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اإلسالمية في تنمية الهوية الوطنية لدى طلبتها من وجهة نظرهم
1437ه2016-م

The Role of the Deanship of Preparatory programs at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University in the Construction of the National Identity among its Students.
عبد الرحمن بن سليامن النملة*

امللخص
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود االســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا ،وهــل يختلــف دور عــادة
الربامــج التحضرييــة باختــاف تقدي ـرات أف ـراد عينــة الدراســة تبع ـاً الختــاف متغــري (الجنــس،
واملســار التعليمــي) .وتكونــت عيّنــة الدراســة مــن ( )500طالــب وطالبــة مــن طلبــة عــادة الربامــج
التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،وتــم اســتخدام املنهــج الوصفــي،
وتكونــت أداة الدراســة مــن ( )40فقــرة موزعــة عــى ثالثــة محــاور ،وهــي؛ قيمــة االنتــاء ،وقيمــة
الحقــوق والواجبــات ،واملشــاركة املجتمعيــة) ،وتــم التأكــد مــن صــدق األداة وثباتها .وأظهــرت نتائج
الدراســة أن هنــاك دو ًرا كبـ ًرا لعــادة الربامــج التحضرييــة يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا،
حيــث تراوحــت قيــم املتوســطات ملحــاور األداة بــن ( )4.5 -.4.20حيــث جــاء محــور قيمــة االنتــاء
بالرتتيــب األول ،تــاه بالرتتيــب قيمــة الحقــوق والواجبــات وقيمــة املشــاركة .وأشــارت النتائــج إىل
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائ ّيــة عنــد مســتوى الداللــة ( ،)0‚05= αيف تقدي ـرات أف ـراد
عينــة الدراســة لــدور عــادة الربامــج التحضرييــة يف بنــاء الهويــة الوطنيــة تعــزى ملتغــري الجنــس
واملســار التعليمــي.
الكلــات املفتاحيــة :الهويــة الوطنيــة ،عــادة الربامــج التحضرييــة  ،قيــم االنتــاء ،الحقــوق
والواجبــات.

* أســتاذ علــم النفــس املشــارك  -قســم علــم النفــس /كليــة العلــوم االجتامعيــة  -جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود
اإلســامية-الرياض -اململكــة العربيــة الســعودية
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دور عمادة البرامج التحضيرية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في تنمية الهوية الوطنية لدى طلبتها

Abstract
This study aimed to investigate the role of the Deanship of Preparatory
Programs at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University in the construction
of national identity among its students, and whether the role of the Deanship of
Preparatory Programs varies depending on the study sample estimates according to
different variables (sex, academic track).
The study sample consisted of (N= 500) students from the Deanship of
Preparatory programs’ students (male and female) at Al-Imam Muhammad Ibn
Saud Islamic University. The descriptive method was used. The tool of the study
consisted of (40) items, distributed into three variables (the value of belonging, the
values of the rights and duties, and community participation). The reliability and
validity of the tool was verified.
Results of the study showed that there was a significant role of the Deanship
of Preparatory Programs in the construction of the national identity among its
students where the values averages of the tool variables ranged between (4.20.- 4.5).
The value of belonging ranked first, followed by the value of the rights and duties
and the value of participation.
The results also showed that there was no statistically significant differences at
the level of (α = 05,0), between the students’ estimates of the role of the Deanship of
Preparatory Programs in the construction of national identity due to the variables
of sex and the academic track.
Key words: National identity, The Deanship of Preparatory Programs, Belonging
values, Rights and duties.
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مقدمة:
تتطلــع الجامعــات واملؤسســات الرتبويــة إىل صقــل وبنــاء الهويــة الوطنيــة لشــخصية الطالــب
مــن جميــع جوانبهــا ،فهــي تقــدم لــه املعرفــة وتنمــي لديــه الســلوك املرغــوب فيــه ،كــا تعلّمــه
التفكــر لِتُحـ ِـدث التغــر املتــوازن واملتكامــل يف منظومــة القيــم التــي يعتنقهــا ،فــاذا بلــغ هــذه
املرحلــة فقــد قطــع شــوطاً كب ـرا ً يف اإلعــداد النفــي والفكــري ّمــا يولــد لديــه الشــعور باألمــن،
والطأمنينــة ،والعدالــة التــي بهــا تزدهــر األمــم والحضــارات ،وتتقــدم املجتمعــات وبدونهــا فــإن
الظلــم كفيــل بإحــداث االنح ـراف والفســاد يف حيــاة األف ـراد واملجتمعــات عامــة ،وتعتــر الهويــة
الوطنيــة مــن الركائــز األساســية والقواعــد املتينــة للمحافظــة عــى النهــوض باملجتمــع والدفــاع عــن
القيــم التــي يؤمــن بهــا.
ونظـرا ً ملــا تقــوم بهــا عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمد بن ســعود اإلســامية
مــن دور بالــغ التأثــر مــن خــال العمليــة التعليميــة التعلميــة يف تحقيــق التــوازن بــن مقومــات
الشــخصية لطــاب وطالبــات عــادة الربامــج التحضرييــة بهــدف تحقيــق التكامــل والتــوازن،
واالرتقــاء بقــدرات الطلبــة الفكريــة واالجتامعيــة ،عــى أســاس أن هــؤالء الطلبــة جــزء مــن املجتمــع
الكبــر الــذي يعيشــون فيــه ،والــذي يســهم يف تشــكيل شــخصيتهم كــا يتأثــر بالعوامــل واملتغـرات
والظــروف ذات العالقــة يف جوانــب الحيــاة املختلفــة مثــل العوامــل املحليــة ،واإلقليميــة ،والعامليــة،
خاصــة مــع ظهــور التكنولوجيــا الحديثــة التــي جعلــت العــامل قريــة واحــدة وضاعفــت مــن االنفتاح
عــى العــامل الخارجــي ،والــذي يظهــر أثــره واضحــاً بــن رشيحــة الطلبــة عــى اعتبــار حرصهــم
واهتاممهــم الزائــد مبتابعــة التقنيــات واســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــةّ ،مــا قــد يؤثــر ســلبا
عــى منظومــة القيــم بشــكل عــام وعــى الهويــة الوطنيــة لديهــم بشــكل خــاص ،ويضعهــم يف حــرة
وتشــتت بــن البنــاء القيمــي الــذي ألفــوه والــذي ميتــاز بالثبــات  ،وبــن مــا تفرضــه متغـرات الحيــاة
مــن قيــم جديــدة وغريبــة قــد تلحــق رضرا هيكليـاً برتكيبــة املجتمــع ومنظومتــه القيميــة وهويتــه
الوطنيــة وقدرتــه عــى التكيــف مــع املتغـرات املحيطــة.
والشــك أن التوســع الهائــل يف أعــداد الطلبــة الــذي تشــهده عــادة الربامــج التحضرييــة يشــر
إىل رضورة مضاعفــة االهتــام باملنظومــة القيميــة لــدى الطالــب وترســيخ هويتــه الوطنيــة ،التــي
تســاهم بشــكل مبــارش يف تحديــد ســلوك اإلنســان ،وميولــه ،واتجاهاتــه ،كــا أنهــا متثــل إطــارا
مرجعي ـاً للحكــم عــى األشــخاص يف املواقــف املختلفــة ،وبالتــايل تعمــل عــى توجيــه ســلوكيات
اإلنســان وضبطهــا؛ ولذلــك تتجــه إىل اعتبــار األســباب االقتصاديــة واالجتامعيــة كالفقــر والتفــكك
األرسي والعيــش يف ظــروف ســيئة كالتعــرض لإلســاءات مــن أهــم األســباب الكامنــة وراء انح ـراف
جنــوح بعــض الطلبــة ،حيــث تؤثــر الخ ـرات واملامرســات الســلبية التــي يتعرضــون لهــا يف فهــم
وادراك قيــم املجتمــع ،وأحيانــا يف رفضهــم لهــذه القيــم وتحويــل ســلوكهم إىل ســلوك مضــاد تعبـ ًرا
عــن معاناتهــم ،التــي ينبغــي أن تســهم العديــد مــن الجامعــات واملؤسســات التعليميــة يف تخفيــف
تبعاتهــا ونتائجهــا (يوســف.)2011،
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إن نهضــة اململكــة العربيــة الســعودية تعتمــد عــى قاعــدة ثابتــه مــن القيــم األصيلــة التــي
تنبــع مــن العقيــدة االســامية الــذي تســاعد عــى املحافظــة عــى الهويــة الثقافيــة ،والقيميــة،
والوطنيــة مــن االندثــار أو الضيــاع يف ظــل عــر تكتنفــه العديــد مــن التحديــات والتغــرات
الرسيعــة التــي تواجههــا العمليــة التعليميــة يف مؤسســاتها املختلفــة ،وهــذا يتطلــب مــن جميــع
املؤسســات الرتبويــة وعــى رأســها الجامعــات بــأن توحــد جهودهــا للحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة
وحاميــة األجيــال مــن التشــتت والتبعيــة والضيــاع ،فــا بــد مــن التكامــل يف أدوار املؤسســات
التعليميــة لبنــاء القيــم الرتبويــة وغرســها يف نفــوس الناشــئة واألجيــال ،لتصبــح بعــد ذلــك جــزءا ً
مــن حياتهــم ،وشــعورهم ،وســلوكهم اإليجــايب ،وهــذا مــا أكــد عليــه الجــاد ( )2008أن القيــم تعــد
جوهــر الكينونــة اإلنســانية ،ووفقهــا يحــدد الفــرد مســاراته وســلوكياته يف الحيــاة ،وهــي ســياجه
الــذي يحتمــي بــه عندمــا يواجــه ســطوة رغبــات النفــس وأهــواء الــذات ،وهــي موجهــات للعمــل
الصالــح والســلوك اإلنســاين القويــم .
وتعــد الجامعــة وعامدتهــا العلميــة والرتبويــة التابعــة لهــا مــن العنــارص األساســية يف قيــادة
املجتمــع وتوجيهــه توجيهـاً ســليامً نحــو التطــور والرقــي واللحــاق بعجلــة التغيــر يف العــامل ومواكبة
تلــك التطــورات والتعامــل يف جوانــب الحيــاة املختلفــة واســتثامرها يف عمليــة بنــاء وتنميــة املجتمــع
الشــاملة يف مختلــف املياديــن ،ويف ضــوء ذلــك ينبغــي أن تســر عمليــة البنــاء بصــورة متوازيــة
ومســتمرة ومتكاملــة مــع بعضهــا ألن أي خلــل يف أي منهــا يــؤدي إىل خلــق شــخصية غــر متزنــة
للطالــب وغــر فاعلــة ومؤثــرة يف بنــاء املجتمــع.
وإذا نظرنــا إىل املرحلــة العمريــة للطلبــة امللتحقــن بالدراســة يف عــادة الربامــج التحضرييــة
نــرى أنهــا بدايــة بلــوغ الطالــب أو الطالبــة لســن الرشــد ّمــا يجعلــه يشــعر بأنــه انســان مكتمــل
الشــخصية وأنــه مييــل للتــرف بصــورة مســتقله عـ ّـا ميليــه عليــه اآلخــرون ،وهــذا يجعلــه يتــرف
باالعتــاد عــى نفســه يف مختلــف املواقــف الحياتيــة التــي تواجهــه .
وبالتــايل فــإن هــذا الســلوك الــذي يقــوم بــه الطالــب يف املوقــف الــذي هــو فيــه ينبغــي
أن يكــون ترصفــا صحيحــا وناضجــا مبنيــا عــى دراســة وتفهــم عميــق لكافــة معطيــات وأوليــات
املوقــف حتــى ينســجم الســلوك مــع املوقــف املعنــي ويكــون صحيحــا ويــؤدي إىل نتائــج ايجابيــة
تعــود بالفائــدة عــى الطلبــة وبالتــايل عــى املجتمــع .
ويشــر أحمــد ( )2008أن هنــاك دعــوات ظهــرت مؤخـرا ً إىل تعليــم املواطنــة والتــي أرتبطــت
نشــأتها بظاهــرة العوملــة ،ومــا صاحبهــا مــن انتشــار قيــم ســلبية ،تدعــو إىل الفرديــة والســلبية
وتضعــف مــن قيمــة االنتســاب للحــدود والجغرافيــة ،والهويــة الثقافيــة ،ويف ذلــك الوقــت ظهــرت
جمعيــات مدنيــة عابــرة للقوميــات تهــدف إىل تحقيــق املســاواة والعــدل دون االلتفــات إىل جنــس
أو عــرق او ديــن.
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جرش للبحوث والدراسات

وبنــاء عــى مــا ســبق فــإن عــادة الربامــج التحضرييــة تعــد مــن املؤسســات الرتبويــة املهمــة
والتــي تهتــم بإعــداد الطلبــة إعــدادا ً ثقافيـاً وقيميـاً واجتامعيـاً وبدنيـاً ونفســياً مــن خــال الربامــج
واألنشــطة التــي تقدمهــا العــادة وذلــك مــن خــال مدرســن ومرشفــن ومتخصصــن يف كافــة
املســارات التعليميــة واألنشــطة املتعــددة املقدمــة للطلبــة لالســهام يف بنــاء شــخصية الطالــب
وترســيخ الهويــة الوطنيــة لديــه ليكــون قــادرا عــى مواجهــات التحديــات املعــارصة التــي تدعــو إىل
محــو القيــم االيجابيــة وتذويــب الهويــة الوطنيــة.
مشكلة الدراسة :
يعــد تأصيــل الهويــة الوطنيــة للطالــب مــن أهــم ســبل تشــكيل الشــخصية القــادرة عــى
حاميــة الوطــن ومواجهــة التحديــات التــي تهــدد أمنــه ،وهنــا يــرز دور املؤسســات الرتبويــة يف
مواجهــة مظاهــر ومخاطــر العوملــة التــي مــن شــأنها تشــويه وإضعــاف هــذه الهويــة  ،فالحفــاظ
عــى الهويــة الوطنيــة – وخاصــة يف ظــل التحــوالت العامليــة – يســتوجب تنميــة الشــعور لــدى
الطلبــة بالهويــة الوطنيــة عــى حــد ســواء ،فقــد ظهــرت أمنــاط حياتيــة جديــدة ،وبــرزت مجموعــة
مــن القيــم العامليــة مقابــل القيــم الوطنيــة ،وبســبب كثافــة وخطــورة االخ ـراق الفكــري لفئــة
الطلبــة الجامعيــن ،يقــع عــى عاتــق املؤسســات الرتبويــة حاميــة الهويــة الوطنيــة وتوفــر األمــن
الفكــري ومواجهــة األفــكار الهدامــة التــي أصبحــت تصــاغ خــارج حــدود الثقافــة الوطنيــة ّ ،مــا
يســتوجب عــى املؤسســات الرتبويــة والتعليميــة وضــع الربامــج والخطــط االس ـراتيجية للحفــاظ
عــى الهويــة االوطنيــة ،وبالتحديــد فــإن مشــكلة الدراســة تكمــن يف دراســة الــدور الــذي تقــوم
بــه عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود االســامية يف تنميــة الهويــة
الوطنيــة لــدى طلبتهــا مــن خــال الخطــط املنهجيــة التــي وضعتهــا العــادة لبنــاء الشــخصية
الوطنيــة لجميــع طلبتهــا.
أهداف الدراسة:
تســعى هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا مــن خــال تحقيــق ( قيــم
االنتــاء والــوالء  ،وقيــم املســئولية االجتامعيــة ،وقيــم الحقــوق والواجبــات) ،إضافــة للتعــرف عــى
االختــاف يف وجهــات النظــر بــن الطلبــة للــدور الــذي تقــوم بــه العــادة يف تنميــة الهويــة الوطنيــة
تبعــا الختــاف الجنــس واملســار التعليمــي.
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اسئلة الدراسة :
تسعى هذه الدراسة إىل االجابة عىل السؤاليني اآلتيني -:
 - 1مــا دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية يف تنميــة
الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا ؟
 - 2هــل هنــاك فــروق ذات داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )a =0.05يف درجــة
تقدي ـرات أف ـراد عينــة الدراســة لــدور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد
بــن ســعود اإلســامية يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى ملتغــر الجنــس واملســار
التعليمــي ؟
أهمية الدراسة:
تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن خــال التعــ ّرف عــى دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف
جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود االســامية يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طــاب وطالبــات
عــادة الربامــج التحضرييــة مــن وجهــة نظرهــم ،وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال البنــود
اآلتيــة:
 التع ـ ّرف عــى درجــة الــدور الــذي تقــوم بــه عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــاممحمــد بــن ســعود االســامية يف تنميــة وترســيخ الهويــة الوطنيــة كــا يراهــا طلبتهــا ّ ،مــا
يســاهم يف الكشــف عــن الــدور الــذي تقــوم بــه العــادة ،كــا يعطــي صــورة دقيقــة تســاعد
يف تســليط الضــوء عــى الــدور الــذي تقــوم بــه العــادة يف تنميــة الهويــة الوطنيــة وترســيخها،
والحــد مــن انتشــار القيــم الســلبية التــي تؤثــر عــى بنــاء الهويــة الوطنيــة.
 تســاعد القامئــن عــى التعليــم الجامعــي يف التعـ ّرف عــى القيــم الهامــة التــي تســهم يف بنــاءالهويــة الوطنيــة ،وتضمينهــا يف املناهــج التعليميــة ،والربامــج واألنشــطة ومســاعدة الطلبــة
عــى تطبيقهــا يف جوانــب الحيــاة املختلفــة.
 الكشــف عــن نقــاط الضعــف ومعالجتهــا ،والكشــف عــن نقــاط القــوة وتعزيزهــا يك تســهميف بنــاء الهويــة الوطنيــة ،واملســاهمة يف ايجــاد الحلــول الالزمــة لجعلهــا ذات أهميــة أكــر يف
حيــاة الطلبــة.
 تقــدم للرتبويــن يف التعليــم الجامعــي منــاذج القيــم التــي ينبغــي غرســها يف نفــوس الطلبــة،ّمــا يوجــه ســلوك الرتبويــن يف التعليــم نحــو تطويــر األنشــطة التعليميــة املختلفــة عــى نحــو
يعــزز وينمــي الهويــة الوطنيــة .
 تعطــي نتائــج هــذه الدراســة مــؤرشات لعــادات الربامــج التحضرييــة يف الجامعــات الســعوديةعــن الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا.
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االســتفادة مــن املــؤرشات يف اتخــاذ الق ـرار الرتبــوي ،وبنــاء الربامــج التــي مــن شــأنها تنميــة
وتعزيــز الهويــة الوطنيــة.

مصطلحات الدراسة:
تضمنت الدراسة مجموعة من املصطلحات فيام ييل عرضها:
الهويــة الوطنيــة :يعرفهــا الفقــي ( )205 ،1999بأنهــا “ مجموعــة مــن الســات التــي تتصــف
بهــا جامعــة مــن النــاس يف فــرة زمنيــة معينــة ،والتــي تولــد اإلحســاس لــدي األف ـراد باالنتــاء
لشــعب معــن ،واالرتبــاط بوطــن معــن ،والتعبــر عــن مشــاعر االعت ـزاز ،والفخــر بالشــعب الــذي
ينتمــي إليــه هــؤالء األف ـراد”.
وتعــرف اجرائيــا بأنهــا مفهــوم نفــي اجتامعــي يشــر إىل كيفيــة إدراك طلبــة عــادة الربامــج
التحضرييــة لذاتهــم ،وكيفيــة متايزهــم عــن اآلخريــن ،وهــي تســتند إىل مســلامت ثقافيــة عامــة،
مرتبطــة مــن خــال تقديراتهــم ألداة القيــاس التــي تكشــف عــن دور عــادة الربامــج التحضرييــة
يف تحقيــق الهويــة الوطنيــة لطلبتهــا مــن خــال املجــاالت اآلتيــة( :االنتــاء ،واملشــاركة االجتامعيــة،
والحقــوق والواجبــات).
حدود الدراسة :تضمنت حدود الدراسة بعض املحددات فيام ييل عرضها:
 الحــدود البرشيــة :تــم تطبيــق الدراســة عــى عينــة مــن طلبــة عــادة الربامــج التحضرييــة يفجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية مدينــة الريــاض.
 الحــدود الزمانيــة :تــم تطبيــق الدراســة يف الفصــل الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي1437هـــ1438 /هـــ.
 الحــدود املكانيــة :أجريــت هــذه الدراســة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســاميةمبدينــة الريــاض.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم املواطنة
املواطنــة كلمــة تتســع للعديــد مــن املفاهيــم والتعريفــات ،فهــي يف اللغــة مأخــوذة مــن
الوطــن وهــو محــل اإلقامــة والحاميــة ،ومــن حيــث مفهومهــا الســيايس فهــي صفــة املواطــن الــذي
يتمتــع بالحقــوق ويلتــزم بالواجبــات التــي يفرضهــا عليــه انتــاؤه إىل الوطــن.
أمــا يف املفهــوم االجتامعــي فهــي تــدل عــى مكانــة أو عالقــة اجتامعيــة تقــوم بــن املواطــن
والدولــة ،ومــن خــال هــذه العالقــة يقــدم (املواطــن) الــوالء وتتــوىل (الدولــة) الحاميــة ،وتتحــدد
هــذه العالقــة بــن الفــرد والدولــة عــن طريــق أنظمــة الحكــم القامئــة (غيــث)٥٦ :١٩٩٥ ،
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أمــا مــن املنظــور النفــي فقــد عرفهــا كل مــن ميــدل وميتشــل ()Medel & Mitchell, 2003
بأنهــا شــعور باالنتــاء والــوالء للوطــن وللقيــادة السياســية التــي هــي مصــدر اإلشــباع للحاجــات
األساســية وحاميــة الــذات مــن األخطــار املصرييــة.
وبنــاء عليــه فــإن الباحــث يــرى أن املواطنــة تشــر إىل العالقــة النفســية مــع األرض والدولــة،
وأن كل مــن الوطــن واملواطنــة والوطنيــة واملواطــن تشــكل عائلــة مفاهيميــة ترتبــط مبفهــوم
املواطنــة ،إذ تتقــارب فيــا بينهــا يف الجــذر اللغــوي رغــم االختــاف يف املعنــى.
ومــن اجــل تحديــد مفهــوم املواطنــة ،البــد أوال مــن تحديــد مفهــوم املواطــن ،وأصــل كلمــة
مواطــن االنكليزيــة ( )Citizenتعــود إىل أصــول التينيــة  ،وتعنــي الفــرد الــذي يشــارك يف الشــؤون
املدنيــة (الخزعــي )١٠٢ :٢٠٠٥ ،أمــا معنــاه يف اللغــة االنكليزيــة فهــو “العضويــة يف مدينــة صغــرة
تتمتــع بحكــم ذايت أو فيهــا مجلــس بلــدي محــي” ويعــود هــذا املفهــوم إىل دول املــدن اليونانيــة
القدميــة ،إذ كان املواطــن يعنــي “العضــو يف جامعــة سياســية معينــة” ويــرى (أرســطو) املواطــن
أنــه “الشــخص الــذي يشــارك يف صنــع القـرار ويف املناصــب العامــة” وعــد (جــان جــاك روســو) يف
مبدئــه العقــد االجتامعــي املواطــن ( )the citoyenهــو (املشــارك يف تكويــن اإلرادة العامــة) ويف
ايديولوجيــة الثــورة الفرنســية فــإن كلمــة املواطــن كانــت تشــر إىل الحريــة املدنيــة (Jones, 1966:
.)806
واملواطنــة مصطلــح تتضمــن التزامـاً عميقـاً بتعريــف الــذات مقابــل اآلخــر ،وتعريفــه ضمــن
املجتمــع ،وعــد مصالــح املجتمــع مبثابــة مصلحــة الفــرد (.)Massey 1997: 123
ويــرى الحقيــل ( )2004أن الوطنيــة أطــارا ً فكريــا للمواطنــة ،مبعنــى أن الوطنيــة عمليــة فكرية
إمــا املواطنــة فهــي مامرســة وقــد يكــون الفــرد مواطن ـاً ولكنــه قــد ال يكــون وطني ـاً ،فالوطنيــة
مفهــوم متعــدد اإلبعــاد فهــو يحتــوي عــى معــاين سياســية واجتامعيــة وأخالقيــة وثقافيــة ،وهــي
مفهــوم إنســاين شــامل
ويُالحــظ أن الوطنيــة عاطفــة قويــة يحــس بهــا املواطــن نحــو وطنــه وهــي رابطــة تشــده
تجــاه الوطــن ،تتضمــن حبــه ،والعمــل بــكل مــا يســتطيعه مــن أجــل رفعتــه .والتضحيــة يف ســبيل
املحافظــة عــى ســامته وأمنــه واســتقراره.
أبعاد املواطنة:
يشــر مســاعده ( ،)2014أن املواطنــة لهــا أبعــاد عديــدة منهــا مــا هــو مــادي و قانــوين ،وثقــايف
وســلويك واجتامعــي  ....الــخ  .وبالتــايل فإننــا ميكــن أن نحــدد تلــك األبعــاد بــااليت :
 - 1البعــد القانــوين  :وهــذا الوضــع يشــمل مجموعــة حقــوق وحريــات يجــب أن يتمتــع بهــا
املواطــن دون قيــود غــر التــي يفرضهــا املجتمــع  ،فاملواطنــة قانونيــاً تعنــي عالقــة الفــرد
بالدولــة كحقيقــة جغرافيــة وسياســية تُحددهــا وتحكمهــا النصــوص الدســتورية والقانونيــة .
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 - 2البعــد االجتامعــي  :االنتــاء ملجموعــة مــن األف ـراد (املواطنــن ) يف رقعــة جغرافيــة محــددة
ومعــرف بهــا داخلي ـاً وخارجي ـاً  ،واالنتــاء محاولــة لتشــكيل الهويــة ومــن ثــم الــوالء تبع ـاً
لفهــم تلــك الهويــة.
 - 3البعــد الثقــايف – الســلويك  :إن مامرســة مبــدأ املواطنــة مرتبــط باملنظومــة الثقافيــة الســائدة
داخــل املجتمــع  ،فالعــادات والقيــم والتقاليــد واألعـراف االجتامعيــة ؛ تعمــل بشــكل ال واعــي
عــى اندمــاج الــذات بالحيــاة االجتامعيــة وفــق رشوط خاصــة تحددهــا الجامعــة .
 - 4البعــد الســيايس  :تبــدو املواطنــة اليــوم اقــرب إىل منــط ســلويك مــدين واىل مشــاركة نشــطة
ويوميــة يف حيــاة املجتمــع  ،فاملواطــن الصالــح مشــارك يف الحيــاة العامــة بــكل تفاصيلهــا .
مكونات املواطنة
ويــرى مســاعده ( )2014أن للمواطنــة عنــارص ومكونــات أساســية ينبغــي إن تكتمــل حتــى
تتحقــق املواطنــة وهــذه املكونــات هــي :
 االنتــاء  :يُعــرف االنتــاء بأنــه النزعــة التــي تدفــع الفــرد للدخــول يف إطــار اجتامعــي فكــريمعــن مبــا يقتضيــه هــذا مــن التـزام مبعايــر وقواعــد هــذا اإلطــار وبنرصتــه والدفــاع عنــه يف
مقابــل األطــر االجتامعيــة والفكريــة األخــرى.
 الحقــوق  :إن مفهــوم املواطنــة يتضمــن حقوقـاً يتمتــع بهــا جميــع املواطنــن وهــي يف نفــسالوقــت واجبــات عــى الدولــة واملجتمــع .
 الواجبــات  :تختلــف الــدول عــن بعضهــا العــض يف تحديــد درجــة ونوعيــة الواجبــات املرتتبــةعــى مواطنيهــا باختــاف الفلســفة التــي تقــوم عليهــا الدولــة .
دور الجامعات يف تنمية املواطنة:
تعــد املؤسســات الرتبويــة بشــكل عــام والجامعــات بشــكل خــاص مصنــع لتعديــل الســلوكيات
وترســيخ القيــم اإليجابيــة وتعزيزهــا ،وقــد اشــار كثـرا ً مــن الباحثــن أن الجامعــات لهــا دو ًرا مهــا
يف تنميــة قيــم املواطنــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مفاهيــم ،فقــد ذكــر ماجيــك هــري () Magic, 2007
أن الجامعــة لهــا تأثـرا ً يف تعليــم الطــاب حقــوق املواطنــة وأدوارهــم يف املجتمــع ،مــن خــال إتاحة
الجامعــة للطــاب مامرســة لألنشــطة املختلفــة داخــل الجامعــة واشـراكهم يف الحوارات واملناقشــات
مــع املعلمــن واشـراكهم يف قضايــا ومشــكالت املجتمــع وفهــم املوضوعــات االجتامعيــة والسياســية
داخــل الجامعــة وخارجهــا وإعدادهــم للتعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــم يف الحيــاة وتعليمهم
األســلوب الدميقراطــي ّمــا ســاهم يف غــرس وتدعيــم قيــم املواطنــة لديهــم.
ويشــر كل مــن ولكــر  ،) )Walker, 2005وكيلفــرت  ) )Calvert, 2006أن للجامعــة دور يف
تعليــم الطــاب الثقــة بالنفــس وتكويــن العالقــات الطيبــة واملشــاركة اإليجابيــة يف قضايــا املجتمــع
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وتنميــة إحساســهم باملواطنــة وتحمــل املســئولية مــن خــال أنشــطتها ومرشوعاتهــا التــي تتيحهــا
للطــاب حيــث تســاعدهم يف تنميــة القــدرة عــى التعبــر وإبــداء اآلراء وتســاهم يف ارتباطهــم
بالجامعــة وتشــعرهم باألهميــة والتقديــر لديهــم.
ويــرى الباحــث أن تاثــر دور الجامعــة يف تعزيــز قيــم املواطنــة ال يقتــر داخــل اســوراها بــل
يتعــدى ذلــك إىل خارجهــا وارتباطاهــا باملجتمــع  ،وهــذا مــا أكــده بيرتســون (  )Peterson, 2005أن
طريقــة التأثــر عــى الطلبــة خــارج الجامعــة والعالقــة بينهــم وبــن املجتمــع وجامعتهــم يف تنميــة
األخــاق واملواطنــة ،أســهمت بتحقيــق احتياجاتهــم ،وتنميــة املعــارف العلميــة لديهــم وتحقيــق
التعــاون بــن الجامعــة ومؤسســات املجتمــع ،اضافــة إىل مســاعدتهم عــى التفكــر الســليم يف تنميــة
قيــم املواطنــة واالنتــاء مــن خــال األنشــطة والتدريــب ،بينــا يــرى مانــدل (  ),Mandel 2003أن
طريقــة التعليــم والبحــث القائــم عــى املشــاركة املجتمعيــة والتدريــب املســتمر عــى التعامــل مــع
قضايــا املجتمــع والتفاعــل معهــا يف تعلمهــم داخــل الجامعــة تســاعد عــى تدعيــم قيــم املواطنــة
لــدى الطلبــة وكذلــك انغامســهم يف التغـرات والتحــوالت التــي تحــدث للمجتمــع .
الدراسات السابقة:
نظـرا ً ألهميــة ترســيخ الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة وتعزيــز مفهــوم املواطنــة وقيمتهــا فقــد
أهتمــت كثــر مــن البحــوث والدراســات بذلــك ،وفيــا يــي وصفــا لبعــض الدراســات التــي تــم
التوصــل إليهــا:
أجــرى الشــدوح ( )2016دراســة هدفــت للتعــرف إىل درجــة مســاهمة عــادة شــؤون الطلبــة
يف جامعــة جــرش يف تنميــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر الطلبــة
أنفســهم ،وعالقــة ذلــك ببعــض املتغ ـرات ( ،الجنــس ،واملســتوى الــدرايس ،والتخصــص) .ولتحقــق
أغـراض الدراســة أعــد الباحثــان اســتبانة تكونــت مــن ( )40فقــرة تــم التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا
بالطــرق العلميــة ،وبلــغ عــدد اف ـراد عينــة الدراســة ( )250طالبًــا وطالبــة.
أظهــرت نتائــج الدراســة أن تقديـرات الطلبــة لــدور عــادة شــؤون الطلبــة يف جامعــة جــرش
يف تنميــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة لــدى الطلبــة كانــت بدرجــة متوســطة ،كــا أظهــرت النتائــج
إىل وجــود فــروق دالــة احصائيــا لــدور العــادة يف تنميــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة يعــزى ألثــر
الجنــس ،ولصالــح الذكــور ،وألثــر املســتوى الــدرايس ولصالــح طلبــة الســنة الثانيــة فأكــر ،كــا
اظهــرت النتائــج إىل عــدم وجــود فــروق دالــة احصائ ًيــا يعــزى ألثــر التخصــص.
وأجــرت العمــري ( )2015دراســة ﻫدﻓت إىل اﻟﻛﺷف ﻋن درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻳم ﻟدى طﻠﺑﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﻳﺔ ،،طبقــت اﻟدارﺳﺔ ﻋﻰﻠ ﻋﻳﻧﺔ ﻋﺷواﺋﻳﺔ ﻗواﻣﻬﺎ( )1191طالبــا وطﺎﻟﺑﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ،اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي ،واإلســتبانة كأداة لجمــع البيانــات.
ﺑﻳﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ أن درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﻳم ﻛﻛﻝ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗفعــة  ،وﺟﺎء ﺗرﺗﻳﺑﻬﺎ
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ﻣن ﺣﻳث درﺟﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻳﻲﻠ :اﻟﻘﻳم اﻟﻔﻛرﻳﺔ ،اﻟﻘﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،اﻟﻘﻳم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ،اﻟﻘﻳم اﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
واﻟﻘﻳم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻲﻓ درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻠﻘﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر ﻧوع اﻟﻛﻠﻳﺔ لصالــح اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ووﺟود ﻓروق
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ تعــزى ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺟﻧس وﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻳم اﻟﻔﻛرﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻛﻣﺎ أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إحصائيــة ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﺳﺗوى
الــدرايس ﻲﻓ درﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻠﻘﻳم الفكريــة ﻟﺻﺎﻟﺢ طﻠﺑﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻷوﻰﻟ.
وأجــرى البــاز ( )2015دراســةاســتهدفت التعــرف عــى دور الحــوار الرتبــوي يف تنميــة قيــم
املواطنــة لــدى طلبــة التعليــم العــايل مبملكــة البحريــن مــن وجهــة نظرهــم ،ولتحقيــق ذلــك
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي ،واالســتبانة أداة للدراســة امليدانيــة تــم تطبيقهــا عــى عينــة
مــن طلبــة ثــاث جامعــات خاصــة قوامهــا (٣١٤) طالــب وطالبــة ،وتوصلــت الدراســة إىل موافقــة
الطلبــة عــى اآلليــات املقرتحــة لتفعيــل دور الحــوار الرتبــوي يف تنميــة قيــم املواطنــة ،حيــث جــاءت
محــاور االســتبانة عــى الرتتيــب التــايل (قيمــة واجبــات املواطنــة ورضورة االلتـزام بهــا ،قيمــة حقوق
املواطنــة ورضورة التمســك بهــا ،قيمــة التســامح ،قيمــة التكافــل االجتامعــي ،قيمــة االنتــاء والــوالء
الوطنــي) ،كــا توصلــت الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق داللــة إحصائيــة بــن اســتجابات الطلبــة
تعــزى ملتغــر النــوع ،والجنســية ،والجامعــة ،ونــوع الكليــة ،وأخـرا قدمــت الدراســة تصــورا مقرتحــا
لتفعيــل دور الحــوار الرتبــوي يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى طلبــة التعليــم العــايل مبملكــة البحريــن.
وأجــرى كل مــن العقيــل والحيــاري ( )2014دراســة ﻫﺪﻓﺖ للتعــرف إﻰﻟ دور اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻷردﻧﻴﺔ ﻲﻓ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﻴﻢ اﻤﻟﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وتكونــت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ
( )371ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌـﺔ ﺗــــﺪرﻳﺲ ﻓــــﻲ اﻟﻜﻠﻴــــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــــﺔ واﻹﻧﺴــــﺎﻧﻴﺔ ،ﻓــــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌــــﺎت اﻷردﻧﻴــﺔ
(ﺟﺎﻣﻌــــﺔ اﻟﺮﻴﻣــــﻮك ،وﺟﺎﻣﻌـــــﺔ آل اﻟﺒﻴـــــﺖ ،وﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺟـــــﺪارا ،وﺟﺎﻣﻌـــﺔ إرﺑـــــﺪ اﻷﻫﻠﻴـــﺔ) ،
ﺗــ ّـﻢ اﺧﺘﻴـــﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴـــﺔ اﻟﻌﺸــــﻮاﺋﻴﺔ  .وﻟﺘﺤﻘﻴــــﻖ أﻫــــﺪاف اﻟﺪراﺳــــﺔ ،أﻋــــﺪ
اﻟﺒﺎﺣﺜــــــﺎن اﺳــــــﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﻜﻮﻧــــــﺖ ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ ﻣﻦ ( 28ﻓﻘﺮة) ،وﻗﺪ أﻇﻬـﺮت ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳـﺔ أّن أﺑـﺮز
ﻗـﻴﻢ اﻤﻟﻮاﻃﻨـﺔ اﻟﺘــــﻲ ﺗﺴــــﻌﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌــــﺎت إﻟــــﻰ ﺗﺮﺳــﻴﺨﻬﺎ ﻟــﺪى ﻣﻨﺘﺴــــﺒﻴﻬﺎ ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ
أﻋﻀــــﺎء ﻫﻴﺌــــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﺎﻤء ﻟﻠﻮﻃﻦ ،وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺤﺮص ﻋﻰﻠ أﻣﻨـﻪ واﺳـﺘﻘﺮاره،
ﻛﺎﻤ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أّن درﺟﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﻴﺔ ﻲﻓ ﺗـﺪﻋﻴﻢ ﻗـﻴﻢ اﻤﻟﻮاﻃﻨـﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ
ﻧﻈﺮ أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﺟـﺎء ﺑﺪرﺟـﺔ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷداة ﻛﻜـﻞ ،ﺣﻴـﺚ )3.31(.ﺣﺼﻞ ﻋﻰﻠ
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺣﺴـﺎﻲﺑ ﺑﻠـﻎ وﺑﻴﻨـﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ أﻳًﻀـﺎ وﺟـﻮد ﻓـﺮوق ذات ( )α = 0.05دﻻﻟـﺔ إﺣﺼــــﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻨـﺪ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟـﺔ ﺣــــﻮل ﻣـﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻷردﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺪﻋﻴﻢ ﻗــﻴﻢ اﻤﻟﻮاﻃﻨــﺔ
ﺗﻌــــﺰى ﻷﺛــــﺮ ﻧــﻮع اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ وﻧــﻮع اﻟﻜﻠﻴــﺔ ،وﺟــﺎءت اﻟﻔﺮوق ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ  ،ﻲﻓ ﺣﻦﻴ
أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﻓـﺮوق ( )α= 0.05ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻌﺰى
ملتغــر اﻟﻜﻠﻴﺔ .
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وأجــرى داود (  ) 2011دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى مفهــوم املواطنــة ،واملكونــات
األساســية للمواطنــة ،والوقــوف عــى دور جامعــة كفــر الشــيخ يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى
الطلبــة ،والتوصــل إىل مقرتحــات لتفعيــل دور الجامعــة يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى الطلبــة.
واســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي ،وقــام ببنــاء أداة الدراســة حيــث اشــتملت عــى املحــاور
التاليــة :اإلدارة الجامعيــة ،األنشــطة الطالبيــة ،املناهــج الجامعيــة ،األســتاذ الجامعــي .وتكونــت
عينــة الدراســة مــن (  ) 2000طالــب وطالبــة مــن طلبــة الفرقــة الثالثــة والرابعــة بجامعــة كفــر
الشــيخ .وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج منهــا :عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــن
متوســطات عينــة الدراســة يف إســتجاباتهم لــدور الجامعــة يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى الطلبــة
تعــزى إىل إختالفهــم يف الكليــة ،وذلــك لجميــع املحــاور وللدرجــة الكليــة مــا عــدا يف املحــور املتعلــق
باملناهــج الدراســية فإنــه توجــد فــروق دالــة إحصائ ًيــا ولصالــح الكليــات اإلنســانية ،وعــدم وجــود
فــروق دالــة إحصائيًــا بــن متوســطات عينــة الدراســة يف إســتجاباتهم لــدور الجامعــة يف تنميــة قيــم
املواطنــة لــدى الطلبــة تعــزى إىل إختالفهــم يف الجنــس ،وذلــك لجميــع املحــاور ويف الدرجــة الكليــة.
وأجــرى القحطــاين (  ) 2010دراســة هدفــت إىل معرفــة مســتوى قيــم املواطنــة لــدى الشــباب
يف جامعــات اململكــة العربيــة الســعودية ومــدى إســهامها يف تعزيــز الســامة واألمــن الوقــايئ
والكشــف عــن املعوقــات التــي تحــد مــن مامرســة الشــباب أو الجامعــات لقيــم املواطنــة إضافــة
إىل معرفــة مقومــات تفعيــل مامرســة قيــم املواطنــة يف الواقــع لهــؤالء الشــباب ،وقــد تكونــت عينــة
الدراســة مــن (  ) 384طالب ـاً مــن الطلبــة الذكــور الســعوديني الذيــن ت ـراوح أعامرهــم مــن (25
–  ) 18ســنة يف جامعــات اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،امللــك عبــد العزيــز ،امللــك فهــد
للبــرول واملعــادن ،امللــك خالــد ،وتبــوك ،حيــث تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية .وقــد اســتخدم
الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي ،وأعــد إســتبانة كأداة للدراســة ،وتوصلــت الدراســة إىل ارتفــاع
قيمــة املشــاركة وأ ّن غالبيــة املبحوثــن أجمعــوا عــى أ ّن قيمــة املشــاركة مــن قيــم املواطنــة التــي
تســهم يف تعزيــز األمــن الوقــايئ ،وأمــا يف الجانــب الســلويك فقــد كانــت ذات مســتوى متــدنِ وأ ّن
غالبيــة املبحوثــن مييــل إىل تقديــم املســاعدة لآلخريــن إضافــة إىل أ ّن غالبيــة املبحوثــن يتقيــدون
باألنظمــة والتعليــات خــارج الوطــن بصــورة أفضــل ،كذلــك أظهــرت نتائــج الدراســة أ ّن هنــاك
اثنــي عــر معوقًــا تعــوق مــن إمكانيــة مامرســة قيــم املواطنــة عــى الوضــع املطلــوب منهــا :عــدم
تناســب الدخــل مــع غــاء املعيشــة ،ارتفــاع األســعار ،البطالــة ،انتشــار الواســطة.
كــا قامــت زرزورة ( )2008بدراســة هدفــت إىل تصميــم برنامــج مقــرح يف خدمــة الجامعــة
وتنميــة خصائــص املواطنــة الصالحــة لــدى الطــاب املشــاركني يف النــادي الصيفــي وذلــك مــن
خــال تنميــة الشــعور باالنتــاء واملســئولية االجتامعيــة واملحافظــة عــى املكانــة العامــة ،وطبقــت
الدراســة عــى ( )24طالبــة ،وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل وجــود عالقــة ذات داللــة احصائيــة بــن
الربنامــج املقــرح يف خدمــة الجامعــة وتنميــة الشــعور باالنتــاء ،واملســئولية االجتامعيــة والشــعور
باملحافظــة عــى املمتلــكات العامــة .
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أمــا دارﺳﺔ اﻟﺟﻼد ( )2008ﻓﻘد ﻫدﻓت إﻰﻟ اﻟﺗﻌرف عــى ﻣﻧظــوﻣﺔ اﻟﻘﻳم ﻟدى طﻠﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺟﻣﺎن ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ،وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﻳر ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ اﻟدﻳﻣﻐراﻓﻳﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣﻧظــوﻣﺔ
اﻟﻘﻳم ومجاالتهــا اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺗﻛوﻧت ﻋﻳﻧﺔ اﻟدارﺳﺔ ﻣن( )597طﺎﻟﺑﺎ وطﺎﻟﺑﺔ ﺗم اﺧﺗﻳﺎرﻫم ﺑﺎﻟطــرﻳﻘﺔ
اﻟطﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﺷواﺋﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ وﻟﺗﺣﻘﻳق ذﻟك اﺳﺗﺧدم ﻣﻘﻳﺎﺳﻳن ﻟﻘﻳﺎس
ﻣﻧظــوﻣﺔ اﻟﻘﻳم ،ﺻﻣم اﻷوﻝ ﻟﻘﻳﺎس ﻗوة ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﻳم اﻟﺳت ﻟدى اﻟطﻠﺑﺔ ،وﺻﻣم اﻟﺛﺎﻲﻧ ﻟﻘﻳﺎس ﻗوة
اﻟﻘﻳم اﻟﻔرﻋﻳﺔ ،ﺑﻳﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ أن اﻟﻘﻳم اﻟدﻳﻧﻳﺔ ﺟﺎءت ﻲﻓ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻰﻟ ،ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻘﻳم اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻰﻠ اﻟﺗواﻲﻟ ،وأظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود أﺛر ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺟﻧس
ﻲﻓ ﺗرﺗﻳب ﻣﻧظــوﻣﺔ اﻟﻘﻳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺎث واﻟﻘﻳم اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛور ،وﻛذﻟك وﺟود أﺛر
ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدارﻲﺳ ﻲﻓ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻘﻳم ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ.
وأجــرى حمــدان ( )2008دراســة هدفــت للتعــرف عــى اثــر اإلصــاح التعليــم الجامعــي يف
تنميــة مفهــوم الهويــة الوطنيــة ،وأشــارت الدراســة إىل أن هنــاك فرقًــا كب ـ ًرا بــن أن ينتمــي املــرء
للوطــن ببطاقــة حكوميــة وبــن أن يعيــش الوطــن يف الوجــدان ويصبــح االنتــاء لــه بالضمــر
والعقــل والقلــب وبــكل الجــوارح ،وبينــت الدراســة أن مثــل هــذا االنتــاء ال يتحقــق مــن دون
الرتبيــة املدرســية والجامعيــة املوجهــة التــي تغــرس ثقافــة راقيــة تســمو عــى كل الخالفــات
واالنتــاءات الحزبيــة والطائفيــة وتضــع الوطــن يف مكانــة ال يحــق ألحــد املســاس بهــا مهــا كانــت
مناصبــه وألقابــه وثرواتــه وانتامءاتــه .وأشــارت الدراســة إىل دور مؤسســات التعليــم يف تعزيــز
الهويــة الوطنيــة والــدور املنــوط بهــا بــد ًءا مــن األرسة التــي تعــد املؤسســة األوىل يف بنــاء اإلنســان
وتنشــئته مــرو ًرا باملؤسســات الرتبويــة ومؤسســات التعليــم العــايل التــي تدعــم وتعــزز الهويــة
الوطنيــة ومفهــوم االنتــاء .وأشــارت الدراســة إىل رضورة أن تقــوم املناهــج بتعزيــز مفهــوم الهويــة
الوطنيــة لــدى الطــاب وترســيخها يف نفوســهم.
كــا كشــف دراســة داوود ( )2007والتــي اهتمــت بالتعــرف عــى تاثــر مناهــج تعليــم الخدمة
االجتامعيــة يف تنميــة ثقافــة املواطنــة لــدى ﻃﻼﺏ ﺍﻤﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻲﻟ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﺑﺪﻣﻨﻬﻮﺭ وكذلــك
التعــرف عــى مــدى اختــاف ثقافــة املواطنــة لــدى الطــاب باختــاف مــدة الدراســة  ،وتكونــت
عينــة الدراســة مــن ( )264طالــب وطالبة،تــم اســتخدم املنهــج الوصفــي املقــارن ،وتــم اســتخدام
مقيــاس تنميــة املواطنــة كأداة لجمــع البيانــات ،وكشــفت الدراســة عــن قصــور يف دور مناهــج
تعليــم الخــدم االجتامعيــة يف تنميــة ثقافــة املواطنــة لــدى طالبهــا .
كــا تناولــت دراســة عبــد الحميــد ( )2007والتــي اســتهدفت وصــف وتحليــل دور املدرســة
يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى طالبهــا يف عــر العوملــة الثقافيــة والتوصــل إىل برنامــج مقــرح
لتدعيــم دور املدرســة يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى طالبهــا ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن (259
طالبــا ،وتــم اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي ،وتكونــت األداة مــن اســتبانة لجمــع البيانــات،
وقــد توصلــت الدراســة إىل مجموعــة مــن النتائــج منهــا أن هنــاك قصــور يف دور املدرســة يف تنميــة
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قيــم املواطنــة لــدى الطــاب يتضــح هــذا القصــور يف اآليت قيمــة الهويــة الوطنيــة الثقافيــة وقيمــة
االنتــاء الوطنــي وقيمــة االنفتــاح عــى األخــرى وقيمــة املشــاركة السياســية .
وقــد أشــارت دراســة العامــر ( )2005والتــي اســتهدفت الدراســة التأصيــل النظــري ملفهــوم
املواطنــة االنتــاء واســتخالص ابعــاد املواطنــة مبفهومهــا العــري مــن خــال ادبيــات الفكــر
الســيايس واالجتامعــي  ،واهــم املتغـرات العامليــة املعــارصة التــي انعكســت عــى مفهــوم املواطنــة،
والتعــرف عــى وعــي الشــباب الســعودي بابعــاد املواطنة ( الهويــة – االنتــاء – التعدديــة – الحرية
واملشــاركة السياســية ) والوقــوف عــى الفــروق بــن وعــي الشــباب بأبعــاد املواطنــة باختــاف
متغــر الجنــس – نــوع التعليــم ومحــل االقامــة – املســتوى االقتصــادي لــأرسة – مســتوى تعليــم
الشــباب وتقديــم رؤيــة مقرتحــة حــول افــاق تفعيــل مبــدأ املواطنــة ودور مؤسســات املجتمــع
ذات العالقــة يف ذلــك  .وأجريــت الدراســة عــى شــباب اململكــة العربيــة الســعودية ذكــور وانــاث
يف جامعــة امللــك ســعود  ،جامعــة امللــك فهــد للبــرول واملعــادن  ،كليــة املجتمــع بحائــل وكليــة
الرتبيــة للبنــات بحائــل وبلــغ عددهــم ( )544شــاب وفتــاة  ،وتــم اســتخدام االســتبيانة كأداة لجمــع
البيانــات ،وتوصلــت الدراســة عــى مجموعــة مــن النتائــج منهــا ان هنــاك ارتفــاع ملحــوظ يف وعــي
الشــباب الســعودي بالهويــة واالنتــاء للوطــن والحــرص عــى مصلحــة  ،وان هنــاك مي ـاً واضح ـاً
لعــدم املشــاركة السياســية لــدى الشــباب الســعودي .
كــا أجــرى ناجــي ( ) 2004دراســة هدفــت إىل الوقــوف عــى تصــورات طلبــة الجامعــة حــول
حقــوق وواجبــات املواطنــة ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )337طالــب وطالبــة ،وتــم اســتخدام
االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات وتوصلــت نتائــج الدراســة إىل وجــود اختــاف بــن الذكــور واإلنــاث
يف وجهــات نظرهــم حــول مفهــوم املواطنــة والحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعية
والثقافيــة للمواطنــة ،ووجــود اتفــاق حــول مــا يجــب أن تقــوم بــه الحكومــة لنــر ثقافــة املواطنــة
وحقــوق اإلنســان يف املجتمــع .
التعليق عىل الدراسات السابقة
يتضــح مــن الدراســات الســابقة أنهــا تناولــت موضــوع املواطنــة ،وأنهــا هدفــت إىل بيــان
أهميــة املواطنــة ،وتوضيــح مفهــوم تربيــة املواطنــة ومامرســتها للمواطــن يف أي مجتمــع ،واتبعــت
بعــض الدراســات املنهــج الوصفــي التحليــي وبعضهــا اتبــع املنهــج شــبه التجريبــي
هــذا وقــد أوصــت غالبيــة الدراســات الســابقة عــى الرتكيــز عــى إبــراز مبــدأ املواطنــة
ومراجعــة املناهــج التعليميــة ،والعمــل عــى بنائهــا مــن جديــد يف ضــوء أهــداف تربيــة املواطنــة.
وتتفــق هــذه الدراســة مــع الدراســات الســابقة مــن حيــث أنهــا تهتــم مبوضــوع القيــم وطــرق
تنميتهــا لــدى الطلبــة وأف ـراد املجتمــع .ولكنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث أنهــا تتنــاول موضــوع
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يف غايــة األهميــة وهــو دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا،
وتختلــف يف الفــرة الزمنيــة واملجتمــع والعينــة واألداة التــي اســتخدمت ألغ ـراض هــذه الدراســة،
كــا مييزهــا عــن غريهــا بأنهــا حاولــت التعــرف إىل دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا مــن وجهــة نظــر
الطلبــة أنفســهم.
الطريقة وإجراءات الدراسة
منهج الدراسة :
لتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي املســحي ،باعتبــاره املنهــج
العلمــي املناســب مــع طبيعــة هــذه الدراســة
مجتمع وعينة الدراسة:
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طــاب وطالبــات عــادة الربامــج التحضرييــة للفصــل
الــدرايس األول مــن العــام الجامعــي 1436هـــ1437 /هـــ حيــث بلــغ عددهــم مــا يقــارب ()5000
طالــب وطالبــة وتــم اختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة العشــوائية حيــث بلــغ عــدد أف ـراد العينــة
( )500بنســبة مئويــة ( )% 10مــن مجتمــع الدراســة والجــدول رقــم ( )1يوضــح خصائــص عينــة
الدراســة تبعــا ملتغــري الجنــس واملســار التعليمــي.
جدول ( )1
توزع عينة الدراسة تبعا ملتغريي الجنس واملسار التعليمي
الجنس

املسار التعليمي

املجموع

إنساين

تطبيقي

صحي

إداري

لغات ترجمة

ذكور

50

50

40

86

24

250

إناث

104

47

19

41

39

250

املجموع

154

97

59

127

63

500

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )1أن حجــم العينــة بلغــت ( )500طالــب وطالبــة ،بلــغ نســبة كل
منهــا ( )50%تبعــا ملتغــر الجنــس>
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أداة الدراسة:
قــام الباحــث بتطويــر اســتبانة تكونــت مــن ( )40فقــرة موزعــة عــى ثالثــة مجــاالت هــي:
(االنتــاء  ،الحقــوق والواجبــات ،املشــاركة املجتمعيــة) وذلــك بهــدف قيــاس دور عــادة الربامــج
التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا،
وتــم تطويــر االســتبانة باالعتــاد عــى الدراســات الســابقة كدراســة العمــري ( )2015ودراســة
الحيــاري ،)2014( ،ودراســة زيــدان ()2010
ــب مــن أفــراد العينــة تحديــد درجــة املوافقــة عــى
ولإلجابــة عــن فقــرات الدراســة طُلِ َ
العبــارات وفــق (مقيــاس ليكــرت الخــايس) الختيــار اإلجابــة وفــق هــذا التدريــج (كبــرة ج ـ ًدا،
كبــرة ،متوســطة ،قليلــة ،قليلــة جــ ًدا).
صدق األداة:
للتحقــق مــن صــدق أداة الدراســة اســتخدم الباحــث صــدق املحتــوى ،إذ تــم عــرض األداة
عــى مجموعــة مــن املحكمــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات الســعودية والعربيــة،
املتخصصــن يف العلــوم الرتبويــة والقيــاس والتقويــم إلبــداء آرائهــم حــول مــدى انتــاء العبــارات
للمجــال ،ومــدى ســامة صياغتهــا اللغويــة وإبــداء أي تعديــل يرونــه مناسـ ًبا مــن حــذف أو إضافــة.
ثبات األداة:
وللتحقــق مــن ثبــات األداة الدراســة ،قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار وإعــادة التطبيــق
وحســاب معامــل االرتبــاط ،إضافــة إىل االتســاق الداخــي حســب معامــل كرونبــاخ ألفــا والجــدول
رقــم ( )2يوضــح معامــل الثبــات.
جدول ( )2
معامل ثبات املقياس ومحاوره باستخدام معامل كرونباخ ألفا
تطبيق إعادة االختبار

الفا كرونباخ

املجاالت
االنتامء

.85

.88

الحقوق والواجبات

.82

.85

املشاركة املجتمعية

.80

.82

األداة ككل

.83

.85
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يتضــح مــن الجــدول ( )2أن قيــم معامــل الثبــات لتطبيــق االختبــار وإعــادة التطبيــق ملجــاالت
الدراســة تراوحــت بــن (  ،) 0.85 – 0.80وبلغــت قيــم معامــل الثبــات الــكيل لــأداة (  ،)0.83كــا
تراوحــت قيــم معامــل الثبــات ملجــاالت الدراســة باســتخدام معادلــة كرونبــاخ الفــا بــن ( – 0.82
 ،) 0.88وتعــد هــذه القيــم مناســبة إلجـراء مثــل هــذه الدراســات.
املعالجة اإلحصائية:
تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب اإلحصائية باســتخدام برنامــج التحليل اإلحصــايئ (،)SPSS
ومــن األســاليب :املتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات املعياريــة ،والنســب املئويــة ،ومعامــل ارتبــاط
بريســون ،ومعامــل ألفــا كرونبــاخ ،واختبــار «ت» واختبــار تحليــل التبايــن األحــادي ،كــا تــم اعتــاد
املعيــار اآليت كمعيــار إحصــايئ للحكــم عــى تقديـرات أفـراد عينــة الدراســة:
 1.81-1درجة قليلة جدا ً.
 2.61 – 1.82درجة قليلة.
 3.42 – 2.62درجة متوسطة.
 4.23 – 3.43درجة كبرية.
 5 – 4.24درجة كبرية جدا ً

نتائج الدراسة
عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
نــص الســؤال األول عــى :مــا دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا ؟
لإلجابــة عــى هــذا الســؤال تــم حســاب املتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات املعياريــة،
لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة ،عــى مجــاالت األداة املتعلقــة لقيــاس دور عــادة الربامــج
التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا،
والجــدول رقــم ( )3يوضــح ذلــك.
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جدول( )3
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة عىل مجاالت الدراسة مرتبة تنازلياً
حسب املتوسطات الحسابية (ن=)500
املتوسط الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

درجة
التقدير

رقم
الرتتيب
املجال
1

1

االنتامء

4.50

.29

0.90

كبرية جدا

2

2

الحقوق والواجبات

4.29

.44

0.86

كبرية جدا

3

3

املشاركة املجتمعية

4.20

.46

0.84

كبرية

4.33

.28

0.87

كبرية جدا

املجال

األداة ككل

يبــن الجــدول رقــم ( )3أن دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا كان كب ـ ًرا جــدا عــى األداة ككل ،حيــث
بلــغ املتوســط الحســايب لــكل املجــاالت ( ،)4.33وتراوحــت املتوســطات الحســابية لتقديـرات أفـراد
عينــة الدراســة عــى مجــاالت الدراســة بــن (  )4.50-4.20ويتضــح مــن الجــدول أعــاه أن املجــال
األول مجــال» االنتــاء» احتــل الرتتيــب األوىل مبتوســط حســايب ( ،)4.50وهــو يقابــل التقديــر
بدرجــة كبــرة جــدا ً ،تــاه املجــال الثــاين مجــال « الحقــوق والواجبــات « يف الرتتيــب الثــاين مبتوســط
حسابــــي ( )4.29وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة جــدا ،أمــا املجــال الثالــث مجــال» املشــاركة
املجتمعيــة « ،فقــد احتــل الرتتيــب الثالثــة مبتوســط حســايب ( ،)4.29وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة
كبــرة ،وللتعــرف عــى فقـرات كل مجــال عــى حــده ،فقــد تــم اســتخراج  .املتوســطات الحســابية
واالنحرافــات املعياريــة لفق ـرات كل مجــال ،وفيــا يــي عرض ـاً لذلــك:
املجال األول :االنتامء:

تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديـرات أفـراد عينــة الدراســة للمجــال
األول مجــال االنتــاء  ،والجــدول رقــم ( )4يوضــح ذلــك.
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جدول ()4
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال (االنتامء) مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات
الحسابية (ن=)500
الرتتيب

رقم
الفقرة

1

2

2

4

3

10

4

9

5

13

6

11

7

3

8

5

املتوسط
الحسايب

الفقرات
تســهم برامــج وأنشــطة عــادة
الربامــج التحضرييــة باطــاع الطلبــة
عــى الــدور الــذي يقــوم بــه خــادم
الحرمــن الرشيفــن عــى املســتويني
العــريب والــدويل ،واإلنجــازات التــي
تحققــت يف عهــده امليمــون.
تنمــي املشــاركة يف برامــج عــادة
الربامــج التحضرييــة معرفــة الرمــوز
الوطنيــة ،والقيــم والعــادات والتقاليــد
الســعودية يف وجــدان الطلبــة.
تســهم برامــج وأنشــطة العــادة يف
تعزيــز الــوالء واالنتــاء لــدى الطلبــة.
تســعى لغــرس ثقافــة العمــل الجامعي
ونبــذ الفرديــة بــن الطلبة.
تهتــم عــادة الربامــج التحضرييــة
مبشــاركة اكــر عــدد مــن الطلبــة يف
الربامــج واألنشــطة الوطنيــة
تعــزز املشــاركة يف األعــال التطوعيــة
والخدمــة العامــة قيــم الــوالء واالنتــاء
لــدى الطلبــة .
تهتــم عــادة الربامــج التحضرييــة
بإصــدار املجــات والنــرات التــي
تعــزز املواطنــة لــدى الطلبــة.
تنمــي عــادة الربامــج التحضرييــة
مفاهيــم الحــوار واحــرام الــرأي
والــرأي اآلخــر واتخــاذ القــرار لــدى
الطلبــة.
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االنحراف األهمية
املعياري النسبية

درجة
التقدير

4.92

.48

0.98

كبرية جدا ً

4.92

.50

0.98

كبرية جدا ً

4.83

.70

0.97

كبرية جدا ً

4.56

.67

0.91

كبرية جدا ً

4.55

.63

0.91

كبرية جدا ً

4.54

.61

0.91

كبرية جدا ً

4.53

.56

0.91

كبرية جدا ً

4.51

.67

0.90

كبرية جدا ً

دور عمادة البرامج التحضيرية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في تنمية الهوية الوطنية لدى طلبتها

الرتتيب

رقم
الفقرة

9

1

10

7

11

8

12

6

13

12

املتوسط
الحسايب

الفقرات
تحــرص عــى االفتخــار برمــوز الوطــن
وقياداتــه أمــام الطلبــة.
تعــزز الربامــج التــي تطرحهــا عــادة
الربامــج التحضرييــة الهويــة الوطنيــة
يف نفــوس الطلبــة.
تدعــو الطلبــة لحضــور املناســبات
الوطنيــة لزيــادة ارتباطهــم باملجتمــع
تتيــح املشــاركة يف برامــج عــادة
الربامــج التحضرييــة الفرصــة للطلبــة
للتعــرف عــى تاريــخ وطنهــم
وحضارتــه ومعاملــه الســياحية
واالقتصاديــة
تســهم املشــاركة يف الربامــج واألنشــطة
التــي تنظمهــا العــادة يف تعزيــز
مفهــوم املواطنــة الصالحــة لــدى
طلبــة الربامــج التحضرييــة

الكيل

االنحراف األهمية
املعياري النسبية

درجة
التقدير

4.44

.79

0.89

كبرية جدا ً

4.40

.77

0.88

كبرية جدا ً

4.19

1.04

0.84

كبرية

4.15

.97

0.83

كبرية

3.94

.35

0.79

كبرية

4.50

.29

0.90

كبرية جدا ً

يبــن الجــدول رقــم ( )4أن متوســطات تقدي ـرات أف ـراد عينــة الدراســة ملجــال االنتــاء قــد
تراوحــت بــن ( ،)4.92– 3.94وأن الفقــرة رقــم ( ،)2والتــي نصــت عــى « تســهم برامــج وأنشــطة
عــادة الربامــج التحضرييــة باطــاع الطلبــة عــى الــدور الــذي يقــوم بــه خــادم الحرمــن الرشيفــن
عــى املســتويني العــريب والــدويل ،واإلنجــازات التــي تحققــت يف عهــده امليمــون ».قــد احتلــت
الرتتيــب األوىل مبتوســط حســايب ( ،)4.92وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة جــدا ً ،وجــاءت الفقــرة
رقــم (  )4والتــي نصــت عــى « تنمــي املشــاركة يف برامــج عــادة الربامــج التحضرييــة معرفــة
الرمــوز الوطنيــة ،والقيــم والعــادات والتقاليــد الســعودية يف وجــدان الطلبــة ».بالرتتيــب الثانيــة
مبتوســط حســايب ( ،)4.92وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة جــدا ً ،واحتــل الفقــرة رقــم ()12
والتــي نصــت عــى « تســهم املشــاركة يف الربامــج واألنشــطة التــي تنظمهــا العــادة يف تعزيــز
مفهــوم املواطنــة الصالحــة لــدى طلبــة الربامــج التحضرييــة» الرتتيــب األخــرة مبتوســط حســايب
( ،)3.94وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة.

30

المجلد ( ،)19العدد ( ،)2كانون أول 2018

جرش للبحوث والدراسات

املحور الثاين :الحقوق والواجبات:
تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقديــرات أفــراد عينــة
الدراســة ملجــال الحقــوق والواجبــات والجــدول رقــم ( )5يوضــح ذلــك.
جدول ()5
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال (الحقوق والواجبات) مرتبة تنازلياً حسب
املتوسطات الحسابية
رقم
الرتبة
الفقرة
1

20

2

14

3

16

4

27

5

19

6

26

7

18

8

21

9

22

10

28

الفقرات
تحــرص عــى جــذب الطلبــة املتميزيــن
للمشــاركة يف الربامــج واألنشــطة البيئــة.
تهتــم بدعــوة الطلبــة لحضــور
املحــارضات التــي توضــح لهــم الحقــوق
والواجبــات تجــاه البيئــة واملجتمــع.
تهتــم عــادة الربامــج التحضرييــة
بتعميــق مامرســات املواطنــة الصالحــة
لــدى الطلبــة
تهتــم عــادة الربامــج التحضرييــة
بتعزيــز قيــم العمــل التطــوع والخدمــة
العامــة للطلبــة
تعلــم عــى غــرس املشــاركة والتعــاون
بــن الطلبــة للمســاهمة يف حــل قضايــا
ومشــكالت البيئــة واملجتمــع
تــري برامــج عــادة الربامــج
التحضرييــة مفاهيــم التطــوع والعطــاء
ومســاعدة اآلخريــن لــدى الطلبــة.
تحــاور الطلبــة حــول حقوقهــم يف
التطــوع باملؤسســات والتــي مــن
برامجهــا صحــة املجتمــع
تعــرض للطلبــة النــاذج الناجحــة يف
النهــوض مبشــاكل البيئــة واســتثامر
مواردهــا.
تأخــذ بــآراء الطلبــة ومقرتحاتهــم حــول
طــرق وأســاليب املشــاركة يف ترشــيد
االســتهالك وحاميــة البيئــة.
تســاهم عــادة الربامــج التحضرييــة
بتكريــم الطلبــة املتميزيــن يف العمــل
التطوعــي.
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املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

درجة التقدير

4.54

.50

0.91

كبرية جدا ً

4.53

.55

0.91

كبرية جدا ً

4.25

.97

0.85

كبرية جدا ً

4.25

.97

0.85

كبرية جدا ً

4.21

1.00

0.84

كبرية جدا ً

4.21

.98

0.84

كبرية جدا ً

4.20

.98

0.84

كبرية

4.18

.98

0.84

كبرية

4.16

.99

0.83

كبرية

4.15

.99

0.83

كبرية

دور عمادة البرامج التحضيرية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في تنمية الهوية الوطنية لدى طلبتها

رقم
الرتبة
الفقرة
11

17

12

24

13

15

13

30

15

29

16

25

17

23

الكيل

الفقرات
تهتــم عــادة الربامــج يف تعميــق
مفاهيــم التكافــل االجتامعــي لــدى
الطلبــة.
تســهم املشــاركة يف األعــال التطوعيــة
يف تنميــة شــخصية الطالــب
تناقــش مــع الطلبــة القضايا واملشــكالت
املجتمعيــة ودورهــم يف حلها.
تلعــب برامــج وأنشــطة عــادة الربامــج
التحضرييــة دورا هامــا يف صقــل
شــخصية الطلبــة وتحقيــق ذاتهــم.
تســهم برامــج عــادة الربامــج
التحضرييــة يف تنميــة مفهــوم املشــاركة
ومامرســتها لــدى الطلبــة
تــري برامــج التوجيــه واإلرشــاد فكــر
الطلبــة بأهميــة التطــوع والخدمــة
العامــة
تنظــم ورش عمــل للطلبــة حــول كيفيــة
اســتثامر مــوارد البيئــة املاديــة والبرشية
يف مواجهــة مشــكلة الفقــر يف املجتمــع.

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

األهمية
النسبية

درجة التقدير

4.13

.99

0.83

كبرية

4.11

1.00

0.82

كبرية

4.10

1.00

0.82

كبرية

4.10

1.00

0.82

كبرية

4.09

1.00

0.82

كبرية

4.08

1.00

0.82

كبرية

4.07

1.00

0.81

كبرية

4.20

.46

0.84

كبرية

يبــن الجــدول رقــم ( )5أن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة ملجــال الحقــوق
والواجبــات قــد تراوحــت بــن ( ،)4.54– 4.07وأن الفقــرة رقــم ( ،)20والتــي نصــت عــى « تحــرص
عــى جــذب الطلبــة املتميزيــن للمشــاركة يف الربامــج واألنشــطة البيئــة ».قــد احتلــت الرتتيــب
األول مبتوســط حســايب ( ،)4.54وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة جــدا ً ،وجــاءت الفقــرة رقــم
( )20والتــي نصــت عــى « تهتــم بدعــوة الطلبــة لحضــور املحــارضات التــي توضــح لهــم الحقــوق
والواجبــات تجــاه البيئــة واملجتمــع ».بالرتتيــب الثــاين مبتوســط حســايب ( ،)4.53وهــو يقابــل التقدير
بدرجــة كبــرة جــدا ً ،واحتلــت الفقــرة رقــم ( )23والتــي نصــت عــى « تنظــم ورش عمــل للطلبــة
حــول كيفيــة اســتثامر مــوارد البيئــة املاديــة والبرشيــة يف مواجهــة مشــكلة الفقــر يف املجتمــع «
الرتتيــب األخــر مبتوســط حســايب ( ،)4.07وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة.
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املجال الثالث املشاركة املجتمعية:
تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لتقدي ـرات أف ـراد عينــة الدراســة
ملجــال املشــاركة املجتمعيــة  ،والجــدول رقــم ( )6يوضــح ذلــك.
جدول ()6
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات ملجال (املشاركة املجتمعية) مرتبة تنازلياً حسب
املتوسطات الحسابية (ن=)500
رقم
الرتتيب
الفقرة
1

39

2

37

3

35

4

31

5

33

6

40

7

34

8

38

9

32

10

36

الكيل

الفقرات
تهتــم بعمــل محــارضات توضــح للطلبــة أهميــة
مشــاركة األرسة يف املشــكالت واقــراح الحلــول
واملســاعدة فيهــا.
تحــرص عــى دعــوة الطلبــة لحضــور النــدوات
العلميــة التــي توضــح أهميــة مشــاركتهم يف
مســاعدة اآلخريــن مــن أفــراد املجتمــع.
ترشــد الطلبــة إىل عــدم مضايقــة اآلخريــن
مــن الزمــاء أو أف ـراد املجتمــع داخــل وخــارج
الجامعــة.
تشــجع الطلبــة أثنــاء مامرســة النشــاط عــى
رسعــة انجــاز واثقــان العمــل .
توجــه الطلبــة إىل أهميــة مســاعدة زمالئهــم
وحــل مشــاكلهم داخــل وخــارج الجامعــة.
تعمــل عــى تنظيــم زيــارات للمؤسســات
االجتامعيــة والصحيــة والتــي ترعــى الفئــات
الخاصــة لزيــادة ارتبــاط الطلبــة مبشــكالت
مجتمعهــم .
تبــث الثقــة يف الطلبــة عــى مامرســة األنشــطة
والقيــام باملســئوليات دون تــردد أو خــوف0.
تنظــم محــارضات اجتامعيــة للطلبــة توضــح
أهميــة التخطيــط والتنظيــم يف حياتهــم
تبــث يف الطلبــة رضورة تحمــل املســئولية أثنــاء
االشـراك يف النشــاط وخارجــة .
تغــرس يف الطلبــة أهميــة الثقــة بالنفــس
كأســاس للنجــاح يف مامرســة األنشــطة والتمييــز
فيهــا.
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املتوسط االنحراف األهمية
الحسايب املعياري النسبية

درجة
التقدير

4.54

.50

0.91

كبرية جدا ً

4.48

.67

0.90

كبرية جدا ً

4.42

.88

0.88

كبرية جدا ً

4.40

.80

0.88

كبرية جدا ً

4.36

.91

0.87

كبرية جدا ً

4.35

.94

0.87

كبرية جدا ً

4.13

1.06

0.83

كبرية

4.12

1.05

0.82

كبرية

4.05

1.08

0.81

كبرية

4.04

1.08

0.81

كبرية

4.29

.44

0.86

كبرية جدا ً
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يبــن الجــدول رقــم ( )6أن متوســطات تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة ملجــال املشــاركة
املجتمعيــة قــد تراوحــت بــن ( ،)4.54– 4.04وأن الفقــرة رقــم ( ،)39والتــي نصــت عــى « تهتــم
بعمــل محــارضات توضــح للطلبــة أهميــة مشــاركة األرسة يف املشــكالت واقـراح الحلــول واملســاعدة
فيهــا ».قــد احتلــت الرتتيــب األول مبتوســط حســايب ( ،)4.54وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة
جــدا ً ،وجــاءت الفقــرة رقــم ( )37والتــي نصــت عــى « تحــرص عــى دعــوة الطلبــة لحضــور النــدوات
العلميــة التــي توضــح أهميــة مشــاركتهم يف مســاعدة اآلخريــن مــن أف ـراد املجتمــع »..بالرتتيــب
الثــاين مبتوســط حســايب ( ،)4.48وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة جــدا ً ،واحتــل الفقــرة رقــم ()36
والتــي نصــت عــى « تغــرس يف الطلبــة أهميــة الثقــة بالنفــس كأســاس للنجــاح يف مامرســة األنشــطة
والتمييــز فيهــا ».الرتتيــب األخــر مبتوســط حســايب ( ،)4.04وهــو يقابــل التقديــر بدرجــة كبــرة.
عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:
هــل هنــاك فــروق ذات داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )a =0.05يف درجــة
تقدي ـرات أف ـراد عينــة الدراســة لــدور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى ملتغــر الجنــس واملســار التعليمــي ؟
أ  -عرض النتائج املتعلقة مبتغري الجنس

تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة واختبــار» ت « إليجــاد الفــروق بــن
تقدي ـرات أف ـراد عينــة الدراســة لــدور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى ملتغــر الجنــس  ،والجــدول رقــم ()7
يوضــح ذلك.
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جدول ()7
اختبار» ت « إليجاد الفروق بني تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور عامدة الربامج التحضريية يف بناء
الهوية الوطنية تبعاً ملتغري الجنس ( ن = )500
املجال
قيمة االنتامء
الحقوق والواجبات
قيمة املشاركة املجتمعية
األداة ككل

الجنس

العدد

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

ذكور

250

4.50

.29

إناث

250

4.48

.29

ذكور

250

4.30

.45

إناث

250

4.29

.43

ذكور

250

4.17

.47

إناث

250

4.22

.45

ذكور

250

4.32

.29

إناث

250

4.34

.26

قيمة ت مستوى الداللة
-.036

.97

-.204

.84

-1.179

.24

-.776

.44

*ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05 = a

يتضــح مــن الجــــــدول رقــم ( )7أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )a = 0.05بــن تقديـرات أفـراد عينــة الدراســة لــدور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى ملتغــر الجنــس.

ب  -عرض النتائج املتعلقة مبتغري املسار التعليمي
تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة واختبــار تحليــل التبايــن األحــادي
 One way ANOVAوالجــدول رقــم (  ) 8يوضــح املتوســطات الحســابية واالنحرافــات
املعياريــة لتقدي ـرات أف ـراد عينــة الدراســة.
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جدول () 8
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد العينة عىل مجاالت الدراسة واألداة ككل
تبعا ملتغري املسار التعليمي ( ن = )500
املجال

قيمة االنتامء

الحقوق والواجبات

قيمة املشاركة
املجتمعية

األداة ككل

العدد

املتوسط الحسايب

االنحراف املعياري

املسار التعليمي
إنساين

154

4.49

.28

تطبيقي

97

4.50

.29

صحي

59

4.45

.31

إداري

127

4.50

.28

لغات ترجمة

63

4.54

.29

الكيل

500

4.50

.29

إنساين

154

4.28

.45

تطبيقي

97

4.35

.40

صحي

59

4.20

.43

إداري

127

4.30

.46

لغات ترجمة

63

4.29

.41

الكيل

500

4.29

.44

إنساين

154

4.18

.49

تطبيقي

97

4.21

.39

صحي

59

4.19

.41

إداري

127

4.21

.46

لغات ترجمة

63

4.21

.54

الكيل

500

4.20

.46

إنساين

154

4.32

.29

تطبيقي

97

4.35

.22

صحي

59

4.28

.28

إداري

127

4.34

.29

لغات ترجمة

63

4.35

.31

الكيل

500

4.33

.28
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يتبــن مــن الجــدول رقــم ( )8أن هنــاك فروقـاً ظاهريــة بــن متوســطات تقديـرات أفـراد عينــة
الدراســة عــى مجــاالت الدراســة لــدور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد
بــن ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى ملتغــر تبعــا ملتغــر املســار
التعليمــي  ،ولتحديــد داللــة تلــك الفروقــات تــم اســتخدام تحليــل التبايــن األحــادي ،والجــدول
( )9يوضــح ذلــك.
جدول ()9
تحليل التباين األحادي ألثر دور عامدة الربامج التحضريية يف بناء الهوية الوطنية تبعا ملتغري املسار
التعليمي ( ن = )500
املجال
االنتامء

الحقوق والواجبات

املشاركة املجتمعية

األداة ككل

مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

بني املجموعات

.249

4

.062

داخل املجموعات

40.756

495

.082

الكيل

41.006

499

بني املجموعات

.863

4

.216

داخل املجموعات

94.779

495

.191

الكيل

95.642

499

بني املجموعات

.098

4

.024

داخل املجموعات

105.469

495

.213

الكيل

105.567

499

بني املجموعات

.253

4

.063

داخل املجموعات

37.614

495

.076

الكيل

37.867

499

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (.)0.05 = a

قيمة
ف
.756

1.126

.115

.833

الداللة
اإلحصائية
.55

.34

.98

.50

يتبــن مــن الجــدول رقــم (  )9أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )0.05 = aبــن تقديـرات أفـراد عينــة الدراســة لــدور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية يف بنــاء الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى ملتغــر
املســار التعليمــي.
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مناقشة وتفسري النتائج
مناقشة وتفسري النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
أظهــرت نتائــج الدراســة أن دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن
ســعود اإلســامية تلعــب دورا ً كب ـرا ً وهام ـاً يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا ،وان عــادة
الربامــج تهتــم يف تعزيــز االنتــاء لديهــم ،وهــذا مــا دلــت عليــه النتائــج املتعلقــة مبجــاالت الدراســة.
ويــرى الباحــث أن الــدور االيجــايب الــذي تلعبــه العــادة يف تعظيــم قيــم االنتــاء يســهم
بدرجــة كبــرة جــدا ً يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لطلبتهــا ،وقــد دلــت نتائــج الدراســة بصــورة واضحــة
عــن دور العــادة يف تعزيــز وتنميــة قيــم االنتــاء مــن وجهــة نظــر الطلبــة ،وأن هنــاك دورا ً
كبـرا ً للعــادة يف عقــد الربامــج واألنشــطة إلطالعهــم عــى الــدور الــذي يقــوم بــه خــادم الحرمــن
الرشيفــن عــى املســتويني العــريب والــدويل ،واإلنجــازات التــي تحققــت يف عهــده امليمــون ،ومعرفــة
الرمــوز الوطنيــة التــي أســهمت يف تطويــر اململكــة ،كــا أظهــرت النتائــج أيضــا أن العــادة
تحــرص عــى مشــاركة الطلبــة يف الربامــج واألنشــطة والــدورات والنــدوات التــي تســهم يف تعزيــز
الــوالء واالنتــاء لديهــم ،وغــرس ثقافــة العمــل الجامعــي ،واالعت ـزاز بالقيــم والعــادات والتقاليــد
الســعودية ،ويعــزى ذلــك إىل إدراك العــادة بأهميــة عقــد األنشــطة والفعاليــات املصاحبــة التــي
مــن شــأنها تعزيــز قيــم األنتــاء للوطــن ،كــا يعــوذ لــك إىل تســخري العــادة اإلمكانــات البرشيــة
واملــوارد املاليــة للقيــام مبثــل هــذه األنشــطة ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة حمــدان ()2008
التــي بينــت نتائجهــا أن هنــاك دو ًرا ملؤسســات التعليــم يف تعزيــز الهويــة الوطنيــة وتنميــة مفهــوم
االنتــاء.
ويعتقــد الباحــث أن الــدور الــذي تلعبــه العــادة يف تنميــة االنتــاء لــدى طلبتهــا يــدل عــى
اإلدراك التــام للعالقــة بــن املواطنــة واالنتــاء ،ألن إدراك هــذه العالقــة مــن املفــرض أن تســهم يف
تشــكيل الــدور الشــمويل للطالــب كمواطــن يرتبــط مبؤسســات وطنــه املختلفــة ضمــن إطــار مــن
املســؤولية املنضبطــة مبفاهيــم الحقــوق والواجبــات املختلفــة والشــاملة لجميــع جوانــب الحيــاة
ومرافقهــا ،فأينــا يكــون الطالــب يــدرك أن هنــاك عالقــة تربطــه مــع اآلخــر مهــا كانــت الشــخصية
االعتباريــة لآلخــر ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العامــر ( )2005التــي توصلــت أن هنــاك
ارتفا ًعــا ملحوظًــا يف وعــي الشــباب الســعودي بالهويــة واالنتــاء للوطــن والحــرص عــى مصلحتــه.
ومــن الواضــح أن هــذه النتائــج تشــر إىل امتــاك عــادة الربامــج التحضرييــة رؤيــة جيــدة
ليــس فقــط ملفهــوم بنــاء الهويــة الوطنيــة وخصائصهــا واألســس والــروط التــي يجــب أن تتوافــر
لــدى طلبتهــا ،بــل كذلــك رؤيــة لطبيعــة أدوار الوســائط املختلفــة يف العــادة مثــل نــادي الربامــج
التحضرييــة والربامــج واألنشــطة االجتامعيــة والثقافيــة التــي تخاطــب عقــل الطلبــة ووجدانهــم
بأهميــة دورهــم الوطنــي يف تحقيــق االنتــاء والســعي لتنميتــه ،إضافــة إىل املقــررات األكادمييــة
التــي تســاعدهم عــى التفكــر يف كيفيــة حــل املشــكالت والقضايــا التــي تواجــه املجتمــع ووضــع
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الحلــول املناســبة لهــا ،وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة زرزورة ( )2008التــي توصلــت نتائجهــا
إىل وجــود أثــر للربنامــج يف خدمــة الجامعــة وتنميــة الشــعور باالنتــاء ،واملســئولية االجتامعيــة
والشــعور باملحافظــة عــى املمتلــكات العامــة.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة وأجــرى القحطــاين (  ) 2010التــي توصلــت إىل ارتفــاع
قيمــة املشــاركة وأ ّن غالبيــة املبحوثــن أجمعــوا عــى أ ّن قيمــة املشــاركة مــن قيــم املواطنــة التــي
تســهم يف تعزيــز األمــن الوقــايئ.
وتســعى العــادة إىل تطبيــق املدخــل األخالقــي يف عملهــا والــذي ميكنهــا يف بنــاء الهويــة
الوطنيــة القــادرة عــى تعظيــم االنتــاء لــدى طلبتهــا مــن خــال غــرس الثقــة املتبادلــة بينهــم
وتوضيــح الحقــوق التــي لهــم ،وتحديــد الواجبــات املطلــوب أن يؤدنهــا ،والتأكيــد عــى اإلخــاص يف
األعــال التــي يقومــون بهــا والتــي تنمــي االنتــاء ،وتشــجيعهم وبــث الحــاس والدافعيــة يف تنفيــذ
الواجبــات واألعــال التطوعيــة واالســتعداد يف تقديــم األفضــل ،إضافــة إىل االهتــام بالحاجــات
اإلنســانية واملشــكالت االجتامعيــة والنفســية التــي تواجــه الطلبــة مــن خــال وحــدة اإلرشــاد يف
عــادة الربامــج التحضرييــة والتــي تســهم يف تقديــم هــذه الخدمــات.
ويــرى الباحــث أن ســيادة روح املحبــة واالحـرام بــن إدارة العــادة وأعضــاء الهيئة التدريســية
مــع الطلبــة يــؤدي إىل خلــق بيئــة تعليميــة تعلميــه واجتامعيــة مناســبة تقــوم بهــا العالقــات
اإلنســانية عــى أســس اإلحـرام املتبــادل حيــث يَحــرم فيهــا املــدرس والطالــب وإدارة العــادة ،مــا
يدفــع الطلبــة للمزيــد مــن العطــاء والتفــاين والعمــل ألجــل الجامعــة واالنتــاء لهــا ،ونقــل ذلــك إىل
بيئــات أوســع ،ألن الناتــج كيــان أخالقــي مكتمــل البنــاء ال ميكــن تجزئتــه ،ويشــكل قــوة ذاتيــه نحــو
العمــل والبنــاء مــن اجــل الــذات واألرسة والجامعــة والوطــن.
كــا يعــزو الباحــث إىل ظهــور النتائــج بدرجــة كبــرة إىل دور العــادة يف تنميــة الهويــة
الوطنيــة لــدى طلبتهــا إىل تشــجيع الطلبــة عــى الحــوار وتبــادل وجهــات النظــر مــن خــال الربامــج
واألنشــطة التــي تعقدهــا العــادة ،حيــث يتــاح للطلبــة يف التعبــر عــن آرائهــم املختلفــة كذلــك
التعــرف مــا لــدى الطلبــة مــن أفــكار واتجاهــات وقــدرات عقليــة واجتامعيــة ،لتتمكــن العــادة
مــن وضــع الربامــج واألنشــطة التــي تلبــي تلــك األفــكار واالتجاهــات لــدى الطلبــة وتســهم يف تنمية
الهويــة الوطنيــة لديهــم .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة بيرتســون دونــا( )Peterson, 2005
والتــي توصلــت نتائجهــا إىل أن االهتــام باحتياجــات الشــباب وتنميــة املعــارف العلميــة لديهــم
وتحقيــق التعــاون بــن الجامعــة ومؤسســات املجتمــع ومســاعدة الشــباب عــى التفكــر الســليم
ســاعد يف تنميــة قيــم املواطنــة واالنتــاء لديهــم.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذكــره ماجيــك ( ) Magic, 2007أن مامرســة الطــاب لألنشــطة
املختلفــة داخــل الجامعــة واش ـراكهم يف الحــوارات واملناقشــات واش ـراكهم يف قضايــا ومشــكالت
املجتمــع وفهــم املوضوعــات االجتامعيــة داخــل الجامعــة وخارجهــا وإعدادهــم للتعامــل مــع
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التحديــات التــي تواجههــم يف الحيــاة وتعليمهــم أســلوب الحــوار يســاهم يف غــرس وتدعيــم قيــم
املواطنــة لديهــم ،كــا تتفــق هــذه النتيجــة ايضــا مــع أشــار إليــه كيلفــرت  ) )Calvert,2006أن
الجامعــة مــن خــال أنشــطتها ومرشوعاتهــا التــي تتيحهــا للطــاب تســاعدهم يف تنميــة القــدرة
عــى التعبــر وإبــداء اآلراء وتســاهم يف ارتباطهــم بالجامعــة وتشــعرهم باألهميــة والتقديــر لديهــم.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ذكــره ولكــر  ) )Walker,2005أن الربامــج واألنشــطة يف
الجامعــة لهــا عالقــة وتأثــر ايجــايب يف مســاعدة الشــباب عــى اتخــاذ القــرار واإلدراك الصحيــح
الحتياجاتــه ومشــكالته واملســاهمة يف حلهــا وتدعيــم املواطنــة لديهــم ،كــا تتفــق مــع مــا أشــار
إليــه مانــدل (  ),Mandel 2003أن طريقــة التعليــم والبحــث القائــم عــى املشــاركة املجتمعيــة
والتدريــب املســتمر عــى التعامــل مــع قضايــا املجتمــع والتفاعــل معهــا يف تعلمهــم داخــل الجامعــة
تســاعد عــى تدعيــم قيــم املواطنــة لــدى الطــاب ،وكذلــك وعــي الطــاب وانغامســهم يف التغـرات
والتحــوالت التــي تحــدث للمجتمــع ســاعدت عــى تعزيــز قيــم املواطنــة لديهــم .
ويشــر الباحــث ان هــذه القــوة التــي يتــم غرســها يف نفــوس الطلبــة تولــد لديهــم إحساســا
باملســؤولية نحــو أنفســهم وشــعورا بالرغبــة يف التميــز يف انتامئهــم لوطنهــم ولجامعتهــم ،وتســهم
يف تعزيــز وبنــاء قدراتهــم الشــخصية كمواطنــن واعــن قادريــن عــى خدمــة وطنهــم يف كافــة
املجــاالت.
واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة داوود (، )2007التــي أظهــرت نتائجهــا عــن قصــور يف
دور مناهــج تعليــم الخدمــة االجتامعيــة يف تنميــة ثقافــة املواطنــة لــدى طالبهــا ،كــا اختلفــت مــع
دراســة عبــد الحميــد ( )2007التــي توصلــت نتائجهــا أن هنــاك قصــور يف دور املدرســة يف تنميــة
قيــم املواطنــة لــدى الطالب.كــا اختلفــت ايضــا مــع دراســة القحطــاين (  )2010التــي توصلــت إىل
تــدين يف الجانــب الســلويك وأ ّن غالبيــة املبحوثــن يتقيــدون باألنظمــة والتعليــات خــارج الوطــن
بصــورة أفضــل.
مناقشة وتفسري النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:
أظهــرت نتائــج الدراســة إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــه إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )a =0.05يف درجــة تقديـرات أفـراد عينــة الدراســة لــدور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا تعــزى ملتغــر الجنــس
واملســار التعليمــي ،ويعــزو البحــث الســبب إىل انتــاء الطلبــة إىل بيئــة جامعيــة واحــدة إضافــة إىل
أن الربامــج واألنشــطة التــي تنظمهــا العــادة هــي أنشــطة متشــابهة تنفــذ عنــد كل مــن الذكــور
واإلنــاث وتحــت إرشاف مختصــن مــن عــادة الربامــج التحضرييــة ،كــا أن املناهــج واملقــررات هــي
واحــدة لــدى كال الجنســن وبالتــايل فــإن الطلبــة يتأثــرون بنفــس العوامــل ،كــا أن متابعــة العــادة
لألنشــطة ووضــع أدوات قيــاس وتقويــم قبــل تنفيذهــا وبعدهــا لهــا األثــر يف التنافــس بــن أقســام
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الطلبــة وتشــجيعهم عــى املشــاركة حيــث يركــز التقويــم عــى الجوانــب الكيفيــة والكميــة ،لذلــك
فــإن تشــابهه كثـرا مــن العوامــل ســواء كانــت متعلقــة باملقــررات والربامــج واألنشــطة وانتامئهــم
لبيئــة تعليميــة واحــدة يكــون األثــر واحــدا ً عــى الطلبــة ،واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة داود
( ) 2011التــي أشــارت إىل عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــن متوســطات عينــة الدراســة يف
إســتجاباتهم لــدور الجامعــة يف تنميــة قيــم املواطنــة لــدى الطلبــة تعــزى إىل إختالفهــم يف الكليــة،
ومتغــر الجنــس ،وذلــك لجميــع املحــاور ويف الدرجــة الكليــة.
وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة ناجــي ( ) 2004التــي توصلــت نتائجهــا إىل وجــود اختالف
بــن الذكــور واإلنــاث يف وجهــات نظرهــم حــول مفهــوم املواطنــة وأبعادهــا املختلفــة ،كــا اختلفــت
أيضــا مــع دراســة الشــدوح ( )2016ودراســة العمــري ( )2015ودراســة اﻟﺟﻼد ( )2008التــي أظﻬرت
ﻧﺗﺎﺋجهــا إىل وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر اﻟﺟﻧس كــا اختلــف أيضــا مــع دراســة
العمري ( )2015التي أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋجها إىل وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﻳر ﻧوع اﻟﻛﻠﻳﺔ
ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،بينــا اتفقــت مــع دراســة الشــدوح (.)2016
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التوصيات:

-

يف ضوء نتائج الدراسة وتفسرياتها فإن الباحث يويص مبا ييل

تعزيــز دور عــادة الربامــج التحضرييــة يف جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود واملحافظــة عــى دورهــا
يف تنميــة الهويــة الوطنيــة لــدى طلبتهــا.
تبنــي وزارة التعليــم لفلســفة عــادة الربامــج التحضرييــة يف تنميــة الهويــة الوطنيــة وتطبيقيهــا
داخــل العــادات املختلفــة يف الجامعــات الســعودية مــن خــال املؤمتــرات والندوات،واملقــررات
الدراســية.
وضــع إس ـراتيجية شــاملة لعــادات الربامــج التحضرييــة يف الجامعــات الســعودية هدفهــا مواجهــة
تحديــات العوملــة واالســتفادة مــن إيجابياتهــا لرتاعــي الواقــع لــكل مــن الطالــب الجامعــي واألســتاذ

الجامعــي كــا تراعــي إمكانــات هــذه العــادات.
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محددات حجم التمويل في المصارف اإلسالمية العاملة في األردن
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امللخص
تهــدف الدراســة إىل اختبــار املحــددات الرئيســية لحجــم التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن
وأثرهــا عليــه باســتخدام بيانــات لعينــة مــن املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردن للفــرة مــن
 2006إىل  .2015وقــد تــم اختبــار العالقــة بــن حجــم التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن وبعــض
املحــددات الرئيســية مثــل ( تســعري التمويــل ،حجــم الودائــع ،حجــم البنــك ،الســيولة ،االحتياطــي
اإللزامــي ،معــدل النمــو االقتصــادي ،مخاطــر التمويــل) .تشــر نتائــج الدراســة إىل أن هنــاك أث ـرا
ذو داللــة إحصائيــة لــكل مــن حجــم الودائــع والنمــو االقتصــادي واالحتياطــي اإللزامــي عــى حجــم
التمويــل املــريف اإلســامي ،يف حــن أن التســعري والســيولة وحجــم البنــك ومخاطــر التمويــل ال
تؤثــر عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن خــال فــرة الدراســة .وقــد أوصــت الدراســة
بــرورة االهتــام ومتابعــة ســلوك تلــك املحــددات ذات العالقــة ملــا لهــا مــن تأثــر عــى حجــم
التمويــل املــريف اإلســامي وبالتــايل عــى ربحيــة املصــارف اإلســامية.
الكلامت املفتاحية :التمويل املرصيف اإلسالمي ،تسعري التمويل.

* طالبــة دكتــوراه ،قســم االقتصــاد واملصــارف اإلســامية ،كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،جامعــة الريمــوك ،اربــد،
األردن
** أســتاذ مشــارك ،قســم االقتصــاد واملصــارف اإلســامية ،كليــة الرشيعــة والدراســات اإلســامية ،جامعــة الريمــوك ،اربــد،
األردن
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Abstract
The study aims to test the main determinants of the size of Islamic banking
finance in Jordan and its impact on it using data from a sample of Islamic banks
operating in Jordan for the period from 2006 to 2015. The relationship between
the size of Islamic banking finance and some main determinants such as (pricing
of finance, size of deposits, bank size, liquidity, cash required reserve, economic
growth rate, financing risks) has been tested. The results of the study indicate that
there is a statistically significant effect for each of the deposits size, economic
growth and required reserve, while pricing, liquidity, bank size and financing risks
do not affect the size of Islamic banking finance in Jordan for the study period. The
study recommended the need to pay attention to and follow the behavior of these
related determinants because of their impact on the size of Islamic banking finance
and therefore on the profitability of Islamic banks.
Keywords: Islamic Banking finance, finance pricing
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املقدمة
يعتــر التمويــل أحــد أهــم الوظائــف الرئيســية التــي تقــوم بهــا املصــارف اإلســامية والتقليدية
عــى حــد ســواء باعتبارهــا وســيط بــن وحــدات العجــز ووحــدات الفائــض ،فالتمويــل الــذي تقــوم
املصــارف بتقدميــه هــو مــن وجهــة نظــر املــرف املانــح لــه توظيــف واســتثامر لألمــوال وبالتــايل
فهــو وســيلة مهمــة لتحقيــق أرباحــه ،أمــا بالنســبة للجهــات املمنوحــة فهــو يعــد وســيلة إلشــباع
احتياجاتهــا وتســديد التزاماتهــا وتحقيــق أهدافهــا.
ومــع دخــول املصــارف اإلســامية أســواق التمويــل ،باعتبارهــا مؤسســات ماليــة حديثــة تقــدم
خدمــة التمويــل املتوافــق مــع أحــكام الرشيعــة اإلســامية ،ونظـرا للــدور الحاســم والحيــوي الــذي
يلعبــه التمويــل املقــدم مــن قبــل املصــارف اإلســامية يف إنعــاش االقتصــاد وتنميتــه ،فقــد زاد
اإلقبــال عــى التمويــل املــريف اإلســامي بشــكل فــاق التوقعــات ،واســتطاعت صناعــة التمويــل
املــريف اإلســامي أن تحقــق منــوا متســارعا تجــاوز حــدود العــامل اإلســامي .مــن هــذا املنطــق كان
البــد مــن تســليط الضــوء عــى محــددات حجــم التمويــل املــريف اإلســامي كونهــا هــي املســؤولة
عــن النمــو املتواصــل واملتزايــد يف حجمــه .ولذلــك فــإن دراســة وتقييــم محــددات حجــم التمويــل
املــريف اإلســامي وأثرهــا عليــه يعــد مــن املواضيــع الهامــة ،خاصــة أن هــذه املحــددات متعــددة
ومتداخلــة ويختلــف تأثريهــا مــن بنــك آلخــر ومــن دولــة ألخــرى.
مشكلة الدراسة
يف ضوء ما تقدم ،ميكن صياغة مشكلة الدراسة وفق االسئلة اآلتية:
 مــا نســبة النمــو يف حجــم التمويــل املمنــوح مــن قبــل املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردنملختلــف القطاعــات؟
 ما أهم محددات التمويل يف املصارف اإلسالمية العاملة يف األردن؟ مــا هــو أثــر املحــددات املتمثلــة باملتغ ـرات ( تســعري التمويــل ،معــدل النمــو االقتصــادي،حجــم البنــك ،نســبة االحتياطــي النقــدي ،حجــم الودائــع ،درجــة الســيولة ،مخاطــر التمويــل )
عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن؟
أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إىل تحقيــق مــا يــي :اختبــار أثــر املحــددات املتمثلــة باملتغ ـرات ( تســعري
التمويــل ،معــدل النمــو االقتصــادي ،حجــم البنــك ،نســبة االحتياطــي النقــدي ،حجــم الودائــع،
درجــة الســيولة ،مخاطــر التمويــل ) عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي مــن خــال عينــة
مــن املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردن للفــرة الزمنيــة املمتــدة مــن  ،2015-2006وبنــا ًء عليــه
ســتحاول الدراســة الوصــول إىل مــا يــي:
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 -1نســبة النمــو يف حجــم التمويــل املمنــوح مــن قبــل املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردن
ملختلــف القطاعــات.
 -2أهم محددات التمويل يف املصارف اإلسالمية العاملة يف األردن .
 -3أثر هذه املحددات عىل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي يف األردن.
أهمية الدراسة
تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن خــال تناولهــا ملوضــوع مهــم نســبيا ،حيــث يعــد موضــوع
محــددات حجــم التمويــل املــريف اإلســامي مــن املواضيــع الهامــة والحساســة ،والتــي ال تؤثــر
فقــط عــى ربحيــة املصــارف اإلســامية ،وإمنــا ميتــد أثرهــا لالقتصــاد ككل .وعــى الرغــم مــن أهميــة
الوعــي بهــذه العوامــل واملحــددات ،إال أنــه ال يوجــد أي دراســة قياســية عــن محــددات حجــم
التمويــل يف املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردن ،وبذلــك فــإن هــذه هــي الدراســة األوىل حســب
علــم الباحثــان ،التــي تــدرس محــددات حجــم التمويــل املــريف وأثرهــا عليــه خصيصــا للبنــوك
اإلســامية يف األردن ،حيــث تناولــت دراســات أخــرى هــذا املوضــوع ،ولكــن يف ســياق عــدد مــن
البلــدان املختلفــة ،كــا أن معظمهــا يختــص بالبنــوك التجاريــة.
حدود الدراسة:
حدود زمانية :حيث متتد فرتة الدراسة من عام .2015-2006
حــدود مكانيــة :اقتــرت الدراســة عــى املصــارف اإلســامية العاملــة يف اململكــة األردنيــة
الهاشــمية .حيــث اســتخدمت الدراســة عينــة مــن املصــارف اإلســامية األردنيــة وهــا :البنــك
اإلســامي األردين والبنــك العــريب اإلســامي ،بينــا تــم اســتبعاد املرصفــن اآلخريــن مــن اختبــار
الفرضيــات (بنــك الصفــوة اإلســامي ومــرف الراجحــي) لعــدم كفايــة تغطيــة البيانــات لفــرة
الدراســة ،حيــث بــدأ بنــك الصفــوة اإلســامي (بنــك األردن ديب اإلســامي ســابقا) العمــل يف عــام
 2010ومــرف الراجحــي يف عــام .2011
مصادر جمع املعلومات والبيانات املتعلقة مبتغريات الدراسة:
لغــرض تغطيــة الجانــب النظــري مــن البحــث فقــد تــم االعتــاد عــى الكتــب واملقــاالت
والرســائل الجامعيــة والتــي لهــا عالقــة مبوضــوع الدراســة ،باإلضافــة إىل الدراســات وأوراق العمــل
املنشــورة يف الدوريــات العلميــة واملهنيــة املحكمــة .أمــا جانــب إختبــار فرضيــات الدراســة ،فقــد
تــم االعتــاد عــى البيانــات املاليــة املتعلقــة مبتغـرات الدراســة عــن طريــق الرجــوع إىل التقاريــر
الســنوية الصــادرة عــن املصــارف اإلســامية موضــوع الدراســة واالســتعانة بتقاريــر البنــك املركــزي
وتقاريــر جمعيــة البنــوك يف األردن.
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منهجية الدراسة
مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار الفرضيــات ،تــم االعتــاد عــى املنهــج اإلســتقرايئ
مــن خــال اســتقراء بعــض املقــاالت والدراســات الســابقة املتعلقــة مبحــددات التمويــل يف املصــارف
اإلســامية والتقليديــة ،بغــرض االســتفادة منهــا يف صياغــة الجوانــب النظريــة للدراســة .كــا تــم
اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي لوصــف وتحليــل نتائــج الدراســة القياســية مــن خــال تحليــل
البيانــات املاليــة املتعلقــة مبتغـرات الدراســة باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة املالمئــة لدراســة أثــر
تلــك املتغـرات عــى حجــم التمويــل يف املصــارف اإلســامية العاملة يف األردن .واســتخدمت الدراســة
نتائــج الدراســات األخــرى للمقارنــة (حيثــا أمكــن) مــع النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مــن
تقديـرات الدراســة.
الدراسات السابقة ذات الصلة
هنــاك العديــد مــن الدراســات تناولــت موضــوع محــددات اإلقـراض املــريف التقليــدي ،إال أن
القليــل مــن الدراســات هــي التــي تتطرقــت ملوضــوع محــددات حجــم التمويــل املــريف اإلســامي،
وميكــن عــرض بعــض الدراســات الســابقة عــى النحــو اآليت:
أوال :الدراسات املتعلقة مبحددات اإلقراض املرصيف التقليدي
دراســة  2012( ( Imran and Nishatبعنــوان “محــددات االئتــان املــريف يف الباكســتان:
نهــج جانــب العــرض” للفــرة مــا بــن  1971و  .2010خلصــت الدراســة إىل أن كال مــن الخصــوم
األجنبيــة ،والودائــع املحليــة ،والنمــو االقتصــادي ،وســعر الــرف ،والظــروف النقديــة ( ُمقاســة
مــن خــال  M2كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل) ترتبــط ارتباطــا كب ـرا وإيجابيــا مــع
االئتــان للقطــاع الخــاص عــى املــدى الطويــل ،يف حــن أن التضخــم ومعــدل الفائــدة الســوقية ال
تؤثــر عــى االئتــان الخــاص .كــا أن جميــع املتغـرات عــى املــدى القصــر ترتبــط ارتباطــا إيجابيــا
باالئتــان املمنــوح للقطــاع الخــاص باســتثناء الودائــع املحليــة والتضخــم ،فإنهــا ال تؤث ـران عــى
االئتــان املمنــوح للقطــاع الخــاص يف الباكســتان.
دارســة( Malede )2014بعنــوان “محــددات اإلقـراض املــريف :دليــل مــن البنــوك التجاريــة
األثيوبيــة” .قــام الباحــث بالتحقيــق يف املحــددات الداخليــة والخارجيــة لإلقـراض املــريف ،لثامنيــة
بنــوك تجاريــة يف أثيوبيــا ملــدة ســبع ســنوات مــن عــام  2005وحتــى عــام  .2011وتشــر النتائــج
إىل أن هنــاك عالقــة ذات أهميــة كبــرة بــن اإلقـراض املــريف التجــاري وكل مــن حجــم املــرف،
ومخاطــر االئتــان ،ونســبة الناتــج املحــي اإلجــايل والســيولة .بينــا مل تؤثــر الودائــع واالســتثامر،
واالحتياطيــات النقديــة املطلوبــة ومعــدل الفائــدة عــى إقـراض البنــوك التجاريــة اإلثيوبيــة خــال
فــرة الدراســة .وقــد أوصــت الدراســة بــأن تعطــي البنــوك التجاريــة املزيــد مــن الرتكيــز ملخاطــر
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االئتــان ونســبة الســيولة ألنهــا قــد تضعــف منــح القــروض املرصفيــة وتــؤدي إىل أن يكــون املــرف
معـرا.
دراســة  ،2015(( Rabab’ahبعنــوان “العوامــل املؤثــرة عــى االئتــان املــريف :دراســة
تطبيقيــة عــى البنــوك التجاريــة األردنيــة” .هدفــت الدراســة إىل اكتشــاف محــددات إقــراض
املصــارف التجاريــة األردنيــة خــال الفــرة  ،2013-2005حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن عــرة
بنــوك تجاريــة أردنيــة .اســتخدمت الدراســة نســبة التســهيالت االئتامنيــة إىل مجمــوع األصــول
كمتغــر تابــع ،وأحــد عــر متغـرا مســتقال مبــا يف ذلــك نســبة الودائــع ،ونســبة القــروض املتعــرة،
ونســبة رأس املــال ،ونســبة الســيولة ،وحجــم األصــول ،وســعر اإلقـراض ،ومعــدل الودائــع ،ومعــدل
نافــذة اإلقــراض لــدى البنــك املركــزي ،واالحتياطــي القانــوين ونســبة التضخــم ومعــدل النمــو
االقتصــادي .وأظهــرت النتائــج أن نســبة القــروض املتعــرة ونســبة الســيولة ومعــدل فائــدة نوافــذ
اإلق ـراض لــدى البنــك املركــزي لهــا تأثــر ســلبي كبــر عــى نســبة التســهيالت االئتامنيــة ،يف حــن
أن حجــم البنــك والنمــو االقتصــادي لهــا تأثــر إيجــايب وهــام عــى نســبة التســهيالت االئتامنيــة
املمنوحــة مــن البنــوك التجاريــة يف األردن .وقــد أوصــت الدراســة البنــوك التجاريــة األردنيــة بتجنب
الســيولة الزائــدة وإيــاء مزيــد مــن االهتــام للحــد مــن نســبة القــروض املتعــرة.
ثانيا :الدراسات املتعلقة مبحددات التمويل املرصيف اإلسالمي
أمــا بالنســبة للدراســات املتعلقــة مبحــددات التمويــل يف املصــارف اإلســامية فهــي قليلــة جــدا،
وقــد يرجــع ذلــك إىل قلــة عــدد املصــارف اإلســامية مقارنــة باألنــواع األخــرى مــن البنــوك التجاريــة،
ولحداثــة تجربــة املصــارف اإلســامية وخاصــة يف األردن ،حيــث ال يتجــاوز عــدد املصــارف اإلســامية
العاملــة يف األردن أربعــة بنــوك إســامية منهــا اثنــان حديثــا النشــأة وهــا بنــك ديب اإلســامي الــذي
بــدأ مبزاولــة أعاملــه يف عــام  2010والــذي تغــر اســمه مؤخـرا إىل بنــك صفــوة اإلســامي ،ومــرف
الراجحــي الــذي افتتــح أول فــرع لــه يف األردن يف عــام  .2011وفيــا يــي عــرض ألهــم الدراســات
الســابقة املتعلقــة مبحــددات التمويــل يف املصــارف اإلســامية كاآليت:
دراســة  2015(( Raissiبعنــوان “املحــددات الداخليــة ألداء التمويــل اإلســامي :دليــل مــن
املصــارف اإلســامية مقابــل البنــوك التقليديــة يف منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي” ،حيــث
اســتخدمت الدراســة البيانــات املاليــة ألحــد عــر بنــكا إســاميا وتســعة بنــوك تقليديــة للفــرة
مــن  2010وحتــى  .2014الغــرض مــن الدراســة تحليــل الخصائــص املاليــة للمصــارف اإلســامية
والتقليديــة لتعيــن املحــددات الداخليــة ألداء التمويــل اإلســامي .أظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق
املصــارف اإلســامية باعتبارهــا كيانــات مســتقلة لهــا ســمعتها ومصداقيتهــا .كــا أظهــرت النتائــج
أن معــدل كفايــة رأس املــال هــو مــن أهــم محــددات األداء الرئيســية للمصــارف اإلســامية ،حيــث
كان لــه تأثــر إيجــايب عــى ربحيــة البنــك اإلســامي ،باعتبــار أن هــذه النســبة هــي مقيــاس ملخاطــر
52

المجلد ( ،)19العدد ( ،)2كانون أول 2018

جرش للبحوث والدراسات

اإلعســار بوصفهــا بديــا للديــون عــن طريــق حقــوق امللكيــة ،مــا يقلــل مــن احتــال حــدوث
اإلفــاس ،ويخفــض تكلفــة األمــوال املقرتضــة .ولكــن يف املقابــل كان تأثــر هــذا املتغــر ســلبيا عــى
أداء البنــوك التقليديــة .كــا أن نســبة مخصــص خســائر القــروض  /إجــايل القــروض كان لهــا تأثــر
ســلبي عــى أداء البنــوك التقليديــة ولكــن مل يكــن لهــا أي تأثــر عــى أداء املصــارف اإلســامية .أيضــا
كان لجــودة محفظــة االئتــان مــن خــال متغــر املخاطــر ( ُمقــاس مــن خــال إجــايل الودائــع
 /إجــايل القــروض) تأثــر ســلبي كبــر عــى أداء املصــارف اإلســامية ولكــن ليــس لــه تأثــر عــى
ربحيــة البنــوك التقليديــة .أمــا متغــر الســيولة والــذي تــم قياســه مــن خــال مجمــوع الودائــع إىل
إجــايل املوجــودات فــكان لــه تأثــر إيجــايب عــى أداء كال النوعــن مــن البنــوك.
دراســة 2016( ( Nahar and Sarkerبعنــوان “هــل عوامــل االقتصــاد الــكيل مؤثــرة بشــكل
كبــر عــى متويــل البنــك اإلســامي؟ أدلــة عــر البــاد” ،حيــث ركــزت الدراســة عــى تحليــل تأثــر
عوامــل االقتصــاد الــكيل ( وتشــمل ســعر الفائــدة ومعــدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل ومعــدل
التضخــم وســعر الــرف) عــى متويــل املصــارف اإلســامية التــي اســتوفت معايــر االختيــار لهــذه
الدراســة ،ولديهــا بيانــات ماليــة ملــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات للفــرة املمتــدة مــن  2004إىل
 ،2013وذلــك باســتخدام عينــة مــن  172مرصفــا إســاميا تعمــل يف  48دولــة مســلمة وغــر مســلمة.
حيــث شــملت الدراســة العديــد مــن الــدول اإلســامية مثــل الباكســتان وماليزيــا وإندونيســيا
والبحريــن وإي ـران واإلمــارات العربيــة املتحــدة وغريهــا .أمــا الــدول غــر اإلســامية فشــملت دوال
مثــل جنــوب أفريقيــا والهنــد وكنــدا وفرنســا واململكــة املتحــدة وغريهــا .وكشــفت النتائــج عــى
أن معــدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل ومعــدل التضخــم لهــا عالقــة إيجابيــة كبــرة مــع متويــل
املصــارف اإلســامية ،أمــا تأثــر ســعر الــرف عــى التمويــل املــريف اإلســامي كان ســلبيا .كــا
ُوجــد أن التمويــل املــريف اإلســامي لــه أهميــة كبــرة بالنســبة للبلــدان ذات األغلبيــة املســلمة.
مــن خــال هــذا االســتعراض للدراســات الســابقة ،يُالحــظ وجــود نتائــج متناقضــة بالنســبة
لعالقــة كل مــن التمويــل املــريف اإلســامي والتقليــدي مــع املحــددات املختلفــة املتوقعــة .والهدف
مــن التحقيــق يف محــددات التمويــل يف الدراســات الســابقة املختلفــة ،هــو املســاعدة يف استكشــاف
مــا إذا كانــت هــذه العوامــل ذات صلــة مبوضــوع الدراســة ،وبالتــايل إمكانيــة اعتامدهــا يف النمــوذج
املســتخدم لدراســة محــددات حجــم التمويــل املــريف لــدى املصــارف اإلســامية يف األردن ،كــا
ميكــن أن تســاعد هــذه الدراســات الســابقة يف تقديــم التفســر الختــاف تأثــر املحــددات عــى
حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.

53

محددات حجم التمويل في المصارف اإلسالمية العاملة في األردن

إضافة الدراسة
مــن خــال االطــاع عــى الدراســات الســابقة ذات العالقــة ،يالحــظ أن العديــد منهــا ركــز عــى
محــددات اإلق ـراض املــريف التقليــدي مــع إهــال محــددات التمويــل املــريف اإلســامي ،مــا
أدى إىل وجــود فجــوة علميــة بســبب عــدم وجــود دراســات يف البلــدان العربيــة واإلســامية بشــكل
عــام ،واألردن بشــكل خــاص تهتــم بهــذا املوضــوع .لذلــك فــإن هــذه الدراســة ســتعمل عــى ســد
جــزء مــن هــذه الفجــوة مــن خــال الكشــف عــن محــددات حجــم التمويــل يف املصــارف اإلســامية
العاملــة يف األردن وأثرهــا عليــه ،كنمــوذج للتمويــل املــريف اإلســامي .ويأمــل الباحثــان أن تشــكل
هــذه الدراســة إضافــة علميــة جديــدة للدراســات االقتصاديــة اإلســامية تســتفيد منهــا املصــارف
اإلســامية يف كيفيــة زيــادة حجــم التمويــل لديهــا مــا يســهم يف زيــادة أرباحهــا ،ويخــدم النشــاط
االقتصــادي مــن خــال تلبيــة االحتياجــات التمويليــة ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة.
فرضيات الدراسة
بناء عىل الدراسات السابقة ،تم صياغة الفرضيات التالية:
فرضيــة  :1ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05 ≤ αيف تســعري
التمويــل عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
فرضيــة  :2ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05 ≤ αيف معــدل
النمــو االقتصــادي عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
فرضيــة  :3ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05 ≤ αيف حجــم
البنــك عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
الفرضيــه  :4ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05 ≤ αيف نســبة
االحتياطــي اإللزامــي عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
فرضيــة  :5ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05 ≤ αيف حجــم
الودائــع عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
فرضيــة  :6ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05 ≤ αيف درجــة
الســيولة عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
فرضيــة  :7ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )0.05 ≤ αمخاطــر
التمويــل عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
اإلطار النظري للدراسة
تقــوم املصــارف اإلســامية باســتقطاب املــوارد املاليــة وجــذب املدخـرات مــن خــال املصــادر
الداخليــة والخارجيــة شــأنها بذلــك شــأن البنــوك التقليديــة .ثــم تقــوم بتوظيــف هــذه األمــوال
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إمــا بذاتهــا أو مــن خــال تقديــم التمويــل ملــن يحتاجــه الســتثامره يف املشــاريع املختلفــة .إال أن
مــا مييــز املصــارف اإلســامية أن هــذا التوظيــف والتمويــل يتــم يف إطــار مــن القواعــد الرشعيــة
الحاكمــة ألعــال املصــارف اإلســامية والتــي تكفــل رشعيــة العمــل وعدالــة الربــح املتحقــق منــه،
ويهــدف التوظيــف إىل تحقيــق العائــد الــذي ينمــي رأس املــال ويزيــده ويوســع النشــاط ويطــوره
(العجلــوين ،2008 ،ص.)205
فاملصــارف اإلســامية كــا هــو معلــوم ال تتعامــل باالئتــان املــريف املتعــارف عليــه يف البنــوك
التقليديــة ،فهــي ال تقــرض وال تقــرض ومــن ثــم فهــي ال تتعامــل بالفوائــد ال أخــذا وال عطــاء .كــا
أن املصــارف اإلســامية ال تقــوم بتوجيــه املــوارد املتاحــة لهــا بصورتهــا النقديــة إىل الغــر ،وإمنــا
تشــارك الغــر يف عمليــات (كاملضاربــة أو املشــاركة) أو توفــر لهــم ســلعا وتبيعهــا لهــم ســواء أكان
بيعــا أو مرابحــة ،كــا أنهــا تقــدم لعمالئهــا معــدات وآليــات أو مســاكن للتأجــر إىل غــر ذلــك مــن
االســتثامرات ،وعليــه فــإن التمويــل الــذي تقدمــه املصــارف اإلســامية لعمالئهــا يعــد متويــا عينيــا
(كامــل ،2003 ،ص.)101
ويعتــر التمويــل املــريف اإلســامي املمنــوح ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة مبــا يف ذلــك
القطــاع العائــي ،وقطــاع األعــال التجاريــة والقطــاع الحكومــي ،رضوريــا ملامرســة تلــك القطاعــات
مهامهــا ســواء أكانــت اســتهالكية أم اســتثامرية أم تنمويــة ،مــا يســهم يف تحقيــق النمــو الحقيقــي
يف اإلنتــاج ،والــذي ســوف ينعكــس بشــكل إيجــايب عــى االقتصــاد ككل.
ويعــرف التمويــل املــريف اإلســامي بأنــه« :تلبيــة البنــك اإلســامي لطالــب املــال إمــا بالعمــل
فيــه أو الســتعامله بصــورة معينــة ،وهــذا التمويــل يكــون بتقديــم املــال ليكــون حصــة مشــاركة
بــرأس املــال أو أنــه قيــام مبــارش ب ـراء ســلعة لتبــاع لآلمــر بال ـراء أو تأجــر اآلالت واملعــدات
وغريهــا مــن صــور املنفعــة» (مــكاوي ،2010 ،ص .)148
ونظــرا للمزايــا والخصائــص التــي ميتــاز بهــا التمويــل املــريف اإلســامي ،فقــد منــا حجــم
التمويــل اإلســامي بشــكل غــر متوقــع حتــى أنــه فــاق معــدل منــو االئتــان يف البنــوك التقليديــة
يف بعــض الــدول التــي تواجــدت فيهــا املصــارف اإلســامية ومنهــا األردن ،حيــث بلغــت نســبة منــو
حجــم التمويــل يف املصــارف اإلســامية األربعــة العاملــة يف األردن  15,83%يف نهايــة عــام 2015
مقارنــة مــع عــام  .2014وعنــد املقارنــة مــع نســبة النمــو يف التســهيالت االئتامنيــة لــدى القطــاع
املــريف التقليــدي يف األردن ،نجــد أن أداء القطــاع املــريف اإلســامي كان أفضــل منــه لــدى القطــاع
املــريف التقليــدي ،حيــث بلــغ منــو حجــم التســهيالت االئتامنيــة لــدى البنــوك التقليديــة يف عــام
 2015مقارنــة مــع عــام  2014نســبة  .* 10,36%هــذا النمــو يف حجــم التمويــل املــريف اإلســامي،
يعــود إىل عــدة عوامــل كانــت ســببا يف حدوثــه ،حيــث تعتــر هــذه العوامــل مبثابــة محــددات
لحجــم التمويــل يف املصــارف اإلســامية وهــي املســؤولة عــن إحــداث هــذا النمــو.
*
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وفيــا يــي اســتعراض ألهــم التطــورات عــى حجــم التمويــل لــدى املصــارف اإلســامية يف
األردن مــن خــال الجــدول التــايل الــذي يوضــح حجــم التوظيفــات املاليــة لــدى املصــارف اإلســامية
األربعــة العاملــة يف األردن ونســبتها إىل إجــايل التســهيالت املمنوحــة مــن قبــل كافــة البنــوك
العاملــة يف األردن وترتيــب املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردن بالنســبة إلجــايل التســهيالت
مقارنــة مــع كافــة البنــوك العاملــة يف األردن.
جدول ( )1حجم التمويل املمنوح من قبل املصارف اإلسالمية العاملة يف األردن (ماليني الدنانري)
السنة
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

البنك اإلسالمي البنك العريب
اإلسالمي الدويل
األردين
233,06
576,21
)12(2,49%
)5(6,17%
306,00
692,36
)12(2,76%
)5(6,24%
291,375
1434,002
)13(2,29%
)3(11,25%
175,075
1556,554
)19(1,39
)3(12,4%
369,37
1701,2
)11(2,65%
)2(12,2%
462,34
1779,1
)10(3,07%
)3(11,8%
564,05
2461,2
)10(3,24%
)2(14,15%
642,06
2495,2
)10(3,51%
)2(13,63
819,17
2630,00
)9(4,26%
)2(13,69%
1022,94
2793,00
)7(5,18%
)1(14,13%

بنك ديب
اإلسالمي
-

99,41
)21(0,71%
52,42
)24(0,35%
392,43
)14(2,26%
413,00
)14(2,26%
498,00
)13(2,59%
511,00
)13(2,59%

مرصف الراجحي
-

111,67
)21(0,74%
221,9
)19(1,28%
284,42
)19(1,55%
248,67
)19(1,29%
281,22
)19(1,42%

النسبة إلجاميل
التسهيالت
809,27
8,66%
998,36
9,00%
1725,377
13,54%
1731,63
13,79%
2169,98
15,56%
2405,52
15,96%
3639,58
20,92%
3834,68
20,95%
4195,84
21,84%
4608,16
23,31%

* املصــدر ( الجــدول مــن إعــداد الباحثــان ،واألرقــام مأخــوذة مــن التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن جمعيــة البنــوك يف األردن لألعــوام
.)2015 - 2006

بالنســبة ألهــم املالحظــات لتطــور حجــم التمويــل املمنــوح مــن قبــل املصــارف اإلســامية
العاملــة يف األردن ،فيمكــن اســتخالص اآليت مــن الجــدول أعــاه:
 تضاعــف رصيــد إجــايل أرصــدة التوظيفــات املاليــة بالصــايف واملمنوحــة مــن قبــل املصــارفاإلســامية حــوايل خمــس م ـرات مــن  809مليــون دينــار تقريبــا عــام  2006إىل حــوايل 4608
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مليــون دينــار يف نهايــة عــام  2015وبزيــادة مقدارهــا  3799مليــون دينــار* .وقــد جــاء هــذا
النمــو ليعكــس الثقــة ايل اكتســبها التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن ويؤكــد يف ذات الوقت
قدرتــه عــى تحقيــق النمــو املســتمر عــر الســنوات.
 شــكلت نســبة مســاهمة املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردن ( وعددهــا أربعــة بنــوكإســامية) يف التوظيفــات املاليــة املمنوحــة مــن قبلهــا مــا نســبته  23,3%مــن إجــايل أرصــدة
التســهيالت املمنوحــة مــن قبــل البنــوك العاملــة يف نهايــة عــام  ( 2015وعددهــا  25بنــكا)،
علــا أنهــا كانــت تشــكل مــا نســبته  8,7%فقــط مــن إجــايل التســهيالت املمنوحــة يف نهايــة
عــام  .** 2006حيــث ميكــن تفســر تلــك الزيــادة يف نســبة مســاهمة املصــارف يف التوظيفــات
املاليــة ،إىل زيــادة عــدد املصــارف اإلســامية وتفضيــل النــاس للتمويــل الحــال الــذي ال
يخالــف الرشيعــة اإلســامية وهــذا دليــل عــى ارتفــاع الوعــي املــريف اإلســامي لــدى جمهــور
املتعاملــن.
إن هــذا النمــو الــذي حققــه التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن ،يتطلــب املحافظــة عــى
هــذه اإلنجــازات ومواصلــة النمــو يف املســتقبل ،مــن خــال التعــرف عــى أهــم محدداتــه وأثرهــا
عليــه ،مــا يســهم يف الرتكيــز عــى العوامــل اإليجابيــة وتعزيزهــا ومعالجــة العوامــل الســلبية للحــد
مــن آثارهــا.
تحليل متغريات الدراسة وتفسريها
يف هــذه الدراســة ،تــم اســتخدام حجــم التمويــل كمتغــر تابــع تحــدده عــدة متغــرات
مســتقلة ،حيــث تــم اختيــار تلــك املتغ ـرات مــن خــال مراجعــة الدراســات الســابقة التــي تــم
عرضهــا واختيــار مــا هــو هــام ومناســب منهــا ،مــع مراعــاة مــدى تأثريهــا عــى التمويــل املــريف
اإلســامي يف األردن ومــدى توفــر البيانــات لفــرة الدراســة.
وبنــاء عليــه ســيتم اعتبــار حجــم التمويــل املــريف اإلســامي (املتغــر التابــع) دالــة يف
مجموعــة مــن املتغــرات التفســرية (املســتقلة) يف ضــوء الصيغــة الرياضيــة التاليــة:
 )Q=f (P,G,Siz,Rr,Dep,L,R) (1حيث أن  :الدالة َ Qمتثل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي.
( )1املتغــر التابــع :حجــم التمويــل : Qصــايف التمويــات املمنوحــة والــذي تــم قياســه وفقــا ملعظم
الدراســات الســابقة باللوغاريتــم الطبيعــي لصــايف التمويــل املمنــوح مــن قبــل البنــوك .علــا أن
التمويــل املــريف اإلســامي الــذي متــت مناقشــته يف هــذه الدراســة يشــر إىل التمويــل املقــدم
مــن قبــل القطــاع املــريف اإلســامي العامــل يف األردن إىل كافــة القطاعــات االقتصاديــة.
*
**

األرقام مأخوذة من التقارير السنوية الصادرة عن جمعية البنوك يف األردن لعام  ،5102ص  ،331وعام  ،6002ص .3
املرجع السابق نفسه.
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( )2املتغريات املستقلة وتشمل:
 متوســط أســعار صيــغ التمويــل  :Pميكــن تعريــف الســعر املــريف اإلســامي بأنــه:“املقابــل أو األجــر الــذي يحصــل عليــه املــرف اإلســامي( ،وذلك بعــد تحديــد التكاليف
الفعليــة للمنتــج أو الخدمــة املقدمــة ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل املؤثــرة يف
تحديــده كطبيعــة املنافســة يف الســوق املــريف ،واملخاطــر املحيطــة بالعمــل املــريف،
والترشيعــات والقوانــن الحكوميــة ،والعائــد املســتهدف عــى االســتثامر) نتيجــة تقدميــه
منتجــات مرصفيــة لعمالئــه ( شــملخ ،2008 ،ص.)34
وتعــد عوائــد التمويــل املتأتيــة مــن تســعري منتجــات التمويــل املختلفــة هــي أهــم
مصــدر لدخــل البنــوك .فاملــرف اإلســامي وهــو يقــوم بعمليــة تحديــد أســعار املنتجات
املقدمــة ،فــإن لــه أهدافــا يســعى إىل تحقيقهــا مــن خــال عمليــة التســعري ،حيــث ال
بــد أن تكــون أســعار تلــك املنتجــات وباألخــص منتــج املرابحــة باملســتوى الــذي يضمــن
تغطيــة تكلفــة أموالــه وتحقيــق األربــاح ،أي ال بــد أن يكــون الســعر مناســبا وكافيــا
لتحقيــق إيــرادات تغطــي املرصوفــات التــي يتكبدهــا املــرف ،وهــذه هــي نقطــة
البدايــة يف تحديــد أســعار املنتجــات اإلســامية املختلفــة ،ويف املرحلــة الثانيــة يجــب
تحديــد وأخــذ العوامــل األخــرى بعــن االعتبــار عنــد عمليــة تحديــد الســعر املــريف
االســامي ،بحيــث تكــون هــذه املرحلــة موازيــة متامـاً لهــدف تحقيــق العائــد املســتهدف
عــى اإلســتثامر وبالتــايل العمــل عــي تحقيــق نســبة عائــد مربحــة عــى األمــوال التــي
يتــم اســتخدامها أو اســتثامرها (الحنيطــي و مالحيــم ،2016 ،ص.)765
وميكــن النظــر إىل متغــر تســعري التمويــل باعتبــاره متغــرا ذا تأثــر مــزدوج ،أي أنــه
يؤثــر يف كل مــن طلــب وعــرض التمويــل املــريف .فمــن جهــة قــد يكــون تأثــر التســعري
إيجابيــا عــى حجــم التمويــل املــريف (عالقــة طرديــة) ،ذلــك ألن الزيــادة يف تســعري
التمويــل قــد تشــجع البنــوك عــى عــرض املزيــد مــن التمويــل .ولكــن يف الوقــت ذاتــه،
ميكــن أن يكــون التأثــر ســلبيا (عالقــة عكســية) حيــث قــد يــؤدي إىل انخفــاض طلــب
العمــاء عــى التمويــل بســبب ارتفــاع تكلفــة التمويــل مــن وجهــة نظرهــم .وســوف
تســتند هــذه الدراســة إىل متوســط معــدل أســعار صيــغ املرابحــة باعتبــار هــذه الصيغــة
هــي األكــر اســتعامال لــدى املصــارف اإلســامية للتحقــق مــن مــدى تأثــر هــذا املتغــر
عــى حجــم التمويــل .
 معــدل النمــو االقتصــادي  :Gيقــاس النمــو االقتصــادي مبعــدل التغــر الســنوي (النمــو)يف الناتــج املحــي اإلجــايل بأســعار الســوق الثابتــة .ويعــد النمــو االقتصــادي مــؤرشا
يقيــس األداء العــام لالقتصــاد وهــو أحــد العوامــل الهامــة التــي تؤثــر عــى حجــم
التمويــل؛ وذلــك لتأثــر النمــو االقتصــادي عــى الدخــل والربــح املتوقــع للقطاعــات
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االقتصاديــة املختلفــة .ومــا ال شــك فيــه أن معــدالت النمــو املرتفعــة تعكــس تزايــد
النشــاط االقتصــادي يف البــاد ومــا يصاحبــه مــن ارتفــاع يف الطلــب عــى التمويــل مــن
قبــل العمــاء ،ويف عــرض التمويــل مــن قبــل املصــارف اإلســامية.
ولقــد أوضحــت دراســة ( )Kiss et al., 2006أن النمــو االقتصــادي يعــد دليــا مناســبا
عــى الثقــة العامــة يف األعــال التجاريــة وأوضــاع األرس املعيشــية ,ألنــه كلــا زاد النمــو
االقتصــادي ،فإنــه ســيحفز الثقــة يف االقتصــاد ويحســن التوقعــات وبالتــايل تتحســن
الظــروف املاليــة لكافــة لقطاعــات مــا يــؤدي إىل ارتفــاع الطلــب عــى التمويــل .كــا
أشــار ( )Albulescu, 2009إىل أن النمــو االقتصــادي يرتبــط ارتباطــا إيجابيــا بعــرض
االئتــان؛ ألن البنــوك تصبــح أكــر اســتعدادا لإلق ـراض يف حالــة االنتعــاش االقتصــادي،
مــا يغــري البنــوك بزيــادة مســتويات اإلق ـراض والعكــس صحيــح.
وبذلــك فــإن النمــو االقتصــادي وإن كان يُعتــر متغـرا خارجيــا يتعلــق باالقتصــاد الــكيل،
إال أنــه يعــد عامــا مهــا ذا طبيعــة مزدوجــة ،فهــو وإن كان يُنظــر إليــه بأنــه عامــل
محفــز للطلــب عــى التمويــل ،لكنــه يف ذات الوقــت يعــد مــن محــددات عــرض التمويل.
حيــث وجــد  ))Demetriade and Hussein, 1996أن هنــاك عالقــة ثنائيــة االتجــاه بــن
التمويــل املــريف والنمــو االقتصــادي .ويف هــذه الدراســة مــن املتوقــع أن يكــون لهــذا
املتغــر تأثــر إيجــايب عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي باعتبــار أنــه يحفــز الطلــب
ويحفــز العــرض يف نفــس الوقــت.
حجــم البنــك  :Sizيعــر حجــم البنــك عــن مــدى كفاية األمــوال املخصصــة وفــق أولويات
تخصيــص األمــوال لتغطيــة القــروض والتســهيالت مببالــغ كبــرة نســبياً أو املشــاركة مــع
مصــارف أخــرى يف تغطيتهــا ،إذ يتوقــع أن تــؤدي زيــادة حجــم املصــارف إىل تحســن
الربحيــة وزيــادة معدالتهــا الســنوية (الخالــدي ،2008 ،ص.)70
ولقــد اســتخدمت العديــد مــن الدراســات التــي قامــت بالتحقيــق يف محــددات اإلقـراض
املــريف حجــم البنــك كمتغــر مســتقل نظــرا ألهميــة تأثــره عــى حجــم االئتــان
املمنــوح .حيــث أشــارت دراســة  ))Chernykh and Theodossiou, 2011إىل أن البنــوك
الكبــرة عــادة مــا تكــون أكــر تنوعــا يف خدماتهــا ولديهــا أمــواال كثــرة وبالتــايل يكــون
لديهــا إمكانيــة أكــر للوصــول إىل املقرتضــن أمثــال الــركات الكبــرة ،باإلضافــة إىل أنهــا
متتلــك مــا يكفــي مــن املــوارد الالزمــة لتطويــر أنظمــة متقدمــة إلدارة وتقييــم مخاطــر
االئتــان ،وهــذا يجعــل البنــوك الكبــرة قــادرة عــى منــح مســتويات أكــر من التســهيالت
االئتامنيــة .وقــد تــم قيــاس هــذا املتغــر باللوغاريتــم الطبيعــي إلجــايل أصــول البنــك يف
كل ســنة مــن ســنوات الدراســة .ومــن املتوقــع أن يكــون تأثــر هــذا املتغــر إيجابيــا
عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي باعتبــار أنــه يحفــز عــرض التمويــل مــن قبــل
املصــارف اإلســامية.
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االحتياطــي النقــدي اإللزامــي  :Rrوهــي عبــارة عــن نســبة يفرضهــا البنــك املركــزي
عــى البنــوك ،حيــث متثــل الحــد األدىن مــن الودائــع التــي يجــب أن تقتطعهــا البنــوك
لالحتفــاظ بهــا كاحتياطــي لــدى البنــك املركــزي .وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات
مثــل دراســة  ))Olokoyo, 2011إىل أن نســبة االحتياطــي اإللزامــي تعــد عامــا مؤث ـرا
عــى اإلق ـراض املــريف.
و مــن خــال مــا جــاء يف الدراســات الســابقة ،فــإن تأثــر االحتياطــي اإللزامــي املطلــوب
عــى اإلقـراض يف املصــارف التجاريــة يعــد قضيــة جدليــة فيهــا خــاف كبــر* .مــا يتطلب
النظــر يف هــذه املســألة حيــث أن طبيعــة تأثــر هــذا املتغــر عــى حجــم التمويــل (
ســلبية أم إيجابيــة) تحتــاج إىل مزيــد مــن الدراســة للتحقيــق يف تأثــر هــذا املتغــر عــى
حجــم التمويــل.
حجــم الودائــع ( :)Depيعتــر حجــم الودائــع واحــدا مــن العوامــل املهمــة التــي تؤثــر
عــى حجــم االئتــان املمنــوح مــن قبــل املصــارف التجاريــة ،كــا ويؤثــر عــى حجــم
التمويــل املمنــوح مــن قبــل املصــارف اإلســامية .ولقــد أوضحــت دراســة Olokoyo,
 ،))2011أن إجــايل الخصــوم لــدى القطــاع املــريف (والــذي تعتــر الودائــع أكــر مكــون
لــه) ،يســتخدم كمصــدر رئيــي لتمويــل القطــاع الخــاص ،ولذلــك يجــب عــى البنــوك
أن تكافــح مــن أجــل إدارة ودائعهــا بكفــاءة بحيــث تحقــق هــدف الربحيــة مــن خــال
منــح القــروض .ووفقــا لدراســة  ،))Albulescu, 2009فــإن زيــادة حجــم الودائــع ســيوفر
للبنــوك املزيــد مــن األمــوال املتاحــة لإلقــراض وبالتــايل يشــجع عــرض االئتــان ،ألن
التمويــل يرتكــز أساســا عــى املــوارد املتاحــة.
وقــد تــم قيــاس هــذا املتغــر يف هــذه الدراســة مــن خــال مجمــوع إجــايل ودائــع
البنــك يف ســنة معينــة (علــا أن إجــايل الودائــع لــدى املصــارف اإلســامية عبــارة عــن
مجمــوع ودائــع العمــاء تحــت الطلــب واالســتثامر املشــرك واالســتثامر املخصــص).
ومــن املتوقــع أن يكــون تأثــر هــذا املتغــر إيجابيــا عــى حجــم التمويــل لــدى املصــارف
اإلســامية العاملــة يف األردن.

هنــاك خــاف كبــر بــن الباحثــن يف تأثــر االحتياطــي اإللزامــي عــى حجــم اإلقـراض املــريف ،حيــث قــام عــدد مــن الباحثــن
بفحــص مــا إذا كان االحتياطــي اإللزامــي ذا تأثــر إيجــايب أو ســلبي أو أنــه ال يؤثــر أصــا عــى اإلقـراض .حيــث وجــدت بعــض
الدراســات أن متطلبــات االحتياطــي اإللزامــي تشــجع عــدم التوســع يف االئتــان املــريف مثــل دراســة (lacsaP & naitsirhC
( ،2102بينــا وقــف البعــض اآلخــر موقفــا معاكســا حيــث يــرى  )2102( ,la te .s ,aynasulOأن االحتياطــي اإللزامــي لــه
تأثــر إيجــايب عــى القــروض والســلف يف املصــارف التجاريــة .أمــا دراســة edelaM ) )4102فلــم تجــد أي تأثــر لالحتياطــي
اإللزامــي عــى حجــم اإلقـراض املــريف.
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 الســيولة  :Lتعــرف الســيولة عــى أنهــا قــدرة البنــك عــى الوفــاء بســحوبات املودعــنوتلبيــة احتياجــات املتمولــن يف الوقــت املناســب ودون االضط ـرار إىل بيــع أوراق ماليــة
بخســائر كبــرة أو اللجــوء إىل مصــادر أمــوال ذات تكلفــة عاليــة AL-Omar and
 .))Abdel-Haq,1996. P.109حيــث يعــد حجــم األصــول الســائلة املحتفــظ بهــا مــن
قبــل البنــوك هــو أحــد العوامــل التــي تؤثــر عــى حجــم التمويــل املــريف .ولقــد أظهــرت
النتائــج يف دراســة ( ،)Imran and Nishat, 2012عــن محــددات االئتــان املــريف يف
الباكســتان ،أن الســيولة تعتــر محــددا رئيســيا لإلقــراض .كــا أن ))Olokoyo, 2011
اســتخدم نســبة الســيولة يف دراســته لــرح محــددات اإلق ـراض املــريف يف نيجرييــا.
علــا أنــه تــم قيــاس نســبة الســيولة يف هــذه الدراســة مبجمــوع األصــول الســائلة (مجمــوع
النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك املركزيــة ،وأرصــدة وودائــع البنــوك واملؤسســات املرصفيــة)،
وتقســيم الناتــج عــى مجمــوع الودائــع .ومــن املتوقــع أن يكــون لهــذا املتغــر تأثـرا إيجابيــا
عــى حجــم التمويــل املمنــوح ألن نســبة الســيولة العاليــة تزيــد مــن حجــم التمويــل املمنــوح.
 مخاطــر التمويــل  :Rتواجــه املصــارف اإلســامية ،وخــال عمليــة منحهــا التمويــل،مخاطــر عديــدة تحــول دون ســداد قيمــة التمويــل املمنــوح .حيــث يعــد ذلــك الجــزء
مــن التمويــل الــذي مل يســدد مــرة أخــرى ألســباب مختلفــة ،متويــا متع ـرا مــن وجهــة
نظــر املــرف ،وبالتــايل يتــم تصنيفــه عــى أنــه متويــات غــر عاملــة .وعــى الرغــم مــن
اختــاف طبيعــة العمــل املــريف اإلســامي عــن العمــل املــريف التقليــدي ،إال أن البعــض
يــرى أن كال النوعــن مــن البنــوك تتعــرض ألنــواع متشــابهة مــن املخاطــر املرصفيــة
الرئيســية )Hussain and Al-Ajmi, 2012(.
والناظــر إىل دفاتــر املصــارف اإلســامية والبنــوك التقليديــة ،يجــد أن جانــب األصــول
يف كليهــا يحتــوي بصفــة أساســية عــى الديــون .ومــع أن املصــارف اإلســامية يفــرض
عنايتهــا بصيــغ التمويــل األخــرى مثــل املضاربــات واملشــاركات فإنهــا يف الواقــع تركــز
عــى التمويــل بصيغــة املرابحــة .ولعــل مــن مــررات ذلــك؛ أن قــدرة املصــارف عــى
إدارة املخاطــر االئتامنيــة قــد تطــورت تطــورا ً عظيـاً مــا ميكــن االســتفادة منــه يف الحــد
مــن املخاطــر املرتبطــة باملرابحــة ،بينــا إدارة مخاطــر املضاربــة واملشــاركة ال ت ـزال يف
مراحلهــا األوىل (القــري.)htm.3346/http://www.kantakji.com/media/3665 ،
ومتاشــيا مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة ،يُتوقــع أن يكــون تأثــر هــذا
املتغــر ســلبيا عــى حجــم التمويــل املمنــوح مــن قبــل املصــارف اإلســامية .وقــد تــم قيــاس مخاطــر
التمويــل عــن طريــق قســمة التمويــات غــر العاملــة يف ســنة معينــة عــى إجــايل التمويــل
املمنــوح مــن قبــل البنــك يف تلــك الســنة.
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والجدول التايل يوضح تعريف متغريات الدراسة ورموزها واآلثار املتوقعة.
الجدول ( )2تعريف املتغريات وقياساتها والرموز واآلثار املتوقعة
الرمز

املتغري

مقياس املتغري

Q
P
G
Rr
Dep
L
R
Siz

حجم التمويل املرصيف اإلسالمي
التسعري املرصيف لصيغ التمويل
معدل النمو االقتصادي
االحتياطي اإلجباري
حجم الودائع
السيولة
مخاطر التمويل
حجم البنك

اللوغاريتم الطبيعي لصايف التمويالت املمنوحة
متوسط معدل أسعار صيغة املرابحة
النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل
قيمة االحتياطي النقدي اإللزامي
مجموع إجاميل الودائع
نسبة األصول السائلة إىل إجاميل الودائع
نسبة التمويل الغري عامل إىل إجاميل التمويل
اللوغاريتم الطبيعي ألصول البنك

منوذج الدراسة

اإلشارة
املتوقعة
-/+
+
-/+
+
+
+

اســتنادا إىل الدراســات الســابقة ،والتــي تــم مــن خاللهــا اســتعراض وتحليــل مجموعــة العوامل
واملتغ ـرات املختلفــة املحــددة لحجــم التمويــل ،فإنــه ميكــن اســتخالص واختبــار العوامــل املؤثــرة
عــى التمويــل لــدى املصــارف اإلســامية يف األردن .املتغــرات املســتقلة التــي تــم اعتامدهــا يف
هــذه الدراســة متثلــت بتســعري التمويــل والنمــو االقتصــادي و حجــم الودائــع والســيولة واملخاطــرة
واالحتياطــي النقــدي وحجــم البنــك.
ومبــا أن هنــاك تداخــا يف العوامــل املؤثــرة عــى حجــم التمويــل ،فأنــه مــن الصعــب بالنســبة
لبعــض املتغ ـرات ،فصــل مــا إذا كانــت تؤثــر عــى جانــب الطلــب عــى التمويــل أو عــى جانــب
العــرض منــه .فعــى ســبيل املثــال ،ميكــن اعتبــار تســعري التمويــل والنمــو االقتصــادي متغـرات تؤثر
عــى التمويــل املــريف اإلســامي يف كل مــن جانبــي الطلــب والعــرض .وبنــاء عــى ذلــك ،وعــى
افـراض أن التمويــل املــريف اإلســامي هــو دالــة ملجموعــة مــن املتغـرات املســتقلة ،فقــد تــم بنــاء
منــوذج قيــايس جمــع املتغـرات املتعلقــة بجانــب الطلــب وجانــب العــرض يف معادلــة واحــدة؛ ألنــه
ال ميكــن اســتبعاد وجــود طبيعــة مزدوجــة وتأثـرات متعــددة لهــذه املتغـرات عــى املــدى الطويــل.
ِ
اســتخدم يف بعــض
وقــد اعتمــدت الدراســة الحاليــة النمــوذج االقتصــادي األســايس الــذي
الدراســات ،مثــل دراســة ( )Malede,2014ودراســة ( .)Rabab’ah,2015وقــد اســتخدمت الدراســة
معظــم املتغ ـرات التفســرية املســتخدمة يف الدراســات الســابقة والتــي ُوجــد أنهــا ذات صلــة يف
ســياق املصــارف اإلســامية يف األردن وتدعمهــا الدراســات القياســية الســابقة ،كــا وتــم االســتعاضة
عــن معــدل الفائــدة عــى اإلقــراض التقليــدي مبتوســط معــدل الربــح عــى صيــغ املرابحــة يف
املصــارف اإلســامية .
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والختبار الفرضيات تم اعتامد منوذج الدراسة يف صيغته القياسية عىل النحو التايل:
Q = α0 + β1P + β2G + β3Siz + β4Rr + β5Dep + β6L + β7R + μ
)…………………….. (2
 :αمعامل التقاطع أو الحد الثابت.
 :μمتثل الخطأ القيايس أو الخطأ العشوايئ للنموذج املقدر.
 :))β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7والتي متثل معامالت املتغريات املستقلة.
حيــث تــم بنــاء هــذه املعادلــة التقديريــة حســب منــوذج االنحــدار الخطــي املتعدد ( بالنســبة
للمتغ ـرات املذكــورة يف املعادلــة رقــم ( ))1وســيتم اســتخدام االنحــدار املتعــدد ملعرفــة األثــر أو
العالقــة بــن املتغـرات التفســرية واملتغــر التابــع.
والربنامــج اإلحصــايئ  SPSSســيقوم بشــكل تلقــايئ بحســاب امليــول β1, β2, β3, β4, β5, β6,
 .))β7وبعــد الحصــول عــى نتائــج معادلــة االنحــدار (املعامــات الثابتــة وامليــول) يجــب أن نبــن هــل
أن هــذه املعامــات مقبولــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة ( معنويــة إحصائيــة) حيــث تحســب املعنويــة
لــكل معامــل عــى حــدة ،وســيتم اســتخدام اختبــار Tأو إحصائيــة  ،tومســتوى االحتامليــة املقابــل لهــا،
علــا أن برنامــج  SPSSيقــوم تلقائيــا باســتخراج اختبــار  tومســتوى االحتامليــة املقابــل لهــا.
نتائج التحليل اإلحصايئ
وللتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــات تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات
املعياريــة للعوامــل املحــددة لحجــم التمويــل ،ولبيــان الفــروق اإلحصائيــة بــن املتوســطات
الحســابية تــم اســتخدام اختبــار «ت»( ،)Tوالجــداول أدنــاه توضــح ذلــك.
جدول ( )3ملخص النموذج ()Model Summary
النموذج

R

R2

Adjusted R2

Std. Error of the Estimate

1

.989

.978

.966

0.161

يتبــن مــن الجــدول رقــم ( ،)3أن قيمــة معامــل االرتبــاط بــن املتغ ـرات املســتقلة واملتغــر التابــع
( )Rقــد بلغــت ( .)0,989وكــا هــو موضــح يف الجــدول فــإن قيمــة معامــل التحديــد ( )R2بلغــت (،)0,978
والــذي يفــر بأنــه لــو أُضيــف متغــر مســتقل للنمــوذج فــإن قيمتــه ســرتفع حتــى لــو مل يكــن هنــاك
أهميــة للمتغــر املســتقل يف النمــوذج (زيــادة مجمــوع املربعــات العائــدة لالنحــدار  SSRمــع ثبــات
مجمــوع املربعــات الكليــة  .)SSTولهــذا يتــم حســاب معامــل التحديــد املعــدل ( )Adjusted R2والــذي
يأخــذ بعــن االعتبــار الزيــادة الحاصلــة يف درجــات الحريــة ،وكــا هــو موضــح أعــاه فقــد بلغــت قيمتــه
( ،)0,966وعليــه فــإن املتغــرات املســتقلة اســتطاعت أن تفــر ( )96,6%مــن التغــرات الحاصلــة يف
املتغــر التابــع والباقــي يُعــزى إىل عوامــل أخــرى.
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اختبار املعنوية اإلجاملية لنموذج االنحدار املتعدد
جدول ( )4نتائج تحليل التباين
مجموع املربعات
14.178

درجة الحرية
7

متوسط املربعات
2.025

مصدر التباين
االنحدار
البواقي

.313

12

.026

املجموع

14.490

19

F
77.760

Sig
.000

يوضــح جــدول رقــم ( )4نتائــج تحليــل التبايــن  ANOVAالختبــار معنويــة منــوذج االنحــدار
والــذي يهــدف إىل التعــرف عــى القــوة التفســرية للنمــوذج ككل عــن طريــق االختبــار اإلحصــايئ
( .)Fومــن خــال مــا يبينــه جــدول ( )4فإنــه يتضــح وجــود معنويــة عاليــة الختبــار( )Fمقــدرة بـــ
( )77,760ومبســتوى الداللــة قُــدرت بـــ ( )Sig = 0.000أقــل مــن مســتوى الداللــة (.)0.05 ≤ α
وعليــه فإنــه يوجــد تأثــر للمتغــرات املســتقلة مجتمعــة عــى املتغــر التابــع ،مــا يعنــي أن
النمــوذج املســتخدم لهــذه الدراســة كان جيــدا مبــا فيــه الكفايــة .وهكــذا ُيكــن القــول أنــه يوجــد
عــى األقــل متغــر مســتقل واحــد مــن املتغـرات املســتقلة يُؤثــر عــى املتغــر التابــع والــذي ُيكــن
أن يكــون معنويــا ،ويتــم معرفــة ذلــك مــن خــال اختبــار معنويــة معامــات معادلــة االنحــدار
املتعــدد.
اختبار معنوية معامالت معادلة االنحدار املتعدد:
الجــدول رقــم ( )5يُوضــح قيــم معامــات االنحــدار للمقــدرات واالختبــارات اإلحصائيــة لهــا
كــا هــو موضــح فيــا يــي:
جدول ( )5يوضح املعامالت ()Coefficient
Model
1

املعامالت الالمعيارية

املعامالت املعيارية

.438

.669

-.996

.339
.048

B

Std. Error

)(Constant

.869

1.985

P

-5.968

5.992

-.086

Dep

.000

.000

.374

2.196

L

.111

.226

.048

.490

.633

R

2.458

3.312

.050

.742

.472

G

12.122

4.838

.233

2.506

.028

Rr

11.603

4.560

.300

2.545

.026

Siz

.629

.307

.426

2.047

.063
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نتائج اختبار الفرضيات
الفرضيــة الصفريــة األوىل :ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى معنويــة (≤ α
 )0.05يف تســعري التمويــل عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم ( )5أن قيمــة ( )tبلغــت ( ،)0,996-وبداللــة احصائيــة
بلغــت ( )0,339وهــي أكــر مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05 ≤ αوعليــه فإنــه تــم قبــول الفرضيــة
الصفريــة ورفــض الفرضيــة البديلــة ،أي أنــه ال يوجــد أثــر لتســعري صيــغ التمويــل عــى حجــم
التمويــل املــريف اإلســامي.
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا دراســة ( ،)Rabab’ah,2015والتــي
تختــص باملصــارف التجاريــة األردنيــة ،حيــث أشــارت النتائــج فيهــا إىل عــدم وجــود داللــة إحصائيــة
ملعامــل متوســط ســعر الفائــدة عــى القــروض ،أي أن ســعر الفائــدة عــى القــروض ال يؤثــر عــى
نســبة التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة مــن البنــوك التجاريــة يف االردن .كــا تتوافــق هــذه النتيجــة
مــع دراســة  ) )Malede,2014التــي وجــدت أن ســعر الفائــدة عــى اإلق ـراض لــه عالقــة إيجابيــة
مــع اإلقـراض املــريف التجــاري ولكنهــا ليســت دالــة إحصائيــا.
يف املقابــل ،جــاءت النتيجــة مغايــرة ملــا وجــد يف دراســة (( ،Assefa,2014حيــث أظهــرت
الدراســة أن ســعر الفائــدة عــى القــروض يعتــر محــددا لالئتــان املــريف املمنــوح للقطــاع
الخــاص ،وأن هنــاك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن االئتــان وســعر الفائــدة عــى اإلقراض.
وهــذا يتوافــق مــن وجهــة نظــر الباحــث ،مــع نظريــة األمــوال القابلــة لإلقـراض(Loanable funds
 )theoryوالتــي تنــص عــى أنــه كلــا زاد ســعر الفائــدة ،زاد العــرض مــن األمــوال القابلــة لإلقـراض.
ويــرر الباحــث ذلــك بحقيقــة أن البنــوك التجاريــة تحتــل حصــة كبــرة مــن ســوق االئتــان ،وبالتايل
فهــي تواجــه منافســة ضعيفــة مــن قبــل املؤسســات األخــرى يف ســوق االئتــان ،أي إنهــا حتــى وإن
قامــت برفــع أســعار الفائــدة فــإن الكميــة املطلوبــة لــن تقــل ،بــل بالعكــس قــد يــزداد الطلــب
وبالتــايل يــزداد العــرض.
الفرضيــة الصفريــة الثانيــة :ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــه عنــد مســتوى ( )0.05 ≤ αيف
معــدل النمــو االقتصــادي عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
يتضــح مــن خــال جــدول رقــم ( )5أن قيمــة ( )tبلغــت ( ،)2.506وبداللــة احصائيــة بلغــت
( )0.028وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05 ≤ αوعليــه فإنــه تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة
وقبــول الفرضيــة البديلــة ،وهــو مــا يعنــي أن معــدل النمــو االقتصــادي يؤثــر يف حجــم التمويــل
املمنــوح مــن قبــل املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردن.
إن وجــود اقتصــاد قــوي ( يُقــاس مــن خــال منــو الناتــج املحــي اإلجــايل) يعــد عامــا
محفـزا للبنــوك عــى منــح التمويــل ،ولذلــك كان لــه تأثــر إيجــايب ذو داللــة إحصائيــة عــى حجــم
التمويــل .وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا هــو متوقــع ومــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا العديــد
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مــن الدراســات ،ومنهــا دراســة ( ( Rabab’ah, 2015حيــث كان معامــل معــدل النمــو االقتصــادي
إيجابيــا ودال إحصائيــا ،مــا يعنــي أن نســبة التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة مــن قبــل البنــوك
التجاريــة يف األردن تزيــد مــع زيــادة النمــو االقتصــادي.
كــا وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ( ،)Imran and Nishatm, 2013والتــي أفــادت بــأن
النمــو االقتصــادي لــه تأثــر إيجــايب عــى االئتــان املــريف يف جانــب الطلــب ويف جانــب العــرض،
حيــث أشــارت الدراســة إىل أن وجــود حالــة اقتصاديــة قويــة تــؤدي إىل زيــادة الطلــب عــى الســلع
والخدمــات والتــي بدورهــا تــؤدي إىل املزيــد مــن االســتثامر يف مختلــف القطاعــات وبالتــايل زيــادة
دخــل الفــرد وتحقيــق الوفــورات ،وهــذه العوامــل مجتمعــة تقنــع البنــوك بإصــدار املزيــد مــن
االئتــان الخــاص ،مــا يعنــي زيــادة يف جانبــي العــرض والطلــب .وهــذا مــا أكدتــه أيضــا دراســة De
 ،))Young et al., 2005حيــث أكــدت الدراســة عــى أنــه خــال فــرة االزدهــار والتوســع االقتصادي
فــإن الطلــب عــى اإلقـراض يكــون كبـرا وربحيــة األعــال التجاريــة جيــدة ،مــا يــؤدي إىل املزيــد
مــن القــروض املربحــة ،واملزيــد مــن رأس املــال لــدى البنــوك وبالتــايل التوســع يف عــرض االئتــان
حيــث تقــدم البنــوك مزيــدا مــن القــروض وبأســعار أقــل بســبب املنافســة فيــا بينهــا.
الفرضيــة الصفريــة الثالثــة :ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05 ≤ αيف
حجــم البنــك عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
يتضــح مــن خــال جــدول رقــم ( )5أن قيمــة ( )tبلغــت ( ،)2,047وبداللــة احصائيــة بلغــت
( )0,063وهــي أكــر مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05 ≤ αوعليــه فإنــه تــم قبــول الفرضيــة الصفريــة
ورفــض الفرضيــة البديلــة ،أي أنــه ال يوجــد أثــر لحجــم البنــك عىل حجــم التمويــل املرصيف اإلســامي.
وهــذه النتيجــة تناقــض النتيجــة التــي توصلــت إليهــا دراســة ( ،)Rabab’ah,2015حيــث كان
معامــل حجــم البنــك إيجابيــا ولــه داللــة إحصائيــة ،مــا يعنــي أنــه كلــا زاد حجــم البنــك كلــا
زادت نســبة التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة مــن قبــل البنــوك التجاريــة يف األردن .كــا وتتناقــض
هــذه النتيجــة مــع دراســة ( ،)Chernykh and Theodossiou, 2011التــي وجــدت أن البنــوك
الكبــرة أكــر تنوعــا وبالتــايل تكــون قــادرة عــى منــح مســتوى أكــر مــن التســهيالت االئتامنيــة .كــا
أن النتائــج يف دراســة  ) )Malede,2014أشــارت إىل وجــود عالقــة إيجابيــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
اإلقـراض املــريف وحجــم البنــك .
الفرضيــة الصفريــة الرابعــة :ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى ( )0.05 ≤ αيف
معــدل االحتياطــي اإللزامــي عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
يتضــح مــن خــال جــدول رقــم ( )5أن قيمــة ( )tبلغــت ( ،)2,545وبداللــة احصائيــة بلغــت
( )0,026وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05 ≤ αوعليــه فإنــه تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة
وقبــول الفرضيــة البديلــة التــي تنــص عــى وجــود أثــر لالحتياطــي النقــدي اإللزامــي عــى التمويــل
املــريف اإلســامي.
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تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت لــه دراســة ( ،)Christian and Pascal, 2012والتــي
تظهــر عالقــة كبــرة بــن متطلبــات االحتياطــي النقــدي واالئتــان املــريف التجــاري .لكنهــا تتناقــض
مــع النتيجــة يف دراســة( ، )Malede,2014والتــي أشــارت إىل أن االحتياطــي اإللزامــي املطلــوب لــه
عالقــة إيجابيــة ولكنهــا ليســت ذات داللــة إحصائيــة مــع اإلقـراض املــريف التجــاري لــدى البنــوك
األثيوبيــة .وهــذا مــا أيدتــه دراســة ( ،)Rabab’ah,2015فقــد أظهــرت أن معامــل نســبة االحتياطــي
اإللزامــي كان إيجابيــا ولكنــه ليــس ذو داللــة إحصائيــة ،مــا يعنــي أن نســبة االحتياطــي اإللزامــي
ال تؤثــر عــى نســبة التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة مــن قبــل البنــوك التجاريــة يف األردن ،حيــث
بــرر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن البنــوك التجاريــة ال متنــح كامــل املبلــغ املتبقــي لديهــا مــن الودائع
بعــد اســتبعاد نســبة االحتياطــي القانــوين ،ولكنهــا تحتفــظ بجــزء كبــر مــن الودائــع يف شــكل أصــول
ســائلة ،مــا يجعــل التغــر يف نســبة االحتياطــي غــر فعــال يف التأثــر عــى التســهيالت االئتامنيــة
املمنوحــة.
الفرضيــة الصفريــة الخامســة :ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى معنويــة (≤ α
 )0.05يف حجــم الودائــع عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي
يتضــح مــن خــال الجــدول رقــم ( )5أن قيمــة ( )tبلغــت( ،)2,196وبداللــة احصائيــة بلغــت
( )0,048وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05 ≤ αوعليــه فإنــه يتــم رفــض الفرضيــة الصفرية،
وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص عــى أنــه :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة يف حجــم الودائــع
عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
وهــذه النتيجــة تتوافــق مــع دراســة  ،))Olokoyo, 2011حيــث وجــد أن حجــم الودائــع لــدى
البنــوك تلعــب دورا رئيســيا يف التأثــر عــى حجــم اإلق ـراض املــريف للقطــاع الخــاص عــى املــدى
الطويــل ،و يظهــر ذلــك مــن خــال معامــل الودائــع يف الدراســة .وكذلــك كانــت النتيجــة يف دراســة
 ،))Imran and Nishat, 2013حيــث كشــفت الدراســة أنــه كلــا زادت الودائــع لــدى املصــارف
التجاريــة زادت أصولهــا وســيولتها ،أي أن الودائــع لهــا أثــر إيجــايب عــى معــدل منــو االئتــان املقــدم
للقطــاع الخــاص عــى املــدى الطويــل .كــا تتوافــق نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج الدراســة
التــي أجراهــا  ،))Djiogap and Ngomsi, 2012والتــي كشــفت أنــه كلــا زادت الودائــع يف البنــك
يســتطيع البنــك تقديــم املزيــد مــن األمــوال التــي ميكــن إقراضهــا.
ومــع ذلــك فــإن النتيجــة كانــت مناقضــة لنتائــج بعــض الدراســات الســابقة يف هــذا املجــال،
مثــل دراســة ( ) Assefa, 2014عــن محــددات االئتــان املــريف للقطــاع الخــاص يف أثيوبيــا ،حيــث
وجــدت الدراســة أن حجــم الودائــع غــر مهــم يف التأثــر عــى االئتــان املــريف للقطــاع الخــاص يف
املــدى القصــر ،وهــذا يظهــر مــن خــال انخفــاض قيمــة املعامــل مــا يــدل عــى انخفاض حساســية
االئتــان املــريف تجــاه متغــر الودائــع عــى املــدى القصــر .وهــذا يــدل كــا يــري الباحــث عــى
أن الصناعــة املرصفيــة تحتــاج إىل إصــاح هيــكيل لجعلهــا أكــر حساســية لتغــر حجــم الودائــع.
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كــا كانــت النتيجــة مغايــرة للنتائــج يف دراســة ( ،)Rabab’ah, 2015فلقــد كانــت نســبة
معامــل الودائــع إىل إجــايل األصــول إيجابيــة ولكنهــا ليســت ذات داللــة إحصائيــة ،مــا يعنــي أن
نســبة الودائــع ال تؤثــر عــى نســبة التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة مــن البنــوك التجاريــة يف االردن.
وقــد يكــون الســبب يف هــذه النتيجــة وفقــا للباحــث بأنــه ناجــم عــن الســيولة العاليــة للبنــوك
التجاريــة يف األردن ،وبالتــايل فإنــه ميكــن للبنــوك التجاريــة أن متــول القــروض عــن طريــق اللجــوء
إىل جــزء مــن الســيولة العاليــة لديهــا.
الفرضيــة الصفريــة الفرعيــة السادســة :ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــة عنــد مســتوى
معنويــة ( )0.05 ≤ αيف الســيولة عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
يتضــح مــن خــال جــدول رقــم ( )5أن قيمــة ( )tبلغــت ( ،)0,490وبداللــة احصائيــة بلغــت
( )0,633وهــي اكــر مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05 ≤ αوعليــه فإنــه يتــم قبــول الفرضيــة الصفرية
ورفــض البديلــة ،أي أنــه ال يوجــد أثــر للســيولة عــى حجــم التمويــل يف املصــارف اإلســامية العاملــة
يف األردن.
هــذه النتيجــة تتفــق مــع النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا يف دراســة ،))Olokoyo,2011
والتــي أظهــرت أن نســبة الســيولة ال تؤثــر عــى اإلقـراض املــريف .ولكنهــا بــذات الوقــت تتناقــض
مــع دراســة ( )Malede,2014والتــي وجــدت بــأن العالقــة بــن الســيولة ( مقاســة مــن خــال نســبة
األصــول الســائلة إىل الودائــع) وحجــم اإلقـراض املــريف التجــاري ،هــي عالقــة ذات داللــة إحصائيــة
مهمــة عنــد مســتوى الداللــة  ٪1وهــي أيضــا عالقــة إيجابيــة .أي أنــه كلــا زادت نســبة األصــول
الســائلة إىل الودائــع فــإن القــروض والســلف لــدى البنــك تــزداد ،حيــث يشــر معامــل االنحــدار
إىل أن كل زيــادة بنســبة 1%يف نســبة الســيولة تــؤدي يف املتوســط إىل إق ـراض املصــارف التجاريــة
بنســبة  ٪0,72372وهــي نســبة عاليــة.
أمــا النتائــج يف دراســة ( ،)Rabab’ah, 2015فتشــر إىل أن معامــل نســبة الســيولة كان ســلبيا
ولــه داللــة إحصائيــة ،مــا يعنــي أن نســبة الســيولة العاليــة تقلــل مــن نســبة التســهيالت االئتامنيــة
املمنوحــة مــن قبــل البنــوك التجاريــة يف األردن والتــي متثــل اســتخدامات األمــوال املرصفيــة.
الفرضيــة الصفريــة الفرعيــة الســابعة :ال يوجــد أثــر ذو داللــة احصائيــه عنــد مســتوى (≤ α
 )0.05ملخاطــر التمويــل عــى حجــم التمويــل
يتضــح مــن خــال جــدول رقــم ( )5أن قيمــة ( )tبلغــت ( ،)0,742وبداللــة احصائيــة بلغــت
( )0,472وهــي أكــر مــن مســتوى الداللــة ( ،)0.05 ≤ αوعليــه فإنــه تــم قبــول الفرضيــة الصفريــة
ورفــض البديلــة .وهــذا يخالــف مــا كان متوقعــا بوجــود عالقــة عكســية بــن مخاطــر التمويــل
وحجــم التمويــل.
هــذه النتيجــة جــاءت مخالفــة لبعــض الدراســات الســابقة والتــي أشــارت إىل أنــه كلــا قلــت
مخاطــر االئتــان كلــا شــجع ذلــك العــرض االئتــاين .فنســبة إىل دراســة (Guo and Stepanyan,
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 ،)2011فــإن ارتفــاع نســبة الديــون املتعــرة يــؤدي إىل تراجــع قــوة القطــاع املــريف يف منــح
االئتــان وبالتــايل تراجــع حجــم االئتــان املمنــوح .كــا أن دراســة ( ،)Rabab’ah, 2015وجــدت أن
زيــادة مســتوى القــروض املتعــرة يحــد مــن قــدرة البنــوك لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــى التمويــل
مــا يقلــل مــن التســهيالت االئتامنيــة املمنوحــة مــن البنــوك التجاريــة يف األردن ،حيــث كان معامــل
نســبة القــروض املتعــرة إىل إجــايل املوجــودات ســلبيا ولــه داللــة إحصائيــة.
مناقشة النتائج
أوال :أثر تسعري التمويل عىل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي
كشــفت الدراســة أنــه ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة للتســعري املــريف لصيــغ التمويــل عــى
حجــم التمويــل املــريف اإلســامي .وهــو مــا يعنــي أن تســعري صيــغ التمويــل ال يؤثــر عــى حجــم
التمويــل املمنــوح مــن قبــل املصــارف اإلســامية يف االردن .وهــذا يعكــس عــدم مرونــة الطلــب عــى
التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن ،بحيــث يكــون الطلــب عــى التمويــل اإلســامي ثابــت بغــض
النظــر عــن تســعري صيــغ التمويــل.
وقــد يكــون أحــد األســباب املهمــة يف عــدم مرونــة الطلــب عــى التمويــل مــن املصــارف
اإلســامية هــو انتشــار اليقظــة والوعــي الدينــي مــا أدى إىل ازديــاد الطلــب عــى التمويــل الــذي
يتوافــق مــع الرشيعــة اإلســامية ويحمــل صفــة الحــال بغــض النظــر عــن تكلفــة هــذا التمويــل.
فعــى الرغــم مــن منافســة البنــوك التقليديــة للبنــوك اإلســامية ،إال أن معــدالت منــو التمويــل
املــريف اإلســامي فــاق منــو القــروض لــدى املصــارف التقليديــة .مــا يعنــي ازديــاد الطلــب عــى
صيــغ وأدوات التمويــل اإلســامي مــن قبــل األف ـراد واملؤسســات والــذي ميكــن إرجاعــه إىل تقبــل
العمــاء إىل الفلســفة التــي تقــوم عليهــا املصــارف اإلســامية .هــذه الفلســفة الدينيــة جعلــت
املصــارف اإلســامية تبــدو شــيئا متمي ـزا ومختلفــا عــن كونهــا مؤسســات تعمــل لصالــح مجموعــة
خاصــة مــن العمــاء لتصبــح مؤسســات ماليــة تصلــح لكافــة املتعاملــن.
ثانيا :أثر النمو االقتصادي عىل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي
كشــفت الدراســة عــن وجــود أثــر للنمــو االقتصــادي عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي،
وأن العالقــة إيجابيــة بينهــا .حيــث يعــد معــدل النمــو االقتصــادي مــن أهــم عوامــل االقتصــاد
الــكيل الــذي يوثــر عــى التمويــل املــريف .فالعالقــة الســببية بــن النمــو االقتصــادي واإلق ـراض
املــريف هــي عالقــة متبادلــة حيــث يؤثــر كل منهــا عــى اآلخــر .ولقــد أجريــت العديــد مــن
الدراســات لتحليــل تأثــر كل منهــا عــى اآلخــر منهــا دراســة ) )Tajgardoon et al,. 2012والتــي
وجــدت أن الزيــادة يف معــدل منــو الناتــج املحــي اإلجــايل تؤثــر عــى التمويــل املــريف مــن خــال
خلــق املزيــد مــن الفــرص االســتثامرية وتحســن آفــاق التمويــل ،مــا يتيــح للبنــوك واملســتثمرين
فرصــا كبــرة للنمــو وبالتــايل زيــادة الطلــب والعــرض للتمويــل املــريف.
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ثالثا :أثر حجم البنك عىل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي
كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود أثــر لحجــم البنــك عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي،
حيــث تــم قيــاس حجــم البنــك مــن خــال اللوغاريتــم الطبيعــي إلجــايل موجــودات البنك.
وميكــن تفســر هــذه النتيجــة بــأن إجــايل موجــودات املصــارف اإلســامية يف األردن ال تشــكل
ســوى  15,11%مــن إجــايل املوجــودات مقارنــة مبوجــودات البنــوك التجاريــة والتــي تشــكل
 76,76%والباقــي  8,12%هــو مــن نصيــب البنــوك التجاريــة األجنبيــة العاملــة يف األردن* ،مــا
يعنــي أن موجــودات املصــارف اإلســامية ال زالــت قليلــة مــا قــد يــؤدي إىل عــدم وجــود أثــر
ملوجــودات املصــارف اإلســامية عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن.
رابعا :أثر نسبة االحتياطي النقدي إللزامي عىل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي
كشــفت الدراســة عــن وجــود أثــر ملعــدل االحتياطــي اإللزامــي عــى حجــم التمويــل املــريف
اإلســامي .حيــث يلجــأ البنــك املركــزي إىل تحديــد نســبة االحتياطيــات النقديــة اإللزاميــة مــن
الودائــع التــي تحتفــظ بهــا املصــارف لديهــا أو لــدى البنــك املركــزي بغــرض التأثــر يف حجــم
التمويــل املــريف ،وهــذه النســبة وجــدت أساســا لغــرض ضــان مقابلــة طلبــات املودعــن لســحب
ودائعهــم .وقــد أشــارت معظــم الدراســات إىل أن تحديــد نســبة لالحتياطــي قــد يحــد مــن قــدرة
البنــوك عــى منــح االئتــان ،ذلــك أن البنــوك التســتطيع أن متنــح متويــا مــن كامــل املبالــغ التــي
تردهــا كودائــع بــل تحتفــظ بقــدر يعــادل نســبة االحتياطــي القانــوين ،وبالتــايل فــإن انخفــاض
هــذه النســبة يتيــح االمكانيــة للمصــارف بتوســيع التمويــل ،كــا أن ارتفــاع هــذه النســبة يقلــل مــن
إمكانيــة هــذه املصــارف يف منــح التمويــل أو االئتــان .ومــع أن النتيجــة جــاءت مخالفــة ملعظــم
الدراســات التــي كشــفت عــن وجــود عالقــة ســلبية بــن حجــم التمويــل واالحتياطــي اإللزامــي ،إال
أنهــا جــاءت متوافقــة مــع بعــض الدراســات التــي بــررت العالقــة اإليجابيــة بأنــه طريقــة للحفــاظ
عــى ســيولة املصــارف مــا يعــزز مــن قدرتهــا عــى منــح التمويــل.
خامسا :أثر حجم الودائع عىل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي
كشــفت الدراســة عــن وجــود أثــر لحجــم الودائــع عــى حجــم التمويــل املــريف اإلســامي.
وهــذه النتيجــة طبيعيــة ومتوقعــة باعتبــار أن الودائــع هــي املصــدر الرئيــي ملنــح التمويــل ،فكلــا
زادت الودائــع يف املصــارف اإلســامية ،كلــا اســتطاعت املصــارف اإلســامية تقديــم املزيــد مــن
األمــوال ألغ ـراض متويــل االحتياجــات االســتهالكية واالســتثامرية لكافــة القطاعــات.

*

األرقام مأخوذة من التقرير السنوي السابع والثالثني لعام  5102الصادر عن جمعية البنوك يف األردن ،ص .231
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سادسا :أثر السيولة عىل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي
كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود أثــر للســيولة عــى حجــم التمويــل لــدى املصــارف
اإلســامية .وقــد يكــون الســبب يف هــذه النتيجــة بأنــه ناجــم عــن ارتفــاع حجــم الودائــع يف املصارف
اإلســامية يف األردن ،مــا ميكــن املصــارف اإلســامية اللجــوء إليهــا كبديــل للســيولة لتقديــم التمويل
الــازم لكافــة القطاعــات .حيــث احتــل كل مــن البنــك اإلســامي و البنــك العــريب اإلســامي الــدويل
الرتتيــب الثالــث والســادس عــى التــوايل يف حجــم الودائــع بالنســبة إىل إجــايل ودائــع كافــة البنــوك
العاملــة يف اململكــة وعددهــا  25بنــكا ،وبقيمــة بلغــت ( 3385مليــون دينــار) للبنــك اإلســامي
األردين ،و(1612مليــون دينــار) للبنــك العــريب اإلســامي الــدويل.
سابعا :أثر مخاطر التمويل عىل حجم التمويل املرصيف اإلسالمي
كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود أثــر ملخاطــر التمويــل عــى حجــم التمويــل لــدى املصــارف
اإلســامية العاملــة يف األردن .وميكــن تربيــر هــذه النتيجــة بــأن قــدرة املصــارف اإلســامية يف إدارة
مخاطــر التمويــل قــد تطــورت تطــورا ً كبـرا مــا أدى إىل عــدم وجــود أثــر يذكــر ملخاطــر التمويــل
عــى الرغــم مــن تزايــد حجــم التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن.
وهــذا مــا أكدتــه دراســة ()Pejman et al., 2012بعنــوان “املخاطــرة يف املصــارف اإلســامية”،
حيــث حاولــت الدراســة التحقيــق يف مخاطــر االئتــان واالســتقرار لــدى املصــارف اإلســامية
باســتخدام عينــة مــن  553مرصفــا تقليديــا وإســاميا مــن  24دولــة للفــرة مــا بــن  1999و.2009
حيــث وجــدت الدراســة أن مخاطــر االئتــان لــدى املصــارف اإلســامية أقــل مــن البنــوك التقليديــة.
وبالنســبة ملخاطــر اإلعســار ،فقــد أظهــرت الدراســة أن املصــارف اإلســامية الصغــرة أكــر
اســتقرارا مــن البنــوك التقليديــة ،حيــث توجــد عالقــة إيجابيــة قويــة بــن التديــن وتجنــب الفــرد
للمخاطــر(.)individual’s risk aversion
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الخامتة
يف ختام هذه الدراسة أعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.
أوال :النتائج
 - 1أظهــرت الدراســة زيــادة النمــو يف حجــم التمويــل الــذي تقدمــه املصــارف اإلســامية العاملــة
يف األردن باعتبــاره أحــد مصــادر التمويــل املهمــة لالقتصــاد األردين ،حيــث ارتفــع حجــم
التمويــات مــن  809مليــون دينــار تقريبــا عــام  2006إىل حــوايل  4608مليــون دينــار أردين
يف نهايــة عــام  2015وبزيــادة مقدارهــا  3799مليــون دينــار ،أي مــا يعــادل تقريبــا خمســة
أضعــاف مــا كانــت عليــه يف عــام  ،2006وقــد جــاء هــذا النمــو ليعكــس الثقــة ايل اكتســبها
التمويــل املــريف اإلســامي يف األردن.
 - 2كشــفت نتائــج تحليــل منــوذج الدراســة عــن عــدم وجــود أي أثــر ذو داللــة إحصائيــة لــكل
مــن تســعري التمويــل ،وحجــم البنــك ،والســيولة ،ومخاطــر التمويــل عــى حجــم التمويــل يف
املصــارف اإلســامية يف األردن.
 - 3كان أثــر كل مــن حجــم الودائــع ،ومعــدل النمــو االقتصــادي ،ونســبة االحتياطــي اإللزامــي ذا
أهميــة إحصائيــة عــى حجــم التمويــل يف املصــارف اإلســامية العاملــة يف األردن.
ثانيا :التوصيات
بناء عىل ما سبق ،وعىل ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثان يقرتحان التوصيات التالية:
 مبــا أن التوظيفــات املاليــة لــدى املصــارف اإلســامية هــي األصــول األكــر ربحيــة ،لذلــكتــويص الدراســة املصــارف اإلســامية بإيــاء محــددات التمويــل أهميــة كبــرة مــن خــال
وجــود سياســات واضحــة ،ومعايــر محــددة ملنــح التمويــل تتوافــق مــع املتطلبــات الترشيعيــة
والتنظيميــة والقانونيــة للبنــوك اإلســامية.
 تــويص الدراســة املصــارف اإلســامية يف األردن بتعزيــز حجــم ودائعهــا واســتقطاب املزيــد منهــامــن خــال نــر الوعــي املــريف اإلســامي ،ألن حجــم الودائــع يزيــد مــن قــدرة املصــارف
اإلســامية عــى منــح متويــات جديــدة ،وكــا هــو معلــوم فإنــه كلــا زاد حجــم التمويــل
املمنــوح ،فإنــه سيســمح بتنويــع التمويــات املمنوحــة وبالتــايل الحــد مــن مخاطــر التمويــل.
 تــويص الدراســة املصــارف اإلســامية بــأن تســتفيد مــن األوضــاع االقتصاديــة ،حيــث ميكــنللبنــوك اإلســامية أن تلعــب دورا رئيســيا يف مرحلــة االزدهــار والنمــو االقتصــادي مــن خــال
تبســيط إجـراءات التمويــل ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة مــا يســهم يف دفــع عجلــة النمــو
االقتصــادي.
 تــويص الدراســة بوضــع سياســات ومعايــر إئتامنيــة مــن قبــل البنــك املركــزي تتوافــق مــعاملتطلبــات التنظيميــة وأهــداف املصــارف اإلســامية.
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العوامل المؤثرة في العالقة بين معلمي ومديري المدارس
في محافظة إربد

Factors influencing the relationship between teachers and principals
in Irbid Governorate.
راويه خليل حسن الشبول*

امللخص
هدفــت هــذه الدراســة اىل التعــرف عــى العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن معلمــي ومديــري
املــدارس يف قصبــة إربــد يف ضــوء متغــر الجنــس ,املســتوى التعليمــي والخــرة التعليميــة .حيــث تــم
اختيــار عيّنــة الدراســة مــن مجتمــع متكـ ّون مــن جميــع معلمــي املــدارس الحكوميــة يف محافظــة
إربــد ,والبالــغ عددهــم ( )6000معلــم ومعلمــة يف مــدارس قصبــة إربــد لعــام ,2017و تكونــت
عينــة الدراســة مــن ( )300معلــم ومعلمــة تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية ,كــا وإتبعــت
الباحثــة املنهــج الوصفــي املســحي للوصــول إىل نتائــج الدراســة .واســتخدمت الباحثــة اســتبيان
العوامــل املؤثــرة للكشــف عــن العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن معلمــي ومديــري املــدارس وإجـراء
التحليــات املناســبة ,وتــ َم توزيعــه عــى ع ّينــة الدراســة لجمــع البيانــات .حيــث تــ َم اســتخراج
األوســاط الحســابية واإلنحرافــات املعياريــة باإلضافــه إىل تطبيــق اختبــار (Independent Samples
 )T- Testعــى إجابــات أف ـراد الع ّينــة عــن أبعــاد أداة الدراســة ,واألداة ككل تبع ـاً ملتغــر الجنــس
واملســتوى التعليمــي والخــرة .أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف آراء أف ـراد
الع ّينــة تبعــاً ملتغــر الجنــس ،حيــث جــاءت لصالــح اإلنــاث .وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة يف آراء أفـراد العيّنــة حــول بعــد أســلوب قيــادة املســؤول ،وبعــد برامــج التوجيــه .وعــدم
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف آراء أف ـراد ع ّينــة حــول أبعــاد أداة الدراســة تبع ـاً ملتغــر
الخــرة .ومــن خــال مــا تبــن مــن نتائــج ،أوصــت الدراســة مــا يــي:
 - 1تقديــم حوافــز ماديــة ومعنويــة للمعلمــن عنــد قيامهــم بأعــال إضافيــة ,وإرشافيــه خارجــه
عــن وظيفتهــم األساســية ،وتطبيــق أمنــاط القيــادة الناجحــة يف التعامــل معهــم.
 - 2إعــادة النظــر يف ضوابــط وآليــات اختيــار القيــادات املدرســية وفــق متطلبــات املســتقبل بنــاء
عــى معايــر الجــدارة وتقبــل التغيــر والتطويــر اإليجــايب.
 - 3إعــداد برامــج إلعــداد القــادة تســتهدف املعلمــن واملعلــات ممــن تتوفــر لديهــم الســات
القياديــة.
الكلامت املفتاحية :العوامل املؤثرة ،العالقة بني املعلمني ومديري املدارس ،محافظة اربد.
*
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Abstract
This study aims to identify the main factors which influence the relationship
between teachers and principals in the city of Irbid according to gender, educational level and educational experience varieties. The sample of the study was chosen
from a community which composed of all the teachers of the public schools in Irbid
governorate, which numbered (6000) teachers from AL-Qasbah district for 2017.
The study sample consists of (300) teachers who were randomly selected . . The researcher used a questionnaire to determine the factors influencing the relationship
between teachers and principals and conduct the appropriate analyzes, and was
distributed to the study sample to collect the data . The appropriate computational
analysis was conducted for the responses of the sample members on the dimensions
of the study instrument, and the tool as a whole according to gender, educational
level and experience varieties. The results showed that there were statistically significant differences in the opinions of the sample members according to the female
gender variable foe female. And the absence of statistically significant differences
in the opinions of the sample members about the leadership style, and orientation
programs dimensions, and absence of statistically significant differences according
to experience variable. Through the results, the study recommended the following:
1. Provide material and moral incentives to teachers when they do additional work,
and apply successful leadership patterns in dealing with them.
2. Reviewing the controls of the selection of school leaders according to the requirements of the future based on merit criteria and accepts change and positive
development.
3. Preparation of programs for the preparation of leaders targeting teachers who
have leadership qualities.
Keywords: Influential Factors, Relationship between Teachers and Principals, Irbid
Governorate.
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املقدمة:
يعيــش الفــرد يف بيئــة متعــددة العالقــات ,تجمعــه مــع االّخريــن م َمن يعيشــون معــه ،ويفضل
ـض النظــر عــن كونهــا عالقــات إيجابيــة او ســلبية .حيــث أن وجــود
تســميتها بالعالقــات البرشيــة بغـ ّ
الجامعــات رضوري جــدا ً يف التفاعــات االجتامعيــة بينهــم ســواء كانــت داخــل املؤسســة التعليميــة
بغــض النظــر عــن حجــم هــذه الجامعــة ،حيــث مــن الطبيعــي أن يكــون بعــض
او خارجهــا
ِّ
افـراد هــذه الجامعــة يف بــؤرة العمــل الجامعــي كاملدرســن واالداريــن وغريهــم ،وهــذا يوضــح دور
وأهميــة املعلــم داخــل املؤسســة التعليميــة ,وخارجهــا (حســني.)1998 ،
تعتــر العالقــات اإلنســانية شــكالً مــن أشــكال الســلوكات االراديــة ,اذ ُع ِّرفَــت بأنهــا الســلوك
كل فــرد يف التنظيــم اإلداري وتقديــر مواهبــه ،وتعتمــد عــى االح ـرام
الــذي يقــوم عــى تقديــر ّ
املتبــادل بــن األفـراد مــن جهــة ,وبــن القائــد مــن جهــة أخــرى ،باإلضافــة اىل حســن النوايــا تجــاه
اآلخريــن ،وعــى الدراســة املوضوعيــة العلميــة الجامعيــة للمشــكالت اإلداريــة ،وعــى اإلميــان
العميــق بانتــاء الفــرد إىل الجامعــة التــي يعمــل فيهــا (بســتان وطــه .)1989 ،حيــث تركــز العالقات
اإلنســانية عــى اإلنســان باعتبــار أن نجــاح أي عمــل او عالقــة متوقــف عليــه ،حيث ُع ِّرفــت العالقات
يف مجــال العمــل عــى أنهــا احــد مجــاالت اإلدارة التــي تُع َنــى بدمــج األفــراد يف موقــع العمــل
ـتوى مــن اإلنتاجيــة باإلضافــة اىل تحقيــق
بطريقــة تحفزهــم إىل العمــل مع ـاً لتحقيــق أعــى مسـ ً
التعــاون وإشــباع حاجــات العاملــن االقتصاديــة والنفســية واالجتامعيــة (البغــدادي .)2000 ,كــا
وت َّعــرف مــن الناحيــة الســلوكية عــى أنهــا عمليــة تنشــيط واقــع األف ـراد يف موقــف معــن مــع
تحقيــق التــوازن والرضــا النفــي مــن ناحيــة وتحقيــق األهــداف املرغوبــة مــن ناحيــة أخــرى.
كــا وتعتــر العالقــات بأمناطهــا وأشــكالها املختلفــة مــن أهــم وســائل تقــدم الحضــارات
ومنوهــا ســواء داخــل األرسة أو املدرســة أو يف املجتمــع وســائر مجــاالت النواحــي البيئيــة التــي
يتعامــل معهــا اإلنســان ،فاإلنســان بطبيعتــه كائــن إجتامعــي ال يعيــش منعــزالً عــن اآلخريــن حيــث
كل منهــا يف اآلخــر ويتأثــر بــه ويتــم ذلــك وفق ـاً لطبيعــة العالقــات االجتامعيــة التفاعليــة
يؤثــر ُّ
التــي تنشــأ بــن األفـراد ،والتــي تختلــف بدورهــا وفقـاً إلختــاف دور الفــرد يف املجتمــع أو الجامعــة
التــي ينتمــي إليهــا (نــر.)2008 ,
يشــر مفهــوم العالقــات اإلنســانية إىل حصيلــة الصــات واالتصــاالت التــي تحكــم عالقــة الفــرد
بغــره مــن النــاس واملؤسســات التــي يتعامــل معهــا وفــق قوانــن املجتمــع ومعايــره االجتامعيــة
وذلــك مــن خــال مؤسســات املجتمــع املختلفــة كاألرسة وجامعــات الرفــاق ومؤسســات املجتمــع
األخــــرى .ويــرى العلــاء أن العالقــات اإلنســانية حصيلــة االتصــال بــن الفــرد واملجتمــع ففــي
الجوانــب النفســية واالجتامعيــة التــي تعمــل عــى تنظيــم عالقــة الفــرد باآلخريــن واملجتمــع،
وتعمــل عــى ضــان تكيــف الفــرد وتوازنــه ليتمكــن مــن أداء مهامــه وأدواره بطريقــة منتظمــة
ومنســجمة مــع أنظمــة املجتمــع وقوانينــه املختلفــة (البغــدادي.)2000 ،
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حيــث أن للعالقــات اإلنســانية أهميــة زائــدة ألنهــا تؤكــد قيمــة اإلنســان وتحمــي حقــه يف
اكتشــاف حقيقتــه الذاتيــة وتعنــي بالفلســفة اإلنســانية بالنســبة للرتبيــة ورجالهــا التزام ـاً كام ـاً
بحــق الفــرد يف االختيــار ســواء أكان معلـاً أو تلميــذا ً .كــا أنهــا رضورة توفــر البيئــة املواتيــة التــي
تســاعد املربــن والطلبــة عــى اكتشــاف قدراتهــم وإمكانياتهــم الجســمية والعقليــة .فمــع تطــور
الهــدف الرئيــس للرتبيــة الــذي مل يعــد مقتــرا ً عــى تلقــن األطفــال محتــوى املــواد الدراســية
لتزويدهــم باملعرفــة ،وإمنــا تعــداه لتعليمهــم التفكــر مــن أجــل إحــداث تغيــر مرغــوب فيــه يف
ســلوكهم ويف طرائــق تفكريهــم .وبنــاء عليــه فقــد اتســعت واجبــات مديــر املدرســة وتعــددت،
وهــذا االتســاع والتن ـ ّوع ترتــب عليــه ارتبــاط مديــر املدرســة مبجموعــة مــن العالقــات املتنوعــة
(مــريس.)1995 ,
ال تختلــف القيــادة اإلداريــة التــي يتطلبهــا نجــاح عمــل املدرســة عــن تلــك التــي يتطلبهــا
نجــاح مصنــع أو عمــل .إذ يعتمــد النجــاح فيهــا عــى نــوع العالقــات اإلنســانية التــي ميارســها مديــر
املدرســة وال شــك أن بعــض األشــخاص يولــدون ولديهــم املقــدرة وحساســية عظيمــة للعالقــات
اإلنســانية .كــا أن بعــض املديريــن يجهلــون أهميــة التعامــل الطيــب مــع املوظفــن وال يعرفــون
أن يف إمكانهــم تحســن قدراتهــم يف هــذه الناحيــة إذا بذلــوا جهــدا ً صادق ـاً لذلك.وهــذا يعنــي أن
مديــر املدرســة يف إدارتــه أن ال ينحــاز إىل آراء أو مذاهــب فكريــة أو تربويــة قــد تــيء إىل العمــل
الرتبــوي لســبب أو آلخــر بــل ينبغــي أن تتصــف إدارتــه باملرونــة دون إفـراط وبالتحديــد دون إغراق
وبالجديــة دون تزمــت وبالتقدميــة دون غــرور وهــذه مــن املعايــر التــي ينبغــي أن تتوافــر يف
اإلدارة املدرســية حتــى تتمكــن مــن تأديــة مهمتهــا بكفــاءة ونجــاح (احمــد.)1990 ,
ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ يف مختلــف مســتوياتها ومؤسســاتها اىل خلــق افــراد
متكاملــن يف جميــع نواحــي منوهــم ,ويكــون ذلــك جليَّــا يف بنــاء العالقــات املختلفــة ضمــن أفرادهــا
والتــي تتضمــن العالقــات بــن املدرســن واإلداريــن .فمهــا حــاول الفــرد االبتعــاد عــن الجامعــة
التــي يوجــد معهــا فإنــه ال يســتطيع ذلــك؛ ألنــه بحاجــة ماســه ,ودامئــة للتعامــل مــع جامعتــه
ضمــن كل الظــروف الطبيعيــة او غــر الطبيعيــة ســعياً للتكيــف ,والتعايــش ضمــن هــذه الجامعــة،
حيــث إنَّــه يف بعــض األحيــان يقــدم بعــض التنــازالت مــن اجــل أن يتكيــف مــع الظــروف العامــة
للبيئــة التــي تعيــش فيهــا مــع الجامعــة (الفقــي.)1994 ،
فــإن اإلدارة التعليميــة ممثلــة يف املــدارس واملؤسســات التعليميــة بشــتى أنواعهــا لهــا إدارات
متنوعــة ال تســر ,وال تســتطيع اإلنجــاز مــا مل يوجــد عالقــات تحكــم األفـراد ومعايــر تضبطهــم مــع
مراعــاة اتجاهــات الفــرد ,وقيمــه وميولــه وأهدافــه  .فاإلنســانية بعدهــا أعمــق و بعيــدا ً كل البعــد
عــن املــدراء الذيــن يــرون يف اإلدارة تســلط ويديــرون األفــراد بطريقــة عشــوائية وديكتاتوريــة,
عــى عكــس أولئــك املديريــن الذيــن تربــوا عــى القيــم النبيلــة ,واملجتمــع النظيــف واإلتجاهــات
الطيبة(احمــد.)1985 ,
80

المجلد ( ،)19العدد ( ،)2كانون أول 2018

جرش للبحوث والدراسات

تعتــر املــدارس مــن أهــم املؤسســات التعليميــة احتياج ـاً إىل وجــود عالقــات متميــزة بــن
أعضائهــا ،ويتــم هــذا عندمــا يعمــل مديــر املدرســة عــى تحقيــق التعــاون بينــه وبــن املعلمــن
ويبادلهــم الثقــة واالحــرام ويكــون ســر العمــل قامئــاً عــى التفاهــم واالنســجام .ألن التوتــر يف
العالقــات بــن املديــر واملعلمــن يشــكل عقبــة رئيســية يف طريــق العمــل املــدريس ويزيــد مــن حــدة
املشــكالت يف املدرســة (مصطفــى والنابــه.)1986 ،
يتفــق الباحثــون الرتبويــون عــى أن اإلدارة عمليــة تحــدث يف إطــار اجتامعــي تؤثــر فيــه,
وتتأثــر بــه فهــي نظــام اجتامعــي فيــه تفاعــل بــن األفـراد داخــل هــذا النظــام مــع بعضهــم البعــض،
ومــع أولئــك املوجوديــن خارجــه مــن أجــل الوصــول إىل هــدف أو أهــداف اجتامعيــة تنهــض
باملجتمــع (العطيــوي.)2015 ,
ويف مجــال العمــل املــدريس؛ فــإن هــذه القــوى البرشيــة املتفاعلــة تعمــل متكاتفــة لخدمــة
التلميــذ الــذي أصبــح محــور العمليــة التعليميــة الرتبويــة ،وبالتــايل لتحقيــق مكاســب اجتامعيــة،
آخــذة بعــن االعتبــار أن التعليــم عمــل تعــاوين ,ومســؤولية قوميــة .ومــن هنــا فــإن اإلدارة املدرســية
ليســت عمـاً فرديـاً ،وإمنــا هــي عمــل جامعــي ،يقــوم بــه بصــورة تكامليــة مجموعــة مــن األفـراد
تشــمل جميــع العاملــن باملدرســة والطلبــة ،وهــم يعملــون بــروح الفريــق الواحــد متعاونــن
ومتعاضديــن يف وحــدة عضويــة متكاملــة ،ويتواصلــون مــع اإلدارة التعليميــة مــن أجــل إنجــاز
العمــل يف أفضــل صــورة ممكنــة (الربقعــان والحبــي.)2015 ,
وبنــا ًء عليــه ،فــإن مديــر املدرســة يتواصــل مــع مجموعــة مــن الفرقــاء املعنيــن مــن أبرزهــم:
رئيســه املبــارش ،املعلمــون ،الطلبــة ،اإلداريــون ،املوظفــون ،أوليــاء األمــور ،وتربطــه بهــم مجموعــة
مــن العالقــات التــي ينبغــي أن تكــون وطيــدة وصافيــة ،ألنهــا عــى جانــب كبــر مــن األهميــة
لتحقيــق مخرجــات تامــة ،ومؤهلــة لإلبــداع ،وذلــك لســببني هــا :أنهــا تحــدد مــدى الحــاس,
والنشــاط الــذي ميــارس بــه الفرقــاء العمــل يف املؤسســة ,وأنهــا تعــود بالخــر عــى العمــل إن كان
فريــق العمــل متحابــاً ومتفاهــاً ،أو يتســم العمــل بفقــر املخرجــات إن كان هــؤالء العاملــون
مختلفــن ومتنافريــن .ولــن يســتطيع مديــر املدرســة أن يقــود فريقــه ،لتحقيــق مخرجــات تامــة إال
إذا كان الجميــع متعاونــن ،ومتســلحاً مبجموعــة مــن املهــارات اإلنســانية التــي تهيــئ لــه الظــروف
إلج ـراء تفاعــل متعــدد االتجاهــات مــع هــذه الجامعــات التــي تتواصــل مــع العمــل التعليمــي
(الحــريب.)2008 ,
فــإذا اســتندت عالقــة املديــر باملعلمــن عــى أســس ســليمة ،وتحــررت مــن النزعــة الفوقيــة
القامئــة عــى النقــد الجــارح ,وتصيــد األخطــاء ،فإنهــا بالتأكيــد ستســاعد عــى إيجــاد جــو مــدريس
ســليم صالــح الحتضــان التميــز ,وتوليــد اإلبــداع .ومــن هــذه األســس التــي يجــب عــى املديــر
أن يطبقهــا خــال تعاملــه مــع معلميــه التواصــل معهــم _ويعتــر أه ّمهــا_ مبــدأ الزمالــة وليــس
الســلطة التــي تعتمــد النزعــة الفوقيــة ,والعمــل عــى تقويــم أداء املعلمــن تقوميــاً موضوعيــاً
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بعيــدا ً عــن العالقــات الشــخصية ،مراعي ـاً بذلــك إس ـراتيجيات التدريــس التــي طبقوهــا ،وأدوات
التقويــم التــي اســتخدموها ،والنتائــج التــي توصلــوا لهــا والرتكيــز عــى أهميــة رفــع الــروح املعنويــة
للمعلمــن مــن أجــل تحقيــق إنجــازات مقنعــة ومريحــة ،ويجــب ان تقــوم عالقتهــم عــى اســاس
الشــعور بالثقــة واالطمئنــان ,باإلضافــة اىل ســعي املديــر اىل توثيــق الصــات املهنيــة واالجتامعيــة
بــن جميــع املعلمــن .والعمــل املتواصــل عــى تأهيــل املعلمــن أثنــاء الخدمــة عــن طريــق توفــر
برامــج تأهيــل وتوجيــه فعالــة مســتعينا بخ ـراء يف التدريــس مــع مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن
املعلمــن ،باإلضافــة اىل اهميــة العمــل عــى توفــر الراحــة النفســية للمعلمــن واشــباع حاجاتهــم
الشــخصية ،والــذي لــن يتحقــق اال بالعــدل وتقديــر الجهــود (قراقــزة.)1993 ،
تتعلــق املهــارات اإلنســانية بالطريقــة التــي يســتطيع بهــا رجــال اإلدارة التعامــل بنجــاح مــع
اآلخريــن ،وكيــف يجذبــون اآلخريــن إليهــم ويجعلونهــم يتعاونــون معهــم ,ويخلصــون يف العمــل
ويزيــدون مــن قدرتهــم عــى اإلنتــاج والعطــاء .وتتضمــن املهــارات اإلنســانية مــدى كفــاءة رجــل
اإلدارة يف التعــرف عــى متطلبــات العمــل مــع النــاس كأفــراد ومجموعــات .واملهــارة اإلنســانية
الجيــدة تجعلــك تحــرم شــخصية اآلخريــن ،وتدفعهــم إىل الحــاس يف العمــل ،وتحقــق لهــم الرضــا
واالحـرام املتبــادل .واملهــارات اإلنســانية رضوريــة يف كل املنظــات وعــى املســتويات كلّهــا إال أنهــا
تــرز بصــورة ملحــة بالنســبة لــإدارة التعليميــة (الحــريب .)2008 ,وعــى ســبيل املثــال :املقارنــة بــن
مديــر يف مصنــع ,ومديــر يف مدرســه :نجــد أن عالقــة مديــر املصنــع تقتــر عــى مجموعتــن مــن
النــاس :مرؤوســيه الذيــن يخضعــون إلرشافــه وإدارتــه ,ورؤســائه الذيــن يحاســبونه ,ويكــون مســؤوال
أمامهــم .وتكــون العالقــة هــذه غــر متكــررة بصــورة منظمــة :أي أنهــا غالبــا غــر شــخصية .أ َّمــا يف
حالــة مديــر املدرســة :فإنــه يتعامــل مــع مجموعــة مــن النــاس هــم رؤســاؤه املوظفــون اإلداريــون
واملعلمــون والتالميــذ واملجتمــع ككل .وهــذه العالقــات غالبــا تتميــز بالتقــارب واالتصــال وهــذا
يعنــي بــأن املهــارات اإلنســانية ألــزم مــا تكــون لرجــل اإلدارة وبالتــايل ال بــد ملديــر املدرســة أن ينمي
مــن مهاراتــه اإلنســانية بزيــادة معرفتــه وبإطالعــه عــى نتائــج البحــوث التــي تعمــل يف ميدانهــا.
وهــذه مــن شــأنها أن تزيــد مــن وعيــه بالفــروق الفرديــة بــن األفـراد والتالميــذ؛ ال يف الــذكاء ولكــن
يف القيــم واالتجاهــات .ويجــب عــى مديــر املدرســة ومديــر املنطقــة أن ينمــي مهاراتــه اإلنســانية
الخاصــة بــه وأال يعتمــد عــى غــره يف ذلــك حتــى يســتطيع أن يــدرك املشــاعر واألحاســيس التــي
تفرضهــا املواقــف وان يفهــم مــا يعنيــه اآلخــرون بأعاملهــم أو بكلامتهــم بالتلميــح أو الترصيــح وأن
ينمــي قدرتــه عــى اإلتصــال الناجــح باآلخريــن ونقــل آفــكاره وآرائــه إليهــم ( نشــوان .)1986
حيــث يوجــد العديــد مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر يف العالقــة بــن املديريــن واملعلمــن،
ولكــن األبحــاث أظهــرت أن أكــر القضايــا املتكــررة التــي ت ِ
ُنشــئ توت ـرا ً مســتمرا ً يف العالقــة هــي:
فــرض املديــر لســيطرته الكاملــة ,و نقــص الدعــم مــن جانبــه للمعلمــن .فقــد يختلــف الدعــم
املقــدم مــن املديــر مــن معلــم إىل آخــر ،لكــن العديــد مــن املعلمــن ينظــرون إىل الدعــم عــى أنــه
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توفــر أنشــطة توجيــه فعالــة  ,حيــث يتحمــل املســؤولون واجــب توظيــف املعلمــن مــع الهــدف
الطويــل األجــل املتمثــل يف االحتفــاظ باملعلمــن عــن طريــق إنشــاء أنشــطة توجيهيــة مســتمرة
تســمح للمعلمــن بالتعلــم ,والنمــو لــدى دخولهــم مهنــة التدريــس (.)Hope, 1999
ويشــر كارول وفولتــون ( )Carroll &Fulton ,2004اىل أن املعلمــن قــد يغــادرون املهنــة
بســبب نقــص الدعــم مــن مديــري املــدارس .لذلــك إذا كانــت املؤسســات التعليميــة تهــدف اىل
االحتفــاظ مبعلمــن ذوي جــودة عاليــة ،يجــب عليهــم االســتثامر يف برامــج التوجيــه الفعالــة ،تلــك
التــي تعــزز التفاعــل والتعلــم مــن املهنيــن ذوي الخــرة .ويؤكــد ليــان ،ومــردوك ،ووالــر( 2008
 ) Leimann, Murdock & Waller,أن برامــج التوجيــه القويــة ميكــن أن تســاعد يف االحتفــاظ
باملعلمــن عــن طريــق االهتــام بخطــط التطويــر املهنــي املســتمرة واملقدمــة مــن قبــل مدرســن
خـراء ويرافقــه التوجيــه أولً بــأول .واقرتحــوا أيضــا أن املديريــن واملعلمــن الجــدد يدعمــون فكــرة
أن برامــج التوجيــه الفعالــة تؤثــر عــى ق ـرارات املعلمــن الجــدد للبقــاء يف مهنــة التدريــس ،مــا
يســاعدهم عــى تحقيــق مســتويات عاليــة مــن التفــاؤل.
وكــا أن توظيــف املعلمــن املناســبني عامــل رئيــي يف اإلبقــاء عــى املعلمــن ,وإقامــة عالقات
مرضيــة معهــم .وتســعى املؤسســات التعليميــة إىل توظيــف مرشــحني أقويــاء لشــغل وظائــف
تعليميــة مختلقــة ولكــن بســبب محدوديــة الكفــاءات املؤهلــه يصبــح مــن الصعــب الحصــول عــى
هــذا املســعى ,وإذا كانــت املؤسســات التعليميــة ستســتعني باملعلمــن املناســبني؛ فيجــب عليهــا أن
تضــع توقعــات واضحــة للجــودة مــن خــال تحديــد نوعيــة التعليــم ومواءمــة توقعاتهــم مــع إطــار
التعليــم والتعلــم الفعالــن (.)Fenwick, 2001
وفقــا ملاينارنــك ،ثورنتــون و برييولــت ( ،) Minarnk, Thornton & Perreault ,2003فــإن
اإلداريــن الذيــن يعــززون أهميــة إقامــة عالقــات داخــل املجتمــع التعليمــي هــو عنــر رئيــي
آخــر لتعزيــز العالقــات مــع املعلمــن .لذلــك يجــب عــى املعلميــت الذيــن يســعون نحــو النجــاح
يف غضــون الســنوات القليلــة األوىل يف امليــدان وطــوال حياتهــم املهنيــة ،يجــب عليهــم إقامــة
عالقــات مهنيــة قويــة وايجابيــة .فقــد وضــح مونــك ( )Monk ,2007أن املعلمــن مييلــون إىل
الشــعور بالعزلــة واملعانــاة ألنهــم ال ميلكــون مســتويات عاليــه مــن التواصــل مــع املجتمــع املهنــي.
ووضــح أهميــة التوجيــه والتعزيــز والربامــج التعريفيــة يف تلبيــة احتياجــات املعلمــن وربطهــم مــع
املهنيــن اآلخريــن يف امليــدان (  )Luft, 2009وذلــك مــن خــال توفــر فــرص للمعلمــن للرشاكــة
مــع املعلمــن اآلخريــن ،والتحقيــق يف الفــرص املمكنــه للحصــول عــى عالقــات دامئــة وداعمــة بــن
مديــر املدرســة واملدرســن.

ويتوقــف نجــاح اإلدارة املدرســية عــى دور املديــر الف ّعــال الــذي يســتطيع تحديــد أهــداف مرغوبــة وذات قيمــة،
ويتمكــن مــن تحقيقهــا باســتخدام املتــاح مــن املــوارد واملعــارف اســتخداماً أمثـاً .وعــى كافــة عنــارص املنظومــة التعليميــة
التــي تشــمل املرشفــن والرتبويــن اإلداريــن واملعلمني(االخــرس.)2008 ,
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كــا ويجــب عــى املعلمــن املوجوديــن يف امليــدان التعليمــي ليــس فقــط الســعي إىل إقامــة عالقــات دامئــة مــع
املجتمــع التعليمــي ككل ،ولكــن يجــب أن يك ّونــوا عالقــات ايجابيــة مــع املجتمــع املحــي أيض ـاً ( .)Minarik et al,2003
فقــد أكــد إنجرســول ( )Ingersoll ,2001عــى العالقــات مــع املديريــن واملعلمــن وأوليــاء األمــور والطــاب ،والتــي تعتــر
عن ـرا ً أساســياً وهام ـاً يف إنشــاء واســتمرار املــدارس وناجحهــا.
إن عنــارص العالقــة املثمــرة بــن مديــر املدرســة واملعلمــن موجــودة عندمــا يــدرك الجميــع أنهــم ال يســتطيعون
مســاعدة الطــاب جميعــاً مــا مل يتعاونــوا معــاً ،وهــم يســعون باســتمرار إىل دليــل ملمــوس عــى أن الطــاب اكتســبوا
املعرفــة الالزمــة (  .)DuFour , 2005حيــث ميكــن للمعلمــن تعزيــز مثــل هــذه الظــروف عندمــا يســعون إىل قيــادة
الحصــة لتحقيــق األهــداف املرجــوة ،كــا أن املديريــن يقــع عــى عاتقهــم تزويــد املعلمــن بربامــج إرشــادية فعالــة وموجــه،
وتوفــر فــرص التطويــر املهنــي الفعــال.

كــا أن العالقــة بــن املديــر واملعلمــن يجــب أن تراعــي الجانــب النفــي للمعلــم ،وتحــرص
عــى تطويــر قدراتــه ،واحرتامــه؛ ألن تطويــر هــذه العالقــة هــو تطويــر للعمــل الرتبــوي بشــكل
كامــل ,لذلــك يجــب الرتكيــز عــى العوامــل التــي تســاعد يف انجــاح العالقــة بــن املديــر ومعلميــه,
وهــي كــا بـ َّـن مــريس (:)1984

أوالً الثقة املتبادلة:
حيــث إن توافــر الثقــة بــن املديــر واملعلــم يعتــر أمــرا ً رضوريــاً؛ ألن توفــر ذلــك يجعــل
املعلــم يهتــم بإنجــاز األعــال املــوكل بهــا عــى اكمــل وجــه ,حيــث إن الثقــة يف مختلــف األعــال
واملامرســات :هــي عامــل أســايس ورضوري يف تكويــن أي عالقــة بــن األف ـراد.
ثانياً الرجل املناسب يف املكان املناسب:
إ َّن مــن أول األدوار واملهــات املــوكل بهــا مديــر املدرســة هــي التعــرف عــى قــدرات,
واســتعدادات املعلمــن ,وميولهــم وذلــك مــن أجــل وضــع املعلــم يف العمــل الــذي يســتطيع أن
ينتــج فيــه ,وينجــح ,ألن ذلــك ينعكــس عــى أدائــه ويســاعده عــى النمــو والتقــدم يف مهنتــه.
ثالثاً القدرة عىل حل املشكالت:
يواجــه املعلمــون واإلدارة املدرســية العديــد مــن املشــكالت ,وذلــك يتطلــب التعامــل
بالحكمــة مــع هــذه املشــكالت وعــدم تتبــع املديــر للهفــوات ،أو الرتكيــز عــى سفاســف األمــور،
وعــدم مجاهرتــه بأخطــاء املعلمــن ،وتجنــب النصــح والتوجيــه أمــام األخريــن ،والحــرص الشــديد
عــى تهويــن وتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه املعلمــن ليتغلبــوا عليهــا ؛ كل ذلــك يســاعد يف تنميــة
العالقــة بــن املدرســة واملعلمــن.
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رابعاً تقويم األداء الوظيفي:
إن تقويــم املعلــم يعتــر مــن العنــارص الهامــة يف تشــكيل عالقــة ناجحــة بــن املديــر
واملعلمني،وعليــه فــإن التقويــم يعــد أم ـرا ً عــى درجــة عاليــه مــن االهميــة ،نظ ـرا ً لكــون املديــر
مرشفـاً ومقيـاً ،فــإن تقوميــه ألداء املعلــم مهــم ِّجــدا ً ،لذلــك ينبغــي أن يكــون عــى معرفــة تامــة
بجميــع جوانــب التقويــم وانواعــه ،هــذا الــذي يحقــق الهــدف املنشــود مــن العمليــة الرتبويــة عــى
الوجــه األمثــل ،وبعيــدا ً عــن التحيــز أو التحامــل ,كــا يجــب ان يكــون املعلــم عــى إطــاع دائــم
بعمليــة التقويــم التــي ســوف يخضــع لهــا ،حتــى يســتطيع تحســن أدائــه بشــكل مســتمر ،وذلــك
كلــه يعــزز عالقــة املديــر باملعلمــن ،ويجعــل التقويــم وســيلة لتحســن األداء ،ال غايــة يف حــد ذاتــه.
خامساً إرشاك املعلم يف اتخاذ القرارات واحرتام وجهة نظره:
إ َّن اإلدارة املدرســية الفعالــة تتطلــب العمــل بــروح الفريــق الواحــد :ألن الجميــع يســعون
نحــو هــدف واحــد ,وهــو مصلحــة الطالــب باعتبــاره محــور العمليــة التعليميــة .وانطالقـاً مــن ذلــك
فــإن مديــر املدرســة يجــب أن يكــون دميوقراطيـاً؛ ألن ذلــك يجعــل جميــع أعضــاء املدرســة يعملــون
باعتبارهــم مجموعــة متناســقة متعاونــة ،وال يعملــون باعتبارهــم أفــرا ًد منعزلــن بعضهــم عــن
بعــض ،مبــا يحقــق التناســق والتكامــل ,واالنســجام بــن الجميــع.
وبذلــك ميكــن القــول :إن العمــل الجامعــي ،واحـرام وجهــة نظــر املعلــم؛ يســاعد عــى تعزيــز
انتــاء املعلــم ملهنتــه ،وإحساســه بالنجــاح يف مهامتــه ،وزيــادة االرتبــاط اإلنســاين بينــه وبــن إدارة
املدرسة.
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مشكلة الدراسة:
إن عالقــة املديــر باملعلــم عالقــة دقيقــة وحساســه إذ يجــب أن تســتند اىل العــدل يف املعاملــة,
والثقــة املتبادلــة ،فــإذا مل يظهــر العــدل فــإن الثقــة تضعــف ،وإذا فقــدت الثقــة فــإن كل طــرف
ســيتوجس خيفــه مــن صاحبــه ،فينشــغل املعلــم بإحصــاء أخطــاء املديــر ،وينشــغل املديــر بالكيــد
للمعلــم ليتخلــص منــه .فمــن املالحــظ لــدى الباحثــة تــأزم العالقــة بــن املعلــم واالدارة يف أحيــان
كثــرة ,و ســعي كال الطرفــن اىل فــرض ذاتــه عــى األخــر ,خاصــة حينــا تختلــف املصالــح وتصــر
مصلحــة التلميــذ بعيــدة عــن اهتاممهــا معــا .حيــث إن املديــر يســتغل كونــه صاحــب الســلطة
االداريــة العليــا يف املدرســة ويجــب أن ينفــذ مــا يقولــه ويصــدره مــن أوامــر ,حيــث الحظــت
الباحثــة مــن خــال عملهــا يف القطــاع التعليمــي قيــام بعــض املــدراء مبعاقبــة املعلمــن بطــرق
غــر قانونيــة ,وإهانتهــم أمــام تالميذهــم ,باإلضافــه اىل إنحيــاز املديــر يف بعــض األحيــان ألوليــاء
االمــور ,وتقليــل شــأن املعلــم ,أضــف اىل ذلــك تدخــل املديــر يف صميــم عمــل املعلــم .لذلــك تــرز
مشــكلة الدراســة الحاليــة يف التعــرف عــى العوامــل املؤثــرة يف عالقــة معلمــي ومديــري املــدارس يف
محافظــة إربــد ,لــواء القصبــة مــن خــال اإلجابــة عــى األســئلة التاليــة:
أسئلة الدراسة:
 - 1ماهي العوامل املؤثرة عىل العالقة بني معلمي ومديري املدارس يف قصبة اربد؟
 - 2هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن العوامــل املؤثــرة يف عالقــة معلمــي ومديــري
املــدارس يف قصبــة اربــد تعــزى ملتغــر (الجنــس والخــرة واملســتوى التعليمــي)؟
أهمية الدراسة:
األهمية النظرية:
تــرز األهميــة النظريــة يف أنهــا ســلطت الضــوء عــى عالقــة اإلدارة بالقيــم والعدالــة
التنظيميــة بالرضــا الوظيفــي لــدى املدرســن ،وحســب علــم الباحثــة تعتــر الدراســة الحاليــة مــن
أوىل الدراســات التــي تناولــت عالقــة اإلدارة بالقيــم والعدالــة التنظيميــة بالرضــا الوظيفــي لــدى
املدرســن يف مــدارس محافــظ اربــد ,وميكــن أن تســهم هــذه الدراســة يف إث ـراء الجانــب النظــري
للبحــوث والدراســات التــي تناولــت موضــوع الدراســة ،وذلــك مــن خــال مــا تقدمــة هــذه الدراســة
مــن إطــار نظــري ميكــن أن يســهم يف ســد النقــص يف املكتبــة العربيــة ،ومــن املؤمــل أن تفيــد نتائــج
هــذه الدراســة يف الكشــف عــن مــدى العالقــة بــن اإلدارة بالقيــم والعدالــة التنظيميــة بالرضــا
الوظيفــي ,ولإلفــادة منهــا يف تقييــم درجــة الرضــا ،ومــن املؤمــل أيضً ــا أن تســهم الدراســة يف توفــر
معلومــات قــد تســاعد اإلداريــن املســؤولني عــن العمليــة التعليميــة وعالقــة رضــا املعلمــن عــن
تطبيــق اإلدارة بالقيــم والعدالــة التنظيميــة يف املــدارس .وذلــك بهــدف معالجــة جوانــب القصــور
مــا يزيــد مــن مســتوى الرضــا الوظيفــي للمعلمــن.
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األهمية التطبيقية:
تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات املبكــرة التــي تناولــت هــذا املوضــوع ،ولفتــت نظــر
الباحثــن إىل عمــل بحــوث مســتقبلية تهتــم بالعوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن املعلمــن ومديــري
املــدارس يف محافظــة اربــد .وتقديــم بعــض البيانــات واملعلومــات املفيــدة والجديــدة حــول هــذه
العوامــل ،وعــن مــدى تأثــر هــذه العالقــة ببعــض املتغ ـرات مثــل الجنــس ,املؤهــل التعليمــي,
والخــرة .كــا يتوقــع أن تــزود هــذه الدراســة املكتبــة العربيــة مبعلومــات هامــة عــن العوامــل
املؤثــرة يف العالقــة بــن املعلمــن ومديــري املــدارس يف محافظــة اربــد ،مــن أجــل أخــذ هــذه
املعلومــات بالحســبان يف العالقــات املتبعــه يف املؤسســات الرتبويــة.
اهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة اىل التعــرف عــى العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن املعلمــن ومديــري املــدارس
يف لــواء قصبــة اربــد يف ضــوء متغــري الجنــس املســتوى التعليمــي ,الخــرة التعليميــة.
حدود الدراسة:
 محــددات موضوعيــة :العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن املعلمــن ومديــري املــدارس يف لــواءقصبــة اربــد.
 محددات زمانية :تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدرايس الثاين لعام .2017/2016 محــددات مكانيــة :اقتــرت هــذه الدراســة عــى مــدارس محافظــة اربــد الحكوميــة ,لــواءالقصبــة.
 محــددات برشيــة :تــم تطبيــق أداة الدراســة عــى َّعينــة مــن املدرســن ،بنســبة ( )20%مــنالعاملــن يف املــدارس الحكوميــة يف محافظــة اربــد.
مصطلحات الدراسة
املدراء :هم مدراء املدارس الحكومية يف محافظة اربد ,لواء القصبة لعام - .2017
املعلمــون :هــم املعلمــون الذيــن يقومــون يف التدريــس يف املــدارس الحكوميــة يف قصبــة اربــد
لعــام - .2017
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الدراسات السابقة
عــى الرغــم مــن وجــود اإلســناد النظــري للمتغــرات املســتقلة يف هــذه الدراســة ،إال أن
الباحثــة مــن خــال بحثهــا املكثــف يف املكتبــات واملواقــع اإللكرتونيــة مل تتمكــن مــن إيجــاد
دراســات مبــارشة تناولــت موضــوع الدراســة الحاليــة يف البيئــة االردنيــة ،األمــر الــذي يعــزز مــن
آصالــه وحداثــة الدراســة؛ ومــا حصلــت عليــه الباحثــة مــن دراســات تناولــت موضــوع البحــث؛ إال
أنــه مل تتمكــن الباحثــة مــن الحصــول عــى دراســات ذات صلــه مبــارشه بالعوامــل املؤثــرة يف العالقة
بــن املعلمــن واالداريــن يف محافظــة اربــد .والتــي تــم تصنيفهــا حســب تسلســلها الزمنــي وهــو
مــن األقــدم إىل األحــدث:
أجــرى العمــري ( )2006دراســة هدفــت اىل معرفــة العوامــل املؤثــرة يف أداء معلمــي الصفــوف
الثالثــة األوىل مــن التعليــم األســايس مــن وجهــة نظرهــم .حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن ()192
معلـ ّـا ومعلمــة مــن معلمــي الصفــوف الثالثــة األوىل يف مديريــة تربيــة اربــد االوىل .وقــد أظهــرت
نتائــج الدراســة ان أداء املعلمــن يتأثــر بعــدة جوانــب تتعلــق باملعلــم والظــروف املحيطــة بــه,
حيــث اتضــح أن ادارة املدرســة واملؤهــل العلمــي وعــدد التالميــذ مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر يف
أداء املعلــم ,كــا أظهــرت النتائــج رغبــة املعلمــن يف تفعيــل أنظمــة جديــدة تضبــط عمليــة التعليــم
داخــل الغرفــة الصفيــة.
كــا أجــرى برايــس ( )Price, 2012دراســة هدفــت اىل معرفــة مواقــف املديريــن واملدرســن
حــول األداءات التعليميــة الســائدة  .حيــث قامــت الدراســة بتطبيــق اســتبيان مســحي للمــدارس
والطاقــم التعليمــي يف املــدارس االبتدائيــة العامــة ,لتحديــد اآلليــات العالئقيــة بــن املديريــن
ومعلميهــم ورشح املواقــف الرئيســية اإليجابيــة ,ثــم رشح آثــار هــذه العالقــات عــى مواقــف
املعلمــن .حيــث اظهــرت الدراســة مــدى تأثــر العالقــات بــن املديريــن ,واملعلمــن عــى رضاهــم,
ومتاســكهم ،ومســتويات االلتـزام .فقــد اظهــر مديــرو املــدارس ،أن عالقــات العمــل اإليجابية تحســن
الرضــا الوظيفــي ،وتصــورات التامســك ،ومســتويات االلت ـزام .مــن حيــث وجهــات نظــر املعلمــن،
فــر التبايــن الكبــر مبــارشة بآليــة العالقــة بــن املديريــن واملعلمــن ,والتوقعــات التي يتقاســمونها.
ويف دراســة القرعــان ( )2012التــي هدفــت اىل معرفــة العوامــل املؤثــرة يف بقــاء املعلــم يف
مهنــة التدريــس يف َّ مديريــة الرتبيــة والتعليــم ملنطقــة إربــد الثالثــة ،ولتحقيــق ذلــك طــور الباحــث
اداة اعتمــدت األدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصلــة باملوضــوع ،ووزعــت عــى عينــة
مكونــة مــن ( )266معلـاً ومعلمــة مــن معلمــي مديريــة الرتبيــة والتعليــم ملنطقــة إربــد الثالثــة.
وتوصلــت الدراســة اىل ان املتوســط الحســايب لجميــع العوامــل املتعلقــة ببقــاء املعلــم يف مهنــة
التدريــس ( الصفيــة والشــخصية والعائليــة واالجتامعيــة واملدرســية) كان ( )2.538وبدرجــة كبــرة.
ويف دراســة هيــر ( )Heather, 2012التــي كانــت بعنــوان كيــف أن العالقــات بــن املعلمــن
ومدراءهــم تؤثــر عــى مواقــف املعلمــن ,كان الهــدف مــن هــذه الدراســة التأكــد مــن إذ أن
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العالقــات الشــخصية بــن مديــري املــدارس ومعلميهــم تؤثــر عــى اداء املعلمــن يف هــذه املــدارس
وبالتــايل تنعكــس عــى املنــاخ املــدريس ككل .تكونــت عينــة الدراســة مــن جميــع معلــات املــدارس
االبتدائيــة الحكوميــة البالــغ عددهــن ( )1390معلمــه  ,حيــث اســتخدم الباحــث اســتبيان مســح
املــدارس والتوظيــف ( )SASSوهــو مســح متثيــي وطنــي للمقاطعــات واملــدارس واملعلمــن ومديري
املــدارس وأمنــاء املكتبــات يف الواليــات املتحــدة يتــم تطبيقــه كل  4ســنوات ،ويقيــم املســح عــدد ال
يحــى مــن املجــاالت ،مبــا يف ذلــك مؤھــات املوظفیــن ،وظــروف املقاطعــة ،واملدرســة ،والفصــول
الدراســیة وقــدم هــذا االســتبيان لعينــة الدراســة لتحديــد العالقــات بــن املعلمــن ومدراءهــم ورشح
املواقــف االيجابيــه بينهــم .كــا و تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي املســحي يف الدراســة ,واســتخدم
منذجــة املعادلــة الهيكليــه لتحليــل البيانــات وقيــاس اراء املعلــات ومــدى رضاهــن عــن مدراءهــم.
حيــث اظهــرت النتائــج أن عالقــات مــدراء املــدارس مــع معلميهــم تؤثــر عــى الكثــر مــن الجوانــب
منهــا :مســتوى رضــا املــدراء واملعلمــن ،التامســك ،ومســتويات اإللتـزام .وكــا اظهــرت النتائــج أن
عالقــات العمــل اإليجابيــة تحســن الرضــا الوظيفــي ،وتصــورات التامســك ،ومســتويات االلتـزام.
ويف دراســة جومــوز وبلــت وبليبــاز ( )Gumus, Bulut & Bellibas, 2013التــي كانــت
تهــدف اىل الكشــف عــن العالقــة بــن ســلوكيات املــدراء ومــدى تعــاون املعلمــن يف املــدارس
االبتدائيــة الرتكيــة ،يف ضــوء خصائــص املدرســة ،مثــل حجــم املدرســة  ،والخصائــص الدميوغرافيــة
للمعلمــن ،مثــل مســتوى التعليــم وســنوات الخــرة .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )2970معلــم
ومعلمــة مــن ( )183مدرســة مــن املــدارس االبتدائيــة الرتكيــة ,حيــث بلــغ عــدد املعلمــن ()1317
وعــدد املعلــات ( .)1653حيــث إســتخدم الباحثــن اســتبيان التعلــم والتعليــم الــدويل ()TALIS
الــذي اعدتــه منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي عــام  .2008كــا وتــم اســتخدام
النمذجــة الخطيــة الهرميــة ( )HLMلتحليــل بيانــات االســتبيان .واظهــرت وجــود صلــة مهمــة بــن
النمــط القيــادي املتبــع مــن املعلــم ومــدى تعــاون املعلمــن يف املــدارس االبتدائيــة الرتكيــة .وبوجــه
عــام ،فــإن تنفيــذ نهــج القيــادة الرتبويــة مــن قبــل مديــري املــدارس يرتبــط إيجابيــا بالتعــاون مــع
املعلمــن ،يف حــن أن مواقــف القيــادة اإلداريــة ترتبــط ارتباطــا ســلبيا مبــدى تعــاون املعلمــن.
كــا أجــرى الهاشــمي والعـزاوي ( )2013دراســة هدفــت اىل تحديــد العوامــل املؤثــرة يف أداء
معلمــي اللغــة العربيــة يف املــدارس الحكوميــة يف الوطــن العــريب ومقرتحــات حلولهــا ,وتكونــت
عينــة الدراســة مــن ( )140معلــا ومعلمــة موزعــون عــى ( )10أقطــار عربيــة مــن (العـراق ,األردن,
فلســطني ,الكويــت ,الســعودية ,البحريــن ,عــان ,االمــارات  ,مــر ,ليبيــا) واســتخدمت اســتبيانه
كأداة البحــث تكونــت مــن ( )72فقــرة موزعــة عــى ســتة مجــاالت .واظهــرت النتائــج ان تشــجيع
املجتمــع ملهنــة التعليــم بشــكل عــام جــاءت بأعــى متوســط حســايب يليهــا تخفيــف األعبــاء امللقــاة
عــى كاهــل املعلــم يف املدرســة يف عــدد الحصــص وغريهــا مــن املهــام ,باإلضافــة اىل ذلــك أوضــح
املعلمــون أهميــة احـرام اإلداريــن لجهــود املعلــم األكادمييــة واملهنيــة.
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واجــرى ســيتو وتشــنغ ( )Szeto & Cheng, 2017دراســة هدفــت إىل دراســة دور التفاعــات
بــن املعلمــن واملديريــن يف تطويــر قيــادة املعلــم وخاصــه يف اإلجابــة عــن إىل أي مــدى ميكــن أن
يبــدأ املعلمــون تطويــر قيادتهــم يف املــدارس ومــا هــي أمنــاط التفاعــات بــن املعلمــن واملدرســن
التــي تســهم يف تنميــة مهــارات املعلمــن ومــا هــي آثــار التفاعــات بــن املعلمــن واملدرســن
عــى تنميــة مهــارات املعلمــن .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )20معل ـاً ومعلمــة (  12معل ـاً
و 8معلــات) .وأظهــرت النتائــج أن املعلميــن الجــدد كانــوا قادريــن عــى تــويل أدوار قياديــة يف
املــدارس بشــكل رســمي ,وغــر رســمي ويتطلــب تطويــر قيــادة املعلــم التواصــل البنــاء واملنتظــم
مــع املعلمــن ,وتشــجيع تطويرهــم املهنــي املســتمر .كــا وتــم تحديــد ثالثــة أنــواع مــن التأثـرات
عــى التفاعــات بــن املدرســن واملعلمــن يف تطويــر قيــادة املعلــم .وأظهــرت النتائــج أن أمنــاط
التفاعــل تســاهم يف زيــادة املعرفــة العامــة بشــأن تنميــة مهــارات املعلمــن يف املــدارس.
التعقيب عىل الدراسات:
يالحــظ مــن الدراســات الســابقة تركيــز بعضهــا عــى مســتوى أداء املعلمــن ،كدراســة العمــري
( ,)2006ودراســة الهاشــمي والعــزاوي ( ،)2013وأخــرى ركــزت عــى مســتوى التفاعــات بــن
املــدراء واملعلمــن كدراســة ســيتو وتشــنغ  ،))Szeto & Cheng , 2017وقــد جــاءت هــذه الدراســة
للكشــف عــى العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن مديــري ومعلمــي املــدارس يف محافظــة اربــد ،وقــد
اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة يف تحديــد املشــكلة وصياغتهــا وتســاؤالتها ,ويف
بنــاء أداة الدراســة ,ومقارنــة نتائجهــا مبــا توصلــت إليــه تلــك الدراســات مــن نتائــج واســتخالصات.
الطريقة واإلجراءات:
تنــاول هــذا الفصــل وصفــاً ملجتمــع الدراســة وعينتهــا ،وطريقــة اختيارهــا :أداة الدراســة
التــي تــم اســتخدامها يف جمــع البيانــات ،وإجـراءات تطويرهــا وصدقهــا وثباتهــا ،ومنهــج الدراســة
وتصميمهــا ،ومتغرياتهــا ,وإجراءاتهــا التطبيقيــة ,والطــرق اإلحصائيــة املســتخدمة فيهــا.
منهج الدراسة:
تــم اتبــاع املنهــج الوصفــي املســحي؛ وهــو املنهــج الــذي يعتمــد وصــف الظواهــر ذوات
العالقــة مبتغــرات الدراســة وتحليلهــا ،للكشــف عــن العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن معلمــي
ومديــري املــدارس يف قصبــة اربــد .إذ تــم وصــف الظاهــرة املســتهدفة بالدراســة لــدى أفــراد
الدراســة كــا هــي دون تغيــر ,أو تعديــل.
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مجتمع الدراسة:
تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي املــدارس الحكوميــة يف محافظــة اربــد ,البالــغ
عددهــم ( )6000معلــم ومعلمــة يف مــدارس قصبــة اربــد لعــام ،2017وقــد تــم تحديدهــم بعــد
مخاطبــة مديريــة الرتبيــة والتعليــم يف لــواء قصبــة اربــد ،وأخــذ اإلحصائيــات مبوجــب كتــب رســمية.
عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )300معلــم ومعلمــة فــا نســبته ( )20%مــن حجــم املجتمــع،
يوضــح الجــدول رقــم ( )1توزيــع أفـراد العينــة تبعـاً للمتغـرات الشــخصية.
الجدول رقم ()1
توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغريات الشخصية(ن=)300
املتغري
الجنس

املؤهل العلمي

الخربة

التكرار

النسبة املئوية

املستوى
ذكر

175

58.3

انثى

125

41.7

املجموع

300

100.0

بكالوريوس

237

79.0

دراسات عليا

63

21.0

املجموع

300

100.0

أقل من  10سنوات

135

45.0

 10سنوات فأكرث

165

55.0

املجموع

300

100.0

أداة الدِّ راسة:
ألغــراض تحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة اســتبيان للكشــف عــن العوامــل
املؤثــرة يف العالقــة بــن املدرســن واالداريــن ,وفيــا يــي وصفــاً لهــذا االســتبيان:
استبيان العوامل املؤثرة يف العالقة بني معلمي ومديري املدارس:
للكشــف عــن العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن املدرســن واالداريــن ،تكــون االســتبيان يف
صورتــه األوليــة مــن ( )48فقــرة ،وتــم األخــذ بالتعديــات املقرتحــة التــي تــم االتفــاق عليهــا بنســبة
( )80%مــن املحكمــن ،حيــث تكــون املقيــاس بصورتــه النهائيــة مــن ( )44فقــرة.
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صدق ,وثبات االستبانة بصورتها الحالية:
إجراءات تطوير املقياس:
متهيــدا ً الســتخراج العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن معلمــي ومديــري املــدارس لــأداة ،قامــت
الباحثــة باإلجـراءات التاليــة لتطويــر املقيــاس:
بعــد االطــاع عــى العديــد مــن الدراســات واملراجــع العربيــة واألجنبيــة؛ تــم تطويــر املقيــاس
مــن خــال الرجــوع إىل األدب النظــري؛ والدراســات الســابقة كدراســة ســيتو وتشــنغ Szeto,
 ،)Cheng &)2017وأخــذ بعــض الفقـرات وصياغتهــا مبــا يتناســب مــع هــذه الدراســة ،واالســتعانة
ببعــض األســاتذة املختصــن وأصحــاب الخــرة ،للتأكــد مــن ســامة التعب ـرات املســتخدمة ،وتــم
إبــداء جملــة مالحظــات تتعلــق بدقــة صياغــة فق ـرات املقيــاس.
صدق املحكمني:
تــم التحقــق مــن دالالت صــدق محتــوى اســتبانة العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن معلمــي
ومديــري املــدارس بعرضهــا بصورتهــا األوليــة عــى مجموعــة مــن املحكمــن وعددهــم ( )10مــن
ذوي الخــرة واالختصــاص مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف تخصصــات اإلدارة الرتبويــة ،وأصــول
الرتبيــة ،وعلــم النفــس ،واإلرشــاد النفــي ،يف جامعــة الريمــوك ،والجامعــة األردنيــة ،جامعــة آل
البيــت ،والجامعــة الهاشــمية ،وجامعــة عــان العربيــة .بهــدف الوقــوف عــى دالالت الصــدق
الظاهــري لــأداة لتتناســب مــع أغــراض الدراســة وبيئتهــا الجديــدة .وحكمــت وفــق املعايــر
اآلتيــة :مالءمــة الفقـرات للمقيــاس ،وســامة صياغــة الفقـرات ،ومــدى وضــوح املعنــى مــن الناحيــة
اللغويــة .حيــث أشــار ( )80%مــن املحكمــن إىل أن املقيــاس مناســب ،وأنــه يقيــس الســمة املـراد
قياســها ،وتــم حــذف ( )4فق ـرات منــه؛ بإجــاع معظــم املحكمــن.
إجراءات تصحيح املقياس:
تكونــت الصــورة النهائيــة للمقيــاس مــن ( )44فقــرة ،يُجــاب عليهــا وفــق تدريــج خــايس
يتضمــن البدائــل( :موافــق بشــدة ،موافــق ،محايــد ،غــر موافــق ،غــر موافــق بشــدة) مــن خــال
إعطــاء التدريــج الســابق األرقــام ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5حيــث كان جميــع اتجــاه الفقـرات موجبـاً ،وبذلــك
ت ـراوح درجــات كل أســلوب يف املقيــاس بــن (.)0.78-0.73
ثبات أداة الدراسة:
والختبــار مــدى االعتامديــة قــام الباحــث بتطبيــق معادلــة كرونبــاخ ألفــا عــى جميــع عبــارات
أبعــاد الدراســة ،وقــد بلغــت قيمــة كرونبــاخ الفــا ( )0.77وهــي تعتــر نســبا جيــدة ألغـراض تعميــم
نتائــج الدراســة الحاليــة ،إذ أن النســبة املقبولــة لتعميــم نتائــج مثــل هــذه الدراســات هــي ()0.60
92

المجلد ( ،)19العدد ( ،)2كانون أول 2018

جرش للبحوث والدراسات

(الرشيفــن والكيــاين ،)2007 ،والجــدول ( )1يوضــح معامــات الثبــات لألبعــاد الفرعيــة ألداة
الدراســة.
جدول ( :)2معامالت الثبات (كرونباخ ألفا) لجميع أبعاد الدراسة واألداة ككل
املجال

كرونباخ الفا

بعد أسلوب قيادة املسؤول

0.78

بعد برامج التوجيه

0.76

بعد فصل وعزل املدرسني

0.73

التطوير املهني  /والدعم

0.76

حوافز املعلم

0.75

بعد العالقات بني املدير واملعلم

0.76

األداة ككل

0.77

يظهــر مــن جــدول ( )2أ َّن قيــم معامــات ثبــات (كرونبــاخ ألفــا) ملجــاالت الدراســة تراوحــت
بــن ( )0.78-0.73حيــث كان أعالهــا لبعــد أســلوب قيــادة املســؤول  ،بينــا كان أدناهــا لبعــد
فصــل ,وعــزل املدرســن ,ويعــود الســبب يف ذلــك إىل تبايــن إجابــات أف ـراد العينــة حــول فق ـرات
هــذه املجــاالت ،وهــي قيــم مرتفعــة ألغ ـراض التطبيــق.
إجراءات الدراسة:
ألغراض تحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية:
 - 1تحديــد مشــكلة الدراســة وأســئلتها ومتغرياتهــا ،ومراجعــة األدب النظــري املتعلــق باملوضــوع
مــن حيــث الدراســات ذوات الصلــة واملقاييــس ،والتحقــق مــن دالالت صــدق وثبــات املقيــاس،
وتحديــد مجتمــع ,وأفـراد الدراســة والذيــن هــم معلمــي املــدارس الحكوميــة يف لــواء قصبــة
اربــد.
 - 2الحصــول عــى كتــب تســهيل املهمــة مــن عــادة البحــث العلمــي يف جامعــة الريمــوك ،إىل
جميــع املــدارس الحكوميــة يف لــواء قصبــة اربــد.
 - 3تطبيــق أداة الدراســة (اســتبانة العوامــل املؤثــرة يف العالقــة بــن معلمــي ومديــري املــدارس)
عــى أف ـراد العينــة .حيــث قامــت الباحثــة بتقديــم رشح عــن أهــداف الدراســة وأغراضهــا؛
وبيــان أن املعلومــات التــي يتــم الحصــول عليهــا لــن تســتخدم إال ألغـراض البحــث العلمــي,
وســتعامل برسيــة .ثــم تَــ َّم توزيــع أدايت الدراســة عــى أفــراد العينــة وإعطاؤهــم الوقــت
الــكايف يف اإلجابــة عــى فق ـرات أدوات الدراســة.
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-4
-5

-6

-7

تــم توزيــع االســتبانات ,واســرجاعها خــال أســبوعني ,وقــد اســتعانت الباحثــة ببعــض
األشــخاص املقربــن ملســاعدتها يف توزيــع االســتبانات ,وذلــك بعــد توضيــح فقـرات االســتبانات
لهــم ,وكيفيــة تعبئتهــا.
جمــع البيانــات ,والقيــام بتصنيفهــا ,وتدقيقهــا ،والتأكــد من اكتــال عنارصها ,وهــي املعلومات
الشــخصية التــي تخــص املســتجيب ،والتحقــق مــن االســتجابة عــى جميــع الفقـرات ألغـراض
التحليــل اإلحصــايئ ،ومــن ث َ ـ َّم إدخالهــا يف ذاكــرة الحاســوب ،واســتخدام التحليــل اإلحصــايئ
( )SPSSلتحليــل البيانــات والحصــول عــى النتائــج.
تــم تحديــد عينــة الدراســة وقامــت الباحثــة بتطبيــق أدوات الدراســة عــى معلمــي املــدارس
الحكوميــة يف لــواء قصبــة اربــد ،وتــم إعطــاء املعلمــن التعليــات واإلرشــادات املناســبة
لإلجابــة عــى املقاييــس ،ورشح أهــداف الدراســة وأغراضهــا ،واإللت ـزام بــأن املعلومــات التــي
تــم الحصــول عليهــا لــن تســتخدم إال ألغــراض البحــث العلمــي واملحافظــة عــى رسيتهــا،
وإعطــاء الوقــت الــكايف ألف ـراد العينــة لإلجابــة عــى فق ـرات أداتــا الدراســة.
وضع التوصيات املناسبة يف ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج.

متغريات الدراسة:
تعترب الدراسة الحالية دراسة وصفية مسح ّية ،واشتملت الدراسة عىل املتغريات اآلتية:
أوالً :املتغريات املستقلة
 الجنس :وله مستويان (ذكر ،أنثى). الخربة العملية :لها مستويان (أقل من 10سنوات 10 ،سنوات فأكرث). املؤهل التعليمي :وله ثالثة مستويات( :بكالوريوس ،ماجستري ،دكتوراه).ثانياً :املتغريات التابعة
 العوامل املؤثرة يف العالقة بني معلمي ومديري املدارس.عرض النتائج:
يتضمــن هــذا الجــزء عــرض نتائــج الدراســة التــي تهــدف إىل التعــرف عــى العوامــل املؤثــرة يف
العالقــة بــن املدرســن ,واإلداريــن فيــا يــي عــرض النتائــج:
أوالً :عــرض النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول ماهــي العوامــل املؤثــرة عــى العالقــة بــن
معلمــي ,ومديــري املــدارس يف قصبــة إربــد؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخراج األوســاط الحســابية ,واالنحرافــات املعياريــة إلجابات
أفـراد العينــة عــن فقـرات أبعــاد أداة الدراســة ،الجــداول ( )8-4توضــح ذلــك.
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الجدول رقم ()3
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد أسلوب قيادة املسؤول
الرتبة

الرقم

العبارة

الوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

درجة
التقييم

1

5

يقــدم مديــري الحوافــز ملشــاركة معرفتــي أو
خــريت يف هــذا املجــال.

4.42

0.70

مرتفعة

2

2

يشــجع مديــري املدرســن عــى أن يصبحــوا
قــادة يف مجــال خربتهــم.

4.31

0.66

مرتفعة

3

1

يعزز مديري الثقافة التعاونية بني املعلمني.

4.29

0.83

مرتفعة

3

4

يعتمــد مديــري اإلنصــاف ,والنزاهــة يف عمليــة
صنــع الق ـرار.

4.29

0.75

مرتفعة

5

3

يشــجع مديــري املدرســن عــى مشــاركة
معارفهــم مــع املعلمــن االخريــن.

4.25

0.80

مرتفعة

6

6

مديري يهتم باحتياجايت الشخصية.

4.24

0.82

مرتفعة

7

8

يتغــر أســلوب قيــادة املديــر عــى أســاس
الوضــع أو الظــرف.

4.08

0.91

مرتفعة

8

7

مديري مرن ,ويتكيف مع مختلف الحاالت.

4.05

0.80

مرتفعة

9

10

يــرف مديــري عــى املعلمــن يف تحديــد
احتياجــات املــوارد وتخصيصهــا.

4.02

0.97

مرتفعة

10

9

يريــد مديــري أن يخــدم املدرســن ,وأعضــاء
هيئــة التدريــس اآلخريــن.

4.01

0.84

مرتفعة

4.20

0.61

مرتفعة

بعد أسلوب قيادة املسؤول ككل

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )3أن األوســاط الحســابية إلجابــات أف ـراد عينــة الدراســة عــن
عبــارات بعــد أســلوب قيــادة املســؤول تراوحــت مــا بــن ( )4.42-4.01بدرجــة تقييــم مرتفعــة
لجميــع العبــارات حيــث جــاءت باملرتبــة األوىل العبــارة رقــم ( )5ونصهــا :يقــدم مديــري حوافــز
ملشــاركة معرفتــي ,أو خــريت يف هــذا املجــال ،بوســط حســايب ( ،)4.42بينــا جــاءت باملرتبــة األخــرة
العبــارة رقــم ( ,)9ونصهــا :يريــد مديــري أن يخــدم املدرســن ,وأعضــاء هيئــة التدريــس اآلخريــن،
بوســط حســايب ( ،)4.01وبلــغ الوســط الحســايب للبعــد ككل ( )4.20بدرجــة تقييــم مرتفعــة.
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الجدول رقم ()4
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد برامج التوجيه
الرتبة

الرقم

العبارة

الوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

درجة
التقييم

1

5

يوفــر مديــري مرشــدين ملســاعدة املعلمــن
الجــدد عنــد الحاجــة.

4.16

0.84

مرتفعة

2

6

ال يوجد برنامج للتوجيه يف مدرستي.

4.09

0.77

مرتفعة

3

4

يوفــر مديــري للمعلمــن فــرص لتوجيــه
املعلمــن الجــدد.

4.06

0.90

مرتفعة

4

1

يوفــر مديــري برنامــج توجيــه فعــال
للمعلمــن الجــدد.

4.01

0.90

مرتفعة

5

2

6

3

يوفــر برنامــج تعريــف املدرســن يف
فرصــا للمعلمــن لاللتقــاء
مدرســتي ً
باســتمرار خــال الســنة الدراســية.

3.99

0.87

مرتفعة

يوفــر مديــري للمعلمــن الجــدد معلمــن
فعالــن ملســاعدتهم.

3.97

0.93

مرتفعة

4.05

بعد برامج التوجيه ككل

0.79

مرتفعة

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )4أن األوســاط الحســابية إلجابــات أف ـراد عينــة الدراســة عــن
عبــارات بعــد برامــج التوجيــه تراوحــت مــا بــن ( )4.16-3.97بدرجــة تقييــم مرتفعــة لجميــع
العبــارات حيــث جــاءت باملرتبــة األوىل العبــارة رقــم ( ,)5ونصهــا :يوفــر مديــري مرشــدين ملســاعدة
املعلمــن الجــدد عنــد الحاجــة  ،بوســط حســايب ( ،)4.16بينــا جــاءت باملرتبــة األخــرة العبــارة رقــم
( ,)3ونصهــا :يوفــر مديــري للمعلمــن الجــدد معلمــن فعالــن ملســاعدتهم ،بوســط حســايب (،)4.16
وبلــغ الوســط الحســايب للبعــد ككل ( )4.05بدرجــة تقييــم مرتفعــة.
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الجدول رقم ()5
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد فصل ,وعزل املدرسني
الرتبة

الرقم

العبارة

الوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

درجة
التقييم

1

3

يتيــح مديــري فرصــاً للمعلمــن لاللتقــاء
وفقــاً للمجــاالت األكادمييــة

4.13

0.82

مرتفعة

2

4

املســاعدة التــي يقدمهــا مديــري تســاعدين
يف التواصــل مــع املجتمــع التعليمــي خــارج
املدرســة.

4.07

0.84

مرتفعة

3

5

يشــجعني مديــري عــى التعــاون مــع
جميــع املعلمــن يف املدرســة.

4.03

0.91

مرتفعة

4

1

يوفــر مديــري الوقــت الــكايف للمعلمــن
للتعــاون كفــرق.

3.94

0.87

مرتفعة

5

2

يتيــح مديــري فرصــاً للمعلمــن لاللتقــاء
باملعلمــن املخرضمــن مــن خــال عقــد
مؤمتــرات معهــم.
بعد فصل وعزل املدرسني ككل

3.90

0.86

مرتفعة

4.01

0.75

مرتفعة

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )5أن األوســاط الحســابية إلجابــات أف ـراد عينــة الدراســة عــن
عبــارات بعــد فصــل وعــزل املدرســن تراوحــت مــا بــن ( )4.13-3.90بدرجــة تقييــم مرتفعــة
لجميــع العبــارات حيــث جــاءت باملرتبــة األوىل العبــارة رقــم ( ,)3ونصهــا :يتيــح مديــري فرصــا
للمعلمــن لاللتقــاء وفقــا للمجــاالت األكادمييــة ،بوســط حســايب ( ،)4.13بينــا جــاءت باملرتبــة
األخــرة العبــارة رقــم ( ,)2ونصهــا :يتيــح مديــري فرصــا للمعلمــن لاللتقــاء باملعلمــن املخرضمــن
مــن خــال عقــد مؤمت ـرات معهــم ،بوســط حســايب ( ،)3.90وبلــغ الوســط الحســايب للبعــد ككل
( )4.01بدرجــة تقييــم مرتفعــة.
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الجدول رقم ()6
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد التطوير املهني  /والدعم
الرتبة الرقم

الوسط االنحراف
الحسايب املعياري

العبارة

درجة
التقييم

1

6

يكــون مديــري جاهــزا ً وموجــودا ً عندمــا تكــون هنــاك
مشــاكل تتعلــق بأعضــاء هيئــة التدريــس.

4.25

0.99

مرتفعة

2

7

أشــعر بدعــم مــن مديــري عندمــا يكــون لــدي مشــكلة
مــع الطــاب أو اآلبــاء واألمهــات.

4.08

0.99

مرتفعة

2

8

يوفــر مديــري الدعــم التعليمــي والعاطفــي الــكايف
للمعلمــن .

4.08

1.02

مرتفعة

4

1

يقدم مديري الدعم املهني الالزم إلنجاز االهداف.

3.94

0.94

مرتفعة

5

2

يشــجع مديــري املعلمــن عــى حضــور حلقــات دراســية
للتطويــر املهنــي.

3.93

0.98

مرتفعة

6
3

3.87

0.96

مرتفعة

7

4

يتــوىل مديــري عقــد اجتامعــات شــهرية لضــان معرفــة
املعلمــن مــا هــو متوقــع منهــم..

3.82

0.93

مرتفعة

8

5

ال أســتطيع الذهــاب إىل مديــري إذا كنــت اواجــه مشــكلة
يف الفصــول الدراســية.

3.79

0.95

مرتفعة

9

لقــد خطــر يف بــايل فكــرة تــرك مدرســتي بســبب نقــص
11
الدعــم مــن مديــري.

3.44

0.99

متوسطة

10

ينظــر مديــري يف نقــاط قــويت ونقــاط ضعفــي الشــخصية
10
عنــد تخصيــص مهــام التدريــس حتــى أكــون ناجحــة.

3.42

0.93

متوسطة

11

أشــعر باالرتيــاح للذهــاب إىل مديــري ملناقشــة القضايــا
التــي تشــمل الطــاب واملعلمــن ،والتعليــم بشــكل عــام.

3.19

0.87

متوسطة

3.80

0.70

مرتفعة

يقــدم مديــري الدعــم يف اســراتيجيات التدريــس الفعالــة وقضايــا إدارة
الصــف.

9

بعد التطوير املهني  /والدعم ككل

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )6أن األوســاط الحســابية إلجابــات أف ـراد عينــة الدراســة عــن
عبــارات بعــد التطويــر املهنــي  /والدعــم تراوحــت مــا بــن ( )4.25-3.19حيــث جــاءت باملرتبــة
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األوىل العبــارة رقــم ( )6ونصهــا :يكــون مديــري جاه ـزا ً وموجــودا ً عندمــا تكــون هنــاك مشــاكل
تتعلــق بأعضــاء هيئــة التدريــس ،بوســط حســايب ( ،)4.25بينــا جــاءت باملرتبــة األخــرة العبــارة
رقــم ( ,)9ونصهــا :أشــعر باالرتيــاح للذهــاب إىل مديــري ملناقشــة القضايــا التــي تشــمل الطــاب
واملعلمــن ،والتعليــم بشــكل عــام ،بوســط حســايب ( ،)3.19وبلــغ الوســط الحســايب للبعــد ككل
( )3.80بدرجــة تقييــم مرتفعــة.
الجدول رقم ()7
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات بعد حوافز املعلم
الرتبة

الرقم

العبارة

الوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

درجة التقييم

1

3

تقــدم للمعلمــن حوافــز لرعايــة األنديــة
واملنظــات األخــرى يف الحــرم الجامعي.

3.50

0.96

متوسطة

2

5

أنــا غــر راغــب يف تحمــل املزيــد مــن
املســؤوليات يف مدرســتي ألنــه ال توجــد
حوافــز قامئــة.

3.46

0.95

متوسطة

3

4

يشــجع مديــري املدرســن عــى
االضطــاع بــأدوار قياديــة يف املدرســة.

3.41

0.92

متوسطة

4

1

يقــدم مديــري نظــام املكافــآت
للمعلمــن .

3.39

0.97

متوسطة

5

2

يشــجع مديــري املدرســن عــى الحصول
عــى تقدي ـرات عليا.

3.38

0.96

متوسطة

3.43

0.79

متوسطة

بعد حوافز املعلم ككل

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )7أن األوســاط الحســابية إلجابــات أف ـراد عينــة الدراســة عــن
عبــارات بعــد حوافــز املعلــم تراوحــت مــا بــن ( )3.50-3.38حيــث جــاءت باملرتبــة األوىل العبــارة
رقــم ( ,)3ونصهــا :تقــدم للمعلمــن حوافــز لرعايــة األنديــة واملنظــات األخــرى يف الحــرم الجامعــي،
بوســط حســايب ( ،)3.50بينــا جــاءت باملرتبــة األخــرة العبــارة رقــم ( ,)2ونصهــا :يشــجع مديــري
املدرســون عــى الحصــول عــى تقدي ـرات عليــا  ،بوســط حســايب ( ،)3.38وبلــغ الوســط الحســايب
للبعــد ككل ( )3.43بدرجــة تقييــم مرتفعــة.
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الجدول رقم ()8
األوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن فقرات
بعد العالقات بني املدير واملعلم
الرتبة

الرقم

العبارة

1
2

5
1

3

4

4

2

5

3

مديري ييسء إىل املعلمني شفهيا.
لدي عالقة عمل فعالة مع مديري.
أشــعر بالراحــة مــع مديــري عنــد
مشــاركته يف حديــث.
يقــدم مديــري املشــورة الســليمة بشــأن
املســائل املهنية والشــخصية.
ال ميكــن تقبــل مديــري كغــره مــن
املعلمــن.
6
6

إ َّن عالقتي مع مديري هي سبب البقاء يف مدرستي
بعد العالقات بني املدير واملعلم ككل

الوسط
الحسايب
3.42
3.40

االنحراف
املعياري
1.07
0.97

متوسطة
متوسطة

3.35

1.00

متوسطة

3.33

0.97

متوسطة

3.31

1.00

متوسطة

3.29

1.02

متوسطة

3.35

0.81

درجة التقييم

متوسطة

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )8أن األوســاط الحســابية إلجابــات أف ـراد عينــة الدراســة عــن
عبــارات بعــد العالقــات بــن املديــر واملعلــم تراوحــت مــا بــن ( )3.42-3.29حيــث جــاءت باملرتبــة
األوىل العبــارة رقــم ( ,)5ونصهــا :مديــري يــيء إىل املعلمــن شــفهيا  ،بوســط حســايب ( ،)3.42بينــا
جــاءت باملرتبــة األخــرة العبــارة رقــم ( ,)6ونصهــا :إن عالقتــي مــع مديــري هــي ســبب البقــاء
يف مدرســتي ،بوســط حســايب ( ،)3.29وبلــغ الوســط الحســايب للبعــد ككل ( )3.35بدرجــة تقييــم
مرتفعــة.
 ثاني ـاً :عــرض النتائــج املتعلقــة بالســؤال الثــاين :هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــةبــن العوامــل املؤثــرة يف عالقــة بــن معلمــي ومديــري املــدارس يف قصبــة اربــد تعــزى ملتغــر
(الجنــس والخــرة واملســتوى التعليمــي) ؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم تطبيــق اختبــار ( )Independent Samples T- Testعــى
إجابــات أفـراد العينــة عــن العوامــل املؤثــرة يف عالقــة املعلمــن واالداريــن تبعـاً ملتغـرات (الجنــس,
املســتوى التعليمــي ,الخــرة التعليميــة) ،الجــداول رقــم ( )11-9توضــح ذلــك.
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الجدول رقم ()9
نتائج تطبيق اختبار ( )Independent Samples T- Testعىل إجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة
الدراسة واألداة تبعاً ملتغري الجنس
املجال

الجنس

الوسط الحسايب

االنحراف املعياري

بعد أسلوب قيادة
املسؤول

ذكر

4.15

0.61

أنثى

4.26

0.61

ذكر

3.95

0.79

أنثى

4.18

0.76

ذكر

3.93

0.75

أنثى

4.14

0.74

بعد برامج التوجيه
بعد فصل وعزل
املدرسني

T

الداللة اإلحصائية

1.65

0.10

2.52

0.01

2.42

0.02

التطوير املهني  /والدعم
0.69

ذكر
3.70
حوافز املعلم
بعد العالقات بني
املدير واملعلم

أنثى

3.94

0.70

ذكر

3.32

0.75

أنثى

3.58

0.84

ذكر

3.28

0.93

أنثى

3.45

0.59

2.85

0.00

2.89

0.00

1.72

0.09

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )5عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )α≤0.05يف آراء أفــراد عينــة حــول بعــدي أســلوب قيــادة املســؤول ,والعالقــات بــن املديــر
واملعلــم تبعـاً ملتغــر الجنس(ذكــر /أنثــى) ،حيــث بلغــت قيــم ( )1.72 ،1.65( )Tوهــي قيــم غــر
دالــة إحصائيــا  ،بينــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )α≤0.05يف آراء أفـراد عينــة حــول بعــد برامــج التوجيــه ،وبعــد فصــل وعــزل املدرســن ،و بعــد
التطويــر املهنــي  /والدعــم ،وبعــد حوافــز املعلــم تبعـاً ملتغــر الجنــس ،حيــث بلغــت قيــم (،2.52
 )2.89 ،2.85 ،2.42عــى التــوايل وهــي قيــم دالــة إحصائ ًيــا لصالــح اإلنــاث.
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الجدول رقم ()10
نتائج تطبيق اختبار ( )Independent Samples T- Testعىل إجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة
الدراسة واألداة تبعاً ملتغري املستوى التعليمي
املجال
بعد أسلوب قيادة
املسؤول
بعد برامج التوجيه
بعد فصل وعزل
املدرسني
التطوير املهني /
والدعم
حوافز املعلم
بعد العالقات بني
املدير واملعلم

املستوى التعليمي الوسط الحسايب االنحراف املعياري
بكالوريوس

4.12

0.65

دراسات عليا

4.22

0.60

بكالوريوس

3.89

0.93

دراسات عليا

4.09

0.74

بكالوريوس

3.95

0.79

دراسات عليا

4.03

0.74

بكالوريوس

3.71

0.57

دراسات عليا

3.82

0.73

بكالوريوس

3.42

0.58

دراسات عليا

3.43

0.84

بكالوريوس

3.54

0.76

دراسات عليا

3.30

0.82

T

الداللة اإلحصائية

1.06

0.29

1.81

0.07

0.77

0.44

1.14

0.25

0.05

0.96

2.08

0.04

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )5عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )α≤0.05يف آراء أفــراد عينــة حــول بعــد أســلوب قيــادة املســؤول ،وبعــد برامــج التوجيــه،
وبعــد فصــل وعــزل املدرســن ،والتطويــر املهنــي  /والدعــم ،وحوافــز املعلــم تبعـاً ملتغــر املســتوى
التعليمــي ،حيــث كانــت قيــم ( )Tغــر دالــة إحصائيــا  ،بينــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05يف آراء أف ـراد عينــة حــول بعــد العالقــات بــن
املديــر واملعلــم تبع ـاً ملتغــر املســتوى التعليمــي ،حيــث بلغــت قيمــة ( )2.08وهــي قيــم دالــة
إحصائ ًيــا لصالــح املؤهــل العلمــي (بكالوريــوس).
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الجدول رقم ()11
نتائج تطبيق اختبار ( )Independent Samples T- Testعىل إجابات أفراد العينة عن أبعاد أداة
الدراسة واألداة تبعاً ملتغري سنوات الخربة
الوسط الحسايب

االنحراف املعياري

املجال

بعد أسلوب قيادة أقل من  10سنوات
املسؤول
 10سنوات فأكرث

4.20

0.61

4.19

0.61

أقل من  10سنوات

3.99

0.82

 10سنوات فأكرث

4.10

0.75

أقل من  10سنوات

3.97

0.73

 10سنوات فأكرث

4.05

0.77

أقل من  10سنوات

3.76

0.63

 10سنوات فأكرث

3.83

0.76

أقل من  10سنوات

3.39

0.60

 10سنوات فأكرث

3.46

0.92

أقل من  10سنوات

3.41

0.78

 10سنوات فأكرث

3.31

0.84

بعد برامج التوجيه
بعد فصل وعزل
املدرسني
التطوير املهني /
والدعم
حوافز املعلم
بعد العالقات بني
املدير واملعلم

سنوات الخربة

T

الداللة اإلحصائية

0.11

0.91

0.25

0.21

0.90

0.37

0.58

0.39

0.70

0.48

1.04

0.30

يظهــر مــن الجــدول رقــم ( )5عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )α≤0.05يف آراء أفـراد عينــة حــول أبعــاد أداة الدراســة تبعـاً ملتغــر الخــرة ،حيــث كانــت قيــم
( )Tغــر دالــة إحصائيــا .حيــث جــاء اعــى وســط حســايب لبعــد إســلوب قيــادة املســؤول وعــدد
ســنوات الخــرة أقــل مــن  10ســنوات بوســط حســايب قــدرة ( ,)4.20بينــا جــاء أدىن وســط حســايب
لبعــد العالقــة بــن املديــر واملعلــم و عــدد ســنوات الخــرة  10ســنوات فأكــر بوســط حســايب قــدره
(.)3.31
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مناقشة النتائج:
يتضمــن هــذا الفصــل مناقشــة النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة وفقـاً ألســئلتها،
كــا يتضمــن تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات املنبثقــة عــن تلــك النتائــج.
أوالً :مناقشة نتائج السؤال األول:
مناقشــة نتائــج الســؤال األول :ماهــي العوامــل املؤثــرة عــى العالقــة بــن معلمــي ومديــري
املــدارس يف قصبــة اربــد؟
وقــد جــاءت نتائــج الدراســة مرتفعــة يف املقيــاس ككل ،حيــث جــاء بعــد اســلوب القيــادة
يف املرتبــة االوىل مبتوســطات حســابية تراوحــت مــا بــن ( )4.42-4.01بدرجــة تقييــم مرتفعــة
لجميــع العبــارات حيــث جــاءت باملرتبــة األوىل العبــارة رقــم ( ,)5ونصهــا :يقــدم مديــري حوافــز
ملشــاركة معرفتــي أو خــريت يف هــذا املجــال ،بوســط حســايب ( ،)4.42بينــا جــاءت باملرتبــة األخــرة
العبــارة رقــم ( ,)9ونصهــا :يريــد مديــري أن يخــدم املدرســن ,وأعضــاء هيئــة التدريــس اآلخريــن،
بوســط حســايب ( ،)4.01وبلــغ الوســط الحســايب للبعــد ككل ( )4.20بدرجــة تقييــم مرتفعــة .بينــا
جــاء بعــد برامــج التوجيــه يف املرتبــة الثانيــة مبتوســطات حســابية تراوحــت مــا بــن ()4.16-3.97
بدرجــة تقييــم مرتفعــة لجميــع العبــارات حيــث جــاءت باملرتبــة األوىل العبــارة رقــم ( )5ونصهــا:
يوفــر مديــري مرشــدين ملســاعدة املعلمــن الجــدد عنــد الحاجــة  ،بوســط حســايب ( ،)4.16بينــا
جــاءت باملرتبــة األخــرة العبــارة رقــم ( ,)3ونصهــا :يوفــر مديــري للمعلمــن الجــدد معلمــن فعالــن
ملســاعدتهم ،بوســط حســايب ( ،)4.16وبلــغ الوســط الحســايب للبعــد ككل ( )4.05بدرجــة تقييــم
مرتفعــة .ويف املرتبــة األخــرة جــاء بعــد العالقــات بــن املديــر واملعلــم مبتوســطات حســابية تراوحت
مــا بــن ( )3.42-3.29حيــث جــاءت باملرتبــة األوىل العبــارة رقــم ( ,)5ونصهــا :مديــري يــيء إىل
املعلمــن شــفهيا  ،بوســط حســايب ( .)3.42بينــا جــاءت باملرتبــة األخــرة العبــارة رقــم ( ,)6ونصهــا:
إن عالقتــي مــع مديــري هــي ســبب البقــاء يف مدرســتي ،بوســط حســايب ( ،)3.29وبلــغ الوســط
الحســايب للبعــد ككل ( )3.35بدرجــة تقييــم مرتفعــة .مــا ســبق يتبــن ان قيــادة املديــر يف املدرســة
مــن اهــم عنــارص التأثــر ،فهــي التــي تحــدد نوعيــة الرتبيــة وطبيعــة منــاخ التعلــم ،ومســتوى مهنية
املعلمــن .وقــد تعــزى هــذه النتيجــة اىل ان هنــاك دورا ً فعــاالً يف منــط القيــادة املدرســية املتبــع مــن
قبــل املديــر يف جعــل بيئــة املدرســة مكانـاً جاذبـاً للمعلمــن ويحســن مــن أدائهــم وهــذه النتيجــة
تتوافــق مــع نتائــج دراســة جومــوز وبلــت وبليبــاز ( )Gumus, Bulut & Bellibas, 2013التــي
كانــت تهــدف اىل الكشــف عــن العالقــة بــن ســلوكيات املــدراء ومــدى تعــاون املعلمــن يف املــدارس
االبتدائيــة الرتكيــة .،والتــي أظهــرت وجــود صلــة مهمــة بــن النمــط القيــادي املتبــع مــن املعلــم
ومــدى تعــاون املعلمــن ,فــإن تنفيــذ نهــج القيــادة الرتبويــة مــن قبــل مديــري املــدارس يرتبــط
إيجابيــا بالتعــاون مــع املعلمــن.
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ثانيا :مناقشة نتائج السؤال الثاين:
مناقشــة نتائــج الســؤال الثــاين :هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن العوامــل املؤثــرة
يف العالقــة بــن معلمــي ومديــري املــدارس يف قصبــة اربــد تعــزى ملتغــر (الجنــس والخربة واملســتوى
التعليمي)؟
أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ()α≤0.05
يف آراء أف ـراد عينــة حــول بعــدي أســلوب قيــادة املســؤول والعالقــات بــن املديــر واملعلــم تبع ـاً
ملتغــر الجنــس (ذكــر /أنثــى) ،حيــث بلغــت قيــم ( )1.72 ،1.65( )Tوهــي قيــم غــر دالــة إحصائيـاً
 ،بينــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05يف
آراء أف ـراد عينــة حــول بعــد برامــج التوجيــه ،وبعــد فصــل وعــزل املدرســن ،والتطويــر املهنــي /
والدعــم ،حوافــز املعلــم تبع ـاً ملتغــر الجنــس ،حيــث بلغــت قيــم ( )2.89 ،2.85 ،2.42 ،2.52عــى
التــوايل وهــي قيــم دالــة إحصائ ًيــا لصالــح اإلنــاث .و عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05يف آراء أفـراد عينــة حــول بعــد أســلوب قيــادة املســؤول ،وبُعــد
برامــج التوجيــه ،وبُعــد فصــل وعــزل املدرســن ،والتطويــر املهنــي  /والدعــم ،وحوافــز املعلــم تبعـاً
ملتغــر املســتوى التعليمــي ،حيــث كانــت قيــم ( )Tغــر دالــة إحصائيــا  ،بينــا أظهــرت النتائــج
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05يف آراء أف ـراد عينــة حــول
بعــد العالقــات بــن املديــر واملعلــم تبعـاً ملتغــر املســتوى التعليمــي ،حيــث بلغــت قيمــة ()2.08
وهــي قيــم دالــة إحصائ ًيــا لصالــح املؤهــل العلمــي (بكالوريــوس) .كــا وأظهــرت عــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α≤0.05يف آراء أف ـراد عينــة حــول أبعــاد
أداة الدراســة تبع ـاً ملتغــر الخــرة ،حيــث كانــت قيــم ( )Tغــر دالــة إحصائي ـاً .وقــد تعــزى هــذه
النتيجــة اىل تعــرض املعلــات اىل العديــد مــن الضغــوط بســبب كــرة املســؤوليات امللقــاه عليهــن
داخــل املدرســة وخارجهــا ,إذ يجــب عليهــن التعامــل مــع هــذه الضغــوط واملؤث ـرات والتــي مــن
شــأنها ان تؤثــر عــى مســتوى ادائهــن وطبيعــة عالقاتهــن بســبب انعــكاس هــذه الضغــوط عــى
شــخصياتهن وســلوكياتهن وتعاملهــن مــع املــدراء وزميالتهــن يف املدرســة.
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التوصيات:
يف ضوء نتائج الدراسة ،تويص الباحثة مبا ييل:
 -1إعــادة النظــر يف ضوابــط وآليــات اختيــار القيــادات املدرســية وفــق متطلبــات املســتقبل بنــاء
عــى معايــر الجــدارة وتقبــل التغيــر والتطويــر اإليجــايب.
 -2تقديــم حوافــز ماديــة ومعنويــة للمعلمــن عنــد قيامهــم بأعــال إضافيــة وإرشافيــة خارجــه
عــن وظيفتهــم األساســية ,وتطبيــق األمنــاط القياديــة الناجحــة يف التعامــل معهــم.
 -3بنــاء برامــج تدريبيــة ملســاعدة القيــادات الرتبويــة لتحســن وتوطيــد العالقــات داخــل املجتمع
املــدريس.
 -4إعــداد برامــج إلعــداد القــادة تســتهدف املعلمــن واملعلــات ممــن تتوفــر لديهــم الســات
القياديــة.
 -5رضورة إج ـراء دراســات ,وبحــوث مســتقبلية مكملــه لعنــوان الدراســة تطبــق عــى جميــع
املؤسســات الرتبويــة.
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إفشاء السر

The Crime of Disclosure Secret
خالد حسن ناجي أبو غزلة*

ملخص
يهــدف هــذا البحــث اىل تعريــف الــر بأنــه املعلومــة التــي يحــرص صاحبهــا عــى كتامنهــا
لوجــود مصلحــة مبــارشة يف ابقــاء رسه طــي الكتــان وتجنــب افشــاؤه مــن اي جهــة كانــت ألن
إعــان الــر يشــكل رضرا ً مادي ـاً او معنوي ـاً يلحقــه دون ارادتــه أو رغبتــه .
كــا يهــدف هــذا البحــث اىل تحديــد ماهيــة الــر املهنــي وقواعــد الحاميــة القانونيــة التــي
وفرهــا املــرع وتحديــد عنــارص هــذه الحاميــة ووســائلها واالســتثناءات الــوارده عليهــا  ,ومــا يرتتب
عــى ذلــك مــن عقوبــات مختلفــة باختــاف نــوع الجرميــة وأثارهــا وأنــواع الفاعلــن لهــا  .باإلضافــة
اىل عــرض الحــاالت التــي يبــاح فيهــا قانونيـاً إذاعــة الــر  ,ومبــا أن الــر يحمــي مصلحــه مرشوعــة
فإنــه يســتلزم تعريــف هــذه املصلحــة وبيــان أنواعهــا .
الكلــات املفتاحيــة :الــر ،افشــاء الــر ،طــي الكتــان ،ماهيــة الــر ،اذاعــة الــر ،الحاميــة
القانونية

* جامعة جرش /كلية القانون/أستاذ مساعد
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Abstract:
This research aims to define the secret, it is the information that the person keens to
withhold done the existence of a direct interest in keeping the secret under wraps
and avoid it to be disclosed to any party because the declaration of the secret represents a material or moral damage infected without his will or desire.
This research also aims to determine the rules of professional confidentiality, legal
protection provided by the legislator, identify the elements of this protection, means
and exceptions on them, the consequent different penalties depending on the type
of crime and its effects and the types of criminals. In addition to practical cases
which display conditions of permitted disclosure of professional secrets, and as the
secret protects a legitimate interest, it requires a definition of this interest and the
statement of sorts.
Keywords: Secret, Disclosure of the Secret, Secret, What is the Secret, The Secret,
Legal Protection
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مقدمة
الــر هــو املعلومــة التــي يحــرص صاحبهــا متــام الحــرص عــى كتامنهــا ،إذ لديــه مصلحــة
مبــارشة يف إبقــاء رسه طــي الكتــان وتجنــب إفشــاؤه مــن أيــة جهــة كانــت ،فإعــان الــر يشــكل
رضرا ً مادي ـاً أو معنوي ـاً يلحقــه دون إرادتــه أو رغبتــه.
وإننــي أرى أنــه مــن الجديــر ذكــره أن للدولــة أرسارهــا ،كــا أن للمرافــق املهنيــة األرسار التــي
تقــف عليهــا مــن خــال التعامــل مــع أعضائهــا أو مــع زبائنهــا ،وأخـرا ً فــإن لألفـراد أرسار يحميهــا
قانــون العقوبــات و القوانــن األخــرى التــي تعاقــب عــى جرميــة إفشــائها ،إضافــة إىل أن جرميــة
إفشــاء الــر جرميــة مــن جرائــم القانــون العــام إذا ارتكبهــا موظــف عــام وســببت رضرا ً للدولــة أو
حــاول أحــد املواطنــن ارتــكاب مثــل هــذه الجرميــة إذا كانــت املتــررة هــي املصلحــة العامــة التــي
يحميهــا جنائيـاً هــذا القانــون.
وال شــك أن القانــون يحمــي مصالــح الدولــة ،كــا يحمــي مصالــح األف ـراد ،وتتمثــل مصلحــة
الفــرد يف حاميــة حياتــه الخاصــة ،ولعــل أرساره هــي مــن أهــم معــامل حياتــه الخاصــة ،واســتبعد
مــن هــذا البحــث االنتهــاكات التقليديــة للحيــاة الخاصــة مثــل انتهــاك حرمــة املســكن ،ورسيــة
املراســات ،فهــذه املوضوعــات تحتــاج إىل دراســات أخــرى مســتقلة عــى الرغــم مــن اتصالهــا
مبوضوعنــا هــذا.
ويهــدف هــذا البحــث باعتبــاره لبنــة يف رصح البحــوث القانونيــة إىل تحديــد ماهيــة الــر
املهنــي ،وقواعــد الحاميــة القانونيــة التــي وفرهــا لــه املــرع ،وتحديــد عنــارص هــذه الحاميــة
ووســائلها واالســتثناءات الــواردة عليهــا ومــا يرتتــب عــى ذلــك مــن عقوبــات مختلفــة باختــاف
نــوع الجرميــة وآثارهــا وأشــخاص الفاعلــن لهــا.
خطة البحث:
أن موضــوع “ جرميــة إفشــاء الــر” تتطلــب الحديــث عــن عنرصيــن هــا الجرميــة والعقوبــة،
بالنســبة للعنــر األول فاألمــر يقتــي تعريــف الــر وتحديــد أنواعــه ،كــا يتطلــب اســتكامل
املوضــوع عــرض الحــاالت التــي يبــاح فيهــا قانون ـاً إذاعــة الــر .ومبــا أن الــر يحمــي مصلحــة
مرشوعــة فاألمــر يســتلزم تعريــف هــذه املصلحــة وبيــان أنواعهــا .وعنــد الحديــث عــن الفعــل
كجرميــة جنائيــة فــإن املوضــوع يتطلــب عــرض أركان هــذه الجرميــة كــا حددهــا املــرع األردين.
وأخريا ً سأعرض العقوبات التي يرتبها القانون عىل الفاعل.
وأنهيــت البحــث بأهــم االســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا ،وعرضــت أهــم االقرتاحــات التــي
أويص بهــا يف هــذا املجــال الحيــوي الــذي يؤثــر عــى النظــام العــام ،وعــى حقــوق األف ـراد عــى
حــد ســواء ،ومــن ثــم ســيكون الهيــكل التنظيمــي للبحــث مقسـاً إىل مبحثــن رئيســيني ومطالــب
وفــروع تابعــة لهــا كــا يــي:
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املبحث األول :الرس واملصلحة املحمية.
املبحث الثاين :أركان الجرمية والعقوبات.
املبحث األول
ماهية الرس واملصلحة املحمية
ســأقوم بعــرض موضــوع الــر واملصلحــة املحميــة التــي يرعاهــا املــرع يف مبحثــن مســتقلني،
أتنــاول يف أولهــا ماهيــة الــر ،ويف ثانيهــا تحليــل املصلحــة املحميــة.
املطلب األول
ماهية الرس
ترتبــط فكــرة الرسيــة ،بالنســبة للفــرد ،ارتباطـاً وثيقـاً بفكــرة الحيــاة الخاصــة ،بــل أن الفقــه
والقضــاء املقــارن قــد اعرتفــا بالحــق يف رسيتهــا قبــل الــكالم عــن الحــق يف احرتامهــا ،فالحيــاة
الخاصــة كــا يقــول” الدكتــور أحمــد فتحــي رسور قطعــة غاليــة مــن كيــان اإلنســان ال ميكــن
انتزاعهــا منــه وإال تحــول إىل أداة صــاء خاليــة مــن القــدرة عــى اإلبــداع اإلنســاين” فاإلنســان بحكم
طبيعتــه لــه أفــكاره الشــخصية ومشــاعره الذاتيــة وصالتــه الخاصــة وخصائصــه املتميــزة  ،وال ميكــن
أن يتمتــع بهــذه املالمــح إال يف إطــار مغلــق يحفظهــا ويهيــئ لهــا ســبيل البقــاء .وتقتــي حرمــة
هــذه الحيــاة أن يكــون لإلنســان حــق يف إضفــاء الرسيــة عــى مظاهرهــا وآثارهــا ،ومــن هنــا كان
الحــق يف الرسيــة وجه ـاً الزم ـاً للحــق يف الحيــاة الخاصــة ال ينفصــل عنهــا”(*).
إن فكــرة الرسيــة بالنســبة للفــرد أو االلتـزام بعــدم إفشــاء األرسار مــا هــي إال وســيلة لضــان
حاميــة الحيــاة الخاصــة ضــد تدخــل الغــر ،ومــن ثــم فهــي تضمــن حــق املــرء يف الســكينة ،وهــو
الحــق الــذي يســعى إليــه كل شــخص يف حياتــه الخاصــة ،فحــق اإلنســان يف حياتــه الخاصــة يتعلــق
برسيــة املراســات الربيديــة والربقيــة واملحادثــات الهاتفيــة وغريهــا مــن وســائل االتصــال وكــذا
حرمــة املســكن وحرمــة األرسار(**).

* د .أحمد فتحي رسور :الوسيط يف قانون اإلجراءات الجنائية ،الجزء األول ،مطبعة جامعة القاهرة 1970 ،ص .255
** ( ) د .ممدوح خليل بحر :حامية الحياة الخاصة يف القانون الجنايئ ،القاهرة دار النهضة العربية 1983ص .193
وانظر يف هذا املرجع:
الحق يف الحفاظ عىل األرسار املهنية :ص .257
			
الحق يف رسية املراسالت :ص .248
جرمية التهديد بإفشاء الرس :ص .400
جرمية استامع أو نقل أو تسجيل املحادثات الخاصة :ص .38
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أوال :تحديد الرس
الــر صفــة تــري عــى كل خــر ،أو معلومــة ،أو عمــل أو مركــز ،أو موقــف ،مــا يــؤدي
إفشــاءه رضرا ً لصاحبــه .فثمــة رابطــة بــن الخــر وصاحبــه والــرر الحاصــل ،فالــر كل خــر أو
معلومــة يجــب أن يظــل طــي الكتــان ،فهــو ال يعلــم بــه إال صاحبــه أو الــذي اؤمتــن عليــه ،وال
يجــوز لــه قانون ـاً إذاعتــه .وهــذا األخــر يلتــزم باملحافظــة عــى الــر ،ومنــع الغــر مــن االطــاع
عليــه بــأي شــكل مــن األشــكال .ويف الفقــه املــري عرفــه بعضهــم بأنــه “ كل واقعــة يقــدر الــرأي
العــام أن إبقــاء العلــم بهــا يف نطــاق محــدود أمــر تقتضيــه صيانــة املكانــة االجتامعيــة ملــن تنســب
إليــه هــذه الواقعــة ،ومعنــى ذلــك أن تكييــف الواقعــة بأنهــا رس يعتمــد عــى ضابــط موضوعــي ال
عــى ضابــط شــخيص فاملرجــع إىل املقاييــس املتعــارف عليهــا يف املجتمــع”(*).
وقــد ظهــرت ثــاث نظريــات فقهيــة بشــأن تحديــد مفهــوم الــر املهنــي ،األوىل هــي نظريــة
الــرر ،والثانيــة هــي نظريــة التفرقــة بــن الوقائــع الرسيــة والوقائــع املعروفــة ،والثالثــة هــي
نظريــة إرادة املــودع يف بقــاء األمــر رسا ً(**) وفيــا يــي بيــان هــذه النظريــات:
 )1نظرية الرضر:
توضــح هــذه النظريــة أن إفشــاء الــر ال يكــون جرميــة إال إذا كانــت الواقعــة املفشــاة ذات
طبيعــة ضــارة باعتبــار صاحبهــا ســواء ســمعته أو كرامتــه.
ومل تلق هذه النظرية قبوالً يف الفقه والقضاء املقارن لسببني.
الســبب األول :يعتــر القانــون املقــارن إفشــاء الــر مخالفــة مهنيــة مســتقلة عــن الباعــث
أو الــرر الناتــج عنهــا ،فاملــرع يهــدف إىل تأكيــد الثقــة املفروضــة يف مامرســة بعــض املهــن ،أمــا
الســبب الثــاين :أن رضورة نيــة اإلرضار ال ميكــن أن تــأيت بالقيــاس عــى جرميــة الســب والقــذف،
وهــي جرميــة وضعــت يف نفــس مــكان جرميــة إفشــاء الــر ،كــا أن الغــرض منهــا ليــس واحــدا ً.
 )2نظرية التفرقة بني الوقائع الرسية والوقائع املعروفة:
فمــن الوقائــع املعروفــة مــا يكــون عامـاً بطبيعتــه ،تســمح بالعلــم بهــا منــذ أول بــادرة ،فهــي
ليســت أرسارا ً ،كالطبيــب الــذي يعطــي شــهادة حــول عــرج مريــض أو صمــم لديــه.
وتــم نقــد هــذه النظريــة عــى أســاس أنــه ال يحــول دون اعتبــار األمــر رسا ً أن يكــون قــد ســبق
إفشــاءه ،فالطبيــب الــذي يفــي الــر اعتــادا ً عــى ســبب معرفتــه يكــون قــد أعطــى تأكيــدا ً
إلشــاعات تــرددت.

* د .محمود نجيب حسني :قانون العقوبات ،القسم الخاص ،القاهرة :دار النهضة العربية ،1959 ،ص .406
** د .أحمــد كامــل ســامة :الحاميــة الجنائيــة لــأرسار املهنيــة يف الترشيــع املــري واملقــارن ،القاهــرة (د .ن)  ،1982ص
.57 42-
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 )3نظرية إرادة املودع يف بقاء األمر رساً:
تذهــب هــذه النظريــة إىل أن تعريــف الــر يدخــل فيــه ركــن خــاص هــو إرادة املــودع يف بقاء
األمــر رسا ً .وينبغــي وجــود تعبــر رصيــح يف هــذه اإلرادة يك تكــون الواقعــة رسا ً ،فاألمــر يكــون رسا ً
إذا عهــد بــه صاحبــه إىل األمــن عــى أنــه رس.
وتــم نقــد هــذه النظريــة بأنهــا ال تحقــق الغــرض املقصــود مــن نــص التجريــم ،وهــو الفائــدة
االجتامعيــة التــي تســمح لــكل مريــض بــأن يســلم نفســه ورسه إىل طبيــب يحــرص عــى بقــاء
تشــخيصه رسا ً .كــا أن املريــض األخــرس ال يســتطيع الــكالم وطلــب كتــان رسه ،يضــاف إىل مــا
تقــدم أن املؤمتــن قــد يعــرف أرسار املريــض دون اإلفصــاح منــه ،وذلــك أثنــاء العمــل أو االســتنتاج.
والــرأي الراجــح يف الفقــه املــري هــو عــدم قــر الــر عــى مــا يعهــد بــه العميــل إىل األمــن،
ولكنــه يتعــداه إىل كل مــا يســمعه األمــن مــن العميــل أو يفهمــه أو يســتنتجه مــن تلقــاء نفســه.
وآراء النظريــات الثــاث ال ميكــن اعتــاد أي منهــا مبفــرده ،بــل ميكــن أن تســتخدم هــذه اآلراء
مجتمعــة مــن أجــل أن تكــون معيــارا ً موضوعي ـاً وعام ـاً ومرشو ًعــا.
وميكــن اعتبــار أصحــاب املهــن التاليــة أمنــاء عــى األرسار بحكــم الــرورة وطبيعــة عملهــم
وهــم:
أ  .األطباء والجراحون والصيادلة ومديري املستشفيات.
ب .املحامون ووكالء الدعاوى واملوثقون ورجال الدين.
ج .املحققون الجنائيون والخرباء الحكوميون واألهليون الذين تعينهم املحكمة.
د .املوظفــون املكلفــون بخدمــة عامــة وهــم القضــاة ومســاعدوهم وأعضــاء النيابــة العامــة
والكتــاب واملحــرون واملرتجمــون واملحلفــون وموظفــي الرضائــب ومأمــوري الضبــط القضــايئ
وموظفــي الربيــد والبنــوك وكاتــب العــدل (املوثــق القضــايئ) وجميــع العاملــن بالدولــة،
مدنيــن أو عســكريني.
األرسار يف الترشيع األردين:
نظمــت حاميــة األرسار وعاقبــت عــى جرميــة إفشــائها عــدة ترشيعــات منهــا قانــون العقوبات
رقــم ( )16لســنة ( 1960املعــدل) ،وقانــون حاميــة أرسار ووثائــق الدولــة رقــم ( )50لســنة 1971
إضافــة إىل قوانــن النقابــات املهنيــة ،ونظــام الخدمــة املدنيــة رقــم( )82لســنة  2013وتعديالتــه،
ونظــرا ً لكــون قانــون حاميــة أرسار ووثائــق الدولــة رقــم ( )50لســنة  1971قــد فصــل األرسار
املتعلقــة بآمــن الدولــة الداخــي والخارجــي فســأقوم باإلشــارة إىل ماهيــة األرسار يف هــذا القانــون
عــى أن أشــر اىل بقيــة القوانــن حســب ورودهــا يف هــذا البحــث.
فقــد ع ّرفــت املــادة الثانيــة مــن القانــون األرسار والوثائــق املحميــة بأنهــا “ :أيــة معلومــات
شــفوية ،أو وثيقــة مكتوبــة أو مطبوعــة أو مختزنــة ،أو مطبوعــة عــى ورق مشــمع أو ناســخ أو
116

المجلد ( ،)19العدد ( ،)2كانون أول 2018

جرش للبحوث والدراسات

أرشطــة تســجيل أو الصــور الشمســية ،واألفــام ،أو املخططــات أو الرســوم أو الخرائــط أو ما يشــابهها
واملصنفــة وفــق أحــكام قانــون حاميــة أرسار ووثائــق الدولــة رقــم ( )50لســنة .”1971
ونصــت املــادة الثالثــة عــى أن تصنــف بدرجــة (رسي للغايــة) أيــة أرسار أو وثيقــة محميــة إذا
تضمنــت األمــور التاليــة:
أ  .أيــة معلومــات يــؤدي إفشــاء مضمونــة ألشــخاص تقتــي طبيعــة عملهــم اإلطــاع عليهــا أو
االحتفــاظ بهــا أو حيازتهــا ،إىل حــدوث أرضار خطــرة بأمــن الدولــة الداخــي والخارجــي أو
إىل فائــدة عظيمــة أليــة دولــة أخــرى مــن شــأنها أن تشــكل أو يحتمــل أن تشــكل خطـرا ً عــى
اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
ب .خطــط وتفصيــات العمليــات الحربيــة أو إجــراءات األمــن العــام أو املخابــرات العامــة أو
أي خطــة ذات عالقــة عامــة بالعمليــات الحربيــة أو إج ـراءات األمــن الداخــي ســواء كانــت
اقتصاديــة إنتاجيــة أو متوينيــة أو عمرانيــة أو نقليــة.
ج .الوثائــق السياســية الهامــة جــدا ً وذات الخطــورة املتعلقــة بالعالقــات الدوليــة واالتفاقــات أو
املعاهــدات وكل مــا يتعلــق بهــا مــن مباحثــات ودراســات.
د .املعلومــات والوثائــق املتعلقــة بوســائل االســتخبارات العســكرية أو ملخابــرات العامــة
أو االســتخبارات املعاكســة أو مقاومــة التجســس أو أيــة معلومــات تؤثــر عــى مصــادر
االســتخبارات العســكرية أو املخابــرات العامــة أو املشــتغلني فيهــا.
هـ  .املعلومــات الهامــة املتعلقــة باألســلحة والذخائــر أو أيــة مصــدر مــن مصــادر القــوة الدفاعيــة
التــي يشــكل إفشــاؤها خطـرا ً عــى أمــن الدولــة الداخــي أو الخارجــي.
وتنــص املــادة السادســة عــى أن تصنــف بدرجــة (رسي) أيــة أرسار أو وثيقــة محميــة مل تكــن
مــن درجــة (رسي للغايــة) إذا تضمنــت املعلومــات التاليــة:
أ .أيــة معلومــات هامــة يــؤدي إفشــاء مضمونــه ألشــخاص ال تقتــي طبيعــة عملهــم اإلطــاع عليهــا
إىل تهديــد ســامة الدولــة أو تســبب أرضارا ً ملصالحهــا أو تكــون ذات فائــدة كبــرة ألي دولــة
أجنبيــة أو أيــة جهــة أخــرى.
ب .أيــة معلومــات عــن مواقــع تكديــس املــواد الدفاعيــة أو االقتصاديــة أو املؤسســات الحيويــة
املتعلقــة مبصــادر القــوة متــى كان لهــا مســاس بســامة الدولــة.
ج .أية معلومات عن تحركات القوات املسلحة أو األمن العام.
د .أية معلومات عن أسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة.
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صفوة القول يف هذا الشأن:
أقــول إن جرميــة إفشــاء الــر املهنــي عبــارة عــن إخــال األمــن عــى الــر (موظف ـاً كان
أو غــر ذلــك) بالتزامــه املتمثــل بالكتــان ســواء بعالقاتــه مــع غــره مــن األف ـراد ،أو يف مواجهــة
الســلطات القضائيــة واإلداريــة ،فــاألرسار منهــا مــا يتعلــق باألف ـراد ،ومنهــا مــا يتعلــق بالدولــة،
وخصوصــاً أرسارهــا العســكرية والسياســية واالقتصاديــة ،لذلــك أحــاط املــرع هــذا املوضــوع
بطائفــة مــن القواعــد القانونيــة التــي توجــب كتــان األرسار مــن جهــة ،وتعاقــب كل مــن ســولت
لــه نفســه إفشــاء الــر بقصــد جنــايئ.
ثانيا :رشوط الحامية القانونية للرس املهني
مثــة رشوط قانونيــة تجــب توافرهــا يف الــر املهنــي يك يحظــى بالحاميــة القانونيــة أوضحهــا
عــى النحــو التــايل:
 )1أن يكون الرس قد عهد به بسبب مهنة من تلقاه.
يجــب أن يكــون اإلفضــاء بالواقعــة محــل الــر إىل أحــد األشــخاص امللزمــن بالكتــان واحـرام الرس
املهنــي ،وأن تكــون املعرفــة املكتســبة بواســطة األمــن قــد متــت أثنــاء مامرســة الوظيفــة أو
املهنــة.
 )2يجب أن يكون الرس منسوباً لشخص معني:
يجــب أن يتنــاول اإلفضــاء نســبة هــذا الــر إىل شــخص معــن ،فــإذا اقتــر اإلفضــاء مبــرض معــن
أو وقائــع معينــة دون نســبتها إىل شــخص معــن مل يكــن هنــاك إفشــاء.
 )3أن تكون الوقائع املراد إضفاء الرسية عليها ذات صلة مبهنة من تلقاها:
فالصفــة الرسيــة ال تتحقــق بالوقائــع التــي أفــى بهــا صاحــب الــر فقــط ،وإمنــا أيضــاً
بالنســبة لــكل مــن اســتطاع معرفتــه مــن خــال مامرســة املهنــة ،عكــس ذلــك الوقائــع التــي قــد
يعرفهــا األمــن خــال مامرســته عملــه دون أن تكــون لهــا عالقــة باملهنــة ،فهــذه ال تعتــر رسا ً يلتــزم
بكتامنــه.
وبذلــك أكــون قــد بينــت الــروط الواجــب توافرهــا يف الــر املهنــي يك يضفــي القانــون عليــه
حاميــة تجعــل مــن إفشــائه جرميــة مــن جرائــم القانــون العــام.
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ثالثا :حاالت إباحة إفشاء الرس
تضمــن قانــون البينــات األردين رقــم ( )30لعــام  1952النــص عــى الحــاالت التــي يبيــح فيهــا
إفشــاء الــر وكذلــك بعــض رجــال الفقــه القانــوين ،وســنقوم بتوضيــح ذلــك عــى النحــو اآليت:
أوالً :رأي املرشع األردين:
تنــص املــادة ( )37مــن قانــوين البينــات األردين ( )30الصــادر ســنة  1952عــى أنــه “مــن
علــم مــن املحامــن أو الــوكالء أو األطبــاء عــن طريــق مهنتــه بواقعــة أو معلومــات ال يجــوز لــه أن
يفشــيها ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه أو زوال صفتــه مــا مل يكــن ذكرهــا مقصــودا ً بــه ارتــكاب جنايــة
أو جنحــة ،ويجــب عليهــم أن يــؤدوا الشــهادة عــن تلــك الواقعــة أو املعلومــات متــى طلــب منهــم
مــن أرسهــا إليهــم عــى إال يخــل ذلــك بأحــكام القوانــن الخاصــة بهــم”.
وتنــص املــادة ( )24مــن الدســتور الطبــي األردين (واجبــات الطبيــب وآداب املهنــة) عــى أنــه
يجــوز إفشــاء رس املهنــة بأحــد األســباب التاليــة:
أ  .للمريض نفسه ملا يتعلق به من مرضه أو مستقبله.
ب  .للويص أو الويل فيام يتعلق برس مريض قارص أو غري مدرك.
ج  .لــذوي املريــض إذا عــرف أن لهــذا اإلفشــاء فائــدة يف املعالجــة وكانــت حالــة املريــض ال
تســاعده عــى إدراك ذلــك.
د  .أثناء خربة طبية قضائية أو طبية رشعية.
هـ  .عندما تقتيض الرضورة حفاظاً عىل أمن املجتمع.
و  .ميكــن للطبيــب أثنــاء تأديــة شــهادته كخبــر طبــي أن يذكــر ســوابق املريــض املفحــوص
املرضيــة إذا حصــل عــى طلــب خطــي مــن قبــل القضــاء يســمح لــه ذلــك.
ز  .يف الحــاالت الــذي يحددهــا القانــون مثــل حــاالت العــدوى والتبليــغ عــن الوفيــات والــوالدات
و بعــض األم ـراض الصناعيــة التــي تؤثــر عــى الصحــة العامــة.
هـ .ألغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر األسامء والصور املعرفة.
ثانياً :رأي الفقه القانوين:
أ .رأي الدكتــور أحمــد كامــل ســامة :يذهــب إىل أن هنــاك نوعــن مــن الحــاالت ،وجوبيــة
وجوازيــة كــا يــي:
 . 1حاالت اإلفشاء الوجوبية وهي:
 مصلحــة العدالــة للدولــة :الحــق أثنــاء التحقيــق يف االطــاع عــى األوراق الشــخصيةوضبــط الرســائل ومراقبــة الهواتــف إذا أجــاز القانــون ذلــك.
 حق االطالع يف املسائل الرضيبية. االلتزام بالتبليغ عن املواليد والوفيات واألمراض املعدية.119
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 أعامل الخربة القضائية واإلدارية. .2حاالت اإلفشاء الجوازية وهي:
 الحق يف التبليغ عن الجرائم. رىض صاحب الرس باإلفشاء. حالة الرضورة كعدوى املرض أو كشف دليل الرباءة(*).ب .رأي الدكتــور محمــد صبحــي نجــم :يــرى أن قانــون البينــات األردين أجــاز إفشــاء الــر يف
حــاالت ثالثــة:
األوىل ،إذا كان الــر املهنــي مقصــودا ً بــه ارتــكاب جرميــة ،فعليــه أن يخــر عــن هــذه الجرميــة
ســواء كانــت جنايــة أو جنحــة قبــل وقوعهــا.
والثانيــة إذا وافــق صاحــب املصلحــة عــى إفشــاء الــر بــرط عــدم وجــود مانــع قانــوين
لذلــك ،كــا هــو الحــال بالنســبة لقانــون نقابــة املحامــن لســنة ( 1972املــادة .)60
والحالــة الثالثــة أن يكــون مــن أفــى الــر قــد علــم بــه عــن طريــق ال عالقــة لــه باملهنــة
ومثــال ذلــك الطبيــب الــذي يــؤدي الشــهادة عــن معلومــات خاصــة عــن أحــد النــاس كان قــد
تلقاهــا عــن غــر طريــق مهنتــه.
ج .رأي الدكتــور محمــود محمــود مصطفــى :يذهــب هــذا الفقيــه إىل أن الحــاالت التــي تبيــح
إفشــاء األرسار هــي:
 .1التبليــغ عــن الجرائــم :فمــن علــم بجرميــة يجــب عليــه التبليــغ عنهــا ويعفــى مــن
واجــب كتــان الــر ألن املوضــوع متعلــق بجرميــة مــرة باملجتمــع وليــس الواجــب
الحفــاظ عــى مصلحــة صاحــب الــر.
 .2أعــال الخــرة :يســتطيع الخبــر إذا انتدبتــه املحكمــة أن يشــهد شــفوياً أو كتابيـاً بأمــور
متعلقــة بــأرسار اطلــع عليهــا بحكــم صنعتــه برشطــن:
أوالً :أن يقدم التقرير للجهة القضائية وحدها.
والثــاين :أن يكــون األمــن قــد عمــل داخــل الحــدود التــي رســمتها لــه تلــك الجهــة،
فالخبــر ممثــل الجهــة القضائيــة ،وإفضائــه للــر يكــون للقضــاء بحكــم عملــه وليــس
للغــر.
 .3رضــاء صاحــب الــر بإفشــائه :إذا اســتعان صاحــب الــر باألمــن ألداء شــهادة جــاز لــه
إفشــاء الــر للمحكمــة طاملــا طلــب ذلــك منــه شــفوياً أو كتابــة يف حــن أنــه ال وجــود
لجرميــة إفشــاء الــر إال إذا كان اإلفشــاء حاص ـاً بنــاء عــى طلــب مــودع الــر(**).
* ( ) د .أحمد كامل سالمة :مرجع سابق ،ص  521و ما بعدها.
** ( ) د .محمد صبحي نجم :قانون أصول املحاكامت الجزائية ،عامن ،دار الثقافة 2000 ،ص  315وما بعدها.
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إذن قــد يبيــح القانــون إفشــاء الــر ،ومــن أســباب اإلباحــة رىض صاحــب الــر بإفشــائه فهــو
صاحــب املصلحــة األوىل يف كتامنــه ولذلــك ال تحــرك الدعــوى إال بنــاء عــى شــكوى منــه(*) ،ومل ينــص
قانــون العقوبــات األردين عــى رضــاء صاحــب الــر كســبب لتربيــر افشــاء الــر كــا فعــل غــره ،إذ مل
تتضمــن م  3/355مــن قانــون العقوبــات األردين مــا نصــت عليــه م ( )437مــن قانــون العقوبــات العراقــي
مــن أنــه ال عقــاب إذا أقــره بإفشــاء الــر صاحــب الشــأن فيــه.

املطلب الثاين
املصلحة املحمية
يحمــي املــرع ثــاث مصالــح ،األوىل :املصلحــة الخاصــة (مصلحــة الزبــون أو العميــل املتــرر
وهــو صاحــب الــر ،والثانيــة :مصلحــة املهنــة أو الوظيفــة ،والثالثــة :املصلحــة العامــة ،وبعبــارة
أخــرى مصلحــة املجتمــع ،ويف مــا يــي بيــان ذلــك:
أوال :املصلحة الخاصة
للزبــون أو العميــل أو املراجــع مصلحــة أدبيــة (معنويــة) وأخــرى مصلحــة ماديــة (ماليــة) ويف
مــا يــي بيــان موجــز لهــا.
 .1املصلحــة األدبيــة أو املعنويــة :لصاحــب الــر مصلحــة يف كتــان رسه ،تتمثــل يف الحفــاظ عــى
كرامتــه ،فإفشــاء الــر يعنــي بالنســبة لصاحبــه املســاس بســمعته واعتبــاره وحياتــه الخاصــة
وحيــاة أرستــه ،فإفشــاء الــر قــد يتضمــن عدوانـاً عــى الــرف واالعتبــار إذا كانــت الواقعــة
التــي أذاعهــا الجــاين رسا ً يف تقديــر الــرأي العــام الــذي يســود املجتمــع(**).
 .2املصلحــة املاديــة أو املاليــة :ال تقتــر الحاميــة القانونيــة للــر املهنــي عــى املصلحــة األدبيــة
لصاحــب الــر ،وإمنــا متتــد إىل مصلحتــه املاديــة ،فاملحامــي الــذي يقــوم بإفشــاء الــر املهنــي
للمصــاب بتســليم قائــد الســيارة املتهــم شــهادة تفيــد خلــو املصــاب مــن عاهــة مســتدامة
يــر مبصلحــة املجنــي عليــه ،ملــا يرتتــب عــى ذلــك مــن تعــذر املطالبــة بالتعويــض الــذي
يهدفــه .والطبيــب الــذي يفــي رس املــرض ولــو كان تافهـاً ،كــا لــو كان مصابـاً بإحــدى نــزالت
الــرد يتســبب يف إلحــاق الــرر مبصالــح العميــل إذا كان عملــه يتأثــر ولــو مؤقت ـاً بحاســة
الشــم(***).
* ( ) انظر تفصيالت ذلك لدى :د .أحمد كامل سالمة :مرجع سابق ،ص  58وما بعدها.
** ( ) د .محمــد فائــق الجوهــري :املســؤولية الطبيــة يف قانــون العقوبــات املــري ،القاهــرة دار النهضــة العربيــة ،1956
ص .472
*** ( ) املستشــار محمــد ماهــر :إفشــاء الــر ،مجلــة القضــاء ،العــدد الســابع ،1955 ،القاهــرة ،ص  ،104مشــار عنــه لــدى:
د .أحمــد كامــل ســامة ،مرجــع ســابق  ،ص .66
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ثانيا :مصلحة املهنة
أن مصلحــة املهنــة أو الوظيفــة تتعلــق مبســألتني جوهريتــن :كرامــة املهنــة وآدابهــا ،والثانيــة
هــي تأكيــد الثقــة الواجبــة يف مامرســة بعــض املهــن يف الوظيفــة العامــة.
 .1كرامــة املهنــة أو الوظيفــة وآدابهــا :للمهنــة أو الوظيفــة أعــال وواجبــات ،كــا أن لهــا
أخالقيــات يلــزم شــاغلها مبراعاتهــا بدقــة وأمانــة .فمــن واجبــات املهــن والوظائــف العامــة تجنــب
إفشــاء أرسار العميــل أو الزبــون .كــا أن أخالقيــات املهنــة أو الوظيفــة العامــة تتطلــب كتــان
هــذه األرسار.
وإذا قــام املهنــي أو املوظــف العــام بإذاعتهــا فقــد خــرج عــى الواجــب األخالقــي مــن
الواجبــات امللــزم بالتقيــد بهــا(*).
وطاملــا أن املجنــي عليــه صاحــب الــر قــد أودع رسه لــدى املهنــي أو املوظــف العــام فــإن
قيامــه بذلــك كان مدفوع ـاً بالثقــة التــي يوليهــا املريــض للطبيــب ،واملــوكل باملحامــي ،واملواطــن
باملوظــف العــام ،أمــا إذا أفــى املؤمتــن الــر فإنــه يقــوم بزعزعــة الثقــة التــي هــي الجانــب
املعنــوي مــن كيــان املهنــة أو الوظيفــة(**).
ثالثاً :املصلحة العامة للمجتمع
املصلحــة العامــة أســاس األرسار الحكوميــة ،فــا ميكــن للدولــة أن تعمــل دون أن تضفــي
الرسيــة عــى بعــض أوجــه نشــاطاتها ،واملصلحــة العامــة ليســت مقتــرة عــى أمــن الدولــة وإمنــا
متتــد إىل السياســة الخارجيــة وحقــوق الســلطة الترشيعيــة والحقــوق الدســتورية .وأحيان ـاً يعــد
النظــام العــام كأســاس الحـرام الــر املهنــي إذ يجيــز قانــون األصــول الجزائيــة للمحكمــة أن تأمــر
بســاع الدعــوى كلهــا أو بعضهــا يف جلســة رسيــة مراعــاة للنظــام العــام واآلداب.
مــن ذلــك يتبــن لنــا بجــاء أن إفشــاء بعــض األرسار مــر بالصالــح العــام بصــورة مبــارشة،
إال أن جميــع جرائــم إفشــاء األرسار املهنيــة مــرة بالصالــح العــام بصــورة غــر مبــارشة ،وذلــك ألن
مصلحــة املجتمــع ســيادة النظــام العــام أو األمــن العــام .ولعــل جرائــم اإلفشــاء هــي مــن الجرائــم
التــي تخــل بانتظــام هــذه الســيادة ألنهــا تحــدث نزاعــات تؤثــر عــى األمــن العــام أو النظــام
العــام ،ومــن هنــا ميكــن اعتبــار جرائــم إفشــاء األرسار املهنيــة إمنــا هــي جرائــم متــس الصالــح العــام
للمجتمــع.
ويقــول الدكتــور رؤوف عبيــد « ومــن املتفــق عليــه أن تجريــم إفشــاء األرسار املهنيــة معــروف
منــذ القــدم والحكمــة مــن هــذا التحريــم هــي أن كتــان الــر واجــب خلقــي قبــل كل يشء
تقتضيــه مبــادئ الــرف واألمانــة ،و مــن ناحيــة أخــرى فــإن مصلحــة املجتمــع تتطلــب ذلــك
* يف التوسع ،انظر :مقال املستشار محمد ماهر ،مرجع سابق ،ص .105
** انظر :مقال املستشار محمد ماهر يف املرجع الذي سبق ذكره ،ص 106
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بحيــث يجــد املريــض طبيبـاً يركــن إليــه فيودعــه رسه ،وأن يجــد املتهــم محاميـاً يطمــن لــه ويحفــظ
أرساره» (*).
املبحث الثاين
أركان الجرمية والعقوبات
كــا يف أي جرميــة فــان جرميــة إفشــاء الــر تســتوجب وجــود ثالثــة أركان وســنقوم بتنــاول
هــذه األركان والعقوبــات التــي نصــت عليهــا الترشيعــات يف مبحثــن مســتقلني.
املطلب األول
أركان الجرمية
املعــروف أن أركان الجرميــة الجنائيــة ثالثــة هــي الركــن الرشعــي ،والركــن املــادي ،والركــن
املعنــوي ،وســنقوم ببيانهــا فيــا بعــد ،وقــد ذهــب بعــض فقهــاء القانــون إىل أن جرميــة إفشــاء
األرسار ال تقــوم إال إذا توافــرت ثالثــة أركان هــي:
 .1إفشاء الرس.
( )
 .2مبعرفة من أفىض به إليه مبقتىض صناعته أو وظيفته ،و ذلك بقصد جنايئ ** .
 .3الركن الثالث هو الركن املعنوي.
وال شــك أن الركــن األول هــو الركــن املــادي أمــا الركــن الثــاين فهو ركــن خاص يتعلــق بصفة من
أؤمتــن عــى الــر وهــو األمــن بحكــم الــرورة أو مــن تقــي صناعتــه بتلقــي أرسار الغــر كاألطبــاء
والجراحــن والصيادلــة والقابــات واملوظفــن العموميــن وباألخــص رجــال الرشطــة وموظفــو الربيــد
والقضــاء وأعضــاء النيابــة وموظفــو الرضائــب والبنــوك باســتثناء الخــدم والســكرتاريا والســارسة
فهــؤالء يــؤدون صناعــة عامــة للجمهــور ،والركــن الثالــث هــو الركــن املعنــوي (***).
وأرى أنــه ميكــن لصاحــب الــر االتفــاق مــع مــن اســتأجره أو تعاقــد معــه مــن الخــدم و
الســكرتاريا أن يــرم معهــم عقــدا ً مدني ـاً يحظــر عليهــم إفشــاء أرسارهــم الخاصــة وبخــاف ذلــك
وإال يطالبهــم بتعويــض مــايل يحــدده يف العقــد املــرم بينهــا.

* د .رؤوف عبيد :جرمية إفشاء األرسار ،مقال يف مجلد دنيا القانون ،العدد  ،17سنة  ،1966القاهرة ،ص .116
** د .محمود محمود مصطفى :رشح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،ط ،6مطبعة جامعة القاهرة  ،1975ص .422
*** مرجع سابق ،ص .424
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أوال :الركن الرشعي
الركــن الرشعــي ركــن مفــرض يف كل جرميــة ،إذ هــو تحصيــل حاصــل ويتضمــن النــص القانــوين
الــذي يجــرم فعــل إباحــة الــر ،ويقــرر لــه العقوبــة املناســبة ،مثــال ذلــك نــص املــادة (/68ب
+ح) مــن نظــام الخدمــة املدنيــة رقــم ( )82لســنة  2013وتعديالتــه التــي تحظــر عــى املوظــف
االحتفــاظ خــارج مــكان العمــل لنفســه ألي وثيقــة أو مخابــرة رســمية أو نســخة منهــا أو صــورة
عنهــا أو ترسيبهــا ألي جهــة خارجيــة أو الترصيــح عنهــا دون أن يكــون ذلــك مــن صالحياته باســتثناء
الوثائــق التــي تكشــف عــن فســاد لهيئــة مكافحــة الفســاد أو للمرجــع املعنــي يف الدائــرة حســب
مــا يــرى املشــتيك مــن خــال (الكتابــة أو الترصيــح لوســائل اإلعــام مبــا يســئ للدولــة أو العاملــن
بهــا أو افشــاء أرسار العمــل)  ،تحــت طائلــة املســؤولية التأديبيــة .
وكذلــك نــص املــادة (/43ب) مــن نظــام املوظفــن يف الجامعــة األردنيــة رقــم ( )33لســنة
 1997التــي تحظــر عــى املوظــف اإلقــدام عــى اإلفضــاء بأيــة بيانــات أو معلومــات عــى املســائل
التــي يجــب أن تظــل مكتومــة بطبيعتهــا ،كــا يحظــر عليــه االحتفــاظ لنفســه بأيــة وثيقــة أو
مخابــرة رســمية أو نســخة أو صــورة عنهــا أو خاتــم رســمي.
وجديــر بالذكــر أن هــذا االلت ـزام يرافــق املوظــف إىل مــا بعــد انتهــاء خدمتــه وإىل تاريــخ
وفاتــه إذ تقــي املــادة  12مــن قانــون حاميــة أرسار ووثائــق الدولــة رقــم  50لســنة  1971عــى أنــه
يُحظــر عــى أي مســؤول تخــى عــن وظيفتــه بســبب النقــل أو إنهــاء الخدمــة أو ألي ســبب آخــر
إفشــاء أيــة معلومــات أو أرسار حصــل عليهــا أو عرفهــا بحكــم وظيفتــه وكان إفشــاؤها محظــورا ً
وفــق أحــكام هــذا القانــون.
ثانيا :الركن املادي
يشــرط لوقــوع جرميــة إفشــاء الــر توفــر الركــن املــادي الــذي يتمثــل يف إفشــاء مــا يعــد لدى
صاحبــة رسا ً أي يهمــه كتامنــه .ويتعــن أن يحصــل اإلفشــاء مــن أمــن عــى الــر .ويتطلــب بحــث
الركــن املــادي تعريــف اإلفشــاء وكيفيــة وقوعــه وهــذا مــا ســنتناوله يف هذيــن البنديــن.
 )1تعريــف اإلفشــاء :يقصــد باإلفشــاء كشــف الــر وإطــاع الغــر عليــه بــأي طريقــة كانــت،
فاإلفشــاء عمليــة تنقــل املعلومــة مــن واقعهــا الــري إىل واقعهــا العلنــي املعــروف املتــداول.
ويتعــن أن يكــون اإلفشــاء معاقــب عليــه جنائيــاً ،فاملعلومــة املعروفــة ال يتناولهــا هــذا
التكييــف ،كــا أنهــا غــر معاقــب عــى اإلفصــاح عنهــا ،وإذا كانــت املعلومــة قــد عرفهــا كثــر
مــن النــاس فهــذا ال يعتــر جرميــة اإلفشــاء مــن األمــن عــى الــر ،وذلــك ألن إفشــائه مبثابــة
تأكيــد للــر ،ومــن مثــة تتحــول املعلومــة مــن (إشــاعة) غــر ثابتــة األســاس إىل (رس) حقيقــي
قــد أكــده األمــن عليــه.
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وهنــا فإننــي أقــول أنــه إذا كان الضبــاط والجنــود يعرفــون أنــواع مــن األســلحة فــإن املعلومات
التــي تــدور بشــأنها تعــد أرسارا ً ال يجــوز اإلفضــاء بهــا للغــر وخصوصـاً املدنيــن فهــذه تعتــر
مــن قبيــل األرسار العســكرية التــي يلتــزم العســكريون بعــدم إفشــائها حتــى ولــو بعــد انتهــاء
خدمتهــم الوظيفية.
 )2وســائل اإلفشــاء :يتحقــق اإلفشــاء بوســائل البــوح واإلذاعــة ،والكشــف عــا اســترت ،واإلبــاغ،
وتســليم املعلومــة يقــول الدكتــور أحمــد فتحــي رسور « :أن إذاعــة الــر هــي الكشــف
عنــه للجمهــور دون متييــز و يتحقــق مبجــرد اطــاع شــخص غــر معــن بالــذات عــى مضمونــة
وال يُشــرط حصــول االطــاع لعــدد مــن النــاس ،فيكفــي مجــرد إذاعتــه لشــخص واحــد ،أمــا
املفــى إليــه الــر فإنــه يجــب أن يكــون شــخصاً معين ـاً أو عــدد غــر متميــز مــن النــاس»(*).
ويتكــون الركــن املــادي نتيجــة لإلفشــاء بواســطة شــخص ملــزم بكتــان الــر ،أمــا إذا اقتــر
األمــر عــى مجــرد الــروع أو املحاولــة فــا عقــاب جنــايئ ،فمثــال ذلــك يقــول األمــن عــى
الــر آلخــر( :ســأبلغك رسا ً بشــأن فــان) إال أنــه تراجــع عــن نيتــه ومل يبلغــه عــن أي أمــر.
وال يشــرط املــرع وقــوع اإلفشــاء بأيــة وســيلة كانــت فقــد تكــون بالقــول أو الكتابــة أو
اإلشــارة ،وال تقــع جرميــة إفشــاء رس مــرض مريــض مث ـاً إذا ذُكــر املــرض بطريقــة ال تســمح
بتحديــد املريــض .وميكــن أن يتوفــر الركــن املــادي لإلفشــاء ولــو تــم لشــخص واحــد فقــط مــا
دام اإلفشــاء قــد تــم لشــخص ليســت لــه صفــة يف حيــازة الــر أو العلــم بــه ،ولــو كان هــذا
الشــخص وطيــد الصلــة بصاحــب الــر أو األمــن عليــه ،فالطبيــب الــذي يفــي إىل زوجتــه
رسا ً مــن أرسار مرضــاه يقــع تحــت طائلــة العقــاب(**) .وهــذا يفيــد أن الركــن املــادي يتوفــر
دون اش ـراط وســيلة معينــة مــن وســائل اإلفشــاء ،فقــد يحصــل اإلفشــاء شــفاهة أو كتابــة
أو بالنقــل أو بالرســم أو بالتصويــر أو بالخطابــة أو الهاتــف أو النــر يف الصحــف واملجــات
والكتــب أو الرســائل أو األرشطــة التســجيلية ســواء أذيعــت يف إذاعــة أو تلفزيــون عــام أو
خــاص أو يف مجلــس خــاص(***).

* د .أحمــد فتحــي رسور :الوســيط يف قانــون العقوبــات ،القســم الخــاص ،الجرائــم املــرة باملصلحــة العامــة ،القاهــرة،
مطبعــة جامعــة القاهــرة  1972ص .56
** د .محمود محمود مصطفى :رشح قانون العقوبات ،مرجع سابق ذكره ص .423
*** د .محمد فؤاد الفاضل :الجرائم الواقعة عىل أمن الدولة ،الجزء األول ،القاهرة دار للنرش العربية  ،1958ص .353
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ثالثا :الركن املعنوي
يتوفــر الركــن املعنــوي بجرميــة اإلفشــاء حينــا يكــون الــر قد انتــر وأن يكــون هذا اإلفشــاء
عمديـاً ،فيجــب أن تنــرف إرادة الجــاين إىل هــذه النتيجــة التــي يعاقــب عليهــا القانــون .ويرتتــب
عــى ذلــك عــدم وقــوع جرميــة اإلفشــاء نتيجــة إهــال األمــن وذلــك لعــدم توافــر القصــد الجنــايئ
بهــذه الحالــة ،فــإذا اطلــع الغــر عــى أوراق أو ملفــات تحــت يــد املوظــف العــام أو املحامــي أو
الطبيــب أو الصيــديل ومل يقصــد هــذا اطــاع الغــر عليهــا ثــم أفــى الغــر الــر فــا يعــد األمــن
مرتكــب لجرميــة إفشــاء الــر ،وذلــك لعــدم توافــر القصــد الجنــايئ ،وإمنــا يوجــد خطــأ (اإلهــال)
ميكــن املطالبــة عنــه بالتعويــض املــدين .ويذهــب الدكتــور محمــود محمــود مصطفــى إىل « أنــه ال
تحصــل الجرميــة إذا حصــل اإلفشــاء بســبب اإلهــال أو عــدم االحتيــاط .وإذا توفــر القصــد الجنــايئ
فــا عــرة بالبواعــث أو األغـراض ســواء لــدرء مســؤولية أدبيــة أو مدنيــة أو بقصــد حصــول األمــن
عــى أتعابــه فهــو مكلــف بالكتــان»(*).
حالة وقوع جرمية اإلفشاء مبجرد اإلهامل:
خــرج املــرع املــري يف قانــون العقوبــات عــى قاعــدة رضورة توافــر القصــد الجنــايئ لــدى
األمــن عــى الــر فعاقــب عــى الخطــأ املــؤدي إىل إفشــاء أرسار الدفــاع ،فــإذا أخــل الجــاين بواجــب
مراعــاة الحيطــة والحــذر والحــرص عــى الطبيعــة الرسيــة ألرسار الدفــاع وأدى التــرف الخاطــئ
إىل إفشــاء هــذه األرسار ملصلحــة دولــة أجنبيــة فإنــه يعاقــب وفقـاً للــادة ( 82عقوبــات مــري).
ويضاعــف العقــاب إذا وقعــت الجرميــة يف زمــن الحــرب أو مــن موظــف عــام أو مــن مكلــف
يف خدمــة عامــة.
إذن هنــاك رشطــان للعقــاب عــى إفشــاء الــر بطريــق الخطــأ يف القانــون املــري يتمثــل
األول يف ســلوك خاطــئ هــو اإلهــال أو التقصــر أو عــدم االح ـراز أو الرعونــة أو عــدم مراعــاة
القوانــن واألنظمــة أمــا الــرط الثــاين فيتمثــل يف خطــأ غــر عمــدي يــؤدي إىل انتهــاك أرسار الدفــاع
ملصلحــة الدولــة األجنبيــة.

* ( ) د .محمود محمود مصطفى :رشح قانون العقوبات ،مرجع سبق ذكره ،ص .426

126

المجلد ( ،)19العدد ( ،)2كانون أول 2018

جرش للبحوث والدراسات

املطلب الثاين
العقوبات
إن جرميــة إفشــاء األرسار تقــرر لهــا عقوبــة وفــق أحــكام القانــون الــذي ينظمهــا ،فقانــون
العقوبــات يقــرر لهــا عقوبــات جزائيــة ،وقوانــن النقابــات املهنيــة ،ونظــام الخدمــة املدنيــة يقــرران
عقوبــات تأديبيــة بينــا ميلــك املجنــي عليــه صاحــب الــر اللجــوء إىل القضــاء املــدين واملطالبــة
بالتعويــض املــايل لقــاء الــرر الــذي أصابــه ج ـراء إفشــاء رسه ،وأخ ـرا ً هنــاك عقوبــات إجرائيــة
متمثلــة يف بطــان الشــهادات أو املســتندات املتحصلــة بطريــق مخالفــة للقانــون ،ويف مــا يــي بيــان
موجــز لهــذه األنــواع األربــع مــن العقوبــات.
أوال :العقوبات الجنائية
أ .قانون العقوبات األردين رقم ( )16لسنة ( 1960املعدل).
تنص املادة ( )355عىل أن يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات كل من:
 .1حصــل بحكــم وظيفتــه أو مركــزه الرســمي عــى أرسار رســمية وأبــاح هــذه األرسار ملــن
ليــس لــه صالحيــة االطــاع عليهــا أو إىل مــن ال تتطلــب طبيعــة وظيفتــه ذلــك االطــاع
وفق ـاً للمصلحــة العامــة.
 .2كان يقــوم بوظيفــة رســمية أو خدمــة حكوميــة واســتبقى بحيازتــه وثائــق رسيــة أو
رســوماً أو مخططــات أو منــاذج أو نســخاً منهــا دون أن يكــون لــه حــق االحتفــاظ بهــا أو
دون أن تقتــي ذلــك طبيعــة وظيفتــه.
 .3كان بحكم مهنته مؤمتن عىل رس وأفشاه دون سبب مرشوع.
كــا تنــص املــادة  225بشــأن مــا يحظــر نــره :يعاقــب بالغرامــة مــن  5دنانــر إىل  25دينــارا ً
مــن ينــر.
 .1وثيقة من وثائق التحقيق الجنايئ أو الجنحي قبل تالوتها يف جلسة علنية.
 .2محاكامت الجلسات الرسية.
 .3املحاكامت يف دعوى السب.
 .4كل محاكمة منعت املحكمة نرشها.
وبتحليــل هــذه العقوبــات الجزائيــة يتضــح لنــا بــأن املــادة ( )21مــن قانــون العقوبــات األردين
تقــي بــأن الحبــس هــو وضــع املحكــوم عليــه يف أحــد ســجون الدولــة»(*) املــدة املحكــوم بهــا عليــه
وهــي تـراوح بــن أســبوع وثــاث ســنوات إال إذا نــص القانــون عــى خــاف ذلــك.

* ( ) ورد نص املادة عىل سجون الدولة وليس مراكز االصالح والتاهيل
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أمــا املــادة ( )22التــي تليهــا فقــد عرفــت الغرامــة بأنهــا هــي إلـزام املحكــوم عليــه بــأن يدفــع
إىل خزينــة الحكومــة املبلــغ املقــدر يف الحكــم وهــي تـراوح بــن  5دنانــر و  200دينــار إال إذا نــص
القانــون عــى خــاف ذلــك وإذا مل يــؤدي املحكــوم عليــه الغرامــة املبلــغ املحكــوم بهــا يحبــس يف
مقابــل كل ديناريــن أو كســورهام يومـاً واحــدا ً عــى أال تتجــاوز مــدة الحبــس يف هــذه الحالــة ســنة
واحدة.
ب .قانون حامية أرسار وثائق الدولة رقم ( )50لسنة .1971
تنــص الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )16عــى أنــه مــن وصــل إىل حيازتــه أو علمــه أي رس مــن األرسار
أو املعلومــات أو أيــة وثيقــة محميــة بحكــم وظيفتــه أو كمســؤول أو بعــد تخليــه عــن وظيفتــه
أو مســؤولياته ألي ســبب مــن األســباب فأبلغهــا أو أفشــاها دون ســبب مــروع عوقــب باألشــغال
الشــاقة املؤقتــة مــدة ال تقــل عــن عــرة ســنوات .أمــا الفقــرة (ب)مــن هــذه املــادة فتعاقــب
باألشــغال الشــاقة املؤبــدة إذا أبلــغ ذلــك ملنفعــة دولــة أجنبيــة وإذا كانــت الدولــة األجنبيــة عــدوة
فتكــون العقوبــة اإلعــدام.
وجديــر بالذكــر أن عقوبــات جرائــم إفشــاء األرسار تختلــف عــن عقوبــات التجســس فقــد
قضــت محكمــة التمييــز بــأن « قيــام املتهــم باالســتحصال عــى معلومــات رسيــة مــن درجــة (رسي
للغايــة) التــي ال يجــوز إفشــاؤها ألن ذلــك يشــكل خط ـرا ً عــى أمــن وســامة القــوات املســلحة
األردنيــة وذلــك ملصلحــة دولــة أجنبيــة (إرسائيــل) يوفــر أركان و عنــارص جنايــة التجســس ،خالف ـاً
ألحــكام املــادة ( / 15أ –ب) مــن قانــون حاميــة أرسار ووثائــق الدولــة رقــم ( )50لســنة .)*(1971
كــا قضــت محكمــة التمييــز بــأن علــم املتهــم بأنــه يقــوم بنقــل معلومــات عســكرية لدولــة
أجنبيــة بوعــي وإرادة وســعى إىل تجنيــد أحــد أفـراد القــوات املســلحة لتحقيــق هــذه الغايــة يوفــر
لديــه قصــد إلحــاق الــرر بأمــن وســامة اململكــة الداخــي والخارجــي ،خالفـاً لقانــون حاميــة أرسار
ووثائــق الدولــة ،إذ ثبــت أن املعلومــات التــي قــام بنقلهــا إىل جهــاز املخاب ـرات اإلرسائيليــة هــي
معلومــات رسيــة جــدا ً وعليــه يكــون تجريــم املتهــم خالفـاً ألحــكام املــادة ( /15أ –ب) مــن قانــون
حاميــة أرسار ووثائــق الدولــة رقــم ( )50لســنة .1971
وجديــر بالذكــر أن محكمــة أمــن الدولــة اســتخدمت األســباب املخففة تجــاه الجاين الجاســوس
إال أن محكمــة التمييــز نقضــت ذلــك يف هــذا الحكــم وقضــت بــأن إدانــة املتهــم بجــرم الحصــول
عــى معلومــات رسيــة يجــب أن تبقــى رسيــة حرص ـاً عــى ســامة الدولــة ،وذلــك ملنفعــة دولــة
أجنبيــة فــإن ظــروف الدعــوى وخطــورة الجرميــة ال تســتدعي اســتعامل األســباب املخففــة بحقــه
فمــن يقــوم بأفعــال تــر بشــعبه ووطنــه ال يســتحق الرحمــة(**).
ويشــدد القانــون الجنــايئ العقــاب إذا ارتكبــت جرميــة إفشــاء األرسار مــن أشــخاص لهــم صفــة
* قرار محكمة التمييز ،دائرة الجزاء ،رقم  ،96 /679مجلد نقابة املحامني ،ع ،10س لسنة  ،1997ص .3961
** محكمة التمييز دائرة الجزاء قرار رقم ( )98 /370مجلة نقابة املحامني لسنة  ،1999ص .4284
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معينــة كاملوظــف العــام الــذي يعتمــد عــى ســلطة وظيفتــه ،وعلــة التشــديد يف مثــل هــذه الحالــة
يكمــن فيــا للجرميــة مــن خطــورة فاملوظــف العــام يكــون مســلحاً بســلطة تيــر لــه ارتــكاب
الجرميــة عــن طريــق اســتغالل مرؤســيه واألجهــزة التــي متتلكهــا الدولــة ،كــا أن اســتغالل الوظيفــة
مــن شــأنه أن يــيء إىل ســمعة الدولــة ويقلــل مــن نزاهتهــا ويضعــف مــن ثقــة املواطنــن بهــا(*).
ثانيا العقوبة التأديبية
تســتمد العقوبــة التأديبيــة طبيعتهــا مــن الوظيفــة أو املهنــة بخــاف العقوبــة الجنائيــة التــي
تشــمل الحبــس والســجن واإلعــدام بينــا العقوبــة التأديبيــة تتضمــن املســاس مبزايــا الوظيفــة أو
مزايــا العمــل املهنــي.
وتتحقــق الحاميــة التأديبيــة للــر املهنــي عــن طريــق تحريــم إفشــائه وتوقيــع عقوبــة تأديبية
عــى املوظــف العــام أو املهنــي نتيجــة تقصــره يف املحافظــة عــى الــر باعتبــاره ترصفـاً مــن شــأنه
املســاس بــرف الوظيفــة أو أخالقيــات املهنــة إضافــة إىل الغــرض الــذي يرتتــب عــى جرميــة إفشــاء
األرسار املهنيــة .وقــد نصــت القوانــن واألنظمــة التــي تنظــم طوائــف العاملــن يف الوظيفــة واملهــن
عــى وجــوب االلت ـزام بواجــب املحافظــة عــى الــر كــا نظمــت كيفيــة تأديبهــم عنــد مخالفــة
ذلــك االلت ـزام والعقوبــات املقــررة لهــم قانون ـاً وســنقوم باســتعراض بعــض مــواد قانــون الخدمــة
املدنيــة رقــم ( )1لســنة  1998وقانــون نقابــة املحامــن األردنيــن النظاميــن رقــم ( )11لســنة 1972
وقانــون نقابــة األطبــاء األردنيــة رقــم ( )13لســنة .1972
أ .نظام الخدمة املدنية رقم ( )82لسنة  1913وتعديالته:
تنــص الفقــرة (أ) مــن املــادة  141عــى أنــه إذا ارتكــب املوظــف مخالفــة للقوانــن واألنظمــة
و التعليــات والق ـرارات املعمــول بهــا يف الخدمــة املدنيــة أو يف تطبيقهــا أو أقــدم عــى عمــل أو
تــرف مــن شــأنه اإلخــال باملســؤوليات والصالحيــات املناطــة بــه ،أو عرقلتهــا أو اإلســاءة إىل
أخالقيــات الوظيفــة وواجبــات املوظــف وســلوكه فتفــرض عليــه إحــدى العقوبــات التاليــة:
 .1التنبيه.
 .2اإلنذار.
 .3الحسم من الراتب األسايس مبا ال يزيد عىل ( )7ايام يف الشهر
 .4حجب الزيادة السنوية ملدة سنة
 .5حجب الزيادة السنوية ملدة ( )3سنوات
.6حجب الزيادة السنوية ملدة ( )5سنوات
 .7االستغناء عن الخدمة
* ( ) د .محمــود نجيــب حســني :رشح قانــون العقوبــات ،القســم الخــاص ،جرائــم االعتــداء عــى األشــخاص ،القاهــرة ،دار
النهضــة العربيــة  ،1978ص .774
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 .8العزل
ب .قانون نقابة املحامني األردنيني النظاميني رقم ( )11لسنة :1972
منعــت الفقــرة الرابعــة مــن املــادة ( )60املحامــي أن يــؤدي شــهادة ضــد موكلــه بخصــوص
الدعــوى التــي وكل بهــا أو أن يفــي رسا ً أؤمتــن عليــه أو عرفــه عــن طريــق مهنتــه املتعلقــة بــأرسار
املوكلــن لــدى القضــاء يف مختلــف الظــروف ولــو بعــد انتهــاء وكالتــه.
وتفرض املادة ( )63من نفس القانون لعقوبات التأديبية التالية:
 .1التنبيه.
 .2التوبيخ.
 .3املنع من مزاولة املهنة ملدة ال تزيد عن خمس سنوات.
 .4الشطب النهايئ من سجل املحامني.
ج .قانون نقابة األطباء األردنية رقم ( )13لسنة : 1972
تنــص املــادة( )45عــى كل طبيــب يخــل بواجباتــه املهنيــة خالفــاً ألحــكام هــذا القانــون
وأي نظــام صــادر مبقتضــاه أو يرتكــب خطــأ مهني ـاً أو يتجــاوز حــدوده أو يقــر بالتزاماتــه وفــق
الدســتور الطبــي أو يرفــض التقيــد بق ـرارات املجلــس أو يُقــدم عــى عمــل ميــس بــرف املهنــة
أو يتــرف يف حياتــه الخاصــة ترصف ـاً يحــط مــن قدرهــا يعــرض نفســه إلج ـراءات تأديبيــة أمــام
مجلــس التأديــب ،وتنــص املــادة ( /14ا) مــن الدســتور الطبــي عــى أنــه يجــب عــى الطبيــب عنــد
إعــداده للتقريــر الطبــي أال ينــى أنــه ملــزم بــر املهنــة إال يف الحــاالت التــي يحددهــا القانــون،
وتنــص املــادة  22مــن هــذا الدســتور عــى أنــه يدخــل يف نطــاق الــر الطبــي كل مــا يطلــع عليــه
الطبيــب مــن أحــوال مريضــه الصحيــة واالجتامعيــة ومــا قــد يـراه ويســمعه أو يفهمــه مــن مريضــه
أثنــاء اتصالــه املهنــي بــه مــن أمــوره وأمــور غــره ،امــا املــادة التــي تليهــا فقــد نصــت عــى أنــه عــى
الطبيــب أن ال يفــي الــر بــدون موافقــة مريضــه معلومــات حصــل عليهــا أثنــاء عالقتــه املهنيــة
إال يف األحــوال التــي يطلبهــا القانــون وال يشــرط يف الــر أن ينبــه املريــض طبيبــه للحفــاظ عليهــا.
والعقوبــات التأديبيــة التــي ينــص عليهــا قانــون نقابــة األطبــاء األردنيــة وفــق املــادة ()55
والتــي يحكــم بهــا مجلــس التأديــب هــي واحــدة أو أكــر مــن العقوبــات التاليــة:
أ  .التنبيه.
ب  .التوبيخ.
ج  .الغرامة النقدية (من  10إىل  250دينار) تدفع إىل صندوق النقابة.
د  .الحرمــان مــن عضويــة املجلــس والهيئــات املختلفــة للنقابــة للمــدة التــي يقررهــا مجلــس
النقابــة.
هـ  .املنع من املامرسة مؤقتاً ملدة ال تزيد عن سنة.
و  .املنــع النهــايئ مــن مامرســة املهنــة وشــطب اســم الطبيــب مــن الســجل بعــد إدانتــه مــن
املحاكــم املختصــة.
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وهنــا اقــوال ان املســؤولية التأديبيــة تشــبه املســؤولة الجنائيــة يف أن كل منهــا يقــوم عــى
فكــرة الخطــأ ،غــر أن الــرر ليــس ركن ـاً يف املســؤولية التأديبيــة كــا هــو الحــال يف املســؤولية
املدنيــة .ومجــرد إهــال األمــن عــى الــر يكفــي لقيــام املســؤولية التأديبيــة كأن يــرك املوظــف
العــام وثائــق عــى مكتبــة فيطلــع الغــر عليهــا.
وتســتقل املســؤولية التأديبيــة عــن املســؤولية الجنائيــة فعنــد قيــام خطــأ تأديبــي يحــوي
عــى خطــأ جنــايئ فللســلطة الخيــار يف مبــارشة التأديــب أو انتظــار صــدور حكــم مــن املحكمــة
الجزائيــة .وإذا ُحكــم عــى املوظــف بال ـراءة جزائي ـاً فيجــوز للســلطة التأديبيــة مجازاتــه وذلــك
الختــاف املســؤولية التأديبيــة عــن املســؤولية الجنائيــة .وإذا أديــن املوظــف جنائي ـاً خصوص ـاً يف
الجرائــم املاســة يف الــرف كالرسقــة واالختــاس والرشــوة فإنــه يعــزل مــن وظيفتــه بحكــم القانــون
كعقوبــة تبعيــة.
ثالثا :التعويض املدين
يرتتــب التعويــض املــدين للمجنــي عليــه (صاحــب الــر) إذا ســبب إفشــاء رسه رضرا لــه ســواء
كان ماديـاً أو معنويـاً .فإفشــاء الــر رشط لتحقــق املســؤولية الجزائيــة أو الجنائيــة ،أمــا املســؤولية
املدنيــة فتشــرط حصــول الــرر .بينــا تكتفــي املســؤولية التأديبيــة بالخطــأ أو اإلهــال .ومــن
جهــة أخــرى فاملســؤولية الجزائيــة تتطلــب القصــد الجنــايئ يف فعــل اإلفشــاء بينــا ال يتطلــب ذلــك
يف املســؤولية املدنيــة ســواء وقــع اإلفشــاء عمــدا ً أو إهــاالً طاملــا تحقــق رضر للمجنــي عليــه.
ويقــي القــايض املــدين بتعويــض املجنــي عليــه مببلــغ مــن املــال وذلــك لجــر خاطــره وتغطيــة
الــرر املــادي أو املعنــوي الــذي وقــع عليــه ويقــدر التعويــض بنــوع او حجــم الــرر مــن خــال
أهــل الخــرة يف هــذا املجــال.
رابعا :العقوبات اإلجرائية
إذا قــدم شــخص دلي ـاً أمــام القضــاء باملخالفــة للــر املهنــي فــإن الواجــب عــى املحكمــة
الحكــم عــى اســتبعاد هــذا الدليــل ،وذلــك ألنــه دليــل اســتند عــى جرميــة إفشــاء الــر.
والشــهادة التــي تقــدم أمــام القضــاء مســتندة إىل إفشــاء الــر هــي األخــرى شــهادة باطلــة
ألنهــا مخالفــة لواجــب املحافظــة عــى الــر املهنــي وقامئــة عــى جرميــة اإلفشــاء.
فاملــرع يحــرص عــى حاميــة األدلــة واملســتندات الرشيفــة واملنتزعــة مــن أصــول قانونيــة وال
يحمــي أي إجـراءات أُتبعــت مبخالفــة ألحــكام القانــون.
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خامتة:
ـدي بعــض االقرتاحــات
ويف ختــام هــذا البحــث توصلــت إىل عــدة اســتنتاجات ،كــا توافــرت لـ ّ
املتعلقــة باملوضــوع وفيــا يــي بيــان ذلــك:
أوالً :االستنتاجات:
 .1الــر جــزء ال يتجــزأ مــن الحيــاة الخاصــة للفــرد إذا كان رسا ً مهنيـاً ،وهــو جــزء مــن مصالــح
الدولــة إذا كان رسا ً عامــاً.
 .2الــر يتضمــن ثالثــة أطـراف هــي :املعلومــة أو الخــر ،وصاحــب الــر ،واملؤمتــن عليــه موظفـاً
كان أم مهنيــاً .فاألمــن عــى الــر ملــزم بكتامنــه ،فــإذا أفــى بــه دون علــم أو موافقــة
صاحــب الشــأن فإنــه يكــون قــد ارتكــب جرميــة إفشــاء الــر.
 .3يتعــن التمييــز بــن جرميــة إفشــاء الــر ،وجرميــة التجســس لصالــح دولــة أجنبيــة ،فمفــي
الــر هــو األمــن الــذي انتهــك االلتـزام بكتامنــه ويســمى الجاســوس الــذي رسق أرسار دولــة
لصالــح دولــة أخــرى.
 .4تتضمــن نظريــات الــر نظريــة الــرر ،ونظريــة الوقائــع الرسيــة والوقائــع املعلومــة ونظريــة
إرادة املــودع يف إبقــاء األمــر رسا ً ،ونظـرا ً لعــدم كفايــة أيــة نظريــة لوحدهــا يف تحديــد الــر
فــإن تبنــى املعيــار املركــب املتمثــل يف اســتخدام هــذه املعايــر الثالثــة مجتمعــة يف كل حالــة
عــى حــدة هــو األنســب.
 .5أحسن املرشع األردين يف إحاطة األرسار بسياج من الضامنات القانونية والقضائية.
 .6إن هــدف حــاالت إفشــاء الــر إذا تــم بــإرادة صاحــب الشــأن أو ملنــع وقــوع جرميــة أو
لحالــة نظمهــا القانــون هــي إعــاء شــأن مصلحــة تتحقــق يف اإلفشــاء عــى مصلحــة أدىن
تتحقــق يف الكتــان.
 .7ميكــن أن يتــم اإلفشــاء بأيــة وســيلة كانــت كتابــة أو رس ـاً أو إشــارة ودون التقيــد بطريقــة
محــددة ،وهــذا هــو التفســر الصحيــح لإلفشــاء وذلــك مــن أجــل اإلحاطــة بــه إحاطــة تامــة.
 .8عنــر العمــد يف اإلفشــاء مهــم يف هــذه الجرميــة ،عكــس اإلهــال الــذي ال يتوفــر فيــه القصــد
الجنــايئ ،ومــن ثــم نســتطيع أن نقــدر كل حالــة مبفردهــا وفــق ظروفهــا ومالبســاتها.
 .9تشــدد العقوبــة إذا ارتكبــت مــن قبــل موظــف عــام أو وقعــت أثنــاء الحــرب ،وهــو أمــر
مفهــوم ألن املوظــف العــام حائــز عــى أرسار الدولــة واألف ـراد ،كــا أن ظــرف الحــرب يهــدد
كيــان الدولــة ونظامهــا الســيايس.
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ثانياً :االقرتاحات:
 .1يالحــظ أن جرميــة إفشــاء األرسار موزعــة بــن عــدة قوانــن يف النظــام األردين كقانــون العقوبات
وقانــون حاميــة أرسار ووثائــق الدولــة ،ومــن الــروري ايجــاد ترشيــع قانــون موحــد ينفــرد
بهــذه الجرميــة ،وال تتــوزع بــن عــدة قوانــن ،كــا يالحــظ أن عقوبــات قانــون حاميــة
أرسار ووثائــق الدولــة رقــم ( )50لســنة  1971هــي أشــد مــن العقوبــات الــواردة يف قانــون
العقوبــات ،بينــا الجرميــة هــي نفســها ،فهــذا التبايــن يف العقــاب يســمح باق ـراح اإلرساع يف
ايجــاد ترشيــع قانــون موحــد لجرائــم إفشــاء األرسار ســواء أرسار متعلقــة باألفـراد أو متعلقــة
بالدولــة حســب نوعهــا ودرجــة جســامتها.
 .2مبــا أن الخــدم والســكرتاريا لــدى أربــاب العمــل ال يتعرضــون إىل الخضــوع ألحــكام جرميــة
إفشــاء األرسار بســبب كونهــم غــر أمنــاء إذا مل تســلم األرسار لهــم وإمنــا ميكــن أن يعلمــوا
بهــا بطريقــة أو أخــرى ،لذلــك ،اقــرح أن ينظــم أربــاب العمــل بنــدا ً يف عقــود العمــل املــدين
املربمــه مــع أي واحــد منهــم يتضمــن تعويــض مــايل يدفعــه إذا مــا أفــى الخــادم أو الســكرتري
أرسار رب العمــل يف بيتــه أو مكتبــه.
 .3اقــرح تعديــل املــادة ( )55مــن قانــون نقابــة األطبــاء األردنيــة رقــم ( )13لســنة  1972التــي
أجــازت ملجلــس التأديــب توقيــع عقوبــة واحــدة أو أكــر بينــا املبــدأ القانــوين التأديبــي
يقــرر عقوبــة واحــدة لقــاء جرميــة واحــدة وهــذا مــا تداركــه نظــام الخدمــة املدنيــة رقــم
( )82لســنة  2013وتعديالتــه بعــدم جــواز فــرض أكــر مــن عقوبــة واحــدة عــى كل مخالفــة
مســلكية يرتكبهــا املوظــف.
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 د .مصطفــى محمــود ،محمــود  ،منــوذج لقانــون العقوبــات ،الطبعــة األوىل ،مطبعــة جامعــةالقاهــرة.1976 ،
 د .حســني ،محمــود نجيــب  ،رشح قانــون العقوبــات ،القســم الخــاص ،جرائــم االعتــداء عــىاألشــخاص ،القاهــرة دار النهضــة العربيــة .1978
 د .حســني ،محمــود نجيــب  ،قانــون العقوبــات ،القســم الخــاص ،القاهــرة ،دار النهضــةالعربيــة .1959
ثانياً :املراجع املتخصصة (باألرسار املهنية):
 د .ســامة ،أحمــد كامــل ،الحاميــة الجنائيــة لــأرسار املهنيــة يف الترشيــع املــري واملقــارن(دون دار نــر) القاهــرة .1980
 د .بحــر ،ممــدوح خليــل  ،حاميــة الحيــاة الخاصــة يف القانــون الجنــايئ ،القاهــرة ،دار النهضــةالعربيــة .1983
ثالثاً :البحوث واملقاالت:
 د .عبيد ،رؤوف ،جرمية إفشاء األرسار ،مجلة دنيا القانون ،ع  ،17القاهرة .1966 الشــيخ الســاكت ،عبــد الوهــاب  ،إفشــاء األرسار ،مجلــة منــر اإلســام ،ع  ،26فربايــر ،1969القاهــرة .1969
134

المجلد ( ،)19العدد ( ،)2كانون أول 2018

جرش للبحوث والدراسات

رابعاً القوانني (األردنية واملرصية):
 قانون العقوبات األردين رقم ( )16لسنة .1960 قانون حامية أرسار ووثائق الدولة رقم ( )50لسنة .1971 قانون نقابة املحامني النظاميني يف األردن رقم ( )11لسنة .1972 قانون نقابة األطباء األردنية رقم ( )13لسنة .1972 قانون البينات األردين لسنة .1972 نظام الخدمة املدنية االردين رقم ( )82لسنة  2013وتعديالته. نظام املوظفني يف الجامعة األردنية رقم ( )33لسنة .1997خامساً :قرارات األحكام محكمة التمييز.
 حكــان لدائــرة الجـزاء .قـرار متييــز رقــم  79/679مجلــة نقابــة املحامــن األردنيــن رقــم ()10لســنة  ، 1997ص  ،3961ق ـرار متييــز رقــم  ،98/370مجلــة نقابــة املحامــن األردنيــن لســنة
 ، 1999ص .4284
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سؤاالت اإلمام الزمخشري البالغية في الوصل والفصل
(سورة البقرة أنموذجا)

Al-Imam Al-Zamakhshari’s Rhetorical Questions Regarding
)Conjunction (Al-Wasl) and Disjunction (Al-Fasl
)(Surat Al-Baqarah as a Model
نزار عطا الله**

عثامن عبد املوىل الجبارات*

ملخص البحث
يهــدف هــذا البحــث إىل بيــان أثــر التفســر البالغــي يف بيــان معــاين القــرآن مــن خــال أســئلة
اإلمــام الزمخــري وأجوبتــه يف ســورة البقــرة التــي تتعلــق مببحثــي الوصــل والفصــل وقــد حــدد
هــذا البحــث ضوابــط الفصــل والوصــل تأصيـاً وطبقهــا يف مناقشــة آراء الزمخــري تفصيـاً  ،وبَـ َّـن
فضــل مبحــث الفصــل عــى الوصــل  ،وقــرر أن األصــل يف الــكالم كــال االتصــال  ،ونبــه إىل وجــود
التوســط بــن الكاملــن يف مثــال كــر فيــه النـزاع .كل ذلــك يف دراســة موضوعيــة مقارنــة تبحــث عــن
الحقيقــة وتناقــش اختيــارات الزمخــري بــن أقــوال املخالفــن واملوافقــن لتصــل إىل أوىل األقــوال
بالصــواب وأحقِّهــا بالرجحــان وألْـ َيــ ِقها مبعــاين القــرآن.

* معلم يف وزارة الرتبية والتعليم  ،عامن  ،األردن
** أستاذ مشارك ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية  ،عامن  ،األردن
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Abstract
The research aims at examining the Rhetorical interpretation of the holy Qur’ān
through al-Zamakhshari’s questions and answers in Surah al-Baqarh regarding disjunction and conjunction al-Fasl and al- Wasl. The research determined the standards of the disjunction and conjunction, and applied them in the discussion of
al-Zamakhshari’s views in details. It also clarified the preference of disjunction over
conjunction; deciding that the foundation with regards to speech is the “Efficiency
of Conjunction”, and pointing to the existence of fairness between the two efficiencies. Such discussion came in an objective comparative study seeking the truth and
discussing al-Zamakhshari’s choices among many points of view to conclude with
the best preferential judgment and most suitable for the holy Qur’ān.
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املقدمة
إ َّن الحمــ َد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره  ،ونعــوذ باللــه مــن رشور أنفســنا  ،ومــن
ـادي لــه  ،وأشــهد أن ال إلــه إال
ســيئات أعاملنــا .مــن يهــده اللــه فــا مضــل لــه  ،ومــن يضلــل فــا هـ َ
اللــه وحــده ال رشيــك لــه  ،وأشــهد أن محم ـ ًدا عبــده ورســوله .
أمــا بعــد  ،فهــذا بحــث يف التفســر البالغــي مــن خــال دراســة أثــر فنقــات اإلمــام الزمخــري
البيانيــة  -رحمــه اللــه -يف تفســر ســورة البقــرة  ،وقــد اخرتنــا منهــا مــا كان مــن بــاب الوصــل
والفصــل  .والعــادة أن الزمخــري  -رحمــه اللــه -يصــوغ يف هــذا القالــب مــا كان فيــه نكتــة مميــزة
يستشــعر املطلــع عليهــا بتحصيــل فائــدة علميــة.
ومشــكلة هــذه الدراســة تتضــح مــن خــال الســؤال التــايل :هــل يف تفســر الزمخــري  -رحمــه
اللــه  -لســورة البقــرة أســئلة وأجوبــة تتعلــق مببحثــي الوصــل والفصــل؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال
الجامــع األســئلة التاليــة :
هل يف تفسريه لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ (كامل االتصال)؟
هل يف تفسريه لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ (شبه كامل االتصال) وغريها؟
هل يف تفسريه لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ (كامل االنقطاع)؟
هل يف تفسريه لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ (شبه كامل االنقطاع)؟
هل يف تفسريه لسورة البقرة أسئلة تتعلق بـ (التوسط بني الكاملني)؟
أسباب اختيار هذه الدراسة
 - 1هــذه الدراســة تكشــف عــن املعــاين الدقيقــة للقــرآن الكريــم ؛ فاملعــاين البالغيــة معــان ثانويــة
ال يلتفــت إليهــا إال املدققــون  ،وهــي تُتوخــى مــن املعــاين األساســية التــي يــدل عليهــا علــم
النحــو .فمبحــث (الوصــل والفصــل) مــن علــم املعــاين  -وهــو جوهــر البالغــة  -وعلــم املعــاين
يُعــرف لــدى عبــد القاهــر( :بالنظــم ولــدى متأخــري البالغيــن باالعتبــار املناســب  ،أو خصائص
الرتاكيــب  ،أو املعــاين الثانويَّــة  ،وكل هــذه مرتادفــات ...املعــاين الثانويــة تكمــن وراء املعــاين
الوضعيــة للجملــة العربيــة).
 - 2تربز هذه دراسة أداة عظيمة  ،وركيزة عريضة تقف يف مصاف أدوات التفسري.
 - 3ثم إ ّن هذه الدراسة تربز أهم وجوه اإلعجاز القرآين  ،وهو اإلعجاز البياين.
 - 4الجانــب البالغــي لــه نصيــب األســد يف كتــاب الكشــاف للزمخــري  ،بــل هــو مقصــوده األكــر
مــن تأليفــه.
 - 5لفنقــات الزمخــري خصوصيــة يف تفســره  ،إذ إنهــا تتعلــق بالنــكات البالغيــة التــي يثــر
الزمخــري تفكــر املخاطــب فيهــا  ،ويجيــل فكــره يف تحريــر القــول املناســب لهــا.
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أهمية هذه الدراسة:
 - 1ملــا كان الزمخــري ذا مكانــة علميــة مرموقــة ج ـ ًدا يف هــذا املجــال ؛ كانــت فنقالتــه نكاتًــا
بديعــة تليــق مبكانتــه رحمــه اللــه.
مسائل مشكل ٍة يف التفسري البياين.
َ
اجح يف
تجل الر َ
 - 2يتوقع من هذه الدراسة أن ِّ َ
ـري وضو ًحــا يف التفســر  ،وعلــوم القــرآن
 - 3هــذه الدراســة التطبيقيــة تزيــد منهــج اإلمــام الزمخـ ِّ
مــن خــال ترجيحاتــه  ،فــإن األســئلة أبــرز أســاليبه التــي اصطبــغ بهــا تفســره  ،وازدان بهــا
تحريــره.
 - 4يتوقــع مــن هــذه الدراســة أن تبـ ِّـن أثــر علــم البالغــة يف التفســر  ،وتظهــر أهميــة (التفســر
البالغــي) للمفــر
كــا قــال ابــن ُخلــدون – رحمــه اللــه -عــن علــم البالغــة" :وأحــوج مــا يكــون إىل هــذا الفـ ّن
ـري  ،ووضــع كتابــه
ـرون  ،وأكــر تفاســر املتق ّدمــن غفــل عنــه حتّــى ظهــر جــار اللــه ال ّزمخـ ّ
املفـ ّ
يف التّفســر  ،وتت ّبــع آي القــرآن بأحــكام هــذا الفـ ّن مبــا يبــدي البعــض مــن إعجــازه  ،فانفــرد بهــذا
الفضــل عــى جميــع التّفاســر  ،لــوال أنّــه يؤيــد عقائــد أهــل البــدع عنــد اقتباســها مــن القــرآن
بوجــوه البالغــة"(*).
الدراسات السابقة
أدىن األطروحــات مــن موضــوع هــذا البحــث هــي (البالغــة القرآنيــة يف تفســر الزمخــري
وأثرهــا يف الدراســات البالغيــة) للدكتــور محمــد أبــو مــوىس -دار النــر :دار الفكــر العــريب -مــكان
النــر :القاهرة-الطبعــة الثانيــة 1988 ،م  .إال أن هــذه األطروحــة دراســة أدبيــة عامــة يف تفســر
الزمخــري كلــه  ،تحــدث فيهــا املؤلــف عــن البحــث البالغــي يف الكشــاف مــن خــال مقتطفــات
مختــارة مــن بــن ِعطفــي (الكشــاف)  ،تظهــر أثــره عــى مــدارس البالغــة مــن بعــده.
منهج البحث
قصــد الباحثــان يف هــذا البحــث العلمــي دراســة فنقــات الزمخــري مــن خــال املنهــج
التحليــي .وقــد قــام الباحثــان بدراســة جميــع تســاؤالت الزمخــري يف ســورة البقــرة واملتعلقــة
مبوضــوع الوصــل والفصــل .الباحثــان ليســا معنيــن يف هــذا البحــث بــرح كالم الزمخــري– رحمــه
اللــه  -تفصي ـاً  ،ولكــن املقصــود هــو تحليــل رأيــه البالغــي يف اآليــة ومناقشــته مناقشــة علميــة
ناقــدة تفــي إىل أوىل األقــوال بالصــواب فيــا يبــدو للباحثَــن مــن خــال دراســة تفســرية.

* ابن خلدون,عبد الرحمن بن محمد«,تاريخ ابن خلدون» (.)762 /1
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الصعوبات التي واجهت الباحثان
تتمثــل الصعوبــات التــي واجهــت الباحثــان يف غيــاب كثــر مــن املصطلحــات البالغيــة الشــهرية
عــن عــر الزمخــري ؛ مــا اضطــر الباحثــان إىل معالجــة زائــدة يف تحليــل عبــارة الزمخــري ،
ومراجعــة الكثــر مــن التفاســر التــي تناقــش أقوالــه .كــا أن عبــارة الزمخــري يف بعــض األحيــان
أنفســهم اختلفــوا يف فهمهــا وتحديــد
اح َ
ر َ
يكتنفهــا غمــوض شــديد وإجــال كبــر إىل درجــة أ ّن الـ َّ
مـراده منهــا  ،وهــذا األمــر اقتــى النظــر املتــأين يف كالمهــم لرتجيــح قصــده بــدالالت تطمــن إليهــا
النفــس.
خطة البحث
قســم الباحثــان هــذا البحــث إىل  :مقدمــة ومتهيــد ومطلبــن وخامتــة .أمــا املقدمــة ففيهــا
العنــارص التــي تتعلــق بجوهــر كتابــة البحــث مــن أهــداف وأهميــة ومشــكالت وصعوبــات ومنهــج.
وأمــا التمهيــد ففيــه تعريــف بهــذا املبحــث البالغــي  ،وتأصيــل لتقســيامته  ،ومتثيــل لهــا مبــا يزيــل
الغرابــة عنهــا ويوطــئ للدخــول يف هــذه الدراســة.
وأما املطلب األول – يف (الوصل) ففيه ثالثة أسئلة:
 - 1السؤال األول :يف (كامل االتصال)
 - 2السؤال الثاين :يف (كامل االتصال)
 - 3السؤال الثالث :يف مقارنة بني الوصل (لكامل االتصال)  ،والفصل (لكامل االنقطاع).
وأما املطلب الثاين -يف (الفصل) ففيه ستة أسئلة:
 - 1السؤال األول :يف (كامل االنقطاع).
 - 2السؤال الثاين :يف (شبه كامل االتصال).
 - 3السؤال الثالث :يف (كامل االتصال أو شبهه).
 - 4السؤال الرابع :يف (كامل االنقطاع).
 - 5السؤال الخامس :يف (االستئناف البياين).
 - 6السؤال السادس :يف (كامل االتصال).
وأما الخامتة ففيها أبزر النتائج التي توصل إليها الباحثان .
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التمهيد
ملــا كان علــم املعــاين -وهــو جوهــر البالغــة واإلعجــاز -يعنــي( :مطابقــة الــكالم ملقتــى الحال)
كــا يقــال( :لــكل مقــام مقــال)(*) فاملعنــى يف النفــس يتغــر تب ًعــا ملقتــى الحــال  ،والنظــم تصويــر
دقيــق لهــذا املعنــى الــذي يطابــق مقتــى الحــال مبــا يحويــه مــن تقديــم وتأخــر  ،ووصــل وفصــل
 ،وتعريــف وتنكــر  ،وإطنــاب وإيجــاز وغــره .قــال الدكتــور فضــل -رحمــه اللــه (:-النظــم وحــده
هــو جوهــر هــذا اإلعجــاز.)**() ...والنظــم مــن أســاء علــم املعــاين -كــا ســبق -وهــو( :تغيــر يف
صــور الكلــات والجملــة وترتيبهــا مبــا يوافــق الحــال) .لذلــك كان ملبحثــي (الفصــل الوصــل) شــأ ٌن
مــن هــذه الحيثيــة ألنهــا جــزء ال يتجــزأ عــن علــم املعــاين .قــال الجرجاين-رحمــه الله(:-وأعلـ ْم أنَّــه
ـب إالّ و ِعلْـ ُم
ـي غامـ ٌ
ـض  ،ودقيـ ٌـق َص ْعـ ٌ
مــا مــن ِعلْـ ٍـم مــن علــوم البالغــة أنــت تقــول فيــه :إنــه َخفـ ٌّ
ـض وأخفــى ُّ
ـاس فيــه بــأ ْن يقولــوا إذا رأوا جملــة قــد
هــذا البـ ِ
ـاب أغمـ ُ
ـب .وقــد ِق َنـ َع النـ ُ
وأدق وأصعـ ُ
أنفســهم منــه زيــادة عــى
تُـر َِك فيهــا العطـ ُـف :إ َّن الــكال َم قــد اسـ َ
ـب ُ
ـتؤنف وق ُِطـ َع عــا قبلــه .ال تطلـ ُ
ذلــك! ولقــد َغ ِفلــوا َغفْلـ ًة شــديدة) (***).
و يعــرف (الوصــل والفصــل)(****) بأنــه  :إعــال العطــف بالــواو  ،وإهاملــه بــن الجمــل
لغــرض بالغــي .قــال الســيوطي يف عقــود الجــان ( :ت َ َعاطُـ ُـف الْ ُج َمــلِ يُ ْد َعــى الْ َو ْصــا *** َوتَ ْركُ ـ ُه
الْف َْصـ ُـل .)....فالوصــل عطــف الجمــل بالــواو خاصــة  ،والفصــل إغفالــه مــع احتاملــه نح ـ ًوا وذلــك
مراعــا ًة لبُ ْعـ ٍـد بالغــي معتــر يوافــق الحــال .وإمنــا اعتنــى البالغيــون بالوصــل والفصــل بــن الجمــل
ألثرهــا البالــغ عــى دقــة املعــاين .والضابــط يف هــذا البــاب أن تعلــم أن األصــل يف (الوصــل والفصل)
َالم
الداللــة عــى اتصــال الــكالم .قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة  -رحمــه اللــه َ ( :-واألَ ْصـ ُـل ِف الْ ـك ِ
االت َِّصـ ُ
ـال َو َع ـ َد ُم االنْ ِف َصــا ِل) (*****).

* ()ينظر الهاشمي  ،أحمد بن إبراهيم ( ،جواهر البالغة) (ص.)47-46 :
** ()عبــاس  ،فضــل حســن ( ،إعجــاز القــرآن) (ص ، )156و(دالئــل اإلعجــاز) لعبــد القاهــر الجرجــاين جــاء إلبـراز اإلعجــاز
مــن خــال علــم املعــاين.
*** ()الجرجاين  ،عبد القاهر بن عبد الرحمن ( ،دالئل اإلعجاز) (231- /1شاكر).
****()ينظــر الجرجــاين  ،عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن ( ،الدالئــل) (ص  222ومــا بعدها-شــاكر)  ،والســيوطي  ،عبــد
الرحمــن بــن أيب بكــر( ،عقــود الجــان) (ص ، )69 :وعبــاس  ،فضــل حســن ( ،املعــاين) ( 408ومــا بعدها-الفرقــان)،
وناصــف  ،حفنــي ناصــف وآخــرون ( ،قواعــد اللغــة العربيــة) (ص ، )164وعطــا اللــه  ،ن ـزار عطــا اللــه « ،فنقــات
الزمخــري»(ص ، )15وســلطان  ،منــر ســلطان ( ،الفصــل والوصــل يف القــرآن الكريــم) (ص164 :ومــا بعدهــا).
***** ()ابن تيمية  ،أحمد بن عبد الحليم ( ،مجموع الفتاوى) (.)382 /6
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اف يَ ْقتَـ ِـي االنْ ِت َقـ َ
(:االس ـ ِتئْ َن ُـال ِم ـ ْن َغ ـ َر ٍض إِ َل آ َخ َرَ ...وإِنَّ َــا
وقــال ابــن عاشــور– رحمــه اللــه
ْ
ـت َســآ َم ُة
يَ ْح ُس ـ ُن ِف الْبَال َغ ـ ِة إِذَا أُ ِشــب َع الْ َغ ـ َر ُض األَ َّو ُل َوأُ ِفيـ َ
ـب  ،أَ ْو َحتَّــى ِخي َفـ ْ
ـض ِفي ـ ِه َحتَّــى أُو ِعـ َ
الســا ِمعِ)(*) .وكالم ابــن عاشــور هــذا يقــرر األصــل الــذي قررنــا .وملــا كان هــذا املبحــث غايــة يف
َّ
الدقــة وكث ـ ًرا مــا تخفــى معانيــه وتحتجــب عــن الناظريــن فيــه  ،اقتــى الحــال الكشــف عــن
تقســيامت منضبطــة تنــدرج تحــت «الوصــل والفصــل» وهاتــه التقســيامت تشــكل ضوابـ َط تأخــذ
بيــد متدبــر مواطــن (الوصــل والفصــل) يف أنــوار التنزيــل لتوقفــه عــى أرسار التأويــل.
والوصــل(**) يكــون يف صورتــن :الصــورة األوىل (كــال االتصــال)  ،واالتصــال هــو األصــل كــا
ســبق  ،و(كــال االتصــال) يعنــي االتصــال اإلعـرايب بــن الجملتــن نحــو قولــه  -تعــاىل} :-إِ َّن األَبْـ َرا َر
لَ ِفــي نَ ِعيـ ٍـم (َ )13وإِ َّن الْ ُف َّجــا َر لَ ِفــي َج ِحيـ ٍـم{ [االنفطــار .]14 ،13 :فاملوضــوع هنــا املصــر .والصــورة
األخــرى يف (كــال االنقطــاع)  ،ويتحقــق يف الوصــل برشطــن :عــدم التعلــق اللفظــي مــع كــون
الفصــل موهـ ًـا نحــو :فتقــول( :ال وعافــاك اللــه)  ،أو(ال وبــارك اللــه فيــك).
وعنايــة البالغيــن بالفصــل أكــر منهــا بالوصــل  ،ومباحــث الفصــل أوســع ؛ إذ إن الوصــل خــرج
عــن األصــل يف صــورة واحــدة فكانــت لــه صورتــان :األصــل والفــرع  -كــا ســبق -أمــا الفصــل
فخــرج عــن األصــل يف أربــع (***):
فالصــورة األوىل كــال االتصــال عــى األصــل نحو}:فَ َم ِّهــلِ الْكَا ِفرِيــ َن أَ ْم ِهلْ ُهــ ْم ُر َويْــ ًدا)
[الطــارق.]17:
والصــورة الثانيــة شــبه كــال االتصــال (االســتئناف البيــاين) وهــو عــدم االتصــال اإلعـرايب مــع
وجــود ســؤال مقــدر بــن الجملتــن نحــوَ }:وال ت ُ َخ ِاطبْ ِنــي ِف ال َِّذيـ َن ظَلَ ُمــوا) ملــاذا؟ }إِنَّ ُهـ ْم ُم ْغ َرقُــونَ{
[هــود.]37 :
والصــورة الثالثــة كــال االنقطــاع نحــوَ }:وأُولَ ِئـ َـك ُهـ ُم الْ ُم ْفلِ ُحــو َن ( )5إِ َّن ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا َسـ َوا ٌء
َعلَ ْي ِهـ ْم أَأَنْ َذ ْرتَ ُهـ ْم أَ ْم لَـ ْم تُ ْن ِذ ْر ُهـ ْم ال يُ ْؤ ِم ُنــونَ{ [البقــرة .]6 -5:كــا هــو محقــق فيــا يــأيت.
* ()ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد ( ،التحرير والتنوير)(.)229 /1
** () ينظــر الهاشــمي  ،أحمــد بــن إبراهيــم ( ،جواهــر البالغــة) (ص181 :ومــا بعدهــا)  ،وحبنكــة  ،عبــد الرحمــن بــن
حســن ( ،البالغــة) ( 589 /1ومــا بعدهــا)  ،وعتيــق  ،عبــد العزيــز بــن عتيــق ( ،علــم املعــاين) (ص ، )161 :وقاســم
وزميلــه  ،محمــد أحمــد قاســم ومحيــي الديــن ديــب ( ،علــوم البالغــة) (ص 347 :ومــا بعدهــا)  ،وناصــف  ،حفنــي
ناصــف ( ،اللغــة العربيــة) (ص 164ومــا بعدهــا).
*** ()ينظــر الهاشــمي  ،أحمــد بــن إبراهيــم ( ،جواهــر البالغــة) (ص181 :ومــا بعدهــا)  ،وحبنكــة  ،عبــد الرحمــن بــن
حســن ( ،البالغــة العربيــة) ( 589 /1ومــا بعدهــا)  ،وعتيــق  ،عبــد العزيــز بــن عتيــق ( ،علــم املعــاين) (ص، )161 :
وقاســم وزميلــه  ،محمــد أحمــد قاســم ومحيــي الديــن ديــب ( ،علــوم البالغــة) (ص 347 :ومــا بعدهــا)  ،وناصــف ،
وحفنــي ناصــف وآخــرون ( ،اللغــة العربيــة) (ص 164ومــا بعدهــا).
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ـح عطفهــا عــى
والصــورة الرابعــة شــبه كــال االنقطــاع  ،وهــو أن تســبق جملــة بجملتــن يصـ ّ
أوالهــا لوجــود املناســبة ،وعطفهــا عــى املتأخــرة القريبــة يوهــم غــر امل ـراد وقــد يتوهــم أنــه
الظاهــر للقــرب ؛ فيــرك العطــف در ًءا للمفســدة (*) .قــال – تعــاىل}: -ا ْع ُبـ ُدوا َربَّ ُكـ ُم الَّـ ِـذي َخلَ َق ُكـ ْم
َوال َِّذيـ َن ِمـ ْن قَبْلِ ُكـ ْم لَ َعلَّ ُكـ ْم تَتَّ ُقــونَ{ [البقــرة ]21 :كــا يــأيت بيانــه.
والصــورة الخامســة التوســط بــن الكاملــن وهــو أن تســبق جملــة بأخــرى يكــون العطــف
عليهــا موهـ ًـا مــع قــوة االرتبــاط فيــرك العطــف نحــوَ } :وإِذَا َخلَـ ْوا إِ َل شَ ـيَ ِاطي ِن ِه ْم قَالُــوا إِنَّــا َم َع ُكـ ْم
إِنَّ َــا نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِزئُو َن ( )14اللَّـ ُه يَ ْسـتَ ْه ِزئُ ِب ِهـ ْم َو َ ُي ُّد ُهـ ْم ِف طُ ْغ َيانِ ِهـ ْم يَ ْع َم ُهــونَ{ [البقــرة]15 ،14 :
كــا يــأيت .وإمنــا وســم هــذا النــوع بالتوســط بــن الكاملــن ألن تعلقــه املعنــوي متوســط دون درجــة
االســتئناف البيــاين.
فالغــرض األصــي للفصــل هــو (كــال االتصــال)  ،ويخــرج عنــه إىل أغـراض أخــرى منهــا الداللــة
عــى الســؤال املقــدر بـ(شــبه كــال االتصــال) أو االنتقــال إىل موضــوع جديــد  ،بـــ (كــال االنقطاع)
أو دفــع الوهــم بالنوعــن الباقيــن .إذا تبــن هــذا التأصيــل ،فنــرع يف املقصــود وهــو دراســة
فنقــات الزمخــري البيانيــة يف (الوصــل والفصــل) وأثرهــا يف تفســر ســورة البقــرة يف املطلبــن
اآلتيــن:
املطلب األول :أسئلة الزمخرشي يف الوصل
ســنناقش يف هــذا املطلــب ثالثــة أســئلة يف (الوصــل) جــاءت يف تفســر الزمخــري لســورة
البقــرة .الســؤال األول والثــاين يف (كــال االتصــال)  ،و أمــا الســؤال الثالــث ففــي املقارنــة بــن
الوصــل (لكــال االتصــال)  ،والفصــل (لكــال االنقطــاع) .وسنناقشــها تباعــا فيــا يــي:
السؤال األول يف (كامل االتصال)
ــب
قــال اإلمــام الزمخــري – رحمــه اللــه  -عنــد قولــه – تعــاىل } :-ال َِّذيــ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِالْ َغيْ ِ
الصــا َة َو ِمـ َّـا َر َزقْ َنا ُه ـ ْم يُ ْن ِف ُقــو َن (َ )3وال َِّذي ـ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِ َــا أُنْ ـز َِل إِلَ ْيـ َـك َو َمــا أُنْ ـز َِل ِم ـ ْن
َويُ ِقي ُمــو َن َّ
قَبْلِـ َـك َوب ِ
ِاآلخ ـ َر ِة ُه ـ ْم يُو ِق ُنــونَ{ [البقــرة .]4 ،3 :فــإن قلتَ {:وال َِّذي ـ َن يُ ْؤ ِم ُنو َن}[البقــرة ]4 :أهــم غــر
األ ّولــن  ،أم هــم األ ّولــون؟
وإمنا وسط العاطف كام يوسط بني الصفات يف قولك هو الشجاع والجواد ،ويف قوله :
( )
ْهامم *** َولَ ْي ِ
ــث الْ َك ِتي َب ِة يف امل ُ ْز َدحــ ْم **
َإل املَلِ ِك الْ َق ْر ِم َوابْ ِن ال ِ
وقوله :
* ينظر قاسم وديب  ،محمد أحمد قاسم ومحيي الدين ديب  ،علوم البالغة (البديع والبيان واملعاين) (ص.)355 :
** ()ال يعرف قائله ينظر يعقوب  ،إميل يعقوب ( ،املعجم املفصل يف شواهد العربية) (.)15 /7
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الـ***صا ِب ِح فالغَانِــــم فَاآليــــِ ِب *
يَا لَ ْه َف َزيَّابَ َة لِلْ َحار ِِث
َّ
قلــت( :يحتمــل أن ي ـراد بهــؤالء مؤمنــو أهــل الكتــاب كعبــد اللَّــه بــن ســام وأرضابــه مــن
الذيــن آمنــوا  ،فاشــتمل إميانهــم عــى كل وحــي أنــزل مــن عنــد اللَّــه  ،وأيقنــوا باآلخــرة إيقان ـاً
زال معــه مــا كانــوا عليــه  ،مــن أنــه ال يدخــل الجنــة إال مــن كان هــودا ً  ،أو نصــارى  ،وأ ّن النــار
لــن متســهم إال أيا ًمــا معــدودات  ،واجتامعهــم عــى اإلق ـرار بالنشــأة األخــرى  ،وإعــادة األرواح يف
األجســاد...فيكون املعطــوف غــر املعطــوف عليــه .ويحتمــل أن يــراد وصــف األ ّولــن  ،ووســط
العاطــف عــى معنــى أنهــم الجامعــون بــن تلــك الصفات)(**).انتهــى كالمــه هنــا ثــم تابــع الــكالم
عــى اإلع ـراب.
ونقــول  :أن القضيــة البالغيــة هنــا مــن بــاب (الوصــل) ألنهــا قامئــة عــى توجيــه عطــف
الجمــل بالــواو ،واألبيــات الشِّ ــعرية التــي ذكرهــا الزمخــري شــاهد لعطــف مفــردات الصفــات عــى
بعضهــا يعنــي (:الذيــن عطـ ٌـف عــى الذيــن التــي قبلَهــا)(***) ؛ ألن الجملتــن اتفقتــا خـ ًـرا  ،والــواو
عاطفــة ؛ فهــو مــن (كــال االتصــال) والعطــف جــاء فيهــا( :لتعديــد صفاتهــم ،فهــو عطــف صفــة
عــى صفــة ،واملوصــوف واحــد)(****)  ،أي  :مــن بــاب عطــف الصفــات ال الــذوات .ويحتمــل أن
تكــون الــواو للمغايــرة بــن ذوات األشــخاص املذكوريــن بـــالذين األوىل والثانيــة  ،بقطــع النظــر عــن
وجــوه اإلعـراب ؛ ألن عــدم وجودهــا يوهــم البدليــة  ،و(كــال االتصــال) يدفع هــذا الوهــم ،بـ(:هذا
(الــواو) لعطــف مؤمنــي أهــل الكتــاب عــى مؤمنــي العــرب)(*****) مــن بــاب عطــف الــذوات  ،إذا
تبــن هــذا  ،فاعلــم أن هنالــك قــوالن يف توجيــه عطــف الجمــل هنــا:
القــول األول :أن الــواو تــدل عــى تغايــر الــذوات  ،وهــذا هــو االحتــال الــذي قدمــه
وفصلــه ومثَّــل لــه بأعيــان مــن أهــل الكتــاب  ،وهــذا هــو األقــرب ألدلــة مرجحــة
الزمخــري َّ ،
كثــرة :منهــا أنــه لــو أريــد بهــم مــن ســبق ذكرهــم ملــا حســن ذكــر الــواو كــا قــال –تعاىل}:-ال َِّذيـ َن
اسي ـ َن{ [األع ـراف.]92 :
كَ َّذبُــوا شُ ـ َع ْي ًبا كَأَ ْن لَ ـ ْم يَ ْغ َن ـ ْوا ِفي َهــا  ،ال َِّذي ـ َن كَ َّذبُــوا شُ ـ َع ْي ًبا كَانُــوا ُه ـ ُم الْ َخ ِ ِ
ـاب لَ َم ـ ْن يُ ْؤ ِم ـ ُن بِاللَّ ـ ِه َو َمــا أُنْ ـز َِل
ومنهــا أن قولــه –تعــاىل -يف ســورة أخــرىَ } :وإِ َّن ِم ـ ْن أَ ْهــلِ الْ ِكتَـ ِ
إِلَ ْي ُك ـ ْم َو َمــا أُنْ ـز َِل{ [آل عم ـران ، ]199 :وهــذه اآليــة كالتفســر آليــة البقــرة  ،وقــد استشــهد بهــا
ابــن كثــر– رحمــه اللــه -الختيــار ابــن جريــر الطــري لهــذا القــول(******)؛ فمؤمنــو أهــل الكتــاب
أوىل بهــذا الوصــف ؛ ألن إميانهــم بكتبهــم تفصيــي  ،وكذلــك بالقــرآن بينــا إميــان الصحابــة الكـرام
( )

* البيت البن زيابة ينظر ابن الشجري  ،هبة الله بن الشجري ( ،أماليه)(.)508 /2
** الزمخرشي  ،محمود بن عمر ( ،الكشاف) (.)42-41 /1
*** السمني الحلبي  ،أحمد بن يوسف ( ،الدر املصون) (.)97 /1
****الواحدي  ،عيل بن أحمد ( ،التفسري البسيط) (.)77 /2
***** املصدر السابق (.)78 /2
****** ابن كثري ،إسامعيل بن عمر ( ،تفسري القرآن العظيم) (.)170 /1
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بالكتــب األخــرى ُج ْمــي مــن خــال إميانهــم التفصيــي بالقــرآن لعــدم االطــاع عليهــا يف الغالــب.
ومنهــا املناســبة  ،فقــد نســب ابــن كثــر إىل ابــن جريــر أنــه استشــهد عــى صحــة مــا قــال
( )
مبناســبة تقســيم الكافريــن إىل صنفــن :منافــق وكافــر ،فكذلــك املؤمنــون صنفهم إىل عــريب وكتايب *
 ،وهــذه مناســبة حســنة مــن بــاب مراعــاة النظــر– وهــو مــن املحســنات اللفظيــة البديعــة(**) -
)
ويســمى بالتناســق الفنــي(***) .وكالم ابــن جريرالطــري – رحمــه اللــه  -فيــه مناســبة أخــرى(****
مــن هــذا القبيــل  ،فقــد ربــط آخــر آيــات املؤمنــن والتــي فيهــا ذكــر أهــل الكتــاب  ،بــأول آيــات
الكافريــن  ،وهــي يف أهــل الكتــاب.
ومــن املرجحــات القويــة لهــذا القــول الــذي ق َّدمــه الزمخــري مــا ثبــت َعــنِ ابْــنِ َعبَّـ ٍ
ـاس وابْــنِ
َم ْسـ ُعو ٍد َونَـ ٍ
اب)
ـي -ﷺ -يف تفســرها قالــواَ ( :هـ ُؤالَ ِء الْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن ِمـ ْن أَ ْهــلِ الْ ِكتَ ِ
ـاس ِمـ ْن أَ ْص َحـ ِ
ـاب ال َّن ِبـ ِّ
(*****) .ومنهــا قوله–تعاىل}:-ال َِّذي ـ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِالْ َغيْ ِب{[البقــرة ، ]3 :يدخــل فيــه اإلميــان بــاألركان
الســتة(******) كلهــا  ،وذك ُرَ }:وال َِّذيـ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن َِبــا أُنْـز َِل إِلَ ْيـ َـك َو َمــا أُنْـز َِل ِمـ ْن قَ ْبلِـ َـك َوب ِ
ِاآلخـ َر ِة ُهـ ْم
يُو ِق ُنــونَ{ [البقــرة ]4 :بعدهــا :إمــا أن يكــون تك ـرا ًرا عــى القــول بأنهــم نفــس األشــخاص  ،وعــى
املغايــرة يكــون فيــه إشــارة إىل أهــل الكتــاب  ،والقاعــدة(:أن حمــل الــكالم عــى التأســيس أوىل مــن
حملــه عــى التأكيــد)(*******) .وكان مــن املمكــن العطــف بــدون تكريــر االســم املوصــول (وتكريـ ُر
املوصــول للتنبيــه عــى تغايُــر القَبيلَـ ْـن  ،وتبايـ ُن الســبيلني فلْ ُيتأ َّمـ ْـل)(********).
القــول الثــاين :أن هــذا العطــف للجمــل نظــر عطــف املفــردات مــن الصفــات  ،وقــد اســتدل
أصحــاب هــذا القــول بأدلــة :
* ()املصدر السابق (.)170 /1
** ()(وهــي أن يجمــع يف الــكالم بــن أمــر ومــا يناســبه ال بالتضــاد  ،كقولــه – تعاىل(:-الشَّ ـ ْم ُس َوالْ َق َمـ ُر ِب ُح ْسـبَانٍ )[الرحمن:
. )]5الخطيــب القزوينــي  ،محمــد بــن ســعد الديــن ( ،اإليضــاح يف علــوم البالغــة) (ص.)323 :
*** ()قــال ســيد قطــب– رحمــه اللــه – يف (التصويــر الفنــي يف القــرآن) (ص(:)122 :ونحــن نأخــذ تعبريهــم نفســه مراعــاة
النظــر ،ونعنــي بــه جانــب التناســق الفنــي يف الصــورة).
****()الطربي  ،محمد بن جرير ( ،جامع البيان) (.)260/1
()حسن :أخرجه الطربي يف «تفسريه»( ,)293/251 /1
*****
****** ()هــذا إلطــاق منهجــي ينفــع طــاب املــدارس  ،والتحقيــق أن أركان اإلميــان خمســة!  ،فاإلميــان بالقضــاء والقــدر
يدخــل تحــت اإلميــان باللــه مبراتبهــا األربــع :العلــم والكتابــة واإلرادة والخلــق .ينظــر (إغاثــة اللهفــان) ()836/2
وتعليــق الشــيخ عــى الحلبــي– حفظــه اللــه –عليــه  ،ورشح ابــن رجــب لحديــث جربيــل يف اإلســام واإلميــان واإلحســان
يف (جامــع العلــوم والحكــم) (,105 /1و 115-فحــل).
******* ()السمني,أحمد بن يوسف( ,الدر املصون) (.)437 /6
******** ()أبو السعود  ،محمد بن محمد ( ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم) (.)32 /1
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جرش للبحوث والدراسات

منهــا اســتدالل ابــن كثــر مبــا ثبــت عــن التابعــي الجليــل مجاهــد بــن جــر– رحمــه اللــه -
ـال ( :أَ ْربَ ـ ُع آيَـ ٍ
ـت الْ ُم ْؤ ِم ِن ـ َن َ ،وآيَتَــانِ ِف نَ ْعـ ِ
ـات ِم ـ ْن ُســو َر ِة الْبَ َق ـ َر ِة ِف نَ ْعـ ِ
قَـ َ
ـت الْكَا ِفرِي ـ َن َ ،و�ث َـاَثَ
( )
ـر َة ِف الْ ُم َنا ِف ِق ـ َن) *  .وال حجــة فيــه  ،فإنــه ال يعــارض قــول مــن هــم أجــل منــه كالصحابــة
َعـ ْ َ
الذيــن ســبق ذكرهــم  ،ثــم إنــه ال مانــع أن تبقــى اآليــات األربــع األوىل يف املؤمنــن بقســميهم:
بعضهــا يف عربهــم  ،وبعضهــا يف أهــل الكتــاب بقطــع النظــر عــن قصــد مجاهــد ؛ فــا دليــل فيــه
عــى قولهــم.
}:س ـ ِّب ِح ْاس ـ َم َربِّـ َـك األَ ْعـ َـى ()1ومنهــا اســتدالل ابــن كثــر أيضً ــا بالعطــف يف قولــه– تعــاىل َ
الَّـ ِـذي َخلَـ َـق ف ََس ـ َّوى (َ )2والَّـ ِـذي قَ ـ َّد َر فَ َه ـ َدى (َ )3والَّـ ِـذي أَ ْخ ـ َر َج الْ َم ْر َعــى{ [األعىل.]4-1:عــى أن
العطــف يف ســورة البقــرة للصفــات.
ونحــن نســلم بوجــود هــذا النــوع يف اللغــة إجــاالً لكــن انطباقــه عــى ســورة البقــرة محـ ُّـل
نظــر ملــا ســبق  ،وألن العطــف هنــا ظاهــر؛ فالــكالم متصــل يف بيــان صفــات للــه  -تعــاىل -ال احتــال
ملغايــرة الــذوات ؛ فذكــر الشــواهد ال يحــرر محــل الن ـزاع .وقــد رجــح الشــنقيطي قــول ابــن كثــر
مقتن ًعــا بأدلتــه(**).
ومــن خــال هــذا املبحــث البالغــي يتحــرر أن املقصــود بـ}الذيــن{ الثانية أهــل الكتــاب  ،وهذا
هــو القــول الثابــت عــن الصحابــة –رضــوان اللــه عليهــم -فيلتقــي عــى رجحانــه األثــر والنظــر.
السؤال الثاين يف (كامل االتصال)
قــال اإلمــام الزمخــري – رحمــه اللــه  -عنــد قولــه – تعــاىل } :-أُولَ ِئـ َـك َعـ َـى ُهـ ًدى ِمـ ْن َربِّ ِهـ ْم
َوأُولَ ِئـ َـك ُهـ ُم الْ ُم ْفلِ ُحــونَ{ [البقــرة( .]5 :فــإن قلــت :مل جــاء مــع العاطــف؟ ومــا الفــرق بينــه وبــن
ـام بَـ ْـل ُه ـ ْم أَضَ ـ ُّـل أُولَ ِئـ َـك ُه ـ ُم الْغَا ِفلُــونَ{ [األع ـراف ]179 :؟) .قلــت :قــد
قولــه} :أُولَ ِئـ َـك كَاألَنْ َعـ ِ
اختلــف الخ ـران هاهنــا ؛ فلذلــك دخــل العاطــف  ،بخــاف الخربيــن مثــة ؛ فإنهــا متفقــان ؛ ألن
التســجيل عليهــم بالغفلــة  ،وتشــبيههم بالبهائــم يشء واحــد  ،فكانــت الجملــة الثانيــة مقـ ّررة ملــا يف
األوىل  ،فهــي من العطــف مبعزل)(***).
نقــول  :القضيــة البالغيــة هنــا مــن بــاب (الوصــل) ألنهــا قامئــة عــى توجيــه عطــف الجمــل
بالــواو ،وقــد قــارن الزمخــري هنــا بــن آيــة البقــرة  ،وهــي يف الفصــل  ،وآيــة األعـراف  ،وهــي يف
الوصــل ليبــن وجــه الفصــل يف آيــة البقــرة  ،وقــد أوضــح الدكتــور فضــل حســن عبــاس– رحمــه اللــه
* تفسري اإلمام مجاهد بن جرب
** ينظر الشنقيطي  ،محمد األمني بن محمد املختار ( ،العذب النمري من مجالس الشنقيطي يف التفسري) (.)104 /5
*** الزمخرشي,محمود بن عمر«,الكشاف»(.)46-45 /1
وقــد نقلــه الزركــي يف«الربهــان يف علــوم القــرآن»()217 /3دون عــزو ,والـرازي (-)279 /2وهــو أســبق -يــكاد يــدرج كل
فنقــات الكشــاف يف«تفســره» .
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 حكمــة الوصــل هنــا بطريقــة ميــرة فقــال( :الــواو ُو ِّســطت يف آيــة البقــرة ؛ألن الجـزاء مختلــف ،ألن للمتقــن جزاءيــن :صحــة املنهــج  ،وهــو قولــه } :أُولَ ِئـ َـك َعـ َـى ُهـ ًدى ِمـ ْن َربِّ ِهـ ْم{ [البقــرة، ]5 :
ثــم الغايــة والنتيجــة  ،وهــي قولــه} :أُولَ ِئـ َـك ُهـ ُم الْ ُم ْفلِ ُحــونَ{ [البقــرة .]5 :فاألمـران مختلفــان ؛ لــذا
جــاء حــرف العطــف ،والجملتــان بينهــا (كــال اتصــال)(*)  ،فالثانيــة تابعــة لــأوىل يف اإلع ـراب
 ،لكــن جــاءت الــواو للمغايــرة بــن الوصــف األول الحاصــل مــن التمكــن مــن الوســيلة  ،والثــاين
الحاصــل مــن الوعــد بالنتيجــة.
أمــا آيــة األعــراف  ،فليــس فيهــا إال يش ٌء واحــد ؛ فــإن كونهــم كاألنعــام بيــان لغفلتهــم ،
فالجملــة الثانيــة ال تختلــف عــن األوىل ؛فهــي تأكيــد لهــا(**)  ،ولــو أن الــواو ذكــرت يف اآليــة هكــذا
[}:و]أُولَ ِئـ َـك ُهـ ُم الْغَا ِفلُــونَ{  ،لرتتــب عليــه أمــر محــال! وهــو أن األنعــام ليســت غافلــة  ،وهــذا مــا
بينــه عبــد القاهــر بيانًــا شــافيًا يف حديثــه عــن الفصــل والوصــل(***).
فتكرار}أُولَ ِئـ َـك{ يف البقــرة تأســيس لغــرض جديــد مغايــر ؛ (ألن مفهــوم الجملتــن مختلــف)
(****)  ،ويف األع ـراف تأكيــد  ،أمــا توســط الــواو يف البقــرة  ،فلدفــع الوهــم ؛ فــإ َّن تــرك العطــف
موهــم خــاف املقصــود ؛ ألن النتيجــة وهــي (الفــاح) غــر املنهــج وهــو (الهــدى) ؛ فــا تؤكــده
اإلفــاح  ...هــو عبــار ٌة عــن الفــوز
( ،ألن الهــدى يف الدنيــا  ،والفــاح يف العقبــى)(*****) ؛ فـــ(
ُ
باملطلــوب فلـ ّـا كان مغايـرا ً للهــدى كان نتيجـ ًة لــه)(******)  ،جــيء بالــواو لتحقيــق هــذا التغايــر
بــن املختلفــن .ومل تتوســط حيــث كانــت الثانيــة مؤكــدة لــأوىل  ،فــإن األنعــام غافلــة فـ}أولئــك{
الثانيــة يف األع ـراف( :مؤكــدة لــأوىل ؛ إذ ال معنــى للتشــبيه باألنعــام إال املبالغــة يف الغفلــة  ،فــا
مجــال للعطــف بينهــا(*******)  ،ألنــه وإن كان هنالــك كــا اتصــال  ،فالــواو – لــو وجــدت –
ألفــادت أن الغفلــة وصــف آخــر مغايــر للتشــبيه باألنعــام  ،والواقــع أنهــا جمــل مفــرة لوجــه
الشــبه يف هــذا التشــبيه ؛ فتأمــل.

* ألن جملة«:أولئــك عــى هــدى  »...ال محـ ّـل لهــا اســتئنافية,وجملة«:أولئك هــم املفلحــون »..ال محـ ّـل لهــا معطوفــة عــى
هــذه الجملــة االســتئنافية .ينظــر صايف,محمــود صايف«,الجــدول يف إع ـراب القــرآن »(.)40 /1
** هذه الزيادة له زدتها من كتابه «البالغة فنونها وأفنانها-املعاين»(ص444-فرقان)حيث تكلم عىل املثال نفسه.
*** عباس,فضل حسن«,اإلعجاز»(ص ,)83وبيان عبد القاهر املشار إليه يف التقعيد ال بخصوص هذا املثال.
****أبو البقاء الكفوي,أيوب بن موىس«,الكليات»(ص.)959 :
الخطيب الرشبيني,محمد بن أحمد«,تفسري الرساج املنري»(.)23 /1
*****
****** أبو السعود,محمد بن محمد«,إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم»()34 /1
******* اآللويس,محمود بن عبد الله«,روح املعاين»()127 /1وكأن كالمه مستفاد من الرشبيني يف املوطن اآلنف.
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وهــذه الدقــة يف اختيــار مواطــن العطــف بــن الجمــل مــن وجــوه إعجــاز القــرآن  ،ومــن متــام
البيــان عــن املعــاين الدقيقــة كــا يف ســورة البقــرة حيــث فصلــت الــواو بــن غايتــن (:الهــدى) يف
الدنيــا  ،و(الفــاح) يف األخــرى  ،وأولهــا وســيلة لألخــرى ؛ فكأنهــا فصلــت بــن :الوســيلة والغايــة ،
وهــذا أثــر تفســري واضــح ودقــة تنقطــع عنهــا األطــاع َ } ،ولَـ ْو كَا َن ِمـ ْن ِع ْنـ ِـد َغـ ْ ِ
ـر اللَّـ ِه لَ َو َجـ ُدوا
ِفيـ ِه ا ْخ ِتالفًــا كَ ِثـ ًرا} [النســاء.]82:
السؤال الثالث -مقارنة بني الوصل لكامل االتصال والفصل لكامل االنقطاع
رس ذكــر الــواو  ،وحذفهــا فيــا يــي مــن اآلي} :يَ ْسـأَلُون ََك َعــنِ
قــال الزمخــري متســائالً عــن ِّ
ـت لِل َّنـ ِ
ـج} [البقــرة.]189:
ـي َم َوا ِقيـ ُ
ـاس َوالْ َحـ ِّ
األَ ِهلَّـ ِة قُـ ْـل ِهـ َ
{يَ ْسـأَلُون ََك َمــاذَا يُ ْن ِف ُقــو َن قُـ ْـل َمــا أَنْ َف ْقتُـ ْم ِمـ ْن َخـ ْ ٍ
ـر فَلِلْ َوالِ َديْــنِ َوالْ َقْ َر ِبـ َن َوالْيَتَا َمــى َوالْ َم َســاكِ ِني
الس ـبِيلِ }[البقرة.]215:
َوابْنِ َّ
{يَ ْسأَلُون ََك َعنِ الشَّ ْه ِر الْ َح َر ِام ِقتَا ٍل ِفي ِه ق ُْل ِقتَ ٌال ِفي ِه كَ ِب ٌري} [البقرة.]217:
ـر قُـ ْـل ِفي ِهـ َـا إِث ْ ـ ٌم كَ ِب ـ ٌر َو َم َنا ِف ـ ُع لِل َّنـ ِ
ـر ِم ـ ْن
{يَ ْس ـأَلُون ََك َعــنِ الْ َخ ْم ـ ِر َوالْ َم ْيـ ِ ِ
ـاس َوإِثْ ُ ُهـ َـا أَكْـ َ ُ
ِــا} [البقــرة.]219 :
نَ ْف ِعه َ
ــن اللَّــ ُه لَكُــ ُم ْاليَ ِ
{ َويَ ْســأَلُون ََك َمــاذَا يُ ْن ِفقُــو َن قُــلِ الْ َعفْــ َو كَ َذلِ َ
ــات لَ َعلَّكُــ ْم تَتَ َفكَّــ ُرونَ}
ــك يُ َب ِّ ُ
[البقــرة.]219 :
الح لَ ُه ْم َخ ْ ٌي َوإِ ْن تُ َخالِطُو ُه ْم فَ ِإ ْخ َوانُ ُك ْم} [البقرة.]220 :
{ َويَ ْسأَلُون ََك َعنِ الْ َيتَا َمى ق ُْل إِ ْص ٌ
يض ق ُْل ُه َو أَذًى فَا ْعتَ ِزلُوا ال ِّن َسا َء ِف الْ َم ِح ِ
{ َويَ ْسأَلُون ََك َعنِ الْ َم ِح ِ
يض} [البقرة.]222 :
قــال الزمخــري ( :فــإن قلــت  :مــا بــال يَ ْســألُونَكَ جــاء بغــر واو ثــاث مـرات  ،ثــم مــع الــواو
ثالثـاً؟(*) قلــت  :كان ســؤالهم عــن تلــك الحــوادث األول وقــع يف أحــوال متف ّرقــة  ،فلــم يــؤت بحــرف
العطــف ؛ أل ّن كل واحــد مــن الســؤاالت ســؤال مبتــدأ .وســألوا عــن الحــوادث األخــر يف وقــت واحــد
 ،فجــيء بحــرف الجمــع لذلــك  ،كأنــه قيــل  :يجمعــون لــك بــن الســؤال عــن الخمــر وامليــر ،
( )
والســؤال عــن اإلنفــاق  ،والســؤال عــن كذا وكــذا) **
نقــول :الزمخــري وجــه اآليــات الخاليــة مــن ذكــر الــواو باالســتئناف النحــوي لتباعدهــا
الزمنــي  ،وهــذا يعنــي (كــال االنقطــاع)  ،واملتصلــة بهــا عــى اتحــاد الوقــت  ،وتابعــه عــى ذلــك
* ()الصحيــح أنهــا بغــر واو يف أربعــة مواطــن كــا ترى!,وبالــواو يف ثالثــة مواطــن هــذا بالنســبة لســورة البقرة,وقــد
حــاول الشــهاب يف «حاشــية عــى البيضــاوي» ()306 /2أن يدفــع الوهــم عنــه مبــا ال طائــل تحتــه.
أما يف القرآن عامة  ,فمجوع النوعني خمسة عرش موض ًعا.
ينظر يف ذكرها,وتوضيح يشء من دقة فهمها «تفسري الشعراوي» (,)4504 /7و( 8977 /14وما بعدها).
** ()الزمخرشي,محمود بن عمر«,الكشاف»(.)267-266 /1
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جمــع مــن املفرسيــن منهــم النيســابوري(*) وأبــو حيــان(**) والســمني الحلبــي(***) والســيوطي(****
وغريهــم.
ومــن العلــاء مــن انتحــى نحــ ًوا آخــر ،فجعــل لــكل مــن مواضــع العطــف الثالثــة علَّــة
ـر قُـ ْـل ِفي ِهـ َـا إِث ْـ ٌم كَ ِب ـ ٌر
تفصيليــة خاصــة :فعنــد قولــه – تعــاىل } :-يَ ْس ـأَلُون ََك َعــنِ الْ َخ ْم ـ ِر َوالْ َميْـ ِ ِ
َو َم َنا ِف ـ ُع لِل َّنـ ِ
ـر ِم ـ ْن نَ ْف ِع ِهـ َـا َويَ ْس ـأَلُون ََك َمــاذَا يُ ْن ِف ُقــو َن قُــلِ الْ َع ْف ـ َو{ [البقــرة.]219:
ـاس َوإِثْ ُ ُهـ َـا أَكْـ َ ُ
ـي َعــنِ الْ َخ ْمـرِ،
التكِيـ ِ
و ْجـ ُه الســؤال عــن النفقــة – مثـاً – عنــد ابــن عاشــورُ ( :م َن َاسـبَة َّ ْ
ـب أَ َّن ال َّن ْهـ َ
ـت لَ ُه ـ ُم اآليَـ ُة َو ْج ـ َه
َوالْ َم ْيـ ِ ِ
ـج  ،فَ َب َّي َنـ ْ
ـر يُتَ َوقَّـ ُع ِم ْن ـ ُه تَ َعطُّـ ُـل إِنْ َفــاقٍ َع ِظيـ ٍـم كَا َن يَ ْنتَ ِف ـ ُع ِب ـ ِه الْ َم َحاوِيـ ُ
)
(
ا ِإلنْ َفــاقِ الْ َحـ َّـق) *****  .وقــال ابــن ُامل َنـ ِّـر– رحمــه اللــه ( :-ويحتمــل أن يكــون ملــا ســألوا عــا كانــوا
ينفقــون  ،فأجيبــوا مبــرف النفقــة  ،أعــادوا ســؤالهم بالــواو ،مــاذا ينفقون فاجيبــوا بالعفــو(******).
وملــا كان الســؤال الثــاين عــن مخالطــة اليتامــى  ،يف النفقــة أيضً ــا  ،كانــت هــذه مناســبة
لعطفــه عــى مــا قبلــه .وملــا كان الســؤال الثالــث ســؤاالً عــن اعتـزال الحيــض كــا يعتــزل اليتامــى،
فهــو مناســب ملــا قبلــه  ،إذ كالهــا ســؤال عــن اجتنــاب ،عطــف بالــواو ،وال كذلــك الثالثــة األول ،
إذ ال تعلــق بينهــا(*******)  ،ورجحــه هــذا الشــهاب الخفاجــي(********).
وابــن امل ُ َنـ ِّـر جعــل العطــف بــن آيتــي النفقــة مــع طــول الفاصــل بينهــا ! فــكالم ابــن عاشــور
أجــود يف إظهــار مناســبتها عطــف آيــة النفقــة الثانيــة ألنهــا جعلهــا معطوفــة عــى }يســألونك{
املذكــورة يف اآلي نفســها .وتوجيــه ابــن املنــر -رحمــه اللــه  -لعطــف الســؤال عــن األيتــام عــى
مــا قبلــه أجــود مــن كالم الزمخــري ؛ فمــا قــرره الزمخــري مــن كــون األســئلة يف وقــت واحــد
دعــوى مجــردة  ،فــا بــد مــن تناســب معنــوي بقطــع النظــر عــن الزمــن إن ثبــت تعيينــه ؛ فــإن
نظرة الزمخرشي نحوية بحتة  ،ومرجوحة(********) .ثم إن هاتني الصورتني } :يَ ْسأَلُون ََك{ َ } ،ويَ ْسأَلُون ََك{
)

* ()ينظر النيسابوري,نظام الدين الحسن بن محمد«,غرائب القرآن»( )612 /1وما بعدها.
** ()ينظر أبو حيان األندليس,محمد بن يوسف«,البحر املحيط»(.)117 /2
*** ()ينظر السمني الحلبي,أحمد بن يوسف«,الدر املصون»(.)421 /2
****()ينظر السيوطي,عبد الرحمن بن أيب بكر«,معرتك األقران»(.)65 /1
***** ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد«,التحرير والتنوير»()351 /2
****** بنحوه أجاب البقاعي,إبراهيم بن عمر ,يف «نظم الدرر»( )260 /3عن هذه اآلية.
******* نقلهــا الســيوطي,عبد الرحمــن بــن أيب بكر«,نواهــد األبــكار»( ، )419-418 /2والنقــل غــر موجــود يف«حاشــية ابــن
املنري»املطبوعــة مــع الكشــاف,وينظر «حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضــاوي» (.)306 /2
******** ينظر الخفاجي,محمد بن أحمد«,حاشية الشهاب عىل البيضاوي»(.)306 /2
******** فقــول الزمخــري أعــاه كان «بنــاء منــه عــى أن الــواو تفيــد الجمــع يف الزمــان ،وعــدم املهلــة ،وهــو خــاف قــول
املحققــن ,ومذهــب املحققــن :أنهــا تفيــد االشـراك يف الفعــل ،وال تقتــي إثبــات املهلــة ،وال نفيهــا ،وال إثبــات الرتتيــب،
وال نفيــه بخــاف الفــاء  ,فإنهــا رصيحــة يف الرتتيب،و(ثــم) رصيحــة يف املهلة».فــا عالقــة لهــا بالزمــن.
ينظر البسييل,أحمد بن محمد«,التقييد الكبري»(ص.)301-300 :

150

المجلد ( ،)19العدد ( ،)2كانون أول 2018

جرش للبحوث والدراسات

جاءتــا يف غــر ســورة البقــرة ؛ فتوجيههــا عــى املناســبة لســياقها أوىل مــن توجيههــا عــى ارتبــاط
بزمــن صحيــح  ،وذلــك أن الزمــن محتمــل لتقــارب مواضــع اآليــات يف البقــرة  ،وعــى التســليم بــه
يكــون هــذا التوجيــه للزمخــري ثانويًــا ؛ ألنــه ال ميكــن حملــه يف الســور كلهــا.
قــال البقاعــي( :وادعــاء أن ســبب العطــف النــزول جملــة  ،وســبب القطــع النــزول مفرق ـاً -
مــع كونــه غــر شــاف لل ُغلَّــة بعــدم بيــان الحكمــة  -يــرده مــا ورد أن آخــر آيــة نزلــت} :واتقــوا
يوم ـاً ترجعــون فيــه إىل اللــه{ [البقــرة ]281:وهــي بالــواو)(*)  ،يعنــي أن العطــف مناســب مــع
الســا َع ِة أَيَّــا َن ُم ْر َســا َها قُـ ْـل إِنَّ َــا ِعلْ ُم َهــا ِع ْن ـ َد
تأخــر الزمــن .ويف قولــه – تعــاىل } :-يَ ْس ـأَلُون ََك َعــنِ َّ
السـ َـا َو ِ
ات َواألَ ْر ِض ال تَأْتِي ُكـ ْم إِالَّ بَ ْغتَـ ًة يَ ْسـأَلُون ََك كَأَنَّـ َـك { ...
َر ِّب ال يُ َجلِّي َهــا لِ َوقْ ِت َهــا إِالَّ ُهـ َو ث َ ُقلَـ ْ
ـت ِف َّ
[األعراف .]187:تكررت }يَ ْسأَلُون ََك{ يف آية واحدة  ،والزمن فيها واحد  ،ومل تعطف!
فالخالصــة :أن الــواو هنــا يف ســورة البقــرة تــدل عــى اش ـراك يف املوضــوع  ،ووجــود جامــع
بــن ال ُجمــل  ،وإهاملهــا هنــا يــدل عــى االســتئناف البيــاين أو النحــوي وهــو أعــم :فالتصــدق باملــال
الزائــد عــن الحاجــة  ،فيــه منافــع للنــاس بــدالً مــن تضييعــه يف رشب الخمــر  ،وهــذا اعتـزال للنفقــة
املحرمــة .واعت ـزال الغنــي مــال اليتيــم كاعت ـزال الخمــرَ } :و َم ـ ْن كَا َن َغ ِن ًّيــا فَلْ َي ْس ـتَ ْع ِف ْف َو َم ـ ْن كَا َن
فَ ِق ـ ًرا فَلْيَ ـأْك ُْل بِالْ َم ْع ـ ُر ِ
وف{ [النســاء .]6:واعت ـزال النســاء يف املحيــض مناســب ملوضــوع االعت ـزال ،
فاعت ـزال الشــهوة املحرمــة كاعت ـزال األكل املحــرم .واحتامليــة االتفــاق الزمنــي هنــا واردة لتقــارب
اآليــات  ،لكنهــا مناســبة ثانويــة  ،أو أ َمــارة عــى وجــود مناســبة

* ()البقاعي,إبراهيم بن عمر«,نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور»(.)260 /3
وقــرر الح ـراين أن يف العطــف إنبــاء عــن تكــرر الســؤال مرتــن تنبي ًهــا للصحابــة عــى تك ـرار الســؤال منهــم عــن النفقــة,
حتــى ال يقــع مــرة ثالثــة كــا تبـ َّـن بنــو إرسائيــل مــن مــوىس –عليــه الســام -أوصــاف البقــرة ثــاث مرات,وهــذه األمــة
تخالــف اليهــود؛ ففــي العطــف لفــت نظــر لهــم.
وهذا التوجيه أقرب إىل إشارات التصوف,والصواب ما قاله ابن عاشور,وابن امل َن ِّي.
ينظــر الخياطي,محــادي بــن عبــد الســام«,تراث أيب الحســن الحـرايل املراكــي»(ص 391 :ومــا بعدها),والبقاعــي ,إبراهيــم
بــن عمر«,نظــم الــدرر»(.)260 /3
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املطلب الثاين :أسئلة الزمخرشي يف الفصل
ســنناقش يف هــذا املطلــب ســتة أســئلة وردت يف تفســر الزمخــري لســورة البقــرة .الســؤال
األول يف (كــال االنقطــاع)  ،والســؤال الثــاين يف (شــبه كــال االتصــال)  ،والســؤال الثالــث يف (كــال
االتصــال أو شــبهه)  ،الســؤال الرابــع يف (كــال االنقطــاع)  ،والســؤال الخامــس يف (االســتئناف
البيــاين)  ،الســؤال الســادس يف (كــال االتصــال).
السؤال األول  -يف (كامل االنقطاع)
عنــد قولــه – تعــاىل} :-إِ َّن ال َِّذي ـ َن كَ َف ـ ُروا َس ـ َوا ٌء َعلَيْ ِه ـ ْم أَأَنْ َذ ْرت َ ُه ـ ْم أَ ْم لَـ ْم تُ ْن ِذ ْر ُه ـ ْم ال يُ ْؤ ِم ُنــونَ{
[البقــرة .]6:قــال اإلمــام الزمخــري – رحمــه اللــه( : -فــإن قلــت  :لِـ َم قطعــت قصــة الكفــار عــن
قصــة املؤمنــن  ،ومل تعطــف كنحــو قولــه } :إِ َّن األَبْـ َرا َر لَ ِفــي نَ ِعيـ ٍـم (َ )13وإِ َّن الْ ُف َّجــا َر لَ ِفــي َج ِحيـ ٍـم{
[االنفطــار ]13،14:وغــره مــن اآلي الكثــرة؟ قلــت  :ليــس وزان هاتــن القصتــن وزان مــا ذكــرت:
ألن األوىل فيــا نحــن فيــه مســوقة لذكــر الكتــاب  ،وأنــه هــدى للمتقــن  ،وســيقت الثانيــة ألن
الكفــار مــن صفتهــم كيــت  ،وكيــت  ،فبــن الجملتــن تبايــن يف الغــرض واألســلوب  ،وهــا عــى حـ ٍّد
ال مجــال فيــه للعاطــف)(*).
نقــول :القضيــة البالغيــة هنــا من(الفصــل)  ،وقــد بــن الزمخــري أن جملــة} :إِ َّن ال َِّذيــ َن
كَ َف ُروا[{...البقــرة ]6:مســتأنفة  ،ومل تعطــف عــى مــا قبلهــا الختــاف الغــرض الــذي ســيق لــه الــكالم
؛ إذ يف الجمــل الســابقة حديــث عــن الكتــاب وآثــاره وعظمتــه  ،وهنــا حديــث عــن الكافريــن
وأحوالهــم (**).
واملعنــى :أن املوضــوع يف ســورة االنفطــار متحــد  ،وهــو مصــر الفريقــن مــن األبـرار والفجــار،
مناســبة تامــة)(***)  ،تجعــل الجملتــن متآخيتــن عــى منــوال واحــد ،
وهــذه (جهــة جامعــة  ،أيَ :
أمــا يف ســورة البقــرة  ،فهنالــك (كــال انقطــاع)  ،فموضــوع اآليــات الســابقة ذكــر الكتــاب  ،واإلميــان
بــه  ،وموضــوع اآليــة املســتأنفة الالحقــة ذكــر الكفــار وصفاتهــم و(متردهــم وانهامكهــم يف الضــال)
ـرض ألحــوال
(****)؛ (فبــن الجملتــن تفــاوت يف املـراد)(*****)؛ فلــم يحســن العطــف ( ،وأمــا التعـ ُ
املهتديــن بــه فإمنــا هــو بطريــق االســتطراد(******) – أي مــن بــاب التبســط والتوســع ؛ لــذا قــال
السـكَّايك–رحمه اللــه -يف معــرض كالمــه عــى هــذا املثــال ( :والفصــل الزم لالنقطــاع ؛ ألن الــواو كــا
َّ
* ()الزمخرشي,محمود بن عمر«,الكشاف»(.)46 /1
** ()(الطنطاوي),محمد سيد«,التفسري الوسيط للقرآن الكريم»(.)49 /1
*** ()ناصف,حفني ناصف وآخرون«,قواعد اللغة العربية» (ص.)164
****()القايض البيضاوي,عبد الله بن عمر«,تفسري البيضاوي»(.)136 /1
()النسفي,عبد الله بن أحمد«,تفسري النسفي»(.)39 /1
*****
****** ()أبو السعود,محمد بن محمد«,إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم»(.)35 /1
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ـب ،
عرفــت معنــاه الجمــع  ،فالعطــف بالــواو يف مثلــه يــرز يف معــرض التوخــي للجمــع بــن الضَّ ـ ِ
والنــون!)(*) كنايــة عــن بعــد مــا بينهــا.
ومــن العلــاء مــن جعــل الفصــل هــا هنــا }إِ َّن ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا{ [البقــرة ]6:عــى جهة االســتئناف
البيــاين  ،قــال أبــو الســعود -رحمــه اللــه ( :-فــإن االسـ َ
ـي عــى ســؤال نشــأ مــن الــكالم
ـتئناف مبنـ ٌّ
املتقــدم  ،فهــو مــن مســتتبِعاته ال محالــة)(**)  ،وهــذا الســؤال يقــدر بـــ(:إذا كان القــرآن هــدى ،
فــا بــال القــرون األوىل مــن الكفــار مل تهتــد بــه؟)
قــال ابــن عاشــور– رحمــه اللــه ُ ( : -ج ْملَـ ِة} :إِ َّن ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا َســوا ٌء َعلَ ْي ِهـ ْم{ [الْ َب َقـ َرة ]6:تُـر َِك
الســا ِم ُع
لســا ِمعِ  ،فَـكَا َن َّ
َعطْ ُف َهــا َعـ َـى الَّ ِتــي قَبْلَ َهــا ؛ ألَ َّن ِذكْـ َر َمضْ ُمونِ َهــا بَ ْعـ َد الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن كَا َن ُم َ َتقِّبًــا لِ َّ
السـ ِتئْ َن ِ
ـان)(***).
َالســائِلِ َع ْنـ ُه فَ َجــا َء الْف َْصـ ُـل لِ ْ
ك َّ
اف الْ َب َيـ ِ ِّ
وض َّعــف اآللــويس– رحمــه اللــه  -هــذا املحمــل فقــال( :ميكــن عــى بعــد أن يوجــه الســؤال
بــأن يقــال :لــو كان الكتــاب كامـاً لــكان هــدى للكفــار أيضً ــا ،فيجــاب بــأن عــدم هدايتــه إياهــم
لتمردهــم وتعنتهــم ال لقصــور يف الكتــاب)(****) .وكالم اآللــويس أعــدل وأجــزل ؛ فــإن مــن املناســبة
 كــا ســبق  -يف كالم ابــن جريــر وابــن كثــر  -رحمهــا اللــه  -يف الســؤال قبــل الســابق يف ذكــرالذيــن كفــروا أنهــم مــن أهــل الكتــاب  ،قــد ســبق ذكــر مؤمنيهــم ؛ فحســن التعريــج عــى كافريهــم،
وذكــر الكافريــن اســتئناف ملوضــوع جديــد كــا يــأيت  ،وكالم اآللــويس يزيــد املناســبة وضو ًحــا ،
وال تبلــغ هــذه املناســبة درجــة الســؤال املقــدر ؛ ألن االســتئناف البيــاين (شــبه كــال اتصــال) ،
فقوله–تعــاىل} :-إِ َّن ال َِّذي ـ َن كَ َف ُروا[{...البقــرة ]6:مــن خــال هــذه املناســبة  ،يتضمــن عــدم انتفــاع
هــؤالء الكفــار باآليــات وال ُنـذُر  ،وهــو يف قـ ّوة أن يقــال :إنهــم مل يهتــدوا بهــدى هــذا الكتــاب(*****).
وقــال الشــهاب عــن هــذا الســؤال( :وليــس بــيء ؛ ألنــه بعــد مــا تقــرر أ ّن تلــك األوصــاف املختصــة
هــي املقتضيــة  ،مل يبــق لهــذا الســؤال وجــه)(******) أي  :جــواب الســؤال املقــدر هــو امتناعهــم
بعنادهــم وهــذه صفــات غــر مذكــورة حتــى يقــدر لهــا الســؤال.
فالفصــل هنــا دقيــق لــه إضــاءات بيانيــة تكشــف عــن املناســبة بلفتهــا إىل موضــوع مــا قبلهــا
أنــه القــرآن  ،وإىل بدايــة موضــوع مســتأنف بــه أنــه الحديــث عــن الكفــار  ،وفيــه أيضً ــا إشــارة بعــد
نعــت الكتــاب بأعــى درجــات كــال الهدايــة إىل أن العيــب يف الكفــار ؛ فــا حجــة لهــم معــه إال
العصبيــة املقيتــة التــي أنهكتهــم وأهلكتهــم  ،وهــي عــذر أقبــح مــن ذنــب.
السكَّايك,يوسف بن أيب بكر«,مفتاح العلوم»(ص.)271 :
*
َّ
** أبو السعود,محمد بن محمد«,إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم»(.)35 /1
*** ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد«,التحرير والتنوير»(.)259 /1
****اآللويس,محمود بن عبد الله«,روح املعاين»(.)128 /1
***** الخفاجي,أحمد بن محمد«,حاشية الشهاب الخفاجي عىل البيضاوي ِع َناي ُة الق ِ
َاض وكِفَاي ُة ال َّر ِاض» (.)259 /1
****** املصدر السابق(.)258 /1
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السؤال الثاين  -يف (شبه كامل االتصال)
قــال الزمخــري متتـ ًـا الســؤال الســابق عنــد قوله–تعــاىل} :-إِ َّن ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا َسـ َوا ٌء َعلَيْ ِهـ ْم
أَأَنْ َذ ْرتَ ُهــ ْم أَ ْم لَ ـ ْم ت ُ ْن ِذ ْر ُهــ ْم ال يُ ْؤ ِم ُنــو َن{ [البقــرة .]6:بعــد أن بــن أنــه اســتئناف مطلــق ملوضــوع
جديــد( :فــإن قلــت  :هــذا إذا زعمــت أن }الذيــن يؤمنــون{ جــار عــى املتقــن  ،فأ ّمــا إذا ابتدأتــه
وبنيــت الــكالم لصفــة املؤمنــن  ،ثــم عقبتــه بــكالم آخــر يف صفــة أضدادهــم  ،كان مثــل تلــك اآلي
املتل ـ ّوة.
ـى عــى
قلــت :قــد م ـ ّر يل أن الــكالم املبتــدأ عقيــب املتقــن ســبيله االســتئناف  ،وأنــه مبنـ ّ
تقديــر ســؤال  ،فذلــك إدراج لــه يف حكــم املتقــن  ،وتابــع لــه يف املعنــى  ،وإن كان مبتــدأ يف اللفــظ
 ،فهــو يف الحقيقــة كالجــاري عليــه)(*).
نقول :الكالم ها هنا يكتنفه يشء من الغموض ال بد من إيضاحه كام ييل:
فاالع ـراض املفــرض مــن الزمخــري كــا أنــك قلــت :إ َّن فصــل }إِ َّن ال َِّذي ـ َن كَ َف ـ ُروا َس ـ َوا ٌء {...
[البقــرة ]6:عــا قبلهــا اســتئناف انقطــع معــه موضــوع الــكالم  ،وهــذا يقبــل منــك لــو قــررت أن
ــب{ [البقــرة ]3-2:مــن (كــال
الفصــل بــن اآليتــنُ } :هــ ًدى لِلْ ُمتَّ ِقــ َن ( )2ال َِّذيــ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِالْ َغ ْي ِ
االتصــال) ألنــك جعلتهــا متصلتــن يف املوضــوع  ،أمــا وقــد قــررت االســتئناف بينهــا مــع اتصــال
املوضــوع فقــد أتيــت بناقــض؟
وقــد أجــاب الزمخــري :بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق  ،فــإن االســتئناف لقولــه  -تعــاىل{:-إِ َّن
ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا َسـ َوا ٌء [ }...البقــرة ]6 :مطلــق فيقــدر لــه موضــوع جديــد .أمــا االســتئناف يفُ } :هـ ًدى
ـب{ فهــو اســتئناف بيــاين ال يقطــع الرحــم بــن الــكالم ألنــه
لِلْ ُمتَّ ِق ـ َن ( )2ال َِّذي ـ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِالْ َغيْـ ِ
(شــبه كــال اتصــال)  ،فيبقــى انــدراج املؤمنــن تحــت مســمى املتقــن بــآرصة معنويــة  ،وإن مل
يكــن هنالــك ارتبــاط لفظــي إعـرايب بــن هاتــن اآليتــن{ :لِلْ ُمتَّ ِقـ َن ( )2ال َِّذيـ َن يُ ْؤ ِم ُنــونَ} [البقــرة،2 :
ـص
ـدى لِلْ ُمتَّ ِقـ َن{ واختـ ّ
 .]3وتقديــر الســؤال كــا ســبق بيانــه منــه حيــث قــال -رحمــه اللــه ُ }( :-هـ ً
املتقــون بــأ ّن الكتــاب لهــم هــدى  ،اتجــه لســائل أن يســأل فيقــول  :مــا بــال املتقــن مخصوصــن
ـب{ كأنــه جــواب لهــذا الســؤال املق ـ ّدر)(**)  ،وهــذا
بذلــك؟ فوقــع قولــه} :ال َِّذي ـ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِالْ َغ ْيـ ِ
تعليــل كــا يــأيت.
والفصــل مــن أجــل االســتئناف البيــاين نــوع مــن االرتبــاط وثيــق مــن أجــل تقديــر ســؤال رابــط
 ،والبيانيــون يســمون االســتئناف البيــاين يف هــذا املقــام بـ(شــبه كــال اتصــال)  ،وهــذا الــذي أراد
الزمخــري تقريــره  ،وإن كان املصطلــح غــر مســتقر يف عــره  ،وهــو يفــرق بــن هــذا الفصــل
الــذي علتــه (شــبه كــال اتصــال)  ،والفصــل الحاصــل لقولــه –تعــاىل} -إِ َّن ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا{ [البقــرة:
 ]6عــا قبلهــا لـــ (كــال االنقطــاع) .وإمنــا ر َّجــح االسـ َ
ـتئناف البيــاين( :ألن الــكالم املبنــي عىل الســؤال
* الزمخرشي,محمود بن عمر«,الكشاف»(.)46 /1
** املصدر السابق (.)43 /1
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والجــواب أكــر فائــدة)(*) .ثــم قــال الزمخــري عــن االســتئناف الــذي يكــون لشــبه كــال االتصــال:
(واعلــم أ ّن هــذا النــوع مــن االســتئناف :يجــيء تــارة بإعــادة اســم مــن اســتؤنف عنــه الحديــث ،
كقولك:قــد أحســنت إىل زيــد ؛ زيــد حقيــق باإلحســان .وتــارة بإعــادة صفتــه  ،كقولــك  :أحســنت
إىل زيــد صديقــك القديــم  ،أهــل لذلــك منــك .فيكــون االســتئناف بإعــادة الصفــة أحســن وأبلــغ
النطوائهــا عــى بيــان املوجــب  ،وتلخيصــه)(**).
وهــذا الــكالم منــه – فضـاً عــن كونــه تقعيـ ًدا  -فيــه فائــدة مهمــة  ،وهــي أن اآليــة ملــا ذكــرت
الجــواب للســؤال املقــدر بالصفــة  ،كانــت أبلـ َغ منهــا لــو ذكرتــه باالســم ؛ ألن يف ذكــر الصفــة كشــف
عــن العلــة  ،وعــن عمــوم الــرع ؛ فهــم متقــون  ،وهــذا (حكــم)؛ التصافهــم باإلميــان  ،والعمــل
الصالــح مــن صــاة وغريهــا  ،وهــذا (تعليــل)  ،وارتبــاط العلــة بالحكــم ارتبــاط معنــوي متــن  ،وإن
ـدى{ الجملــة يف محــل الرفــع للخــر ،
مل يكــن هنالــك ارتبــا ٌط لفظــي إعـرايب ؛ ألن}( :أُول ِئـ َـك َعــى ُهـ ً
إن كان الذيــن يؤمنــون بالغيــب مبتــدأ)(***).
والوقــف عــى املتقــن( :وقــف تــام(****) عنــد بعــض علــاء الوقــف عــى تقديــر جعــل مــا
بعدهــا ...:خــ ًرا ملبتــدأ محــذوف تقديره(:هــم الذيــن) أو يف موضــع نصــب مبحــذوف :تقديــره:
أعنــي  ،فــا تعلــق لــه مــن جهــة اإلعــراب ب}املتقــن{)(*****) .واألصوليــون يقولون(:التعليــق
باملشــتق يفيــد التعليــل مبــا منــه اشــتق)(******) .وقوله-تعــاىل} :-ال َِّذيــ َن يُ ْؤ ِم ُنــونَ{ [البقــرة]3:
يســبك منــه( :املؤمنــن)  ،وهــذا تأويــل باملشــتق-كام ســبق بيانه(*******)-ففــي وصــف املتقــن بـــ}
ال َِّذي ـ َن يُ ْؤ ِم ُنونَ[{...البقــرة( :]3:بيــان املوجــب الختصاصهــم مبــا اختصــوا بــه)(********).

* النيسابوري,نظام الدين الحسن بن محمد«,غرائب القرآن»(.)148 /1
** الزمخرشي,محمود بن عمر«,الكشاف»(.)44 /1
*** املصدر السابق( )43 /1بترصف
****األدق أنــه وقــف ٍ
كاف للتعلــق املعنــوي عــى التفريــق بينه,وبــن التام,وهو«:الــذي بعــده كالم مســتغن عــا قبلــه لفظـاً
,وإن اتصــل معنى».ينظــر ابــن الجزري,محمــد بــن محمد,يف«النــر يف القـراءات العــر»(.)257 /1
***** امليموين,عبــد اللــه عيل«,فضــل علــم الوقــف واالبتداء»(ص,)80:وينظــر اآللــويس  ,محمــود بــن عبــد اللــه« ,روح
املعــاين»(.)113 /1
****** ينظــر ابــن مفلــح ,محمــد بــن مفلــح« ,أصــول الفقــه» (,)1267 /3وخــاف ,عبــد الو َّهــاب خــاف« ,علــم أصــول
الفقــه» (ص.)72 :
******* يف «مبحث الذكر والحذف » من الرسالة التي استل منها هذا البحث.
******** السكايك,يوسف بن أيب بكر«,مفتاح العلوم»(ص.)265 :
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فاالســتئنافان متغاي ـران أولهــا عــى التســليم بــه (شــبه كــال االتصــال)  ،واآلخــر (كــال
انقطــاع)  .والتحقيــق أن وتجويــز االســتئناف البيــاين هنــا يف }ال َِّذيـ َن يُ ْؤ ِم ُنــونَ[ { ...البقــرة ]3:احتــال
مرجــوح خــاف الظاهــر ،فــإن املتبــادر أنهــا جملــة وصفيــة  ،واألوصــاف تحمــل معنــى التعليــل
بــدون تقديــر االســتئناف  ،قــال أبــو حيــان – رحمــه اللــه  ( :-والذهــاب بــه مذهــب االســتئناف مــع
وضــوح اتصالــه مبــا قبلــه  ،وتعلقــه بــه  ،وأي فائــدة للتكلــف والتعســف يف االســتئناف فيــا هــو
ظاهــر التعلــق مبــا قبلــه  ،واالرتبــاط بــه؟!)(*).
ـب}
ورد ابــن عاشــور -رحمــه اللــه  -هــذا االســتئناف يف قولــه – تعــاىل – {ال َِّذيـ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِالْ َغ ْيـ ِ
[البقــرة ]3 :مــن وجــه آخــر فقــالَ ( :و َجـ َّو َز َص ِ
ـب الْكَشَّ ـ ِ
ـاف كَ ْونَـ ُه كَال ًمــا ُم ْسـتَأْنَفًا ُمبْتَـ َدأً َ ،وكَـ ْونَ:
احـ ُ
االس ـ ِتئْ َن ُ
اف يَ ْقتَـ ِـي
{أُول ِئـ َـك َعــى ُه ً
ـر ُهَ .و ِع ْنـ ِـدي أَنَّ ـ ُه تَ ْجوِي ـ ٌز لِـ َـا ال يَلِيـ ُـق  ،إِ ِذ ْ
دى}[الْ َب َق ـ َرةَ ]5:خـ َ َ
)
(
االنْ ِت َقـ َ
ـاب ** َ -وإِ ََّنــا يَ ْح ُسـ ُن ِف الْبَال َغـ ِة إِذَا أُ ِشــب َع
ـال ِمـ ْن َغـ َر ٍض إِ َل آ َخـ َرَ -و ُهـ َو الْ ُم َسـ َّمى بِاالقْ ِتضَ ـ ِ
الســا ِمعِ)(***) .وكالم ابــن عاشــور
الْ َغـ َر ُض األَ َّو ُل َوأُ ِفيـ َ
ـب  ،أَ ْو َحتَّــى ِخي َفـ ْ
ـت َســآ َم ُة َّ
ـض ِفيـ ِه َحتَّــى أُو ِعـ َ
هــذا صحيــح يف الجملــة مــن حيــث اســتبعاد االســتئناف يف بدايــات الــكالم.
فــر ُّد الزمخــري عــى مــن قــارن بــن املوضعــن قــوي بــأن الفصــل لـــ {ال َِّذيــ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن
ـب} [البقــرة ]3 :مــن قبيــل االســتئناف البيــاين بعالقــة (شــبه كــال االتصــال)  ،وأقــوى منــه
بِالْ َغيْـ ِ
أنــه ال اســتئناف فيــه  ،فالــكالم متصــل لفظًــا بقطــع النظــر عــن الوجــه اإلع ـرايب.
السؤال الثالث  -يف (كامل االتصال أو شبهه)
قــال الزمخــري عنــد قولــه – تعــاىلَ } :-وإِذَا لَقُــوا ال َِّذيــ َن آ َم ُنــوا قَالُــوا آ َم َّنــا َوإِذَا َخلَــ ْوا إِ َل
ـت :أىن تعلــق قوله}:إِنَّ َــا
شَ ـ َي ِاطي ِن ِه ْم قَالُــوا إِنَّــا َم َع ُك ـ ْم إِنَّ َــا نَ ْح ـ ُن ُم ْس ـتَ ْه ِزئُونَ{[البقرة .]14:فــإن قلـ َ
ـت :هــو توكيــد لــه ؛ ألن قولــه:
نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِزئُونَ{[البقرة ]14:بقولــه} :إِنَّــا َم َع ُكـ ْم{ [البقــرة ]14:؟ قلـ ُ
}إِنَّــا َم َع ُكـ ْم{ معنــاه الثبــات عــى اليهوديــة .وقولــه } :إِنَّ َــا نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِزئُونَ{ ر ّد لإلســام ودفــع لــه
منهــم ؛ ألن املســتهزئ بالــيء املســتخف بــه منكــر لــه  ،ودافــع لكونــه معتـ ًدا بــه  ،ودفــع نقيــض
الــيء تأكيــد لثباتــه أو بــدل منــه ؛ ألن مــن حقــر اإلســام  ،فقــد عظــم الكفــر .أو اســتئناف  ،كأنهــم
اعرتضــوا عليهــم حــن قالــوا لهــم } :إِنَّــا َم َع ُكـ ْم{  ،فقالــوا  :فــا بالكــم إن صــح أنكــم معنــا توافقــون
* أبو حيان األندليس,محمد بن يوسف«,البحر املحيط»(.)72 /1
** هــو االنتقــال مــن موضــوع إىل آخــر بــدون مقدمات,وهــو مذهــب قدمــاء الشــعراء,أما االنتقــال بلطف,فيسمى«حســن
التخلــص» .واألول ال يليــق بالقــرآن إذا تنبهنــا إىل معنــاه الدقيــق .ينظــر ابــن األثري,نــر اللــه بــن محمد«,الجامــع الكبــر
يف صناعــة املنظــوم مــن الــكالم واملنثــور»(ص ,)181 :والســبيك,أحمد بــن عيل«,عــروس األفـراح»(,)342 /2وحبنكة,عبــد
الرحمــن بــن الحســن«,البالغة العربيــة»(,)561 /2واملطعني,عبــد العظيــم إبراهيم«,خصائــص التعبــر»(ص.)399
*** ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد«,التحرير والتنوير»(.)229 /1
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أهــل اإلســام؟ فقالــوا } :إِنَّ َــا نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِزئُونَ{ )(*).
نقــول :الفصــل موجــود عــى التوجيهــن املذكوريــن بــن الجملتــن  :جملــة }إِنَّــا َم َع ُكـ ْم{  ،و
جملــة }إِنَّ َــا نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِزئُونَ{ مــع إمــكان العطــف بالــواو.
فالتوجيــه األول -يعنــي أن الفصــل لـ(كــال االتصــال)  :فـــ (ت َ ُكــون الْ ُج ْملَ ـ ُة بَ ـ َدالً ِم ـ ْن }إِنَّــا
َم َعكُــ ْم{ بَــ َد َل اشْ ــ ِت َم ٍل)(**) ؛ فجملــة االســتهزاء تؤكــده كونهــم مــع الكفــار .وهــذا الــذي قــرره
الجرجــاين– رحمــه اللــه -حيــث قــال( :خـ ٌر بهــذا املعنــى بعينــه  ،ألنَّــه ال فَـ ْر َق بــن أن يقولــوا( :إنّــا
مل نَ ُقــل مــا قُلْنــاه مــن أنَّــا آمنــا إال اســتهزاء)،وبني أن يقولوا(:إنَّــا مل نَ ْخـ ُر ْج مــن دين ِكــم وإنَّــا معكــم)،
بــل هــا يف ُح ْكــم الــي ِء الواحــد)(***).
والتوجيــه الثــاين (شــبه كــال اتصــال)  ،وهــو االســتئناف البيــاين فهــوَ ( :جـ َواب ُسـ َؤا ٍل ُم َقـ َّد ٍر
ـب ِم ـ ْن َد ْع ـ َوى بَقَائِ ِه ـ ْم َعـ َـى ِدي ِن ِه ـ ْم لِـ َـا أَت ْ َق ُنــو ُه ِم ـ ْن َمظَا ِه ـ ِر ال ِّن َفــاقِ ِف ُم َعا َملَـ ِة
كَأَ َّن َســائِالً يَ ْع َجـ ُ
ـن الْ َب َقــا ِء َعـ َـى
الْ ُم ْس ـلِ ِم َنيَ ،ويُ ْن ِك ـ ُر أَ ْن يَكُونُــوا بَا ِق ـ َن َعـ َـى ِدي ِن ِه ـ ْم َويَ ْس ـأَ ُل :كَ ْيـ َـف أَ ْم َك ـ َن الْ َج ْم ـ ُع بَـ ْ َ
ال ِّديــنِ َ ،وإِظْ َهــا ِر الْ َمـ َو َّد ِة لِلْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن؟ فَأَ َجابُــوا } :إِنَّ ــا نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِز ُؤنَ{)(****)  ،عــى هــذا التوجيــه،
اب الســتئنا ِفها)(*****).
ال محـ َّـل لهــا مــن ا ِإلعـر ِ
)
(
وقــال اآللــويس ):وأوىل األوجه-عنــد املحققني-االســتئناف( ******  ،ثــم استشــكل مــا ذكــره
ـب
الجرجــاين يف (إمنــا) حيــث قــال( :ا ْعلــم أ َّن موضــو َع (إمنا)عــى أن تجــي َء ل َخـ ٍر ال يَجهلُـ ُه املخاطَـ ُ
 ،وال يَدف ـ ُع ِص َّحتَــه .)*******()...يعنــي أنهــا تــأيت لــازم الفائــدة .وقــد فاتــه أن الجرجــاين نفســه
ـت يف كال ِمــك كلِّــه عــى أ َّن (إِمنــا) للخــر ال
أجــاب عــن هــذا اإلشــكال فقــال( :إن قيــل :قــد َمض ْيـ َ
ـت القـ َ
ـت( :إِنهــا تجــي ُء للخــر
ـول فيهــا فقلـ ُ
ـمت يف أو ِل مــا افتتحـ ُ
ـب  ،قيــل :قــد قسـ ُ
يجهلُــه املخاطَـ ُ
)
(
ال يَجهلُــه الســام ُع  ،وال ينكــر صحتــه  ،أو ملــا ينــزل هــذه املنزل ـةَ!) ********  ،ولــو وقــف عليــه
األلــويس لوجــد بغيتــه .أي :أنــه قــد يتجــوز بهــا يف تنزيــل الجاهــل منزلــة العــامل  ،وأن مــا قــرره أمــر
غالبــي؛ فــكأن املنافقــن قالــوا لليهــود :كان ال ينبغــي أن يفوتكــم أننــا مســتهزئون.
* الزمخرشي,محمود بن عمر«,الكشاف»(.)66 /1
** ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد«,التحرير والتنوير»(,)292/1وقد اختلف يف إعرابها عىل أنواع البدل الثالثة.
ينظــر اآللويس,محمــود بــن عبــد اللــه«,روح املعاين»(,)160/1و«للنحــاة يف إبــدل الجملــة مــن الجملــة خالف»ينظــر
الخفاجي,أحمــد بــن محمد«,حاشــية الشــهاب عــى البيضــاوي»(.)343 /1
*** الجرجاين,عبد القاهر بن عبد الرحمن«,دالئل اإلعجاز»(ص 228-شاكر).
****ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد«,التحرير والتنوير»(.)292 /1
***** السمني الحلبي,أحمد بن يوسف«,الدر املصون»(.)147 /1
****** اآللويس,محمود بن عبد الله«,روح املعاين»(.)160 /1
******* الجرجاين,عبد القاهر بن عبد الرحمن«,دالئل اإلعجاز»(ص .)330
******** املصدر السابق ( .)351
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وبهــذا يرتجــح االســتئناف البيــاين  ،الــذي فيــه جــواب عــى ســؤال مقــدر؛ فالتعليــل ظاهــر ،
وجوابهــم هــذا مبثابــة االعتــذار إىل شــياطني اإلنــس مــن اليهــود  ،وتأكيــد العهــد بينهــا  ،وتثبيــت
ذيَّــاك الــوالء .
السؤال الرابع -يف (كامل االنقطاع)
قــال اإلمــام الزمخــري –رحمــه اللــه -عنــد قولــه –تعــاىلَ } ( :-وإِذَا َخلَـ ْوا إِ َل شَ ـيَ ِاطي ِن ِه ْم قَالُــوا
ـت :كيــف
إِنَّــا َم َع ُك ـ ْم إِنَّ َــا نَ ْح ـ ُن ُم ْس ـتَ ْه ِزئُو َن ( )14اللَّ ـ ُه يَ ْس ـتَ ْه ِزئُ ِب ِه ـ ْم }[البقــرة .]14،15:فــإن قلـ َ
ـت :هــو اســتئناف يف غايــة
ابتــدئ قولــه } :اللَّـ ُه يَ ْسـتَ ْه ِزئُ ِب ِهـ ْم{  ،ومل يعطــف عــى الــكالم قبلــه .قلـ ُ
الجزالــة  ،والفخامــة .وفيــه أن اللَّــه -عــز وجــل -هــو الــذي يســتهزئ بهــم االســتهزاء األبلــغ  ،الــذي
ليــس اســتهزاؤهم إليــه باســتهزاء  ،وال يؤبــه لــه يف مقابلتــه  ،ملــا ينــزل بهــم مــن النــكال  ،ويحــل
بهــم مــن الهــوان والــذل .وفيــه أن اللَّــه هــو الــذي يتــوىل االســتهزاء بهــم انتقا ًمــا للمؤمنــن  ،وال
يحــوج املؤمنــن أن يعارضوهــم باســتهزاء مثلــه)(*).
نقــول :الفصــل هاهنــا يف منتهــى الجــال والجــال  ،وســاه الزمخــري– رحمــه اللــه
باالســتئناف مبعنــى الفصــل باالســتئناف النحــوي  ،وال يعنــي بــه االســتئناف البيــاين(**) عــى الراجــح ،وإال لقــدر قبلــه ســؤاالً.
رشاح الكشــاف يف هــذا االســتئناف :هــل هــو االســتئناف البيــاين ،
قــال الشــهاب( :اختلــف َّ
راح ،
فهــو جــواب ســؤال مقــدر أوالً  ،أو هــو محتمــل لهــا  ،فذهــب إىل كل بعــض مــن الــ ّ
ـري ابتــدئ قوله}:اللّ ـ ُه
وأربــاب الحــوايش  ،وقــال بعضهــم  :إ ّن الثــاين متعــن هنــا لقــول الزمخـ ّ
يَ ْس ـتَ ْه ِزئُ ِب ِه ـ ْم{  ،وهــذا بنــاء منــه عــى أ ّن االبتــداء يختــص باالســتئناف النحــوي  ،وهــي دعــوى
رشاح الكشــاف و(املفتــاح)(***) عــى تقديــر الســؤال!)(****).
منــه بــا دليــل  ،واملحققــون مــن َّ
والجرجــاين– رحمــه اللــه  -فهــم اآليــة مــن قبــل عــى االســتئناف البيــاين فقــال( :فـ ِإ ْن ســألتمَ :و َمــنِ
الَّـ ِـذي يَتَـ َو َّل ُمقَابَلَـ َة اســتهزائهم؟ (*****) ِ ،قيـ َـل لكــم} :اللَّـ ُه يَ ْس ـتَ ْه ِزئُ ِب ِه ـ ْم َو َ ُي ُّد ُه ـ ْم ِف طُ ْغيَانِ ِه ـ ْم
* الزمخرشي,محمود بن عمر«,الكشاف»(.)67 /1
** فاالســتئناف النحــوي يطلــق عــى الجمــل االبتدائيــة دون تقديــر ســؤال,وعند البيانيــن األمــر كذلــك لكنــه أخــص مــن
حيــث تقديــر ســؤال قبلها,يربطهــا بالجملــة املذكــورة قبلهــا.
ينظــر ابــن هشــام األنصاري,عبــد اللــه بــن يوســف«,مغني اللبيــب»(ص500 :ومــا بعدها),والزعبالوي,صــاح الزعبــاوي,
«النحــاة والقيــاس» (ص.)550 :
*** يقصد «مفتاح العلوم»للسكايك الخوارزمي الحنفي أيب يعقوب-رحمه الله( -ت626 :هـ).
****الخفاجي,أحمد بن محمد«,حاشية الشهاب الخفاجي عىل البيضاوي ِع َناي ُة الق ِ
َاض وكِفَاي ُة ال َّر ِاض » (.)347 /1
***** هذه الزيادة من كالم ابن عاشور اآليت.
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يَ ْع َم ُهونَ{[البقــرة.)*()]15 :
وكذلــك فهمــه ابــن عاشــور – رحمــه اللــه  -فقــال ( :لَـ ْم تُ ْعطَـ ْـف َهاتِـ ِه الْ ُج ْملَـ ُة َعـ َـى َمــا قَبْلَ َهــا
الســا ِم َع لِ ِحكَايَ ـ ِة قَ ْولِ ِه ـ ْم
؛ ألَنَّ َهــا ُج ْملَ ـ ٌة ُم ْس ـتَأْنَ َف ٌة ْاس ـ ِتئْ َنافًا بَ َيانِ ًّيــا َج َوابًــا لِ ُس ـ َؤا ٍل ُم َق ـ َّدرٍَ ،و َذلِـ َـك أَ َّن َّ
السـ ِتئْ َن ِ
للْ ُم ْؤ ِمنــن  :يَ ُقـ ُ
اف ِب َق ْولِـ ِه :اللَّـ ُه يَ ْسـتَ ْه ِزئُ
ـول َ :و َمــنِ الَّـ ِـذي يَتَـ َو َّل ُمقَابَلَـ َة اســتهزائهم؟ فَـكَا َن لِ ْ
ِب ِه ـ ْم غَايَ ـ ُة الْ َف َخا َم ـ ِة َوالْ َج َزالَ ـ ِة) (**).
أمــا الســكايك– رحمــه اللــه  -فجعلــه وج ًهــا مقبــوالً فقــال( :ولــك أن تحمــل تــرك العطــف يف:
}اللــه يســتهزئ بهــم{ عــى االســتئناف مــن حيــث أن حكايــة املنافقــن يف الــذي قبلــه ملــا كانــت
تحــرك الســامعني أن يســألوا مــا مصــر أمرهــم  ،وعقبــى حالهــم  ،وكيــف معاملــة اللــه إياهــم  ،مل
يكــن مــن البالغــة أن يعــرى الــكالم عــن الجــواب  ،فلــزم املصــر عــى االســتئناف((***).
ِ
والطيْ ِبــي – رحمــه اللــه  -رجــح أن قصــد الزمخــري االســتئناف النحــوي! فقــال( :االســتئناف
هــو أن تجعــل الجملــة الســابقة كاملــورد للســؤال  ،فيجــاب بالجملــة الثانيــة  ،وقــول املصنــف ( :يف
غايــة الجزالــة) يقتــي أم ـ ًرا آخ ـرا ً)(****) ( .فلــو وصلــت جملــة} :اللَّ ـ ُه يَ ْس ـتَ ْه ِزئُ ِب ِه ـ ْم{ لكانــت
معطوفــة عــى قــول املنافقــن} :إِنَّ ــا نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْهزِءونَ{)(*****) .فيكــون املعنــى أن الكفــار يقولــون
عــن املؤمنــن :نحــن نســتهزئ بهــم  ،واللــه أيضً ــا يســتهزئ بهــم ؛ فالعطــف موهــم  ،والفصــل جــزل
( ،وال يظهــر مــا يحســن عطفــه عليــه إال قولــه َ } :و ِمـ َن ال َّنـ ِ
ـاس َمــن يَ ُقـ ُ
ـول{ إلــخ  ،وهــو بعيــد لفظًــا
ومعنــى)(******)  .أي :أن متعاطفــات متباعــدة واملعنــى ال يحســن.
والــذي اســتقر عليــه كالم البالغيــن يف هــذا املثــال  ،ومــا يف معنــاه أنــه مــن قبيــل (التوســط
بــن الكاملــن)  ،وهــذا االصطــاح فيــه توصيــف لهــذه الحقيقــة الغامضــة ؛ فعندمــا( :ال يقصــد
ترشيــك الجملتــن يف الحكــم لقيــام مانــع  ،كقولــه –تعــاىلَ } -وإِذَا َخلَ ـ ْوا إِ َل شَ ـ َي ِاطي ِن ِه ْم قَالُــوا إِنَّــا
َم َع ُكـ ْم إِنَّ َــا نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِزئُو َن ( )14اللَّـ ُه يَ ْسـتَ ْه ِزئُ ِب ِهـ ْم{ [البقــرة .]14،15 :فجملــة }اللَّـ ُه يَ ْسـتَ ْه ِزئُ
ِب ِه ـ ْم{ ال يصــح عطفهــا عــى }إِنَّــا َم َع ُك ـ ْم{ ؛القتضائــه أنــه مــن مقولهــم  ،وال عــى جملة({قَالُــوا{ ؛
القتضائــه أن اســتهزاء اللــه بهــم مقيَّــد بحــال ُخلُ ِّوهــم إىل شــياطينهم .ويقــال :بــن الجملتــن يف هــذا
املوضعتوسطبنيالكاملني)(*******).
رس الخــاف العميــق يف هــذا املوطــن قبــل أن يق َّعــد هــذا النــوع ،
وهــذا الرتجيــح يعــر عــن ِّ
* الجرجاين,عبد القاهر بن عبد الرحمن«,دالئل اإلعجاز»(ص .)235
** ينظر ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد«,التحرير والتنوير»(.)293 /1
*** السكايك,يوسف بن أيب بكر«,مفتاح العلوم»(ص)263 :
****الطيبي,الحسني بن عبد الله«,فتوح الغيب»(.)205/2
***** الجديع,عبد الله بن يوسف«,املقدمات األساسية يف علوم القرآن» (ص.)416 :
****** الخفاجي,أحمد بن محمد«,حاشية الشهاب الخفاجي عىل البيضاوي ِع َناي ُة الق ِ
َاض وكِفَاي ُة ال َّر ِاض » (.)347 /1
******* ناصف,حفني ناصف وآخرون«,قواعد اللغة العربية» (ص.)166
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والفصــل هنــا يف غايــة الجزالــة  ،وهــو أوحــد األمثلــة عــى هــذا النــوع مــن الفصــل عنــد البالغيــن
؛ ألنــه قــول فصــل جــزل واضــح املقصــد ؛ فتــويل الله–تعاىل-االســتهزاء بالكافريــن  ،عظيــم ج ـ ًدا
 ،فإمنــا كان هــذا الفصــل يف غايــة الجزالــة  ،والفخامــة لتصديــره بذكــر اللــه – تعــاىل  -كــا قــال
الشــهاب  ،وذلــك لفائدتــن :األوىل -التنبيــه عــى أ ّن االســتهزاء الربــاين باملنافقــن هــو االســتهزاء
األبلــغ الــذي ال اعتــداد معــه باســتهزائهم  .الثانية-الداللــة عــى أنــه –تعــاىل -يكفــي عبــاده املؤمنــن
املؤنــة  ،وينتقــم لهــم  ،وال يحوجهــم إىل معارضــة املنافقــن(*).
ومــن أســباب هــذه الجزالــة أيضً ــا مــا ذكــره الســيوطي–رحمه اللــه -حيــث قــال( :الرتكيــب
إمنــا يفيــد املطلــوب إذا وقــع جواب ـاً مــع إرادة املبالغــة ال بالنظــر إىل اللفــظ مــن حيــث هــو ،أال
تــرى أن قولــه –تعــاىل} :-الل ـ ُه يَ ْس ـتَ ْه ِزئُ ِب ِه ـ ْم{ إمنــا كان أبلــغ مــن قولــه} :إِنَّ َــا نَ ْح ـ ُن ُم ْس ـتَ ْه ِزئُونَ{
مــن حيــث كونــه وقــع جوابــاً لــه)(**) .أي أن البالغــة يف مقتــى الحــال  ،فــإذا كان االســتهزاء
أعظــم  ،كان الــرد باألعظــم هــو الجــواب املفحــم(***)  ،ويف هــذا التفخيــم تنبيــه جليــل عــى
(بــؤس مــن يســتهزئ بــه جبــار الســاوات واألرض  ،ومــا أشــقاه!  ،وإن الخيــال ليمتــد إىل مشــهد
مفــزع رعيــب! وإىل مصــر تقشــعر مــن هولــه القلــوب (****) .ففــي اآليــة اســتئناف نحــوي ال
يبلــغ كــال االنقطــاع  ،وداللــة عــى فخامــة االســتهزاء بــرد جــزل مفحــم  ،واح ـراز مــن العطــف
املوهــم  ،وإحــكام لآليــات البينــات.
السؤال الخامس -يف (االستئناف البياين)
قــال الزمخــري –رحمــه اللــه -عنــد قولــه –تعــاىلَ } :-وإِ ِذ ابْتَـ َـى إِبْ َرا ِهيـ َم َربُّـ ُه ِب َكلِـ َـا ٍت فَأَتَ َّ ُه َّن
ـال  :إِ ِّن َجا ِعلُـ َـك لِل َّنـ ِ
ـال  :ال يَ َنـ ُ
ـالَ :و ِمـ ْن ُذ ِّريَّ ِتــي قَـ َ
ـاس إِ َما ًمــا قَـ َ
 ،قَـ َ
ـال َع ْهـ ِـدي الظَّالِ ِمـ َن{ [البقــرة:]124:
ـت :هــو عــى األ ّول اســتئناف  ،كأنــه قيــل :فــاذا قــال لــه ربــه
ـت :فــا موقــع }قــال{؟ قلـ ُ
(فــإن قلـ َ
ـال إِ ِّن َجا ِعلُـ َـك لِل َّنـ ِ
حــن أتــم الكلــات؟ فقيــل } :قَـ َ
ـاس إِ َما ًمــا{ .وعــى الثــاين جملــة معطوفــة عــى
مــا قبلهــا .ويجــوز أن يكــون بيانًــا لقولــه} :ابْتَــى{ وتفس ـرا ً لــه  ،ف ـراد بالكلــات مــا ذكــره مــن
اإلمامــة  ،وتطهــر البيــت  ،ورفــع قواعــده)(*****).

* ينظــر الخفاجي,أحمــد بــن محمد«,حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضاوي»(,)347/1والخطيــب الرشبيني,محمــد
بــن أحمد«,تفســر الــراج املنــر»(,)28 /1واآللويس,محمــود بــن عبــد اللــه«,روح املعــاين»(.)161 /1
** السيوطي,عبد الرحمن بن أيب بكر«,نواهد األبكار»(.)424 /3
*** املصدر السابق(.)423 /3
****سيد قطب,سيد قطب إبراهيم«,يف ظالل القرآن»(.)45 /1
***** الزمخرشي,محمود بن عمر«,الكشاف»(.)184 /1
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نقــول :االســتئناف البيــاين مــن الفصــل  ،وقــد قــرره الزمخــري يف هــذه اآليــة  ،وتوضيــح
ـال إِ ِّن جا ِعلُـ َـك لِل َّنـ ِ
كالمــه أنُ (:ج ْملَــة }قـ َ
ـاس إِمام ـاً{ ُم ْس ـتَأْنَ َف ٌة ْاس ـ ِتئْ َنافًا بَيَانِيًّــا ن َِاش ـئًا َعـ َّـا اقْتَضَ ــا ُه
قَ ْولُـ ُهَ } :وإِ ِذ ابْتَــى إِبْرا ِهيـ َم َربُّـ ُه ِب َكلِـ ٍ
ـات{ ِمـ ْن تَ ْع ِظيـ ِـم الْ َخـ َ ِ
ـر َ ،والتَّ ْنوِيـ ِه ِبـ ِه  ،لِـ َـا يَ ْقتَ ِضيــه ظَـ ْر ُف
}إِذْ{ ِم ـ َن ا ِإلشَ ــا َر ِة إِ َل ِق َّص ـ ٍة ِم ـ َن األَ ْخبَــا ِر التَّار ِ
ـب َعـ َـى
ـب َّ
الســا ِم ُع َمــا يَ َ َتت َّـ ُ
ِيخيَّ ـ ِة الْ َع ِظي َم ـ ِة  ،فَيَ َ َتقَّـ ُ
اقْ ِت َص ِاص َهــا)(*).
قــال الســمني :ومعنــى قولــه( :معطوفــة عــى مــا قبلهــا)  ،أنهــا عامل ـ ٌة يف }إذ{ ألن التقدي ـ َر:
وقـ َ
ـال إين جا ِعلُـ َـك إذ (حــن) ابتــى .واختــار أبــو حيــان هــذا الوجــه فقــال( :تقــدم أن االختيــار يف }
)
(
( )
قــال{ أنهــا عاملــة يف}إذ{) **  -ويجــو ُز أن تكــو َن اســتئنافاً إذا قلنــا :إ َّن العامـ َـل يف }إذ{ مضمـ ٌر ***
تقديــره (اذكــر إذ) فـــ( :كل مــا ورد يف القــرآن }وإذ{ فـ(ا ُذكــر) فيــه مضمــر أي :اذكــر لهــم  ،أو يف
نفســك كيفــا يقتضيــه صــدر الــكالم  ،و}إذ{ منصــوب بــه  ،وعليــه اتفــاق أهــل التفســر!!)(****) ،
وهــذا أوىل بالصــواب مــن حيــث اإلعـراب.
قــال النيســابوري-رحمه اللــه(: -ال يخفــى أن االســتئناف أصــوب ليناســب ســياق الجملتــن
اآلتيتــن لورودهــا أيضــاً عــى طريقــة الســؤال املقــدر ،والجواب[،املحــرر]  ،وليكــون الــكالم
عــى منهــاج واحــدَ }:وإِ ِذ ابْتَ َل{[البقــرةَ } ، ]124:وإِ ْذ ق َ
َــال إِبْ َرا ِهيــ ُم{ [البقــرةَ } ، ]126:وإِ ْذ يَ ْرفَــ ُع{
[البقــرة.)*****((]127:
أمــا التوجيــه الثــاين يف قــول الزمخرشي-رحمــه اللــه( :-ويجــوز أن يكــون بيانًــا لقولــه }:ابْتَــى{
 ،وتفس ـرا ً)  ،فيعنــي بــه أنــه بــدل منــه  ،أي بــدل بعــض مــن كل  ،وعــى هــذا قــال أبــو َصالِ ـ ٍح
)
ـاس إِ َما ًمــا{ َوآيَــاتُ ال ُّن ُسـ ِ
(بــاذم) َمـ ْو َل أُ ِّم َهانِئٍ –رحمــه اللــه( :-فَ ِم ْن ُهـ َّن}:إِ ِّن َجا ِعلُـ َـك لِل َّنـ ِ
ـك)(******
 ،وهــذا مــن كــال االتصــال؛ألن البــدل اتصــال لفظــي  ،وهــو نــوع تفســر والتفســر ارتبــاط وثيــق
 ،ولــو مــن جهــة املعنــى.
وهــذا املعنــى أرجــح وميكــن أن يتوصــل إليــه أيضً ــا باالســتئناف البيــاين بالســؤال عــن الكلــات
ـال إِ ِّن جا ِعلُـ َـك لِل َّنـ ِ
يقــدر بـــ (مبــا هــن؟)  ،والجــواب( :جملة}:قـ َ
ـاس إِمامـاً{ مســتأنفة لبيــان مــا مـ َّن
اللّــه بــه عــى إبراهيــم مــن الكرامــة  ،ورفعــة املقــام  ،بعــد أن ذكــر  -ســبحانه  -أنــه عاملــه معاملــة
* ابن عاشور,محمد الطاهر بن محمد«,التحرير والتنوير»(.)703 /1
** أبو حيان,محمد بن يوسف«,البحر املحيط»(.)603 /1
*** ينظــر الســمني الحلبي,أحمــد بــن يوســف«,الدر املصــون»( )98 /2أبــو حيان,محمــد بــن يوســف«,البحر املحيــط» (/1
)603
****أبــو البقــاء الكفوي,أيــوب بــن موىس«,الكليــات»(ص,)85 :وهــذا االتفــاق فيــه نظــر فقــد خالفــه أبــو حيــان يف كالمــه
املذكــورة أعاله,لكــن كالمــه حســن يف املواطــن التــي مل يذكــر فيهــا العامــل.
***** النيسابوري,محمد بن حسني«,غرائب القرآن»()384 /1
****** تفسري الطربي (,1916/501 /2و.)1917
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املختــر لــه  ،إذ كلفــه بأمــور شــاقة فأحســن القيــام بهــا)(*).
فمــن مقاصــد االســتئناف البيــاين التنويــه مبقــام إبراهيــم – عليــه الســام  -ألنــه كان أهـاً ملــا
كُلِّــف بــه  ،وبيــان التكليــف الــذي امتحــن بــه إبراهيــم  ،وهــذه معــان يربزهــا أهــل علــم البالغــة.
فإبراهيــم – عليــه الســام  -امتحــن بتكاليــف ؛ فقــام بهــا عــى أكمــل وجــه كــا قــال – تعــاىل :-
} َوإِبْ َرا ِهي ـ َم الَّـ ِـذي َو َّف{[النجــم ، ]37 :ومــن هــذه التكاليــف أن يكــون إما ًمــا يقتــدى بــه  ،ومنهــا
التكاليــف الرشعيــة مــن ســنن الفطــرة  ،واملناســك(**)  ،وغريها}:ومثـ ُـل هــذا مــا حمــل الكلــات
ـت ِب َكلِـ َـا ِت َربِّ َهــا َوكُتُ ِب ـ ِه{ [التحريــم ،]12:فالكلــات
فيــه عــى الــرع قولُــه – تعــاىل َ ( :-و َص َّدقَـ ْ
تكــون الرشائــع التــي رشع لهــا)(***).
وهــذا االســتئناف البيــاين كان مفتا ًحــا لبيــان معنــى هــذا االبتــاء املذكــور؛ فإبراهيــم –عليــه
الســام -أبــو األنبيــاء كان قــدوة لهــم يف الديــن كلــه كــا قــال – تعــاىل :-عــى لســانهَ } :وا ْج َعـ ْـل ِل
لِ َســا َن ِصـ ْدقٍ ِف ِ
اآلخرِيـ َن{ [الشــعراء ، ]84:وقــال} :إِ َّن إِبْ َرا ِهيـ َم كَا َن أُ َّمـ ًة قَانِتًــا لِلَّـ ِه َح ِني ًفــا َولَـ ْم يَـ ُـك
شكِـ َن{ [النحــل.]120 :
ِمـ َن الْ ُم ْ ِ
الســؤال الســادس -يف«كــال االتصال»:عــن تفســر آيــة الكــريس  ،توصــل الباحــث إىل تحديــد
الجمــل الخمــس التــي قســم الزمخــري آيــة الكــريس إليهــا وناقشــه يف تقســيمها وبـ َّـن أن الفصــل
ـت أختهــا جــاءت عــى ســبيل البيــان والتعليــل...
بينهــا مــن «كــال االتصــال»؛ ألن كل جملــة َولِ َيـ ْ
ونحيــل يف هــذا الســؤال عــى األصــل لضيــق املقــام  ...وقــد فصــل يف األصــل تفصيـاً .

* الطنطاوي) ،محمد سيد« ،التفسري الوسيط للقرآن الكريم» (.)266 /1
** ابن كثري ،إسامعيل بن عمر« ،تفسري القرآن العظيم» (.)406 /1
*** الواحدي ،عيل بن أحمد« ،التفسري البسيط»(.)291 /3
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الخامتة
•بــن الباحثــان أن األصــل يف الــكالم  -ومنــه الوصــل والفصــل  -كــال االتصــال .وتوصــا إىل أن
عنايــة البالغيــن بالفصــل أكــر منهــا بالوصــل  ،ومباحــث الفصــل أوســع وأثرهــا أعظــم.
•رجــح الباحثــان أن امل ـراد بقولــه  -تعاىلَ {:-وال َِّذي ـ َن يُ ْؤ ِم ُنــو َن بِ َــا أُنْ ـز َِل إِلَيْـ َـك َو َمــا أُنْ ـز َِل ِم ـ ْن
قَ ْبلِـ َـك }...أنهــم أهــل الكتــاب وأن الوصــل هــا هنــا مــن بــاب عطــف الــذوات ال الصفــات.
•وبــن الباحثــان أن بــن الجملتــن {:أُولَ ِئـ َـك َعـ َـى ُهـ ًدى ِمـ ْن َربِّ ِهـ ْم} { ،أُولَ ِئـ َـك ُهـ ُم الْ ُم ْفلِ ُحــونَ}
«كــال اتصــال» ألن (الهــدى) منهــج يف الدنيــا و(الفــاح) نتيجــة يف العقبــى.
•قــرر الباحثــان أن الفــارق الجوهــري بــن صيغــة {يَ ْس ـأَلُون ََك} وصيغــة {ويَ ْس ـأَلُون ََك} يف ســورة
البقــرة خاصــة هــو أن تــرك الفصــل اســتئناف مطلــق وهــو واضــح  ،أمــا الوصــل فعطــف لــه
مناســبة موضوعيــة جامعــة.
•بــن الباحثــان مــن خــال كالم الزمخــري أن (شــبه كــال االتصــال) وإن كان اســتئنافًا فــا
ينقطــع معــه موضــوع الــكالم ؛ ألن الســؤال املقــدر بــن الجملتــن ناشــئ مــن األوىل  ،واألخــرى
هــي الجــواب وهــذا ارتبــاط وثيــق.
•توصــل الباحثــان إىل أن الراجــح يف التعلــق بــن قولــه  -تعاىل{:-إِنَّــا َم َع ُكـ ْم} وقولــه بعدهــا{ :إِنَّ َا
نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِزئُونَ} أنــه مــن قبيــل (شــبه كــال اتصــال)  ،وهــو االســتئناف البيــاين املعــروف ؛
ـن الْ َب َقــا ِء َعـ َـى الكفــر َوإِظْ َهــا ِر اإلميــان
ـب َويَ ْس ـأَ ُل :كَ ْيـ َـف أَ ْم َك ـ َن الْ َج ْم ـ ُع بَـ ْ َ
ف ـ َكأَ َّن َســائِالً يَ ْع َجـ ُ
فَأَ َجابُــوا {:إِنَّ ــا نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِز ُؤنَ}.
•قــرر الباحثــان أن (التوســط بــن الكاملــن) حقيقــة فــات الزمخــري ذكرهــا مــع أنهــا منطبقــة
عــى الفصــل بــن اآليتــن يف قولــه – تعــاىل َ {:-وإِذَا َخلَـ ْوا إِ َل شَ ـيَ ِاطي ِن ِه ْم قَالُــوا إِنَّــا َم َع ُكـ ْم إِنَّ َــا
نَ ْحـ ُن ُم ْسـتَ ْه ِزئُو َن ( )14اللَّـ ُه يَ ْسـتَ ْه ِزئُ ِب ِهـ ْم }.
ــى إِبْ َرا ِهيــ َم َربُّــ ُه
•توصــل الباحثــان إىل أن الفصــل بعــد {فَأَتَ َّ ُهــ َّن} يف قوله-تعــاىلَ {:-وإِ ِذ ابْتَ َ
ـال إِ ِّن َجا ِعلُـ َـك لِل َّنـ ِ
ِب َكلِـ َـا ٍت فَأَتَ َّ ُهـ َّن قَـ َ
ـاس إِ َما ًمــا }...مــن قبيــل االســتئناف البيــاين  ،وهــو غــر
االســتئناف البيــاين الــذي قــرره الزمخــري يف االحتــال األول.
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بت أهم املصادر واملراجع
ثَ ُ

1.1ابــن األثــر  ،نــر اللــه بــن محمــد « ،الجامــع الكبــر يف صناعــة املنظــوم مــن الــكالم واملنثور»-
املحقق:مصطفــى جواد-النــارش :مطبعة املجمــع العلمي-عام النــر1375 :هـ-عدد األجزاء.1 :
2.2األزهــري  ،محمــد أحمــد  « ،تهذيــب اللغة»-محمــد عــوض مرعب-النــارش :دار إحيــاء الـراث
العــريب –بريوت-الطبعــة :األوىل2001 ،م.
3.3اآللــويس  ،محمــود بــن عبــد اللــه اآللــويس « ،روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع
املثــاين» -النــارش :دار الكتــب العلميــة ـ بريوت-ســنة الطبــع 1415 :هـ-تحقيــق :عــى عبــد
البــاري عطيــة.
4.4البقاعــي  ،إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي « ،نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور»-النارش:دار
الكتــاب اإلســامي ،القاهرة-األجـزاء .22
5.5الجديــع  ،عبــد اللــه بــن يوســف « ،املقدمــات األساســية يف علــوم القرآن»-مركــز البحــوث
اإلســامية ليدز-بريطانيــا-ط 1422/1هـــ 2001-م.
6.6الجرجــاين  ،عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجــاين « ،دالئــل اإلعجــاز» -املحقــق :محمــود
محمــد شــاكر أبــو ِفهر-النــارش :مطبعــة املــدين بالقاهــرة  -دار املــدين بجدة-الطبعــة :الثالثــة
 1413هـــ  1992 -م-األجـزاء.1 :
7.7أبــو حيــان  ،محمــد بــن يوســف األندلــي « ،البحــر املحيــط» -النــارش:دار الفكرـــبريوت-
ســنة 1420هـ-تحقيــق :صدقــي محمــد جميــل.
8.8الخطيــب  ،محمــد بــن أحمــد لخطيــب الرشبينــي « ،تفســر الـراج املنــر» -دار النــر  /دار
الكتــب العلميــة ـ بــروت.
9.9الخطيــب  ،محمــد بــن ســعد الديــن الخطيــب القزوينــي « ،اإليضــاح يف علــوم البالغة»-النــارش:
دار إحيــاء العلــوم  -بــروت-ط. 1998 ،4
1010الخفَاجــي  ،محمــد بــن أحمــد الخفاجــي « ،حاشــية الشــهاب الخفاجــي عــى البيضاوي= ِع َنايـ ُة
ال َقـ ِ
ـاض وكِفَايـ ُة الـ َّر ِاض»-دار صــادر ـ بــروت.
1111الـرازي  ،محمــد بــن عمــر بــن الـرازي « ،مفاتيــح الغيــب»-دار النــر:دار الكتــب العلميــة -
بــروت  1421 -هـــ  2000 -م-ط.1
1212الزركــي  ،محمــد بــن بهــادر الزركــي « ،الربهــان يف علــوم القــرآن» -املحقــق :محمــد أبــو
الفضــل إبراهيم-الطبعــة :األوىل 1376 ،هـــ  1957 -م-النــارش :دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيىس
البــايب الحلبــي ورشكائه-وصورتــه دار املعرفــة ،بــروت ،لبنــان  -األجـزاء.4 :
1313الزمخــري  ،محمــود بــن عمــر الزمخــري « ،الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل
وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل» -النــارش :دار الكتــاب العــريب ـ بريوت-ســنة الطبــع1407 :
هـ-األجزاء.4 :
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1414الســبيك  ،أحمــد بــن عــي الســبيك « ،عــروس األف ـراح يف رشح تلخيــص املفتــاح» -املحقــق:
الدكتــور عبــد الحميــد هنداوي-النــارش :املكتبــة العرصيــة للطباعــة والنــر ،بــروت  -لبنــان-
الطبعــة :األوىل 1423 ،هـــ  2003 -م-األجـزاء.2 :
1515أبــو الســعود  ،محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى « ،إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب
الكريــم» -دار إحيــاء ال ـراث العــريب  -بــروت.
1616الس ـكَّايك  ،يوســف بــن أيب بكــر الســكايك « ،مفتــاح العلــوم» -ضبطــه وعلــق عليــه :نعيــم
زرزور-النــارش :دار الكتــب العلميــة ،بــروت  -لبنان-الطبعــة :الثانيــة 1407،هـــ 1987 -
م-األجــزاء.1 :
1717ســلطان  ،منــر ســلطان « ،الفصــل والوصــل يف القــرآن الكريم»-منشــأة املعــارف باإلســكندرية-
الطبعــة :الثانية-عــدد األجزاء.1 :
1818الســمني  ،أحمــد بــن يوســف الســمني الحلبــي « ،الــدر املصون»-املحقق:الدكتــور أحمــد
محمــد الخراط-النــارش:دار القلــم ،دمشــق-األجزاء.11 :
1919الســيوطي«الدر املنثــور يف التفســر باملأثور»-تحقيق:مركــز هجــر للبحــوث-دار هجــر -مــر-
 1424هـ ـ  2003م.
2020الســيوطي  ،محمــد بــن أيب بكــر الســيوطي « ،عقــود الجــان يف علــم املعــاين والبيان»-تحقيــق
وضبــط :عبــد الحميــد ضحا-النــارش :دار اإلمــام مســلم للطباعــة والنــر والتوزيــع ،القاهــرة-
الطبعــة :األوىل 1433 ،هـــ  2012 -م-األجزاء.1 :
2121الســيوطي  ،محمــد بــن أيب بكــر الســيوطي « ،نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار= حاشــية
الســيوطي عــى تفســر البيضــاوي» -النــارش :جامعــة أم القــرى  -كليــة الدعــوة وأصــول الديــن-
اململكــة العربيــة الســعودية ( 3رســائل دكتوراة)-عــام النرش1424:هـــ  2005 -م-األجـزاء.3 :
2222الســيوطي  ،محمــد بــن أيب بكــر الســيوطي « ،معــرك األقـران»-دار الكتــب العلميــة -بــروت-
لبنــان-ط 1408 /1هـ 1988-م.-
2323الشــعراوي  ،محمــد متــويل الشــعراوي « ،تفســره=الخواطر» -النــارش :مطابــع أخبــار اليــوم-
األجزاء 1997 - 20 :م.
2424الشــنقيطي  ،محمــد األمــن بــن محمــد املختــار الشــنقيطي « ،العــذب النمــر مــن مجالــس
الشــنقيطي يف التفســر» -املحقــق :خالــد بــن عثــان الســبت-إرشاف :بكــر بــن عبــد اللــه أبــو
زيد-النــارش :دار عــامل الفوائــد للنــر والتوزيــع ،مكــة املكرمــة-ط 1426 /2هـــ.
2525الطــري  ،محمــد بــن جريــر الطــري « ،جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن» -املحقــق :مكتــب
التحقيــق بــدار هجــر -ط.1
2626الطيبــي  ،الحســن بــن عبــد اللــه « ،فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريب=حاشــية
الطيبــي عــى الكشــاف» -نــر جائــزة ديب الدوليــة للقــرآن الكريم-طبــع بــإرشاف د .محمــد
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عبــد الرحيــم ســلطان العلامء-الطبعــة األوىل  1434هـــ 2013/م-األمــارات العربيــة املتحــدة.
2727ابــن عاشــور  ،محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن عاشــور « ،التحريــر والتنوير»-الــدار التونســية
للنرش-تونس-ســنة النــر1984 :هـ .
2828عبــاس  ،فضــل حســن عبــاس « ،البالغــة فنونهــا وأفنانها-املعــاين»-دار الفرقــان للنــر والتوزيع-
العبديل األردن-ط 1424 /9هـ 2004/م.
2929عبــاس  ،فضــل حســن عبــاس « ،لطائــف املنــان وروائــع البيــان يف نفــي الزيــادة والحــذف يف
القــرآن»-دار النفائس-العبــديل األردن-ط /1األوىل 1430-هـــ 2010/م -جــزء.
3030عبــاس  ،فضــل حســن « ،إعجــاز القــرآن» -دار النفائس-العبديل األردن-الطبعة الســابعة1429-
هـ 2009/م .
3131عتيــق  ،عبــد العزيــز عتيــق « ،علــم البيــان» -دار النهضــة العربيــة  ،بــروت  -لبنان-الطبعــة:
بدون-عــام النرش 1405 :هـــ  1982 -م.
3232ابــن عثيمــن  ،محمــد بــن صالــح « ،تفســر العثيمــن :الفاتحــة والبقــرة»-دار ابــن الجــوزي،
اململكــة العربيــة الســعودية-ط 1423/1هـــ.
3333ابــن عطيــة  ،عبــد الحــق بــن غالــب « ،املحــرر الوجيز»-املحقــق :عبــد الســام عبــد الشــايف-دار
الكتب العلمية-بــروت-ط 1422 -1هـ.
3434فاضــل  ،محمــد نديــم فاضــل « ،التضمــن النحــوي يف القــرآن الكريــم» -أطروحــة لنيــل
درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة القــرآن الكريــم بالخرطوم-النــارش :دار الزمــان ،املدينــة املنــورة -
اململكــة العربيــة الســعودية-الطبعة :األوىل 1426( ،هـــ  2005 -م) -األج ـزاء.2 :
3535قاســم وزميلــه  ،محمــد أحمــد ومحيــي الديــن ديــب « ،علــوم البالغة-البديــع والبيــان
واملعــاين» -النــارش :املؤسســة الحديثــة للكتــاب ،طرابلــس  -لبنان-الطبعــة :األوىل 2003 ،م.
عبــاس  ،حســن عبــاس « ،النحــو الــوايف»( 653 /3ومــا بعدهــا).
3636ابــن كثــر  ،إســاعيل بــن عمــر « ،تفســر القــرآن العظيم»-املحقــق :ســامي بــن محمــد-دار
طيبــة-ط 1420 /2هـــ  1999 -م.
3737ابــن ُم َنـ ِّـر  ،أحمــد بــن محمــد بــن املنــر « ،االنتصــاف بذيــل الكشــاف»-دار الكتــاب العــريب
ـ بريوت-ســنة الطبــع 1407 :هـــ.
3838املطعنــي  ،عبــد العظيــم إبراهيــم « ،خصائــص التعبــر القرآين»-أطروحة-مكتبــة وهبة-الطبعــة:
األوىل 1413 ،هـ  1992 -م.
3939أبــو مــوىس  ،محمــد بــن محمــد « ،خصائــص الرتاكيب»-مكتبــة وهبــة 14-شــارع الجمهوريــة
عابديــن القاهــرة ط 1425/6هـــ 2004/م.4040ناصــف  ،حفنــي ناصــف وآخــرون « ،قواعــد اللغــة العربيــة» مكتبــة اآلداب-ميــدان األوب ـرا-
القاهرة1426-هـ2005/م.
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4141الهاشــمي  ،أحمــد بــن إبراهيــم « ،جواهــر البالغــة يف املعــاين والبيــان والبديع»-بعنايــة د.
يوســف الصمييل-املكتبــة العرصيــة ،بــروت .
4242الواحــدي  ،عــي بــن أحمــد الواحــدي « ،التَّف ِْســ ُر ال َب ِســ ْيط»-املحقق:أصل تحقيقــه يف()15
رســالة دكتــوراة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود-نرش عــادة البحــث العلمي-جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية-ط 1430 ،1هـــ.
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أثر رأس المال البشري كمصدر في تحقيق الميزة التنافسية :حالة
دراسية على منظمات االعمال الصغيرة والمتوسطة في األردن

«The Impact of human capital in achieving competitive advantage:
A case study in small and medium Jordanian organizations
محمد عمر الزعبي*

ملخص
تهــدف هــذه الدراســة إىل بيــان أثــر رأس املــال البــري بأبعــاده ( املعرفــة ،الكفــاءة ،املهــارة،
الخــرة ) كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة واملتوســطة من خــال التعريف
بــرأس املــال البــري ومكوناتــه ،التعريــف بامليــزة التنافســية وأركانهــا ومقوماتهــا ،وتحليــل األثــر
مــن خــال الفرضيــات واملتغ ـرات بــن رأس املــال البــري وامليــزة التنافســية .كــا هدفــت هــذه
الدراســة إىل معرفــة تأثــر كل مــن املتغـرات الشــخصية والوظيفيــة ملوظفــي هــذه املنظــات عــى
مــدى تحقيــق امليــزة التنافســية.
واعتمــدت هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي ،وأســلوب الدراســة امليدانيــة .فقــد
تــم تطويــر اســتبانه لغايــات جمــع البيانــات األوليــة ،وقــد وزعــت قامئــة االســتبيان عــى عينــة
طبقيــة عشــوائية بلــغ قوامهــا ( )38منظمــة صغــرة ومتوســطة الحجــم ومســجلة يف ســوق عــان
املــايل مــن أصــل مجتمــع دراســة بلــغ ( )74رشكــة صغــرة ومتوســطة .أعيــد منهــا ( )51قامئــة
اســتبيان اعتــرت صالحــة للتحليــل.
وقد متثلت النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيام ييل:
 - 1بينــت الدراســة أن رأس املــال البــري كمصــدر لتحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة كان إيجابيــاً وذا مســتوى مرتفــع.
 - 2وجــود تأثــر ايجــايب عــايل ذا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  0.05بــن مختلــف أبعــاد
رأس املــال البــري (املعرفــة ،الكفــاءة ،املهــارة ،الخــرة) كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية
يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة.
 - 3أظهــرت الدراســة وجــود تأث ـرا ً معنوي ـاً ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (0.05 =a
فأقــل) بــن العوامــل الشــخصية والوظيفيــة (العمــر ،واملســتوى التعليمــي ،والخــرة) وبــن
تحقيــق امليــزة التنافســية .وعــدم وجــود هــذا التأثــر فيــا يخــص متغــر (النــوع).
أوصــت الدراســة بــرورة قيــام املنظــات بتخفيــض أســعار منتجاتهــا ،وتعزيــز قــدرات
العاملــن مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة أكــر.
كلامت مفتاحية :رأس املال البرشي ،امليزة التنافسية ،املنظامت الصغرية واملتوسطة.
* أستاذ مشارك  -قسم ادارة االعامل  -كلية االقتصاد والعلوم االدارية -جامعة جرش  -األردن
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Abstract
The primary aim of this study is to explore the impact of human capital variables
(knowledge, efficiency, skills, experience) as a source in achieving competitive advantage in small and medium Jordanian organizations.
Population of (74) small and medium Jordanian organizations register in Amman
Financial Market, from which a sample of (38) respondent drawn randomly to represented managers working at these organizations. A questionnaire developed by
the researcher was administrated to subject (n=76) returned usable versions were
(51) with return percentage (75 %).
The most salient findings of the study are:
1. Human capital as a source in achieving competitive advantage was available at
high and positive level in small and medium Jordanian organizations.
2. There is a statistical significant influence for the human capital variables in the
achieving of competitive advantage in the small and medium Jordanian organizations.
3. There is a statistical significant effect of managers’ total experiences, ages, and
educational level on the managers’ attitudes toward achieving the competitive
advantage in their organizations, not appear for sex variable.
Keywords: Human capital, Competitive advantage, Small and Medium organization.
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مقدمة
شــهدت الحيــاة عــى مــر العصــور انجــازات مذهلــة تدلــل عــى القــدرة البرشيــة يف تشــييد
الــروح الهائلــة للحضــارة البرشيــة ،بوجهيهــا اإلنســاين والــا إنســاين مــن خــال ارتفــاع قيمــة
العنــر البــري كوحــدة اقتصاديــة  ،واعتبــاره منــذ القــدم جــزء مــن ثــروة األمــم ،ملــا يســاهم
بــه العمــل البــري يف عمليــة اإلنتــاج ،واســتنادا لتاميــز الطاقــة اإلنتاجيــة لإلنســان وتفوقهــا عــى
جميــع أشــكال الــروة األخــرى.
ويشــر الباحثــون (كـرايض )2013 ،إىل أن التحــدي األهــم يف مجــال التعليم واالقتصــاد والتاميز،
يكمــن يف القــدرة عــى امتــاك القــدرات البرشيــة املتميــزة ،والقــادرة عىل إحــداث التغيــر ،ومواكبة
التطــور الهائــل والقفـزات التكنولوجيــة العامليــة يف اإلنتــاج ووســائل اإلنتــاج وإدارة األعامل .
ويفــرض أنصــار النظريــة التقليديــة ،أن التطــور التكنولوجــي هــو عنــر خارجــي يف معادلــة
النمــو ال ميكــن التحكــم بــه ،بينــا وجــد أنصــار النظريــات الحديثــة للنمــو أن هــذا التطــور هــو
عنــر داخــي ،يرتبــط بالــروة املعرفيــة التــي ميلكهــا الفــرد أو املنظمــة ،وبوســع أي كان تحويلــه إىل
تقــدم اقتصــادي فيــا لــو توفــرت لــه بيئــة تنظيميــة وترشيعيــة ومؤسســاتية مالمئــة.
ويــرى كثــر مــن الباحثــون (كالفضــل ،2014 ،و العــدوان وســليامن )2015 ،أن رأس املــال
البــري ميثــل املعــارف واملهــارات والقــدرات والخـرات التــي تجعــل العنــر البــرى قــادرا ً عــى
أداء واجباتــه ومســئولياته الوظيفيــة بــكل فاعليــة وكفــاءة .وتتعلــق تنميــة رأس املــال باســتقطاب
ومســاندة العنــر البــرى واالســتثامر فيــه ،وذلــك باســتخدام العديــد مــن الوســائل التــي تتضمــن
التعليــم والتدريــب ،وإعطــاء النصــح واإلرشــاد والتدريــب امليــداين ،واإلرشاف املبــارش والتدريــب
عــى إدارة العمــل ،والتطويــر التنظيمــي وإدارة املــوارد البرشيــة.
ويتنــاول الباحــث يف هــذه الدراســة موضــوع لــه مــن األهميــة نصيــب ،وهــو عالقــة رأس املــال
البــري يف تحقيــق امليــزة التنافســية للمنظــات الصغرية واملتوســطة .
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الدراسات السابقة:
 -1دراســة (ربيحــة :)2015 ،عــن رأس املــال البــري ودوره يف تحقيــق االبتــكار التنظيمي .هدفت
الدراســة اىل التعــرف عــى دور رأس املــال البــري ومبختلــف أبعــاده واملتمثلــة يف (املعرفــة،
املهــارات والقــدرات ،فريــق العمــل ،معنويــات العاملــن) يف تحقيــق االبتــكار التنظيمــي
يف املؤسســات الصغــرة واملتوســطة مــن وجهــة نظــر العاملــن .توصلــت الدراســة إىل أن
مســتوى توافــر تطبيــق رأس املــال البــري واالبتــكار التنظيمــي كان مرتفعـاً ،ووجــود املعرفــة
واملعنويــات العاليــة وفريــق العمــل كان لهــا دور أســايس يف تحقيــق االبتــكار التنظيمــي،
ووجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بــن رأس املــال البــري واالبتــكار التنظيمــي.
 -2دراســة (طبــي وهيبــة :)2012 ،عــن االســتثامر يف رأس املــال البــري ودوره يف تحقيــق امليــزة
التنافســية لــدى املؤسســات الصغــرة واملتوســطة .هدفــت الدراســة اىل تقديــم مختلف أشــكال
االســتثامر يف رأس املــال البــري ،كــا ركــزت عــى التدريــب والتحفيــز يف املؤسســات الصغــرة
واملتوســطة ودورهــا يف تحقيــق امليــزة التنافســية .توصلــت الدراســة إىل أن املؤسســات مــا
زالــت بعيــدة عــن ثفافــة امليــزة التنافســية ،ومل تــدرك بعــد الــدور الهــام الــذي يلعبــه املــورد
البــري يف نجاحهــا واســتمرارها.
 -3دراســة (نافــز :)2012 ،األهميــة التنمويــة لــرأس املــال البــري يف الوطــن العــريب ودور الرتبيــة
والتعليــم فيــه .هدفــت الدراســة اىل بيــان األهميــة التنمويــة لــرأس املــال البــري يف الوطــن
العــريب ودور الرتبيــة والتعليــم فيــه .ولتحقيــق ذلــك تعــرض الباحــث اىل املحــاور األربعــة
التاليــة  :مفهــوم تنميــة رأس املــال البــري  .واألهميــة االقتصاديــة لــرأس املــال البــري .
ودور الرتبيــة والتعليــم يف تكويــن و بنــاء رأس املــال البــري  .وقطــاع الرتبيــة والتعليــم ودوره
يف تنميــة رأس املــال البــري يف الوطــن العــريب .توصلــت الدراســة اىل التقنيــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة عــى رأس املــال البــري ،املعــرف مبســتوى املهــارات واملعــارف ،كواحــد مــن
عوامــل االنتــاج املمكــن تراكمهــا مــع الوقــت ،وان مســرة تنميــة رأس املــال البــري ترتبــط
بشــكل وثيــق مبســرة نظريــات التنميــة ونظريــات النمــو االقتصــادي ،فالتنميــة البرشيــة
هــي جــزء مــن كل لعمليــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،ولقــد تطــور مفهــوم التنميــة
البرشيــة مــع تطــور البعــد االنســاين يف الفكــر التنمــوي الســائد يف كل مرحلــة.
 -4دراســة (املقادمــة :)2013 ،دور الكفــاءات البرشيــة يف تحقيــق امليــزة التنافســية .هدفــت
الدراســة اىل معرفــة دور الكفــاءات البرشيــة يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف الجامعــة
اإلســامية ،والتعــرف عــى مســتوى امليــزة التنافســية للجامعــة اإلســامية .توصلــت الدراســة
اىل وجــود عالقــة ارتبــاط قويــة بــن توفــر الكفــاءات البرشيــة وتحقيــق امليــزة التنافســية ،وأن
نســبة تحقيــق امليــزة التنافســية متوفــر وعــايل ،وأن هنــاك عالقــة ارتبــاط بــن مــدى توفــر
املعرفــة والقــدرات واملهــارات املوجــودة يف الــكادر البــري ،ومــدى قــدرة الجامعــة عــى
تحقيــق امليــزة التنافســية.
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جرش للبحوث والدراسات

 -5دراســة (صبــح :)2013 ،دور الجامعــات الفلســطينية يف تننيــة رأس املــال البــري مــن وجهــة
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس .هدفــت الدراســة اىل ابــراز دور الجامعــات الفلســطينية
مبحافظــات غــزة يف تنميــة رأس املــال البــري  ،والكشــف عــن املعوقــات التــي تحــد مــن
دور الجامعــات الفلســطينية يف تنميــة رأس املــال البــري  ،والكشــف عــن داللــة الفــروق
بــن متوســطات تقديــر عينــة الدراســة للــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــات الفلســطينية يف
تنميــة رأس املــال البــري تبعــا ملتغـرات الدراســة .توصلــت الدراســة اىل أن دور الجامعــات
الفلســطينية يف تنميــة رأس املــال البــري مــن وجهــة نظــر أعضــاء التدريــس احتــل املرتبــة
االوىل  ،وأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة حــول الــدور الــذي تقــوم بــه الجامعــات
الفلســطينية مبحافظــات غــزة يف تنميــة رأســال البــري مــن وجهــة نظــر اعضــاء هيئــة
التدريــس تعــزى اىل املتغــرات الشــخصية والوظيفيــة.
مشكلة الدراسة:
اســتطاعت املنظــات الكبــرة إىل حــد مــا أن متتلــك ميــزة تنافســية مــن خــال القــدرات
املاديــة والتكنولوجيــة واإلنتاجيــة العاليــة ،وقــد اســتفادت تلــك املنظــات مــن ثــورة التكنولوجيــا
والصناعــة العامليــة يف اخـراق األســواق ،فظهــرت املنظــات متعــددة الجنســيات ،والتجــارة الدوليــة
والتســويق االلكــروين ،وقــد حققــت تلــك املنظــات نجاحــات كبــرة وعائــدات أكــر ،ولكــن أهــم
مــا امتلكتــه تلــك املنظــات هــو القــدرات البرشيــة والعقــول القــادرة عــى اســتيعاب ومواكبــة كل
هــذه التغـرات الديناميكيــة .وإن هــذا يبــن لنــا صعوبــة دخــول الســوق وامتــاك ميــزة تنافســية
يف ظــل عــدم امتــاك القــدرات البرشيــة املتميــزة ،والتــي متكــن املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف
الحفــاظ عــى مســتواها أو مســتوى منوهــا .وميكننــا اختصــار مشــكلة البحــث يف التســاؤل الرئيــي
التــايل:
مــا هــو أثــر رأس املــال البــري كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة
واملتوســطة ؟ مــن خــال االجابــة عــن االســئلة التاليــة:
 مــا هــو أثــر معرفــة األف ـراد كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية لــدى الــركات الصغــرةواملتوســطة يف األردن.
 مــا هــو أثــر كفــاءة األف ـراد كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية لــدى الــركات الصغــرةواملتوســطة يف األردن.
 مــا هــو أثــر مهــارة األف ـراد كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية لــدى الــركات الصغــرةواملتوســطة يف األردن.
 مــا هــو أثــر خــرة األف ـراد كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية لــدى الــركات الصغــرةواملتوســطة يف األردن.
173

أثر رأس المال البشري كمصدر في تحقيق الميزة التنافسية

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة يف أهميــة املوضــوع الــذي تتناولــه ،وقــدرة املنظــات التــي متتلــك
رأس مــال بــري قــادر عــى النهــوض والتطــور والتميــز واكتســاب املعرفــة وامليــزة التنافســية ،مــا
يحقــق طمــوح أي منظمــة صغــرة أو متوســطة .
وعــى الصعيــد العمــي فــإن امتــاك أي منظمــة لقــدرات برشيــة متميــزة يجعلهــا قــادرة
عــى مواجهــة التنافســية العاليــة ،واكتســابها للميــزة التنافســية التــي تجعلهــا قــادرة عــى البقــاء
والتطــور.
أهداف الدراسة:
تهــدف هــذه الدراســة إىل بيــان أثــر رأس املــال البــري كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية
للمنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن ويتحقــق هــذا الهــدف مبــا يــي:
 -1التعريف برأس املال البرشي ومكوناته.
 -2بيــان أثــر رأس املــال البــري يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية .
 -3التعريف بامليزة التنافسية وأركانها ومقوماتها وكيفية اكتسابها وتعزيزها .
 -4تحليل التأثري بني رأس املال البرشي وامليزة التنافسية.
فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية األوىل:
ال يوجــد تأثــر ذات داللــة إحصائيــة لــرأس املــال البــري( املعرفــة ،الكفــاءة ،املهــارة ،الخــرة)
كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن .وينبثــق عنهــا
الفرضيــات الفرعيــة االربــع التاليــة:
( )1ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمعرفــة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
( )2ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للكفــاءة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
( )3ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمهــارة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
( )4ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للخــرة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
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الفرضية الرئيسية الثانية:

ليــس مــن املتوقــع أن تؤثــر املتغـرات الشــخصية والوظيفيــة (النــوع ،العمــر ،املســتوى التعليمــي،
الخــرة الوظيفيــة) تأثـرا ً معنويـاً ذي داللــة إحصائيــة يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة
واملتوســطة يف األردن.

منهجية الدراسة
 .1تصميم الدراسة
اعتمــدت هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي ،وأســلوب الدراســة امليدانيــة القائــم
عــى املســح القطاعــي ،وذلــك مــن خــال إعــداد وتطويــر اســتبانة كأداة رئيســية لجمــع البيانــات.
.2منوذج الدراسة
املتغري املستقل
رأس املال البرشي

املتغري التابع

شكل رقم ( )1من إعداد الباحث باالسرتشاد بالدراسات ذات العالقة
(ربيحة ،5102 ،وطبيش وهيبة.)2102 ،

 .3مجتمع وعينة الدراسة
لقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة العاملــة يف
القطاعــات املختلفــة يف األردن واملســجلة يف ســوق عــان املــايل (البورصــة .)2012 ،واعتــادا عــى
تصنيــف كل مــن جائــزة امللــك عبــد اللــه الثــاين للتميــز وبورصــة عــان* ،بلــغ عــدد منظــات
األعــال الصغــرة واملتوســطة الصناعيــة واملســجلة يف ســوق عــان املــايل ( )20منظمــة ،أمــا عــدد
منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة غــر الصناعيــة (رشكات تأمــن وخدمــات**) واملســجلة
* أقل من  50عامالً منظمة صغرية ومتوسطة صناعية .وأقل من 100عامالً منظمة صغرية ومتوسطة غري صناعية.
** جميع الرشكات املالية البنكية املسجلة يف سوق عامن املايل لديها عدد من املوظفني يزيد عن  100موظف.
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يف نفــس الســوق فقــد بلــغ ( )54منظمــة .وعليــه بلــغ حجــم مجتمــع الدراســة الــكيل ()74
منظمــة صغــرة ومتوســطة .وقــد كانــت وحــدة التحليــل يف هــذه الدراســة هــي الفــرد املديــر
يف هــذه املنظــات .ولقــد تــم اختيــار عينــة طبقيــة عشــوائية مــن هــذه املنظــات بلــغ قوامهــا
( )38منظمــة .ومبعــدل فرديــن عــى األقــل مــن كل منظمــة ،بالطريقــة العشــوائية لتشــكل عينــة
الدراســة  % 65مــن مجتمــع الدراســة ،تــم توزيــع ( )76اســتبانة واســرد الباحــث منهــا  55اســتبانة
فقــط وبنســبة  ، 75%وبعــد التدقيــق تــم اســتبعاد اربعــة اســتبانات اعتــرت غــر صالحــة للتحليــل،
بحيــث تكونــت عينــة الدراســة بصورتهــا النهائيــة مــن  51فــردا .ويبــن الجــدول رقــم ( )1توزيــع
هــذه املنظــات حســب القطاعــات املختلفــة .ويتضمــن ملحــق رقــم ( )1تصنيــف وأســاء جميــع
هــذه املنظــات.
جدول رقم ()1
عدد املنظامت

عدد اإلستبانات
املوزعة
26

القطاع

عدد املنظامت
الكيل

النسبة ()%

الصناعة

20

27

13

الخدمات

33

44.6

12

24

التأمني

21

28.4

13

26

املجموع

74

100

38

76

عينة الدراسة

 .4طرق جمع البيانات
لقــد تــم بنــاء تطويــر واســتخدام اســتبانة كوســيلة لجمــع البيانــات مــن منابعهــا األوليــة،
وذلــك باالسرتشــاد بدراســة كل مــن (املقادمــة )2013 ،و (الفضــل )2014 ،و(،)Borter, 1993
لتحقيــق أغــراض هــذه الدراســة .وقــد اشــتملت االســتبانة عــى جزئــن:
الجــزء األول :احتــوى عــى معلومــات عامــة متعلقــة ببعــض العوامــل الدميوغرافيــة والوظيفيــة
ملديــري منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة املشــمولني يف هــذه الدراســة مــن حيــث الجنــس،
والعمــر ،واملســتوى التعليمــي ،وعــدد ســنوات الخــرة اإلجامليــة.
الجــزء الثــاين :احتــوى عــى مجموعــة مــن األســئلة املقفلــة والتــي تهــدف إىل قيــاس محــاور
الدراســة املختلفــة .وتــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخــايس يف قيــاس هــذه املحــاور ،وعــى النحــو
التــايل )1( :لـ(درجــة منخفضــة جدا ً) )2( ،لـ(درجــة منخفضة) )3( ،لـ(درجة متوســطة) )4( ،لـ(درجة
عاليــة) )5( ،لـ(درجــة عاليــة جدا ً).
وقد تم ٳعتامد املقياس التايل بناءا ً عىل قيم املتوسط الحسايب:
من  2.33 -1.00منخفضة ،من  3.67 -2.34متوسطة من  5.00 -3.68مرتفعة
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.5محددات الدراسة:
لقد واجه الباحث عددا ً من الصعوبات خالل قيامه بهذه الدراسة ،ومتثلت مبا ييل:
 -1اعتــاد هــذه الدراســة عــى اتجاهــات املبحوثــن ،وبالتــايل االعتــاد عــى مــدى صــدق
املبحوثــن يف اإلجابــة عــى فقــرات االســتبانة أداة الدراســة الرئيســية.
 -2عــدم وجــود اتفــاق حــول تعريــف منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة عــى املســتوى
الرســمي والبحثــي بســبب اختــاف معايــر التصنيــف املســتخدمة ،وبالتــايل االعتــاد عــى
تصنيــف ســوق عــان املــايل.
.6األساليب اإلحصائية املستخدمة:
لقــد تــم اســتخدام برنامــج الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة Statistical Package
 for Social Sciences- SPSSيف تحليــل البيانــات األوليــة التــي تــم جمعهــا ألغــراض هــذه
الدراســة ،ومتاشــياً مــع طبيعــة هــذه الدراســة ،وأهدافهــا ،وأســئلتها ،فقــد تــم اســتخدام عــدة
أســاليب إحصائيــة منهــا بعــض األســاليب الوصفيــة التــي شــملت عــى :النســب املئويــة والتكـرارات
واملتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة لفق ـرات االســتبانة املختلفــة .كــا تــم اســتخدام
كرونبــاخ ألفــا بهــدف التحقــق مــن التجانــس أو االتســاق الداخــي ألداة القيــاس والتأكــد مــن
ثباتهــا .كــا تــم اســتخدام اختبــار التبايــن ،وتــم اســتخدام هــذا االختبــار مــن اجــل معرفــة إذا كان
هنــاك اختــاف مهــم يف مــدى توفــر رأس املــال البــري ،تبع ـاً للمتغ ـرات الشــخصية والوظيفيــة.
كــا تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار البســيط (ف) وذلــك الختبــار فرضيــات الدراســة.
منظامت األعامل الصغرية واملتوسطة
 .1املفاهيم واملعايري والخصائص
شــهدت الســنوات األخــرة تزايــد اإلدراك بــأن منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة الحجــم
تقــوم بــدور حاســم يف عمليــة التنميــة االقتصاديــة ،وتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة األساســية .وينبــع
هــذا االهتــام مــن دورهــا املتزايــد يف خلــق فــرص عمــل جديــدة ومســاهمتها يف زيــادة الصــادرات
وقدرتهــا عــى االبتــكار والتجديــد وفعاليــة االســتثامر فيهــا مــن خــال اســتجابتها للتغيــر واملحافظة
عــى اســتمرارية املنافســة وتقويتهــا وقدرتهــا العاليــة عــى اســتيعاب التكنولوجيــا الجديــدة.
ويختلــف تعريــف منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة مــن بلــد إىل آخــر؛ وذلــك ألن
تحديــد حجمهــا يف الحقيقــة يســتند إىل مفاهيــم نســبية لهــا عالقــة مبــارشة بدرجــة التنميــة
االقتصاديــة للبلــد املعنــي وظروفــه الدميغرافيــة واالجتامعيــة ،مــا يــؤدي إىل اختــاف املفهــوم
مــن بلــد إىل آخــر ( .)Galling, 2001وعليــه ال يوجــد تعريــف واحــد ملنظــات األعــال الصغــرة
واملتوســطة .ففي معظــم بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ،عــى ســبيل
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املثــال ،يعتــر حجــم القــوة العاملــة يف املنظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة أهــم معيــار يف
تعريفهــا .لكــن مــا يســمى منظمــة صغــرة ميكــن أن يض ـ ّم نحــو  50عام ـاً يف بلجيــكا واليونــان،
و 100عامــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،و 200عامــل يف كنــدا ،وإيطاليــا وأســبانيا ،و 500عامــل
يف الدامنــارك وفرنســا وأملانيــا وايرلنــدا.
وال يختلــف الوضــع يف الــدول العربيــة وغريهــا مــن بلــدان العــامل ،حيــث تتبايــن تعاريــف
املنظــات الصغــرة واملتوســطة والكبــرة تباينـاً كبـرا ً .ففــي اليمــن ،عــى ســبيل املثال ،تعــد املنظمة
صغــر ًة عندمــا تضــم أقــل مــن أربعــة عــال ،وتعـ ّد متوســطة عندمــا يـراوح عــدد العاملــن فيهــا
بــن عاملــن وتســعة عــال ،وتعــد كبــرة عندمــا يربــو عــدد العاملــن فيــه عــى  10عــال .ويف
األردن ،تعــد املنظمــة صغــر ًة عندمــا ي ـراوح عــدد العاملــن فيهــا بــن عاملــن و 24عام ـاً ،وتعــد
متوســطة عندمــا ي ـراوح عــدد العاملــن فيهــا بــن  25و 100عام ـاً (.)ESCWA, 2003: 7
وقــد أوضحــت األدبيــات أن هنــاك ثالثــة مشــاكل رئيســية خاصــة باملنظــات الصغــرة
واملتوســطة (:)Lall, 2000
 مشــاكل متعلقــة بصغــر الحجــم :والتــي متنــع املنظــات الصغــرة واملتوســطة مــن االســتفادةمــن اقتصاديــات الحجــم الكبــر ( )Economic of Scaleالتــي يتمتــع بهــا أمثالهــم مــن
املنظــات الكبــرة.
 مشــاكل متعلقــة بصعوبــة الحصــول عــى مدخــات اإلنتــاج :فاملنظــات الكبــرة قــديكــون لهــا فــرص نفــاذ أفضــل ألســواق املدخــات واالئتــان والعاملــة والبنيــة املعلوماتيــة
والتكنولوجيــا مقارنــة بالحــال بالنســبة للمنظــات الصغــرة واملتوســطة.
 مشــاكل متعلقــة بالتحيــز يف السياســات الحكوميــة :يف العديــد مــن البلــدان وخاصــة يفالبلــدان الناميــة نجــد أن سياســات الحكومــة متحيــزة لصالــح املنظــات الكبــرة .فنجــد أن
األنظمــة القامئــة والقوانــن واللوائــح املطبقــة متيــز املنظــات الكبــرة.
ويــرى الباحــث أنــه إذا أريــد للمنظــات الصغــرة واملتوســطة يف املنطقــة العربيــة أن متلــك
القــدرة عــى املنافســة يف ظــل هــذه الظــروف اإلقليميــة والدوليــة الجديــدة ،فــا بــد لهــا أن تحســن
منتجاتهــا ،وأن تع ـ ّزز أداءهــا مبختلــف الوســائل .وعليهــا أن تتحـ ّـى باالبتــكار واإلبــداع يف إيجــاد
الســبل واألدوات التــي تســاعدها عــى التعامــل مــع هــذا التغيــر ،وأن تتبــن الفــرص وتســتغلها،
وتخلــق األســواق الجديــدة وتطورهــا ،وأن تتكيــف مــع التكنولوجيــات الجديــدة وتطبيقاتهــا.
 .2واقع منظامت األعامل الصغرية واملتوسطة يف األردن

يزيــد حجــم املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن عــى  98%مــن املنظــات العاملــة يف
مختلــف القطاعــات .وتســاهم هــذه املنظــات بتوظيــف  60%مــن القــوى العاملــة ومبــا ال يزيــد
عــى  50%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،مقارنــة مــع  80%-70%للــدول املتقدمــة حســب مــؤرشات
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وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل .وتشــر هــذه املــؤرشات النخفــاض حــدة الفقــر والبطالــة ،حيــث
أن العديــد مــن املؤسســات قامــت بتقديــم خدمــات ماليــة وغــر ماليــة لتنميــة وتطويــر قطــاع
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن (منشــورات صنــدوق التنميــة والتشــغيل.)2007 ،
ورغــم االعتــاد عــى عــدد العاملــن كمعيــار لتحديــد األحجــام املختلفــة للمنظــات ،إال أن هنالــك تبايــن
واضــح يف هــذا املعيــار عــى مســتوى املؤسســات واملنظــات الرســمية املختلفــة يف األردن.

رأس املال البرشي :املفهوم واالهمية
إن اهتــام النظريــة االقتصاديــة بقضيــة رأس املــال البــري هــو اهتــام قديــم قــدم علــم
االقتصــاد ذاتــه ،فمنــذ الكتابــات األوىل آلدم ســميث والتــى تركــزت حــول أهميــة التخصص وتقســيم
العمــل ىف أســباب ثــروة وتقــدم األمــم ،كان العنــر البــري محــور العمليــة التنمويــة .ولقــد
اعتــرت منــاذج النمــو االقتصــادي الجديــدة رأس املــال البــري العنــر الحاســم ىف عمليــة التنميــة.
وعــي الرغــم مــن شــيوع اســتخدام مصطلــح راس املــال يف عــدد مــن الكتابــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة خــال القــرن املــايض ،إال انــه ال يوجــد حتــى اآلن تعريــف موحــد ومســتقر لــه .غــر
ان هــذا ال ينفــي وجــود درجــة عاليــة مــن التشــابه يف التعريفــات املســتخدمة  ،والتــي تنظــر
معظمهــا لــرأس املــال البــري بإعتبــاره مجموعــة املهــارات والقــدرات واإلمكانــات والخـرات التــي
يكتســبها الفــرد ،ومتكنــه مــن املشــاركة يف الحيــاة اإلقتصاديــة واكتســاب الدخــل  ،والتــي ميكــن
تحســينها مــن خــال االســتثامر يف التعليــم والرعايــة الصحيــة والتدريــب وغريهــا مــن أشــكال رأس
املــال البــري األخــرى .ويعــرف رأس املــال البــرى ىف العديــد مــن الكتابــات عــى انــه مجموعــة
املهــارات والقــدرات واإلمكانــات والخــرات التــى يكتســبها الفــرد ،والتــى متكنــه مــن املشــاركة
ىف الحيــاة االقتصاديــة ،وبالتــايل يحقــق منفعــة اقتصاديــة تعــود عليــه ومــن ثــم تنعكــس عــى
املجتمــع بأكملــه .ومــن التعريفــات واســعة اإلنتشــار ملصطلــح راس املــال البــري ذلــك التعريــف
الــذي تتبنــاه منظمــة اليونيســيف  ،والــذي يــرى « أنــه املخــزون الــذي متتلكــه الدولــة مــن الســكان
االصحــاء املتعلمــن االكفــاء واملنتجــن ،والــذي يعــد عامـاً رئيســياً يف تقديــر امكانياتهــا مــن حيــث
النمــو االقتصــادي وتعزيــز التنميــة البرشيــة « .وقــد عـ َرف (عبداملنعــم )2009 ،رأس املــال البــري
بأنــه :قــدرات مســتخدمي الرشكــة الالزمــة لتوفــر حلــول لعمالئهــا ،وهــو ميثــل مصــدر االبتــكار
والتجديــد ،وهــو ينمــو بإســتخدام الرشكــة ملعــارف املســتخدمني ،كــا َعــرف (رايض)2013 ،
راس املــال الفكــري بأنــه املعرفــة الشــخصية والخ ـرات العلميــة واملهــارات والقــدرات اإلبداعيــة
واإلبتــكارات التــي ميتلكهــا العاملــون باملنظمــة ،وتذهــب عندمــا يغــادر املوظفــون أعاملهــم.
كــا عــرف (العــدوان وســليامن )2015 ،رأس املــال الفكــري بأنــه العاملــون باملنظمــة وميتلكــون
املعرفــة والخــرات ولديهــم حــس الرغبــة يف التعلــم والتطــور ،وتحكمهــم املعايــر األخالقيــة يف
كافــة املســتويات اإلداريــة .ويلعــب رأس املــال البــرى دورا هامـاً ومحوريـاً ىف التنميــة االقتصاديــة
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وذلــك مــن خــال العقــول والعاملــة املدربــة التــى تراكمــت عــر الزمــن ،كــا أن العنــر البــري
كان وال ي ـزال احــد أهــم الــروس ىف عجلــة التقــدم الى دولــة ،فالعقــل البــري هــو الــذى يبــدع
ويبتكــر ويصنــع وبالتــايل فــان اعتــاد اى دولــة عــى اســترياد اآلالت والعاملــة املدربــة ال يكفــي
لــى تتقــدم ،بــل البــد أن يتوافــر لديهــا مخــزون مــن القــدرات البرشيــة الواعيــة والقــادرة عــى
تحقيــق االســتخدام األمثــل لتلــك املــوارد ودفــع الدولــة اىل األمــام.
و ينســب (الفضــل )2014 ،نقـاً عــن  Ashtonرأس املــال البــري يف املنظــات إىل املعــارف
و املهــارات و الخـرات املرتاكمــة عنــد العاملــن التــي تخلــق مهــارات القيــادة و القــدرة عــى حــل
املشــاكل و اتخــاذ القـرارات الرشــيدة و التعامــل مــع املخاطــر ،و عليــه فهــو يعكــس فاعليــة املنظمة
يف إدارة مواردهــا امللموســة و غــر امللموســة للحصــول عــى الخــرة و الثقافــة و املعرفــة الالزمــة
لتحقيــق امليــزة التنافســية و خلــق القيمــة.
ومــن هنــا تظهــر أهميــة دراســة العالقــة بــن تنميــة املــوارد البرشيــة والنمــو االقتصــادي ،
حيــث يعــد االســتثامر ىف رأس املــال البــري مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر عــى النمــو االقتصــادي
يف االقتصــاد القومــي أو املجتمــع ،وال يعتمــد تكويــن رأس املــال البــري عــى التعليــم والتدريــب
فقــط بــل عــى مقــدار الخدمــات الصحيــة واالجتامعيــة التــي تعمــل عــى بنــاء وصيانــة رأس املــال
البــري .لذلــك هنالــك ربــط بــن مــا عــرف بالتنميــة البرشيــة والنمــو االقتصادي،حيــث أن كل
واحــد منهــا ينعكــس عــى األخــر ســلبا وإيجابــا ،حيــث أن النمــو االقتصــادي يتــم مــن خــال
تحســن القــدرات البرشيــة ،كــا أن تحقيــق النمــو املنشــود ينعكــس عــى التنميــة البرشيــة حيــث
يوســع مــن الخيــارات أمــام املــوارد البرشيــة بشــكل خــاص وأمــام الســكان بشــكل عــام .وســتقوم
الدراســة ببيــان دور رأس املــال البــري يف تحقيــق امليــزة التنافســية .
ومــا تقــدم ميكــن القــول بــأن مفهــوم راس املــال البــري هــو مفهــوم ديناميــي متعــدد
األبعــاد ،يتســم بعالقــات تشــابكية قويــة مــع العديــد مــن املفاهيــم الهامــة االخــرى مثــل راس
املــال املعــرىف ،ورأس املــال االجتامعــي والتنميــة البرشيــة ،اال انــه يتاميــز عنهــم يف كونــه يركــز عــي
العنــر البــري بإعتبــاره فقــط أحــد املحــددات الرئيســية لعمليــة النمــو االقتصــادي ،خاصــة ىف
ظــل شــيوع مظاهــر العوملــة واالنفتــاح ،ومــا نتــج عنهــا مــن تزايــد حــدة املنافســة وتعاظــم دور
العلــم واملعرفــة واإلبــداع البــري ىف تحديــد القــدرة التنافســية لإلقتصــادات املختلفــة.
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أهمية رأس املال البرشي
يعــد العنــر البــري مــن أهــم العنــارص اإلنتاجيــة التــي ميكــن أن تســاهم يف تحقيــق
التنميــة ،ومــن هنــا فــإن تراكــم راس املــال البــري يســاعد يف التقــدم التكنولوجــي ويعــد مصــدرا ً
مــن مصــادر النمــو املســتدام .وتشــر األدبيــات االقتصاديــة إىل أن رفــع معــدالت النمــو املســتدام
يتــم عــن طريــق زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة واالســتثامر يف األصــول امللموســة وغــر امللموســة مثــل
االبتــكار والتعليــم والتدريــب .
كام َبي كل من (فرعون واليقي) بأن أهمية رأس املال البرشي تربز من خالل:
 اعداد الكفاءات البرشية املؤهلة. أساس البحث العلمي وتوظيف نتائجه. أساس االبداع واالبتكار والتي تعترب أساس التنافسية. أساس التنظيم والتنسيق يف مختلف عنارص االنتاج. يضمن عنرص االستدامة يف التنافسية االقتصادية. يخلق مصادر جديدة للدخل القومي.أبعاد رأس املال البرشي:
 - 1املعرفــة :وتتضمــن املعرفــة املهنيــة والفنيــة واملتخصصــة ،وترتبــط بالفهــم واالدرك الواســع
لبيئــة االعــال املتغــرة واســتخدام التكنولوجيــا ،وتتمثــل يف قــدرة اســتفادة العاملــن مــن
الربامــج التدريبيــة والتعلــم املســتمر والتعلــم املهنــي.
 - 2املهــارات والقــدرات :وتتضمــن مهــارات التفــاوض وبنــاء العالقــات مــع اآلخريــن وفــن التعامل
مــع الزبائــن ،واســتخدام الحاســوب ،واملهــارات قــد تكــون فرديــة أو جامعيــة ،وتتعلــق بكيفيــة
وضــع املعرفــة يف واقــع ملمــوس.
 - 3الخــرة العمليــة :وتتضمــن كل مــا يكتســبه الفــرد ،ويزيــد مــن قدرتــه عــى االكتشــاف واجـراء
الدراســات العلميــة( .ابوالجالجــل.)2012 ،

ويــرى (العنــزي وصالــح )2009 ،بــأن رأس مــال بــري يجــب أن توفــر فيــه مجموعــة من املســتويات
املعرفية:
 )1املعرفــة اإلدراكيــة ( : )Cognitive Knowledgeو تتمثــل يف قــدرة اســتفادة العاملــن مــن الربامــج
التدريبيــة و التعليــم املســتمر و التعليــم املهنــي و الحصــول عــى شــهادة علميــة.
 )2املهــارات املتقدمــة ( :)Advanced Skillsو تتمثــل يف كيفيــة وضــع تلــك املعرفــة النظريــة يف واقــع
تطبيــق ملمــوس.
 )3فهــم األنظمــة ( :)Understandingو تتمثــل بتنميــة الدوافــع الذاتيــة للعاملــن مــن قبــل اإلدارة و
رعايــة االســتعدادات و التكيــف مــع النجــاح و خلــق حاجــات االندفــاع العــايل و الفــرق املبدعــة و
الجامعــات املتامســكة.
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امليزة التنافسية :املفهوم واألهمية
تنشــأ امليــزة التنافســية مبجــرد توصــل املؤسســة إىل اكتشــاف طــرق جديــدة أكــر فعاليــة مــن
تلــك املســتعملة مــن قبــل املنافســن ،حيــث يكــون مبقدورهــا تجســيد هــذا االكتشــاف ميدانيـاً.
عــ َرف (بورتــر )1993 ،امليــزة التنافســية بأنهــا الطــرق الجديــدة التــي تكتشــفها املنظمــة،
والتــي تكــون أكــر فعاليــة مــن تلــك املســتخدمة مــن قبــل املنافســن .يف حــن ع ـ َرف (العــوايل،
 )2010امليــزة التنافســية بقــدرة املؤسســة عــى تحقيــق حاجــات املســتهلك أو القيمــة التــي يتمنــى
الحصــول عليهــا مــن املنتــج .ويعـ َرف الباحــث امليــزة التنافســية بأنهــا :قــدرة املنظمــة عــى إمتــاك
مجموعــة مــن الخصائــص تســتطيع مــن خاللهــا تحقيــق النجــاح والتقــدم والتفــوق عــى غريهــا
مــن املنظــات العاملــة بنفــس املجــال.
أنواع امليزة التنافسية :ميز (بورتر )1993 ،بني نوعني من امليزة التنافسية:
 - 1التكلفــة األقــل :قــدرة املنظمــة عــى التصنيــع وتســويق منتجاتهــا بتكلفــة أقــل مقارنــة
باملنظــات األخــرى ،مــع املحافظــة عــى مســتوى الجــودة املطلوبــة.
 - 2متييــز املنتــج :قــدرة املنظمــة عــى تقديــم منتــج فريــد لــه قيمــة مرتفعــة لــدى الزبــون
باملقارنــة مــع املنافســن ،كتقديــم جــودة أعــى ،خدمــات أفضــل ،خصائــص إضافيــة.
مؤرشات تحقيق امليزة التنافسية( :جامل الدين ومعمر)2010 ،
 الربحية :وتحسب بقسمة رأس املال عىل األصول. تكلفة االنتاج :تكلفة الصنع بالنسبة لتكلفة املنافسني لإلنتاج املتجانس. االنتاجيــة الكليــة لعوامــل االنتــاج :مــدى الفعاليــة التــي تحــول بهــا املنظمــة عنــارص االنتــاجاىل مخرجــات.
 الحصة السوقية :نسبة مبيعات املنظمة اىل املنظامت املنافسيةالطريقة واإلجراءات:
 .1وصف الخصائص العامة ألفراد عينة الدراسة
يبــن الجــدول رقــم ( ،)2وصــف الخصائــص العامــة ألفـراد عينــة الدراســة واملتمثلــة يف النــوع،
والعمــر ،واملؤهــل العلمــي ،وعــدد ســنوات الخــرة اإلجامليــة.
يشــر الجــدول رقــم ( )2عــى أن نســبة الذكــور يف عينــة الدراســة قــد بلغــت ()% 58.8
يف حــن بلغــت نســبة اإلنــاث ( .)% 41.2وهــذا يــدل عــى تــدين نســبة مشــاركة املــرأة يف إدارة
منظــات األعــال الصغــرة واملتوســطة عينــة الدراســة .وقــد يعــزى ضعــف هــذا التمثيــل إىل وجود
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بعــض املعوقــات االجتامعيــة التــي تواجههــا النســاء العامــات يف املنظــات األردنيــة ،مثــل :التمييــز
مــن قبــل أصحــاب العمــل بــن مهــام ومســؤوليات كل مــن الرجــل واملــرأة ،وكذلــك العــادات
والتقاليــد التــي تضــع املــرأة يف إطــار بعــض األعــال دون غريهــا.
أمــا عــن توزيــع أفـراد عينــة الدراســة حســب العمــر ،فيشــر الجــدول رقــم ( )2إىل أن نســبة
املديريــن الذيــن تقــع أعامرهــم يف الفئــة العمريــة ( 30-20ســنة) قــد بلغــت ( ،)70.6%وهــي
النســبة األعــى ،يف حــن بلغــت نســبة املديريــن يف الفئــة العمريــة ( 40-31ســنة) (،)23.5%
وبلغــت نســبتهم يف الفئــة العمريــة ( 50-41ســنة) ( .)3.9%وبلغــت نســبة املديريــن يف الفئــة
العمريــة (أكــر مــن  50ســنة) ( .)2%ويــدل هــذا التوزيــع عــى أن متوســط أعــار املديريــن
عينــة الدراســة غالبيتــه مــن األعــار الصغــرة واللذيــن يتمــزوا يف هــذا العمــر باالندفــاع واملغامــرة
والعمــل الــدؤوب والحــاس يف العمــل.
جدول رقم ( ،)2ن=()51
املتغري
النوع
العمر

املؤهل العلمي

الخربة االجاملية

العدد

النسبة املئوية %

املستوى
ذكر

30

58.8%

انثى

21

41.2%

 30 -20سنة

36

70.6%

 40 -31سنة

12

23.5%

 50 -41سنة

2

3.9%

اكرث من  50سنة

1

2.0%

توجيهي فام دون

2

3.9%

دبلوم/بكالوريوس

44

86.2%

دراسات عليا

5

9.8%

 1-5سنوات

16

31.4%

 6-10سنوات

23

45.1%

أكرث من  10سنوات

12

23.5%

كــا يبــن الجــدول بــأن نســبة مــن يحملــون درجــة البكالوريــوس مــن املديريــن كانــت عاليــة
وجــاءت بنســبة البكالوريــوس فكانــت هــي االعــى بنســبة مئويــة  .86.2%كــا أن غالبيتهــم لديــه
خــرة متوســطة ( )10-6ســنوات ،إذ كانــت نســبتهم .45.1%
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تحليل ومناقشة أسئلة وفرضيات الدراسة:
يتضمــن هــذا الجانــب عرضــا للنتائــج االحصائيــة التــي تــم التوصــل اليهــا بعــد تحليــل بيانــات
أداة الدراســة ،وســيتم الكشــف عــن دالالت الفــروق ملتغـرات الدراســة ،ومعرفــة طبيعــة العالقــة
بــن املتغـرات ،وذلــك مــن خــال االجابــة عــن اســئلة الدراســة.
االختبارات الخاصة بأداة القياس (االستبانة)
أ -صدق األداة Instrument Validity:
لقــد تــم التأكــد مــن صــدق املحتــوى ألداة القيــاس (االســتبانة) واملســتخدمة يف هــذه
الدراســة ،بحيــث تــم عرضهــا بعــد تطويــر الشــكل األويل لهــا عــى عــدد مــن املحكمــن مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس يف جامعــة الريمــوك ،للتأكــد مــن تغطيتهــا لجوانــب املوضــوع األساســية ووضوحهــا،
وســامة صياغتهــا ومحتوياتهــا .ثــم عدلــت األداة بنــا ًء عــى مالحظاتهــم.
ب-ثبات األداة :Instrument Reliability
لقــد تــم التأكــد مــن ثبــات األداة املســتخدمة يف الدراســة مــن خــال اســتخراج معامــل
كرونبــاخ ألفــا لالتســاق الداخــي  Cronbach’s Alphaألســئلة الدراســة .ويبــن الجــدول رقــم ()3
ابــرز نتائــج هــذا االختبــار.
جدول رقم ()3
عدد الفقرات

قيمة ألفا

عنوان املحور

رقم املحور
1

مدى توافر املعرفة

4

0.88

2

مدى توافر الكفاءة

5

0.92

3

مدى توافر املهارة

4

0.86

4

مدى توافر الخربة

5

0.83

5

امليزة التنافسية

5

0.89

جميع املحاور

23

0.87
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النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرئييس:
مــا هــو أثــر رأس املــال البــري كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية للمنظــات الصغــرة
واملتوســطة؟
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات
املعياريــة ملجــاالت رأس املــال البــري ولفقـرات كل مجــال ،وكــا هــو مبــن يف الجــدول رقــم ()4
التــايل:
جدول رقم ()4
الفقرات

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

متتلــك الرشكــة أكــر عــدد مــن املــوارد البرشيــة املؤهلــة
عــن باقــي الــركات املنافســة.

4.47

.900

مرتفع

ميتلــك موظفــو املنظمــة املعرفــة التامــة املحدثة باســتمرار
عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا املنظمــة.

4.17

.840

مرتفع

ميتلك موظفو املنظمة خربة عالية يف مجال اعاملهم

4.13

.930

مرتفع

الرشكــة لديهــا القــدرة عــى تقديــم خدمــة ال يســتطيع
املنافســن تقليدهــا.

3.99

1.17

مرتفع

يســعى العاملــون إليجــاد طــرق جديــدة ومبتكــرة يف
العمــل.

3.83

0.98

مرتفع

يتشــارك املوظفــون يف املعرفــة مــن خــال مــا يقدمــه
املوظفــون القدامــى مــن خـرات الزمــة للموظفــن الجــدد.

3.55

0.77

متوسط

يوجــد لــدى موظفــي املنظمــة املعرفــة الالزمــة ألداء
مهامهــم عــى اكمــل وجــه

3.20

0.81

متوسط

رأس املال البرشي الكيل

3.88

0.65

مرتفع

الرقم

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفقــرات هــذا املجــال قــد جــاءت
بدرجــة متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (متتلــك الرشكــة أكــر عــدد مــن املــوارد
البرشيــة املؤهلــة عــن باقــي الــركات املنافســة) باملرتبــة االوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ
( ،)4.47وانحـراف معيــاري ( ،)900.يليــه فقــرة (ميتلــك موظفــو املنظمــة املعرفــة التامــة املحدثــة
باســتمرار عــن العمليــات التــي تقــوم بهــا املنظمــة  ).يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط حســايب (،)4.17
وانحــراف معيــاري (.)840.
امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة التــي نصهــا (يوجــد لــدى موظفــي املنظمــة
املعرفــة الالزمــة ألداء مهامهــم عــى اكمــل وجــه  ).مبتوســط حســايب ( ،)3.20وانح ـراف معيــاري
(.)0.81
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أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفقـرات بلــغ ( ،)3.88يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة
بــن ( )1.17( -)0.65وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافق واإلنســجام
بــن اجابــات املبحوثــن حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنحـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.65
املجال األول  :املعرفة
يشــر الجــدول رقــم ( )5اىل املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملجــال املعرفــة
مرتبــة تنازلي ـاً
جدول رقم ()5
الفقرات

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

تســاعد معرفتــك باســتخدام تقنيــات حديثــة يف
انجــاز العمــل

3.98

1.24

مرتفع

يســتطيع موظفــو املنظمــة التكيــف مــع ضغــوط
العمــل.

3.84

1.13

مرتفع

تحتفــظ املنظمــة بالعاملــن ذوي املعرفــة العاليــة
مبواصفــات العمــل

3.77

0.93

مرتفع

ميتلــك املوظفــون يف املنظمــة الشــجاعة الكافيــة
للقيــام بأعــال ابداعيــة.

3.70

1.10

مرتفع

لــدى موظفــي املنظمــة معرفــة عاليــة ألداء املهــام
املنوطــة بهم.

3.64

1.26

متوسط

تشــجع االدارة عــى اســتخدام تقنيــات حديثــة يف
العمــل

3.52

0.89

متوسط

يشــعر املوظفــون بالراحــة خــال تعاملهــم مــع
بعضهــم.

3.35

1.07

متوسط

املعرفة الكيل

3.73

0.88

مرتفع

الرقم

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفقــرات هــذا املجــال قــد جــاءت
بدرجــة متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (تســاعد معرفتــك باســتخدام تقنيــات حديثــة
يف انجــاز العمــل) باملرتبــة األوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ ( ،)3.98وانح ـراف معيــاري (،)1.24
يليــه فقــرة (يســتطيع موظفــو املنظمــة التكيــف مــع ضغــوط العمــل  ).يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط
حســايب ( ،)3.84وانح ـراف معيــاري (.)1.13
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امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة (يشــعر املوظفــون بالراحــة خــال تعاملهــم مــع بعضهــم)
مبتوســط حســايب ( ،)3.35وانحراف معيــاري (.)1.07

أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفقـرات بلــغ ( ،)3.73يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة
بــن ( )1.26( -)0.89وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافق واإلنســجام
بــن اجابــات املبحوثــن حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنحـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.88

املجال الثاين :الكفاءة
يشــر الجــدول رقــم ( )6اىل املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملجــال الكفــاءة
مرتبــة تنازلي ـاً
جدول رقم ()6
الفقرات

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

يــؤدي موظفــو املنظمــة اعاملهــم املطلوبــة عــى افضــل مــا
يكــون وبشــكل ثابــت

4.29

.750

مرتفع

تســهم الخــرة العلميــة التــي ميتلكهــا املوظفــون يف تقديــم
حلــول متميــزة.

4.00

1.01

مرتفع

يعتــر موظفــو املنظمــة مبدعــن مقارنــة مــع موظفــي
الــركات االخــرى.

3.86

1.13

مرتفع

يحرص املوظفون عىل انجاز األعامل بطريقة صحيحة.

3.25

1.35

متوسط

تعمل املمنظمة عىل اختيار االفراد املؤهلني

3.10

0.94

متوسط

الكفاءة الكيل

3.69

.580

مرتفع

الرقم

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفقــرات هــذا املجــال قــد جــاءت
بدرجــة متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (يــؤدي موظفــو املنظمــة اعاملهــم املطلوبــة
عــى افضــل مــا يكــون وبشــكل ثابــت) باملرتبــة االوىل بأعىل متوســط حســايب بلــغ ( ،)4.29وانحراف
معيــاري ( ،)750.يليــه الفقــرة (تســهم الخــرة العلميــة التــي ميتلكهــا املوظفــون يف تقديــم حلــول
متميــزة ).يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط حســايب ( ،)4.00وانح ـراف معيــاري (.)1.01
امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة (تعمــل املمنظمــة عــى اختيــار االف ـراد املؤهلــن)

مبتوســط حســايب ( ،)3.05وانحــراف معيــاري (.)0.94

أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفق ـرات بلــغ ( ،)3.69يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة بــن (-)0.75
( )1.35وهــي عاليــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة منخفضــة مــن التوافــق واإلنســجام بــن اجابــات املبحوثــن
حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنح ـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.58
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املجال الثالث :املهارة
يشــر الجــدول رقــم ( )7اىل املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملجــال املهــارة
مرتبــة تنازلي ـاً
جدول رقم ()7
الفقرات

املتوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

يتالئم عمل املنظمة مع املهارات التي متتلكها

4.35

0.89

مرتفع

تضع املنظمة حوافز لتنمية مهارات االفراد

4.31

1.06

مرتفع

تعمل املنظمة عىل تدريب العاملني الكتساب
مهارات جديدة

3.45

1.07

متوسط

تستخدم املنظمة االفراد ذوي املهارات الفنية

3.23

0.87

متوسط

تتناسب االجور واملكافآت مهاراتك يف العمل

3.10

1.10

متوسط

املهارة الكيل

3.68

0.94

مرتفع

الرقم

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفق ـرات هــذا املجــال قــد جــاءت بدرجــة
متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (يتالئــم عمــل املنظمــة مــع املهــارات التــي متتلكهــا) عــى
املرتبــة االوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ ( ،)4.35وانحـراف معيــاري ( ،)740.يليــه فقــرة (تضــع املنظمــة
حوافــز لتنميــة مهــارات االفـراد) يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط حســايب ( ،)4.31وانحـراف معيــاري (.)1.06
امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة التــي نصهــا (تتناســب االجــور واملكافــآت مهاراتــك يف
العمــل) مبتوســط حســايب ( ،)3.10وانحـراف معيــاري (.)1.10

أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفق ـرات بلــغ ( ،)3.68يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة بــن (-)0.87
( )1.10وهــي منخفضــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة متوســطة مــن التوافــق واإلنســجام بــن اجابــات املبحوثــن
حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنحـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.94
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املجال الرابع  :الخربة
يشــر الجــدول رقــم ( )8اىل املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملجــال الخــرة
مرتبــة تنازلي ـاً
جدول رقم ()8
الرقم

الفقرات

املتوسط الحسايب

االنحراف
املعياري

املستوى

تعمل املنظمة عىل االحتفاظ بالعاملني ذوي
الخربات العالية

4.12

0.60

مرتفع

تناسب الوظيفة التي أشغلها خربايت العملية

4.07

0.65

مرتفع

تتاح الفرصة للعاملني الستثامر خرباتهم

4.02

0.80

مرتفع

تقدم املكافأت والحوافز عىل أساس الخربات

3.93

0.55

مرتفع

ينجز املوظفون اعاملهم بشكل متجدد ولديهم
الخربة عىل تقديم افكار جديدة ألساليب العمل

3.80

0.87

مرتفع

تعتمد املنظمة يف شغل الوظائف عىل العاملني
من ذوي الخربات الطويلة

3.60

0.72

متوسط

الخربة الكيل

3.92

0.71

مرتفع

يتبــن مــن الجــدول الســابق ان املتوســطات الحســابية لفق ـرات هــذا املجــال قــد جــاءت بدرجــة
متوســطة اىل مرتفعــة حيــث جــاءت الفقــرة (تعمــل املنظمــة عــى االحتفــاظ بالعاملــن ذوي الخـرات
العاليــة ).عــى املرتبــة االوىل بأعــى متوســط حســايب بلــغ ( ،)4.12وانحــراف معيــاري ( ،)600.يليــه
فقــرة (تناســب الوظيفــة التــي أشــغلها خ ـرايت العمليــة) يف املرتبــة الثانيــة ،مبتوســط حســايب (،)4.07
وانح ـراف معيــاري (.)650.
امــا يف املرتبــة االخــرة فقــد جــاءت الفقــرة التــي نصهــا (تعتمــد املنظمــة يف شــغل الوظائــف عــى
العاملــن مــن ذوي الخـرات الطويلــة) مبتوســط حســايب ( ،)3.60وانحـراف معيــاري ) (.0.72

أمــا املتوســط الــكيل لجميــع الفق ـرات بلــغ ( ،)3.92يف حــن ترواحــت اإلنحرافــات املعياريــة بــن (-)0.55
( )0.87وهــي منخفضــة نســبياً وتــدل إىل وجــود درجــة عاليــة مــن التوافــق واإلنســجام بــن اجابــات املبحوثــن
حــول هــذا البعــد ،أمــا اإلنح ـراف املعيــاري الــكيل فبلــغ (.)0.71
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اختبار الفرضيات:

الفرضيــة الرئيســية األوىل  :ال يوجــد تاثــر ذا داللــة إحصائيــة لــرأس املــال البــري( املعرفــة ،الكفاءة،
املهــارة ،الخــرة) كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
الفرضيــة الفرعيــة ( :)1ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمعرفــة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.

يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )9نتائــج تحليــل االنحــدار االحــادي لتحليــل تأثــر املعرفــة كمصدر
يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغرية واملتوســطة يف األردن.
جدول رقم ( )9تحليل معامل االنحدار ( )regressionللفرضية األوىل
Adjust R
square

R square

0.550

0.680

R

Sig

قيمة F

651.42 .000 0.730a

متوسط درجة مجموع
املربعات الحرية املربعات
1.442
.001

37

Regression 32.351
Residual
0.112

50

32.463

13

Total

 a. constantامليزة التنافسية b. variable
يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )9أن معامــل التحديــد ( )regressionبلــغ ( )0.550وهــذا
يعنــي أن املعرفــة قــد فــرت مــا نســبته ( )68%مــن التبايــن الحاصــل يف املتغــر التابــع (امليــزة
التنافســية) .حيــث تبــن وجــود تأثــر ذا داللــة احصائيــة للمعرفــة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة ،ووفق ـاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة .أي
أنــه يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمعرفــة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.

الفرضيــة الفرعيــة ( :)2ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للكفــاءة يف تحقيــق امليــزة التنافســية
كمصــدر يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
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يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )10نتائــج تحليــل االنحــدار االحــادي لتحليــل تأثــر الكفــاءة
كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
جدول رقم ( )10تحليل معامل االنحدار ( )regressionللفرضية الثانية
Adjust R
square

R square

0.620

0.450

R

متوسط درجة مجموع
 Sigقيمة F
املربعات الحرية املربعات

715.32 .000 0.705a

1.301
.002

37

Regression 31.410
Residual
0.112

50

31.522

13

Total

 a. constantامليزة التنافسية b. variable
يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )10أن معامــل التحديــد ( )regressionبلــغ ( )0.620وهــذا
يعنــي أن الكفــاءة قــد فــرت مــا نســبته ( )45%مــن التبايــن الحاصــل يف املتغــر التابــع (امليــزة
التنافســية) .حيــث تبــن وجــود تأثــر ذا داللــة احصائيــة للكفــاءة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة ،ووفق ـاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة .أي
أنــه يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للكفــاءة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات
الصغــرة واملتوســطة يف األردن.

الفرضيــة الفرعيــة ( :)3ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للمهــارة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة
التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.

يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )11نتائــج تحليــل االنحــدار االحــادي لتحليــل تأثــر املهــارة
كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
جدول رقم ( )11تحليل معامل االنحدار ) (regressionللفرضية الثالثة
Adjust R
square

R square

0.530

0.590

R

Sig

متوسط درجة مجموع
قيمة F
املربعات الحرية املربعات

614.31 .002 0.745a

1.505
.001

37

Regression 33.501
Residual
0.113

50

33.614

13

Total

 a. constantامليزة التنافسية b. variable
يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )11أن معامــل التحديــد ( )coefficientبلــغ ( )0.530وهــذا يعني
أن املهــارة قــد فــرت مــا نســبته ( )59%مــن التبايــن يف امليــزة التنافســية .حيــث تبــن وجــود
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تأثــر ذا داللــة احصائيــة للمهــارة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة
واملتوســطة ،ووفقـاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة .أي أنــه يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة
للمهــارة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
الفرضيــة الفرعيــة ( :)4ال يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة للخــرة كمصــدر يف تحقيق امليزة التنافســية
يف املنظــات الصغرية واملتوســطة يف األردن.

يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )12نتائــج تحليــل االنحــدار االحــادي لتحليــل تأثــر الخــرة كمصدر
يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغرية واملتوســطة يف األردن.
جدول رقم ( )12تحليل معامل االنحدار ) (regressionللفرضية الرابعة
R
Adjust R
square square
0.601

0.650

R

متوسط درجة
 Sigقيمة F
املربعات الحرية

740.22 .000 0.743a

 a. constantامليزة التنافسية b. variable

1.403
.001

مجموع
املربعات

37

30.342

13

0.111

50

30.453

Regression
Residual
Total

يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )12أن معامــل التحديــد ( )regressionبلــغ ( )0.601وهــذا
يعنــي أن الخــرة قــد فــرت مــا نســبته ( )65%مــن التبايــن يف امليــزة التنافســية .حيــث تبــن
وجــود تاثــر ذا داللــة احصائيــة للخــرة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة
واملتوســطة ،ووفقـاً لهــذه النتيجــة نرفــض هــذه الفرضيــة .أي أنــه يوجــد تأثــر ذا داللــة إحصائيــة
للخــرة كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
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الفرضية الرئيسية الثانية:
ليــس مــن املتوقــع أن تؤثــر املتغــرات الشــخصية والوظيفيــة (النــوع ،العمــر ،املســتوى
التعليمــي ،الخــرة الوظيفيــة) تأث ـرا ً معنوي ـاً ذي داللــة إحصائيــة يف تحقيــق امليــزة التنافســية يف
املنظــات الصغــرة واملتوســطة.
يبــن الجــدول التــايل رقــم ( )13نتائــج تحليــل التبايــن الرباعــي إلختبــار مســتوى التأثــر
بــن الخصائــص الشــخصية والوظيفيــة ومســتوى تحقيــق امليــزة التنافســية يف املنظــات الصغــرة
واملتوســطة
جدول رقم ()13
مجموع املربعات

متوسط
املربعات

درجات
الحرية

قيمة ف

مستوى الداللة

النوع

0.610

0.213

2

1.701

0.172

العمر

2.430

1.124

1

2.520

*0.033

املستوى التعليمي

3.670

1.011

2

3.035

*0.041

الخربة الوظيفية

6.610

2.401

3

0.490

*0.024

0.614

51

املتغري

119.502
الكيل
•دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.05فأقل.

يالحــظ مــن الجــدول الســابق رقــم ( )13أنــه ال يوجــد تأثــر ذي داللــة إحصائيــة بــن النــوع
,وامليــزة التنافســية .وقــد يعــزى الســبب يف ذلــك إىل أن تحقيــق امليــزة التنافســية ليــس مقصــورا ً
عــى فئــة الذكــور دون اإلنــاث أو العكــس ،بــل هــو يف متنــاول كلتــا الفئتــن الذكــور واإلنــاث .مــا
يعنــي قبــول الفرضيــة يف هــذا الجانــب.
ويتضــح مــن الجــدول أيضـاً أنــه يوجــد تأثــر ذي داللــة إحصائية بني كل مــن العمر ،واملســتوى
التعليمــي ،والخــرة الوظيفيــة وبــن تحقيــق امليــزة التنافســية .ورمبــا يرجــع الســبب يف ذلــك إىل أن
طــول فــرة الخــرة واملســتوى التعليمــي والعمــر يســهم يف إضافــة الجديــد ويعــزز ويحقــق امليــزة
التنافســية .مــا يعنــي رفــض الفرضيــة املتعلقــة بهــذه الجوانــب.
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النتائج والتوصيات:
 - 1بينــت الدراســة أن رأس املــال البــري يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة كمصــدر يف تحقيــق
امليــزة التنافســية ،كان إيجابيــاً وذا مســتوى مرتفــع ،وجــاءت جميــع املجــاالت أعــى مــن
املتوســط املحايــد ( ،)3إذ إحتــل مجــال الخــرة املرتبــة األوىل مبتوســط حســايب ( )3.92وانحراف
معبــاري ( ،)0.71ثــم تــاه باملرتبــة الثانيــة مجــال املعرفــة مبتوســط حســايب ( )3.73وانحـراف
معيــاري ( ،)0.88وجــاء مجــال الكفــاءة باملرتبــة الثالثــة إذ بلــغ املتوســط الحســايب إلجابــات
أفـراد عينــة الدراســة ( )3.69وانحـراف معيــاري ( ،)0.58يف حــن جــاء باملرتبــة األخــرة مجــال
املهــارة مبتوســط حســايب ( )3.68وانحـراف معيــاري ( .)0.94حيــث تبــن أن رأس املــال البــري
هــو العنــر الحاســم ىف عمليــة التطويــر ،وميثــل مصــدرا ً لالبتــكار والتجديــد ،وبالتــايل يعتــر
أهــم عنــر يف تحقيــق امليــزة التنافســية .وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة (ربيحــة،)2015،
ودراســة (املقادمــة.)2013،
 -2وجــود تأثــر ايجــايب عــايل ذا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة  0.05بــن مختلــف أبعــاد
رأس املــال البــري (املعرفــة ،الكفــاءة ،املهــارة ،الخــرة) كمصــدر يف تحقيــق امليــزة التنافســية
يف املنظــات الصغــرة واملتوســطة يف األردن.
 -3كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود تأث ـرا ً معنوي ـاً ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
( 0.05 = aفأقــل) بــن (النــوع) وبــن تحقيــق امليــزة التنافســية .مــا يعنــي أن امليــزة
التنافســية ال تتأثــر بالنــوع فهــو ليــس مقصــورا ً عــى اإلنــاث دون الذكــور أو العكــس .بينــا
أظهــرت الدراســة وجــود تأث ـرا ً معنوي ـاً ذي داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة (0.05 =a
فأقــل) بــن العوامــل الشــخصية والوظيفيــة (العمــر ،واملســتوى التعليمــي ،والخــرة الوظيفيــة)
وبــن تحقيــق امليــزة التنافســية .مــا يــدل بشــكل واضــح عــى أن تحقيــق امليــزة التنافســية
للمنظمــة يتأثــر بأعــار وخ ـرات واملســتويات العلميــة للعاملــن.
التوصيات :
 - 1من الرضوري أن يعطى املوظفني املعرفة الالزمة ألداء مهامهم عىل أكمل وجه .
 - 2من املهم أن تعمل املنظمة عىل مساعدة املوظفني للتكيف مع ضغوط العمل .
 - 3يجــب أن تحــرص املنظمــة عــى تخفيــض أســعار منتجاتهــا مقارنــة مــع الــركات املنافســة
مــا يكســبها ميــزة تنافســية اضافيــة.
 - 4من املناسب أن تعزز املنظمة موظفيها من خالل عقد املزيد من الدورات التدريبية.
 - 5عمل دراسات إضافية حول مواضيع ذات صلة كرأس املال الزبائني.
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قامئة املراجع :
1.1نافــز أيــوب محمــد ( .)2012االهميــة التنمويــة لــرأس املــال البــرى ىف الوطــن العــرىب ودور
الرتبيــة والتعليــم .
2.2العنــزي ،ســعد عــي ( :)2009ادارة رأس املــال الفكــري يف منظــات األعــال ،الطبعــة
العربيــة ،دار اليــازوري العلميــة للنــر والتوزيــع ،األردن.
3.3الفضــل مؤيــد محمــد) (“ ،2014العالقــة بــن رأس املــال الفكــري و خلــق القيمــة :دراســة
ميدانيــة عــى الصناعــة املرصفيــة يف دول الخليــج العــريب” ،مجلــة القادســية للعلــوم االداريــة و
االقتصاديــة ،املجلــد ،11العــدد.3
4.4ربيحــة ،معمــري ( :)2015رأس املــال الفكــري ودوره يف تحقيــق االبتــكار التنظيمــي ،دراســة
ميدانيــة يف عينــة مــن املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف مدينــة ورقلــة ،رســالة ماجســتري
منشــورة ،جامعــة قاصــدي مربــاح ،الجزائــر.
5.5رايض ،عبدالرحمــن خالــد( :)2013اثــر رأس املــال الفكــري عــى أداء املكاتــب الســياحية يف
األردن ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،جامعــة الــرق األوســط ،األردن.
6.6العــدوان وســليامن ( :)2015راس املــال الفكــري ودوره يف تحقيــق االبــداع املنظمــن دراســة
ميدانيــة يف رشكات التأمــن األردنيــة ،مجلــة دراســات العلــوم اإلداريــة ،الجامعــة األردنيــة،
املجلــد ( ،)39العــدد (.)2
7.7فرعــون ،محمــد و اليفــي ،محمد(مجهــول الســنة) :اســتثامر يف راس املــال البــري كمدخــل
حديــث إلدارة املــوارد البرشيــة باملعرفــة.
8.8ابوالجالجــل ،حاتــم الســنويس( :)2012راس املــال البــري :ادارتــه ،قياســه ،واســتثامره ،مركــز
الخ ـرات املهنيــة لــإدارة ،القاهــرة.
9.9طبــي ،وهيبــة :)2012( ،اإلســتثامر يف رأس املــال البــري ودوره يف تحقيــق امليــزة التنافســية
لــدى املؤسســات الصغــرة واملتوســطة ،رســالة ماجســتري غري منشــورة ،كليــة العلــوم االقتصادية
والتجــارة وعلــوم التيســر ،جامعــة ورقلــة ،الجزائر.
1010عبداملنعــم ،أســامة ( :)2009رأس املــال الفكــري وأثــره عــى منشــأت االعــال الصناعيــة ،حالــة
دراســية برشكــة األلبســة الجاهــزة األردنيــة ،عــان.
1111عــوايل ،حنــان ( :)2010ماهيــة رأس املــال الفكــري واالســتثامر يف رأس املــال البــري ،بحــث
مقــدم ملؤمتــر امللتقــى الــدويل حــول رأس املــال الفكــري يف منظــات األعــال العربيــة ،جامعــة
حســيبة بــن بوعــي بالشــلف ،الجزائــر.
1212ســحنون ،جــال الديــن وحمــدي معمــر( :)2010تحليــل التنافســية عــى مســتوى القطــاع
الصناعــي ،بحــث مقــدم للمؤمتــر الرابــع الــدويل حــول املنافســة واالسـراتيجيات التنافســية يف
الــدول العربيــة ،الجزائر-جامعــة الشــلف.
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