاليه  ،كما متاثل ن�ص املادة ( )264من قانون العقوبات ال�سوري ون�ص املادة
( )61/2من قانون العقوبات اجلزائري.
اما ال�صورة الثانية من جرائم ال�سعي والتخابر فهو ما ورد يف ن�ص املادة ( )159من قانون العقوبات العراقي على
انه( :يعاقب باالعدام كل من �سعي لدى دوله اجنبيه معاديه او تخابر معها او مع احد ممن يعملون مل�صلحتها
ملعاونتها يف عملياتها احلربيه �ضد العراق او لال�ضرار بالعمليات احلربيه للجمهورية العراقيه وكل من دبر الو�سائل
امل�ؤديه لها او عاونها باي وجه على جناح عملياتها احلربيه).
ون�ص املادة ( )159من قانون العقوبات العراقي ي�شابه ن�ص املادة ( )265من قانون العقوبات ال�سوري واملادة
( )66/2من قانون العقوبات القطري  ،كما تقابل ن�ص الفقره الثانيه من املادة ( )71من قانون العقوبات الفرن�سي
النافذ والتي تقابل الفقره اخلام�سه من املادة ( )75من قانون العقوبات الفرن�سي ل�سنه 1939م .كما تقابل املادة
( )158/1من قانون العقوبات البلجيكي  ،كما هي مطابقه لن�ص املادة ( )247من قانون العقوبات االيطايل.
()18
اما ال�صورة الثالثة من جرميه ال�سعي والتخابر يف الت�شريع العراقي هو ما ن�صت عليه املادة ( )164/1من قانون
العقوبات العراقي ((يعاقب بال�سجن امل�ؤقت من �سعي لدى دوله اجنبيه او لدى احد ممن يعملون مل�صلحتها او تخابر
مع اي منها وكان من �شان ذلك اال�ضرار مبركز العراق احلربي او ال�سيا�سي او االقت�صادي ويعاقب باالعدام او
ال�سجن امل�ؤبد اذا وقعت اجلرميه يف زمن حرب او وقعت من �شخ�ص مكلف بخدمه عامه -الفقره.))3-
والفقره االوىل من ن�ص هذه املادة منقول حرفي ًا من الفقره االوىل من املادة ( )77/6من قانون العقوبات امل�صري
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حمذوف ًا منها كلمه (الدبلوما�سي).
كما هي تطابق ن�ص املادة ( )128/1من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني م�ضاف ًا اليها كلمه الدبلوما�سي .و�شدد
امل�شرع العراقي العقوبه اىل االعدام اذا وقعت اجلرميه يف زمن حرب او وقعت من �شخ�ص مكلف خلدمه عامه ،يف
حني ان امل�شرع اليمني حدد �سقف واحد للعقوبه هو االعدام �سواء ارتكبت هذه اجلرميه يف وقت احلرب او ال�سلم.
ويعود ا�صل الفقره االوىل من ن�ص املادة (/77د) من قانون العقوبات امل�صري التي ا�ستقاها امل�شرع العراقي واليمني
منه اىل قانون العقوبات الفرن�سي حيث نقلها امل�شرع امل�صري من الفقره الثانيه من ا�صل املادة ( )80من قانون �سنه
1939م مع بع�ض االختالف يف ال�صياغه(.)19

املبحث الثاين

جرميه ال�سعي والتخابر يف بع�ض الت�شريعات االجنبيه
�سنتناول يف املبحث الثاين جرائم ال�سعي والتخابر يف بع�ض الت�شريعات االجنبيه واخرتنا منها الت�شريع الفرن�سي
وااليطايل واالمريكي.

 -1ن�صو�ص جرميه ال�سعي والتخابر يف الت�شريع الفرن�سي

مل تكن قوانيني العقوبات الفرن�سيه تفرق بني جرائم اخليانه وجرائم التج�س�س حتى عام 1886م ومتيزها بع�ضها
من بع�ض  ،فجاءت احكام املحاكم الفرن�سية يف هذا ال�صدد م�ضطربه متعرثه متناق�ضه فهي تق�ضي حين ًا على وقائع
وافعال معينه  ،وت�ضف جرائم اخليانه وتعاقب فاعليها بهذا الو�صف  ،ثم ال تلبث ان تعود حين ًا اخر وتعترب هذه
االفعال والوقائع نف�سها جرائم جت�س�س  ،وتعاقب فاعليهابهذا الو�صف اي جوا�سي�س ال خونه ،وظل االمر كذلك يف
فرن�سا اىل ما قبل ن�شوب احلرب العاملية الثانيه وحتى �صدور املر�سوم الت�شريعي امل�ؤرخ يف /29متوز/يوليو 1939م
جامع ًا فيه �شتات الن�صو�ص ال�سابقه حيث الغى هذا املر�سوم الت�شريعي جميع الن�صو�ص الت�شريعيه ال�سابقه يف هذا
املو�ضوع وانتظمت احكامه باملواد ( )75-76عدد ًا من االفعال امل�ضره بامن الدوله اخلارجي واتخذت من جن�سية
الفاعل معيار ًا للتفريق بني جرميه اخليانه وجرميه التج�س�س واعترب الفرن�سي ان ارتكب هذا الفعل عدٌ خائن ًا
وان ارتكب نف�س الفعل االجنبي عدُ جا�سو�س ًا  ،وقد اخرج هذا املعيار (معيار جن�سيه الفاعل) الق�ضاء الفرن�سي من
حريته( )20وجاءت املادة ( )77من قانون العقوبات الفرن�سي حا�سمه يف هذا ال�صدد اذا ن�صت على ما يلي( يعد
جا�سو�س ًا  ،ويعاقب باالعدام كل اجنبي اقرتف احداالفعال املن�صو�ص عليها بالفقرات ( ) 5،4،3،2من املادة ()76
 .اما االفعال امل�شار اليها املذكوره باملادة ( )77يف اعاله اذا ارتكبت من قبل مواطن عدَ ت جرميه خيانه

 -2جرميه ال�سعي والتخابر يف الت�شريع االيطايل

اتبع امل�شرع االيطايل منهج ًا يت�صف بالب�ساطه والو�ضوح يف عقاب مرتكبي جرميه اخليانه ود�س الد�سائ�س او ال�سعي
والتخابر وجرائم التج�س�س  ،فهو مل يحدد انواع اال�سرار او االفعال التي يجب �صيانتها ،وامنا ترك تقدير ذلك
لقناعه قا�ضي املحكمه وح�سن فهمه وفرق امل�شرع االيطايل على انه بني احل�صول على اال�سرار او اف�شائها وابالغها
او اي�صالها اىل دوله اجنبيه او اىل العدو ،ويختلف العقاب ح�سب كل حاله وت�شدد العقوبه دوم ًا اذا ح�صل التخابر
يف زمن احلرب او اذا ارتكب الفاعل جرميته ل�صالح دوله معاديه ون�صت املادة ( )247من قانون العقوبات االيطايل
على انه( :كل من يت�صل باالجنبي يف زمن احلرب ي�ساعد العدو يف اعماله احلربيه �ضد الدوله االيطاليه او ليوقع
ال�ضرر باي �صوره اخرى باالعمال احلربيه التي تقوم بها الدوله االيطاليه اومن يقرتف اي فعل اخر يهدف اىل
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الغايه ،وتكون عقوبه الفاعل ال�سجن ع�شر �سنوات على االقل واذا حقق الفاعل غايته تكون عقوبته االعدام).
(.)21

 -3جرميه التخابر مع جهه اجنبيه او �شخ�ص اجنبي يف الت�شريع البلجيكي

تظمنت املواد ( )118من قانون العقوبات البلجيكي عقاب وقائع التخابر مع اي جهه اجنبيه او �شخ�ص يعمل
حل�ساب جهه اجنبيه ب�صوره كلية او جزئيه او ت�سليمه ا�شياء او خطط او مكاتبات او وثائق او اخبار لها طابع
ال�سريه ل�صالح الدفاع عن االقليم او االمن اخلارجي للدوله .وترتكب هذه اجلرميه من قبل بلجيكي او اجنبي
ويعاقب مرتكبيها بال�سجن ملده من ع�شر اىل خم�سه ع�شر�سنه )22(.

 - 4جرميه التخابر يف الت�شريع االمريكي

 أعاقبت املادة (�/794أ) يف قانون العقوبات االمريكي باالعدام او ال�سجن او او ال�سجن امل�ؤقت كلمن يقوم بق�صد اال�ضرار بالواليات املتحده االمريكية  ،او مل�صلحه دوله اجنبيه باالت�صال او بت�سليم
او نقل ايه وثيقه  ،او مكاتبه  ،او كتاب �شفري ،او دليل  ،اوا�شاره او منوذج  ،او�صورة  ،اونيجاتف ،
او خطه او خريطه او مالحظات  ،او اجهزه،او معلومات تتعلق باالمن القومي او ي�شرع يف ذلك اىل
ايه حكومه اجنبيه او حزب او خ�صم �سيا�سي او قوه ع�سكريه او بحريه تابعه جلهه اجنبيه �سواء
كان معرتفا بها من قبل الواليات املتحده االمريكية ام ال .او الي مندوب  ،او �ضابط  ،او وكيل  ،او
م�ستخدم  ،او فاعل  ،او مواطن �سواء كان ذلك بطريقه مبا�شره او غري مبا�شره.
 باما الفقره( ب )من ن�ص املادة ) (794من قانون العقوبات االمريكي فقد عاقبت باالعدام او ال�سجنامل�ؤبد او املوقت كل من يقوم يف زمن احلرب ولنف�س الق�صد ال�سالف الذكر بالفقره ال�سابقه  ،باالت�صال
بالعدو  ،او ت�سجيل او ن�شر ايه حتركات او اعداد او و�صف او حاله او و�ضع ايه قوه م�سلحه او�سفن او
طائرات او اي عتاد حربي للواليات املتحده االمريكية او ما يتعلق باخلطط او بالقياده اليه قوات
ع�سكريه او بحريه او كل ما يتعلق باعمالها  ،او اي خطط خا�صه بح�صون او اماكن دفاعية او ايه
معلومات متعلقه بالدفاع الوطني  ،وميكن ان تكون مفيده للعدو او ي�سر بذلك).(23
ويبدو من �سعه هذا الن�ص انه ي�ستهدف جترمي اخطر وقائع االعتداء على امن الدوله اال وهو وقائع التخابر او
ت�سليم او نقل ا�سرار الدفاع اىل دوله اجنبيه ولذلك فان امل�شرع قد ر�صد اق�صى عقوبه ملرتكب هذه اجلرائم.

الف�صل الثالث

اركان جرميه ال�سعي والتخابر لدى دوله اجنبيه
لتحقيق جرميه ال�سعي لدى دوله اجنبيه او احد ممن يعملون مل�صلحتها او تخابر معها او معه وكان من �شان ذلك
اال�ضرار مبركز اجلمهورية اليمنيه احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي او االقت�صادي بتطلب توفر ركن ًا مادي ًا وهو
الن�شاط االجرامي وان يكون من �شان هذا الن�شاط اال�ضرار مبركز اليمن احلربي او ال�سيا�سي اوالدبلوما�سي او
االقت�صادي وهذا ما �سنتحدث عنه يف ركنني االول نخ�ص�صه لالفعال املادية لهذه اجلرميه ،اما الركن الثاين فيظم
الق�صد اجلنائي وهو الركن املعنوي لهذه اجلرميه.
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الركن االول

ال�سعي والتخابر لدى دوله اجنبيه
ال يتطلب ن�ص املاده ( )128/1من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني حتقيق اال�ضرار مبركز اجلمهورية اليمنية
احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي او االقت�صادي وامنا يكفي ان يكون من �ش�أن ال�سعي والتخابر ان يرتب هذا الثر
وتقدير ذلك م�ساله مو�ضوعيه مرتوكه للمحكمه املخت�صه ()24
ويفرت�ض ن�ص املادة ( )128/1امل�شار اليها ان يكون ال�سعي والتخابر ل�صالح دوله اجنبيه غري انه الي�شرتط ان
تكون الدوله االجنبيه م�ستكمله املقومات اال�سا�سية حتى تاخذ ال�صفه الدوليه وفق القانون الدويل العام ،فتعترب
اجلماعات ال�سيا�سية واملنظمات الثوريه مبنزله الدوله يف حال ما اتخذ القتال �صورة احلرب احلقيقية وا�شرفت
على اعمال الثوار منظمه على �شكل حكومه تبا�شر ال�سلطه فع ًال على جزء من اقليم الدوله ،ومع ان الت�شريعات
اجلنائية قررت ذلك ومنها قانون العقوبات امل�صري وفق ًا لن�ص املادة ( )85/1وكذلك مان�صت عليه املادة ()123
من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني رقم ( )12ل�سنه 1994م على انه (العدو هو كل دوله يف حاله عداء مع
اجلمهورية اليمنية ويعترب يف حكم العدو اجلماعات ال�سيا�سية التي مل تعرتف بها اجلمهورية اليمنية ب�صفه
الدوله وكانت تعامل معامله املحاربني) وبهذا االجتاه اي�ض ًا �سار امل�شرع العراقي يف ن�ص املادة ( )189/1من قانون
العقوبات العراقي رقم ( )111ل�سنه 1969م املعدل.
والعربه بجن�سيه مرتكب هذه اجلرميه فامل�شرع اليمني حاله حال العديد من الت�شريعات االخرى ا�ستخدم ال�صيغه
العامه للتعميم بقوله (كل من )....فهذا يعنى ان هذه اجلرميه ميكن ان ترتكب من قبل من يحمل اجلن�سية اليمنية
�سواء ب�صفه ا�صلية او عن طريق االكت�ساب وفق ًا لقانون اجلن�سيه .او من قبل من يحمل اجلن�سية االجنبيه مهما
كانت جن�سية الفاعل �سواء من دوله �صديقه او �شقيقه او عدوه  ،وتفرت�ض هذه اجلرميه وجود �شخ�صني على االقل
احدهما يقوم بال�سعي والتخابر والثاين الدوله االجنبيه او من يعمل مل�صلحتها الن وجوده الزما قانوني ًا ليح�صل
معه التخابر او يتم لديه ال�سعي .ومل يبني لنا امل�شرع اليمني زمن ارتكاب اجلرميه فيما اذا كانت ترتكب خالل زمن
احلرب او زمن ال�سلم مما يقت�ضي التعرف على الوقت الذي يقرتف الفعل اجلنائي فهل يقت�صر على زمن احلرب او
انه ميتد لزمن ال�سلم ()25
غريانه من املت�صور ان تقع اجلرميه كذلك يف حاله احلرب كما لو�سعي اجلاين لدى دوله اجنبيه لي�ست طرف ًا يف
احلرب حلملها على تدخل احلرب وهي يف اال�صل حمايده ()26
قد يتم االت�صال او د�س الد�سائ�س او ال�سعي والتخابر بالعمل والن�شاط ل�صالح الدوله االجنبيه او االرتباط كها
عن طريق اخلارج باي و�سيله او عن طريق �شبكه منظمه تعمل داخل البالد او عن طريق االت�صال بالهيئات املمثله
لها ()27
وال�شخ�ص الذي يعمل مل�صلحه دوله اجنبيه هو كل �شخ�ص يعمل ب�صفه ر�سميه او غري ر�سميه �سواء كان متطوع ًا ام
بايعاز من الدوله االجنبيه او مع اي �شخ�ص ممثل لها او اي �شخ�ص لي�ست له �صفه لتمثيلها كما ال ي�شرتط لوجود
توكيل ر�سمي له من هذه الدوله االجنبيه وامنا تكفي ان توحي الظروف كما تدل املالب�سات على انه يعمل ل�صالح
الدوله اجنبيه تابع ًا لتلك الدوله االجنبيه او يعمل مل�صلحتها فقد يكون وطني ًا او تابع ًا لدوله اجنبيه( )28ويف
ايطاليا عدُ الق�ضاء االيطايل ان االت�صال بحزب �سيا�سي اجنبي يعد حا�ص ًال مع من يعمل مل�صلحه دوله اجنبيه
خا�صه اذا كان احلزب يجمع ال�سلطه يف الواقع)29(.
مل حتدد املادة ( )128/1من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني وغريه من الت�شريعات اجلنائية �سلوك اجلاين اال
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انه ي�سعى لدى دوله اجنبيه او احد ممن يعملون مل�صلحتها او اتخابر معها او معه وهذا ال�سعي والتخابر او االت�صال
يراد به �سلوك مادي او ن�شاط ذي م�ضمون نف�سي يتمثل باالت�صال بالدوله االجنبيه او باحد العاملني مل�صلحتها ال
بالغها هذا امل�ضمون بق�صد اثاره عداوتها للدوله امل�ستهدفه وال ي�ستوجب ان يكون هذا الن�شاط �سري ًا فالقانون مل
ي�شرتط فيه ال�سريه وان كانت تغلب عليه واقعي ًا وي�صح ان تكون و�سيلته امل�شافهه او الكتابه اوايه و�سيله اخرى.
ولي�س يالزم يف اال�ضرار ملركز اجلمهورية اليمنية احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي اواالقت�صادي ان يتحقق بل
ميكن هذا ال�سلوك ال يحقق الغايه والهدف ورمبا تلك املعادات �صوره او �صور معاديه للجمهورية اليمنية فقد يكون
�صوره عمل انتقامي او مقاطعه اقت�صاديه او قطع للعالقات الدبلوما�سيه ويكفي ان تكون غايه اجلاين قد حتققت
يف اال�ضرار مبراكز اجلمهورية اليمنية املذكوره بالن�ص .
قد يتحقق االت�صال او ال�سعي والتخابر كان يقوم الفاعل باالت�صال والتخابر مع وزراء احلكومه االجنبيه او
ممثلهما ال�سيا�سي او �سائر موظفيها ورجالها املدنني او الع�سكريني كما ميكن ان ت�ستخدم هذه الدوله االجنبيه يف
هذه اجلرميه عدد ًا من الو�سطاء او العمالء الذين قد يكونون من رعاياها او من رعايا دوله اخرى ،ولي�س ي�شرتط
وجود تكليف ر�سمي مبوجب وثائق تق�ضي التكليف مبهمه االت�صال او التخابر بل يكفي ان يتوفر الدليل على ان
هذا ال�شخ�ص قد ات�صل الفاعل به وتواط�أ معه ليعمل مل�صلحه دوله اجنبيه()30
وال ي�شرتط لتحقيق هذه اجلرميه وجود حاله حرب بني اجلمهورية اليمنية فالن�ص ال يذكر ذلك وامنا ميكن ان
تقع هذه اجلرميه يف زمن ال�سلم او زمن احلرب وب�شكل عام يفرت�ض ان العالقه بني اجلمهورية اليمنية والدوله
االجنبيه عالقه ر�سميه يف وقت ال�سلم وان ق�صد الفاعل اال�ضرار مبركز اليمن احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي
او االقت�صادي او كان من �شان ذلك ال يتطابق يف معناه مع معنى �شن احلرب .ال نه يجوز ان يقع قتال بال�سالح بني
دولتني دون ان تتحاربا بالفعل ودون ان تعلن احدهما احلرب على االخرى فاالعمال العدائية تت�ضمن كل فعل يتم
بطابع العنف املادي او بو�سائل الق�سر كما هو ال�شان يف االعمال االنتقاميه اجلزئية يف البحر او على احلدود التي
ال ت�صل اىل معنى احلرب بح�سب مدلولها املطلق حيث انها لي�ست قتاال على نطاق وا�سع( ) 31
ومل يحدد لنا امل�شرع اليمني وبقيه الت�شريعات العربيه التي يوجد فيها ن�ص ي�شابه الن�ص املوجود يف املادة
( )128/1من قانون اجلرائم والعقوبات اليمني �صور اال�ضرار مبركز اجلمهورية احلربي او مبركز اجلمهورية
واال�ضرار مبركز اجلمهورية
ال�سيا�سي او مبركز اجلمهوريةالدبلوما�سي اومبركز اجلمهورية االقت�صادي.
احلربي ..يكون يف كل فعل من �شانه ان ي�ؤثر يف ن�شاط القوه الع�سكريه للبالد �سواء كان ذلك يف دور اال�ستعداد
للطواري �سواء كان ذلك الدور تقوم به هو للدفاع او الهجوم ومن امثله ذلك العمل على الغاء حتالف او الغاء نظام
التجنيد او مهاجمه او عرقله �سري القطعات الع�سكرية او توزيعها او ا�سترياد اال�سلحه واملعدات والذخريه وكل
مهمات احلرب() 32
كما يقوم املركزاحلربي على عده عنا�صرمنها القوه املعده للقتال فع ًال كانت عامله ام احتياط ونظام التدريب
والت�سليح بل االرتباطات الع�سكريه للدفاع امل�شرتك تكون من عنا�صر املركز احلربي كما يالحظ ان اف�شاء ا�سرار
الدفاع عن البالد ينطوي ا�ضرار ًا باملركز احلربي) 33(.
اما اال�ضرار باملركز ال�سيا�سي :للجمهورية اليمنية فهو كل ما من �شانه ان ي�سئ اىل ا�ستقالل اجلمهورية اليمنية
يف الداخل او اخلارج او �سيادتها ،ومن امثله ذلك ال�سعي او التخابر خلذالن البالد يف منظمه دوليه �سيا�سيه او
عرقله مفاو�ضات �سيا�سية او متكني دوله اجنبيه من اكت�ساب نفوذ �سيا�سي على ح�ساب اجلمهورية اليمنيه او تفويت
االغرا�ض التي ت�سعى البالد اىل حتقيقها من وراء عمل معني ،على انه من املت�صور ان ق�صد اال�ضرار باملركز احلربي
وا�ستظهاره يكون اي�سر من ت�صور اال�ضرار باملركز ال�سيا�سي فقد ي�صعب او يت�صور او يتعذر يف كثري من االحيان اثبات
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ان اجلاين كان ملم ًا با�ساليب ال�سيا�سية واغرا�ضها ومراميها وال �سيما ان �سيا�سيه الدوله كانت جتري يف جومن
ال�سريه والكتمان مل�صلحه مرتقبه وال يقف النا�س على هذه ال�سيا�سيه االبعد فرته طويله ،وب�سبب هذه ال�صعوبات
اقت�صرت بع�ض الت�شريعات اجلنائية كالت�شريع الفرن�سي والبلجيكي على الن�ص على اال�ضرار باملركز احلربي دون
املركز ال�سيا�سي)34 ( .
اما اال�ضرار باملركز االقت�صادي :فهوخا�ص بكل ما يجري بالدوله من �صناعه وجتاره وكل ما يتعلق بذلك فلكل
دوله نظامها االقت�صادي اخلا�ص تر�سي به قواعده ويدخل يف ذلك نظام نقدها او ار�صدتها واموالها وكل ما يت�صل
بانتاجها الزراعي او ال�صناعي او التجاري()35
ويعترب الن�ص الفرن�سي امل�شابه لهذه املاده من وجهه نظر بع�ض ال�شراح الفرن�سيني من املواد املبهمه والغام�ضه ال نها
و�صفت بتعبريات عامه ال حتدد على وجه ال�ضبط نوع ال�سلوك الذي من �شانه اال�ضرار مبركز من املراكز يف امليادين
املذكوره على وجه اخل�صو�ص وال�سالف ذكرها وييدو كان الفعل املن�سوب اىل املتهم يف واقعه االتهام ي�صدق عليه
الو�صف الوارد يف قاعده التجرمي وقد ابتغى امل�شرع ذلك يف عدم التحديد حتى يكون الن�ص �شام ًال لكافه ال�صور
الفرديه واحلر�ص ان ال يفلت من العقاب كل من ميكن ان يندرج �سلوكه حتت عموم الن�ص)36(.

الركن الثاين

ق�صد اال�ضرار مبركز اجلمهورية احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي او االقت�صادي
لقد عني امل�شرع بتحديد الق�صد فا�ستلزم ب�صريح العباره ان يكون ق�صد اجلاين من ال�سعي والتخابر رامي ًا اىل غايه
حمدده وهي اال�ضرار مبركزاجلمهورية اليمنية احلربي او ال�سيا�سي او الدبلوما�سي او االقت�صادي والواقع ان
�سوء الق�صد يكون اكرث و�ضوح ًا اذا كانت عالقات اجلاين مع دوله ت�ضمر العداء للجمهورية اليمنية او لها مظنه
االعتداء عليه او مع احد ممن يعملون مل�صلحتها)37( .
وقد يكون لنوع العالقات بني اجلمهورية اليمنية والدوله التي جتني نفع ًا من اجلرميه ف�ضل حتديد وجود اجلرميه
كذلك يكون لهذه العالقات اثر يف حتديد وجود اجلرميه ()38
والق�صد اخلا�ص يف هذه اجلرميه هو اجتاه نيه اجلاين اىل اال�ضرار باحد مراكز الدوله احلربيه اوال�سيا�سيه
اواالقت�صاديه او الدبلوما�سية �سواء كان ذلك يف وقت ال�سلم اووقت احلرب .والق�صد اجلنائي هو م�ساله مو�ضوعيه
ي�ستقل بها قا�ضي املو�ضوع بتقديره للوقائع املعرو�ضه ،ان جرميه ال�سعي والتخابر تعد من جرائم احلدث النف�سي
غري امل�ؤذي النه ال ي�شرتط وقوع �ضرر فعلي على مركز اليمن احلربي اوال�سيا�سي او الدبلوما�سي اواالقت�صادي وان
كان الزما يف ال�سلوك االجرامي ان يكون من �شانه اال�ضرار ولتوفر الق�صد اجلنائي تتطلب اجلرميه ق�صد ًا جنائي ًا
عام ًا فال تقع اجلرميه ما مل يعلم اجلاين بانه �سعى وتخابر مع دوله اجنبيه او�شخ�ص يعمل ل�صاحلها وان يعلم ان
�سعيه او تخابره هذا من �شانه احلاق ال�ضررباحد املراكز املذكوره بالن�ص ،وال�شك ان خطوره اال�سرار واملعلومات
التي يف�شيها اجلاين نتيجه �سعيه وتخابره من �شانها احلاق ال�ضرر بالبالد يف احد ال�صور ال�سالفه الذكر.

العـقـوبـه
عقوبه اجلرميه املن�صو�ص عليها باملادة ( )128/1يف قانون اجلرائم والعقوبات اليمني حتديد ًا هي االعدام يف
حاله ثبوت التهمه على الفاعل.
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اما امل�شرع ال�سوري يف ن�ص املادة ( )264فقد عاقب مرتكب مثل هذه اجلرميه باال�شغال ال�شاقه امل�ؤبده والعقوبة
ت�شدد يف هذا الن�ص اىل االعدام اذا اف�ضى فعله اىل نتيجه .اما امل�شرع اللبناين فانه عاقب يف ن�ص املادة ( )274من
قانون العقوبات اللبناين مرتكب هذه اجلرميه بحد واحد وهو االعدام .وامل�شرع االردين يف قانون العقوبات حذا
حذو امل�شرع ال�سوري يف عقاب مرتكب هذه اجلرميه وذلك يف ن�ص املادة ( )111منه حيث يعاقب اجلاين باال�شغال
ال�شاقة ال�ؤبده يف حالة عدم اف�ضاء فعله اىل نتيجه اما يف حالة اف�ضاء فعلة اىل نتيجه تكون عقوبته االعدام.
اما امل�شرع امل�صري يف قانون العقوبات امل�صري فقد اخذ منحى اخر فعاقب يف ن�ص املادة (/77د) بال�سجن اذا ارتكبت
مثل هذه اجلرميه وقت ال�سلم و�شدد العقوبه اذا ارتكبت هذه اجلرميه يف زمن احلرب.
اما امل�شرع اجلزائري فقد عاقب مرتكب مثل هذه اجلرميه باالعدام وذلك يف ن�ص املدة ( )62/2ان ارتكبت يف
وقت احلرب.
اما امل�شرع العراقي فقد عاقب مرتكب مثل هذه اجلرميه بال�سجن امل�ؤقت اما اذا ارتكبت يف زمن احلرب وان وقعت
اجلرميه من مكلف خلدمه عامه �شددت العقوبة اىل االعدام او ال�سجن امل�ؤبد.
ومن احكام الق�ضاء اليمني تطبيق ًا لن�ص املادة ( )128/1ما ق�ضت به املحكمه اجلزائية املتخ�ص�صة يف �صنعاء
بتاريخ  /16فرباير 2008/م احلكم باعدام املتهمني (ح) و(ع) لتخابرهما مع دولة عربية  ،وت�ضمن منطوق
احلكم م�س�ؤليتهما اجلزائية جتاه االعمال غري امل�شروعه التي قاما بها ومن �شانها اال�ضرار مبركز اليمن ال�سيا�سي
والدبلوما�سي وعالقتها اخلارجية  .وكانت املحكمه قد عقدت اول جل�سة ملحاكمه املتهم الثاين يف الق�ضية (ع)
ووجهت له النيابه تهمه اال�شرتاك مع املتهم االول (ح) بالتخابر مع دولة عربية وتقدمي معلومات م�ضللة ت�ضر
اليمن ومركزها الدبلوما�سي وال�سيا�سي وقالت النيابه العامه ان املتهم االول �سعى يف 7/3/2007م عن طريق
االت�صال باحد العاملني يف ال�سفارة امل�صريه ب�صنعاء با�ستهداف غر�ض غري م�شروع وتقدمي معلومات م�ضلله وكاذبه
عن دول عربية هما ال�سعودية والكويت بانهما تقوم بتدريب جمموعه ارهابية يف اليمن للقيام باعمال ارهابية
تخل باالمن و�ضرب القطاع ال�سياحي فيها .و�سلمه وثيقه حتتوي على معلومات وطلب منه مبلغ ًا مالي ًا مقابل ذلك
مما كان من �شانه اال�ضرار مبركز اليمن ال�سيا�سي والدبلوما�سي وعالقته بالدول االخرى املعاقب علية قانون ًا.
()40
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كلية الرتبية – جامعة �صنعاء

د .عبدالكرمي عبداهلل البكري
كلية الرتبية – جامعة �صنعاء

امللخ�ص:

هدفت الدرا�سة �إىل حتديد معوقات توظيف تقنيات التعليم يف
جامعة �صنعاء من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الإدارية،
و�إىل ا�ستق�صاء �آرائهم حول درجة �أهمية تلك املعوقات .وقد تكونت عينة
الدرا�سة من ( )105ع�ضو هيئة تدري�س من كليات العلوم الإن�سانية باجلامعة،
و( )121ع�ضو هيئة تدري�س من كليات العلوم التطبيقية ،و( )30فرد ًا من
القيادات الإدارية باجلامعة .ولتحقيق ذلك مت �إعداد ا�ستبانة باملعوقات
بعد ا�ستطالع �آراء عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الإدارية  ،وبعد
التحقق من �صدقها وثباتها.مت توزيعها على عينة الدرا�سة وبعد املعاجلة
الإح�صائية �أظهرت نتائج الدرا�سة اتفاق �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات
الإدارية على �أن درجة �أهمية جماالت املعوقات تتوزع ما بني (كبرية جداً)
و(كبرية) وكذلك الفقرات عدا ب�ضع فقرات ح�صلت على درجة �أهمية
(متو�سطة).
كما �أظهرت اختالف تقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم
الإن�سانية لدرجة �أهمية املجاالت وفقراتها �إىل حد ما ب�سبب اختالف
الدرجة العلمية واخلربة مع اتفاقهم عموم ًا على �أن درجة �أهمية جماالت
املعوقات فوق الـ (متو�سطة) وكذلك الفقرات عدا فقرات قليلة تنتمي يف
جمملها �إىل جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ،والنتيجة ذاتها
بالن�سبة لتقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم التطبيقية لدرجة
�أهمية جماالت املعوقات وفقراتها.
ويف �ضوء هذه النتائج خل�صت الدرا�سة �إىل عدد من التو�صيات.
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ABSTRACT

2012  يونيو- العدد الثامن يناير

This study aims at determining obstacles of utilizing
instructional technology in Sana>a University from
the point of view of teaching staff and administrative
leaders. It a lso aims to investigate their views towards
the degree of importance of those obstacles. The
sample of the study was formed of (105) members
of teaching staff of Faculties of Humanities, (121)
members of teaching staff of Faculties of Applied
Sciences, and (30) administrative leaders.
A questionnaire was built to investigate study
sample views . Study results showed that teaching
staff and administrative leaders agreed that degree of
importance of obstacle fields was either (very great)
or (great). They also agreed that items of the fields
were of the same degree of importance except a few
number of them got (medium) degree.
The results also showed that views of teaching
staff of Faculties of Humanities towards the degree
of importance of fields and items of obstacles differ
according to academic degree and experience.
However, they agreed that the degree of importance of
all fields and most of items was either (very great) or
(great). The results also showed that views of teaching
staff of Faculties of Applied Sciences were similar. A
number of recommendations were suggested in the
light of study results.
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ُمقدمة:

ي�شهد العامل يف الع�صر احلا�ضر تقدم ًا هائ ًال وم�ستمر ًا يف ميدان تقنيات االت�صال واملعلومات �أثمر الكثري
من االبتكارات امل�ستخدمة يف �إنتاج املعلومات بجميع �أنواعها من ن�ص مكتوب  ،و�صورة ملونة ثابتة ومتحركة  ،و�صوت
� ...إلخ  ،كما �أثمر يف الوقت نف�سه االبتكارات الالزمة حلفظ تلك املعلومات وعر�ضها و�إر�سالها وا�ستقبالها ب�سرعة
ودقة فائقتني  ،ومن �أمثلة تلك االبتكارات تقنيات �إنتاج ال�صور الثابتة  ،والفيديو  ،والتلفزيون  ،واحلا�سوب ،
و�شبكة الإنرتنت  ،والأقمار ال�صناعية � ...إلخ .
وقد كان لهذا التقدم �آثار عميقة على خمتلف ميادين احلياة ويف مقدمتها التعليم ( الفرجاين 2002 ،
� ،ص ، ) 21-20فقد �أدرك امل�شتغلون بالتعليم �أهمية ومزايا تقنيات االت�صال واملعلومات منذ وقت مبكر وحر�صوا
على اال�ستفادة منها وتوظيفها و�أدى ذلك �إىل ظهور ( تقنيات التعليم ) وم�ستحدثاتها التي ت�شمل فيما ت�شمل
التعليم مب�ساعدة الو�سائل ال�سمعية الب�صرية  ،والتعليم بوا�سطة احلا�سوب  ،والتعليم عن بعد بوا�سطة قنوات
التلفزيون الف�ضائية والإنرتنت  ،والتعليم الإلكرتوين  ،والف�صول واجلامعات الإلكرتونية  ،واملكتبة الإلكرتونية ،
وم�ؤمترات الفيديو التعليمية � ...إلخ ( .احللفاوي � ، 2006 ،ص) 16-15
وقد �أ�صبح توظيف تقنيات التعليم �ضرورة كونها ت�ساعد التعليم على التغلب على العديد من التحديات
التي تواجهه ومنها زيادة �أعداد الطلبة الناجم عن زيادة ال�سكان  ،والتدفق املعريف الهائل  ،وتعدد �أوعية املعرفة -
التي مل تعد تقت�صر على الكتاب فقط  -وانت�شار هذه الأوعية خارج امل�ؤ�س�سات التعليمية ووجودها يف متناول الطلبة
 ،واحلاجة �إىل مراعاة الفروق الفردية للطلبة و�إىل جتنب االعتماد املفرط على الألفاظ املنطوقة واملكتوبة ،
كما �أن هناك دواع عديدة لتوظيف التقنيات تت�صل بالتعلم و�إتقانه  ،وبالأداء املهني للمدر�س  ،وباملنهج  ،وباحلاجة
�إىل مواجهة حتدي الثورة التكنولوجية  ،وبجودة التعليم ( .طعيمه و�آخرون � ، 2006 ،ص)113
وقد مثلت هذه التقنيات حتدي ًا كبري ًا للتعليم بوجه عام والتعليم العايل على وجه اخل�صو�ص يف خمتلف
�أنحاء العامل  ،ويف حني متكن التعليم العايل يف البلدان املتقدمة من مواجهة هذا التحدي  ،وقطع مثيله يف بع�ض
البلدان العربية �شوط ًا ال ب�أ�س به يف مواجهته  ،ف�إن التعليم العايل يف اليمن ويف املقدمة منه اجلامعات ال يزال
قا�صر ًا عن مواجهة هذا التحدي املتمثل يف احلاجة �إىل مواكبة التقدم الكبري يف تقنيات االت�صال واملعلومات
و�ضرورة توظيفها  ،فاجلامعات اليمنية مازالت تعاين من �ضعف يف البنية التحتية الالزمة لتوظيف التقنيات  ،ومن
قدم التقنيات املتوافرة وعدم منا�سبتها لأعداد الطالب واملدر�سني  ،ومن حمدودية اال�ستثمار يف توظيف التقنيات
�إىل جانب اال�ستمرار يف ا�ستخدام �أ�ساليب التدري�س العتيقة القا�صرة عن مواكبة التطورات واملتطلبات الالزمة
لت�أهيل الطالب يف القرن احلادي والع�شرين ( .وزارة التعليم العايل � ، 2006 ،ص) 45 ، 41 ، 40
وت�شري الدرا�سات ال�سابقة التي اهتمت بتوظيف وا�ستخدام تقنيات التعليم يف التعليم العام �أو العايل يف
اليمن �إىل حمدودية التوظيف  ،و�إىل وجود معوقات عديدة ومتنوعة حتد من توظيف تقنيات التعليم مثل درا�سة
( �سامل  ) 2007 ،ودرا�سة ( احلمادي  ، ) 2008 ،ودرا�سة ( با�سلم  ) 2006 ،ودرا�سة (قطران  . ) 2004 ،وقد
دفع ذلك الباحثني �إىل درا�سة املعوقات التي حتد من توظيف تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء لت�شخي�صها وحتديد
درجة �أهميتها من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الإدارية باجلامعة كخطوة علمية نحو معاجلة
تلك املعوقات والتغلب عليها .
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م�شكلة الدرا�سة :
تعاين جامعة �صنعاء من �ضعف يف توظيف التقنيات احلديثة  ،واال�ستفادة منها يف التعليم اجلامعي � ،إذ ال
تزال الو�سائل والطرق التعليمية التقليدية هي ال�سائدة  ،وال يزال توافر التقنيات احلديثة يف اجلامعة وا�ستخدامها
حمدود ًا  ،الأمر الذي ي�ؤثر �سلب ًا على العملية التعليمية باجلامعة  ،وي�ؤدي �إىل حرمان التعليم اجلامعي من املزايا
التي توفرها هذه التقنيات  ،وي�ضعف من قدرة اجلامعة على مواكبة التقدم التكنولوجي املتعاظم واملت�سارع الذي
ي�شهده العامل يف الع�صر احلا�ضر.
وللوقوف على مدى حمدودية توافر التقنيات التعليمية باجلامعة متت اال�ستعانة ببيانات �إدارة امل�شرتوات
باجلامعة ملعرفة �إعداد التقنيات املتوافرة يف ثالث من الكليات الإن�سانية وثالث من الكليات التطبيقية وعدد
الطلبة ,و�أع�ضاء هيئة التدري�س للجهاز الواحد يف تلك الكليات  .واجلدوالن ( )2( ، )1يو�ضحان ذلك .
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ويتبني من الأرقام يف اجلدولني �أن �أعداد الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س للجهاز الواحد كبري جدا.ومل يت�ضمن
اجلدوالن خدمات الإنرتنت لأنها غري متوافرة للطالب �أو لأع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات.
واجلدوالن ( )2( ، )1يو�ضحان بجالء حجم م�شكلة الدرا�سة املتمثلة يف حمدودية توافر التقنيات التعليمية
وبالتايل حمدودية توظيفها يف عملية التعليم والتعلم باجلامعة مما قد يلحق �أ�ضرار ًا بجودة هذه العملية
وفاعليتها  ،وهناك مظاهر �أخرى عديدة مل�شكلة حمدودية توظيف تقنيات التعليم يف اجلامعة مثل عدم وجود �إدارة
متخ�ص�صة على م�ستوى اجلامعة �أو على م�ستوى الكليات ُتعنى ب�شئون التقنيات  ،و�ض�آلة عدد الفنيني املتخ�ص�صني
يف �صيانة �أجهزة التقنيات التعليمية  ،وحمدودية توافر قطع الغيار للأجهزة املتوافرة  ،و�ض�آلة املخ�ص�صات املالية
املر�صودة للتقنيات التعليمية يف امليزانية ال�سنوية للجامعة.
وقد حاول الباحثان التعرف على حجم تلك املخ�ص�صات ولكنهما واجها �صعوبة يف ذلك ب�سبب عدم وجود بند م�ستقل
للتقنيات يف ميزانية اجلامعة  ،و�صعوبة العثور على بيانات عن تلك املخ�ص�صات من الإدارة املالية للجامعة.
كل ذلك دفع الباحثني �إىل البحث عن الأ�سباب التي �أدت �إىل وجود امل�شكلة �أو بعبارة �أخرى املعوقات التي حتول
�أو حتد من قدرة اجلامعة على توظيف تلك التقنيات.
وميكن تلخي�ص م�شكلة الدرا�سة يف الت�سا�ؤالت التالية :
�س : 1ما معوقات توظيف تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات
الإدارية ؟
�س : 2ما تقدير كل من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل من كليات العلوم الإن�سانية والتطبيقية  ،والقيادات الإدارية
بجامعة �صنعاء لدرجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم؟
�س : 3هل تختلف تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية بجامعة �صنعاء لدرجة �أهمية
معوقات توظيف تقنيات التعليم باختالف الدرجة العلمية واخلربة؟
�س : 4هل تختلف تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم التطبيقية بجامعة �صنعاء لدرجة �أهمية
معوقات توظيف تقنيات التعليم باختالف الدرجة العلمية واخلربة؟
�أهداف الدرا�سة :
تهدف الدرا�سة �إىل :
1 )1حتديد معوقات توظيف تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات
الإدارية باجلامعة حول درجة �أهمية تلك املعوقات.
 2 )2ا�ستق�صاء �آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الإدارية باجلامعة حول درجة �أهمية تلك املعوقات.
�أهمية الدرا�سة :
تتلخ�ص �أهمية الدرا�سة يف الآتي :
1 )1الك�شف عن حجم م�شكلة حمدودية توظيف تقنيات التعليم يف اجلامعة .
2 )2الك�شف عن �أهم معوقات توظيف تقنيات التعليم يف اجلامعة .
3 )3تقدمي معطيات وم�ؤ�شرات علمية ميكن الوثوق بها عن واقع تقنيات التعليم ومعوقات توظيفها ميكن �أن
تفيد منها القيادات الإدارية و�أ�صحاب القرار يف اجلامعة يف معاجلة تلك املعوقات  ،وو�ضع اخلطط الفعالة
لتوظيف التقنيات  ،وميكن �أن يفيد منها �أع�ضاء هيئة التدري�س يف فهم واقع التقنيات التعليمية يف اجلامعة
 ،والإ�سهام يف النهو�ض بذلك الواقع.
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حدود الدرا�سة :

تقت�صر الدرا�سة على الآتي:

( �أ ) احلدود الزمنية :

ـ بيانات الإدارة العامة لل�شئون املالية ( �إدارة امل�شرتوات ) اخلا�صة بالأجهزة والو�سائل التعليمية املتوافرة يف
كليات اجلامعة يف �شهر ( 2008 )8م .
ـ �إح�صائية ب�أعداد الطلبة بكليات اجلامعة للعام اجلامعي  2008 / 2007م .
ـ �إح�صائية ب�أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات اجلامعة لغاية دي�سمرب  2008م .
ـ ا�ستطالع �آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س والإداريني يف العام الدرا�سي  2010 / 2009م .

( ب ) احلدود الب�شرية :

ـ �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل من الكليات العلمية والإن�سانية يف اجلامعة.
ـ القيادات الإدارية يف الإدارة العامة للجامعة ويف �إدارات الكليات.

( ج ) احلدود املو�ضوعية :

ـ املعوقات املتعلقة بتوظيف التقنيات املخ�ص�صة لأغرا�ض التعليم والتعلم يف اجلامعة.
م�صطلحات الدرا�سة :
تقنيات التعليم  :يق�صد بها يف هذه الدرا�سة جميع �أنواع و�سائل وتقنيات االت�صال واملعلومات امل�ستخدمة لأغرا�ض
التعلم والتعليم اجلامعي.
توظيف تقنيات التعليم  :املق�صود بها يف هذه الدرا�سة دمج جميع �أنواع و�سائل وتقنيات االت�صال واملعلومات يف
التعليم اجلامعي وا�ستخدامها بهدف االرتقاء به.
معوقات توظيف تقنيات التعليم  :جمموعة العوامل التي ميكن �أن ت�ضعف �أو تعيق توفري وا�ستخدام تقنيات
االت�صال واملعلومات يف �أن�شطة التعليم والتعلم باجلامعة.

الإطار النظري

تقنيــــات التعليم
لقد �أدرك املعلمون واملربون واملهتمون عامة ب�شئون الرتبية والتعليم عرب الع�صور �أن عملية التعليم
والتعلم ال ميكن �أن تتم �إال يف حالة توافر �أوعية حتمل املعارف واملعلومات للطالب  ،وقنوات ات�صال فعالة تنقلها
�إليه  ،ولذلك فقد عملوا على الدوام على ابتكار وا�ستخدام و�سائل وتقنيات من �ش�أنها �أن توفر تلك الأوعية
والقنوات  ،ومن هذا املنطلق جاء االهتمام بو�سائل وتقنيات التعليم التي مرت مبراحل تطور عديدة عرب تاريخ
الرتبية  ،فكانت اللغة املنطوقة  ،ثم الكتابة على �ألواح اخل�شب  ،و�أوراق ال�شجر  ،والورق بعد حني  ،وكذلك الر�سوم
والأ�شياء الواقعية  ،والعينات والنماذج واملج�سمات من �أوائل الو�سائل التعليمية ا�ستخدام ًا  ،ثم جاءت الطباعة
وتقنياتها التي ا�ستغلت لتوفري الكتب الدرا�سية وغريها من و�سائل التعليم كاخلرائط  ،والر�سوم التعليمية ....
الخ  ،ثم ابتكرت وا�ستخدمت العديد من التقنيات التعليمية الب�صرية مثل ال�صور الفوتوغرافية املطبوعة  ،و�صور
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ال�شرائح  ،و�أفالم ال�صور الثابتة  ،والرقائق ال�شفافة  ،وابتكر لكل واحد من هذه التقنيات جهاز العر�ض اخلا�ص به
 ،وكان لهذه التقنيات دور مهم يف م�ساعدة املتعلمني على التعرف على املو�ضوعات املرئية التي ال ميكن فهمها وتعلمها
ب�شكل دقيق �إال عن طريق الإب�صار �أو امل�شاهدة .
ويف �أواخر القرن التا�سع ع�شر جاءت التقنيات ال�سمعية مثل �أجهزة �إنتاج وت�سجيل ال�صوت  ،والراديو
 ،وخمتربات ال�صوت فا�ستخدمت ـ وما تزال ـ للأغرا�ض التعليمية وخ�صو�ص ًا يف تعليم اللغات والفنون املو�سيقية
وغريهما من املواد الدرا�سية عل نطاق وا�سع.
ثم جاءت التقنيات ال�سمعية الب�صرية ( ال�صورة املتحركة )  ،وكان �أولها الفيلم ال�سينمائي الذي مت
توظيفه تعليميا  ،وظهرت العديد من ال�شركات العاملية املتخ�ص�صة يف �إنتاج الأفالم ال�سينمائية التعليمية  ،غري �أن
هذا الفيلم �أف�سح املجال لتقنية �سمعب�صرية �أكرث ت�أثريا وانت�شارا وهي التلفزيون  ،وقد ا�ستخدم التلفزيون ب�شكل
كثيف منذ وقت مبكر من اخرتاعه كو�سيلة تعليمية داعمة ومرثية للتعليم التقليدي  ،ثم كتقنية تقدم تعليما
م�ستقال قائما بذاته  ،وكان للتلفزيون الف�ضل الأول يف ظهور ما ي�سمى بالتعليم عن بعد �أو التعليم املفتوح  ،ويف ظهور
م�ؤ�س�سات التعليم عن بعد التي تقدم تعليما عاليا على وجه اخل�صو�ص  ،وتعد قنوات التعليم التلفزيونية الف�ضائية
املنت�شرة يف الع�صر احلايل التي ت�ستهدف كافة املراحل الدرا�سية خري �شاهد على �أهمية التلفزيون كتقنية تعليمية
 ،وعلى �أهمية ا�ستقالل طاقاته العظيمة يف الرتبية والتعليم والتدريب  ،وال يجوز �أن نغفل ذكر تقنية الفيديو التي
تتيح للمتعلمني ا�ستخداما مرنا لأفالم ال�صور املتحركة من حيث الزمان واملكان والطريقة .
و�أخري ًا جاءت الثورة االلكرتونية التي �أجنبت احلا�سوب  ،واالنرتنت ف�أحدثت ثورة يف ميدان تقنيات
التعليم  ،و�صار احلا�سوب التقنية التعليمية الأوىل دون منازع  ،و�أ�صبحت �شبكة االنرتنت و�سيلة ات�صال ال غنى
عنها بني املعلمني وامل�ؤ�س�سات التعليمية من جهة والطلبة من جهة �أخرى  ،كما �أ�صبحت التقنية الأ�سا�سية التي
تعتمد عليها م�ؤ�س�سات التعليم عن بعد يف تقدمي خدماتها( .احليلة � ، 2000 ،ص  58ـ ( ، )65الطوبجي 1987 ،
� ،ص  21ـ )22
كانت تلك ملحة موجزة عن تطور و�سائل وتقنيات التعليم .
�أما من حيث املفهوم فهناك عدة مفاهيم لتقنية التعليم  ،و�أول هذه املفاهيم يرى �أنها جمموعة الو�سائط
التي �أجنبتها ثورة االت�صاالت وميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض التعليم والتعلم �إىل جانب املعلم  ،والكتاب املدر�سي �أي
بعبارة �أخرى الأجهزة ال�سمعية الب�صرية املختلفة التي �سبقت الإ�شارة �إىل العديد منها �آنفا(.جانيه ، 2000 ،
�ص)15
واملفهوم الثاين يرى �أنها �أبعد من تلك الو�سائط و�أنها و�سيلة نظامية لت�صميم عملية التعلم والتدري�س
ب�أ�سرها  ،وتنفيذها  ،وتقوميها على �شكل �أهداف حمددة  ،ت�ستند �إىل �أبحاث التعلم واالت�صال وت�ستخدم مزيجا من
املوارد الب�شرية وغري الب�شرية للتو�صل �إىل تعليم �أكرث فاعلية (.جانيه � ، 2000 ،ص )16
وي�شري هذا املفهوم �إىل �أن مفاد تقنية التعليم هو ا�ستخدام مدخل النظم الذي ي�ؤكد على �أن عملية التعليم
والتعلم تعد ( نظام ًا ) له مدخالته  ،وعملياته  ،وخمرجاته  ،وعلى �أنها عملية ذات عنا�صر متكاملة  ،ومرتابطة ،
ومتفاعلة  ،تبد�أ بالتخطيط وتنتهي بالتقومي  ،وت�ستخدم جميع املوارد الب�شرية وغري الب�شرية املتاحة مبا يف ذلك
الأجهزة ال�سمعية الب�صرية  ،وت�ستند �إىل نتائج الأبحاث العلمية يف جمال التعليم واالت�صال بهدف الو�صول �إىل
تعليم وتعلم �أكرث فاعلية (.ال�شهاري � ، 2001 ،ص)46
�أما املفهوم الثالث فيذهب �إىل �أن تقنية التعليم تعني االهتمام بالتعليم الفردي �أي التعليم الذي يتوجه
�إىل الفرد  ،ويهتم باحتياجاته  ،ويراعي قدراته التعلمية  ،وميكن �أن ي�ستخدم هذا التعليم منحى النظم  ،والتقنيات
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ال�سمعية الب�صرية  .وقد ابتكرت العديد من الطرق �أو النظم � ،أو اخلطط لتوفري هذا النوع من التعليم مثل التعليم
املربمج  ،والتعليم الذاتي  ،والتعلم من �أجل الإتقان  ،والتعليم مب�ساعدة احلا�سوب  ...الخ (.جانيه � ، 2000 ،ص44
ـ )61

توظيف تقنيات التعليم :

يق�صد بتوظيف تقنيات التعليم دمج م�ستحدثات تكنولوجيا االت�صال واملعلومات يف عملية التعلم والتعليم بحيث
ت�صبح عن�صرا �أ�سا�سيا فيها  ،وذلك بغر�ض اال�ستفادة الق�صوى من املزايا والإمكانات الهائلة التي توفرها تلك
امل�ستحدثات لإجناح العملية التعليمية وزيادة جودتها وفاعليتها ( .احللفاوي � ، 2006 ،ص)20
ويتوقف جناح عملية دمج وتوظيف تقنيات التعليم على جملة من العوامل �أهمها  :ـ
1 .1توفري ظروف �أو بيئات تعليمية مالئمة ( مبا يف ذلك املباين والتجهيزات املنا�سبة )  ،وا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات تدري�س متطورة ذلك لأن التقنيات ال تعمل منف�صلة عن الظروف املحيطة بها (.عامل ،
� ، 2007ص.)104
2 .2توفري املوارد املالية  ،والب�شرية  ،والفنية الالزمة .
3 .3الإدارة القوية الفاعلة .
4 .4تفاعل العنا�صر الأ�سا�سية للعملية التعليمية املتمثلة يف املعلم  ،والطالب  ،واملنهج .
5 .5ثقافة �صحيحة  ،واجتاهات �إيجابية نحو توظيف التقنيات  ،وعدم النظر �إىل التقنيات على �أنها نوع
من الرتف � ،أو و�سيلة للظهور الزائف مبظهر التقدم والتطور .و�إتباع الأ�سلوب العلمي يف عملية التوظيف
الذي ي�أخذ يف االعتبار درا�سة عميقة للحاجات  ،والتجريب  ،والتقومي  ،واملتابعة امل�ستمرة .
�6 .6إعداد برامج تدريب م�ستمرة لأع�ضاء هيئة التدري�س لإك�سابهم مهارات ا�ستخدام التقنيات  ،وكذلك
للفنيني الذين يقومون ب�أعمال ال�صيانة للتقنيات  ،وامل�ساعدة على توظيفها .
7 .7توظيف التقنيات مبو�ضوعية  ،وتوجيه التوظيف نحو معاجلة م�شكالت تربوية حمدده  ،و�إتباع الأ�سلوب
العلمي يف عملية التوظيف الذي ي�أخذ يف االعتبار درا�سة عميقة للحاجات  ،والتجريب  ،والتقومي ،
واملتابعة امل�ستمرة(.احللفاوي � ، 2006 ،ص 35ـ )38
8 .8التدرج يف عملية التوظيف � ،إذ يرى بع�ض اخلرباء �أن التوظيف مير بثالث مراحل هي :
1)1التوظيف امل�صغر  :يف هذه املرحلة يتم جتريب التقنية على نطاق حمدود بهدف اختبار فاعليتها ،
وجدواها االقت�صادية يف الواقع  ،ومن ثم تعميمها .
2)2التوظيف املختار  :مبعنى االقت�صار على توظيف التقنيات التي ميكن �أن ت�سهم يف معاجلة م�شكالت
تربوية حمددة .
3)3التوظيف املنظومي  :يف هذه املرحلة يتم توظيف تقنيات التعليم احلديثة يف �إطار مدخل النظم
�أو التفكري املنظومي الذي يقدم �أ�سلوبا و�إجراءات علمية منطقية لعملية التوظيف تبد�أ بتحديد
امل�شكالت يف �ضوء درا�سة دقيقة للواقع  ،ثم حتديد بدائل للحلول �أو املعاجلات ت�أخذ يف االعتبار
الواقع والظروف املحيطة  ،ثم جتريب البدائل على نطاقات حمدودة ملعرفة العائد منها وم�ستوى
جناحها  ،ثم املراجعة والتعديل  ،ومن ثم اال�ستخدام الفعلي  ،ويتوخى هذا الأ�سلوب عدم ترك
�أمر التوظيف لل�صدفة �أو املحاولة واخلط�أ � ،أو املجازفة وذلك للحيلولة دون هدر الإمكانات واملوارد
(.عامل � ، 2007 ،ص)106
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مربرات توظيف تقنيات التعليم :

�إن مربرات �أو دواعي توظيف تقنيات التعليم تنبع من الوظائف التي ت�ؤديها  ،ومن احللول �أو املعاجلات
التي تقدمها  ،ومن املزايا والفوائد التي حتققها للتعليم بوجه عام وللتعليم العايل على وجه اخل�صو�ص  .وميكن
تلخي�ص �أهم املربرات يف الآتي  :ـ
�أوال ـ املربرات املتعلقة بعالقة و�سائل وتقنيات التعليم بالتعلم الإن�ساين وخ�صائ�صه  :فنظريات التقنيات التعليمية
ت�ستمد جذورها من مبادئ التعلم قدميها وحديثها (.احليلة � ، 2000 ،ص . )83وتذهب نظريات التعلم �إىل �أن
الفرد يتعلم عن طريق التعر�ض ملثريات ح�سية من البيئة املحيطة به (حمدان � ، 1997 ،ص � ، 8ص ، )12و�أن
اخلربات احل�سيه هي �أ�سا�س املعرفة وبدونها ال ي�ستطيع الفرد �إدراك ما يحيط به  ،ومن هنا ت�أتي �أهمية الو�سائل
والتقنيات التعليمية للتعلم لأنها تقوم بتوفري املثريات �أو اخلربات احل�سيه ( �سمعية كانت �أو ب�صرية � ،أو �شمية � ،أو
مل�سية � ،أو ذوقية )ال�ضرورية للتعلم اجليد وب�صوره منظمه ودقيقه  ،وذات معنى مي�سره بذلك على املتعلم الإدراك
احل�سي للخربات الذي يعد الأ�سا�س لعملية التعلم برمتها �(.سالمة � ، 2002 ،ص 101ـ )102
كما ت�سهم و�سائل وتقنيات التعليم يف عملية التعلم عن طريق :
�أ ـ تقدمي خربات تعلم بديلة للخربات الواقعية وذلك بوا�سطة و�سائل تعليمية مثل �أفالم ال�صور الثابتة و�أفالم
الفيديو والت�سجيالت ال�صوتية .
ب ـ �إي�صال املعلومات �إىل املتعلم ب�صورة �أكرث ح�سية ودقة .
ج ـتوفري م�صادر متنوعة للخربات ت�ساعد املعلمني واملتعلمني على بلوغ �أهداف التعلم , others & Streit((.
6 – 4 p , 1984
عالوة على �أنها جتعل التعلم �أكرث فاعلية  ،و�أبقى �أثرا  ،وتنمي التفكري  ،واملعاين التي ت�ؤدي �إىل منو الر�صيد اللغوي
عند املتعلم �(.سبن�سر � ، 2002 ،ص)122
ثانيا ـ املربرات املتعلقة باملعلم  :فا�ستخدام و�سائل وتقنيات التعليم جتعل �أداء املعلم �أكرث مهنية لأنها تعد مبثابة
�أدوات وو�سائل املهنة التي ي�ستخدمها يف �أداء مهامه  ،وجتعل �أداءه �أكرث حيوية وجتدد ًا لأنها توفر له م�صادر
وو�سائل متنوعة لتقدمي وتو�صيل املحتوى التعليمي للمتعلمني وجتنبه االعتماد اململ على اللغة املنطوقة �أو املكتوبة
لتو�صيل ذلك املحتوى  ،وهي يف ذات الوقت متكنه من م�ساعدة املتعلمني على تعلم املحتوى التعليمي بفعالية  ،وي�سر ،
ويف وقت �أق�صر عرب و�سائل ال�شرح والإي�ضاح املتعددة من �صوت  ،و�صورة ثابتة  ،ومتحركة  ،ور�سوم  ،ومناذج جم�سمه
 ،وعينات  ...الخ  .كما �أن التقنيات تزيد من فر�ص توا�صل املعلم مع طالبه  ،ومع زمالئه  ،ومع امل�ؤ�س�سات العلمية عن
طريق املواقع االلكرتونية والربيد االلكرتوين  ،وتوفر له وقتا ي�ساعده على االهتمام ب�أدواره وم�سئولياته الأخرى
املتمثلة يف التخطيط  ،والإدارة  ،والتوجيه  ،والت�صميم  ،والتقومي للعملية التعليمية هذا عالوة على �أنها جتعله
متفاعال مع متغريات ع�صره  ،ومواكبا ال متخلفا عن التقدم التكنولوجي املعا�صر  (، ) p18, Elhaj ( .ال�شهاري
� ، 2007 ،ص� ( ، )56أمني � ، 2000 ،ص ( ، ) 90قطامي � ، 1998 ،ص )207
ثالثا ـ املربرات املتعلقة باملنهج  :فاملنهج يعد �أحد الأركان الأ�سا�سية الثالثة للعملية التعليمية التي ت�ضم �إىل جانبه
املعلم والطالب  ،واملنهج نظام تعليمي يتكون من عدة عنا�صر مرتابطة ومتفاعلة هي املحتوى  ،والأهداف  ،والأ�ساليب
والتقنيات والأن�شطة  ،ثم التقومي  .وللتقنيات عالقة وثيقة بجميع عنا�صر املنهج الأخرى  ،فتوظيفها �ضروري
لتحقيق الأهداف التعليمية ب�أنواعها املعرفية  ،والعاطفية �أو الوجدانية  ،واحلركية  ،ولكل نوع من هذه الأهداف
الو�سائل والتقنيات التي ت�سهم يف حتقيقها  ،واملحتوى التعليمي مبا ي�شمله من حقائق ومعارف ومفاهيم وتعميمات
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ومبادئ يتطلب ا�ستخدام و�سائل وتقنيات تعليمية متنوعة ت�ساعد الطالب على تعلمه بدقه وفاعلية  ،وطرائق
التدري�س املختلفة تقت�ضي من املعلم ا�ستخدام التقنيات التعليمية املالئمة لكل منها � ،أما التقومي فقد ت�ستخدم
الو�سائل والتقنيات التعليمية كجزء منه  ،مثال ذلك ا�ستخدام احلا�سوب لإجراء اختبار � ،أو ا�ستخدام خريطة
�صماء يطلب من الطالب مليء بياناتها � ،أو عر�ض �صور فوتوغرافيه حلاالت مر�ضية يطلب من الطالب ت�شخي�صها
 ...الخ  .ولأهمية الو�سائل والتقنيات التعليمية ف�إنها تعد مكون ًا �أ�سا�سي ًا يف جميع قوائم الكفايات اخلا�صة باملعلمني
 ،مبا يف ذلك الكفايات اخلا�صة لت�صميمها و�إعدادها  ،واختيارها وا�ستخدامها  ،و�صيانتها  ،وتقوميها �( .سالمة ،
� ، 2000ص 332ـ ( ، )334عليان والدب�س � ، 1999 ،ص 472ـ )473
رابعاـ املربرات املتعلقة باحلاجة �إىل مواجهة حتدي الثورة التكنولوجية وثورة املعرفة واملعلومات :فالتكنولوجيا
ـ ونق�صد هنا تكنولوجيا التعليم ذات ال�صلة الوثيقة بتكنولوجيا االت�صال واملعلومات ـ �أ�صبحت ت�شكل حتدي ًا مهم ًا
للتعليم بوجه عام والتعليم اجلامعي على وجه اخل�صو�ص  ،و�صار لزام ًا على التعليم اجلامعي مواجهة هذا التحدي
عن طريق ال�سعي ملواكبة تطورها ،وا�ستيعابها ،وتوظيفها لال�ستفادة منها يف تطوير طرائق التعليم والتعلم اجلامعي
�سواء للطلبة الذين يتابعون درا�ستهم يف اجلامعة �أو لأولئك الذين يتلقون التعليم عن بعد ،ويف ت�سهيل التوا�صل
ال�سريع بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني ،ويف حت�سني فر�ص التعليم املفتوح و التعلم عن بعد و التعلم مدى
احلياة�(.إعالن بريوت حول التعليم العايل يف الدول العربية للفنون احلادي والع�شرين  ،طعيمة والبنداري،2004،
�ص  ، )876ويف توفري بيئات تعلم غنية بامل�صادر التقنية عن طريق مراكز م�صادر التعلم التي متثل حمورا �أ�سا�سيا
يف تعزيز �أهداف دمج التقنية يف التعليم ( .ال�صالح و�آخرون � ، ،2003،ص.)41
خام�سا ـ املربرات املتعلقة بعالقة توظيف التقنيات بجودة التعليم اجلامعي  :فقد غدت مواكبة التعليم اجلامعي
للتكنولوجيا املتقدمة ،وتوظيفها معيار ًا من معايري اجلودة واالعتماد الأكادميي ،ويف نف�س الوقت م�ؤ�شر ًا مهم ًا جلودة
التعليم اجلامعي ومتيزه (طعيمة و�آخرون � ، 2006 ،ص( ، )113ح�سني � ، 2005 ،ص 230ـ .)231
ويف هذا ال�صدد يرى طعيمة والبنداري �أن توظيف التكنولوجيا املتقدمة �سواء يف الإدارة �أو التدري�س
�أو الدرا�سة العلمي �أو يف خدمة املجتمع هو �أحد م�ؤ�شرات اجلودة والتميز للتعليم اجلامعي (� ، 2004ص )471
،ويرى الإعالن الدويل للتعليم العايل ال�صادر عن الأمم املتحدة (اليون�سكو) عام 1998م �أن اجلودة يف التعليم
العايل مفهوم متعدد الأبعاد ينبغي �أن ي�شمل جميع وظائف هذا التعليم و�أن�شطته  :الربامج التعليمية والأكادميية
،والبحوث العلمية ،واملدر�سني ،والطالب ،واملباين ،واملرافق ،واملعدات ،وتوفري اخلدمات للمجتمع املحلي ،والبيئة
الأكادميية ( .طعيمة و�آخرون � ، 2004 ،ص.) 864
وهناك عالقة وثيقة بني تبني م�ؤ�س�سات التعليم العايل للجودة كمنحى ومنهج عمل وبني التقنيات
التعليمية �إذ يعد ظهور تكنولوجيا الو�سائط التعليمية احلديثة وظهور �أ�شكال جديدة من التعليم ا�ستجابة
للتطور التكنولوجي مثل  :التعلم عن بعد  ،والتعلم الإلكرتوين واالفرتا�ضي  ،ودجمها يف التعليم �أحد العوامل التي
دعت تلك امل�ؤ�س�سات �إىل تبني هذا املنحى ملا يحققه هذا الدمج من مزايا عديدة من �أهمها  :خف�ض نفقات التعليم
العايل( .البيالوي و�آخرون � ، 2006 ،ص( ، p4,Elhaj(( ، )33الربعي � ، 2009 ،ص 51ـ ( ، ) 52املجل�س الأعلى
لتخطيط التعليم � ، 2007 ،ص. )24
ويف هذا ال�صدد يرى (ح�سني) �أن املعيار اخلام�س من معايري اعتماد امل�ؤ�س�سة التعليمية هو توافر م�صادر
التعلم واملعلومات ،و�أن تكون متاحة وم�ستخدمة بكفاءة من قبل املدر�سني والطالب( .ح�سني � ، 2005 ،ص 230ـ
. )231ويرى ح�سبو �أن من معايري جودة مدخالت العملية التعليمية ن�شر الو�سائل التعليمية امل�ساعدة يف قاعات
املحا�ضرات واملعامل وتطورها ب�شكل م�ستمر لتي�سري العملية التعليمية ورفع م�ستواها (ح�سبو � ،2007 ،ص.)290
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كما يرى اجتماع اخلرباء العرب حول و�ضع �ضوابط ومعايري للرتخي�ص مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة يف الوطن
العربي �أن من هذه ال�ضوابط واملعايري امتالك امل�ؤ�س�سة مل�صادر التعلم من مكتبة وو�سائط متعددة بامل�ستوى املطلوب
كم ًا ونوع ًا ،وجتهيزات الزمة ال�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الإدارة والتعليم والتعلم( .البيالوي و�آخرون ،
� ، 2006ص. )113

معوقات توظيف تقنيات التعليم :

معوقات توظيف تقنيات التعليم هي جمموعة العوامل التي ميكن �أن حتد �أو حتول دون ا�ستخدام هذه
التقنيات واال�ستفادة منها لأغرا�ض التعلم والتعليم اجلامعي.وهذه املعوقات عديدة ومتنوعة من حيث طبيعتها.
وتذهب الإ�سرتاتيجية الوطنية للتعليم العايل يف اجلمهورية اليمنية  2006ـ � 2011إىل �أن معوقات
توظيف تقنيات التعليم يف التعليم اجلامعي تتلخ�ص يف الآتي:
� )1ضعف اال�ستقاللية املالية للجامعات الناجت عن الإ�شراف املركزي املبا�شر على ال�شئون املالية للجامعات من
قبل وزارة املالية ،وعدم مالئمة امليزانية احلكومية التي تعمل اجلامعات وفق ًا لها لطبيعة �أن�شطة اجلامعات
ووظائفها واحتياجاتها الفعلية.
� )2ضعف اال�ستثمار يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت وعدم مراعاة االحتياجات الفعلية للجامعات يف هذا
املجال .
� )3ضعف البنية التحتية الالزمة لتوظيف التقنيات ،وحمدودية توافر الر�سائل التعليمية و�شبكة االت�صاالت.
)4افتقار الطالب �إىل حد كبري ملهارات تقنية املعلومات ب�سبب عدم ت�ضمن متطلبات اجلامعة والكليات من املقررات
الدرا�سية ملواد يف احلا�سوب ومهارات ا�ستخدامه.
 )5غياب التخطيط الإ�سرتاتيجي وافتقار اجلامعات �إىل ر�ؤية ور�سالة وا�ضحة.
 )6افتقار اجلامعات �إىل نظم للجودة واالعتماد الأكادميي وبالتايل �إىل متطلباتهما ومنها توظيف تقنيات
التعليم.
 )7افتقار الهيئة التدري�سية يف اجلامعات ملهارات ا�ستخدام التقنيات التعليمية احلديثة الأمر الذي �أدى �إىل
االعتماد على �أ�ساليب وو�سائل التدري�س التقليدية املتمثلة يف الإلقاء من قبل املدر�س ،والتلقي ال�سلبي من
جانب الطالب( .وزارة التعليم العايل � ، 2006 ،ص )87 ، 48، 46 ، 45 ، 41 ، 27
وترى (زينب حممد �أمني) �أن معوقات ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم ترجع �إىل ثالثة عوامل رئي�سية هي :
 1ـ ندرة املتخ�ص�صني يف ميدان تكنولوجيا التعليم :وقد �أدى ذلك �إىل عدم وجود هيئات على امل�ستوى القومي
�أو القطري تر�سم ال�سيا�سات العامة لال�ستفادة من هذه التكنولوجيا ،و�ض�آلة الوعي التكنولوجي وندرة
الكتب واملراجع والدوريات العربية يف هذا املجال ،وعدم وجود �صناعة على امل�ستوى القومي �أو القطري
متخ�ص�صة يف �إنتاج الو�سائل والتقنيات التعليمية التي حتتاجها م�ؤ�س�ساتنا التعليمية  ،وندرة الفنيني ـ يف
املراحل التعليمية املختلفة ـ الذين يتولون �إدارة وتنظيم وتوزيع املواد والأجهزة التعليمية  ،و�صيانتها ،
وت�سهيل احل�صول عليها  ،وعدم وجود مراكز للتقنيات التعليمية (مراكز م�صادر التعلم) يف اجلامعات على
وجه اخل�صو�ص � ...إلخ.
 2ـ ق�صور برامج �إعداد املعلمني يف كليات الرتبية ،وبرامج التنمية املهنية لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات
الأمر الذي �أدى �إىل وجود �أعداد كبرية من املعلمني و�أع�ضاء هيئة التدري�س يفتقرون �إىل اخلربة الكافية
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بفل�سفة ا�ستخدام تكنولوجيا التعليم و�أهميتها ،و�إىل املهارات الالزمة ال�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة
و�إعداد الربامج واملواد اخلا�صة بها.
 3ـ طبيعة الظروف البيئية املحيطة بالعملية التعليمية  :ويتمثل ذلك يف �ضعف مالءمة الف�صول الدرا�سية
وقاعات املحا�ضرات وجتهيزاتها لال�ستخدام الفعال للمواد والأجهزة التعليمية ،والنق�ص ال�شديد يف
كميات التقنيات املتوافرة ،ويف قطع الغيار الالزمة ل�صيانتها �( .أمني � ، 2000 ،ص  94ـ )96

الدرا�سات ال�سابقة :
درا�سة (قطران: )2004 ،

متثل الهدف الأول للدرا�سة يف الك�شف عن جوانب القوة وال�ضعف يف برامج التدريب على ت�شغيل �أجهزة
تكنولوجيا التعليم وا�ستخدامها بكلية الرتبية – جامعة �صنعاء ،و�أظهرت النتائج املتعلقة بهذا الهدف �أن هناك
معوقات حتول دون ا�ستخدام �أجهزة تكنولوجيا التعليم و�أهمها :عدم توافر املواد التعليمية للأجهزة ،وعدم تلقي
التدريب الكايف على ت�شغيل �أجهزة تكنولوجيا التعليم وا�ستخدامها ،وعدم توفر �أدلة لت�شغيل الأجهزة ،والكثافة
املرتفعة للف�صول الدرا�سية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن �أقل املعوقات �أهمية هو اعتقاد املدر�سني بعدم جدوى
ا�ستخدام التقنيات التعليمية.

درا�سة (با�سلم:)2006 ،

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على معوقات ا�ستخدام الو�سائل التعليمية يف التدري�س من وجهة نظر معلمي
ومعلمات مادة اجلغرافيا مبدار�س التعليم الأ�سا�سي مبدينة املكال واجتاهاتهم نحو ا�ستخدامها ،و�أظهرت النتائج �أن
�أهم تلك املعوقات هي )1( :قلة توافر الأجهزة الالزمة لإعداد الو�سائل التعليمية وعر�ضها )2( ،قلة توافر املواد
الأولية التي حتفز املعلمني على �إنتاج الو�سائل التعليمية )3( ،عدم تخ�صي�ص مبالغ من قبل الإدارة املدر�سية لإنتاج
الو�سائل التعليمية )4( ،كثافة �أعداد التالميذ داخل ال�صف� )5( ،ضعف جاهزية الف�صول الدرا�سية ال�ستخدام
الو�سائل التعليمية ويف مقدمة ذلك �ضعف توافر الكهرباء.

درا�سة (�سامل: )2007 ,

هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستطالع �آراء واجتاهات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية العلوم الإدارية – جامعة
عدن وعددهم ( )79ع�ضو ًا ميثلون جمتمع الدرا�سة حول عدد من معايري تقييم الأداء الأكادميي اجلامعي املعرتف
بها دولي ًا ومدى توافرها يف التعليم بالكلية ،والتعرف على �أثر متغريات (امل�ؤهل ،واللقب العلمي ،واخلربة ،والعمر)
يف تلك الآراء واالجتاهات .وقد ا�شتملت �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) على خم�سة حماور ميثل كل واحد منها معيار ًا
�أ�سا�سي ًا للتقييم النوعي للأداء الأكادميي ،وكل حمور يت�ضمن عدد من الفقرات ،متثل �آراء واجتاهات �أفراد العينة،
وبينت نتائج الدرا�سة �أن فقرة «تكنولوجيا املعلومات املتاحة يف املكتبة» ،وفقرة «الفر�ص املتاحة ال�ستخدام
االنرتنت من قبل املدر�سني» �ضمن حمور (نوعية فر�ص التعليم) جاءتا يف املرتبتني الأخريتني من حيث التوافر.

درا�سة (الفهيد:)2008 ،

متثل الهدف الثاين للدرا�سة يف التعرف �إىل معوقات ا�ستخدام معلمي العلوم باملرحلة الثانوية مبنطقة
الق�صيم لتقنية املعلومات ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أهم تلك املعوقات هي عدم وجود حوافز ت�شجيعية للمعلمني،
وارتفاع ن�صاب املعلم من احل�ص�ص الدرا�سية  ،ونق�ص الدورات التدريبية للمعلمني.

درا�سة (احلمادي: )2008 ،
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حاولت الدرا�سة التعرف على م�شكالت ومعوقات التنمية املهنية لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
�صنعاء والعوامل امل�ؤثرة فيها ،وبينت نتائج الدرا�سة �أن هناك معوقات عديدة منها عدم توافر مهارات ا�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة  ،وخلو القاعات الدرا�سية من الأجهزة والو�سائل التعليمية  ،وقدم هذه الأجهزة والو�سائل
�إن وجدت ،و�ضعف الوعي ب�أهمية ودور التقنيات التعليمية.

درا�سة ( 2009 ,Ololubeو�آخرون) :

�أجريت الدرا�سة يف نيجرييا و�شملت عدد ًا من م�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وكان �أحد �أهداف الدرا�سة التعرف
على العوامل التي تعيق توظيف تكنولوجيا التعليم و�أثر هذه العوامل على الطالب ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة
عن �أن من �أهم هذه العوامل :االهتمام املحدود من جانب املدر�سني با�ستخدام تقنيات التعليم ،البنية التحتية
غري املالئمة ال�ستخدام التقنيات ،نق�ص الكهرباء� ،ضعف خدمات االت�صاالت ،افتقار اجلامعات �إىل التمويل الكايف
والت�سهيالت التي ت�ساعدها على دمج التقنيات يف التعليم.

�إجراءات الدرا�سة :
منهج الدرا�سة :

ا�ستخدم املنهج الو�صفي امل�سحي ملالءمته لطبيعة الدرا�سة و�أهدافها.
متغريات الدرا�سة:

�أو ًال :املتغريات امل�ستقلة:

علوم تطبيقية
�أ�ستاذ م�ساعد
� 10 – 6سنوات

		
علوم �إن�سانية
 أالتخ�ص�ص:		
 بالدرجة العلمية�	 :أ�ستاذ دكتور		
جـ ـ عدد �سنوات اخلربة� 5 – 1 :سنوات

�أ�ستاذ م�شارك
� 11سنة ف�أكرث

ثاني ًا :املتغري التابع:

متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو معوقات توظيف تقنيات التعليم باجلامعة.
�إعداد �أداة الدرا�سة  :مت ا�ستخدم اال�ستبانة ك�أداة للبحث وذلك ال�ستطالع �آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س وبع�ض
القيادات الإدارية بجامعة �صنعاء حول معوقات توظيف تقنيات التعليم باجلامعة .وقد اتبعت اخلطوات التالية
يف بناء �أداة الدرا�سة :
�أو ًال :توجيه �س�ؤال مفتوح لعدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س والقادة الإداريني ال�ستطالع �آرائهم حول �أهم معوقات
توظيف �أو ا�ستخدام تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء ،و جتميع الإجابات مت تفريغها.
ثاني ًا :م�سح امل�صادر العلمية والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة بحث ًا عن معوقات توظيف تقنيات التعليم.
ثالث ًا :ت�صنيف املعوقات التي مت احل�صول عليها من �إجابات امل�ستطلعني ،ومن امل�صادر العلمية والدرا�سات ال�سابقة.
رابع ًا� :إعداد الأداة يف �صورتها الأولية  :تكونت �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) يف �صورتها الأولية من ( )51فقرة
�صنفت �إىل �سبعة جماالت موزعة على النحو الآتي :
املعوقات املتعلقة بالتخطيط ( )10فقرات ،املعوقات الإدارية ( )3فقرات ،املعوقات املالية ( )8فقرات ،املعوقات
الفنية ( )5فقرات ،معوقات التدريب ( )5فقرات ،املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ( )15فقرة ،املعوقات
املتعلقة بظروف اال�ستخدام ( )5فقرات ،كما ت�ألفت درجة �أهمية املعوق من خم�س درجات هي :كبرية جداً ،كبرية،
متو�سطة� ،ضعيفة� ،ضعيفة جدا.
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خام�س ًا� :صدق الأداة:
مت عر�ض اال�ستبانة على ( )16حمكم ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل من كليات العلوم الإن�سانية  ،وكليات
العلوم التطبيقية ،وطلب �إليهم �إبداء الر�أي يف جماالت اال�ستبانة ويف كل فقرة من فقراتها من حيث �صالحية كل
فقرة لغة ومعنى وانتمائها ملجالها ،وحذف و�إ�ضافة ما يرون من الفقرات .وقد ر�أى املحكمون الإبقاء على الأنواع
ال�سبعة من املعوقات� ،أما الفقرات فقد اقرتحوا حذف ( )3فقرات من معوقات التخطيط ،و�إ�ضافة ( )2فقرتني �إىل
املعوقات الإدارية ،وحذف ( )2فقرتني من املعوقات املالية ،و�إ�ضافة ( )2فقرتني �إىل املعوقات الفنية ،وحذف ()3
فقرات من معوقات التدريب ،وحذف ( )4فقرات من املعوقات ذات ال�صلة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س .وقد بلغت ن�سبة
االتفاق بينهم (. )90%ويف �ضوء مالحظات املحكمني مت �إعداد اال�ستبانة يف �صورتها النهائية و�أ�صبحت تت�ألف
من ( )43فقرة موزعة على جماالت املعوقات على النحو الآتي:
معوقات التخطيط ( )7فقرات  ،معوقات �إدارية ( )5فقرات  ،معوقات مالية ( )6فقرات  ،معوقات فنية ()7
فقرات  ،معوقات تدريبية ( )2فقرتان  ،معوقات متعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س ( )11فقرة  ،معوقات متعلقة
بظروف اال�ستخدام ( )5فقرات .
�ساد�سا :ثبات الأداة:
مت ح�ساب ثبات الأداة با�ستخدام معامل ثبات (�ألفاكرونباخ)  ،وكان الثبات الكلي للأداة (� )0.96أما معامل �ألفا
حل�ساب ثبات االت�ساق الداخلي لأجزاء اال�ستبانة فقد تراوح ما بني ( )0.93 – 0.83وهي قيم مرتفعة تبني �أن
الأداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات واجلدول (  ) 3يو�ضح ذلك :
جدول (  ) 3قيم معامالت ثبات �أداة الدرا�سة و�أجزائها ال�سبعة حم�سوبة بطريقة �ألفاكرونباخ
عدد الفقرات
قيم الثبات
�أنواع املعوقات
م
7
0.93
 1معوقات التخطيط
5
0.89
 2معوقات �إدارية
6
0.91
 3معوقات مالية
7
0.92
 4معوقات فنية
2
0.93
 5معوقات تدريبية
11
0.87
 6معوقات متعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
5
0.83
 7معوقات متعلقة بظروف اال�ستخدام
43
0.96
 8قيمة معامل الثبات الكلي
جمتمع الدرا�سة  :تكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية وكليات العلوم
التطبيقية بجامعة �صنعاء من الدرجات العلمية الثالث (�أ�ستاذ � ،أ�ستاذ م�شارك � ،أ�ستاذ م�ساعد) يف العام الدرا�سي
 2009ـ  ، 2010وقد بلغ عددهم ( )1134ع�ضو ًا  .واجلدول ( )4يو�ضح جمتمع الدرا�سة.
جدول ( )4جمتمع الدرا�سة
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عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س
نوع الكليات
�أ�ستاذ م�ساعد
�أ�ستاذ م�شارك
�أ�ستاذ
526
321
134
71
كليات العلوم الإن�سانية
608
383
138
87
كليات العلوم التطبيقية
1134
704
272
158
الإجمايل
عينة الدرا�سة  :تكونت عينة الدرا�سة من (  ) 20%من �إجمايل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية
وبلغ عددهم ( )105ع�ضواً ،و( )20%من �إجمايل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم التطبيقية وبلغ عددهم
( )121ع�ضو ًا بغ�ض النظر عن درجاتهم العلمية.
الإجمايل

تطبيق �أداة الدرا�سة :

مت �إتباع اخلطوات الآتية عند تطبيق الدرا�سة:
1 .1مت توزيع اال�ستبانة يف الف�صل الأول من العام اجلامعي  2009ـ  2010على عينة الدرا�سة التي ت�ألفت
من ( )105ع�ضو هيئة تدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية ،و( )121ع�ضو هيئة تدري�س يف كليات العلوم
التطبيقية ،و( )30فرد ًا من القيادات الإدارية باجلامعة وذلك ال�ستطالع �آرائهم حول درجة �أهمية معوقات
توظيف تقنيات التعليم باجلامعة.
 2 .2جتميع اال�ستبانات من �أفراد عينة الدرا�سة.
 3 .3تفريغ البيانات اخلام و�أجراء املعاجلات الإح�صائية الالزمة.

املعاجلة الإح�صائية:

با�ستخدام برنامج  SPSSاالح�صائي لتحليل البيانات مت ا�ستخدام الو�سائل الإح�صائية الآتية :
ـ املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ال�ستجابات �أفراد العينة .
 -معادلة �ألفاكرونباخ ال�ستخراج ثبات �أداة الدرا�سة .

نتائج الدرا�سة:

عر�ض النتائج ومناق�شتها :
فيما يلي عر�ض لنتائج الدرا�سة ومناق�شتها تبع ًا لأ�سئلتها:
�أو ًال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما معوقات توظيف تقنيات التعليم بجامعة �صنعاء من وجهة نظر �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،والقادة الإداريني؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ا�ستطالع �آراء كل من �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الإدارية باجلامعة حول
تلك املعوقات ونتج عن ذلك قائمة بها ت�ضمنتها ا�ستبانة املعوقات (�أداة الدرا�سة) التي تكونت من �سبعة جماالت
و( )43فقرة ،وخم�س درجات لأهمية املعوقات هي :كبرية جداً ،كبرية ،متو�سطة� ،ضعيفة� ،ضعيفة جداً( .املعوقات
مبجاالتها وفقراتها واردة يف اجلداول )6،7 ،5
ثاني ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :ما تقدير كل من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل من كليات العلوم الإن�سانية
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والتطبيقية ،والقيادات الإدارية بجامعة �صنعاء لدرجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية لتقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف النوعني من
الكليات ،والقيادات الإدارية ،وبيان درجات الأهمية التي ترمز �إليها تلك املتو�سطات ،على النحو الآتي:
5 – 4.21
كبرية جد ًا
4.20 – 3.41
كبرية
3.40 – 2.61
متو�سطة
2.60 – 1.81
�ضعيفة
1.80 – 1
�ضعيفة جد ًا
واجلدول ( )5يعر�ض ا�ستجابات عينة الدرا�سة.
جدول ( )5املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الإدارية نحو درجة �أهمية معوقات
توظيف تقنيات التعليم
م

املعوقات

�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكليات الإن�سانية
درجة
املتو�سطات
الأهمية
احل�سابية

�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكليات التطبيقية
درجة
املتو�سطات
الأهمية
احل�سابية

القيادات الإدارية
املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

�أو ًال :معوقات التخطيط
1
2
3

ال توجد جهة معينة على م�ستوى
اجلامعة م�سئولة عن التخطيط لتوظيف
تقنيات التعليم
�ضعف اهتمام جمال�س الكليات بالتخطيط
لتوظيف تقنيات التعليم
�ضعف اهتمام جمال�س الأق�سام
بالتخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

4.24

كبرية جد ًا

4.27

كبرية جد ًا

4.37

كبرية جد ًا

4.30

كبرية جد ًا

4.30

كبرية جد ًا

4.23

كبرية جد ًا

4.21

كبرية جد ًا

4.27

كبرية جد ًا

4.20

كبرية

�ضعف م�ستوى الوعي لدى �صانعي القرار
يف اجلامعة ب�أهمية توظيف تقنيات
التعليم لتحقيق اجلودة للتعليم اجلامعي،
واحل�صول على االعتماد الأكادميي

4.01

كبرية

4.22

كبرية جد ًا

3.60

كبرية

5

�ضعف الوعي لدى �صانعي القرار باجلامعة
ب�أهمية مواكبة التعليم اجلامعي للتقدم
التكنولوجي املعا�صر

3.95

كبرية

4.22

كبرية جد ًا

3.67

كبرية

6

�ضعف اال�ستعانة باملتخ�ص�صني يف تقنيات
التعليم عند التخطيط لتوظيف تقنيات
التعليم

4.21

كبرية جد ًا

4.20

كبرية

4.07

كبرية

7

�ضعف االعتماد على معايري �سليمة عند
التخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

4.19

كبرية

4.20

كبرية

4.27

كبرية جد ًا

متو�سط املجال

4.16

كبرية

4.24

كبرية جد ًا

4.06

كبرية

4
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ثاني ًا :معوقات �إدارية
1

2
3
4
5

ال توجد �إدارة متخ�ص�صة م�سئولة عن
توظيف تقنيات التعليم على م�ستوى
اجلامعة
ال توجد �إدارات �أو مراكز متخ�ص�صة
مل�صادر التعلم يف الكليات تعني ب�ش�ؤون
التقنيات وتوظيفها كما هو احلال يف
اجلامعات املتقدمة
حمدودية توافر التقنيات التعليمية يف
كليات اجلامعة
حمدودية االهتمام ب�صيانة التقنيات
املتوافرة
حمدودية االهتمام بتوفري التقنيات
الأحدث والأكرث جودة
متو�سط املجال

ثالث ًا :معوقات مالية
�شحة املخ�ص�صات املالية ال�سنوية
1
املر�صودة لتقنيات التعليم
2

حتديد املخ�ص�صات املالية ال�سنوية
لتقنيات التعليم يتم ب�صورة ع�شوائية
ولي�س يف �ضوء درا�سة لالحتياجات
الفعلية للجامعة
�ضعف توزيع املخ�ص�صات املالية ال�سنوية
للتقنيات ب�شكل متوازن بني كليات
اجلامعة

4.24

كبرية جد ًا

4.17

كبرية

4.20

كبرية

4.32

كبرية جد ًا

4.36

كبرية جد ًا

4.37

كبرية جد ًا

4.34

كبرية جد ًا

4.27

كبرية جد ًا

4.03

كبرية

4.32

كبرية جد ًا

4.46

كبرية جد ًا

4.23

كبرية جد ًا

4.30

كبرية جد ًا

4.36

كبرية جد ًا

3.53

كبرية

4.30

كبرية جد ًا

4.32

كبرية جد ًا

4.07

كبرية

4.27

كبرية جد ًا

4.69

كبرية جد ًا

3.93

كبرية

4.50

كبرية جد ًا

4.64

كبرية جد ًا

4.27

كبرية جد ًا

4.44

كبرية جد ًا

4.43

كبرية جد ًا

3.83

كبرية

4

عدم وجود بند م�ستقل لتقنيات التعليم
يف امليزانية ال�سنوية للجامعة

4.00

كبرية

4.43

كبرية جد ًا

3.97

كبرية

5

�ضعف املخ�ص�صات املالية املر�صودة
لل�صيانة وقطع الغيار

4.41

كبرية جد ًا

4.46

كبرية جد ًا

3.93

كبرية

6

ارتفاع تكاليف توظيف تقنيات التعليم

3.65

كبرية

3.26

كبرية جد ًا

3.57

كبرية

7

متو�سط املجال

4.21

كبرية جد ًا

4.32

كبرية جد ًا

3.92

كبرية

3

تابع جدول ( )5املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س والقيادات الإدارية نحو درجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات
التعليم

م

املعوقات
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درجة
الأهمية

درجة
الأهمية

املتو�سطات
احل�سابية

75

املتو�سطات
احل�سابية

القيادات الإدارية
املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012

معوقات ا�ستخدام تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء
رابع ًا :معوقات فنية
1

حمدودية توافر كادر فني متخ�ص�ص
ي�ساعد اجلامعة على توظيف تقنيات
التعليم

4.06

كبرية

3.97

كبرية

4.33

كبرية جد ًا

2

حمدودية وجود مراكز متخ�ص�صة تعني
ب�إنتاج الربامج واملواد التعليمية (�سمعية،
ب�صرية ،وحا�سوبية وغريها)

4.38

كبرية جد ًا

4.40

كبرية جد ًا

4.83

كبرية جد ًا

3

حمدودية توافر كادر فني متخ�ص�ص
ل�صيانة التقنيات

4.06

كبرية

4.13

كبرية

4.60

كبرية جد ًا

4.00

كبرية

4.08

كبرية

4.20

كبرية

4.04

كبرية

4.32

كبرية جد ًا

4.43

كبرية جد ًا

4.20

كبرية

4.30

كبرية جد ًا

4.70

كبرية جد ًا

4.21

كبرية جد ًا

4.28

كبرية جد ًا

4.80

كبرية جد ًا

4.13

كبرية

4.21

كبرية جد ًا

4.56

كبرية جد ًا

4
5
6
7

حمدودية توافر الأدوات والأجهزة
الالزمة ل�صيانة التقنيات
حمدودية توافر قطع الغيار الالزمة
ل�صيانة التقنيات
حمدودية توافر ور�ش فنية متخ�ص�صة
ل�صيانة التقنيات على م�ستوى اجلامعة� ،أو
على م�ستوى الكليات
حمدودية توافر كوادر فنية يف الكليات
ت�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س على
توظيف التقنيات
متو�سطات املجال

خام�س ًا :معوقات تدريبية
حمدودية توافر برامج �أو مراكز
تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س
1
لتوظيف التقنيات ،و�إنتاج برامج ومواد
تعليمية /تعلمية
حمدودية توافر برامج �أو مراكز لتدريب
2
فنيني ل�صيانة التقنيات يف اجلامعة
3
متو�سط املجال
�ساد�س ًا :معوقات متعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
�ضعف امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س
1
ملهارات ا�ستخدام التقنيات
�ضعف امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س
ملهارات �إعداد املواد �أو الربامج ال�سمعية
2
والب�صرية واحلا�سوبية ...الخ
3
4
5

�ضخامة الأعباء التدري�سية لأع�ضاء
هيئة التدري�س
التقنيات املتوافرة غري متاحة جلميع
�أع�ضاء هيئة التدري�س
�سوء ا�ستخدام بع�ض �أع�ضاء هيئة
التدري�س للتقنيات
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4.30

كبرية جد ًا

4.22

كبرية جد ًا

4.47

كبرية جد ًا

4.30

كبرية جد ًا

4.38

كبرية جد ًا

4.63

كبرية جد ًا

4.30

كبرية جد ًا

4.30

كبرية

4.55

كبرية جد ًا

3.86

كبرية

3.89

كبرية

4.00

كبرية

4.04

كبرية

3.76

كبرية

4.33

كبرية جد ًا

3.26

متو�سطة

3.52

كبرية

2.90

متو�سطة

3.85

كبرية

4.02

كبرية

3.70

كبرية

3.40

متو�سطة

3.27

متو�سطة

3.37

متو�سطة
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6
7
8
9
10
11

م

�سيطرة طرق وو�سائل التدري�س التقليدية
على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س
�ضعف الوعي لدى بع�ض �أع�ضاء هيئة
التدري�س ب�أهمية ا�ستخدام تقنيات
التعليم
�ضعف تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س
مبا ذلك ا�ستخدامه للتقنيات
�ضعف اللغة الإجنليزية لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س
االجتاه ال�سلبي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س نحو ا�ستخدام التقنيات

4.17

كبرية

3.88

كبرية

3.53

كبرية

3.66

كبرية

3.25

متو�سطة

3.43

كبرية

4.00

كبرية

3.52

كبرية

4.10

كبرية

3.91

كبرية

3.49

كبرية

3.30

متو�سطة

3.37

متو�سطة

3.14

متو�سطة

3.37

متو�سطة

اعتقاد ع�ضو هيئة التدري�س ب�أن
ا�ستخدام التقنيات م�ضيعة للوقت واجلهد

2.90

متو�سطة

2.80

متو�سطة

3.10

متو�سطة

متو�سط املجال

3.67

كبرية

3.50

كبرية

3.56

كبرية

املعوقات

�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكليات الإن�سانية
درجة
املتو�سطات
الأهمية
احل�سابية

�أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الكليات التطبيقية
درجة
املتو�سطات
الأهمية
احل�سابية

القيادات الإدارية
املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

1

االنقطاع املتكرر للكهرباء

4.67

كبرية جد ًا

4.75

كبرية جد ًا

4.47

كبرية جد ًا

2

حمدودية توافر املقاب�س والتو�صيالت
الكهربية الالزمة ال�ستخدام التقنيات

3.99

كبرية

4.21

كبرية جد ًا

3.87

كبرية

3

حمدودية توافر الطاوالت املنا�سبة
لو�ضع الأجهزة عليها

3.91

كبرية

3.93

كبرية

3.83

كبرية

4

حمدودية توافر �شا�شات العر�ض

4.14

كبرية

4.14

كبرية

4.07

كبرية

5

حمدودية �صالحية القاعات الدرا�سية
ال�ستخدام التقنيات

3.69

كبرية

4.00

كبرية

3.10

متو�سطة

6

متو�سط املجال

4.08

كبرية

4.21

كبرية جد ًا

3.87

كبرية

�سابع ًا :معوقات متعلقة بظروف اال�ستخدام

يت�ضح من اجلدول (  ) 5الآتي:

�أو ًال� :أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية:

�أظهرت النتائج �أن ترتيب جماالت معوقات توظيف تقنيات التعليم بح�سب درجة �أهميتها وفق ًا ال�ستجابات ه�ؤالء
جاء على النحو الآتي:
 أاملجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل:•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.30
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.30
•جمال معوقات التدريب مبتو�سط ()4.21
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 باملجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية) هي على التوايل:•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.16
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.13
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.08
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط ()3.67
ومل ي�أت �أي جمال يف درجة (متو�سط) فما دونها.
و�أظهرت نتائج ا�ستجابات هذه الفئة من عينة الدرا�سة �أن الفقرات التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً)
( )18فقرة ،ودرجة (كبرية) ( )21فقرة ،ودرجة (متو�سطة) ( )4فقرات تنتمي جميعها �إىل جمال املعوقات
املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س .ومل حت�صل �أية فقرة على درجة �أهمية (�ضعيفة) �أو (�ضعيفة جداً).
ثاني ًا� :أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم التطبيقية:
جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها من وجهة نظر هذه الفئة من عينة الدرا�سة كالتايل:
 أاملجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل :•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط (.)4.32
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط (.)4.32
•جمال معوقات التدريب مبتو�سط (.)4.30
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط (.)4.24
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط (.)4.21
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام (.)4.21
 باملجال الوحيد الذي حاز على درجة �أهمية( كبرية )هو جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئةالتدري�س مبتو�سط(3.50).
ومل ي�أت �أي جمال يف درجة �أهمية �أدنى من درجة( كبرية).
وبلغ عدد الفقرات التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جدا) ( )22فقرة ،ودرجة (كبرية) ( )17فقرة،
ودرجة (متو�سط) ( )4فقرات تنتمي جميعها �إىل جمال املعوقات اخلا�صة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س .ومل
حت�صل �أية فقرة على درجة (�ضعيفة) �أو (�ضعيفة جداً).
ثالث ًا :القيادات الإدارية:
�أظهرت نتائج ا�ستجابات هذه الفئة من عينة الدرا�سة ما يلي:
جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها على النحو الآتي:
 أاملجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط (.)4.56
•جمال معوقات التدريب مبتو�سط (.)4.55
 باملجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية) هي على التوايل:•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط (.)4.07
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط (.)4.06
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط (.)3.92
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•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط (.)3.87
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط (.)3.56
بلغ عدد الفقرات التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) ( )16فقرة ،ودرجة (كبرية) ()21
فقرة  ،ودرجة (متو�سطة) ( )6فقرات تنتمي جميعها �إىل جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س عدا واحدة تنتمي �إىل جمال معوقات ظروف اال�ستخدام.
ومل حت�صل �أية فقرة على درجة (�ضعيفة) �أو (�ضعيفة جداً).
ويالحظ من النتائج ال�سابقة ما يلي:
 اتفقت الفئات الثالث (�أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل من الكليات الإن�سانية والتطبيقية والقيادات الإدارية) على�أن درجة �أهمية جميع جماالت املعوقات هي �إما (كبرية جدا) �أو (كبرية) وهذا يدل على �أن املعوقات التي ت�ضمنتها
�أداة الدرا�سة عالية الأهمية يف تقدير اجلميع  ،كما اتفقت على �أن درجة �أهمية جمال معوقات التدريب (كبرية
جدا) ويدل ذلك على الأهمية الكربى التي توليها الفئات الثالث للتدريب  ،واتفقت على �أن جمال املعوقات املتعلقة
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س هو الأقل �أهمية  ،الأمر الذي يعني �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س ال يعيقون توظيف تقنيات
التعليم باجلامعة بدرجة كبرية.
 اتفق �أع�ضاء هيئة التدري�س يف النوعني من الكليات على �أن درجة �أهمية جماالت املعوقات املالية ،والإدارية،والتدريبية (كبرية جدا) كما اتفق �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية والإداريون على �أن درجة
�أهمية معوقات التخطيط (كبرية جدا)  ،واتفق �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم التطبيقية والإداريون
على �أن درجة �أهمية جمال املعوقات الفنية (كبرية) .ورمبا يعزى االتفاق الكبري بني �أع�ضاء هيئة التدري�س حول
درجة �أهمية املعوقات �إىل التقارب يف املهنة واخلربة وعلى العك�س من ذلك الإداريون.
 بلغ عدد الفقرات التي اتفق اجلميع على �أن درجة �أهميتها (كبرية جداً) ( )10فقرات ،و(كبرية) ( )7فقراتتنتمي �إىل جماالت خمتلفة ،و(متو�سطة) ( )3فقرات تنتمي �إىل جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س�،أي
�أن عدد الفقرات املختلف يف درجة �أهميتها بلغت ( )23فقرة.
 اختلف تقدير الفئات الثالث لعدد ونوع املجاالت التي درجة �أهميتها �إما (كبرية جداً) �أو (كبرية).ويتفق تقدير الفئات الثالث لأهمية معوقات التدريب مع نتائج درا�سة كل من (الفهيد ( ، )2008 ،قطران ،
 .)2004كما يتفق تقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س يف النوعني من الكليات لدرجة �أهمية املعوقات املالية والإدارية
مع نتائج درا�سة (با�سلم .)2006 ،ويتفق تقدير الفئات الثالث لدرجة �أهمية املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س مع نتائج درا�سة (قطران .)2004 ،
ثالث ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث :هل تختلف تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية
بجامعة �صنعاء لدرجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم باختالف الدرجة العلمية ،واخلربة؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات العلوم
الإن�سانية على فقرات املجاالت ال�سبعة لأداة الدرا�سة ،وحتديد درجات الأهمية التي ت�شري �إليها تلك املتو�سطات
(كما ورد يف الإجابة على ال�س�ؤال الأول).
واجلدول رقم (  ) 6يبني ذلك.
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معوقات ا�ستخدام تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء

متو�سط املجال

�ضعف االعتماد على معايري �سليمة عند التخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

�ضعف اال�ستعانة باملتخ�ص�صني يف تقنيات التعليم عند التخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

�ضعف الوعي لدى �صانعي القرار باجلامعة ب�أهمية مواكبة التعليم اجلامعي للتقدم
التكنولوجي املعا�صر

�ضعف م�ستوى الوعي لدى �صانعي القرار يف اجلامعة ب�أهمية توظيف تقنيات التعليم
لتحقيق اجلودة للتعليم اجلامعي ،واحل�صول على االعتماد الأكادميي

�ضعف اهتمام جمال�س الأق�سام بالتخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

�ضعف اهتمام جمال�س الكليات بالتخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

6

5

4

3

2

1

متو�سط املجال

حمدودية االهتمام بتوفري التقنيات الأحدث والأكرث جودة

حمدودية االهتمام ب�صيانة التقنيات املتوافرة

حمدودية توافر التقنيات التعليمية يف كليات اجلامعة

ال توجد �إدارات �أو مراكز متخ�ص�صة مل�صادر التعلم يف الكليات تعني ب�ش�ؤون التقنيات
وتوظيفها كما هو احلال يف اجلامعات املتقدمة

ال توجد �إدارة متخ�ص�صة م�سئولة عن توظيف تقنيات التعليم على م�ستوى اجلامعة

ثاني ًا :معوقات �إدارية

7

6

5

4

3

2

1

ال توجد جهة معينة على م�ستوى اجلامعة م�سئولة عن التخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

�أو ًال :معوقات التخطيط

املعوقات

4.58

4.75

4.63

4.48

4.52

4.52

4.37

4.37

4.56

4.37

4.54

4.52

4.48

4.37

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�ساعد

4.08

4.08

4.08

4.92

4.08

4.23

4.46

4.15

4.15

4.15

4.26

4.15

4.23

4.31

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�شارك

الدرجات العلمية

4.67

4.30

5

5

4.67

4.30

4

5

3.67

3.67

3.30

5

3.67

3.67

املتو�سطات
احل�سابية

�أ�ستاذ

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

متو�سطة

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

درجة
الأهمية

4.70

4.80

4.80

4.80

4.70

4.60

4.40

4.60

4.70

4.60

4.60

4.30

4.30

4.1

املتو�سطات
احل�سابية

5-1

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

درجة
الأهمية

جدول ( )6املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات الإن�سانية
بح�سب الدرجة العلمية واخلربة نحو درجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم

4.43

4.57

4.48

4.41

4.41

4.30

4.59

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.11

4.09

4.22

4.22

4

4.03

4.14

4

4

4.19

4.28

4.31

4.31

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.50

4.61

4.50

4.37

4.63

4.61

كبرية
جد ًا

3.90

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.43

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

املتو�سطات
احل�سابية

�أكرث من 10

درجة
الأهمية

10 - 6

اخلربة (بال�سنوات)
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معوقات ا�ستخدام تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء

متو�سط املجال

ارتفاع تكاليف توظيف تقنيات التعليم

�ضعف املخ�ص�صات املالية املر�صودة لل�صيانة وقطع الغيار

عدم وجود بند م�ستقل لتقنيات التعليم يف امليزانية ال�سنوية للجامعة

�ضعف توزيع املخ�ص�صات املالية ال�سنوية للتقنيات ب�شكل متوازن بني كليات
اجلامعة

حتديد املخ�ص�صات املالية ال�سنوية لتقنيات التعليم يتم ب�صورة ع�شوائية ولي�س يف
�ضوء درا�سة لالحتياجات الفعلية للجامعة

7

حمدودية توافر ور�ش فنية متخ�ص�صة ل�صيانة التقنيات على م�ستوى اجلامعة� ،أو
على م�ستوى الكليات

متو�سط املجال

حمدودية توافر كوادر فنية يف الكليات ت�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س على
توظيف التقنيات

6

5

حمدودية توافر الأدوات والأجهزة الالزمة ل�صيانة التقنيات

حمدودية توافر كادر فني متخ�ص�ص ل�صيانة التقنيات

حمدودية توافر قطع الغيار الالزمة ل�صيانة التقنيات

4

3

2

1
حمدودية وجود مراكز متخ�ص�صة تعني ب�إنتاج الربامج واملواد التعليمية (�سمعية،
ب�صرية ،وحا�سوبية وغريها)

حمدودية توافر كادر فني متخ�ص�ص ي�ساعد اجلامعة على توظيف تقنيات التعليم

رابع ًا :معوقات فنية

6

5

4

3

2

1

�شحة املخ�ص�صات املالية ال�سنوية املر�صودة لتقنيات التعليم

ثالث ًا :معوقات مالية

املعوقات

4.42

4.57

4.49

4.19

4.35

4.49

4.52

4.33

4.39

4.56

4.59

4.30

4.59

4.81

4.48

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�ساعد

4.07

4.31

4.00

3.92

3.77

4.08

4.15

4.23

4.21

3.72

4.38

4.31

4.23

4.23

4.36

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�شارك

الدرجات العلمية

4.62

5

4.67

5

3.67

5

4.67

4.30

4.39

3

5

4.67

3.67

5

5

املتو�سطات
احل�سابية

�أ�ستاذ

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

4.50

4.80

4.40

4.30

4.40

4.40

4.60

4.40

4.30

3.70

4.30

4.20

4.30

4.80

4.40

املتو�سطات
احل�سابية

5-1

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

تابع جدول ( )6املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات الإن�سانية
بح�سب الدرجة العلمية واخلربة نحو درجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم

4.47

3.37

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

4.02

4.13

4.03

3.94

3.69

3.97

4.09

4.28

4.18

3.72

4.38

4.19

4.09

4.29

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

4.32

4.33

4.48

4.30

4.22

4.35

4.46

4.11

4.61

4.80

4.74

4.67

4.65

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.41

كبرية
جد ًا

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

10 - 6

اخلربة (بال�سنوات)

�أكرث من 10
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معوقات ا�ستخدام تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء

متو�سط املجال

حمدودية توافر برامج �أو مراكز لتدريب فنيني ل�صيانة التقنيات يف اجلامعة

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

متو�سط املجال

اعتقاد ع�ضو هيئة التدري�س ب�أن ا�ستخدام التقنيات م�ضيعة للوقت واجلهد

االجتاه ال�سلبي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو ا�ستخدام التقنيات

�ضعف اللغة الإجنليزية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س

�ضعف تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س مبا ذلك ا�ستخدامه للتقنيات

�ضعف الوعي لدى بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أهمية ا�ستخدام تقنيات التعليم

�سيطرة طرق وو�سائل التدري�س التقليدية على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س

�سوء ا�ستخدام بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س للتقنيات

التقنيات املتوافرة غري متاحة جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س

�ضخامة الأعباء التدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س

�ضعف امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س ملهارات �إعداد املواد �أو الربامج ال�سمعية
والب�صرية واحلا�سوبية ...الخ

�ضعف امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س ملهارات ا�ستخدام التقنيات

�ساد�س ًا :معوقات متعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س

3

2

1

حمدودية توافر برامج �أو مراكز تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س لتوظيف
التقنيات ،و�إنتاج برامج ومواد تعليمية /تعلمية

خام�س ًا :معوقات تدريبية

املعوقات

3.76

2.98

3.52

3.90

4.05

كبرية
جد ًا

كبرية

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

3.57

4.40

كبرية

كبرية

متو�سط

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

3.79

3.87

3.27

4.11

3.92

4.59

4.54

4.63

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�ساعد

3.64

2.92

3.31

3.54

3.77

3.69

4.31

3.08

4.08

3.77

3.77

3.77

4.31

4.23

4.38

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية

متو�سطة

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�شارك

الدرجات العلمية

3.39

2.33

2.33

3.67

3.33

3.67

3.33

3

3.34

3

4.67

4.67

5

5

5

املتو�سطات
احل�سابية

�أ�ستاذ

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة

كبرية

متو�سطة

كبرية

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

3.90

3.30

3.60

3.80

كبرية
جد ًا

كبرية

متو�سطة

كبرية

كبرية

4.30

4.20

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

كبرية

4.60

4.30

3.80

3.60

4.00

3.70

4.80

4.80

4.80

املتو�سطات
احل�سابية

5-1
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4.24

4.48

كبرية

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

3.76

3.31

3.5

3.84

3.66

3.5

4.44

3.13

4.09

3.69

4.25

3.97

4.31

4.25

كبرية

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

3.84

2.89

3.89

3.98

4.09

3.76

3.98

3.61

4.11

3.43

4.24

4.46

4.50

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.38

كبرية
جد ًا

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

املتو�سطات
احل�سابية

�أكرث من 10

درجة
الأهمية

10 - 6

اخلربة (بال�سنوات)
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متو�سط املجال

5

4
حمدودية توافر �شا�شات العر�ض

حمدودية توافر الطاوالت املنا�سبة لو�ضع الأجهزة
عليها

االنقطاع املتكرر للكهرباء

حمدودية �صالحية القاعات الدرا�سية ال�ستخدام
التقنيات

3

2

1

حمدودية توافر املقاب�س والتو�صيالت الكهربية الالزمة
ال�ستخدام التقنيات

املعوقات

4.26

4.00

4.25

4.11

4.16

4.76

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية جدا

كبرية جدا

كبرية جدا

كبرية

كبرية

كبرية جد ًا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�ساعد

3.83

3.77

3.77

3.46

3.77

4.38

املتو�سطات
احل�سابية

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية جدا

4.20

3.33

4.67

4.33

4.33

4.33

كبرية

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية جدا

�سابع ًا :معوقات متعلقة بظروف اال�ستخدام

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�شارك

الدرجات العلمية
�أ�ستاذ

4.30

4.90

4.30

4.10

4.30

4.90

املتو�سطات
احل�سابية

5-1

كبرية جدا

كبرية جد ًا

كبرية جدا

كبرية

كبرية جدا

كبرية جدا

درجة
الأهمية

4.01

3.96

4.24

3.76

3.67

4.43

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية

كبرية

كبرية جدا

كبرية

كبرية

كبرية جدا

درجة
الأهمية

4.80

3.97

4.13

3.75

4.03

4.50

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية جدا

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية جدا

�أكرث من 10

درجة
الأهمية

10 - 6

اخلربة (بال�سنوات)

تابع جدول ( )6املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات الإن�سانية
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\وت�شري نتائج اجلدول ( � ) 6إىل الآتي:
�أو ًال :تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية لدرجة �أهمية املعوقات بح�سب الدرجة
العلمية:

(((1الأ�ساتذة امل�ساعدون:

جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها وفق ًا ال�ستجابات الأ�ساتذة امل�ساعدين على النحو
الآتي:
	)أ(املجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل:
•جمال املعوقات التدريبية مبتو�سط ()4.59
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.58
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.46
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.42
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.39
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.26
	)ب(املجال الوحيد الذي حاز على درجة �أهمية (كبرية) مبتو�سط ( )3.76هو جمال املعوقات
املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س .ويالحظ �أنه مل ي�أت �أي جمال يف درجة �أهمية �أدنى من
(كبرية).
وبلغ عدد الفقرات التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) ( )29فقرة ،ودرجة (كبرية)
( )12فقرة ،ودرجة (متو�سط) ( )2فقرتان ،ومل حت�صل �أية فقرة على درجة (�ضعيفة) �أو
(�ضعيفة جداً).

(((2الأ�ساتذة امل�شاركون:

جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها وفق ًا ال�ستجابات الأ�ساتذة امل�شاركني كما يلي:
	)أ(املجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل:
•جمال معوقات التدريب مبتو�سط ()4.31
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.21
	)ب(املجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية) هي على التوايل:
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.20
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.08
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.07
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()3.83
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط ()3.64
ومل يح�صل �أي جمال من املجاالت ال�سبعة على درجة �أهمية �أدنى من (كبرية).
 بلغ عدد الفقرات التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) ( )16فقرة ،ودرجة (كبرية) ( )24فقرة،ودرجة (متو�سطة) ( )3فقرات .ومل حت�صل �أية فقرة على درجة (�ضعيفة) �أو (�ضعيفة جداً).
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(((3الأ�ساتذة (�أ�ستاذ دكتور):

 جاء ترتيب جماالت املعوقات ال�سبعة بح�سب درجة �أهميتها وفق ًا ال�ستجابات الأ�ساتذة كما يلي:(�أ) املجاالت التي ح�صلت على درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل:
•جمال املعوقات التدريبية مبتو�سط (.)5
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.67
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.62
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.39
(ب) املجاالت التي ح�صلت على درجة �أهمية (كبرية) هي على التوايل:
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.20
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.00
(جـ) املجال الذي ح�صل على درجة �أهمية (متو�سطة) هو جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
مبتو�سط (.)3.39
 بلغ عدد الفقرات التي ح�صلت على درجة (كبرية جداً) ( )26فقرة ،و(كبرية) ( )9فقرات ،و(متو�سطة)( )6فقرات ،و(�ضعيفة) ( )2فقرتان.
ويتبني من النتائج ال�سابقة الآتي:ـ
ـ اتفقت الفئات الثالث على �أن درجة �أهمية املجاالت ال�سبعة �إما (كبرية جدا) �أو (كبرية) عدا جمال واحد عند
الأ�ساتذة  ،وعلى �أن درجة �أهمية جمايل املعوقات التدريبية واملالية (كبرية جدا)  ،وعلى �أن املعوقات املتعلقة
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س (كبرية) و�أنها الأقل �أهمية من بني جميع املجاالت.كما اتفقت على �أن الفقرات ذات
الأهمية الـ (متو�سطة) �أو الـ (�ضعيفة) تنتمي �إىل جمال معوقات ملدر�سني عدا واحدة تنتمي �إىل جمال معوقات
ظروف اال�ستخدام من وجهة نظر فئة الأ�ساتذة.
ـ بلغ عدد الفقرات التي اتفقت الفئات الثالث على درجات �أهميتها كالتايل:ـ (كبرية جدا) ( )11فقرة ( ،كبرية)
( )2فقرتان.
ـ اختلفت تقديرات الفئات الثالث لدرجة �أهمية املجاالت ال�سبعة �إذ بلغ عدد املجاالت ذات الأهمية الـ (كبرية
جدا) عند الأ�ساتذة امل�ساعدين ( )6جماالت  ،وعند امل�شاركني ( )2جمالني  ،وعند الأ�ساتذة ( )4جماالت.وبلغ
عدد املجاالت ذات الأهمية الـ (كبرية) عند الأ�ساتذة امل�ساعدين ( )1جمال واحد  ،وعند امل�شاركني ( )5جماالت ،
وعند الأ�ساتذة ( )2جمالني  ،وح�صل جمال وحيد على درجة �أهمية (متو�سطة) عند الأ�ساتذة.
وي�ستخل�ص من ذلك �أن هناك اختالف ًا يف تقدير الفئات الثالث لدرجة �أهمية بع�ض املجاالت وبع�ض الفقرات رمبا
يعزى �إىل اختالف الدرجة العلمية  ،كما �أن هناك اتفاقا يف تقدير الفئات الثالث لدرجة �أهمية بع�ض املجاالت
والفقرات.
ثاني ًا :تقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم الإن�سانية لدرجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم
بح�سب اخلربة:
1 )1اخلربة من (� )1-5سنوات:
 جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها وفق ًا ال�ستجابات هذه الفئة على النحو الآتي: أاملجاالت التي حازت على درجة �أهمية(كبرية جداً) هي على التوايل:•جمال املعوقات التدريبية مبتو�سط ()4.80
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•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.70
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.50
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.40
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.30
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.30
 باملجال الذي حاز على درجة �أهمية (كبرية) هو جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�سمبتو�سط ()3.90
 بلغ عدد الفقرات التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) ( )31فقرة ،ودرجة (كبرية) ( )11فقرة ،ودرجة(متو�سطة) ( )1فقرة واحدة .ومل حت�صل �أية فقرات على درجة �أهمية �أدنى من (متو�سطة).
 )2اخلربة من (� )6-10سنوات:
 جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها بح�سب ا�ستجابات هذه الفئة كما يلي:�أ -املجاالت التي ح�صلت درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل:
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.50
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.48
•جمال معوقات التدريب مبتو�سط ()4.48
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.47
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.32
ب-املجاالت التي ح�صلت على درجة �أهمية (كبرية) هي على التوايل:
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.01
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط ()3.84
 بلغ عدد الفقرات التي ح�صلت على درجة �أهمية (كبرية جداً) ( )29فقرة ،و(كبرية) ( )13فقرة ،و(متو�سطة)( )1فقرة واحدة.
 ) 3اخلربة من (� 11سنة – ف�أكرث):
ً
 جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها وفقا ال�ستجابات هذه الفئة على النحو الآتي: أاملجاالت التي ح�صلت على درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل:•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.80
•جمال املعوقات التدريبية مبتو�سط ()4.31
باملجاالت التي ح�صلت على درجة �أهمية (كبرية) هي على التوايل:
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.18
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.14
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.11
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.02
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط (.)3.76
 بلغ عدد الفقرات التي نالت درجة �أهمية (كبرية جداً) ( )14فقرة ،و(كبرية) ( )27فقرة،ومتو�سطة ( )2فقرتان.
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وميكن ا�ستخال�ص امل�ؤ�شرات التالية من النتائج ال�سابقة:ـ
ـ اتفقت الفئات الثالث على �أن درجة �أهمية املجاالت ال�سبعة فوق الـ (متو�سطة) �أي �إما (كبرية جدا) �أو (كبرية) ،
وعلى �أن جمال املعوقات ذات ال�صلة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س هو الأقل �أهمية  ،وعلى �أن درجة �أهمية جمال املعوقات
التدريبية (كبرية جدا).
ـ اتفق ذوو اخلربة (� )1-5سنوات و(6ـ� )10سنوات على �أن درجة �أهمية جماالت املعوقات الإدارية والفنية
واملالية والتخطيط (كبرية جدا).
ـ اتفقت الفئات الثالث على �أن ( )11فقرة درجة �أهميتها (كبرية جدا)  ،و( )7فقرات (كبرية)  ،و( )1فقرة
واحدة (متو�سطة) من بني �إجمايل فقرات اال�ستبانة البالغ عددها ( )43فقرة.
ـ اختلفت تقديرات الفئات الثالث لدرجة �أهمية املجاالت لكن هذا االختالف ب�سيط بني فئتي اخلربة (1ـ )5و
(6ـ� )10سنوات  ،وكبري بني هاتني الفئتني وفئة اخلربة (�11سنة ـ ف�أكرث).واختلفت الفئات الثالث يف تقدير
درجة الأهمية ل( )24فقرة من فقرات اال�ستبانة.
وي�ستنتج من ذلك �أن هناك اتفاقا يف تقدير الفئات الثالث لدرجة �أهمية بع�ض املجاالت والفقرات  ،واختالف ًا يف
تقديرها لبع�ض املجاالت والفقرات الأخرى قد يعزى �إىل االختالف يف عدد �سنوات اخلربة.
رابع ًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع:
هل تختلف تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم التطبيقية لدرجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات
التعليم باختالف الدرجة العلمية ،واخلربة؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات العلوم
التطبيقية على فقرات اال�ستبانة ،ومت حتديد درجات الأهمية التي ت�شري �إليها تلك املتو�سطات (كما ورد يف ال�س�ؤال
الأول).
واجلدول (  ) 7يبني النتائج.
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متو�سط املجال

�ضعف االعتماد على معايري �سليمة عند التخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

�ضعف اال�ستعانة باملتخ�ص�صني يف تقنيات التعليم عند التخطيط لتوظيف تقنيات
التعليم

�ضعف الوعي لدى �صانعي القرار باجلامعة ب�أهمية مواكبة التعليم اجلامعي للتقدم
التكنولوجي املعا�صر

�ضعف م�ستوى الوعي لدى �صانعي القرار يف اجلامعة ب�أهمية توظيف تقنيات التعليم
لتحقيق اجلودة للتعليم اجلامعي ،واحل�صول على االعتماد الأكادميي

�ضعف اهتمام جمال�س الأق�سام بالتخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

�ضعف اهتمام جمال�س الكليات بالتخطيط لتوظيف تقنيات التعليم

6

5

4

3

2

1

متو�سط املجال

حمدودية االهتمام بتوفري التقنيات الأحدث والأكرث جودة

حمدودية االهتمام ب�صيانة التقنيات املتوافرة

حمدودية توافر التقنيات التعليمية يف كليات اجلامعة

ال توجد �إدارات �أو مراكز متخ�ص�صة مل�صادر التعلم يف الكليات تعني ب�ش�ؤون التقنيات
وتوظيفها كما هو احلال يف اجلامعات املتقدمة

ال توجد �إدارة متخ�ص�صة م�سئولة عن توظيف تقنيات التعليم على م�ستوى اجلامعة

ثاني ًا :معوقات �إدارية

7

6

5

4

3

2

1

�أو ًال :معوقات التخطيط
ال توجد جهة معينة على م�ستوى اجلامعة م�سئولة عن التخطيط لتوظيف تقنيات
التعليم

املعوقات

4.39

4.56

4.47

4.44

4.33

4.17

4.32

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

4.36

4.27

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.19

4.31

4.43

4.30

4.36

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�ساعد

4.36

4.23

4.65

4.45

4.33

4.13

4.30

4.45

4.15

4.48

4.40

4.25

4.33

4.08

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�شارك

الدرجات العلمية

4.62

4.55

4.73

4.91

4.73

4.18

4.44

4.55

4.45

4.36

4.18

4.73

4.64

4.18

املتو�سطات
احل�سابية

�أ�ستاذ

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

درجة
الأهمية

4.37

4.59

4.43

4.30

4.28

4.22

4.25

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.37

4.28

4.22

4.15

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

درجة
الأهمية

كبرية

4.22

4.30

4.17

املتو�سطات
احل�سابية

5-1

جدول ( )7املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات التطبيقية
بح�سب الدرجة العلمية واخلربة نحو درجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم

4.42

4.40

4.60

4.40

4.30

4.33

4.28

4.21

4.14

3.30

4.44

4.23

4.40

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.52

4.13

كبرية
جد ًا

كبرية

4.75

4.78

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

4.96

4.25

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

4.23

4.47

3.84

4.13

كبرية

كبرية

كبرية

متو�سطة

كبرية
جد ًا

3.94

4.59

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

4.13

كبرية

4.53

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

4.21

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

املتو�سطات
احل�سابية

�أكرث من 10

درجة
الأهمية

10 - 6

اخلربة (بال�سنوات)

				
جامعة امللكة �أروى

88

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012

معوقات ا�ستخدام تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء

متو�سط املجال

ارتفاع تكاليف توظيف تقنيات التعليم

�ضعف املخ�ص�صات املالية املر�صودة لل�صيانة وقطع الغيار

عدم وجود بند م�ستقل لتقنيات التعليم يف امليزانية ال�سنوية
للجامعة

�ضعف توزيع املخ�ص�صات املالية ال�سنوية للتقنيات ب�شكل متوازن
بني كليات اجلامعة

حتديد املخ�ص�صات املالية ال�سنوية لتقنيات التعليم يتم ب�صورة
ع�شوائية ولي�س يف �ضوء درا�سة لالحتياجات الفعلية للجامعة

7

6

5

4

3

2

1

متو�سطات املجال

حمدودية توافر كوادر فنية يف الكليات ت�ساعد �أع�ضاء هيئة
التدري�س على توظيف التقنيات

حمدودية توافر ور�ش فنية متخ�ص�صة ل�صيانة التقنيات على
م�ستوى اجلامعة� ،أو على م�ستوى الكليات

حمدودية توافر قطع الغيار الالزمة ل�صيانة التقنيات

حمدودية توافر الأدوات والأجهزة الالزمة ل�صيانة التقنيات

حمدودية توافر كادر فني متخ�ص�ص ل�صيانة التقنيات

حمدودية وجود مراكز متخ�ص�صة تعني ب�إنتاج الربامج واملواد
التعليمية (�سمعية ،ب�صرية ،وحا�سوبية وغريها)

حمدودية توافر كادر فني متخ�ص�ص ي�ساعد اجلامعة على توظيف
تقنيات التعليم

رابع ًا :معوقات فنية

6

5

4

3

2

1

�شحة املخ�ص�صات املالية ال�سنوية املر�صودة لتقنيات التعليم

ثالث ًا :معوقات مالية

املعوقات

4.17

4.11

4.24

4.44

4.36

4.20

3.87

3.93

4.38

3.77

4.49

4.44

4.44

4.50

4.63

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�ساعد

4.13

4.23

4.13

4.03

4.28

3.98

4.00

4.25

4.16

3.23

4.40

4.13

4.08

4.40

4.73

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

متو�سطة

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�شارك

الدرجات العلمية

4.47

4.64

4.64

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

4.73

4.18

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

كبرية

4.45

4.36

4.27

4.41

3.45

4.73

4.45

4.36

4.82

4.64

املتو�سطات
احل�سابية

�أ�ستاذ

4.33

4.15

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

كبرية

4.30

4.72

4.57

4.37

4.13

4.04

4.34

3.65

4.50

4.28

4.41

4.48

4.72

املتو�سطات
احل�سابية

5-1

تابع جدول ( )7املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات التطبيقية
بح�سب الدرجة العلمية واخلربة نحو درجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم

3.96

4.14

4.07

4.09

4.09

3.58

3.97

3.98

كبرية

كبرية

4.44

4.50

كبرية

4.31

4.31

4.69

4.31

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

4.63

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

4.31

كبرية
جد ًا

كبرية

4.38

3.28

كبرية
جد ًا

متو�سطة

4.07

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

2.88

4.50

3.69

4.28

4.63

4.44

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

�أكرث من 10

متو�سطة

4.47

4.60

4.40

4.77

4.77

املتو�سطات
احل�سابية

10 - 6

اخلربة (بال�سنوات)
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معوقات ا�ستخدام تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء
11

10

9

8

�ضعف الوعي لدى بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�أهمية ا�ستخدام تقنيات
التعليم

متو�سط املجال

اعتقاد ع�ضو هيئة التدري�س ب�أن ا�ستخدام التقنيات م�ضيعة للوقت واجلهد

االجتاه ال�سلبي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س نحو ا�ستخدام التقنيات

�ضعف اللغة الإجنليزية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س

�ضعف تقومي �أداء ع�ضو هيئة التدري�س مبا ذلك ا�ستخدامه للتقنيات

7

6

�سوء ا�ستخدام بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س للتقنيات

التقنيات املتوافرة غري متاحة جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س

�ضخامة الأعباء التدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س

�ضعف امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س ملهارات �إعداد املواد �أو الربامج
ال�سمعية والب�صرية واحلا�سوبية ...الخ

�ضعف امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س ملهارات ا�ستخدام التقنيات

متو�سط املجال

�سيطرة طرق وو�سائل التدري�س التقليدية على �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س

5

4

3

2

1

3

2

1

حمدودية توافر برامج �أو مراكز تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س لتوظيف
التقنيات ،و�إنتاج برامج ومواد تعليمية /تعلمية
حمدودية توافر برامج �أو مراكز لتدريب فنيني ل�صيانة التقنيات يف
اجلامعة

املعوقات

3.51

2.90

3.37

3.44

3.56

3.11

3.60

2.97

4.23

3.77

3.83

3.87

4.25

4.36

4.14

املتو�سطات
احل�سابية

4.18

4.23

4.13

كبرية

كبرية
جد ًا

كبرية

خام�س ًا :معوقات تدريبية

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

كبرية

متو�سطة

متو�سطة

كبرية

كبرية

متو�سطة

كبرية

متو�سطة

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية

3.58

3.05

3.4

3.40

3.58

3.60

3.90

3.70

4.13

3.35

3.65

3.65

كبرية

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

متو�سطة

كبرية

كبرية

�أ�ستاذ

4.68

4.64

4.73

املتو�سطات
احل�سابية

4.06

3.18

3.82

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية

4.27

3.82

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

3.82

4.45

4.36

4.18

كبرية
جد ًا
كبرية

4.27

4.36

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

درجة
الأهمية

كبرية
جد ًا

4.09

�ساد�س ًا :معوقات متعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�ساعد

�أ�ستاذ م�شارك

الدرجات العلمية

3.53

2.74

3.07

3.59

3.50

3.17

4.52

3.26

3.43

3.61

3.96

3.98

4.26

4.43

4.09

املتو�سطات
احل�سابية

5-1

كبرية

متو�سطة

متو�سطة

كبرية

كبرية

متو�سطة

كبرية

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية

درجة
الأهمية

تابع جدول ( )7املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات التطبيقية
بح�سب الدرجة العلمية واخلربة نحو درجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم

4.36

4.28

3.03

كبرية

متو�سطة

متو�سطة

متو�سطة

كبرية

متو�سطة

كبرية

متو�سطة

كبرية
جد ًا

متو�سطة

3.69

3.16

2.91

4.03

3.72

3.90

4.06

3.09

3.97

3.16

كبرية

متو�سطة

متو�سطة

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

متو�سطة

كبرية

متو�سطة

3.43

2.74

3.34

3.33

3.53

3.12

3.79

3

3.21

متو�سطة

4.31

كبرية
جد ًا

3.74

4.31

كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا
كبرية
جد ًا

كبرية
جد ًا

كبرية

كبرية

كبرية
جد ًا

4.34

4.14

4.21

4.07

كبرية

درجة
الأهمية

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

�أكرث من 10

4.38

املتو�سطات
احل�سابية

10 - 6

اخلربة (بال�سنوات)
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معوقات ا�ستخدام تقنيات التعليم يف جامعة �صنعاء
5

4

3

2

1

متو�سط املجال

حمدودية �صالحية القاعات الدرا�سية ال�ستخدام التقنيات

حمدودية توافر �شا�شات العر�ض

حمدودية توافر الطاوالت املنا�سبة لو�ضع الأجهزة عليها

حمدودية توافر املقاب�س والتو�صيالت الكهربية الالزمة ال�ستخدام التقنيات

االنقطاع املتكرر للكهرباء

املعوقات

4.26

4.14

4.16

3.93

4.30

4.76

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية
جدا

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جدا

كبرية
جدا

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�ساعد

4.13

3.98

4.08

3.85

4

4.73

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جدا

�أ�ستاذ
املتو�سطات
احل�سابية

4.35

4.00

4.64

4.09

كبرية
جدا

كبرية
جدا

كبرية

كبرية
جدا

كبرية

4.63

4.64

درجة
الأهمية

كبرية
جدا

�سابع ًا :معوقات متعلقة بظروف اال�ستخدام

املتو�سطات
احل�سابية

درجة
الأهمية

�أ�ستاذ م�شارك

الدرجات العلمية

4.27

4.15

كبرية
جدا

كبرية

كبرية

�ض

كبرية
جدا

درجة
الأهمية

كبرية

4.04

3.93

2.28

4.93

املتو�سطات
احل�سابية

5-1

تابع جدول ( )7املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات التطبيقية
بح�سب الدرجة العلمية واخلربة نحو درجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم

4.20

4.07

4.19

3.88

4.14

4.70

املتو�سطات
احل�سابية

10 - 6

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية

كبرية
جدا

4.16

3.94

4.31

4.13

4.13

4.31

املتو�سطات
احل�سابية

كبرية

كبرية

كبرية
جدا

كبرية

كبرية

كبرية
جدا

�أكرث من 10

درجة
الأهمية

درجة
الأهمية

اخلربة (بال�سنوات)
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ويتبني من اجلدول (  ) 7ما ي�أتي:
�أو ًال :تقديرات �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات العلوم التطبيقية لدرجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم
بح�سب الدرجة العلمية:

(((1الأ�ساتذة امل�ساعدون:

جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها وفقا ًال�ستجابات هذه الفئة على النحوالآتي:
�أ -املجاالت التي نالت درجة �أهمية( كبرية جدا )ًهي على التوايل:
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.39
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.38
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.32
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.26
•جمال املعوقات التدريبية مبتو�سط (.)4.25
ب -املجاالت التي نالت درجة �أهمية( كبرية )هي على التوايل:
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.17
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط (.)3.51
بلغ عدد الفقرات التي نالت درجة �أهمية( كبرية جدا )ً) (22فقرة ،و(كبرية )) (17فقرة،و(متو�سطة )) (4فقرات .ومل حت�صل �أية فقرة على درجة �أهمية �أقل من الـ)متو�سطة(

(((2الأ�ساتذة امل�شاركون:

جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها يف تقدير هذه الفئة كما يلي: أاملجاالت التي ح�صلت على درجة �أهمية( كبرية جدا )ًهي على التوايل:•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.36
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.30
 باملجاالت التي نالت درجة �أهمية( كبرية )هي على التوايل:•جمال املعوقات التدريبية مبتو�سط ()4.18
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.16
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.13
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.13
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط ()3.58
بلغ عدد الفقرات التي ح�صلت على درجة �أهمية( كبرية جدا )ً) (17فقرة ،و(كبرية)) (21فقرة ،و)متو�سطة )) (5فقرات .ومل حت�صل �أية فقرة على درجة �أهمية �أدنى من
الدرجة الـ)ملتو�سطة(.

( )3الأ�ساتذة:

 جاء ترتيب جماالت املعوقات ال�سبعة بح�سب درجة �أهميتها يف تقدير هذه الفئة كما ي�أتي:�أ -املجاالت التي حازت على درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل:
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•جمال معوقات التدريب مبتو�سط ()4.68
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.62
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.47
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.44
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.41
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.35
ب -املجال ال�سابع الذي ح�صل على درجة �أهمية (كبرية) هو جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س
مبتو�سط (.)4.06
 بلغ عدد الفقرات التي نالت درجة �أهمية (كبرية جداً) ( )30فقرة ،و(كبرية) ( )13فقرة .ومل حت�صل �أيةفقرة على درجة �أدنى من درجة �أهمية (كبرية).
يالحظ من النتائج ال�سابقة الآتي :
ـ اتفقت الفئات الثالث على �أن درجة �أهمية املجاالت جميعا فوق ال(متو�سطة) �أي �إما (كبرية جدا) �أو (كبرية)
 ،وعلى �أن جمايل املعوقات الإدارية ،والتخطيط بدرجة �أهمية (كبرية جدا) ،وعلى �أن جمال املعوقات اخلا�صة
ب�أع�ضاء هيئة التدري�س بدرجة �أهمية (كبرية) و�أنها الأدنى �أهمية .
ـ بلغت عدد الفقرات التي اتفق اجلميع على درجة �أهميتها كالتايل( :كبرية جدا) ( )12فقرة ( ،كبرية) ()5
فقرات تنتمي �إىل جماالت خمتلفة .
ـ هناك اختالف يف تقدير الفئات الثالث لدرجة �أهمية جماالت املعوقات  ،ولكن يالحظ �أن هذا االختالف هو �أقل
بني الأ�ساتذة امل�ساعدين والأ�ساتذة .كما اختلفت الفئات يف تقدير درجة �أهمية معظم الفقرات �إذ بلغت الفقرات
املختلف فيها ( )26فقرة من بني ( )43فقرة.
وقد يعزى االتفاق بني �أع�ضاء هيئة التدري�س �إىل الت�شابه يف الظروف التي يعملون يف ظلها  ،كما قد يعزى االختالف
�إىل اختالف الدرجة العلمية.
ثاني ًا :تقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كليات العلوم التطبيقية لدرجة �أهمية معوقات توظيف تقنيات التعليم
بح�سب اخلربة:
	)أ(اخلربة من (� )1-5سنوات:
ً
جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها وفقا ال�ستجابات هذه الفئة من املدر�سني
على النحو الآتي:
(((1املجاالت التي نالت درجة �أهمية( كبرية جدا )ًهي على التوايل:
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.37
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.34
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.33
•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.27
•جمال معوقات التدريب مبتو�سط ()4.26
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.25
(((2املجال الوحيد الذي نال درجة �أهمية( كبرية )هو جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س مبتو�سط(3.53).
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بلغ عدد الفقرات التي نالت درجة �أهمية( كبرية جدا )ً) (21فقرة ،و(كبرية )) (17فقرة،و(متو�سطة(
) (4فقرات ،و(�ضعيفة )) (1فقرة واحدة.
	)ب( اخلربة من )� (6 – 10سنوات:
ً
جاء ترتيب جماالت املعوقات بح�سب درجة �أهميتها وفقا ال�ستجابات هذه الفئة من املدر�سني كما
يلي:
(((1املجاالت التي نالت درجة �أهمية( كبرية جدا )ًهي على التوايل:
•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.42
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.38
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.28
(((2املجاالت التي نالت درجة �أهمية( كبرية )هي على التوايل:
•جمل معوقات ظروف اال�ستخدام مبتو�سط ()4.20
•جمال املعوقات التدريبية مبتو�سط ()4.14
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()3.96
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط )(3.43
بلغ عدد الفقرات التي نالت درجة �أهمية( كبرية جدا )ً) (17فقرة ،و(كبرية )و )(17فقرة،و(متو�سط )) (9فقرات .ومل تنل �أية فقرة درجة �أهمية( �ضعيفة )�أو( �ضعيفة جدا)ً .
(جـ) اخلربة من (� 11سنة – ف�أكرث):
جاء ترتيب املجاالت بح�سب درجة �أهميتها من وجهة نظر هذه الفئة من �أع�ضاء هيئة التدري�س كما يلي:
 أاملجاالت التي نالت درجة �أهمية (كبرية جداً) هي على التوايل:•جمال املعوقات الإدارية مبتو�سط ()4.52
•جمال املعوقات الفنية مبتو�سط ()4.44
•جمال معوقات التدريب مبتو�سط ()4.36
•جمال معوقات التخطيط مبتو�سط ()4.23
 باملجاالت التي نالت درجة �أهمية (كبرية هي على التوايل:•جمال معوقات ظروف اال�ستخدام بتو�سط ()4.16
•جمال املعوقات املالية مبتو�سط ()4.07
•جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س مبتو�سط ()3.69
 بلغ عدد الفقرات التي نالت درجة �أهمية (كبرية جداً) ( )14فقرة ،و(كبرية) ( )14فقرة،و(متو�سطة) ( )5فقرات .ومل حت�صل �أية فقرة على درجة �أهمية (�ضعيفة) �أو (�ضعيفة
جداً).
ويالحظ من النتائج ال�سابقة ما يلي:
 اتفقت الفئات الثالث على �أن درجة �أهمية جماالت املعوقات ال�سبعة فوق الـ(متو�سطة) �أي �إما (كبرية جداً) �أو(كبرية) ،وعلى �أن درجة �أهمية جمايل املعوقات الإدارية ،والتخطيط هي (كبرية جداً) ،وعلى �أن جمال املعوقات
املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س هو الأقل �أهمية من بني جميع املجاالت.
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 بلغ عدد الفقرات التي اتفقت الفئات الثالث على درجات �أهميتها ( )12فقرة (كبرية جداً) )4( ،فقرات (كبرية)تنتمي �إىل جماالت خمتلفة ،و( )3فقرات (متو�سطة) تنتمي كلها �إىل جمال املعوقات ذات ال�صلة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س.
 اتفقت الفئتني (� )1-5سنوات ،و(� 11سنة – ف�أكرث) على �أن درجة �أهمية املعوقات الإدارية ،والفنية ،والتدريب،والتخطيط (كبرية جداً) .كما اتفقت الفئتني (� )5 -1سنوات ،و(� )10 -6سنوات على �أن املعوقات الإدارية،
واملالية ،والتخطيط (كبرية جداً).
 بلغ عدد الفقرات التي اتفقت الفئات الثالث على درجات �أهميتها كالتايل( :كبرية جداً) ( )12فقرة( ،كبرية)( )4فقرات تنتمي �إىل جماالت خمتلفة ،و(متو�سطه) ( )2فقرتان تنتميان �إىل جمال املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء
هيئة التدري�س.
 اختلفت الفئات الثالث يف تقديرها لدرجة �أهمية املجاالت �إذ كانت املجاالت ذات الأهمية الـ(كبرية جداً) عندفئة اخلربة ( )6( )5 -1جماالت ،وعند فئة اخلربة ( )3( )10 -6جماالت ،وعند الفئة ( – 11ف�أكرث) ()4
جماالت .وبلغ عدد الفقرات املختلف يف درجة �أهميتها عند الفئات الثالث ( )25فقرة من �إجمايل ( )43فقرة.
ويت�ضح من ذلك �أن هناك اتفاق ًا بني الفئات الثالث حول درجة �أهمية بع�ض املعوقات ،واختالف ًا حول معوقات
�أخرى قد ُيعزى �إىل اختالف اخلربة.
وعلى وجه العموم ف�إن هذه الدرا�سة تتفق مع جميع الدرا�سات ال�سابقة على وجود املعوقات التي ذكرتها تلك
الدرا�سات ،وعلى �أن تلك املعوقات من الأهمية مبكان.
خال�صة نتائج الدرا�سة :تتلخ�ص �أهم نتائج الدرا�سة يف الآتي:
 -1اتفقت عينة الدرا�سة التي ت�شمل �أع�ضاء هيئة التدري�س من الكليات الإن�سانية والتطبيقية والقيادات الإدارية
على �أن �أداة الدرا�سة ت�شتمل على �أهم معوقات توظيف تقنيات التعليم بجامعة �صنعاء.
� -2أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س يف النوعني من الكليات وكذلك القيادات الإدارية يتفقون على
�أن درجة �أهمية املجاالت هي �إما (كبرية جداً) �أو (كبرية)  ،ويتفقون على �أن �أقل جماالت املعوقات �أهمية هو جمال
املعوقات املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س  ،و�أن �أدنى الفقرات �أهمية تنتمي �إىل هذا املجال ،ويتفقون �أي�ض ًا على
درجة �أهمية العديد من الفقرات .لكنهم يف ذات الوقت يختلفون �إىل حد ما يف تقديرهم لنوعية وعدد املجاالت
والفقرات التي تتوزع درجات �أهميتها ما بني (كبرية جداً) و(كبرية) و(متو�سطة).
� -3أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك تباين ًا يف تقدير �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل من الكليات الإن�سانية والتطبيقية
لدرجة �أهمية بع�ض املجاالت والفقرات قد ُيعزى �إىل اختالف الدرجة العلمية واخلربة ،كما �أن هناك اتفاق ًا �أي�ض ًا
يف تقديرهم لدرجة �أهمية بع�ض املجاالت والفقرات ف�ض ًال عن �أنهم متفقون على �أن درجة �أهمية جميع املجاالت
هي فوق الـ(متو�سطة) �أي �أما (كبرية) �أو (كبرية جداً).
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التو�صيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثني بالآتي :
 �أن تهتم املجال�س الأكادميية والإدارية يف اجلامعة مبا يف ذلك جمل�س اجلامعة ،وجمال�س الكليات ،وجمال�سالأق�سام بالتخطيط لدمج وتوظيف التقنيات يف التعليم باجلامعة ملواكبة التقدم التكنولوجي وتلبية �شروط
اجلودة واالعتماد الأكادميي.
 تذليل العقبات الإدارية �أمام توظيف تقنيات التعليم ،و�إن�شاء �إدارة عامة م�ستقلة تكون م�س�ؤولة عن التوظيف،و�إن�شاء مراكز مل�صادر التعلم من جميع الكليات.
 معاجلة املعوقات املالية عن طريق تخ�صي�ص مبالغ كافية و�إفراد بند م�ستقل يف ميزانية اجلامعة لتقنياتالتعليم.
 قيام �إدارة اجلامعة مبعاجلة املعوقات الفنية عن طريق ت�أهيل وتدريب كادر فني قادر على تقدمي العون الفنيالالزم لعملية التوظيف مبا يف ذلك االهتمام بال�صيانة وتوفري قطع الغيار.
 االهتمام ب�إعداد برامج تدريب فعالة وم�ستمرة ت�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س والفنيني على اكت�ساب املهاراتالالزمة وامل�شاركة الفعالة يف عملية التوظيف.
 �إدراك �أع�ضاء هيئة التدري�س للدور الأ�سا�سي الذي ينبغي �أن ي�ضطلعوا به من �أجل التغلب على معوقات توظيفالتقنيات يف التعليم ،و�أن جناح عملية توظيف هذه التقنيات تعتمد عليهم يف املقام الأول.
 قيام �إدارة اجلامعة بتوفري البنية التحتية والظروف املالئمة ال�ستخدام تقنيات التعليم. �أن يويل �صانعو القرار يف اجلامعة معوقات توظيف تقنيات التعليم الواردة يف هذه الدرا�سة اهتمامهم ،و�أن ي�ضعوانتائج الدرا�سة يف االعتبار عند و�ضع اخلطط والقرارات الرامية لتوظيف تقنيات التعليم يف اجلامعة كون هذه
النتائج تعك�س �آراء �أهم �شريحتني يف اجلامعة وهما القيادات الإدارية و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
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يف الأدب املقارن :

اجلــذور العربيـــة يف الآداب الأوروبيــــة
عطيل �شك�سبري وعنرتة بن �شداد
(من �صحـــراء العـــرب �إىل م�ســرح لنـــدن)

د .عبدالقوي احل�صيني

نائب رئي�س جامعة تعز

�أ.د .براهاما �شارما
�أ.عالء التميم
�أ.مرت�ضى املنيفي

دور العرب يف الثقافة الأوروبية

كان الرتاث العربي يف ع�صر الإ�سالم الذهبي يف امل�شرق واملغرب على م�ستوى من الن�ضج واالزدهار بحيث
ً
وثقافة ،فقد كان يف بغداد “دار الكتب” التي �أن�ش�أها
احتل مكان ال�صدارة من العامل كله فكر ًا وح�ضار ًة وعلم ًا
اخلليفة النا�صر لدين اهلل العبا�سي �سنة  589هـ ( ، )1و كان يف القاهرة «دار احلكمة» التي �أن�ش�أها «احلاكم ب�أمر
اهلل» عام  895هـ ( ، )2ومكتبة ال�سلطان امل�ؤيد الر�سويل يف « امل�ؤيدية « بتعز من بالد اليمن ( .)3وقد �ضمت �سائر
حوا�ضر الإ�سالم يف العامل العربي مثل هذه املكتبات .ومن هنا كان ال بد �أن ي�ؤثر هذا الرتاث املزدهر على البلدان
املحيطة واملت�صلة به ومنها �أوروبا ت�أثري ًا فعا ًال وذلك عرب طرق عدة ؛ منها( :الرتجمة) حيث بد�أت حركة
ترجمة وا�سعة النطاق لنقل الرتاث العربي مبختلف اللغات اليونانية والالتينية ( ، )4ومنها االحتكاك املبا�شر
 عرب الفتوحات الإ�سالمية الأوىل  -بني العرب والرومان ( ،)5ثم احلروب ال�صليبية التي دخلت فيها �أوروبا يفاحتكاك مبا�شر مع العرب والثقافة العربية ،فكان جلزيرة «�صقلية» التي فتحها امل�سلمون عام 122هـ ( ،)6وكذا
«بالد الأندل�س» التي دخلها العرب �أي�ض ًا و�أن�ش�أوا فيها مدن ًا علمية منها «قرطبة وطليطلة» كان لهما دور كبري يف
عملية التوا�صل واالت�صال بني الثقافتني العربية والأوروبية ( .)7كما كان للرحالت التي كان يقوم بها الأوروبيون
�إىل عوا�صم البالد العربية دور وا�ضح يف هذا الت�أثر  ،يقول الدكتور /توفيق الطويل(( :ازدهرت احلياة العقلية
يف الأندل�س يف القرن الثاين ع�شر حتى كانت يف ع�صرها الذهبي .فكانت قبلة علماء �أوروبا يحجون �إليها ليتلقوا
العلم على يدي علمائها ..وقد عرفت �أوروبا امل�سيحية كل هذا الرتاث العربي الإ�سالمي و�أفادت منه يف وقت كانت
()8
تهم فيه باليقظة وتلتم�س �أ�سباب النهو�ض)).
وقد حتدَّ ث كثري من نقادنا عن �أثر الآداب العربية يف تكوين الآداب الأوروبية,ومنهم العقاد يف كتابه
«�أثر العرب يف احل�ضارة الأوروبية» ،و عبد الرحمن بدوي يف كتابه «دور العرب يف تكوين الفكر الأوروبي» و�سهري
 )1يراجع  :النجوم الزاهرة يف ملوك م�صر والقاهرة . 119 / 6 ،
 )2يراجع  :اتعاظ احلنفا ب�أخبار الأئمة الفاطميني واخللفا . 56 / 2
 )3يراجع  :العقود الل�ؤل�ؤية يف ت�أريخ الدولة الر�سولية . 441 / 1 ،
)4يراجع � :أثر العرب يف احل�ضارة الأوروبية � ،ص . 11 – 10
 )5يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص . 19
 )6يراجع  :ت�أريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأعالم . 7 / 8 ،
 )7يراجع � :أثر العرب يف احل�ضارة الأوروبية �ص . 56 – 55 ، 37
 )8يف تراثنا العربي الإ�سالمي د /توفيق الطويل ،من �سل�سلة عامل املعرفة العدد ( )87جمادي الآخر 1405هـ /مار�س 1985م.
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القلماوي وحممود علي مكي يف «�أثر العرب والإ�سالم يف النه�ضة الأوروبية» (� )9إذ يرى العقاد �أن لي�س بني �أدباء
�أوروبا نابغ واحد قد خلى �شعره �أو نرثه من بطل �إ�سالمي �أو نادرة �إ�سالمية من �شك�سبري و�أدي�سون وبايرون وكلوريدج
و�شللي وغريهم من الأدباء الإجنليز وجيتي وهريدر ولي�سينغ وغريهم من الأدباء الأملان وفولتري ومونتي�سكيو
وهيجو والفونتني من الفرن�سيني( ،)10وال يخفى ما اعرتف به امل�ست�شرقون و�أكدوه من هذا الت�أثر .ومن ذلك ما
ذكره امل�ست�شرق ماكييل الذي قال�(( :إن �أوروبا مدينة للبالد العربية بنزعتها املجازية احلما�سية كما هي مدينة
بعقيدتها لبالد اليهودية ،و�إننا نحن الأوروبيني مدينون لبطحاء العرب و�سوريا ومعظم القوى احليوية الدافعة
�أو بجميع تلك القوى التي جعلت القرون الو�سطى خمالفة يف الروح واخليال للعامل الذي كانت حتكمه روما ومع
حتفظات جب على هذه العبارة ف�إنه ال ينفي الأثر الذي تركه الأدب العربي يف �شعر الأوروبيني ونرثهم منذ القرن
الثالث ع�شر �إىل القرون احلديثة))(.)11
بخاف ت�أثر دانتي (1321م) يف الكوميديا الإلهية بامل�صادر الإ�سالمية ويف مقدمتها ر�سالة
ولي�س
ٍ
املعراج ور�سالة الغفران للمعري وكتب حمي الدين بن عربي ح�سب ما �أكده امل�ست�شرق الإ�سباين «�آ�سني بال�سيو�س»
(1944م)(« ,)12ومن اجللي مدى ت�أثري «�ألف ليلة وليلة» يف الأدب الأوروبي ،فبعد �أن ترجمت هذه احلكايات �إىل
اللغات الأوروبية وطبعت عدة طبعات  ،اقتب�س الكاتب الإيطايل ال�شهري «بوكا�شيو» يف كتابه «الأيام الع�شرة»
الكثري منها .فانت�شر الكتاب يف بلدان �أوروبا الغربية ،واقتب�س منه الكاتب الإجنليزي «�شك�سبري» مو�ضوع م�سرحيته
«العربة بالنهاية» .و�سار «�شو�سر» على نهج «بوكا�شيو» فكتب «ق�ص�ص كانتوبوري» على املنوال نف�سه )13(».وهو ما دعا
امل�ست�شرق جيب للقول ب�أنه« :لوال كتاب �ألف ليلة وليلة ملا كان قد ظهر �أمثال «روبن�سون كروزو» و»رحالت جوليفر»،
ولواله لكان الأدب الإجنليزي �أفقر مما هو و�أتع�س»(.)14
ولعل رحلتنا هذه مع �شك�سبري ت�أتي من هذا املنحنى الت�أثريي للآداب العربية يف الآداب الأوروبية والذي
�سنتابعه يف �إطار ما تبيناه من انعكا�س لق�ص�ص الفرو�سية واحلب العربية على الفن الروائي وامل�سرحي
للآداب الأوروبية يف مراحل نه�ضتها الأوىل املتجلي يف درا�ستنا هذه مل�سرحية �أوثلو (عطيل) ل�شكيبري
وت�أثرها بق�ص�ص الفرو�سية واحلب العربية وبالأخ�ص يف حكاية عنرت بن �شداد ح�سب مناق�شاتنا
وحتليالتنا امل�سرودة يف مناحي و�أجزاء هذه الدرا�سة .واملتمثلة يف املباحث التالية:
املبحث الأول :ا�ستعرا�ض احلكايتني.
0ق�صة عنرتة يف الروايات العربية.
.يف م�سرحية �شك�سبري » «Othelloق�صة عطيل0
املبحث الثاين :مواطن التالقي يف احلكايتني.
املبحث الثالث :بناء ال�شخ�صيات و احلدث
» منOthelloاملبحث الرابـع :الدليل املادي التاريخي لأخذ �شك�سبري �شخ�صية بطله «
ال�شخ�صية العربية «عنرتة».
 )9انظر :يف تراثنا العربي الإ�سالمي هام�ش ()218
 )10يراجع � :أثر العرب يف احل�ضارة الأوروبية �ص . 59
 )11يراجع  :يف تراثنا العربي الإ�سالمي �ص. 219
 )12يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص ، 220-219و�أثر العرب يف احل�ضارة الأوروبية � ،ص . 57

(13

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81_%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%88%9%84%D9%8A%
D9%84%D8%A9

 )14اال�ست�شراق الفرن�سي والأدب العربي:د�.أحمد دروي�ش,الهيئة امل�صرية العامة للكتاب –القاهرة,ط1997/م �ص . 30
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املبحث الأول

ا�ستعرا�ض احلكايتني
 - 1احلبكة الق�ص�صية لرواية عنرتة بن �شداد من واقع الرتاث العربي

*15

اعتاد العرب يف جاهليتهم على ك�سب ما يحفظ بقاءهم يف احلياة من الغارات على بع�ضهم البع�ض ،ويف
و�سط هذا الواقع الذي متل�ؤه احلروب والغارات التي ال قانون لها تطلع �أ�سرة البطل يف نواتها الأوىل ،ف�شداد بن
قراد ينال ن�صيبه من الغنيمة �إثر غارة لقبيلته ،ومل يكن هذا الن�صيب �سوى �أمة �سوداء تدعى «زبيبة» ،تلد له
عبدا �أ�سود ف�أ�سماه �أبوه و�سيده عنرتة .بد�أ العبد الأ�سود حياته بطفولة �شك�سة يف بيئة �صحراوية فر�ضت عليه
البطولة وال�شجاعة فن�ش�أ فار�سا يفاجئ قبيلته ب�شجاعته منذ التا�سعة ،فال ي�سمع منه �إال زئري الأ�سد  ،مما دفع ملك
القبيلة «زهري» �إىل االحتفاء والإ�شادة ب�أفعاله البطولية وغريته على الن�ساء( :واهلل ليكونن هذا العبد �شديد
الغرية على الن�سوان وي�صري �شجاعا قرما مناعا)؛ ال بل �أ�صبحت مغامراته حديث ًا يف جمال�س ن�ساء قبيلته التي من
خاللها ت�شرق فتاة جميلة ا�ستهواها احلديث عن �صاحب هذه الق�ص�ص البطولية ،ومل تكن هذه الفتاة �سوى «عبلة»
ابنة عمه مالك �أحد �أ�شراف قبيلة عب�س و�أ�سيادها ،ف�أعجبت به ،وكان البطل بدوره يرتدد على بيت �أبيها ليقوم
مبهام اخلدمة التي �أوكلت له كعبد ابن �أمة ،ومن هنا تفجر احلب بينهما ،و�أخذ يتقد يوما بعد يوم يف ظروف عرفية
قبلية متنع العبد الأ�سود  -ال�شاك يف �أ�صله الغام�ض  -من الزواج ب�سيدة عربية ،كان ذلك دافعا له لي�صول ويجول
؛ ليزيل عنه هذا املانع العريف بانت�صارات عظيمة لقبيلته ترفعه �إىل مرتبة الأ�سياد.
احتفاء امللك بعنرتة و�شجاعته وقوته ك َّون للبطل �أعداء �ألدَّ اء حاقدين اختلفوا يف �أ�سمائهم واتفقوا يف
الهدف م�ستخدمني كل و�سائل اخليانة واملكر ،فيبد�أ عنرتة حياة بائ�سة «حب غري م�ضمون م�ستقبله� ،أعداء �ألداء
يحاربونه ،جمتمع ينظر �إليه بازدراء» ،فما هو �إال العبد الذي مل يعرتف به �أبوه� ،إال �أن �أخالق البطل ترفعت عن كل
حقد وتهمي�ش؛ ف�صنعت منه بطال غيورا على الن�ساء ي�صنع من �أي لقاء معركة ،وهذا ما دفع امللك زهري �إىل �أن يثني
عليه على امللأ ،ويخلع عليه رداء ال�شرف �أمامهم ،بل يجل�سه بجواره يف �أعياد االنت�صارات� .أ�صبح عنرتة بعد هذا
اليوم بطال حماربا يف املعارك ا�ستثناء عن بقية العبيد يف القبيلة ،ومن ثم جتر�أ على �إعالن حبه لعبلة يف �أ�شعاره
التي متتلئ بالبالغة وتعج بالبيان ،فكانت كلماته من ل�سانه كال�ضربات من �سيفه .لكنها ال تفيد �أمام عم كان يرى
يف البطل (�أبعد ما يكون عن الزوج املنا�سب املرغوب فيه) مهما عال وارتفع حتى و�إن و�صل هيامه بها �إىل �أن يقول:
«�أق�سم بعب�س �أين �أنا العا�شق لعبلة �إىل الأبد» �إال �أن امتالء قلب عبلة بالبطل جعلها تبادل الوفاء بالوفاء ،وجتهر
بحبها له �أمام �أبيها و�أمها و�أخيها ف�أذهلتهم مبا يخالف تقاليد القبيلة ،وحتملت يف �سبيل ذلك الأذى ،كما حتمل
عنرتة من �أبيه الطرد والهجران؛ �إال �أنه يف الأخري ي�ضعف  -وهو البطل� -أمام احلب الذي يربره �أمام الأمري مالك
بقوله( :يا موالي ،ما حملني على ذلك �إال الهوى الذي هدّ مني احليل والقوى ،)...ويخرج عنرتة �إىل ال�صحراء
ينف�س عن نف�سه ب�سيفه.
�أخذ البطل يتنقل بني الوهاد وي�صنع له البطوالت التي و�صلت به �إىل �أن يواجه «�شارب الدماء يزيد بن حنظلة»،
ويلقنه در�سا �أ�صبح حديثا من �أحاديثه ،وبينما هو ي�صنع تلك الأجماد والبطوالت ت�ستمر حياكة املكائد للق�ضاء
 )15انظر� :سرية عنرتة ,املجلد ,8 1-طبعة حيدر �آباد,و�أي�ضا�:سرية عنرتة:د.حممود ذهني,دار املعارف -القاهرة,ط1979/2م ,و�:سرية فار�س احلجاز عنرتة بن
�شداد,املكتبة الثقافبة-بريوت-لبنان,ط1979/م-1399ه(8جملدات),و:عنرتة بن �شداد,دار الكاتب العربي-بريوت(جزءان) .وقاربنا ذلك مع رواية �أ.ل.رانيال م�ؤلف
كتاب» املا�ضي امل�شرتك بني العرب والغرب�..أ�صول الآداب ال�شعبية الغربية» ,وهو بدوره كان قد �أخذها من الرواية ال�شعبية العربية لق�صة عنرتة مرتجمة عن «كالو�ستون»الذي
�أخذها بدوره عن «هاملنت» ,وقد �أعادت املرتجمة الن�صو�ص �إىل �أ�صلها العربي كما وردت يف الرواية العربية,وذلك ملا يف هذا الأخذ الغربي للحكاية العربية وترجمتها من
داللة على انتقال هذه احلكاية �إىل الغرب( .انظر املا�ضي امل�شرتك � -ص  )133ت�أليف �أ.د .رانيال ،ترجمة د .نبيلة �إبراهيم � .سل�سلة عامل املعرفة الكويت –رقم241-
رم�ضان1419هـ 1999 -م.
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عليه وميار�س معه �أعدا�ؤه النفاق يف التعامل خلوفهم منه ،وباملقابل ي�ستمر دعم واحتفاء امللك به لأنه يرى فيه
�سر مناعة قبيلة عب�س التي ت�سند له املهام الع�سكرية الكربى ،لكن البطل يرى ب�أنهم يجعلون منه غاليا يف احلرب
رخي�صا يف ال�سلم.
يعود عنرتة �إىل قبيلته موهن القوى ويف جعبته غرائب ما واجهه من مغامرات ولكنه كان يحدوه �أمل اللقاء
مبحبوبته التي �ستن�سيه كل ما �أهمه ،ا�ستقبله امللك ا�ستقبال الأبطال و�أهداه هدية ثمينة منها عقد من اجلوهر
�أهداه البطل ملحبوبته عبلة برهان حمبة ووفاء ،ورغم ما واجهه من �أبيه وعمه �إال �أنه يف �أكرث من مرة ينقذهم
من الأ�سر ،فيعود عمه �إىل التخطيط للتخل�ص منه حتى يبعده عن ابنته ،يف الوقت نف�سه يتقدم لعبلة �شاب نبيل
مغرور يظهر عليه الرثاء لكنه كان غبيا يدعى «عمارة» ،فيقبله مالك مقابل مال وفري ،لكن عنرتة يتغلب عليه يف
�أكرث من مرة مما دفع �شداد �إىل �إعادة عنرتة �إىل خدمة الن�ساء ورعي املا�شية ،وي�ستمر عمارة يف �إنفاق املال ملالك
وزوجته التي كانت توهمه �أن عبلة من ن�صيبه م�ستغلة غباءه وت�ستمر معه حتى النهاية حيث يفقد ثروته ويقع
يف الأ�سر فينقذه عنرتة ،بل �إنها كانت تدفع زوجها �ضد عنرتة وت�شكك يف عفة عبلة� ،أما عبلة فتقف بقوة راف�ضة
االرتباط بغري عنرتة ،ت�شاركه �أحزانه وتر�سل �إليه ر�سالة مع �أمه« :طمئني قلب ابن عمي عنرتة ،و�أخربيه �أنه
حتى لو و�صل الأمر ب�أن يجعل �أبي قربي مكانا لراحتي فلن �أرغب �إال فيه ،ولن �أختار غريه» .يف حني كان عنرتة على
عمله الأول يف رعي املا�شية وحماية الن�ساء ت�أتي معركة بني عب�س وطي وتلحق الهزمية عب�سا في�ستدعي زعماء
القبيلة عنرتة لإنقاذ قبيلته ،ي�أتي عنرتة ويدخل املعركة بعد وعد من �أبيه وعمه �إن هو �أنقذ عبلة �سيقدمانها له
زوجة ،ف�أنقذها و�شرف عب�سا بالن�صر ،لكنه ما لقي �إال اخلداع واملكر من عمه� ،إال �أن البطل حقق بعد الن�صر هدفا
من �أهدافه ،فقد وافق زعماء القبيلة  -رغم كراهة احلاقدين � -أن مينح عنرتة �شرف مرتبة العربي ،و�أقيم حفل
رداء مطرز ًا بالذهب ،و�أعلن على امللأ عنرتة «بطل عب�س وعدنان»� .أما الوعد بالزواج فقد
لذلك وخلع عليه امللك ً
تظاهر عمه باملوافقة لكنه بخداعه طلب مهر ًا البنته �ألف ًا من النوق الع�صافري التي توجد يف العراق ،فقبل البطل
بذلك .اجته عنرتة �صوب العراق برفقة �أخيه املخل�ص الثقة (�شيبوب) الذي كان بارع الرمي ،عارفا بالطريق،
والذي كان حلقة الو�صل بينه وبني عبلة ،فال ي�أتي بخربها �إال هو مع �أنه كان عربيدا يحب املزح مع الن�ساء ،ويف
ال�صحراء واجه البطالن عا�صفة �شديدة فرقت بينهما وحالت دون رجوع عنرتة �إىل عبلة باملهر ،فغا�ص البطل يف
الرمال لوال �إنقاذه من رجل ر�آه يف ال�صحراء� ،أما �شيبوب فقد ظن �أن �أخاه قد مات فعاد �إىل القبيلة حامال نب�أ حمزنا
لعبلة مفرحا لأبيها.
تعافى عنرتة ثم و�صل �إىل املنذر الذي �س�أله عن نف�سه ،فقال عنرتة« :اعلم �أيها امللك �أنني �أنا الليث الهمام والبطل
ال�ضرغام ،ال�ضارب باحل�سام� ،أنا طبيب عب�س �إذا مر�ضت ،وحاميها �إذا ذلت» .ي�صل عنرتة �إىل ك�سرى عن طريق املنذر
فيعجب ك�سرى بف�صاحة البطل وج�سمه و�شجاعته فقربه و�أكرمه مما �أثار حقدا لدى بهرام فار�س الديلم الذي
حاول غري مرة قتل عنرتة مبكر وخداع �إال �أنه يف�شل؛ لكن البطل يواجهه ب�أخالقه العالية مما يزيد ك�سرى تقديرا
لعنرتة فقد خلع عليه الرداء امللكي و�أهداه تاجه ليهديه البطل لعبلة يوم زفافها ،وهذا � -أي�ض ًا -دفع ر�ستم القائد
الفار�سي �إىل حتدي البطل ،ورغم جتاهل البطل �إال �أن �إ�صرار احلاقد دفع البطل �إىل الق�ضاء عليه ب�سيفه الظامي
الذي طاملا تغنى به يف �أ�شعاره.
ولئن كان البطل قد �أغرق يف بهرج التح�ضر ،ور�أى اجلواري الالتي حاولن �إغراءه �إال �أن ذلك مل ين�سه ويلهه عن
هدفه الذي جاء من �أجله (مهر عبلة)� .أما عبلة فقد عانت كثريا يف غياب عنرتة الذي ا�ستقر لديها ب�أنه قد مات،
فقد تهافتت عليها نفو�س زعماء القبائل ما بني جمرب لأبيها كواقد الكناين وخاطف لها كطارقة الليايل؛ �إال �أنها
ظلت خمل�صة لعنرتة فردت على عر�ض �أبيها املتهاون ال�ضعيف ردا قويا ورف�ضت الزواج بعمارة �أو غريه «لأنها قد
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دفنت قلبها يف قرب عنرتة» لكن �أباها يجربها على ذلك.
عاد البطل من �أعظم مغامراته ليجد عبلة حتت نار الي�أ�س خمتطفة فيخل�صها ،ويكون اللقاء الذي نفخ الروح يف
ج�سد عبلة لتعود من جديد ،التقى الهائمان و�أخذت عبلة حتكي ما نقله �شيبوب عن وفاته و احلزن والعذاب الذي
عانته ،وهو بدوره حكى لها مغامراته والأخطار التي مر بها وهي م�ستمتعة م�شفقة  ،ثم �أقيم حفل بهيج بح�ضور
�أ�صدقاء البطل دارت فيه الك�ؤو�س ورق�صت الن�ساء وبعد احلفل ان�ضم عنرتة �إىل عبلة التي ارمتت يف �أح�ضانه
ارمتاء العا�شق الولهان وقبلته عدة مرات رغم عدم ر�ضا �أبيها لكن بطولة البطل وانت�صاراته جعلته جديرا بها.
ا�ستقبل امللك وزعماء القبائل البطل القائد بينما قام عمارة العدو املاكر  -حيث كان يقود بعري عبلة بذل -
باختطاف عبلة م�ستغال ان�شغال عنرتة ،مما �أفقد عنرتة عقله ،وبات يفكر كثريا ورمبا و�صل �إىل ال�شك يف عبلة ،فلم
يعد يح�س ب�شيء مما يحيط به ،فهو مل يتوقع �أن يح�صل هذا بعد ذلك العناء الطويل وما هي �إال �أيام حتى �أتى
�شيبوب املخل�ص بخربها من ديار مفرج بن همام الطامع اجلديد يف عبلة فاندفع عنرتة كالأ�سد لإنقاذ عبلة ،ويف
خ�ضم املعركة يجد �شيبوب عبلة فيح�ضنها بني ذراعيه ويذهب بها �إىل عنرتة ف�ضمها البطل وقبلها بني عينيها،
و�أتى بعد ذلك عمارة و�أخوه ربيعة يعتذران لعنرتة فريد عليهما« :على الرغم من �أنه ي�ساء �إ ّ
يل ب�سبب �سواد ب�شرتي
ف�إن �أفعايل �أفعال النبالء».
ورغم هذا االنت�صار �إال �أن والد عبلة يتو�سل �إىل الأمري �شا�س الذي كان ناقما وحاقدا على عنرتة منذ كان �صبيا
ب�سبب قتله لعبده «داجي» ،ناهيك عن تقريب امللك له والثناء عليه ،تو�سل �إليه �أن ي�أخذ عبلة حتت حمايته لكي
يخل�صها من عنرتة وا�ستجاب �شا�س للجبان ف�أخذها رغم اعرتا�ض الأمري مالك ورف�ض عبلة ،ويف هذه الأثناء بلغ
الي�أ�س من عنرتة حد البكاء فخرج هائما على وجهه نحو مكة �شاكيا �إىل رب العاملني ،وبرفقته الثقة �شيبوب ليتم
يف غيابه العقد لعمارة من عبلة حتت رعاية الأمري �شا�س الذي ينقذه عنرتة بعد ذلك من �أ�سر بل من قتل حمقق
لرييه الأخالق مع الأعداء .
عاد البطل �إىل دياره وعند و�صوله هن�أه عمه مالك بعودته نفاقا ووعده ب�أن الزواج من عبلة �سيكون يف الليلة
ذاتها ال �سيما بعد اتفاق امللك و�أبنائه على �صداقتهم للبطل عنرتة؛ �إال �أن مالك املخادع يرحل ب�أهله �سرا لي�صل
ديار قي�س في�أتي عنرتة فال يجد �أحدا فقال معلقته ال�شهرية:
()16
�أم هل عرفت الدار بعد توهم
		
هل غادر ال�شعراء من مرتدم
وكعادته يقوم البطل بتخلي�صها و�إعادتها �إىل ديارها ؛ ليعود ال�صراع مع احلاقدين يف قبيلته من جديد
وتفاديا للنزاعات �أمر امللك زهري عنرتة باخلروج من القبيلة وا�ستغنى عن بطولته لكنه ي�ستدعيه يف حروبه مع
النعمان.
مات امللك زهري وابنه �شا�س ومات من بعدهما الأمري مالك الذي كان �صديقا حميما لعنرتة وظهر �شبحه لعنرتة
وهو يقول له« :منت عن �أخذ ث�أري يوم الأمان» مما دفع البطل �إىل االنتقام له.
تزعم �أمر القبيلة الأمري قي�س بن زهري فالتف حوله �أعداء عنرتة يثريونه على البطل لكن امللك عرف قيمة
عنرتة عندما ا�ستدعاه يف معركة لي�صنع له الن�صر بعد الهزمية كما �صنع له الن�صر يف معارك داح�س والغرباء
ال�شهرية ،ويف ظل هذا االن�سجام بني امللك وعنرتة يجرب اخلائن عم البطل �آخر غدراته فيخطط لقتل البطل
ويهرب حتت رف�ض عبلة التي �أبقاها يف رعاية عمها �شداد ،مما هي�أ اجلو لعنرتة برعاية امللك ومباركته �أن يحقق
مناه بالزواج ،وفعال �أقيم الزواج يف حفل بهيج مل تر له عب�س مثيال من قبل ،وزفت العرو�س �إىل عري�سها يف غياب
مالك الأب املخادع اجلبان ،واكتفى احلاقدون بقولهم عند ر�ؤيتهم عبلة يف زينتها« :يا خ�سارة هذا احل�سن والبيا�ض
لذلك ال�سواد».
 )16ديوان عنرتة � ،ص . 80
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وبعد �أن عا�ش احلب بني عنرتة وعبلة �سنوات ي�أتي املوت ملن �أرى خ�صومه و�أعداءه املوت قبل �أن ي�أتيهم ،فبينما هو
واد كثيف الأ�شجار مع عبلة ،وعندما كان يف �أح�ضانها �سمع �أ�صواتا فخرج ،ف�أتاه �سهم
عائد من اليمن بات ليلته يف ٍ
غادر خائن من وزر الرجل املنتقم الأعمى ،ف�أ�صابه ف�سحب نف�سه �إىل اخليمة ووقف بجواره زوجته و�أ�صدقا�ؤه ثم
�أتي بالرامي جثة هامدة �إىل خيمة البطل ،فعرفه البطل من مالحمه.
بد�أ الي�أ�س والأمل يدب يف البطل لعلمه بغدر الأعمى لكنه حتامل حاميا عبلة حتى �أو�صلها �إىل م�شارف ديار عب�س
بعد مالحقة قطاع الطرق له ،وبعد �أن �أمن حبيبة القلب وقف يف ممر �ضيق للوادي فغر�س رحمه يف الأر�ض ليتكئ
عليه وميوت عزيزا بعد �أن �صنع �أ�سطورة يف احلب والفرو�سية.

 - 2احلبكة الق�ص�صية مل�سرحية وليم �شك�سبري «*17 “ Othello

تدور �أحداث الق�صة الدرامية خالل حروب طاحنة بقيادة البطل املغربي الأ�سود عطيل ()Othello
الذي �أهلته قوة ج�سمه وحنكته القتالية ليكون قائدا لقوات البندقية برغم �أ�صله الذي مل يكن معروفا للقيادة
العليا يف البندقية ب�إيطاليا وبرغم لون ب�شرته ال�سوداء التي كان ينعت بها.
تبد�أ امل�سرحية بق�صة اختطاف العا�شق املغربي الأ�سود لع�شيقته دزدمونة ،وحيدة �أبويها ،وابنة �أحد الأ�شراف يف
دولة البندقية واملقرب من القيادة العليا للحكومة الإيطالية والذي عار�ض وب�شدة زواج ابنته من رجل �أ�سود عربي
مغربي العرق ال تعرف �أ�صوله �سوى �أنه فار�س وبطل ع�سكري �أتى من قلب ال�صحراء املغاربية ،ليحكي لنا �شك�سبري
ق�صته كفار�س وعا�شق فريد .ت�ستدعي قيادة الدولة عطيل املغربي لتوكل �إليه مهام قيادة اجلي�ش حلاجتها املا�سة
�إليه ليقود جي�ش البندقية �ضد املد الرتكي يف قرب�ص وت�سميه القائد الأعلى جلي�ش البندقية .يرحب الدوق به
قائال« :عطيل البا�سل ! علينا يف احلال �أن ن�ستخدمك �ضد العدو العثماين  ،عدو اجلميع» ( -)18يتقدم ال�سنيور
برابانتيو والد دزدمونة ب�شكوى للدوق حاكم الدولة ب�أن ابنته �سرقت منه وخطفها العا�شق املغربي الأ�سود دون
معرفته بذلك الزواج املفاجئ .يرد عطيل املغربي على الدعوى ب�أن ما �أقدم عليه لي�س �سرقة ولكن من دافع غرامي
�إذ احلب ال �سلطان عليه  ،فقد بادلته دزدمونة هذا احلب خالل تردده على منزل �أبيها حينما كانت ت�ستمتع بق�ص�صه
البطولية كلها وكذا تاريخه الذي كان كله مغامرات وكيف جنا من املوت �أكرث من مرة  .كانت تتلذذ ب�سماع ق�ص�صه
وت�ضمد جراحه حني عودته من املعارك وت�ستمتع ب�سماع ق�ص�صه حني واجه �أكلة حلوم الب�شر وم�صا�صي الدماء.
( )19و�صحيح �أنه مغربي �أ�سود جاء من قلب ال�صحراء العربية �إال �أنه ح�سبما يقول :ينحدر من �ساللة مالكة و�أن
�أعماله البطولية تثبت مقامه الرفيع .يذكر ذلك كونه يعاين من ازدراء النا�س للون ب�شرته و�أ�صله الغام�ض .مت
ا�ستدعاء دزدمونة ملجل�س قيادة الدولة ليقتنع والدها ب�أنها مل ت�سرق منه .اعرتفت بحبها لأبيها واعرتفت بوالئها
للمغربي الأ�سود لأنه �أ�صبح زوجا لها ،فيذهل اجلميع بذلك ،فالأعراف يف ذلك الع�صر كانت ال تتقبل مثل هذا
الزواج .فالرجل العبد الأ�سود حظي بزواج ابنة �سيد من �أ�سياد البندقية الذي �شعر باخلزي والعار لزواج ابنته
الوحيدة بعبد ا�سود .يبارك والد دزدمونة الزواج على م�ض�ض ويحذر عطيل من اخليانة الزوجية كون ابنته قد
خانت �أهلها و�أبوها بقبوله كزوج« :انتبه لها يامغربي �إن كان لك عينان تب�صران � ،أبوها خدعته  ،ولرمبا �أنت �أي�ضا
()20
خدعتك».
و كانت قد رف�ضت �أغنى و�أجمل �شباب الأمة الذين طلبوا يدها يف حينه .تطلب دزدمونة من القيادة العليا للدولة
 )17امل�آ�سي الكربى  ،وليم �شك�سبري  ،ع َّربها وقدم لها  :جربا �إبراهيم جربا – مع درا�سات نقدية  ، -امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر  ،بريوت  ،ط 2000 ، 2م .
 )18امل�آ�سي الكربى (م�سرحية عطيل ) � ،ص . 476
 )19يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص . 480 – 476
 )20يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص . 486
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ال�سماح لها مبرافقة عطيل يف رحلته احلربية �إىل قرب�ص �ضد الأتراك لأن همته �ستزداد �ضراوة �إن متت املوافقة
على مرافقتها له .توافق قيادة الدولة على طلبها الذي عززه عطيل والتم�سه منهم با�ستعطاف فهو ال يع�صي لهم
�أمرا .ي�سافرون جتاه قرب�ص وتفرقهم العا�صفة والتي �أثرت على دزدمونة ب�سبب افرتاقهما .عا�شت وقتا �صعبا وهي
تعاين من فقدانها لزوجها ب�سبب العا�صفة التي كانت تعتقد ب�أنه ق�ضى فيها .وحني جاء الب�شري ب�سالمته وعرفوه
بزفريه وزئريه املدوي الذي متيز به ،ا�ستب�شرت و�سعدت  ،وملا التقيا غمرتهما �سعادة اللقاء من فرط حبه لها وع�شقه
()21
جلمالها الذي طاملا تغنى به .
تنهزم اجليو�ش الرتكية وتنت�صر قوات البندقية بقيادة القائد املغربي الأ�سود عطيل الذي كان م�ساعده كا�سيو
و�أمني �سره ،ال يرتكه ال يف حله وال يف ترحاله ومل تفرقهم �سوى العا�صفة .احتفل اجلميع ورق�صت دزدمونة وغنت
وذابوا فرحا بالن�صر و�أكلوا و�شربوا هانئني .وكان ياجو حامل علم عطيل يظهر الطيبة والوالء ويبطن احل�سد
واحلقد وال�ضغينة لينتقم من عطيل ذاك املغربي البطل .وكان �سبب حقده عليه� :أوال توليه منا�صب كبرية كان
يرى ياجو �أنه �أجدر من عطيل بتوليها كون عطيل غريب ًا .ثانيا لون ب�شرته ال�سوداء كلون العبيد  -كما ي�شري
ياجو  .-و�أخريا �أنه تزوج ممن كان يحبها وتقدم خلطبتها وهي دزدمونة ابنة ال�سنيور برابانتيو �سيد القوم يف
دولة البندقية .ي�ستخدم ياجو �أحد التجار الأثرياء يف البندقية وا�سمه رودريجو فيوهمه على �أن دزدمونة التي
تزوجها املغربي �ستكون حتما من ن�صيب رودريجو .كان رودريجو �أحد خطاب دزدمونة الذي مت رف�ضه من قبل
والدها الذي متنى لو كان زوجها له فيما بعد .يدفع رودريجو كل ممتلكاته من ذهب وجموهرات لياجو ليحظى
بالزواج من دزدمونة فتذهب ثرواته �أدراج الرياح ويظل الوهم خميما عليه حتى النهاية ممني ًا نف�سه ب�أن دزدمونة
حتما �ستكون من ن�صيبه .حمور الق�صة �أن ياجو ينجح بتو�صيل عطيل ملرحلة حرجة يجعله فيها ي�شك �أن زوجته
تعي�ش ق�صة غرام مع كا�سيو �أمني �سر عطيل وهو الذي كان مطلعا على ق�صة احلب التي عا�شها البطالن دزدمونة
وعطيل .يثري ياجو ذلك ال�شك يف قلب البطل املغربي عطيل وي�ؤججه حتى ي�صل لذروته حينما ي�ستخدم زوجته
ل�سرقة منديل عطيل الذي �أهداه لدزدمونة كرمز للحفاظ على احلب بينهما كما �أخربته �أمه .ت�سرق �إميليا ذلك
املنديل وتعطيه لزوجها ياجو الذي يد�سه يف بيت كا�سيو .وهنا ي�ؤجج ياجو عقدة ال�شك لدى عطيل املغربي لتحقيق
�أهدافه احلاقدة لالنتقام من عطيل بدافع احل�سد .يف غ�ضون ذلك كان قد �أثار ياجو فتنة و�أ�شرب كا�سيو خمرا
و�أدخله يف �شجار مع �أحد �أ�شراف البندقية ،جرح يف �إثره كا�سيو املخمور الرجل النبيل مما ا�ضطر القائد عطيل
لعزله من من�صبه .وب�سبب عالقة كا�سيو بزوجة عطيل كونه كان �سابقا الو�سيط بينهما خالل لقاءاتهم الغرامية
�سرا قبل زواجهما يف منزل والد دزدمونة ،ا�ستنجد بها لتتو�سط له ب�إعادته ملن�صبه وظلت حتث عطيل على الإ�سراع
بذلك .كان ي�شتهر كا�سيو ب�أنه زير الن�ساء الغواين واجلواري وكانت لديه جارية �سمراء تدعى بيانكا .كانت دائما
ما متكث معه فوجدت منديل دزدمونة يف منزله .ي�ستغل ياجو تقرب كا�سيو من دزدمونة وبعد �أن د�س املنديل يف
بيت كا�سيو حاول �إي�صال عطيل لقناعة تامة �أن زوجته خانته مع كا�سيو وهي ع�شيقته الأوىل بدليل �أنها �أهدته
املنديل الذي اعتربه عطيل رمزا حلبهما وحرزا ,ح�سب اعتقاد �أمه و�إميانه هو �أي�ضا بذلك .من خالل �إمياءات ياجو
و�إيحاءاته لعطيل ب�أن كا�سيو ودزدمونه يختليان يف غري �إثم فيقول عطيل« :عارية يف الفرا�ش  -،ياجو! – وال
تق�صد �ضررا ؟ ذلك نفاق على ال�شيطان ؛ فمن كان فا�ضل الق�صد – ويفعل ذلك – ف�إن ال�شيطان يجرب ف�ضيلته وهو
يجرب اهلل «(.)22
يتفق عطيل وياجو على االنتقام من دزدمونة التي �سيخنقها عطيل يف الفرا�ش ويرتك مهمة التخل�ص من كا�سيو
لياجو .يف نف�س الوقت الذي يطالب رودريجو با�سرتداد جموهراته من ياجو الذي �أوهمه بالتزوج من دزدمونة.
 )21يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص . 486 – 484
 )22امل�آ�سي الكربى (م�سرحية عطيل ) � ،ص  576 ، 553وما بعدها.
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يقنع ياجو �صديقه رودريجو ب�أن ميهله ليلة �أخرى ليتم عقد قرانه بدزدمونة �صباح اليوم التايل فيحثه على قتل
كا�سيو كونه يع�شق دزدمونة .يقتنع رودريجو فيعقد العزم على قتل كا�سيو .فيجرح ياجو كا�سيو يف الظالم ويتظاهر
حماوال ف�ض االقتتال ،فيقتل رودريجو ليتخل�ص من هاج�س مطالبته مبجوهراته ويتم �إ�سعاف كا�سيو بعد �أن جرح
�ساقه .بنف�س تلك الليلة تتغنى دزدمونة وتغني فتتنب�أ مبوتها كما فعلت �أمها قبل موتها بليلة وهي خالل ن�ص
()23
امل�سرحية تربز براعتها بالرق�ص والغناء و�صوتها العذب ال�شجي.
يدخل عطيل على دزدمونة معتزما قتلها .يطلب منها االعرتاف بخيانتها �إياه مع كا�سيو,ت�صدم دزدمونة ,وت�صاب
بالفزع ,وحتاول جاهدة ا�ستعطافه لئال يقتلها  -يف م�شهد يثري ال�شفقة  -لكن عطيل يرف�ض ذلك الرتجي ويقوم
بقتلها .يربز �شعوره و�شاعريته الأليمة حني يقدم على قتلها .و�أثناء ذلك ،تكت�شف �إميليا خادمة زوجته ما ح�صل
ل�سيدتها من خيانة ,ويت�ضح لها �أن �سبب ذلك زوجها الذي ا�ستخدم املنديل ك�آخر الأدلة لتوطيد ال�شك يف قلب عطيل
الذي �أو�صله لتلك اجلرمية وقد واجهت زوجها بذلك �أمام اجلميع وف�ضحته ب�أنه هو الذي طلب منها �سرقة منديل
دزدمونة  .تقوم �إمييليا بنعت عطيل بالزجني العبد .وحتتقره على فعلته ال�شنيعة كون زوجته �ضحت بخطابها
و�أبيها وبالدها و�أ�صدقائها وتركتهم لي�سميها عاهرة ذلك الزجني ويجازيها بالقتل ؟ .يقدم ياجو على طعن زوجته
�إميليا بعد �أن ف�ضحته فتموت �إميليا بجوار �سيدتها دزدمونة ويخرج ياجو حماوال النجاة بنف�سه .وبعد معرفة
احلقيقة يقف عطيل ليتغنى ب�سيفه وجمده التليد بلغة فريدة و�أنه مل يقتل �إال بدافع ال�شرف .يتم �إح�ضار ياجو
�إىل م�سرح اجلرمية التي كان �سببا رئي�سا فيها فيقوم عطيل املغربي بطعن ياجو فيجرحه .ثم يقدم اعتذاره لرفيق
()24
دربه كا�سيو كونه �أ�ساء الظن به ،وهذا دليل على طيبته و �سذاجته.
يف غ�ضون تلك الفرتة كان قد �صدر مر�سوم يف بالط الدولة وهو اال�ستغناء عن خدمات عطيل ب�سبب انتهاء احلرب
و�صار من ال�ضرورة عزله وتعيني كا�سيو مكانه فلم تعد الدولة يف ذلك الوقت بحاجة ما�سة خلدمته بعد حتقيق
الن�صر لها� .إ�شارة لأنه رخي�ص يف ال�سلم وتكمن قيمته عند احلاجة له يف احلرب .ي�ؤمر ب�أن يتم �إعفائه من من�صبه
وتقدميه للعدالة في�ستميحهم عذرا ب�أن يتحدث لهم مبا يدور يف خلده وكيف �أن �سهام الغدر قد �أ�صابته وحينها
�شعر ب�أنه خ�سر كل �شيء ومل تعد احلياة جمدية .فيطلب منهم �أن يحكوا ق�صته للغري ويتحدثوا عنه كما هو بكل
حيادية دون زيادة �أو نق�صان .ويذكر �أجماده البطولية واملعارك التي خا�ضها ويبدي �أ�ساه على م�صريه الذي �آل
�إليه .ينتهي عطيل من حديثه الأخري فيطعن نف�سه ثم يزحف نحو ال�سرير الذي ترقد فيه �ضحيته امل�سكينة
()25
زوجته الربيئة الطاهرة دزدمونة .ف�آخر ما قاله« :قبل �أن �أقتلك قبلتك ...قتلت نف�سي لأموت على قبلتك».
وميوت عطيل ب�سهام غدر ياجو الذي ث�أر لنف�سه من عطيل :وها قد �أو�صلته �أخريا حلتفه.
،،،وهكذا تنتهي امل�سرحية  ..في�سدل ال�ستار،،،

 )23يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص .601 - 560
 )24يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص . 600 – 597
 )25امل�آ�سي الكربى (م�سرحية عطيل ) � ،ص . 603
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املبحث الثاين:

مــواطـــن التـــالقــــي
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

م�سرحيــة عطيــل � -شك�سبيـر

ق�صــة عنتــرة

حكاية عنرتة يف الأدب العربي (من �أ�شهر الأعمال م�سرحية عطيل يف الأدب االجنليزي (من �أ�شهر الأعمال
الأدبية)
الأدبية)
تدور �أحداث احلكاية يف �أجواء متتلئ باحلروب والغارات تدور �أحداث احلكاية يف �أجواء متتلئ باحلروب واملعارك
بني دولة البندقية و الأتراك
واملعارك بني القبائل العربية
كان البطل عربيا �أ�سود من �إحدى القبائل العربية يف
كان البطل عربيا �أ�سود من �إحدى الدول املغاربية العربية
�صحراء العرب
القوة اجل�سمية واحلنكة القتالية �أهلتا البطل ليكون القوة اجل�سمية واحلنكة القتالية �أهلتا البطل ليكون «بطل
وقائد جي�ش البندقية»
«بطل عب�س وعدنان»
ظل البطل غام�ض الن�سب فرتة طويلة لعدم اعرتاف �أبيه
ظل البطل غام�ض الن�سب من البداية حتى النهاية
به
ينعت بالأ�سود الزجني خالل الأحداث كاملة
يعاب عليه �سواده وكونه ابن �أمة �سوداء
متكن البطل من اال�ستحواذ على قلب حبيبته عبلة حتى متكن البطل من اال�ستحواذ على قلب حبيبته دزدمونة حتى
مل تعد تفكر بغريه
مل تعد تفكر بغريه
«عبلة» ابنة �أحد الأ�شراف والأ�سياد ووجهاء قبيلة
«دزدمونة» ابنة �أحد �أ�شراف ووجهاء دولة البندقية
عب�س
كانت عبلة الأنثى الوحيدة لأبويها

كانت دزدمونة الأنثى الوحيدة لأبويها

عار�ض مالك والد عبلة وب�شدة تزويج ابنته من البطل
الأ�سود
«عنرتة» فار�س وبطل نبع من قلب �صحراء اجلزيرة
العربية
ق�صة عنرتة «ق�صة فار�س وعا�شق نبيل»
ي�ستدعي ملك القبيلة «زهري» البطل عنرتة ليقود معارك
القبيلة �ضد �أعدائها
احتفى به امللك غري مرة« :لقد �أوليتني وحق رافع ال�سماء
جميال ال �أقدر جمازاته»

عار�ض والد دزدمونة وب�شدة تزويج ابنته من البطل
الأ�سود
«عطيل» فار�س وبطل نبع من قلب ال�صحراء العربية
املغاربية
ق�صة عطيل «ق�صة فار�س وعا�شق نبيل»
ي�ستدعي دوق البندقية البطل عطيل ليقود معارك الدولة
�ضد �أعدائها الأتراك
احتفى به الدوق قائال« :مرحبا بالقائد العظيم الذي
ن�ستعني به عند ال�شدائد»
يعلن دوق البندقية البطل عطيل «القائد الأعلى جلي�ش
البندقية»
يقدم والد دزدمونة �شكواه من عطيل لدوق البندقية
حدث الزواج بني عطيل و دزدمونة يف غياب الأب

15

يعلن امللك البطل عنرتة «بطل عب�س وعدنان»

16

يقدم والد عبلة �شكواه من عنرتة �إىل ابن ملك القبيلة

17

حدث الزواج بني عنرتة وعبلة يف غياب الأب

18

رد البطل عن كل ال�شكاوي ب�أنه يحب عبلة« :يا موالي ما رد البطل عن كل ال�شكاوي ب�أنه يحب دزدمونة« :حبي لها يا
حملني على هذا �إال الهوى الذي هد مني احليل والقوى»� .سيدي بدافع احلب الذي ال �سلطان عليه»
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م
19

م�سرحيــة عطيــل � -شك�سبيـر

ق�صــة عنتــرة

كان �سبب �إعجاب عبلة بالبطل ب�سبب قوته و�شجاعته كان �سبب �إعجاب دزدمونة بالبطل ب�سبب قوته و�شجاعته
وق�ص�صه البطولية ومغامراته
وق�ص�صه البطولية ومغامراته

20

يحكى عنه ب�أنه واجه «�شارب الدماء»

21

ينحدر البطل من �ساللة �شريف يف القبيلة هو»�شداد بن ينحدر البطل من �ساللة مالكة يف املغرب العربي على حد
قوله
قراد» الذي مل يعرتف به

22
23
24
25

يحكي �أنه واجه «م�صا�صي الدماء و�آكلني حلوم الب�شر»

�أعماله البطولية �أثبتت مقامه الرفيع

�أعماله البطولية �أثبتت مقامه الرفيع

عا�ش البطل �صراعا نف�سيا من ازدراء النا�س من لون عا�ش البطل �صراعا نف�سيا من ازدراء النا�س من لون ب�شرته
و�أ�صله الغام�ض
ب�شرته و�أ�صله الغام�ض
ت�صريح عبلة بحبها لعنرتة �أمام �أبيها و�أخيها و�أمام
ت�صريح دزدمونة بحبها لعطيل �أمام الدوق و�أبيها
قريناتها
انذهال الع�شرية من حبها لعبد �أ�سود الذي يعد خمالفا انذهال النا�س من حبها لعبد �أ�سود الذي يعد خمالفا
للأعراف وتقاليد املجتمع
لأعراف القبيلة

26

معار�ضة الع�شرية بزواج وحب من هذا النوع

معار�ضة املجتمع بزواج وحب من هذا النوع

27

�شعر الأب باخلزي والعار من كون ابنته حتب عبدا �أ�سود

�شعر الأب باخلزي والعار من كون ابنته حتب عبدا �أ�سود

28

قبل الأب بالزواج يف النهاية على م�ض�ض

قبل الأب بالزواج يف النهاية على م�ض�ض

29

رف�ض عبلة للخطاب من �أغنى و�أجمل �شباب القبائل
و�أمرائها

رف�ض دزدمونة للخطاب من �أغنى و�أجمل �شباب «الأمة»

30

�أثريت ال�شكوك حول عبلة من قبل �أقربائها؛ لأنها مل �أثريت ال�شكوك حول دزدمونة من قبل �أبوها؛ لأنها مل تقبل
بغري عطيل برف�ضها اخلطاب
تقبل بغري عنرتة برف�ضها اخلطاب

31

قيام �شيبوب ب�أفعال تثري ال�شكوك رغم جتاهل البطل قيام كا�سيو ب�أفعال تثري ال�شكوك رغم جتاهل البطل ذلك
ذلك (رجوعه بنعي البطل ظنا  -احت�ضانه لعبلة يف (رجوعه بنعي البطل ظنا  -احت�ضانه لدزدمونة بعد �إحدى
�إحدى املعارك  -كان هو الذي ي�أتي ب�أخبار عبلة عندما املعارك  -كان هو الذي ي�أتي ب�أخبار دزدمونة عندما كانت يف
بيت �أبيها خالل اللقاءات الغرامية ال�سرية)
كانت تختطف)

32

كان عنرتة ي�ستب�سل وتزيد همته البطولية بوجود عبلة كان عطيل ي�ستب�سل وتزيد همته البطولية بوجود دزدمونة
برفقته
�أمامه

33

حدثت العا�صفة يف رحلته �إىل العراق ففرقت بينه وبني حدثت العا�صفة يف رحلته �إىل قرب�ص ففرقت بينه وبني
كا�سيو وحالت دون لقائه بدزدمونة
�شيبوب وحالت دون رجوعه �إىل عبلة

34

ظنت عبلة ب�أن عنرتة قد مات يف العا�صفة

ظنت دزدمونة ب�أن عطيل قد مات يف العا�صفة

35

عودة عنرتة بعد العا�صفة �ساملا غامنا بالنوق الع�صافري

عودة عطيل بعد العا�صفة �ساملا غامنا بعد انت�صاره باحلرب

36

كان يعرف البطل ب�صوته كزئري الأ�سد

كان يعرف البطل ب�صوته كزئري الأ�سد

37

ا�ستب�شرت عبلة بعودة البطل و�سعدت بلقائه

ا�ستب�شرت دزدمونة بعودة البطل و�سعدت بلقائه
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م
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

م�سرحيــة عطيــل � -شك�سبيـر

ق�صــة عنتــرة

ا�شتهر عنرتة �أنه كان يتغنى بعبلة يف �أ�شعاره حبا
وجماال
يعاين عنرتة من عقدة الدونية مما دفعه للبحث عن
يعاين عطيل من عقدة الدونية مما دفعه للبحث عن ذاته
ذاته
كان البطل يحقق االنت�صارات ويهزم الأعداء ال �سيما يف كان البطل يحقق االنت�صارات ويهزم الأعداء ال �سيما يف
حربه مع االتراك يف قرب�ص
معارك «داح�س والغرباء»
ظهر عطيل وهو يتغنى بدزدمونة خالل امل�سرحية

مل ت�شري الرواية �أن عنرتة هُ زم يوما يف مواجهة ما

مل ت�شري امل�سرحية �أن عطيل هُ زم يوما يف مواجهة ما

«�شيبوب» �صديق البطل احلميم الثقة الذي يرافقه يف
املهمات ومل تفرقهم �إال العا�صفة
جنا عنرتة من املوت �أكرث من مرة
احتفال اجلميع بعودة البطل منت�صرا ورق�صت عبلة كما
ا�شتهرت بغنائها �أكرث من مرة
ظهر للبطل يف كل الأحداث �أعداء �ألداء حاقدون
متعددون
�سبب احلقد على البطل :بطولته يف عب�س وعدنان -
ب�شرته ال�سوداء  -حبه لعبلة
ا�ستغالل زوجة مالك لعمارة الرثي يف القبيلة و�أوهمته
ب�أحقيته بعبلة و�أنها حتما من ن�صيبه

«كا�سيو» �صديق البطل احلميم الثقة الذي يرافقه يف املهمات
ومل تفرقهم �إال العا�صفة
جنا عطيل من املوت �أكرث من مرة
احتفال اجلميع بعودة البطل منت�صرا ورق�صت دزدمونة كما
ا�شتهرت بغنائها و�صوتها ال�شجي
ظهر للبطل يف كل الأحداث �أعداء �ألداء حاقدون
وحا�سدون
�سبب احلقد على البطل :بطوالته ولون ب�شرته ال�سوداء
وحبه لدزدمونة
ا�ستغالل ياجو لرودريجو الرثي و�أوهمه ب�أحقيته بدزدمونة
و�أنها حتما من ن�صيبه

تقدمي عمارة �أمواله لوالد عبلةليحظى بالزواج املوعود

تقدمي رودريجو �أمواله لياجو ليحظى بالزواج املوعود

ذهاب ثروة عمارة �أدراج الرياح ،وو�صوله �إىل ذلة الأ�سر ذهاب ثروة رودريجو �أدراج الرياح ،وعا�ش متخفيا متنكرا
ووالوهم يخيم عليه حتى النهاية �أن دزدمونة من ن�صيبه
والهوان وعا�ش واهما حتى النهاية �أن عبلة من ن�صيبه
اطالع �شيبوب على ق�صة احلب بني البطلني منذ البداية اطالع كا�سيو على ق�صة احلب بني البطلني منذ البداية حتى
النهاية كونه �أمني �سره بهذا ال�ش�أن
حتى النهاية كونه �أمني �سره بهذا ال�ش�أن
منزل والد عبلة كان مكان اللقاءات الغرامية ال�سرية
منزل والد دزدمونة كان مكان اللقاءات الغرامية للبطلني
للبطلني
وجود تاج ك�سرى وعقد اجلوهر كرمز للحب يقدمه عنرت وجود املنديل كرمز للحب يقدمه عطيل لدزدمونة يوم
زواجه بها
لعبلة يوم زواجه بها

53

تاج ك�سرى هدية من ك�سرى ،والعقد قدم من امللك زهري

املنديل قدم للبطل كهدية من �أمه

54

ا�شتهر �شيبوب ب�أنه زير ن�ساء  ..و�أنه �صعلوك

ا�شتهر كا�سيو ب�أنه زير ن�ساء  ..و�أنه �صعلوك

55
56

كان والد عبلة يقنع عمارة ب�أن موعد عقد قرانه �سيكون كان ياجو يقنع رودريجو ب�أن موعد عقد قرانه �سيكون
قريبا
قريبا
حث والد عبلة �أحد خطاب ابنته ب�أن يكون ر�أ�س عنرتة حث ياجو رودريجو �أحد خطاب دزدمونة ب�أن يكون ر�أ�س
مهرا لها ،كما كان والد عبلة يحر�ض عمارة على التخل�ص كا�سيو مهرا لها ،كما كان يحر�ضه على التخل�ص من كا�سيو
لأنه عا�شق دزدمونة
من عنرتة لأنه عا�شق عبلة
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م
57

م�سرحيــة عطيــل � -شك�سبيـر

ق�صــة عنتــرة

ا�شتهر عنرتة بتغنيه ب�سيفه وجمده التليد وبطوالته يف ظهر عطيل يتغنى ب�سيفه وجمده التليد وبطوالته يف
املعارك
املعارك

58

ا�شتهر عنرتة ب�أخالقه احلربية يف التعامل مع �أعدائه

ا�شتهر عطيل ب�أخالقه احلربية يف التعامل مع �أعدائه

59

من �شدة تفكري عنرتة بحبيبته كان ال ي�شعر مبن حوله

من �شدة تفكري عطيل بحبيبته كان ال ي�شعر مبن حوله

60

مل تكن البطلة �سمراء بل كانت ذات �سحنة بي�ضاء

مل تكن البطلة �سمراء بل كانت ذات �سحنة بي�ضاء

61
62
63

يالحظ �سذاجة عنرتة بقبوله ب�شرط عمه املجحف ،يالحظ �سذاجة عطيل بت�صديقه لياجو ،وعدم تثبته من
حقيقة الأمر الذي �أودى به يف النهاية �إىل حتفه
وعدم معرفته ب�أن ذلك يعر�ضه للهالك
ا�ستغناء امللك عن عنرتة و�أمره باخلروج من القبيلة درءا ا�ستغناء الدولة عن عطيل ومت توجيه خطاب ر�سمي له
بالتنحي عن القيادة وت�سليمها لكا�سيو
للفتنة
كان ينظر زعماء القبيلة �إىل البطل على �أنه الرجل الذي كان ينظر البطل لنف�سه �أنه الرجل الذي يكون غاليا يف
احلرب رخي�صا يف ال�سلم
يكون غاليا يف احلرب رخي�صا يف ال�سلم

64

القرب املكاين عند عنرتة �سبب ن�شوء الق�صة العاطفية

القرب املكاين عند عطيل �سبب ن�شوء الق�صة العاطفية

65

عمارة خطيب عبلة كان رجال غبيا

رودريجو خطيب دزدمونة كان رجال �ساذجا

66

�شككت خالة البطلة بعفة عبلة

�شكك ياجو بعفة و�شرف دزدمونة

67

كان يتم تهمي�ش البطل من قبل القبيلة بعد كل انت�صار

مت تهمي�ش البطل من قبل الدولة بعد �آخر انت�صار

68

موت عنرتة كان عن طريق الغدر
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املبحث الثالث:

بنـــاء ال�شخ�صيــات واحلــدث
) أبنـــاء ال�شخ�صيـــات:
� - 1شخ�صية البطلني (عنرتة و عطيل):

يالحظ �أن تكوين �شخ�صية عطيل جاءت متنا�سقة ومتنا�سبة مع ما ورد يف تكوين �شخ�صية عنرتة يف �سريته
وذلك من اجتاهني:
•ال�سمات املظهرية:
بالنظر ل�سمات ال�شخ�صية املظهرية يظهر لنا �أن كال ال�شخ�صيتني عربية وكالهما ذو �سحنة �سوداء
وميتازان بال�ضخامة اجل�سدية والقوة وال�شجاعة والفرو�سية.
•ال�سمات االنفعالية:
كال البطلني يتميزان ب�سمات م�شرتكة منها النبل ودماثة اخللق وامليل �إىل املر�أة ب�شكل �أحادي �إىل
درجة الع�شق والهيام ويتميزان �أي�ضا ب�سرعة االنفعال وقابلية رد الفعل .حتى الأعرا�ض املر�ضية
ومنها عدم القدرة على حتمل ال�صدمات النف�سية القوية فيما يتعلق باملحبوبة ،كما كان يحدث
لعطيل عندما دخل يف غيبوبة وت�شنجات ع�صبية حينما بث ياجو فيه عقدة ال�شك بزوجته و�صور
له �أنها تخونه مع كا�سيو .وهو نف�س ما ح�صل لعنرتة عندما دخل يف تفكري عميق وذهول و�سرحان
حني فوجئ باختطاف عمارة ملحبوبته عبلة بعد رجوعه من العراق �أو حني �أخذه الي�أ�س وغادر �إىل
مكة بعد �أن و�ضعت عبلة حتت حماية امللك .ونالحظ �أنهما ي�شرتكان يف عقدة الدونية امل�ستحكمة
يف ال�شخ�صيتني ب�سبب لون ب�شرتيهما .تتجلى �سمات ال�سذاجة وال�ضعف جتاه ما يتعلق باملحبوبة,
كما يتجلى ذلك يف ت�صديق عطيل للو�شايات دون متحي�ص ،يف املقابل نرى عنرتة يتقبل �شرط عمه
املجحف دون �أدنى مراجعة ويذهب يف تعري�ض نف�سه للهالك ب�سبب ذلك.

 - 2احلبكة و البطلني:

تدور احلكايتان حول بطلني فار�سني ت�شكل املر�أة وعالقتهما بها حمور بناء احلبكة .فالأول عطيل حمب
وعا�شق ,وا�ستطاع �أن يتملك دزدمونة بالزواج بها رغم العوائق املتعددة ,وعلى ر�أ�سها رف�ض �أبيها لهذا الزواج
وكرثة اخلطاب املناف�سني .وهي لدى عنرتة �أي�ضا حني متكن من احل�صول على عبلة والزواج بها ,على الرغم
من رف�ض �أبيها له وتعدد خطابها املناف�سني له .مع الفارق الزمني ،تبد�أ احلبكة يف عطيل بتحقق الهدف وهو
احل�صول على املحبوبة ،فيما تت�أخر لدى عنرتة �إىل قرب نهاية احلبكة .يظل البطالن ي�صارعان احلاقدين
واحلا�سدين عليهما حتى �آخر م�شهد يف احلكايتني.

•نهاية حياة البطلني:

كانت بعد انتقال احلكايتني من م�ستوى الأحداث العاطفية �إىل الرتاجيديا .حيث انتهى البطالن نهايتني
م�أ�ساويتني »Othello« .ب�إغماده خنجره يف خا�صرته وعنرتة باتكائه على رحمه ليموت م�ستندا عليه .وهذه
النتيجة و�صال �إليها ب�سبب �شعورهما امل�شرتك بخ�سا�سة الغدر التي تغلبت عليهما يف �آخر املطاف ،فعطيل وقع �ضحية
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الغدار ياجو وعنرتة وقع �ضحية الغدار وزر ( .)26مع الفارق �أن عطيل ارتكب حماقة بقتل زوجته قبل �أن ينهي
حياته .فيما كانت ميتة عنرتة بتلك ال�صورة �إمنا هي لإنقاذ عبلة من االختطاف لتتمكن من العودة �إىل ديارها.
ومهما كانت الأ�سباب فكال البطلني انتهيا حمبني خمل�صني وحمتفظني بحبهما .و�أبرزا عواطف جيا�شة يف نهاية
حلظات حياتهما .فقبل �أن يقتل عطيل نف�سه قال»:قبل �أن �أقتلك قبلتك  -وما من �سبيل �آخر – قتلت نف�سي لأموت
على قبلتك» (،)27كما �أن عنرتة عندما �شعر باملوت ي�سري يف ج�سده قال لعبلة »:واعلمي يا حبيبة القلب �إنهم بعدي
ما يبقون ،كذلك بنو عب�س ال يقدرون �أن يحموك ،وال يرعون لك جانب ،وال يردون لك طالب ،وال بد لك من قريب
()28
يحميك ومن الأعداء يقيك ،فهذه موتتي التي كتبت علي ،فيا ترى كيف تكون موتتك»
 1 11ال�سمات ال�شخ�صية للبطلتني دزدمونة وعبلة:
كلتا البطلتني امتلكتا �سمات الإخال�ص يف احلب وعانتا من ال�ضغوط الأ�سرية واالجتماعية ب�سبب �أ�صل �شريكيهما
ولونهما .ناهيك عن وجود احل�ساد لع�شيقيهما .وكان �أبواهما من �سادة و�أ�شراف القوم يف البندقية ويف قبيلة عب�س.
اعرتفن بحبهن �أمام امللأ وقاومن �ضغوط �أبويهن وحتدين كل العوائق واملوانع االجتماعية التي كانت ت�صدهما عن
زواجهما بهذين العبدين اللذين اختارتاهما و�صمدن �أمام الإغراءات املادية من قبل اخلطاب والراغبني بالزواج
بهما من �سادة القوم و�أ�شرافهم و�أثريائهم ،فرنى دزدمونة تواجه �أباها �أمام اجلميع بحبها لعطيل املغربي الأ�سود
كما رف�ضت �أحد �أثرياء البندقية وجتارها وهو رودريجو الذي ظل يالحقها دون ي�أ�س حتى لقي حتفه يف النهاية،
ومثلها عبلة التي واجهت �أباها يف العلن بحبها لعنرتة العبد الأ�سود كما رف�ضت كثريا من اخلطاب الأثرياء وعلى
ر�أ�سهم عمارة �أحد �أثرياء القبيلة والذي ظل يالحقها حتى لقي حتفه يف النهاية .البطلتان وحيدتا �أبويهما فلم
يكن لهن �أخوات.
ظهرت املوهبة الفنية عند كلتا البطلتني كالغناء والرق�ص يف �إحياء احلفالت ومواقف التكرمي لبطليهما
واالحتفاء بانت�صاراتهما ،كما امتازتا ب�سمات اجلمال الذي جذب اخلطاب نحوهما عالوة على كونهما من ذوات
ال�سحنة البي�ضاء.

ب) بناء ال�شخ�صيات الثانوية:

تتقابل �سمات ال�شخ�صيات الثانوية يف احلكايتني ابتداء من الأبوين (برابان�سيو والد دزدمونة ومالك والد عبلة)،
فكالهما يتميزان ب�سمات اال�ستعالء واحتقار الآخر ،والتم�سك ب�أعراف املجتمع والقبيلة وتقاليدهما ب�شكل مبالغ
فيه  ،وكالهما مل يكونا قادرين على تقبل �أو حتمل نتائج ارتباط العبدين الأ�سودين بابنتيهما ،فثار «برابان�سيو»
على خرب ارتباط ابنته بعطيل ،وذهب ال�شتكائه �إىل دوق البندقية .وثار «مالك» والد عبلة على عنرتة عندما علم
عالقته بابنته وذهب ال�شتكائه ل�سيده «�شداد» ثم للأمري �شا�س ،ويف الوقت الذي حاول فيه «بربان�سيو» مع رجاله
مواجهة عطيل وقتله فور �سماعه بارتباطه بابنته ،جند مالك يحاول بكل الو�سائل الق�ضاء على عنرتة حتى و�صل
�إىل �أن يجعل ر�أ�س عنرتة مهرا لأحد خطاب عبلة .كما �أن �شخ�صية «ياجو» يف م�سرحية عطيل تكثفت فيها كل
�أنواع ال�شرور ،فهي �شخ�صية حاقدة وحا�سدة مار�ست االبتزاز و�أظهرت نهمها على املال ،عن طريق ا�ستغالل رودريجو
و�إيهامه ب�أن دزدمونة �ستكون من ن�صيبه ،و�سيعمل على تطليقها من عطيل .وباجتاه �آخر يثري ال�صراع بني املالزم
«كا�سيو» و�أحد �أفراد قيادته .وبني كا�سيو ورودريجو �أي�ضا ليقتتال ثم يقوم ياجو فيجرح كا�سيو يف رجله يف الظالم
 )26انظر � :سرية فار�س فر�سان احلجاز عنرتة بن �شداد,مج�,8ص. 279

 )27امل�آ�سي الكربى (م�سرحية عطيل ) � ،ص . 603
� )28سرية فار�س فر�سان احلجاز عنرتة بن �شداد -مج �8-ص, 270وانظر:املا�ضي امل�شرتك � -ص226
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ويقتل رودريجو بيده ،حممال كا�سيو جرمية القتل .كما �أنه قام بقتل زوجته بعد �أن ف�ضحته ب�أنه �سبب الفتنة بني
عطيل وزوجته .وهو من دفع عطيل لقتل زوجته دزدمونة .فهو حمور ال�شر يف احلكاية ككل .ويقابل هذه ال�شخ�صية
ال�شريرة املدجمة يف احلكاية العربية جملة من ال�شخ�صيات �أخذ كل منها جزء من دور ياجو ،ومنها �شخ�صية مالك
�أبو عبلة وزوجه �سمية اللذان ا�ستغال «عمارة» الراغب يف الزواج بعبلة وعلاله باحل�صول عليها وتزويجه منها دون
عنرتة ,وهو جزء مما كان يقوم به ياجو مع رودريجو  ،كما �أن مالك مثل جزءا �آخر من �سمات ياجو وهي �سمة اخلبث
والغدر واملكر فهو مل ي�أل جهدا يف ن�سج الد�سائ�س للق�ضاء على البطل ،وا�شرتك «وزر» و»ياجو» يف قيادة البطلني �إىل
االنتحار باملكر والغدر ،فوزر وجه �سهمه الغدار يف الليل نحو عنرتة مما كان �سببا يف قتله ،وياجو حاك امل�ؤامرات
ال�سرية الغدارة لعطيل مما جعله يقتل زوجته ومن ثم قتل نف�سه.

•كا�سيو � -شيبوب:

ا�شتهرا ب�أنهما كامتا �سر البطلني ،ورفيقاهما ال�شخ�صيان ،كما ا�شتهرا بعبثهما وميلهما للن�ساء ،وكانا على �إطالع
باللقاءات الغرامية للبطلني مع حمبوبتيهما .ورفيقا البطلني املخل�صان لهما اللذان ال يفارقانهما يف حلهما �أو
ترحالهما ،وكان االعتماد يف املهمات وامللمات عليهما.

) ببنــاء احلــدث:

تختلف �أحداث احلكايتني من ناحية العر�ض يف احلبكة� .إذ جند بداية احلكاية يف عنرتة تبد�أ مبولده وكيف
كعبد ابن �أمة ،مهم�ش ًا يف جمتمعه تنح�صر خدماته
ن�ش�أ طف ًال وترعرع راعي ًا للإبل وخادم ًا يف منزل �سيده (�أبوه) ٍ
داخل حميط املنزل .كما تبد�أ حكاية عطيل باختطافه حلبيبته من �أول م�شهد يف امل�سرحية .وهنا نرى املفارقة
الوا�ضحة وعدم التالقي يف احلدث كون عطيل تزوج ممن �أحبها يف بداية احلكاية ،بينما كان زواج عنرتة بع�شيقته
عبلة قرب اجلزء الأخري من احلكاية وبعد معاناة طالت كثرياً.
29
بيد �أن احلكايتني تلتقيان يف �أنهما حتكيان ق�صة ع�شق وفرو�سية و�شعر( ) .تتمحور ق�صة الع�شق الأوىل
عند عنرتة حول حب يحول املجتمع دون جناحه ب�سبب الأعراف القبلية .وتدور ق�صة الع�شق الثانية عند عطيل
باجتاه التفريق بني املحبني بعد �أن الت�أم �شملهما يف بداية احلكاية� .أخذت املكائد والد�سائ�س الهادفة للتفريق
بني احلبيبني مدى ا�ستحوذ على بنية احلكايتني منذ بدء ن�شوء عالقة احلب وظهورها .ومن وجهة نظر �أخرى
نلحظ ا�شرتاك احلكايتني يف �صناعة البطل كفار�س ا�ستلب املكانة املرموقة يف حميطه واكت�سب ثقة من حوله
وبالذات �أكابر البلد والقبيلة واحتد البطالن يف �أن بلغا يف احلكايتني مكانة مركز القيادة وخا�ضا معارك بطولية
حتقق بها الن�صر لبلديهما .ت�شكلت فرو�سية البطلني يف احلكايتني حتت �ضغط عقدة الدونية وال�شعور بالنق�ص
املنبعثة من �سواد ب�شرتيهما فانطلقا يعو�ضان ذلك النق�ص ب�إثبات الذات من خالل الفرو�سية وال�شجاعة والإقدام
بحثا عن مكان ومكانة يف املجتمع وقد حتقق لهما ذاك .فحكاية عطيل العاطفية عند �شك�سبري حتولت �إىل عقدة
�أخرى تتمحور حول عقدة ال�شك التي بدورها حتولت �إىل م�ستوى �آخر من احلكاية لتنتهي برتاجيديا .غري �أننا يف
حكاية عنرتة جند بداية عاطفية رومان�سية وحبا عذريا ثم ت�شكلت باجتاه جتاوز البطل لعقدة الدونية ب�إثبات
ذاته فار�سا ومنافحا عن القبيلة ليتمكن من احل�صول على مباركة القبيلة على �إمتام هذه احلكاية العاطفية �إىل
�أن و�صل �إىل مبتغاه وحينها ت�شكل احلدث باجتاه امل�أ�ساة الأخرية لهذا البطل واملتولدة بدافع الغدر وحب االنتقام
لتنهي بذلك حياة البطل بتلك الطريقة امل�أ�ساوية الرتاجيدية .من هنا ن�ستطيع �أن نقول �إن احلكايتني على عالقة
ببع�ضهما �سواء �أكان يف بناء ال�شخ�صيات �أم على م�ستوى بناء احلدث ككل وبلوغ ذروة احلدث بتلك النهاية امل�أ�ساوية
 )29قول الدكتور حممود ذهني»فعنرتة �إذن لي�س فار�س القبيلة وحاميها فح�سب ,بل هو �أي�ضا �شاعرها و�صوتها املتحدث با�سمها بني القبائل»(�سرية عنرتة� -ص)73
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الأليمة للبطلني .وال يقلل من هذا الت�شابه الوا�ضح ما جنده من فوارق يف بناء احلبكة وبالذات فيما يتعلق بالرتكيز
على عقدة ال�شك عند �شك�سبري لدى عطيل �أو عقدة �إثبات الذات لدى عنرتة مع مراعاة �أن عقدة �إثبات الذات هي
هي عند عطيل و�إن قل الرتكيز عليها يف املحكية .وعقدة ال�شك عند عنرتة هي هي( )30و�إن قل الرتكيز عليها يف
الرواية� ،سيما وقد تكاثر على عبلة اخلطاب وتناوب عليها اخلاطفون وتكرر ا�سرتدادها منهم .فاجلامع بينهما
وجود العقدتني وهو ما ي�ؤيد مذهبنا يف ت�شابه احلكايتني.

 )30ومن ذلك ما ورد �أن عمارة –وهو �أحد خطاب عبلة -دبر مكيدة كتابة ر�سالة با�سم عبلة تتع�شق فيها معاوية بن �شكر و�أوقعها يف يد عنرتة فثارت ثائرة عنرتة واتقدت
�شكر و�أيقن �أن عبلة قد
عيناه حتى �أ�صبحتا كقطعتني من اجلمر ,و�سل �سيفه و�ضرب به حامل الر�سالة �ضربة غ�ضب �شقه بها ن�صفني ,ثم ثنى بقتل معاوية بن
خانته( .انظر:عنرتة بن �شداد,دار الكاتب العربي-بريوت -ج� 2-ص. )159
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املبحث الرابع:

الدليـــل املــــادي والتــاريخــي:
كل تلك الت�شابهات والتطابقات بني احلكايتني يف احلبكة واحلدث �أو يف بناء ال�شخ�صيات ال تكفي على الرغم
من �أهميتها وفاعليتها ،وعلينا �أن ن�سلك طريق املنهج املقارن لن�سري مع املقارنني يف طريق �إثبات الأ�صل الواحد يف
احلكايتني ،بحثا عن الدليل املادي التاريخي الذي يثبت ت�أثر �شك�سبري بعنرتة و�أخذه �شخ�صية عطيل عنه.
1 .1ع�صر �شك�سبري املنفتح على الثقافات« :كان ع�صر �شك�سبري ع�صر التفتح العلمي والفني الذي ت�أ�س�س
على نقل العلوم والآداب والفنون العربية من الأندل�س �إىل غرب �أوروبا»( .)31ونقل العلوم والآداب
والفنون الإغريقية من الق�سطنطينية .وكما ت�أ�س�س على هجرة علماء بيزنطة �إىل غرب �أوروبا،
ب�ضغط العثمانيني وانت�صاراتهم يف �آ�سيا ال�صغرى و�أوروبا ال�شرقية و�سقوط الق�سطنطينية �سنة
1453م .وانتقلت الكتب العربية �شماال بعد �سقوط قرطبة يف �أيدي الأ�سبان عام 1236م والتي
كانت �أكرب مدينة يف �أوروبا وبها مكتبة حتوي � 400ألف عنوان خمطوط ،ثم �سقوط غرناطة �آخر
معاقل العرب يف الأندل�س عام 1492م ،وكانت بها مكتبة بذات احلجم( .)32وهذا االنفتاح الثقايف
كان له �أكرب الأثر على ثقافة �شك�سبري وات�ساع م�ساحتها والتي برزت ابتداء من نظرته العاملية التي
ظهرت يف عنوان م�سرحه الذي �سماه امل�سرح العاملي �أو الدنيا ( .)Globeوبرزت �أي�ضا يف جغرافية
م�سرحياته املنت�شرة على امل�ساحات الأوروبية والعربية وا�سكتلندا والدمنرك واليونان وقرب�ص
وفين�سيا و�صقلية يف �إيطاليا وكذا يف مدن ال�شرق العربي م�صر و�صور والإ�سكندرية والقد�س وحلب
وتون�س وغريها من البلدان العربية التي و�صلت �إىل ( )23م�سرحية ،يف مقابل ( )14م�سرحية
دارت �أحداثها يف �إجنلرتا(.)33

�2 .2شخ�صية �شك�سبري و عالقته بالثقافة العربية:

ف�إذا م�ضينا �إىل الدائرة العربية ملحاولة الو�صول �إىل اخلريطة الفكرية عند �شك�سبري واملتعلقة
بالعرب والثقافة العربية ف�إن ال�صورة تبدو لنا �أكرث و�ضوحا .فامل�ساحة التي حترك فيها �شك�سبري يف
�إطار عالقته بالثقافة العربية ال ميكن �أن تخفى على �أي دار�س �أو مت�أمل يف نتاج �شك�سبري امل�سرحي.
ولعل الكثري مما ورد يف م�سرحياته مما له عالقة بالعرب� ,أو م�ستمد من م�صادر عربية من مثل ذكره
�أ�سماء املدن وال�شخ�صيات العربية ,ودوران �أحداث م�سرحياته يف بع�ض املدن العربية ي�ؤكد ما ذهبنا
�إليه من �أن خريطة الثقافة العربية كانت وا�ضحة بني يديه .وببع�ض التف�صيل نالحظ على م�ستوى
املدن �أنه �أورد �أ�سماء مدن عربية كحلب يف �سوريا ,والقد�س يف فل�سطني ,و�صور يف لبنان ,والإ�سكندرية يف
م�صر ,ومراك�ش يف املغرب العربي ,وقرطاج يف تون�س( .)34كما وردت حكايات يف م�سرحياته �أو �أحداث ذات
�أ�صول عربية قدمية مثل ما ورد يف م�سرحيته مكبث حول ذكر زحف غابة برنام والتي تذكرنا بزرقاء
اليمامة يف الرتاث العربي ,فقد ذكر الدكتور �أحمد �أ�سحم �أن �شك�سبري ا�ستعارها من �صورة الأ�شجار يف

� )31شك�سبري يف زمانه ويف زماننا � ،ص. 20
 )32يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص. 21-20
 )33يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص. 62

34 15) 2011 -The Arab And The Arab World In The Plays Of Shakespeare: Dr. Brahma Dutta
Sharma,(Research Article).
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حكاية زرقاء اليمامة امل�شهورة( ،)35و كذا ما ورد يف م�سرحيته تاجر البندقية يف فكرة اقتطاع رطل
اللحم فهي م�ستمدة من �أقا�صي�ص ترجمت عن الفار�سية و العربية �إىل الالتينية( :)36وتربز م�سرحيته
�أنطونيو وكليوباترا منوذجا �صارخا على هذا االقرتاب ال�شديد ل�شك�سبري من البيئة والثقافة العربية.
لن�ستمع �إىل خليل مطران يف مقدمة ترجمته مل�سرحيات �شك�سبري الرتاجيديات (امل�آ�سي) يقول(:)37
((�إن يف نف�س �شك�سبري �شيئ ًا عربيا بال منازعة وهو �أبني فيها مما بان يف نف�س فيكتور هوجو� .أقر�أ لغتنا
�أم نقلت �إليه عنها بع�ض املرتجمات ال�صحيحة؟ ال �أعلم)) .و�إذا كان مطران ال يعلم ف�إن �أ .ل .رانيال
يكاد يعلم حيث قال�(( :إن فكرة امل�صادر الثالثة للثقافة الغربية التي يعد اجلانب العربي م�صدرا منها
رمبا ال تكون جديدة على الباحثني الأكادمييني � ..إننا قد اعرتفنا بالأر�ض امل�شرتكة بيننا وبني العرب
فثقافة الع�صور الو�سطى كانت يف احلقيقة �إغريقية – التينية – عربية))( .)38وت�أتي �إفادة د� .أ�سحم
م�ؤكدة ملا �سبق حيث قال(�(( :)39أ�ضف �إىل ذلك هذا الذوق العربي الذي تتميز به بع�ض م�سرحياته))
يق�صد �شك�سبري .ومثلهم د.كمال �أبو ديب حني قال�« :شك�سبري مدين للإبداع العربي مبا هو �أكرث بكثري من
�شخ�صية عطيل»( ،)40ويعني �أبو ديب مبا هو �أكرث بكثري من �شخ�صية عطيل ال�سونيتات التي �ألفها �شك�سبري
التي تدين بف�ضل �أكرب للمو�شح العربي .وحتى ما ورد يف م�سرحيته عطيل حني ظل يت�أمل لأقدام ياجو
ف�إنه من املمكن �إعادة ذلك �إىل احلكايات ال�شعبية الأ�سطورية ال�شائعة يف الفلكلور العربي من �أنه مهما
حاول ال�شيطان التمثل يف �صورة �إن�سان ف�إن قدميه تظالن على حالهما(:)41
I look down towards his feet; but that>s a fable.
If that thou be>st a devil, I cannot kill thee
ويف م�سرحيته ماكبث �أ�شاد �شك�سبري بالعطر العربي كما ورد على ل�سان ليدي ماكبث:
All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand
)(Macbeth v. I. 4849-
()42
«هنا ما زالت رائحة الدم :عطور بالد العرب كلها لن تطيب هذه اليد ال�صغرية� .آه! �آه! �آه!»
يقول الدكتور �شرما معلق ًا على هذا الن�ص(�»:)43إن ما جاء على ل�سان الليدي مكبث تعبريا وا�ضحا ودليال
قاطعا على �أن �شك�سبري يدرك متاما رواج العطور العربية التي ي�ضرب بها املثل» ،ناهيك عن حكاية
«ال�صناديق الثالثة» والأمري املغربي الذي جاء خلطبة احل�سناء بور�شيا ،التي وردت يف م�سرحية «تاجر
) حمبو�سا يف جوف ال�شجرة ,فقام بتخلي�صه )Presperoالذي وجده (Arielالبندقية»,والعفريت (
) ،ففيهما �أثر من «�ألف ليلة وليلة» يفtempestمقابل ا�ستخدامه ,كما ورد يف م�سرحية»العا�صفة»(
 )35هكذا جاءت ق�صتها يف الأغاين لأبي الفرج الأ�صفهاين( .املكتبة ال�شاملة – باب تن�صر النعمان – اجلزء الثاين – �ص  .)125و انظر الأدب املقارن د� .أحمد قا�سم
�أ�سحم – �ص  .140وقد روى عن ابن الكلبي غري علي بن ال�صباح يف هند �أنها كانت تهوى زرقاء اليمامة و�أنها �أول امر�أة �أحبت امر�أة يف العرب ف�إن الزرقاء كانت ترى
اجلي�ش من م�سرية ثالثني ميال فغزا قوم من العرب اليمامة فلما قربوا من م�سافة نظرها قالوا كيف لكم بالو�صول مع الزرقاء فاجتمع ر�أيهم على �أن يقتلعوا �شجرا ت�سرت
كل �شجرة منها الفار�س �إذا حملها فقطع كل واحد منهم مبقدار طاقته و�ساروا بها ف�أ�شرفت كما كانت تفعل فقال لها قومها ما ترين يا زرقاء وذلك يف �آخر النهار قالت
�أرى �شجرا ي�سري فقالوا كذبت �أو كذبتك عينك وا�ستهانوا بقولها فلما �أ�صبحوا �صبحهم القوم فاكت�سحوا �أموالهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة.
 )36مقدمة م�سرحية تاجر البندقية – ترجمة :د.حممد عناين � ،ص.54
 )37م�سرحيات ويليام �شك�سبري – ترجمة خليل مطران – املقدمة � /4ص 10.
 )38املا�ضي امل�شرتك بني العرب والغرب � ،ص.11
 )39الأدب املقارن – د�.أحمد �أ�سحم � ،ص. 140
� )40سونيتات ويليام �شك�سبري – نقلها �إىل العربية د.كمال �أبو ديب �ص - 35ملحق جملة دبي كتاب رقم ( )32يناير 2010م ،ويف �ص� 45أجرى د.كمال �أبو ديب مقارنة
بني ال�سونيتات واملو�شحات.
William Shakespeare>s Othello, Act five, Scene two, lines: 282 – 283)41
 )42مكبث ل�شك�سبري:ترجمة جربا �إبراهيم جربا� -ص ,173بغداد ,ط1980/2م.
) 2-The Arab And The Arab World In The Playz Of Shakespeare (P.1 )43
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حكايات ال�سندباد البحري ,وحكاية معروف الإ�سكايف,وحكاية نور الدين و�شم�س الدين �أخوه.
وبتحليل بع�ض الن�صو�ص الواردة يف م�سرحية «عطيل» يت�ضح لنا كم �إنها تعك�س عرفانا تاما بال�شخ�صية العربية
حني ك�شفت لنا عن عن�صر الغرية املفرطة التي يت�سم بها �أهل البوادي العربية,كذلك الذي ورد على ل�سان عطيل
يف رده على عمه ال�سنيور حني جاءه رافعا �سيفه فقال له“ :يا �سنيوري الكرمي �إن �شيخوختك لأ�شد طاعة من
�سالحك(:”)45
Good signior, you shall more command with years
Than with your weapons.
مبا فيها من �إبانة عن النبل وال�شهامة العربية .ثم تلك ال�سمات العربية التي و�صف بها عطيل يف اعتداده
ببداوته وحريته والتي تعرب عن �سمات ال�شخ�صية العربية والتي �أف�صح �شك�سبري عن معرفته بها حني
حتدث على ل�سان عطيل“ :لوال حبي لدزدمونة ملا ر�ضيت بكنوز البحار بدال من حريتي وبداوتي(:)46
But that I love the gentle Desdemona,
I would not my unhoused free condition
ويف الن�ص ذاته من جانب �آخر ك�شف ل�سمة �أخرى من �سمات الإخال�ص يف احلب و الت�ضحية من �أجله,
والتي متيز بها ع�شاق العرب منذ الع�صر اجلاهلي .ولنت�أمل معا هذا الن�ص الذي يتحدث به �شك�سبري على
ل�سان بطله املغربي قائال عن نف�سه« :حتدثوا عن رجل غلب الأ�سى عينيه على �أنهما مل يكن من �شيمتهما
البكاء فذرفتا من الدموع �أغزر ما تن�ضحه �أ�شجار جزيرة العرب من �صمغها ال�شايف»(:)47
()44

Speak of me as I am / ………; of one whose subdued eyes,
Albeit unsed to the melting mood,
Drops tears as fast as the Arabian trees
Their medicinable gum.
فمن �أين �أتى �شك�سبري بهذه املعلومة التي ال غبار عليها وهي �أن العربي عزيز الدمع ومتجلد �صبور؟ �سمات �شخ�صية
عربية ي�ستحيل اجلزم بها دون معرفة وطيدة بالتحليل النف�سي لل�شخ�صية العربية وب�سلوكيات الإن�سان العربي.
كما �أن الن�ص من وجهة �أخرى ي�شف عن اطالع �شك�سبري باال�ستخدام الطبي ملادة ال�صمغ العربي امل�ستخرج من
�أ�شجار جزيرة العرب .ونالحظ �أي�ضا �إميان البطل بالتعويذة (املنديل) الذي �أعطاه لزوجته ،ف�إذا �ضاع� ،ضاع
حبه ،فهو هدية من عرافة م�صرية عمل وخيط بطريقة �سحرية .يحكي الناقد روبن�سون عن هذا املعتقد ال�شرقي
قائال»)48(:حينما واجه عطيل دزدمونا لفقدانها املنديل ،وا�صفا ذلك املنديل ب�أنه لي�س عاديا بل �سحري وم�صنوع
مبهارة فائقة وبتعويذات مقد�سة قر�أت على ن�سج خيوطه ،وقد كان مطرزا بتمائم ثمينة �أغلى من اجلواهر،
 )44انظر� :ألف ليلة وليلة  ,ج . 4,3,2تت�شابه ق�صة الأخوين يف العا�صفة مع ما ورد يف حكاية الأخوين �شم�س الدين ونور الدين يف �ألف ليلة وليلة ( انظر �ألف ليلة وليلة ،
تقدمي طه عبد الر�ؤوف �سعد  ،مكتبة زهران  ،القاهرة  ،ج ، 1ط 1999م � ،ص 94وما بعدها ).
William Shakespeare>s Othello, Act one, Scene two, lines: 60 - 61 )45
 )46الف�صل الأول ،امل�شهد الثاين ،ال�سطر . 26 – 25
 )47الف�صل اخلام�س ،امل�شهد الثاين ،ال�سطور .346 – 343 .... 357
When Othello confronts Desdemona about her lost handkerchief, he notoriously describes it as a« )48
magical object made of hallowed silk, dyed in a substance conserved from the mummified hearts of
virgins, and sewn by a sibyl in her “prophetic fury.” At this moment, Othello rhetorically or perhaps
compulsively affiliates himself with the most alien version of his past, a feminized Egyptian scene of
sorcery and demonic magic»( Islam and Early Modern English Literature – The Politics of Romance
.”)from Spenser to Milton. Benedict S. Robinson Page no. 1
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ت�سلب قلوب العذارى ،كون ذلك املنديل حماك من قبل عرافة متتلك قدرات التنجيم وقراءة امل�ستقبل .ويف تلك
اللحظة ،من املمكن �أن يكون عطيل قد بالغ ب�إقحام نف�سه يف رواية غريبة الأطوار كانت جزءا من ما�ضيه ،ناجتا
عن معتقداته من امل�شهد ال�سائد للثقافة امل�صرية التي غلب عليها طابع ال�سحر وال�شعوذة» .ومثلها حني قال(:)49
ق�صد �أثيم ..هذه مراءاة لل�شيطان .ال ينوون ال�شر يا ياجو ،ال ينوون!
(نائمة يف ال�سرير مع �صديقها ومن غري �أي ٍ
ولكن عندما يخلون يغويهم ال�شيطان ثالثهما).
?Naked in bed, Iago, and not mean harm
It is hypocrisy against the devil
They that mean virtuously, and yet do so,
The devil their virtue tempts, and they tempt heaven.
فهي من احلديث ال�شريف(( :)50ال يخلونَّ �أحدكم بامر�أة ،ف�إن ال�شيطان ثالثهما).وهو بكل هذا
يج�سد ال�شخ�صية العربية وبيئتها وثقافتها معربا عن وعي تام وخلفية مدركة ملا يريد.
م�صادر م�سرحية عطيل33. :
()51
يجمع النقاد والأدباء على �أن لكل �أعمال �شك�سبري م�صادر كان منها ينتج �أعماله الدرامية  ،ف�أ�صل م�سرحية
عطيل املغربي الأ�سود ،على حد قول النقاد ومن وجهة نظرهم� ،أنها رواية ا�سمها «ق�صة دزدمونة من البندقية
والقائد املغربي» .وهي الق�صة ال�سابعة من جمموعة ق�ص�ص ع�شر كتبها «جريالدي �سينثيو» امل�ؤلف االيطايل ال�شهري
(1504م – 1573م) وقد ن�شرت يف البندقية ب�إيطاليا عام 1566م ،ولكن ال يوجد دليل قاطع �أنها ترجمت
لالجنليزية يف القرن ال�ساد�س ع�شر يف بريطانيا مع مراعاة �أن العمل كان معروفا يف حينه بربيطانيا .و�سرعان
ما ن�شرت وطبعت وترجمت للفرن�سية �سنة 1584م .ولكن ال يوجد ما يجزم بقراءة �شك�سبري للرواية الأ�صلية
االيطالية �أو حتى ترجمتها بالفرن�سية( ،)52كما ورد يف مقدمة م�سرحيته.
ومهما كان يف �صحة ما �أورده النقاد عن �أخذ �شك�سبري ملو�ضوع م�سرحيته عطيل من هذا امل�صدر االيطايل ف�إنه من
البديهي �أن عيون �شك�سبري كانت تتلوى لي�س فقط عند املغربي الأ�سود بل ان�ساحت يف ال�صحراء العربية لدى مغبون
�آخر وفار�س يف نف�س الوقت وحمب بنف�س لون عطيل وجن�سه �أي�ضا هو عنرتة .يت�أيد هذا الوارد بامتزاج �شخ�صيتي
البطلني العربيني الأ�سودين :عطيل وعنرتة يف الن�سج ال�شك�سبريي .ويف �أحداث ال�سردية ال�شك�سبريية التي جتاوزت
الأ�صل الإيطايل كما نت�صورها لتذهب بعيدا �إىل ديار عنرتة هناك حيث ن�سجت �ضربا �آخر من احلبكة العربية على
الطريقة ال�شك�سبريية وهو ما بدا وا�ضحا يف تلك العنا�صر املت�شابهة والتي جتاوزت الــ 70عن�صرا بني احلكايتني.
عالوة على التماهي بني �شك�سبري ال�شاعر وعنرتة ال�شاعر اللذين ميثالن قامتني �شعريتني يف ع�صريهما.
وي�شدنا (ترنر) بحديثه حول �أ�صالة �أعمال �شك�سبري فيقول(»:)53مل يحاول �شك�سبري البتة خلق حبكات ق�ص�صية
 )49م�سرحية عطيل ،ترجمة� :إبراهيم جالل � -ص 109الف�صل اخلام�س ،امل�شهد الأول ،ال�سطر .8 – 5
 )50م�سند �أحمد  ،حدبث رقم (. )177
� )51شك�سبري يف زمانه و زماننا � ،ص. 20
52) (William Shakespeare «Othello» – York Classics – General Editor : Professor A.N. Jeffares (University
Of Sterling) .
53) Shakespeare: The Merchant Of Venice – Introduction, By W. Turner. 1999. S. Chand & Company
Ltd. Ram Nagar, New Delhi-110055,(P.Xi) «He Did Not Try To Create Original Plots, But Took Up
Any Story From History-British, Roman Or Italian. Then He Left Out Characters And Incidents
Which He Thought Were Of No Great Interest, Or Added New Ones Of His Own To Highten The
Effect. In Some Cases, He Would Combine Elements From Two Separate Stories So As To Form A
Single Drama. The Word «Sources» Must Not Be Taken As Suggesting, Borrowing Or Indebtedness
To Other Writers. If He Found A Suitable Story, It Served Him As A Framework, The Bare Canvas
On Which A Great Painter Lays The Colours Of His Masterpiece».
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�أ�صيلة ،فكل ما قام به من اقتبا�سات �أخذت حيزا كبريا بت�ضمينه للق�ص�ص التاريخية التي �أنتجها من الواقع
اجلغرايف الإجنليزي للربيطانيني والإيطاليني والرومان .هذا ما فعله يف واقع الأمر ،كما نالحظ �أي�ضا �أنه غيب
الكثري من الأحداث وال�شخو�ص الأ�صلية يف تلك الق�ص�ص باعتبارها من وجهة نظره ال�شخ�صية لن ت�ضيف للقارئ
وامل�شاهد املتعة احلقيقية ,فرناه ي�ضيف احلبكات وميحورها ويحورها بطريقته اخلا�صة ,ليربز لنا الأثر الكبري
وامل�ؤثر الفعلي حلبكته املنقحة .ففي بع�ض احلاالت ,نراه ميزج بني العنا�صر املختلفة لق�صتني خمتلفتني متاما بهدف
�إي�صالنا نحن القراء لعمل �أحادي ال�شكل وامل�ضمون .وحينما نتمعن بالنظر مل�صادر �شك�سبري الوفرية يتوجب علينا �أن
ال نتعامل مع تلك امل�صادر كمجرد فال�شات م�ستعارة �أو وم�ضات ت�صويرية اعتمد عليها �شك�سبري حني ا�ستقى �أفكارها
لأعماله املختلفة ,ولكن الواقع هو �أنه مدين للكثري من امل�ؤلفني والكتاب ممن �سبقوه .وحينما يح�صل على ق�صة
منا�سبة لع�صره وقريبة من هواه ,ي�ستغل تلك الفر�صة ا�ستغالال جيدا ,في�صنع من ال�صورة اجلامدة الالمتحركة
�صورة و�ضاءة من خالل حت�سيناته بالألوان اخلا�صة به ,هذا ما يجعل �أعماله ت�سلبنا عقولنا وت�أ�سر �أفئدتنا
برباعة و�إبداع ال ي�ضاهى».
ول�سنا بحاجة �إىل التعليق على ما �أورده الربوفي�سور» ترنر» ,فكالمه جد �صريح للداللة على ما نحن ب�صدده من
�أن �شك�سبري قد ميزج بني م�صدرين لينتج عمال �إبداعيا واحدا ,وهو ما ا�ستهدفنا الو�صول �إليه يف هذا البحث من �أن
م�صدر م�سرحية عطيل قد ا�س ُتقي من ق�صة (الكابنت املغربي ودزدمونة من البندقية) بتالزم مع (حكاية عنرتة بن
�شداد ) كما جاءت يف الرواية العربية.
4 .4امل�ستوى اللغوي للبطلني :عر�ض �شك�سبري �شخ�صية عطيل ب�أنها الأبرز من بني �شخ�صيات �أبطاله
التي متيزت مب�ستوى عال من الأداء ال�شعري ح�سب ما ذكره كثري من النقاد .وهو ما يوازي �شخ�صية
عنرتة الذي يتميز حتديدا ب�سمو �شاعريته و كونه �أحد �شعراء املعلقات.ومن ه�ؤالء النقاد الفريد
فرج الذي ذكر (�أن تراجيديات �شك�سبري رومنتيكية ....وتروى ب�أ�شعار عالية البالغة)( ،)54ومثله
الربوف�سور براديل الذي �أكد �أن ا�ستعمال عطيل ( )Othelloللغة يختلف يف م�ستواه عن بقية
�شخ�صيات امل�سرحية ،كما �أنـه يـراه )� (Is the greatest poetأي ال�شاعر الأعظم بني �أبطال
م�سرحياته (.)55
(:)56
لنت�أمل هذا الن�ص
It is the cause, it is the cause, my soul.
Let me not name it to you, you chaste stars.
It is the cause. Yet I’ll not shed her blood,
Nor scar that whiter skin of hers than snow,
And smooth as monumental alabaster.
Yet she must die, else she’ll betray more men.
Put out the light, and then put out the light.
If I quench thee, thou flaming minister,
� )54شك�سبري يف زمانه وزماننا �ص . 149
55) Othello>s Poetic Speech: Now we have a context to «hear» Othello as he speaks. He will speak a sort
of different language from other characters in the play. His use of words is strange and arresting,
almost as if Shakespeare is trying to match his rather remote persona with provocative speech.
http://sunflower.singnet.com.
56) William Shakespeare>s Othello, Act five, Scene two, lines: 1 – 22
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I can again thy former light restore,
Should I repent me; but once put out thy light,
Thou cunning>st pattern of excelling nature,
I know not where is that Promethean heat
That can thy light relume. When I have plucked the rose,
;I cannot give it vital growth again
It needs must wither. I’ll smell it on the tree.
)( Kisses her
O balmy breath, that dost almost persuade
!Justice to break her sword! One more, one more
Be thus when thou art dead, and I will kill thee,
And love thee after. One more, and that’s the last.
So sweet was ne’er so fatal. I must weep,
;But they are cruel tears: this sorrow’s heavenly
It strikes where it doth love. She wakes.
والن�ص ال�شعري ال�شك�سبريي الذي ورد على ل�سان عطيل( )57غني مبو�سيقاه ال�شعرية ،حيث انتهج ال�شاعر �أمناطا
مو�سيقية متنوعة القوايف (( ) Rhymeثنائية وثالثية) كما تو�ضحها الأ�سهم ،وذلك على الرغم من �أن الن�ص
�صيغ بال�شعر احلر ( )Blank Verseكما نالحظ �أن كل ال�سطور تتكون من ))�Fife Feetأي خم�س تفعيالت
حتتوي كل( تفعيلة) منها على مقطعني ( )Unstressed-Stressed( :)Two Syllablesكما هو وا�ضح يف
ال�سطر الأول من الن�ص �أعاله :
It - is / the - cause / it - is / the - cause / my - soul = 5 feet
1
2 1
2 1 2 1
2 1 2 =syllables 10
TI TUM/ TI TUM/ TI TUM/ TI TUM/ TI TUM
ِت  /تمَ
ِت  /تمَ
ِت  /تمَ
ِت  /تمَ
تمَ
ِت
�إ�ضافة �إىل ذلك االنت�شار املو�سيقي حلروف ال�صفري( )Sibilantsيف كل الأ�سطر ال�شعرية عدا ال�سطرين (،)7،14
ولي�س بخاف ما يف الن�ص من تكرارات ثالثية جاءت ب�أ�شكال متوازية (� )Parallelismأو متجاورة ,كما هو وا�ضح
يف الن�صو�ص التي حتتها خطوط مزدوجة ،كما �أن الن�ص ال�شك�سبريي يف م�ستوى �شاعرية عنرتة التي تتبدى يف
معلقته التي نقتطف منها هذا الن�ص:
ْـــــــــر يف َلبا نِ الأَ ْدهَ ِم
والرماح ك�أَنَّهـــا
�أ�شْ َطانُ ِبئ ٍ
َي ْد ُعونَ َعنْــترَ َ ِّ
ـــــــــــــــــــر َب َـل ِبالــدَّ ِم
و ِلبـا ِن ِه َحتَّى َت َ�س
			
ــــــم ِب ُثغ َْر ِة َن ْح ِر ِه
		
ما ِزلْتُ �أَ ْر ِمي ُه ْ
ْ
َ
ــــر ٍة َوتحَ َ ْم ُح ِم
ــن َو ْقــــــــــ ِع ال َقنا ِب ِلبا ِن ِه
		
َفا ْز َو َّر ِم ْ
و�شكـــــــــــَـا �إِلىَ َّ ِب َع ْب َ

 )57ترجمة ن�ص �شك�سبري االجنليزي بعاليه( :تلك هي العلة يا نف�سي .علة �أعتذر �إليك عن ت�سميتها �أيتها النجوم الطاهرة ،و مع هذا ل�ست عازما على �سفك دمها و ال على
متزيق ب�شرتها النقية كالثلج ال�صقيلة كمرمر القرب غري �أن موتها حمتم و �إال خانت رجاال �آخرين .لنطفئ امل�صباح .و بعد� ....إن �أطف�أتك يا وزير النور ثم ندمت �أعدتك
�إىل �إ�ضاءتك الأوىل .ولكن متى �أطفئ منك النور يا �أبدع مثال من �صنع الطبيعة املاهرة .فما �أعلم �أي �ضرب من املذكيات التي يدخرها �إله النار ي�ستطيع �أن يعيد �إليك
ذلك الرونق و البهاء .متى ا�ست�ؤ�صلت وردتك الن�ضرية �أ�صابها الذبول واجلفاف ال حمالة ولن �أملك �أن �أرد عليها مقدرتها احليوية� .أريد �أن �أتن�شقها يف منبتها (يقبلها).
يا للعرف الطيب الذي يكاد يقنع العدل بك�سر �سيفه .قبلة ثانية ثم ثالثة .البثي هكذا حتى متوتي ف�أقتلك و �أحبك بعدها .قبلة �أخرى و هي الأخرية ما يف �سوابق الدهر
قبلة �أعذب و ال �أنكى عقبى من هذه .يجب �أن �أذرف الدموع ،و لكنها دموع جارحة هذه  ،الأمل �سماوي و �إمنا ي�ضرب حيث يحب) (عطيل ,ترجمة خليل مطران �ص152
 ، 153،دار املعارف ,املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ـ القاهرة الطبعة الثامنة) .
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َو َلكانَ لو َع ِل ْم ال َكال َم ُم َك ِّلمِـي ()58
لو كانَ َي ْد ِري َما املُحا َو َر ُة ا�شْ َت َكى
ا�ستخدم ال�شاعران �أ�ساليب مو�سيقية تعك�س م�ستوى عال من النغم حيث نظم �شك�سبري م�سرحيته بال�شعر احلر
 ) ) Verse Blank Theو الذي كان عالمة مميزة للأدب الأليزابيثي ب�شكل عام وال�شك�سبريي ب�شكل خا�ص
واختار �أحد بحور ال�شعر الإجنليزي ي�سمى ( )Pentameter Iambicويتميز بطول البيت وانتظامه يف خم�سة
مقاطع على النحو الذي ذكرناه �سابقا �.أما عنرتة بن �شداد فقد اتبع عدد ًا من البحور اعتمد فيها النظام العرو�ضي
لل�شعر العمودي الذي كان ومايزال �سنام ال�شعر العربي .لذا ميكننا القول ب�أن كال من عطيل و عنرتة قد مثال منوذج
ال�شاعر املبدع الف�صيح وا�ستخدما نظام ًا مو�سيقي ًا عالي ًا يتنا�سب مع طبيعة هذه ال�شاعرية
ولنت�أمل معا ما قاله « عطيل « يف �آخر كالمه مع دزدمونة قبل �أن يق�ضي(:)59
(�أقبلك قبل �أن �أقتلك ،ال �سبيل يل �إال يف قتل نف�سي و�أموت فوق القبلة).
I kiss thee ere I kill thee: no way but this,
Killing myself, to die upon a kiss.
(الف�صل اخلام�س ،امل�شهد الثاين ،ال�سطر )55 – 54
وهو ما جنده لدى عنرتة وهو يف �أحلك ظرف يواجه فيه املوت يف موقف �آخر حني قال:
مني وبيـــــ�ض الهند تقطر من دمي
ولقد ذكرتك والرماح نواهل 		
60
ملــــــعت كبارق ثغـــــرك املتب�سم ( )
		
فوددت تقبيل ال�سيوف لأنهـا
وميكن الوقوف �أمام ف�صاحة وبالغة عطيل فيما �أفاد به الربوفي�سور �إي�.سي.براديل يف م�ؤلفه الذي كتبه قبل
ما يزيد عن املائة عام ،وفيه يتحدث عن م�آ�سي �شك�سبري قائال عن عطيل)�“ :(61إنه مل ي�أ�سرنا �أحد بلغته اجلزلة
الر�صينة وبقوتها كما فعل عطيل(.ويعلق على ن�صو�ص عطيل م�ضيفا) ”:مل يكن عطيل جمرد �شكل من �أ�شكال
الرومان�سية فقط ،بل كان رومان�سيا بطبيعته الفعلية .ومل يطلق عطيل العنان خلياله وت�أمالته كما فعل هاملت،
ولكنه كان قويا وبارعا جدا ومتفردا بلغته ال�شعرية �أكرث بكثري من هاملت ،بكل ما حتمله الكلمة من معنى .وللقارئ
�إذا �أراد التمعن يف ذلك �أن يقر�أ الن�صو�ص التي وردت على ل�سان ال�شاعر البطل عطيل املغربي لتتم عملية املقارنة
بينه وبني العديد من ال�شخ�صيات ال�شك�سبريية الأخرى ،ليقتنع حينها القارئ ب�أن عطيل هو �أبلغ �شاعر من بني كل
�شخ�صيات �شك�سبري و�أف�صحها ل�سانا”(.)62

 - 4مقارنات ن�صية بني ال�شاعرين:

لن�ستمع لعطيل « :لقد جعلت العادة امل�ستبدة – �أيها ال�شيوخ املبجلون – من �سرير احلرب بفوالذه و�صوانه ؛
 )58ديوان عنرت � -ص 83
 )59م�سرحية عطيل – ترجمة �إبراهيم جالل – �ص 165
 )60ديوان عنرت �ص84
61) «Othello>s Eloquence» It is this distinction that enables us to appreciate the statement of Professor
A.C. Bradley, whose one hundred year-old book on Shakespearean Tragedy captures like no other
the power of Othello. Bradley comments about Othello’s speech: “And he is not a merely romantic
figure; his own nature is romantic. He has not, indeed, the meditative or speculative imagination of
Hamlet; but in the strictest sense of the word he is more poetic than Hamlet. [Then follows several
examples of Othello’s speech]..if one places side by side with these speeches an equal number by
any other hero, one will not doubt that Othello is the greatest poet of them all” the full text is online
at http://sunflower.singnet.com.
 )62لال�ستفا�ضة يف هذا املو�ضوع الذي �أثراه براديل ميكنكم زيارة الرابط التايلhttp://sunflower.singnet.com :
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فرا�شي الناعم الري�ش والزعب  ،و�إين لأتبني �أين �أجد يف امل�شاق حافزا فطريا وعفويا )63(»...
ولن�ستمع لعنرتة:
َ
َ
َ
ال�س ُ
ن�سيتُ
كوت َوظنُّوين لأهلي ق ْد ِ
�سكتُّ ف َغ َّر � ْأعدَ ائي ُّ
َ
َ
هم ُربيت
عن
ِ
أنام ْ
وكيف � ُ
�سادات ٍ
قوم �أنا يف ف ْ�ضلِ ِن ْعم ِت ْ
و�إنْ دا ْرتْ ِبه ِْم َخ ْي ُل الأَعادي و َنادوين � َأج ْبتُ متى ُد ِعيتُ
مح َ�ص ْد ُر ُه ا َ
حلت ُْف املُميتُ
ٍ
ب�سيف حد ُه ُ
موج املنايا َو ُر ٍ
ً
بلي احلديدُ ومابليتُ
خلقتُ
وقد
ا
قلب
�
احلديد
من
أ�شدَّ
ِ
َ
الر�ؤو�س َوما َرويتُ
َو�إين َق ْد َ�شر ْبتُ َد َم الأَعادي ب�
ِ
أقحاف ُّ
ويف ا َ
لب املَعا ِم ِع َق ْد ُ�س ِقيتُ
حل ْر ِب ال َعوانِ ُو ِل ْد ُت ِطفْال و ِم ْن نَ ِ
لل�سيف يف �أع�ضاي َ ُ
قوت
ن�صيب وال
للرمح يف ج�سمي
فما
ِ
ٌ
ِ
ُ ()64
بيت عال َ
ويل ٌ
فلك الرث َّيا َت ِخ ُّر ِل ُعظْ ِم هَ ْي َب ِت ِه ال ُبيوت
ال�شاعران يكادان �أن يتفقا يف الن�صني على ما يلي:
احرتامهما للآخر وبالأخ�ص �أ�سرة املحبوبة و�أبيها.كالهما قد مر بتجارب كثرية.هذه التجارب �صهرتهما وجعلت منهما بطلني فار�سني.فهذا عنرتة يحكي لعبلة ق�ص�صه ومغامراته :
العراق
أر�ض
ِ
ترى علمتْ عبيلة ُ ما �أالقي من الأَهوال يف � ِ
ال�صداق
علي يف طلب
ِ
طغاين بال َّريا واملكرع ّمي وجا َر َّ
ُ
رفاق
فخ�ضتُ مبهجتي بحر املنايا
و�سرت �إىل العراق ب َال ِ
و�سقْتُ الن َ
من نار ا�شْ تياقي
وع ْد ُت �أجدُّ ْ
والر ْعيانَ وحدي ُ
ُ
ُّوق ُّ
وما � ُ
العتاق
أبعدت حتى ثار خلفي غبا ُر
�سنابك اخليلِ
ِ
ِ
وطبق كلّ ناحية ٍ غبا ٌر و� َ
َ
الرفاق
أ�شعل باملهندة ِ
ِ
َ
تحَ
َ
النطاق
و�ض َّجتْ تهُ ال ُفر�سانُ حتى ح�سبتُ الرعدَ حملول
ِ
َ
ُ
وبالنفاق
ف ُع ْدت وقد َع ِل ْمتُ ب�أنَّ ع ّمي طغاين باملحال
ِ
بطعن يف النحور ويف الرتاقي
الفوار�س وهي جتري
وبادرت
ٍ
ُ
رت حتى َك َّل ُمهري َ
وما َق َّ�ص ُ
ّحاق
ال�سباق ويف الل ِ
وق َّ�ص َر يف ِّ
نزلت عن و�سقت جي�ش ًا ب�سيفي مثل �سوقي للنياق
ويف باقي النهار �ضعفت حتى � ُ
أ�سرت وقد عيي ع�ضدي و�ساقي
َ
قاق
بحر من
ٍ
ال�س ْمر الدّ ِ
علي ٌ
مواج من ُّ
رجال ب�أَ ٍ
وفا�ض َّ
()65
رفيع قدر ُه يف الع َّز راقي
ملك
وقا ُدوين �إىل ٍ
كرمي ٌ
ٍ
ويف ق�صيدة �أخرى يقول :
 )63امل�آ�سي الكربى (م�سرحية عطيل) � ،ص . 483
 )64ديوانه � ،ص . 19 – 18
 )65ديوانه � ،ص . 56 – 55
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ٌ
أنت لهُ
ومنهج
�سلك وح�سنٌ
ُعبيلة ُ هذا ُد ُّر نظْ ٍم نظ ْمتُهُ و� ِ
ُ
وحتتي مهر ي�سبق الربق �أهوج
َو َق ْد ِ�س ْر ُت يا بنْتَ ال ِكرام ُمبا ِدر ًا
َ
املاء يف هَ َ�ضبا ِتها ف�أَ ْ�ص َب َح ِفي َها َن ْب ُتها َي َت َوهَّ ُج
ب�أَ ْر ٍ
�ض َ
تر َّدى ُ
ال والغ�ضا ٌ
وال�ض ُ
و�أَ ْو َر َق فيها ال ُآ�س َّ
وعو�سج
ونبق ون�سرينٌ ووردٌ
ُ
حت الأَطْ ُ
هج
ل ِئ ْن �أَ ْ�ض ِ
الل ِمنها َخوالي ًا ك�أَنْ لمَ ْ َي ُك ْن فيها من العي�ش م ْب ُ
ُ
املغنج
الغزال
فيا طاملا داعبت فيها عبيلة ً وداعبني فيها
ُ
وما راعني يو َم الطعانِ دهاقهُ �إ َ
ن�ضر ُج
من بالزعفرانِ
يل مثلٍ ْ
ِّ
ف� َ
َّ
يهملج
يقر ُب �أحيان ًا وحين ًا
بحلقه
علي
منق�ضا
أقبل
ِ
ُ
ِّ
َّ
مدبج
خباء
الفر�س حني حتادرتْ خلوقُ العذارى �أو
دماء
ك�أنَّ
ِ
ُ
َ
ُ
أر�ضه ٌ
ٌ
أعجعج
الفر�س حني �
جلي�ش
وويل
فويل لك�سرى �إنْ حللتُ ب� ِ
ِ
ِ
ُ
َ
فيهم حملة ً عنرتية ً �أ ُر ُّد بها الأ َ
و� ُ
بطال يف ال َقفْر ُتن ُب ُج
أحمل ْ
ْ
املوت �صبرْ ًا يمُ َ َّج ُج
ثم �أذيقهُ مرا َرة َ ك�أ ِ�س ِ
و�أ�صد ُم كب�ش القوم َّ
احلرب نار ًا ت� َّؤج ُج
أ�ضرمها يف
ِ
و� ُآخ ُذ ث�أ َر الن ّْد ِب �س ِّي ِد قو ِم ِه و� ُ
()66
ٌ
ُ
ُ
حلمال ِّ
لكل ملمة ٍ َت ِخ ُّر لها �ش ُّم اجلبالِ َوتزْ َع ُج
و�إين
		
*
*
		
*
		
*
		
*
َ
َّقع ار َت َف ْع
و�أنا الأَ ْ�سو ُد والع ْبدُ الذي يق ِْ�صدُ
اخليل �إذا الن ُ
()67
ن�سبتي �سيفي و ُرحمي وهما ي�ؤن�ساين كلما ا�شتدّ الفز ْع
		
*
*
		
*
		
*
		
*
َ
عينيك وقت بكاك
يا َعبل ما �أخْ �شى احلِما َم و�إمنا �أخ�شى على
ِ
()68
يا عبل َ
ال َي ُ
واب�ش ِري ب�س َالمتي وا�س َتب�شري بفكاكي
حزن ِْك ُب ْعدي ِ
وعطيل يحكي لدزدمونة ق�ص�صه ومغامراته:
« كان والدها يحبني  ،وكثريا ما ي�ست�ضيفني  ،وي�س�ألني دوما عن ق�صة حياتي – من �سنة �إىل �سنة – وما ر�أيته من
معارك وح�صارات وتقلبات  ،فرويت له كل �شيء من �أيام ال�صبا حتى اللحظة التي طلب فيها �إيل الكالم  ،فتحدثت
عن نوازل جد رهيبة  ،و�أحداث مثرية من في�ضانات وحروب  ،عن النجاة مرارا بقيد �شعرة من الثغرة املهددة
بالتهلكة  ،عن وقوعي �أ�سريا يف يد العدو الوقح الذي باعني عبدا  ،وكيف افتديت بعد ذلك ! وما فعلته يف �أيام
جتوايل وترحايل  ،ف�أتيح يل احلديث عن كهوف هائلة و�صحارى خاوية  ،عن مقالع وعرة و�صخور  ،و�شواهق تالم�س
ر�ؤو�سها ال�سماء  ،هكذا كانت حياتي  ،وعن �أكلة الب�شر الذين يلتهم بع�ضهم البع�ض  ،و(الأنرتوبوفاجيني)  ،و�أنا�س
()69
تطلع ر�ؤو�سهم من حتت �أكتافهم  ،ب�سماع هذا كله �شغفت دزدمونة »...
والن�صان يت�ضمنان ما يلي:
 )66ديوانه � ،ص . 21 – 20
 )67امل�صدر نف�سه � ،ص . 50
 )68امل�صدر نف�سه � ،ص . 58
 )69امل�آ�سي الكربى (م�سرحية عطيل ) � ،ص . 480
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كال البطلني يحكيان مغامراتهما للمحبوبةكالهما ي�سرد تفا�صيل املغامرات التي خا�ضهات�أكيدهما على الوقوع يف الأ�سرذكر عبوديتهما وحتررهما منها م�ؤخراو�صف الرباري والقفار التي �سارا فيهاهذا التطابق يقودنا �إىل التفكري يف و�صول ق�ص�ص الفرو�سية واحلب العربية و�أ�شعارها �إىل يد �شك�سبري
وهو ما �سيتم مناق�شته يف املبحث التايل.
و�صول ق�ص�ص الفرو�سية واحلب �إىل الغرب عن طريق �إ�سبانيا و�صقلية وغريهما11- :
()70
فقد ذكر النقاد الغربيون وجود �أثر ل�صورة عنرتة عند �شعراء الرتوبادور (احلب العذري) .
كما ذكروا االت�صال املبا�شر بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف القرون الو�سطى يف �إ�سبانيا ،وما زلنا ن�ستقي من
م�صادر �أجنبية لدى �أ.ل.راميال الذي ذكر و�صول ق�ص�ص الفرو�سية واحلب �إىل فرن�سا عن طريق �إ�سبانيا
امل�سلمة( .)71و�أكد ذلك ميجل �آ�سني بالثيو�س قائال (« :)72انت�شر الإ�سالم بعد فتح العرب للبالد املتاخمة
جلزيرتهم انت�شارا �سريع ًا ،فامتد �إىل �شمايل �أفريقيا ،وا�سبانيا ،وجنوبي فرن�سا ،وجنوبي �إيطاليا ،ن�شر
جناحيه على جزر البليار وجزيرة �صقلية .فكان لذلك �أثرا كبريا يف نقل �صورة دقيقة لكل من الطرفني
عن الآخر .ثم �إن االت�صال بني احل�ضارتني الإ�سالمية وامل�سيحية يف زمن ال�سلم قد حتقق �أي�ض ًا عرب
حدودهما ال�شرقية والغربية من خالل التجارة.
ن�شطت حركة جتارية وا�سعة ابتداء من القرن الثامن امليالدي حتى القرن احلادي ع�شر ،بني البالد
الإ�سالمية ال�شرقية ،ورو�سيا وغريها من بلدان �أوربا ال�شمالية .فقد كانت البعثات التجارية تتجه
بانتظام من بحر قزوين ،وت�صعد يف نهر الفوجلا ،حتى ت�صل �إىل خليج فنلندا ومن ثمة عرب البلطيق �إىل
الدمنرك ،واجنلرتا بل �إىل �أي�سلندا �أي�ضا»(.)73
نرى �إذن �أن هذه �إحدى احلقائق الوا�ضحة التي ال غبار عليها وهي �أن الأدب العربي انتقل �إىل �أوروبا
وحتديدا �إىل �إ�سبانيا خالل ع�صور الفتوحات الإ�سالمية ،ومن ناحية �أخرى �أ�س�س الأوروبيون بعثات
تب�شريية يف القرن الثالث ع�شر و�أر�سلت للدول الإ�سالمية .مما مكنهم من التعرف عن قرب على �آداب
العرب ولغتهم ومعتقداتهم الدينية .ولكن ات�صال احل�ضارتني الإ�سالمية وامل�سيحية يف �صقلية و�إ�سبانيا
كان هو الأهم يف عملية االت�صال والتوا�صل العام .ومن امل�سلَّم به تاريخيا �أن �صقلية يف القرن احلادي
ع�شر كانت قد ت�شبعت بالإ�سالم حينما غزاها النورمان وحكموها حتى القرن الثالث ع�شر .كانت �صقلية
خليطا من الأجنا�س تدين بعدة ديانات و�أهمها الإ�سالمية .ومتتاز بلغات خمتلفة ويعمل يف بالط امللك
النورماين روجر الثاين جمموعة من امل�سلمني وامل�سيحيني ويلمون بكلتا الثقافتني العربية واليونانية على
وجه اخل�صو�ص .فامللك كان يقر�أ ويتكلم العربية وميتاز بتعدد الزيجات كما يفعل امل�سلمون ويرتدي
مالب�س �شرقية ،حتى زوجاته كن يقلدن امل�سلمات يف تنقبهن وطريقة لب�سهن ولغتهن .فامل�سلمون كانوا
يف البالط امللكي هم �أ�ساتذة امللك وزمال�ؤه يف العلم ،ورجاله ورجال حا�شيته ،و�ضباطه ووزرا�ؤه ،وكانوا
ي�صطحبونه للأرا�ضي املقد�سة وكذا لإيطاليا .فلم يكن امللك م�سيحيا �إال باال�سم فقط ،نظرا لت�أثره
 )70املا�ضي امل�شرتك بني العرب و الغرب – �ص247، 245
 )71املرجع نف�سه � ،ص. 238
� )72أثر الإ�سالم يف الكوميديا الإلهية  -ف�صل (االت�صال بني الإ�سالم و�أوربا امل�سيحية يف القرون الو�سطى) � ،ص .229
 )73املرجع نف�سه � ،ص.229
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بامل�سلمني من حوله(.)74
ويف عام 1224م احتفظ هذا املنا�صر الكبري للثقافة العربية بالكثري من الآداب والعلوم ومبجموعات
فريدة من املخطوطات العربية يف جامعة نابويل التي �أ�س�سها يف نف�س ال�سنة تلك ،وكان لديه م�ؤلفات
�أر�سطو وابن ر�شد يف ترجماتها الالتينية ،و�أر�سل ن�سخا منها جلامعتي باري�س وبولونيا .لي�س ذاك فح�سب
بل كان يرا�سل رجال العلم يف طول العامل الإ�سالمي وعر�ضه .كانت املدر�سة ال�شعرية ال�صقلية تعتمد على
اللغة العامية فو�ضعت �أ�س�س الأدب الإيطايل يف بالط نف�س هذا امللك فردريك الثاين ،وقد كان ال�شعراء
امل�سيحيون يحذون حذو ال�شعراء العرب الرتوبادور الذين كانوا يتجمعون يف بالطه ،وهذه حقيقة دامغة
على التوا�صل واالت�صال بني الأدبني امل�سيحي والإ�سالمي(.)75
ي�ضيف امل�ؤلف(« :)76عا�ش ال�شعبان الإ�سالمي وامل�سيحي يف �إ�سبانيا  500عام من القرن الـ  8حتى القرن
الـ13م .وحتدث عنهم الفاروا القرطبي :كان امل�سيحيون م�شغوفني بال�شعر وبالأدب الق�ص�صي العربي،
وانغما�سهم يف درا�سة الفل�سفة والعقائد الالهوتية الإ�سالمية» .وي�ضيف الكاتب حول عالقة �أوروبا
ب�إ�سبانيا قائال(« :)77تدفق على �إ�سبانيا رحالة من جميع �أنحاء �أوروبا ...والذين �سيطرت عليهم رغبة
جاحمة يف ر�ؤية �أعاجيب هذه احل�ضارة الكال�سيكية ال�شرقية» .وي�ضيف (« :)78فقد لب�س امل�سيحيون على
الطريقة العربية ،وطعمت كلمات للغة ق�شتالة املن�شقة من الالتينية بعدد كبري من الكلمات العربية....
وهكذا متهد الطريق للغزو الأدبي الذي بلغ ذروته يف بالط امللك �ألفون�سو العا�شر امللقب باحلكيم.
�أ�صبحت طليطلة خالل القرن الثاين ع�شر مركزا هاما لن�شر العلوم والآداب العربية يف �أوروبا امل�سيحية.
فقد بد�أ رئي�س الأ�ساقفة يف الن�صف الأول من هذا القرن ،يف العمل على ترجمة �أ�شهر امل�ؤلفات يف العلوم
واملعارف العربية �إىل لغة ق�شتالة الرومن�سية مب�ساعدة امل�سلمني واليهود ،ثم ترجمت منها �إىل الالتينية
وانت�شرت يف جميع �أنحاء العامل الغربي».
هنا وجدنا الدليل املادي التاريخي على انتقال حكاية عنرتة للغرب و �إن ب�صورة عامة ذلك �أن �سرية
عنرتة وروايته ال�شعبية و�أ�شعاره وق�صة حبه لعبلة تعد من �أ�شهر و�أروع الروائع العربية يف اجلاهلية.
وبدون ال�شعر وخ�صو�صا املعلقات ال يكاد يوجد تاريخ و�إرث �أدبي عربي حقيقي ففيها كان نبع الأدب عند
العرب الذي يحمل �شكال واحدا حني ذاك� .شكل الق�صيدة العمودية املحكومة بالوزن والقافية وال تخرج
عن نطاق البحور ال�شعرية وهو ما امتاز به �شعر عنرتة بن �شداد.
2 22من هنا ن�ستطيع القول �إن �شك�سبري قر�أ �سرية عنرتة �أو اطلع على �شعره �أو ا�ستمع حلكايته .وت�أكيدنا هذا نابع
من �أن �أدب عنرتة وغريه من �أعمال �أدباء الع�صر اجلاهلي وع�صر الر�سالة املحمدية كان قد انتقل �إىل �أوروبا
وترجم لالتينية وااليطالية وغريها من اللغات كالفرن�سية حتديدا وخ�صو�صا عند ازدهار الرتجمة يف القرون
أديب
الو�سطى ( ،)79كما ن�ستطيع الت�أكيد �أي�ض ًا  -ومن خالل موقف م�شابه تعامل فيه الباحث ميجيل �آ�سني مع � ٍ
�آخر هو «دانتي» ليثبت ت�أثر دانتي بامل�صادر الإ�سالمية يف عمله الرائع «الكوميديا الإلهية» – على �أن �شك�سبري
ت�أثر بحكاية عنرتة يف م�سرحيته «. ”Othello
 )74يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص . 231 – 230
� )75أثر الإ�سالم يف الكوميديا الإلهية � ،ص .232، 231
 )76املرجع نف�سه � ،ص. 232
 )77املرجع نف�سه � ،ص. 233
 )78يراجع  :املرجع نف�سه � ،ص . 234
 )79انظر :الرواية الأم �ألف ليلة وليلة والآداب العاملية ،ماهر البطوطي ،فقد ذكر انتقال املغامرات الفرو�سية والهوى العذري �إىل فرن�سا يف �أوائل القرن الثاين ع�شر خمتلطة
باملالحم و�أنا�شيد امل�آثر التي كانت ذائعة وقتها ،وكان انتقالها من �أ�سبانيا العربية الإ�سالمية .كما �أرجع الباحث الإجنليزي «توما�س وورتون» جميع الرومن�سات الأوروبية
�إىل �إ�سبانيا العربية�( .ص.)49-48
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ي�ؤكد “ميجيل �آ�سني” �آلية الت�شابه القوي بني �أي عملني و�أنه ال ميكن �أن يكون وليد �صدفة ما ولكن بوجود ت�أثريات
تطغى على فكر وعقل امل�ؤلف .ويتحدث امل�ؤلف قائال (“ :)80ن�ستطيع �أن نقدم الدليل على املحاكاة حتت ر�ؤو�س
مو�ضوعات ثالثة� .أوال� :إثبات �أن ال�شعوب امل�سيحية الأوروبية يف القرون الو�سطى ح�صلت على معلومات تتعلق
بعقائدها وت�صوراتها للحياة الأخرى عن طريق االت�صال بامل�سلمني .وثانيا� :أن دانتي قد ا�ستقى مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة من امل�صادر الإ�سالمية �أفكارا لق�صيدته .و�أخريا� :أن هناك دالئل على ت�أثره بهذه امل�صادر الإ�سالمية”..
ثم مبا�شرة يذهب امل�ؤلف ل�شرح حقيقة ذلك ،ويتحدث عن العالقة الوثيقة بني امل�سلمني وامل�سيحيني يف ذلك الوقت،
ويخل�ص الكاتب للقول :حتت عنوان� “ :أرجحية انتقال النماذج الإ�سالمية �إىل �أوروبا امل�سيحية وعلى الأخ�ص �إىل
دانتي(« :)81ينبغي للباحث �إذا ما �أراد �إثبات حالة حماكاة �أدبية – يف احلدود التي تهيئها املادة التاريخية التي
حتت يديه للإثبات – �أن يجد بادئ ذي بدء جوابا على ثالثة �أ�سئلة وثيقة ال�صلة بهذا املو�ضوع:
�أو َ
ال :هل يوجد بني الن�سخة التي يفرت�ض فيها املحاكاة والنموذج الأ�صلي مالمح ت�شابه كثرية والفتة
للنظر ،بدرجة جتعل ن�سبتها �إىل جمرد امل�صادفة �أو اال�ستمداد من �أ�صل م�شرتك �أمر ًا م�ستحي ًال؟
وثاني ًا :هل ميكن �إثبات �أن هذا النموذج الذي يفرت�ض �أنه النموذج الأ�صلي ،كان موجود ًا فع ًال قبل الن�سخة
املزعومة �أو قبل املحاكاة؟ وثالث ًا :هل كان م�ؤلف الن�سخة املفرت�ض فيها املحاكاة يعلم بالنموذج الأ�صلي،
�أو من ناحية �أخرى ،هل كانت تف�صل بني الكاتبني يف احلقيقة هوة وا�سعة جتعل ات�صالهما م�ستحيال؟
�أما ال�س�ؤاالن الأول والثاين ،اللذان يعتربان مفتاح هذه امل�شكلة يف احلقيقة ،فقد قررنا فيهما ر�أيا حمددا
فيما �سبق و�أما الثالث ف�أقل �أهمية ،ذلك �أنه حتى �إذا كانت املعلومات التاريخية من حيث العالقة بني
الأ�صل والتقليد غام�ضة ،ف�إن هذا �أمر على �أية حال ال يقلل من قوة الربهان املبني على الت�شابه بينهما،
وعلى الأخ�ص عندما تكون �أوجه الت�شابه وا�ضحة وحمدودة متاما ،وكثرية التكرار ،مما يتعذر معه
ن�سبة الت�شابه �إىل جمرد امل�صادفة» .و�إذا كان «ميجل �آ�سني» قد �أثبت ت�أثر «دانتي» بالرتاث وامل�صادر
الإ�سالمية ،ودانتي �أحد �أدباء القرن الرابع ع�شر ،فمن املرجح ا�ستمرار هذا الت�أثر حتى ع�صر �شك�سبري
(القرن ال�ساد�س ع�شر) وهو الأكرث ات�صاال وتوا�صال بني العاملني العربي والأوروبي بفعل متغريات الثقافة
وو�سائل االت�صال وتطور املالحة البحرية.
3 33وبتطبيق هذا املنهج اال�ستداليل اال�ستنتاجي لــ»ميجيل �آ�سني» ,يت�ضح �أنه ال ميكن �أن يكون كل هذا
الت�شابه حم�ض �صدفة� ،أو كما يقال وقع احلافر على احلافر .ولكن هل ميكن �أن يكون �شك�سبري قد
اطلع على حكاية عنرتة بكل هذه التفا�صيل الدقيقة التي جاءت مت�ضمنة يف م�سرحيته� ،سواء من
حيث بناء ال�شخ�صيات� ،أو بناء احلبكة واحلدث� ،أو البناء اللغوي ال�شعري.
وقد يتمكن هذا العن�صر من الت�شكيك يف منطقية البحث والدرا�سة ،لوال �أننا وجدنا تفا�صيل حكاية
عنرتة م�سرودة يف بحث للدكتور� /أ .ل .رانيال يف كتابه “املا�ضي امل�شرتك بني العرب والغرب (The Past
) ،We Share The Near Eastern Ancestry Of Western Folk Literatureوقد
ت�ضمن تلك العنا�صر التي اعتمد عليها البحث كم�صدر رئي�سي لعنا�صر احلبكة يف حكاية عنرتة .وهو
م�صدر �أجنبي ي�شهد بانتقال حكاية عنرتة بتفا�صيلها الدقيقة كما وردت يف ال�سرية ال�شعبية �إىل �أوروبا
والغرب(.)82
ويقوي هذا اال�ستنتاج ما �أورده الزركلي يف كتابه الأعالم من ترجمة �سرية عنرتة للأملانية والفرن�سية
� )80أثر الإ�سالم يف الكوميديا الإلهية � ،ص . 228
 )81املرجع نف�سه � ،ص . 227
 )82املا�ضي امل�شرتك بني العرب والغرب � ،ص 127وما بعدها.
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وموقف الإفرجن من بدائع �آداب العرب .وهنا نالحظ مدى اهتمام الغرب وخ�صو�صا الأوروبيني بالأدب
العربي حتى ما بعد القرون الو�سطى .حيث يبدو هذا االهتمام جليا ببدائع �آداب العرب و�أبطالها
ال�شعبيني ومنهم عنرتة,فقد ر�أينا امل�ست�شرق توربكي ي�ؤلف كتاب ًا عنه عام 1868م ( .)83واهتمام املثقفني
الغربيني بعنرتة دليل على موقعية هذا الفار�س ال�شاعر العا�شق يف الذاكرة اجلمعية ل�شعوب �أوروبا.
والتي �أكدها رانيال و�أفرد ف�صال عن عنرتة و�أثره يف ق�ص�ص الفرو�سية واحلب العذري يف �آداب �أوروبا
قاطبة(« .)84كما اهتدى �س .م� .شترين لوجود �أثر ل�صور عنرتة عند �شعراء الرتوبادور(« :»)85وت�شري
وجوه الت�شابه بني �شعر عنرتة كما ر�أينا و�شعر الغرب �إىل مدى ت�أثر الغرب بالعرب يف هذا املجال ،فعندما
ا�ستخدم دانتي �أغنيات الرتوبادور منوذجا للأ�سلوب اجلميل كان معناه �أن العرب قد تغلغلوا بنجاح �إىل
و�سيرْ ه باجتاه حتقيق العالقة التاريخية بني
قلب الأدب الأوروبي( ،»)86وبتتبع تطبيقات �أ.ل.رانيال َ
عنرتة والأدب الغربي ميكن ح�صر الدالئل التالية:
�.1 .1إن �سرية عنرتة كانت متوفرة يف الغرب منذ القرن الثامن من خالل �سرد حكاية الراهب والرجل
امل�سلم حيث ذكر الراهب �أفعال عنرتة ــ (�ص.)131
�2 .2أكد رانيال على ورود الت�شابه بني الأبطال ال�شعبيني يف الثقافة الغربية وعنرتة يف ال�شرق كما �أكد
�أن هذا الت�شابه مل يدر�س كثريا�( .ص.)128
3 .3در�س رانيال الت�شابه بني عنرتة وكوخوالين يف الأ�سطورة االيرلندية ،و�أكد على ت�أثر الأدب املبكر
لأيرلندا بالآداب العربية (�ص )236وما بعدها.
4 .4ذكر �أن ق�صائد عنرتة تنبئ بال�شعر الغنائي بالرتوبادور يف القرن الثاين ع�شر ثم ال�شعر الغربي
بعد ذلك (�ص.)245
5 .5قارن رانيال بني مقطع من �أ�شعار احلب االجنليزية و�أظهر ت�شابهه مع ال�صور ال�شعرية يف �شعر
عنرتة (�ص.)246
6 .6ذكر ت�شابهات يف احلب العذري عند عنرتة مع الأغاين ال�شعبية الغربية (�ص.)246
7 .7واهتدى بعد كل ذلك �إىل نتيجة �أن عنرتة ممكن �أن يكون ممثال للنموذج القدمي للعامل الغربي
لي�س بو�صفه بطال فح�سب؛ بل بو�صفه �شاعرا كذلك (�ص.)247
8 .8اتك�أ على دور بيرت�س الفون�ص�ص (ولد عام 1062م) يف نقل الرتاث العربي للغرب عرب الرتجمة،
فقد كان رجال يناغم بني الثقافتني العربية والغربية وعمل يف البالطني اال�سباين والإجنليزي
ونقل الثقافة العربية �إليهما (�ص.)252
9 .9ذكر رانيال �أن الفون�ص�ص �ألف كتاب”جمال�س املتعلمني” وقد احتوى عددا وافرا من احلكايات
العربية التي حتولت فيما بعد �أدبا اجنليزيا يف �إجنلرتا وغريها من بلدان �أوروبا (�ص.)251
1010روى رانيال �أن �شوفان امل�ست�شرق الفرن�سي الكبري قد عدد منذ ما يربو على مائة عام ما يقرب
 )83يقول الزركلي يف ترجمة عنرتة  »:عنرتة بن �شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العب�سي � :أ�شهر فر�سان العرب يف اجلاهلية ،ومن �شعراء الطبقة الأوىل  .من �أهل جند
� .أمه حب�شية ا�سمها زبيبة � ،سرى �إليه ال�سواد منها .وكان من �أح�سن العرب �شيمة  ،ومن �أعزهم نف�سا ،يو�صف باحللم على �شدة بط�شه  ،ويف �شعره رقة وعذوبة  .وكان
مغرما بابنة عمه « عبلة «  ،فقل �أن تخلو له ق�صيدة من ذكرها  .اجتمع يف �شبابه بامرئ القي�س ال�شاعر  ،و�شهد حرب داح�س والغرباء  ،وعا�ش طويال  .ين�سب �إليه «
ديوان �شعر  -ط « �أكرث ما فيه م�صنوع  .و « ق�صة عنرتة  -ط « خيالية يعدها الإفرجن من بدائع �آداب العرب  ،وقد ترجموها �إىل الأملانية والفرن�سية  ،ومل يعرف وا�ضعها
 .وللم�ست�شرق الأملاين)توربكي) كتاب عن « عنرتة « طبع يف هيدلربج �سنة  1868م  ،وملحمد فريد �أبي حديد « �أبو الفوار�س عنرت بن �شداد  -ط  « ،ولف�ؤاد الب�ستاين «
عنرت بن �شداد  -ط « « انتهى .الأعالم»  ( 91/5امل�صدر :منتديات خري النا�س �أنفعهم للنا�س)..
 )84املا�ضي امل�شرتك بني العرب والغرب – �ص 127وما بعدها .
 )85املرجع نف�سه � ،ص .247 – 246
 )86املرجع نف�سه � ،ص .247 – 245
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من خم�سني عمال من الأعمال الرئي�سية والكتاب الرئي�سيني فح�سب الذين ا�ستعاروا من بيرت�س
�ألفون�ص�ص ومن بينهم �إنديلوه وبوكا�شيو وت�شو�سر و�سريكامبو (�ص.)254
1111قال رانيال بعد ذلك“ :ومن املمكن �أن ن�ضيف له�ؤالء �سريفانت�س وجوبيو�س و�شك�سبري” ويف ن�صه
على �شك�سبري ت�أكيد على مذهبنا يف ا�ستقاء �شك�سبري من الثقافة العربية يف “عطيل” وب�شهادة
�أهله.
ُ 1212ن�سجت �سرية عنرتة املت�أخرة ب�صيغة مزجت بني ال�شرق والغرب بني العرب والإفرجن ،حيث �صار
عنرتة بطال �شعبيا (عربيا/غربيا).
1313جعلت امللحمة املت�أخرة لعنرتة �أجدادا ملكيني يف ال�سودان و�ساللة ملكية يف اجلزيرة العربية
وبيزنطة وروما وبالد الإفرجن (�ص.)132
1414دخل عنرتة يف احلروب ال�صليبية م�شاركا فحني كان ال�صليبيون يهاجمون بالد العرب خرج عنرتة
من �سوريا يف اجتاه بيزنطة ومنها �إىل بالد الإفرجن يف حملة معاك�سة (�ص.)132
1515كما ن�صب عنرتة و�صيا على امللك ال�سوري اجلديد القا�صر وهو يف حد ذاته يجعله احلاكم الفعلي
ومن هنا �أ�صبح على ات�صال بالإفرجن ..وملا قمع بوهمند الإفرجني روما قتله عنرتة وحرر روما.
1616تزوج عنرتة من �أخت ملك روما و�أجنب منها ابنا ،ومل يكن هذا االبن �سوى قلب الأ�سد املحارب
ال�صليبي كما تزوج من �أمرية �إفرجنية و�أجنبت له جودفريي بويلون قائد احلملة ال�صليبية
الأوىل.
1717عند موت عنرتة على النحو الذي ذكرته الرواية يقوم ابناه الأوروبيان باالنتقام له ثم يعودان
�إىل �أوروبا .و هذا يذكرنا بقول العقاد� :أن لي�س بني �أدباء �أوروبا نابغ واحد قد خلى �شعره �أو نرثه
من بطل �إ�سالمي وذكر يف مقدمتهم ويليام �شك�سبري(.)87
ومن هنا يت�ضح �أن البطل العربي عنرتة قد حتول �إىل بطل �شعبي �أوروبي ومن ثم فلي�س ببعيد عليه �أن
ي�صل �إىل قلب العا�صمة الربيطانية لندن و�إىل م�سرح �شك�سبري (الدنيا).
ومن كل ما �سبق ذكره من القرائن �أو الدالئل نذهب مطمئنني �إىل حتقق فر�ضيتنا يف ا�ستقاء �شك�سبري
يف م�سرحيته عطيل للنموذج العربي املتمثل ب�شخ�صية عنرتة ال�شاعر والفار�س و العا�شق وحكايته كما
وردت يف الرواية العربية حتى و�إن �أظهر �أنه �أخذ بطله من حكاية “ق�صة دزدمونة من البندقية والقائد
املغربي”.
“�إن �شك�سبري هو �شك�سبري ي�سرق املو�ضوعات والقطع والعبارات والأبيات من كل مكان ومع ذلك فهو �أعظم
()88
الكتاب يف كل الأزمان �أ�صالة وامتيازا وخلقا و�إبداعا”

 )87انظر املقدمة – �ص .3
 )88ق�صة احل�ضارة ـ ول ديورانت املجلد التا�سع اجلزء ( .267 /26املو�سوعة ال�شاملة – الإ�صدار الثالث ) .
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اخلــاتــمــــة
عام كامل بني ت�شكيل فكرة هذا البحث وحتققه وها هو فريق العمل يقدمه �أخري ًا للدار�سني والباحثني منوذج ًا
للعمل اجلماعي يف البحث العلمي  .واملتعة احلقيقية يف هذا العمل ال تعود ً
كلية �إىل النتائج التي �سن�سردها يف هذه
اخلامتة  ,بل �إىل اجلهد التعاوين الذي �سرى يف و�سط نفو�س فريق البحث  ,ف�أثمر حتقق عدة نتائج منها -:
•التقريب بني الثقافات وبيان تكاملها وترابطها وت�أثر بع�ضها ببع�ض .
•حتقيق الأطر التعاونية بني الأق�سام املختلفة يف م�ؤ�س�ساتنا اجلامعية والبحثية .
•الإ�سهام بجهد متوا�ضع يف م�ضمار الدرا�سات الأدبية املقارنة .
•بيان �أثر الثقافة العربية على الثقافات العاملية .
•�إظهار تبادل الت�أثر والت�أثري بني الآداب املختلفة والذي يعد �أهم مقومات الأدب املقارن .
وفيما يتعلق بالنتائج العلمية فنجملها فيما يلي -:
�أو ًال  :ا�ستطاع البحث �أن ي�شكل مو�ضوع ًا للدرا�سة املقارنة من عملني �أدبيني عظيمني م�شهورين �أحدهما عربي وهو
�سرية عنرتة بن �شداد و�شعره  ,والثاين �أوروبي غربي هو م�سرحية عطيل لل�شاعر الإجنليزي وليم �شك�سبري .
ثاني ًا  :ا�ستعر�ض الباحثون بناء احلبكة يف حكاية البطلني عنرتة وعطيل وبينوا مدى التطابق يف العملني والتماثل
يف �أكرث من �سبعني ت�شابه ًا .
ثالث ًا  :در�س فريق البحث ال�شخ�صيات الرئي�سية والثانوية  ,و ا�ستبان مدى التطابق يف بناء ال�شخ�صيات الرئي�سية
ويف �سماتها املظهرية واالنفعالية وال�شخ�صية فعنرتة يقابل عطيل  ,و دزدمونة هي عبلة وبرا بان�سيو الراف�ض
لزواج ابنته من عطيل هو مالك والد عبلة الذي جرع عنرتة �أعج الغ�ص�ص حتى ال يتزوج بابنته وهكذا يف بقية
ال�شخ�صيات .
رابع ًا  :عر�ض فريق العمل للت�شابه يف احلبكتني فا�ستنتج �أنه مهما اختلفتا يف بع�ض التف�صيالت والثنايا ف�إنهما
تتفقان يف �أنهما ت�سردان ق�صة ع�شق وفرو�سية و�شعر  ,وهي العنا�صر الرئي�سية يف املو�ضوع .
ً
فر�صة للتعريج على اجلذور العربية يف �أدب �شك�سبري ب�شكل عام  ,فلم يتوانوا عن ا�ستعرا�ض
خام�س ًا  :وجد الباحثون
مواطن ظهور �أثر الثقافة العربية الإ�سالمية  ,وال�شرق العربي بعامة على �أعمال �شك�سبري و�أبانوا بع�ض ًا منها  ,على
�أنهم اكتفوا با�ستثارات فقط ت�صلح لأن تكون مو�ضوع عمل م�ستقل بذاته ,كما حدث مع الربوف�سور الهندي �شرما
الذي كان بحثه امل�ستند عليه يف هذه الدرا�سة ثمرة من ثمار هذا العمل البحثي ونتاج ًا له .
�ساد�س ًا � :أ�شار البحث �إىل ال�صالت الأدبية بني الأمتني العربية والأوروبية وا�ستند �إىل �شهادات باحثني وم�ست�شرقني
غربيني �أمثال « ميجل �آ�سني « و « �أ.ل.رانيال « يف الت�أكيد على انتقال الأعمال الأدبية العربية �إىل �أوروبا بالتحديد
وخا�صة ق�ص�ص احلب والفرو�سية و�أ�شعارهما  ,وت�أثريها على الآداب والفنون على ال�شعراء والأدباء يف �أوروبا.
�سابع ًا  :تتحقق فر�ضية البحث املتعلقة املحددة با�ستقاء �شك�سبري �شخ�صية بطله (عطيل ) من ال�سرية ال�شعبية
للفار�س العربي والعا�شق امل�صدود عنرتة بن �شداد ,بالدليل املادي التاريخي املعتمد على :
�أ) �إثبات عملية االت�صال والتوا�صل بني الأدبني العربي والغربي وبالت�أكيد و�صول ق�ص�ص احلب والفرو�سية العربية
وبالذات ق�صة عنرتة ــ �إىل �أدباء �أوروبا وبالتحديد �شك�سبري .
ب) ثبوت ت�أثر �شك�سبري بالرتاث ال�شرقي العربي والظاهرة يف �أعماله .
الكثري
ج) الت�شابه والتماثل الوا�ضح يف احلبكة الق�ص�صية و�سيكولوجية ال�شخ�صيات يف العملني والذي ي�صل يف
منه حد التطابق الكلي .
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د) امل�ستوى العايل للأداء ال�شعري يف �أوثلو وخا�صة لدى البطل “عطيل” والذي �أظهرت امل�سرحية م�ستوى عالي ًا من
البالغة لديه دون باقي ال�شخ�صيات يف امل�سرحية,وهو ما ي�ضارع م�ستوى عنرتة ال�شاعر اجلاهلي املبدع.
ومهما يكن  ،فيكفي هذا البحث �أنه قد متكن من ا�ستثارة الدافعية لدى الدار�سني واملهتمني لتوجيه جهودهم يف
البحث عن اجلذور العربية يف الثقافات الأخرى على طريق الأدب املقارن  ,و�سري ًا بالآداب املختلفة نحو العاملية
 ،و�إبراز مكامن التوا�صل واالت�صال  ,و�إظهار مظان الت�أثر والت�أثري ومواطن التالقي ,وك�شف ال�صالت والعالقات
الأدبية ,ليتحول العامل قرية واحدة.
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مببـادئ احلـوكمة

د.هـوام جمـعـه
�أ.فـداوي �أميـنة

كلية العلوم االقت�صـادية
و علوم الت�سيري جامعة عنابة

ملخ�ص:

هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على واقع احلوكمة و مدى التزام
ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية مببادئ احلوكمة املن�صو�ص عليها من طرف
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ، OECDالت�أكيد على �أهمية مبادئ
حوكمة ال�شركات يف دعم الأداء االقت�صادي اجلزائري ،على اعتبار �أنها تعد
مبثابة نقطة مرجعية بالإمكان ا�ستخدامها من قبل �صانعي ال�سيا�سة يف غمار
�إعدادهم للأطر القانونية والتنظيمية لأ�ساليب حوكمة ال�شركات،
ولتحقيق هدف هذه الدرا�سة قمنا بت�صميم ا�ستبيان موجه اىل كل من املهنيني
�،أع�ضاء جمال�س الإدارة  ،حمافظي احل�سابات ،امل�ساهمني و امل�ستثمرين � ،أعوان
البنوك � ،إدارة ال�ضرائب و العمال  ،وقد مت اختيار عينة الدرا�سة ملختلف
الفئات بطريقة ع�شوائية بحيث بلغ حجمها ( ، )80و مت توزيع اال�ستبانات
على جميع �أفراد العينة عن طريق املقابلة املبا�شرة لأفراد العينة  ،و بعد
عملية الفرز و التبويب تقرر الإبقاء على ( )50ا�ستبانه من املجموع الكلي،
لتمثل عينة الدرا�سة و ذلك بعد �إق�صاء باقي اال�ستبانات و املقدرة ب (،)30
بع�ضها ا�ستبعدت للنق�ص �أو لت�ضارب الإجابات .لقد مت ا�ستخدام �أ�سلوب
التحليل االح�صائي الو�صفي و الإ�ستداليل ،لو�صف وحتليل بيانات الدرا�سة،
و�إختبار فر�ضياتها
خل�صت نتائج حتليل الدرا�سة �إىل �أن ال�شركات امل�ساهمة يف اجلزائر الزالت
تعاين من عجز كبري يف تطبيق مبادئ احلوكمة  ،و �أن هذا راجع بالدرجة
الأوىل �إىل ت�أخر اجلزائر يف تبني هذا املفهوم �إ�ضافة �إىل قله وعى املهنيني و
ا�ستيعابهم ملبادئ حوكمة ال�شركات و �ضرورة احرتامها.
الكلمات الدالة :مبادئ حوكمة ال�شركات ،الرقابة� ،شركات م�ساهمة
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Abstract:

This study aimed to identify the reality of governance
and the commitment of Algerian companies to the
principles of governance issued by OECD, emphasized
the importance of corporate governance principles
in supporting the Algerian economic performance
as it serves as a reference point can be used by
policy makers in order to set legal and regulatory
frameworks for corporate governance practices,
To achieve the objectives of this study, we designed
a questionnaire addressed to professionals, board
members, governors of the accounts, shareholders and
investors, agents of the banks, tax administration and
workers. This sample has been selected sample from
different groups at random so that the total size (80),
and the questionnaire was distributed to all members
of the sample directly, and after the screening process
and tab was retained (50) questionnaire of the total, to
represent the study sample and after exclusion of the rest
of the questionnaires which accounted for (30), some
were excluded for lack of or conflicts of answers.We
used descriptive and constructive statistical analysis to
describe and analyze the data and test the hypotheses.
This study concluded that companies in Algeria are
still suffering from a large deficit in the application
of the principles of corporate governance, due to the
delay in adopting this concept by the government .
In addition, lack of awareness among professionals
and the understanding of the principles of
corporate governance and the need to respect them.
Key words: principles of corporate governance,
control, joint stock companies
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مقدمة

لقد �أ�صبحت حوكمة ال�شركات «  « Corporate Governanceمن املو�ضوعات الهامة يف كافة امل�ؤ�س�سات
واملنظمات الإقليمية والدولية  ،وذلك بعد �سل�سلة الأزمات املالية املختلفة التي حدثت يف الكثري من ال�شركات
وخا�صة يف الدول املتقدمة  ،مثل االنهيارات املالية التي حدثت يف عدد من دول �شرق �آ�سيا و�أمريكا الالتينية
عام 1997م � ،أزمة �شركة �إنرون التي كانت تعمل يف جمال ت�سويق الكهرباء والغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة
الأمريكية عام 2001م ،و �شركة االت�صاالت الأمريكية عام 2002م  ،هذه الأحداث بينت لنا �أن نق�ص حوكمة
ال�شركات ك�آلية رقابة فعالة ،ي�ؤدي �إىل متكني من يعملون داخل ال�شركة ( مديرين � ،أع�ضاء جمل�س �إدارة  ،موظفني
) من نهبها ،و ذلك على ح�ساب امل�ساهمني والدائنني وغريهم من �أ�صحاب امل�صالح ( كالعاملني  ،املوردين  ،اجلمهور
العام � ،)...أما ما يتزايد و�ضوحه ب�شدة هو �أن الطريقة التي حتكم و تراقب بها ال�شركات ال تقرر م�ستقبل وم�صري
كل �شركة مبفردها على حدى و ح�سب ،بل م�ستقبل وم�صري اقت�صاديات ب�أكملها ال�سيما و العوملة ال�سائدة يف ع�صرنا
احلايل.

�1 .1أهمية الدرا�سة:

تظهر �أهمية هذه الدرا�سة يف تزامن معاجلتها مع بع�ض املجهودات التي تبذل يف اجلزائر يف �إطار احلكم الرا�شد
 ،تفعيل دور املراجعني الداخليني منهم و اخلارجيني ،وحماربة ظواهر الف�ساد والر�شوة ،هذا على امل�ستوى الكلي،
�أما على امل�ستوى اجلزئي ف�إن توجه اجلزائر نحو اخلو�ص�صة وحتول ال�شركات العمومية �إىل �شركات م�ساهمة� ،أو
اندماجها مع �شركات حملية �أو �أجنبية �أخرى� ،أو بدخولها الأ�سواق املالية الدولية ،بالإ�ضافة �إىل منو امل�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية من �أجل خلق وظائف جديدة وتوليد املزيد من الدخل وتزويد الأ�سواق بال�سلع واخلدمات ،جعل من
القواعد اجليدة لإدارة ال�شركات عامال حا�سما لدعم القطاع اخلا�ص و�أداة قوية جللب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
وحتقيق النمو االقت�صادي وتوجيه املدخرات بطريقة جيدة نحو ا�ستثمارات جديدة.

2 .2م�شكلة الدرا�سة :

ميكن �صياغة �إ�شكالية الدرا�سة يف الت�سا�ؤل الرئي�سي التايل:
«�إىل �أي مدى تلتزم ال�شركات امل�ساهمة يف اجلزائر مببادئ احلوكمة املن�صو�ص عليها من طرف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية OECD؟»

�3 .3أهداف الدرا�سة:

� 1إلقاء ال�ضوء على واقع حوكمة ال�شركات امل�ساهمة يف اجلزائر ، 2التق�صي عن مدى تطبيق ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية ملبادئ احلوكمة املن�صو�ص عليها من طرف منظمةالتعاون االقت�صادي والتنمية ،OECD
 3الت�أكيد على �أهمية مبادئ حوكمة ال�شركات يف دعم الأداء االقت�صادي اجلزائري ،على اعتبار �أنها تعد مبثابةنقاط مرجعية بالإمكان ا�ستخدامها من قبل �صانعي ال�سيا�سة يف غمار �إعدادهم للأطر القانونية والتنظيمية
لأ�ساليب حوكمة ال�شركات ،والتي تعك�س ظروفهم االقت�صادية واالجتماعية  ،وكذا الأطراف املختلفة بال�سوق و
ذلك عند قيامهم ب�إعداد املمار�سات اخلا�صة بهم.
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4 .4فر�ضيات الدرا�سة:

 1الفر�ضية الأوىل-العدمية :-ال يتم احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني يف ال�شركات اجلزائرية؟الفر�ضية البديلة :يتم احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية.
 2الفر�ضية الثانية-العدمية :-ال يتم احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمةاجلزائرية؟
الفر�ضية البديلة :يتم احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية.
 3الفر�ضية الثالثة-العدمية:-ال يتم احرتام مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية ؟الفر�ضية البديلة :يتم احرتام مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية.
 4الفر�ضية الرابعة-العدمية:-ال يتم احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية ؟الفر�ضية البديلة :يتم احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية.
 5الفر�ضية اخلام�سة-العدمية :-ال يتم احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة يف ال�شركات اجلزائرية ؟الفر�ضية البديلة :يتم احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة يف ال�شركات اجلزائرية.
 6الفر�ضية ال�ساد�سة-العدمية :-ال يتم �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار احلوكمة يف ال�شركات اجلزائرية ؟الفر�ضية البديلة :يتم �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار احلوكمة يف ال�شركات اجلزائرية.

5 .5منهجية الدرا�سة:

اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي من خالل �أ�سلوب امل�سح املكتبي و �أ�سلوب امل�سح امليداين جلمع البيانات
بوا�سطة �أداة الدرا�سة  ،و حتليلها �إح�صائيا.

6 .6جمتمع الدرا�سة و اختيار العينة:

يتكون جمتمع الدرا�سة من �أربع فئات كمايلي :
الفئة الأوىل� :أع�ضاء جمال�س الإدارة ،باعتبارهم احد الأطراف الأ�سا�سية �ضمن عالقة الوكالة ،و قد مت
اختيارهم من بع�ض ال�شركات املقيدة بالبور�صة اجلزائرية.
الفئة الثانية :حمافظي احل�سابات ،و مت اختيار عينة الدرا�سة من الواليات التالية :عنابة ،االغواط� ،سطيف،
قاملة ،اجلزائر العا�صمة.
الفئة الثالثة:امل�ساهمني و امل�ستثمرين ،باعتبارهم امل�ستخدم الأ�سا�سي للقوائم املالية ،و �أهم طرف �ضمن عالقة
الوكالة يف ال�شركة.
الفئة الرابعة� :أعوان البنوك و �إدارة ال�ضرائب ،باعتبارهم �أحد �أهم م�ستخدمي القوائم املالية.
الفئة اخلام�سة :عمال ال�شركات باعتبارهم �أحد �أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركة.
و قد مت اختيار عينة الدرا�سة ملختلف الفئات بطريقة ع�شوائية بحيث بلغ حجمها ( ، )80و مت توزيع اال�ستبانات
على جميع �أفراد العينة عن طريق املقابلة املبا�شرة لأفراد العينة  ،و بعد عملية الفرز و التبويب تقرر الإبقاء
على ( )50ا�ستبانه من املجموع الكلي ،لتمثل عينة الدرا�سة و ذلك بعد �إق�صاء باقي اال�ستبانات و املقدرة ب (،)30
بع�ضها ا�ستبعدت للنق�ص �أو لت�ضارب الإجابات ،و البع�ض الآخر لورودها بعد الأجل املحدد ،و ذلك وفق ما يو�ضحه
اجلدول الآتي:
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جدول رقم ()1
�إح�صائيات فرز اال�ستبانات
اال�ستبـانة

البيـــــــــــــــــان
عدد اال�ستبانات املوزعة و املعلن عنها
عدد اال�ستبانات املفقودة
عدد اال�ستبانات امللغاة
عدد اال�ستبانات الواردة بعد الأجل
عدد اال�ستبانات ال�صاحلة

العدد
80
14
10
06
50

الن�سبة %
100
17.5
12.5
7.5
62.5

7 .7الدرا�سات ال�سابقة :

 -1ال�شركات امل�ساهمة ما بني احلوكمة والقوانني والتعليمات  ،حالة درا�سية لل�شركات امل�ساهمة العامة العمانية
		
()1
هدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان القواعد والقوانني واملعايري املنظمة حلوكمة ال�شركات يف �سلطنة عمان  ،ومدى
توافقها مع مبادئ منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  ، OCEDحيث متت مناق�شة مفهوم حوكمة ال�شركات
و�أهميته ب�شكل عام من منظور حما�سبي  ،ثم تناولت اجلوانب املختلفة ل�سوق املال ،والإطار القانوين والرقابي
الذي يحكم �سوق الأوراق املالية ،والإجراءات املتخذة من قبل الأطراف املعنية لتطبيق معايري احلوكمة .وقد مت
تقييم تطور قواعد احلوكمة يف ال�سلطنة وف ًقا ملعايري حوكمة ال�شركات الدولية ال�ست التي و�ضعتها منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية عام . 2004
ً
ملحوظا يف جمال �إر�ساء قواعد حوكمة ال�شركات،
خل�صت الدرا�سة �إىل �أن �سوق املال يف ال�سلطنة قد �شهد تطو ًرا
مما ترتب عليه ب�شكل عام حت�سن يف التقييم الإجمايل للمعايري ال�ستة للحوكمة ،كما �أظهرت متانة الإطار القانوين
وامل�ؤ�س�سي حلوكمة ال�شركات يف ال�سلطنة ،ومدى التزام ال�شركات باملبادئ والإجراءات التي ت�صدرها الهيئة العامة
ل�سوق املال وبالقوانني واللوائح املعمول بها يف البالد .كما �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة �إعطاء عملية حوكمة ال�شركات
االهتمام الأكرب من قبل جميع اجلهات االقت�صادية والقانونية واملحا�سبية وتعزيز الرقابة ب�أنواعها الداخلية
واخلارجية ؛ وذلك ل�ضمان ا�ستمرار الن�شاط االقت�صادي.
 - 2التحكم امل�ؤ�س�سي و�أثره يف الرقابة والتوجيه على ال�شركات امل�ساهمة العمانية درا�سة ميدانية يف الهيئة
العامة ل�سوق املال م�سقط � /سلطنة عمان()2
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة ل�سوق املال فيما يخ�ص قيام ال�شركات
امل�ساهمة العمانية العامة بتطبيق قواعد التحكم امل�ؤ�س�سي من �أجل ا�ستمراريتها يف الن�شاط االقت�صادي من جهة
و�ضمان م�صالح الأطراف التي تتعامل معها من جهة �أخرى.
خل�صت الدرا�سة �إىل عدم االتفاق على دور امل�ستثمر امل�ؤ�س�سي فيما يخ�ص مفهوم التحكم امل�ؤ�س�سي ,ف�ضال عن عدم
التنا�سق يف املفهوم نف�سه على النطاق الدويل ,و يعد ال�ضعف يف عملية التحكم امل�ؤ�س�سي من �أهم العوامل التي ت�ؤدي
�إىل انهيار ال�شركات ،كما �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة منح عملية التحكم امل�ؤ�س�سي االهتمام الأكرب للمحافظة على
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الن�شاط االقت�صادي لل�شركات والعمل على تر�سيخ هذا املفهوم لدى ال�شركات العاملة �ضما ًنا مل�صلحتها وم�صلحة
املتعاملني ف�ضال عن �ضرورة التن�سيق بني اجلهات ذات العالقة حول العملية وهي اجلهات القانونية والرقابية
والإعالمية والعمل على �أن تكون معايري ال�سلوك املهني �ضامنة ال�ستقاللية املدققني اخلارجيني.
 - 3مبادئ حوكمة ال�شركات يف �سورية  ،درا�سة مقارنة مع م�صر والأردن()3
هدفت هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على نقاط ال�ضعف ونواحي الق�صور يف �أدلة وقواعد حوكمة ال�شركات يف
البلدان حمل الدرا�سة (م�صر ،والأردن ،و�سورية ) مقارنة مببادئ منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية OECD
حول احلوكمة ،بحيث اتبعت مدخال ً مقارن ًا بدرا�سة بنود مبادئ احلوكمة يف البلدان الثالثة ومدى �شدة الإلزام
فيها ،من خالل ت�صميم ( � 47س�ؤا ًال) يف خم�سة جماالت رئي�سية يف �أدلة احلوكمة هي :جمل�س الإدارة ،وحملة
الأ�سهم ،والإدارة التنفيذية ،والإف�صاح ،واملراجعة .
خل�صت الدرا�سة �إىل �أن بنود دليل حوكمة ال�شركات يف م�صر تبدي عدم اتفاق مع مبادئ ال OECDبن�سبة
 % 34مقارنة بنحو  % 45يف الأردن و  % 49يف �سورية من جمموع الأ�سئلة املدرو�سة  ،و�أن هناك التزام طوعي
مببادئ احلوكمة يف  6بنود و  5بنود مو�صى بها وغري ملزمة يف م�صر �أكرث منها يف الأردن و�سورية ،حيث ال يوجد
يف دليل �سورية بنود مقابلة لهذه البنود غري امللزمة ،كما خل�صت الدرا�سة �أي�ضا لعر�ض نقاط االختالف بني �أدلة
البلدان الثالثة �إن كان فيما بينها �أو مع مبادئ ال  ،OECDكما �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة امل�ساهمة يف حت�سني
�أُ ُطر احلوكمة ،وتاليف نقاط ال�ضعف ،و�إحداث التغريات القانونية والإر�شادية وت�شجيع املمار�سات املثلى ،وا�ستكمال
بع�ض البني امل�ؤ�س�ساتية الالزمة يف البلدان حمل الدرا�سة.
 - 4قواعد احلوكمة وتقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الف�ساد والوقاية منه يف ال�شركات امل�ساهمة العامة
الأردنية()4
هدفت هذه الدرا�سة اىل التعرف على مفهوم حوكمة ال�شركات ومبادئها وقواعدها و�أهدافها وو�سائلها ،وتقييم
دورها يف تقلي�ص حجم التنازع يف ال�سلطات وتخفي�ض م�ستوى الت�ضارب يف الأهداف بني خمتلف الفئات ذات العالقة
بال�شركات امل�ساهمة العامة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل مكافحة ظاهرة الف�ساد والوقاية منه وتعظيم
امل�صالح املتبادلة بني خمتلف الأطراف ذات العالقة ،وبا�ستخدام مقايي�س النزعة املركزية (املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ) ومعامل االرتباط ،و حتليل التباين الأحادي ( ،)ANOVAخل�صت الدرا�سة �إىل �أن
االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة ال�شركات هو �ضرورة اقت�صادية واجتماعية ولي�س ترف ًا فكري ًا �أو �إداري ًا و�سوف
ي�ؤدي تطبيقها وااللتزام بها يف ال�شركات امل�ساهمة العامة الأردنية �إىل مكافحة ظاهرة الف�ساد واملح�سوبية ،الأمر
الذي من �ش�أنه �أن ي�ساعد بالتبعية على جذب اال�ستثمارات العربية والأجنبية و احلد من هروب ر�ؤو�س الأموال
املحلية �إىل اخلارج ،ومن ثم تخفي�ض تكلفة ر�أ�س املال وزيادة حجم اال�ستثمارات الر�أ�سمالية وخلق املزيد من فر�ص
العمل �أمام القوى العاملة وحت�سني م�ستوى معي�شة املواطنني ،ومن ثم امل�ساهمة الفعالة واحلقيقية باجلهود الرامية
�إىل التخفيف من حدة درجة الفقر والبطالة والغالء على حد �سواء .

8 .8الإطار النظري للدرا�سة :
 - 1البواعث الأ�سا�سية لظهور حوكمة ال�شركات :

حوكمة ال�شركات  ، Corporate Governanceهو م�صطلح اجنليزي مت البدء يف ا�ستخدامه مع بداية
عقد الت�سعينات من القرن املا�ضي  ،و تزايد ب�شكل وا�سع يف ال�سنوات الأخرية منه  ،و �أ�صبح �شائع اال�ستخدام من قبل
عدة خرباء  ،ال�سيما �أولئك العاملون يف املنظمات الدولية و الإقليمية ،و يرجع ظهور حوكمة ال�شركات �إىل نظرية
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الوكالة  ، Agency Theoryفنتيجة لت�ضارب امل�صالح بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة و مالك ال�شركة  ،زاد االهتمام
و التفكري يف �ضرورة وجود جمموعة من القوانني و اللوائح التي تعمل على حماية م�صالح امل�ساهمني  ،و احلد من
التالعب املايل الإداري الذي قد يقوم به �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارات التنفيذية بهدف تعظيم م�صاحلهم
اخلا�صة ،و ذلك باعتبارهم اجلهة التي مت�سك بزمام الأمور داخل ال�شركة .
و عليه  ،ميكن �إدراج البواعث الأ�سا�سية لظهور حوكمة ال�شركات كمايلى:

�أوال :نظرية الوكالة

5

يعترب الف�صل بني امللكية و الإدارة من �أهم العوامل التي �أدت �إىل ظهور نظرية الوكالة ( )  ،و يعترب كال
من (بريل و مينز � ) Berle & Means ،أ ّول من تناول هذا املو�ضوع عام 1932م يف ندوة بعنوان «ال�شركات
احلديثة و امللكية اخلا�صة»  ،حيث �أ�شارت هذه الندوة �إىل �أن املنظمة �صارت �ضخمة احلجم  ،و �أن هذا �سي�ؤدي
�إىل االنف�صال بني امللكية و الرقابة( ، )6مما قد ينجر عنه ما يعرف مب�شكلة الوكالة  ،هذه الأخرية تعني اخلطر
الناجم عن ا�ستخدام املديرين ال�سرتاتيجيات تتعار�ض متاما مع م�صالح املالك  ،و تخدم �أغرا�ضهم اخلا�صة ،كما
عرف ( جان�سن و ماكلينغ  ) Jensen & Makling ،نظرية الوكالة على �أنها « :تعاقد بني عدة �أطراف فيها
املالك �أو الأ�صيل ( املو ِّكل ) يو ّكل �أو يف ّو�ض �أطرافا �آخرين ( مو َّكلني) من �أجل تنفيذ املهام ،و بالتفوي�ض ت�صبح
لهم �سلطة القرار»(.)7

ثانيا :الإنهيارات املالية

مع بداية الت�سعينيات و تفتّت التحاد ال�سوفييتي و �أوروبا ال�شرقية و حتولها �إىل جمتمعات ر�أ�سمالية  ،حظي
مفهوم حوكمة ال�شركات باالهتمام � ،إال �أن الف�ضائح و االنهيارات املالية و الإدارية بامل�ؤ�س�سات العمالقة يف العديد
من دول العامل  ،كالواليات املتحدة الأمريكية� ،شركة (�إنرون  (Enron ،للطاقة  ،و �شركة (االت�صاالت،
 ) WorldComو غريها  ،كانت مبثابة جر�س الإنذار ل�ضرورة تطوير ممار�سات حوكمة ال�شركات  ،ففي عام
1992م  ،قامت اململكة املتحدة ب�إ�صدار �أول جمموعة ملبادئ حوكمة ال�شركات �ضمن التقرير ال�شهري ب (:تقرير
كادبوري  ، ( Cadbury report ،تلتها بعد ذلك جنوب �إفريقيا �ضمن تقرير (كينغ  ) 1King ،الأول عام
 ، 1994ثم الثاين (كينغ  ) 2King ،عام  ، 2002ثم املبـادئ الفرن�سـية و الأملـانية و �أخريا (الدليل املوحد يف
اململكة املتحدة .)Combined Code ،
ويف عام  1999قامت منظمة التعاون االقت�صادي و التنمية  OECDبن�شر �أول جمموعة مبادئ دولية حلوكمة
ال�شركات ا�ستخدمت كمعيار ملقارنة املمار�سات الفعلية  ،و قامت بتنقيحها عام  ،2004فكانت �أ�سا�سا ملبادرات حوكمة
ال�شركات يف كل من دول املنظمة �أو غريها من الدول على حد �سواء  ،و ذلك من خالل تقدمي عدد من اخلطط
الإر�شادية لتدعيم الإدارة  ،كفاءة �أ�سواق املال و ا�ستقرار االقت�صاد ككل (.)8

 - 2مفهوم حوكمة ال�شركات :

و�صف �سري �أدريان كادبوري يف تقريره ال�شهري بتقرير كادبوري عام 1992م حوكمة ال�شركات على �أنها « :النظام
الذي ُتدَ ا ُر و ُت َ
راق ُب به ال�شركات  ، )9( »...وعرفت منظمة التعاون االقت�صادي و التنمية  OECDحوكمة
ال�شركات على �أنها «النظام الذي يوجه و ي�ضبط �أعمال ال�شركة حيث ي�صف و يوزع احلقوق و الواجبات بني خمتلف
الأطراف يف ال�شركات  ،كمجل�س الإدارة و امل�ساهمني  ،و ذوي العالقة و ي�ضع القواعد و الإجراءات الالزمة التخاذ
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القرارات اخلا�صة ب�ش�ؤون ال�شركة كما ي�ضع الأهداف و اال�سرتاتيجيات الالزمة لتقييم و مراقبة الأداء «  ،كما
عرفتها كذلك على �أنها« :الإطار الذي ينبغي �أن يت�ضمن التوجيه اال�سرتاتيجي لل�شركة الر�صد الفعال من جانب
جمل�س الإدارة و كذا م�ساءلته �أمام ال�شركة و امل�ساهمني « (.)10
ومن خالل التعريفني ال�سابقني ،ميكن ا�ستخال�ص �أن حوكمة ال�شركات هي نظام يت�ضمن جمموعة من املتطلبات
القانونية ( )11و الت�شريعية ،الإدارية و االقت�صادية (مدخالت النظام ) حتكمها منهجيات و �أ�ساليب ،و ت�ستخدم
يف ذلك �آليات داخلية ( جمل�س الإدارة  ،املراجع الداخلي ،جلنة املراجعة )،و خارجية ( الهيئات املهنية� ،أ�سواق
ر�أ�س املال  ،املراجع اخلارجي القانوين �أو التعاقدي ) ،وتتفاعل فيما بينها لتحقيق نتائج (خمرجات النظام ) ،تعمل
على �إدارة ال�شركة و مراقبتها مبا يحفظ حقوق �أ�صحاب امل�صالح  ،و مبا ي�ضمن ال�شفافية و الإف�صاح يف ال�شركة.

 - 3مبادئ حوكمة ال�شركات :

يق�صد مببادئ حوكمة ال�شركات جمموع القواعد والنظم والإجراءات التي حتقق �أف�ضل حماية وتوازن بني
م�صالح مديري ال�شركة وامل�ساهمني فيها ،و�أ�صحاب امل�صالح الأخرى املرتبطة بها ،و بالتايل حتقيق �أهداف احلوكمة
ككل  ،وهناك �ستة مبادئ �أ�سا�سية مت و�ضعها من طرف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  ، OECDوهي:
املبد�أ الأول :حقوق امل�ساهمني.
املبد�أ الثاين :املعاملة املتكافئة للم�ساهمني .
املبد�أ الثالث :دور �أ�صحاب امل�صالح يف حوكمة ال�شركات.
املبد�أ الرابع :الإف�صاح وال�شفافية.
املبد�أ اخلام�س :م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة.
12
املبد�أ ال�ساد�س� :ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار حوكمة ال�شركات( ).
� 4أهداف حوكمة ال�شركات :تهدف حوكمة ال�شركات �إىل :
حماربة الف�ساد بكل �صورة �سواء كان ف�سا ًدا مال ًيا� ،أم حما�سب ًيا� ،أم �سيا�س ًيا.جذب اال�ستثمارات �سواء الأجنبية� ،أو املحلية ،واحلد من هروب ر�ؤو�س الأموال.حتقيق اال�ستقرار وامل�صداقية للقطاعات املالية على امل�ستوى املحلي والدويل.تدعيم عن�صر ال�شفافية يف كافة معامالت وعمليات ال�شركات ،و�إجراءات املحا�سبة واملراجعة املاليةبال�شكل الذي ميكن من �ضبط عنا�صر الف�ساد يف �أي مرحلة.
حت�سني وتطوير �إدارة ال�شركات وم�ساعدة املديرين وجمل�س الإدارة على بناء �إ�سرتاتيجية �سليمة و�ضمانبناءا على �أ�س�س �سليمة مبا ي�ؤدي �إىل رفع كفاءة الأداء.
اتخاذ قرارات الدمج �أو ال�سيطرة ً
حتقيق �إمكانية املناف�سة يف الأجل الطويل ،وهذا ي�ؤدي �إىل خلق حوافز للتطوير  ،وتبني تكنولوجياحديثة لزيادة درجة جودة املنتجات وتخفي�ض التكاليف الإنتاجية وزيادة القابلية الت�سويقية لل�سلع
واخلدمات التي تتعامل فيها ال�شركة حتى تتمكن من ال�صمود �أمام املناف�سة القوية للمنتجات الأجنبية.
زيادة الثقة يف االقت�صاد القومي  ،وتعميق دور �سوق املال وزيادة قدرته على تنمية املدخرات ،رفعمعدالت اال�ستثمار من ناحية ،وت�شجيع منو القطاع اخلا�ص ودعم قدراته التناف�سية من ناحية �أخرى.
�ضمان وجود هياكل �إدارية ميكن معها حما�سبة �إدارة ال�شركة �أمام م�ساهميها  ،مع �ضمان وجود املراجعةامل�ستقلة على املديرين واملحا�سبني ،و�صوال �إىل قوائم مالية ختامية على �أ�سا�س مبادئ حما�سبية عالية
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اجلودة.
�ضمان مراجعة الأداء املايل ،وح�سن ا�ستخدام �أموال ال�شركة ومدى االلتزام بالقانون والإ�شراف علىامل�سئولية االجتماعية لل�شركة يف �ضوء قواعد احلوكمة الر�شيدة.
تعميق ثقافة االلتزام باملبادئ واملعايري املتفق عليها ،وخلق �أنظمة للرقابة الذاتية �ضمن �إطار �أخالقينابع من العمل والأخالق ال�سائدة يف املجتمع و�آدابه ومبادئه()13
9 .9حتليل و معاجلة البيانات:
مت �إتباع جمموعة من الأ�ساليب الإح�صائية التي تتوافق و الدرا�سة – ب�إ�ستخدام برنامج الإح�صاء يف العلوم
االجتماعية (SPSS )14على النحو املوايل:
اختبار الفاكرونباخ ملعرفة ثبات فقرات اال�ستبانة.اختبار كوملجروف �سمرنوف ملعرفة مدى �إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي.ح�ساب التكرارات ،و املتو�سطات احل�سابية لبنود اال�ستبانة بغر�ض التعرف على مدى موافقة عينة الدرا�سةعلى الأ�سئلة املطروحة عليهم .
اختبار Tملتو�سط العينة الواحدة ، ONE SIMPLE TEST ،ملعرفة �صحة �أو عدم �صحة الفر�ضياتمن خالل اختبار ما �إذا كان متو�سط �آراء �أفراد العينة على كل فقرة من فقرات اال�ستبانة  ،و كذلك على
املحاور �إجماال يختلف �إح�صائيا عن متو�سط املقيا�س امل�ستخدم يف ا�ستبانه الدرا�سة و هو الدرجة  3و التي
متثل الر�أي حمايد  ،و ذلك ا�ستنادا لت�صنيف ليكارت اخلما�سي  ،فكانت النتائج كما يلي:
 1اختبار (الفاكرونباخ ) Alpha de Cronbach ،ملعرفة ثبات فقرات اال�ستبانة:يعترب هدا املعامل من �أهم مقايي�س الثبات و االت�ساق الداخلي  ،فهو يربط ثبات اال�ستبانة بثبات بنودها ،و ح�سب
كرونباخ ،فازدياد ن�سبة تباينات البنود بالن�سبة للتباين الكلي ي�ؤدي �إىل انخفا�ض معامل الثبات ،و ميكن �صياغة
معادلة «�ألفا» كمايلي:

بحيث:
مج ع2ب :جمموع تباينات البنود.
ع2ك  :تباين اال�ستبانة ككل.
ن :عدد بنود اال�ستبانة.
و با�ستخدام برنامج  SPSSمت ا�ستخراج املعامالت كمايلي :

				
جامعة امللكة �أروى

143

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012

مدى تقيد ال�شـركات امل�سـاهمة اجلـزائـرية مببـادئ احلـوكمة

اجلدول رقم ()2
معامل الفاكرونباخ للثبات
حمتوى املحور
1
2
3
4
5
6

مدى احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني
مدي احرتام املعاملة املتكافئة للم�ساهمني
مدى احرتام حقوق �أ�صحاب امل�صالح
مدي احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية
مدى احرتام م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
مدى �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار
احلوكمة

عدد الفقرات معامل الفاكرونباخ
3
6
2
6
4

0,8369
0,8117
0,7873
0,8069
0,9564

7

9242, 0

يالحظ من خالل اجلدول �أن معامالت الثبات �ألفا كرونباخ معقولة و مرتفعة ،مما ي�ؤكد ثبات فقرات اال�ستبيان
حمل الدرا�سة.
 2اختبار (كوملجروف �سمرنوف ) Kolmogrove-Smirnov ،ملعرفة مدى �إتباع البيانات للتوزيع الطبيعي:ي�ستخدم اختبار كوملجروف �سمرنوف يف معرفة ما �إذا كانت البيانات حمل الدرا�سة تتبع التوزيع الطبيعي �أم ال(،)15
و لذلك �سن�صيغ الفر�ضيات التالية:
 :H0البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
 :H1البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي
و قد حت�صلنا على النتائج املبينة يف اجلدول الآتي من خالل برنامج : SPSS
اجلدول رقم ()3
نتائج اختبار التوزيع الطبيعي كوملجروف �سمرنوف
م�ستوى
قيمة z
عدد
حمتوى املحور
املحور
املعنوية
احل�سابية
الفقرات
0.086
1.254
3
مدى احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني
1
0.147
1.142
6
مدي احرتام املعاملة املتكافئة للم�ساهمني
2
0.043
1.387
2
مدى احرتام حقوق �أ�صحاب امل�صالح
3
0.179
1.098
6
مدي احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية
4
0.179
1.098
4
مدى احرتام م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
5
0.448
0.861
7
مدى �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار احلوكمة
6
من اجلدول ال�سابق ينتج �أن م�ستوى املعنوية لكل املحاور اكرب من  ، 0.01لذلك نرف�ض الفر�ضية البديلة التي تقول
�أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي  ،ونقبل الفر�ضية املبدئية التي تقول �أن البيانات تخ�ضع للتوزيع الطبيعي،
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عند م�ستوى معنوية .0.01
� 3إختبار �صحة الفر�ضيات :الفر�ضية الأوىل« :ال يتم احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية؟»
مت الت�أكد من �صحة هذه الفر�ضية با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية كما هو مو�ضح باجلدول التايل:
اجلدول رقم ()4
نتائج �آراء عينة الدرا�سة حول مدى احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني
الإجابات

موافق
ب�شدة

موافق

حمايد

غري
موافق

التكرار

5

15

18

12

الن�سبة %

10

30

36

24

التكرار

2

2

11

22

13

الن�سبة %

4

4

22

44

26

التكرار

1

6

7

11

25

الن�سبة %

2

12

14

22

50

الفقـرة
-1للم�ساهمني احلق يف امل�شاركة و يف احل�صول على
معلومات كافية عن القرارات املت�صلة بالتغريات
الأ�سا�سية يف ال�شركة.
-2تتم م�ساءلة جمل�س الإدارة با�ستمرار من
طرف امل�ساهمني.
--3تتاح الفر�صة للم�ساهمني يف ممار�سة درجة
من الرقابة على ال�شركة .

غري موافق
ب�شدة

الو�سط
احل�سابي
3.26
2.16
1.94
2.45

املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني

من خالل املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني فهو  2.45و يقع يف املجال من � 1.8إىل  2.6يف الفئة
الثانية من فئات ليكارت اخلما�سي� ،أي غري موافق يف الإجابة� ،أما �أغلب الن�سب املئوية فظهرت معتربة يف درجة
الإجابة “غري موافق” و “غري موافق ب�شدة”  ،و بالتايل ميكن اخلروج بالنتيجة التالية“ :الواقع ي�ؤكد �أن بع�ض
ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية ال حترتم مبد�أ حقوق امل�ساهمني ك�أحد قواعد تطبيق حوكمة ال�شركات “
اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار  Tملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول مدى احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني
مدى احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني

الو�سط
احل�سابي

درجة �أهمية
اخلا�صية

االنحراف املعياري

قيمة tاملح�سوبة

م�ستوى
املعنوية

2.9633

منخف�ضة قليال

0.7813

-0.333

0.741

نالحظ �أن قيمة  tاملح�سوبة تقع يف املجال
 ،و م�ستوى الداللة اكرب من � ، 0.05إذن نرف�ض الفر�ضية البديلة  ،و نقبل الفر�ضية  H0و ن�ؤكد النتيجة  ”:ال يتم
احرتام مبد�أ حقوق امل�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية “
الفر�ضية الثانية“ :ال يتم احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية؟”
مت الت�أكد من �صحة هذه الفر�ضية با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية كما هو مو�ضح باجلدول التايل:
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مدى تقيد ال�شـركات امل�سـاهمة اجلـزائـرية مببـادئ احلـوكمة

اجلدول رقم ()6
نتائج �آراء عينة الدرا�سة حول مدى احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني
الإجابات
موافق
ب�شدة

موافق

حمايد

غري
موافق

التكرار

1

10

22

15

الن�سبة %

2

20

44

30

4

التكرار

-

22

14

12

2

الن�سبة %

-

44

28

24

4

التكرار

2

14

22

10

2

الن�سبة %

4

28

44

20

4

التكرار

1

7

16

23

3

الن�سبة %
التكرار

2
-

14
5

32
5

46
18

6
22

الن�سبة %

-

10

10

36

44

التكرار

1

9

5

25

10

الن�سبة %

2

18

10

50

20

الفقـرة
 -1يعامل امل�ساهمون املنتمون �إىل نف�س الفئة معاملة
متكافئة.
 -2يكون للم�ساهمني داخل كل فئة نف�س حقوق
الت�صويت.
 -3يتم الت�صويت بوا�سطة الأمناء �أو املفو�ضني
بطريقة متفق عليهـا مع �أ�صحاب الأ�سهـم.
 -4تتم املعاملة املتكافئة لكافة امل�ساهمني.
 -5مينع تداول الأ�سهم ب�صورة ال تتم بالإف�صاح
وال�شفافية.
 - 6يطلب من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املديرين
التنفيذيني الإف�صاح عن وجود �أية م�صالح خا�صة بهم
تت�صل بعمليات �أو مب�سائل مت�س ال�شركة.

غري
موافق
ب�شدة
2

الو�سط
2.86
3.12
3.08
2.60
1.86
2.32
2.64

املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني

من خالل املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني فهو  2.64و يقع يف املجال من �2.6إىل
 3.4الفئة الثالثة من فئات ليكارت اخلما�سي� ،أي حمايد يف الإجابة� ،أما �أغلب الن�سب املئوية فظهرت غري
معتربة بدرجات متقاربة  ،و بالتايل ميكن اخلروج بالنتيجة التالية“ :الواقع ي�ؤكد �أن بع�ض ال�شركات امل�ساهمة
اجلزائرية ال حترتم مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني ك�أحد قواعد تطبيق حوكمة ال�شركات “
اجلدول رقم ()7
نتائج اختبار Tملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول مدى احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني
مدى احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني

الو�سط
احل�سابي

درجة �أهمية
اخلا�صية

2.8857

منخف�ضة قليال

االنحراف
املعياري

0.6615

قيمة tاملح�سوبة
-1.222

م�ستوى
املعنوية

0.227

نالحظ �أن قيمة tاملح�سوبة تقع يف املجال
 ،و م�ستوى الداللة اكرب من � ، 0.05إذن نرف�ض الفر�ضية البديلة  ،و نقبل الفر�ضية  H0و ن�ؤكد النتيجة  “ :ال
يتم احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية “
الفر�ضية الثالثة “ :ال يتم احرتام مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية ؟”
مت الت�أكد من �صحة هذه الفر�ضية با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية كما هو مو�ضح باجلدول التايل:
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اجلدول رقم ()8
نتائج �آراء عينة الدرا�سة حول مدى احرتام مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح
الإجابات

موافق
ب�شدة

الفقـرة

موافق

حمايد

غري
موافق

26

12

 -1ت�أ�شرية املراجع القانوين يف القوائم املالية التكرار
التي تقدمـها ال�شركة كافية لالطمئنان �أن
املعلومات املقدمة لأعوان ال�ضرائب ،وكذا الن�سبة
52
6
8
%
البنوك �صادقة.
27
4
6
 -2ت�أ�شرية املراجع القانوين يف القوائم التكرار
املالية التي تقدمها ال�شركة كافية لالطمئنان الن�سبة
54
8
12
�أن حقوق العمال حمرتمة.
%
املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح
4

3

غري
الو�سط
موافق
احل�سابي
ب�شدة
5

24

10

10

3

20

6

2.78

3.00
2.89

من خالل املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ املعاملة املتكافئة للم�ساهمني فهو  2.89و يقع يف املجال من � 1.8إىل
 2.6الفئة الثانية من فئات ليكارت اخلما�سي� ،أي “غري موافق “ يف الإجابة� ،أما �أغلب الن�سب املئوية فظهرت غري
معتربة بدرجات متقاربة  ،و بالتايل ميكن اخلروج بالنتيجة التالية“ :الواقع ي�ؤكد �أن بع�ض ال�شركات امل�ساهمة
اجلزائرية ال حترتم مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح ك�أحد قواعد تطبيق حوكمة ال�شركات”.
اجلدول رقم ()9
نتائج اختبار Tملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول مدى احرتام مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح

مدى احرتام مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح

الو�سط
احل�سابي

درجة �أهمية
اخلا�صية

االنحراف
املعياري

قيمة t
املح�سوبة

م�ستوى
املعنوية

2.8860

منخف�ضة قليال

0.6358

-1.268

0.211

نالحظ �أن قيمة  tاملح�سوبة تقع يف املجال
 ،و م�ستوى الداللة اكرب من � ، 0.05إذن نرف�ض الفر�ضية البديلة  ،و نقبل الفر�ضية  H0و ن�ؤكد النتيجة  “ :ال
يتم احرتام مبد�أ حقوق �أ�صحاب امل�صالح يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية “
الفر�ضية الرابعة “ :ال يتم احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية ؟”
مت الت�أكد من �صحة هذه الفر�ضية با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية كما هو مو�ضح باجلدول التايل:
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اجلدول رقم ()10
نتائج �آراء عينة الدرا�سة حول مدى احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية
الإجابات
موافق
ب�شدة

موافق

حمايد

غري
موافق

التكرار

15

07

9

11

الن�سبة %

30

14

18

22

16

التكرار

-

4

22

13

11

الن�سبة %

-

8

44

26

22

التكرار

-

16

22

05

07

الن�سبة

-

44

10

14

التكرار

2

20

7

16

5

الن�سبة %

4

40

14

32

10

التكرار

2

2

12

24

10

الن�سبة %

4

4

24

48

20

التكرار

-

3

21

15

11

الن�سبة %

-

6

41

30

22

الفقـرة
 -1يتم الإف�صاح دوريا عن النتائج املالية والت�شغيلية
لل�شركة.
 -2يتم الإف�صاح دوريا عن �أهداف ال�شركة.
 -3يتم الإف�صاح دوريا عن حق الأغلبية من امل�ساهمني ،و
حقوق الت�صويت.
 -4يتم الإف�صاح دوريا عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين
التنفيذيني الرئي�سيني واملرتبات واملزايا املمنوحة لهم.
 -5يتم الإف�صاح دوريا عن عوامل املخاطرة املنظورة.
 - 6يتم الإف�صاح دوريا عن امل�سائل املادية املت�صلة بالعاملني
وبغريهم من �أ�صحاب امل�صالح.

غري
موافق
ب�شدة
8

32

الو�سط
احل�سابي
3.20
2.38
2.94
2.96
2.24
2.32
2.67

املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية

من خالل املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ االف�صاح و ال�شفافية فهو  2.67و يقع يف املجال من � 2.6إىل 3.4
يف الفئة الثالثة من فئات ليكارت اخلما�سي� ،أي “ حمايد “ يف الإجابة� ،أما �أغلب الن�سب املئوية فظهرت غري
معتربة و بدرجات متقاربة  ،و بالتايل ميكن اخلروج بالنتيجة التالية”:الواقع ي�ؤكد �أن بع�ض ال�شركات امل�ساهمة
اجلزائرية ال حترتم مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية ك�أحد قواعد تطبيق حوكمة ال�شركات “
اجلدول رقم ()11
نتائج اختبار  Tملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول مدى احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية

مدى احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية

الو�سط
احل�سابي

درجة �أهمية
اخلا�صية

االنحراف
املعياري

قيمة t
املح�سوبة

م�ستوى املعنوية

2.8495

منخف�ضة قليال

0.5390

-1.974

0.054

نالحظ �أن قيمة tاملح�سوبة تقع يف املجال
 ،و م�ستوى الداللة اكرب من  0.05ن�سبيا � ،إذن نرف�ض الفر�ضية البديلة  ،و نقبل الفر�ضية  H0و ن�ؤكد النتيجة
“ ال يتم احرتام مبد�أ الإف�صاح و ال�شفافية يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية “
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الفر�ضية اخلام�سة “ :ال يتم احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية ؟”
مت الت�أكد من �صحة هذه الفر�ضية با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية كما هو مو�ضح باجلدول التايل:
اجلدول رقم ()12
نتائج �آراء عينة الدرا�سة حول مدى احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
الإجابات
موافق
ب�شدة

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق
ب�شدة

التكرار

3

12

1

34

-

الن�سبة %

6

24

2

68

-

التكرار

3

12

1

34

-

الن�سبة %

6

24

2

68

4

الفقـرة
-1يقوم جمل�س الإدارة باملتابعة الفعالة
للإدارة التنفيذية .
 -2ي�ضمن جمل�س الإدارة التوافق مع
القوانني ال�سارية املفعول .

الو�سط
2.68
2.68
2.68

املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

من خالل املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة فهو  2.68و يقع يف املجال من � 2.6إىل 4.3
يف الفئة الثالثة من فئات ليكارت اخلما�سي� ،أي “ حمايد “ يف الإجابة� ،أما �أغلب الن�سب املئوية فظهرت معتربة
 ،اغلبها بدرجة “غري موافق”  ،و بالتايل ميكن اخلروج بالنتيجة التالية“ :الواقع ي�ؤكد �أنه يتم احرتام مبد�أ
م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة يف �شركات امل�ساهمة يف اجلزائر “
اجلدول رقم ()13
الو�سط
احل�سابي
مدى احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة

درجة �أهمية
اخلا�صية
منخف�ضة
قليال

2.6800

االنحراف
املعياري

قيمة t
املح�سوبة

م�ستوى
املعنوية

1.0388

-2.178

0.034

نتائج اختبار Tملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول مدى احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
نالحظ �أن قيمة tاملح�سوبة تقع يف جمال رف�ض  ،H0و م�ستوى الداللة �أقل من � ، 0.05إذن نرف�ض الفر�ضية
املبدئية  ،و نقبل الفر�ضية  H1و ن�ؤكد النتيجة  ”:يتم احرتام مبد�أ م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة يف ال�شركات
امل�ساهمة اجلزائرية”.
الفر�ضية ال�ساد�سة « :ال يتم �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار احلوكمة يف ال�شركات امل�ساهمة اجلزائرية ؟»
مت الت�أكد من �صحة هذه الفر�ضية با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية كما هو مو�ضح باجلدول التايل:
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اجلدول رقم ()14
نتائج �آراء عينة الدرا�سة حول مدى احرتام مبد�أ �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار احلوكمة
الإجابات
موافق
ب�شدة

موافق

التكرار

2

2

9

الن�سبة %

4

4

18

50

التكرار

2

-

10

28

10

الن�سبة %

4

-

20

56

20

التكرار

-

7

1

26

16

الن�سبة %

-

14

2

52

32

التكرار

2

7

5

20

16

الن�سبة %

4

14

10

40

32

التكرار

-

5

7

21

17

الن�سبة %

-

10

14

42

34

التكرار

-

6

23

15

الن�سبة %

-

12

12

46

30

التكرار

1

6

6

19

18

الن�سبة %

2

12

12

38

36

الفقـرة
 -1يتميز �إطار احلوكمة املطبق بالفاعلية و
املرونة الكافية.
- 2توجد �أ�سواق مالية ن�شطة تتميز بال�شفافية
و الفعالية العالية.
- 3توجد قوانني و تنظيمات للحوكمة ذات
�شفافية و قابلية للتنفيذ.
 -4وجود �آليات قانونية و تنظيمية للحوكمة
تتميز بالكفاءة والعدالة و عدم التحيز.
 -5يتم توزيع امل�س�ؤوليات وفق اخت�صا�ص
ت�شريعي يخدم امل�صالح العامة.
-6متنح للجهات الإ�شرافية و التنظيمية و
التنفيذية ال�سلطة الكافية للقيام بواجباتها.
 -7تتمتع اجلهات الإ�شرافية والتنظيمية و
التنفيذية بالنزاهة و املو�ضوعية.

6

غري
موافق

غري موافق
ب�شدة

25

12
24

الو�سط
احل�سابي
2.14
2.12
1.98
2.18
2.00
2.06
2.06
2.07

ملدى احرتام مبد�أ �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار احلوكمة

من خالل املتو�سط العام ملدى احرتام مبد�أ �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل احلوكمة فهو  2.07و يقع يف املجال من
� 1.8إىل  2.6يف الفئة الثانية من فئات ليكارت اخلما�سي� ،أي “ غري موافق “ يف الإجابة� ،أما �أغلب الن�سب املئوية
فظهرت معتربة اغلبها بدرجة “غري موافق”  ،و بالتايل ميكن اخلروج بالنتيجة التالية“ :الواقع ي�ؤكد غياب
الأ�سا�س الالزم لتفعيل احلوكمة يف اجلزائر”
اجلدول رقم ()15

مدى �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل حوكمة ال�شركات
يف اجلزائر

الو�سط
احل�سابي

درجة �أهمية
اخلا�صية

االنحراف
املعياري

قيمة t
املح�سوبة

م�ستوى

2.0771

منخف�ضة قليال

0.8246

-7.914

0.000

نتائج اختبار  Tملتو�سطات �إجابات �أفراد العينة حول مدى �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار حوكمة ال�شركات يف
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اجلزائر
نالحظ �أن قيمة tاملح�سوبة تقع يف جمال رف�ض  ،H0و م�ستوى الداللة �أقل من � ، 0.05إذن نرف�ض الفر�ضية
املبدئية  ،و نقبل الفر�ضية  H1و ن�ؤكد النتيجة  “ :ال يتم �ضمان الأ�سا�س الالزم لتفعيل �إطار احلوكمة يف ال�شركات
امل�ساهمة اجلزائرية “

النتائج و التو�صيات
يف �ضوء هذه الدرا�سة ،ميكن اخلروج بالنتائج و التو�صيات التالية:

�أوال :اال�ستنتاجات

اتفقت �آراء العينة على �أن حوكمة ال�شركات امل�ساهمة يف اجلزائر مازالت تعاين الكثري من النقائ�ص ،و ذلك لعدة
�أ�سباب نذكر منها مايلي:
�1 .1إهدار حقوق امل�ساهمني يف احل�صول على معلومات كافية عن القرارات املت�صلة بالتغريات الأ�سا�سية يف
ال�شركة،
�2 .2ضمان التوافق مع القوانني ال�سارية املفعول يف م�ؤ�س�سات دون الأخرى.
3 .3عدم م�ساءلة جمل�س الإدارة با�ستمرار من طرف امل�ساهمني ،مما ينجر عنه �ضياع حقوق امل�ساهمني ،و كذا
�أ�صحاب امل�صالح من موردين ،مقر�ضني ،عمال ،زبائن...و بالتايل انعدام الثقة و الرقابة على ال�شركة.
4 .4عدم كفاية ت�أ�شرية املراجع القانوين يف القوائم املالية التي تقدمـها ال�شركة لالطمئنان �أن املعلومات
املقدمة لأعوان ال�ضرائب ،وكذا البنوك �صادقة ،و�أن حقوق العمال حمرتمة.
5 .5غياب دور املراجع الداخلي يف التقييم الفعال لنظام الرقابة الداخلية ،و �إدارة املخاطر،
6 .6عدم توفر �أ�سواق مالية ن�شطة تتميز بال�شفافية و الفعالية العالية.
7 .7قلة الوعي و ا�ستيعاب املهنيني ل�ضرورة احرتام مبادئ حوكمة ال�شركات،
8 .8ت�أخر تبني اجلزائر ملفهوم حوكمة ال�شركات مقارنة ببقية الدول العربية،
و بذلك ميكن القول �أن �إطار احلوكمة املطبق يف اجلزائر مازال يعاين من نقائ�ص حتتاج لتكملة  ،و ذلك �ضمانا
للفاعلية و املرونة الكافية ،و تبذل اجلزائر م�ؤخرا ق�صار جهدها لتفعيل هذا النظام  ،و ن�ستدل على ذلك بتبني
دليل حوكمة ال�شركات عام  ،2009رغم �أن هذا الدليل كان خم�ص�ص حلوكمة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية و املتو�سطة ،على
اعتبار �أنها العجلة املحركة لالقت�صاد الوطني.
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ثانيا :التو�صيات
ح�سب �آراء عينة الدرا�سة ميكن اخلروج بالتو�صيات الآتية:
1 .1اعتماد ال�شفافية يف الت�سيري ،
2 .2تفعيل الأدوات الرقابية املختلفة انطالقا من الرقابة الذاتية �إىل رقابة خمتلف الأجهزة الإدارية
املنتخبة،
3 .3تر�سيخ مبادئ العقيدة الإ�سالمية يف كل املعامالت يف ال�شركة،
4 .4العقلنة و الر�شادة يف ا�ستخدام املوارد املالية  ،الب�شرية و املادية،
5 .5امل�شاركة جلميع الفئات و املتعاملني يف �صناعة القرارات الإ�سرتاتيجية،
6 .6زرع روح احلوار يف ثقافة ال�شركات النابعة من الطروحات العلمية و املكيفة بالواقع اجلزائري ،خدمة
ال�ستغالل امثل للموارد الب�شرية دون تنا�سي عامل اخلربة املكت�سبة و الرتاكمية،
7 .7اال�ستفادة من خربات البلدان العربية و الأجنبية يف جمال حوكمة ال�شركات.
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بطاقة الإئتمــــــــان

(تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
د .حاب�س حممد خليفة حتاملة
جامعة جدارا

�أ .نيبال حممد ابراهيم العتوم
جامعة جدارا

ملخ�ص:

تبحث هذه الدرا�سة يف بطاقات االئتمان ( تكيفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي
 ،م�سائل �شرعية ذات عالقة ببطاقات االئتمان ) ،وقد ق�سمت البحث اىل
ثالثة مباحث :
االول  :تعريف ببطاقات االئتمان
الثاين  :العوائد والتكيف ال�شرعي لبطاقات االئتمان .
الثالث  :م�سائل �شرعية تتعلق ببطاقات االئتمان وبديل البطاقات .
ان بطاقات االئتمان من امل�ستجدات احلديثة التي ن�ش�أت نظر ًا ملا ي�شهده
العامل من تقدم وتطور تكنولوجي يف كافة جماالت احلياة  ،ودورها يف احلياة
االقت�صاديه والتجاريه وانت�شار ا�ستخدامها من قبل املتعاملني بها  ،وقد و�صل
الباحثان اىل نتائج عديده من اهمها تنق�سم بطاقات االئتمان اىل ثالثة
انواع هي  :االول بطاقات اخل�صم او القيد املبا�شر او الفوري Card Debit
وتقوم جمموعه من البنوك اال�سالميه وامل�ؤ�س�سات ب�إ�صدارها وحكمها اجلواز
 ،الثانيه بطاقات اخل�صم ال�شهري او القيد لأجل او بطاقة الدين Charge
 Cardوحكمها حرام  ،الثالثه بطاقة االئتمان القر�ضيه او الت�سديد
باالق�ساط  Card Creditويطلق عليها البطاقه الذهبيه وحكمها حرام .
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Abstract:

This study examines to the credit cards
(legitimate adaptation, legitimate judgment, and
questions of legitimacy related to credit card), and this
study has been divided into three research topics:
First: the definition of credit cards.
II: Returns and legitimate adaptation to the credit
cards.
III: Issues relating to the legitimacy of credit card and
alternative cards.
The credit card is one of modern developments
that have arisen because the world is witnessing the
progress and technological development in all areas of
life, and its role in economic and commercial life and
the frequent use by the dealers out , the researcher has
reached to the many results the most important one
that the credit cards which are divided into three types:
the first : debit card or direct debit or Instant Debit
Card ,and a group of Islamic banks and institutions
issuing these cards and its judgment is permissible ,
Second: Monthly debit cards or registration for card
debt or Charge Card and its judgment is haram, Three
: credit card or payment installments loan or Credit
Card which called Golden Card and its Judgment is
haram

2012  يونيو- العدد الثامن يناير

156

				
جامعة امللكة �أروى

بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )

مقدمة:

احلمد هلل وحده  ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده حممد وعلى �آله و�صحبه ومن اهتدى بهديه وا�سنت ب�سنته �إىل يوم الدين:
ال ريب �أن بطاقة االئتمان هي اليوم يف معامالت النا�س �أهم منها يف �أي وقت م�ضى  ،وال �شك يف �أن معدالت منو التعامل بها يف ال�سنوات القليلة املا�ضية
تدل بو�ضوح على �أهمية �أكرب يف ال�سنوات القادمة  ،وال حاجة بنا لال�ستدالل بالأرقام والإح�صاءات � ،إذ �إن الأمر �أ�ضحى م�شتهرا معلوما لكل �أحد .
يكفي �أن نعلم �أن النمو العظيم يف ما ي�سمى ( التجارة االلكرتونية ) يحمل يف طياته تعاظما لأهمية البطاقة  ،فاخلرباء يتوقعون �أن ن�سبة ما �سيجري
من التجارة املحلية والدولية من خالل �شبكة احلا�سوب العاملية امل�سماة ( �إنرتنت ) �سي�صل يف �أقل من عقد من الزمان �إىل نحو (  ) % 25من جممل
التجارة يف العامل.
يف ظل تنامي ال�سوق املايل  ،وازدهار احلياة االقت�صادية والتجارية  ،وتطور التجارة االلكرتونية  ،وتناف�س امل�صارف والبنوك للح�صول على اكرب عدد
ممكن من العمالء و�أعلى ن�سبة من الأرباح بد�أت بتقدمي خدمات وت�سهيالت م�صرفية عديدة لعمالئها  ،منها البطاقات البال�ستيكية كو�سيلة للوفاء ،
وت�سديد املدفوعات  ،و�أ�صبحت بطاقات االئتمان هي الأو�سع انت�شارا يف العامل .
ان بطاقات االئتمان من امل�ستجدات احلديثة التي ن�ش�أت نتيجة ملا ي�شهده العامل من تقدم علمي وتطور تكنولوجي على كافة امل�ستويات  ،وتلعب
بطاقات الوفاء دورا ال ي�ستهان به يف ت�سهيل عمليات الوفاء يف احلياة اليومية للمواطنني  ،بالإ�ضافة �إىل مزايا �أخرى توفرها هذه الو�سيلة من و�سائل
التعامل.
لقد تطور العمل بهذه البطاقات حتى �أ�صبحت بال�شكل الذي هي عليه يف الوقت احلا�ضر  ،وتعددت �صور و�أ�شكال هذه البطاقات وفقا الختالف
الأن�شطة والأعمال التي تقوم بها الأطراف.
ومع ظهور هذه البطاقات وتطور دورها يف احلياة االقت�صادية والتجارية وانت�شار ا�ستخدامها من قبل املتعاملني بها  ،كان البد من التفات امل�شرعني
القانونيني وال�شرعيني �إىل تنظيم �أحكامها.
وقد ق�سمت البحث �إىل ثالثة مباحث :
االول  :تعريف ببطاقة االئتمان.
الثاين  :العوائد والتكييف ال�شرعي لبطاقات االئتمان.
الثالث  :م�سائل �شرعية تتعلق ببطاقات االئتمان وبديل البطاقات.
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املبحث االول

تعريف ببطاقة االئتمان
نتناول يف هذا املبحث التعريف ببطاقات االئتمان ً
لغة وا�صطالح ًا  ،ون�ش�أة وتطور بطاقة االئتمان ،انواعها وخ�صائ�صها وحكمها ال�شرعي  ،وقد ق�سمنا
هذا املبحث اىل اربعة مطالب وعلى النحو الآتي:

املطلب الأول

تعريف البطاقات االئتمانية لغة وا�صطالحا
البطاقات االئتمانية جاءت ترجمة لال�سم االجنبي «  « Card Creditوجند هذا اال�سم يتكون من جز�أين االول «  »Cardوهو ميثل البطاقة
والثاين «  « Creditويعني ال�شرف واالعتزاز والثقة واالنتماء يف املعامالت التجارية»1».
فم�صطلح البطاقات االئتمانية يتكون من جز�أين االول البطاقة والثاين االئتمان و�س�أبني معنى كل منهما على حده:

اوال  :تعريف البطاقات لغة

�أ�صلها م�أخوذة من بطق وتعني الورقة �أو الرقعة ال�صغرية من الورق وغريه ،يكتب عليها بيان ما تعلق عليه .وقيل البطاقة هي  :رقعة �صغرية
يثبت فيها مقدار ما جتعل فيه � ،إن كان عينا فوزنه �أو عدده  ،و�إن كان متاعا فقيمته  ،وقال بع�ضهم  :البطاقة رقعة �صغرية تكون يف الثوب وفيها رقم
ثمنه ”2”،ويف حديث عبداهلل  “ :ي�ؤتى برجل يوم القيامة فتخرج له ت�سعة وت�سعون �سجال فيها خطاياه  ،ويخرج له بطاقة فيها �شهادة ان ال �إله �إال
اهلل فرتجح بها “ ”3”.
وقد وردت يف حديث ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم “ ------فتخرج بطاقة فيها � :أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أ�شهد �أن حممدا عبده ور�سوله
.“-----من خالل ما تقدم ف�إن البطاقة يف اللغة تعني قطعة من الورق �أو اجللد والتي تت�ضمن معلومات معينة  ،و�أ�صبحت تطلق اليوم كذلك على القطعة من
الورق �أو املعدن �أو البال�ستيك املثبت عليها معلومات و�أرقام معينة”4”.

ثانيا  :تعريف االئتمان لغة

هي يف اللغة افتعال من االمان قال تعاىل “ فلي�ؤد الذي �أ�ؤمتن امانته “ البقرة  ،من الآية  ، 283وهي من �أمن  ،والأمن �ضد اخلوف  ،والأمانة �ضد
اخليانة  ،والإميان �ضد الكفر .
ويقال ائتمنه على كذا اتخذه �أمينا” ، ”5وكلمة االئتمان يف االقت�صاد تعني القدرة على االقرا�ض “ ، ”6ومعناه متويل جهة ما ب�إعطائها ما حتتاجه

 .1ال�سويدان  ،حممد بن وليد بن عبد اللطيف  ،التكلفة الفعلية يف امل�صارف الإ�سالمية الأ�سباب وال�ضوابط  ،دار النفائ�س عمان – الأردن – ط2011 – 1
م � .ص ()199
 .2ابن منظور – ابو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم  ،ل�سان العرب – دار �صادر – بريوت ج  ، 21 / 10عبد املنعم – حممود عبد الرحمن – معجم
امل�صطلحات وااللفاظ الفقهية – دار الف�ضيلة – القاهرة – ط ال يوجد – ج. 386 / 1
 .3الرتمذي  ،حممد بن عي�سى – اجلامع ال�صحيح  ،كتاب الإميان  ،باب ما جاء فيمن ميوت وهو ي�شهد �أن ال اله �إال اهلل  ،ج  ، 232 / 9رقم احلديث (
 ) 2563قال فيه  :هذا حديث ح�سن غريب - .وهناك رواية اخرى للحديث  2639 :حدثنا �سويد بن ن�صر اخربنا عبداهلل عن ليث ين �سعد حدثني
عامر بن يحيى عن ابي عبدالرحمن املعافرى ثم احلبلى قال � :سمعت عبداهلل بن عمرو بن العا�ص قال  :قال :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �سيخل�ص
رجال من �أمتى على ر�ؤو�س اخلالئق يوم القيامة فين�شر عليه ت�سعة وت�سعني �سجال كل �سجل مثل مد الب�صر ثم يقول �أتنكر من هذا �شيئا ؟ �أظلمك كتبتي
احلافظون فيقول ال يا رب فيقول � :أفلك عذر ؟ فيقول ال يا رب  :فيقول بلى �إن لك عندنا ح�سنة ف�إنه ال ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها �أ�شهد �أن ال �إله
�إال اهلل و�أ�شهد �أن حممدا عبده ور�سوله فيقول � :أح�ضر وزنك فيقول  :يا رب ما هذه البطاقة مع هذه ال�سجالت فقال � :إنك ال تظلم قال  :فتو�ضع ال�سجالت
يف كفة والبطاقة يف كفة فطا�شت ال�سجالت وثقلت البطاقة فال يثقل مع ا�سم اهلل �شيء « قال �أبو عي�سى هذا احلديث ح�سن غريب.
 .4عبابنه – عمر يو�سف عبد اهلل  ،الدفع بالتق�سيط عن طريق البطاقات االئتمانية درا�سة فقهية مقارنة  ،دار النفائ�س  ،الأردن  ،ط 2008 ، 1م �ص
. 38 – 37
 .5ابن منظور ج .27 – 53 / 13
 .6العيادي – �أحمد �صبحي – �أدوات اال�ستثمار اال�سالمة البيوع – القرو�ض – اخلدمات امل�صرفية  ،دار الفكر – ع ّمان – الطبعة االوىل  1430ﻫ -
2010م � ،ص .218
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
من االموال حاال مقابل ا�ستيفاء بدله �آجال وذلك بعد درا�سة وا�سعة لهذه اجلهة ( لطالب االئتمان ) “ . ”7وقد ا�صطلح فقهاء املالكية على �إطالق
كلمة ائتمان – يف مقابلة ال�ضمان – على الأثر املرتتب على دفع املال على �سبيل الأمانة للوديع �أو الوكيل � ،أو امل�ست�أجر �أو ال�شريك� ،أو امل�ضارب �أو الويل
�أو الو�صي �أو الق ّيم ونحوهم من الأمناء  ،وهو عدم حتملهم تبعه ما يهلك حتت �أيديهم من مال الغري ومتاعه دون تعديهم �أو تفريطهم وعلى ذلك جاء
يف قواعد املقري املالكي “ الأ�صل فيمن دفع خمتار ال على ق�صد التمليك االئتمان “ كذلك جاء يف كتب ال�شافعية و�صف الوديعة ب�أنها “ ائتمان حم�ض
“ وي�أتي معنى االئتمان الوارد يف البطاقة االئتمانية وفقا للمعنى الإجنليزي لكلمة”  ”Creditومعناها قدرة ال�شخ�ص يف احل�صول على حاجياته
قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه بالدفع”� ، ”8إذن االئتمان يف �أ�صله هو مبعنى جعل �شيء �أمانة عند الغري فك�أن كل واحد منهما قد ائتمن
�صاحبه على ما يف ذمته من ال�صدق وح�سن االداء وغريه”.”9

تعريف البطاقات االئتمانية يف ا�صطالح االقت�صاديني :

ورد تعريف بطاقة االئتمان يف معجم اك�سفورد ب�إنها  :البطاقة ال�صادرة عن البنك �أو غريه تخول حاملها احل�صول على حاجاته من الب�ضائع
10
دينا”.
وعرفها معجم امل�صطلحات التجارية والتعاونية ب�أنها بطاقة خا�صة ي�صدرها امل�صرف لعميله متكنه من احل�صول على ال�سلع واخلدمات من حمالت
و�أماكن معينه عند تقدمية هذه البطاقة  ،ويقوم بائع ال�سلع �أو اخلدمات بتقدمي الفاتورة املوقعة من العميل �إىل امل�صرف م�صدر االئتمان  ،في�سدد
قيمتها له  ،ويقدم امل�صرف للعميل ك�شفا �شهريا ب�إجمايل القيمة لت�سديدها �أو يخ�صمها من ح�سابه اجلاري لطرفه”11”.
امل�أخذ على هذا التعريف انه يتناول بيان اجلهة امل�صدرة للبطاقة مع بيان كيفية ا�ستخدامها وكيفية ح�صول الدائن ( التاجر ) على الثمن من (
امل�صدر ) ومن ثم بيان كيفية ا�سرتداد البنك م�صدر البطاقة ملا قام بدفعه للتاجر”.”12
فبطاقة االئتمان يف حقيقة الأمر ح�ساب جاري مدين حلاملها بحيث ي�ستطيع العميل �شراء م�ستلزماته حتى و�إن مل يكن ر�صيده دائنا يف ذلك الوقت ،
ويتم الت�سديد الحقا  ،وعادة تت�ضمن العالقة بني امل�صرف والعميل تنظيما للت�سهيالت االئتمانية املقدمة للعميل و�شروط هذه الت�سهيالت � ،سواء من
حيث فرتة ال�سماح التي يبد�أ اخل�صم بعدها من ح�ساب العميل واالتفاق على احلد الأق�صى للمبالغ امل�سموح با�ستخدامها ومواعيد الوفاء بها “.”13
تعريف البطاقات االئتمانية يف ا�صطالح الفقهاء :
هناك من يعرت�ض على هذا اال�سم لهذه البطاقة  :انه ال يدل على معناها  ،وال على ما ان�شئت من �أجله حيث ان كلمة “  ”Card Creditيف
االجنليزية ال تعني االئتمان  ،وامنا تعني االقرا�ض  ،فاال�صح ان ت�سمى هذه البطاقة ب “بطاقة االقرا�ض” حيث ان التعامل بها هو االقرا�ض.
“”14

ذكر العلماء املعا�صرون تعريفات متعددة للبطاقات االئتمانية �أذكر منها :

 عرف جممع الفقه الإ�سالمي بطاقة االئتمان ب�أنها  :م�ستند يعطيه م�صدره ( امل�ؤ�س�سة املالية ) ل�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري ( حامل البطاقة ) 1،بناء على عقد بينهما ميكنه من �شراء ال�سلع �أو اخلدمات  ،ممن يعتمد امل�ستند ( التاجر)  ،دون دفع الثمن حاليا  ،لت�ضمنه التزام امل�صدر بالدفع  ،ويكون
الدفع من ح�ساب امل�صدر  ،ثم يعود على حاملها يف مواعيد دورية  ،وبع�ضها يفر�ض فوائد ربوية على جمموع الر�صيد غري املدفوع بعد مدة حمددة من
15
تاريخ املطالبة وبع�ضها ال يفر�ض فوائد ”.

 حمال ت ال�سل�سلة  :هي املحالت التجارية ذات الفروع املتعددة ومل هذه البطاقات ال ت�ستخدم �إال يف هذه ال�سل�سلة – مثل البطاقات التي ت�صدرها حمالت�ساجدة للزي ال�شرعي يف االردن.
 .7احلبا�شنه – جهاد ر�ضا – احلماية اجلزائية لبطاقات الوفاء – ر�سالة ماج�ستري – جامعة م�ؤته – 2006م � /ص 25
 .8ال�سويدان  ،حممد بن وليد بن عبد اللطيف  ،التكلفة الفعلية يف امل�صارف الإ�سالمية الأ�سباب وال�ضوابط  ،دار النفائ�س عمان – الأردن – ط2011 – 1
م � .ص 200
 .9عثمان – عبد احلكيم احمد حممد – احكام البطاقات االئتمانية يف القانون والآراء الفقهية اال�سالمية – دار الفكر اجلامعي – اال�سكندرية – الطبعة
االوىل – � – 2007ص . 21
� .10أبو �سليمان – عبدالوهاب �إبراهيم  ،البطاقات البنكية الإقرا�ضية وال�سحب املبا�شر من الر�صيد  ،دار القلم – دم�شق ط2003 ،2م� .ص20
 .11احمد زكي بدوي  ،معجم امل�صطلحات التجارية والتعاونية  ،دار النه�ضة العربية – بريوت – �ص .62
 .12البغدادي  ،كميت طالب حممد �صالح  ،امل�س�ؤولية القانونية عن الإ�ستخدام غري امل�شروع لبطاقة االئتمان ( .ر�سالة ماج�ستري ) – اجلامعة الأردنية 2006
م ) 37 – 35 ( ،
 .13احلبا�شنه  ،جهاد ر�ضا  ،احلماية اجلزائية لبطاقات الوفاء  ،ر�سالة ماج�ستري  ،جامعة م�ؤته 2006م � ،ص.15
 . 14ابو �سليمان – البطاقات البنكية – �ص .21 – 19
 . 15جملة جممع الفقه الإ�سالمي  ، 1992الدورة ال�سابعة  ،العدد ال�سابع ج ، 717 / 1عمر عبابنة �ص  ، 40العيادي  ،احمد �صبحي � ،أدوات اال�ستثمار
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
وي�ستفاد منه ما ي�أتي :
� .أن البطاقات االئتمانية �أداة ت�ستخدم يف الدفع والوفاء املايل ويف تقدمي خدمات ائتمانية1.
 .امل�صدر للبطاقة �إما بنك جتاري �أو جهة مالية2.
 .حامل البطاقة �إما �أن يكون �شخ�صا طبيعيا �أو اعتباريا3.
 .تتاح خدمات البطاقات من قبل امل�صدر لها � ،أو من غريه ب�ضمان امل�صدر 4.
 .ميكن حلامل البطاقة �أن ي�شرتي بها ال�سلع بالأجل  ،كما ميكنه احل�صول على القرو�ض النقدية  ،وغريها من اخلدمات � ،سواء �أكانت مقدمة من5
16
امل�صدر للبطاقة �أو املنظمة الراعية للبطاقة”.
 وعرفها روا�س قلعة جي ب�أنها  :م�ستند خا�ص ي�صدره م�صرف �أو �شركة مالية يتمكن به حامله من احل�صول على �سلع �أو خدمات �أو نقود ممن2يقبل التعامل بهذا امل�ستند لي�ستوفيها من اجلهة التي ا�صدرته على �أن ي�سدد حامله مل�صدره فيما بعد قيمة ال�سلع �أو اخلدمات �أو النقود التي ح�صل
عليها”17”.

التعريف املختار :

ومن هذه التعاريف ميكن القول ب�أن بطاقة االئتمان هي عبارة عن عقد بني طرفني هما امل�ؤ�س�سة ( م�صدر البطاقة ) والعميل ( حامل البطاقة )
تتعهد فيه امل�ؤ�س�سة املالية ب�أن تلتزم بدفع ما يرتتب على العميل من مبالغ مالية جلهات جتارية على �أن تعود هذه امل�ؤ�س�سات املالية على حامل البطاقة
18
با�ستيفاء ما دفعته عنه”.

املطلب الثاين

ن�ش�أة وتطور بطاقة االئتمان
بد�أت تظهر بطاقة االئتمان منذ  1914وفيها بد�أ و�ضع البذرة الأوىل لفكرة البطاقة حيث �أ�صدرت �شركة “  “ Western Unionيف الواليات
املتحدة الأمريكية بطاقة ت�سديد املدفوعات” “ Payment cardوهي عبارة عن بطاقة معدنية تعطى لبع�ض العمالء املميزين لل�شركة والتي
مبوجبها يح�صلون على مزايا خا�صة عند معامالتهم مع ال�شركة � ،إ�ضافة �إىل منحهم ائتمانا ممثال يف ت�سهيالت زمنية لدفع امل�ستحقات عليهم.
ثم قامت �شركات �أخرى كربى ب�أتباع نف�س الفكرة مثل �شركة “ . “ oil Mobil Crop Petroleum General
ويف اخلم�سينات كانت عبارة عن دفرت ذي �صفحات مزدوجة حيث يبقي الزبون ن�سخة لدى التاجر ويحتفظ بالن�سخة الثانية لديه.
ثم �أ�صدر “ “ club Dinersبطاقات خدماتية خا�صة من �أجل الدفع بوا�سطتها يف الفنادق ولو�سائل النقل ومرافق ال�سياحة  ،و�أطلق عليها �إ�سم
البطاقات العاملية وقد تدخلت امل�صارف وبا�شرت �إ�صدار البطاقات حتت �إ�سم “  “ Bank Card Americaوظهرت البطاقة امل�صرفية يف فرن�سا
 1976م وكان قد �سبقها ان�شاء بطاقة الدينزر – كلوب يف عام  ، 1954ثم ا�ستمرت البطاقات امل�صرفية �إىل �أن و�صلت �إىل ع�صرنا الراهن وقد رافق
هذا التطور تطورا تكنولوجيا معلوماتيا  ،تت�صل ب�أجهزة �أطلق عليها �إ�سم ال�صراف الآيل.
ومع اعتماد �شبكة االنرتنت يف �إجراء العمليات التجارية يف الت�سويق والت�سوق برزت البطاقة امل�صرفية كو�سيلة ميكن بوا�سطتها �إجراء عمليات الدفع
عرب ال�شبكة عن طريق �إر�سال رقم البطاقة والتحويل من ح�ساب الزبون �إىل ح�ساب التاجر.
وقد بد�أ ظهور هذه البطاقات يف الأردن يف �أوائل الثمانينات عندما قام بنك البرتاء ب�إ�صدار بطاقة ائتمانية �أ�سماها برتا كارد وتاله يف ذلك بنك
القاهرة عمان الذي ا�صدر بطاقة �أ�سماها “  ”Card Cairoكما قامت املجموعة الوطنية ال�سريعة للبطاقات ب�إ�صدار بطاقة �أردنية املن�ش�أ حتمل
�إ�سم “  ”Express Nationalومتثل الن�شاط الأويل لبطاقات الإئتمانات يف الأردن ”19”.

الإ�سالمية البيوع – القرو�ض – اخلدمات امل�صرفية  ،دار الفكر  ،عمان � ،ص .219 – 218
 . 16ال�سويدان – التكلفة الفعلية يف امل�صارف الإ�سالمية �ص .201
 - 17قلعة جي  ،روا�س  ،املعامالت املعا�صرة يف �ضوء الفئة وال�شريعة  ،دار النفائ�س  ،عمان ط� ،1ص110
 ال�سعد ،احمد حممد � ،أحكام التعامل ببطاقة االئتمان  ،بحث مقدم مل�ؤمتر ق�ضايا مالية معا�صرة املنعقد يف جامعة الزرقاء الأهلية �ص.3 عمر يو�سف عبابنة  ،الدفع بالتق�سيط عن طريق البطاقات االئتمانية ،ط1،2008م� ،ص 41 - 40 احلمود  ،فداء يحيى احمد  ،النظام القانوين لبطاقة االئتمان  ،مكتبة دار الثقافة – عمان  ،ط1999 ، 1م� ،ص15 .18عمر عبابنة  ،الدفع بالتق�سيط عن طريق البطاقات االئتمانية .41
 .19العيادي � ،أدوات اال�ستثمار الإ�سالمية � ،ص  ، 20 – 219عمر  ،حممد عبد احلليم  ،اجلوانب ال�شرعية وامل�صرفية واملحا�سبية لبطاقات الإئتمان ،
ايرتاك  ،القاهرة  ،ط� ، 1ص  ، 47 – 36جالل ال�شورة  ،و�سائل الدفع االلكرتوين � ،ص . 9 – 8
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املطلب الثالث

�أنواع البطاقات الإئتمانية
رغم ان بطاقات االئتمان ذات حقيقة �أو طبيعة واحدة كما و�ضح يف تعريفها وذات �شكل واحد من حيث مكوناتها املادية �إال �إنه توجد عدة انواع طبقا
لعدة اعتبارات”20“ .

1 .1من حيث التعامل بها :

انواع البطاقات بح�سب نوع العالقة بني امل�صدر وحامل البطاقة وهذا هو التق�سيم الرئي�سي لها والذي ي�ؤثر اىل حد كبري على حتديد التكييف
ال�شرعي لها واحلكم ال�شرعي عليها .
 .أبطاقات اخل�صم �أو القيد املبا�شر �أو الفوري “ : ”Card Debitتعد هذه البطاقة اداة وفاء وال ميكن اعتبارها اداة ائتمان لأنها ال تعطي
العميل اجال لفرتة من الزمن فمن الواجب على العميل حامل هذه البطاقة ان يكون قد �سبق له فتح ح�ساب يف البنك م�صدر البطاقة ويكون
احل�ساب جاريا وي�شرتط م�صدر البطاقة على العميل ان يكون ر�صيده يف هذا البنك م�ساو يف حده االدنى للحد الذي يريد حامل البطاقة
ال�شراء به لهذا �سميت بطاقة اخل�صم ويف حال عدم وجود ر�صيد يف ح�ساب العميل فاالت�صال االلكرتوين ي�ضمن عدم اعطاء املوافقة على
العملية وبغري ذلك فان ال�شركة م�صدرة البطاقة ت�ضمن للتاجر �سداد املبلغ يف حال �صدور املوافقة.
 .ببطاقات اخل�صم ال�شهري �أو القيد لأجل �أو بطاقة الدين “  : ”Card Chargeوا�صدارها ال يتطلب من حاملها الدفع امل�سبق للبنك امل�صدر يف
�صورة ح�ساب جاري و�إمنا قد يكون ال�سداد ب�شكل �شهري عن طريق �إ�صدار ك�شف من البنك م�صدر البطاقة حلامل البطاقة يحتوي على تفا�صيل
املبالغ امل�ستحقة عليه ويتطلب الت�سديد خالل مدة معينة و�إال ف�إن البنك �سوف يحمله فوائد على املبالغ امل�سحوبة.
بطاقات االئتمان القر�ضية �أو الت�سديد بالأق�ساط “  : ”Card Creditوهذا النوع من البطاقات يقوم على عدم الدفع امل�سبق مل�صدر
البطاقة كما يف النوع الثاين �إال �أن االختالف قد يكون يف وقت دفع امل�ستحقات كون حامل هذه البطاقة ال يدفع كل امل�ستحقات يف نهاية ال�شهر
و�إمنا ب�شكل دوري يتنا�سب مع دخله ال�شهري واملتبقي من املبلغ يعترب قر�ضا بالإ�ضافة اىل الفوائد امل�ستحقة عليه واملتفاوتة وبذلك تعترب �أداة
وفاء وائتمان يف نف�س الوقت ويكون حلامل هذه البطاقة ال�شراء بالقيمة امل�سموح له بها ح�سب االتفاق املربم مع م�صدر البطاقة .

.

ه

�2 .2أنواع البطاقات الإئتمان بح�سب املزايا التي متنح للحامل “:”21

 .أالبطاقات العادية �أو الف�ضية  :هذا النوع من البطاقات ذات حدود ائتمانية منخف�ضة ن�سبيا فيمنح ملعظم العمالء عندما يتوفر احلد االدنى من
املتطلبات املطلوبة كما يوفر حلاملها القدرة على ال�شراء وال�سحب النقدي من البنوك و�أجهزة ال�صراف الآيل .
 .بالبطاقات الذهبية مثل “  ”Visaو “  : “ Express Americanوالتي تعطي حاملها حدود ائتمانية عالية من قبل املنظمات م�صدرة
البطاقة مثل “ ”VISAو “ ”Express Amerianوي�صدر هذا النوع للعمالء ذوي القدرة املالية العالية  ،وبجانب ذلك يتمتع حاملها
ببع�ض املزايا اال�ضافية املجانية مثل الت�أمني �ضد احلوادث واحل�صول على ا�ست�شارات طبية وقانونية وغريهما.

�3 .3أنواع البطاقات بح�سب اال�ستخدام “:”22

 .أ بطاقة االئتمان العادية  :وهي النوع االغلب وت�ستخدم يف ال�شراء من التجار واحل�صول على اخلدمات و�إمكانية ال�سحب من ال�صراف الآيل
والبنوك امل�شرتكة يف ع�ضوية البطاقة.
.

.
.4
.
.
.
.

ببطاقة ال�سحب النقدي االلكرتونية بطاقة ال�صراف الآيل “  : ”Card Cashوت�ستخدم يف عملية �سحب النقود فقط .
هالبطاقات املحلية  :وهي على نطاق �ضيق ت�ستخدم داخل حدود الوطن يف البنك امل�صدر للبطاقة وبالعملة املحلية.
�4أنواع البطاقات االئتمانية بح�سب اجلهة امل�صدرة للبطاقة “:”23
أ�أ�شهرها “  “ Visa - Card Masterت�صدرها البنوك وتت�شارك يف ع�ضوية ا�صدارها جميع البنوك على م�ستوى العامل.
ب“  “ Express Americanي�صدرها م�ؤ�س�سة مالية واحدة .
هبطاقات ت�صدر عن امل�ؤ�س�سات التجارية لت�ستخدم من قبل زبائنها يف ال�شراء من فروعها مثل حمطات البنزين والفنادق واملطاعم.
ح“  ”Guarantee Chequeبطاقات �ضمان ال�شيك ت�صدرها البنوك لعمالئها  ،ليقدموها عند دفع م�ستحقاتهم ب�شيكات م�سحوبة على البنك
لت�أكيد ان ال�شيك �ست�صرف قيمته عند تقدميه للبنك .

 .20ال�شلبي والدويكات  ،ح�سني حممد ال�شبلي ومهند فايز الدويكات – التزوير واالحتيال بالبطاقات االئتمانية  ،النا�شر-دار جمدالوي – االردن – الطبعة
االوىل 2009م� ،ص  ، 25 15-جالل ال�شورة – و�سائل الدفع االلكرتوين (  ) 18 – 11عمر – حممد عبد احلليم – اجلوانب ال�شرعية وامل�صرفية
واملحا�سبية لبطاقات االئتمان – �ص .26 – 17
 .21حممد عبد احلليم عمر – اجلوانب ال�شرعية – �ص  ، 20جالل ال�شورة  ،و�سائل الدفع االلكرتوين – �ص . 14
 .22حممد عبد احلليم عمر – مرجع �سابق – �ص ، 21 - 20جالل ال�شورة – مرجع �سابق  -و�سائل الدفع االلكرتوين – �ص . 15
 . 23حممد عبد احلليم عمر – مرجع �سابق – �ص ، 21 - 20جالل ال�شورة – مرجع �سابق  -و�سائل الدفع االلكرتوين – �ص . 22
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5 .5بطاقات ح�سب نوع ال�ضمان “:”24

قد يطلب م�صدر البطاقة �سواء �أكان بنكا � ،أم م�ؤ�س�سة مالية كربى من عميله �أن يقدم �ضمانا عينيا ( جزئيا �أو كليا ) �أو �شخ�صيا  ،ومنها ما ت�صدر
بال�ضمان ال�شخ�صي وهي ت�صدر لكبار العمالء مثل البنوك وال�شخ�صيات الهامة وال�شركات الكربى ومنها ما ت�صدر ب�ضمان عيني جزئي ك�أن يقدم العميل
�صورة ح�ساب جاري او ا�ستثماري يتم التحفظ عليه لدى البنك ومنها ما ت�صدر ب�ضمان عيني كامل وهذا النوع يتم يف االغلب مع العمالء غري املعروفني
لدى البنك ويكون لدى البنك احلق يف التحفظ على جزء من ح�سابات حامل البطاقة.

6 .6من حيث النظم التكوينية “:”25

 .أالبطاقات املمغنطة “ : ”Card Strip Magneticوهي بطاقات بال�ستيكية ذات �شريط ممغنط يتم �إدخال وتخزين وت�أمني البيانات امل�شفرة
عليه ويتم الدفع بهذه البطاقة اعتمادا على بيانات ال�شريط املمغنط عن طريق التحويل بوا�سطة قراءة املعلومات املخزنة من خالل �أجهزة
خا�صة وهي الأكرث تداوال يف اال�سواق حاليا.
.بالبطاقات الرقائقية “ : ”Card Chipوهي حتتوي على �شريحة ذاكرة مطمورة يف ج�سم البطاقة وتقوم البطاقة بت�سجيل النقود يف احل�ساب
امل�صريف حلاملها وهي مربجمة لكي ت�ضيف وتخ�صم من ح�سابه بقيمة معامالته ومن انواعها :
بطاقة الذاكرة “ : ”Card Chip Memoryوهي التي ال تت�ضمن �سوى و�سيلة ذاكرة لتخزين البيانات. البطاقة الذكية “ : ”Card Chip Smartوهي التي تت�ضمن معاجلا للبيانات وو�سيلة ذاكرة لتخزين املعلومات وتتميز مبوا�صفات �أمان عاليةي�صعب ا�ستغاللها من قبل االخرين وال يوجد لها رقم مطبوع وال توقيع ظاهر ميكن ا�ستغاللها يف عمليات االحتيال وكذلك عدم وجود �شريط
ممغنط خلف البطاقة وقد �أ�ستبدل عن كل ذلك ب�شريحة الكرتونية �صغرية حتتوي كافة معلومات حاملها املالية وال�شخ�صية والتي ال ميكن
االطالع عليها �إال بوا�سطة البنك امل�صدر لها وحتتوي ال�شريحة على توقيع الكرتوين حلاملها بطريقة التقنية الرقمية مما ي�ستحيل معه تزوير
التوقيع كما �أنها حتتوي على رقم البطاقة الذي ال ميكن االطالع عليه �إال بوا�سطة البنك امل�صدر.
البطاقة حادة الذكاء “ : ”Card Smart Superوتعترب هذه البطاقة مفرطة الذكاء وتت�ضمن معاجلا �صغريا للبيانات وذاكرة و�شريطاممغنطا و�شا�شة عر�ض ومفاتيح �إدخال بيانات.
البطاقة الب�صرية “ : ”Card Opticalوهي التي حتتوي على �شريط ممغنط وعلى عنا�صر ت�أمني ب�صرية مثل ال�صورة املج�سمة ثالثية الأبعادحلامل البطاقة وهذه البطاقة توجد يف �أملانيا وغري متداولة خارجها.

املطلب الرابع

خ�صائ�ص البطاقات االئتمانية وحكمها ال�شرعي
تناول العلماء املعا�صرون البطاقات االئتمانية بالدرا�سة من حيث التعامل بها.
•بطاقة اخل�صوم ( �أو البطاقة املدينة ) �أو احل�سم الفوري “” Debit Card
ويكون �إ�صدار هذه البطاقة م�شروطا بفتح العميل كح�ساب م�صريف لدى البنك امل�صدر ( ويف �أحيان �أي بنك �آخر يودع فيه مبلغا م�ساويا للحد الأعلى
للإئتمان الذي توفره البطاقة وهو ما ي�سمى باخلط الإئتماين ) وال ي�سمح ب�أن ينخف�ض ر�صيد ح�سابه املذكور عن ذلك املبلغ فهو �أ�شبه ما يكون
ب�ضمان نقدي وكلما ا�ستخدم البطاقة يقوم امل�صدر ( البنك ) بال�سحب مبا�شره من ح�سابه ل�سداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر  ،وهذا النوع
موجود يف كثري من البالد النامية.
والواقع �أن هذه البطاقة ال تعد بطاقة ائتمان ولي�ست املق�صوده عند احلديث عن بطاقات االئتمان ويقوم عدد من البنوك الإ�سالمية ب�إ�صدار مثل
تلك البطاقات اعتمادا على �إجازة هيئاتها ال�شرعية ل�صيغة العقد مثل ( �شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار يف ال�سعودية  ،وبيت التمويل الكويتي
يف الكويت وغريهما )
ومن الوا�ضح �أن هذه كثرية ال�شبه بال�شيك بل تكاد تكون بدال عنها « ، »26ووجه ال�شبه بني بطاقة احل�سم الفوري وال�شيك يف كونه ي�ؤدي وظيفة
املبادلة ب�صفته و�سيلة دفع وانه يقوم على عالقة بني ثالثة اطراف احدها البنك.
�إال ان هناك اختالف بينهما:
1 .1م�صدر ال�شيك ( حمرره ) غري معروف وبالتايل ال يتمتع بالقبول الذي تتمتع به بطاقات االئتمان .

 .24حممد عبد احلليم عمر – مرجع �سابق – �ص ، 21 - 20جالل ال�شورة – مرجع �سابق  -و�سائل الدفع االلكرتوين – �ص  ، 25 – 23ال�شورة 17
  18ح�سني ال�شبلي ومهند الدويكات �ص .25 .25حممد عبد احلليم عمر – مرجع �سابق – �ص ، 21 - 20جالل ال�شورة – مرجع �سابق  -و�سائل الدفع االلكرتوين – �ص  ، 23 – 22ح�سني ال�شبلي
و د .مهند الفايز  ،التزوير واالحتيال � ،ص .24 – 22
 – .26حممد القرى بن عيد -جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي 1043 / 8
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2.2التزام البنك بالدفع للتاجر الذي باع ال�سلعة مبوجب البطاقة �سواء كان لديه غطاء ملبلغ ال�شراء يف �صورة ح�ساب جار �أو مل يكن لديه و�سواء
كاف يف ح�سابه لدى
دفع حامل البطاقة للبنك �أم مل يدفع  ،بينما البنك امل�سحوب عليه ال�شيك ال يدفع قيمته اال اذا كان ل�ساحب ال�شيك ر�صيد ِ
البنك» ،»27وان كان هذا االختالف الثاين ال ينطبق على بطاقة احل�سم الفوري.
والفائدة من احل�صول على هذا النوع من البطاقات «  « Card Debitانها متكن �صاحبها من احل�صول على النقد  ،وال�سلع  ،واخلدمات وغري ذلك
ب�سهولة وي�سر  ،دون حتمل م�شاكل ا�صطحاب النقود  ،ولكن ال تخوله �أن يح�صل على هذه اال�شياء بالدّ ين � ،إذ �أنه لي�س خموال �أن ي�ستخدمها �إىل احلد
الذي يجعله مدينا � ،أو حني يكون مدينا بالفعل»28».
وعلى هذا تكون خ�صائ�ص بطاقة احل�سم الفوري :
وقد اوردتها املعايري ال�شرعية 2010م كالآتي :
 .أت�صدر هذه البطاقة من امل�ؤ�س�سة ملن له  ،ر�صيد يف ح�سابه.
فورا  ،وال تخوله
 .بتخول هذه البطاقة حلاملها ال�سحب � ،أو ت�سديد �أثمان ال�سلع واخلدمات بقدر ر�صيده املتاح  ،ويتم احل�سم منه
احل�صول على ائتمان.
عن طريق م�ؤ�س�سة
 .هال يتحمل العميل ر�سوما مقابل ا�ستخدامه هذه البطاقة غالبا �إال يف حال �سحب العميل نقدا �أو �شرائه عمله �أخرى
�أخرى غري امل�ؤ�س�سة امل�صدرة للبطاقة.
 .ح ت�صدر هذه البطاقة بر�سم �أو بدونه.
واحلكم ال�شرعي لهذه البطاقات �أنه يجوز
 .ضتتقا�ضى بع�ض امل�ؤ�س�سات من قابل البطاقة ن�سبة من اثمان امل�شرتيات �أو اخلدمات.
للم�ؤ�س�سات ا�صدار بطاقة احل�سم الفوري ما دام حاملها ي�سحب من ر�صيده وال يرتتب على التعامل بها فائدة ربوية  ،وامل�ستند ال�شرعي يف ذلك
ان ا�صدارها ال يرتتب عليه حمظور �شرعي واال�صل يف املعامالت االباحه «.»29
2 .2بطاقة االئتمان العادية ( احل�سم الآجل ) االئتمان ال�شهري “»Charge Card
والفرق الرئي�سي بني هذه البطاقة وما ذكر �سابقا هو عدم ارتباط �إ�صدارها ب�إيداع مبلغ يف احل�ساب ،فالفرد فيها يح�صل ب�صورة اتوماتيكية على
قر�ض ( ائتمان ) م�ساو لقيمة ال�سلعة �أو اخلدمة  ،ولكل عميل حد �أعلى للقر�ض يحدده العقد وي�سمى خط االئتمان ويلتزم حامل البطاقة بت�سديده
خالل فرتة حمدودة غالبا ال تزيد عن ثالثني يوما ،ويف حال املماطلة يقوم امل�صدر ب�إلغاء ع�ضويته ومالحقته ق�ضائيا  ،وا�شهرها امريكان اك�سرب�س
( البطاقة اخل�ضراء ) »30».

و�أهم خ�صائ�ص بطاقة االئتمان احل�سم الآجل :

كما اوردتها املعايري ال�شرعية  2010م «:»31
 .أهذه البطاقة �أداة ائتمان يف حدود �سقف معني لفرتة حمددة وهي اداة وفاء �أي�ضا.
.بت�ستعمل هذه البطاقة يف ت�سديد اثمان ال�سلع واخلدمات ويف احل�صول على النقد.
ج  .ال يتيح نظام هذه البطاقة ت�سهيالت ائتمانية متجددة حلاملها حيث يتعني عليه املبادرة ب�سداد ثمن م�شرتياته خالل الفرتة املحددة عند ت�سلمه
الك�شوف املر�سلة �إليه من امل�ؤ�س�سة.
.ح�إذا ت�أخر حامل البطاقة يف ت�سديد ما عليه بعد الفرتة امل�سموح بها يرتتب عليه فوائد ربوية� ،أما امل�ؤ�س�سات فال ترتب فوائد ربوية.
.ضال تتقا�ضى امل�ؤ�س�سة امل�صدرة للبطاقة �أية ن�سبة من حامل البطاقة على امل�شرتيات واخلدمات ولكنها حت�صل على ن�سبة معينة ( عمولة ) من قابل
البطاقة على مبيعاته �أو خدماته التي متت بالبطاقة.
 .غتلتزم امل�ؤ�س�سة يف حدود �سقف االئتمان ( وبالزيادة املوافق عليها ) للجهة القابلة للبطاقة ب�سداد اثمان ال�سلع واخلدمات وهذا االلتزام بت�سديد
اثمان املبيعات واخلدمات �شخ�صي ومبا�شر بعيدا عن عالقة اجلهة القابلة للبطاقة بحامل البطاقة.
 .وللم�ؤ�س�سة امل�صدرة للبطاقة حق �شخ�صي ومبا�شر قبل حامل البطاقة يف ا�سرتداد ما دفعته عنه  ،وحقها يف ذلك حق جمرد وم�ستقل عن العالقة
النا�شئة بني حامل البطاقة واجلهة القابلة لها مبوجب العقد املربم بينهما.
وحكمها ال�شرعي � :أنه يجوز ا�صدار بطاقة االئتمان واحل�سم الآجل بال�شروط الآتية :
 .أاال ي�شرتط على حامل البطاقة فوائد ربوية يف حال ت�أخره عن �سداد املبالغ امل�ستحقة عليه.
 .بيف حالة �إلزام امل�ؤ�س�سة حامل البطاقة ب�إيداع مبلغ نقدي �ضمانا ال ميكن حلامل البطاقة الت�صرف فيه يجب الن�ص على �أنها ت�ستثمره ل�صاحله
على وجه امل�ضاربة مع اقت�سام الربح بينه وبني امل�ؤ�س�سة بح�سب الن�سبة املحددة.
 .ه�أن ت�شرتط امل�ؤ�س�سة على حامل البطاقة عدم التعامل بها فيما حرمته ال�شريعة و�أنه يحق للم�ؤ�س�سة �سحب البطاقة يف تلك احلالة :

 .27البغدادي – كميت – امل�س�ؤولية القانونية – �ص .59
� .28أبو �سليمان – عبد الوهاب ابراهيم – البطاقات البنكية – �ص .82
 .29هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية واال�سالمية  ،املعايري ال�شرعية 2010م – �ص 21 - 16
 . 30حممد القرى بن عيد  -جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي1044 / -8
 .31املعايري ال�شرعية – 2010مرجع �سابق – �ص .16
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
وامل�ستند ال�شرعي يف جوازها بعد التقيد بال�شروط ال�سابقة هو انها ال تت�ضمن حمظورا �شرعيا وال ي�سمح برتتب فوائد ربويةعليها  ،وامنا قد ت�أتي
احلرمة ب�سبب �شروط يت�ضمنها العقد � ،أو ب�سبب تعامل حاملها بطريقة ال تقرها ال�شريعة اال�سالمية “.« 32
بينما ذهب البع�ض الآخر اىل حترمي هذه املعاملة املتعلقة ابتداء ؛ حيث اعتربوها والنوع الثالث ( البطاقة القر�ضية ) �سواء يف ت�ضمنها للربا ،
فالعميل دخل يف عقد يحتمل �إ ّما الربا  ،و�إ ّما الدفع وكل عقد فيه احتمال احلالل ال ي�صح فلو وقعت معاملة على ثمنني بدون تعيني ثمن بالأجل
وثمن باحلال  ،ف�إنه ال يجوز فما بالك اذا كانت امل�ساواة بني الدفع يف نهاية الأجل �أي نهاية ال�شهر والت�أخري مع الربا فهو عقد حرام �أ�صال الدخول
فيه “.»33
ومن القائلني بالتحرمي حممد عطا ال�سيد حيث قال :�1 .1أن بطاقة االئتمان بالطريقة املعمول بها الآن ت�ؤدي �إىل �إحلاق ال�ضرر بباقي �أفراد املجتمع وتوجد الت�ضخم لأن التاجر ال ي�ضع �أ�سعار منف�صلة
لأ�صحاب البطاقات و�إمنا تكون الأ�سعار عامة فمعنى ذلك �أن التاجر ي�أخذ يف ح�سبانه الن�سبة التي ي�أخذها البنك من �أ�صحاب البطاقات وهم
الفئة املليئة يف املجتمع �أي عندهم دخل عالٍ .
�2 .2أن البطاقة عقد فيه ناحية ربوية ال �شك فيها لأن البنك يريد من الذين يحملون بطاقة االئتمان �أن ي�شرتوا الب�ضائع  ،ودائما ترغب البنوك
بدفع املبالغ بالتق�سيط وت�ضع عليهم �أرباحا بناء على هذا التق�سيط« 34».
وقال وهبه م�صطفى الزحيلي م�ؤيدا حممد عطا ال�سيد:قر�ض جر نفعا وفيه ربا ؛ لأن احتمال �ضم الفائدة على هذه الديون التي ت�ستقر على �صاحب البطاقة � ،إمنا هو من قبيل
�1 .1أن العقد ي�شتمل على ٍ
�ضم ال�شرط الفا�سد �إىل العقد الأ�صلي  ،وهذا عند الإمام �أبي حنيفة ال�شرط الطارئ يف�سد العقد متاما كما لو كان م�صحوبا به �أ�صل العقد،
وكذلك منعها عبد اهلل بن �سليمان بن منيع وقال هي من قبيل التعاون على الإثم والعدوان.
�2 .2أنه ي�شبه خ�صم الكمبيالة ونحن مل نقر هذا العقد ؛ لأنه من قبيل دفع �شيء مقابل الت�أجيل وخا�ضع للقواعد الربوية.
و�أيد البطاقة التي ت�صدرها م�ؤ�س�سات الراجحي وهي �أنها تكون بح�ساب العميل عند البنك وهذا ال �إ�شكال فيه  ،و�إما �أن تكون من غري مقابل وهذا �أمر
مقبول”35”.
ورد عليهم ال�شيخ عبد الوهاب �أبو �سليمان  :قال �أن الذين قالوا باملنع نظروا �إىل العملية  ،عملية واحدة دون �أن ينظروا �إىل جانب فقهي �آخروهو ما ي�سمى بتفريق ال�صفقة فقد ركزوا على العمولة التي ي�أخذها البنك امل�صدر من التاجر ولو �أنهم �أخذوا مبا ذهب �إليه احلنفية وهو القول
بتفريق ال�صفقة.
فتجوز ال�صفقة فيما هو حالل وحترم فيما هو حرام  ،فعندئذ العالقة بني العميل والبنك �سليمة جدا خ�صو�صا �إذا ما �سدد يف املوعد املحدد  ،ا�شرتيت
ال�سلعة بثالثني رياال �أدفع للبنك ثالثني رياال دون زيادة �أو نق�ص فهنا العالقة بني حامل البطاقة وبني البنك امل�صدر عالقة �شرعية “.”36
�أما القائلني بجوازها و�إباحتها باعتبارها نوع من املعامالت اجلديدة  ،واملعامالت يف الأ�صل مباحة �شرعا مامل ت�صادم ن�صا �شرعيا دون حاجة اىل
تخريج �شرعي لها �أو تكييف ل�صورتها واىل مثل هذا ذهب د .عمر الأ�شقر “ ”37حيث اعترب ان املعاملة املتعلقة بهذه البطاقة ال نظري لها يف ال�شريعة
اال�سالمية وال مانع من قبولها كمعاملة اال�صل فيها االباحة ما مل ت�صادم ن�صا �شرعيا  ،واما �أن تكون مباحه ال�ستنادها �إىل تخريج �شرعي كعقد �أو
مبد�أ �شرعي ميكن �أن تكيف على ا�سا�سه �إال �أنّ من ذهب اىل تقرير هذا اختلفوا يف حتديد التكييف ال�شرعي املنا�سب لهذه املعاملة.
3 .3بطاقة االئتمان القر�ضية “ � ”Card Creditأو االئتمان املتجدد “:”38
وهذه �أكرث �أنواع البطاقات انت�شارا وخ�صو�صا يف الدول املتقدمة  ،وتفرتق �صيغة هذه البطاقة عن النوع ال�سابق �أن االئتمان الذي تخلقه �أو تولده
هو دين متجدد  ،فال يلزم حامل البطاقة عند ت�سلمه للفاتورة ال�شهرية �أن ي�سدد مبلغها ( والغالب �إلزامه بدفع ن�سبة �ضئيلة منه فقط ) بل ميكنه
�أن يدعه معلقا ويقوم �شهريا بدفع فوائد ت�أخري  .وحت�سب الفوائد ب�صفة يومية على املبالغ املعلقة و�أ�شهر �أنواع هذه البطاقات  :فيزا  ،وما�سرت كارد ،

 .32املعايري ال�شرعية 2010م – �ص  ، 21 – 17قرار ال�شرعية رقم  – 16بنك البالد – اجلل�سة (  ) 135بعنوان ال�ضوابط ال�شرعية للبطاقات
االئتمانية – تاريخ 2005/4/11م الريا�ض برئا�سة �أ.د .عبد اهلل بن مو�سى العمار و د .عبد العزيز بن فوزان الفوزان و د .يو�سف بن عبد اهلل ال�شبيلي
و د .حممد بن �سعود الع�صيمي � ،ص .2
 .33حممد املختار ال�سالمي – جملة املجمع الفقهي – .1114 / 8
 34د .حممد عطا ال�سيد -جملة املجمع الفقهي – مناق�شات حول بطاقة االئتمان 1139 – 1138 / 8 .
 .35وهبه م�صطفى الزحيلي  ، 1140 – 1139 / 8عبد اهلل بن �سليمان منيع  1111- / 8جملة املجمع الفقهي
 .36مناق�شات املجمع الفقهي  ،عبد الوهاب �سليمان 1109 / 8
 .37اال�شقر – درا�سة �شرعية عن بطاقة االئتمان – �ص 61
� .38أبو �سليمان – عبد الوهاب – البطاقات البنكية � ،ص  ، 70املعايري ال�شرعية � 2010ص  ،20-17الهيئة ال�شرعية – بنك البالد – جل�سة � 16ص
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
وامريكان اك�سرب�س  ،والبطاقة الذهبية  ،ودايرنز كلوب  ،و�أك�س�س  ،ويورو كارد ”39”.

و�أهم خ�صائ�صها :

�1 .1أنها تعد حقيقة للإقرا�ض يف حدود �سقف متجدد على فرتات يحددها م�صدر البطاقة وهي �أداة وفاء واداة ائتمان �أي�ضا.
2 .2ال ي�شرتط ملن يطلب احل�صول عليها �أن يكون له ر�صيد يف البنك ( البطاقة الذهبية ) .
�3 .3أن حاملها غري مطالب ب�سداد القر�ض فورا  ،بل خالل �أجل وفرتة متفق عليها بينه وبني م�صدر البطاقة.
�4 .4أن الت�سديد فيها يكون على �شكل دفعات كما ت�سمح له بالت�أجيل مع فوائد ربوية �أما يف ال�سحب النقدي فال مينح حاملها فرتة �سماح.
5 .5بع�ض البنوك مينح هذه البطاقة للعمالء من دون اعتبار لدخولهم املالية.
وحكمها ال�شرعي � :أنه ال يجوز للم�ؤ�س�سات ا�صدار بطاقات االئتمان ذات الدين املتجدد الذي ي�سدده حامل البطاقة على �أق�ساط �آجله بفوائد
ربوية  ،وحترمي الربا قد ثبت بن�صو�ص القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية واالجماع  ،حتى �صار ( حترمي الربا ) من املعلوم من الدين بال�ضرورة ،
�أما اذا �صدرت بطاقة ائتمان متجددة تخلو من الربا واملحظورات االخرى فا�صدارها حينئذ جائز.

املبحث الثاين
�سنتناول يف هذا املبحث العوائد التي جتنى من بطاقات االئتمان  ،واطراف البطاقة والعالقة بينهم  ،وطريقة اال�ستفادة من البطاقة  ،والتكييف
ال�شرعي للبطاقات االئتمانية  ،بحيث مت تق�سيم املبحث اىل اربعة مطالب وعلى النحو الآتي:
العوائد والتكييف ال�شرعي لبطاقات االئتمان

املطلب االول

العوائد التي جتنى من بطاقات االئتمان
�أوال  :العوائد التي تعود على اجلهة امل�صدرة  ،وغالبا ما تكون البنوك ”40”:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1زيادة عدد العمالء املتعاملني معه وب�أ�سمه ويرتددون عليه.
2توفري عائد كبري من العموالت والر�سوم امل�ستحقة على العمالء والتجار ،مقابل �إ�صدار هذه البطاقة وجتديدها.
3توفري عائد كبري من الر�سوم التي يقوم بخ�صمها من ثمن الب�ضاعة للتاجر.
4توفري عائد كبري من العموالت مقابل ا�ستخدام نظام التحويل االلكرتوين  ،ومقابل ما تقدمه من خدمات.
5احل�صول على فرق �سعر العملة االجنبية عند حتويله عملته املحلية �إليها.
6توفري عائد كبري من فوائد الت�أخري  ،وذلك بالن�سبة للبطاقات ذات القر�ض املحدود.

ثانيا :العوائد التي جتنيها امل�صارف الإ�سالمية من هذه العملية “:”41
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1ر�سوم �إ�صدار بطاقة االئتمان لأول مرة  ،حيث تقتطع امل�صارف مبلغا معينا من العميل مقابل �إ�صدارها بطاقة له.
2ر�سوم جتديد البطاقة يف حال انتهاء �صالحيتها.
3ر�سوم �إ�صدار بطاقة جديدة بدل فاقد.
4ر�سوم التجديد املبكر ،وذلك عند طلب العميل متديدها قبل موعد االنتهاء ب�سبب ال�سفر مثال.
5احل�صول على فرق �سعر العملة الأجنبية �إذا كان الت�سديد بها عند حتويل عملته املحلية �إليها  ،ك�أن ي�ستخدم حامل البطاقة بطاقته خارج
بالده  ،فيقوم التاجر بتح�صيل قيمة الب�ضاعة �أو اخلدمة من املنظمة العاملية بعملته التي مت على �أ�سا�سها البيع  ،وعند قيام البنك امل�صدر
بخ�صم هذا املبلغ من ح�ساب العميل  ،ف�إنه يح�سب ب�سعر ال�صرف املحدد يف البنك فهو ي�سدد بالدوالر وي�ستلم من العميل بالدينار مثال.
6احل�صول على ن�سبة من الثمن يف مقابل ا�ستخدام جهازه الآيل  ،ملن يحملون بطاقات �صادرة من بنوك �أخرى .
7الن�سبة املئوية التي متنحها املنظمة للبنك امل�صدر  ،مقابل قيام الأخري بالرتويج للبطاقة وما يتبع ذلك من �ضمان البنك امل�صدر بت�سديد قيمة
امل�سحوبات وقت طلبها من قبل املنظمة فتح�سب له ن�سبة مئوية ح�سب االتفاق.

 .39حممد القرى بن عيد –جملة املجمع الفقهي1045 / -8
 . 40دار الكلم الطيب  ،دم�شق  ،ط2002 ، 1م � ،ص  ،567ال�سعد � :أحكام التعامل ببطاقة االئتمان � ،ص .9
 .41عمر عبابنه  ، 58 – 57عبد احلكيم احمد عثمان – احكام البطاقات االئتمانية .95 – 90
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ثالثا  :العوائد التي تعود على املحالت التجارية “ ، ”42وهي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1زيادة مبيعاته ومنو جتارته  ،با�ستقطاب عدد �أكرب من الزبائن والعمالء من النوع املمتاز.
�2ضمان احل�صول على حقوقه وقيمة مبيعاته كاملة  ،حيث جتنبه متاعب الديون ال�صعبة مع العمالء  ،وتخفف تكاليف مناولة النقد
وال�شيك.
�3ضمان امل�صدر لثمن الب�ضاعة التي ي�شرتيها حامل البطاقة  ،يعترب حافزا يدفع التاجر �إىل قبولها  ،خا�صة �إذا كان حامل البطاقة مفل�س  ،فيقوم
التاجر بزيادة على الثمن للت�أجيل  ،و�إن كان الغالب ان التاجر ال يقوم بزيادة الثمن على امل�شرتي.
4تفاديه للم�شكالت الأمنية الناجمة عن توافر النقد يف حمله� ،إذ ي�سلم من خماطر االحتفاظ مببالغ نقدية كبرية يف املحل فتوافرها مغر
بال�سطو من قبل ال�سراق والع�صابات.
5ي�ستفيد من حمالت الدعاية واالعالم التي ينظمها امل�صدرون.
6جتعله اكرث قدره على املناف�سة يف مواجهة التجار الذين يقبلون البطاقة  ،وجتعله �أكرث قدرة على تقدير �أرباحه وخ�سائره  ،من خالل ح�صوله
على قائمة كاملة و�إح�صائية وافية ملبيعاته.

رابعا  :العوائد التي تعود على حامل البطاقة “ ، ”43وهي :

1 .1توفر له و�سيلة للدفع ب�أية عملة كانت  ،فال يهتم مل�س�ألة خروج العمالت �أو �إدخالها يف البلد خا�صة يف البلدان التي تفر�ض قيودا على العملة.
2 .2ح�صوله على و�سيلة دفع م�أمونة ،ت�ؤمن له حاجاته يف �أية ظروف.
3 .3حتمل هذه البطاقة معها و�سائل املحا�سبة  ،بل قد جترب التاجر على تخفي�ض ثمن ال�سلعة �أي تق�سيطها له  ،ويف بع�ض البطاقات تعطي حاملها
حدودا ائتمانية عالية  ،وتوفر له خدمات دولية ك�أولوية احلجز يف خمتلف االماكن.
4 .4تقدم له احلماية يف حال كون ال�سلعة غري م�ستوفية املوا�صفات  ،وذلك ب�سبب عدم امكانية االمتناع عن الدفع �إىل م�صدر البطاقة.
�5 .5إنّ بع�ض البطاقات تدفع جوائز وهدايا لعمالئها بطريقة القرعة  ،ت�شجيعا لهم للح�صول على بطاقة االئتمان.
�6 .6إنّ بع�ض البطاقة متنح �صاحبها الت�أمني على احلياة  ،كالبطاقة الذهبية.
ويبني حممد املختار ال�سالمي باال�ضافة �إىل ما ذكر اال�صول التي قامت عليها هذه البطاقة على النحو التايل “: ”44
1 .1ال�سفر ؛ فكانت هذه البطاقات كنوع من الت�سهيالت وامل�ساعدة التي يحتاجها امل�سافر.
2 .2الو�ضع الأمني ؛ فكان يف هذه البطاقة �ضمانات �أكرث للم�سافر واملقيم  ،تهيئ لهما و�ضع �أمني على �أموالهما.
3 .3ت�شجيع اال�ستهالك ؛ فالنظام االقت�صادي العاملي قائم على ت�شجيع اال�ستهالك ليزداد �إنتاج امل�صانع �أكرث.
4 .4امتالك ال�سيولة املالية.

خام�سا  :العوائد التي تعود على املجتمع واالقت�صاد :

من الوا�ضح �أنّ �أطراف البطاقة الثالث يحققون منافع �أدت �إىل التو�سع وانت�شار العمل بها  ،ولكن قد يكون االمر خمتلفا �إذا نظرنا �إىل الآثار العامة
للبطاقة على املجتمع وعلى االقت�صاد الوطني .فمن هذه الآثار ما هو �سلبي ومنها ما هو ايجابي “ ،”45ومن االيجابيات :
�1 .1إنّ التعامل بالبطاقة ي�ؤدي �إىل تو�سع ال�سوق وزيادة حجم الطلب على ال�سلع واخلدمات  ،وذلك لأنّ امل�ستهلكني �سي�شرتون لي�س اعتمادا على
دخولهم ولكن اعتمادا على م�ستوى الدخل املتوقع يف امل�ستقبل .ولذلك جند �أنّ الأفراد يف الدول التي تكون �سبل االقرتا�ض فيها مي�سرة
يتو�سعون كثريا يف ال�شراء  ،ويحملون �أنف�سهم ديونا قد متتد فرتة ت�سديدها العمر كله ؛ مثل قرو�ض بناء امل�ساكن.
2 .2ي�ؤدي انت�شار البطاقة �إىل تقليل التعامل بالنقود  ،ومن ثم ي�ساعد على توفري قدر �أكرب من الأمان للأفراد لعدم تعر�ضهم ل�سرقة و�ضياع �أموالهم
�أو حاجتهم لالحتفاظ بال�سيولة يف منازلهم.

 . 42ابو �سليمان  :عبد الوهاب  ،البطاقات البنكية � ،ص .127 – 126
 زعرتي  :عالء الدين  ،اخلدمات امل�صرفية � ،ص .568 العيادي � ،أحمد �صبحي � ،أدوات اال�ستثمار �ص .226 – 225 . 43ابو �سليمان  :عبد الوهاب  ،البطاقات البنكية � :ص .40 – 39
 زعرتي  :عالء الدين  ،اخلدمات امل�صرفية � ،ص .569 – 568ال�سعد � :أحكام التعامل بطاقة االئتمان � ،ص 9
 . 44ال�سالمي  ،حممد  ،بطاقة االئتمان – بحث يف جملة املجمع الفقهي اال�سالمي الدورة ال�سابعة عدد  7ج .) 1992 ( ، 666 / 1
 :. 45ابن عيد  :حممد علي القري  ،بطاقة االئتمان  ،بحث من�شور يف جملة الفقه اال�سالمي ،الدورة الثامنة  ،ع ، 8ج  ،588 - 587 / 2وبحثه يف الدورة
ال�سابعة  ،ع ،7ج.388 – 387 / 1
 الت�سخريي  :علي ، ) 1994 ( ،م�ؤمتر جممع الفقه اال�سالمي  ،ع ،8ج642 / 2				
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3 .3ي�ؤدي انت�شار البطاقة �إىل زيادة حجم ال�سيولة يف االقت�صاد  ،لأنه يزيد من قدرة امل�ؤ�س�سات املالية والبنوك “ امل�صدرة للبطاقة” على خلق
ائتمان لعمالئه بدون حدود تقريبا.
4 .4ي�ؤدي انت�شار البطاقة �إىل منو القطاع املايل على ح�ساب الإنتاج  ،ب�سبب حتويل االئتمان اخلا�ص ببيع ال�سلع  ،واخلدمات من ال�شركات املنتجة
للبنوك “.”46

�ساد�سا  :عيوب بطاقات االئتمان :

لي�س لبطاقات االئتمان غالبا يف جمال التعامل االقت�صادي حماذير كبرية  ،عند من يتعامل بالفوائد البنكية ال�ستعداده ل�سداد هذه الفوائد اذا ت�أخر
عن تغطية ر�صيده يف البنك الذي يودع فيه ح�سابه.
و�إمنا املحذور وا�ضح بالن�سبة للم�سلم امللتزم با�صول دينه  ،حيث يكت�سب االثم الكبري �أو املع�صية �إذا تعامل بالربا �أو الفوائد امل�صرفية وميكن اجمال
بع�ض املحاذير مبا يلي :
1 .1اال�سراف يف اال�ستهالك وتقليل االدخار.
2 .2كرثة الر�سوم والفوائد التي يدفعها العميل.
3 .3تعدد ا�ساليب التزوير والتزييف لها ”47”.وقد تتعر�ض البطاقة للتزوير يف بع�ض الأحيان �إذا فقدت من مالكها الأ�صلي  ،ورمبا يعمد بع�ض
�أ�صحاب املحالت �إىل �إ�ساءة ا�ستخدام البطاقة �إىل حتميل الزبون مبالغ مل ي�شرتيها� ،أو قيام الل�صو�ص بعمل م�شابه وح�صولهم على الأموال من
ال�شركة امل�صدرة التي �سوف تطالب بدورها حامل البطاقة بدفع تلك املبالغ.
4 .4قد يتعمد امل�صدر لهذه البطاقة ت�أخري �إبالغ العميل بعد مرور فرتة ال�سماح (  30 – 25يوم ) من تاريخ �شرائه للب�ضاعة  .وت�سديد ثمنها من
قبل امل�شرتي  ،فما �أن يت�سلم بالغ الت�أخري حتى يبد�أ امل�صدر باحت�ساب الفائدة عليه  ،فال ي�ستفيد العميل من فرتة ال�سماح بل يتكبد خ�سارة
�أكرب “.”48
5 .5وي�شري ال�شيخ احمد بن �سعود �أن ن�ش�أت هذه البطاقات جاءت لتحقيق غاية يهودية ر�أ�سمالية وهي افقاد النا�س ال�سيولة املالية وح�صرها يف
م�ؤ�س�ساتهم فقد ال يجد من يريد �أن يخرج زكاة مالة او �صلة رحمه النقد وقد يوجد يف اماكن ال يوجد فيها اجهزة ال�سحب �أو اال�ستيفاء �أو
تعطل هذه االجهزة بعطل فني او انقطاع تيار كهربائي”.”49

املطلب الثاين

�أطراف البطاقة والعالقة بينهم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1
2حامل البطاقة  :وهو عميل البنك امل�صدر للبطاقة  ،ومن يبا�شر عملية ال�شراء بالبطاقة .
3البنك امل�صدر للبطاقة  :وهو البنك الذي يقوم با�صدار البطاقة  ،بناء على ترخي�ص معتمد من املنظمة العاملية ويقوم بت�سويقها.
4قابل البطاقة وهو التاجر  :وامل�ؤ�س�سة �أو املحل التجاري � ،أو �أي جهة تعتمد قبول البطاقة يف عمليات ال�شراء من فروعها �أو تقدمي اخلدمة
املطلوبة ب�إ�ستخدام البطاقة بدال عن النقد.
5بنك التاجر  :وهو بنك قابل البطاقة ويقوم باعمال املطالبة والت�سوية للمبالغ املدفوعة بالبطاقة االئتمانية ل�صالح التاجر ( ولي�س
بال�ضروري ان يدخل هذا البنك يف كل عملية جتري بالبطاقة ) .
6املنظمة العاملية الراعية للبطاقة  :هي م�ؤ�س�سة عاملية تتوىل �إن�شاء البطاقة ورعايتها  ،واملوافقة على ع�ضوية البنوك يف جميع �أنحاء العامل
للم�شاركة يف �إ�صدارها وت�سوية امل�ستحقات املالية بينهم والقيام بدور املحكم حلل �أي نزاعات تن�ش�أ بني املتعاملني بالبطاقة ”50”.
7ال�شبكة امل�شغلة للبطاقة  :وهي �شبكة ات�صاالت حا�سوبية تقوم ب�أعمال الربط االلكرتوين بني �أطراف البطاقة يف العملية املنفذه من خالل
منافذ �شبكتها.
8اجلهة امل�شغلة للبطاقة  :وهي اجلهة التي تقوم ب�أعمال املنظمة الراعية للبطاقة بتفوي�ض منها بناء على طلبها ومثالها � :شركة *FDI
العاملية .

 . 46حممد القري – جملة الفقه اال�سالمي – .1047 / 8
 . 47العيادي � ،أحمد �صبحي  ،ادوات اال�ستثمار – �ص 226
 . 48حممد القري – جملة املجمع الفقهي اال�سالمي .1047 / 8
 . 49ال�شيخ احمد بن �سعود – جملة املجمع الفقهي اال�سالمي – مناق�شات الدورة .1478 – 1476 / 12
 . 50حممد عمر – اجلوانب ال�شرعية  -----لبطاقات االئتمان – �ص .29
* �شركة عاملية خمت�صه باعمال التقنية احلا�سوبية وربط ال�شبكات االلكرتوين وهي اخت�صار .Foreign Direct Investment
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
فال تتم �أي عملية بالبطاقة االئتمانية �إال بعد مرورها على تلك االطراف ذوي العالقة يف احلال الأغلب �إال �أذا كانت البطاقة حملية امل�صدر ومتت
العملية يف النطاق املحلي للبطاقة ”51“ .

املطلب الثالث

طريقة اال�ستفادة من البطاقة
البطاقة عالقة بني اربعة �أطراف :

�أ .م�صدر البطاقة وهو يف الغالب بنك.
 .أحاملها.
 .هالتاجر الذي يقبلها بدال عن النقود .
د� .شركة عاملية �أو بنك عاملي يرعى البطاقة.
1 11فعندما يرغب حامل البطاقة �شراء �سلعة �أو خدمة �أو نقود فما عليه �إال �أن يربز تلك البطاقة فيقوم الطرف الثالث ( الذي يقدم ال�سلعة �أو
اخلدمة �أو النقود ي�سمى التاجر ) بت�سجيل رقم بطاقته وتوقيعه على ق�سيمة تبني ثمن تلك ال�سلعة �أو اخلدمة وتاريخ تقدميها بعد �أن يت�أكد
من �صحة املعلومات املتعلقة بهويته وتاريخ انتهاء �صالحية البطاقة .
2 22ثم يقوم التاجر بتقدمي تلك الق�سيمة �إىل الطرف الأول ( م�صدر البطاقة ) فيح�صل على املبلغ املدون عليها مطروحا منه ر�سم ميثل ن�سبة
ترتاوح بني � 8% - 1%أي عمولة ي�أخذها البنك .وامل�صدر للبطاقة الطرف الأول ملتزم بدفع املبلغ مبجرد الت�أكد من دقة البيانات ب�صرف
النظر عما �إذا كان حامل البطاقة قد �سدد للبنك ( امل�صدر ) �أو مل يفعل فهو �ضامن للمبلغ جتاه التاجر.
3 33ثم يقوم الطرف الأول ب�إر�سال فاتورة �إىل حامل البطاقة ( مرة يف كل �شهر ) تت�ضمن جميع م�شرتياته وتطالبه بدفعها.
ويبني العقد الذي يتم بناء عليه ح�صول الفرد على البطاقة �شروط الإ�صدار  ،ومنها احلد الأعلى على االئتمان الذي ميكن �أن توفره البطاقة له
كثمن مل�شرتياته �أو كنقود  ،ور�سم الإ�صدار والع�ضوية ومدة �صالحية البطاقة”52”.
وهناك تفوي�ض عاملي لإ�ستخدام البطاقة الإئتمانية وقبولها من قبل التاجر دون الرجوع �إىل البنك امل�صدر لها  ،لأجل احل�صول على تفوي�ض بقبولها
ب�شروط هي :
�1.1أن ال يكون تاريخ البطاقة قد انتهى .
�2.2أن يكون توقيع و�شخ�صية العميل مطابقة لبيانات البطاقة ( �أي غري حمتملة التزوير ).
�3.3أن ال تكون البطاقة مذكورة يف ن�شرة البطاقات املطلوب حجزها ”53”.

املطلب الرابع

التكييف ال�شرعي للبطاقات االئتمانية
ملا كان احلكم على ال�شيء فرعا من ت�صوره  ،ف�إن من ال�ضروري فهم العالقات التعاقدية بني �أطراف البطاقة الإئتمانية واحلكم عليها باجلواز �أو عدمه
اعتمادا على �صحة التعاقد و�سالمة ال�شروط وخلوها من الربا والغرر وغريه من مف�سدات العقود وبعد اطالعي على كتابات العلماء املعا�صرين يف
تكييف بطاقات االئتمان وجدتها يف �أغلبها تعود اىل معنى الوكالة واحلوالة والقر�ض وال�ضمان وميكن تو�ضيحها كالآتي :
1 .1معنى الوكالة  :فيمكن ت�صويره ب�أن حامل البطاقة يوكل امل�صدر يف �سداد ديونه للتجار � ،أو �أن التجار يوكلون امل�صدر يف حت�صيل م�ستحقاتهم
على حامل البطاقة .
2 .2معنى احلواله  :فيمكن ت�صويره ب�أن حامل البطاقة ( املحيل ) يحيل التاجر ( املحال ) على امل�صدر ( املحال عليه ) بالدين الناجت عن م�شرتيات
الأول من الثاين ( املحال به ) � .أو �أن التاجر هو الذي يحيل امل�صدر مبا يدفعه له الأخري على حامل البطاقة.

 .51ال�سويدان – التكلفة الفعلية يف امل�صارف اال�سالمية 205 - 204 ،
 .52جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي – بحث بعنوان الإئتمان املولد على بطاقة – حممد القرى بن عيد عدد  ، 1042/8اجلواهري 1067/8
 .53اجلواهري 1076 / 8
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3 .3القر�ض  :فيمكن ت�صويره ب�أن حامل البطاقة ي�أمر امل�صدر ب�أن يدفع عنه للتاجر ما عليه من ديون نتيجة �شرائه من التاجر”.”54
والذي ي�صوره االمام ال�سرخ�سي بقوله واذا �أمر رجل رجال ب�أن ينقد عنه فالنا الفا درهم فنقدها رجع بها على الآمر لأن هذا من الآمر ( حامل
البطاقة ) ا�ستقرا�ض من امل�أمور ( امل�صدر) “.”55
4 .4الكفالة ( ال�ضمان ) وميكن ت�صويره بان البنك امل�صدر �ضامنا و�أن حامل البطاقة هو امل�ضمون والدين هو امل�ضمون به والتاجر هو امل�ضمون له.

التكييف ال�شرعي لكل نوع من هذه البطاقات

و�س�أتكلم عن تكييف النوع االول والثالث بداية ل�سهولة تكييفها ثم اتناول النوع الثاين بالتف�صيل .
النوع االول  :بطاقة اخل�صم الفوري �أو القيد املبا�شر  card Debitف�إن هذا النوع من البطاقات االئتمانية اداة وفاء وال ميكن اعتبارها ب�إي �شكل
من الأ�شكال �أداة ائتمان  ،لأنها ال تعطي العميل �أ�صال لفرتة من الزمن  ،وي�شرتط فيه �أن يكون العميل قد فتح ح�سابا جاريا لدى البنك و�أن يكون
ر�صيده م�ساويا يف حده االدنى للحد الذي يريد حامل البطاقة ال�شراء به ”56”.
وهذا النوع ميكن تكييفه على انه وكالة  ،فك�أن حامل البطاقة يوكل امل�صدر يف دفع ديونه اىل التجار من ماله املودع لديه يف احل�ساب اجلاري الذي
ي�شرتط فتحه ال�صدار البطاقة ”57”.
وقال �آخرون ميكن اعتبارها باال�ضافة اىل الوكالة حواله  ،فك�أن حامل البطاقة يحيل التاجر على امل�صدر بالدين الناجت عن م�شرتياته حيث قال
حممد القري  :النوع االول من البطاقات بطاقة اخل�صوم فهو من ناحية ال�شبه بال�شيك فال يعدو �أن يكون حواله ووكالة بالدفع وهذه ال خالف
يف جوازها �شرعا �أ�ضف اىل ذلك �أنه ال ميثل ( هذا النوع من البطاقات ) �أهمية كبرية يف عامل البطاقات واالجتاه يف العامل اليوم �ضده “ ”58؛
لأنه ال يحقق متطلبات ورغبات العمالء كما حتققه البطاقات االخرى .
النوع الثالث  :بطاقات االئتمان القر�ضية او الت�سديد باالق�ساط ( )Card Creditان هذا النوع من بطاقات االئتمان يقوم على مبد�أ عدم الدفع
امل�سبق مل�صدر هذه البطاقة �ش�أنه �ش�أن النوع الثاين من انواع البطاقات  ،اال �أن االختالف بينهما يكون يف وقت دفع امل�ستحقات � ،أي ان حامل
البطاقة ال يدفع كل امل�ستحقات يف نهاية ال�شهر  ،وامنا ب�شكل اق�ساط دورية متنا�سبه مع دخله ال�شهري وما يتبقى من م�ستحقات يعترب قر�ضا
باال�ضافة اىل الفوائد الربوية امل�ستحقة عليه فيعترب اداة وفاء وائتمان يف الوقت نف�سه وكما انها تن�شئ دينا متجددا با�ستمرار يف ذمة حامل
البطاقة”59”.
فيكون هذا النوع مت�ضمنا قر�ضا متجددا ب�شرط دفع الفائدة الربوية  ،ومن ثم ف�إن الأمر فيه وا�ضح يف حترميه ال�شتماله على الربا و�شرط الت�أمني
على احلياة باال�ضافة اىل انه ي�سبب الت�ضخم االقت�صادي”60“ .
النوع الثاين  :بطاقات اخل�صم ال�شهري �أو القيد لأجل �أو بطاقة الدين “ ”Card Chargeوهذا النوع من انواع بطاقات االئتمان قد ت�ستخدم
البطاقة ك�أداة وفاء وائتمان يف الوقت نف�سه وال ي�شرتط على العميل �صاحب احل�ساب اجلاري �أن يكون قد دفع يف ح�سابه مبلغا يف حده االدنى
م�ساويا للحد االعلى للقيمة امل�سموح ا�ستخدام البطاقة بها �أو ب�صورة ح�ساب جار كما هو احلال يف النوع ال�سابق وامنا حتدث املحا�سبة ب�شكل
�شهري وعليه ان ال يتجاوز املدة املحددة لإنه يف حال جتاوزه ف�إن البنك يحمله فوائد ترتاوح ما بني � % 1.75 – 1.5شهريا “.”61

�أما التكييف ال�شرعي لهذه البطاقة فقد ف�صل فيه العلماء كالآتي :
طبيعة العالقات التعاقدية يف البطاقة االئتمانية العادية
�أوال  :العالقة بني م�صدر البطاقة وحاملها  :اختلف العلماء املعا�صرون يف تخريج العالقة بني م�صدر البطاقة وحاملها اىل عدة اراء

 . 54عمر – حممد عبد احلليم – اجلوانب ال�شرعية وامل�صرفية واملحا�سبية لبطاقات االئتمان –�ص .52
 . 55ال�سرخ�سي – ابو بكر احمد بن �سهل  -املب�سوط  – 55 / 20دار الكتب العلمية – بريوت – الطبعة االوىل 1993م –ج ، 55/20عمر – اجلوانب
ال�شرعية �ص .53
 . 56ال�شورة – جالل – و�سائل الدفع االلكرتوين �ص .11
 .57عمر – عبد احلليم – اجلواين ال�شرعية – �ص .54 – 53
 .58جملة املجمع الفقهي  ،حممد القرى  ، 1056 / 8اال�شقر  ،عمر  ،درا�سة �شرعية عن بطاقة االئتمان  ،م�ؤمتر ق�ضايا مالية معا�صرة  ،جامعة الزرقاء
االهلية � ،ص  33وما بعدها.
* قد ر�أيت ذكره قبل النوع الثاين وذلك لو�ضوح �أمره وعدم االختالف يف حكمه بخالف النوع الثاين الذي اطال العلماء يف تكييفه.
 .59ال�شورة – و�سائل الدفع االلكرتوين �ص .14
� . 60أبو �سليمان – عبدالوهاب �إبراهيم  ،البطاقات البنكية الإقرا�ضية وال�سحب املبا�شر من الر�صيد  ،دار القلم – دم�شق ط2003 ،2م� .ص20
 . 61ال�شورة – و�سائل الدفع االلكرتوين �ص 13
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الر�أي االول  :ال�ضمان””62

لأن امل�صدر �ضامن للديون املتعلقة بذمة حامل البطاقة جتاه التجار الذين ي�شرتى منهم  .وقبل ن�شوء الدين هي من قبيل ما ي�سميه الفقهاء ب ( �ضمان
ما مل يجب ) وهو �سائغ �شرعا عند احلنفية واحلنابلة.
وجاء يف املب�سوط  ( :و�إذا قال الرجل للرجل  :بايع فالنا  ،فما بايعته به من �شيء فهو علي  ،فهو جائز على ما قال  ،لأنه �أ�ضاف الكفالة �إىل �سبب
وجوب املال على الأ�صيل  ،وقد بينا �أن ذلك �صحيح  ،واجلهالة يف املكفول به ال متنع �صحة الكفالة  ،لكونهما مبنية على التو�سع  ،ولأن اجلهالة
عينها ال تبطل �شيئا من العقود  ،و�إمنا اجلهالة املف�ضية �إىل املنازعة هي التي ت�ؤثر يف العقود  ،وهذه اجلهالة ال تف�ضي �إىل املنازعة  ،لأن توجه
املطالبة على الكفيل بعد املبايعة  ،وعند ذلك ما بايعه به معلوم )”.”63
وجاء يف التاج والإكليل  ( :قال مالك  :من قال لرجل  :بايع فالن �أو داينه  ،فما بايعته به من �شيء �أو داينته به ف�أنا �ضامن  ،لزمه ذلك �إذا ثبت
مبلغه )” .”64وجاء يف ك�شاف القناع  ( :وال يعترب كون احلق معلوما  ،لأنه التزام حق يف الذمة من غري معاو�ضة  ،ف�صح يف املجهول كالإقرار  ،وال
كون احلق واجبا � ،إذا كان م�آله �أي احلق �إىل العلم والوجوب  ،في�صح �ضمان ما مل يجب �إذا �آل �إىل الوجوب  ،لقوله تعاىل  “ :وملن جاء به حمل
بعري و�أنا به زعيم “ 65فدلت الآية على �ضمان حمل البعري  ،مع �أنه مل يكن وجب” .”66وال يقال  :ال�ضمان �ضم ذمة �إىل ذمة  ،ف�إذا مل يكن على
امل�ضمون عنه �شيء فال �ضم  ،لأنه قد �ضم ذمة �إىل ذمة امل�ضمون عنه يف �أنه يلزمه  ،ويثبت يف ذمته ما يثبت ”67”.
وال�ضمان ( الكفالة ) التزام ما يف ذمة الغري  ،ويبدو �أن ر�سم اال�شرتاك �إن وجد هو �أجر على ذلك ال�ضمان وال يرتبط ما يح�صل عليه م�صدر البطاقة
بتكاليفه احلقيقية  ،لذلك ال وجه للقول �إنه مقابل قيمة البطاقة �أو التكاليف االدارية املتعلقة برتتيب وت�سديد الفواتري  ....الخ .
وخالف ال�شيخ فا�ضل الدبو و�سماها كفالة الدرك” ”*68وقال  :قد اختلف يف جوازها حتى عند القائلني بها فكيف يجوز للكفيل �أخذ الأجرة على
كفالته”.”69
وعندما يربز هذا الفرد البطاقة للتاجر  ،ف�إن هذا الأخري يكون مت�أكدا �أن م�صدر البطاقة �ضامن للدين الذي �سيتعلق بذمة حاملها  ،ثم ي�صالح م�صدر
البطاقة التاجر على �أقل من مبلغ الدين ( عندما يقتطع منه ن�سبة ) .
وهنا البد من تف�سري ال�ضمان �أو احلوالة مبا قاله الأمامية من �أنه عبارة عن نقل الدين من ذمة العميل �إىل ذمة البنك امل�صدر للبطاقة حتى يكون
العميل بعد �شرائه �أجنبيا ولي�س مدينا للم�ؤ�س�سة التجارية � ،أما على تف�سري �أهل ال�سنة الذي يقول ب�أن ال�ضمان عبارة عن �ضم ذمة �إىل ذمة
فيبقى العميل له ارتباط بالتاجر ويتمكن التاجر �أن يرجع عليه يف ت�سديد الثمن” ، ”70وقد رجح حممد عبد احلليم عمر هذا الر�أي وقال :
ان التكييف ال�شرعي املنا�سب لبطاقة االئتمان هو عقد الكفالة او ال�ضمان �سواء يف عالقة امل�صدر بالتجار �أو بجملة البطاقات “.”71

الر�أي الثاين  :انها وكالة

يرى عبد ال�ستار �أبو غده وعبد الوهاب ابو �سليمان وغريهما �أن العالقة بني م�صدر البطاقة وحاملها هي الوكالة يف تقدمي اخلدمة والتوكيل بالدفع
عنه وعلى هذا ت�ستوجب الر�سوم ال�سنوية يف حني خالف غريه وقال  :وال يت�صور �أن تكون وكالة لأن اموال حامل البطاقة لي�ست مودعه لدى
امل�صدر ،ومن ثم يوكله يف دفع ما ا�ستحق عليه من ديون ( ورمبا يكون هذا �صحيحا يف النوع االول من البطاقات ) �إال �أن يكون وكيال يقرت�ض له
من نف�سه ثم ي�سدد نيابة عنه  ،و�إذا كان الأمر كذلك كان فيما يقتطع �شبهة الزيادة على القر�ض” ،“ 72واعرت�ض عليه اي�ضا انه ميكن ف�سخ
الوكالة قبل اال�شرتاء �أو بعدها وقبل ا�شرتائها لنف�سه مع �أن البطاقة ال�شائعة لي�ست كذلك “.”73

 .62الت�سخريي – جملة املجمع الفقهي  ،بطاقة االئتمان غري املغطاة 1447 / 12
 .63ال�سرخ�سي – املب�سوط ج .50 / 20
 .64املواق – ابو عبداهلل حممد بن يو�سف – التاج واالكليل ملخت�صر خليل –  CDاملو�سوعة ال�شاملة ج.166 / 8
� .65سورة يو�سف ()72
.66البهوتي – من�صور بن يون�س – ك�شاف القناع – دار الكتب العلمية – بريوت – ط – 1997 – 1ج .428 / 3
 .67جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي  ،بطاقات االئتمان  ،نزيه كمال حماد  ، 1368 – 1341 / 12 -جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي – بطاقة االئتمان
– حممد علي القرى 1398 - 1369 / 12
 *68كفالة الدرك  :ما ي�أخذه امل�شرتي من البائع رهنا بالثمن خوفا من ا�ستحقاق املبيع «» فهو �ضمان الثمن عند ا�ستحقاق املبيع وقال احلنفية بجوازه –
الكا�ساين – عالء الدين ابو بكر بن م�سعود – بدائع ال�صنائع – حتقيق علي معو�ض وعادل عبد املوجود – دار الكتب العلمية – بريوت – .402 / 7
 .69املجمع الفقهي الإ�سالمي – حممد القرى  ، 1059 – 1057 / 8فا�ضل الدبو  ، 1108 / 8عبدال�ستار �أبو غده 1119/8
 .70جملة جممع الفقة الإ�سالمي بحث بعنوان بطاقات االئتمان  ،ح�سن اجلواهري 1067 / 8
 .71عمر – اجلوانب ال�شرعية امل�صرفية – �ص .64
 .72املجمع الفقهي الإ�سالمي – حممد القرى  ، 1059 – 1057 / 8فا�ضل الدبو  ، 1108 / 8عبدال�ستار �أبو غده ÏÏÏ×/Ö
 .73الت�سخريي – .1450 / 12
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الر�أي الثالث  :انها قر�ض

وهذا ما ت�صوره الدرا�سات االقت�صادية الو�ضعية حيث ترى �أن العميل يح�صل عند ا�ستعماله للبطاقة على قر�ض اتوماتيكي من امل�صدر لكن امل�شكلة
هنا �إن كان قر�ضا وجب لوجوده �أن يقب�ض املقرت�ض مبلغ القر�ض وهذا ال يوجد يف ال�صيغة املذكورة � ،إال �أن يكون قب�ضا حكميا قام به م�صدر
البطاقة نيابة عن حاملها ف�أقر�ضه من نف�سه و�سدد عنه دينه ولكنه قر�ض يف الذمة من دون اعطائه حلامل البطاقة نقدا  ،ف�إذا ا�شرتى حامل
البطاقة متاعا بها �أحال ثمنه اىل امل�صدر لأن يف ذمته ماال للحامل”74”.
الر�أي الرابع � :أنه �صرف وعد من امل�صدر ب�أداء دين احلامل وهذا على اعتبار ان الوعد ملزما”.”75
وقبل الرتجيح اورد بع�ض الأحكام املتعلقة بالعقود الثالثة ال�سابقة :

�أوال  :عقد ال�ضمان ( كفالة )

ال�ضمان �شرعا هو �ضم ذمة ال�ضامن �إىل ذمة امل�ضمون عنه يف التزام احلق  .وعرفه ال�شربيني بانه “ التزام حق ثابت يف ذمة الغري �أو �إح�ضار من هو
عليه �أو عن م�ضمونه “ ”76”.

�أركان ال�ضمان :

1 .1ال�ضامن وهو م�صدر البطاقة.
2 .2امل�ضمون وهو حامل البطاقة.
3 .3امل�ضمون به وهو احلق الذي التزمه م�صدر البطاقة.
4 .4امل�ضمون له وهو التاجر.
5 .5ال�صيغة وهي العقد الذي مت بني م�صدر البطاقة وحاملها واملت�ضمن لاليجاب والقبول.
وبالرجوع �إىل تعريف ال�ضمان عند الفقهاء  ،يظهر �أن للم�ضمون له الرجوع على كل من ال�ضامن وامل�ضمون  ،ولكن الأمر هنا خمتلف يف بطاقة االئتمان
�إذ ان امل�ضمون له ( التاجر ) ال يحق له الرجوع �إىل امل�ضمون عليه ( حامل البطاقة ) للمطالبة بحقه  ،وبهذا ينتفي تخريج هذه العالقة على انها
�ضمان ”77”.وباال�ضافة اىل عدم جواز �أخذ االجرة على الكفالة  ،لأن الأجر ما هو �إال ذريعة للربا �أو �أن يكون �سلفا نفعا جر �أو من باب �أكل �أموال
النا�س بالباطل “.”78

ثانيا � :أنها عقد وكالة

الوكالة �شرعا  :هي ا�ستنابة جائز الت�صرف مثله فيما تدخله النيابة “ ”79او هي تفوي�ض الت�صرف واحلفظ �إىل الوكيل”80”.

و�أركان الوكالة :

1 .1املوكل وهو حامل البطاقة  ،حيث وكل امل�صدر يف دفع ما يرتتب عليه من التزامات نتيجة ا�ستخدامه للبطاقة من م�شرتيات � ،أو خدمات � ،أو
م�سحوبات نقدية .
2 .2الوكيل عن حامل البطاقة وهو م�صدر البطاقة فيتوىل هو ت�سديد ما ترتب على حامل البطاقة من التزامات.
3 .3املوكل فيه وهو مدخرات حامل البطاقة لدى امل�صدر.

 .74جملة املجمع الفقهي الإ�سالمي – حممد القرى  ، 1059 – 1057 / 8فا�ضل الدبو  ،1108 / 8عبد الوهاب ابو �سليمان – البطاقات البنكية
�ص  ،92الت�سخريي  ، 1449 / 12عبد احلكيم عثمان – احكام البطاقات �ص .132
 . 75الت�سخريي  ،جملة املجمع الفقهي – بطاقة االئتمان غري املغطاة 1449 / 12 ،
 .76البهوتي  ،من�صور بن يون�س ّ ،
ك�شاف القناع  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت – ط – 1997 – 1ج ،423 / 3ال�شربيني  ،حممد اخلطيب  ،املغني املحتاج،
دار الفكر  ،اجلزء الثاين – ط ال يوجد .198 / 2
 . 77عبابنة – عمر يو�سف  ،البطاقات االئتمانية – �ص .87
 . 78وهبه الزحيلي – املجمع الفقهي – مناق�شات  ، 1472 – 1471 / 12عبداهلل بن بيه  ،جملة املجمع الفقهي – مناق�شات .1474 / 12
 . 79البهوتي  ،ك�شاف القناع  ،ج . 538 / 3
 .80الكا�ساين  ،عالء الدين ابي بكر بن م�سعود – بدائع ال�صنائع – دار الكتب العلمية – بريوت  .ط 2003 – 2م  ،ج .423 / 7
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4 .4ال�صيغة وهي العقد الذي مت بني م�صدر البطاقة وحاملها ابتداء والذي مت توقيعه عند ا�صدار البطاقة.
وال بد لأعتبار تخريج هذه العالقة بني امل�صدر واحلامل على �أنها وكالة  ،من �أن يتوفر مع املوكل ( حامل البطاقة ) ر�صيد لدى الوكيل ( البنك امل�صدر
)  ،ليقوم الوكيل ( البنك امل�صدر ) بت�سديد ما يرتتب على املوكل ( حامل البطاقة )  ،وعندها تكون الر�سوم التي يتقا�ضاها الوكيل ( م�صدر البطاقة
) مبثابة �أجر لقاء ما يقوم به من �أعمال الوكالة وهو جائر �شرعا � ،إذ ان الوكالة ت�صرف مل�صلحة الغري  ،مل يكن الوكيل ملزما للقيام به قبل الوكالة
ف�أ�ستحق �أخذ االجر على ذلك.
ولكن الأمر هنا خمتلف �إذ �أن م�صدر البطاقة يقوم بالت�سديد عن حامل البطاقة دون �أن يتوفر ر�صيد يف ح�سابه  ،ورمبا ال يكون له ح�ساب �أ�صال ،
فيكون املبلغ املدفوع من قبل البنك امل�صدر مبثابة قر�ض حلامل البطاقة  ،ولي�س توكيال منه للم�صدر بت�سديد املبلغ امل�ستحق عليه من ماله  ،وعندها
تتعار�ض هذه االجور مع احكام القر�ض  ،فيتعذر عندها اعتبار العالقة بني امل�صدر للبطاقة وحاملها عالقة وكالة ”81”.

 .3القر�ض

القر�ض يف اال�صطالح  :عقد خم�صو�ص يرد على دفع مال مثلي لآخر  ،لريد مثله”82”.
وعرفه ال�شافعية  :ب�أنه متليك ال�شيء على �أن يرد بدله”83”.

�أركان القر�ض :

1 .1ال�صيغة وهي االيجاب والقبول وهما متوفران يف عقد البطاقة الذي مت بني البنك امل�صدر وحامل البطاقة  ،فكان ا�صدار البطاقة من البنك
مبثابة االيجاب  ،وكان ا�ستخدام حامل البطاقة لها مبثابة القبول.
2 .2العاقدان  :وهما املقر�ض ( م�صدر البطاقة ) واملقرت�ض حامل البطاقة ويجب �أن تتوافر فيهما ال�شروط الواجب توفرها يف العاقدين كالأهلية
والر�شد.
3 .3املعقود عليه وهو القر�ض الذي مينحه م�صدر البطاقة حلاملها  ،دون �أن يكون للمقرت�ض احلرية يف حيازة مبلغ القر�ض ليت�صرف فيه كما هو
مقت�ضى العقد و�إمنا ميلك ا�ستغالله عن طريق البطاقة يف ال�سحب النقدي  ،ويف �شراء ال�سلع واخلدمات وكلما �سدد حامل البطاقة ما عليه من
التزام نتيجة ا�ستخدامات البطاقة جتدد القر�ض.
واعرت�ض على هذا التخريج ب�أن �أحكام القر�ض تقت�ضي �أن يقب�ض املقرت�ض مبلغ القر�ض وحامل بطاقة االئتمان مل يقب�ض هذا القر�ض من م�صدر
البطاقة من الناحية العملية.
واجيب على هذا االعرتا�ض ب�أن يقال � :إنه ميكن اعتبار القب�ض يف هذه البطاقات قب�ضا حكميا  ،قام به م�صدر البطاقة نيابة عن حاملها ف�أقر�ضه
من نف�سه  ،و�سدد عنه دينه.
فالراجح �أن العالقة بني م�صدر البطاقة وحاملها هي عقد �إقرا�ض �شكال ومو�ضوعا ومن ثم تخ�ضع �شروط عقد البطاقة بني م�صدرها وحاملها لأحكام
عقد الإقرا�ض يف الفقه الإ�سالمي”84”.

ثانيا  :العالقة بني حامل البطاقة والتاجر:

الر�أي االول� :أن العالقة بني حامل البطاقة والتاجر الذي ي�شرتي منه بالبطاقة هي حوالة  ،فهو عندما ي�شرتي �سلعة �أو خدمة يتعلق بذمته قيمتها
ويكون التاجر دائنا له بذلك املبلغ فيحيل الدائن على مليء  ،وهو امل�صدر للبطاقة وميثل توقيعه على الفاتورة هذه الإحالة ويقبل التاجر تلك
الإحالة فري�سل الفاتورة �إىل امل�صدر الذي يدفع له املبلغ.
وهذا على اعتبار �أنه ال ي�شرتط ل�صحة احلوالة �أن يكون للمحيل دين على املحال عليه والر�ضا متوفر بني �أطراف هذه العالقة والدين معلوم  ،وهو
دين الزم على املدين يف احلال  .وقد �أورد �أ�شكاال الت�سخريي وهو ر�ضا املحال عليه ( امل�صدر ) فنحن ال نعلم �أير�ضى �أم ال قلنا �أنه قد �أعلن ر�ضاه منذ
قبوله ب�إعطاء الكارت �أو البطاقة.
و�إذا �أخذنا بر�أي من ي�شرتط يف احلوالة �أن يكون للمحيل على املحال عليه دين فهو حواله لأن املحال عليه احتمل �سداد الدين عن املحيل.
الر�أي الثاين � :أن العالقة وكالة  ،فحامل البطاقة يجعل التاجر وكيال عنه يقرت�ض با�سمه من م�صدرها وي�سدد دينه لنف�سه  ،ولكن اخل�صم الذي

 .81عبابنة – عمر يو�سف – البطاقات االئتمانية – �ص .90 – 89
 .82الكا�ساين  ،عالء الدين ابي بكر بن م�سعود – بدائع ال�صنائع – دار الكتب العلمية – بريوت  .ط 2003 – 2م  ،ج � 423 / 7ص .78
.83ال�شربيني – اخلطيب  ،مغني املحتاج 117 / 2 ،
 . 84عمر عبابنه – البطاقات االئتمانية �ص  ، 83 – 82ابو �سليمان – عبد الوهاب – البطاقات البنكية � ،ص  ، 141 – 139الت�سخريي / 12
.1450
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يح�صل عليه التاجر يف هذه احلالة يكون زيادة على القر�ض”85”.
الر�أي الثالث  :وذهب �آخرون �إىل �أن العالقة التي تن�ش�أ بني حاملي البطاقات االئتمانية والتجار �أو مقدمي اخلدمات عالقة ال تخرج عن البيع �أو
الإجارة  ،وبعد االتفاق بينهما يحيل حامل البطاقة التاجر �أو من قدم له اخلدمة �إىل البنك امل�صدر ال�ستيفاء حقوقهم وهي جائزة �شرعا” ،”86ويرى
عبد ال�ستار �أبو غده �أن العالقة هنا تكون عالقة عادية �شراء مع قبول كفالة امل�صدر ”87”.

ثالثا  :العالقة بن م�صدر البطاقة والتاجر:

الر�أي االول  :العالقة بني م�صدر البطاقة والتاجر � :إذا قلنا �أن حامل البطاقة حميل وم�صدرها حمال عليه  ،و�أن التاجر دائن للأول ي�ستويف دينه
من الثاين  ،بدت العالقة بني امل�صدر والتاجر وك�أنها غري ذات �أهمية تذكر.
ولكن اقتطاع امل�صدر لن�سبة مئوية من قيمة الفاتورة لنف�سه يدخل يف العالقة املذكورة قدرا من التعقيد  ،فهي ت�صبح �شبيهة �إىل حد كبري بخ�صم
الأوراق التجارية � ،إذ ميكن ت�صور �أن الفاتورة التي وقع عليها امل�شرتي هي كمبيالة م�ستحقة الدفع يقوم التاجر بح�سمها لدى البنك امل�صدر مقابل
ن�سبة � 3%أو �أقل �أو �أكرث.
ومما يرجح هذا االحتمال �إ�شرتاط بع�ض ال�شركات على التجار الرجوع �إليهم يف حالة رف�ض العميل ( �أي حامل البطاقة دفع املبلغ �إىل التاجر ل�سبب
خمالفة التاجر ل�شروط البيع �أو املوا�صفات املتفق عليها)”88”.
الر�أي الثاين  :يرى عبد ال�ستار �أبو غده �أن العالقة هنا هي وكالة مع كفالة فم�صدر البطاقة كفيل عن حاملها يف مواجهة التاجر وملتزم ومتعهد
بال�سداد  ،وقد يقال كيف تتجمع الوكالة مع الكفالة  ،الوكالة �إذا كانت بعقد ال يجوز �أن جتتمع مع الكفالة لأن هناك تنافيا بني املفهومني فالوكيل
�أمني والكفيل �ضمني  ،ولكن �إذا كانت الوكالة بالقب�ض فيجوز �أن جتتمع مع الكفالة وقد ن�ص على هذا فقهاء احلنفية فتكون الن�سبة التي ي�أخذها
م�صدر البطاقة هي �أجر الوكالة بتح�صيل الدين وبع�ضهم قال هي وكالة ب�أجر فقط “”89
والن�سبة التي ت�ؤخذ من التاجر هي ن�سبة موحده ال تختلف بني عميل و�آخر �سواء ت�أخر ال�سداد من العميل �أو تقدم ويف الدورة الثامنة فرق بني �أن
يكون البنك امل�صدر للبطاقة هو الذي يتوىل الدفع وبني �أن يكون بنك �آخر و�أطلق عليه �إ�سم البنك التاجر هو الذي يتوىل الدفع فعندها �إذا كان
البنك امل�صدر هو املتعهد بالدفع للتاجر فهي عالقة كفالة مقرتنة بحوالة والكفالة هنا ال�ستمرار �إلتزام م�صدر البطاقة بالأداء للتاجر � ،أما �إذا كان
املتعهد بالدفع هو البنك التاجر فهي عالقة كفالة ولي�ست حوالة لعدم معرفة حامل البطاقة البنك التاجر فال تت�صور احلوالة ممن يجهل املحال
عليه”90”.
وعلى هذا فقد اختلف الفقهاء يف تخريج هذه العالقة من الناحية الفقهية على �أربعة تخريجات :
1 .1ب�أنها حوالة.
�2 .2أنها عقد وكالة ب�أجر.
3 .3عالقة بيع عادية.
4 .4كفالة ب�أجر  ،وبيانها كالآتي :
اوال  :انها حوالة  :فحامل البطاقة هو املحيل والتاجر هو املحال وم�صدرها هو املحال عليه حيث يحيل حامل البطاقة التاجر فيما ثبت يف ذمته من
قيمة امل�شرتيات �أو غريها من اخلدمات على م�صدر البطاقة ليطالبه مبا ترتب على احلامل من التزامات.
ولكن من ي�شرتط ل�صحة احلوالة �أن يكون للمحيل دين على املحال عليه و�أن يكون هذا الدين جمان�سا ملا على املحيل قدرا وو�صفا ف�إن مل يكن له دين
كانت حمالة عند املالكية وكفالة عند ال�شافعية واحلنابلة لأن حقيقة احلوالة عند اجلمهور بيع الدين الذي للمحال بالدين الذي للمحيل على
املحال عليه وعلى ذلك ف�إن تخريج العالقة بني م�صدر البطاقة وحاملها على ا�سا�س احلوالة يقت�ضي ان يكون ح�ساب حاملها مغطى مبقدار قيمة الدين
ولي�س احلال كذلك يف كل ا�صدارات البطاقة فقد يكون ر�صيده مغطى تغطيه جزئية ب�أقل من قيمة الدين وقد ال يكون له ر�صيد من �أ�صله وعليه فال
تكون العالقة حوالة وامنا كفالة �أو حمالة”91”.
واالمر الثاين  :ان االتفاقية تتم قبل وجود الدين وا�ستقراره يف ذمة حامله وهذا يتنافى مع احلوالة التي تقت�ضي وجود حمال به ( دين ) على
املحيل حتى ي�صدق ب�أنها �إحالة وهذا مفقود عند اتفاق احلامل مع م�صدرها حتى لو قلنا احلوالة املطلقة على ر�أي احلنفية ف�إن من �شرطها وجود دين
على املحيل فال ت�صح احلوالة بدين �سيثبت يف امل�ستقبل او دين جمهول ( رد عليهم ان هذا حمل خالف وال ي�شرتط عند اجلميع وجود دين �سابق على

 .85جملة جممع الفقهي  ،حممد القرى بن عيد  .عدد  ، 1060 / 8وهبه الزحيلي – جملة املجمع الفقهي 1472 / 12
 .86عمر عبابنه – البطاقات االئتمانية 96 -
 .87جملة جممع الفقهي – مناق�شات حول بطاقة االئتمان  ،عبد ال�ستار �أبو غده 1322 / 12 ، 1120 / 8
 .88حممد القرى 1063 - 1060 / 8
 .89عمر عبابنة – البطاقات االئتمانية – �ص .92
 .90عبد ال�ستار �أبو غده  ، 1121 / 8عبد ال�ستار �أبو غده 1321 / 12
 . 91الأ�شقر – درا�سة �شرعية عن البطاقة االئتمانية .58 – 57
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املحال عليه )”.”92
ثانيا � :أنها عقد وكالة ب�أجر ذلك لأن التاجر و�صاحب اخلدمة قد وكال م�صدر البطاقة يف ا�ستيفاء ديونهم من حامل البطاقة  ،مقابل خ�صم ( عمولة)
متفق عليها بني م�صدر البطاقة والتاجر �أو مقدم اخلدمة  ،وذلك مبثابة �أجر مقابل وكالته هذه  ،وقد �أجاز الفقهاء �أخذ الأجر على الوكالة وبهذا
التخريج �أخذ كل من بيت التمويل الكويتي والبنك اال�سالمي االردين”93”.
ثالثا � :أنها عقد بيع ا�ستندوا يف ذلك �إىل :
�أ� .أن امل�شرتي احلقيقي للب�ضاعة التي �أخذها العميل �إمنا هو البنك امل�صدر للبطاقة لأن التاجر �أو مقدم اخلدمة ال يعرف حامل البطاقة و�إمنا يعرف
بطاقة االئتمان.
ب� .أن الذي يدفع قيمة الفاتورة هو البنك امل�صدر للبطاقة .
ج .ويف حالة افرتا�ض �أن التاجر �أو مقدم اخلدمة مل ي�ستطع �أن يح�صل على �أمواله من البنك امل�صدر للبطاقة ف�إنه ال ي�ستطيع الرجوع �إىل العميل
الذي ا�شرتى بوا�سطة البطاقة بل يرجع �إىل م�صدر البطاقة.
لكن ُرد هذا من جهة �أن امل�صدر للبطاقة لي�س طرفا يف العقد املربم بني التاجر وحامل البطاقة ويلزم ذلك ثبوت ملكية املبيع حلامل البطاقة ولي�س
للبنك امل�صدر.
ومما يبطل اعتبار البنك امل�صدر طرفا يف هذا البيع كونه منزوع االرادة وال يوجد يف عقد بطاقة االئتمان ما يفيد �أن البنك امل�صدر وكّل حامل
البطاقة ب�إبرام عقد البيع والقب�ض نيابة عنه .
رابعا  :انها عقد كفالة  :يقوم هذا التخريج على �أ�سا�س ان البنك امل�صدر للبطاقة ي�ضمن للتجار �أو مقدمي اخلدمات قيمة ما ح�صل عليه حامل
البطاقة مقابل خ�صم ن�سبة ( عمولة ) وذلك مبثابة �أجر مقابل �ضمان ،ويرد على هذا التخريج مبا نقله ابن املنذر من اجماع فقهاء االمة على عدم
جواز �أخذ االجر على الكفالة باملال.
والراجح �أن العالقة ال تخرج عن كونها عقد وكالة ب�أجر وهو ما ينطبق عليها متاما لأن البنك امل�صدر يقوم بتح�صيل قيمة فاتورة التاجر من ح�ساب
حامل البطاقة مقابل ن�سبة مئوية يح�صل عليها البنك امل�صدر من �صاحب الفاتورة وهذه عني الوكالة ب�أجر”94”.

املبحث الثالث

م�سائل �شرعية تتعلق ببطاقات االئتمان
يتناول هذا املبحث جمموعة من امل�سائل ال�شرعية املتعلقة ببطاقات االئتمان وهي  :ر�سم الع�ضوية  ،و�أخذ البنك ن�سبة من الب�ضاعة �أو اخلدمة ،
وعمولة التمويل  ،والفائدة على ت�أخري ال�سداد  ،و�أجرة ا�ستخدام احلا�سب الآيل واالت�صاالت  ،وعالقة البنك باملنظمة العاملية  ،وال�سحب النقدي
 ،واخل�صم �أو الزيادة يف �سعر �شراء البطاقة  ،واجلوائز والهدايا  ،و�شراء الذهب والف�ضة بالبطاقة  ،والبدائل ال�شرعية لبطاقات االئتمان ،و قد
ق�سمنا هذا املبحث اىل اربعة مطالب وكل مطلب يتكون من عدة م�سائل وعلى النحو الآتي :

املطلب االول

امل�س�ألة االوىل ر�سم الع�ضوية
تكييف ر�سم ع�ضوية اال�شرتاك وحكمه وهو املبلغ الذي يدفعه العميل عند منحه بطاقة االئتمان  ،ويدفع مرة واحدة فقط .
وميكن تكييف هذا على �أ�سا�س �أنه �أجر مقطوع على عمل �أو منفعة ت�ؤديه �شركة البطاقة ووكال�ؤها حلامل البطاقة فهو عبارة عن تقدمي خدمة
م�صرفية لقاء �أجر معلوم ( واخلدمة هي متكني العميل من �شراء وبيع ال�سلع �أو احل�صول على خدمات �أو تقدميها وعملية �سحب نقدي باليد من فروع
البنوك الأع�ضاء امل�شرتكة يف امل�ؤ�س�سة الفيزا �أو من �أجهزة ال�صرف الآيل التابعة للبنوك امل�شرتكة “ ”95وقد �أ�شار ال�شيخ الت�سخريي �أنه �إذا كان
الر�سم من قبيل اخلدمة فهو جائز �أما �إذا كان مقابل عدد املرات التي �سوف ي�ستفيد بها من البطاقة ففي العقد جهالة �أو غرر �إال �أنه رجح ما ذهب
�إليه اجلواهري”96”.وقد جاء يف املعايري ال�شرعية يجوز للم�ؤ�س�سة امل�صدرة للبطاقة �أن تتقا�ضى من حامل البطاقة ر�سم ع�ضوية  ،ور�سم جتديد ،

 .92ابن منيع – جملة املجمع الفقهي .1113 / 8
 .93عمر عبابنه – البطاقات االئتمانية 93 -
 .94عبابنه – عمر عبابنه – البطاقات االئتمانية – 96 - 95
 .95جملة جممع الفقهي – اجلواهري  ، 1078 / 8عمر – حممد عبد احلليم  ،اجلوانب ال�شرعية وامل�صرفية  ، 77 – 76 ،ال�سعد � ،أحمد � ،أحكام التعامل
ببطاقة االئتمان – �ص .19
 .96جملة املجمع الفقهي – بطاقة االئتمان – ال�شيخ حممد علي الت�سخريي  ، 1129 / 8نزيه كمال حماد 135 / 12
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
ور�سم ا�ستبدال”97”.
وقد �صدر عن ندوة الربكة الثانية ع�شرة الفتوى التالية “:”98
يجوز للبنك امل�صدر لبطاقة االئتمان �أن ي�أخذ من طالب البطاقة ر�سوم الع�ضوية  ،ور�سوم اال�شرتاك �أو التجديد  ،ور�سوم اال�ستبدال على �أن تكون
تلك الر�سوم مقابل اخلدمات املقدمة حلامل البطاقة .
ال مانع من اختالف الر�سوم ب�إختالف اخلدمات �أو املزايا  ،ولي�س ب�إختالف مقدار الدين ( املبلغ امل�ستخدمة له البطاقة ) �أو �أجله ( مقدار مهلة
ال�سداد)”99”.
امل�س�ألة الثانية �أخذ البنك ن�سبة من الب�ضاعة �أو اخلدمة:
�أخذ البنك ن�سبة من الب�ضاعة �أو اخلدمة عندما ي�ستويف التاجر ثمن الب�ضاعة من امل�صدر ف�إنه ال ي�ستويف الثمن كامال وامنا يغطي امل�صدر ن�سبة من
ثمن الب�ضاعة فما هو حكم هذه املعاملة ؟ ف�إما ان تكون حراما او حالال.
فعلى فر�ض انها حمرمة كما يقول حممد عطا والزحيلي لأن اخل�صم �أ�شبه ما يكون بخ�صم الكمبيالة املتفق على حرمتها �شرعا  ،ولأنه زيادة على
القر�ض  ،وكل زيادة على القر�ض �أو نفع فهو ربا  ،والربا حمرم  ،كما ان هذه الن�سبة حمرمة الأخذ على اعتبار ان العقد بني اطراف البطاقة كفالة ،
والن الكفالة عقد تربع  ،ال يجوز �أخذ االجرة عليها”100”.
وعلى فر�ض اباحة اخذها فقد اختلف يف �سبب هذه االباحة �أو تكييف هذه الن�سبة �شرعا فقيل فيها:
التكييف االول :انها من قبيل اجلعالة “ ”*101او �صلح احلطيطة  ،فذلك يعني ان التاجر يقدم هذه الن�سبة للم�صدر مقابل اخلدمة التي يقدمها امل�صدر
له ( من ت�شجيع الزبائن لال�ستهالك واالقبال على ال�شراء ب�شكل ا�سرع وا�سهل  ،فهي مقابل �سوق الزبائن اليه ).
او �صلح حطيطه مبعنى ان البنك امل�صدر ت�صالح مع التاجر على ت�سديد اقل من املبلغ امل�ستحق مقابل كفالة امل�صدر بهذا الدين املتعلق بذمة امل�شرتي
و�ضم ذمته اىل ذمة العميل جتاه التاجر ،فاالجره على الكفالة هنا م�أخذوه من التاجر املكفول له  ،ال من املكفول عنه العميل.
التكييف الثاين  :قر�ض من م�صدر البطاقة للعميل وعمولة من التجار ( ر�أي د .عبد ال�ستار �أبو غده ) ف�إذا كان البنك ي�أخذ ن�سبة من ثمن الب�ضاعة
�أو اخلدمات عن الت�سديد للتاجر �سواء كان يف ر�صيد العميل ما يكفي ثمن الب�ضاعة �أو ال فهو يدل داللة وا�ضحة على �أن ما ي�أخذه البنك لي�س هو يف
مقابل قر�ض العميل يف �صورة عدم وجود ح�ساب دائن عند البنك للعميل و�إال فلم �إذن ي�أخذ البنك الن�سبة نف�سها �إذا كان لدى العميل ح�ساب دائن
عند البنك يكفي لثمن الب�ضاعة ؟
ف�إذا مل يكن له ر�صيد يكون قر�ضا وما �أخذه البنك من ثمن الب�ضاعة يف مقابل القر�ض كما ميكن �أن تكون عمولة من �أ�صحاب املحالت والتجار للبنك
على قيامه بعملية ت�سديد الدين وكالة عن العميل.
ولكن يرد على هذا التوجيه �أن تكون العمولة على ت�سديد الدين هي من قبل املدين الذي قام البنك بالت�سديد عنه  ،بينما جند �أن العمولة يدفعها
التاجر للبنك  ،ف�إذا �أ�ضفنا �إىل ذلك عدم �إعطاء التاجر هذه العمولة للبنك �إن مل يقم بعملية الأقرا�ض للعميل  ،يت�ضح �أن ما ي�أخذه البنك من ثمن
الب�ضاعة هو يف مقابل القر�ض للعميل فيكون حمرما لأنه قر�ض ربوي والأدلة على حترميه كثرية وم�شهورة.
التكييف الثالث  :عمولة على حت�صيل الثمن من العميل لدفعه �إىل �أ�صحاب املحالت �أن الن�سبة التي حت�صل عليها �شركة البطاقة من �أ�صحاب املتاجر
واخلدمات هي عمولة حت�صيل الثمن من العميل حامل البطاقة لدفعه �إىل �أ�صحاب املحالت واخلدمات مع مراعاة �أن العملية فيها تقدمي وت�أخري
اقت�ضتهما �سهولة �أداء املهمة املزدوجة.
ومن الوا�ضح �شرعا جواز �أخذ �أجر معلوم متفق عليه مع كل من حت�صيل الدين �إىل مدين لدائنة �أو تو�صيله �إىل الدائن من قبل املدين  ،وما يجوز �أخذه
من الطرفني يجوز �أخذه من �أحدهما.
وناق�ش اجلواهري كالم د .عبد ال�ستار �أبو غده قائال :

 .97هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية – املعايري ال�شرعية  2010م � ،ص 18
htm.074/http://sh.rewayat2.com/fkh_3am/Web/2971 . 98
 .99عبد ال�ستار �أبو غده  ، 1321 / 12بحث يف جملة املجمع الفقهي .
 . 100جملة املجمع الفقهي . 8
 الزحيلي  ، 1141 / 8حممد عطا 136 / 8وعرفها املالكية  :ب�أن يجعل الرجل
 * 101اجلعل  :جعالة :بال�ضم هي االجر واجلعالة بالك�سر هي ا�سم ملا يجعل لالن�سان على فعل �شيء.
للرجل اجرا معلوما وال ينقده اياه على ان يعمل له يف زمن معلوم �أو جمهول مما فيه منفعه للجاعل  ،على انه �إن �أكمل العمل كان له اجلعل و�إن مل يتمه فال
�شيء له  ،مما ال منفعة فيه للجاعل �إال بعد متامه – املو�سوعة الفقهية الكويتية – وزارة االوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية – الكويت – ط – 2دار ال�سال�سل
الكويت ج .208 / 15
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
�أوال �أن هذا الوجه خارج عن العالقة التي ذكرناها بني البنك والعميل من كون البنك �ضامنا ملا ي�شرتيه �أو يتلقاه العميل  ،بل �أفرت�ض هذا الوجه �أن
البنك لي�س �ضامنا وال متعهدا ملا ي�شرتيه العميل  ،بل البنك يقوم بعملية �إقرا�ض التاجر وي�سعى لتح�صيل ما دفعه للتاجر.
ثانيا � :أن هذا التكييف يتوجه ل�صورة ما �إذا مل يكن لدى العميل ر�صيد دائن كايف ملا ا�شرتاه ببطاقته  ،فيقوم البنك امل�صدر بالدفع للتاجر كقر�ض
ح�سن ثم يحاول ا�ستيفاء ثمن الب�ضاعة من العميل للتاجر.
قال  :وعلى كل حال  ،البد لنا من معرفة �أن الق�صد احلقيقي للبنك هل هو �أخذ الن�سبة من ثمن الب�ضاعة يف مقابل حت�صيل الدين من العميل �إىل
التاجر ولي�س له �أي ارتباط بالثمن الذي قدمه للتاجر �أو �أن الأمر العك�س ؟ �إذ يكون مرتبطا بالثمن الذي قدمه التاجر وكان عنوان العمولة على
حت�صيل الدين عنوانا ي�سترت حتته الربا“ 102”.
التكييف الرابع � :أجر على قبول البنك ل�ضمان العميل.
�أي �أن البنك �ضامنا ملا يتلقاه العميل من امل�ؤ�س�سة التجارية  ،فينتقل ما يف ذمة العميل من الدين �إىل البنك امل�صدر للبطاقة  ،وعلى هذا فال توجد هنا
عملية �إقرا�ض للتاجر  ،بل يف احلقيقة هي عملية �إقرا�ض للعميل بقبول البنك �ضمانه مع طلبه فريجع البنك على العميل مبا دفعه �إىل التاجر.
وعلى هذا يكون �أخذ البنك امل�صدر للبطاقة ن�سبة من ثمن الب�ضاعة �أجرا على قبول البنك لل�ضمان  ،ولي�س هو تنازال من التاجر �إىل ال�ضامن.
وقبول هذا ال�ضمان و�إن كان عقد �إرفاقيا للعميل ال يجوز �أخذ الأجرة عليه �إال �أنه لي�س عقدا �إرفاقيا للتاجر فيمكن للبنك �أن ي�أخذ ن�سبة من الثمن
لقاء قبوله ال�ضمان للتاجر عن العميل.
وهذا الوجه ال يفرق فيه بني �أن يكون للعميل ر�صيد عند البنك يكفي للم�شرتيات ولتلقي اخلدمات �أم ال.
التكييف اخلام�س � :أجر على قبول البنك للحوالة من العميل على البنك للمحال وهو التاجر.
ومن حق البنك �أن ي�أخذ �أجرة مقابل النفع الذي قدمه للتاجر وهذا التكييف قبله �أكرثية �أع�ضاء جممع فقه �أهل البيت وهو ر�أي ارت�آه رئي�س جممع
�آية اهلل ال�شيخ حممد امل�ؤمن.
التكييف ال�ساد�س � :أجرة �سم�سرة �إىل البنك امل�صدر للبطاقة.
�إن البنك امل�صدر للبطاقة للعميل وللم�ؤ�س�سة التجارية يقوم بجملة �أعمال تنفع الطرفني فهو يقوم بعملية ترويج للتعامل مع امل�ؤ�س�سات التجارية �إذ
ويح�صل لهم الدين  ،كما هو يقوم بتقدمي منفعة للعميل � ،إذ ميكنه من �شراء �أو تلقي اخلدمات يف �أماكن بعيده من
ي�ؤمن لهم زبائن من الدرجة الأوىل
ّ
دون �أن يقوم النقد لهم بالفعل.
ويف هذا الوجه ي�صح ما ي�أخذه البنك من العميل كن�سبة على م�شرتياته وهذه الأجرة تختلف عن �أجرة ر�سم اال�شرتاك التي هي ثمن للبطاقة
وخدماتها املمكنة �سواء ا�ستفاد التاجر �أو العميل �أم ال”103”.
وقد رجح هذا الوجه اجلواهري وهو ما �أخذت به املعايري ال�شرعية  2010حيث جاء فيها يجوز للم�ؤ�س�سات �أن تتقا�ضى من اجلهة املقابلة للبطاقة
عمولة مقتطعة من �أثمان ال�سلع او اخلدمات  ،لأنها من قبيل �أجر ال�سم�سرة والت�سويق و�أجر خدمة حت�صيل الدين”.”104
التكييف ال�سابع  :عقد بيع بني امل�صدر والتاجر على �أن يبيعه ب�أقل من الثمن وعقد بني امل�صدر والعميل على �أنه يبيعه ب�أكرث من الثمن.
ويف هذه احلالة يفرت�ض �أن امل�شرتي احلقيقي هو البنك بداللة �أن التاجر ال يعرف العميل ولكن يعرف البطاقة االئتمانية.
وعلى هذا تكييف �أخذ البنك حل�صة من الثمن  ،باتفاق بني البنك امل�صدر وامل�ؤ�س�سة التجارية على �أن يقع البيع بال�سعر اليومي خم�صوما منه ن�سبة
من الثمن .
وبهذا ي�صح �أخذ البنك ح�صة من الثمن بعد عقد �صفقة البيع.
ثم يقوم العميل ب�شراء ال�سلعة من البنك بزيادة على ثمنها اليومي بن�سبة معينة وقد رف�ض الت�سخريي هذا التكييف واعتربه غري واقعي.
امل�س�ألة الثالثة عمولة التحويل:
عمولة حتويل البنك امل�صدر ملا ا�ستفاده العميل خارج البالد وهنا البد من �أن تكون العمولة امل�أخوذة هي عملة التحويل والت�سديد فقط وهي تختلف
عن الفائدة � ،إذا قبلنا �أن البنك قد �ضمن العميل �أو قبل حوالته فهو قد �أ�صبح مدينا للتاجر وميكن �أن يقول للتاجر  :ان الدين الذي كان على العميل
قد انتقل �إىل ذمتي  ،و�أنا حا�ضر لدفع املال �إليك يف بلدي ( بلد ال�ضمان ) ف�إذا �أردت �أن �أدفع املال يف بلدك ف�أنا �آخذ منك ن�سبة من الثمن “.”105

 . 102اجلواهري جملة املجمع الفقهي 1082 - 1079 / 8 ،
 . 103اجلواهري  ، 1089 – 1083الت�سخريي  ، 1134 / 8عبد الوهاب ابو �سليمان – البطاقات البنكية – �ص  ، 215 – 214حممد القري ،
بطاقات االئتمان غري املغطاة – جملة املجمع الفقهي 1457 / 12
 . 104املعايري ال�شرعية � – 2010ص.21
 . 105اجلواهري  ،جملة املجمع الفقهي  ،مناق�شات  ،اجلواهري  ، 1093 – 1090 / 8الت�سخريي 1134 / 8
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فرق حتويل العملة و�أجرة نقل وحفظ املال وهي �أخذ البنك فرق حتويل عملته �إىل عملة �أجنبية  ،فيبيع نقده الذي هو دينار �إىل العميل بدوالر ثم
ي�سدد دين عميله يف اخلارج بوا�سطة الدوالر فيح�صل البنك على فائدة ال�صرف وهو �أمر م�شروع �إذا كان بهذا القدر وكذلك �إذا �أ�ضيف عليه �أجرة نقل
وحفظ املال من البلد الذي فيه البنك �إىل البلد الذي ا�ستخدم حامل البطاقة بطاقته فيه ف�إنه يدخل حتت عنوان احلوالة ب�أجر“ 106”.

املطلب الثاين

امل�س�ألة االوىل:الفائدة على ت�أخري ال�سداد
الفائدة على ت�أخري ال�سداد قد ي�أخذ البنك امل�صدر للبطاقة غرامات على ت�أخري العميل عن �سداد ما عليه ح�سب الوقت املحدد وهذا فائدة �صريحة
حمرمة ““ 107وهناك �أ�ساليب �أخرى �أجازتها كثري من الفتاوى املعا�صرة ومنها ا�شرتاط غرامة ت�أخري على املماطل على �أن ت�صرف يف وجوه اخلري
العامة وال يتمولها البنك نف�سه ومثلها النفقات الق�ضائية و�أتعاب املحاماة وغريها من امل�صاريف التي يدفعها البنك لرفع الظلم عنه وحت�صيل �أمواله
من عميله املدين.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك فتاوى �صادرة عن بنك الغرب الإ�سالمي يف ال�سودان وعن بيت التمويل الكويتي �أجازت ذلك ب�شرط كون املدين مماطال
ولي�س مع�سرا م�ستحقا للإنظار.
وفيما يلي اجلزء املتفق عليه من امل�شاركني يف ندوة الربكة الثانية ع�شرة:
( يجوز ا�شرتاط غرامة مقطوعة � ،أو ن�سبة حمددة على املبلغ والفرتة يف حال ت�أخر حامل البطاقة عن ال�سداد دون عذر م�شروع  ،وذلك على �أ�سا�س
�صرف هذه الغرامة يف وجوه الرب وال يتملكها م�ستحق املبلغ.
وي�ست�أن�س لذلك بالقول بالتعزير باملال عند بع�ض الفقهاء  ،ومبا ذهب �إليه بع�ض املالكية من �صحة التزام املقرت�ض بالت�صدق �إن ت�أخر عن ال�سداد ،
وتكون املطالبة بذلك – عند االمتناع على �أ�سا�س دعوى احل�سبة ل�صالح جهة الرب امللتزم بالت�صدق عليها )”.”108
ا�ستخدام بطاقات االئتمان التي فيها �شرط تقا�ضي فوائد الت�أخري :
جاء يف فتاوى بع�ض اللجان املخت�صة بالفتوى – ب�ش�أن القرو�ض الإ�سكانية � ،أو فواتري الهاتف  ،التي فيها �شرط دفع فوائد على ت�أخري ال�سداد.
�أن حامل البطاقة �إذا اتخذ من االحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا ال�شرط فال مانع  ،فاحلنابلة قالوا ان ال�شرط الفا�سد يف املعاو�ضات املاليةال يف�سدها فيكون هذا ال�شرط ملغي ويكون العقد �صحيحا يف ا�شرتاط البنك اذا ت�أخرت عن املدة املحددة تفر�ض عليك فوائد بتوجيه االنذار
اىل حامل البطاقة فهذا الر�أي فيه منفذ “.”109
110
وقال– ال�شيخ عبد ال�ستار ابو غده ان هذا من قبيل ال�شرط املعلق وهذا ال�شرط ي�ستطيع االن�سان ان يتحوط في�ستبعد” ” ،وهناك حل وهو
االر�صدة التعوي�ضية ( دفعات معجلة يف ح�سابه )””111
.امل�س�ألةالثانية اجرة ا�ستخدام احلا�سب االيل واالت�صاالت
�-1أجرة ا�ستخدام اجلهاز الآيل �أو نظام التحويل االلكرتوين وهذه ال مانع منها ب�شرط �أن ال ترتبط هذه الن�سبة بالأجل ولي�ست عو�ضا عما �أدى �إىل
حامل البطاقة “.”112
�-2أجرة االت�صاالت اخلارجية للح�صول على تفوي�ض ( منظمة الفيزا ال�صادرة عن بنوك �أجنبية ) قد نقول بجواز ذلك يف مقابل اخلدمة التي
يقدمها البنك املعطي لل�صفقة النقدية حتى و�إن كان ن�سبة مئوية على ما ح�صل عليه ال�ساحب ،ولكن ب�شرط �أن ال ترتبط هذه الن�سبة بالأجل الذي
يدفع فيه ال�ساحب ما ح�صل عليه“ 113“ .و�أن العرف ال يعد العمولة على مثل هذه الأمور �أكال للمال بالباطل �سواء �أكانت �أجرة ا�ستخدام اجلهاز الآيل

 . 106اجلواهري  ،جملة املجمع الفقهي اال�سالمي . 1096 – 1093 / 8
 . 107اجلواهري – جملة املجمع الفقهي  ، 1097 / 8العيادي  ،اداوات اال�ستثمار � ،ص 226
 . 108عبد ال�ستار ابو غده – جملة املجمع الفقهي .1327 – 1326 / 12
 . 109وهبه الزحيلي – مناق�شات املجمع الفقهي .1472 / 12
 . 110عبد ال�ستار ابو غده – جملة املجمع الفقهي – مناق�شات . 1492 / 12
 . 111وهبه الزحيلي .1493 / 12
 . 112اجلواهري – جملة املجمع الفقهي .1097 / 8
 . 113اجلواهري  ،مرجع �سابق  ، 1099 1098- / 8عبد ال�ستار �أبو غده 1324 / 12
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
�أو نظام التحويل �أو االت�صاالت اخلارجية.
وقد �صدرت فتوى عن ندوة الربكة الثانية ع�شرة ن�صها ( يجوز للبنك امل�صدر لبطاقة االئتمان وبنك التاجر “ البنك التاجر” تقا�ضي االجرة املقدمة
للتاجر يف منح البطاقة وقبول الدفع بها وتوفري العمالء وحت�صيل امل�ستحقات بالوكالة عن التاجر) وال مانع من اقت�سام هذه العمولة بني البنك
امل�صدر والبنك التاجر ،ال�شرتاكهما يف تقدمي اخلدمات امل�شار �إليها”114”.
امل�س�ألة الثالثة عالقة البنك باملنظمة العاملية:
العالقة بني البنك امل�صدر للبطاقة واملنظمة العاملية الراعية لها هي عالقة ( �سم�سرة ) حيث �أن املنظمة هي �صاحبة احلق املعنوي يف البطاقة (
الرتخي�ص �أو االمتياز ) وتن�شئ املنظمة عالقة بينها وبني البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية التي ت�صدر البطاقة  ،حيث تزود املنظمة تلك البنوك باخلربة
الفنية والإدارية يف �إدارة ن�شاط البطاقة  ،وت�شمل خدمات املنظمة التو�سط بني الأع�ضاء ب�ش�أن االت�صاالت واملرا�سالت وعمليات املقا�صة والت�سويات
وعمليات التفوي�ض و�إيجاد احللول للم�شاكل التي حتدث بني الأع�ضاء  ،وحت�صل املنظمة من الأع�ضاء عمولة يف حدود التكلفة  ،لأن هذه املنظمات
لي�ست �شركات هدفها الربح بل هي مبثابة نادٍ �أو هيئة مالية لإ�ستقطاب البنوك الراغبة يف �إ�صدار البطاقة“ 115”.وقد جاء يف املعايري ال�شرعية
2010م
 .1يجوز للم�ؤ�س�سات االن�ضمام �إىل ع�ضوية املنظمات العاملية الراعية للبطاقات ب�شرط �أن جتتنب املخالفات ال�شرعية التي قد ت�شرتطها تلك
املنظمات.
 .2يجوز للم�ؤ�س�سات �أن تدفع للمنظمات العاملية الراعية للبطاقات ر�سوم ا�شرتاك واجور خدمات وغريها من الر�سوم ما مل ت�شتمل على فوائد ربوية
ولو كانت غري مبا�شرة  ،مثل ان تت�ضمن االجرة زيادة نظري االئتمان”116”.
امل�س�ألة الرابعة ال�سحب النقدي ومتديد مدة ال�صالحية:
ال�سحب النقدي بالبطاقة لقاء عمولة جائزة �شرعا �إذا مل ي�شرتط البنك امل�صدر تقا�ضي فائدة على �إقرا�ضه والعمولة تكون بقدر النفقات الفعلية
بدون زيادة.
جاء يف الفتوى (  ) 5 / 12لندوة الربكة عن �سحب النقود ومهما كانت العملة ما يلي :
( ال مانع �شرعا من �إ�ستخدام بطاقة االئتمان يف ال�سحب النقدي من البنك امل�صدر �أو فروعه �أو البنوك الأع�ضاء املتفق معها على متكني حامل البطاقة
من ال�سحب �سواء كان له ر�صيد لدى البنك امل�صدر للبطاقة �أم مل يكن له ر�صيد ووافق البنك امل�صدر على تقدمي ت�سهيالت حلامل البطاقة دون تقا�ضي
فوائد على ذلك  ،كما ال ميتنع �شرعا ا�ستخدام البطاقة لل�سحب النقدي من �أجهزة ال�صرف الآيل املنت�شرة يف العامل ).
ويجوز �أخذ العمولة على ذلك �سواء كانت ل�صالح البنك امل�صدر للبطاقة �أم غريه من البنوك الأع�ضاء � ،سواء كانت العمولة مبلغا مقطوعا �أم ن�سبة
مئوية من املبلغ  ،ب�شرط �أال تزيد العملة يف حالة ال�سحب على املك�شوف  ،وذلك على �أ�سا�س �أن العمولة تقابل خدمة فعلية لتو�صيل املال لل�ساحب وال
ترتبط مبقدار الدين وال ب�أجل الوفاء به”117”.
118
ويعرت�ض نزيه حماد على فتوى الربكة لت�ضمنها اجازه الإقرا�ض ب�شرط عمولة حمددة للمقر�ض ولو كانت �أكرث من النفقات الفعلية” ”  ،وجاء
يف املعايري ال�شرعية :
�أ .يجوز حلامل البطاقة �أن ي�سحب بها مبلغا نقديا � ،سواء يف حدود ر�صيده �أو �أكرث منه مبوافقة امل�ؤ�س�سة امل�صدرة  ،على �أن ال يرتتب على ذلك فوائد
ربوية .
ب .جوز للم�ؤ�س�سة امل�صدرة للبطاقة �أن تفر�ض ر�سما مقطوعا متنا�سبا مع خدمة ال�سحب النقدي  ،ولي�س مرتبطا مبقدار املبلغ امل�سحوب”119”.
متديد مدة ال�صالحية لهذه البطاقات �أو حتديد �سقف �أعلى مل�شرتيات العميل “ ”120كالهما �سائغ يف الفقه الإ�سالمي  ،نظرا لأن حقيقة العالقة
الثالثية بني الأطراف هي ال�ضمان �أ�شار �إىل ذلك ال�سرخ�سي بقوله  ( :و�إذا قال الرجل لرجل  :بايع فالنا  ،فما بايعته به من �شيء فهو علي  ،فهو
جائز على ما قال  ....وي�ستوي �إن وقت لذلك وقتا �أو مل ي�ؤقت � ،إال �أنه يف امل�ؤقت يراعى وجود املبايعة يف ذلك الوقت ،حتى �إذا قال  :ما بايعته اليوم
 ،فباعه غدا  ،ال يجب على الكفيل �شيء من ذلك  ،لأن هذا التقييد مفيد يف حق الكفيل  ،ولكن �إذا كرر مبايعته يف اليوم  ،فذلك كله على الكفيل  ،لأن
حرف “ ما “ يوجب العموم  ،و�إذا مل ي�ؤقت  ،فذلك على جميع العمر .
وعلى هذا  :لو قال  :بعه ما بينك وبينه �ألف درهم  ،وما بعته من �شيء فهو علي �إىل �ألف درهم  ،فباعه متاعه بخم�سمائة  ،ثم باعه حنطة بخم�سمائة

 . 114عبد ال�ستار �أبو غده  ،جملة جممع الفقهي الإ�سالمي 1321 / 12
 . 115عبد ال�ستار �أبو غده  ،جملة املجمع الفقهي 1322 / 12
 . 116املعايري ال�شرعية 2010م – �ص .18
 . 117عبد ال�ستار �أبو غده  ،جملة املجمع الفقهي .. 1326 / 12
 . 118نزيه كمال حماد  ،جملة املجمع الفقهي. 1355 / 12
 . 119املعايري ال�شرعية  ،جملة املجمع الفقهي  2010م – �ص.. 18
 . 120نزيه حماد  ،جملة املجمع الفقهي – بحث حقيقة بطاقة االئتمان وتكييفعا الفقهي 1349 / 12
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
 ،لزم الكفيل املاالن جميعا .و�إن باعه متاعا �آخر بعد ذلك  ،مل يلزم الكفيل من ذلك �شيء  ،لأنه قيد الكفالة مبقدار الألف  ،فال تلزمه الزيادة على
ذلك )”121”.

املطلب الثالث

امل�س�ألة االوىل اخل�صم �أو الزيادة يف �سعر ال�شراء بالبطاقة
اخل�صم �أو الزيادة يف �سعر ال�شراء بالبطاقة يح�صل حامل البطاقة عند �شرائه بها – �أحيانا – على خ�صم يف �سعر ال�سلعة ( �أو اخلدمة ) من بع�ض
املحالت التجارية ،وهذا اخل�صم ال يتحمله م�صدر البطاقة  ،و�إمنا يتحمله التاجر بر�ضاه ورغبته  ،حيث يهدف من ورائه �إىل ترويج ب�ضاعته وزيادة
مبيعاته و�إغراء �أكرب عدد من الزبائن ب�شرائها وهذا اخل�صم �أو احلطيطة من الثمن يف تلك املعاو�ضة هو ال�صايف بعد اخل�صم وال حرج يف ذلك
�شرعا“ 122”.
امل�س�ألة الثانية اجلوائز والهدايا:
اجلوائز والهدايا التي مينحها بع�ض م�صدري بطاقات االئتمان لعمالئها ال حرج �شرعا فيها دون ا�شرتاط ذلك عليه لأنها تربع من الكفيل للمكفول له
عن طيب نف�سه ولي�س فيها معنى الربا  ،123وذهب ال�شيخ حمادي �إىل عدم جوازها لأنها من باب قر�ض جر نفعا” ، ”124وقد منعت املعايري ال�شرعية
الهدايا املحرمة فقط “.”125
امل�س�ألة الثالثة �شراء الذهب والف�ضة بالبطاقة:
�شراء الذهب والف�ضة بالبطاقة ي�شرتط الفقهاء ل�صحة بيع الذهب والف�ضة بالنقود الورقية التقاب�ض يف اليدين �أي الت�سليم الفوري لكل من املبيع
لأن العمالت الورقية يف حكم الذهب والف�ضة .
ف�إذا قب�ض امل�شرتي الذهب ودفع �إليه ببطاقة االئتمان فيعترب التقاب�ض متحققا حكميا “.”126
وخالف اخرون امثال ال�صديق ال�ضرير واملختار ال�سالمي فرف�ضوا اجلواز يف هذه ال�صورة لوجود فرتة زمنية ت�صل �إىل ثالثة �أيام فال يوجد تقاب�ض
فوري” ،”127ومنع ال�شيخ علي ال�سالو�س �شراء الذهب والف�ضة بالبطاقة غري املغطاة”.”128
�أما املعايري ال�شرعية جاء فيها  :يجوز �شراء الذهب �أو الف�ضة �أو النقود ببطاقة احل�سم الفوري  ،كما يجوز ذلك ببطاقة االئتمان واحل�سم الآجل يف
احلالة التي فيها دفع امل�ؤ�س�سة امل�صدرة املبلغ �إىل قابل البطاقة بدون �أجل”129”.

املطلب الرابع

بدائل �شرعية لبطاقات االئتمان
�أوال  :بطاقة املرابحة وقدمه حممد القرى حيث قال :املرابحة من بيوع الأمانة التي يتحدد فيها ربح البائع اعتمادا على علم امل�شرتي ثمن �شرائه لل�سلعة  ،وبيع الأجل من البيوع اجلائزة التي عمل بها
امل�سلمون قدميا  ،والوكالة من العقود امل�شروعة  .ف�إذا جمعنا هذه الثالثة  ،تو�صلنا �إىل �صيغة قابلة للتطبيق يف بطاقات االئتمان بحيث تخرج لنا
بطاقة ذات دين م�ؤجل مق�سط  .كما يلي:

 . 121ال�سرخ�سي – املب�سوط 59 / 20
 . 122نزيه كمال حماد  ،جملة املجمع الفقهي 1250 / 12
 . 123نزيه حماد  ،جملة املجمع الفقهي 1351 / 12
 . 124جملة جممع الفقهي – مناق�شات حول بطاقة االئتمان – ال�شيخ حمادي 1425 / 12
 . 125املعايري ال�شرعية .18 / 2010
 . 126نزيه حماد  ،جملة املجمع الفقهي  ، 1352 / 12العيادي  ،ادوات اال�ستثمار – .227
 . 127جملة املجمع الفقهي – بطاقات االئتمان – ال�صديق حممد الأمني ال�ضرير  ، 1447 / 12املختار ال�سالمي – مناق�شات حول بطاقة االئتمان –
املجمع الفقهي – .1469 / 12
 . 128علي ال�سالو�س – جملة املجمع الفقهي – مناق�شات دورة .1483 / 12
 . 129املعايري ال�شرعية � – 2010ص .18
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بطاقة الإئتمــــــــان (تكييفها ال�شرعي  ،حكمها ال�شرعي  ،م�سائل �شرعية )
ي�صدر البنك بطاقة ( ن�سميها بطاقة املرابحة ) لعميله ويرتتب على ذلك توكيل البنك عملية ال�شراء نيابة عنه  ،ثم البيع لنف�سه وكالة عن البنك
بيعا م�ؤجال ب�أجل حمدد متفق عليه �أن يدفع الثمن مق�سطا  ،ويكون البيع الثاين بزيادة متفق عليها (  5%مثال ) هي ربح بيع املرابحة.
وقد اعرت�ض ال�شيخ علي حمي الدين القره داغي على بطاقة املرابحة وقال نحن نريد �أن نتخل�ص من املرابحة التي هي يف حقيقتها �أو يف غالبها
تعامل يف الأوراق ولي�س تعامال يف الأ�سواق فما بالك �إذا جاء ال�شخ�ص و�أعطينا له بطاقة املرابحة والرجل يت�صرف ح�سبما ي�شاء ثم بعد ذلك نحن
نعتربه مرابحة».« 130
وكذلك قال الت�سخريي �أن البديل الذي ذكره القرى �أنه جمرد تطوير طريق الربا وفيه �شبهة احليلة ال�شرعية لذلك .رمبا يراه العرف م�صداقا للربا
ولكنه معقد« 131».
ثانيا  :البديل الذي قدمه ال�صديق حممد ال�ضرير :هذا البديل هو بطاقة البيع بالتق�سيط  :ويكون ذلك ب�أن ين�شئ البنك الإ�سالمي �أو البنوك الإ�سالمية جمتمعة متاجر للبيع بالتق�سيط  ،مملوكة لها
ملكا كامال � ،أو بامل�شاركة مع م�ؤ�س�سة �أو تاجر ي�شرتي حامل البطاقة منها ما يريد بالأق�ساط  ،والربح احلالل الذي يجنيه البنك من هذه املعاملة هو
الفرق بني ثمن ال�سلعة حاال وثمنها م�ؤجال  ،وهذه الزيادة جائزة عند اجلمهور ؛ لأن الأجل له ح�صة من الثمن يف البيع  ،بخالف القر�ض  ،ولهذا ف�إن
هذا البديل ال ي�صلح يف احل�صول على النقود ( ال�سحب الآيل ).
ويكتمل هذا البديل لو �أن البنوك الإ�سالمية �أن�ش�أت لها منظمة خا�صة ت�سمى ( املنظمة الإ�سالمية ) بدال عن التعامل مع منظمة الفيزا �أو غريها ،
وتكون لهذه املنظمة الإ�سالمية نظمها وقوانينها  ،وت�شرتك فيها كل البنوك الإ�سالمية  ،وت�صدر بطاقات خا�صة بها»132».
ويف اخلامتة ذكر الأ�ستاذ حممد القرى بن عيد خطوط عامة للو�صول لل�صيغة امل�شروعة.
�أوال � :أن يكون الإ�صدار من جهة حكومية عامة وذلك لأ�سباب اقت�صادية ب�إعتبار �أن الإ�صدار هو يف الواقع يف مثيل �إ�صدار النقود.
ثانيا  :بناء عالقة بني امل�صدر والتاجر على �أ�سا�س احلوالة  ،ف�إذا الحظنا �شرط املالكية با�شرتاط �أن يكون للمحيل على املحال عليه دين � ،أي �أنهم
يرف�ضون احلوالة على مليء و�إال كانت حمالة  ،فاملقتطع هو �أجرة احلمالة  ،وين�ص يف العقد على عدم براءة ذمة املحيل.
ثالثا  :يجب حذف عملية القرو�ض املتجددة  ،ف�إذا ماطل العميل يعاقب ب�إلغاء ع�ضويته  ،ويهدد بظروف جزائية �أو و�ضعه يف القائمة ال�سوداء ،
وما �إىل ذلك.
رابعا  :ويح�سن �أن ين�ص يف عقود الإ�صدار على �أنه ال ي�سمح حلاملها ببيع الب�ضاعة على نف�س البائع  ،و�إال فهي �أداة للعينة وال ل�سواه ؛ لأن ذلك نوع
من التورط  ،ففي الأول يقال  :ال متلك احلق � ،أي ال تبعها للبائع وال لغريه.
خام�سا  :ويجب تقدمي البطاقات دون مقابل  ،وهنا يجعل امل�صدر جمرد �ضامن فلي�س له �أخذ ر�سوم من احلامل ؛ لأن �أخذ الأجرة على ال�ضمان
باطل.
وميكن �صياغة العالقة بني امل�صدر واحلامل �ضمن عقد ال�ضمان فال يجوز الأجر على �ضمان  ،كما ميكن �صياغتها وفق الوكالة وحينئذ ي�ستطيع �أن ي�أخذ
�أجرا على وكالته  ،ولكن ب�شكل خ�صم من فاتورة التاجر»133».

 . 130جملة املجمع الفقهي – بطاقة االئتمان – علي داغي 1500 / 12
 . 131علي ت�سخريي  ، 1426 / 12عبد الرحمن عقيل – جملة املجمع الفقهي – مناق�شات بطاقات االئتمان – الدورة الثانية ع�شرة  ، 1465 / 12وهبه
الزحيلي – املناق�شات .1473 / 12
 . 132جملة جممع الفقهي – بطاقة االئتمان – ال�صديق حممد الأمني ال�ضرير  ،1147 / 12حممد القري – جملة املجمع الفقهي – بطاقة االئتمان
غري املغطاة 1135 / 8
 . 133جملة املجمع الفقهي  ،حممد القرى – 1135 / 8
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النتائج و التو�صيات
.1
.2

1بطاقات االئتمان من امل�ستجدات احلديثه التي ن�ش�أت نتيجة ملا ي�شهده العامل من تقدم علمي وتكنولوجي يف كافة امل�ستويات  ،وتلعب دور ًا
مهما ًقي احلياة االقت�صاديه و التجارية فكان البد من بيان حكمها ال�شرعي.
2تق�سم بطاقات االئتمان اىل ثالثة انواع:
أبطاقات اخل�صم او القيد املبا�شر او الفوري“Debit Card”.
هذه البطافه ال تعد بطاقة ائتمان ويقوم عدد من البنوك اال�سالمية ب�إ�صدارها ويجوز للم�ؤ�س�سات ا�صدارها ما دام حاملها ي�سحب
من ر�صيده وال يرتتب على التعامل بها فائده ربويه.
ببطاقات اخل�صم ال�شهري او القيد لأجل او بطاقة الدين“Charge Card”.
هذه البطاقه اداة ائتمان يف حدود �سقف معني لفرتة زمنيه حمدده ويرتتب على التعامل بها فوائد ربويه وحكمها ال�شرعي حرام
.
جبطاقات االئتمان القر�ضيه او الت�سديد باالق�ساط“Credit Card”.
هذه اكرث انواع البطاقات انت�شارا ًيف الدول املتقدمه ويطلق عليها ا�سم البطاقه الذهبيه والتعامل بها يكون بالت�أجيل مع فوائد
ربويه وحكمها حرام.
وتو�صي الدرا�سه ب�إجراء مزيدٍ من الدرا�سات ال�شرعية لفهم حقيقة البطاقات االئتمانيه وو�ضع قيود عليها لت�صبح �شرعية.
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منهجية مقرتحة لبناء فل�سفة تربوية
عربيـــة جديدة للقرن احلادي والع�شـــرون
عبد املجيد غالب املخاليف.د

 جامعة �صنعاء-كلية الرتبية

 تقدمي منهجية مقرتحة لتجديد الفل�سفة املجتمعية: ا�ستهدفت الدرا�سة
العربية وبناء الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة على نحو ميكن الأمة
من مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين ومبا ين�سجم مع خ�صو�صياتها
 وتو�ضيح مربرات البحث عن فل�سفة تربوية، احل�ضارية والثقافية واملدنية
 والتعريف مبرتكزات املنظور،عربية جديدة للقرن احلادي والع�شرين
 وحتديد، التاريخي للفل�سفة الرتبوية العربية يف القرن احلادي والع�شرين
وتو�صيف العمليات التي يتطلبها بناء الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة
ودعوة املفكرين والفال�سفة وعلماء االجتماع العرب املهتمني بال�ش�أن
.الرتبوي اىل اال�سهام يف حتقيق ذلك
ABSTRACT:
Study aimed to: provide a proposed methodology for
the renewal of Arab social philosophy and the building
of a new Arab educational philosophy  in a manner
that the nation can meet the challenges of the
twenty-first century and keep its civilization,
cultural, civil characteristics, and to clarify rationales
for research on
new
Arab
educational
philosophy, and the definition of fundamental bases
of historical perspective of the new philosophy
of Arab education in the twenty- first century, and
the identification and characterization of operations
required for the crystallization and construction
of the new Arab educational philosophy and
invite new Arab educationists, thinkers, philosophers,
sociologists and social scientists interested in affairs
of Arab  education to contribute effectively to achieve
that end .
2012  يونيو- العدد الثامن يناير
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منهجية مقرتحة لبناء فل�سفة تربوية عربيـــة جديدة للقرن احلادي والع�شـــرون

مقدمة:
تواجه الأنظمة القطرية العربية وهي تنهي العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين العديد
من التحديات الدولية ،والإقليمية  ،واملحلية ،والأزمات املجتمعية ،ب�سبب ف�شلها يف بلورة وحتديد فل�سفة
اجتماعية وتنموية عربية واحدة  ،حتكم م�سار تطورها التاريخي عموم ًا وم�سار تطورها الرتبوي على وجة
اخل�صو�ص ،رغم كل املحاوالت الفل�سفية االجتماعية والتنموية التي بذلت يف القرن الع�شرين .ونظر ًا ال�ستمرار
وتظاعف هذه التحديات ،ف�إن �ضرورة االهتمام ببلورة وحتديد تلك الفل�سفة االجتماعية التنموية �أ�ضحت
خيار ًا ا�سرتاتيجي ًا ال بديل عنه �إذ لي�س �أمام الأنظمة العربية خيار �آخر ،ف�إما �أن تواجه هذه التحديات و�إما �أن
تعي�ش على الهام�ش التنموي يف القرن احلادي والع�شرين كما عا�شت الهام�شية التنموية يف القرن الع�شرين.
وك�إنعكا�س لغياب الفل�سفة االجتماعية التنموية العربية املوحدة  ،وتعرث جهود بلورة فل�سفة تربوية
عربية جت�سد تلك الفل�سفة التنموية  ،تعاين املنظومات الرتبوية التعليمية العربية القطرية من م�شكالت
وحتديات و�أزمات تربوية عديدة ناجتة عن اختالفات وا�ضطرابات يف الفل�سفة الرتبوية التعليمية التي مل
تبلور حتى الأن نتيجة لعدم حتديد الفل�سفة االجتماعية التنموية حتديد ًا وا�ضح ًا مما يلقي باالختالفات
وااال�ضطرابات بدورها على ال�سيا�سات الرتبوية واال�سرتاتيجيات الرتبوية واخلطط الرتبوية وامل�شروعات
والربامج العامة واخلا�صة داخل كل قطر وبني الأقطار.
املنطلقات العامة للدرا�سة:
تنبثق الفل�سفة الرتبوية عن فل�سفة املجتمع وتت�صل بها ات�صا ًال وثيق ًا ،وتعمل املنظومة الرتبوية التعليمية على
خدمة املجتمع عن طريق �صياغة مناهج وطرق تدري�س املدار�س واجلامعات وم�ؤ�س�سات الت�أهيل والتدريب يف �ضوء
املطالب احل�ضارية والثقافية واملدنية والتنموية التي حتددها فل�سفة املجتمع باالت�ساق مع فل�سفة الرتبية.
وت�شكل فل�سفة املجتمع كما جت�سدها فل�سفة الرتبية خال�صة التوجهات احل�ضارية والثقافية واملدنية والتنموية
واملبادئ الكربى والأهداف العامة واملعتقدات اجلوهرية والغايات ال�شاملة للمجتمع التي توجه ن�شاطات وم�سلكيات
وخربات كل الأفراد واملجموعات فيه ومتدهم باملعارف واملهارات والقيم واملنازع واالجتاهات التي ينبغي �أن يتخذ
وها مر�شد ًا ل�سلوكهم يف احلياة وتنفيذهم لر�سالة ا�ستخالف وتعمري الأر�ض.
وتهدف الفل�سفة املجتمعية والتنموية �إىل متكني �أفراد املجتمع من حتقيق فهم اف�ضل ملا�ضيهم وحا�ضرهم
وم�ستقبلهم ولنوعية الغايات والقيم واملثل التي ت�سم احلياة املجتمعية التي يتطلعون اليها يف جمتمع امل�ستقبل .
وحتى ي�ستطيع املجتمع املحافظة على فل�سفته ون�شرها فال ّبد له من االعتماد على فل�سفة تربوية خا�صة به تكون
مبثابة الو�سيلة لتحقيق الغايات والأهداف والأفكار واملثل والقيم واملعتقدات التي ي�ؤمن بها ويحر�ص على تطبيقها
يف احلياة عرب تربية وتعليم الأجيال املتعاقبة.
ومن هنا كانت العالقة وثيقة بني الفل�سفة والرتبية لدرجة �أن كبار الفال�سفة هم مربون ،و�أن احلركات
الرتبوية لي�ست �إ ّال وليدة املذاهب الفل�سفية ،و�أن رجال الرتبية هم فال�سفة  ،ف�سقراط و�أفالطون و�أر�سطو وابن
�سينا والفارابي ورو�سو وجون ديوي هم فال�سفة ومربون يف �آن واحد .ومما ي�ؤكد هذه العالقة ذلك الرتابط القائم
تقررغايات احلياة  ،والرتبية تقرتح الو�سائل الكفيلة لتحقيق هذه
بني غايات الرتبية وغايات احلياة  ،فالفل�سفة ّ
الغايات .واختالف فل�سفات املجتمات �أ ّدى وي�ؤدي �إىل اختالف فل�سفات الرتبية و�أنواع الرتبية التي �شهدها العامل
يف املا�ضي وي�شهدها يف احلا�ضر و�سي�شهدها يف امل�ستقبل.
من هذه الأهمية الكربى لفل�سفة املجتمع وفل�سفة الرتبيه  ،ت�ستمد الدرا�سة احلالية منطلقاتها على النحو
التايل:
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املنطلق الأول  :الحرية والكرامة والحقوق والمناء والبقاء للعرب دون �أن يعملواعلى توحيد �أنف�سهم �سيا�سي ًا
وثقافي ًا يف (دولة الأمة) التي تظمن الوحدة من خالل التعدد وتظمن التعدد من خالل الوحدة  .فلقد عانت
الأمة العربية يف تاريخها من هجمات متعددة وخطرية �ضد وجودها .وكان الن�صر لها بف�ضل قوة �إدراكها
لذاتها و�إميانها بوحدة ثقافتها وقيمها� ،أي بف�ضل الدرع الثقايف املتني الذي متثله وحدة الثقافة العربية
الإ�سالمية ،وبف�ضل عمق �شعورها بامل�صري امل�شرتك الواحد .و�أخطر هزمية ميكن �أن متنى بها الأمة العربية
اليوم هي �أن ت�ستمر يف ت�سليم قيادها لقوى التجزئة اىل ما النهاية  ،و�أال تدرك و�سط هذا العامل املعقد
احلائر ما �سيكون لكيانها املوحد من �ش�أن ،وما الرتباطها بوحدة م�صريها من قوة ،وما لعودتها �إىل ف�ضائلها
وجذورها التاريخية من دور يف مدّ ها من جديد مباء احلياة احلرة الكرمية التي ترفع ر�أ�سها بني الأمم.
املنطلق الثاين � :أن غياب الفل�سفة االجتماعية العربية املوحدة �أو �ضعفها �أو �ضبابيتها �أوت�شتتها القطري ميثل
واحدة من �أهم الإ�شكاليات التى تعوق �صياغة وبناء فل�سفة تربوية عربية موحدة .
املنطلق الثالث� :أن غياب الفل�سفة الرتبوية العربية املوحدة �أو �ضعفها �أو �ضبابيتها �أوت�شتتها القطري ميثل
واحدة من �أهم الإ�شكاليات التى افقدت الرتبية العربية القدرة على حتقيق الغايات الكربى لل�سيا�سة الرتبوية
وحتقيق الأهداف العامة التى ا�ستهدفها التخطيط الرتبوي يف اقطار الوطن العربي .
املنطلق الرابع� :أن �أزمة جمتمعنا العربى املتفاقمة هى ـ فى �أحد ابعادها الرئي�سية ـ �أزمة تربوية  ،ومن ثم تبدو
�أهمية وظيفية املنظومة الرتبوية للخروج من هذه الأزمة وذلك باعتبار �أن الرتبية هي املدخل الرئي�سي �إىل
تنمية �شاملة والدرع الواقى �ضد ااملخاطر املحدقة بهويتنا احل�ضارية والثقافية واملدنية وال�سبيل اىل ذلك دون
فل�سفة تربوية.
املنطلق اخلام�س � :أن الرتبية لي�ست �إال �أحد منظومات النظام االجتماعى العام ومن ثم فاليجب حتميلها وحدها
مهام حتقيق التقدم احل�ضارى والثقايف واملدين للأمة دون بقية املنظومات ،فاملنظومة ال�سيا�سية تتحمل م�س�ؤلية
املجتمع بكامل منظوماتة  ،لكن املنظومة الرتبوية هي امل�س�ؤ�ؤلة الأوىل عن جتويد نوعية الإن�سان العربى كعامل
حا�سم �إذا �أح�سنَّا تربيته حقق لنا التقدم احل�ضاري والثقايف واملدين  ،و�إن ا�س�أنا تربيته خذلنا يف كل ذلك
وماعداه.
ً
ً
املنطلق ال�ساد�س  :تتبنى هذة الدرا�سة منهجية التكامل ـ نظريا وفل�سفيا ـ بني مفهوم فل�سفة الرتبية القائمة
على (الوجود) ومفهوم فل�سفة الرتبية القائمة على (املاه ّية) حيث ينطلق فيل�سوف الرتبية �أو املربى فى الأوىل
من وجود عالقة ح ّية معا�شة بني املعلم واملتعلم  ،ويبحث فى منو هذه العالقة نف�سها عن ماهية الرتبية � .أما
الثانية ـ فل�سفة املاهية ـ فيبد�أ فيها الفيل�سوف �أو ًال بتحديد ماهية الإن�سان  ،وعندئذ يتم حتديد عملية الرتبية
حتديد ًا قبلي ًا  ،بالقول ب�أنها العملية التى حتقق املاهية  .كانت معظم فل�سفات الرتبية القدمية ت�أخذ باملنحى
الثانى ـ منحى املاهية ـ �أما الرتبية املعا�صرة فتختـار غالب ًا الطريق الأول � ،أى طريق البدء من (الوجود) من
الواقع الرتبوى( املعا�ش) ومن العالقة الرتبوية  ،وانطالق ًا من هذا املرتكز حتدد هذه الرتبية املعا�صرة ( ،ماهية
الرتبية)  ( .عبد الدائم . ) 1991 ،
م�شكلة الدرا�سة :
يفتقرالوطن العربي �إىل وجود فل�سفة تربوية عربية موحدة ,ب�سبب وجود �سيا�سات تربوية قطرية كثرية ال
رابط بينها وال تن�سيق ،والأدهى والأمر �أن معظم تلك ال�سيا�سات الرتبوية القطرية مقتب�سة من �سيا�سات اجنبية,
ولذلك غابت عنها روح العروبة والإ�سالم . ,فهي ب�شكل عام بعيدة عن الأمه وحاجاتها وق�ضاياها وتنميتها
وم�شكالتها وقيمها .كما �أن معظم هذه ال�سيا�سات الرتبوية القطريه م�صاغة ب�شكل غري حمدد ,ومكتوبة بطريقة
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�إن�شائية ف�ضفا�ضة ,وينق�صها الو�ضوح ,وتعوزها الدقة واملنهجية ,فهي تهتم بجوانب �ضيقة معينة ,وتهمل جوانب
�أخرى كثرية � .أن �سيا�سات الرتبية يف كثري من الأقطارالعربية ,رغم �أهميتها ,ما زالت تعد من قبل القلة التي
حترم القطاعات العري�ضة الأخرى من امل�شاركة ,ولذا فقد ظلت هذه ال�سيا�سات ب�شكل عام جامدة وثابتة لأنها
ت�ستهدف التحديث املادي ال�شكلي ال احلداثة الفكرية واملعرفية ,وب�سبب املمار�سات القطرية مل تت�أثر باملعطيات
والوثائق الفكرية والفل�سفية العربية التي انتجتها امل�ؤمترات الرتبوية العربية التي انعقدت يف القرن الع�شرين،
ومل تت�أثر مب�ستجدات العلم والتكنولوجيا وثورة املعلومات واالعالم واالت�صاالت ,ولذا فهي غري قادرة على
اال�ستجابة لطبيعة هذا الع�صر او اال�سهام يف مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين ( .وطفة)1997،
لقد وظفت الأنظمة القطرية – والزالت -توظف امل�ؤ�س�سات الرتبوية العربية توظيف ًا �أيديولوجيا
يخدم ال�سلطات القائمة  ،وما زالت امل�ؤ�س�سات الرتبوية تلعب دور ًا جمتمعي ًا يعزز عملية اعادة انتاج املجتمع كما
هو ومبا فية من اجتاهات التخلف ،والت�سلط ،واال�ستبداد ،والقمع  ،واجلرب ،والإكراه  ،والتمايز ،واال�صطفاء،
واالنتقائية فى الوطن العربى �إىل حد كبري  ،وتعطّ ل ب�صورة عامة وظائف الرتبية يف تغيري املجتمع اىل
الأف�ضل ،وتعرقل اجتاهات التفكريالناقد والعمل احلر والإبداع العلمي والنزعة العقلية االجتهادية ،وتعوق
حتقيق متطلبات بناء ال�شخ�صية العربية اال�سالمية الإن�سانية املتكاملة
وبناء على ماتقدم ،تو�ضح خارطة الو�ضع الرتبوي العربي الراهن ان هناك العديد من امل�شكالت التي تنتظر
ً
احللول ،والتحديات التي تقت�ضي املواجهة  ،واملراجعات التي يجب �أن تتم ،وال�شروط الالزمة م�سبق ًا /حلل تلك
امل�شكالت ،ومواجهة تلك التحديات  ،و�إجراء تلك املراجعات ،كما�سيت�ضح ذلك بالتف�صيل عند االجابة على ا�سئلة
الدرا�سة.
ا�سئلة الدرا�سة:
الت�سا�ؤل الرئي�س للدرا�سة  :كيف ميكن للأمة العربية �أن جتدد فل�سفتها املجتمعية و تبلور فل�سفتها
الرتبوية اجلديدة التي متكنها من مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين ومبا ين�سجم مع خ�صو�صياتها
احل�ضارية والثقافية واملدنية ؟
ويتفرع عن الت�سا�ؤل الرئي�سي الأ�سئلة الفرعية التالية:
ال�س�ؤال الفرعي الأول  :ما مربرات البحث عن فل�سفة تربوية عربية جديدة للقرن احلادي والع�شرين؟
ال�س�ؤال الفرعي الثاين  :ما مرتكزات املنظور التاريخي للفل�سفة الرتبوية العربية يف القرن احلادي
والع�شرين؟
ال�س�ؤال الفرعي الثالث :ماالعمليات التي يتطلبها بناء الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة؟
اهداف الدرا�سة:
 -1دعوة املفكرين والفال�سفة وعلماء االجتماع العرب املهتمني بال�ش�أن الرتبوي اىل
اال�سهام يف جتديد الفل�سفة املجتمعية العربية وبلورة الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة
على نحو ميكن الأمة من مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين ومبا ين�سجم مع
خ�صو�صياتها احل�ضارية والثقافية واملدنية.
 -2تو�ضيح مربرات البحث عن فل�سفة تربوية عربية جديدة للقرن احلادي والع�شرين.
 -3التعريف مبرتكزات املنظور التاريخي للفل�سفة الرتبوية العربية يف القرن احلادي
والع�شرين.
 -4حتديد وتو�صيف العمليات التي يتطلبها بناء الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة.
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الدرا�سات ال�سابقة:
من امل�ؤمل �أن نقرر هنا حقيقة مرة وهي تق�صري الفال�سفة واملفكرون الرتبويون العرب �أنف�سهم يف الت�صدي ملو�ضوع
فل�سفة الرتبية العربية امل�أمولة والدليل على ذلك هو ندرة الأدبيات املتعلقة مبو�ضوع فل�سفة الرتبية العربية
مبا�شر ًة با�ستثناء كتاب الدكتورعبد اهلل عبد الدائم (  ) 1991نحو فل�سفة تربوية عربية  ،ودرا�سة الدكتور
ال�سيد �سالمة اخلمي�سي(  )2004التجديد يف فل�سفة الرتبية العـربية ملواجهة حتـديات العوملة � ،أو كتب تالم�س
ب�شذرات وجزئيات هنا وهناك وبطريقة غريمبا�شرة مو�ضوع فل�سفة الرتبية مثل :كتاب الدكتور �سعيد �إ�سماعيل
على(  ) 1995فل�سفات تربوية معا�صرة  ،وكتابه اي�ض ًا(  ، ) 2000الأ�صول الفل�سفية للرتبيـة  ،وكتاب الدكتور،
حامد عمار (  ) 1998نحو جتديد تربوى ثقافـى  ،وكتاب الدكتور ال�سيد �سالمة اخلمي�سى(  ) 1988الرتبية
وحتديث الإن�سان العربى ،وكتابه �أي�ض ًا ( ) 2001الرتبية العربية وق�ضايا املجتمع .الأمر الذي حتم علينا تتبع
تلك ال�شذرات واجلزئيات يف ماتوفر لنا من درا�سات �سابقة تركزت حول حتديات امل�ستقبل والقرن اجلديد كتحديات
العوملة وغريها  ،وذلك على النحو التايل:
 -1درا�سة (ح�سام الدين )1999،بعنوان« :احلاجة �إىل مناهج تربوية ع�صرية ملواجهة التغريات العاملية يف
مطلع قرن جديد «.
هدفت هذه الدرا�سة الوثائقية اىل تو�ضيح مقت�ضيات احلاجة �إىل بناء مناهج تربوية معا�صرة قادرة على التجاوب
مع تطلعات املجتمع الع�صري يف ع�صر جديد ،وحتديد مربرات الربط بني التحوالت االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية اجلارية وبني �ضرورة حتديث املناهج واملقررات الرتبوية لكي ي�ستطيع املجتمع مواكبة هذه التحوالت
وامل�ستجدات واملتغريات يف القرن احلادي والع�شرين ،والت�أكيد على �أهمية التخطيط والتكامل بني املناهج واملعلمني
والبيئة يف �سبيل بناء الإن�سان القادر على الفعل واملواجهة لتحديات القرن احلادي والع�شرين.
 -2درا�سة (الفقي )1999،بعنوان�« :إدراك طالب اجلامعة ملفهوم العوملة وعالقته بالهوية واالنتماء»
وهي واحدة من الدرا�سات املهمة يف جمال العالقة بني العوملة والهوية واالنتماء .وهي درا�سة عاملية اعتمد فيها
الباحث على تقدمي �صورة عن وعي طالب اجلامعة مبفاهيم العوملة حيث مت حتليل ثالثة �أ�سئلة مفتوحة حول
العوملة والهوية واالنتماء� .أجريت هذه الدرا�سة على عينة بلغت  190من طالب اجلامعة ،وقد �أ�سفرت نتائج هذا
التحليل العاملي للدرا�سة �أن مفهوم العوملة عند الطالب يتحدد يف �إطار بنية يف خم�سة عوامل وهي :ذوبان الهوية.
االت�صال و�إلغاء احلدود بني الدول .التحكم يف اقت�صاديات العامل .اخلوف من �سيطرة الدول املتقدمة .و�إلغاء
اخل�صو�صية الثقافية.
 -3درا�سة (عبد املعطي )1999،بعنوان« :ماذا �أعددنا لرتبية �أبنائنا يف القرن احلادي والع�شرين ؟»
وقد هدفت اىل تو�ضيح خطورة التحديات التي تواجه الرتبية العربية التي يجب عليها �أن حتدد الأولويات ملواجهة
هذه التغريات املتوقعة التي �سيكون لها ت�أثريها على اجلوانب العملية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية ،
واىل تبيني �أهمية تطويرها وفقا ملتطلبات النظام العاملي اجلديد ف�ض ًال عن �أهمية توافر �سيا�سات تعليمية تتكامل
مع �أخرى يف نظامنا االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي ،والت�أكيد على اهمية و�ضع الآليات التي تكفل للإ�صالح
الرتبوي فر�ص النجاح والفاعلية.
وقد �سعت الدرا�سة �إىل ا�ستيفاء ثالثة متطلبات هي:
 -1الت�شخي�ص الدقيق للواقع الرتبوي  -2اال�ست�شراف العلمي للم�ستقبل -3ر�سم امل�شاهد والتوقعات التي تقودنا
�إىل رحلة امل�ستقبل.
وتو�صلت الدرا�سة اىل حتديد �أهم م�شاهد وتوقعات ا�سرتاتيجية االنطالق ،كا�شفة عن �أن العقبة يف �سبيل االنطالق
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املن�شود لي�ست يف املال وحده ،بل يف االختيار ال�سيا�سي املرتدد� ،أو التفكري اجلزئي عند �أ�صحاب القرار ،وطالب
بالتعاون والتكامل بني عنا�صر املنظومة الرتبوية ،ويف متطلبات التنمية ال�شاملة ،وبني احلكومات واجلهات التي
تدعم توجهات امل�ستقبل وتر�سيها يف عقول الأبناء.
 -4درا�سة (اخلطيب )1999،بعنوان« :م�ستقبل التعليم يف دول اخلليج العربية يف ظل العوملة»
وفيها حلل الباحث الأبعاد الرتبوية للعوملة ور�صد �آثارها الرتبوية يف خمتلف قطاعات احلياة الرتبوية والثقافية،
ويف م�ستوى دول اخلليج بني الباحث ب�أن دول اخلليج العربية ال تزال قادرة على التم�سك بالأ�صول والقيم الثقافية
الرا�سخة� ،إال �أن م�ستقبل العوملة �أمامها بال حدود وال قيود ،ويتطلب �إعادة �صياغة للرتبية بجميع م�ؤ�س�ساتها مبا
يكفل لها �أن تتهي�أ ملقابلة امل�ستجدات التي تفر�ضها العوملة ،ومن �أجل ذلك يو�صي الباحث مبا يلي:
�أو ًال� :أن تقوم م�ؤ�س�سات البحث العلمي بدرا�سات حول ظاهرة العوملة درا�سة تكاملية للتعرف على كنهها وكيفية
ت�أثريها على الأو�ضاع الدولية والإقليمية واملحلية و�سبل التفاعل معها.
ثاني ًا� :أن تقوم دول اخلليج العربية بدرا�سة تقوميية �شاملة لنظمها التعليمية والرتبوية للو�صول �إىل ا�سرتاتيجيات
معا�صرة �أ�صيلة ت�ستجيب ملتغريات الع�صر ب�ش�أن الرتبية والتعليم فيها.
ثالث ًا� :أن يتم تفعيل تو�صيات الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي ب�ش�أن التكامل الرتبوي بني هذه الدول
والو�صول �إىل �شراكة حقيقية وتبادل �أمثل للخربات بينها.
 -5درا�سة( طعيمة )1999 ،بعنوان« :العوملة وثقافتنا العربية».
�أن ير�صد املعامل الأ�سا�سية للعالقة بني الثقافة العربية والعوملة والرتبية يف خمتلف االجتاهات .ويف هذه الدرا�سة
يرى الباحث �أنه يجب الرتيث يف �إ�صدار حكم قاطع على العوملة بالقبول �أو الرف�ض� ،ش�أنها �ش�أن �أي ظاهرة تاريخية
قد تكون م�صحوبة يف بدايتها ببع�ض ال�سلبيات وعوامل الرف�ض .ويحدد الباحث �أهم التوجهات اال�سرتاتيجية
الرئي�سة لرتبيتنا العربية للحفاظ على الهوية الثقافية وهي:
 -1تنمية الوعي بالأبعاد احلقيقية لظاهرة العوملة  -2الك�شف عما تنطوي عليه التحوالت العاملية من فر�ص
و�إيجابيات ميكن ا�ستثمارها على ال�صعيد املحلي والعربي  -3ا�ستناد تربيتنا العربية يف حركتها �إىل فل�سفة تربوية
وا�ضحة ،نابعة من ظروف جمتمعنا العربي بثوابته الثقافية ،ويف �إطار حركته وتفاعله مع الواقع العاملي � -4إعادة
النظر يف واقع تربيتنا العربية على �صعيد الفل�سفة والأهداف والأ�ساليب واملمار�سات ،بل وكل مكونات بنيتنا
الرتبوية� -5 .إعادة النظر يف خطط وا�سرتاتيجيات مكافحة الأمية الأبجدية �أو الثقافية� ،إىل معاي�شة ثورة
العلم والتكنولوجيا وثورة املعلومات واالت�صاالت.
 -6درا�سة (ح�ساين )2004،بعنوان »:معامل امل�شروع الرتبوي العربي يف م�سار العوملة «.
حيث هدفت هذه الدرا�سة �إىل ت�شخي�ص الواقع الرتبوي العربي ت�شخي�ص ًا مو�ضوعي ًا مبعزل عن �أي نزعة ذاتية يف
ظل اهتماماتنا احل�ضارية الراهنة ملواجهة التحديات الكربى واملعوقة ،وقد حاولت الدرا�سة الإجابة عن عدد
من الأ�سئلة حول كيفية التعامل مع املد الرتبوي للعوملة ،وكيفية توظيف جميع املرتكزات الفاعلة يف �أنظمتنا
الرتبوية وا�ستثمارها لرتقية امل�شروع الرتبوي العربي العاملي.
 -7درا�سة ( جماهد )2001 ،بعنوان « :بع�ض خماطر العوملة التي تهدد الهوية الثقافية للمجتمع ،ودور الرتبية
يف مواجهتها «.
هدفت الدرا�سة �إىل حماولة فهم ظاهرة العوملة ،ومتابعة جتلياتها املتنوعة ،وتقدمي ت�صور مقرتح لدور الرتبية يف
مواجهة خماطر العوملة الثقافية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العوملة عملية مركبة لها �أبعادها ومظاهرها املختلفة،
هناك �شعور باالغرتاب نتيجة ا�سترياد مناذج ثقافية غربية ،هناك �ضعف لالنتماء الوطني ،وزيادة للتفكيك
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الداخلي ،كما �أن هناك �أهمية ل�ضرورة بلورة ا�سرتاتيجية تربوية ت�سمح للمجتمع بتعظيم الفائدة من ايجابيات
العوملة ،وحتجيم �سلبياتها .وقد اقرتح الباحث �إعادة النظر يف مناهج التعليم ،وتربية املتعلمني يف �إطار متوازن مبا
يك�سبهم القدرة على حتليل املعلومات وانتقائها.
 -8درا�سة ( اخلمي�سي )2001 ،بعنوان « :التجديد يف فل�سفة الرتبية العربية ملواجهة حتديات العوملة».
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف على كيفية مراجعة الرتبية العربية فل�سفتها و�أهدافها حتى تكون م�ؤهلة ملواجهة
حتديات العوملة يف �إطار اخل�صو�صية الثقافية والتوجهات امل�ستقبلية .وت�ؤكد الدرا�سة على عدد من الغايات التي
البد �أن تفي بها الرتبية وهي� :إك�ساب املعرفة ،التكيف مع املجتمع ،تنمية الذات والقدرات ال�شخ�صية ،و�أ�ضاف
ع�صر املعلومات لهذه الغايات بعد ًا تربوي ًا �أخر وهو� :ضرورة �إعداد �إن�سان الع�صر ملواجهة مطالب احلياة ،كما
تناق�ش الدرا�سة مدى ا�ستيعاب الرتبية العربية املعا�صرة هذه الغاية امل�ستحدثة وت�ضمينها يف فل�سفتها حتى تكون
هادي ًا ومر�شد ًا يف �سيا�ساتها وخططتها.
 -9درا�سة ( كنعان )2001 ،بعنوان « :دور الرتبية يف مواجهة العوملة وحتديات القرن احلادي والع�شرين وتعزيز
الهوية احل�ضارية واالنتماء للأمة».
هدفت الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على التحديات التي تعيق الرتبية يف الوطن العربي ،وكيفية مواجهتها لهذه
التحديات ،وعلى ر�أ�سها اال�ستالب الثقايف والهيمنة الأجنبية يف ظل العوملة اجلديدة وهيمنة القطب الواحد على
الثقافات العاملية ،وبيان كيفية الت�صدي لها من خالل تعزيز الهوية احل�ضارية واالنتماء للأمة ،حيث تعد هوية
الأمة منبع ًا �أ�سا�سيا لفل�سفة املجتمع التي ت�ستمد مقوماتها من تلك الهوية .وتخل�ص الدرا�سة �إىل ت�أكيد الهوية
العربية الإ�سالمية ،وتدعو �إىل تعزيز االنتماء القومي من خالل عدد من املقرتحات.
 -10درا�سة (�أمني )1999 ،بعنوان « :م�ستقبل الوطن العربي يف ظل العوملة «.
هدفت الدرا�سة �إىل تو�ضيح الآثار املختلفة للعوملة على الدولة يف الوطن العربي ،وكيفية التعامل مع العوملة يف
امل�ستقبل وكيفية مواجهتها ومعاجلة اختاللها ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العوملة �أيدلوجية غربية ي�سعى الغرب من
خاللها لل�سيطرة على العامل ،وهي ظاهرة قدمية ،و�أن الإ�سالم كان �سابق ًا للدعوة نحو العاملية منذ خم�سة ع�شر قرن ًا،
وقد متيزت دعوته للعاملية ب�أنها �أكرث �شمو ًال ومراعاة للأخالق .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن ت�أثري العوملة ال�سلبي كان
على ح�ساب الطبقة الو�سطى يف كافة املجتمعات ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة تطوير التعليم واالهتمام بو�سائل
تثقيف املواطن ،و ح�سن ا�ستغالل املوارد ،وتبني ا�سرتاتيجية للتنمية نابعة من ظروف كل دولة.
 -11درا�سة ( العطار )1998 ،بعنوان « :معامل لرتبية الغد يف �ضوء ر�ؤية جديدة للعامل «
هدفت الدرا�سة �إىل تقدمي �إجابات لعدد من الأ�سئلة عن ر�ؤية العامل املعا�صرة ،وانعكا�ساتها على املجتمع ب�صفة
عامة والرتبية ب�صفة خا�صة وا�ستخدم الباحث املنهج التحليلي النقدي ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الإن�سانية
متر بالعديد من التغريات التي تت�سم بال�سرعة والتعقيد والت�شابك ،و�أن الوعي الإن�ساين هو �أ�سا�س التطور
واالرتقاء ما دامت قدرات الإن�سان غري حمدودة .كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن العدالة االجتماعية من �ضروريات
مواجهة التحديات اجلديدة ،لأنه ال ميكن امل�شاركة يف ح�ضارة الع�صر من خالل �إن�سان مقهور .كما قدم الباحث �أهم
املعامل لرتبية الغد يف �ضوء ر�ؤية العامل املعا�صرة .
 -12درا�سة ( عبدال�شايف )1995 ،بعنوان « :الرتبية وتنمية الإن�سان امل�صري يف �ضوء حتديات العوملة».
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على واقع تنمية الإن�سان امل�صري من خالل النظام التعليمي وحتديد دور الرتبية يف
مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين .وتو�صلت الباحثة �إىل �أن الرتبية يجب �أن تركز على توفري قدرات
ومهارات متكن الفرد من التعامل مع التطور املت�سارع ،وتوجيه البحث العلمي حلل م�شاكل املجتمع و�أن يكون مرتبط
				
جامعة امللكة �أروى

189

العدد الثامن يناير  -يونيو 2012

منهجية مقرتحة لبناء فل�سفة تربوية عربيـــة جديدة للقرن احلادي والع�شـــرون

بوحدات الإنتاج.
م�صطلحات الدرا�سة:
ً
ً
نالحظ خلط ًا وتخبطاعجيبا يف الأو�ساط الرتبوية العربية الر�سمية بني م�صطلحات ثالثة هي  :الفل�سفة ،
والفل�سفة االجتماعية ،وفل�سفة الرتبية  ،وال�سيا�سة التعليمية  ،حيث تتحدث عنها هذه الأو�ساط كمرتادفات
مل�صطلح واحد ،ولذا وجب التحديد:
 -1الفل�سفة  :يعرف(ال�سيد )1997،الفل�سفة ب�صورة عامة ب�أنها « جمموعة الأفكار واملبادئ والقناعات واملفاهيم
والتوجيهات التي توجه �سلوك الفرد وامل�ؤ�س�سات فهي بهذا حتدد الوظائف وال�سيا�سات وهي بالتايل حتدد الو�سائل
والأدوات والربامج التي حتقق هذه الأهداف «
الفل�سفة ب�صفة عامة هي �أ�سلوب منهجي يف التفكري الفل�سفي يف كل ما هو موجود ي�سعى �إىل معرفة ماهية الأ�شياء
حية وغري حية من حيث هي ،معتمدا يف ذلك على التحليل والرتكيب والنقد والت�أمل ،وعلى هذا فالفل�سفة طبيعية
و�ضرورية معا ،كما �أن الفل�سفة حتاول �أن تقيم التما�سك يف جمموع جمال اخلربة الإن�سانية ب�أ�سرها.
 -2الفل�سفة االجتماعية : :جمموعة من املرتكزات واملبادئ التي يطورها املجتمع من خالل خرباته التاريخية
واحل�ضارية املرتاكمة وت�شكل نظرتة اىل العامل والكون والتطور والتاريخ واملعرفة والقيم واملثل والغايات التي
يف�ضلها ويعمل على توارثها عرب �أجياله املتعاقبه.
 -3فل�سفة الرتبية :
فل�سفة الرتبية هي جمموعة الغايات ال�شاملة والأهداف الكربى امل�ستمده من فل�سفة املجتمع والتي متكننا من
ت�سيري وحتليل الواقع الرتبوي ككل عن طريق تف�سريه مبنهجية علمية ،وفهمه يف �صورته الإجمالية وتف�سريه
بوا�سطة مفاهيم عامة تقودنا بالتايل �إىل حتديد ال�سيا�سات الرتبوية .ففل�سفة الرتبية تت�ضمن تطبيق التفكري
الفل�سفي على ميدان الرتبية يف جمال اخلربة الإن�سانية ،وهكذا تكون فل�سفة الرتبية هي الن�شاط الفكري املنظم
الذي يتخذ الفل�سفة و�سيلة لتنظيم العملية الرتبوية وتن�سيقها والعمل على ان�سجامها وتو�ضيح القيم والأهداف
التي ت�سعى �إىل حتقيقها(رحمة.)1989،
كماتعمل فل�سفة الرتبية على حتديد املكونات الرئي�سة ل�شخ�صية الإن�سان الذي تتطلَّع الرتبية �إىل �إخراجه،
واملجتمع الذي تعمل على تنميته يف �ضوء عالقات كل منهما باملن�ش�أ والكون واحلياة والإن�سان وامل�صري ،ولتج�سيد
هذه العالقات يف واقع تربوي ملمو�س .وتركز فل�سفة الرتبية على خم�سة جماالت رئي�سية؛ هي :نظرية الوجود،
ونظرية املعرفة ،ونظرية ال ِق َيم ،وطبيعة الإن�سان،وطبيعة املجتمع  .ويعمل كل نظام تربوي على حتقيق
التكامل املعريف واالت�ساق املنطقي بني �سيا�ساته وخططه وبراجمه وم�شاريعه لإخراج متعلم يحمل ت�صو ًرا
متكام ًال عن هذه املجاالت اخلم�سة  ،والقدرة على ترجمة هذا الت�صور يف �سلوكه وعالقاته ومناحي حياتة.
وحتتل فل�سفة الرتبية � -أية فل�سفة للرتبية – مركز الأ�سا�س يف بنية العملية الرتبوية ،ومن هذه الفل�سفة تنبثق
�سيا�سات و�أهداف الرتبية العامة و�أهدافها اخلا�صة العملية ،وم�ؤ�س�ساتها ،ومناهجها ،وطرقها وو�سائلها يف التعليم
والتقومي ،ومن هذه الفل�سفة تنبثق كذلك �أمناط ال�سلوك يف واقع الإن�سان وجميع ن�شاطاته وممار�ساته املختلفة.
 -4ال�سيا�سة التعليمية :ال�سيا�سة التعليمية جت�سد فل�سفة الرتبية والتعليم التي تنبثق من فل�سفة املجتمع ال�سائد
 ،فالفل�سفة الرتبوية هي بعد من �أبعاد الفل�سفة العامة للمجتمع والتي تخت�ص ب�ضبط م�سريته الرتبوية وتوجيهها،
حيث �أن فل�سفة الرتبية هي امتداد ع�ضوي وظيفي لفل�سفة املجتمع يف نظرته �إىل الإن�سان والكون واحلياة ،ولذلك
ففل�سفة الرتبية هي غاية يف الأهمية لأنها حتدد ال�سيا�سات واخلطط والربامج الرتبوية وحتدد �أهدافها وبيئة
النظام التعليمي(التل.)1998،
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فل�سفة الرتبية اذن :هي نظرتنا للكون ور�ؤيتنا للعامل والتطور والتاريخ توفر لنا البو�صالت املعرفية
والأطر التحليلية والنقدية الالزمة للوعي بعمليات التفاعل والتكامل والت�أثري املتبادل بني جميع مكونات
وغايات و�أهداف املنظومة الرتبوية والتعليمية من ناحية وبينها واملنظومات املجتمعية الأخرى.
والفل�سفة الرتبوية ـ �ش�أنها �ش�أن الفل�سفة العامة ـ لها ابعاد نظرية  ،و�إر�شادية  ،وحتليلية:
 .1البعد النظري  :وهو ا�سلوب منهجي يف التفكري يف كل ما هو موجود �أي ان العقل الب�شري يريد ان يرى اال�شياء
من حيث هي كل موحد  ،مبعنى �آخر ان هذا اال�سلوب يبحث عن النظام �أو الكلية االجمالية  ،م�ضيف ًا ذلك اىل كل
معرفة وكل خربة يف حماولة للعثور على التما�سك يف املجال الكلي للفكرة واخلربة .
 .2البعد االر�شادي  :وهو ا�سلوب ي�سعى اىل و�ضع م�ستويات للتقيم �أو تقدير القيم واحلكم على ال�سلوك  ،مبعنى
�أخر ان كل انواع ال�سلوك االن�ساين على اختالفها وتباينها وهي بب�ساطة �صور وا�شكال من ال�سلوك ميكن درا�ستها
جتريبي ًا  ،لذلك ف�أن الفيل�سوف الرتبوي االر�شادي ي�سعى اىل اكت�شاف مبادئ والتوجه بها لتقرير �أي من هذه
االفعال ال�سلوكية وال�صفات ال�شخ�صية �أف�ضلها و�أح�سنها .
 .3البعد التحليلي  :وهو �أ�سلوب يركزيف االلفاظ واملعاين عن طريق حتليل وفح�ص املعاين مثل :العلة �أوال�سبب
والعقل واحلرية االكادميية وتكاف�ؤ الفر�ص .
ومن خالل هذه الأبعاد يت�سع ميدان فل�سفة الرتبية لي�شمل خمتلف عمليات التفاعل والتكامل والت�أثري
املتبادل بني مكونات وجوانب املنظومة الرتبوية  ،فهي ت�سعى ملناق�شة وحتليل ونقد جملة املفاهيم الأ�سا�سية
التى يتمحور حولها العمل الرتبوى مثل :نوع املجتمع الذي نريد  ،ونوع الإن�سان الذي نريد،و طبيعة املتعلم
الذي نريد �أن نربي ،واخلربة الرتبوية  ،واملعرفة  ،والثقافة  ،و تكاف�ؤ الفر�ص  .كما ت�سعى �إىل مناق�شة وحتليل
ونقد االفرتا�ضات الأ�سا�سية التى تقوم عليها نظريات الرتبية مثل :النمو ،والن�ضج ،والتعليم ،والتعلم ،و طرائق
التعليم ،وبناء املنهج  ،وو�سائل التعليم ،و�أدوات التقومي.
اهمية فل�سفة الرتبية:
متثل فل�سفة الرتبية دماغ املنظومة الرتبوية التعليمية  ،كما تكمن �أهميتها يف الوظائف التي حتققها ل�صناع القرار
الرتبوي وللعاملني يف املنظومة الرتبوية والتعليمية وفيما يلي ملخ�ص ًا لأهم الوظائف كما وردت عند ح�سان حممد
ح�سان واخرين يف كتابهم  :درا�سات يف فل�سفات الرتبية :1987
 .1فهم النظام التعليمي  :وذلك عن طريق معرفة مفاهيمه حيث ان م�س�ؤولية النظام التعليمي ال تقع على عاتق
العاملني يف جمال التخطيط الرتبوي واالدارة الرتبوية فقط  ،بل انها م�س�ؤولية م�شرتكة ي�سهم فيها جميع العاملني
بها بدء ًا من املعلم مرور ًا بالإدارة حتى اعلى م�س�ؤول يف �سلم النظام التعليمي  ،فكلما كان فهم املعلم للقيم واملفاهيم
املوجهه للنظام التعليمي �سليم ًا زاد وعيه بالنظام ككل  ،وكلما زاد فهم املعلم ملفاهيم مادته ومدر�سته وتعليمه
ا�ستطاع ان يدرك وي�سلك طريق ًا �أكرث ر�شد ًا وعقالنية .
 .2ت�شخي�ص املفاهيم اخلاطئة  :ي�شيع بني النا�س بع�ض املفاهيم اخلاطئة تراكمت يف بع�ض العقول وا�ستقرت
فيها �شعوري ًا �أو ال�شعوري ًا ناجتة عن �سلوك خاطئ �أكت�سبه الأفراد خالل عمليات التن�شئة االجتماعية ومل تتمكن
الأ�سرة من �أزالته �أو تعديله  ،ومن هنا ي�أتي دور فل�سفة الرتبية حيث يقع العبء عليها يف ت�شخي�ص ذلك كله
لتقوم بوظيفة �شاقة تتمثل يف الك�شف والتحليل من اجل �إعادة و�صياغة وتنظيم هذه القيم واالجتاهات واملفاهيم
وحذف ال�سلبي وغري املنتج منها .
 .3التدريب على التحليل والرتكيب  :يعد التحليل والرتكيب ريا�ضة عقلية يتوقع منها الفرد زيادة قدرته يف
هذا االجتاه الذي يبعده عن الت�سليم املجرد لكل الق�ضايا وامل�شكالت واال�ست�سالم للواقع الراهن بكل �ضغوطه
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وحتدياته  ،ان الهدف من التحليل والرتكيب هو حماولة للتو�صل اىل �أقامة نظام مبني على �أ�س�س متينة عن طريق
احلوار العقلي وا�ستخدام املنهج العلمي يف حتليل النظام التعليمي حتلي ًال عقلي ًا جمرد ًا  ،و�إجراء درا�سات ميدانية
جتريبية ومواقف جتريبية تدفع اىل البحث  ،وينبغي الإ�شارة هنا �أن املناق�شات التي تثريها فل�سفة الرتبية عن
طريق حتليل امل�شكالت وتركيبها لي�س بال�ضرورة ان ت�صل اىل حلول قاطعة ونهائية  ،بل يكفي التدريب على حل
امل�شكالت بد ًال من الوقوف منها موقف املتفرج �أو املتلقى �أو امل�ستقبل  ،وللمعلم -مث ًال -دور ًا مهم ًا يف ذلك  ،فطريقة
حل امل�شكالت تقت�ضي منه توافر كفايات ومهارات يف تدريبه وتعامله وتقوميه لتالميذه حتى ال يقت�صر الأمر على
الإلقاء والتلقني واحلفظ واال�سرتجاع .
� .4أدراك العالقات اجلديدة  :ونق�صد بذلك عمليات التفكري الإنتاجي التي تتطلب الإدراك الوا�ضح لرتكيب
امل�شكلة  ،و�إعادة تركيبها �أذا تطلب الأمر ذلك � ،إن �إدراك العالقات اجلديدة ال ميكن �أن يتم وال ي�ستطيع الفرد
الو�صول �إليه عن طريق اجلزئيات بل عن طريق الر�ؤى الوا�ضحة ال�شاملة  ،وهذا ما توفره لنا فل�سفة الرتبية لكي
ندرك عالقات جديدة يف التعليم فال بد من ر�ؤى جمردة تو�ضح الأ�شياء يف �شموليتها  ،والنظام يف كليته .
 .5مواجهة بع�ض م�شكالت ال�صراع القيمي  :تعمل الرتبية على غر�س واكت�ساب الفرد جمموعة من القيم منها على
�سبيل املثال ( القيم الإن�سانية ) كحب النا�س  ،التعاطف  ،الرحمة  ،ال�شجاعة  .....الخ  ،ومنها ( القيم اجلمالية
) كجمال اللون  ،جمال ال�صوت .....الخ  ،ومنها ( القيم الفل�سفية ) كالنظرة ال�شاملة للكون  ،وااللتزام بفل�سفة
معينة  ،وفل�سفة الرتبية من خالل وظيفتها ت�ساعد على حل م�شكالت ال�صراع القيمي عن طريق درا�سة القيم
ال�سائدة داخل العملية الرتبوية ومناق�شة هذه القيم للك�شف عن اخللل واال�ضطراب فيها وجعلها مت�سقة مطردة
و�شاملة متكاملة  ،وهذه جميع ًا خ�صائ�ص �أ�سا�سية للتفكري الفل�سفي ال�سليم .
 .6تطوير العملية التعليمية  :ويتم ذلك عن طريق :
�أ .اعتماد التجديد الفل�سفي الرتبوي ومايرتتب على ذلك التجديد من �سيا�سات وخطط وم�شاريع
وبرامج .
ب .تقدمي احللول واملعاجلات ال�شافية للكثري من الأمرا�ض والآفات وامل�شكالت االجتماعية
التي يتعر�ض لها الفرد واملجتمع .
ج� .إعداد �إن�سان قادر على م�سايرة التغريات  ،وجعله قادر ًا على تقبلها واال�ستفادة منها .
منهجية الدرا�سة :
للإجابة على الت�سا�ؤل الرئي�س والأ�سئلة الفرعية للدرا�سة ،اعتمد الباحث على منهجية التحليل الفل�سفى
القائم على التكامل بني حتليل امل�ضامني وتفكيك الن�صو�ص وا�ستخال�ص املعاين واملفاهيم والآراء والطروحات
الواردة يف الأدبيات املتاحة  ،و بر�ؤية بحثية تاريخية خا�صة تراجع ح�صيلة القرن املفقود وت�ستنطق االواقع
الرتبوي املعا�ش وت�ست�شرف امل�ستقبل الرتبوي يف القرن املوعود ك�صريورة تاريخية متكاملة فى �ضوء اال�ستناد �إىل
اخللفية الفكرية والنظرية للدرا�سة .
نتائج الدرا�سة:
�إجابة على الت�سا�ؤل الرئي�س للدرا�سة :كيف ميكن للأمة العربية �أن جتدد فل�سفتها املجتمعية و تبلور فل�سفتها
الرتبوية اجلديدة التي متكنها من مواجهة حتديات القرن احلادي والع�شرين ومبا ين�سجم مع خ�صو�صياتها
احل�ضارية والثقافية واملدنية ؟
لقد ا�صبح لكل �أمة ناه�ضة على وجه الكرة الأر�ضية دولتها املوحدة لقوميتها وفل�سفتها املجتمعية
التنموية اخلا�صة بها ،وفل�سفتها الرتبوية التعليمية اخلا�صة بها ،ب�إ�ستثناء الأمة العربية ،وللإ�سهام يف توفري
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هذه ال�شروط الثالثة للنه�ضة  ،تقرتح الدرا�سة احلالية بع�ض الكيفيات التي ميكن من خاللها االجابة على
الت�سا�ؤل الرئي�سي للدرا�سة على النحو التايل:
 – 1حتديد منهجية تناول عمليات بناء الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة:
هناك منهجيات عديدة لتناول عمليات بناء فل�سفة تربوية لأي جمتمع �أهما املنهجيات التالية:
املنهجية الأوىل :االجتاه من اجلزئيات اىل الكليات  :وهي املنهجية التي تبد�أ مبناق�شة وحتليـل الواقع
الرتبوي للمجتمع وما ينطوي علية من امل�شكالت واخلربات الرتبوية يف الواقع الرتبوي املعا�ش  ،و�صو ًال �إىل
امل�سائل وامل�شكالت الفل�سفية املجتمعيةالكربى  .وعيب هذا االجتاه التجزيئية وفقدان ال�صورة الكلية.
املنهجية الثانية  :االجتاه من الكليات اىل اجلزئيات  :وهي املنهجية التي تبدا مبناق�شة وحتديد امل�سائل
وامل�شكالت الفل�سفية املجتمعية الكربى والعودة اىل ا�ستنطاق دالالتها وتطبيقاتها الرتبوية يف الواقع الرتبوي
املعا�ش  .وعيب هذا االجتاه هو التجريدية وفقدان ال�صورة الواقعية.
املنهجية الثالثة :املنهجية الكلية التكاملية :وهي املنهجية التي حتقق التزامنية بني االجتاهني ال�سابقني
وتتجاوز عيوبهما ،باعتبار�أن الرتبية كمنظومة كلية واحدة يف حالة تفاعل وتكامل وت�أثري متبادل مع بقية
املنظومات الكلية التي يتكون منها املجتمع.
 -2حتديد معامل الفل�سفة االجتماعية العربية احلاكمة مل�سار بناء الفل�سفة الرتبوية :
على الرغم من �أن �إحدى الأزمات التى تواجهها الرتبية العربية هي غياب فل�سفة اجتماعية تنموية عربية
ت�ستند اليها يف الوقت الذي نطالبها فيه جتديد ر�ؤيتها الفل�سفية الرتبوية ملواجهة متغريات الع�صر وحتديات
القرن احلادي والع�شرين � ،إال �أن هذا ال يعنى �أن ننتظر فل�سفة الرتبية العربية حتى تت�شكل مالمح فل�سفة
اجتماعية تنموية عريقة وا�ضحة ت�ستند �إليها  ،وت�شتق منطلقاتها منها ،خا�صة و�أن هناك عقيدة ا�سالمية،
وما �أنتجته من تراكم ح�ضاري وثقايف وومدين وتراث فكري عربي ا�سالمي وهناك من املعطيات االجتماعية
والثقافية العربية املعا�صرة ما ميكن اعتباره �أهداف كربى للأمة يف خمتلف املجاالت .
�إن من �أهم املهام التي يجب �أن ت�ضطلع بها التنمية يف البلدان العربية هي �إزالة التخلف االقت�صادي واالجتماعي
وتقلي�ص الفجوة الوا�سعة ما بني هذه البلدان وبلدان التقدم ال�صناعي وهذا يحتاج �إىل و�ضع فل�سفة وا�سرتاتيجية
�إمنائية تقوم على �أ�س�س علمية وا�ضحة ،ا�سرتاتيجية قادرة على �إحداث التغيريات الأ�سا�سية وخلق الظروف
والعنا�صر ال�ضرورية لإجناحها واال�ستفادة �إىل �أق�صى حد ممكن من التغريات املتتابعة خالل الفرتات الزمنية
املتالحقة ويف ظروف وطننا العربي ي�ستوجب الأمر توفري ال�شروط الالزمة والظروف املواتية (الذاتية
واملو�ضوعية) لبناء االقت�صاد العربي امل�ستقل و�إجراء تبدالت هيكلية يف البنى االقت�صادية العربية يف �إطار
ا�سرتاتيجية عربية بعيدة املدى وا�ضحة املعامل وهذا يتطلب:
1ـ الإميان بوحدة الوطن العربي �أر�ض ًا و�شعب ًا وم�صري ًا وعك�س هذا الإميان على �أر�ض الواقع تخطيط ًا م�شرتك ًا
و�إقامة م�شاريع م�شرتكة والقيام بالتكامل االقت�صادي العربي وجعل التنمية القطرية جزء ًا من التنمية القومية
ولي�ست بدي ًال عنها.
2ـ توظيف كافة الإمكانيات العربية يف عملية التنمية هذه بغية �إيجاد تكامل اقت�صادي عربي ي�ؤ�س�س لتكتل
اقت�صادي عربي قادر على مواجهة التكتالت الكربى التي ي�شهدها العامل.
3ـ احلد من ت�أثري اخلالفات ال�سيا�سية العربية على عملية التنمية العربية القومية وم�شاريعها فلقد واجهت
التنمية القطرية �صعوبات و�إحباطات عديدة وو�صلت يف بع�ض البلدان العربية �إىل طريق م�سدود ويعود
ذلك �إىل عوامل ذاتية تتعلق مب�ستوى الأداء �إن على �صعيد التخطيط والربجمة �أو على �صعيد التنفيذ وهذا
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الأمر يتعلق بالظروف الداخلية لكل بلد عربي ومب�ستوى �إرادته ال�سيا�سية واالقت�صادية كما �أن هناك �أمور ًا
مو�ضوعية حالت دون جناح برامج التنمية القطرية وهي تتعلق بنمط التنمية الذي �سعت �إليه تلك الدول
العربية .كما جند بع�ض معامل الفل�سفة االجتماعية العربية يف (اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية ) التى
و�ضعتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ون�شرتها فى عام ،1990حيث حددت �سبع من الأهداف
الكربى والغايات ال�شامله للأمة كجهد عربى جماعى م�شرتك �أ�سهم فيه عدد من املفكرين البارزين فى الوطن
العربى  ،وهذه الأهداف الكربى والغايات ال�شاملة ال�سبع هي :
اال�ستقالل والتحرر فى مواجهة الهيمنة الأجنبية واال�ستالب .الوحدة القومية فى مواجهة التجزئة والإقليمية ال�ضيقة .الدميقراطية فى مواجهة اال�ستبداد .العدالة االجتماعية فى مواجهة اال�ستغالل .التنمية الذاتية فى مواجهة التخلف �أو النمو امل�ش ّوه .الأ�صالة فى مواجهة التغريب والتبعية الثقافية .احل�ضور القومى بني الأمم  ،والإبداع والإنتاج فى مواجهة ح�ضارة اال�ستهالكوالتقليد.
وميكن للمت�صدرين لعمليات بناء الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة �أن يظيفوا لهذه الأهداف الكربى
والغايات ال�شاملة  ،بع�ض الغايات والأهداف التى انتجتها الظروف وامل�ستجدات التي طر�أت يف الفرته مابني
نهاية القرن الع�شرين وبداية القرن احلادي والع�شرين .
 -3حتديد منظومة القيم املجتمعية امل�ستهدفة يف الرتبية العربية:
لقد وفر لنا العلماء واملفكرون و الرتبويون املبدعون العرب الذين و�ضعوا اخلطة ال�شاملة للثقافة العربية (التي
اعتمدها م�ؤمتر الوزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي ،تون�س ،فرباير ،)1985 /مرجعية
ا�سا�سية حول منظومة القيم العربية الإ�سالمية كمجموعة متكاملة من املبادئ التي ت�شكل يف جملتها منهج ًا خا�ص ًا
يف احلياة هو الذي منح الهوية الثقافية العربية اال�سالمية مالحمها املميزة .وقد بني وا�ضعو اخلطة �أبرز مالمح
منظومة القيم العربية الإ�سالمية ،ونحن نوجزها ،هنا ،يف ال�سطور التالية:
القيم ال�سيا�سية (قيم الدميوقراطية املطلوبة) :
-1تكرمي الإن�سان بو�صفه �إن�سان ًا -2ال�شورى ك�أ�سلوب للحكم -3العدل ..عدل احلكام والق�ضاة.
-4رف�ض الظلم ،والن�ضال �ضد الظلم الواقع على الآخرين -5امل�ساواة ..م�ساواة بني كل النا�س ،وم�ساواة يف الفر�ص
-6احلرية ..حترير الإن�سان من اال�ستغالل ،حرية التفكري ،احلرية امل�س�ؤولة -7ال�سماحة الفكرية واالجتماعية
-8امل�س�ؤولية عن العمل.
القيم االجتماعية (قيم االنتماء املطلوب):
-1احرتام الأ�سرة واعتبارها نواة البناء االجتماعي (رعاية الوالدين� ،صون حقوق املر�أة).
�-2إيثار املروءة والعفو يف العالقات االجتماعية -3التكافل االجتماعي والرعاية االجتماعية وتوفري االحتياجات
الإن�سانية الأ�سا�سية -4العدل االجتماعي (�إنكار اال�ستغالل� ،شراكة النا�س يف املاء والكلأ والنار-5 )...امل�س�ؤولية
االجتماعية العامة (من خالل وظيفة احل�سبة).
القيم االقت�صادية (قيم الإنتاج املطلوب):
-1تقدي�س العمل النافع والإنتاج -2اال�ستثمار الإنتاجي ومنع االكتناز واالحتكار -3م�س�ؤولية الدولة عن �أعمال
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النفع العام واخلدمات ذات ال�صفة االجتماعية -4الرثوات العامة ملك الأمة ،والدولة �إمنا تديرها مل�صلحة
اجلميع.
القيم الفكرية والثقافية (قيم التجديد املطلوب):
ً
ً
-1رف�ض الأمية ،وتكرمي العلم ..طلب ًا وحم ًال ون�شرا وتراثا -2الدعوة �إىل الإبداع والتفكري يف �آالء اهلل ويف
الطبيعة ويف الذات الإن�سانية -3البحث عن املعرفة واحلكمة من �أي وعاء خرجت(اخلطة ال�شاملة للثقافة
العربية .) 59-54:1990،
وهكذا ،ف�إن القيم العربية الإ�سالمية تت�ضمن ،ح�سب ر�أينا ،كل الأخالقيات الالزمة للتقدم ،والتي حددها
(املنويف )1993،ب�أربعة �أنواع من القيم ،وهي :قيم االنتماء ،قيم الإنتاج ،قيم الدميقراطية وقيم التجديد.
فالقيم االجتماعية العربية الإ�سالمية متثل قيم االنتماء املطلوبة .والقيم االقت�صادية العربية الإ�سالمية متثل
قيم الإنتاج املطلوبة.والقيم ال�سيا�سية العربية الإ�سالمية متثل قيم الدميقراطية املطلوبة .والقيم الفكرية
والثقافية العربية الإ�سالمية متثل قيم التجديد املطلوبة.
 -4البناء على ما وفرته اجلهود الفكرية الرتبوية ال�سابقة:
هناك الكثري من اجلهود العلمية والتنظريية التي ُبذلت على �صعيد بلورة ر�ؤى عربية م�شرتكة للرتبية
 ،لكنها مل تكتمل بعد �أوت�صب يف ووثيقة فل�سفية واحدة مقرة ومعتمدة من كل الأقطار العربية ،بع�ض هذه
اجلهود اجلماعية قد قامت بها م�ؤ�س�سات عربية ر�سمية كم�ؤمترات وزراء الرتبية والتعليم العايل العرب
وكاجلامعة العربية ومنظمة امل�ؤمتر اال�سالمي واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم واملنظمة اال�سالمية
للرتبية والثقافة والعلوم ،وغري ر�سمية مثل مركز درا�سات الوحدة العربية ومنتدى الفكر العربي ومنتدى
العامل العربي ،وبع�ضها قامت به منظمات دولية مثل اليون�سكو واليوني�سيف ،و�أخرى قد نتجت عن اجتهادات
ور�ؤى علمية فردية وجماعية عربية  .هذه اجلهود العلمية متثل تراكم ًا علمي ًا ومعرفي ًا فى جمال فل�سفة
الرتبية ،ميكن البناء عليه عند بلورة وبناء فل�سفة الرتبية العربية اجلديدة .
ويف �سياق ما تهدف اليه املنهجية املقرتحة يف هذه الدرا�سة لبلورة وبناء فل�سفة الرتبية العربية اجلديده يف
القرن احلادي والع�شرين  ،ف�إننا نقرتح البناء على املرجعيات املتوفرة التالية:
املرجعية الأوىل :وتكمن يف مبادئ ا�سرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ( املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم :) 1979،
�صحيح �أن اال�سرتاتيجية مل تفدم منظومة فل�سفية لأهداف تلتزم بها الرتبية فى كل الأقطار العربية
حتى ال تلغى اخل�صو�صيات الأيديولوجية والثقافية القطرية  ،لكنها قدمت بد ًال من ذلك اثنى ع�شرة مبدء ًا �أو
مرتكز ًا ميثل املنطلقات الرئي�سية لأهداف تربوية عربية  ،وتركت لكل دولة حرية احلركة واالختيار وترتيب
الأولويات تبع ًا لظروفها وحاجاتها العاجلة والآجلة  ،وعلى الرغم من واقعية ومرونة هذا االجتاه الذي �أعطى
حرية احلركة لكل نظام تربوى عربى قطري فى �إطار هذه املرتكزات العامة  ،اال انه من املالحظ �أن املمار�سات
القطرية بد�أت تطغي على التوجهات التوحيدية منذ بداية القرن احلادي والع�شرين � .أما هذه املبادئ االثنى
ع�شرة فتتمثل فى :
-1املبد�أ الإن�سانى -2املبد�أ الإميانى  -3املبد�أ القومى -4املبد�أ التنموى -5املبد�أ الدميقراطى -6املبد�أ العلمى
-7مبد�أ الرتبية للعمل -8مبد�أ الرتبية للحياة -9مبد�أ الرتبية للقوة والبناء 10-مبد�أ الرتبية املتكاملة
امل�ستمرة -11مبد�أ الأ�صالة والتجديد -12مبد�أ الرتبية للإن�سانية .
هذه املبادئ ال�سابقة ذكرها ،تعد لبنات فكرية �صاحلة للبناء عليها  ،فهى ح�صيلة مكثفة جلهودعلمية
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وفكرية بذلت على مدى �سنوات عديدة لنخبة متنوعة من رجال الفكر الرتبوى واملتخ�ص�صني فى العلوم
االجتماعية واالقت�صادية والطبيعية على م�ستوى الوطن العربى .
املرجعية الثانية :وتكمن يف �أهداف وا�سرتاتيجيات تعليم الأمة العربية فـى القـرن احلادى
والع�شرين ( منتدى العامل العربى : ) 1991
حييث ا�صدر منتدى العامل العربى درا�سة( تعليم الأمة العربية فى القرن احلادى والع�شرين  :الكارثة والأمل
) وا�ستهدفت هذه الدرا�سة �إعادة �صياغة �أهداف التعليم العربي و�سيا�ساته وم�ضامينه وو�سائله ب�صورة فعالة
و�إيجابية ت�ساعد على �إعداد الأجيال اجلديدة ملواجهة امل�ستقبل .
وقد احتوت هذه الدرا�سة العامة  -التى تظمنت جهد ًا فكري ًا و�أكادميي ًا لنخبة من املفكرين الرتبويني
العرب من خالل منظمة غري حكومية ـ على �أربعة �أق�سام وهى :
 -1مقدمة عن خ�صائ�ص الع�صر  -2مظاهر عجز النظام التعليمى � -3سيناريوهات للم�ستقبل� - 4أهداف
وا�سرتاتيجيات التعلم للم�ستقبل .
ولأهمية هذه الدرا�سة وعالقتها مبو�ضوع الدرا�سة احلالية  ،فيمكن اعتمادها �ضمن املرجعيات النظرية
والفل�سفية لبلورة وبناء فل�سفة الرتبية العربية اجلديدة  ،خا�صة و�أنها قد �صدرت فى فرتة زمنية فا�صلة بني
نهاية القرن الع�شرين الذي البد من مراجعة ح�صيلتنا الرتبوية فيه وبداية القرن احلادي والع�شرين الذي
البد من اال�ستعداد للتحديات الرتبوية التي �ستواجهنا فية .
وقد حددت درا�سة املنتدى ماي�سمى بالأهداف الت�سعة للتعليم العربى امل�ستقبلي علي النحو التايل:
 - 1النمو املتكامل ل�شخ�صية املواطن ( ج�سمي ًا وعقلي ًا ووجداني ًا )  -2غر�س الإميان باهلل والقيم الإن�سانية
 -3غر�س االعتزاز بالعروبة والوحدة  -4التدريب على املواطنة وامل�شاركة املجتمعية ال�سيا�سية  -5غر�س قيم
وممار�سات العمل والإنتاج والإتقان � -6إعداد الإن�سان العربى للتكيف مع امل�ستقبل  -7القدرة على �صنع امل�ستقبل
-8التنمية والتكنولوجيا  -9التفكري املنهجى النقدى .
وبتحليل م�ضامني هذه الأهداف الت�سعة مب�ضامينها التف�صيلية فى الدرا�سة جند �أنها تت�سق بدرجة كبرية
مع معظم املبادئ االثنى ع�شرة ال�سرتاتيجية تطوير الرتبية العربية وت�ستوعب مبادئها ب�صياغات خمتلفة
لبع�ض الأهداف  ،ولكن امل�ضامني مت�شابهه ومت�سقة يف �أهداف الدرا�سة ومبادئ اال�سرتاتيجية  ،كما�أ�ضافت درا�سة
منتدى العامل العربي �إىل ا�سرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ثالثة مبادئ �أو �أهداف ت�ستجيب مل�ستجدات
وارها�صات وحتديات القرن احلادي والع�شرين ،وهذه املبادئ والأهداف هى :
الإعداد للم�ستقبل  -القدرة على �صنع امل�ستقبل  -التنمية والتكنولوجيا -التفكرياملنهجى النقدى .
املرجعية الثالثة  :وتكمن يف تقرير( التعليم ذلك الكنز الكامن ) ال�صادر عن( منظمة اليون�سكو : ) 1995
وهوالتقرير الذى �أعدته اللجنة الدولية املعنية بالرتبية للقرن احلادى والع�شرين  ،واملقدم �إىل هيئة
اليون�سكو ،و�أهم ما يت�صل مبو�ضوع الدرا�سة احلالية يف هذا التقرير ،هو جمموعة املبادئ والأ�س�س التي و�ضعتها
اللجنة  ،ومت اعتمادها من قبل امل�ؤمتر العام لليون�سكو فى عام  1995كدليل ميكن �أن تهتدى به الدول فى القيام
بتحديد الفل�سفات الرتبوية وال�سيا�سات التعليمية حتى ت�ستطيع حتقيق مطالب �شعوبها ومواجهة حتديات
القرن احلادى والع�شرين.
ولقد �أكد تقرير اليون�سكو للرتبية يف القرن احلادي والع�شرين �أن �أحد �سبل مواجهة حتديات القرن القادم يكمن يف
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�أن يبنى التعليم ،ذلك الكنـز الكامن يف �أعماق كل متعلم ،على املبادئ �أو الأ�س�س �أوالدعائم الأربع التالية:
 -1التعلم لتكون  :Learn to beتعلم الفرد ليكون ،بحيث تنمو �شخ�صيته املتكاملة من خمتلف جوانبها وي�صبح
قادر ًا على الت�صرف با�ستقاللية واحلكم ال�صائب على الأمور وحتمل امل�س�ؤولية.
 -2التعلم للمعرفة  :Learn to Knowوتعلمه للمعرفة ،بحيث يجمع بني ثقافة وا�سعة بدرجة كافية ،و�إمكانية
البحث املعمق يف عدد من املواد ،و�أن يتعلم كذلك كيف يتعلم ليتمكن من اال�ستفادة من الفر�ص التي تتيحها الرتبية
مدى احلياة.
 -3التعلم للعمل  :Learn to workوتعلمه للعمل ،لي�س للح�صول على ت�أهيل مهني فح�سب ،بل الكت�ساب كفاءة
ت�ؤهله ملواجهة مواقف خمتلفة كلما دعت احلاجة.
 -4التعلم للعي�ش مع الآخرين  :Learn to liveوتعلمه للعي�ش مع الآخرين ،وذلك بفهمهم وحتقيق م�شروعات
م�شرتكة معهم يف ظل احرتام التعددية والتفاهم ( .جاك ديلور.) 33-29 ،1999 ،7 ،
وترى اللجنة التي �أعدت التقرير �أن هذه املبادئ �أو الأ�س�س الأربعة للرتبية فى القرن احلادى والع�شرين �صاحلة
لأي مرحلة من مراحل احلياة �أو التعليم  ،وكلها تتمحورحول مفهوم يجمعها  ،وهو مفهوم (التعليم مدى احلياة �أو
التعليم امل�ستمر) الذى يتم من خالل حتول املجتمع كله �إىل جمتمع دائم التعلم يعلم نف�سه بنف�سه .
املرجعية الرابعة :وتكمن يف غايات الرتبية العربية التي ت�ضمنها كتاب املفكر الرتبوي العربي الأول عبد
اهلل عبد الدائم ( نحو فل�سفة تربوية عربية  :الفل�سفة الرتبوية وم�ستقبل الوطن العربى ) ال�صادر عن (
مركز درا�سات الوحدة العربية : ) 1991
حيث قدم املفكر الرتبوي العربي عبد اهلل عبد الدائم يف هذا الكتاب الأول من نوعة ر�ؤيته ال�شامله عن فل�سفة
الرتبية العربية للم�ستقبل فى مطلع الت�سعينيات من القرن املا�ضى  ،وقد قدم فيه حتلي ًال م�ستفي�ض ًا لواقع
املجتمع العربى و�أزماته  ،وواقع الرتبية العربية واهدافها و�أزماتها  ،وخمتلف التحديات العاملية والإقليمية
والقطرية التي تواجهها.
وختم الكتاب مبجموعة من الغايات ر�أى �أنها ت�ستحق الأولوية والتقدمي � ،أما الغايات التى ير�شحها عبد
الدائم للرتبية العربية  ،فهى :
 -1تكوين روح اخللق والإبداع  -2تكوين القدرة على التغري والتغيري والتحرر من �سلطان املا�ضى  -3تكوين
الفكر الناقد  -4تكوين روح الت�سامح ونبذ الع�صبية والتع�صب  -5تكوين روح ال�سيطرة على امل�ستقبل  -6تكوين
روح االنتظام والتنظيم  -7تكوين الروح العلمية  -8تكوين روح احلما�سة والعمل وروح التحدى و�إدارة التحدى
 -9تكوين روح التعاون والت�ضامن والعمل اجلماعى امل�شرتك  -10العناية بذوى املواهب وتكوين النخبة -11
تكوين الروح الدميقراطية  -12تعزيز الإميان القومى .
املرجعية اخلام�سة :وتكمن يف نتاج الفكر الرتبوي العربي اال�سالمي ،اذ ال �أحد ي�شك يف �أن فرتة ازدهار الفكر
الرتبوي العربي اال�سالمي تتجلى بالتحديد يف القرنني التا�سع والعا�شر امليالديني ،حيث �أ�سهمت خمتلف االجتاهات
الفكرية يف بناء ثقافة تربوية غزيرة العطاء وغنية املحتوى ووا�ضحة الهدف ،وكلها مكتوبة باللغة العربية.
والذي ي�ؤكد حقيقة هذا الأمر هو �أن جميع الأقطار العربية ،بدون ا�ستثناء ،مل ت�شهد بعد هذه الفرتة �أي ازدهار
ذاتي مماثل يف الفكر الرتبوي .فهذا واقع تاريخي يدركه وي�شعر به كل مهتم بالفكر الرتبوي العربي  ،بل هو �إرث
فكري يحكم نظرة الإن�سان العربي عامة �إىل احلا�ضر وامل�ستقبل ،وت�صور الباحث الرتبوي العربي خا�صة ملفهوم
الرتبية ور�سالتها احل�ضارية.
�إذا كان حا�ضر الفكر الرتبوي العربي مقتب�س ًا من اخلارج بعك�س ما�ضي الفكر الرتبوي العربي املنتج ذاتي ًا ،ف�إن
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م�ستقبل هذا الفكر يجب �أن يتحقق عرب العودة �إىل نقطة البداية ق�صد ا�ستدراك الف�ضائل وتعوي�ض ما �ضاع
منها يف الفرتة الفا�صلة بني ذلك املا�ضي احلافل بالنظريات واالجتاهات الرتبوية ،حيث توجد تلك ال�سل�سلة من
املباحث الرتبوية التي �صاغها مفكرون �أمثال :ابن �سحنون والقاب�سي وابن حزم و�أبي حامد الغزايل وابن �سينا
ون�صري الدين ال�سيوطي وابن جماعة وال�سمعاين ،حول تعليم الطفل وتربيته و�إعداده للم�ستقبل .جميع ه�ؤالء
كانوا غزيري الإنتاج والعطاء يف املجاالت الفل�سفية والكالمية والفقهية وال�شرعية والتاريخية وال�سيا�سية ثم
اخللقية والنف�سية.
وقد جاء هذا الإنتاج حافال ب�آراء يف جمال الفكر الرتبوي ت�ؤكدها كتابات مثل :كتب طوق احلمامة يف الألفة
 ،ور�سالة الأخالق ،وال�سري ،والف�صل يف امللل والأهواء والنحل البن حزم -وكتابي �إحياء علوم الدين وميزان
العمل لأبي حامد الغزايل -وكتاب �آداب املتعلمني لن�صري الدين ال�سيوطي -وكتابي تذكرة ال�سامع واملتكلم يف
�آداب العامل واملتعلم البن جماعة-و كتاب �آداب الإمالء واال�ستمالء لل�سمعاين.
وعلى الرغم مما يزعمه البع�ض من عدم وجود نظريات للتعليم يف التجربة العربية الإ�سالمية الأوىل� ،إال �أن
هذا الزعم هو �أحد مظاهر قطيعتنا مع حداثة تلك التجربة ،وتوجهنا فقط للأخذ بنظريات من غرينا بطريقة
خمالفة ملا كان عليه الأخذ عند جيل التنويريني حتى ابن خلدون .كما �أن عدم انتظام نظرية التعليم يف حقل
خا�ص �أنذاك  ،مرده �إىل «مو�سوعية» املعرفة املالزمة لعلماء ذلك الع�صر .ومع ذلك ف�إنه ال ُتعدم �إمكانية تلم�س
موا�ضيع ارتبطت بالتعليم ،فقد برزت ونوق�شت يف �أعمال الفقهاء وعلماء الكالم ،والفال�سفة ،واملت�صوفة والأدباء،
ونذكر هنا الفقهاء ابن جامة ،وابن �سحنون ،اللذين كانا �أول من تناول املو�ضوع من زاوية فقهية ،وقد تناولها �إخوان
ال�صفا وم�سكويه وابن ر�شد و�آخرون من زاوية ارتباط التعليم مع التدرج يف ت�شكيل ال�شخ�صية وتربيتها ،وكذلك
تناولها املت�صوفة �أبو طالب املكي والق�شريي وال�سهروردي و�آخرون ،الذين ج�سدوا ال�شخ�صنة والتجريد يف عملية
التوا�صل واالنف�صال املعريف بني ال�شيخ واملريد وربطوا بينهما ،كما ربطوا بني العلم والعمل يف تعاليمهم و�سلوكهم.
ولكن االهتمام الأكرب يف م�سائل التعليم جنده عند ممثلي «الأدب» كابن املقفع ،واجلاحظ ،وغريهما ،ليغدو الأدب،
�شام ًال لكل من املناهج «التعليمية» و»املعرفة» املو�سوعية املت�صلة بانق�سامها �إىل حقول وتخ�ص�صات حمددة متباينة.
�أحر�شاو (.)2003
املرجعية ال�ساد�سة  :امل�ضامني املتعلقة بفل�سفة الرتبية العربية يف نتاج املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم  ،واملنظمة اال�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم ،ومكتب الرتبية العربي لدول اخلليج  ،ومركز درا�سات
الوحدة العربية  ،من ا�سرتاتيجيات ودرا�سات وتقارير وترجمات ذات �أهمية ا�سرتاتيجية ونوعية قد تفيد
يف توفري م�صادر ا�سا�سية الي�ستغنى عنها يف اجراء درا�سات خلفية م�سبقة ل�صياغة الفل�سفة الرتبوية العربية
امل�أموله .
اجابة ال�س�ؤال الفرعي الأول :ما مربرات بلورة فل�سفة تربوية عربية جديدة للقرن احلادي والع�شرين ؟
طوال الن�صف الثاين من القرن الع�شرين وحتى نهاية العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين وامل�ؤمترات الرتبوية
العربية تنادي ب�ضرورة توحيد الفل�سفات وال�سيا�سات الرتبوية العربية القطرية .حيث توالت ال�صرخات العربية
واال�سالمية والأجنبية يف وجه الأنظمة العربية القطرية ب�ضرورة وحتمية بلورة وبناء فل�سفة جديدة للرتبية
يف بلدانهم (عربية �أو�إ�سالمية اليهم املهم �أن توجد) فعلى �سبيل املثال :يقول �سعيد طعيمة ( « : )1991،59ثمة
حاجة �إىل فل�سفة تربوية وا�ضحة وحمددة املعامل ميكن اال�ستناد �إليها يف حتديد الأهداف الرتبوية وتوجيه
حركة التعليم ككل « .كما جاء يف تو�صيات اللجنة الرابعة للم�ؤمتر العاملي الأول للتعليم الإ�سالمي (1403هـ
 )50،ما ن�صه  »:ولكي يتم حتقيق ذلك – �أي �إعداد الإن�سان ال�صالح – ترى اللجنة ما يلي  :و�ضع فل�سفة �أو�سيا�سة
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تعليمية �إ�سالمية ت�أخذ يف اعتبارها ت�صور الإ�سالم للفرد واملجتمع وللكون املادي وعالقة هذه جميع ًا باهلل �سبحانه
وتعاىل خالقها وبارئها  »...وي�ضيف رينيه دوبوا(1403هـ  )50 ،مت�أ�سف ًا من و�ضع غياب فل�سفة تربوية عربية
�أو�إ�سالمية  ..« :واليوم يجد الإن�سان من ال�صعب �أن يعي�ش دون فكرة عن وجوده � ،أو �إميان بخطورة م�صرية  .»..لكن
ل�سوء حظ الأمة  ،الجتيب الأنظمة القطرية العربية حتى الأن �إ ّال ب�أذن من طني و�أذن من عجني.
لقد ا�صبح لكل �أمة على وجه الكرة الأر�ضية فل�سفتها الرتبوية التعليمية ب�إ�ستثناء الأمة العربية،حيث ت�سري
نظمها الرتبوية التعليمية بدون بو�صلة وعلى نحو يهدد وحدة الكيان الثقايف للأمة ،خا�صة يف ظل تبعية بع�ض
�ألأقطار العربية لقوى خارجية تتدخل يف �ش�ؤنها الداخلية عموم ًا والرتبوية على وجه �أخ�ص ،الأمر الذي
يحتم على العرب بلورة فل�سفة تربوية عربية جديدة  ،وذلك للعديد من املربرات وال�ضرورات �أهمها :
املربر الأول � :ضرورة النهو�ض بالعلوم االجتماعية واالن�سانية:
بدون فل�سفة تربوية عربية جديدة ت�ستهدف بناء ال�شخ�صية العربية اجلديدة املتكاملة علمي ًا ومعرفي ًا من
خالل النهو�ض بجميع انواع العلوم ويف مقدمة ذلك النهو�ض بالعلوم االجتماعية واالن�سانية العربية ك�شرط
ا�سا�سي لتطوير الفل�سفة املجتمعية التنموية العربية ،لن ي�ستطيع العرب حتقيق نه�ضة علمية �أوحداثة
جمتمعية على غرار ماحدث يف النه�ضة العلمية واحلداثة املجتمعية االوروبية .
املربر الثاين � :ضرورة النهو�ض بالعلوم الرتبوية والنظرية الرتبوية العربية:
بدون فل�سفة تربوية عربية جديدة ت�ستهدف بناء ال�شخ�صية العربية اجلديدة املتكاملة علمي ًا ومعرفي ًا من
خالل النهو�ض بجميع انواع العلوم ويف مقدمة ذلك النهو�ض بالعلوم الرتبوية والنف�سية وال�سلوكية العربية
ك�شرط ا�سا�سي لتطوير الفل�سفة الرتبوية العربية ،لن ي�ستطيع العرب بناء املنظومة املعرفية لنظريتهم
الرتبوية اخلا�صة بهم �أو حتقيق نه�ضة تربوية �أوحداثة تعليمية على غرار ماحدث يف النه�ضة الرتبوية
واحلداثة التعليمية االوروبية  .املربر الثالث � :ضرورة حتديد وظيفة الرتبية يف املجتمع:
بدون فل�سفة تربوية عربية جديدة حتدد غايات واهداف املنظومة الرتبوية التعليمية العربية  ،لن ي�ستطيع
العرب الإجابة على الت�سا�ؤالت الرتبوية امل�صريية  ،مثل  :ما وظيفة الرتبية يف املجتمع :هل هي اعادة انتاج
املجتمع كما هو ،هل هي اال�سهام يف تغيري املجتمع اىل الأف�ضل  ،هل هي وظيفة املر�أة املحايدة التي تعك�س تذبذب
املجتمع ال �إىل الأف�ضل وال �إىل الأ�سو�أ؟ ماذا يعنـى �أن نربى ونعلّم ؟ وماذا نربي ونعلم ؟ وملاذا نربي ونعلّم؟ ومب نربي
ونعلّم؟ ومتى نربي ون ّعلم؟ و�أين نربي ونعلّم؟ وكيف نربي ونعلّم؟ ومن نربي ونعلّم؟ هل الرتبية قادرة وم�س�ؤولة
عن تغيري املجتمع ؟ هل املجتمع قادر على التاثري يف الرتبية؟ ما دور املنظومات االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية وال�سيا�سية يف الت�أثري على املنظومة الرتبوية وعلى ال�سيا�سات الرتبوية؟ الي�ست الرتبية نظام فرعي
من نظام كلي مرتابط  ,والتغيري ال يكون اال �شام ًال ؟ ما دور الرتبية يف تغيري االن�سان؟ وما دور االن�سان يف �صناعة
التغيري االجتماعي وال�سيا�سي؟ و�أي ان�سان نريد ؟ كيف ترتابط الرتبية بحاجات التنمية ودورها يف تغيري البنى
االجتماعية واالقت�صادية القائمة؟ وكيف ترتابط خمرجات التعليم مبتطلبات �سوق العمل وحاجاته؟ هل
الرتبية النظامية كافية وحدها لال�سهام يف تغيري املجتمع ؟ وما دور الرتبية غري النظامية (خارج نطاق املدر�سة,
كامل�ؤ�س�سات االعالمية وامل�ؤ�س�سات الثقافية وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية واملنظمات االهلية واالحزاب..الخ ) يف تغيري
املجتمع؟
املربر الرابع� :ضرورة توفري مرجعية حاكمة لعمليات املنظومة الرتبوية العربية:
بدون فل�سفة تربوية عربية جديدة ت�شكل مرجعية عامة و�شاملة لكل العاملني واملعنيني مبدخالت وعمليات
وخمرجات و�سياقات املنظومة الرتبوية التعليمية� ،ستظل املنظومة الرتبوية التعليمية العربية تعاين من
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الع�شوائية واالرجتال والتخبط واال�ضطراب اىل ما النهاية.
املربر اخلام�س � :ضرورة توفري الية مرجعية لنقد ومراجعة املمار�سة الرتبوية العربية :بدون فل�سفة تربوية
عربية جديدة  ،لن ي�ستطيع العرب حل امل�شكالت التعليمية �أو مواجهة التحديات الرتبوية �أو فح�ص �أوتقومي
�أونقد �أو مراجعة م�سريتهم الرتبوية التعليمية دوري ًا على نحو ميكنهم من ت�صويب ممار�ساتهم الرتبوية التعليمية
.
املربر ال�ساد�س � :ضرورة توفري الية مرجعية لتطوير وجتديد وتغيري املنظومة الرتبوية التعليمية العربية:
بدون فل�سفة تربوية عربية جديدة توفر الية مرجعية لتطوير وجتديد وتغيري املنظومة الرتبوية التعليمية
وفق ًا ل�سنن اهلل يف التغيري وم�صالح الأمة وم�ستجدات الع�صر وبعيد ًا عن املا�ضوية املفقرة التي العالقة لها بف�ضائل
املا�ضي �أو الأ�صالة امل�ستنرية� ،ست�ضل هذة املنظومة �ضحية للتقليد واجلمودوالثبات ،و�ست�ضعف قدرتهاعلى
اال�سهام يف متكني الأمة من �صنع م�ستقبلها.
املربر ال�سابع � :ضرورة بلورة ر�ؤية للمعا�صرة احلقة :
بدون فل�سفة تربوية عربية جديدة توفر للعرب ر�ؤية للمعا�صرة املبدعة التي تركز على ف�ضائل العامل
املعا�صر دون رذائلة � ،ست�ضل املنظومة الرتبوية التعليمية العربية �ضحية للمو�ضوية املت�سرعة التي العالقة
لها باملعا�صرة احلقة وال احلداثة امل�أمولة وكلما هنالك انها �ست�ستمر -كما هي يف الوقت احلا�ضر � -سوق ًا لت�سليع
الأفكار وامل�شاريع والربامج والتجارب واملنتجات املو�ضوية الوافدة التي المتت ب�صلة للخ�صائ�ص احل�ضارية
والثقافية واملدنية واملطالب امللحة للأمة.
املربر الثامن � :ضرورة ايجاد الية مرجعية لتحديد الآولويات الرتبوية العربية:
بدون فل�سفة تربوية عربية جديدة حتدد غايات و�أهداف و�أولويات املنظومة الرتبوية التعليمية العربية وفق ًا
للخ�صو�صيات احل�ضارية والثقافية واملدنية واملطالب الكربى للأمة ،ف�إن هذه املنظومة �ستظل تعمل  -يف الغالب-
باجتاه م�ضاد ملطالب الأمة خ�صو�ص ًا يف ظل املمار�سات القطرية التي تت�سم بالت�شتت والتبعية .
املربر التا�سع � :ضرورة ايجاد ا�سرتاتيجة حتقيق التطوير املطلوب داخلي ًا ورف�ض التغيري املغرو�ض خارجي ًا يف
املناهج العربية :
بدون فل�سفة تربوية عربية جديدة ت�ستند اليها ا�سرتاتيجيات التطوير الرتبوي التعليمي العربي  ،لن ي�ستطيع
العرب احلفاظ على �سيادية مناهجهم � ,أوحتقيق التطوير املطلوب داخلي ًا يف مناهجهم وفق ًا ملتطلبات جمتمعهم ،
او رف�ض التغيري املفرو�ض خارجي ًا.
اجابة ال�س�ؤال الفرعي الثاين :ما املنظور التاريخي احلاكم لألية بلورة وبناء الفل�سفة الرتبوية العربية
اجلديدة ؟
ان املنظوراحلاكم لألية بلورة وبناء الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة البد و�أن يكون منظور ًا تاريخي ًا ي�أخذ
العربة من املا�ضي بغية اال�ستفادة يف احلا�ضروالتوقع للم�ستقبل خط ًا منهجي ًا لدرا�سة مو�ضوع كمو�ضوع الفل�سفة
الرتبوية .فنحن بحاجة �إىل فل�سفة تربوية عربية جديدة تقود التغيري الرتبوى ال�شامل انطالق ًا من ف�ضائل
املا�ضي الرتبوي العربي اال�سالمي وا�ستناد ًا اىل معرفة احلا�ضر الرتبوي العربى وفح�صه وحتليله ونقده  ،ثم
االنطالق بعد ذلك  ،وفى �ضوئه لر�سم غايات و�أهداف الرتبية العربية امل�سقبلية.
�إن القوا�سم التاريخية واحل�ضارية والثقافية واملدنية والتنموية امل�شرتكة بني املنظومات الرتبوية التعليمية
يف البلدان العربية  ،حتتم علينا احلديث عن فل�سفة الترّ بية العربية كق�ضية عامة ال تختلف �سماتها وق�سماتها
بني بلد عربي و�آخر ،و�إن اختلفت يف بع�ض جزئياتها و�أنظمتها وممار�ساتها� ،أو اختلف ال�سلم التّعليمي يف بع�ض
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هذه البلدان عن بقيتها� ،أواختلفت حمتويات املناهج والكتب املدر�سية � ،أواختلفت البلدان العربية يف كثافتها
ال�سكانية ويف ثرواتها املادية ،ويف م�ستويات معي�شتها ،ف�إن القوا�سم احل�ضارية والدينية والثقافية والتاريخية
املوجهة للمنظومات الرتبوية التعليمية العربية �إمنا هي قوا�سم م�شرتكة تكاد تكون متطابقة يف
والقيمية ّ
ً
ً
وموجهاتها وممار�ساتها تاريخيا ، ،خا�صة و�أن جميع الدّ ول العربية كان لها بقايا نظم تعليمية دينية
منطلقاتها
ّ
قدمية ثم اقتب�ست نظم التّعليم احلديثة عن بع�ض الدّ ول الغربية .وقد مت هذا االقتبا�س يف بع�ض احلاالت
عن طريق النقل املبا�شر من الغرب ،ومت يف بع�ض ثان عن طريق نقل النموذج الغربي من بلدان عربية �سبقتها يف
النقل ،كما مت يف بع�ض ثالث عن طريق اجلمع بني النموذجني التقليدي واحلديث.
كرث توجيه �أ�صابع االتهام كذلك �إىل الأزمة الرتبوية ـ ف�ساد ًا و�إف�ساد ًا و�أمرا�ض ًا وق�صور ًا ـ �سبب ًا رئي�س ًا يف ا�ستفحال
التخلف وا�ستع�صاء النهو�ض امل�أمول .لكن كثري ًا من املنتقدين قد عزل ظاهرة الأزمة الرتبوية عن �سياقها التاريخي،
وعن البيئة االجتماعية التي �أفرزتها ،بينما الأ�صل هو الت�شابك املعقد يف ارتباط الرتبية ككل ،وارتباط عنا�صرها
الداخلية املت�ضافرة واملت�شابكة فيما بينها ومع عنا�صر خارجها ،ارتباط ًا ع�ضوي ًا بالعديد من املنظومات االجتماعية
الأخرى .حذر د .حممد جواد ر�ضا قبل ع�شرين �سنة مث ًال من �أننا نعي�ش �سقوط ًا عربي ًا �شهد على �سقوط الرتبية
العربية على مدى �سبعني �سنة( ر�ضا� )1991،69،أما وقد ا�صبحنا يف عام 2011م ف�إننا جندد حتذيره بالقول �أن
القرن الع�شرين بالن�سبة للرتبية العربية يعترب قرن ًا مفقود ًا وامل�س�ؤلية يف ذلك تقع على عاتق الدولة القطرية
العربية بالدرجة الأوىل!
ختم د .نبيل علي كتابه الهام «الثقافة العربية وع�صر املعلومات» ب�إجابة على �س�ؤال «من �أين نبد�أ « اختزلتها
قناعته « �أن البداية يف الرتبية ..واملدخل �إليها هو اللغة ،وركيزة كلتيهما هي الثقافة ،ثقافة تكامل املعرفة و�صدق
الإميان ،وكالهما رهن بتوافر احلرية (علي  .)2001،553،كان قبل هذه اخلامتة قد �أرجع �أزمتنا الرتبوية عموما
�إىل الأ�سباب الرئي�سة التالية :
 -1غياب فل�سفة اجتماعية ت�ؤ�س�س لفل�سفة تربوية واقعية متما�سكة يف بيئة ت�شتت �ساحتنا الثقافية  -2تعميم
اتباع �أ�سلوب ا�ستعارة النظم الرتبوية من الغرب منزوعة من �سياقها االجتماعي مللء الفراغ الرتبوي عندنا ،دون
موقف نقدي من الفكرة التي نن�سخها مع نقي�ضها ،ودون وعي ال�شروط االجتماعية التي �أفرزتها �أو احت�ضنت
والدتها  -3ندرة جهود التنظري الرتبوي عندنا ،وطغيان املنهج يف النادر املتوفر منه على امل�ضمون -4كرثة اخللط
بني الغايات واملقا�صد والإجراءات ،والوقوف عند تخوم العموميات واملبادئ العامة التي ال تثري خالفا �أو جدال
 -5ت�شبث كثري من القائمني على ال�ش�أن الرتبوي ب�أفكار و�أ�ساليب بالية ( علي .)296 –295 ،2001،
�إن االهتمام باملنظور التاريخي لدى من يت�صدون لعمليات بناء الفل�سفة الرتبوية العربية امل�أمولة ميكّنهم من �أخذ
ف�ضائل املا�ضي بعني االعتبار وا�ستبعاد رذائل امل�سار التقليدى اجلامد  ،كما يفتـح �أمامهم �أكرث من طريق واحد فى
قراءة وفهم وجتاوز احلا�ضر و�أكرث من خيار لإ�ست�شراف و�ضمان امل�ستقبل .وي�أخذ املنظور التاريخي �أهمية خا�صة
فى هذا الع�صر نظر ًا لأنه يقوم على العديد من املرتكزات ويحقق لنا العديد من املزايا �أهمها ما يلي :
املرتكز الأول :االت�ساق مع منطق وحدة ال�صريورة التاريخية بابعادها الزمنية الثالثة
( املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ) لتاريخ الأمة وتاريخ تربيتها .
املرتكز الثاين :توحيد الأهداف الرتبوية امل�ستقبلية ،فالرتبية يف كل بلدان العامل املعا�صر وبحكم طبيعتها
وغاياتها تتجه نحوامل�ستقبل �أكرث مما ت�ستلهم املا�ضي �أو تتمركز حول احلا�ضر .
املرتكز الثالث  :تو�سيع دائرة البدائل واحللول مل�شكالت احلا�ضرالرتبوي وتو�سيع دائرة االحتماالت واخليارات
املتاحة يف امل�ستقبل الرتبوي .
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املرتكز الرابع � :ضمان حتقيق مطالب وتطلعات اجيال احلا�ضر ووتوفري �شروط حتقيق غايات ومقا�صد �أجيال
امل�ستقبل .
املرتكز اخلام�س :توفري امكانية جتديد ثوابت وف�ضائل املا�ضي ويف نف�س الوقت امكانية تغيري الغايات امل�ستقبلية
للرتبية بح�سب امل�ستجدات والتحديات الغري متوقعة .
املرتكز ال�ساد�س :تدعيم قدرات املنظومة الرتبوية التعليمية يف ازالة التناق�ضات املوهومة بني ثنائيات املا�ضي
واحلا�ضر،واال�سالم والعروبة ،والأ�صالة واملعا�صرة ،والوطني والقومي ،والقومي واالن�ساين .
املرتكز ال�سابع  :تدعيم قدرات املنظومة الرتبوية التعليمية يف احلفاظ على ا�صالة ما�ضي الرتكيبة القيمية
والأخالقية للأمة وتوازنها يف احلا�ضر ومرونتها يف امل�ستقبل.
املرتكز الثامن :زيادة ا�سهام منظومة الرتبية والتعليم يف تنمية اعتزاز الأمة بف�ضائل ما�ضيها ،وتقوية دافعية
الأمة حلل م�شاكل حا�ضرها  ،وبناء قدرة الأمة على التنب�ؤ مب�ستقبلها.
اجابة ال�س�ؤال الفرعي الثالث :ماالعمليات التي يتطلبها بناء الفل�سفة الرتبوية العربية املن�شودة ؟
العملية الأوىل :تقييم احل�صيلة الرتبوية العربية يف القرن الع�شرين وم�سح وحتديد �أهم م�شكالت الو�ضع
الرتبوي العربي الراهن:
اليخفى على �أحد �أن منظومات الرتبية والتّعليم يف الوطن العربي ،مثلها مثل غريها يف بقية �أرجاء املعمورة  ،لها
التطرق لكل
اجنازاتها ولها م�شكالتها ولها�صعوباتها التي حتد من كفايتها وفاعليتها .والتهدف هذه الدرا�سة اىل
ّ
هذه الإجنازات وامل�شكالت فلي�س هذا جمالها� ،إمنا تهدف لإبراز ح�صيلة �إجنازات الرتبية العربية وم�شكالتها
يف القرن الع�شرين التي ت�ستدعي وقفات جادة من املت�صدرين لبلورة و�صياغة فل�سفة الرتبية العربية امل�أموله.
يقول الدكتور املفكر حممد عابد اجلابري  « :ال �أحد ي�ستطيع �أن ينكر وال يجوز �أن يتجاهل حقيقة �أن التّعليم
يف الوطن العربي قد �أوجد خالل العقود الأخرية و�ضعية جديدة متاما� .إن جيل ال�شباب اليوم ،يختلف اختالفا
كبريا �إن مل نقل جذريا عن �أجيال ال�شباب بالأم�س .ويكفي لإدراك هذه احلقيقة �أن يقارن الأب الكهل اليوم حاله
يوم كان يف مثل عمر �أوالده بحال ال�شباب اليوم� .إنه �سيالحظ فرق ًا كبري ًا وا�سع ًا بني احلالني �سواء على �صعيد
الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية� ،أو على م�ستوى املعارف العامة� ،أو على �صعيد املعرفة بلغة �أو لغات �أجنبية،
�أو االن�شداد �إىل و�سائل االت�صال احلديثة وبالتايل االنفتاح على العامل … .لقد �أ�سفر انت�شار التّعليم وما رافق
ذلك من غر�س بنيات اقت�صادية حديثة و�إقرار خدمات اجتماعية وات�ساع نطاق عاملية الإعالم والأفكار… �أ�سفر
ذلك كله عن الربوز التدريجي – البطيء حق ًا ولكن احلا�صل فعال لـ “الفردية” باملعنى احلديث واملعا�صر للكلمة “.
(اجلابري.)6 – 1996،2،
مبعنى �إنّ التّعليم �أ�سهم يف �إعادة فهم وترتيب االنتماءات القبلية واالجتماعية والطائفية ب�صورة حتفظ للفرد
هويته وكينونته و�شخ�صيته ،بعيدا كل البعد عن الذوبان املطلق يف االنتماء ال�ضيق .ومن هنا بد�أت تربز يف املجتمع
العربي مقوالت وتوجهات تدعو �إىل حقوق الإن�سان والدميوقراطية وتفعيل دور املر�أة ،واملحافظة على البيئة،
وتكوين املجتمع املدين ،وحريات ال�صحافة ،وهذه ما كانت لتكون لوال تزايد الوعي والتفتح املرتبطني بالترّ بية
والتّعليم.
أهم النواحي الإيجابية للتعليم يف الوطن العربي ،التط ّور يف ا�ستيعاب الطلبة والتو�سع يف معدالت القيد،
ولعل � ّ
وتزايد �أعداد املدر�سني ،وا�ستمرارية جمهودات حمو الأم ّية ،والبدء يف توظيف احلا�سوب يف التّعليم يف بع�ض
البلدان العربية على نطاق �ضيق ،والقيام ببع�ض التجارب الريادية املتناثرة هنا وهناك يف �أجزاء متفرقة من
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الوطن العربي .هذه التط ّورات الكمية الن�سبية يف الواقع الرتبوي العربي ،جعلت “ اخلطاب ال�سيا�سي احلايل يف
املنطقة العربية ير ّكز على االهتمام بالتّعليم� ،إال �أنه يبدو �أن امل�سافة ال زالت جد بعيدة بني اجتاهات اخلطاب
ال�سيا�سي وبني حتقيق حمتواه يف الواقع .و�إن كان لنا �أن نعلّق بكلمة على هذا الو�ضع التّعليمي ،فلي�س �إال �أن ن�ؤ ّكد ما
قاله (نوفل) ب�أن “املنطقة العربية قد دخلت �إىل القرن احلادي والع�شرين بجدول �أعمال مت�أخّ ر �إىل حد بعيد “
(نوفل .)2000،40،حيث الزالت الرتبية العربية يف و�ضعها الراهن تعاين من م�شكالت جمة �أهمها مايلي:
 -1م�شكلة الفجوة التعليمية بني الدول املتقدمة والدول العربية -2م�شكلة الفجوة بني تعليم الأرياف وتعليم
املدن -3م�شكلة الفجوة بني تعليم �أبناء الأغنياء وتعليم �أبناء الفقراء -4م�شكلة الفجوة بني تعليم الذكور وتعليم
الإناث -5م�شكلة الفجوة بني الكم والنوع واللفظ والعمل -6م�شكلة الأمية ومنابعها - 7م�شكلة الفجوة بني التعليم
والتنمية  - 8م�شكلة الفجوة بني ال ِعلم واملجتمع - 9م�شكلة ما�ضوية التعليم دون بحث عن الأ�صالة امل�ستنرية
 -10م�شكلة مو�ضوية التعليم دون بحث عن املعا�صرة املبدعة  -11م�شكلة ال م�ستقبلية التعليم  -12م�شكلة ت�سليع
الرتبية والتعليم  -13م�شكلة التدخل اخلارجي يف حمتوى مناهج التعليم  -14م�شكلة �ضعف اجلودة  -15م�شكلة
طغيان فل�سفة ال�سوق يف التعليم العايل  -16م�شكلة الف�ساد واالهدار الرتبوي  -17م�شكلة التناق�ض بني قومية
اخلطاب الرتبوي وقطرية املمار�سة الرتبوية.
العملية الثانية  :م�سح وحتديد �أهم التحديات التي تواجه الرتبية العربية يف القرن احلادي والع�شرين:
فمن �أهم حتديات الرتبية العربية يف القرن الواحد والع�شرين نذكر ما يلي:
 -1التحدي البيئي :ويف �إطار مواجهته ت�أتي �أهمية الرتبية البيئية  -2التحدي ال�سكاين :ويف �إطار مواجهته ت�أتي
�أهمية الرتبية ال�سكانية  -3التحدي املعلوماتي :ويف �إطار مواجهته ت�أتي �أهمية الرتبية املعلوماتية واالت�صالية -4
التحدي ال�سيا�سي :ويف �إطار مواجهته ت�أتي �أهمية الرتبية ال�سيا�سية  -5التحدي االقت�صادي :ويف �إطار مواجهته
ت�أتي �أهمية الرتبية االقت�صادية  -6التحدي ال ِعلمي :ويف �إطار مواجهته ت�أتي �أهمية �إ�سهام الرتبية والتعليم يف
ت�أ�سي�س البحث العلمي  -7التحدي التكنولوجي :ويف �إطار مواجهته ت�أتي �أهمية �إ�سهام الرتبية والتعليم يف توطني
الإبداع التكنولوجي  -8التحدي املعريف :ويف �إطار مواجهته ت�أتي �أهمية �إ�سهام الرتبية والتعليم يف �إقامة املجتمع
املعريف الذي يعلم نف�سه بنف�سه ويتعلم من نف�سه بنف�سه.
 -9حتدي هجرة العقول :ويف �إطار مواجهته ت�أتي �أهمية توطني العقول  -10حتديات العوملة الغربية  :ويف �إطار
مواجهتها ت�أتي �أهمية ا�ستنها�ض قيم العاملية العربية اال�سالمية.
العملية الثالثة :حتديد �أهم املراجعات الفكرية امللحة للرتبية العربية.
ومن �أهم املراجعات امللحة حل�صيلة الرتبية العربية يف القرن الع�شرين  ،نذكر ما يلي :
� -1إعادة النظر يف فل�سفات التنمية القطرية � -2إعادة النظر يف فل�سفات الرتبية القطرية.
� -3إعادة النظر يف ال�سيا�سات التعليمية القطرية� - 4إعادة النظر يف التخطيط الرتبوي القطري � -5إعادة النظر
يف مفهوم حمو الأمية � -6إعادة النظر يف مفهوم الأ�صالة واملعا�صرة � -7إعادة النظر يف مفهوم املا�ضوية واملو�ضوية
� -8إعادة النظر يف فل�سفة العلوم � -9إعادة النظر يف ت�صنيف العلوم � -10إعادة النظر يف مفهوم التخ�ص�ص -11
�إعادة النظر يف مناهج البحث � -12إعادة النظر يف دور املدر�سة � -13إعادة النظر يف دور الأ�سرة � -14إعادة النظر
يف دور الهيئات الرتبوية الر�سمية � -15إعادة النظر يف دور الهيئات الرتبوية الغري ر�سمية � -16إعادة النظر يف
و�ضعية الرتبية يف املجتمع �إجما ًال  -17اعادة النظر يف ت�سييد فل�سفة ال�سوق على التعليم العايل.
العملية الرابعة  :حتديد �أهم ال�شروط الالزمة حلل امل�شكالت ومواجهة التحديات واجراء املراجعات:
ومن �أهم ال�شروط الالزمة حلل امل�شكالت وملواجهة التحديات واجراء املراجعات :
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 -1جتديد النظر �إىل الزمن (ما�ضي وحا�ضر وم�ستقبل)  -2جتديد النظر �إىل املكان (�شمال و�شرق وغرب
وجنوب)  -3جتديد النظر �إىل الفل�سفة (تكامل بني ما وراء الطبيعة والطبيعة والإن�سان)  -4جتديد النظر
�إىل املنهج (الكمي والنوعي والتكاملي)  -5جتديد النظر �إىل املعرفة (التكامل بني النقلية والعقلية واحل�سية)
 -6جتديد النظر �إىل املجتمع (بنى فوقية وبنى حتتية وبنى حتويلية)  -7التكامل بني م�ؤ�س�سات العقل الأربع
(تعليمية وعلمية وثقافية و�إعالمية)  -8التدعيم املتبادل بني �صناع القرار والباحثني العلميني وامل�ؤ�س�سات
التنموية امل�ستفيدة  -9متهني التعليم  -10متهري التعلّم  -11تعميم التمدر�س  -12جتويد كفاءة املعلم يف التعليم
 -13تقوية دافعية املتعلم للتعلّم واملعلم للتعليم  -14تنويع م�صادر التعلّم  -15تنموية التعليم .
العملية اخلام�سة :حتديد وتو�صيف امل�ستقبل العربي امل�أمول الذي نريد للرتبية اال�سهام يف بنائه :
مازالت الأمة العربية تواجه حتديات �شتّى يف احلا�ضر العربي امل�أزوم  ،تزداد �ضراوة بتزايد معطيات احل�ضارة
اجلديدة والتفجر املعريف وتطور التكنولوجيا وانت�شار الأقمار ال�صناعية و�شبكات االت�صاالت الإلكرتونية ،ويتجلى
ذلك من خالل حماوالت القطب الواحد الهيمنة على الثقافات العاملية يف ظل العوملة اجلديدة ،ولذلك كان على
الرتبية العربية �أن ت�ؤ�س�س للم�ستقبل العربي امل�أمول (املت�سم بالوحدة يف دولة دميقراطية مدنية احتادية تظمن
احلرية والعدالة والكرامة وامل�ساواة وحقوق االن�سان والفعالية االنتاجية واالبداعية لكل مواطنيها) من خالل
ا�سهامها الفعال يف مواجهة هذه التحديات بكل وعي وثبات وجر�أة و�إقدام ومن خالل تعزيزها القيم العربية
الأ�صيلة وت�أكيد الهوية احل�ضارية لهذه الأمة املتجذرة يف انتمائها القومي ،واملتطلعة �إىل الإفادة من معطيات
التكنولوجيا احلديثة والتقانات املتطورة يف تطوير مناهجها و�إعداد معلميها ور�سم ا�سرتاتيجيتها الرتبوية
امل�ستقبلية يف القرن احلادي والع�شرين مبا يتالءم مع �أ�صالتها العربية وقيمها وتطلعاتها القومية وخ�صائ�صها
احل�ضارية والثقافية واملدنية .ومن �أجل حتقيق ذلك فقد �أو�صي(كنعان ) 2001،مبا يلي:
 الإفادة من معطيات احل�ضارة احلديثة والتقدم التكنولوجي م�ستفيدين من ثورة املعلوماتية والتفجر املعريفالعاملي .
 رف�ض الهيمنة الثقافية الأجنبية ،وتعزيز الهوية الثقافية العربية ،وذلك بدعم اللغة العربيةوتعزيز مكانتها وتن�شيط التنمية القومية.
 رف�ض هيمنة القطب الواحد �أو ما ي�سمى بالعوملة اجلديدة على الثقافات العاملية. الت�سلح مبعطيات التكنولوجيا احلديثة والتقانات الرتبوية املتطورة ،وتطويعها خلدمة ر�سالةالأمة احل�ضارية املت�سلحة بالعلم واملعرفة من خالل �شبكات االت�صال الإلكرتونية
واحلوا�سيب املتطورة يف ع�صر العلم والثقافة والتفجر املعريف.
 تطوير املناهج التعليمية ومواكبتها ملعطيات احل�ضارة العاملية احلديثة. �إعداد املعلمني وتدريبهم امل�ستمر ملواجهة التحديات مبختلف �أ�شكالها ،وغر�س القيم العربيةوالروح الدميقراطية يف نفو�سهم ونفو�س الطالب وجت�سيدها �سلوك ًا حقيقي ًا يف حياتهم
اليومية ،حتقيق ًا للأهداف ال�سامية للرتبية العربية.
 الرتكيز على الرتبية امل�ستقبلية ،و�إبراز الهوية احل�ضارية للأمة العربية وتنميتها واملحافظةعلى �أ�صالتها قومي ًا و�إن�ساني ًا ،باعتبارها م�صدر �إبداع وعطاء وتفاعل مع خمتلف الثقافات
العاملية .
العملية ال�ساد�سة  :حتديد وتو�صيف �صورة املجتمع العربى اجلديد :
ويف هذا ال�صدد يجب على املت�صدرين ل�صياغة فل�سفة الرتبية العربية اجلديدة مراعاة ماحددته لنا اخلطة
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ال�شاملة للثقافة العربية التي و�ضعتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم من �أدوارينبغي �أن ي�ضطلع بها
النظام الثقايف العربي عامة و�ضمنه املنظومة الرتبوية العربية يف احلياة امل�ستقبلية للمجتمع العربي ،ومن اهم
هذه الأدوار ما يلي :
 - 1زرع الثقة والأمل يف الأجيال واجلماهري العربية من جديد بعدما �أ�صابها من الهزائم والنكبات والإحباطات،
�إذ من غري الثقة بالذات والأمل يف الغد ال ميكن عمل �شيء لإخراج هذا الوطن العربي من واقعه احلايل.
 - 2و�ضع الأ�س�س الفكرية احل�ضارية النوعية التي حتتاج �إليها هذه الأمة دون التفريط بالقيم الروحية
والقومية والإن�سانية التي ت�صوغ ذاتها وهويتها وتغني عطاءها احل�ضاري.
� - 3إعادة ت�أكيد املحاور الأ�سا�سية والأهداف الكربى للأمة العربية والتي دار حولها ن�ضال جماهريها منذ ع�صر
النه�ضة وهي:
اال�ستقالل والتحرر يف مواجهة الهيمنة الأجنبية واال�ستالب.الوحدة العربية يف مواجهة التجزئة الإقليمية ال�ضيقة.الدميقراطية يف مواجهة اال�ستبداد.العدالة االجتماعية يف مواجهة اال�ستغالل.التنمية الذاتية يف مواجهة التخلف �أو النمو امل�شوه.الأ�صالة يف مواجهة التغريب والتبعية الثقافية.احل�ضور القومى بني الأمم  ،والإبداع والإنتاج فى مواجهة ح�ضارةاال�ستهالك والتقليد.
و�أمام كل ذلك ت�سعى الرتبية لتحقيق التفاهم والتعددية الثقافية �ضمن الكل الواحد ،فما من ح�ضارة حافظت
على التعددية الثقافية و�صهرت �أمناط الثقافة و�ضروبها يف بوتقتها كما هي احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،فقد
احرتمت ثقافات الأمم من فر�س وهند ورومان ،و�أخذت علوم هذه الأمم و�شجعت الرتجمة عنها ،و�أ�سبغت على
ذلك كله الطابع العربي ،فجاء الفكر عربي الطابع وال�سمات ،ويف حياتنا املعا�صرة والقادمة على الرتبية العربية
�أن حترتم ثقافات الأقليات املوجودة على الأر�ض العربية  ،و�أن تعقد حوار ًا معها ،على �أال يكون ذلك على ح�ساب
الثقافة املوحدة� ،إذ �إن التنوع �ضمن الكل الواحد املوحد �أمر ال خوف منه� ،أما اخلوف فيجيء من �أن يكون ذلك على
ح�ساب الكل مما ي�ؤدي �إىل االنف�صال وعدم التناغم الثقايف.
وانطالق ًا من ذلك ف�إن الرتبية امل�ستقبلية التي ينبغي للنظام التعليمي العربي �أن ي�أخذ بها ملواجهة
التحديات هي:
-1الرتبية التغريية ال التدوميية -2الرتبية الإبداعية ال تربية الذاكرة -3الرتبية احلوارية ال التلقينية
-4الرتبية الدميقراطية ال الت�سلطية -5الرتبية االنفتاحية ال االنغالقية -6الرتبية التقانية ال اليدوية
-7الرتبية التعاونية ال الفردية -8الرتبية امل�ستمرة ال الوقتية -9الرتبية التكاملية املنظومية ال�شاملة
ال اجلزئية ال�ضيقة -10الرتبية العلمية العقالنية الناقدة ال النقل والت�سليم -11الرتبية التوقعية ال
الع�شوائية(.كنعان)2001،
�إن التعليم والتعلم يف امل�ستقبل يجب �أن يقوما على �أ�سا�س:
-1البحث العلمي-2التفكري الناقد -3عدم الت�سليم مبورثات املا�ضي كافة -4احرتام الإن�سان �-5إحالل التعلم
مكان التعليم -6البحث مكان النقل -7احلوار بد ًال من اال�ستماع
-8القدرة على االختالف بد ًال من الت�سليم باملعتقدات والأفكار واملعلومات ال�سائدة -9الرتكيز على كيفية
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التعلم -11الرتكيز على ا�ستمرارية التعلم وبقائه(.ال�سيد.)1997،545،
العملية ال�سابعة  :حتديد وتو�صيف خ�صائ�ص الإن�سان العربى اجلديد:
ا�ستخل�ص( اخلمي�سي )2001،جمموعة من اخل�صائ�ص والقدرات امل�ستهدفة من جممل الدرا�سات والر�ؤى العربية
التى عنيت بامل�ستقبل والتي ي�ؤمل من الرتبية العربية حتقيقها يف الإن�سان العربى اجلديد ،حيث جتمع هذه
الدرا�سات والر�ؤى احلديثة على جمموعة من اخل�صائ�ص التى ينبغى توافرها فى الإن�سان العربى اجلديد وهى :
حم�صن ًا من
� : 1أن يكون قادر ًا على املحافظة على الهوية الوطنية والقومية والدينية والثقافية ّ
ت�أثريات العوملة و�سلبياته � : 2أن يكون متميز ًا بخ�صو�صياته ور�ؤاه ونظرية الوجود بعيد ًا عن الروح النمطية
والقوالب الأيديولوجية ال�سائدة � : 3أن يكون قادر ًا على بناء املعرفة وتوظيفها ومعاجلة املعلومات والبيانات ،
ومن ثم تنظيمها والو�صول �إليها فى الوقت املنا�سب وعند احلاجة � : 4أن ميتلك مهارات التوا�صل الثقافى واحل�ضارى
فى عامل متغري � : 5أن ميتلك مهارات التفكيـر الناقد واال�ستدالل والنقد البناء واحلوار مع الآخر� : 6أن يكون
قادر ًا على التخطيط للم�ستقبل والنجاح فيه � :7أن ميتلك مهارات التكيف واملرونة فى العمل وجماالت احلياة
املتعددة � : 8أن يكون قادر ًا على متثل معطيات التكنولوجيا احلديثة ومواكبة تطورها  ،ومن ثم العمل على �إبداعها
و�إعادة �إنتاجها � : 9أن ميتلك روح الإبداع واالبتكار والتجديد � : 10أن ميتلك �أدوات املعرفة لي�صبح قادر ًا على
التعلم الذاتى ومتابعة التعلم � : 11أن يكون قادر ًا على �ضبط الذات وحتمل امل�سئولية � : 12أن يكون قادر ًا على
العمل مع الفريق فى �إطار روح التعاون وامل�شاركة واملبادرة والإبداع  ،وامتالك �أخالقيات العمل� : 13أن يكون قادر ًا
على التعامل مع التقنيات املعلوماتية احلديثة وا�ستخدامها فى خمتلف �شئون حياته � : 14أن يكون مت�شبع ًا بقيم
الدميقراطية وقيم الت�سامح وميار�سهما فى حياته � : 15أن يكون متمكن ًا من لغته القومية ومتقن ًا ملهاراتها � : 16أن
يكون قادر ًا على ا�ستخدام �أكرث من لغة حية � : 17أن يكون مدرك ًا لأهمية الزمن وا�ستثماره بال�شكل الأمثل : 18
�أن يكون لديه �إميان دينى را�سخ قائم على االعتدال يف الفكر وال�سلوك� : 19أن يكون لديه ا�ستعداد نف�سى وعقلى
لقبول التغيري والتكيف معه والإ�سهام فى �إحداثه � : 20أن ميتلك فل�سفة �شاملة متكاملة حول ماهية الوجود
وغايته وطبيعة الأ�شياء من حوله .
العملية الثامنه  :عملية البلورة وال�صياغة النهائية لفل�سفة الرتبية العربية اجلديدة:
�إذا ماتوافرت الإرادة ال�سيا�سة العربية القطرية� -أولنقل دعونا نحلم بذلك  -وبعد قيام الفريق املكلّف �أو
املعتمد باجماع عربي بكافة اخلطوات والإجرات الالزمة قبل عملية ال�صياغة النهائية ،ي�ستح�سن �أن متر
ال�صياغة النهائية باملراحل التالية:
 -1يقوم الفريق املكلّف بعملية ال�صياغة النهائية لفل�سفة الرتبية العربية اجلديدة فى �ضوء املنطلقات واملربرات
واملرجعيات واملرتكزات والعمليات ال�سابق ذكرها يف هذه الدرا�سة.
 -2تتم عملية ال�صياغة حتت ا�شراف ومراجعة جلنة مكونة من ع�ضوية ( املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ـ واملنظمة الإ�سالمية للرتبية والثقافة والعلوم -ومكتب الرتبية العربى لدول اخلليج ) وامل�ؤ�س�سات
العلمية والثقافية العربية غري احلكومية مثل (:احتاد اجلامعات العربية – احتاد الرتبويني العرب  -مركز
درا�سات الوحدة العربية – احتاد الكتاب العرب – احتاد امل�ؤرخني العرب  -منتدى العامل العربى ـ م�ؤ�س�سة الفكر
العربى ).
 -3تطرح ال�صيغة اجلديدة لفل�سفة الرتبية العربية للإقرار ال�شعبي يف اجتماع م�شرتك للربملان العربي ،
وامل�ؤمتر القومي العربي ،وامل�ؤمتر ال�شعبي العربي الإ�سالمي.
 -4تطرح ال�صيغة اجلديدة لفل�سفة الرتبية العربية لالقرار الر�سمي يف م�ؤمترعربي م�شرتك لوزراء الرتبية
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والتعليم ووزراء التعليم العايل والبحث العلمي العرب برعاية اجلامعة العربية بعد مناق�شة ال�صيغة النهائية
و�ألية تنفيذها امللزمة املتناغمة على امل�ستوى القومي والقطري .
العملية التا�سعة  :تهيئة النظام الرتبوى العربي ومالئمته وتكييفة لتحقيق الفل�سفة الرتبوية العربية
اجلديدة :
يقوم وزراء الرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث العلمي العرب بعد اقرار ال�صياغة النهائية ر�سمي ًا
مبايلي:
� -1إعادة هيكلة وتنظيم املنظومات الرتبوية التعليمية القطرية برمتها -فى �ضوء الفل�سفة الرتبوية العربية
املقرة واملعتمدة  -من خالل املتخ�ص�صني والفنيني  ،حيث متثل هذه املرحلة اجلانب الإجرائى والعملى
اجلديدة ّ
لرتجمة الفل�سفة �إىل واقع تربوى معا�ش �أو ًال قبل �أن ترتجم �إىل عمليات تربوية .
 -2تعطى م�ساحة حرية كافية لكل دولة عربية فى �إعادة هيكلة نظامها التعليمى حتت �سقف زمني حمدد على
�ضوء الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة  ،عالوة على االعتبارات اخلا�صة بظروف كل دولة من حيث :
املوارد الب�شرية  -الإمكانيات االقت�صادية واملادية  ،الأو�ضاع ال�سيا�سية  -احلالة االجتماعية والثقافية-
امل�شكالت الرتبوية .
 : 3يراعى فى �إعادة الهيكلة  ،االنفتاح على ف�ضائل التجارب العاملية املتميزة فى الرتبية والتعليم والبحث
العلمي واالبداع التكنولوجي  ،والإفادة من كل املعطيات الإيجابية للعوملة بتجلياتها التكنولوجية واملعلوماتية
واالعالمية واالت�صالية (.اخلمي�سي)2001،
العملية العا�شرة  :دعم الدولة القطرية ومنظوماتها املجتمعية الأخرى للمنظومة الرتبوية والتعليمية يف
التطبيق الفعلي للفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة:
لقد بد�أت الأ�صوات العربية (ال�شابة وغري ال�شابة املعار�ضة وغري املعار�ضة من داخل الوطن العربي وخارجه)
تتعاىل احتجاج ًاعلى ت�أجيل الق�ضايا امل�صريية للأمة والتالعب بها ،وللمطالبة بالتغيري واحلرية والعدالة
وامل�ساواة يف عام  . 2011وعلى الدول القطرية �أن ت�صغي جيد ًا وت�ؤمن ب�أن الفل�سفة الرتبوية العربية اجلديدة
�ست�ؤدي �إىل �إ�صالح املنظومات الرتبوية التعليمية يف الدول العربية ومن �ش�أن ذلك �أن ُي�ساهم يف اال�ستقرار ال�سيا�سي
والنمو االقت�صادي ورفع م�ستوى ال�شعوب وجتنيب تلك الدول ويالت امل�ستقبل املجهول .لذلك هي مطالبة مبايلي :
�أو ًال :االعرتاف ب�شجاعة ب�أن الو�ضع الرتبوي التعليمي القائم حالي ًا بدون بو�صلة فل�سفة تربوية
ال ي�ساهم يف تنمية عقول الأجيال النا�شئة لتقوم مبا هو مطلوب منها يف تنمية جمتمعاتها.
ثاني ًا� :إثبات الرغبة ال�سيا�سية والوطنية يف ت�سهيل مهمة بناء فل�سفة تربوية عربية جديدة.
ثالثا :اتاحة احلرية للمفكرين والفال�سفة والرتبويني وعلماء االجتماع والقائمني على ال�ش�أن
الرتبوي واملهتمني به ودعمهم وت�شجيعهم للم�ضي يف اجناز هذه الق�ضية امل�صريية للأمة .رابعا :ت�سهيل قيام
�شراكة م�ستدامة بني احلكومات والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين يف تطبيق
هذة الفل�سفة وحتقيق اال�صالح الرتبوي التعليمي.
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خامتة
لقد كانت وحدة دولة الأمة  ،ووحدة فل�سفة املجتمع  ،ووحدة فل�سفة الرتبية والتعليم  ،واملحافظة على
العلم املعرفة واالنفاق عليهما وزيادتهما ون�شرهما  ،ا�سباب رئي�سية �أربعة يف جناح احل�ضارة العربية الإ�سالمية
وا�ستمراريتها حتى نهاية الع�صر العبا�سي الثاين .لقد كانت املعرفة والعلم واالجتهاد �أمورعزيزة وت�شكل قيم كبرية
بغ�ض النظر عن من�ش�أها ،وكانت حقوق م�صونة لكل �إن�سان.الأمر الذي يحتم علينا تع ُلم هذه الف�ضائل املهمة يف
ما�ضينا من �أجل متهيد الطريق يف احلا�ضر للجيل اجلديد من العرب لتحقيق احللم العربي مب�ستقبل �أف�ضل وا�سهام ًا
�أكرب يف تطوير احل�ضارة الإن�سانية املعا�صرة .فال يوجد يف ال�شخ�صية العربية املعا�صرة �أي �شيء مينعها من التطور
احل�ضاري والثقاقي واملدين والعلمي والتقني من جديد.
غري �أن عرب القرن الع�شرين اليزالون غارقني يف دولهم القطرية بتلويناتها ال�سيا�سية وم�صاحلها
الأ�سرية والع�شائرية والقبلية والطائفية ومل يحققوا حتى الأن وحدة دولة الأمة  ،وال وحدة فل�سفة املجتمع
 ،وال وحدة فل�سفة الرتبية والتعليم  ،وال املحافظة على العلم واملعرفة  ،وال �إحداث تنمية حقيقية  .و ممازاد
الطني بلّة �أنهم انغلقوا( داخل حدودهم القطرية امل�صطنعة )عقلي ًا وفكري ًا عن بع�ضهم وعن العامل من حولهم
 ،و�أقنعوا �أنف�سهم ب�أن زيادة �إنفاق املال على التعليم والبحث العلمي واالبداع التكنولوجي رفاهية ال تقدرعليها
�إال الدول الغنية ،يف حني �أدى انت�شار الرثوات املادية لديهم �إىل �إعطاء �أولوية للمال واال�ستهالك �أكرث من العلم
ً
ونتيجة لذلك كله فقد
واملعرفة و�أ�صبحوا يعانون من ال�شعور بالنق�ص والدونية واالح�سا�س باخلوف وعدم الثقة.
خ�سروا م�شاركتهم يف �إجنازات ع�صر ال�صناعة وا�ستمروا يف ا�سترياد معدات اال�ستهالك ومنتجات الرفاهية الالزمة
للزينة من الآخرين حتى الأن  ،وخ�سروا م�شاركتهم يف الع�صر النووي ،و�أخفقوا يف امل�ساهمة يف حل لغز الطاقة
الذرية وا�ستخداماتها ال�سلمية .وميرع�صرالف�ضاء دون ان ي�ساهموا فيه  ،ويدخل ع�صر ثورة املعلومات واالعالم
واالت�صاالت واحلوا�سيب وك�أن العرب �سيخ�سروه �إذا مل يقوموا يف بداية العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين
بتجديد فل�سفتهم االجتماعية التنموية وبناء فل�سفتهم الرتبوية اجلديدة ويف �ض�ؤئهما يقومون بتحديث �سيا�سات
و ُن ُظم وخطط وبرامج ومناهج وطرائق وو�سائل التعليم .فاليعقل بعد اليوم �أن ي�ستمر العرب يف الت�صرف كم�شاهدين
ملباراة التناف�س احل�ضاري والثقايف واملدين والتنموي بني الأمم وهم يجهلون قوانني املباراة و�شروط التناف�س .
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